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السودان

أسوأ اعتداء تتعرض له سريالنكا  )فرانس برس(

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

ــزال الـــوضـــع األمـــنـــي مــتــوتــرًا فـــي الــعــاصــمــة  ال يــ
الــلــواء  مليشيات  تــراجــع  رغـــم  طــرابــلــس  الليبية 
العسكرية  الضربات  الليبي خليفة حفتر جراء 
بعد  املاضية، وال سيما  األيـــام  فــي  تلقتها  التي 
دخول طيران مجهول، تعتقد حكومة الوفاق أنه 
فرنسي، على خط املعارك وتنفيذ غارات دعمًا 
ملليشيات حفتر.  وأعلن املتحدث الرسمي باسم 
العملية التابعة إلى قوات حكومة الوفاق، محمد 
ليل  طرابلس،  التي شهدتها  الــغــارات  أن  قنونو، 

الــســبــت األحــــد، تــمــت بــواســطــة طــائــرة مــن دون 
إحــدى قذائفها استهدفت  أن  إلى  طيار، مشيرًا 
مزرعة في منطقة السبعة باملدينة. وقال قنونو، 
لـ«العربي الجديد«، إن »دخول الطيران الفرنسي 
على ساحة املعركة لدعم قــوات حفتر بات أمرًا 
مــعــلــومــًا، ومــــا شــهــدتــه طــرابــلــس الـــبـــارحـــة كــان 
بواسطة الطيران الفرنسي«، لكنه أكد أن أيًا من 

تلك الغارات لم تحقق أهدافها.
في موازاة ذلك، تتركز املعارك البرية في الضاحية 
الجنوبية لطرابلس، وأسفرت حتى اآلن عن 227 
 و1128 جريحًا، بينهم مدنيون، وأدت إلى 

ً
قتيال

نزوح نحو 30 ألف شخص وفق األمم املتحدة.
الغضب« عززت  »بركان  قــوات  أن  وأعلن قنونو 
والسواني جنوب  الزهراء  مواقعها في محوري 
غرب العاصمة، فيما كانت طالئع قواتها تتقدم 
ال  التي  الهيرة  منطقة  وتحديدًا  غــريــان،  باتجاه 
كيلومترات،  غريان ســوى بضعة  عن  تفصلها 
ــوات حــكــومــة الـــوفـــاق  ــ ــــى أن طـــيـــران قـ مــشــيــرًا إل
قصف مواقع حفتر داخل غريان وحولها تسع 
مليشيات  باسم  املتحدث  اعترف  وفيما  مــرات. 
حفتر، أحمد املسماري، بتعّرض غريان لغارات 
جوية مكثفة، إال أنه أكد أن مقاتلي حفتر داخل 

يحتفظون  يـــزالـــون  ال  الــربــيــع  ووادي  زاره  عــن 
بــتــمــركــزات قـــويـــة. وعــكــس تــصــريــحــات قنونو 
بــشــأن انــهــيــار مــلــيــشــيــات حــفــتــر فـــي حـــي عن 
»قواتنا  إن  املــســمــاري  قــال  الــربــيــع،  زاره ووادي 
تحافظ  الــربــيــع  ووادي  زاره  عـــن  مـــحـــوري  فـــي 
عــلــى مــواقــعــهــا الــقــويــة وتــواصــل تــقــّدمــهــا داخــل 
ــة لــتــوظــيــف االتــصــال  الــعــاصــمــة«. وفــــي مــحــاول
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد ترامب  بــن  الهاتفي 
ــقــد ربــحــنــا املــعــركــة  وحــفــتــر، قـــال املــســمــاري »ل
املسلحة  الــقــوات  أن  الــعــالــم  وأقــنــعــنــا  السياسية 

)لحفتر( تكافح اإلرهاب«.

Monday 22 April 2019

الحدث

المجلس العسكري يهادن المعارضة
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النموذج التونسي 
أم المصري؟

وائل قنديل

سوف ينفض املولد، وسيدعونك 
بعدها للبناء على ما تحقق. سوف 

تشتعل حماسًا وتشمر عن 
ساعديك وتهتف بحماس: ناولوني 

ما تحقق كي أبني فوقه. عندها 
فقط ستكتشف أن الكل باطل 

وقبض الريح. النتيجة األهم فيما 
يسمى االستفتاء: انتزع عبد الفتاح 
السيسي اعترافًا وإقرارًا بدستوره، 
الذي وضعه فور انقالبه، من الكتلة 

األساسية الرافضة له من حيث املبدأ.
ال أتحدث هنا عن الجمهور الذي 

صدق 30 يونيو/حزيران 2013 وما 
تالها في مسار كانوا مؤيدين له 

ومتفائلني به بكل حماس، بل أقصد 
ذلك الفصيل من املعارضة الذي كان 

يسمي ما جرى انقالبًا، ثم انتهى 
به الحال ضمن مكونات 30 يونيو 

بأثر رجعي، متماهيًا، متماشيًا، 
مع جدول أعمال الذين كانوا مع 

السيسي ثم اختلفوا معه فصاروا 
ضده.

ا، سيخرج عليك أحدهم اآلن 
ً
حسن

بنكتة سمجة يقول لك فيها إنك 
تحمل جواز سفر مصريًا وتدفع 

فواتير الكهرباء والغاز وتعبئ خزان 
سيارتك من محطة وقود الجيش. 

بالتالي أنت معترف بنظام السيسي.
هذا البؤس العميق يكفي للرد عليه 
أن تقول إنك لست سائحًا وال زائرًا 
في وطنك، ذلك أن عالقتك بالوطن، 
بما فيه الدولة، سابقة على ظهور 

شخص اسمه عبد الفتاح السيسي، 
وأن تعامالتك اليومية هذه، مع 

دولتك هذه، ولدت معك، حيث ورثتها 
عن أجدادك وآبائك، أصحاب الحق 

األصيل في هذا البلد، وليس معنى أن 
تمارس وجودك ومواطنتك في وطن 

يسيطر عليه قراصنة وسفاحون 
أنك تعترف بنظام القرصنة، وتقر 

بشرعيته، وإنما الصحيح أنك 
تعترف بالوطن وتتشبث بحقك 

األصيل فيه.
نعم، نجح عبد الفتاح السيسي في 

اصطياد مجموعات جديدة من 
املعارضة القديمة، وجعلها تشارك 
في تعديالته الدستورية، وبعضها 
فقد اتزانه، وهو يحسب أنه يحسن 

صنعًا. بعض هؤالء أتذكر حماسهم 
الثوري املتشنج، وهم يحّرضون 
الناس على مقاطعة جولة اإلعادة 

في أنزه وأنظف انتخابات في تاريخ 
مصر، صيف 2012. هو الحماس 

املتشنج نفسه الذي يبدون عليه 
اآلن وهم يشتغلون مندوبي تسويق 

لعار تاريخي اسمه استفتاء على 
تعديالت دستور الذين قتلوا الثورة، 

ليرفع الستار عن مهزلة حضارية 
جديدة، أو متجددة، تضاف إلى 

سياق عام من الرداءة واالنحطاط 
املتواصل بمنطلقاته وتجلياته، 
بتفاصيله الداخلية ومشاهده 

الخارجية، بأصواته وصوره منذ 
صيف 2013 وحتى اآلن. يبتزونك 

بكالم كثير عن ضرورة الفعل 
اإليجابي، وعدم االستسالم لسلبية 

املقاطعة، التي جربناها كثيرًا ولم 
نحصل على شيء، غير أن تاريخهم 

مع هذه السلطة ليس به الكثير 
عن استخدام املقاطعة سالحًا، 
إذ لم يثبت أنهم ردوا للسيسي 

 أو طلبًا، فكانوا حاضرين 
ً
دعوة

في التفويض، وحاضرين في 
انتخابات رئاسة 2014 وبرملانها، 
وفي انتخابات 2018 كانوا نصف 
مقاطعني، نصف مشاركني، بدأوا 
بحماس طاٍغ لخوض السباق، ثم 
انتهوا متفرجني على استعراض.

كان كل شيء قبل االستفتاء الحالي 
يؤكد أننا لسنا بصدد معركة 

حقيقية، وإنما مهزلة أخرى تضاف 
إلى سلسلة املهازل، ال مردود لها 

سوى إضافة قيمة قانونية وشرعية 
على جريمة سياسية وأخالقية، 

لكنهم حاضرون دومًا ببخاخات 
االبتزاز السفيه، واعتبار كل من 
يرفض املشاركة في املهزلة من 
املحبطني املعطلني، أعداء الحراك 

)والقضية(. منذ البداية بّحت 
األصوات تقول إنه من العبث أن 

تنافس سلطة ال تعترف بقوانني 
املنافسة، وال تحترم قوانني، أو 
دساتير، وأن إقدامك على هذه 

الخطوة إن لم يكن انتحارًا، فإنه 
يقدم خدمة هائلة لهذه السلطة، 

والنتيجة أمامك اآلن، نجح السيسي 
في تمرير ما يشاء.

معارضة وهمية 
للتعديالت الدستورية

مرور
الكرام

أمرت الحكومة بتعطيل 
شبكات التواصل 

االجتماعي

اتهم وزير الدفاع 
متطرفين دينيين 

بالوقوف خلف التفجيرات

بوتين: روسيا شريك 
موثوق لسريالنكا في 

محاربة اإلرهاب

للحديث تتمة...

مجزرة سريالنكا
األحد، يومًا داميًا جراء  الهدوء، شهدت سريالنكا، أمس  بعد نحو 10 سنوات من 
موقعة  الفصح،  عيد  خالل  وفنادق  كنائس  هزت  منسقة،  دموية  تفجيرات   8
تنفيذ  كيفية  حول  الروايات  تضاربت  وفيما  أجانب.  بينهم  والجرحى  القتلى  مئات 

االعتداءات والتقديرات بشأن المنفذين، بدأت السلطات إجراءات الحتواء أي توتر

ــد،  ــ ــــس األحـ عـــاشـــت ســـريـــانـــكـــا، أمـ
ســاعــات طويلة مــن الــرعــب نتيجة 
اعـــــــــــتـــــــــــداءات إرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــنـــســـقـــة 
ومــتــزامــنــة نــفــذت بــالــتــزامــن مـــع احــتــفــاالت 
فنادق وكنائس  في  وتــركــزت  الفصح،  عيد 
داخــــل الــعــاصــمــة وخـــارجـــهـــا، مــتــســبــبــة في 
مقتل  أكثر من 215 شخصًا، بينهم أجانب، 
فضا عن إصابة املئات، في أضخم هجوم 
دمــــوي تــشــهــده الـــبـــاد مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
ــلـــيـــة قـــبـــل عـــقـــد مــــن الــــزمــــن. واضـــطـــرت  األهـ
اتــهــمــت متطرفني دينيني  الــتــي  الــســلــطــات، 
إعــــان  ــى  ــ إلـ الـــتـــفـــجـــيـــرات،  بـــالـــوقـــوف وراء 
حظر تــجــوال ونــشــر الجيش فــي الــشــوارع، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــعــطــيــل شــبــكــات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي ملــنــع أنــبــاء »غــيــر صحيحة أو 
كاذبة« مرتبطة باالعتداءات. ولم تعلن أي 
الدامية،  التفجيرات  عن  مسؤوليتها  جهة 
ما جعل جميع االحتماالت الــواردة. وفيما 
تــضــاربــت الــــروايــــات األمــنــيــة بــشــأن كيفية 
تنفيذ االعـــتـــداءات أجــمــعــت املــواقــف داخــل 
سريانكا وخارجها على ضرورة التوصل 
وقــت،  أســـرع  فــي  الفاعلني ومعاقبتهم  إلــى 
فيما فوض الرئيس مايثريباال سيريسينا 
»قوة املهمات الخاصة في الشرطة والجيش 
الهجمات  من  املسؤولني  ملعرفة  بالتحقيق 

ومخططاتهم«.

تفاصيل االعتداءات اإلرهابية
وفــي تفاصيل االعــتــداءات اإلرهــابــيــة، هزت 
ستة انفجارات بشكل متزامن تقريبًا صباح 
أمس األحد ثاث كنائس حيث كان مصلون 
يــحــتــفــلــون بــعــيــد الـــفـــصـــح، وثـــاثـــة فــنــادق 
فاخرة يتردد عليها السياح األجانب. وبعد 
ســــاعــــات، أدى انـــفـــجـــار فـــي فـــنـــدق بــمــديــنــة 
ديهيواال قرب كولومبو إلى مقتل شخصني 
على األقل، كما وقع انفجار ثامن بالقرب من 
جسر في منطقة ديماتاغودا على مشارف 
الــعــاصــمــة. وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 
مــــن ضــبــاط  ــة  ثـــاثـ إن  غـــانـــاســـيـــكـــارا  روان 
الــشــرطــة قــتــلــوا عــنــدمــا ذهــبــوا الســتــجــواب 
ــع أول  ــ مــشــتــبــه بــهــم فـــي الـــتـــفـــجـــيـــرات.  ووقـ
تــفــجــيــريــن فـــي كــنــيــســة ســانــت أنــتــونــي في 

كولومبو وكنيسة نيغومبو غرب الباد. 
ونــقــل عــشــرات الــجــرحــى مــن كنيسة سانت 
الوطني.  كولومبو  مستشفى  إلــى  أنتوني 
ــذي كـــان قــرب  ــال ألــيــكــس أغــيــلــيــســون، الــ وقــ
املباني اهتزت  أنتوني، إن  القديس  ضريح 
قلوا 

ُ
جراء االنفجار، وأن عددًا من الجرحى ن

ــاف.  كــمــا تــحــدث وزيــر  ــعـ فــي ســـيـــارات اإلسـ

اإلصاحات االقتصادية هارشا دي سيلفا 
عـــن »مــشــاهــد مـــروعـــة« فـــي كــنــيــســة ســانــت 
أنتوني واثنني من الفنادق املستهدفة التي 
ــــت أشـــاء  زارهـــــا. وكـــتـــب، فـــي تــغــريــدة، »رأيـ
مبعثرة فــي كــل مــكــان«، مشيرًا إلــى سقوط 
ــد مـــن الــضــحــايــا بــيــنــهــم أجـــانـــب«.  ــديـ ــعـ »الـ
ونــاشــد املــواطــنــني »أرجــوكــم حــافــظــوا على 

هدوئكم وابقوا في الداخل«.
ــانــــت  ــة ســ ــســ ــيــ ــنــ ــا، نــــــشــــــرت كــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
صفحتها  فــي  نيغومبو  فــي  سيباستيان 
أعلنت  باإلنكليزية  نـــداء  »فــيــســبــوك«  عــلــى 
فــيــه حــــدوث اعـــتـــداء عــلــى الــكــنــيــســة، قــائــلــة 
كـــان  إن  ملـــســـاعـــدتـــنـــا  ــوا  ــأتــ تــ أن  »نــــرجــــوكــــم 
أفــراد من عائلتكم فيها«. وأظــهــرت لقطات 
ــار أطــــاح  ــجــ ــفــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــحــلــيــة أن االنــ
ــواب والــنــوافــذ فــي ســان  ــ الــســقــف ودّمــــر األبـ
الجرحى  الناس  حمل  بينما  سيباستيان، 

بعيدًا وأيديهم ملطخة بالدماء.
كــمــا وقـــع انــفــجــار ثــالــث فـــي كــنــيــســة زيـــون 
بدء  بعد  الــشــرق،  فــي  باتيكالوا  مدينة  فــي 
قــداس عيد الفصح، حسب ما قــال متحدث 
باسم الشرطة.  ووقع انفجار رابع في فندق 
»سينامون غراند هوتيل« القريب من املقر 
الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق 
ما أوضح مسؤول في الفندق، مشيرًا إلى أن 

االنفجار وقع في مطعم الفندق.
ــأن طــبــيــعــة  ــ ــــشـ ــاربـــــت املــــعــــلــــومــــات بـ وتـــــضـــ
االنــفــجــار داخــــل الــفــنــدق. وقــــال مــوظــف في 
الفندق لوكالة »فرانس برس«، إن انتحاريًا 
فجر نفسه بني نزالء كانوا مصطفني لدخول 
الــفــصــح، مشيرًا  فــي عيد  املبنى  فــي  مطعم 
إلى أنه »ذهب إلى أول الصف وقام بتفجير 
الذين قتلوا على  نفسه«. وأضــاف أن »بــني 
ــان يستقبل  ــي الـــفـــنـــدق( كــ ــرًا )فــ ــديـ ــفـــور مـ الـ

الـــزبـــائـــن«. ووصــــف الــوضــع بــأنــه »فــوضــى 
كــامــلــة«، بينما ذكــر مــســؤولــون آخـــرون في 
الــفــنــدق أن االنــتــحــاري مــواطــن سريانكي 

استأجر غرفة منذ السبت املاضي.
فندق شانغري  انفجار خامس  هــزت  كما   
الـــســـادس فندق  االنــفــجــار  ـ ال، فيما ضـــرب 
فــي  ــوم،  ــ ــجــ ــ نــ الــــخــــمــــســــة  كـــيـــنـــغـــســـبـــري، ذا 
كولومبو. وأظهرت قناة تلفزيونية محلية 

أضرارًا لحقت بالفندقني.
ــران في  ــ وبــعــد ســـاعـــات، وقـــع انـــفـــجـــاران آخـ
ديــهــيــواال حــيــث قــتــل شــخــصــان عــلــى األقــل 

في انفجار سابع استهدف فندقًا، وشهدت 
أوروغــــــــوداواتــــــــا الـــهـــجـــوم الـــثـــامـــن، إذ قـــام 
مقتل  إلــى  أدى  ما  نفسه  بتفجير  انتحاري 
ثاثة شرطيني، خال عملية بحث في منزل.

وبني القتلى في االعتداءات اإلرهابية التي 
أمــس 35 أجنبيًا على  شهدتها سيريانكا 
األقـــل أحــدهــم برتغالي وتــركــيــان. وأشـــارت 
 
ّ
أن إلــى  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة 

من بني القتلى األجانب أشخاصًا يحملون 
ــة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــنـــســـيـــات األمــ

والهولندية.

اعتقاالت
كيفية  بشأن  األمنية  املعلومات  وتضاربت 
التقديرات  أو  اإلرهابية  االعــتــداءات  تنفيذ 
بـــشـــأن الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراءهـــــــــا.  وقـــال 
لــوكــالــة »أسوشييتد  ــارز،  بــ مــســؤول أمــنــي 
بــرس« إن اثنني من االنفجارات يشتبه في 
إلى  انتحاريني، مشيرًا  أنهما نفذا من قبل 
أن مصلني ونزالء فنادق كانوا بني القتلى. 
لكن متحدثًا باسم الشرطة قال »ال يمكن أن 

نؤكد أنها هجمات انتحارية«.
ــدفــــــاع روان  ــــف وزيــــــــر الــــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، وصـ
ويـــــجـــــيـــــوارديـــــنـــــي الــــهــــجــــمــــات »بـــالـــعـــمـــل 
ــم مـــتـــطـــرفـــني ديـــنـــيـــني  ــ ــهــ ــ اإلرهـــــــــابـــــــــي«. واتــ

بالوقوف خلفها، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال 8 
أشخاص يشتبه بتورطهم في التفجيرات.

الوطنية في سريانكا  وكــان قائد الشرطة 
بــوغــوت جــايــاســونــدارا حـــذر أجــهــزتــه قبل 
ــة إســـامـــيـــة، هــي  ــركـ ــرة أيــــــام مــــن أن حـ عـــشـ
»جماعة التوحيد الوطنية«، تخطط لتنفيذ 
كبرى«.  كنائس  على  انتحارية  »اعــتــداءات 
إنها  قــالــت جــمــاعــات مسيحية  مــن جهتها 

واجهت تخويفًا متزايدًا من بعض الرهبان 
األخيرة.  السنوات  في  املتطرفني  البوذيني 
وفـــي الــعــام املــاضــي وقــعــت اشــتــبــاكــات بني 
األغـــلـــبـــيـــة الــــبــــوذيــــة الــســنــهــالــيــة واألقـــلـــيـــة 
املسلمة، وذلك بعد اتهام بعض الجماعات 
ــام الــــنــــاس عــلــى  ــ ــإرغـ ــ ــبــــوذيــــة املـــســـلـــمـــني بـ الــ

اعتناق اإلسام. 
وعقب االعــتــداءات، قال متحدث عسكري إن 

الجيش انتشر وإن اإلجــراءات األمنية جرى 
فيما  الــدولــي،  كولومبو  فــي مطار  تعزيزها 
الـــوزراء رانــيــل ويكرمسينغ إلى  دعــا رئيس 
اجــتــمــاع ملــجــلــس األمــــن الــوطــنــي فـــي مــقــره. 
وقــال إنــه يخشى مــن أن يتسبب العنف في 
عــدم اســتــقــرار الــبــاد واقــتــصــادهــا. وأضــاف 
ــوات )األمــنــيــة(  ــقـ أن حــكــومــتــه »ســتــفــوض الـ
بـــالـــصـــاحـــيـــات الــــازمــــة التــــخــــاذ إجـــــــراءات 
النظر  الهجمات، بغض  عن  املسؤولني  ضد 
عــن مــكــانــتــهــم«.  كــمــا دعـــا أســقــف كولومبو 
مــالــكــولــم رانــجــيــت إلـــى مــعــاقــبــة املــســؤولــني 
ــد أن  عــن الــهــجــمــات »بـــا شــفــقــة«. وقـــال »أريــ
أطلب من الحكومة أن تجري تحقيقًا متينًا 
وموضوعيًا لتحديد من هو املسؤول عن هذا 
العمل ومعاقبتهم با شفقة، ألن الحيوانات 

فقط يمكن أن تتصرف بهذا الشكل«.
وفـــي إجــــــراءات ســريــعــة الحـــتـــواء أي تــوتــر، 
أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الــســريــانــكــيــة بـــعـــد وقـــت 
ــداءات، بـــدء مــنــع الــتــجــوال  ــتــ قــصــيــر مــن االعــ
الــــــذي فــــــرض، أمـــــس األحـــــــد، فــــــورًا »وحـــتـــى 
إشــعــار آخـــر«. وكــانــت وزارة الــدفــاع أعلنت 
فـــرض حــظــر الــتــجــوال مــن الــســادســة مساء 
حتى الــســادســة صــبــاحــًا.  وأمـــرت الحكومة 
التواصل االجتماعي ملنع  بتعطيل شبكات 
أنـــبـــاء »غــيــر صــحــيــحــة أو كـــاذبـــة« مرتبطة 
ــاســـة فــــي بــيــان  بـــالـــتـــفـــجـــيـــرات. وقــــالــــت الـــرئـ
ــــررت تــعــطــيــل كـــل مــنــصــات  إن »الــحــكــومــة قـ
التواصل االجتماعي بهدف منع نشر أنباء 
غير صحيحة وكــاذبــة«، مؤكدة أنــه »إجــراء 

مؤقت فقط«.
وأعـــــادت الــتــفــجــيــرات الــدامــيــة إلـــى األذهــــان 
عندما  السريانكية،  األهلية  الحرب  أجــواء 
ــمـــور الــتــامــيــل« االنــفــصــالــيــني  اســـتـــهـــدف »نـ
ومــتــمــردون آخــــرون الــبــنــك املــركــزي ومــركــزًا 
تــجــاريــًا، ومــعــبــدًا بـــوذيـــًا، وفـــنـــادق شــهــيــرة. 
يـــذكـــر أن مــعــظــم الــهــجــمــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
سريانكا في املاضي وقف وراءهــا »حركة 
نمور تحرير تاميل إيام«، التي نفذت حملة 
عــســكــريــة لــانــفــصــال فـــي مــقــاطــعــات شــمــال 
وغـــرب الــبــاد لــثــاثــني عــامــًا قــبــل أن تتفكك 
فـــي 2009 عــقــب قــتــل الــجــيــش الــســريــانــكــي 
ــلـــى فــيــلــوبــيــاي بـــرابـــاكـــاران.  لــقــائــدهــا األعـ
وقدرت األمم املتحدة في البداية أن 100 ألف 
شخص قتلوا خال 26 عامًا من القتال، لكن 
املتحدة قالت  األمــم  لجنة ضمت خبراء في 
إن نحو 45 ألفًا من التاميل ربما قتلوا في 
األشــهــر األخــيــرة مــن الــقــتــال فــقــط. وتتبادل 
ــيـــل«  ــامـ ــتـ ــور الـ ــ ــمــ ــ ــة و»نــ ــيـ ــكـــومـ ــوات الـــحـ ــ ــقــ ــ ــ ال
االتــــهــــامــــات بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة 
لــحــقــوق اإلنــــســــان، مـــا أثــــار دعـــــوات محلية 

ودولية إلجراء تحقيقات.
وتــضــم ســريــانــكــا، ذات الــغــالــبــيــة الــبــوذيــة، 
أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من 
أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون 
الــبــوذيــون 70 فــي املــائــة من  نسمة. ويشكل 
ســكــان ســريــانــكــا، إلـــى جــانــب 12 فــي املــائــة 
من الهندوس و10 في املائة من املسلمني و7 
في املائة من املسيحيني. ويعتبر الكاثوليك 
ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد إذ  ــدة فـ ــ ــــوحـ بـــمـــثـــابـــة قــــــوة مـ
يتوزعون بني التاميل والغالبية السنهالية. 
ــيــــكــــان فـــرنـــســـيـــس فــي  ــفــــاتــ وأحـــــيـــــا بــــابــــا الــ
العاصمة السريانكية كولومبو قداسًا في 
مليون  حضره   2015 الثاني  يناير/كانون 
البابا في  الــشــرطــة. وشــدد  شخص بحسب 
عظته على حرية املعتقد من دون قيود في 

بلد عانى من توترات إثنية ودينية.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

وليد التليلي

رت جيوش عربية عن أنيابها في 
ّ

كش
عدد من البلدان. في الحقيقة تحمل 

جميعها نفس الخوف من املصير، في 
السودان والجزائر ومصر وغيرها. 
ويتساءل العرب في كل مدينة عن 
مصير النموذج الذي ستؤول إليه 

األحداث في نهاية األمر في أي بلد 
يشهد انتفاضة أو ثورة، وما إذا 

كانت ستقود التطورات إلى النتيجة 
التونسية أو املصرية، بعدما أصبح 

االختيار قائمًا بني هذين النموذجني 
العربيني، كمصير لثورات انطلقت ولم 
تكتمل بعد، وإن كانت بدأت تعّبر عن 

بعض مالمحها.
تتفق مطالب الشعوب الثائرة في 

أكثر من بقعة عربية، على الدعوة إلى 
الحرية والكرامة والديمقراطية ونموذج 

حكم يحترم البشر ويعلي من شأن 
الناس ويعتبرهم مواطنني ال رعية يتم 

م بهم.
ّ
التحك

لكن غالبًا ما تنتهي الثورة في 
العالم العربي إما إلى حرية أو إلى 
عسكر يقفز إلى واجهة األحداث. 
فهناك نموذجان. األول تونسي، 
إذ تعّهد الجيش بصيانة مطالب 

الشعب ومراقبة زوال أنظمة وقيام 
أخرى، وحمى الناس وتابع مسار 

الديمقراطية من والدتها إلى تكّونها، 
ثم عاد إلى ثكناته وحدوده، للقيام 

بدوره الذي من أجله تتأسس 
الجيوش. انتخبت تونس مرة 

واثنتني وثالثًا تحت يافطة مستقلة، 
واملواطنون يتحدثون في الشوارع 

والصحف واملقاهي من دون خوف 
وبال رقيب. األحزاب تتنافس 

ت لحماية املستقبل 
ّ
والقوانني ُسن

وإجبار الحاكم على احترام كل شيء 
واالحتكام فقط للقانون. وإذا ما حان 

موعد رحيل سلطة، فإنها ترحل 
وتترك املكان لغيرها.

أما النموذج اآلخر هو مصر، التي 
يشهد شعبها وضعًا مؤسفًا، مع 

عودة نغمة التمديد للرئيس وتعديل 
الدستور على قياسه وربما استمراره 
مؤبدًا في الحكم. وكأن ثورة لم تحدث 

في مصر وال من يحزنون.
سيكون مصير األوضاع في السودان 

والجزائر متراوحًا بني النموذجني 
التونسي واملصري. التعويل على 

دور حاسم للمواطنني للدفع في أي 
من االتجاهني على غرار ما يحدث 
في الجزائر تحديدًا، تقابله مراقبة 
لصيقة لدور الجيشني في البلدين. 

هل ستكون الجيوش هناك كما كان 
الشأن مع الجيش التونسي؟ ال شيء 

مؤكدًا.
مشكلة النموذج التونسي أنه أخفق 

إلى حّد اآلن في املسألة االقتصادية، 
وهي نقطة الضعف التي يلّوح بها 

املنتصرون للنموذج املصري، مع أنه 
لم يحقق أي رفاه هناك ولم تنته آالم 

املصريني ومعاناتهم. أما املؤيدون 
للنموذج التونسي، فلم يتحّمسوا 

وا على 
ّ
لدعمه بالشكل املطلوب وظل

الجانب اآلخر يتفرجون ويراقبون ما 
ستؤول إليه األحداث.

عمران خان في طهران: أهداف ودالالتإدانات وتذكير بضرورة محاربة اإلرهاب

مئات القتلى 
والجرحى في 

اعتداءات 
إرهابية

الغالف

أجــمــع زعــمــاء الــعــالــم عــلــى الــتــنــديــد بــاملــجــزرة 
التي وقعت في سريانكا أمــس األحــد، وراح 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن 200 قــتــيــل ونـــحـــو 450 
جــريــحــًا، نــتــيــجــة ثــمــانــيــة تــفــجــيــرات مــنــّســقــة 
ومتسلسلة استهدفت فنادق فخمة وكنائس 
في  أخـــرى  ومــنــاطــق  كولومبو،  العاصمة  فــي 
الباد بالتزامن مع إحياء عيد الفصح، وسط 

تشديد على  ضرورة محاربة اإلرهاب.
وكــتــب الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب في 
الواليات  القلبية من شعب  تغريدة »تعازينا 
املــــتــــحــــدة إلـــــــى الــــشــــعــــب الــــســــريــــانــــكــــي بــعــد 
الكنائس  على  املــرّوعــة  اإلرهابية  التفجيرات 
والفنادق. نحن مستعدون لتقديم املساعدة«، 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــ
بــوتــني أن مــوســكــو تــظــل »شــريــكــًا مــوثــوقــًا به 
لسريانكا في الحرب ضد اإلرهــاب الدولي«. 
وأعرب عن ثقته في أن »مرتكبي هذه الجريمة 
الوحشية واملريبة التي جرى تنفيذها وسط 
احتفاالت عيد الفصح سوف يتلقون العقوبة 

التي يستحقونها«. 
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الــتــفــجــيــرات بــأنــهــا »هـــجـــوم عــلــى اإلنــســانــيــة 
التركي  الخارجية  بأسرها«، فيما ربط وزيــر 
ــو بـــني الــهــجــمــات في  ــلـ ــولـــود جــــــاووش أوغـ مـ
ســريــانــكــا والـــهـــجـــوم الـــدمـــوي فـــي كــرايــســت 
تــشــيــرش فـــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، فـــي مــــــارس/ آذار 
ــال:  ــ . وقـ

ً
ــتـــيـــا املــــاضــــي الــــــذي ســـقـــط فـــيـــه 50 قـ

»بــغــض الــنــظــر عـــن الـــدافـــع، فـــإن الــهــجــوم في 
ســريــانــكــا هـــو نــفــســه الـــهـــجـــوم الـــخـــائـــن في 

كرايست تشيرش: جبان وبربري وقاس«. 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــــســ ــاق، أدانــــــــــت رئــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
ــرن فـــي بــيــان  ــ ــ الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا أرديـ
»كل األعمال اإلرهابية«. وأضافت: »عزمنا لم 
يــزدد إال قــوة بسبب الهجوم الــذي وقــع على 
أراضينا في 15 مارس/ آذار املاضي. مشاهدة 
هــجــوم فــي سريانكا لــدى وجـــود الــنــاس في 

طهران ـ العربي الجديد

ــوزراء الــبــاكــســتــانــي، عــمــران  ــ وصـــل رئــيــس الــ
ــد، إلـــى الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة  خـــان، أمـــس األحــ
ــد رفــيــع املــســتــوى، في  طــهــران عــلــى رأس وفـ
زيـــــــارة رســـمـــيـــة هــــي األولـــــــى لــــه مـــنـــذ تــولــيــه 
أن  أغــســطــس/ آب 2018، عــلــى  فـــي  املــنــصــب 
ــنـــني مـــع كـــبـــار املــســؤولــني  ــيـــوم اإلثـ يــلــتــقــي الـ
ــــني، وفـــــي مــقــدمــتــهــم املــــرشــــد عــلــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ

خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظـــروف إقليمية ودولــيــة 
ــة، وعـــلـــى وقـــــع جــمــلــة مــعــطــيــات  ــ ــاديـ ــ غـــيـــر عـ
ومتغيرات في الساحتني، األمر الذي يزيد من 
أمــام تساؤالت حول  الباب  أهميتها، ويفتح 
الحلفاء  فبعد خــســارة  ــا.  ــهـ أبــعــادهــا ودالالتـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــني لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
وصعود  األخــيــرة،  الباكستانية  التشريعية 
رجــل باكستان الــجــديــد، كــانــت طــهــران تأمل 
أن تشهد العاقات الثنائية في عهده تقدمًا 
مــلــحــوظــًا، عــلــى ضـــوء تــأكــيــدات عــمــران خــان 
نفسه على أهمية العاقة مع إيران وضرورة 
توليه  التي سبقت  السنوات  تنميتها خــال 
املنصب، األمر الذي عّرضه لهجمات إعامية 
لــدرجــة أن وصفه األمــيــر خالد بن  سعودية، 
الله آل ســعــود، فــي مقابلة مــع صحيفة  عبد 
»ممثل قــم فــي إســام  »عــكــاظ« الــســعــوديــة، بـ
أبــاد«. وبعد فــوزه في االنتخابات، وفي أول 
خطاب له، شّدد خان على أن باده تتطلع إلى 
 إن 

ً
عاقات طيبة وحسن جوار مع إيران، قائا

»الحكومة املستقبلية ستوسع عاقاتها مع 
إيـــران«. إال أن هــذه الرغبة واجهت متغّيرات 
جديدة في املنطقة بعد االنسحاب األميركي 
مــن االتــفــاق الــنــووي وعـــودة العقوبات على 
إيران، حالت دون ترجمتها ألثمانها داخليًا 
وإقــلــيــمــيــًا ودولـــيـــًا، ال سيما أن عــمــران خــان 
ــاز بـــوعـــوده لــلــمــواطــن الــبــاكــســتــانــي  ــــذي فــ الـ

السريانكي،  نظيره  إلــى  رســالــة  شتاينماير 
ــيـــب بــالــدهــشــة والـــرعـــب«  ــه »أصـ ــال فــيــهــا إنــ قــ
إزاء »الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة الــجــبــانــة«، قــالــت 
املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيا ميركل إنــه »أمــر 
صـــــادم أن يــتــعــرض الـــنـــاس الـــذيـــن تــجــمــعــوا 
لـــاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــقـــيـــامـــة لـــهـــذه الــهــجــمــات 
الــوحــشــيــة املــتــعــمــدة«، فــيــمــا اعــتــبــرت رئيسة 
ــاي عــلــى  ــ ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مــ ــكـــومـ الـــحـ
»تـــويـــتـــر«، أن »أعـــمـــال الــعــنــف ضـــد الــكــنــائــس 
والــفــنــادق فــي سريانكا مــرّوعــة بــحــق. يجب 
أحــد شعائر  أال يمارس  أن نقف معًا لضمان 
ــيـــس املــفــوضــيــة  ــا رئـ ــ ــــو خــــائــــف«. أمـ ــنـــه وهـ ديـ
األوروبية جان كلود يونكر فقال في تغريدة: 
بفزع  سريانكا  فــي  التفجيرات  نبأ  »تلقيت 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أرواح  أزهــــقــــت  أن  بـــعـــد  وحـــــــزن 
التعازي ألسر الضحايا  الناس. أقدم خالص 
الــذيــن تــجــمــعــوا للتعبد فــي ســـام أو لــزيــارة 
تــلــك الــــدولــــة الــجــمــيــلــة. نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لــتــقــديــم الـــدعـــم«. بـــــدوره، قـــال رئــيــس حكومة 
لوكسمبورغ كزافييه بيتل في تغريدة: »حتى 
في أحد القيامة هناك من يغرسون الكراهية 
ويحصدون املوت. الهجمات على كنائس في 
التي  الحقيقة  ــادة  ــ اإلبـ عــلــى  دلــيــل  ســريــانــكــا 
 من أجل 

ِّ
ترتكب بحق املسيحيني. دعونا نصل

الحرية  لتحقيق  ونــعــمــل  األبـــريـــاء  الــضــحــايــا 
الدينية في أنحاء العالم«.

أمـــا الــبــابــا فرنسيس فــقــال خـــال عــظــة العيد 
بأنباء  واأللــم  بالحزن  »علمت  الفاتيكان:  في 
الهجمات الخطيرة التي تسببت اليوم )أمس( 
بالتحديد في عيد القيامة، في حزن وألم في 
الناس  فيها  تجمع  أخـــرى  وأمــاكــن  الكنائس 
في سريانكا. أوّد إبداء تعاطفي مع الجالية 
املسيحية التي تعرضت لهجوم أثناء تجمعها 
للصاة وكل ضحايا مثل هذا العنف«، فيما 
ــد الـــطـــيـــب فــــي بـــيـــان:  ــمـ ــال شـــيـــخ األزهـــــــر أحـ ــ قـ
»ال أتــصــور آدمــيــًا قــد يستهدف اآلمــنــني يــوم 

الزيارة على  تأتي  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
وقـــع الــنــزاع اإليـــرانـــي الــســعــودي املتصاعد، 
النفوذ  لبسط  بينهما،  املحتدمة  واملنافسة 
فـــي ســـاحـــات إقــلــيــمــيــة عــلــى حـــســـاب اآلخــــر، 
تــشــكــل بـــاكـــســـتـــان إحـــــداهـــــا، لـــيـــؤكـــد عـــمـــران 
خـــان مــن خـــال الـــزيـــارة أنـــه بــصــدد املــوازنــة 
ــان بـــني مــتــطــلــبــات عـــاقـــات بـــاده  ــكـ قــــدر اإلمـ
التاريخية مع السعودية ومقتضيات حسن 
ــد زار  ــع إيــــــــران، خـــصـــوصـــًا أنـــــه قــ الــــجــــوار مــ
السعودية مرتني منذ توليه املنصب، بينما 
تأخر في الذهاب إلى الجارة اإليرانية. وفي 
ســيــاق هــذه املــوازنــة، ليس غائبًا عــن جــدول 
أعـــمـــال الـــرجـــل مــلــف الـــوســـاطـــة بـــني طــهــران 
والرياض، فيقول الخبير اإليراني في شؤون 
إن  الهندية بير محمد مــازهــي  الــقــارة  شبه 
قــد طــرح سابقًا  الباكستاني  الــــوزراء  رئيس 
الجانبني،  بــني  الــتــوتــر  يــعــتــزم تخفيض  أنـــه 
حاضرًا  بينهما  الــتــوســط  يــكــون  أن  مرجحًا 
ــه إلــــى إيـــــــران. وفــــي هــذا  ــارتــ عــلــى أجـــنـــدة زيــ
الــعــراق، فهي  الجانب، باكستان حالها حــال 

كنائس وفنادق أمر صادم. ترفض نيوزيلندا 
كل أشكال التطرف وتدافع عن حرية األديــان 
والحق في العبادة بأمان. يتعني علينا بشكل 
إلنهاء  وحــلــول  إرادة  لدينا  تــكــون  أن  جمعي 

مثل هذا العنف«.
ــاء فـــي االتـــحـــاد  ــمـ فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أعـــــرب زعـ
بالهجمات.  وتنديدهم  فزعهم  عــن  األوروبـــي 
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
تغريدة »حزن عميق بعد الهجمات اإلرهابية 
الكنائس والفنادق في سريانكا، ندين  على 
مع  تضامننا  الشنيعة.  األعــمــال  هـــذه  بــشــدة 
الشعب السريانكي وأفكارنا مع جميع أقارب 

الضحايا في يوم عيد الفصح«.
وفــيــمــا بــعــث الــرئــيــس األملـــانـــي فـــرانـــك فــالــتــر 

بتحسني وضعه املعيشي وتنمية االقتصاد، 
يــبــدأ العمل بطريقة تجلب  لــم يــرغــب فــي أن 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  لنفسه وبــرامــجــه 
مشاكل كبيرة هو بغنى عنها، فتوجه نحو 
الــــريــــاض، وكـــانـــت هـــي وجــهــتــه األولــــــى في 
إلى  املاسة  بــاده  الخارجية، لحاجة  زياراته 
املـــال الــســعــودي، بحسب قــولــه. أمـــا أن يــزور 
الــيــوم، ولــو بعد تأخير لشهور، فذلك  إيـــران 
يــؤشــر إلــــى أن رغــبــتــه فـــي تــعــزيــز الــعــاقــات 
ــــي طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو الـــتـــنـــفـــيـــذ، لــكــنــه  مـــعـــهـــا فـ
طـــريـــق مــلــغــوم تــعــتــرضــه عــقــبــات وعــراقــيــل 
متعددة. وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة على 
املــســتــويــات الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
كافة. فعلى مستوى العاقات الثنائية تأتي 
الزيارة بعد توتر شابها خال اآلونة األخيرة 
الجانبني  بني  الحدودية  املشاكل  تزايد  بعد 
لجماعات  وتــحــركــات  هــجــمــات  خلفية  عــلــى 
لم  وباكستانية،  إيــرانــيــة  مــعــارضــة،  مسلحة 
يتوان الجانبان في توجيه اتهامات أحدهما 
الجماعات املعارضة.  بــإيــواء تلك  إلــى اآلخــر 

عيدهم. هؤالء اإلرهابيون تناقضت فطرتهم 
مع تعاليم كل األديــان، أدعــو لــذوي الضحايا 

بالصبر وللمصابني بالشفاء«.
عربيًا أيضًا، أصــدرت كل من قطر واإلمـــارات 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن بــيــانــات أدانــــت فيها 
االعــــتــــداءات. وقــالــت قــطــر إنــهــا تــريــد التأكيد 
ــــض الــعــنــف  ــا الــــثــــابــــت مــــن رفــ ــهـ ــفـ ــلـــى »مـــوقـ عـ
ــارات »املــجــتــمــع  ــ ــ واإلرهــــــــاب«، فــيــمــا دعــــت اإلمـ
ــتـــاع آفــة  الـــدولـــي إلــــى تــوحــيــد الــصــفــوف واقـ
ــن  ــ ــمــــان الــــســــام واألمــ ــل ضــ ــ اإلرهــــــــــاب مــــن أجــ
الــدولــيــني«. وطــالــبــت الــريــاض بــتــعــاون دولــي 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى »اإلرهــــــــــــاب«. وأعـــــــرب مــصــدر 
مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان 
»ضــــرورة تضافر  عــن  »واس«،  وكــالــة  نشرته 
الذي  اإلرهـــاب  على  للقضاء  الدولية  الجهود 
العالم  يهدد األمــن واالســتــقــرار في كل أنحاء 

دون استثناء«. 
مـــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس الــــــوزراء اللبناني 
ســـعـــد الـــحـــريـــري الـــهـــجـــمـــات بـــأنـــهـــا »إرهــــــاب 
أعــمــى«، وقــدم تضامنه مــع شعب سريانكا، 
اإليــرانــي محمد  الخارجية  وزيــر  اعتبر  فيما 
جـــواد ظــريــف فــي تــغــريــدة أن »اإلرهــــاب خطر 
عاملي ال دين له ويجب إدانته ومكافحته على 

مستوى العالم«. 
إلى ذلك، قال رئيس املؤتمر اليهودي العاملي 
رونالد س. الودر في بيان، إن »يهود العالم، 
فــي الــواقــع كــل الــشــعــوب املــتــحــضــرة، يــنــددون 
بــــهــــذا االعـــــتـــــداء الـــشـــنـــيـــع ويـــطـــالـــبـــون بــعــدم 
التسامح مع من يستغلون اإلرهــاب لتحقيق 
الوحشي على مصلني  الهجوم  أهدافهم. هذا 
آمــنــني فـــي أحـــد أقــــدس األيـــــام فـــي الــروزنــامــة 
الــحــرب  بـــأن  مــؤملــة  تــذكــرة  بمثابة  املسيحية، 
على اإلرهاب يجب أن تكون على رأس جدول 
األعمال الدولي ويجب متابعتها با هوادة«.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

ال تريد أن تصبح ضحية الصراع بني إيران 
أن تمسك  فــي  ترغب  وبالتالي  والــســعــوديــة، 
الــعــصــى مــن الـــوســـط، ولـــو كــانــت مــائــلــة إلــى 
الطرف السعودي أحيانًا. إال أنها في نهاية 
العاقات  تقع بني مطرقة متطلبات  املطاف، 
مع  الجوار  مقتضيات  الرياض وسندان  مع 

طهران. 
وفي السياق، ينبغي أن يذكر أن زيارة عمران 
ــان إلــــى إيـــــران تـــأتـــي بــعــد شــهــريــن تــقــريــبــًا  خــ
ــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن  ــ مـــن زيـ
اتفاقيات  ــع خالها 

ّ
وق باكستان،  إلــى  سلمان 

اســتــثــمــاريــة هــائــلــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــار دوالر. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن لدى الجانبني، اإليراني 
والباكستاني، مخاوف مشتركة من موضوع 
انـــتـــشـــار تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي أفــغــانــســتــان، 
األمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون األمني 
بينهما. كما أن وجود حليف أفغاني مشترك، 
أي حركة »طالبان«، التي كشفت طهران خال 
عن عاقاتها  املاضي  األول  كانون  ديسمبر/ 
معها وزيــارات وفود من الحركة إليها يشكل 
فــرصــة إضــافــيــة لــتــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
بــيــنــهــمــا. أمـــا عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، فتأتي 
إيــران  إلــى  الباكستاني  الــــوزراء  زيـــارة رئيس 
فــي وقـــت تــتــعــرض فــيــه األخــيــرة إلـــى ضغوط 
أميركية غير مسبوقة على مدى األربعني عامًا 
من الصراع بني واشنطن وطهران، تستهدف 
عاقاتها مع الخارج، وخصوصًا االقتصادية 
تكتسي  املنطلق،  هــذا  ومــن  وبــالــتــالــي،  منها. 
الزيارة أهمية خاصة إليران، إذ إنها تأمل أن 
تشكل دفعة قوية للعاقات الثنائية، ال سيما 
ها من االلتفاف 

ّ
في املجال االقتصادي، لتمكن

عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة عليها 
بعد االنسحاب األميركي من االتفاق النووي 
إلــى عاقات  أيــار 2018، باإلضافة  في مايو/ 
مماثلة مع كل من العراق وتركيا ودول أخرى 

في املنطقة.

من  التحقق  انطالق  األحد،  أمس  سريالنكا،  في  الخارجية  وزارة  أعلنت 
جنسيات األجانب الذين قتلوا في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق 
في البالد. وذكرت الوزارة أن ثالثة بريطانيين وشخصين يحمالن الجنسيتين 
 3 جنسيات  إلى  التعرف  تم  كما  القتلى.  ضمن  والبريطانية  األميركية 
ما  أجانب   9 أن  البيان  وأوضح  تركيين.  ومواطَنين  وبرتغالي،  هنود، 
األميركي مايك  الخارجية  المفقودين. كما أكد وزير  يزالون في عداد 

بومبيو مقتل »العديد« من األميركيين.

التحقق من القتلى األجانب

سارع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  

إلى اإلعالن عن استعداد 
إسرائيل »لتقديم يد العون 
للسلطات في سريالنكا في 

هذه األوقات الصعبة«، 
معتبرًا أنه »يجب على 

العالم بأسره أن يتكاتف في 
مكافحة وباء اإلرهاب«. 

كما عبر عن »صدمته 
الكبيرة جراء الهجمات 

القاتلة التي ارتكبت بحق 
مدنيين أبرياء«. وبدت 

الخطوة االسرائيلية مكررة 
وال تخلو من محاوالت 

التوظيف، على غرار 
ما جرى في اعتداءات 

إرهابية سابقة حول العالم.

توظيف 
إسرائيلي

أضخم هجوم تشهده 
سريالنكا منذ عقد 

)األناضول(

تحليل مع الحدث

زار خان السعودية مرتين منذ توليه رئاسة الوزراء )بندر الجلود/األناضول(
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عريضة تطالب بإطالق سراحهم البحرين تتراجع عن أحكام إسقاط الجنسية

المغرب: مسيرة دعم لمعتقلي الريف

45
سياسة

  شرق
      غرب

السودان: تهديد المكلّف 
بالتحقيق بالفساد

ذكـــــرت صــحــيــفــة »الــــســــودانــــي« في 
ــا الــــصــــادر أمـــــس األحـــــــد، أن  عــــددهــ
»وكــــــيــــــل الــــنــــيــــابــــة مـــعـــتـــصـــم عــبــد 
ــفــه املــجــلــس 

ّ
الــلــه مــحــمــود، الــــذي كــل

الـــعـــســـكـــري االنـــتـــقـــالـــي بــالــتــحــقــيــق 
ــام  ــاد رمـــــــــوز نـــظـ ــ ــسـ ــ ــا فـ ــايــ ــي قــــضــ ــ فــ
)الـــرئـــيـــس املــخــلــوع عــمــر( الــبــشــيــر، 
تــلــقــى تـــهـــديـــدات بـــالـــقـــتـــل«. ونــقــلــت 
ــا أن  ــهــ ــدر لــ ــ ــــصـ ــن مـ ــ الــــصــــحــــيــــفــــة، عــ
»املفسدين في نظام البشير هم من 

وّجهوا التهديدات إلى محمود«.
)العربي الجديد(

بحث »صفقة القرن«
في الجامعة العربية

ــاع الـــــطـــــارئ ملــجــلــس  ــمــ ــتــ ــقــــد االجــ ُعــ
وزراء الخارجية العرب أمس األحد، 
الدول  العامة لجامعة  بمقر األمانة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة 
ــر خــارجــيــة  ــ ــقـــاهـــرة، بــرئــاســة وزيـ الـ
الــــصــــومــــال أحــــمــــد عـــيـــســـى عــــوض، 
بــنــاًء على طلب مــن دولــة فلسطني، 
وبـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، واألمـــــــــني الـــعـــام 
لجامعة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الغيط، وذلك لبحث آخر مستجدات 
وتــــــــطــــــــورات األوضــــــــــــــاع املـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــديــدًا 
ــقــــرن« )خـــطـــة اإلمــــــاءات  »صــفــقــة الــ
ــة  ــيـ ــقـــضـ األمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الـ

الفلسطينية(.
)العربي الجديد(

السيسي يستقبل عباس

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ اسـ
ــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس األحــــــد،  ــتــ ــفــ الــ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
السيسي »موقف  وأكـــد  )الـــصـــورة(. 
مــصــر الــــداعــــم لــلــقــضــيــة واملــتــمــســك 
بــالــتــوصــل إلـــى حــل عــــادل وشــامــل، 
يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
الدولية  املــرجــعــيــات  وفــق  املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية«. ومن 
جانبه أكد عباس أنه »يولي أهمية 
لــلــتــشــاور والــتــنــســيــق مــع السيسي 
بشأن مجمل األوضاع الفلسطينية 
التي  التحديات  التعامل مع  وسبل 

تواجه الشعب الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

احتجاز رئيس »الدستور«
لفترة قصيرة

ألــقــت قـــوات األمـــن املــصــري القبض 
»الدستور« عاء  على رئيس حــزب 
األحـــد، لوقت قصير،  أمــس  الخيام، 
إدالئــه بصوته في االستفتاء  أثناء 
الــدســتــور، وذلــك في  على تعديات 
إحــــدى الــلــجــان االنــتــخــابــيــة بمركز 
شــبــراخــيــت فــي مــحــافــظــة الــبــحــيــرة. 
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب خــالــد 
على  نــشــرهــا  تـــغـــريـــدة  فـــي  داوود، 
حسابه الشخصي بموقع »تويتر«: 
»حدث سوء تفاهم مع رئيس حزب 
الــدســتــور أثــنــاء إدالئـــه بصوته في 
احتجازه  وتــم  االنــتــخــابــيــة،  لجنته 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي مــركــز الــشــرطــة، 

قبل إطاق سراحه«.
 )العربي الجديد(

العراق مهّدد بالعقوبات
بسبب إيران

أكد القائم بأعمال السفارة األميركية 
فـــي بـــغـــداد جــــوي هــــود )الــــصــــورة(، 
 »إيــران تضغط على 

ّ
أمس األحــد، أن

األميركية  العقوبات  لخرق  الــعــراق 
 »الــــعــــراق قد 

ّ
عــلــيــهــا«، مـــلـــوّحـــًا بـــــأن

يعّرض نفسه إلجراءات دبلوماسية 
ــي حــــــال عــــــدم الـــتـــزامـــه  ــ أمـــيـــركـــيـــة فـ
وأضــاف  الــعــقــوبــات«.  تلك  بتطبيق 
ــاة مــحــلــيــة  ــنــ ــقــ ــٍث لــ ــ ــديــ ــ ــــي حــ هـــــــود فــ
ــغـــرق الــســوق  ـ

ُ
 »إيـــــــران ت

ّ
عـــراقـــيـــة، أن

الــعــراقــيــة بــبــضــائــعــهــا، وتــجــعــل من 
ــفـــاحـــني الـــعـــراقـــيـــني ال يــعــمــلــون،  الـ
وتــصــدر لــلــعــراق مــــواّد بـــ 20 مليار 
دوالر، والعراق ال يرّد باملثل«، مؤكدًا 
»نريد أن يقوم العراق بإنتاج الطاقة 

والغاز دون االستعانة بأّي أحد«.
 )العربي الجديد(

الرباط ـ العربي الجديد

ــارك اآلالف مــــن الـــنـــشـــطـــاء املـــغـــاربـــة فــي  ــ شــ
مسيرة وسط العاصمة الرباط، أمس األحد، 
دعت إليها عائات معتقلي الريف، مرددين 
الناشطني،  ســراح  بإطاق  تطالب  شعارات 
بعد األحكام الصادرة في حقهم استئنافيًا، 

التي يصل بعضها إلى السجن 20 عامًا.
وتمّيز تحرك أمس، الذي نظم تحت عنوان 
»مــســيــرة الــشــعــب املــغــربــي: كــفــى مــن الظلم 
الــســيــاســي«، بــحــضــور وازن لــإســامــيــني، 
الــعــدل واإلحــســان أكبر  ممثلني فــي جماعة 
ــغــــرب، إذ شــاركــت  تــنــظــيــم مـــعـــارض فـــي املــ
قيادات الجماعة، في الوقت الذي كانت فيه 
والتنمية  العدالة  حــزب  مناصري  مساندة 
مـــحـــدودة. وعـــرفـــت املــســيــرة حـــضـــورًا الفــتــًا 
لــلــيــســاريــني املـــغـــاربـــة، إذ تــزعــمــتــهــا وجـــوه 
يسارية قيادية معروفة، مثل األمينة العامة 
نبيلة منيب،  املـــوحـــد،  االشــتــراكــي  لــلــحــزب 
واألمــــني الــعــام لــحــزب الــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
الجمعية  مــن  الــبــراهــمــة، ووجـــوه  مصطفى 
املـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان )إحـــــــدى أكــبــر 

املنظمات الحقوقية في الباد(.
وتقدم املسيرة أفراد عائات معتقلي الريف، 
متزعم  والــد  الزفزافي،  أحمد  رأسهم  وعلى 
الحراك ناصر الزفزافي، وكذلك شقيق نبيل 
أمحجيق، ووالدة محمد جلول، وبعض من 
أبنائه، وزوجــات وأمهات معتقلني آخرين، 
تــــوافــــدوا بــكــثــافــة إلــــى مــكــان املـــســـيـــرة، رغــم 

أحوال الطقس املاطرة.
وطالب املشاركون في املسيرة، التي توقفت 
ــام مــقــر الـــبـــرملـــان فـــي ســـاحـــة بــالــيــمــا في  ــ أمـ

الــعــاصــمــة، بــإطــاق ســـراح معتقلي الــريــف 
»من دون قيد وال شرط«، كما طالبوا برفع 
التهميش عن منطقة الريف، ومنحها حقها 
مــــن الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
املـــنـــشـــودة، وأيـــضـــًا عـــدم حـــرمـــان املعتقلني 
نقلهم  ورفــض  املعتقات،  فــي  مــن حقوقهم 

بشكل جماعي إلى سجون أخرى.
ــام  ــكــ ــــن رفـــضـــهـــم األحــ ــر مـــحـــتـــجـــون عـ ــ ــّبـ ــ وعـ
الــصــادرة فــي حــق معتقلي الــريــف، تحديدًا 
الــزفــزافــي وثــلــة مــن رفــاقــه، الـــذي حكم عليه 
بــالــســجــن لــعــشــريــن عـــامـــًا، لــكــونــه »طــالــب 
لعاج  الحسيمة  بمدينة  مستشفى  بإقامة 
مــرضــى الــســرطــان، ودعـــا إلـــى رفـــع عسكرة 
التعليم  فـــي مـــجـــاالت  املـــديـــنـــة، وتــنــمــيــتــهــا 
والتشغيل، ليكون جــزاؤه عشرين عامًا من 

السجن«، وفق قولهم.
املسيرة شعارات مثل  املشاركون في  ورفــع 
»الـــحـــريـــة الـــفـــوريـــة لــلــمــعــتــقــل الــســيــاســي«، 
و»الشعب يريد سراح املعتقل«، عاوة على 
الفـــتـــات ومــلــصــقــات وصـــــور لـــرمـــوز حـــراك 
الريف، مثل الزفزافي ومحمد جلول وربيع 
احتجاجات  معتقلي  مــن  وغــيــرهــم  األبــلــق، 

الحسيمة.
ـــــع الــعــديــد مـــن املـــشـــاركـــني فـــي املــســيــرة 

ّ
ووق

الــتــضــامــنــيــة مـــع مــعــتــقــلــي الـــريـــف عــريــضــة 
فــيــهــا: »نــحــن املــوقــعــني أسفله  ورقـــيـــة ورد 
ــّي، نندد  أبــنــاء وبــنــات الشعب املــغــربــي األبــ
في  الــصــادرة  الجائرة  القضائية  باألحكام 
حـــق مــعــتــقــلــي الــــريــــف، ونـــطـــالـــب بـــاإلطـــاق 
الـــفـــوري لــســراحــهــم، وفـــك الــحــصــار الــظــالــم 
عن منطقة الريف، وتحقيق جميع املطالب 

املشروعة للساكنة الريفية«.

ألغى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس األحد، أحكامًا بإسقاط جنسية 
بعد  وذلــك  الرسمية،  األنــبــاء  وكــالــة  أوردت  مــا  تثبيتها، حسب  وقــرر  551 بحرينيًا، 
انتقادات حقوقية للمحاكمات الجماعية التي تجريها البحرين ملعارضني سياسيني 

 عن إسقاط الجنسية عن املدانني. 
ً
والتي تنتهي غالبًا بأحكام سجن مشددة فضا

الــســامــي بتثبيت جنسية 551  املــلــك »أصـــدر أمـــره  أنــبــاء البحرين أن  وذكـــرت وكــالــة 
املــادة 24  محكومًا صــدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقًا ملا نّصت عليه 
مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 في شأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية«. 
قام  امللك  إن  الوكالة  وقالت  امللك.  بموافقة  إال  الجنسية  إسقاط  تنفيذ حكم  يتم  وال 
بتكليف وزير الداخلية »بدراسة األحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر 
قوائم املستفيدين«. وكانت محكمة في البحرين قد أصدرت األسبوع املاضي أحكامًا 
بسجن 138 شخصًا بني ثاث سنوات ومدى الحياة. كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم 
»اإلرهاب« في ختام محاكمة جماعية ندد بها املعارضون ومنظمات حقوقية. تتعلق بـ

اإلنسان، ميشيل باشليه، قبل  املتحدة لحقوق  األمــم  اعتبرت مفوضة  السياق،  وفي 
أيام، أن املحاكمات الجماعية لم تحقق املعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وأشارت 
إلى أن »سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك 

الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل.
كما اعتبرت مديرة البحوث للشرق األوسط في منظمة العفو الدولية، لني معلوف، 
أنه »بإصدار هذه األحكام املروعة، أظهرت سلطات البحرين مرة أخرى ازدراءها التام 

باملعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
)فرانس برس(

مصادر تحدثت عن نسبة 
مشاركة مخيبة ال تزيد 

على 6 في المائة

البرهان: مستعدون 
لتسليم السلطة إذا 

توافقت القوى 

سمحت للمدارس بمنح 
يوم عطلة مدفوعة 
للذين أدلوا بأصواتهم

المعارضة تتهم 
العسكر بمحاولة إعادة 

إنتاج النظام السابق

»الوافدون« 
أداة تزوير االستفتاء

القاهرة ـ العربي الجديد

أصبح »الــوافــدون«، وهــو التعبير 
الـــــقـــــانـــــونـــــي الـــــــــــذي يــــطــــلــــق عـــلـــى 
الناخبني الذين يدلون بأصواتهم 
األصلية،  االنتخابية  مقارهم  غير  لجان  فــي 
ــذي تــــديــــر بــــه أجـــهـــزة  ــ ــ هــــم الــــســــاح األبــــــــرز الـ
الــنــظــام املــصــري االســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات 
الدستورية في داخل مصر، والذي بدأ أول من 
أمس السبت على أن ينتهي اليوم االثنني، ما 

لم يتم مد التصويت ليوم رابع.
وإزاء ضعف املشاركة تبحث الهيئة الوطنية 
لانتخابات مع األجهزة األمنية مد التصويت 
لــيــوم رابــــع هـــو الـــثـــاثـــاء 23 إبــريــل/نــيــســان. 
التي تحدثت مع  القضائية،  وذكــرت املصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  أنـــه مــن املــحــتــمــل إصـــدار 
قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات 
الرئاسة األخيرة، بهدف زيادة نسبة املشاركة.
ــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« تــنــامــي ظــاهــرة  ورصـ
تــجــمــيــع حـــــــراس الــــعــــقــــارات والـــعـــامـــلـــني فــي 
ــاهــــي والــــعــــمــــال بـــالـــيـــومـــيـــة، خــصــوصــًا  ــقــ املــ
فــــي مــــجــــال الـــبـــنـــاء واملــــــقــــــاوالت والـــحـــرفـــيـــني 
ــيــــة واملـــنـــاطـــق  ــاء الــــراقــ ــ ــيـ ــ ــاء، فــــي األحـ ــطـ ــبـــسـ الـ
ــة، ونـــقـــلـــهـــم بــــواســــطــــة حـــافـــات  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
مستأجرة مــن مـــدارس وشــركــات سياحة إلى 
تجمعهم  ملناطق  األقـــرب  االنتخابية  اللجان 
أكثر. وجاء  أو  مــرة  التصويت  وتمكينهم من 
الــتــي صــــدرت مع  للتعليمات  اســتــغــااًل  ذلـــك 
بداية االستفتاء ونشرت تفاصيلها »العربي 
الــجــديــد« أمـــس بــعــدم الــفــصــل بـــني الــنــاخــبــني 
األصــلــيــني فــي الــلــجــان والــنــاخــبــني الــوافــديــن، 
وبتمكني الوافدين من التصويت في أي لجنة، 
الوطنية لانتخابات قد  الهيئة  بعدما كانت 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــخــصــص عــــددًا مـــحـــدودًا من 

اللجان لهم.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
مــعــلــومــات غـــرفـــة عــمــلــيــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــانــتــخــابــات أن نــســبــة تــصــويــت الــنــاخــبــني 
ــلـــجـــان الـــعـــاديـــة بـــعـــيـــدًا عــن  ــيـــني فــــي الـ ــلـ األصـ

بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفًا بالتركيز 
عــلــى أصــابــع الــيــديــن وفــحــصــهــا جــيــدًا، وبــني 
في  بكثافة  املوجودين  الوطني  األمــن  ممثلي 
جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض املوظفني 
النظام سرًا  الــذيــن وزعتهم أجــهــزة  اإلداريــــني 
من بني الهيئات اإلشرافية املساعدة للقضاة 
في اللجان الفرعية، بحيث يكون في كل لجنة 
فرعية موظف أو أكثر يبلغون اللجنة العامة 
أو  املــحــافــظــة  أو ديــــوان  االبــتــدائــيــة  باملحكمة 
اللجنة املراقبة ملجريات االستفتاء باملحافظة 
والتابعة للمخابرات العامة - حسب األحوال 

- بمستجدات العمل داخل اللجنة.
وقـــــال قـــــاٍض مـــشـــرف عــلــى لــجــنــة فــرعــيــة في 
منطقة أكتوبر بالجيزة إنه اكتشف أن هناك 
وجهازًا  االبتدائية  املحكمة  يبلغان  موظفني 
أمــنــيــًا بــمــســتــجــدات األوضــــــاع داخــــل اللجنة 
بــمــا في  بــــأول عــبــر تطبيق »واتــــســــاب«،  أواًل 
ذلــــك قـــــــرارات الـــقـــاضـــي نــفــســه فـــي مـــا يخص 
تعطيلهم.  أو  بـــالـــدخـــول  لــلــوافــديــن  الــســمــاح 
وأكــد هــذا األمــر أيضًا قاضيان مشرفان على 
لجنتني فرعيتني بمركز أجا بالدقهلية ومركز 
فـــارق أن موظفًا  بــالــشــرقــيــة، مــع  الــقــمــح  منيا 
الوطني  األمـــن  يبلغ  كــان  بلجنتيهما  واحـــدًا 
واملـــخـــابـــرات بــمــا يــحــدث كــل ســاعــة. وأوضـــح 

املائة،  الوافدين ال تزيد حتى اآلن على 6 في 
»الــنــســبــة املــخــيــبــة لــلــغــايــة«.  واصـــفـــة إيـــاهـــا بـــ
وأكدت أن العديد من لجان االستفتاء شهدت 
أمـــس، خصوصًا  التصويت  تــكــرار  مــحــاوالت 
والدقهلية  والشرقية  القاهرة  محافظات  فــي 
والغربية واملنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات شـــكـــاوى هــاتــفــيــة من 
تفيد  الفرعية،  اللجان  على  املشرفني  القضاة 
مجددًا  التصويت  الناخبني  بعض  بمحاولة 
رغم وجــود بقايا آثــار الحبر الفسفوري على 
أصــابــعــهــم. وأفــــــادت املـــصـــادر بـــأنـــه مـــع فتح 
باب التصويت، أمس األحد، في اليوم الثاني 
مـــن االســـتـــفـــتـــاء، فـــوجـــئ الــقــضــاة فـــي الــعــديــد 
ــمـــحـــاوالت عـــديـــدة لــتــكــرار  مـــن املـــحـــافـــظـــات بـ
التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك 
املــحــاوالت، والبعض اآلخــر إلــى غض الطرف 
عنها، األمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار 
وأن  سيما  ال  لــانــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة  الهيئة 
النظام يستطيع من خال تصويت الوافدين 
إحـــــداث زيـــــادة ضــخــمــة فـــي نــســبــة املــشــاركــة، 
كــشــوف  ملـــراجـــعـــة  عــمــلــيــة  أي  وأن  ســـيـــمـــا  ال 
الـــوافـــديـــن ومــطــابــقــتــهــا بــالــكــشــوف األصــلــيــة 
االنتخاب ستستغرق شهورًا طويلة  لجداول 
اليد  الــوافــديــن تكتب بخط  نــظــرًا ألن جـــداول 
داخل اللجان، وال تسجل على قاعدة بيانات 
إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية لانتخابات 
أو أي جهة أخرى من تصفية األسماء املكررة 
واستبعاد األصوات، كما أن قرار دمج أصوات 
ــوات الــنــاخــبــني األصــلــيــني  ــ ــديـــن مـــع أصــ الـــوافـ
سيجعل من املستحيل عمليًا إيجاد األصوات 
أحد  واكتشف  إذا حــدث  املكررة واستبعادها 
الـــقـــضـــاة املـــشـــرفـــني هــــذا الـــتـــكـــرار، وبــالــتــالــي 
إلغاء  أولهما  أمــام خيارين،  القاضي  سيكون 
أو  املحتويات،  فــي  لشكه  بالكامل  الــصــنــدوق 

تسيير األمر بمشاكله وشكوك بطانه.
الظاهرة وانتشارها في  وتسبب تنامي هذه 
مناطق عديدة في نشوب مشادات حــادة بني 
بعض الــقــضــاة الــذيــن أبـــدوا مــقــاومــة ورفضًا 
 

ّ
للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إال

قاٍض آخر بمجلس الدولة مشرف على لجنة 
فرعية بمنطقة الدقي أن مشادة حامية نشبت 
اللجنة  فــي  الــوطــنــي  األمـــن  بينه وبـــني ممثل 
رفضه  بسبب  لاستفتاء  األول  الــيــوم  مــســاء 
إدخال عدد كبير من الناخبني الوافدين الذين 
حـــضـــروا فــجــأة إلـــى مــقــر الــلــجــنــة قــبــل غلقها 
ــائــــق، إذ ارتــــــأى الـــقـــاضـــي ضــــرورة  بــعــشــر دقــ
التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية لانتخابات 
إذا كــان  الــعــمــل باللجنة إال  فــتــرة  وبــعــدم مــد 
الناخبني األصليني املقيدة  هناك ازدحــام من 
اللجنة، وعندما رفض  في كشوف  أسماؤهم 
مـــّد فــتــرة الــتــصــويــت، تــدخــل الــضــابــط ممثل 
ــر إلـــى  ــ ــدد بــتــصــعــيــد األمــ ــ ــن الـــوطـــنـــي وهــ ــ األمــ
إحضار  الــقــاضــي  منه  فطلب  الــعــامــة،  اللجنة 
الــوافــديــن - وجميعهم مــن حــراس  الــنــاخــبــني 
العقارات - صباح اليوم الثاني، وهو ما حدث 

بالفعل.
الجديد«  »العربي  لـ إفادته  القاضي في  وذكر 
»تنسيقًا  الــوافــديــن عكس  إحــضــار  أن مشهد 
ــًا بــــني األمـــــــن الــــوطــــنــــي وعــــنــــاصــــر حـــزب  ــامــ تــ
مــســتــقــبــل وطــــن الــتــابــع لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، 
والـــذيـــن يـــوجـــدون بــصــفــة دائـــمـــة فـــي محيط 
الــلــجــان مــرتــديــن قــمــصــانــًا وســـتـــرات مــمــيــزة، 
ويــــقــــدمــــون أنـــفـــســـهـــم لـــلـــقـــضـــاة بـــاعـــتـــبـــارهـــم 

مساهمني في تنشيط التصويت«.
وفـــي مــحــافــظــة الــقــاهــرة؛ قـــال قـــاٍض بمحكمة 
ابتدائية يشرف على لجنة فرعية باملعادي إن 
عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن 
القواعد  تطبيق  على  إصــرارهــم  حــال  اللجان 
التضييق  أو  الوافدين،  السليمة في تصويت 
عــلــى املــوظــفــني الـــذيـــن يــبــلــغــون األجـــهـــزة بما 

يـــحـــدث فـــي الـــلـــجـــان أواًل بــــــأول، مــشــيــرًا إلــى 
أن »مــعــظــم الـــقـــضـــاة الـــذيـــن يـــبـــدون مــمــانــعــة 
والقضاء  الدولة  ملجلس  ينتمون  للمخالفات 
ــك إلــــى ســبــبــني؛ أولــهــمــا  ــادي« مــرجــعــًا ذلــ ــعــ الــ
ــفـــات والــــخــــروقــــات وتـــعـــددهـــا  ــالـ ــة املـــخـ ــداحــ فــ
بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه 
تبقى  بما  عصف  مــن  الدستورية  التعديات 

من استقال القضاء.
السياق قالت مصادر حكومية في  وفــي هــذا 
وزارة العدل إن غرفة عمليات الوزارة رصدت 
الــتــي تتمركز فيها  االبــتــدائــيــة  املــحــاكــم  تلقي 
إشــارة بشكاوى  أكثر من 120  العامة  اللجان 
مـــن الــقــضــاة بــســبــب تــدخــل جــهــات أمــنــيــة أو 
 عـــن مــحــاولــة 

ً
مــوظــفــني فـــي أعـــمـــالـــهـــم، فـــضـــا

تمرير أصوات مكررة وباطلة.
ــعــــي الــــنــــظــــام لــلــحــشــد  ــلــــى صـــعـــيـــد ســ أمـــــــا عــ
ــة،  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــجــــمــــاهــــيــــري وزيـــــــــــــادة نــــســــبــــة املـ
والتعليم  التربية  وزارة  في  مصادر  فكشفت 
بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان 
والشرقية والغربية توجيه تعليمات لجميع 
املستشفيات واملـــدارس بــضــرورة عــدم توقيع 
ــفــــني فــــي دفــــاتــــر الـــحـــضـــور  املـــعـــلـــمـــني واملــــوظــ
مــلــونــة  ــابــــع  كـــانـــت األصــ إذا  ــــراف إال  ــــصـ واالنـ
وأن  بالتصويت،  الخاص  الفسفوري  بالحبر 
للمدارس  سمحت  التعليمية  اإلدارات  بعض 
مــن رصيد  ليست  مــدفــوعــة  يـــوم عطلة  بمنح 
بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  للمعلمني  اإلجــــازات 
ــا يـــثـــبـــت تـــأيـــيـــدهـــم لـــلـــتـــعـــديـــات  ــ ــوا مـ ــ ــدمــ ــ وقــ

»نعم«. الدستورية بالتصويت لـ
وروى مـــعـــلـــم بـــمـــركـــز بـــبـــا فــــي بـــنـــي ســويــف 
الحكومية  املـــــدارس  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ــافـــات  ــة اشــــتــــركــــت فــــي تــســيــيــر حـ ــاصــ ــخــ والــ
مع  املختلفة  الفرعية  الــلــجــان  إلــى  باملعلمني 
ربط التصويت بالحضور واالنصراف. أما في 
القاهرة والجيزة فقد سيرت النقابات الفرعية 
لــلــمــعــلــمــني مــســيــرات إلعــــان تــأيــيــد املعلمني 
الضواحي،  بمختلف  الدستورية  للتعديات 

وتم استئجار حافات أيضًا للجان.
ــابـــت فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة أمــس  وغـ
ــد ظــــاهــــرة »كــــوبــــونــــات كــــراتــــني رمـــضـــان  ــ األحــ
وحــقــائــب املـــواد الــغــذائــيــة« الــتــي انــتــشــرت في 
الـــكـــراتـــني يتم  تـــوزيـــع  الـــيـــوم األول، وأصـــبـــح 
بـــصـــورة عــشــوائــيــة بـــــدون كـــوبـــونـــات، وبـــرر 
بــعــض املــواطــنــني ذلـــك بـــأن صـــور الــكــوبــونــات 
نطاق  على  ــدوولــت 

ُ
ت الكراتني  تسليم  وأوراق 

واسع على مواقع التواصل االجتماعي. ومع 
الــكــوبــونــات ظهر مشهد جــديــد يتمثل  غــيــاب 
في أن عناصر حزب مستقبل وطن أصبحوا 
يــوزعــون الــكــراتــني داخـــل الــحــافــات الــتــي تقل 
الستمرار  بــأصــواتــهــم،  اإلدالء  بعد  الناخبني 

ربط التصويت بالرشوة االنتخابية.
ــًا مـــع هــــذه الـــرشـــى انـــتـــشـــرت ظــاهــرة  ــنـ وتـــزامـ
توزيع كوبونات سحب على أجهزة كهربائية 
ورحات حج وعمرة مقدمة من عدد من رجال 
األعــمــال املــوالــني للسلطة والــراغــبــني فــي دور 
الغربية  محافظات  فــي  وذلـــك  أكــبــر،  سياسي 
والــبــحــيــرة ودمــــيــــاط والــدقــهــلــيــة. وانــتــشــرت 
ــلــــجــــان تـــوضـــح  ــن أمــــــــام الــ ــ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مـ
والافت  الكوبونات،  وتقديم  السحب  عملية 
ــن فـــي بعض  أن أمــــانــــات حــــزب مــســتــقــبــل وطــ
بيانات  أصــدرت  الغربية،  أبرزها  املحافظات، 

رسمية تنفي فيها صلتها بهذه األمور.

تكرار ممنهج للتصويت 
ومقاومة محدودة للقضاة

يتولّى موظفون داخل اللجان إبالغ األجهزة األمنية بالتطورات )العربي الجديد(

دعا تحالف التغيير لمواصلة التظاهر )أوزان كوز/فرانس برس(

)Getty( من االحتجاجات في البحرين

لم يوفر النظام المصري وسيلة خالل اليومين الماضيين إال واستخدمها 
من  بدءًا  الدستورية،  التعديالت  استفتاء  في  التصويت  نسبة  لرفع 
أبرز »أسلحته« تمثل في التركيز  الرشى االنتخابية مرورًا بالترهيب. لكن 

على »الوافدين« والسماح لهم بالتصويت في أكثر من لجنة

الحدث

متابعةرصد

بنفسه،  حكومة  تشكيل  يــريــد  العسكري 
يــشــرك فــيــهــا تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
جنبًا إلى جنب مع قوى سياسية أخرى 
بنظام  الرتباطها  عليها  الشارع  يتحفظ 
ــيـــر«. وبـــحـــســـب املــــصــــادر فـــــإن هـــذا  ــبـــشـ الـ
الوضع يشجع التحالف أكثر على تسمية 
أعـــضـــاء املــجــلــس الـــســـيـــادي، كــمــا كـــان قد 
تعهد سابقًا، وبعد ذلــك املضي قدمًا في 
تشكيل بقية هياكل الحكم االنتقالي مثل 

مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.  
ويحاول املجلس العسكري الحصول على 
دعـــم مــن أحــــزاب سياسية أخـــرى أعلنت، 
الستمرار  تأييدها  معه،  اجتماعات  بعد 
بــقــائــه وعـــــدم تــســلــيــم الــســلــطــة لــحــكــومــة 
مــدنــيــة. كــمــا اجــتــمــع املــجــلــس مــع قــيــادات 
ــذر بــعــضــهــا مــن  ــ ــــس األحـــــــد، حـ ديـــنـــيـــة أمـ
»مــحــاولــة الــتــدخــل الــخــارجــي، خصوصًا 
ــارات، فــي الــشــأن الداخلي  ــ مــن جــانــب اإلمـ
واختطاف الثورة السودانية«. كما نبهوا 
مما اعتبروه توجها علمانيًا لدى بعض 

القوى الثورية. 
وهدد عبد الحي يوسف، وهو أحد رموز 
الـــتـــيـــار الــســلــفــي، بــحــشــد املـــايـــني أســـوة 
بــالــحــشــود املـــعـــارضـــة أمــــام مــقــر الــقــيــادة 
العامة للجيش. وفي السياق، قال املحلل 
الــســيــاســي أمـــني مـــجـــذوب إن »الــســاعــات 
العاقة  املقبلة حاسمة جدًا، بعد وصول 
بني املجلس العسكري االنتقالي وتحالف 
في  االنهيار  نقطة  إلــى  والتغيير  الحرية 
الحالية«. وتوقع مجذوب،  مفاوضاتهما 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »يقود 
هــــذا الـــوضـــع إلــــى تـــصـــادم بـــني الــطــرفــني 
إذا لــم يتم إنــقــاذ املــوقــف«، مشيرًا إلــى أن 
»لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري شـــرعـــيـــة بـــعـــد أن 
الحرية  السلطة، بينما لتحالف  إليه  آلت 
له  يدين  الــذي  الــشــارع  والتغيير شرعية 
بــالــكــامــل«. إلــــى ذلــــك، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
واإلمارات، في بيان مشترك، تقديم حزمة 
مشتركة مــن املــســاعــدات لــلــســودان، يصل 
إجمالي مبالغها إلى ثاثة مليارات دوالر 
األنباء  أميركي. وقــال بيان نشرته وكالة 
دوالر  مليون   500 إن  »واس«  السعودية 
من املساعدات املقدمة من البلدين ستقدم 
كوديعة في البنك املركزي السوداني وذلك 
لتقوية مركزه املالي، وتخفيف الضغوط 
مزيد  وتحقيق  الــســودانــي،  الجنيه  على 

من االستقرار في سعر الصرف.

الــجــبــريــة ببيت الــضــيــافــة فــي الــخــرطــوم، 
مشيرًا إلى أن حالته الصحية بعد العاج 
مـــن الــجــلــطــة مــســتــقــرة اآلن، لــكــن وضــعــه 
»يرفض  إذ  باستمرار،  يتدهور  النفسي 
ــنـــاول الــطــعــام وتــعــاطــي األدويــــــة وتــتــم  تـ
تــغــذيــتــه عـــن طـــريـــق املــحــالــيــل الـــوريـــديـــة 

بالقوة«.
وتأتي مقابلة البرهان، والتي كشف فيها 
عـــن تــشــكــيــل لــجــان إلعـــــادة هــيــكــلــة جــهــاز 
قانونه  ملراجعة  والــتــوجــه  االســتــخــبــارات 
وعن  القانونية،  غير  وواجهته  وشركاته 
»إرسال وفد سوداني إلى واشنطن قريبًا 
ملــنــاقــشــة رفــــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الدول الراعية لإرهاب«، في الوقت الذي 
صــعــد فــيــه »تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
املـــعـــارض مــن تــحــذيــراتــه مــن أن املجلس 
العسكري يعمل على إعادة إنتاج النظام 
ــال الــتــحــالــف، فــي بــيــان، »فــي  الــســابــق. وقـ
إطار محاوالت االلتفاف لسرقة مكتسبات 
ثــورتــنــا املــجــيــدة الــتــي قــدمــت قــرابــة 100 
واملصابني،  الجرحى  مــن  واملــئــات  شهيد 
دون  للحيلولة  العسكري  املجلس  يعمل 
تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــني واالنـــــفـــــراد 
وإعـــادة  لــلــثــوار  كممثل شــرعــي  بالسلطة 
إنـــتـــاج الــنــظــام الـــســـابـــق«. ودعــــا الجميع 
ملواصلة التظاهر أمام مقر القيادة العامة 
الــخــرطــوم »حــتــى تحقيق  للجيش وســط 

كل بنود إعان الحرية والتغيير«.
ومــا أربــك األحــداث أكثر وصــول »تحالف 
مع  إلــى طريق مسدود  والتغير«  الحرية 
املــجــلــس الــعــســكــري، بــعــد اجــتــمــاع جمع 
الـــطـــرفـــني أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت. وقــالــت 
»العربي الجديد«، إن »املجلس  مصادر، لـ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــس املـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري  ــ ــيـ ــ ــ حـــــــــــــاول رئـ
االنـــتـــقـــالـــي، الـــفـــريـــق الـــركـــن عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، أمــس األحـــد، مهادنة املعارضة 
نقل  املجلس  الــتــزام  معلنًا  واملتظاهرين، 
ساعات  بعد  وذلـــك  الشعب،  إلــى  السلطة 
مــن تــحــذيــر »تــحــالــف الــحــريــة والتغيير« 
املعارض من أن املجلس العسكري يعمل 
النظام  إنــتــاج  ــادة  ــ وإعـ بالسلطة  لــلــتــفــرد 
السابق. في هذا الوقت، دخلت السعودية 
ــــى خـــــــط األزمـــــــــة  ــلـ ــ ــوة عـ ــ ــقــ ــ واإلمـــــــــــــــــــارات بــ
بــيــان مشترك،  فــي  إذ أعلنتا  الــســودانــيــة، 
تـــقـــديـــم حـــزمـــة مــشــتــركــة مــــن املـــســـاعـــدات 
لـــلـــســـودان، يــصــل إجــمــالــي مــبــالــغــهــا إلــى 

ثاثة مليارات دوالر أميركي.
التباينات  وتــر  على  للعب  محاولة  وفــي 
ــل املـــعـــارضـــة، قـــال الـــبـــرهـــان، فـــي أول  داخــ
مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الـــســـودانـــي أمــس 
األحــــــــد، »مـــســـتـــعـــدون لــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لــحــكــومــة مــدنــيــة غـــدًا إذا تــوافــقــت الــقــوى 
السياسية على حكومة مدنية«. وأضاف 
ــل الـــســـلـــطـــة إلــــى  ــقـ ــنـ ــتــــزم بـ ــلــ »املــــجــــلــــس مــ
الشعب«، مشيرًا إلى أن املجلس العسكري 
ســيــرد خــال األســبــوع على مطالب قــادة 
ــابـــع »أكــــدنــــا لــاتــحــاد  االحـــتـــجـــاجـــات. وتـ
األفــريــقــي أن مــا حــدث فــي الــســودان ثــورة 
ــًا«. كــم  ــريـ ــكـ ــًا عـــسـ ــقـــابـ شــعــبــيــة ولـــيـــس انـ
أعــلــن الــبــرهــان أن الــرئــيــس املــخــلــوع عمر 
ــبــــار املـــســـؤولـــني فــــي الــنــظــام  الــبــشــيــر وكــ
الــســابــق »كلهم فــي الــســجــن«، وذلـــك فيما 
نقلت وكــالــة األنــاضــول أمــس عــن مصدر 
البشير أصيب بجلطة  أن  طبي سوداني 
الــعــاج فــي أحد  خفيفة قبل أيـــام، وتلقى 
إقامته  إلى مقر  إعادته  املستشفيات قبل 

البرهان يهادن المعارضة السودانية
دعم مالي إماراتي وسعودي للمجلس العسكري

تزايد التوتر في 
السودان بعد تحذير 

تحالف التغيير والحرية 
من أن المجلس 

العسكري يريد التمسك 
بالسلطة، داعيًا إلى 

مواصلة التظاهر

الجزائر: مقاطعة سياسية ومدنية لندوة بن صالح اليوم
الجزائر ـ عثمان لحياني

القادر  عبد  الجزائر  في  الدولة  رئيس  يجد 
الجهات،  كل  من  نفسه محاصرًا  بن صالح 
 مـــواجـــهـــتـــه عـــزلـــة شــعــبــيــة بــســبــب 

ّ
ــي ظـــــل فــ

مطالبة الحراك بتنحيه من منصبه ورحيله 
من املشهد السياسي، لكونه واحدًا من رموز 
نظام الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة. 
ــه لــعــقــد لـــقـــاء تـــشـــاوري،  ــوتـ كــمــا قــوبــلــت دعـ
اليوم االثنني، مع القوى السياسية واملدنية 
السياسية  األزمــة  للتشاور حول  والشعبية 
االنتخابات  لتنظيم  مستقلة  هيئة  وإنشاء 
الــرئــاســيــة املـــقـــررة فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو/

تموز املقبل، برفض سياسي ومدني واسع. 
ــوة إلـــى  ــ ــه دعــ ــ ــالـــح وّجــ مــــع الـــعـــلـــم أن بــــن صـ
األحزاب السياسية واملنظمات والجمعيات 
وطـــنـــيـــة  ــيـــة  شـــخـــصـ  100 ــــو  ــــحـ ونـ املــــدنــــيــــة 
القانون  في  وخــبــراء وشخصيات مختصة 

الدستوري للمشاركة في هذه الندوة.
املعارضة  مــن  أعــلــن 34 حــزبــًا سياسيًا  فقد 
ــدوة  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ واملــــــــــــــواالة رفـــــــض املـــــشـــــاركـــــة فــ
ــيــــوم. كــمــا قــــرر قـــادة  ــررة الــ ــقــ الــســيــاســيــة املــ
ــزاب الــجــزائــريــة الــفــاعــلــة واملــؤثــرة  أبـــرز األحــ
فــي املــشــهــد الــســيــاســي مقاطعة الــحــوار مع 
بــن صــالــح. فــي الــســيــاق، أعلن حــزب العمال 
اليساري بقيادة املرشحة السابقة للرئاسة 
الحوار  لويزة حنون، عدم املشاركة ورفض 
الــســيــاســي مـــع بـــن صـــالـــح، لــكــون حــضــوره 
اإلرادة  ــــع  مـ تــــصــــادمــــًا  ــل  ــثـ ــمـ »يـ ــاســـي  ــيـ ــسـ الـ

الشعبية«، وفق الحزب.
ــتــه 

ّ
وأعــلــنــت حــنــون فـــي تــســجــيــل مــصــور بــث

أمس أنها »لن تقبل املشاركة في أية خطوة 
بــن صــالــح«، مضيفة  إليها  يــدعــو  سياسية 
»نحن ال نعترف باللجنة التي سموها اللجنة 
املوّسعة. ال ندري من أين أتت بسيادتها في 

وقـــت لــم يــفــّوضــهــا فــيــه أي شــخــص. الشعب 
ــوا جــمــيــعــًا( لـــذلـــك يــجــب أن  ــلــ ــال لــهــم )ارحــ قــ
يرحلوا«. وسبق موقف حنون، إعان رئيس 
الحكومة األسبق، املرشح الرئاسي السابق، 
الندوة  فــي  املشاركة  رفضه  فليس،  بــن  علي 
الــســيــاســيــة. ونـــشـــر بـــن فــلــيــس الـــــذي يــقــود 
الحريات، نص رسالة وجهها  حــزب طائع 
إلــى بــن صــالــح، وجــاء فيها: »لــن أشـــارك في 
املقرر تنظيمها من طرف رئاسة  املشاورات 
الدولة«، معتبرًا أن »هذه املشاورات تستبق 
األحــداث وهــي خــارج موضوع الساعة، كما 
أنها عكسية الجدوى، وهي محاولة يائسة 
ملطالب  الفعلية  االســتــجــابــة  لتجنب  أخـــرى 

الشعب الحقيقية«.
ــلـــم )إخـــــــوان  وجــــــــددت حــــركــــة مــجــتــمــع الـــسـ
الــــجــــزائــــر(، رفــضــهــا املـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــدوة. 
ــال الــقــيــادي فــي الــحــركــة أحــمــد صـــادوق،  وقـ

»الحركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث 
ال يــمــكــن أن تــقــبــل بــالــحــوار مــع بــن صــالــح، 
ومــع مــن يمثل وجـــوده اعــتــداًء على اإلرادة 
الشعبية. بن صالح يريد أن يمارس هواية 
البلد في وضع  أن  الــوقــت، وأعتقد  تضييع 
ليس كذلك«. ولفت إلى أن »لنب صالح تجربة 
سيئة فــي املـــشـــاورات الــســيــاســيــة. فــفــي عــام 
2012 قاد مشاورات لوضع خطة إصاحات 
مجرد  كانت  أنها  بعدها  واتضح  سياسية 

مسرحية«.
ــل الــثــقــافــة  ــ ــــق الـــتـــجـــمـــع مــــن أجــ

ّ
ــل بـــــــــدوره، عــ

ــار  ــيــ ــتــ والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، أبــــــــــرز الــــــقــــــوى الــ
الــديــمــقــراطــي، بشكل ســاخــر على دعـــوة بن 
صالح، وقال رئيس الحزب محسن بلعباس: 
»وصــلــتــنــي دعــــوة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــة يـــــوم 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــحــالــي  مــــؤرخــ
عة من طرف أمينها العام العقبي حبة 

ّ
وموق

)Getty/يريد الحراك الشعبي تقرير مصيره )بالل بنسالم

تــشــاوري. هــذه الرسالة  لــقــاء  للحضور فــي 
املــحــمــولــة مـــن طـــرف أحـــد عــنــاصــر الــحــرس 
الجمهوري على منت دراجة نارية، استغرقت 
أربعة أيام لتصل من مقر رئاسة الجمهورية 
الذي يبعد 4.8 كيلومترات«. وأضاف »كيف 
رســائــلــهــا  تــوصــل  أن  ال تستطيع  ملــؤســســة 
املــكــتــوبــة فـــي الـــوقـــت املـــحـــدد عــلــى مــســاحــة 
ــة كــالــجــزائــر؟  5 كــيــلــومــتــرات، أن تــســّيــر دولــ
ألنكم  بأجنداتكم  نعترف  ال  فنحن  ارحــلــوا 

في واٍد والشعب في واٍد«.
من جهتها، وصفت جبهة العدالة والتنمية 
الــنــدوة،  الــلــه،  الله جــاب  بقيادة الشيخ عبد 
»املشاورات الخادعة فدعوة رئيس الدولة  بـ
املــــرفــــوض مـــرفـــوضـــة، ومــــنــــاورة تــســتــهــدف 
القفز على مطلب الشعب في الرحيل الفوري 
لبقايا العصابة، وليس القفز على ذلك بفتح 
سلسلة مشاورات ومفاوضات غير مجدية«. 
وأكـــــدت حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي عــلــى لــســان 
رئيسها عبد القادر بن قرينة، رفض الحزب 
املــشــاركــة فــي الــنــدوة. وأضـــاف بــن قرينة أن 
»الحوار بني الضحايا والجادين اآلتني من 
قــاعــدة الحكم الــتــي ســرقــت أصـــوات الشعب 

طيلة 20 سنة، يصبح تعميقًا لألزمة«.
ــاق، أعــــلــــنــــت أحــــــــــــزاب جــبــهــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الــقــوى االشــتــراكــيــة وحـــزب االتـــحـــاد الــقــوى 
السابق  الفاحة  الديمقراطية، بقيادة وزير 
ــور الــــني بـــحـــبـــوح، وجـــيـــل جـــديـــد، وحــركــة  نــ
الــنــهــضــة، والــعــدالــة والــحــريــة بــقــيــادة وزيــر 
االتصاالت السابق محمد السعيد، مقاطعة 

ندوة بن صالح ورفض الحوار معه.
إلــى األحــــزاب، أعلنت مجموعة  وبــاإلضــافــة 
واملدنية  السياسية  الشخصيات  من  كبيرة 
املــســتــقــلــة، مــقــاطــعــة نــــدوة بــن صــالــح. ثاثة 
ــم  ــون، وهـ ــقــ ــابــ مـــنـــهـــم رؤســــــــاء حــــكــــومــــات ســ
مــولــود حــمــروش وأحــمــد بــن بيتور ومقداد 

ســيــفــي. وأفــــاد سيفي فــي بــيــان لــه أمـــس، أن 
بــن صــالــح، هو  مــن  املنتظر  الوحيد  »العمل 
املــبــررة كرئيس  مــن مهامه غير  أن يستقيل 
للدولة، للسماح للشعب الجزائري باختيار 
ــــى جــمــهــوريــة  ــااًل حــقــيــقــيــًا إلــ ــقــ ــتــ يـــضـــمـــن انــ
ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات 
وجوه  أبــرز  قاطعت  كما  السابقة«.  األنظمة 
ــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي  ــالــ الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي كــ
مــصــطــفــى بــوشــاشــي ومـــقـــران آيــــت الــعــربــي 
والــنــاشــط عــبــد الــوكــيــل بـــام، الـــنـــدوة. وقــال 
»العربي الجديد« إنه »من غير املمكن  بام لـ
القبول باملشاركة في ندوة ينظمها بن صالح 
فيما الشعب يطالب برحيله. لن نشارك أواًل 
ألننا ال نعترف بنب صالح، وثانيًا ألننا لن 
نمنحه فرصة الحصول على تزكية سياسية 

لصالحه ولصفته السياسية«.
لــكــن الـــافـــت أن مـــوجـــة الـــرفـــض واملــقــاطــعــة 
ملــقــتــرح الــســلــطــة، انــتــقــلــت عــلــى غــيــر الــعــادة 
أيضًا إلى مجموعة من األحــزاب السياسية 
ــة بـــقـــوة تــرشــح  ــمـ ــة، الـــتـــي كـــانـــت داعـ ــيـ ــوالـ املـ
ــة فــي  ــامـــسـ بــوتــفــلــيــقــة لــــواليــــة رئــــاســــيــــة خـ
إبريل   18 في  مقررة  كــان  التي  االنتخابات، 
ــار، الــتــحــقــت الجبهة  ــ الــحــالــي. فــي هـــذا اإلطـ
الندوة،  مقاطعي  بركب  الجزائرية  الوطنية 
معلنة رفضها االستجابة لدعوة بن صالح. 
وأفـــــاد بــيــان لــلــجــبــهــة، أن »انــــفــــراج الــوضــع 
الــقــائــم ال يــمــكــن أن يــكــون بــواســطــة الــرمــوز 

املرفوضة شعبيًا«.
الــذي كان  التضامن والتنمية  وأعــلــن حــزب 
يدعم بقوة ترشح بوتفليقة لوالية خامسة، 
املشاركة  رفضهما  الــراشــد،  الحكم  وحــركــة 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــــذي دعــــا إلـــيـــه بن 
صالح، فيما لم يكشف حزبا السلطة جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي 

موقفهما من الندوة.

خاص
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يتحّدث زعيم قبيلة بني مالك، ضرغام عرمش المالكي، في مقابلة 
مع »العربي الجديد«، عن دور العشائر في االحتجاجات التي اندلعت 

في جنوب العراق وكيف تنظر للتطورات في هذا الملف

بغداد ـ براء الشمري

الــلــجــنــة التنسيقية  أيــــام مـــن اجــتــمــاع  قــبــل 
أن يعقد  املقرر  املشتركة،  الروسية  العراقية 
فــي الــعــراق نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
أطــلــق نــــواب دعــــوات لــــدور روســــي أكــبــر في 
املناطق العراقية املحررة من سيطرة تنظيم 
»داعــــــش«، والـــتـــي تــوجــد فـــي أغــلــبــهــا قـــوات 
ــــدى ســيــاســيــني  ــقـــاد لـ ــتـ ــط اعـ ــ أمـــيـــركـــيـــة، وسـ
عراقيني بأن االنفتاح على جميع الدول أمر 
 بالنسبة 

ً
ضــــروري، إال أنـــه لــن يــكــون ســهــا
للروس بسبب التغلغل األميركي.

ــي«، عــضــو  ــراقــ ــعــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــيـــس تـــحـــالـــف »الـ رئـ
البرملان عن محافظة نينوى، أسامة النجيفي، 
العراق  فــي  الــروســي  السفير  أيــام  التقى قبل 

من  عــددًا  معه  وبحث  ماكسيموف،  ماكسيم 
القضايا، أبرزها أوضاع املدن التي حررتها 
القوات العراقية من سيطرة »داعش«. ووفقًا 
لـــبـــيـــان أصــــــــدره مــكــتــب الــنــجــيــفــي فـــقـــد أكـــد 
الــجــانــبــان ضــــرورة تنشيط الــعــمــل املــشــتــرك 
بــني الــعــراق وروســيــا للنهوض بــواقــع املــدن 
املــحــررة مــن اإلرهــــاب. وشـــدد النجيفي على 
ــرورة قــيــام الــســفــيــر الـــروســـي فـــي الــعــراق  ــ ضـ
املناطق  مــن  )وهـــي  نينوى  بــزيــارة محافظة 
املحررة( من أجل االطاع ميدانيًا على واقع 
املحافظة، ومــا تحتاجه مــن دعــم، داعــيــًا إلى 

إبعاد العراق عن الصراعات الدولية.
ــال عــضــو فــي مــجــلــس محافظة  مــن جــهــتــه، قـ
فــي حديث  عــدم كشف هويته،  نينوى، طلب 
مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــــوصــــل )مـــركـــز 
محافظة نينوى(، تحولت بفعل الحرب على 
تنظيم »داعش« إلى مدينة مدمرة. وأشار إلى 
أنها تحتاج إلى دعم دولي من أية جهة كانت، 
بعد تخلي حكومة بغداد عن إعادة إعمارها. 
وأضاف عضو مجلس نينوى: »ال يهمنا من 
الـــذي يــقــدم الــدعــم، روســيــا أو أمــيــركــا، أو أية 
دولة أخرى، املهم أن تعود الحياة للموصل«، 
مبينًا أن األمــيــركــيــني كــانــوا غير جــاديــن في 
مسألة إعادة اإلعمار في نينوى، والدليل على 
ذلــك الــخــراب الــذي مــا يــزال يضرب كثيرًا من 
أنحاء املوصل. وتابع »نأمل أن تكون الجهود 
الحديث عنها لإعمار  التي يجري  الروسية 
فـــقـــط، بــعــيــدًا عـــن الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة«، 
مــوضــحــًا أن مــحــافــظــة نــيــنــوى ال تــحــتــمــل أن 

ــبـــرى. وفــي  تـــكـــون أرض تــنــافــس بـــني قــــوى كـ
ر الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة صــاح 

ّ
الــســيــاق، حــــذ

الــديــن )مـــن املــنــاطــق املـــحـــررة أيـــضـــًا(، محمد 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  الــبــلــداوي، 
ــــول روســيــا  ــوات الــبــعــض إلــــى دخـ ــ مـــن أن دعــ
ــادة إعــــمــــار املـــنـــاطـــق الــعــراقــيــة  ــ ــ عـــلـــى خــــط إعـ
إبعاد  إلــى  داعيًا  قد تكون سياسية،  املحررة 
هذه امللفات املهمة عن الصراعات السياسية 
الــداخــلــيــة. وأضـــاف »مــن الــضــروري أن تكون 
لدينا عاقات تعاون مع روســيــا، وكذلك مع 
إيران والسعودية والدول األخرى، لكن يجب 
أن يــتــم ذلــــك بــعــيــدًا عـــن الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
واإلقليمية«، مبينًا أن العراق استعاد مكانته 
اإلقليمية والدولية، وينبغي أال يتم التفريط 
بـــذلـــك. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة ضــبــط دعــــوات 
مــســاهــمــة روســـيـــا فـــي إعــــــادة بـــنـــاء املــنــاطــق 
املــــحــــررة، مــطــالــبــًا بــــأن تـــكـــون عــاقــاتــنــا مع 
أية  أن  واعتبر  السيادة.  اآلخرين مبنية على 
محاولة إلعادة اإلعمار قد تصطدم بمعوقات 
األمــيــركــيــني الــذيــن يــحــاولــون الــســيــطــرة على 
سياسة واقــتــصــاد الــعــراق، رافــضــًا الخضوع 

للهيمنة األميركية تحت أي ظرف كان.
يـــشـــار إلــــى أن األمــيــركــيــني يــتــمــركــزون في 
قواعد عدة في العراق، أبرزها قاعدة »عني 
األســـد« فــي محافظة األنــبــار غــرب الــعــراق، 
األميركية  للتحركات  منطلقًا  تــعــّد  والــتــي 
ــمـــات ضــــد تــنــظــيــم  ــهـــجـ وشـــــن الـــــغـــــارات والـ
»داعــــــــش«. وتـــقـــول الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة إن 
األمـــيـــركـــيـــني يــعــمــلــون فــــي الــــعــــراق بــصــفــة 

أن  يــؤكــد سياسيون  فــي حــني  مستشارين، 
القوات األميركية في العراق قتالية. 

ووجود قوات أميركية في بغداد ومحافظات 
ــة شــــمــــال وغــــــــرب الـــــبـــــاد ســيــصــعــب  ــيــ ــراقــ عــ
فــي إعــمــار  ــة مــحــاولــة روســيــة للمساهمة  أيـ
املــنــاطــق املـــحـــررة، وفــقــًا ملــا يــــراه عــضــو تيار 
فــي حديث  قــال  الــذي  »الحكمة« علي منيف، 
مع »العربي الجديد« إن »دخول الروس إلى 
إلى  «. ولفت 

ً
املناطق املحررة لن يكون سها

أن املركز الرباعي، العراقي الروسي اإليراني 
السوري، الذي سبق أن أنشئ في العراق، لم 
العراقيل  بسبب  عمله  مــواصــلــة  مــن  يتمكن 
األميركية. وأعلن في بغداد في عام 2015 عن 
الــعــراق وروسيا  بني  رباعي  تشكيل تحالف 
وإيــران وسورية للتنسيق األمني بني الدول 
األربــــــع ملـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش«. واعــتــبــر 
ــواب بــدخــول  ــنــ مــنــيــف أن مــطــالــبــة بــعــض الــ
الــروس على خط إعمار املناطق املحررة من 
»داعش« قد يكون متناغمًا مع بعض رغبات 
الشارع العراقي، مؤكدًا أن أمر السماح بذلك 
الــعــراقــيــة. وأضـــاف »حتى  مــنــوط بالحكومة 

وإن تم السماح بــدور روســي، فــإن الحكومة 
الــعــراقــيــة لـــن تــفــرط بــعــاقــتــهــا مـــع الـــواليـــات 
املتحدة األميركية بسهولة«، مبينًا أن وجود 
شركات روسية في مناطق ال تتمتع باألمن 
أمــر يتطلب توفير حماية، وهــذا من  الكامل 

اختصاص الحكومة.
وأيــــًا كــانــت نـــوايـــا الـــــدول الــتــي تــوجــهــت في 
اآلونة األخيرة نحو بغداد، فإن العراق تحول 
إلــــى مـــحـــور يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة ومــعــروفــة 
فــي الــشــرق األوســــط، بحسب عــضــو مجلس 
»الــعــربــي  الـــنـــواب ســعــران عبيد الـــذي قـــال، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــعـــراق يــمــكــن أن يــوظــف ذلــك 
السياسي  املحلل  رأى  جهته،  مــن  لصالحه. 
الــعــراقــي حــســان الــعــيــدانــي أن »ال دخـــان من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  دون نــــار«، مـــؤكـــدًا، لـــ
الحديث عن دور روسي في املناطق املحررة 
يـــحـــمـــل دالالت ســيــاســيــة  ــــت  ــــوقـ الـ هــــــذا  ــــي  فـ
واضــحــة تــرتــبــط بــرفــض الـــوجـــود األمــيــركــي 
ــبـــل فـــصـــائـــل فــــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  مــــن قـ
ــــرى. وقــال  ــــزاب الــســيــاســيــة األخـ وبــعــض األحـ
إن »الـــوجـــود الـــروســـي، فــي حـــال تــم بالفعل، 
ــار، ألن  ــ ــمـ ــ لـــن يــقــتــصــر عــلــى الـــشـــركـــات واإلعـ
املــســتــثــمــريــن يــحــتــاجــون إلـــى قــــوات حــمــايــة، 
تنسيقًا سياسيًا«.  يتطلب  األمني  والوجود 
وأضاف »علينا انتظار االجتماع التنسيقي 
الــعــراقــي الــروســي املــقــّرر أن يعقد بعد أيــام، 
السياسة  »في  تليه«، موضحًا  التي  والفترة 
كل شيء وارد، ال سيما مع االنفتاح العراقي 

الافت على الخارج«.

ــــطــــرح الـــقـــائـــل إّن  ■ مــــا رأيــــكــــم فــــي ال
أصلحت  العراقية  والعشائر  القبائل 

ما أفسدته السياسة والدين؟
العراق  في  العشائر   

ّ
أن يعرفون  العراقيون 

ــة ولــــهــــا امـــــــتـــــــدادات فـــــي أكــــثــــر مــن  ــرعـ ــفـ ــتـ مـ
ه في الوقت الذي يوجد فيه 

ّ
محافظة، إذ إن

شــيــعــة مـــن عــشــيــرة مــعــيــنــة، تــجــد أن هــنــاك 
سنة من العشيرة نفسها في مناطق أخرى، 
وهــــم أبـــنـــاء عــــّم وكــلــمــتــهــم واحـــــــدة، وكــثــيــر 
ــفـــرات األوســــط  مـــن الــعــشــائــر فـــي مــنــاطــق الـ
ــنـــة.  ــتـــفـــرع مـــنـــهـــا شـــيـــعـــة وسـ والــــجــــنــــوب، يـ
وخــال أحــداث الفنت الطائفية، شاركنا في 
محاربتها، عبر تواصلنا مع شيوخ عشائر 
آخـــريـــن فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، واجــتــمــعــنــا 
ــقـــررات عـــديـــدة نــجــحــت فـــي تحجيم  عــلــى مـ
الــعــشــائــر وإســكــاتــهــم،  أبــنــاء  الطائفيني مــن 
وطـــردهـــم مـــن الــعــشــيــرة إذا اقــتــضــى األمـــر، 
ــم. كــــمــــا أنــــه  ــاهــ ــذنــ ــبــ بـــيـــنـــهـــم ســــيــــاســــيــــون نــ
مـــن يــثــبــت تـــوّرطـــه فـــي جـــرائـــم تــســتــنــد إلــى 
م 

ّ
الطائفية واملذهبية ويتم اإلمساك به، ُيسل

فورًا إلى أجهزة الدولة األمنية والقضائية. 
الــجــنــوب تعمل  وأكــبــر مــثــال على أن قبائل 
وتدعم القضاء على الطائفية، هو ما حدث 
مــن استقبال مئات اآلالف من  قبل ســنــوات 
أهلنا من مناطق شمال العراق وغربه، بعد 

اقتحام تنظيم »داعش«
ــم  ــتـــواؤهـ ــم احـ  اإلرهـــــابـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، إذ تــ
وتــرتــيــب حــيــاة لهم تليق بــكــرامــة اإلنــســان. 
وكثير منا آثر على نفسه أن تكون العائات 
إفـــراغ »الحسّينيات«  تــم  إذ  املــخــيــمــات،  فــي 
ــدن  ــ ــو ديـ ــ ــــوت، وهــــــــذا هـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــع والـ ــ ــوامـ ــ ــجـ ــ والـ
على  باستمرار  ونعمل  األصــيــلــة.  العشائر 
تــخــلــيــص الـــعـــشـــيـــرة الـــعـــربـــيـــة مــــن مــظــاهــر 
دخيلة، تحاول االلتصاق بها منذ سنوات، 
 سلوكيات سيئة تم القضاء عليها، 

ّ
حتى أن

واملتعصبني  الطائفيني  األفـــراد  بعض  مثل 
واملتخلفني والخارجني عن القانون.

■ هناك من يتحدث عن أن عشائر الجنوب انكفأت 
العربي.  عمقها  مع  التواصل  وقليلة  نفسها  على 

ماذا تقولون؟
قــّوتــنــا فـــي عــروبــتــنــا وتــمــّســكــنــا بــالــعــادات 
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الــبــصــرة وحـــدهـــم، وإنـــمـــا لــكــل الــعــراقــيــني، 
ــذا الــبــلــد يــشــتــركــون في  ألن الــجــمــيــع فـــي هـ
االحتياجات والتوجهات. وقد خرج لغرض 
ــنـــاداة بــهــذه املــطــالــب عــشــرات اآلالف من  املـ
أبناء محافظات جنوب العراق، حتى حصل 
وأعمال  للمتظاهرين  مــن ضــرب  مــا حصل 
ثّم  إثــرهــا قتلى وجــرحــى.  عنف سقط على 
املهدي،  عبد  عــادل  وجــاء  الحكومة  تغّيرت 
 
ً
وانسحبت أعداد كبيرة من املتظاهرين أما

 هذا 
ّ
في إجراء إصاحات في البصرة، أي أن

االنسحاب من الساحات الشعبية ال يعني 
ب لألداء 

ّ
انتهاء االحتجاجات، وإنما هو ترق

الحكومي، الذي يراقبه الشعب، ومن ضمنه 
العشائر. 

■ هل كان هناك تقصير في طريقة تعامل رئيس 

والتقاليد العربية، وفيها تقّدمنا وخاص 
الــحــالــيــة. وال نقبل بأن  الــعــراق مــن محنته 
العربي  وعمقنا  عروبتنا  على  أحــد  يــزايــد 
الــــذي يــمــتــد إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي، ولــديــنــا 
صداقات مع الجميع، لكن اإلعــام يقول ما 
يريد. عمقنا العربي هو األساس واملنطلق، 
وأنا شخصيًا لي زيارات إلى بلدان عربية، 
ق بالقبائل العربية 

ّ
ر ملؤتمرات تتعل

ّ
وأحض

فــي الــخــلــيــج، لــكــن هـــذا لــم يمنع مــن وجــود 
بعض املّدعني أنهم شيوخ عشائر لألسف، 
أطــراف  تــقــاربــات مشبوهة مــع  وتظهر لهم 
خارجية صديقة غير عربية. نحن عراقيون 
وغــايــتــنــا هــي إصــــاح الــوضــع فــي الــعــراق، 

ومعاونة الدولة على ذلك 
وسنبقى هوية عربية للعراق.

■ إذًا، لديكم تواصل مع القبائل األخرى في العراق 
ودول الجوار؟

نــعــم وبـــكـــثـــرة، عــبــر زعـــمـــاء قــبــائــل يلتقون 
ــدم مــــن أبــــنــــاء عــمــومــتــنــا فــي  مـــعـــنـــا فــــي الـــــ
ــرى، إذ  ــ الــخــلــيــج والـــشـــام ودول عــربــيــة أخــ
ــــؤون مــخــتــلــفــة، وهــو  يــتــم الـــتـــواصـــل فـــي شـ
وملفاتها  السياسة  تركته  عــّمــا  يسمو  مــا 

ــٍة. ولـــوال  ــرقـ وجــهــل الــطــائــفــيــني أيــضــًا مـــن فـ
 الــقــبــائــل فـــي الـــعـــراق عــمــومــًا والــجــنــوب 

ّ
أن

خصوصًا، تحتقر من يتحدث في الطائفية 
الناس، وتعتبرها  والتفرقة والكراهية بني 
الــرجــال بها، ملا  من األمــور التي تستصغر 
استمر هذا التواصل، والحمد لله مضايف 

الجنوب مفتوحة للجميع، وهذا عهدنا.

العراق  بجنوب  ق 
ّ
املتعل األهــم  للشأن  بالنسبة   ■

واقــع  تــرى  املنطقة، كيف  فــي هــذه  واالحتجاجات 
تظاهرات البصرة، وملاذا تراجعت أعداد املحتجني؟
 تظاهرات 

ّ
في البداية ال بّد من اإلشارة إلى أن

املرتبطة  املطالب  ســوى  تحمل  لــم  البصرة 
بالخدمات والوظائف والقضاء على الفساد 
والسيطرة على واردات املحافظة من املنافذ 
الـــحـــدوديـــة، وهــــذه املــطــالــب لــيــســت ألهــالــي 

الحكومة السابق حيدر العبادي مع أزمة البصرة؟
ــدًا،  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة كـــانـــت ضــعــيــفــة جــ
والــــحــــال نــفــســه كــــان مـــع الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
الشارع  عن  بعيدًا  كــان  والعبادي  سبقتها، 
الــعــراقــي، ولـــم يــكــن يــعــرف مــا الـــذي يحدث 
ــتــــمــــد عــلــى  ــرة، لـــــدرجـــــة أنـــــــه اعــ ــ ــــصـ ــبـ ــ فـــــي الـ
مــســتــشــاريــه الـــذيـــن كـــذبـــوا عــلــيــه فـــي كثير 
فــي وعــود  وقــد وّرط نفسه  التفاصيل،  مــن 
كبيرة ألهالي البصرة، وكانت هذه الوعود 
أكــبــر مـــن إمــكــانــيــاتــه. وقــــد خــســر الــعــبــادي 
ــراق بــســبــب  ــ ــعـ ــ ــة ثـــانـــيـــة لـــحـــكـــم الـ نـــيـــل واليـــــ
تـــظـــاهـــرات الــبــصــرة بــنــســبــة 60 فـــي املـــائـــة. 
كما أنــه فشل فــي تـــدارك تفاقم األزمـــات في 
البصرة. كان من املفترض منه، بعد سلسلة 
األحداث املتصاعدة، أن يستقبل الناشطني 
الحقيقيني في التظاهرات، بداًل من استقبال 

أشخاص ال عاقة لهم باالحتجاج، وحدث 
أنهم  ادعـــوا  هــذا خــال استقباله أشخاصا 
ال  املتظاهرين  أن  العلم  مع  شيوخ عشائر، 

يعرفونهم.

■ كيف تعاملتم مع ملف حرق املقرات الحكومية 
اإليرانية،  والقنصلية  الشعبي  والحشد  والحزبية 

ر هذا الحدث على االحتجاج؟
ّ
وهل أث

ــرام الــــنــــار فــــي املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  إضـــــ
ــرًا مـــدبـــرًا لــضــرب سلمية  واملــــقــــرات، كـــان أمــ
ذلــك. ولوال  انسحبنا بعد  التظاهرات، وقد 
ــرائـــق لــبــقــيــنــا حـــتـــى هـــذا  ــــذه الـــحـ ــــدوث هـ حــ
اليوم في ساحات االحتجاج، لكننا شعرنا 
النيل من  أجــل  مــن   هناك جهات تتحّرك 

ّ
أن

البلد، وأنا متأّكد  املتظاهرين عبر تخريب 
 املتظاهرين السلميني لم يحرقوا أي 

ّ
من أن

مقر، وقد صدر هذا الفعل عن أشخاص
 خـــطـــطـــوا إلســــقــــاط الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ذلــك، فنحن  واألمنية، ولكنهم فشلوا. ومــع 

ال نعرف من حرق هذه املقرات لغاية اآلن.

■ بعد أشهر على بدء التظاهرات، ما الذي تحقق 
من مطالب املحتجني؟

ــبــــصــــرة مــمــتــلــئــة بــــاملــــشــــاريــــع املــتــلــكــئــة،  الــ
ومــنــهــا مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة واملـــيـــاه، 
مهمة  استشارية  شركة  إلــى  أحيلت  والتي 
ــد اكــتــمــلــت خـــطـــة الــبــصــرة  ــ ملــنــاقــشــتــهــا. وقـ
 املدينة 

ّ
الــعــلــم أن الــخــدمــيــة، مــع  لــعــام 2019 

املــوازنــة  املــالــي مــن  فــي التخصيص  لمت 
ُ
ظ

واردات  من  التعويض  ولكن سيتم  العامة، 
املشاريع  تقسيم  ويمكن  الحدودية.  املنافذ 
فــي الــبــصــرة إلــى ثــاثــة أنــــواع: الــنــوع األول 
إلى  أحيلت  التي  اإلحالة  مشاريع  يتضمن 
املشاريع  والــثــانــي يحتوي على  الــشــركــات. 
التي كانت متوقفة بسبب املوازنة وإقرارها، 
وقـــد تـــم الـــبـــدء بــهــا بــعــد دراســتــهــا ووضـــع 
ــثـــالـــث فـــهـــو يــضــم  ــا. أّمــــــا الـ ــلـــهـ الـــخـــطـــط ألجـ
العمل  عــادت حركة  وقــد  املتلكئة،  املشاريع 
من أجل مراجعتها، ونحن نتابع العمل مع 

الدولة على إنجاز هذه املشاريع.
وبالنسبة للوظائف التي وعد بها العبادي 
في آخر أيــام واليته، وهي 10 آالف وظيفة، 
فما هي إال كذبة، إذ لم يتم تعيني وال حتى 
عـــشـــرة شـــبـــاب بـــصـــريـــني. ولـــكـــن الــحــكــومــة 
املوازنة تضّمنت وجود   

ّ
أن أعلنت  الحالية 

69 ألـــف فــرصــة عــمــل تـــتـــوزع بـــني األجــهــزة 
املشروع  هــذا  كــان  وإذا  والخدمية،  األمنية 
 أكـــبـــر مــشــكــلــة فــي 

ّ
جــــــادا وصـــحـــيـــحـــا، فــــــإن

.
ّ

جنوب العراق ستحل

تقرير

رصد

الحدث

دعوات لمساهمة 
روسيا في إعادة بناء 

المناطق المحررة

ضرغام عرمش 
المالكي

االنسحاب من ساحات البصرة 
ال يعني انتهاء االحتجاجات

العشائر العراقية وأدت الفتنة 
ونجحت في تحجيم الطائفيين

نترقب أداء عبد المهدي 
وحكومة العبادي كانت 

ضعيفة جدًا

¶ هو الشيخ العام لعشائر 
بني مالك في البصرة، ومن 

مواليد البصرة 1984.
¶ تسلم المشيخة بعد وفاة 

والده الشيخ صباح عرمش 
المالكي في إبريل/ نيسان 

عام 2017. 
¶ يعرف عنه، على مستوى 
المؤسسة العشائرية العربية 
العراقية، تصدره للخطاب 

العروبي، الذي يعتبره هوية 
تجمع العراقيين أفضل من 

أي انتماءات طائفية أخرى.
¶ دعم مطالب الشارع 

خالل التظاهرات األخيرة في 
جنوب العراق.

¶ يعرف بتحركاته الواسعة 
في مجالس الصلح 

العشائرية وإيقاف التناحر 
القبلي.

سيرة

أجراهامقابلة
محمد الباسم

االنفتاح الروسي لن يكون سهًال بسبب التغلغل األميركي )فرانس برس(

ما وراء رؤية بناء الدولة 
اليمنية 2030

تقدم الحوثيين 
يحرج الشرعية والتحالف

عدن ـ العربي الجديد

»لبناء الدولة«  في تطور ملفٍت، أعلنت جماعة أنصار الله )الحوثيني(، إقرار رؤية لـ
الــطــمــوحــة على  ــــداف  املــبــادئ واألهـ مــن  عـــام 2030، تشمل مجموعة  اليمنية حــتــى 
مختلف املستويات التنموية والسياسية نظريًا، لكنها تحمل في طياتها تناقضًا 
الجهود  عن  بعيدًا  تبحر  أنها  مثلما  الدينية،  وطبيعتها  الجماعة  ممارسات  مع 
خطوطها  حــول  تتوافق  يمنية  انتقالية  مرحلة  إلــى  تقود  أن  املفترض  السياسية 
العريضة مختلف األطراف. وجاء اإلعان عن »الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
»املجلس السياسي األعلى« ورئيسه  الحديثة«، بقرار جمهوري، صادر عما ُيسمى بـ
مهدي املشاط، بوصفه واجهة السلطة في مناطق سيطرة الجماعة، مساء السبت، 
اليمنية الحديثة وآليتها  الدولة  الرؤية الوطنية لبناء  ونص على اعتماد »وثيقة 
التنفيذية«. كما أكد »أهمية التزام كافة وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعني 

العام واملختلط على املستوى املركزي واملحلي بالعمل وفقًا للرؤية«. 
أقـــرب إلى  وتــعــد الوثيقة مــن خــال املضامني املــنــشــورة، خليطًا مــن مفاهيم تــبــدو 
إنها ستدير  الجماعة  تقول  برنامج حكومي  إلــى  وأخـــرى  دســتــوريــة«،  »موجهات 
ــه جــــرى اعــتــمــادهــا بـــنـــاًء »عـــلـــى مــرجــعــيــات شــامــلــة  ــ الـــبـــاد وفـــقـــًا ملــضــامــيــنــهــا، وإنـ
اليمنية ومخرجات مؤتمر  الجمهورية  الرؤية أهمها دستور  كمنطلقات لصياغة 
الـــحـــوار الــوطــنــي املــتــوافــق عــلــيــهــا والـــقـــوانـــني والــتــشــريــعــات األســاســيــة والــخــطــط 
الخطة  إلــى  بــاإلضــافــة  السابقة  الحكومية  والــبــرامــج  القطاعية  واالســتــراتــيــجــيــات 
صنعاء  فــي  سياسية  ملــصــادر  ووفــقــًا   .»2030  -  2016 املــســتــدامــة  للتنمية  العاملية 
الوثيقة منذ  إعـــداد ومناقشة  الجماعة  بـــدأت  فقد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع  تحدثت 
للجماعة في  الخاضع  الـــوزراء  )على مستوى مجلس  الحكومية  األطــر  في  شهور 
الحكومة غير املعترف بها في صنعاء(، ومجلسي النواب والشورى  )الخاضعني 
للجماعة(. كما تم عرضها على ممثلي قوى سياسية من املتحالفني مع الجماعة، 

ملطالبتهم بتقديم ماحظات بشأنها، وذلك في ديسمبر/كانون األول 2018.
ووفقًا لتفاصيل الرؤية التي نشرتها وكالة األنباء اليمنية بنسختها التي يديرها 
الحوثيون، فإن الوثيقة تشمل 12 محورًا، وهي »املصالحة الوطنية الشاملة، والحل 
السياسي، ومنظومة إدارة الحكم والبناء االجتماعي، ومحور االقتصاد والتنمية 
العلمي  القانون، واالبتكار واإلبــداع واملعرفة، والبحث  اإلداريــة، والعدالة وسيادة 
والتعليم، والصحة والبيئة، والدفاع، واألمن، والسياسة الخارجية، واألمن القومي«. 
وكان واضحًا أن العامل األهم في توقيت اعتماد الرؤية هو ذكرى مقتل الرئيس 
الــســابــق ملـــا يــســمــى املــجــلــس الــســيــاســي األعـــلـــى صــالــح الـــصـــمـــاد، بـــغـــارة جــويــة 
املــاضــي، وهــو أول مــن أعلن عــن »مشروع  الــــ19 مــن أبريل/نيسان  للتحالف فــي 
بناء الدولة« قبل مقتله، غير أن الجماعة، كانت قد بدأت التمهيد إلعان الرؤية 
الخامس على تدخل  الحرب عامها  أشمل، وهــي دخــول  بمناسبة  أسابيع،  منذ 
»العدوان«. وتحمل الرؤية  التحالف اإلماراتي السعودي في الباد أو ما تصفه بـ
مضامني تناقض ممارسات الجماعة في الواقع، ابتداًء من الحديث عن الحريات 
السلمي للسلطة«، في حني تفرض  »التداول  بـ وعن »املواطنة املتساوية« مــرورًا 

الجماعة سيطرتها بالحديد والنار.
إلى جانب ذلك، فإن إعان رؤية »بناء الدولة«، من طرف كالحوثيني الذين يفقدون 
السيطرة على أغلب مساحة الباد، خطوة تعزز من واقع التقسيم، إذ إن تصورات 
الجماعة ال تعني سوى املناطق الخاضعة لسيطرتها. كما أن هذه الرؤية تشكل من 
املــدى أحــاديــة للجماعة التي ال  جهة أخــرى مؤشرًا على ممارسات وخطط بعيدة 

تضع في اعتبارها إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي إلنهاء الحرب.

عدن ـ العربي الجديد

الــذي  التقدم  اليمنية، عقب  الــتــطــورات  املــيــدانــي واجــهــة  املــســار  مــن جديد يتصدر 
والبيضاء  الــضــالــع  فــي جبهتي  )الــحــوثــيــني(،  الــلــه  أنــصــار  حققه مسلحو جماعة 
وسط وجنوب الباد، بالتزامن مع نعي »اللجنة األمنية العليا«، التابعة للجماعة، 
أمس األحد، وزير الداخلية في حكومة الحوثيني اللواء عبدالحكيم املاوري. وأكدت 
اللجنة أن املاوري توفي أثناء تلقيه العاج خارج الباد، حيث كان ُيعالج في أحد 
قل على منت طائرة تابعة لألمم املتحدة في شهر سابق. 

ُ
مستشفيات لبنان، بعد أن ن

وفي الوقت الذي قال فيه الحوثيون إن املــاوري توفي »إثر مرٍض عضال«، ترجح 
مصادر قريبة من الحكومة، أن يكون قد توفي إثر إصابته بضربة جوية للتحالف 
منذ أشهر.  وكان املاوري ُعني وزيرًا للداخلية من قبل الحوثيني في الـ13 من ديسمبر/

كانون األول2017 )بعد أيام من أحداث صنعاء التي قتل خالها الحوثيون الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح(. وشغل املاوري العديد من املناصب، بما فيها مدير 

 للحوثيني. 
ً
أمن محافظة صعدة، منذ العام 2011، وهي املحافظة التي تعد معقا

الـــ72 ساعة املاضية، تصدرت التطورات امليدانية في  في هذه األثناء، وعلى مدى 
إلــى مديرية  الــضــالــع وإب بــاإلضــافــة  الــعــود ومــريــس بــحــدود محافظتي  جبهتي 
في  مفاجئًا  تقدمًا  الحوثيون  إذ حقق  اليمنيني،  اهتمام  البيضاء،  فــي  نــاعــم،  ذي 
- إب، والتي كانت قد تحولت إلى  الجبهتني، وأبــرزهــا ما يتعلق بحدود الضالع 

محور للتطورات العسكرية في اليمن منذ أسابيع. 
وعلى ضوء االنتكاسة التي تعرضت لها قوات الشرعية، سادت حالة من السخط 
ضــد الــقــيــادة اليمنية والــتــحــالــف الــســعــودي اإلمـــاراتـــي، الــلــذيــن واجــهــا اتــهــامــات 
أنباء عن لعب  التماس، وســط  املرابطة في خطوط  الحكومية  الــقــوات  »خــذالن«  بـــ
التباينات داخل أطراف الشرعية دورًا في سقوط جبهة »العود«، التي كانت أولى 
جبهات محافظة إب الحدودية مع الضالع. وبرز حديث عن وقوع »خيانات« من 

بعض الشخصيات القبلية والعسكرية التي أخلت املواقع أمام الحوثيني. 
وفي محافظة البيضاء وسط الباد، تقدم الحوثيون في مديرية ذي ناعم، وهي 
مديرية كانت ساحة معارك متقطعة منذ سنوات. وفي أحدث التطورات املتصلة، 
قدم مدير أمن محافظة البيضاء املعني من الشرعية، أحمد الحميقاني، استقالته، 
الــذي تعرض لــه رجــال »املــقــاومــة« فــي الجبهات، علمًا  احتجاجًا على »الــخــذالن« 
الــبــيــضــاء، ويتمثل بنفوذ مسلحي تنظيم   آخــر يــدخــل فــي خــط مــعــارك 

ً
أن عــامــا

»القاعدة« الذين يعلنون مشاركتهم بالحرب ضد الحوثيني، وهو ما يلقي بظاله 
على مسار املعارك امليدانية عمومًا. 

»العربي الجديد«، فقد اقترب الحوثيون على ضوء التقدم  وحسب مصادر محلية لـ
والقبلي في  السكاني  الثقل  إحــدى مناطق  التي تعد  »يــافــع«،  مــن منطقة  األخــيــر 
»املقاومة  الجنوب، وسط توقعات بأن تدفع قوات الشرعية ومسلحي ما ُيعرف بـ
الــجــنــوبــيــة«، بــمــزيــد مــن الــتــعــزيــزات خـــال األيــــام املقبلة فــي مــحــاولــة لــوقــف تقدم 
الــحــوثــيــني واســـتـــرداد بــعــض املــنــاطــق الــتــي ســقــطــت فــي أيــديــهــم، لــتــضــع عــامــات 
استفهام كبيرة، حول ما وراء هذا التقدم، الذي يأتي في وقٍت يفترض فيه بقوات 
الشرعية املدعومة من التحالف أن تكون هي من يمسك زمام املبادرة امليدانية على 

 عن فشلها بتحقيق أي تقدم محوري منذ سنوات.
ً
األقل، فضا

اتسع الحديث في العراق 
عن ضرورة دخول 

الروس على خط إعادة 
إعمار المناطق المحررة 

من تنظيم »داعش«، 
فيما وضع البعض هذا 
األمر في إطار الصراعات 

السياسية الداخلية

المالكي: ال نقبل بأن 
يزايد أحد على عروبتنا 

)العربي الجديد(

الجديد«،  »العربي  ســؤال  على  ردًا 
في  العشائر  خــدمــت  كيف  بــشــأن 
أجــاب  المحتجين،  الــعــراق  جنوب 
ضــرغــام  ــك،  مــال بــنــي  قبيلة  زعــيــم 
من  ــّد  ب »ال  بــأنــه  المالكي،  عــرمــش 
القول بصراحة، إّن الثقل االجتماعي 
تبّدلت  ومهما  للعشيرة،  هو  األبــرز 
األمنية  والــســلــطــات  الــحــكــومــات 
وطرق الحكم، يبقى للعشيرة ثقلها 
لقد  واحــد.  وكالمها  ثابتة  وتبقى 
المعنوي  الدعم  العشيرة  قدمت 
ــرت الــشــبــاب  ــعـ لــلــمــحــتــجــيــن، وأشـ
ليسوا وحدهم،  بأنهم  المتظاهرين 

وإنما أهلهم وأقرباؤهم معهم«.

دعم معنوي
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  شرق
      غرب

تركيا: »العدالة والتنمية« 
يطلب إعادة انتخابات 

إسطنبول
قـــــــــّدم حـــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــحـــاكـــم فـــي تـــركـــيـــا، أمــــس األحــــد، 
التماسًا ثانيًا إللغاء وإعادة إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة فــــي بــلــديــة 
إسطنبول التي خسرها قبل ثاثة 
الـــحـــزب إن »آالف  ــال  ــ أســـابـــيـــع. وقـ
أدلـــوا بأصواتهم على  األشــخــاص 
الرغم من عدم أهليتهم للتصويت 
ــم حـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ بـــــنـــــاء عــــلــــى مـ
ــاء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج  ــ ــنـ ــ ســــابــــقــــة«. وبـ
ــن عــمــلــيــات  ــ األولـــــيـــــة وســـلـــســـلـــة مـ
ــــزب الــشــعــب  ــاز حـ ــ إعـــــــادة الــــفــــرز، فـ
الـــجـــمـــهـــوري، وهـــــو أكـــبـــر أحـــــزاب 

املعارضة، برئاسة إسطنبول.
)رويترز(

... واعتداء على زعيم
الشعب الجمهوري 

في أنقرة

ــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  ــ ــن حـ ــلـ أعـ
املعارض في تركيا، أمس األحد، أن 
»أشــخــاصــًا هــاجــمــوا زعــيــم الــحــزب 
كــمــال كــلــيــجــدار أوغـــلـــو )الـــصـــورة( 
ــلـــقـــون صـــيـــحـــات عـــالـــيـــة،  وهــــــم يـــطـ
ــن مــن  ــ ــراس األمــ ــ قـــبـــل أن يــتــمــكــن حــ
اصطحابه بسام، بعيدًا عن الحشد 
أظــهــر تسجيل  أنـــقـــرة، حسبما  فــي 
ــان كــلــيــجــدار  مــصــور لــلــواقــعــة«. وكــ
ــازة جــنــدي  ــنـ ــارك فـــي جـ ــو يـــشـ ــلـ أوغـ
فــي اشتباكات مــع حزب  تركي قتل 

العمال الكردستاني.
)رويترز(

السعودية: إحباط 
هجوم على مركز أمني

أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس األحــــد، 
ــّحــــني وإصـــــــابـــــــة 3  ــلــ مــــقــــتــــل 4 مــــســ
شرطيني، من جراء استهداف مركز 
ــــرب الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض.  أمــــنــــي قــ
ووفــــق بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
رئاسة  قالت  الرسمية،  السعودية 
ــة إن الـــجـــهـــات األمــنــيــة  ــدولــ أمــــن الــ
تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط عــمــل إرهــابــي 
اســتــهــدف مــركــز مــبــاحــث محافظة 
ــان أن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ الــــــزلــــــفــــــي. وأوضــــــــــــــح ال
املركز  إرهابية هاجمت  »مجموعة 

في محاولة بائسة القتحامه«.
 )األناضول(

جنوب السودان: عودة 
مشار أو فراغ دستوري

أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الحكومة في 
جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، 
أمـــس األحـــــد، أنـــه »قـــد يــكــون هــنــاك 
فــــراغ دســــتــــوري، إذا لـــم يــعــد زعــيــم 
ــــاك مـــشـــار )الـــصـــورة(  املـــعـــارضـــة ريـ
إلى جنوب السودان، كما هو مقرر 
التي  االنتقالية  الحكومة  لتشكيل 
بانتخابات«،  تــتــوج  أن  إلــى  تــهــدف 
وفقًا التفاق السام بني الطرفني. مع 
املقبل هو  أيـــار  مــايــو/  أن 12  العلم 
املــوعــد الــنــهــائــي لــعــودة مــشــار إلــى 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس ســلــفــا كير 
املعارضة طلبت  أن  مــيــارديــت. غير 
تمديد اتــفــاق الــســام 6 أشــهــر »ألن 
الــتــرتــيــبــات األمـــنـــيـــة لــيــســت كــافــيــة 

بعد«، بحسب وصفها.
)أسوشييتد برس(

»داعش« يتبنّى
تفجير كابول

تبنى تنظيم »داعش«، أمس األحد، 
استهدف  الــذي  االنتحاري  الهجوم 
الــســبــت وزارة االتـــصـــاالت في  يـــوم 
كــابــول،  األفــغــانــيــة  العاصمة  وســط 
ألـــفـــي مــوظــف  إلــــى احـــتـــجـــاز  وأدى 
ــه لــــســــاعــــات، مــوقــعــًا  تـــقـــريـــبـــًا داخــــلــ
عــشــرة قــتــلــى، غــالــبــيــتــهــم مــدنــيــون. 
تداولته  بــيــان  فــي  التنظيم،  وأورد 
حـــســـابـــات جـــهـــاديـــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
»تــلــغــرام«، أن »أربــعــة مــن عناصره 
فــّجــروا عبوة ناسفة، قــرب الـــوزارة، 
تـــاه دخــولــهــم املــبــنــى واشــتــبــاكــهــم 
ــنـــابـــل  ــقـ بـــاألســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة والـ
ــن األفــغــانــي  ــال األمـ الــيــدويــة مــع رجـ

لساعات عدة«.
)فرانس برس(

)Getty/الحوثيون يسيطرون بقوة السالح على العاصمة )محمد حمود
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اتفاق جديد بين األردن وصندوق النقد
عمان ـ زيد الدبيسية

قال نائب رئيس الوزراء األردني رجائي املعشر، 
إن الحكومــة طلبــت توقيــع اتفــاق مــع صنــدوق 
النقد الدولي، لتنفيذ »برنامج اقتصادي جديد 
ألغــراض التنميــة«، مــا يؤكــد مــا نقلتــه »العربــي الجديــد« 
األسبوع املاضي، عن مسؤول حكومي حول »اتجاه األردن 
النقــد،  صنــدوق  مــع  االقتصــادي،  البرنامــج  تمديــد  إلــى 
للسنوات املقبلة، لكن بشروط جديدة للصندوق«. وأضاف 
املعشــر خــال اجتماعــه باللجنة املاليــة في مجلس النواب، 
أمس األحد، أن »البرنامج القديم قد يمدد لفترة ستة أشهر 
لحــن املوافقــة علــى البرنامــج الجديــد«. لكــن نائــب رئيــس 
لتنميــة  الجديــد  االقتصــادي  »البرنامــج  أن  تابــع  الــوزراء 
األردن، وليــس ألجــل فــرض ضرائــب ورســوم جديــدة علــى 

املواطنن«، دون اإلفصاح عن تفاصيل البرنامج املرتقب.
مــن ناحيــة أخرى، أشــار املعشــر إلــى أن الحكومة طلبت من 
البنــوك تأجيــل األقســاط املترتبــة علــى املواطنــن فــي شــهر 
أيــار  مــن مايــو/  فــي األســبوع األول  الــذي يحــل  رمضــان، 

املقبــل، الفتــا إلــى أن تأجيــل األقســاط ســيتم دون ترتيــب 
قــد  النقــد  فوائــد إضافيــة علــى املواطنــن. وكان صنــدوق 
وافــق، فــي 24 أغســطس/ آب 2016، علــى قــرض بقيمــة 723 
مليــون دوالر، ُيصــرف علــى ثــاث ســنوات، لدعــم برنامــج 

اإلصاح االقتصادي واملالي في اململكة.
وألــزم الصنــدوق الحكومــة باتخاذ قــرارات اقتصادية عدة، 
أهمهــا إلغــاء الدعــم عــن الخبــز مطلــع العــام املاضــي 2018، 
ورفــع ضريبــة املبيعات، وزيادة أســعار الكهربــاء والوقود، 
باإلضافــة إلــى تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل، بمــا يســمح 

بتوسيع قاعدة الخاضعن للضريبة.
وبينما قال املعشر إن البرنامج االقتصادي الجديد املزمع 
االتفــاق بشــأنه مــع صندوق النقــد »ليس ألجل فرض أعباء 
جديــدة علــى املواطنــن«، فإن املســؤول األردني الذي كشــف 
»العربي الجديد« عن توجه األردن إلبرام  في وقت ســابق لـ
االتفــاق، أكــد أن الصنــدوق يطالــب بزيادة أســعار املياه بما 
يصل إلى حد بيعها للمواطنن بالتكلفة، إذ إن قيمة الدعم 

الحكومي السنوي للمياه تبلغ حوالي 420 مليون دوالر.
كان صنــدوق النقــد قــد قــال، فــي بيــان نشــره علــى موقعــه 

اإللكترونــي، فــي فبرايــر/ شــباط املاضــي، إن األردن مــا زال 
بحاجــة إلــى تدعيــم مالــي لتعزيز اإلصاحــات االقتصادية 
التــي يقــوم بهــا، لكنــه لــم يذكــر التفصيــات املطلــوب مــن 
الحكومــة القيــام بهــا خــال هــذا العــام. ويعانــي كثيــر مــن 
األردنيــن ضغوطــا معيشــية متزايدة، في ظــل تزايد الغاء 
وتراجع القدرة الشــرائية، ما زاد من اللجوء إلى االقتراض 

لتلبية االحتياجات املعيشية.
وكانــت الحكومــة قــد ألغــت فــي يناير/ كانــون الثاني 2018 
دعم الطحن وحررت أسعار الخبز، مقابل صرف بدل دعم 
نقدي للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، كما وسعت شريحة 
الخاضعــن لضريبــة الدخــل مــن األفــراد واألســر بتقليــص 

حد اإلعفاءات بحلول العام الجاري.
وشهد األردن، في مايو/ أيار من العام املاضي، احتجاجات 
عمــت جميــع أرجــاء البــاد رفضــا للسياســات االقتصادية، 
امللقــي.  هانــي  برئاســة  الســابقة  الحكومــة  بإقالــة  انتهــت 
لكــن الشــارع مــا يــزال يشــهد حــراكا واحتجاجــات مــن أجــل 
تصاعــد  وســط  والتشــغيل،  املعيشــية  الظــروف  تحســن 

املطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

الكويت ـ أحمد الزعبي

شــهدت الكويــت صفقــات عقاريــة تاريخية هــي األعلى 
منذ 15 عاما ماضية، إذ بلغ إجماليها نحو 2.4 مليار 
دوالر خال الربع األول من العام الجاري، وبلغت قيمة 
الصفقــات التــي تّمــت خــال شــهر مــارس/ آذار املاضي 
فقط نحو مليار دوالر، وذلك من خال بيع 650 عقارًا، 

توزعت على جميع القطاعات العقارية بالباد.
ويكشــف تقريــر صــادر عن اتحــاد العقارين الكويتي، 
حصلــت »العربــي الجديــد« عليــه، أن القفــزة الكبيــرة 
ارتفــاع  الــى  أدت  العقاريــة  الصفقــات  شــهدتها  التــي 

شــهر  شــهد  إذ  العــام،  بدايــة  منــذ  الصفقــات  قيمــة 
مليــون   450 بقيمــة  صفقــات  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
دوالر، وفبرايــر/ شــباط صفقــات بقيمــة 950 مليــون 
دوالر.ويبــن التقريــر، أن العقــار الخــاّص فــي الكويــت 
اســتحوذ علــى النصيــب األكبــر مــن الصفقــات، خــال 
 500 عقــار، فيمــا 

ً
شــهر مــارس/ آذار املاضــي، مســجا

شــهد العقــار االســتثماري 130 صفقــة، باإلضافــة إلــى 
20 صفقة توزعت على القطاعن التجاري والحرفي.

ويشــير التقريــر إلــى أن الطفــرة التــي شــهدها قطــاع 
نتيجــة  جــاءت   ،2019 مــن  األول  الربــع  خــال  العقــار 
االنتعــاش الــذي يغلب على جميــع قطاعات االقتصاد 

مــن  تدفقــات  الكويــت  بورصــة  شــهدت  إذ  الكويتــي، 
باإلضافــة  الفتــرة،  نفــس  خــال  أجانــب  مســتثمرين 
خــال  النســبي  واســتقرارها  النفــط  أســعار  الرتفــاع 
هــذا  وفــي  الجــاري.  العــام  مــن  األولــى  أشــهر  الثاثــة 
ســليمان  العقــاري  واملقيــم  الخبيــر  يقــول  الســياق، 
الكويتــي  العقــار  إن  الجديــد«،  لـ«العربــي  الدليجــان 
أهّمهــا  أســباب  لعــدة   ،2019 خــال  انتعاشــا  يشــهد 
الفجــوة الكبيــرة التــي مــا زالــت موجــودة بــن عوائــد 
األمــوال فــي البنــوك، وعوائــد العقــار التي تتــراوح بن 
األمــوال  رؤوس  أصحــاب  دفــع  الــذي  األمــر  و%8،   6
الصغيــرة إلــى زيــادة االســتثمار فــي البيوت الســكنية 

املؤجــرة والعمــارات االســتثمارية. ويضيف الدليجان 
الطلــب  هــو  املتوقــع،  االنتعــاش  أســباب  بــن  مــن  أن 
باملطاعــم  املتمثلــة  التجزئــة  وحــدات  علــى  املرتفــع 
واملقاهــي وغيرهــا من األنشــطة الحرفيــة التي يحتاج 
إليها املجتمع، وال سيما أن الطلب على تلك الوحدات 
لم يســاعد القطاع على االنتعاش فحســب، وإنما رفع 

من قيمة إيجار هذه الوحدات في مختلف املناطق.
ومن جانبه، يقول املســتثمر العقاري وصاحب شــركة 
»العربــي  لـ الشــلفان  بــدر  العقاريــة  إنترناشــيونال 
الجديــد«، إن الســوق العقــاري الكويتــي مــا زال أمامــه 

الكثير من املحفزات.

صفقات تاريخية للعقارات الكويتية بـ2.4 مليار دوالر بالربع األول

تعديل 
بوينغ بعد 

خسائر 
باهظة

الطيــران  إدارة  أعلنــت 
األميركيــة  الفدراليــة 
جري، اعتبــارًا 

ُ
هــا ســت

ّ
أن

إبريل/نيســان   29 مــن 
بمشــاركة  الجــاري، 
تســع  عــن  لــن 

ّ
ممث

سلطات طيران أجنبية، 
للتعديــات  تقييمــا 
بوينــغ  أدخلتهــا  التــي 
علــى طائرتهــا مــن طراز 
ماكــس 737. وأوضحــت 
أن  الطيــران،  إدارة 
تمثــل  التســع  الجهــات 
البرازيــل،  أســتراليا، 
االتحــاد  الصــن،  كنــدا، 
)الوكالــة  األوروبــي 
لســامة  األوروبيــة 
اليابــان،  الطيــران(، 
إندونيســيا،  اإلمــارات، 
وتعــرض  وســنغافورة. 
طراز بوينغ 737 ماكس، 
لحادثــن كارثين خال 
أقــل مــن عام في إثيوبيا 
وإندونيســيا. وتزايــدت 
منــذ  بوينــغ  خســائر 
ســقوط طائرة الخطوط 
مــارس/ فــي  اإلثيوبيــة 

وهبــط  املاضــي.  آذار 
 10 بوينــغ  ســهم  ســعر 
فــي املائة في التعامات 
التــي جرت بعد الحادث 
قــدرت  فيمــا  مباشــرة، 
إن«  إن  »ســي  قنــاة 
خســائر  األميركيــة 
الحــادث،  مــن  الشــركة 

بنحو 20 مليار دوالر.

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، في نهاية تعامالت، 
أمس األحد، بنسبة 0.07 في المائة، ليصل إلى مستوى 
البنوك  قطاع  صعود  من  بدعم  نقطة،   10355.4
والخدمات المالية، والصناعة، التأمين، والنقل. وذكرت 
القطرية  األنباء  ، وفق وكالة  للبورصة  اليومية  النشرة 
»قنا«، أن القيمة السوقية لألسهم المقيدة بلغت نحو 

579.14 مليار ريال )159.1 مليار دوالر(. 

مراقبة مخابز األردن
في  المستهلك  لحماية  الوطنية  الجمعية  طالبت 
يومي  خاصة  المخابز،  على  الرقابة  بتشديد  األردن، 

يزداد  التي  الرسمية،  العطل  وأيام  والسبت  الجمعة 
الطلب خاللها. وقالت الجمعية في بيان، أوردته وكالة 
األنباء األردنية »بترا« أمس األحد، إنها تلقت العديد من 
الشكاوى تتعلق بتدني نظافة المخابز التي تقوم ببيع 
الخبز العربي والمناقيش بشتى أنواعها، حيث ال تتوافر 
للحفاظ على  النظافة  أدنى درجات  المخابز  في هذه 

صحة وسالمة المواطنين.

تركيا وأميركا نحو زيادة التجارة
وزارتها  إن  بكجان،  روهصار  التركية،  التجارة  وزيرة  قالت 
مع  التقنية«  لألعمال  مشتركة  »مجموعة  تؤسس 
نظيرتها األميركية، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين 

البلدين إلى 75 مليار دوالر. وقبل أيام، زارت بكجان الواليات 
حجم  زيادة  سبل  بشأن  مباحثات  أجرت  حيث  المتحدة، 
التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ 20.7 مليار دوالر. وقالت 
الوزيرة التركية، في مقابلة مع وكالة األناضول، نشرتها 
، أمس األحد، إنها عقدت لقاءات »مثمرة للغاية«، مع 
كل من وزير التجارة األميركي، ويلبر روس، وجارد كوشنر، 
مستشار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها 
بأن  وأفادت  وأميركيين.  أتراك  أعمال  برجال  أيضا  التقت 
الطيران  قطاعات  البلدين،  بين  التبادل  منتجات  أهم  من 
والصناعات الدفاعية، والحديد والصلب، والمجوهرات، 
الغيار،  وقطع  واآلالت  والسجاد،  الجاهزة،  والمالبس 

وزيت الزيتون، والسيراميك، والرخام، واإلسمنت.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي كان البرملان 
املصري لم يستقر فيه بعد على 

شكل التعديالت الدستورية 
الجديدة، كانت اللجنة العليا 

لالنتخابات تحّدد موعد االستفتاء 
على التعديالت، وتطبع االستمارات 

الخاصة بها، وترسل كشوف 
الناخبني للجان املختلفة، سواء في 

الداخل أو إلى السفارات في الخارج، 
وتحدد البدالت التي سيحصل 

عليها القضاة واإلداريون 
املشرفون على التعديالت، وربما 

سبق الخطوات إرسال خطاب إلى 
وزارة املالية يتم فيه استعجالها 

لصرف تكلفة االستفتاء من 
املوازنة العامة للدولة.

وفي الوقت الذي كان فيه خالف 
شديد يدور داخل أروقة لجان 

البرملان حول املدة املقترحة لبقاء 
الرئيس في السلطة في التعديالت 
املقترحة، وما إذا كانت 4 سنوات 
أو 6 سنوات مع مد الفترة الحالية 
ملدة عامني، كانت الشرطة تتحّرك 

بسرعة في الشارع لتأمر أصحاب 
املحال التجارية بتعليق الفتات 

تأييد تعديالت الدستور الجديدة، 
وتخّير هؤالء ما بني تعليق الفتات 

التأييد أو دفع غرامة تراوح بني 5 
آالف )288 دوالرًا( و10 آالف جنيه، 

بحجة مخالفة محالهم لشروط 
الحي بشأن منح التراخيص.

 من 
ً
كثيرون الحظوا استعجاال

قبل السلطة الحاكمة والبرملان 
في تمرير التعديالت املخالفة 

لكل أعراف دستورية في العالم، 
وكثيرون تساءلوا عن سر هذا 

االستعجال، خاصة وأن الوقت غير 
مناسب من وجهة نظر كثيرين، 
إذ إن املنطقة تمر بموجة جديدة 

من موجات الربيع العربي، وهناك 
تغيرات سياسية ملحوظة في عدد 

من الدول، ومنها ليبيا.
بالطبع هناك تفسيرات سياسية 
لالستعجال امللفت، فالنظام ربما 

يريد أن يطرق الحديد وهو ساخن، 
ويريد تمرير التعديالت قبل تعقد 

األمور في املنطقة، خاصة مع 
التطورات السريعة في الجزائر 

والسودان، وإصرار الحراك السلمي 
في البلدين على تنفيذ مطالبه 
بالكامل وفي مقدمتها إزاحة 

رموز النظام الحاكم ومحاكمة 
الفاسدين منهم، لكن هناك أسبابًا 

اقتصادية وراء هذا االستعجال، 
فالفترة املقبلة ستكون صعبة على 
املصريني، خاصة الطبقات الفقيرة 

واملتوسطة، إذ ستشهد األسواق 
زيادات كبيرة في أسعار البنزين 
والسوالر والغاز والكهرباء واملياه 

والسجائر والضرائب والرسوم 
الحكومية، ومع هذه الزيادات فإن 
موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار 

األغذية والسلع الرئيسية والنقل 
وغيرها ستشهدها األسواق، 
وبالطبع فإن تمرير تعديالت 

دستورية مثيرة للجدل في هذه 
األجواء قد يصبح صعبًا، خاصة 
وأن قفزات األسعار ستخلق نوعًا 
من السخط الشعبي على السلطة 

الحاكمة، وحالة عدم رضاء عن 
القرارات الحكومية، وحالة السخط 

تلك قد ترتد على التعديالت 
املقترحة ونسبة املشاركة في 

االستفتاء عليها.

عن توقيت 
تعديل الدستور 

في مصر

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

)Getty(

استئجار ميناء طرطوس لـ49 عامًا

روسيا تحكم سيطرتها على الساحل السوري

القاعدة البحرية 
الروسية في طرطوس 
هي الوحيدة لموسكو 

في المتوسط

عدنان أحمد

ط إعان نائب رئيس الوزراء 
ّ
سل

بوريســوف،  يــوري  الروســي، 
حكومــة  تأجيــر  احتمــال  عــن 
النظــام الســوري، خــال األســبوع املقبــل، 
البحــر  ســاحل  علــى  طرطــوس  مينــاء 
 49 ملــدة  لروســيا  املتوســط،  األبيــض 
عامــا، الضــوء مجددًا على حجم الهيمنة 
الروســية فــي ســورية، وإشــارة واضحــة 
حــول مــدى إصرارهــا علــى اإلمســاك بكل 
مفاصــل البــاد االقتصاديــة والعســكرية 
علــى  االجتماعيــة،  وحتــى  والسياســية، 
الذيــن  اإليرانيــن  وجــود  مــن  الرغــم 

يحاولون مجاراة موسكو. 
وفــي ختــام محادثات أجراها في دمشــق 
مع رئيس النظام الســوري، بشــار األسد، 
إن  بوريســوف  قــال  املاضــي،  الســبت 
زخمــا  تعطــي  التــي  املحوريــة  »املســألة 
إيجابيــا هــي موضــوع اســتخدام مينــاء 
طرطــوس«. وأضــاف أن »الجانبن حققا 
تقدمــا ملحوظا في هذه املســألة«، معربا 
عــن أملــه فــي »توقيــع عقــد بــن البلديــن 
خــال األســبوع املقبــل تســتأجر روســيا 
بموجبــه مينــاء طرطــوس ملــدة 49 عامــا، 
قطــاع  قبــل  مــن  اســتخدامه  أجــل  مــن 
»القــرار  أن  وأوضــح  الروســي«.  األعمــال 
بشــأن إيجــار املينــاء لروســيا تــم اتخاذه 
أثنــاء جلســة للجنــة الحكومية املشــتركة 
بن الجانبن«. ورأى بوريسوف أن »هذا 
التبــادل  القــرار ســينعكس إيجابــا علــى 
جانــب  وإلــى  البلديــن«.  بــن  التجــاري 
الحكومــة  رئيــس  نائــب  منصــب  شــغله 
في روســيا، يرأس بوريســوف في الوقت 
اللجنــة  فــي  الروســي  الجانــب  نفســه 
للتعــاون  املشــتركة  الســورية  الروســية 
التجــاري واالقتصــادي والعلمي والفني 

بن البلدين.
ويتوج هذا االتفاق سلسلة من الخطوات 
لتكريــس  روســيا  عليهــا  أقدمــت  التــي 
تدخلهــا  منــذ  ســورية  فــي  وجودهــا 
ســبتمبر/  فــي  البــاد  فــي  العســكري 
أيلــول 2015، بهــدف إنقــاذ النظــام الــذي 
كان علــى وشــك الســقوط تحــت ضربــات 
املعطيــات  وكشــفت  املســلحة.  املعارضــة 
بمنطقــة  الروســي  االهتمــام  مــدى  عــن 
 عمل موســكو 

ّ
الســاحل الســوري، في ظل

عســكريا  مصالحهــا  تثبيــت  علــى 
وكان  وثقافيــا.  واجتماعيــا  واقتصاديــا 
مطــار حميميــم فــي ريــف الاذقيــة، الــذي 
اتخذتــه القوات الروســية قاعــدة لقواتها 
الجويــة، منطلقــا لتكريــس وجودهــا فــي 
عمــوم الســاحل، بعــد أن قــررت عــام 2016 
توســيع املطار الذي كان معدًا الســتقبال 
الطائرات املروحية فقط، بناء على اتفاق 
عته مع النظام السوري في أغسطس/ 

ّ
وق

حــق  علــى  فيــه  حصلــت   ،2015 آب 
اســتخدام هــذه القاعــدة مــن دون مقابــل، 

حامــات  اســتقبال  علــى  قــادرًا  ليكــون 
الطائرات والغواصات النووية.

يذكــر أن القاعــدة البحريــة الروســية فــي 
طرطــوس هــي منطقــة الوجــود الروســي 
كان  إذ  املتوســط،  البحــر  فــي  الوحيــدة 
وإقامــة  الدافئــة«  »امليــاه  إلــى  الوصــول 
تاريخيــا  حلمــا  فيهــا  عســكرية  قواعــد 
للــروس، يمكنهــم مــن إيجــاد نقطــة ربــط 
بــن قــارات آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، مــا 

يعني وجودًا لروسيا في قلب العالم.
وال شك في أن الحاضنة االجتماعية في 
اختيــار  علــى  روســيا  الســاحل شــّجعت 
املنطقــة كنقطــة ارتكاز للوجود الروســي 

وألجــل غيــر مســّمى. وإلــى جانــب قاعــدة 
حميميم، أنشأت روسيا قاعدة عسكرية 
فــي طرطــوس، تســتوعب ســفنا  بحريــة 
حربيــة كبيــرة. وصــّدق البرملان الروســي 
في عام 2017 على اتفاق لترسيخ وجود 
الطريــق  ولتمهيــد  ســورية،  فــي  روســيا 
قواعــد  فــي  دائــم  عســكري  وجــود  أمــام 
بحريــة وجويــة هناك. وتقضي االتفاقية 
بإقامــة مركــز لوجســتي للمعــدات الفنية 
لألســطول الروسي في طرطوس ملدة 49 
عامــا. كمــا تــم االتفــاق علــى قيــام روســيا 
املينــاء  إمكانــات  وتحديــث  بتوســيع 
لتقديــم خدمات وتســهيات ألســطولها، 

في سورية، بسبب الترحيب الشعبي من 
األهالــي، بصــورة ربمــا أكثــر ترحيبــا من 
 عن وجود عدد 

ً
الوجــود اإليرانــي، فضــا

كبيــر مــن الضبــاط الســورين مــن أبنــاء 
الســاحل الذيــن تلقــوا العلــوم العســكرية 

في األكاديميات الروسية.
وكان مصــدر رفيــع املســتوى فــي مكتــب 
الرئيس اإليراني حسن روحاني قد أكد، 
فــي تصريحــات صحافيــة، األنبــاء التــي 
تــرددت عن وجــود مباحثات مع الجانب 
مينــاء  إدارة  تســليم  حــول  الســوري 
املتوســط  البحــر  علــى  املطــل  الاذقيــة 
لطهران، على هيئة استثمار طويل األمد 
مقابــل إســقاط ديــون دمشــق املســتحقة 
توقيــع  يتــم  أن  املصــدر  وتوقــع  لهــا. 
االتفاقيــة خــال زيــارة مرتقبــة لروحاني 
إلــى دمشــق، ردًا علــى زيارة بشــار األســد 

إلى طهران في فبراير/ شباط املاضي.
فــي املقابــل، اســتبعد مراقبون أن تســمح 
مينــاء  علــى  بالســيطرة  إليــران  روســيا 
الاذقيــة، خصوصــا مــع وجــود القاعــدة 
األهــم لروســيا فــي ســورية، وهــي قاعــدة 
تعتبــر  الاذقيــة.  ريــف  فــي  حميميــم 
روســيا أن الســاحل الســوري برمتــه هــو 
مــن حصتهــا مقابــل تدخلهــا العســكري 

لصالح نظام األسد.
إعــام  ذلــك، كشــفت وســائل  إلــى جانــب 
روســية  شــركات  اعتــزام  عــن  روســية 
تأهيل قرية املنارة الســياحية بمحافظة 
»كلفــة  أن  إلــى  مشــيرة  طرطــوس، 
املشــروع تبلــغ حوالــي 90 مليون دوالر«. 
عــن  عبــارة  »املشــروع  أن  وأوضحــت 
مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ 
أســواقا  يتضمــن  طرطــوس،  مدينــة 
تجارية ومول تجاريا ومسابح وماعب 

أطفال وفيات وصالة مؤتمرات«.
فــإن  روســية،  إعــام  وســائل  وبحســب 
ســياحية  ملشــاريع  مقدمــة  »املشــروع 
البلديــن،  بــن  بالتعــاون  ســتقام  أخــرى 
روســية  اســتثمار  شــركة   80 دخــول  مــع 
إلــى ســورية فــي عــام 2018 للتعــرف إلــى 
واقع االســتثمار على األرض«. كما ســبق 
للنظام إعطاء عقود استثمارية لشركات 
األخيــرة  بمنــح  تقضــي  روســية،  نفــط 
فــي  والغــاز  النفــط  عــن  التنقيــب  حقــوق 
الساحل السوري، ملدة 25 عاما، بمساحة 
قّدر بنحو 2200 كيلومتر مرّبع. ونقلت 

ُ
ت

صحيفــة »الوطــن« املواليــة لنظام األســد، 
األعمــال  »رجــال  مجلــس  رئيــس  عــن 
قولــه  الروســي«، ســمير حســن  الســوري 
شــركة   80 نحــو  اســتقبل  »املجلــس  إن 
روســية قدمــت إلــى ســورية، فــي حــن لــم 
تكــن هنــاك قــدرة علــى جــذب 10 شــركات 
ظــروف  نتيجــة   2015 عــام  فــي  روســية 
األزمــة«. وأوضــح أن »هناك دراســات عدة 
ملشــاريع ســياحية روســية إلقامتهــا فــي 
صناعيــة  ومشــاريع  الســاحلية  املنطقــة 
ســتقام فــي مناطــق مختلفــة مــن ســورية 
املنطقــة  فــي  كبيــر  زراعــي  ومشــروع 
فــي  آخــر  زراعــي  ومشــروع  الســاحلية، 
املنطقــة الوســطى. وهي مشــاريع تحتاج 
إلى الوقت حتى يتّم تطبيقها على أرض 
الواقع«. كذلك تسعى روسيا إلى تكريس 
حضورهــا فــي منطقــة الســاحل الســوري 
ثقافيــا وتعليميــا، مــن خــال دعــم افتتاح 
املعاهــد التــي تعلــم اللغــة الروســية التــي 
عــن   

ً
فضــا كبيــر،  بشــكل  عددهــا  تزايــد 

الروســية«  »الثقافــة  علــى  الطلــب  زيــادة 
بــن الشــباب واليافعــن، مثــل االســتماع 
إلــى املوســيقى الروســية، وكذلــك تقديــم 
الوجبات الروسية في العديد من املطاعم 
التي ســميت بأســماء روسية، فيما باتت 
مشــاهد تجــول الجنــود الــروس فــي مــدن 

الساحل السوري أمرًا اعتياديا.
األقــوى  الوجــود  فــإن  الحــال،  وبطبيعــة 
أو األوضــح لروســيا يتمثــل فــي الجانــب 
العســكري، مــع عملها على اســتراتيجية 
قــوى  نفــوذ  بتقليــص  تقضــي  ثابتــة 
وإيجــاد  واإلقليميــة،  املحليــة  الصــراع 
األســد  نظــام  علــى  للضغــط  وســائل 
عنــد الحاجــة، مــن خــال قــوى عســكرية 
وأمنيــة، مســيطرة علــى مناطــق واســعة 
من ســورية، إما تديرها روســيا مباشرة 

وإما تكون تابعة لها، وتأتمر بأمرها.
وأبرز القواعد التابعة لروسيا في منطقة 
مطــار  قاعــدة  هــي  الســوري،  الســاحل 
حميميــم الجويــة فــي الاذقيــة، وقاعــدة 
طرطــوس البحريــة، ومرفــأ غوريــن قــرب 
جبلــة، وقاعــدة إســطامو الجوّيــة شــمال 
حميميم. أما أبرز القواعد البرية التابعة 
لروســيا في الســاحل فهي مركز البحوث 
وقاعــدة  املرفــأ،  بجانــب  طرطــوس  فــي 
م الشهير شرق 

ّ
النسر في قلب وادي جهن

كيلومتــرًا،   20 بحوالــي  بانيــاس  مدينــة 
وهــو  الاذقيــة،  فــي  الطائــع  ومعســكر 
الخامــس.  الفيلــق  وتجّمــع  قيــادة  مركــز 
وتوجــد نحــو 20 نقطــة عســكرّية كانــت 
فــي األصــل ألويــة وكتائــب تابعــة للدفــاع 
الجــوي وخفــر الســواحل لجيــش النظام، 
لكــن ســيطر الــروس عليهــا بالكامــل مــع 
اإلبقــاء علــى العنصــر الســوري بوصفهم 
جميــع  بينمــا  وحراســة  خدمــة  كتائــب 

العمال من الروس.

سياسة
تتجه روســيا الستئجار ميناء طرطوس على الســاحل السوري، لمدة 49 عامًا، في خطوة تعتزم من خاللها تكريس وجودها على 
الســاحل. ومن شأن عملية استئجار الميناء أن توصل رسالة واضحة مفادها بعدم استعدادها لـ»مشاركة« المناطق االستراتيجية 

مع أي قوى أخرى، تحديدًا طهران

)Getty/الروس ينوون االحتفاظ بالساحل السوري منطقة نفوذ لهم )فاديم سافيتسكي

جالل بكور

أعلن رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة 
الحريــري،  نصــر  الســورية،  واملعارضــة 
أمــس األحــد، االســتعداد  لانخــراط فــي 
الحل السياسي في سورية في ظل الدعم 
الدولــي، الفتــا إلــى االقتــراب مــن تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية برعاية أممية. وجاء 
ذلــك فــي مؤتمر صحافي عقده الحريري 
فــي مقــر الهيئة في الريــاض بعد اختتام 
فيــه  ناقشــت  الــذي  الــدوري  اجتماعهــا 
عــددًا من القضايــا، بينها ملف املعتقلن 
مخيــم  ووضــع  النظــام،  ســجون  فــي 
الركبان على الحدود األردنية السورية.

القيــام  »تــّم  أنــه  إلــى  الحريــري  ولفــت 
بجــوالت دوليــة عــدة لبحث ملــف اللجنة 
الدســتورية، باإلضافة إلى ملفات أخرى 
علــى رأســها قضيــة املعتقلــن، وإيصــال 
التنظيمــات  ومكافحــة  املســاعدات، 
اإلرهابية«. وال تزال النقاشــات مستمرة 
اللجنــة  ضمــن  عــدة  أســماء  حــول 
الحريــري، مشــيرًا  الدســتورية، بحســب 
إلــى أنــه »ســيكون هنــاك توافــق في فترة 
قصيــرة علــى هــذه األســماء، باإلضافــة 
إلــى أن هنــاك تفاهمــا علــى قــدر كبير من 
القواعــد اإلجرائيــة الخاصــة باللجنــة«. 
وأضــاف أنــه »إذا تــّم إعــان هــذه اللجنــة 
بنيــة  ســتذهب  التفــاوض  هيئــة  فــإن 

صادقــة لدخــول مفاوضــات عميقــة مــن 
أجل رسم مستقبل سياسي لسورية«. 

املؤتمــر  فــي  الحريــري،  وتحــدث 
جمعــه  الــذي  اللقــاء  عــن  الصحافــي، 
الســوري  للملــف  الروســي  املبعــوث  مــع 
إيــاه  واصفــا  الفرنتييــف،  ألكســندر 
واإليجابــي«،  الضــروري  »اللقــاء  بـ
وناقــش فيــه قضايا عــدة أهمها الحفاظ 
علــى  إدلــب،  فــي  سوتشــي  اتفــاق  علــى 

الرغــم مــن االنتهــاكات املتواصلــة هنــاك، 
كــي ال يســتخدمها النظــام الســوري ألي 

مكسب سياسي.
وأضاف أن »الهيئة التقت أخيرًا املبعوث 
األممي إلى ســورية غير بيدرســون، وتم 
علــى  معــه،  امللفــات  مــن  العديــد  بحــث 
رأســها ملــف اللجنــة الدســتورية، وحول 
وتطبيــق  عمومــا  السياســية  العمليــة 
القــرار 2254 والســال األربــع«. وذكــر أن 
هــو مفتــاح ســير  القــرار 2254  »تطبيــق 
العمليــة السياســية فــي ســورية بالشــكل 
الصحيح، وهناك إجماع دولي على هذا 
األمــر«. وتحــدث الحريــري عــن أن »هنــاك 
لألراضــي  إيرانيــا  وانتهــاكا   

ً
تغلغــا

عــودة  إلــى  تطــرق  كذلــك  الســورية«. 
هجمــات تنظيــم »داعــش« وظهــوره فــي 
 عــن األزمــات االقتصادية 

ً
الباديــة، فضــا

التي يعاني منها الســوريون في مناطق 
ســيطرة النظــام. واتهم الحريــري النظام 
الســوري بافتعــال تلــك األزمــات. وأشــار 
الحريــري إلــى أن محاولة تبني التطبيع 
مــع النظام مــن قبل بعض الدول الغربية 
والعربية »هي محاوالت خاطئة«. ونفى 
متعلقــة  مبــادرات  أي  وجــود  الحريــري 
بعــد  الســوري،  النظــام  مــع  بتطبيــع 
اللقــاءات مــع الوفد الروســي في الرياض 
والــذي اتجــه بعدها إلى دمشــق واجتمع 

برئيس النظام السوري بشار األسد.

الحريري: اقتربنا من تشكيل 
اللجنة الدستورية

أبدى رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة الســورية، نصر الحريري، أمس االســتعداد 
لالنخراط بالحّل السياسي في سورية، متحدثًا في الوقت نفسه عن االقتراب من تشكيل اللجنة 

الدستورية
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

دفعت الظروف املعيشية الصعبة، 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــجـــوم مــلــيــشــيــات 
ــد خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــاعـ ــقـ ــتـ الـــــلـــــواء املـ
من  الكثير  طرابلس،  الليبية  العاصمة  على 
الـــعـــوائـــل خــــارج الــعــاصــمــة إلرســـــال األمــــوال 
ــؤن إلـــى أقــاربــهــم املــتــضــرريــن، مــا أنعش  واملــ
أسواق الصرافة ونقل البضائع واألثاث خالل 

األيام األخيرة في عدة مناطق بالعاصمة.
ــيــــرة تـــحـــويـــالت مــالــيــة  وشـــهـــدت األيــــــام األخــ
مــتــزايــدة مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــيــبــيــة إلــى 
ــعـــوائـــل فـــي الــعــاصــمــة ملـــواجـــهـــة الـــظـــروف  الـ
املــعــيــشــيــة الــحــالــيــة الســيــمــا مـــع قـــرب حــلــول 
شهر رمضان، وفق عاملني في قطاع الصرافة 

ومواطنني تحدثت إليهم »العربي الجديد«.
ــد الـــوضـــع املــعــيــشــي لــلــيــبــيــني، بينما 

ّ
ويــتــعــق

تسود املــخــاوف مــن إطــالــة أمــد املــعــارك، منذ 
التي تصّدها  بدء هجمات مليشيات حفتر، 
بها  املعترف  الوطني  الــوفــاق  قــوات حكومة 

دوليا.
ــارع املـــعـــري بــوســط طــرابــلــس، يقف  وفـــي شــ
ــــول  ــــن املــــواطــــنــــني بـــانـــتـــظـــار وصـ الــــعــــديــــد مـ
تحويالت مالية من أقاربهم وأصدقائهم في 
املناطق اآلمنة. ويقول طه بوليفة )40 عاما( 
الذي  إنــه ينتظر 1500 دينار حولها شقيقه 
الدائر  القتال  يقطن إحدى املدن البعيدة عن 

حاليا.
ويشير بوليفة إلى أن هذا املبلغ يساهم في 
تــســديــد قــيــمــة إيــجــار املــســكــن وشــــراء بعض 
الــســلــع الــغــدائــيــة لشهر رمــضــان، الـــذي يحل 
فـــي األســـبـــوع األول مـــن مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، 
التكاليف  يقلل من  التحويل  أن هذا  مضيفا 
ــال الــتــعــامــل  ــ ــان ســيــتــحــمــلــهــا فــــي حـ ــ الـــتـــي كـ
أو الصك املصدق، حيث  بالبطاقة املصرفية 

تـــزيـــد أســـعـــار الــســلــع عــبــر هــــذه الـــطـــرق في 
السداد. وبجانب أزمات السلع، تفاقم املعارك 
اندالعها،  في  حفتر  مليشيات  تسببت  التي 
وسط  والــعــامــة،  الخاصة  املمتلكات  خسائر 

تزايد أعداد النازحني من طرابلس.
وكــان وزيــر شــؤون النازحني واملهجرين في 
حكومة الوفاق الوطني يوسف جاللة، قد قال 
املاضي،  الخميس  يــوم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إن »عدد النازحني وصل إلى 20 ألف مواطن، 
الــوضــع  تــزايــد مستمر، بينما  فــي  ــداد  ــ واألعـ
إلــى تقديم بعض  اإلنــســانــي ســيــئ«، مشيرا 

االحتياجات للنازحني من أغطية ومؤن.
وتسبب النزوح في ارتفاع أسعار اإليجارات 
في املناطق اآلمنة، وال سيما وسط طرابلس، 
بأكثر من النصف، األمر الذي أرجعه وسطاء 
عــقــاريــون إلــى زيـــادة الطلب على السكن في 

هذه املناطق في ظل الظروف الحالية.
ويــــقــــول خــــالــــد الـــطـــرابـــلـــســـي صــــاحــــب مــحــل 
: »في  صــرافــة فــي شــارع الرشيد بالعاصمة 
ظــل االشــتــبــاكــات املــســتــمــرة وتـــزايـــد األعــبــاء 
املعيشية، هناك أموال بعشرات آالف الدنانير 

تحول يوميا«. 
ويشير سالم ناجي، صاحب شركة خدمات 
ــارع املـــعـــري بــطــرابــلــس، إلـــى أن  عــامــة فـــي شــ
اآلمنة  املناطق  من  املالية  التحويالت  تزايد 
إلــــى الـــعـــوائـــل فـــي طـــرابـــلـــس، زاد مـــن نــشــاط 

شـــركـــات الــصــرافــة الــتــي ارتــفــعــت إيــراداتــهــا 
الــعــمــوالت. وال تقتصر املــســاعــدات على  مــن 
التحويالت املــالــيــة، وفــق مــا أكــده محرم أبو 
الــقــاســم، الــــذي يــعــمــل فـــي مــكــاتــب لــلــخــدمــات 
»هــنــاك سلعا ومالبس  أن  الــعــامــة، موضحا 
وأثــاثــا يتم إرســالــه إلــى املتضررين، كل شئ 
يتم تحويله من منطقة إلى أخــرى، ومكاتب 
هناك  كبيرا،  رواجــا  تشهد  العامة  الخدمات 
ــيـــوش مــــن الـــعـــامـــلـــني يـــقـــومـــون بــتــوصــيــل  جـ

األمانات إلى املنازل«.
ــارك فــــي نـــقـــص الـــعـــديـــد مــن  ــ ــعـ ــ وتـــســـبـــبـــت املـ
املــنــتــجــات جــــراء إغــــالق الــكــثــيــر مـــن املــتــاجــر 
أبـــوابـــهـــا، لــتــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع األســاســيــة 
بــنــحــو 30 فـــي املـــائـــة، وفــــق مـــواطـــنـــني، فيما 

تشهد املصارف شحا في السيولة النقدية.
وبجانب شح السلع وارتفاع األسعار، يشكو 
ال  الصحية،  الخدمات  املواطنون من ضعف 
ــة فــي املــســتــشــفــيــات، في  ــ ســيــمــا نــقــص األدويـ
الصيدليات  مــن  الكثير  أغلقت  الـــذي  الــوقــت 

أبوابها.
ويقول عطية الفيتوري، الخبير االقتصادي، 
إن »الـــظـــروف الــحــالــيــة زادت مــن مــمــارســات 
بــعــض املــــورديــــن، الســيــمــا الـــذيـــن يــحــتــكــرون 
ــا  ــارهـ ــعـ ــيـــث يــــرفــــعــــون أسـ بـــعـــض الــــســــلــــع، حـ
استغالال لحاجة الناس«، مضيفا أن »بعض 
لكل  الــســوق عبر حصة  املــورديــن يقتسمون 

منهم بدال من املنافسة الشريفة«.
»الــعــربــي  ويــشــيــر الــفــيــتــوري فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد« إلـــى أن هـــذه املــمــارســات تــأتــي مع 
اقتراب شهر رمضان، لتحقيق مكاسب أكبر، 

بينما تقل عمليات الرقابة على األسواق.
أسعار  قفزت  الغذائية،  السلع  على  وعـــالوة 
الــوقــود خـــالل األيــــام املــاضــيــة. ووصـــل سعر 
لتر البنزين، إلى 6 دنانير، مقابل 0.15 دينار 
قبل اندالع االشتباكات، وهو السعر املدعوم 

من الدولة.
لتكرير  مــصــاٍف  خمس  على  ليبيا  وتعتمد 
الــنــفــط، ويــغــطــي إنــتــاجــهــا 30 فـــي املـــائـــة من 
تعتمد  بينما  املــحــلــيــة،  الــســوق  احــتــيــاجــات 
املائة تقريبا  على االستيراد لتغطية 70 في 
ــع إنـــتـــاج  ــ ــراجــ ــ ــــالد. وتــ ــبــ ــ ــ ــيــــاجــــات ال ــتــ ــن احــ ــ مـ
ــدار الــفــتــرة املــاضــيــة لتعمل  املــصــافــي عــلــى مـ
بنصف طاقتها تقريبا، وفق مصادر نفطية.

وأضــــحــــت الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة فــــي مــرمــى 
ــع حــكــومــة  ــ هـــجـــمـــات حـــفـــتـــر، األمــــــر الــــــذي دفـ
الوفاق الوطني فائز السراج إلى اإلعالن قبل 
أيــام  أن بعض املــدن الليبية تشهد، بجانب 
الــهــجــمــات املــســلــحــة »عـــدوانـــا عــلــى الــجــانــب 

االقتصادي واملالي«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يترقب عمال املغرب، اجتماعا حاسما، األسبوع الجاري، بني 
ممثلي الحكومة واالتحاد العام للمقاوالت الذي يمثل رجال 
األعـــمـــال واالتـــحـــادات الــعــمــالــيــة، وذلـــك لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

نهائي بشأن زيادة األجور.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال مــصــدر مطلع عــلــى املــفــاوضــات، لـــ
ــي وزارة الــداخــلــيــة مــالحــظــات 

ّ
إن االجــتــمــاع يــأتــي بــعــد تــلــق

االتــحــادات العمالية واالتــحــاد العام ملــقــاوالت املــغــرب، حول 
زيادة األجور، مشيرا إلى أنه من املتوقع التوصل إلى اتفاق 

قبل عيد العمال الذي يحل مطلع مايو/أيار املقبل.
الوافي  الداخلية عبد  وكانت الحكومة قد قدمت، عبر وزيــر 
 40 الحكوميني بني  املوظفني  أجــور  لــزيــادة  لفتيت، مقترحا 
املـــوظـــفـــني، وهــي  ــات  ــ الـــشـــهـــر، بــحــســب درجــ فـــي  و50 دوالرًا 
الزيادة التي ينتظر صرفها على شكل دفعات بني مايو/أيار 
الحكومة  اقترحت  كما   .2021 الثاني  ويناير/كانون  املقبل 
على االتحادات العمالية زيادة 10 باملائة للحد األدنى ألجور 
العمال في القطاع الخاص، في مجاالت الصناعة والخدمات 

والزراعة، على أن تصرف الزيادة على دفعتني.
بالزيادة  العمالية قبلت  االتــحــادات  أن  إلــى  املــصــدر  وأشـــار 
التي اقترحتها الحكومة ألجور املوظفني والعمال في القطاع 
الخاص، غير أنها تحفظت حول بعض النقاط التي جاءت 
املقترح من قبل الحكومة، منها توحيد  في مسودة االتفاق 

الحد األدنى لألجور في الصناعة والخدمات والزراعة.
لكن محمد الــهــاكــش، الــقــيــادي فــي االتــحــاد املــغــربــي للشغل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك نقطة  ــال لـــ )اتـــحـــاد الــعــمــال(، قـ
خالفية أخرى مثارة، لها عالقة برغبة االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، في مراجعة قانون العمل، بما يسمح لرجال األعمال 

بالحصول على امتيازات للتشغيل على حساب العمال.
وقــال الهاكش: »مطلب االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب يــراد 
من ورائه إضفاء نوع من املرونة في سوق العمل، بما يتيح 

لــلــشــركــات الــتــشــغــيــل أو الــتــســريــح مـــن دون قــيــود قــانــونــيــة 
كبيرة، وهذا األمر غير محبذ من قبل النقابات التي تعتبر 
العمل،  قانون  كل مقتضيات  باحترام  تلتزم  ال  الشركات  أن 

فاملرونة ستفضي إلى تعميق الهشاشة في سوق العمل«.
كــمــا يــعــد مـــشـــروع قـــانـــون تــنــظــيــم اإلضــــــراب املـــطـــروح أمـــام 
للمقاوالت  العام  االتحاد  بني  الخالفية  النقاط  من  البرملان، 
واالتــحــادات العمالية. وقــال مصدر فــي اتــحــاد املــقــاوالت إن 
قــبــول االتــحــاد بــزيــادة الــحــد األدنـــى لــألجــور بنسبة 10 في 
املائة، يستدعي أن يقابله تحقيق بعض من مطالب االتحاد، 
خاصة ما يتعلق بمراجعة قانون تنظيم اإلضراب، بما يحد 

من اإلضرابات العمالية.
السلم  تحقيق  على  العثماني  الــديــن  وتــراهــن حكومة سعد 
ــور املــوظــفــني  ــادة أجــ ــ االجــتــمــاعــي ملـــدة ثــالثــة أعـــــوام، عــبــر زيـ
والحد األدنى لألجور في القطاع الخاص. وسبق للحكومة 
أن اقـــتـــرحـــت الــــزيــــادة فـــي أجـــــور فــئــة مــعــيــنــة مـــن املــوظــفــني 
الحكوميني، إال أنها عــادت لتعلن عن شمول الزيادة جميع 
العامة  املوازنة  ذلك على  تأثير  إلى  إشارتها  املوظفني، رغم 

للدولة.
وتـــأتـــي زيــــــادة أجـــــور املـــوظـــفـــني الــحــكــومــيــني، رغــــم تــشــديــد 
صندوق النقد الدولي، على ضرورة التحكم في كتلة األجور، 
وتقليصها لتمثل 10.5 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.

وفــــي مــقــابــل وصـــايـــا صـــنـــدوق الــنــقــد بــكــبــح كــتــلــة األجــــور 
تـــزال عند  الــحــد مــن التوظيف، فــإن مــعــدالت البطالة ال  عبر 
العمل  لتشجيع  يكافح  الـــذي  البلد  فــي  مرتفعة  مستويات 

الخاص، بينما تباطؤ النمو االقتصادي يحد من مساعيه.
مليون   1.168 املاضي  العام  بنهاية  العاطلني  عــدد  بلغ  فقد 
بــني 15  الشباب  لــدى  باملائة  البطالة 26  فــرد، حيث سجلت 
 25 بالنسبة لألشخاص بني  باملائة   15.1 و24 عاما، مقابل 
و34 عاما. لكن املندوبية السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 
البطالة تراجعت بنسبة  أن  إلى  املكلفة باإلحصاء(، أشــارت 

0.4 باملائة إلى 9.8 باملائة، مقارنة بـ10.2 باملائة في 2017.

أزمات الحرب تدفع الليبيين 
القتسام المؤن واألموال

) Getty( بعض الموردين يقتسمون السوق عبر حصة لكل منهم)جانب من احتجاج عمالي للمطالبة بتقليص الفوارق )األناضول

عمال المغرب يترقبون حسم زيادة األجور

نشطت عمليات تحويل 
األموال وإرسال السلع 
واألثاث من المناطق 

اآلمنة في مختلف أنحاء 
ليبيا إلى العوائل المتضررة 

في طرابلس، جراء 
هجمات مليشيات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر

نمو الشحن البري في الصين
شهد الشحن البري في الصني نموًا مطردًا 

خالل الربع األول من العام الجاري، وفق 
بيان صادر عن وزارة النقل، أوردته وكالة 

شينخوا، أمس األحد. وقالت الوزارة إن 
حجم الشحن البري زاد بنسبة 5.9 في 

املائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.19 
مليارات طن خالل الثالثة أشهر األولى من 
هذا العام. وارتفع حجم الشحن على الطرق 
السريعة بنسبة 10.2 في املائة على أساس 

سنوي خالل هذه الفترة، بحسب الوزارة. 
وزادت  نسبة االستثمار في األصول 

الثابتة في النقل البري بنسبة 3.3 في املائة 
ليصل إلى 372.2 مليار يوان )55.5 مليار 

دوالر( في الفترة ما بني يناير/كانون الثاني 
ومارس/آذار، وفقا للوزارة.

اهتمام إيراني بالمدن 
الصناعية

قال محمد علي عزيز محمدي، مساعد 
رئيس شؤون التخطيط لدى منظمة 

الصناعات الصغرى واملدن الصناعية في 
إيران، إن املناطق واملدن الصناعية صدرت 

خالل العام اإليراني املاضي، )بدأ في 21 
مارس/آذار 2018( بضائع بقيمة 3.7 

مليارات دوالر إلى خارج البالد.
وأضاف محمدي خالل اجتماعه مع 
مسؤولني في شركة املدن الصناعية 
اإليرانية، وفق وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »إرنا« أنه تم خالل العام املاضي، 
إنشاء 2357 وحدة صناعية جديدة في 

املدن واملناطق الصناعية، حيث وفرت هذه 
الوحدات فرص عمل لنحو 39 ألف مواطن.

وتابع أنه مع تدشني هذه الوحدات، تم 
تحقيق 98 في املائة من أهداف املنظمة، 

والتي تتمثل في تعزيز اإلنتاج على صعيد 
البالد، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء وتطوير 

البني التحتية وإعمار املناطق الصناعية 
خالل العام املاضي بلغت 16 ألف مليار 
ريال إيراني )الدوالر يساوي 42.1 ألف 

ريال بسعر الصرف الرسمي(.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%30
خمس  على  ليبيا  تعتمد 
النفط،  لتكرير  مــصــاٍف 
في   30 إنتاجها  يغطي 
احتياجات  ــن  م الــمــائــة 
بينما  المحلية،  السوق 
االستيراد  على  تعتمد 
المائة  في   70 لتغطية 

من االحتياجات.

تقارير عربية

تشغيلمال وسياسة

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، ارتــفــاع 
البحرين  فــي  السنوي  التضخم 
خــالل مـــــارس/آذار املــاضــي، إلى 
املــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــنــحــو  1.2 فــــي 
فبراير/شباط  في  املائة  في   0.9

املاضي.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
والحكومة  املــعــلــومــات  هيئة  عــن 
اإللــكــتــرونــيــة الــبــحــريــنــيــة، أمــس 
األحــد، وفق وكالة األناضول، أن 
القياسي ألسعار  الــرقــم  مــؤشــر 
إلى  ارتفع  )التضخم(،  املستهلك 
املاضي،  بالشهر   133.7 النقطة 
من 132.1 نقطة في مــارس/آذار 

.2018
ــاع  ــــات ارتـــــفـــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأرجـــــــعـــــــت الـ
الـــتـــضـــخـــم إلــــــى زيـــــــــادة أســـعـــار 
ســبــع مــجــمــوعــات عــلــى أســـاس 
ــات  ــروبــ ــا املــــشــ ــ ــرزهــ ــ ــوي، أبــ ــ ــنـ ــ سـ
املــائــة،  فــي   8.6 بنسبة  الكحولية 
ثــم االتـــصـــاالت بـــ 5.3 فــي املــائــة، 
واملسكن واملــيــاه والــغــاز بـــ 4 في 

املائة، ثم النقل 2.7 في املائة.

ارتفاع 
التضخم 

في البحرين
خان يونس ـ ماهر عبد الرحمن

يعيش مزارعو قطاع غزة ظروفا صعبة، في 
ظل تراكم الديون عليهم، بفعل الخسائر التي 
القطاع،  على  اإلسرائيلية  الــحــروب  فتها 

ّ
خل

ــطــبــق منذ أكــثــر مــن اثــنــي عشر 
ُ
والــحــصــار امل

عاما. ويعد القطاع الزراعي األكثر استيعابا 
القطاع، واألكثر تضررًا،  العاملة في  لأليدي 
حـــيـــث كــــانــــت األراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة عـــرضـــة 
اإلسرائيلية،  والتجريف  القصف  لعمليات 

عدا عمليات وقف التصدير للخارج. 
ويــعــمــل أبــــو خـــالـــد إصــلــيــح )53 عـــامـــا(، في 
مجال الزراعة منذ نحو ثالثة عقود ونصف، 
)الــدونــم يعادل ألف  ويمتلك نحو 20 دونما 

ــنـــارة شــرقــي مدينة  مــتــر مـــربـــع(، فـــي حـــي املـ
ــان يـــونـــس جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع، وبــداخــلــهــا  ــ خـ
ثالث دفيئات من أصل عشر تقلصت بسبب 
ــائــــر الـــفـــادحـــة  ــبـــة والــــخــــســ ــــروف الـــصـــعـ ــظــ ــ الــ
ــون املـــتـــراكـــمـــة، والــبــقــيــة تــعــتــمــد على  ــديــ والــ

الزراعات املكشوفة.

»العربي الجديد«،  وُيقدر إصليح، في حديث لـ
خسائره بنحو 60 ألف شيكل )نحو 17 ألف 
دوالر(، منها 52 ألفا خالل عدوان 2014 على 
، على 

ً
القطاع، ويعمل لديه حوالي 15 عامال

مـــدار الــعــام، وهـــؤالء بــاتــوا مــهــدديــن بفقدان 
مــصــدر رزقـــهـــم الــوحــيــد، نــتــيــجــة لـــألوضـــاع، 

وعدم تقدم الوضع املادي لديه كمزارع.
ــزارع الــفــلــســطــيــنــي كــثــيــرًا فـــي بيع  ــ وُيــفــكــر املــ
حصة من أرضه، في محاولة لتخفيف أعباء 
الـــديـــون املــتــراكــمــة عــلــيــه، وإال ســيــكــون أمـــام 
إلــى أن هــذا الحال ال  تهديد الحبس، مشيرًا 
يقتصر عليه بل على معظم مزارعي القطاع، 

الذين باتو من الطبقة الكادحة.
وشــهــد الــعــام املــاضــي ارتــفــاعــا غــيــر مسبوق 

ــن الـــعـــمـــل فــــي قــطــاع  فــــي عـــــدد املــتــعــطــلــني عــ
ــزة، حــســب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، حــيــث بلغت  ــ غـ
املائة من عــام 2018، وتجاوز  نحو 54.9 في 
ألــف شخص،  العمل 280  العاطلني عــن  عــدد 
الذي  الوقت  األعلى عامليا، في  النسبة  وهــي 
تتجاوز فيه بني فئة الشباب والخريجني في 
الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة الحاصلني 
بكالوريوس  أو  متوسط  دبــلــوم  مؤهل  على 

في قطاع غزة لتتجاوز 73 في املائة.
الشاب فــادي ماضي )30 عــامــا(، الــذي يعمل 
مع والده الستيني في قطعة أرض مساحتها 
مــلــك والــنــصــف اآلخــر  ــا(، نصفها  ــمـ )12 دونـ
ُمستأجر، وتقع في املنطقة الحدودية لبلدة 
الفخاري شرقي خان يونس، فهو اآلخر ُيفكر 
مليا فــي البحث عــن عمل بديل عــن الــزراعــة، 
ألن تلك املهنة جعلته غير قادر على تغطية 
حتى نفقات العمل، بل استدان ليسد العجز. 
إن عملية  الجديد«،  »العربي  لـ يقول ماضي، 
التصدير عندما ُيسمح لها، تتم وفق معايير 
إلى  مشيرا  اإلسرائيلية،  السلطات  تضعها 
أنه رغم امتالكه شركة تصدير لم يتمكن من 

التصدير وترميم خسائره.
وال يخفي الشاب الفلسطيني حجم الخسائر 
التي بلغت نحو 500 ألف دينار أردني )نحو 
الــحــروب  بــســبــب  نــصــفــهــا  دوالر(،  ألـــف   700
والــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي املـــتـــكـــرر، والــنــصــف 
اآلخـــــر بــســبــب الـــحـــصـــار وعــــوامــــل الــطــبــيــعــة 
ــاع الــتــكــلــفــة وانـــخـــفـــاض ثـــمـــن الــبــيــع  ــ ــفـ ــ وارتـ

وعرقلة عملية التصدير لفترات طويلة.
 على 

ً
ويــعــمــل لــــدى مـــاضـــي نــحــو 80 عـــامـــال

مدار العام، غير أنه لم يعد قــادرًا على سداد 
أجورهم بالكامل، ويفكر في تقليص العدد، 
الـــظـــروف عــلــى حــالــهــا مــن دون أي  إن بقيت 
الـــزراعـــة  غــيــاب دور وزارة  مــنــتــقــًدا  تــحــســن، 
املزارعني والوقوف معهم،  في توجيه ودعــم 
ــفــــادي الــخــســائــر الــتــي  ومـــحـــاولـــة تــقــلــيــل وتــ

يتعرضون لها. 
الــزراعــة  لكن مدير دائـــرة الخضار فــي وزارة 
»العربي  لـ أبــو سعدة، يؤكد  في غــزة، حسام 
الــجــديــد«، أن الـــوزارة تعمل وفــق صالحيات 
مــحــددة، وتــتــواصــل مــع املــؤســســات الــدولــيــة 

لتعويض املزارعني، من بينها توفير دفيئات 
بديلة عن التي تم تجريفها ومشاريع طاقة 
من  تخفف  الشمسية  الــطــاقــة  كــون  شمسية، 

أزمة الطاقة املتفاقمة في القطاع. 
وبشأن عملية التصدير، يبني أبو سعدة أن 
عملية التصدير توقفت منذ عام 2007 حتى 
2013، وكان يسمح لفترات محددة وبكميات 
مــعــيــنــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــصــديــر لــه موسم 
ســـنـــوي، مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
حتى إبــريــل/نــيــســان، ويــعــود ذلــك إلــى طلب 
السوق الخارجي، سواء في الضفة أو خارج 

فلسطني. 
ــه بــجــانــب مــمــارســات االحـــتـــالل،  ويـــوضـــح أنـ
ــنـــاك أســــبــــاب تـــحـــد مــــن الـــتـــصـــديـــر تــتــعــلــق  هـ
خاصة  العاملي،  الخضار  ســوق  فــي  بالطلب 
ــيــــة كـــالـــكـــويـــت  ــــوق األوروبـــــــيـــــــة والــــعــــربــ ــسـ ــ الـ
الــغــربــيــة،  ــفـــة  والـــضـ واألردن،  ــة  ــعـــوديـ والـــسـ
الــزراعــة تسعى جاهدة  منوها إلــى أن وزارة 
لــدعــم املــــزارع بــشــكــٍل غــيــر مــبــاشــر، مــن خــالل 

نتج محليا.
ُ
وقف استيراد أصناف ت

وحــــول تــحــديــد األســــعــــار، يــقــول أبــــو ســعــدة 
إنـــه يصعب تــحــديــد األســـعـــار، ألنـــه سيجبر 
ــل تـــكـــالـــيـــف الـــخـــســـائـــر  ــّمـ ــحـ ــلـــى تـ الـــــــــــوزارة عـ
الــتــي قـــد يــتــعــرض لــهــا املــــــزارع، مــوضــحــا أن 
معبر  عبر  التصدير  قــنــوات  فتحت  الــــوزارة 
فــيــه السلطات  الــــذي تتحكم  أبـــو ســالــم  كـــرم 
اإلسرائيلية، لكنها تراعي الكميات التي يتم 
ــــوازن بـــني تــحــقــيــق الــفــائــدة  تــصــديــرهــا كـــي تـ
في  املنتجات  على سعر  والــحــفــاظ  لــلــمــزارع 
الناس  السوق املحلية بما يتالءم مع وضع 

املعيشي واملادي.
الـــوزارة هي عــدم تحكم  والعقبة األكبر أمــام 
أبــو  كـــرم  املــعــابــر، خــاصــة  فــي  الفلسطينيني 
ــــذي يـــوضـــح أنــنــا  ــالـــم، وفــــق أبــــو ســـعـــدة الـ سـ
»جــاهــزون الســتــمــرار فتح بــاب التصدير إن 
ســمــح املـــجـــال بــــذلــــك«.  ويــلــفــت إلــــى أن أكــثــر 
ــة األخـــيـــرة، هو  األصــنــاف تــصــديــرًا فــي اآلونــ
ــم«، حــيــث بــلــغــت كمية  ــاطـ ــمـ ــطـ مــحــصــول »الـ
ألــف طــن، مضيفا  اإلنــتــاج السنوي نحو 80 
أن إجمالي مساحات محاصيل الخضار في 

القطاع يبلغ حوالي 80 ألف دونم.

قلق من توسيع التجارة مع أوروباالديون ُتجبر مزارعي غزة على بيع أراضيهم

قيود االحتالل على التصدير تزيد خسائر المزارعين )خالد شعبان، العربي الجديد(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــق عــ ــلــ ــقــ ــر الــ ــطـ ــيـ يـــسـ
ــة فــي  ــيـ ــدمـ ــة والـــخـ ــيــ ــزراعــ األنـــشـــطـــة الــ
تـــونـــس، مـــن إبــــــرام اتـــفـــاق جـــديـــد مع 
االتحاد نهاية إبريل نيسان/الجاري، 
ــتــــجــــاري  ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــوســــع قــــائــــمــــة الـ
ــذه األنـــشـــطـــة، فــيــمــا  ــ ــر لــيــشــمــل هـ الـــحـ
أظهرت دراسة حكومية أن القطاعات 
االقــتــصــاديــة بــحــاجــة إلـــى إصــالحــات 
ملـــواجـــهـــة  دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.5 بــقــيــمــة 
ــة. وتــجــدد الــجــدل  ــيــ املــنــافــســة األوروبــ
فــي األوســــاط االقــتــصــاديــة التونسية 
ــفــــاق، وال ســيــمــا أن  حــــول جــــدوى االتــ
الــــعــــديــــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــونــســيــة 
تــعــانــي مـــن صــعــوبــات عــلــى مستوى 
ــر. وأشـــــــار عــضــو  ــديـ ــتـــصـ اإلنــــتــــاج والـ
في  رجايبية  املزراعني محمد  منظمة 
عدم  إلى  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
قدرة االقتصاد التونسي، على تحمل 
التجارة  تحرير  التــفــاق  تــداعــيــات  أي 
الــشــامــل، الفــتــا إلـــى تــراجــع تنافسية 
ــان  ــبــ ــاع األغـــــذيـــــة وال ســـيـــمـــا األلــ ــطــ قــ

واللحوم والحبوب.
وقال رجايبية إن دراسة أولية أعدتها 
أثــبــتــت حــاجــة تونس  الـــزراعـــة،  وزارة 
لــلــقــيــام  دوالر،  مــلــيــار   1.5 نــحــو  ــى  إلــ
بـــاإلصـــالحـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــالزمـــة 
بالتحرير،  املعنية  القطاعات  وتأهيل 
الفـــتـــا إلــــى أن االتــــحــــاد األوروبــــــــي لم 
ــذه  ــن هــ ــ ــــس مــ ــونـ ــ ــكـــني تـ ــمـ ــتـ ــد بـ ــهـ ــعـ ــتـ يـ
التمويالت. ودعا إلى ضرورة تأجيل 
املــفــاوضــات بــشــأن االتـــفـــاق، إلـــى حني 
اســتــكــمــال مـــراحـــل تــأهــيــل الــقــطــاعــات 
ــبـــرا أن  ــتـ املـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــحـــريـــر، مـــعـ
الـــتـــأهـــيـــل ورفــــــع الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
يحتاج  والــخــدمــات  الـــزراعـــة  لقطاعي 
إلى 10 سنوات وفق تقديره. وينقسم 
املحللون بني التشاؤم والتفاؤل، حيث 
يرى املنتقدون أن تونس لم تتمكن من 
مع  املختل  الــتــجــاري  ميزانها  تعديل 

أوروبا، بعد أن خسرت موازنة الدولة 
خــالل الــســنــوات السبع األخــيــرة نحو 
30 باملائة من اإليــرادات ودفعتها إلى 

املزيد من االقتراض الخارجي.
ــب تـــحـــريـــر  ــقــ ــرتــ ــاق املــ ــ ــفــ ويــــشــــمــــل االتــــ
قــطــاعــي الــــزراعــــة والـــخـــدمـــات الــلــذيــن 
كانا خــارج إطــار التبادل الحر، وهذا 
األوروبــيــة  للشركات  الــوضــع سيتيح 
ــيــــني فــي  ــلــ ــتــــجــــني املــــحــ ــنــ ــة املــ ــافــــســ ــنــ مــ
ــغـــذاء  مــــجــــاالت اســتــراتــيــجــيــة مـــثـــل الـ
وغيرها.  والطاقة  والبنوك  والصحة 
وقال محمد منصف الشريف، الخبير 
االقــتــصــادي، إن الجولة الــجــديــدة من 
املــــفــــاوضــــات مــــع االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
تــنــطــلــق فــــي مـــنـــاخ غـــيـــر ســلــيــم عــلــى 
الــصــعــيــد املــحــلــي واألوروبـــــــي أيــضــا. 
ــــف فـــــــي تـــصـــريـــح  ــريــ ــ ــشــ ــ واوضــــــــــــــح الــ
االتــــحــــاد  أن  ــــد«  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
األوروبي يعيش صعوبات اقتصادية 
انعكست سلبيا على نسب نمو أغلب 
دولــه، فضال عن االنقسام الــذي خلفه 
ــاد ومــا  خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــ
يــنــجــم عــنــه مـــن تـــداعـــيـــات عــلــى بقية 

الدول األعضاء.
وأضاف أن تونس مطالبة بفك ارتباط 
ــــع مــنــطــقــة  تــــدريــــجــــي القــــتــــصــــادهــــا مـ
الـــيـــورو، مــعــتــبــرا أن آفــاقــا اقــتــصــاديــة 
أرحـــــب ســتــفــتــح لــتــونــس فـــي الــســوق 
ــا الخبير  األفــريــقــيــة واآلســيــويــة. ودعـ
االقـــــتـــــصـــــادي، إلــــــى تـــجـــنـــب الــــوقــــوع 
ــاء  ــ تــحــت الـــضـــغـــوط األوروبــــيــــة وإرجـ
ــفــــاق الــتــحــريــر  ــأن اتــ ــفــــاوضــــات بـــشـ املــ
ــامــــل، إلـــــى حــــني الـــحـــصـــول عــلــى  الــــشــ
الــتــمــويــالت الـــالزمـــة لــتــأهــيــل الــزراعــة 

والخدمات.
ــــالم الــــــــــــواد، عــضــو  ــســ ــ ــد الــ ــبــ وكـــــــــان عــ
ــن، قــد  ــمـــصـــدريـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـ الــــغــــرفــــة الـــوطـ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي فبراير/ قــال لـــ

شباط املاضي، إن عمليات التضييق 
ــا الــــــــدول األوروبـــــيـــــة  ــهـ ــارسـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
سيما  وال  التونسية،  املنتجات  على 

زيـــت الــزيــتــون دفــعــت املــصــدريــن إلــى 
ــواق جـــديـــدة. وتــنــدرج  الــبــحــث عــن أســ
ــة  ــفــــالحــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ ــات فـــــــي قــ ــاوضـــــ املـــــــفـــــ
تــحــديــدًا فــي ســيــاق تــوصــيــات قديمة 
للمؤسسات املالية الدولية، إذ أشارت 
إلــى  فــي 2006  الـــدولـــي  للبنك  دراســــة 
ضــــرورة »الــتــخــلــي عــن الـــزراعـــات غير 
املاشية«.  وتربية  القمح  مثل  الرابحة 
وكــشــف رئــيــس املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 
جان كلود يونكر خالل لقاء مع رئيس 
الشاهد  يــوســف  التونسية  الحكومة 
 2018 إبريل/نيسان  في  بروكسل  في 
عن أن الطرفني لديهما رغبة في إبرام 
االتفاق في 2019.  وكانت املفاوضات 
بني الجانبني قد أطلقت بشكل رسمي 
 ،2015 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــــي  فـ
رغـــم تــحــفــظ بــعــض خــبــراء االقــتــصــاد 
ــــن يـــتـــخـــوفـــون مــن  ــذيـ ــ الـــتـــونـــســـيـــني الـ
تحرير السوق التونسية قسرًا. وشدد 
الــشــاهــد فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة على 
ــفــــاق،  ــذا االتــ ــ ــى هـ ــ ــتـــوصـــل إلـ أهـــمـــيـــة الـ
الفتا إلى »تونس واالتحاد األوروبي 
سيضعان في نهاية مايو/أيار املقبل 
ــادئ يـــجـــب أن يـــقـــوم عــلــيــهــا هـــذا  ــبــ مــ

االتفاق«.
ويـــأتـــي مـــشـــروع االتــفــاقــيــة، كــامــتــداد 
ــة  ــراكـ التـــفـــاقـــيـــة الــــتــــبــــادل الـــحـــر والـــشـ
الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا تـــونـــس مــــع االتـــحـــاد 
األوروبــــي فــي عــام 1995، حيث كانت 
أول بلد جنوب البحر املتوسط يوقع 
مــثــل تــلــك االتــفــاقــيــة. وتــشــيــر بــيــانــات 
صـــــادرة حــديــثــا عـــن املــعــهــد الــوطــنــي 
لــإحــصــاء الــحــكــومــي، إلـــى أن العجز 
التجاري التونسي، خالل الربع األول 
الــجــاري، نحو 3.9 مليارات  العام  من 
دينار، مقابل 3.6 مليارات خالل نفس 
الفترة من العام املاضي 2018، مشيرا 
ــواردات بنسبة 14.3 في  إلــى زيـــادة الــ
الزراعية  املــواد  املائة، السيما واردات 
والغذائية األساسية بنسبة 24.1 في 

املائة.

تونسأسواق

عدد العاطلين 
تجاوز 280 ألف شخص 

العام الماضي
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رسم على صادرات 
الجلود المصرية 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة املصرية، 
قرارًا باستمرار رسم الصادر املفروض 

على الجلود ملدة عام، بدءًا من 2 مايو/أيار 
املقبل. وأشار القرار، وفق بيان للوزارة، 

أمس األحد، إلى أن قيمة الرسم لكل جلدة 
يتم تصديرها تبلغ 250 جنيهًا )14.5 
دوالرًا(على الجلد البقري والجاموسي، 

و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا 
على جلد الضأن، و7.5 جنيهات على جلد 

املاعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي. 
وذكرت رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة 

الخارجية، أماني الوصال، أن هذا القرار 
يأتي في إطار حرص الوزارة على إحداث 
التوازن بني الكميات املعروضة من الجلد 
والطلب املحلي عليه من الصناعة الوطنية 

بهدف زيادة القيمة املضافة للمنتجات تامة 
الصنع من األحذية واملصنوعات الجلدية. 

وأشارت إلى أنه منذ صدور هذا القرار في 
عام 2017 حدث استقرار كبير في أسعار 

الجلود وانخفضت أسعارها بما انعكس 
إيجابًا على سعر املنتج النهائي.

العمانية للغاز تسدد 
ديونًا قبل موعدها

قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال 
في تغريدة، أمس األحد، إنها سوت جميع 
تسهيالتها مع الدائنني، والتي تبلغ قيمتها 

اإلجمالية ملياري دوالر، قبل موعدها.
وأضافت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار 
جهودها املستمرة لخفض التكاليف املالية 

وتعزيز التصنيف االئتماني للسلطنة.

العراق يتهم شركة نفطية 
صينية بالتهرب الضريبي

قال كاظم الشمري، عضو لجنة النزاهة 
في البرملان العراقي، إن شركة »الواحة« 

الصينية، التي تتولى تطوير حقل األحدب 
النفطي، في محافظة واسط )جنوب(، 

متهمة بتهرب ضريبي بقيمة 180 مليون 
دوالر. وأوضح الشمري، في بيان، أمس 

األحد، إن »لجنة النزاهة ستباشر بالتحقيق 
في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص 

الشركة الصينية«، مضيفا أن »الشركة 
تمتنع بالتعاون مع بعض املتنفذين في 

وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب، من 
دفع املستحقات املالية التي بذمتها«. وحقل 

األحدب النفطي، يقدر االحتياطي النفطي 
فيه، بأكثر من مليار برميل، وينتج حاليا 

أكثر من 130 ألف برميل نفط يوميًا.
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــتــغــيــيــرات املــتــتــالــيــة فــي املشهد 
إطاحة  بعد  السوداني  السياسي 
الرئيس السابق عمر البشير تحت 
اآلمــال  بعثت  املتواصلة،  املحتجني  ضغوط 
مجّددًا في إمكانية استنهاض اقتصاد البلد 
الذي صنف ذات يوم بأنه »سلة غذاء العالم«.
وكـــبـــلـــت ســـيـــاســـات حــكــومــيــة فــــي الــــســــودان 
ــــوال الــعــقــود الــثــالثــة املــاضــيــة الــقــطــاعــات  طـ
االقتصادية، ما أدى إلى خــروج بعضها من 
دائـــرة اإلنــتــاج، وتــضــاؤل مساهمة قطاعات 
القومي، في ظل محاوالت  الدخل  أخــرى في 
شكلية إلصــالح الوضع دون جــدوى بسبب 

افتقارها للجدية واإلرادة السياسية.
الجديد«  »العربي  لـ اقتصاد  خبراء  وحسب 
ــفــــرصــــة ســـانـــحـــة أمـــــــام االقـــتـــصـــاد  ــدو الــ ــبــ تــ
الـــســـودانـــي لــلــتــعــافــي والـــنـــمـــو، ويـــدعـــم تلك 
الفرضية وجود مقومات هائلة في عدد من 
القطاعات، تحتاج لسياسات رشيدة وإدارة 

سليمة، إذ إن املطلوب من الحكومة الجديدة 
نــفــض الــغــبــار عــن ثــالثــة قــطــاعــات )الـــزراعـــة، 
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة، واســتــخــراج الــذهــب(،  والـ
يواجه  الــذي  البالد  اقتصاد  تحسني  بهدف 
مشاكل خانقة انعكست سلبا على األوضاع 
ــر بـــيـــانـــات  ــهـ ــنـــني. وتـــظـ ــمـــواطـ ــلـ الـــحـــيـــاتـــيـــة لـ

صندوق النقد الدولي في تقرير »آفاق النمّو 
الــعــاملــي« أن نــمــّو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
القتصاد السودان انكمش -2.1% عام 2018، 

وهو مرشح ليتفاقم إلى -2.3% سنة 2019.
ــانــــت األزمــــــــات املــعــيــشــيــة وغــــــالء الــســلــع  وكــ
الضرورية أحد األسباب الرئيسية في اندالع 
أدت  التي  الساخطة  الشعبية  االحتجاجات 
إلى إطاحة البشير والعديد من رموز نظامه.

قدرات زراعية هائلة
ــا لـــتـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، يـــتـــوفـــر الــقــطــاع  ــقــ ووفــ
الزراعي في السودان على مئتي مليون فدان 
صالحة للزراعة، 80 باملائة منها أرض بكر 
املستغل  حجم  يتجاوز  ال  فيما  تستغل،  لــم 

منها فعليا نحو 20 باملائة.
ــقـــول مــخــتــصــون إن املـــقـــومـــات الـــزراعـــيـــة  ويـ
ــة لـــســـد حــاجــة  ــيـ ــافـ ــالــــســــودان »كـ املـــتـــوفـــرة بــ
ــة مـــــن املـــحـــاصـــيـــل  ــيــ ــاملــ أســــــــــواق عــــربــــيــــة وعــ
بشكل  استغاللها  شــريــطــة  والـــخـــضـــراوات« 
جيد. وأشــار املختصون إلــى أن أول موازنة 
وطــنــيــة عــقــب االســتــقــالل فــي 1957 اعتمدت 
كليا على »محصول القطن« كمورد أساسي 
وأوفــت إيــرادات صادراته بكل بنود املوازنة 
بل حققت فائضا ماليا تم تحويله للموازنة 
التالية. وفي هذا السياق، يقول وزير الزراعة 
األســبــق بــواليــة نــهــر الــنــيــل )شـــمـــال(، بشير 
والتغييرات  الحالية  الــظــروف  إن  بــســاطــي، 
ــعـــاش الــقــطــاع  الــســيــاســيــة ســتــســاهــم فـــي إنـ
الزراعي في حالة نجاحها في إحــداث حالة 

ثروات السودان

ثروات زراعية 
هائلة يمتلكها 

)Getty( السودان
ثروات  استثمار  السودانيين في  آمال  المتواصل  الشعبي  الحراك  جّدد 
الزراعة  مقدمتها  وفي  القطاعات  من  العديد  في  الهائلة  بالدهم 
والثروة الحيوانية لتمهيد طريق تحول السودان إلى أكبر منتج للغذاء 

في العالم

صادرات المواشي 
قادرة على توفير 

6 مليارات دوالر

القضاء يستدعي 
للمرة األولى وزيرًا للمالية 

وهو في منصبه

انخفاض مرتقب 
للوظائف المتاحة في 

صناعة تجميع السيارات

الحراك الشعبي 
يجّدد آمال تحّول 

البالد إلى سلة 
غذاء العالم

)Getty/(االستماع إلى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى )بالل بن سالمGetty /انعكاسات سلبية على مصانع السيارات بسبب االتفاقية الجديدة )بيل بوجليانو

الجزائر ـ حمزة كحال

قررت العدالة الجزائرية اإلسراع في معالجة 
ــغــــط املـــؤســـســـة  ــات الــــفــــســــاد تــــحــــت ضــ ــفــ ــلــ مــ
الــــعــــســــكــــريــــة، عــــبــــر مــــالحــــقــــة رجــــــــال أعــــمــــال 
الرئيس  نــظــام  عــلــى  ومــســؤولــني محسوبني 
والتحقيق  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــســابــق 

معهم في تهم تبديد ونهب األموال العامة.
وتـــم مــســاء أول مـــن أمــــس، اســتــدعــاء رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق أحــمــد أويـــحـــيـــى، ووزيــــر 
املالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما 
مـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام ملــحــكــمــة ســـيـــدي امــحــمــد 
تبديد  بخصوص  الــجــزائــريــة  العاصمة  فــي 

األموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.
ــــرة األولـــــى فـــي الـــجـــزائـــر الــتــي  وتـــعـــد هــــذه املـ
ــًرا  ــ ــزائـــري وزيـ يــســتــدعــي فــيــهــا الـــقـــضـــاء الـــجـ
لــلــمــالــيــة وهــــو فـــي مــنــصــبــه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
لــم يمر على تنحيته  رئيس حكومة ســابــق، 

سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.
وحسب مــصــادر مسؤولة فــإن »مــثــول أحمد 
بصفتهما  سيكون  لوكال،  ومحمد  أويحيى 
النفوذ  استعمال  منح  قضية  فــي  شــاهــديــن 
ملــنــح قـــــروض بـــطـــرق غــيــر قــانــونــيــة لــرجــال 
أعــمــال جــزائــريــني، وذلــــك بــعــد الــتــحــقــيــق مع 
ــر املـــنـــع من  ــأوامــ ــال املــعــنــيــني بــ ــمــ رجـــــال األعــ
السفر سابقا، حيث اعترفوا بحصولهم على 
ــــروض ضــخــمــة مـــن دون تــقــديــم ضــمــانــات  قـ
نفسه،  املصدر  وأضــاف  العمومية«.  للبنوك 
»الــعــربــي الجديد«  الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، لـــ
أويــحــيــى  تــتــحــول صــفــة  أن  أنـــه »ال يستبعد 

واشنطن ـ شريف عثمان

األميركية  اإلدارة  فيه  الــذي تعمل  الــوقــت  فــي 
على جمع األدلة التي تؤكد أهمية اتفاقية نافتا 
الجديدة، أو ما يطلق عليه »يو اس ام سي ايه«، 
وتأثيراتها اإليجابية على زيادة االستثمارات 
والوظائف املتاحة في قطاع السيارات، أظهر 
تــقــريــر مستقل حــديــث أن االتــفــاقــيــة ســتــؤدي 
إلــى ارتــفــاع أســعــار الــســيــارات على املستهلك 
األميركي، وانخفاض مبيعاتها، باإلضافة إلى 
زيادة تكلفة اإلنتاج في العديد من القطاعات 

األخرى.
التجارة  مفوضية  عن  التقرير  يشير  وبينما 
ــــإدارة األمــيــركــيــة إلــــى أن  الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــ
االتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون لــهــا مــســاهــمــة 
إيجابية في دفع النمو االقتصادي األميركي، 
فإنه يؤكد أن تلك املساهمة ستكون متواضعة 
للغاية، ولن تتجاوز 0.35%، تمثل ما قيمته 
68 مليار دوالر ضمن الناتج املحلي اإلجمالي 

للواليات املتحدة، خالل السنوات الست التالية 
لبدء تنفيذ االتــفــاق. وقــال رون وايـــدن، عضو 
مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي »هذا 
التقرير يؤكد ما كان واضحا منذ تم اإلعالن 
عن تفاصيل االتفاقية الجديدة التي ال تمثل 
أكثر من تعديل بسيط على االتفاقية القديمة، 
ما يعني أنها ال تمنح العمال األميركيني إال 
الــصــادر  التقرير  مـــحـــدودة«. ويضعف  مــزايــا 
يوم الخميس املاضي، الذي طلب الكونغرس 
من املفوضية إعداده باعتبارها جهة محايدة 
تحظى بثقة الحزبني، حجة اإلدارة األميركية 

الــتــي كــانــت تــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى موافقة 
املشرعني على االتفاقية الجديدة خالل الشهور 
املقبلة، قبل البدء الفعلي في تطبيقها. وبعد 
شــهــور مـــن الــــدراســــات، جـــاء الــتــقــريــر مخيبا 
آلمال ادارة ترامب، بعد توقعه »ارتفاع أسعار 
املتحدة، ومحدودية  الــواليــات  فــي  الــســيــارات 
البدائل أمام املستهلكني، وانخفاض مبيعات 
السيارات بحوالي 140 ألف سيارة، باإلضافة 
إلــى انــخــفــاض الــوظــائــف املــتــاحــة فــي صناعة 
إلى  التقرير  أشـــار  كــذلــك  الــســيــارات«.  تجميع 
السلبية الرتــفــاع تكلفة صناعة  اآلثــار  بعض 
السيارات، »حيث سيتم سحب املوارد املتاحة 
من قطاعات أخرى في االقتصاد، وهو ما يرفع 

التكلفة في تلك القطاعات«. 
وفي الوقت الذي حاول فيه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بيع االتفاقية لشعبه على أنها 
ستؤدي إلى تقليل العجز في امليزان التجاري 
املتزايد خالل السنوات املاضية مع املكسيك، 
باإلضافة إلى مزايا أخرى، أشار التقرير إلى 
مــجــمــوعــة الــقــواعــد املــتــشــددة الــتــي تفرضها 
ــارات، والــتــي  ــيــ االتـــفـــاقـــيـــة عــلــى صــنــاعــة الــــســ
ستؤدي إلى »انخفاض في الوظائف املرتبطة 
بتجميع السيارات الرتفاع تكلفتها« كما يقول 
التقرير، الذي جاء فيه أيضا أنه »رغم إضافة 
السيارات،  قطاع صناعة  فــي  ألــف وظيفة   28
إال أن االلتزامات الجديدة ستكون لها تأثيرات 
سلبية على التصنيع بوجه عام في الواليات 

املتحدة«. 
وأثبت التقرير أن مخاوف مصنعي السيارات 
واملــحــلــلــني االقــتــصــاديــني الــتــي تـــم تجاهلها 
خالل فترة املفاوضات بني الدول الثالث كانت 
عن حق، بعد أن دفعت إدارة ترامب بالشروط 
على  االتفاقية  تنص  باملنشأ، حيث  الخاصة 
ضرورة إنتاج 75% على األقل من السيارات في 
أميركا الشمالية، وأن يتم تصنيع 40% منها 
على األقل في مصانع ال يقل متوسط األجور 
فيها عن 16 دوالرًا للساعة، كي تطبق عليها 

اإلعفاءات الجمركية الواردة باالتفاقية. 

ولوكال من »شهود« إلى »متهمني« مع سير 
حقهم  فــي  ثبتت  حـــال  فــي  معهما  التحقيق 
تهم منح مزايا غير قانونية، غير أن اإلشكال 
القانوني يبقى مع وزير املالية الذي ُيخضع 
كمتهم  استجوابه  عملية  الجزائري  القانون 
إلــى إجـــراءات خاصة تشرف عليها املحكمة 
الــعــلــيــا بــصــفــتــه مـــســـؤول حــكــومــي يــمــارس 
مــهــامــه«.  كما علمت »الــعــربــي الــجــديــد« من 
املــخــابــرات  أن جــهــاز  أمنية مطلعة،  مــصــادر 
الـــجـــزائـــري بــــدأ الــتــحــقــيــق مـــع أويــحــيــى قبل 
يـــزال على رأس  بضعة أشــهــر عندما كــان ال 
التحقيقات  هــذه  أن  غير  بوتفليقة،  حكومة 
لــم تستمر بــســبــب قـــرب أويــحــيــى مــن جناح 

الرئيس السابق.
تدور  الشكوك  فــإن  لــوكــال،  وبالنسبة ملحمد 
ــوال الــتــي طــبــعــت فــي إطــار  ــ ــه األمـ ــ حـــول إدارتـ
الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي، وربـــمـــا تــحــويــالت 
العملة الصعبة التي يقوم بها رجال األعمال 
املقربون من عائلة بوتفليقة، مثل كونيناف، 
حــيــث يــتــم الــتــحــقــيــق مـــع هــــؤالء حـــول مــزايــا 

وعقود حصلوا عليها خالل عهد بوتفليقة.
وكان أويحيى قد ترأس خمس حكومات في 
العدل،  وزارة  إلــى  باإلضافة  بوتفليقة،  عهد 
وارتــبــط اســمــه واســـم أبــنــائــه فــي الــعــديــد من 
استحواذ  منها  الجزائر،  في  الفساد  قضايا 
ــة،  ــزيــ ــــات عـــمـــومـــيـــة بــــأســــعــــار رمــ ــركـ ــ عـــلـــى شـ
ــي الـــجـــزائـــر  ــارات فــ ــ ــقـ ــ ــتــــالك عـ بــــاإلضــــافــــة المــ
وخــارجــهــا. كما ارتــبــط اســم أويــحــيــى برجل 
الــديــن تاحكوت مــالــك مصنع  األعــمــال محي 
ــيــــونــــداي« ومــحــتــكــر  تــجــمــيــع الـــســـيـــارات »هــ

ــات الـــــخـــــدمـــــات الــــجــــامــــعــــيــــة كـــالـــنـــقـــل  ــقــ ــفــ صــ
ــامــــات  الـــجـــامـــعـــي ومـــطـــاعـــم الـــجـــامـــعـــات وإقــ
الطلبة، إال أن قرب أحمد أويحيى من محيط 
املحاسبة.  خـــارج  جعله  بوتفليقة  الــرئــيــس 
ــال مــنــصــب مــحــافــظ  مــــن جـــانـــبـــه شـــغـــل لــــوكــ
إلـــى 2019،  مــن 2017  الــجــزائــر لسنتني  بــنــك 
»القرض  العمومي  للبنك  عــام  مدير  وقبلها 
الشعبي الــوطــنــي«، وهــي الــفــتــرة الــتــي حقق 
فيها »الــدرك الوطني« )وحــدة تابعة لــوزارة 
الــدفــاع(، وتبني منح قــروض ضخمة لرجال 
أعــمــال جــزائــريــني، فــي مقدمتهم علي حــداد، 

وعائلة كونيناف.
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، وّجــــه الــنــائــب الــعــام 
ــرة لــلــبــرملــان  ــذكــ ــمـــد، مــ ملــحــكــمــة ســـيـــدي أمـــحـ
الـــجـــزائـــري لــرفــع الــحــصــانــة الــبــرملــانــيــة على 
ــــزب جــبــهــة  ــام حـ ــ ــــني عـ ــبـــاس أمـ ــد عـ ــ ــال ولـ ــمـ جـ
والنائب  الحاكم(،  )الحزب  الوطني  التحرير 
في  معهما  للتحقيق  وذلــــك  بـــركـــات،  ســعــيــد 
قــضــايــا فــســاد فـــي قــطــاع الــتــضــامــن، الــلــذان 

أشرفا عليه سابقا. 
وكــانــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــجــزائــريــة قد 
أصـــــــدرت رســـمـــيـــا أوامـــــــر بـــاملـــنـــع مــــن الــســفــر 
ــال، كــمــا أمــــرت وحـــدة  ــمـ فـــي حـــق 12 رجــــل أعـ
ــنـــي مـــقـــرهـــا الــعــاصــمــة  ــدرك الـــوطـ ــلــ تـــابـــعـــة لــ
جــوازات  سحب  عملية  بمباشرة  الجزائرية، 
وعائالتهم،  األعــمــال  برجال  الخاصة  السفر 
ــائــــق،  ــة إلـــــى جـــمـــع املـــلـــفـــات والــــوثــ ــافــ بــــاإلضــ
لــفــتــح تــحــقــيــقــات بــتــهــم نـــهـــب املــــــال الـــعـــام، 
الجزائر  فــي  ممتلكاتهم  فــي  التدقيق  تشمل 
وخـــارجـــهـــا.  وضــمــت الــقــائــمــة رجـــل األعــمــال 
ورئــيــس الــكــارتــل املــالــي ســابــقــا، عــلــي حـــداد، 
املوقوف بعد محاولته الهروب نحو تونس 
ــزور، بــاإلضــافــة إلـــى اإلخـــوة  ــ بـــجـــواز ســفــر مـ
كونيناف نوح، رضا وكريم. وضّمت القائمة 
كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد 
ومالك عالمة »إيفكو« الجزائر، وهي العالمة 
الــســيــارات  تصنيع  فــي  املختصة  اإليــطــالــيــة 

التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.

»نافتا الجديدة« تضر  أميركاالجزائر تسّرع فتح ملفات فساد رموز بوتفليقة

ــة الــقــيــود عن  ــإزالـ ــقـــرار، مــطــالــبــا بـ ــتـ مـــن االسـ
املزارعني ما سيجعلهم قادرين على  صغار 
ســـد حـــاجـــة الـــســـوق املــحــلــي مـــن مــحــاصــيــل 
ــــادة التصدير  الــحــبــوب والـــخـــضـــراوات، وزيـ
»العربي  إلى خارج البالد. وأضاف بساطي لـ
الجديد« أن القطاع الزراعي يجب أن يتصدر 
أن  التي يجب  الجديدة  الحكومة  اهتمامات 
للقطاع  املنظمة  السياسات  النظر في  تعيد 

والــواليــة  كــردفــان  شمال  بواليتي  الراجحي 
ــدان الــقــمــح »61«  ــ الــشــمــالــيــة، حــيــث يــنــتــج فـ
جواال، يقابله 3 جواالت إنتاج املزارع املحلي 
التقليدية ويفتقر  الزراعة  الذي يعتمد على 

للتقنية الحديثة.

الثروة الحيوانية
ــة يــتــوفــر  ــيـ ــوانـ ــيـ ــحـ ــال الـــــثـــــروة الـ وفــــــي مــــجــ

وتــزيــل الــقــيــود عــن صــغــار املنتجني وتــوفــر 
التقاوي والتقنية الحديثة في عمليات الري 
ــزراعــــي والـــحـــصـــاد، فــضــال عن  واإلرشـــــــاد الــ
يهتم  الــذي  القيمة  سالسل  برنامج  تطبيق 
ــة مـــن الــحــقــل وحــتــى  ــزراعـ بــجــمــيــع مـــراحـــل الـ
الــتــســويــق. وبــســبــب ثــــراء املــــــوارد الــزراعــيــة 
ينشط عدد من الدول العربية في االستثمار 
الــــــزراعــــــي بـــــالـــــســـــودان، وأبــــــرزهــــــا مـــشـــروع 

للسودان نحو 107 ماليني رأس من املاشية 
في إحصاءات تقديرية، منها ما ال يقل عن 
30 مليون رأس من الضأن، و20 مليون رأس 
من األبقار، مع مساحات شاسعة من املراعي 
ــاه، حــســب بــيــانــات  ــيـ الــطــبــيــعــيــة ومــــــوارد املـ
رســمــيــة. ورغـــم هــذه املــقــومــات ظلت الــثــروة 
الحيوانية في السودان قطاعا هامشيا في 
تسيطر  حيث  املتعاقبة،  الحكومات  خطط 

الــتــقــلــيــديــة عــلــى نــمــط تــربــيــة املـــواشـــي ولــم 
تــتــجــه الــحــكــومــات الــســابــقــة إلنــشــاء مـــزارع 
مسلخ  وباستثناء  املاشية،  لتربية  حديثة 
ــة الــتــي  ــثـ ــنـــعـــدم املــــســــالــــخ الـــحـــديـ وحــــيــــد، تـ
تساعد في تصدير اللحوم وفق املواصفات 
واالشتراطات الصحية العاملية، كما تفتقر 
يمكن  الــتــي  التحويلية  للصناعات  الــبــالد 
االســتــفــادة مــن مشتقات األلــبــان والــجــلــود 
القيمة  مــادة خاما، ما يفقدها  التي تصدر 

املضافة.
ــثــــروة  وتــــعــــزو مــــديــــرة اإلرشــــــــــاد بــــــــــوزارة الــ
لـ  الحيوانية، نجوى آدم يوسف، في حديث 
»العربي الجديد« تدهور القطاع إلى اإلهمال 
الـــحـــكـــومـــي وعــــــدم تـــوفـــيـــر املـــــــــوارد الـــالزمـــة 
للتطوير، موضحة أن الطرق التقليدية التي 
الــدولــة سنويا  القطاع تفقد  يــزال عليها  مــا 
موارد ال تقل عن 6 مليارات دوالر تتمثل في 
واللحوم  الجلود  لصادرات  مرتقبة  عائدات 

واملواشي الحية.
ــروة  ــثــ ــرة اإلرشــــــــــاد بــــــــــوزارة الــ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الحيوانية إن تغيير هذا الواقع رهني بتغيير 
الــســيــاســات الـــتـــي تــكــبــل املــنــتــجــني وتــوفــيــر 
ــي األريــــــاف  الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة خـــاصـــة فــ
تكنولوجيا  اعــتــمــادات الســتــجــالب  ورصــــد 

حديثة تساعد في زيادة اإلنتاج.

موارد معدنية
ــة  ــيــ بـــــثـــــروات زراعــ الــــــســــــودان  يـــتـــمـــتـــع  وال 
وحــيــوانــيــة هــائــلــة فــقــط بــل يــمــتــلــك ثـــروات 
ــدة، إذ يــنــتــج 130 طــنــا مــن  ــ ــ تــعــديــنــيــة واعـ
الــــذهــــب ســـنـــويـــا بــحــســب أرقـــــــام حــكــومــيــة 
اإلنتاج  إن  يقولون  لكن مختصني  سابقة، 
يـــهـــرب 70  ــا،  ــنـ يـــتـــجـــاوز 250 طـ الــحــقــيــقــي 
ــا يــفــقــد الــخــزيــنــة الــعــامــة  بـــاملـــائـــة مــنــهــا، مـ
مليارات دوالر سنويا، وهــو مبلغ   7 نحو 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري،  كـــــاٍف لــســد الــعــجــز فـــي املــ
حــســب مــراقــبــني. ويــتــنــامــى تــهــريــب الــذهــب 
فـــي الــــســــودان ســنــويــا بــســبــب الــســيــاســات 
الحكومية التي يتبناها البنك املركزي، إذ 
التقليديون  واملعدنيون  املنتجون  يفضل 
تنشط  رسمية  غير  لجهات  إنتاجهم  بيع 
ــــع االعــــتــــبــــار أن  ــــي تـــهـــريـــبـــه، مـ بـــــدورهـــــا فـ
الـــســـودان ال ينحصر  الــتــعــديــن فـــي  قــطــاع 
فــي الــذهــب فــقــط، إذ تــوجــد مــعــادن أخــرى 
بــكــمــيــات هــائــلــة لــم يــطــاولــهــا االســتــكــشــاف 
بــعــد، وأخــــرى تــوقــف اســتــكــشــافــهــا بسبب 
ــة الــنــيــل األزرق )جــنــوب(  الـــحـــرب فـــي واليــ
مثل الــحــديــد والــكــروم والــنــحــاس والــرمــال 

البيضاء واألحجار الكريمة.

والموارد  اإلنتاج  ــوزارة  ل العام  المدير  سعيد،  اهلل  حبيب  سعيد  قال 
االقتصادية في والية جنوب كردفان، إن الوالي المكلف، اللواء الركن 
رشاد عبد الحميد إسماعيل، طالب 
مناطق  فــي  العاملة  الشركات 
من  المائة  في   2 بدفع  التعدين 

اإلنتاج للمسؤولية االجتماعية.
ــاف ســعــيــد، وفـــق وكــالــة  ــ وأض
أن  األحد،  أمس  السودانية،  األنباء 
اجتماع  خــالل  ــاءت  ج المطالبة 
ضم ممثلي وزارة اإلنتاج والموارد 
االقتصادية ووزارة المالية والقوى 

العاملة، وشركات التعدين.

تبرعات شركات التعدين

مال وسياسة

صعد القضاء الجزائري 
مالحقاته لرجال أعمال 
ومسؤولين من النظام 

السابق بتهم فساد
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رؤية

شريف عثمان

حاول صندوق النقد والبنك الدوليان خالل اجتماعات الربيع في 
واشنطن األسبوع املاضي تحقيق التوازن بني قلقهما من تباطؤ 
اقتصادي عاملي، يكاد يكون وشيكًا، وعدم الرغبة في إصدار 
تحذيرات واضحة، تكون لها آثار سلبية على األسواق، فجاءت 
الرسائل من قاعات االجتماعات بال آفاق واضحة، فيما يخص 

االستقرار االقتصادي العاملي. 
وبينما سيطرت حالة من التشاؤم على اجتماعات أول يومني، 
كما ظهر في تخفيض صندوق النقد لتوقعات النمو في العديد 
من مراكز االقتصاد العاملي، أنهى وزراء املالية ومحافظو البنوك 
التوقعات  تزايد  بعد   ،

ً
تــفــاؤال أكثر  بنبرٍة  اجتماعاتهم  املركزية 

بالتوصل إلى تسوية »قريبة« للمنازعات التجارية بني الواليات 
املــتــحــدة والــصــني، وتــالشــي مــخــاوف حـــدوث فــوضــى »قــريــبــة« 

بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
لــكــن كــانــت هــنــاك رســـالـــة واحـــــدة واضـــحـــة خــرجــت مـــن غــرف 
االجتماعات، ولم تنجح محاوالت السيطرة عليها، وهي التحذير 
من االستثمارات الخاملة، وهي االستثمارات التي تتبع مؤشراٍت 
بعينها، دون االعتماد على نصائح وتوجهات مدير االستثمار 
الخاص بها، وما يمكن أن يحدثه خروجها املفاجئ من األسواق 

الناشئة، بفعل تغيرات االقتصاد العاملي. 
االقتصادات  االجتماعات  الــدولــي خــالل  النقد  وحــذر صــنــدوق 
الــنــاشــئــة والــــدول الــنــامــيــة، مــن تــزايــد اعــتــمــادهــا عــلــى التدفقات 
ــــواردة إلــيــهــا، بــعــد تــزايــد جــاذبــيــة أســــواق األســهــم  الــرأســمــالــيــة الـ

والسندات فيها واستقرار عمالتها خالل العقد املاضي. 
وذكــــرت أحــــدث اإلحـــصـــاءات الـــصـــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد أن 
التي تركز على  النوعية مــن االســتــثــمــارات، وتــحــديــدًا تلك  هــذه 
أربع مرات  الناشئة، تضاعفت  االستثمار في سندات األســواق 
دوالر،  مليار  إلى 800  لتصل  املاضية،  العشر  السنوات  خالل 
من  دوالر(  مليار   1900( دوالر  تريليون   1.9 إلــى  بــاإلضــافــة 
االستثمارات املرتبطة بمؤشر مورجان ستانلي للدول الخاص 

بأسهم األسواق الناشئة. 
وبينما يؤكد أن 70% من االستثمارات العاملية التي يتم توجيهها 
والسندات  لألسهم  النسبي  بــالــوزن  تتأثر  املختلفة  البلدان  إلــى 
داخل املؤشرات الرئيسية، يلفت صندوق النقد النظر إلى أن هذه 
النوعية من االستثمارات »تبخرت« من األسواق التي كانت فيها 
وقــت أزمــتــي األســـواق الناشئة فــي 2013، ثــم فــي صيف 2018، 

بصورة تفوق ما حدث مع االستثمارات األخرى عدة مرات.  
وأرجع الصندوق هذه الظاهرة إلى طبيعة االستثمارات الخاملة، 
تكون  التي  الساخنة«،  ــوال  »األمـ بالدنا  في  عليها  نطلق  التي  أو 
على  بــاألســاس  فتركز  العاملية،  للمتغيرات  الحساسية  شــديــدة 
معدالت الفائدة، والسياسات النقدية بصفة عامة، وسعر العملة 
الــدوالر. بينما تركز االستثمارات األخرى،  املستثمر بها مقابل 
األكثر استقرارًا في أغلب األحوال، على التطورات االقتصادية في 

البلد املستثمر فيه تحديدًا. 
لم تكن جديدة، فقد صــدرت مثيالتها  النقد  تحذيرات صندوق 
من قبل في ظروف عديدة، كان أقربها خالل الصيف املاضي، في 
أعقاب تعرض أسواق وعمالت األرجنتني وتركيا والبرازيل لهزات 
عنيفة، مع ارتفاع معدالت الفائدة على الدوالر، األمر الذي نتج عنه 
»نزوح جماعي« لالستثمارات األجنبية من تلك البلدان، بصورة 
اقتصاديًا واجتماعيًا  فيها،  واليابس  تأتي على األخضر  كــادت 
 لها أيضًا في عام 2013، كما 

ً
وسياسيًا. وبالتأكيد سمعنًا مثيال

في التسعينيات، وقت أزمة نمور شرق آسيا.
الواضح إذًا أن تدفقات األمــوال نحو أســواق أسهم وسندات  من 
بعض البلدان يجب أال تؤخذ على أنها شهادة لنجاح السياسات 
االقتصادية في بلد ما، أو أنها تعبير عن قوة تلك السوق، إال في 
الحاالت التي يثبت فيها أن تلك األمــوال جــاءت لتبقى، ولم تجئ 
لتقتنص مكاسب سريعة، ناتجة عن فرص اعتدنا حدوثها في 
األسواق النامية والناشئة غير محكمة التنظيم بني الحني واآلخر، 
ثم تعود لبالدها فور تحقيق املكاسب، أو عند اختفاء الفرصة، 

بفعل التغيرات في األسواق العاملية. 
على مدار الشهور األربعة األخيرة، احتفل البنك املركزي املصري 
والسندات  األذون  إلــى ســوق  »الساخنة«  ــوال  األمـ رؤوس  بــعــودة 
املصرية، وسارع بتقوية الجنيه، بصورة يؤكد كثير من املتعاملني 
الـــواردة  فــي الــســوق املصرية أنــهــا ال تتناسب مــع حجم األمـــوال 
بالفعل إليها. فارتفع الجنيه املصري أمام الدوالر بنسبة تتجاوز 
3%، على الرغم من استمرار ورود أنباء ارتفاع حجم القروض 
املــصــري، وتــزايــد  الــتــاريــخ  فــي  الخارجية بــصــورة غير مسبوقة 
عجز املوازنة بفعل تضخم نصيب خدمة الدين وأقساطه فيها، 

وأيضًا عدم التوصل إلى عالج حقيقي لخلل ميزان املدفوعات. 
الــدوالر يسعدنا جميعًا، ويحسن مستويات  ارتفاع الجنيه أمام 
الحقيقية ملدخراتنا، لكن  القيمة  معيشتنا نحن وأهالينا، ويزيد 
ال بد أن يكون هذا االرتفاع حقيقيًا، وناتجا عن أسباب منطقية، 
ال عن استغالل لقطات سريعة في الحالة االقتصادية، ثم املبالغة 
 من اندفاع البنك املركزي، 

ً
في تقدير حجم ما توقعه من أثر. وبدال

عن طريق أذرعه في السوق، نحو رفع سعر الجنيه أمام الدوالر، 
 أن يبحث في طبيعة األمــوال الــواردة ملعرفة 

ً
كان يتعني عليه أوال

نوعيتها، والفترة املتوقع بقاؤها فيها في السوق املصرية، ومن 
ثم تقدير ما تسببه من تقوية للجنيه. 

التي جاءت  املــركــزي أن يــدرك أن األمـــوال  البنك  كنا نتمنى من 
إلــى مصر خــالل الــربــع األول مــن الــعــام لــم تــأت بسبب تغيرات 
الخلل في ميزان  أو بسبب عــالج  املصرية،  السوق  هيكلية في 
جــاءت كجزء من هجرة  وإنما  املصرية،  املــوازنــة  أو  املدفوعات 
بفعل   Junk الــخــردة ــواق  وأسـ الناشئة،  ــواق  األسـ نحو  جماعية 
األميركي  الفيدرالي  البنك  تعديل  بعد  املخاطر،  شهية  ارتــفــاع 
أذون  أن   

ً
الفائدة، خاصة معدالت  رفــع  واالمتناع عن  سياساته 

وسندات الخزانة املصرية تدفع حاليًا خامس أعلى املعدالت في 
العالم، بعد األرجنتني وفنزويال وتركيا واليمن. 

يــقــول صــنــدوق الــنــقــد إن كــل 2 مــلــيــار دوالر كــانــت تــخــرج من 
األســواق الناشئة بفعل صدمة معدالت الفائدة على الــدوالر، أو 
أي تغييرات في العوامل الخارجية غير املرتبطة بسوٍق بعينها، 
في 2013، سيقابلها ما يقرب من 11.5 مليار دوالر في وقتنا 
املــتــزايــد لتلك األمــــوال على  التأثير  الـــذي يعكس  الــحــالــي، األمـــر 
أسواقنا، وهو ما يستلزم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر 

عند التعامل معها.

مرة أخرى ... احذروا 
األموال الساخنة



شفان إبراهيم

ــة  ــ ــــدولـ الـ تـــنـــظـــيـــم  الـــــحـــــرب ضـــــد  أّمـــــــــا وأن 
اإلســامــيــة )داعـــــش( قـــد انــتــهــت عــســكــريــا، 
ــهــــوس الــــُكــــردي والــــســــوري ُمـــتـــضـــارُب  والــ
البقاء  خشية  يه 

ّ
تغذ والتوجهات،  الــهــوى 

عــلــى إرث الــتــنــظــيــم فــكــريــا، فــــإن املــخــاوف 
ــدء حــــرب جـــديـــدة أكـــثـــر وحــشــيــة من  مـــن بــ
السنوات الثماني التي قضاها السوريون 
بني باد الشتات والتغييب واالستشهاد، 
تــزداد، ويــزداد معها تبخر أحــام العودة، 
ما لم يقترن بتغير سريع وواضح املعالم، 
الــفــرات وغربه،  ُربــمــا يكون مسرحه شــرق 
الــســيــاســي والــتــوزيــع   وفـــق التشكيل 

ٌ
وكـــل

الجديد لخرائط املنطقة.
قــوى عسكرية على سورية،  ثــاث  تسيطر 
والرابعة تنتظر إشارة الدخول، والخامسة 
ـــفـــنـــى أو يـــتـــقـــاطـــع مـــصـــيـــرهـــا مــع 

ُ
ــا ت ــ ــمـ ــ ُربـ

»داعــــش«، ولــكــل منها قــواعــد عمل ُمــحــددة 
وتعقيدات الخط الجغرافي اإلقليمي. قوات 
ــد(، وتــســيــطــر  ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــــســ
الــســوريــة.  الخريطة  مــن  على حــوالــي %30 
دفــعــت حـــوالـــي 15 ألـــف شــهــيــد، وأكـــثـــر من 
وأنهوا  قوتهم،  أثبتوا  جريح،  آالف  عشرة 
الوجود العسكري ملسلحي »داعش« بدعم 
ضــخــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، كــمــا أثبتت 
قياداتهم السياسية واإلدارة الذاتية فشلها 
في إنجاز مشروع جمعي شعبي، وأثبتت 
أيَّ  الحريات، ومنعها  استبدادها وخنقها 
سياسية  شراكة  أو  ديمقراطية،  طــروحــات 
»بإلصاق«  املتشدقة  وهــي  حقيقية،  فاعلة 
مصطلح الديمقراطية بكل شيء، ولكن من 
دون أّي تطبيق جزئي. ويكفي االستشهاد 

نبيل السهلي

يلحظ املتابع لتطورات ثورات الربيع العربي، 
منذ عام 2010 وصواًل إلى ثورتي السودان 
والـــجـــزائـــر، ســـطـــوة الــعــســكــر عــلــى مــقــالــيــد 
الحياة في الدول العربية، حيث تبوأ العسكر 
السلطة إثر استقال غالبية الدول العربية 
العقود السبعة املاضية. وبعيدًا عن  خال 
تطورات املؤسسة العسكرية، من حيث العدد 
والعدة والتسليح واالستراتيجية املتبعة، 
يبرز سؤال جوهري بشأن مستقبلها بعد 
التجربة التي مّرت بها ثورات الربيع العربي، 
العربية  الشعوب  ملطالب  انحيازها  وعــدم 

التواقة للحرية والكرامة والعدالة.
الــدول  العسكرية في  املؤسسة  أن  والــافــت 
العربية لم تنحز إلى الشعوب، األمر الذي 
يــؤكــد ضـــــرورة إعـــــادة بــنــائــهــا عــلــى أســس 
تصبح  حتى  وممنهجة،  صحيحة  وطنية 
الجيوش العربية ذخرًا للشعوب وحمايتها، 
السياسة  مــيــاديــن  فــي  عليها  عبئا  ولــيــس 
واالقــتــصــاد واألمـــن. وبــإطــالــة على تاريخ 
الـــحـــروب الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة، يــتــبــني أن 
الــهــزائــم لــم تــدفــع الــجــنــراالت فــي الجيوش 
الــعــربــيــة الســتــخــاص الــعــبــر ونــقــد الــــذات، 
 لجنة واحــدة للتحقيق في 

ً
فلم تشّكل مثا

هزيمة 1967. وفي االتجاه نفسه، لم يترجم 
الجنراالت االنتصارات العسكرية الجزئية 
فــي حـــرب أكــتــوبــر 1973، مــثــل تــدمــيــر خط 
بارليف في سيناء، وخط آلــون في هضبة 
الــجــوالن الــســوريــة، إلــى مكاسب سياسية، 
الشجعان  الــجــنــود  انــتــصــارات  انقلبت  بــل 
وتضحياتهم الجسيمة إلى هزائم سياسية 
مصر  بعقد  تمثلت  إسرائيلية،  ونجاحات 

اتفاقية كامب ديفيد عام 1978. 
ولهذا، من الطبيعي جدًا أن يتساءل كل عربي 
وموازناتها  العربية  الجيوش  أداء  بشأن 
ونفقاتها، إذ إن لهذه النفقات آثارًا سلبية 
مـــبـــاشـــرة عــلــى تـــطـــور الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
فيه  تعاني  وقـــٍت  وفــي  البشرية.  والتنمية 
املجتمعات العربية من معدالت بطالة تصل 

علي الجليدي العشي

والنائب،  السابق  التونسي  الــوزيــر  تناول 
ــه » عــــن حــقــيــقــة  ــالـ ــقـ ــيـــض، فــــي مـ ــبـ ــم لـ ــالــ ســ
ــــاوي«، فــي  ــهـــــضـ ــ ــنـ ــ ــنــــوب الـــتـــونـــســـي الـ ــجــ الــ
مآخذ   ،)2019/3/25( الــجــديــد«  »الــعــربــي 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات زعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة، 
الشيخ راشد الغنوشي، في زيارته بنقردان 
في الجنوب، وينطوي املقال على مغالطاٍت 
من الحري كشفها، ليتبني القارئ الحقيقة. 
وقــــد قــــال الــغــنــوشــي إن لــحــركــة الــنــهــضــة 
ــــو مــا  حــــضــــورا مــعــتــبــرا فــــي الـــجـــنـــوب، وهـ
تــشــهــد بــه االنــتــخــابــات، فــي 1989، وكــذلــك 
بعد الثورة، في 2011 و 2014و2018 بنسب 
ــة تــحــســب  ــيـ ــعـ ــة، وهــــــذه حـــجـــة واقـ ــفـــاوتـ ــتـ مـ
للغنوشي، غير أن لبيض يحاول تفنيد هذا 
التصريح بالنفي املطلق من دون تنسيب، 
معتبرا »أن الجنوب من الناحية التاريخية 
لــم يكن نهضويا ولــم يــعــرف أثـــرا لإلسام 
السياسي«. وهذا مجاٍف للحقيقة، فاملتابع 
لنشأة التنظيمات السياسية بمرجعياتها 
املختلفة، يجد أن حضور االتجاه اإلسامي 
فـــي هــــذه املــنــطــقــة كــــان بــــــارزا، وخــصــوصــا 
مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات، وقــــد قــــوي في 
الــثــمــانــيــنــيــات، ولــــو أنــــه لـــم يــحــصــل على 

تأشيرة قانونية حزبا سياسيا مهيكا.
املغالطة  األولى التي يقع فيها لبيض هي 
الخلط بني »الحدث التاريخي«، أي انطاق 
شرارة الثورة، و»الحدث السياسي«، إجراء 
»النهضة«  فيها  كسبت  الــتــي  االنــتــخــابــات 
املغاطة  فــالــســيــاق مختلف.  ســاحــقــا،  فـــوزا 
عندما  سابقتها،  مــن  أشنع  وهــي  الثانية، 
ما  الغنوشي  على  ُينكر  أن  لبيض  يحاول 
يــنــســبــه هـــو لــنــفــســه، حــيــث يــســلــم ضمنيا 
فــــي قــــولــــه إن الـــغـــنـــوشـــي لــــم يـــكـــن فــــي أي 
الـــرجـــل  أن  ــة، إال  ــقــــاومــ ــاملــ بــ ــة  ــلـ لــــه صـ ــوم  ــ يــ
ابــــن عــائــلــة مــنــاضــلــة، ويــنــتــمــي إلــــى بيئة 
وقــبــيــلــة مــقــاومــة فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي. 
وحــتــى ال نــســقــط فـــي االجـــتـــزاء الــتــاريــخــي 
يتصرف  كما  األيــديــولــوجــيــة،  واالنتقائية 
لــبــيــض، والـــســـؤال إلــيــه هــنــا: إن كــنــت تريد 
ــة الــصــفــة الــحــزبــيــة،  ــاومـ ــقـ أن تـــنـــزع عـــن املـ
من  العروبية،  الصفة  عليها  تسبغ  فلماذا 
دون اإلســـامـــيـــة؟ إنـــه يــبــنــي اســتــداللــه من 
مــقــدمــات »أن الــجــنــوب الــتــونــســي لـــم يكن 
نهضويا.. وإنما كان وطنيا مقاوما، ولكنه 
ينتهي إلى نتيجة متناقضة مع املقدمات، 
الحركة  »أبــنــاء  إلــى  املقاومة  عندما ينسب 
الــيــوســفــيــة«، والــعــبــارة  الــعــروبــيــة املسلحة 
مثخنة بصبغة أيديولوجية. تسقط الصفة 
العروبية.  الصفة  محلها  وتحل  الوطنية، 
وهذا اختزال للمقاومة الوطنية، ومحاولة 
حصرها في خط أيديولوجي معني. وكأن 
لسان حاله يقول إن التيار القومي العروبي 
ــن الـــشـــرعـــي لــلــمــقــاومــة واالمــــتــــداد  ــ هـــو االبـ
املقاومة  أن  الحقيقة  أن  إال  لــهــا،  الطبيعي 
الشعبية جنوبا وشماال كانت في منأًى عن 
ولــم تكن تحمل  األيــديــولــوجــي،  التصنيف 
رايـــة حــزبــيــة، بــل كــانــت مــقــاومــة وطــنــيــة، ال 
ــــام، بل  تــعــرف الــفــصــل بــني الــعــروبــة واإلسـ
ــــوز املـــقـــاومـــة ضد  إن مــرجــعــيــات أغـــلـــب رمـ
االستعمار إسامية، عمر املختار في ليبيا 
وعــبــد الــقــادر الــجــزائــري وعــبــد الحميد بن 
باديس بالجزائر وعبد الكريم الخطابي في 
العزيز  السودان وعبد  املغرب واملهدي في 

سامر خير أحمد

تعيد النتائج التي أفضت إليها ثورة الربيع 
العربي في السودان مسألة »التضامن بني 
فــإذا كان  الــواجــهــة،  إلــى  الشعوب العربية« 
صحيحا أن نظام عمر البشير الــذي جرى 
»اقـــتـــاعـــه«، بــحــســب تــعــبــيــر بــيــان املجلس 
العسكري السوداني، أطــاح يوم وصل إلى 
السلطة في عام 1989 مخرجات انتخابات 
ديمقراطية قّررها الشعب السوداني يومها، 
إال أنه على الرغم من ذلك، بدا آنذاك محاطا 
بتأييد واسع في أوساط الشعوب العربية 
الذي  اإلســامــي  الشعار  مع  تعاطفت  التي 
رفعه، وحينها كان املد اإلسامي العاطفي 
ــازات  ــيــ ــحــ ــي انــ ــ يـــحـــتـــل أكــــبــــر املــــســــاحــــات فـ

الجماهير العربية.
هكذا، تعاطفت الشعوب العربية في 1989 
مــع انــقــاب عــســكــري، عــزف لها على الوتر 
الذي تهواه، وغازل مشاعرها الدينية، وقال 
لها ما توّد أن تسمعه من األنظمة العربية 
الــحــاكــمــة، مــن دون أن تــأخــذ فــي اعتبارها 
الــســودانــي التي  الــشــعــب  قــــّوض إرادة  ــه  أنـ
قّررها في انتخابات ديمقراطية، جرت قبل 
 يذّكر اليوم 

ٌ
انقاب البشير بشهور. وهو حال

بانحياز قطاعاٍت من الشعوب العربية إلى 
نظام بشار األسد في سورية، بدعوى رفعه 
شــعــار املــمــانــعــة ضــد إســرائــيــل، إلـــى درجــة 
تصديق روايته عن وجود »مؤامرة كونية« 
ــد ســــوريــــة، مـــن دون الـــتـــفـــاٍت لــلــمــجــازر  ضـ
الـــدمـــويـــة املــــرّوعــــة الــتــي أوقــعــهــا بالشعب 
السوري، وكأن حال الشعب السوري ال يعني 
تلك الفئات من الشعوب العربية التي يكفيها 
أن تطرب على غناء الطاغية وأكاذيبه. كما 
التي حظي  يذّكر، من دون شك، بالشعبية 
بها وما يزال نظام صّدام حسني في العراق، 
ألنه رّدد العبارات النارية التي أحب العرب 
سماعها ملواجهة اإلمبريالية والصهيونية، 
 ما 

ً
وخــاض حروبا وعــد فيها بالنصر أمــة

عرفت من الحروب إال الهزائم، وذلك من دون 
التفاٍت لنتائج حكمه الطويل على الشعب 

العراقي.
مستوى  على  مفقوٌد  التضامن  أن  والحال 
أن  الشعوب  لتلك  فكيف  العربية،  الشعوب 
تنتقد غــيــاب الــتــضــامــن بــني األنــظــمــة؟ أمــا 
مرّد غياب ذلك التضامن الشعبي، فيرتبط، 
بالنهوض  التفكير  بــغــيــاب  شـــك،  دون  مــن 
العربي، على أساس تقّدم الشعوب وحريتها 
وكرامتها، في مقابل اإلصــرار على اعتقاٍد 
مـــفـــاده بــــأن الــنــهــوض الـــعـــربـــي، وقــضــايــاه 

بــحــالــة االحــتــقــان الــســاريــة ضــمــن قطاعات 
واسعة من األهالي واألطراف غير املنخرطة 
في مشاريعهم، للتدليل على ذلك. ويسيطر 
الــنــظــام الـــســـوري، بــدعــم روســــي وإيـــرانـــي، 
على 60% من الجغرافية السورية، ُيخشى 
الــُكــرديــة، كما حصل  مــن عــودتــه للمناطق 
ــب مـــشـــاريـــع املـــصـــالـــحـــات  ــلــ ــي درعــــــا وأغــ فــ
ضمن املناطق األخــرى. وتسيطر الفصائل 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
واملــدعــومــة مــن تــركــيــا، على نحو 10% من 
مدينة  ومـــن ضمنها  الـــحـــدودي،  الــشــريــط 
القوات من  )الُكردية(. وتعاني هذه  عفرين 
عتبر 

ُ
عدم االنسجام وقلق قطع التمويل، وت

األضـــعـــف مـــقـــارنـــة بــالــقــوتــني الــســابــقــتــني، 
خــصــوصــا لــغــيــاب الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــهــم. 
ـــمـــســـكـــة بـــأي 

ُ
ــقــــوة الـــرابـــعـــة وغـــيـــر امل أمـــــا الــ

مــنــاطــق فــي ســوريــة، لكنها تــمــتــاز بشغف 
ــوعــــي مــن  ــــول إقـــلـــيـــمـــي نــ ــبـ ــ جـــمـــاهـــيـــري وقـ
ــا«، والــتــي  ــ ــبـــدأ، »بــشــمــركــة روج افـ حــيــث املـ
ســاهــمــت بـــقـــوة فـــي إنـــهـــاء خــطــر »داعـــــش« 
على إقليم ُكردستان العراق، وقدمت مئات 
حياتهم  انتهت  الــذيــن  والجرحى  الشهداء 
لــعــمــق جــراحــهــم، ولـــم تــدخــل فــي ســجــاالٍت 
خصوصا  املنطقة،  مكونات  مــع  وعــــداواٍت 
املــكــون الــعــربــي والــعــشــائــر الــعــربــيــة، ســواء 
فــي املــنــاطــق الــُكــرديــة فــي ســوريــة، أو املــدن 
الـــعـــربـــيـــة الــــصــــرفــــة. ومــــــع وجــــــــود جــبــهــة 
النصرة في أجزاء من إدلب، فإن أيَّ اشتباك 
أو مـــعـــارك بـــني الــنــظــام الـــســـوري وحــلــيــفــه 
الـــروســـي، ضــدهــا أو ضــد قـــوات املــعــارضــة 
على  مباشر  بشكل  سينعكس  املدينة،  في 
باقي املناطق. ولن يكون الوجود الروسي 
فــــي املـــعـــادلـــة الـــحـــربـــيـــة فــــي صـــالـــح قــــوات 

أمــيــركــي فـــــوري، وهــــو مـــا لـــم يــتــحــقــق بعد 
على الرغم من الوعود، وهو تدخل ستكون 
نــتــيــجــة عــــدم حـــدوثـــه بـــقـــاء حــــزب االتـــحـــاد 
ــر  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــغــطــرســتــه ومـــحـــقـــه اآلخــ
واســتــامــه الــبــاد بــمــفــرده، وبــقــاء املجلس 
الــُكــردي على الهامش، وهــو ما يدفعه إلى 
الــتــمــســك بــالــبــقــاء ضــمــن أروقـــــة املــعــارضــة 
السورية، على الرغم من عدم تلبية شروطه 
وطــلــبــاتــه الــســيــاســيــة. الـــخـــاف اآلخــــر هو 
صــــراع الـــُكـــرد والــعــشــائــر الــعــربــيــة املــوالــيــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، فــهــي لــن تــبــقــى مكتوفة 
األيدي حيال عدم وضوح اللوحة السياسية 
النهائية للمنطقة، وحرمانها من الواردات 

االقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حــــال االنـــســـحـــاب الــُكــلــي 
العملية  فـــي  ــا  ــ الـــســـوري، أو دورهـ لــلــنــظــام 
املــربــعــات  بــقــاء  مــع  املستقبلية  الــســيــاســيــة 
األمنية في املنطقة. وصراع »قسد« وتركيا 
فـــي شــــرق الــــفــــرات، والـــضـــريـــبـــة الـــتـــي على 
الديمقراطي« دفعها ملنع روسيا  »االتحاد 

أو أميركا من دخول تركيا املنطقة.
والصراع األخير تحديدًا )»قسد« وتركيا( 
مليه ُمــســتــجــدات الــوضــع فــي غرب 

ُ
ُربــمــا ت

ــراع الـــتـــركـــي الـــروســـي  ــرات حــــول الــــصــ ــفــ الــ
والحفاظ  املنطقة،  على  الــســوري  والنظام 
املنطقة  أو دخــول  املسلحة،  الفصائل  على 
تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري، بحجة 
مـــاحـــقـــة جــبــهــة الـــنـــصـــرة والـــقـــضـــاء عــلــى 
اإلرهــاب الذي تحول إلى ُمصطلٍح يتجدد 
بــحــســب الـــحـــاجـــة إلــــيــــه؛ فــتــنــظــيــم داعـــــش، 
أن من  إال  ــرات،  ــفــ الــ ــرق  فـــي شــ انــتــهــى  وإن 
ــد وجـــــدت في  املــحــتــمــل أن تـــكـــون فــلــولــه قـ
تدمر وغربها. وقد جاء الوجود األميركي 
فــي املــنــطــقــة بــنــاء عــلــى ُمــحــاربــة »داعــــش« 
وإنهائه. واالنسحاب األميركي هو بمثابة 
ــــان عـــن بـــدء الـــصـــراعـــات املــحــلــيــة إلــى  اإلعـ
أجل غير ُمسّمى، عدا عن الصراع املرتقب 
بــني روســيــا وإيـــران على شــرق الــفــرات، ما 
يضع النظام السوري في أزمٍة كبيرة، لعدم 

االنسجام والتوافق بني الطرفني.
ــرز مــــضــــادات أي  ــ فـــي املـــقـــابـــل، تــنــحــصــر أبـ
نــزاع جديد حاليا في أربعة أمــور: الرغبة 
ــد  ــزايــ ــار إيــــــــــران، وتــ ــــي حــــصــ ــيــــة فـ ــيــــركــ األمــ
الـــضـــغـــط عــلــيــهــا، ولـــعـــل الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ــزب الــلــه  ــ ــ ــــوري اإليـــــرانـــــي وحـ ــثـ ــ الــــحــــرس الـ
اللبنانية  السياسية  الشخصيات  وبعض 
تدخل في هذه الخانة. كلفة إعادة األعمار 

تــمــّكــن  ــدم  ــ وعـ دوالر،  مــلــيــار   500 الــبــالــغــة 
وإذا  املرعبة.  التكلفة  هــذه  مــن تحمل  أحــد 
ــم  ــدعـ ــى الـ ــلـ ــتــــحــــدة عـ ــــت الــــــواليــــــات املــ ــقـ ــ وافـ
أواًل بشأن  نفذ 

ُ
ت أن  والتمويل، فلشروطها 

ــران ومـــا يتعلق بــهــا مــن املنطقة  إبــعــاد إيــ
ــل تــقــديــر كـــي ال يــتــكــرر ســيــنــاريــو  عــلــى أقــ
التي  الــهــجــرة  الــعــراق.  إيـــران على  سيطرة 
أرهــقــت الــداخــل األوروبــــي، وضـــرورة البدء 
بمشروع سياسي. وأخيرًا ما دفع مبعوث 
األمم املتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، 
اتـــه  ــقـــاء لــلــتــأكــيــد أمــــــام مــجــلــس األمـــــــن، ولـ
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة الــفــاعــلــة، 
وهــيــئــة الــتــفــاوض، ومـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــوري، وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق، أن مــهــمــتــه  ــــسـ الـ
األمــن  قــــرارات مجلس  تنفيذ  فــي  تنحصر 
أنــه خريطة طريق  عــام 2015  املعلن   2254
لــلــحــل الــســيــاســي وفـــقـــا لــبــيــان جــنــيــف 1، 
وسيعمل من جديد إلقناع جميع الاعبني 
الدولية  األصليني واملحليني واملجموعات 
ــاد األوروبـــــــي بــتــأيــيــد تــنــفــيــذ هــذا  ــحــ واالتــ
الـــقـــرار، وتشكيل قــائــمــة الــثــلــث الــثــالــث من 

اللجنة الدستورية. 
ــرار األمـــمـــي بــشــأن  ــقــ وإلـــــى حـــني تــنــفــيــذ الــ
ــفــــوذ تـــتـــغـــّيـــر،  ــنــ ســـــوريـــــة، فــــــإن مـــنـــاطـــق الــ
والـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة تـــتـــبـــدل، وتــقــاســم 
ــفـــوذ قـــــّد ُيـــصـــبـــح أمــــــرًا واقــــعــــا، وُربـــمـــا  ــنـ الـ
ُيــدفــع بــاتــجــاه الــبــقــاء عــلــى صــيــغ الــتــوزيــع 
الـــجـــغـــرافـــي الـــحـــالـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا صيغا 
بـــديـــلـــة، مـــع اســـتـــمـــرار تــعــثــر عــمــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة واالســــتــــعــــصــــاء الـــســـيـــاســـي، 
ــاء الــســيــاســيــني بــاقــتــراب  ــرقــ واعـــتـــقـــاد األفــ

الحسم والنصر املؤزر على الطرف اآلخر.
)كاتب سوري(

إلى 30%، وأرقام فلكية لألمية، وصلت إلى 
75 مليون أمــي خــال الــعــام املــاضــي 2018، 
الدول  بأن  تفيد تقديرات خبراء عسكريني 
العربية تبوأت املركز األول عامليا على صعيد 
اإلنفاق العسكري واألمني، ويقدر بأكثر من 
300 مليار دوالر للعام الواحد خال السنوات 
ــفــــاع اإلنـــفـــاق  ــراء ارتــ ــبـ ــزو خـ ــعـ األخــــيــــرة. ويـ
الــعــســكــري واألمـــنـــي لــلــبــلــدان الــعــربــيــة إلــى 
توّسع غالبية حكومات البلدان العربية في 
زيادة عدد أفراد الجيوش واألجهزة األمنية، 
وأمنية،  ومــعــدات عسكرية  أسلحة  وشـــراء 
ورفع رواتب العسكريني وأفراد قوات األمن، 
بمختلف مسمياتها، بغرض حماية العروش 
ليس إال. إضــافــة إلــى ذلـــك، جــاء فــي تقرير 
لصندوق النقد العربي واملؤسسة العربية 
ل  لاستثمار أن اإلنفاق الدفاعي العربي شكَّ
أكثر من 7% من الناتج املحلي اإلجمالي في 
معظم الدول العربية خال السنوات العشر 
املاضية، وهي من أعلى النسب في العالم. 
ووفقا لدراسات متخصصة، وصلت نسبة 
الناتج  العربية من  النفقات على الجيوش 
املحلي اإلجمالي إلى ما نسبته 26% سنويا 
العقد األخير، على عكس ما كشفته  خــال 
معطيات صندوق النقد العربي. وبهذا يمكن 
الجزم بأن ما تنفقه الدول العربية وبلدان 
أخرى في العالم الثالث على املجال العسكري، 
يفوق حجم ما تنفقه هذه الدول على التنمية 
التحتية  والبنية  واملجتمعية  االقتصادية 
وإيـــجـــاد فــــرص عــمــل والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والبحث العلمي وغيرها، ويترجم ذلك بعدم 
ح واألمن لحماية 

ّ
إخضاع اإلنفاق على التسل

النظم السياسية الشمولية، ملعايير تراعي 
ضــرورات أن ال يؤثر على متطلبات تنمية 
املعضات  ومعالجة  ومــتــوازنــة،  مستدامة 
االقــتــصــاديــة والــفــقــر والــعــوز فــي الخدمات 

العامة والرعاية االجتماعية.
البلدان  تبّوء  الــذهــن، في ظل  إلــى  ويتبادر 
ــز األول عــاملــيــا فـــي اإلنـــفـــاق  ــركـ الــعــربــيــة املـ
العسكري واألمني، مقارنة مع الحجم الكلي 
للناتج، واإلنفاق املحلي للبلدان العربية، أن 

ــيـــرهـــم. وقــضــيــة  الــثــعــالــبــي فـــي تـــونـــس وغـ
ــعـــروبـــة واإلســــــــام الــــوافــــدة  الـــفـــصـــل بــــني الـ
إلـــــى تـــونـــس مــــن املــــشــــرق هـــــي، بـــاإلضـــافـــة 
ــة  ــيــ ــنــ ــيــــة واإلثــ ــاريــــخــ ــتــ إلـــــــى حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا الــ
واالســتــعــمــاريــة الــنــاجــمــة عـــن الـــخـــاف في 
ــمـــال عـــبـــد الــنــاصــر  مـــصـــر بــــني الـــرئـــيـــس جـ
وجماعة اإلخوان املسلمني، وهو في أصله 
اخـــتـــاف فـــي الـــــرؤى حــــول شــكــل الــســلــطــة، 
عسكرية أم مدنية. ثم تطور إلى صراع بني 
أبناء الوطن الواحد والهوية الواحدة، وكان 
ضــحــيــتــه »اإلخـــــــوان« والــســلــطــان وهــزيــمــة 
الباد، وال يزال النزيف مستمرا. ألم يعرف 
الهوية  أن هذا االنشطار بني  سالم لبيض 
الواحدة، بسبب اختاف أيديولوجي عقيم، 
العربية  الـــوحـــدة  هــو أحـــد أســبــاب تشظي 
واملسلمني جميعا؟  الــعــرب  هــي حلم  الــتــي 
لـــم يــعــرف املـــغـــرب الــعــربــي هــــذا االنــفــصــام 
والحضارية  الثقافية  الهوية  مقومات  بني 
متجانسة  شعوبه  ألن  واإلســـام،  العروبة 
إلــى حــد مــا، إثنيا ومذهبيا وديــنــيــا، على 
خاف املشرق العربي الذي قسمته النزاعات 

والصراعات الطائفية واإلثنية واملذهبية. 
املــغــالــطــة الــثــالــثــة هــي املــــرور عــلــى الحقبة 
ــبــــي  ــيــ ــبــــورقــ االســــــتــــــبــــــداديــــــة، بـــشـــقـــيـــهـــا الــ
املعارضة  واقــع  على  والقفز  والنوفمبري، 
بــجــمــيــع أطـــيـــافـــهـــا، مــســتــثــنــيــا الـــتـــيـــارات 
السياسية اليسارية والقومية التي احتواها 
االتحاد التونسي للشغل، بوصفها ضحية  
االستبداد، من دون اإلشارة، ولو ملاما، إلى 
الــتــيــار اإلســـامـــي الــــذي احــتــوتــه الــســجــون 
واملــعــتــقــات. أمـــا الــقــول إن حــركــة النهضة 
استفادت من لحظة 14 جانفي )14 يناير/ 
بــــن عــلــي(  الـــثـــانـــي 2011، إســــقــــاط  كــــانــــون 
براغمتيتها  بــفــضــل  فــهــذا صــحــيــح، وذلــــك 
الــســيــاســيــة، عــلــى عــكــس تـــيـــاراٍت سياسيٍة 
ال تــمــارس إال الــخــطــابــة عــلــى  املــنــابــر، وال 
تصنع وقائع، وال تبني جمهوريات فاضلة 
في األذهان. أما أن »النهضة« تقدم نفسها 
دائــمــا أنــهــا ضحية االســتــبــداد، فــهــذا واقــع 
إال  ينكره  وال  وقــانــونــيــا،  حقوقيا  ومثبت 
جــحــود. وادعــــاء لبيض أن حــركــة النهضة 
اســتــثــمــرت بــدقــة و»بـــشـــدة » إرث الــنــضــال 
الــســيــاســي الــــذي خــاضــتــه كـــل مـــن الــحــركــة 
الــيــوســفــيــة والـــتـــيـــارات الــقــومــيــة املــنــبــثــقــة 
الحراك  وكــل  اليسارية  واملجموعات  عنها 
الــحــقــوقــي والــنــقــابــي، مـــن دون تــلــمــيــح أو 
تـــصـــريـــح إلــــــى انـــــخـــــراط اإلســــامــــيــــني فــي 

ــة، مـــنـــاطـــان فــقــط بــصــعــود قــائــد  ــّرريـ ــتـــحـ الـ
ص مــا، يقود األمــة إلــى االنــتــصــار في 

ّ
مخل

حروبها، ويحقق لها أحامها األيديولوجية، 
ويستجلب لها النصر اإللهي، فيما ينحصر 

دور الشعوب في التصفيق والتأييد.
لـــو آمـــن الـــعـــرب بـــأن تــحــّررهــم ونــهــوضــهــم 
يرتبط بتقدمهم العلمي، ونجاحهم التربوي 
بوصفهم  وكرامتهم  واألخــاقــي،  والقيمي 
املواطنة،  حقوق  على  يحصلون  مواطنني 
تماما كما يـــؤدون واجــبــاتــهــا، ملــا كــان لهم 
عن  ويتغافلوا  الــطــغــاة،  مــع  يتضامنوا  أن 
أحوال أشقائهم الرازحني تحت حكم أولئك 
الـــطـــغـــاة، ولــعــلــمــوا أن انـــقـــابـــات الــعــســكــر 
ال  الزائفة  وشعاراتهم  الزعماء  وخطابات 
يمكن أن تصنع تحّررًا وال حرية وال كرامة 
االنقابات  تلك  أن  لعلموا  بل  وال نهوضا؛ 
والخطابات هي الضد املوضوعي للتحّرر 
والحرية، وأن أول الكرامة القومية هو إنجاز 

حقوق الشعوب وكرامة أفرادها. 
إذا لم يكن من نتائج ثورات الربيع العربي 
تحّرك العرب من موقع تأييد األنظمة إلى 
مــوقــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــامــل تــلــك األنــظــمــة 
فــي تحقيق  ومـــدى نجاحها  مــع شعوبها، 
التعليم  الفرص، وتطوير  املساواة وتكافؤ 
واالهــتــمــامــات بــالــكــفــاءات، والــقــضــاء على 
الـــفـــســـاد واملـــحـــســـوبـــيـــة، وتـــبـــديـــد الــقــبــلــيــة 
والــطــائــفــيــة، فــمــا فــائــدة تــلــك الـــثـــورات على 
الصعيد االستراتيجي املفضي إلى انتقال 
األمة من التخلف إلى التقّدم، واملساهمة في 
الحضارة اإلنسانية املعاصرة التي تركتنا 

وراءها بمسافات فلكية؟
ــوا مــع  ــنـ ــامـ هــــل أبـــــــدى الــــعــــرب الــــذيــــن تـــضـ
فــي عــام 1989 ندمهم  البشير  انــقــاب عمر 
اليوم، في عام 2019، على موقفهم ذاك؟ هل 
 تطرح نفسها مرآة 

ٌ
أعلنت تنظيماٌت عربية

ملشاعر التدّين لدى الشعوب اعتذارها عن 
تــرويــجــهــا انــقــاب الــبــشــيــر عــلــى الحكومة 
 في 

ً
السودانية املنتخبة، وتصويره خطوة

مسيرة »العودة إلى اإلسام« التي ستقود 
األمة إلى فاحها؟ لم نسمع بذلك أبدًا، وكأن 
العقود الثاثة التي رزح الشعب السوداني 
فيها تحت وطــأة ادعــاءات البشير التي لم 
يصّدقها العمل على أرض الواقع، ال تعني 
شــيــئــا، واألفـــظـــع أن هــــؤالء أنــفــســهــم الــذيــن 
نصرًا  باعتباره  البشير  بانقاب  احتفلوا 
اليوم  يحتفلون  الــذيــن  أنفُسهم  هــم  كبيرًا، 
رًا. فأي 

ّ
باالنقاب عليه باعتباره نصرًا مؤز

كوميديا هذه التي تتجلى في دنيا العرب؟
)كاتب من األردن(

ق 
ّ
املعارضة السورية، ألسباب دولية، تتعل

بـــإرهـــاب جــبــهــة الــنــصــرة. وســقــوط املــديــنــة 
يــعــنــي ســـقـــوط أقــــــوى مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة 
امليداني  الفصل  مــن  الــرغــم  الــســوريــة، على 
املعارضة،  جيش  وفصائل  »النصرة«  بني 
في  دولية  رغبة  توفر  إمكانية  إلــى  إضافة 
صرة بشكل كامل، أو مشابهة 

ُ
عدم إنهاء الن

مستقبلها مع »داعش«.
تـــتـــشـــابـــك وتـــتـــعـــقـــد املــــــواقــــــف واألحــــــــــداث 
ــــدور اإلقليمي  الــســيــاســيــة فــي ســـوريـــة، والـ
األمــيــركــي،  للرئيس  واحـــدة  تــغــريــدة  فيها. 
خصوصا  األوراق،  جميع  تخلط  تـــرامـــب، 
مــن »قــســد«. واالنــســحــاب األمــيــركــي إن تم، 
إلــى املنطقة مع  فإنه يعني دخــول روســيــا 
الجيش السوري، وسيكون الُكرد أمام شيء 
الداعم  أو  النظام  جديد فــي حــواراتــهــم مــع 
ــام الــرغــبــة  ــ ــات أمـ ــوازنــ ــاد تــ ــي، إليـــجـ ــروســ الــ
الــتــركــيــة املــتــصــادمــة مـــع املـــوقـــف الــروســي 
ــــودًا تــركــيــا فـــي شـــرق الـــفـــرات،  الـــرافـــض وجـ
وفي مواجهة املّد اإليراني في املنطقة، بعد 
فضح مشاريعه في الساحل السوري. ولن 
يجد الُكرد غير الطرف الروسي حاميا لهم 
وملــشــاريــعــهــم، ولـــو بــالــحــد األدنــــى، نتيجة 
تهديدات تركيا والنظام السوري والسعي 

اإليراني إلى ضم املنطقة لنفوذه.
ربــمــا تتجه املــنــطــقــة صـــوب حـــرب جــديــدة، 
ــــراع عــــلــــى ســـــوريـــــة ُمـــــركـــــب بـــثـــاث  ــالـــــصـ ــ فـ
اتــجــاهــات: صـــراٌع على تصدير الــغــاز عبر 
الــســاحــل الـــســـوري أو عــبــر تــركــيــا، صــــراٌع 
ــراٌع على  على هــويــة ســوريــة املستقبل، صـ
الفرات، وهذا األخير ينقسم الصراع  شرق 
إلــى محاور مركبة ومعقدة،  - الخاف فيه 
ــُكــــردي يــلــزمــه تــدخــل  ــُكــــردي الــ فــالــخــاف الــ

ثمن طائرة عسكرية أميركية من صنف إف 
22 البالغ أكثر من مائة مليون دوالر يكفي 
لتشجير 240 كيلومترًا مربعا، وهذا املبلغ 
كفيل بإنقاذ السودان وموريتانيا من اتساع  
ظاهرة التصحر. ويمكن للبحث العلمي أن 
ل لصالحه جزء  ق قفزة نوعية لو ُحــوِّ

ّ
يحق

من اإلنفاقني، العسكري واألمني. والثابت أن 
الفجوة العلمية بني الدول العربية والدول 
ــا ضــعــف اإلمــكــانــات  ــرّدهـ املــتــقــدمــة لــيــس مـ
ــة، بـــل االهــتــمــام بــالــجــيــوش لحماية  ــاديـ املـ
العروش وعدم االلتفات إلى  البحث العلمي 
الــتــعــلــيــم، حــيــث تعتبر عملية  ومــخــرجــات 
االرتقاء بالبحث العلمي العربي من املقّدمات 
األساسية للتنمية املستدامة، ورفع سوية 
املـــواطـــن الــعــربــي. وحــســب تــقــاريــر ملنظمة 
العسكرية  األجهزة  فإن  الدولية،  الشفافية 
في الدول العربية تنفق األموال سرًا، وتمنح 
العقود ملقربني ومحسوبني على مسؤولني 
فيها، كما أكدت أن 99% من موازنة الجيوش 
العربية، وخصوصا الجيش املصري، ال تزال 
سرية، وال أحد يعلم أين يتم إنفاق األموال 
 عن عدم 

ً
التي يحصل عليها العسكر، فضا

اإلعان عن عدد العاملني في الجيوش، أو 
الفروع األمنية املختلفة، أو أعداد من يتلقون 

رواتب من الجيش.
)كاتب فلسطيني(

الــنــضــال ضــد االســتــبــداد بمعية اآلخــريــن، 
له  إقــصــاء متعمد لفصيل مــعــارض،  فــهــذا 
إرث نضالي وواقع موضوعي، اإلساميون 
أن  السذج  جزء منه، واملغالطة هنا إليهام 
اإلســـامـــيـــني لــيــســوا شـــركـــاء فـــي الــنــضــال، 
الفرصة بعد »14 جانفي«  اقتنصوا  وانما 
ــر مـــصـــادفـــة تـــاريـــخـــيـــة، فــيــقــول  ــ ـــأن األمــ ــ وكـ
»وقد تمّكن اإلساميون من الفوز بأغلبية 
ســاحــقــة، فـــي أول انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، 
الــثــورة.  بعد   ،«  2011 تونس سنة  عرفتها 
 صريح بأن التيار اإلسامي 

ٌ
وهذا اعتراف

يكسب الجولة كلما يكون املناخ ديمقراطيا، 
وتدل على ذلك نماذج متعددة في املنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، فـــي تـــونـــس واملــــغــــرب والـــجـــزائـــر 
بـــلـــدان إســامــيــة  واألردن والـــكـــويـــت، وفــــي 
كتركيا وماليزيا، وغيرها، وهو دليل على 
ر، في هويته وبيئته، 

ّ
التيار متجذ هــذا  أن 

ويــحــظــى بــقــاعــدة جــمــاهــيــريــة عــريــضــة، ال 
يمكن نكرانها. 

املــغــالــطــة الــرابــعــة مــحــاولــة الــكــاتــب الخلط 
بني تنظيم الدولة اإلسامية )داعــش( وما 
اصطلح عليه في اإلعام الغربي باإلسام 
هــذا  الــتــي يستعملها خــصــوم  الــســيــاســي 
 قــدحــيــة، فــمــصــطــلــح اإلســــام 

َ
الــتــيــار صــفــة

السياسي يحيل على األحزاب ذات املرجعية 
اإلســامــيــة، وهــــذه و»داعــــــش« عــلــى طرفي 
نقيض، فالتنظيم املذكور متطّرف عنيف، ال 
عاقة له ال بقيم اإلسام وال بقيم السياسة، 
بينما األحزاب التي تحمل الصفة اإلسامية 
قانونية سلمية، تعمل في نطاق الدستور 
رها 

ّ
والقانون واملمارسة الديمقراطية، ويكف

»داعـــش« كغيرها من األحـــزاب. إذا حّكمنا 
املــنــطــق والــــواقــــع فــمــن هـــو الــضــحــيــة ومــن 
أليس اإلساميون من أطياف  هو الجاد؟ 
املعارضة الوطنية ضحايا قمع واستبداد 
الدكتاتوريات العربية التي يبرر جرائمها 
تّدعي  التي  النخبة  إلــى  املنتسب  الشنيعة 
تبني منظومة حقوق اإلنسان وحريته. أال 
يعرف سالم لبيض أن راشد الغنوشي كان 
مطاردا والجئا في املنفى، فيما كان بعض 
هــؤالء ينعمون فــوق موائد نظام بن علي، 

ويقيم الندوات مدفوعة األجر. 
يـــحـــاول ســالــم لــبــيــض، فـــي مــخــتــتــم مــقــالــه، 
تقييم تجربة »النهضة في الحكم«، فيسوق 
أحكاما مرتجلة، ونسي أنه كان في الحكومة 
الــى حصيلة  »انتهت  قوله  ــرا. وحسب  وزيـ
هـــزيـــلـــة«، إال أن الــتــقــيــيــم لــيــس الــتــحــطــيــم، 
ــو كـــذلـــك تــنــســيــب وتـــثـــمـــني، وبـــمـــا أن  بـــل هـ
الــثــورات،  الــحــكــم، وخــصــوصــا بعد  تجربة 
محفوفة املخاطر، إال أنها أفضل من الفراغ 
السياسي. ومشاركة حركة النهضة ضمن 
االئتاف الحاكم، حسب مراقبني ومفكرين 
استراتيجيني منصفني، ساهمت في تأمني 
ــم من  ــرغـ أمــــن اســـتـــمـــراريـــة الــــدولــــة، عــلــى الـ
لــهــا. كما تــقــّدمــت  باملسار  ات تعّرضت 

ّ
هـــز

ــبــت تــونــس 
ّ
الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي، وجــن

ــقـــذت الـــبـــاد من  االنــــــزالق إلــــى الــعــنــف، وأنـ
حـــرٍب أهــلــيــة، ومــن الــفــوضــى الــعــارمــة التي 
ــالـــدول فـــي املــنــطــقــة الــتــي اخــتــار  عــصــفــت بـ
ضد  املتوحش  القمعي  الخيار  جنراالتها 
والحرية.  الديمقراطية  في  الشعوب  خيار 
وعــلــى الــرغــم مــن تعثر املــســار االقــتــصــادي 
واالجتماعي، وتلك ضريبة الثورات، الناس 

يعيشون في أمن وحرية.
)كاتب تونسي(

سورية إلى أين؟

هذه الجيوش العربية

مغالطات سالم لبيض 
بشأن الجنوب التونسي والغنوشي

ربيع السودان 
وتضامن العرب

تسيطر ثالث قوى 
عسكرية على 

سورية، والرابعة 
تنتظر إشارة الدخول، 

والخامسة رُبما ُتفنى 
أو يتقاطع مصيرها 

مع »داعش«

من الطبيعي أن 
يتساءل كل عربي 

بشأن أداء الجيوش 
العربية وموازناتها 

التيار اإلسالمي 
متجّذر، في هويته 

وبيئته، ويحظى 
بقاعدة جماهرية 

عريضة، ال يمكن 
نكرانها

آراء

معن البياري

للمرة املليون على األقل، قلنا وغّردنا وكتبنا، ما إن سمعنا أمس نبأ االعتداءات الشنيعة 
على كنائس وفنادق في سريالنكا، إن اإلرهاب ال دين وال جنسية له. تماما كما فعلنا، 
ا أزهق متطرف عنصري مسيحي أرواح أكثر من خمسني مسلما 

ّ
قبل شهر ونيف، مل

مصليا في مسجدين في نيوزيلندا. وها هم مجرمون، لسنا مستعجلني في معرفة 
في  عيدهم،  يــوم  في صباح  كنائسهم،  في  متبتلني مسيحيني  يستهدفون  تهم، 

ّ
مل

بلد مطبوع بالفقر والجمال )22 مليونا(، متنوع العقائد واألديان واللغات واإلثنيات، 
يتساوى فيه عدد األقليتني، املسيحية واملسلمة، أمام تفوق عدد البوذيني. وملا كان هذا 
البلد معروفا لدينا بأنه بلد الشاي، فسمعته أيضا أنه بلد الحرب األهلية الطويلة، والتي 
هم نمورا تاميليني. وجريمة 

ُ
تعود بعض أسبابها إلى نزوٍع انفصالّي لدى من ذاع صيت

األمس ربما تؤشر إلى دخول سريالنكا في طور جديد من فصول هذه الحرب التي 
نجحت، إلى حد ما، رعاية نرويجية ملفاوضات سالم مضنية، في وقفها. وذلك إال 
إذا وجد الداعشيون إياهم في كنائس سريالنكا وفنادق عاصمتها ملعبا مضافا 
إلى شناعات فظاعاتهم، سيما أنهم مولعون باستهداف الكنائس، واملساجد أيضا إذا 
رأوا أن املصلني فيها يليق بهم أن يكونوا قرابني في مقتلٍة ينبغي أال تتوقف إلزعاج 
نظام عبد الفتاح السيسي، كما فعلوها في جريمة بالغة الشذوذ، قضى فيها 235 
مصريا مصليا في مسجٍد في شمال سيناء، تم االعتداء عليه وعليهم في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2017.  إنه التوحش الذي تتحّدى أغراضه وبواعثه العقل لفهمهما. 
صرنا، نحن املعلقون املتعجلون في الصحافة، نستسهل رميه على داعش وخفافيش 
اإلرهــاب املعتم، ممن نعتصم بالحيرة والعجز إذا ما غامر واحدنا، وحــاول الوقوع 
على خرائط أمخاخهم، ومتاهات الظالم فيها. ال حرمة لكنيسة أو مسجد، ال تمييز 
فيها بني سنة وشيعة، ذلك أن املراد هو الترويع، وال شيء غيره. أن يخاف الناس، ال 
يجوز أن يكونوا آمنني، عليهم أن يكونوا مؤمنني بقضاء الله وقدره، فمكتوب لهم أنهم 
 مؤمنني بالله وموحدين، فسينعمون بالحور العني، وإذا لم 

ً
سيقتلون، فإذا كانوا تقاة

يكونوا كذلك، فإنهم يغادرون متع الدنيا الفانية إلى ما يستحقونه من سعير جهنم. 
ة. أما النصارى، فكنائسهم، 

ّ
ال عالقة لهذا كله، أو بعضه، بما إذا كانوا شيعة أو سن

في أعيادهم وغير أعيادهم، في مصر خصوصا، مباحة، لعلهم يوقنون أن ال حامي 
لهم، سواء كان اسمه حسني مبارك أو عبد الفتاح السيسي. دل على ذلك االعتداء، 
عشية رأس سنة 2011، على كنيسة القديسني في اإلسكندرية، وأمثاله على كنيسة 
العذراء في القاهرة في 2013، وعلى كنيسة في املنيا في يناير/ كانون الثاني 2015، 
وعلى الكنيسة البطرسية وكاتدرائية لألرثوذكس في القاهرة في ديسمبر/ كانون 
ا، 

ّ
األول 2016. ويتم هنا التذكير بهذه االعتداءات )ثمة غيرها طبعا( لالنتهاء إلى أن من

نحن العرب املسلمني )أو العكس( من هم أكثر هّمة ونشاطا من هؤالء الذين أخذوا 
شاشات الفضائيات، نهار أمس، إلى عاصمة سريالنكا وجوارها، حيث كنائس كان 

مؤمنون يضرعون إلى خالقهم دوام السالم والنجاة. 
وألن الكالم يجّر الكالم، أو ألن الدم يذكر بالدم، فإن العنصري األسترالي، برينتون 
ا طّخ على املسلمني املصلني في ذينك املسجدين في نيوزيلندا، لم يكن يرتكب 

ّ
تارانت، مل

جريمة غير مسبوقة، وإْن زاول فيها تنظيرا شديد الحساسية والخطورة، فقد صنع 
املجرمون في مسجد شمال سيناء، املؤشر إليها أعاله، ما كان قد اقترف مثله تنظيم 
الدولة اإلسالمية في مسجد اإلمام الصادق في الكويت في يونيو/ حزيران 2015، ملا 
قتلوا 26 مصليا في يوم جمعة. وفعل مأفونون، غير داعشيني هذه املرة، اعتداًء مروعا 
على مسجدين في طرابلس اللبنانية، أزهقت فيه أرواح أكثر من خمسني مصليا، في 
أغسطس/ آب 2013، في جريمة رأت جبهة النصرة تاليا أن من واجبها الرد عليها 

بجريمة من لون آخر، وفعلتها في اعتداء مزدوج طائفي البواعث.
 بالتوحش الذي ُيتعب األفهام واملدارك، استدعت املجيَء على بعض 

ٌ
 مثقل

ٌ
هو أرشيف

 من الجنس نفسه، في سريالنكا، 
ٌ
 جديدة

ٌ
محطاٍت منه، تتعلق بكنائس ومساجد، جريمة

دلت أيضا على أن اإلرهــاب ال دين وال جنسية له، كما ال غضاضة من تكرار هذه 
الرطانة، ولو للمرة املليون على األقل.

بسمة النسور

من فرط حماقته وضحالة خياله، يتوهم اإلنسان املسكني املثير للشفقة والرثاء أنه 
يتمتع بمزايا خارقة، وقوة عظمى، وجبروت تبيح له التصّدي لتحدياٍت لهذه الحياة، 
واملعجزات،  العجائب  تحقيق  من  نا 

ّ
متمك الصادمة،  القبيحة  حقائقها  من  ولكثير 

ناسيا أنه مجّرد كائن هش ضعيف، محكوم بقاؤه فيها بمدة صالحية محدودة، 
ستظل، من وجهة نظره، غير كافية لسد ظمأ العيش في روحه املتعطشه ملزيٍد من 
كل شيء، مدة صالحية مقّرر لها سلفا تاريخ انتهاء محظوٌر تجاوُزه، ولن يبلغ، بأي 
 
ً
رة في كيانه، فترة مقّدر لها الــزوال، مهما بدت طويلة

ّ
حال، الرغبة في البقاء املتجذ

 من التوق، حيث تتشابه األيام، وتتكرر بشكل رتيب، يبعث على الخيبة 
ً
 وخالية

ً
ومملة

واألسى، اليوم مثل األمس، والغد ال يحمل أي مفاجأة من أي نوع. 
غير أنه، ولسبٍب غير مفهوم، يتشبث بها بكل ما أوتي من قدرٍة على الوهم، محاوال 
تمييزا  زعمنا  ومهما  للكلمة.  الــحــرفــي  باملعنى  دنــيــا  حــيــاة  أنــهــا  وتــنــاســي  تجاهل 
وتحققا، فإن في املساحة املتاحة لحراكنا بحرية وانطالق محدودة، ال يملك أي منا 
أنه،  بالغد املحسوم أصــال، غير  اليقني والثقة  التمادي في  أو  املرسوم  الخط  تجاوز 
وبسبب العناد املتأصل في تركيبته النفسية، والقدرة على اإلنكار، وتجاهل الحقيقة 
 

ّ
م في كل سلوكياته، فإنه ال يمل

ّ
الساطعة، وترجمة فورية لغريزة البقاء التي تتحك

إله  ن من خــداع 
ّ
الــذي تمك العنيد املحتال  من تكرار املحاولة، شأن سيزيف األحمق 

املوت في املثيولوجيا اليونانية، فحلت عليه العقوبة العبقرية املاكرة التي من شأنها 
تبديد كل أوهام الخلود التي تنتاب البشر في لحظات طيشهم، فاستحق سيزيف 
عقوبة اإلحساس بالتعب والالجدوى األبديني، من دون أن يحظى بالراحة، وبنعمة 
االستسالم للمصير الحتمي، ولو لبرهة وجيزة، من دون أن يفقد األمل تماما، ما 
يؤدي إلى مزيد من اإلنهاك والتوق إلى لحظة ختاٍم لن تأتي، ليظل عالقا أبديا في 

متاهة الصعود والهبوط العدمية الالنهائية. 
وفي كل مرة، يجد سيزيف نفسة صاعدا الجبل الشاهق ذاته، متحمال عبء الصخرة 
الثقيلة التي يرزح جسده الضئيل تحت ثقلها، محمولة على ظهره املحني، يتصبب 
عرقا، وهو يدرك أن مصير الصخرة التدحرج ثانية إلى القاع، حيث عليه أن يصعد 
دون  من  الضئيل،  املخلوق  ذلــك  غباء  من  تلهو ساخرة  اآللهة  فيما  من جديد،  بها 
أن تعاني من تأنيب الضمير، أو أن تطرح سؤاال حول ما فعله سيزيف، باستثناء 
الرغبة في البقاء، ليستحق هذه العقوبة اللعنة. وهذا بالضبط ما تقودنا الحياة إلى 
فعله في سيناريوهات مختلفة، تؤدي دائما إلى الغرض نفسه، وتخدم الفكرة ذاتها. 
أحيانا تجود علينا الحياة بسخاء كبير، تمنحنا لحظاٍت عابرة من الفرح واليقني، 
تستدرجنا بدهاء إلى فخ اليقني واألمل، فيغمرنا إحساٌس بالتفوق والقدرة، ونصّدق 
أنفسنا، ونؤمن بها، ونثق بأننا قادرون على التنافس واملزاحمة بشراسة، لتحقيق 
ما نعتقد أننا نستحقه. نخوض املغامرة باندفاٍع كبير، نشتبك في عالقاٍت معقدة. 
نحب ونكره، نشتاق، نتعلق، نهجر، نحلم، نخطط، نفرح باألحبة واألصدقاء الذين 
يباركون خطواتنا، ونأخذ الحذر من األعداء الذين يزدادون طرديا مع مقدار النجاح 
الذي يحققه الواحد منا. نسعى إلى إغاظتهم ببذل مزيد من الجهد، فيما يحاولون 
الحياة  الصغيرة. تمضي  الحاقدة  أرواحهم  انسجاما مع سواد  يل من عزيمتنا، 

ّ
الن

كلمات جورج  الست من  رددت  كما  بنا وتسخر،  وتلهو  املــاكــرة،  لعبتها  في  بعيدا 
للشفقة،  واملثير  املسكني  األحــمــق  اإلنــســان  أمــا  ليلتي«.  »هــذه  رائعتها  فــي  جـــرداق، 
فإنه مجبٌر ال محالة على املواصلة في كل األحــوال، مراوحا بني لحظات املنح واملنع 
واألمل والقنوط واالنتصار واالنكسار، وباملضي في درب األفراح حينا وبدرب اآلالم 
أحيانا كثيرة، مواصال اللهاث في رحلته السيزيفية املضنية، باعتبارها هبة ومنحة 
وفرصة ثمينة، نادرة غير قابلة للتكرار، مــرّددا: هذه لحظتي، وسوف أعّول عليها، 
وأحياها بكل الجوارح.. مصّدقا أنني مؤهل ملواجهتها، وتحمل تبعاتها الباهظة، في 

مقابل إحساس بفرح حقيقي خاطف، غير أنه يعادل عمرا بأكمله.

سامح راشد

تنتهي اليوم عملية التصويت على التعديالت الدستورية في مصر. وبعد ساعات قليلة، 
 عن 

ً
ستغلق صناديق التصويت، وتدخل مصر عهدًا جديدًا يختلف مضمونًا وشكال

املراحل السابقة، خصوصًا تلك التي تلت ثورة يناير 2011، فالتغيير الذي سيحدث 
في مصر أعمق وأوسع كثيرًا من نطاقه الدستوري والقانوني املباشر. 

لم تشهد السنوات الثالث التي تلت ثورة يناير أي عملية انتقالية حقيقية، وإنما كانت 
سنوات احتضار ومقاومة من نظام قديم، واستباق وإجهاض لثورة وليدة، ثم بدأت 
املرحلة االنتقالية الحقيقية منذ 2014، حيث شهدت السنوات الخمس املاضية حزمة 
إجراءاٍت تكتيكيٍة وخيوٍط متوازية، بدأت تتجمع أخيرا لتدشن العهدة السياسية الجديدة. 
وبدا واضحًا أن نظام الحكم وإدارة الدولة في مصر يخضع لتحول جوهري، خصوصًا 
يكفي  بما  نضجت  التحول  عملية  أن  ويبدو  مؤسساته.  بني  بالعالقة  يتعلق  فيما 
لتأطيرها وتثبيتها دستوريًا. املعنى أن التعديالت الدستورية الجديدة في مصر هي 
مجرد تقنني و»دسترة« ملنظومٍة لها سماتها وميكانيزماتها الخاصة بها. وأيًا ما 
كانت االنتقادات التي وجهت لطريقة إعداد التعديالت وإخراجها برملانيًا، وترويجها 

إعالميًا، فإنها تظل نتاج بيئتها وموازين القوة في املجتمع الذي أفرزها. 
حملت التعديالت الدستورية جديدًا في ثالثة جوانب شديدة األهمية والخطورة، فهي 
الدولة  بني مؤسسات  العالقات  وتعيد صياغة  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  تضرب 
وأركانها الرئيسة، بحيث يتغير ميزان القوة فيما بينها، وتصبح السيطرة شبه الكاملة 

للسلطة التنفيذية، وتحديدًا مؤسسة الرئاسة، على ما عداها من سلطات. 
وال يقف األمر عند هيمنة مؤسسة الرئاسة، واحتكارها النفوذ على بقية السلطات، 
لكنه يمتد إلى التدخل في تشكيل عمل كل منها وآلياته، باكتساب الحق في اختيار 
رؤساء الهيئات والجهات القضائية، من بني خمسٍة لكل منها، يرشحهم مجلس أعلى 

للهيئات القضائية، هو نفسه يتبع مباشرة لرئيس السلطة التنفيذية. 
اسم  تحمل  ثانية،  برملانية  غرفة  استحداث  التعديالت  تضّمنت  ذاتــه،  السياق  وفــي 
أو  لم تتحدد خصائصها وال صالحياتها وال كيفية تشكيلها  الشيوخ«،  »مجلس 
أي ضوابط تتعلق بها. وتقرر أيضًا إعــادة تشكيل الغرفة األولــى »مجلس النواب«، 
وتغيير تركيبة العضوية فيها، بتوسيع نطاق التمييز العمدي، وفرض نسب تمثيلية 
معينة لطوائف وفئات اجتماعية بعينها. وال يخفى األثر املجتمعي السلبي والداللة 
السياسية الخطيرة العتماد مبدأ املحاصصة على حساب املواطنة. على املسار الثاني، 
تضع التعديالت أساسًا دستوريًا لدور سياسي جوهري وحاسم، تلعبه املؤسسة 
العسكرية إذا اقتضت الضرورة، وهو دور الضامن الستمرار النظام السياسي وفق 

القواعد الحالية، واملحافظ على مالمح شبه ثابتة لنظام الحكم وتوجهاته وتركيبته.
أخيرًا، بإقرار تلك التعديالت، تم كسر قاعدة »حرمة« الدستور و»حصانته«، فقد نص 
الدستور صراحة على تحصني مواد معينة ضد التعديل »إال بمزيد من الضمانات«، 
فإذا بالتعديالت تخالف هذا النص الذي ُيفترض أنه األصل وامللزم. ومكمن الخطورة هنا 
أن املخالفة الدستورية ال تتعلق باملحتوى، وإنما بمبدأ قبول التراجع عما سبق إقراره، 
وتعديل ما حرص واضعو الدستور على تحصينه، فهذا وحده يسقط عن الدستور 
فكرة الحصانة، ويخلع عنه الحرمة القانونية التي يفترض أنها السمة الجوهرية فيه، 

والخصيصة املميزة له عن بقية القوانني واألطر املنظمة لحياة املجتمع. 
الخالصة أن التعديالت الدستورية تؤذن بمرحلٍة لم تعرفها مصر من قبل، والتداعيات 
املستقبلية التي ستترتب على تلك التعديالت، أهم وأخطر من كونها تعبيرا عن الوضع 
الحالي الذي تمت في سياقه، فهي ليست فقط عملية كاشفة ملا هو قائم، بل أيضًا 
ُمنشئة ألوضاع جديدة في الحياة السياسية املصرية. ال تتشابه مع ما درجت عليه 
سابقًا، سوى في تأكيد استبعاد املجتمع من عملية إدارة الدولة، وتهميشه في العالقة 

بني املؤسسات الحاكمة.

في سريالنكا... وغيرها الجبل الشاهق ذاته

مصر جديدة بعد االستفتاء
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ولكــن  االنفصــال،  فكــرة  دعــم  بــاب  مــن  ليــس 
الغربيــة  الضفــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
الوطنيــة  للســلطة  تخضــع  فلســطينية  أرضــا 
الفلسطينية، ومن أجل محاربة مشاريع الضم 
الغربيــة،  الضفــة  تســتهدف  التــي  اإلســرائيلية 
وتقديمهــا  وقــت،  أقــرب  فــي  تنفيذهــا  املزمــع 
األميركــي،  الرئيــس  نجــاح  لضمــان  قربانــا 
دونالــد ترامــب فــي واليــة ثانيــة. وبذلــك تخســر 
الســلطة الفلســطينية الرهــان علــى التغييــر في 
السياســة الخارجيــة ألميــركا، إذا نجــح ترامــب 

بوالية جديدة. 
نتنياهــو  حكومــة  تحقيقــه  إلــى  تســعى  مــا 
 %60 قرابــة  ضــم  هــو  القادمــة  »اليمينيــة« 
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة لدولــة إســرائيل، 
وذلــك بمــا يشــمل املســتوطنات األربــع الكبــرى 
»يهــودا  مشــروع  وهــو  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
إســرائيل  قيــادة  بــه  تحلــم  الــذي  والســامرة« 
خالل املدة القانونية املقبلة من والية نتنياهو، 
وإقنــاع  حكومتــه  تشــكيل  ســيدعم  مــا  وهــو 
األحــزاب اإلســرائيلية األخــرى فــي االنضمــام 
بالوعــود  اإليفــاء  خــالل  مــن  الحكومــة،  لتلــك 
االنتخابية التي أطلقها نتنياهو، بأن يتم ضم 

الضفة الغربية إلسرائيل. هي الخطوة نفسها 
عيدنــا إلــى الخلف، كــي نتمعن في اتفاق 

ُ
التــي ت

أوســلو فــي مرحلته األولــى، والتي جاءت تحت 
«. وتعيدنــا الحكومات 

ً
عنــوان »غــزة أريحــا أوال

اليمينية املتعاقبة على إسرائيل اليوم إلى ذلك 
املربع من خالل مشروع غزة أريحا، ولكن هذه 
املــرة تحــت صمــت دولــي وأوروبــي، وبموافقــة 
الســلطة  حكــم  لتقليــص  أميركيــن،  ودعــم 
واقتصــار  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
الســكانية  املــدن  شــؤون  إدارة  علــى  الحكــم 
املكتظة في الضفة الغربية، بشــكل ُيشــبه، إلى 
حــد كبيــر، إدارة البلديــات، وتقديــم الخدمــات 
األساسية للسكان، ورعاية مصالحهم األمنية 
والحفــاظ علــى مصــادر رزقهــم االقتصاديــة، 
مع بعض اإلضافات في التضييق اإلسرائيلي 
مــدن  لحصــار  مقدمــة  وذلــك  املعابــر،  عبــر 
الفلســطينية  الســلطة  وطــرد  الغربيــة  الضفــة 
خــالل الســنوات املقبلــة، والتــي تعيــش بشــكل 
كبيــر علــى فرض الضرائب واألمــوال التي يتم 
اقتطاعها من املقاصة اإلســرائيلية، من خالل 

الصادرات والواردات. 
االنفصــال الجغرافــي والديمغرافــي بن الضفة 

قائــم  املحتلــة  والقــدس  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
قطع يومًا بعد اآلخر الطرق 

ُ
بفعل االحتالل، وت

املؤديــة إلــى وطــن كامــل ومســتقل، فاملســاعي 
اإلســرائيلية لــم تتوقــف منــذ احتــالل األراضي 
الفلسطينية عام 1967، في السيطرة على تلك 
األراضــي، ومنحهــا لصالح البناء االســتيطاني 
األوضــاع  وتأزيــم  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة، لُيصبح 
أكبــر منطقــة جغرافيــة فــي العالــم تعيــش تحت 
الحصــار االقتصــادي، فــي مســاحة جغرافيــة 
تكتظ يومًا بعد اآلخر بالسكان، وذلك ما يوحي 
بأن أزمة قطاع غزة إنسانية، وليست سياسية، 
وهــو مــا تبحــث عنــه الحكومــة اإلســرائيلية من 
تحويــل الصــراع مــع قطــاع غــزة مــن سياســي 
إلــى إنســاني، الســتقطاب كل األطــراف الدوليــة 
والعربيــة، لتقديــم مســاعدات إنســانية وإغاثية 
علــى حســاب الحلول السياســية املتفــق عليها، 

وفقًا التفاق أوسلو. 
وجــود  اإلســرائيلي  االحتــالل  حــّول  لقــد 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة إلــى 
امتلــك  بعدمــا  الســكان،  مــن  ُيطــاق  ال  جحيــم 
الكاملــة  التصــورات  اإلســرائيلي  االحتــالل 

املناطــق  ضــم  فــي  الغربيــة  الضفــة  ملســتقبل 
األقــل ســكانًا، والســيطرة علــى أراضي الضفة 
القــدس  أراضــي  علــى  والســيطرة  الغربيــة، 
مــن خــالل مشــروعها االســتيطاني »إيــوان«، 
وبذلك تســعى إلى تحقيق رؤية نتنياهو بعدم 
السماح بإخالء أي مستوطن من مستوطنات 

الضفة الغربية. 
تكريــس االنفصــال بالفعــل ال بالقــول، يتــم من 
صــّرح  والتــي  اإلســرائيلية،  السياســة  خــالل 
اإلســرائيلية  االنتخابــات  بيــل 

ُ
ق نتنياهــو  بهــا 

األخيــرة، بأنــه ســمح بإدخــال األمــوال القطريــة 
االنفصــال،  تكريــس  بهــدف  غــزة،  قطــاع  إلــى 
أطــراف  بــن  املصالحــة  إلــى  الوصــول  وعــدم 

االنقسام الفلسطيني، إذن ما الحل؟
الفلســطينين، فــي نفــق مظلــم،  نعيــش، نحــن 
ولكــن يبــدو أن هنــاك ضــوءًا فــي آخــره، ولكننــا 
لدينــا  إذ  منــه،  االســتفادة  فــي  ُمهتمــن  غيــر 
منظمة التحرير تحظى باعتراف دولي وعربي 
وفلســطيني ممثــال شــرعيا ووحيــدا للشــعب 
الفلســطيني، ولدينــا شــعب يعيــش علــى خــط 
ولدينــا  اإلســرائيلي،  االحتــالل  مــع  التمــاس 
الجئــون فــي كل بقــاع األرض، ولدينــا مشــروع 

وطني نســعى إلى تحقيقه، وعندنا أمل بإنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن ذلك 
حقق املصالحة بن 

ُ
ال ينفع وحده، ما دمنا لم ن

األحزاب السياســية الفلســطينية واالتفاق على 
برنامج سياسي موحد نقاتل من أجله، ونتفق 
عليه ســويًا من أجل الخروج من هذا املســتنقع 
املظلم، ومن أجل الحفاظ على باقي األرض من 

السلب والنهب اإلسرائيلي.
تتبناهــا  التــي  االنفصــال  سياســة  مواجهــة 
كل مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة، وحكومــة 
نتنياهــو الجديــدة، يتمثــل فــي الدعــوة إلــى عقد 
القــوى  كل  فيــه  شــارك 

ُ
ت فلســطيني  مؤتمــر 

ولــكل  الفلســطينية،  والفصائــل  واألحــزاب 
الوطنيــة واألكاديميــة والنقابيــة،  الشــخصيات 
وكل مكونــات الشــعب الفلســطيني فــي الداخل 
والخــارج، بغــرض االتفــاق علــى تفعيــل منظمة 
التحريــر، والحفــاظ علــى دورهــا التاريخــي في 
بقــاع  كل  فــي  الفلســطينين  مصالــح  حمايــة 
السياســية  القــوى  كل  شــارك 

ُ
ت وأن  األرض، 

تمثــل  وأن  عضويتهــا،  فــي  الفلســطينية 
فلسطينيي الداخل والخارج.

أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سمير سعيفان

والتوجــه  األســعار،  دعــم  مســألة  تشــكل 
فــي  للصــراع  موضوًعــا  عنهــا،  التخلــي  إلــى 
املجتمعات التي اتبعت هذه السياسة، وتتجه 
إلــى التخلــي عنهــا، إذ يؤثــر تخفيضهــا علــى 
مســتوى معيشــة الفئــات الفقيــرة فــي بلداننــا، 
وهي مستويات منخفضة في األصل، ما يثير 
اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار، وهو أشد 
ما تخشاه السلطات، وخصوصا تلك املتمّسكة 
، نتابع اآلن الســجال 

ً
بالســلطة إلــى األبــد. مثــا

في مصر بشأن تخفيض دعم األسعار.  تسمى 
االقتصــاد  علــم  فــي  األســعار  دعــم  سياســات 
»سياســات إعــادة توزيــع الدخــل«، فهــي تمــّول 
مــن الخزينــة العامــة، وتهــدف إلــى دعم أســعار 
الســلع ذات االســتهاك الشــعبي، مثــل الخبــز 
والشــاي والســكر والــرز والكهربــاء واملشــتقات 
البتروليــة وغيرهــا. وتقــّدم هذه السياســة، من 
جهة، دعًما ملستوى املعيشة للطبقات الفقيرة 
ــف مــن آثــار تفــاوت توزيــع الدخــل لصالح 

ّ
تخف

ل  الفئات الغنية، ولكنها، من جهة أخرى، تحمٍّ
تعجــز  وحــن  كبيــرة.  أعبــاًء  العامــة  الخزينــة 
الخزينــة العامــة عــن تغطيــة هــذا الدعــم تبــدأ 
باالقتراض، أو باالســتدانة على املكشــوف من 
املصــرف املركــزي أو تصــدر نقــوًدا بأكثــر ممــا 
يحتاجــه االقتصــاد، فينشــأ التضخــم، والــذي 
يعّرف ببســاطه أنه »نقود كثيرة تطارد ســلًعا 
وخدمات قليلة«، ما يؤدي إلى ارتفاع األسعار، 
فتعود الطبقات الفقيرة تدفع تكاليف معيشة 
علــى بقيــة متطلبــات حياتهــا بأكثر مــن الدعم 
الســلع  ألن  لهــا،  الدعــم  سياســة  قّدمتــه  الــذي 
مــن  بســيط  جــزء  ســوى  تشــكل  ال  املدعومــة 
، بلغ دعم الســلع 

ً
تكاليف معيشــة العائلة. مثا

خليل العناني

الديمقراطــي  االنتقــال  تجــارب  تخبرنــا 
الشــرقية  وأوروبــا  الاتينيــة  أميــركا  فــي 
اختراعــا  أو  ســحرًا  ليســت  الديمقراطيــة  أن 
علــى  بــل  إليــه.  االهتــداء  يصعــب  عجيبــا 
العكــس، هــي عمليــة ممكنــة، إذا توفــرت لهــا 
النخــب  أحســنت  وإذا  املائمــة،  الظــروف 
الظــروف  هــذه  مــع  التعاطــي  السياســية 
ببــدء  تدفــع  قــد  فإنهــا  ونزاهــة،  بمســؤولية 
البلــدان  تكــن  فلــم  الديمقراطيــة،  العمليــة 
التــي مــّرت بتجــارب ديمقراطيــة فــي أميــركا 
أفضــل  وشــرقها  أوروبــا  وجنــوب  الاتينيــة 
حااًل، حن انتقلت من الســلطوية واالستبداد 
والصراعات األهلية، من واقع البلدان العربية 
 البرتغــال التــي حكمهــا أكثر 

ً
حاليــا. خــذ مثــا

قومــي،  ديكتاتــوري  نظــام  عقــود  أربعــة  مــن 
بقيــادة أنطونيــو ســاالزار، وخاضــت حروبــا 
منهكة للحفاظ على مستعمراتها في أفريقيا 
)أنغــوال، موزامبيــق، غينيــا البرتغاليــة، إلــخ( 
إلــى أن تــم إســقاط الحكــم الديكتاتــوري عبــر 
انقــاب عســكري لــم ترق فيــه نقطة دم واحدة، 
ومّهــد الطريــق إلــى دمقرطــة البرتغــال، فيمــا 
»ثــورة القرنفــل«. يكتــب عالــم  ُعرفــت بعدهــا بـ
السياســة األميركي، الري دايموند، في كتابه 
»روح الديمقراطية«، أنه »حن تهاوى النظام 
يكــن  لــم  القرنفــل،  ثــورة  أمــام  الديكتاتــوري 
تصبــح  ســوف  البرتغــال  أن  تمامــا  واضحــا 
دولــة ديمقراطيــة. لــم تكــن كذلــك من قبــل أبدًا، 
بــل كانــت خــال نصــف قــرن تــرزح تحــت حكم 

النفطيــة  املشــتقات  وخصوصــا  مصــر،  فــي 
فــي ميزانيــة 2018/2017  التموينيــة  والســلع 
نحــو 243.5 مليــار جنيــه مصــري، وقد شــكلت 
الخزينــة  إيــرادات  قيمــة  مــن   %26.5 وحدهــا 
العامــة البالغــة نحو 916 مليار جنيه مصري، 
العاملــن  أجــور  إلــى  الرقــم  هــذا  أضيــف  وإذا 
فــي الدولــة وتعويضاتهــم )239 مليــار جنيــه 
مصري(، وإلى تكاليف خدمة الدين )415 مليار 
جنيه مصري( فسيبلغ مجموعها 897.7 مليار 
جنيــه مصــري، أي مــا يعــادل 98% مــن إيرادات 
املوازنــة، فــا يبقــى شــيٌء لبقيــة بنــود اإلنفــاق 
الجاري واالستثماري في املوازنة، وهي كثيرة، 
الداخليــة  االســتدانة  إلــى  الدولــة  يضطــر  مــا 
والخارجية، والتي بلغت للعام نفسه نحو 420 
مليــار جنية مصري، لتغطية بقية احتياجات 
املوازنــة، والتــي بلغت بمجموعها 1336 مليار 
مــن   %31 الديــون  شــكلت  أي  مصــري،  جنيــه 
إجمالــي نفقــات املوازنــة، وهــي نســبة مرتفعة.
يــؤدي دعــم أســعار الســلع إلــى الهــدر، فالســلع 
ســورية  فــي  وأذكــر  هدرهــا،  يتــم  الرخيصــة 
الخبــز لتقديمــه  املزارعــن كانــوا يشــترون  أن 
ــا للحيوانــات، ألن أســعاره أقــل مــن أســعار 

ً
علف

العلف، كما تضخمت ظاهرة تهريب املشتقات 
النفطيــة، وخصوصــا املــازوت مــن ســورية إلى 
بســبب  لبنــان،  وخصوصــا   الجــوار،  بلــدان 
الفــارق الكبيــر فــي األســعار، مــا حّمــل الخزينة 
السورية مبالغ طائلة عقودا. أما العيب الكبير 
في سياســات الدعم هذه، فهو أنها تعطل آلية 
العامــة،  اإلدارة  حوكمــة  وتضعــف  الســوق، 
ــع املؤشــرات االقتصاديــة التــي تســاعد  وتضيِّ
االتحــاد  يلجــأ  بينمــا  االقتصــاد.  إدارة  علــى 
إلــى  الضــرورة،  حــاالت  فــي   

ً
مثــا األوروبــي، 

تقديم دعم نقدي للزراعة، وال يقدم للمزارعن 

فــي  الحــال  هــي  كانــت  كذلــك  فاشــي«.   شــبه 
الجهــة املقابلــة للبرتغــال، حــن كانت جارتها 
إســبانيا تئــن تحــت حكــم ديكتاتــوري فاشــي 
آخــر، هــو حكــم الجنــرال فرانسيســكو فرانكــو 
الــذي وصــل إلــى الســلطة عــام 1939، واســتمر 
فيهــا حتــى أصبــح مريضــا، وغيــر قــادر علــى 
القــرن  مــن  الســبعينيات  منتصــف  الحركــة، 
فــي  إســبانيا  تبــدأ  أن  قبــل  وذلــك  املاضــي. 
 ،1977 عــام  الديمقراطيــة  باتجــاه  االنتقــال 
ــنة مــا بــات ُيعــرف فــي أدبيــات االنتقــال 

ّ
مدش

للديمقراطيــة،  الثالثــة  باملوجــة  الديمقراطــي 
األميركــي  السياســة  عالــم  وصــف  حســب 
األشــهر، صمويــل هنتنغتــون. وهكــذا جــرت 
الحال قبلها في اليونان، قبل أن تنتقل حّمى 
الاتينيــة،  أميــركا  بلــدان  إلــى  الديمقراطيــة 
كالبرازيل واألرجنتن وتشــيلي والسلفادور، 
وإلــى أن وصلــت أطــراف أوروبا الشــرقية بعد 
ف دواًل 

ّ
انهيــار االتحــاد الســوفييتي الــذي خل

الديمقراطيــة.  بقطــار  االلتحــاق  إلــى  ســعت 
إلــى  الديمقراطيــة  العــدوى  وصلــت  كمــا 
الديكتاتــور  حكــم  فأطاحــت  آســيا،  أطــراف 
فيرنانــدو ماركــوس فــي الفيليبــن منتصــف 
الثمانينيات، من خال مقاومة وكفاح سلمي 
اســتمر عقودًا، وما هي إال أشــهر قليلة، حتى 
فــي  بالفيليبــن  الجنوبيــة  كوريــا  لحقــت 

إبريل/ نيسان 1987.
طريقهــا،  الديمقراطيــة  وجــدت  وهكــذا 
األوروبيــة  الشــعوب  وجــدت  باألحــرى  أو 
باتجــاه  طريقهــا،  واآلســيوية  واألميركيــة 
إنهــاء التجــارب االســتبدادية، وشــق الطريــق 

التعليــم  سياســات  الدعــم  تخفيــض  يطــاول 
والطبابة املجانية التي تقّدم لعموم املواطنن، 
والتــي تســتفيد منها الفئــات الفقيرة بالدرجة 
يســّمى  مــا  سياســات  شــملت  فــإن  األولــى، 
اإلصــاح املالــي التــي يوصي بــه البنك الدولي 
خدمــات التعليــم والصحــة، وهــذا حــدث غالًبــا 
في بلدان عديدة، فســيضاف تأثيرها الســلبي 
اآلثــار  الدعــم، وســتكون  إلــى تأثيــر تخفيــض 
، ليس على مستويات املعيشة وحسب، 

ً
كارثية

بل وعلى الحراك االجتماعي ككل، ألن التعليم 
والصحة الجيدة هما سلم االرتقاء االجتماعي 
للفئات الفقيرة. ويؤدي املس بهذه السياسات 
إلى إغاق املجتمع على دائرتن، تضم األولى 
فئــاٍت واســعة فقيــرة تفتقــر للتعليــم والصحــة 
وفــرص العمــل جيــدة الدفــع وظــروف العيــش 
ضيقــة  فئــات  الثانيــة  تضــم  بينمــا  الائقــة، 
غنية، تحتكر التعليم والصحة الجيدة وفرص 
العمــل جيــدة الدفــع والثــروة والعيــش الرغيد. 
ولكــن إن كان مــن غيــر املمكــن االســتمرار فــي 
سياســات دعم أســعار الســلع، )وال أشــمل هنا 
تقديــم التعليــم والصحــة للجميــع فتقديمهــا 

والجزائــر،  الســودان  فــي  أيضــا  نــراه  وربمــا 
الحاليــة.  انتفاضاتهمــا  غبــار  يهــدأ  أن  بعــد 
الدينيــة  النخــب  دور  هــو  الثانــي  الفــرق 
بأهميــة  الجماهيــر  توعيــة  فــي  واملجتمعيــة 
االنتقــال الديمقراطي، والحفاظ على مســاره، 
 عن االنزالق 

ً
مهمــا كانــت التكلفة، وذلــك بديا

الســلم  يّدمــر  الــذي  الفــردي  الحكــم  باتجــاه 
والتعايــش األهلــي، فقــد لعــب قــادة الكنيســة 
الاتينيــة وجنــوب  أميــركا  فــي  الكاثوليكيــة 
عــن  الشــرعية  نــزع  فــي  مهمــا  دورًا  أوروبــا 
روح  ضــد  باعتبارهــا  الســلطوية،  األنظمــة 
الديــن والســام. وهناك حكايــات عديدة حول 
والبرازيــل  الســلفادور  فــي  القساوســة  دور 
واألرجنتــن فــي تعبئــة الشــارع ضــد الحكــم 
بعضهــم  دفــع  وقــد  بلدانهــا.  فــي  الســلطوي 
حياته ثمنا لذلك، منهم القس أوسكار رميرو 
رئيــس أســاقفة الســلفادور الــذي قتلتــه »فــرق 
املــوت« التابعــة للنظــام الســلفادوري، والتــي 

ــا ضــروري(، فالطريــق القويــم لتصحيح 
ً
مجان

سياســة دعــم األســعار ال يكــون بقــرار إداري، 
يصــدره وزيــر يجلــس فــي مكتبــه، يوقــع قــراره 
غير مكترٍث بنتائجه، بل يكون بوضع سياسة 
متكاملة، تهدف إلى تنمية اقتصادية، تتوجه 
علــى  قــدرات  تحمــل  قطاعــاٍت  إلــى  خصوصــا 
النمو، وتطبق على مدى خطة خمسية تحقق 
زياداٍت في فرص العمل، وترقية في املنتجات 
تســمح  التــي  املرتفعــة  املضافــة  القيــم  ذات 
بزيــادات األجــور زيــادات حقيقيــة، واملحافظــة 
على القوة الشرائية للعملة الوطنية. ومن جهة 
أخــرى، تقليــص اإلنفاق علــى قطاعات الجيش 
ورفــع  املتضخــم،  الحكومــي  والقطــاع  واألمــن 
الحكومــي،  االقتصــادي  القطــاع  إدارة  كفــاءة 
لتحويلــه مــن خاســر الــى رابــح، وإيجــاد منــاخ 
مجموعــة  تتخــذ  وأن  لاســتثمارات،  جــاذب 
مــن السياســات التــي تؤثــر إيجاًبا على توزيع 
املشــتغلن  حصــة  وزيــادة  الوطنــي،  الدخــل 
بأجــر )حصــة األجــور( مقابــل تخفيــض حصة 
املالكــن )األربــاح(، وهــذه لهــا تفاصيــل كثيرة. 
وأن يتم تقليص الدعم، بالتدريج، ضمن خطة 
تضمن حصول الفئات الشعبية على تعويٍض 
متناسب عما تفقده جّراء تقليص الدعم، إن لم 
يكن أكثر، وعندما يتحّسن دخل هذه الفئات ال 

يبقى ثّمة حاجة لدعم األسعار.  
ولكن هذا الطريق القويم لتصحيح سياســات 
بالفســاد  مســدوٌد  بلداننــا  فــي  األســعار  دعــم 
ونهب املال العام واإلدارة الضعيفة التي تقدم 
الــوالء علــى الكفــاءة، واســتمرار ســيطرة نخٍب 
فتوجــه  االقتصــادي،  بالقــرار  تتحّكــم  ضيقــٍة 

مياهه نحو طواحينها. 
ما لم تصلح السياسة لن يصلح االقتصاد.

)كاتب وباحث سوري(

كانت مهمتها استهداف املعارضن لألنظمة 
الســلطوية في دول أميركا الاتينية. وهو ما 
لــم يحــدث في بلداننا التي يلعب رجال الدين 
فــي كثيــر منهــا دورًا مهمــا فــي الحفــاظ علــى 
الحكــم الســلطوي وتثبيتــه، بمبــّررات دينيــة 

وثيولوجية مختلفة.
الفرق الثالث هو دور الجوار القريب والبعيد 
في إنجاح أو إخفاق االنتقال الديمقراطي في 
البــاد املعنيــة، ففــي معظــم، إن لم يكن جميع، 
أميــركا  فــي  الديمقراطــي  االنتقــال  تجــارب 
الاتينية وجنوب وشرق أوروبا وحتى آسيا 
الجنوبيــة(  وكوريــا  الفيليبــن  )خصوصــا 
دورًا  والدوليــة  اإلقليميــة  الضغــوط  لعبــت 
حيويــا فــي االنتقــال الديمقراطــي والقطيعــة 
مــع املاضــي الســلطوي، فقــد شــجعت أوروبــا 
فــي  الديمقراطيــة  التجربــة  نجــاح  علــى 
البرتغال واليونان والبرازيل، وكذلك في دول 
شــرق أوروبا. كما ســاعدت الواليات املتحدة، 
فــي  حلفائهــا  علــى  ضغوطهــا  خــال  مــن 
الفيليبــن وكوريــا الجنوبيــة، علــى االنتقــال 
الديمقراطــي. وعلــى العكس من ذلك، فإن دول 
الجــوار العربــي واألوروبــي، وكذلــك أميــركا، 
االنتقــال  تجربــة  إحبــاط  فــي  دورًا  لعبــت 
الديمقراطي في العالم العربي وإفشالها منذ 

عام 2011. 
يبقــى  العوامــل،  هــذه  معالجــة  وبــدون 
انتقــال  تحقيــق  العــرب  علــى  الصعــب  مــن 
ديمقراطي ناجع، وسيتم إعادة إنتاج الحكم 

السلطوي بطرق وأشكال مختلفة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

مستلزمات إنتاج بأسعار مدعومة.
من جهٍة أخرى، يسهم دعم األسعار في خفض 
خفــض  فــي  يســهم  كمــا  األجــور،  مســتويات 
تكاليــف الطاقــة )كهربــاء أو مشــتقات نفطيــة 
أو غــاز(، وبالتالــي خفــض كلفــة املنتجــات، مــا 
يشجع الصناعة وصادراتها. وبالتالي، يؤدي 
حزمــة  مــع  يترافــق  ال  الــذي  الدعــم  تخفيــض 
سياســاٍت تواجه األثر الســلبي للدعم إلى رفع 
التكاليــف وتراجــع الصادرات، وبالتالي تزايد 
، رفعت السلطة سعر 

ً
البطالة. في سورية مثا

أيــار 2008 بمعــدل  فــي بدايــة مايــو/  املــازوت 
أن  النتيجــة  فكانــت  ونصــف،  مــرات  ثــاث 
تحولــت حقــول كثيــرة، خــال عامــن فقــط، مــن 
خضراء تنتج القمح والقطن والخضروات إلى 
اٍت  أراض قاحلــة، ألن الســلطة لــم تتخــذ إجــراء
تعويضيــة. وقــد كانــت السياســة االقتصاديــة 
 ،2000 ســنة  بعــد  اتجهــت،  التــي  ســورية  فــي 
أكثــر ضــد مصالح الفئــات الفقيرة، إضافة إلى 
اإلدارة الفاشلة لاقتصاد أحد أسباب انطاق 

االحتجاجات في 2011. 
املشكلة أن البلدان التي طبقت هذه السياسات 
أو تطبقها، وتســعى إلى تعديلها، إنما تعجز 
عــن إيجــاد سياســات بديلــة منتجــة، تعــّوض 
تراجــع  نتيجــة  تفقــده،  عمــا  الفقيــرة  الفئــات 
الدعم، فيكون إصاح السياســات على حســاب 
هــذه الفئــات، خصوصــا أن الــدول التــي طبقــت 
 
ً
متدنيــة أجــوًرا  تقــّدم  كانــت  السياســات  هــذه 

للمشتغلن في القطاع العام، بحجة أن أسعار 
السلع والخدمات األساسية مدعومة. وعندما 
يتــم تقليــص الدعــم ال يتــم رفــع األجــور ســوى 
الســلبية،  آثــاره  تعــادل  ال  ضئيلــة،  بنســبة 
فتكــون الخســائر مضاعفــة. وتتضاعــف اآلثار 
على مستويات معيشة الفئات الفقيرة، عندما 

نحــو الحكــم الديمقراطــي. وقــد كانــت لديهــا 
الظروف نفسها في العالم العربي اآلن، سواء 
مــن حيــث صراعــات أهليــة طاحنــة )البرتغــال 
أو جنــراالت عســكرين قابضــن  وإســبانيا( 
على السلطة )األرجنتن، البرازيل، تشيلي( أو 
أحزاب مهيمنة على السلطة )الفيليبن، كوريا 
الجنوبيــة، بولنــدا، أملانيــا الشــرقية(. وهو ما 
ُيثير التساؤل حول فشل االنتقال الديمقراطي 
ــق 

ّ
فــي العالــم العربــي، ومــا إذا كان األمــر يتعل

بالثقافــة العربية التي تخاصم الديمقراطية، 
كمــا يقــول املستشــرقون، أو كمــا يّدعي بعض 

مثقفينا املتنطعن.
وتكشــف مقارنــة ســريعة بــن هــذه التجــارب 
املذكــورة وتجربــة العالم العربي فيما يخص 
الديمقراطية أن ثّمة ثاثة فروق أساســية، أو 
علــى األقــل ماحظــات فارقــة بــن التجربتــن. 
الــذي تلعبــه  أولهــا يتعلــق بالــدور املحــوري 
النخب السياسية في أثناء املراحل االنتقالية، 
فعلــى عكــس التجــارب األخــرى التــي نجحــت 
فــي اســتثمار فرصــة  النخــب الجديــدة  فيهــا 
ســقوط األنظمــة الســلطوية، مــن أجــل تحقيق 
انتقــال ديمقراطــي ناجــع، فقــد أخفقت النخب 
السياســية العربيــة فــي القيــام بالدور نفســه، 
حــن الحــت الفرصة مع املوجة األولى للربيع 
العربــي. وقــد غرقــت هــذه النخب فــي خافاٍت 
وإيديولوجيــٍة  سياســيٍة  واســتقطاباٍت 
مــن  أو  القديمــة،  األنظمــة  دفعــت  وهوياتيــٍة، 
هــو علــى شــاكلتها، إلــى العــودة إلــى الحيــاة 
فــي  االنتقاليــة  التجربــة  ووأد  السياســية، 
مهدهــا. حــدث ذلــك فــي مصر واليمــن وليبيا، 

ما لم تصلح السياسة لن يصلح االقتصاد

العرب واالختبار العسير للديمقراطية

الطريق القويم 
لتصحيح سياسات دعم 

األسعار في بلداننا 
مسدوٌد بالفساد 
ونهب المال العام

لعبت دول الجوار 
العربي واألوروبي، 
وأميركا، دورًا في 

إحباط تجربة االنتقال 
الديمقراطي

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

رئيس التحرير بشير البكر   ¶  نائب رئيس التحرير حسام كنفاني   ¶   مدير التحرير  
 ارنست خوري   ¶   المدير الفني    إميل  منعم   ¶    سكرتير التحرير   حكيم عنكر ¶

السياسة  جمانة فرحات  ¶  االقتصاد مصطفى عبد السالم  ¶  الثقافة  
نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  ¶  المجتمع  
محمد  تحقيقات     ¶ التليلي   نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف 
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ نزار قنديل   مراسلون    ¶ عزام  

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

خضار تنقل كوليرا اليمن

17

صنعاء ــ العربي الجديد

صنعــاء،  فــي  املحليــة  الســلطات  فشــلت 
حتــى  الحوثيــن،  لســيطرة  الخاضعــة 
ر( 

َ
ض

ُ
اليــوم، فــي منــع دخــول الخضــار )الخ

املروّيــة بميــاه الصــرف الصحــي إلــى املدينــة بهدف 
الحّد من انتشار الكوليرا في الباد، على الرغم من 
 لجنــة الطــوارئ فــي العاصمــة اليمنيــة أصــدرت 

ّ
أن

في الثالث من إبريل/ نيســان الجاري قرارًا يقضي 
الصحــي.  الصــرف  بميــاه  املروّيــة  الخضــار  بمنــع 

كبيــر مــن اليمنيــن، مــا بــن الخضــار الســليمة وتلــك 
»العربــي  املروّيــة بميــاه الصــرف الصحــي. ويشــير لـ
أمانــة  فــي  الســكان  مــن  »كثيريــن   

ّ
أن إلــى  الجديــد« 

الــذي  املنــع  بقــرار  يعلمــون  ال  صنعــاء  العاصمــة 
فرضتــه الســلطات املحليــة علــى شــاحنات الخضــار 
 »تلــك الشــاحنات تتدفــق 

ّ
غيــر الصحيــة«، مؤكــدًا أن

يوميا على أســواق صنعاء كلها، وال معنى ألّي قرار 
ال تتبعــه إجــراءات حقيقية لــردع املخالفن«. يضيف 
الطريــق  طــول  علــى  املنتشــرة  األمنيــة  »النقــاط   

ّ
أن

الشــاحنات  مــرور  مقابــل  فــي  رشــاوى  تتقاضــى 
والجميع يعلم باألمر، بما في ذلك السلطات املحلية. 

 الطرف ألسباب مجهولة«.
ّ

ها تغض
ّ
لكن

أّمــا عبــد امللــك دحــان، وهــو صاحــب محــال للخضــار 
 »عمليات 

ّ
»العربــي الجديــد« إن فــي صنعــاء، فيقــول لـ

دخــول  منــع  قــرار  صــدور  منــذ  انخفضــت  البيــع 
الخضــار املروّيــة بميــاه الصــرف الصحــي إلــى أمانــة 
اإلصابــة  مــن  خائفــون  فالنــاس  صنعــاء.  العاصمــة 
بمــرض الكوليــرا، فعزفــوا عن الشــراء، وهو ما عّرض 
فــي  كبيــرة  ماليــة  لخســائر  الخضــار  تجــار  جميــع 
ر األطبــاء املواطنــن مــن 

ّ
خــال املــّدة األخيــرة«. ويحــذ

الخضار املروّية بمياه الصرف الصحي، ملا قد تنقله 
مــن أمــراض وأوبئــة. وفــي هــذا اإلطار، يؤكــد الدكتور 
اإلســهال  عــاج  مركــز  أطبــاء  أحــد  الدغشــي،  منيــر 
والطعــام،  امليــاه  »تلــّوث   

ّ
أن صنعــاء،  فــي  والكوليــرا 

ال ســّيما الخضــار املروّيــة بميــاه الصــرف الصحــي، 
األســباب  مــن  العاصمــة صنعــاء،  مــزارع شــمال  فــي 
ــي مــرض الكوليــرا أخيــرًا في صنعاء 

ّ
الرئيســية لتفش

ومن ثم انتقاله إلى مناطق أخرى«. يضيف الدغشي 
 »ميــاه الصــرف الصحــي غيــر 

ّ
»العربــي الجديــد« أن لـ

ومســببة  كثيــرة  جراثيــم  علــى  تحتــوي  املعالجــة 
املحاصيــل  إلــى  بدورهــا  تنتقــل  وأوبئــة  ألمــراض 

الزراعية التي ُيقبل عليها املستهلكون«.

وكانــت وزارة الصحــة العامــة والســكان في صنعاء 
قــد أعلنــت فــي الســابع مــن إبريــل/ نيســان الجــاري 
حالــة الطــوارئ ملواجهة مــرض الكوليرا الذي أودى 
بحيــاة العشــرات وأصاب اآلالف منــذ مطلع يناير/ 

كانون الثاني املاضي.
 ذلــك 

ّ
»العربــي الجديــد« إن يقــول محســن اآلنســي لـ

دفعــه إلــى مقاطعــة الخضــار، حرصــا علــى ســامة 
ــه منعهم »منذ أســبوَعن 

ّ
أفــراد عائلتــه، موضحــا أن

والفجــل  والكــراث  والجرجيــر  الخــس  شــراء  مــن 
ك 

َ
ستهل

ُ
 نوع آخر من الخضار التي ت

ّ
والجشمي وكل

 »كثيرين هم 
ّ
من دون طهي«. ويلفت اآلنسي إلى أن

اليمنيــون الذيــن ال يعلمــون مــا هــي مخاطــر تلــك 
دون  مــن  يتناولهــا  بعضهــم   

ّ
فــإن كذلــك  الخضــار، 

غســلها جيــدًا. ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل املواطنــن 
أكثــر عرضــة للكوليرا ولغيره من أمراض«. ويشــير 
القاضــي  األخيــر  الســلطات  »قــرار   

ّ
أن إلــى  اآلنســي 

العاصمــة  أمانــة  إلــى  الخضــار  تلــك  دخــول  بمنــع 
الكوليــرا  فــي مكافحــة  قــد يســاهم بصــورة كبيــرة 
اإلجــراءات  واتخــاذ  تطبيقــه  حــال  فــي  ــي، 

ّ
املتفش

الازمة ضّد املزارعن والباعة املخالفن للحظر«.
واليمنيــون ال يســتغنون عــن الخضــار فــي موائدهم، 
علــى الرغــم مــن املخاطــر. وهذا ما يؤكــده مواطن علم 
بقــرار حظــر دخول الخضار إلــى صنعاء من جيرانه، 
 األمــر لــم يثنــه عــن شــرائها. يضيــف: »لســت 

ّ
غيــر أن

 آخريــن يبــدون 
ّ
وحــدي. كثيــرون يفعلــون املثــل«. لكــن

»العربــي الجديد«: »أشــتري  حذريــن. فيقــول ناصــر لـ
زراعتهــا«،  مــكان  مــن  التأكــد  بعــد  يوميــا  الخضــار 
 »أحــد أقربائــي الــذي يســكن فــي منطقــة 

ّ
موضحــا أن

مــن  ســنوات  قبــل  رنــي 
ّ
حذ شــمال صنعــاء،  الرحبــة، 

خضار املنطقة املروّية بمياه الصرف الصحي، نظرًا 
إلى أضرارها الكثيرة«.

مــن جهتــه، ال يفــّرق علــي الوصابــي، شــأنه شــأن عدد 

مجتمع
بــدأ القطــاع الصحــي فــي قطــر فــي تنفيــذ خطــط لتحســن الخدمــات املقدمــة للمرضــى املصابــن 
بأمــراض مزمنــة متعــددة. وتتضمــن الخطــط تزويــد القطــاع الصحــي بالبيانــات الوبائيــة الازمــة 
للحصــول علــى فهــم أفضــل لتوزيع العوامل ومحددات وعــبء اإلصابة باألمراض املزمنة املتعددة، 
مــع التركيــز علــى الســكري والســرطان وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والجهــاز التنفســي، كمــا 
تثقيــف املرضــى حــول كيفيــة إدارة حاالتهــم بنجــاح مــن خــال الحفــاظ علــى الســلوكيات الصحيــة 
)قنا( وتجنب املضاعفات السلبية وعمليات الدخول غير الضرورية إلى املستشفى. 

 
ّ
أظهــرت دراســة مــن جامعــة »النكســتر« البريطانيــة بالتعــاون مع جامعة »ســيدني« األســترالية، أن
التنمــر الــذي يتعــرض لــه تاميــذ املرحلــة الثانويــة يزيــد بشــكل كبير مــن فرص إصابتهم بمشــاكل 
عقليــة ومــن بطالتهــم الحقــا. وراقــب الباحثــون 7000 تلميــذ ثانــوي فــي إنكلتــرا، ورصــدوا حالتهــم 
 تعــرض التاميــذ للتنمــر يجعلهــم عرضــة ملشــاكل 

ّ
 25 عامــا. ووجــد الباحثــون أن

ّ
الحقــا فــي ســن

الصحــة العقليــة بنســبة 40 فــي املائــة عندمــا يصلــون إلــى ســن 25 عامــا كمــا يزيــد مــن احتمــال أن 
)األناضول( يكونوا عاطلن من العمل بنسبة 35 في السن نفسها. 

تالميذ الثانوي ضحايا التنمر أكثر عرضة للبطالة الحقًاتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة في قطر

حيــث  اليابانــي،  كاملجتمــع  مجتمــع  فــي 
كثيــرًا  النــاس  ويهتــم  جــدًا،  ثمــن  الوقــت 
مــن  بــات  عليــه،  يقدمــون  مــا   

ّ
كل بنتائــج 

العســير فــي كثيــر من األحيــان العثور على 
املواعــدة  عــن طريــق وســائل  شــريك حيــاة 
التقليديــة. وهكــذا باتــوا يتحولــون عنهــا، 
إلــى خيــارات إلكترونية، عن طريق خدمات 
املواعــدة عبــر اإلنترنــت، بحســب تقريــر من 

موقع »جابان توداي«.
بــداًل مــن زيــارة وكالــة املواعــدة، أو حضــور 
حفــات التوفيــق بــن الشــركاء املحتملــن، 
أو العثور على شريك بطرق قديمة عديدة، 

يتطلــع النــاس إلــى شاشــاتهم علــى أمــل أن 
يســاعدهم الــذكاء االصطناعــي فــي العثــور 
علــى موعد مناســب. وفــي هذا اإلطار، تقدم 
10 شركات مثل هذه الخدمات، مع ماحظة 
 منهــا تنمــو 

ّ
 قاعــدة املســتخدمن فــي كل

ّ
أن

بسرعة في السنوات األخيرة.
مــع ذلــك، ال تقتصــر خدمــات الشــركات على 
العالــم االفتراضــي فحســب، بــل تســتضيف 
بعــض األحــداث أيضــا، مــن قبيــل اللقــاءات 
الاحقة التي يمكن فيها للشركاء املحتملن 
ببعــض  بعضهــم  شــخصيا  االجتمــاع 
الشــخصي،  امللــف  صــورة  حقيقــة  لكشــف 

ومــا إذا كانــت متطابقــة مــع الواقــع. تــزوج 
ماكوتــو )30 عامــا( مــن ســاياكا )33 عامــا( 
فــي يونيــو/  وهــي باحثــة جامعيــة مثلــه، 
حزيران من العام املاضي، بعد اجتماعهما 
املحتملــن  الشــركاء  مطابقــة  خدمــة  فــي 
عبــر اإلنترنــت »بيــرز« التــي تديرهــا شــركة 
كاهمــا  علــم  طوكيــو.  ومقرهــا  »يوريــكا« 
بخدمة التوفيق من خال إعانات وســائل 
دون  مــن  واشــتركا  االجتماعــي  التواصــل 
 
ّ
التفكيــر كثيــرًا فــي األمــر، بعــد إدراكهمــا أن

كثيرين يستخدمونها.
بحــّب  والشــعور  املشــترك،  االهتمــام  بعــد 

متبــادل عبــر دردشــات نصيــة حــول الســفر 
وغيرهــا مــن املشــاعر املشــتركة، طوال ســتة 
اللقــاء  تجربــة  يخوضــا  أن  قــررا  أشــهر، 
حفــات  »تميــل  ماكوتــو:  يقــول  الواقعــي. 
 الكثير من الناس 

ّ
التوفيــق إلــى التفاؤل ألن

يخافــون مــن الظهــور عــادة، وفرصــة اللقــاء 
أكثــر  التطبيقــات  للغايــة.  بشــريك ضئيلــة 
مــن   

ّ
إن ســاياكا  تقــول  بدورهــا،  ســهولة«. 

غير املرجح أن تجد حبا في دائرة معارفها 
الوظيفــة  فــي  ســنوات   10 أمضــت  بعدمــا 
نفســها، لذلــك كان عليهــا أن تجــرب شــيئا 
بالخدمــة  ســعيدين  كان  »والــداي  جديــدًا: 

هــا تشــبه مواعيد 
ّ
التــي وصفتهــا لهمــا، بأن

الــزواج املدّبــر التــي كانت فــي أيامهما«. في 
النهايــة انســجم الشــريكان املحتمــان فــي 
الواقــع كمــا كان عبــر الخدمــة اإللكترونيــة 
ووصــل األمــر إلــى الــزواج. للداللة على نمو 
اإلشــارة  تكفــي  اليابــان،  فــي  القطــاع  هــذا 
 خدمــة »بيــرز« بــدأت عــام 2012 فــي 

ّ
إلــى أن

اليابــان، ثــم أطلقــت نســخة فــي تايــوان فــي 
فــي  الجنوبيــة  كوريــا  وفــي  التالــي،  العــام 
عــام 2017، ليتجــاوز مجمــوع املســتخدمن 
املسجلن فيها حاليا عشرة ماين عضو.
عصام...

البحث عن شريك بات إلكترونيًا في اليابان

ذمار  جامعة  في  الزراعي  الباحث  يقول 
الجديد«  لـ»العربي  راجح،  عفيف  )وسط(، 
الصرف  لمحطات  االستيعابية  »الطاقة  أّن 
توسعة  إلى  وتحتاج  منخفضة  الصحي 
من جرّاء زيادة كميات مياه الصرف الصحي 
في  المستمر  االرتفاع  بسبب  صنعاء  في 
أّن »منع دخول  إلى  السكان«. ويشير  عدد 
الخضار يبقى إجراًء طارئًا، أّما الحل األجدى 
معالجة  مــحــطــات  تــوفــيــر  فيقتضي 
طاقة  ذات  ــعــادمــة  ال للمياه   حــديــثــة 

استيعابية عالية«.

محطات معالجة

عصام سحمراني

على مواقع التواصل االجتماعي تكررت 
حوادث لشخصيات بات يطلق عليها لقب 
رة« تكشف عن »أخالقيات مذمومة 

ّ
»مؤث

ومواقف مرفوضة وأخطاء ال تغتفر 
لها«، ما أثار غضب قطاعات عريضة من 

مستخدمي تلك الوسائل، وامتد األمر 
أحيانًا إلى اإلعالم التقليدي واإللكتروني في 

ما يعرضه عن تلك املواقع.
التصنيفات السابقة هي ابنة مجتمعها 

بالتأكيد، فما قد يكون خطأ لدى فالن قد 
ال يكون خطأ لدى آخرين. مسألة النسبية 

طاغية في هذا املقام، والبنية االجتماعية 
لبلد وثقافة ما تختلف عنها في بلد وثقافة 

أخرى، وإن كان هناك اتفاق شبه عام، أو 
شبه إجماع على بعض األمور، بدعوى الدين، 

أو األخالق العامة، أو اإلتيكيت، أو الحس 
املشترك، أو القوانن، أو غيرها من املحركات 

 مجتمع، وعبر املجتمعات.
ّ

الرئيسة في كل
أّي رأي، سيقابل رافضن ومؤيدين، سواء 

كانوا رافضن ومؤيدين عن قناعة وعلم 
وخبرة ومعايير ثابتة، أم عن مواقف 

مسبقة وانحياز وعاطفة وانقياد وتمييز 
وجهل. قس على ذلك حتى النظريات 
الكونية الكبرى؛ أكبر النظريات على 
اإلطالق... بل أبعد من الثقب األسود، 
وحدود الكون التي ال نعرفها أساسًا.

نا في هذا املقام ال نناقش في النسبية 
ّ
لكن

وما فيها، وفي بنية املجتمع وما تحمل من 
تأويالت ويرتبط بها من مواقف وتمثيالت 

اجتماعية. النقاش هو حول هؤالء 
رين« بالذات. فمن هم؟ هم فنانون، 

ّ
»املؤث

وسياسيون، وإعالميون، ورياضيون، 
وربما يكون من بينهم أكاديميون، وخبراء 

في مجاالت عدة، لكّن أكثرهم يحملون 
صفة »ناشطن على السوشال ميديا« وهي 

 
ً
 من يمضون وقتًا طويال

ّ
صفة تشمل كل

على تلك املواقع يعرضون خصوصيات 
حياتهم، ويتحدثون في الشؤون العامة، وال 
يغيبون عن أّي قضية من القضايا، إذ لهم 
 منها موقف ينسجم مع توجهاتهم 

ّ
في كل

العامة وخلفياتهم ونظرة املتابعن إليهم، 
وإن فاجأوا هؤالء أحيانًا، يسقطون فجأة 

في نظرهم، وتنقسم الشاشات اإللكترونية 
ما بن مؤيد وغاضب وشاتم ومقاطع.
ر« 

ّ
هي لعبة لها طرفان؛ الشخص »املؤث

ما ازدادت اإلعجابات 
ّ
واملستخدم املتلقي، فكل

واملشاركات والردود على الطرف األول 
من جانب الطرف الثاني، كبر أكثر وباتت 

مواقفه أكثر غزارة وتصلبًا وتشددًا، حتى 
لو كانت الردود منتقدة مهاجمة، فاألصل أّن 

له مؤيدين أيضًا بالرغم من املنتقدين.
الصورة األكثر وضوحًا هي لدى هؤالء 

رين« لكّن األمر ال يقتصر عليهم بل 
ّ
»املؤث

يمتد حتى إلى ميادين مختلفة، فالطرفان 
على حالهما، وحضور الجمهور هو 

األساس، حتى يحسب أستاذ جامعي 
 أّن فيه »انطوى العالم األكبر« وهو 

ً
مثال

 ما يعرف من مفاهيم 
ّ

يستعرض كل
ونظريات في مهاجمة طالب... فقط ألّن 
الجلسة شهدت حضور جمهور كبير 

متنوع املشارب.

الحاجة 
إلى جمهور

مزاج

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

هل هي مرويّة بمياه الصرف الصحي؟ )العربي الجديد(



خطف وسرقة وقتل وتجارة أعضاء وابتزاز 
نساء وصل إلى حّد االبتزاز الجنسي. بشتى 
الوسائل والطرق يحاصر هؤالء أبناء سلمية 
من  الحياة  بمستلزمات  يتعلق  ما  في  حتى 
املياه  وقطع  طويلة  لساعات  الكهرباء  قطع 

وصواًل إلى قطع مواد التدفئة.
ــوقــــود  الـــشـــبـــيـــحـــة يـــتـــحـــكـــمـــون بـــمـــحـــطـــات الــ
بــســالحــهــم ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــكــمــيــة الــتــي 
يــريــدونــهــا مـــن الـــوقـــود ويــبــيــعــونــه بــأســعــار 
املــازوت،  عالية، بينما األهالي ممنوع عنهم 
وحــتــى غـــاز الــطــبــخ الــــذي خــصــصــت سلمية 
جـــزء ضئيل.   

ّ
إال منها  يــصــل  ال  مــنــه  بحصة 

ــاز بـــات معجزة  الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة غـ
تــتــطــلــب الــــوقــــوف فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة، فــي 
انــتــظــار مــجــيء ســـيـــارة الـــغـــاز، كــمــا ال يخلو 
األمـــر مــن مــضــايــقــات وتــســلــط للشبيحة في 
هذا األمر. ويتكرر الوضع نفسه أمام املخابز، 
فهناك نافذة للنساء وأخرى للرجال ونافذة 
متاحة  تــكــون  الــنــوافــذ  وجــمــيــع  للعسكرين، 
دون  من  والشبيحة  واملتسلطن  للمتنفذين 
أّي رادع، فدائمًا  احــتــرام ألحــد ومــن دون  أّي 
ما يقدمون على اقتحام املخبز في حال تأخر 

في إعطائهم الخبز.

خدمة عسكرية
»العربي الجديد«  الناشط عهد يونس، يقول لـ
 ســـوق الــشــبــان مــمــن هــم فــي ســن الــخــدمــة 

ّ
إن

اإللزامية إلى العسكرية مستمر، ويجرى عبر 
ألسمائهم،  وتعميم  ومــالحــقــة  دهـــم  حــمــالت 

 كثيرين من شبان املدينة عند حلول 
ّ
كما أن

الـــخـــدمـــة اإللــــزامــــيــــة يــســتــخــدمــون الــتــأجــيــل 
، وفــــي حــــال اســتــنــفــدوا هــذا 

ً
الــجــامــعــي مـــثـــال

التأجيل يحاولون الفرار خارج البالد. يتابع 
 البعض ال 

ّ
 كثيرين غادروا لهذا السبب لكن

ّ
أن

يتمكن من ذلك بسبب الفقر، فيختبئ بعيدًا 
عن األنظار داخل سلمية. ومنهم من يلتحق 
إلى  ويشير  واالختباء.  السفر  لتعذر  مجبرًا 
 األغلبية الساحقة ممن تطوعوا في قوات 

ّ
أن

الــدفــاع الــوطــنــي، الــتــابــعــة لــلــنــظــام، مــن أبــنــاء 
ــم في  ســلــمــيــة، فــعــلــوا ذلـــك بــســبــب الــفــقــر، وهـ
أّي  العمل وال يملكون  األســاس عاطلون من 

مؤهالت علمية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، يــتــابــع يــونــس: »عمليات 
تنفيذها  يتولى  املالي  واالبــتــزاز  االختطاف 
مــتــنــفــذون مـــن عـــائـــالت مــعــروفــة بــمــواالتــهــا 
الــنــظــام، ويــشــاركــهــم بــعــض األشـــخـــاص من 
املدينة  أهـــل  املــتــعــاونــن مــن  أهــــداف  سلمية. 
الحصول على مناصب ضمن الدفاع الوطني 
أو حزب البعث، والحصول على املال وإرضاء 
مــــن يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم مـــســـؤولـــن عــــن عــمــلــيــات 
الــتــشــبــيــح والـــخـــطـــف. وبــالــنــســبــة لــلــعــائــالت 
املتنفذة نفسها فالهدف هنا فرض السيطرة 
على أبناء هذه املدينة وإحداث شرخ طائفي 
األعمال  بهذه  يقوم   من 

ّ
أن وسياسي بحجة 

هم اإلرهابيون واملعارضون، كما زرع الفتنة 
بن أبناء املدينة«.

 رمـــي الــقــنــابــل وإطـــالق 
ّ
يشير يــونــس إلـــى أن

النار داخل املدينة دائما الوقوع، أكان بسبب 

عبد اهلل البشير

تقول يارا، ابنة مدينة سلمية في 
ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، فـــي بــدايــة 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  إلـــى  حديثها 
»املــضــايــقــات ال حـــدود لــهــا، وتــصــل إلـــى حــّد 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى أبـــنـــاء هــــذه املــديــنــة 
ــل الـــوطـــن. تــبــدأ املــضــايــقــات من  املــنــفــيــة داخــ
البوابات وصواًل إلى قلب املدينة، إذ أنشأت 
مــجــمــوعــات شــبــيــحــة الــعــديــد مـــن الــحــواجــز، 
لغرض ابتزاز الناس وسرقتهم واختطافهم 
حاجز  ومنها  أحيانًا.  قتلهم  بل  واعتقالهم، 
خـــنـــيـــفـــس وحـــــاجـــــز الـــســـطـــحـــيـــات وحــــاجــــز 
املــلــيــون، واألخــيــر ال يسمح بعبور أحــد منه 
حتى يدفع مبلغ مليون ليرة سورية )1940 

دوالرًا أميركيًا(، ولذلك سّمي بهذا االسم«.
 

ّ
تتابع يارا: »مهمة هذه الحواجز أن توقف كل
ما يعبر من أمامها، مثل حافالت نقل الركاب، 
الــركــاب، ويــأخــذون املــال  إذ يعتقل الشبيحة 
من أبناء املدن املجاورة ليتمكنوا من العبور 
إلى مدنهم، كما يعتقلون من ليسوا راضن 
عنه، ويخطفون البعض ويطلبون فدية فيه. 
إذ يؤخذ  العابرة،  السيارات  األمــر نفسه مع 
املــــال عــنــوة مــن ســائــقــيــهــا، أو يــســرقــون مما 
لديهم فيها من بضائع إن كانوا تجارًا، كما 
يــلــزمــونــهــم بــدفــع مــبــالــغ مــالــيــه كــبــيــرة، وفــي 
بــعــض األحـــيـــان يـــأخـــذون الــفــديــة ويــقــتــلــون 
املخطوف. ويلجأ املسلحون إلى فرض مقابل 
مـــالـــي لــلــســمــاح بــعــبــور أي شـــخـــص، ســـواء 
وهــذه  للنظام.  مطلوب  غير  أم  مطلوبًا  كــان 
الــحــواجــز تبيح عــبــور أّي شــخــص أو شــيء 

مقابل املال«.

سيطرة الشبيحة
تــضــيــف يــــــارا: »ال يــقــتــصــر خــطــر الــشــبــيــحــة 
على مداخل املدينة، إلى داخلها، فعصابات 
املرتزقة تبتز أصحاب املحالت وتأخذ منهم 
إتــــــاوات، وتــكــســر وتــخــلــع فـــي أحـــيـــان كثيرة 
املــحــالت الــتــجــاريــة وتــســرق مــا فــيــهــا. كــذلــك، 
وتطلب  املدينة  داخــل  مــن  أشخاصًا  تخطف 
الجنسن،  مــن  تعتقل شبابًا  أو  مالية،  فــدى 
النظام،  مــعــارضــة  والتهمة  يحتجون،  ممن 
وتــســوقــهــم إلـــى مــراكــز اعــتــقــال داخـــل املدينة 
مـــثـــل مــعــتــقــل آل جـــاكـــيـــش، ومـــعـــتـــقـــل عــيــد، 

ومعتقل سالمة، وتخضعهم للتعذيب«.
ــارا قــصــة: »طــبــيــب مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة  تــنــقــل يــ
للعديد  تــعــرض  مــعــروفــة،  إلــى عائلة  ينتمي 
من حاالت االبتزاز املالي على العلن، والحجة 
 للمبتزين حصة من هذا 

ّ
ه يملك املــال، وأن

ّ
أن

املال. تعرض للمالحقة بطريقة غير مباشرة، 
وعندما لم يستجب جرت مالحقته علنًا في 
وضـــح الــنــهــار وأمــــام مــنــزلــه، وعــنــدمــا حــاول 
وطالبوا  املبتزون  أبعدهم  التدخل  الجيران 
الــطــبــيــب بــمــبــلــغ قــــدره مــلــيــون لـــيـــرة... ودفـــع 

.»
ً
املبلغ فعال

ــــرة لــــهــــذه  ــيـ ــ ــثـ ــ ــن حـــــــــــــوادث كـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ هـ
املــجــمــوعــات، فــأعــمــالــهــا تــعــدت املــحــظــور من 

سلمية
مدينة سورية 

يرعبها النظام 
وشبيحته

ريف  في  السورية  سلمية  مدينة  في  االنتهاكات  تتكرر 
اإلسماعيلية،  الطائفة  معقل  بأنّها  المعروفة  حماة، 
على  معيشيًا  النظام  شبيحة  تضييق  طابع  وتتخذ 

األهالي وخطفهم وابتزازهم وسوقهم إلى التجنيد

االنتهاكات في مراكز 
التوقيف وفي السجون 

التونسية مستمرة. 
وتسجل المنظمات 

الحقوقية حاالت عديدة 
وصل بعضها إلى حّد 

الموت، مع تلفيق 
االتهامات، وعدم 

انكشاف الحقيقة كاملة. 
وهو ما يسيء إلى 

السجل الحقوقي للبالد

انتهاكات مستمرة في سجون تونس

فتيات عدة خطفن 
أو وقعن ضحية 

للتحرش حتى في 
الشوارع الرئيسية

يحّدها من الشمال الرعب... 
ومن الجنوب الحزن... ومن 

الشرق الغبار

يتكرر سوء المعاملة 
خالل توقيف األشخاص 

وحرمان بعضهم من 
االتصال بمحاٍم

تواصل ارتكاب االنتهاكات 
في حق الموقوفين 

سببه اإلفالت من العقاب

1819
مجتمع

تونس ــ مريم الناصري

مــارس/   12 فــي  االحتجاجية  الوقفة  »خـــالل 
آذار املاضي ألقي القبض علّي، وطلبوا مني 
دعا  التي  االحتجاجات  في  مشاركة  رخصة 
إلــيــهــا بــعــض نــاشــطــي املــجــتــمــع املــدنــي على 
الرابطة  مستشفى  فــي  ــع 

ّ
الــرض وفـــاة  خلفية 

ــًا عــــن جــمــيــع املـــشـــاركـــن  ــ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة. ودونـ
ه 

ّ
لبت مني رخصة االحتجاج بالرغم من أن

ُ
ط

الــدســتــور. ثــم التف حولي تسعة  حــق يكفله 
عــنــاصــر شــرطــة وبـــــدأوا بــركــلــي واقــتــادونــي 
إلى مركزهم بعد تمزيق مالبسي والتحرش 
ــربـــي وشـــتـــمـــي وتــعــريــة  بــــي جــنــســيــًا مــــع ضـ
جسدي«. هذا ما يتحّدث به املدون والناشط 
في الجمعيات وجدي املحواشي عن ظروف 

وأسباب توقيفه في ساحة القصبة أخيرًا.
يضيف: »تّم في املركز تعنيفي أكثر بالسّب 
ــرب، وجــــــرى تـــصـــويـــري داخــــــل مــركــز  ــ ــــضـ والـ
الــشــرطــة واســـتـــفـــزازي ومــنــعــي مــن االتــصــال 
ــنــي 

ّ
بـــمـــحـــاٍم أو بــعــائــلــتــي، كــمــا اتـــهـــامـــي بــأن

لــي«.  مثلي، وهـــددوا بــإجــراء فحص شرجي 
يواصل: »بقيت أربع ساعات من دون محاٍم 
ومــن دون إبــالغ عائلتي عــن مكان وجــودي، 
ــــى مــســتــشــفــى  لـــيـــجـــري نــقــلــي فــــي مــــا بـــعـــد إلـ
شــــــارل نـــيـــكـــول بــالــعــاصــمــة لــلــخــضــوع إلـــى 
القيام  الطبيب  مــن  بنفسي  طلبت  فــحــوص. 
ـــــي لــســت مثليًا 

ّ
بــفــحــص شـــرجـــي إلثـــبـــات أن

جنسيًا. ثّم جرى نقلي إلى مركز التوقيف في 
بالهيئة  االتصال  »جــرى  يتابع:  بوشوشة«. 
الوطنية للوقاية من التعذيب من قبل بعض 
ها الوحيدة التي يمكنها زيارة 

ّ
األصدقاء ألن

مركز التوقيف في بوشوشة بالعاصمة من 
دون بالغ مسبق، لكن جرى تعطيل أعمالهم 
ــرار على جــســدي. وتمكنت  فــي معاينة األضـ
الهيئة الحقًا من تسجيل إفادتي وتصويري. 
ــنــي مضطرب 

ّ
فــي التوقيف حــاولــوا إثــبــات أن

نفسيًا أو عقليًا، ال سيما مع نقلي في ما بعد 
إلى مستشفى األمراض العقلية: الرازي«.

ــا، تــشــيــر الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة مــريــم  بــــدورهــ
ــهــا تابعت 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن مــنــور، لـ

قضية املحواشي منذ إبالغها بخبر توقيفه. 
لــكــن جـــرى إخـــفـــاء مــكــان تــوقــيــفــه ومــنــعــه من 
ــد أفـــــــراد عــائــلــتــه،  ــأحـ االتــــصــــال بـــمـــحـــاٍم أو بـ
 
ّ
ــانــــون. تـــضـــيـــف أن ــقــ ــلــ وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لــ

بــالــجــديــدة. بل  »مــثــل هــذه التصرفات ليست 

لــزيــارة أهــلــه. يــعــود الــحــادث إلــى 15 فبراير/ 
شــبــاط املــاضــي بــعــد اســتــدعــاء الــضــحــيــة إلــى 
أثــر نشوب  الساحل، على  األمــن ببراكة  مركز 
ه توفي داخل 

ّ
شجار عنيف بن 3 شبان. لكن

مــركــز التوقيف. وعــلــى أثــر وفــاتــه، خــرج عدد 
ــام مــركــز  ــ مــــن أهــــالــــي املــنــطــقــة لـــالحـــتـــجـــاج أمــ
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي بــاملــنــطــقــة. تــشــيــر لــطــيــفــة، 
»العربي الجديد«، إلى  والدة الشاب املتوفي، لـ
ــه خــالل تغسيله ُوجـــدت كــدمــات على كامل 

ّ
أن

جسده، مؤكدة تعرضه إلصابة خطيرة على 
وكسر  رقبته  مستوى  وعــلــى  كليته  مستوى 
في فكه وصدره. وقد صدر بتاريخ 6 مارس/ 
آذار املـــاضـــي تــقــريــر الــطــب الـــشـــرعـــي، لــيــؤكــد 
وجود آثار عنف على كامل أنحاء الجسم مع 
آثــار اختناق حــاد، بحسب مــا أكــدتــه املنظمة 

التونسية ملناهضة التعذيب.
الظروف  من  شكاوى  املنظمة  سجلت  كذلك، 
الــســجــنــيــة وحــــــاالت عــنــف داخـــــل الــســجــون. 
ففي 15 مــارس/ آذار من العام املاضي جرى 
أيضًا توقيف محمد عمر الطريفي على ذمة 

قــضــايــا جــزائــيــة مــن قــبــل عــنــاصــر األمــــن في 
وأحيل  تــونــس.  بالعاصمة  البشير،  ســيــدي 
ــام، وأودع  ــ ــى املــحــكــمــة بــعــدهــا بـــأربـــعـــة أيــ إلــ
لكن  املرناقية، وهو موقوف تحفظيًا.  سجن 
فــي منتصف شهر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
تــعــرض الــطــريــفــي وهـــو فــي مــركــز التوقيف، 
العــتــداء عنيف جــدًا مــن قبل عنصر سجون 
نتجت عنه أضــرار جسيمة بالوجه والفكن 
وانتفاخ كبير على مستوى الوجه، إلى درجة 

العجز عن األكل. وفق ما أكدته املنظمة.
الــنــصــراوي، رئيسة  بـــدورهـــا، تشير راضــيــة 
املـــنـــظـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة ملـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب، 
االنتهاكات  إلى تواصل  الجديد«،  »العربي  لـ
ــز الـــشـــرطـــة  ــ ــراكـ ــ داخـــــــل مــــراكــــز الـــتـــوقـــيـــف ومـ
والــســجــون. وتــؤكــد ضــــرورة فــتــح تحقيقات 
جــديــة فــي حـــاالت االنــتــهــاك تــلــك، ومحاسبة 
قضايا  في  املحاسبة   

ّ
أن تضيف  مرتكبيها. 

التعذيب واالنتهاكات غائبة تمامًا، واإلفالت 
مـــن الـــعـــقـــاب هـــو الــســبــب الـــرئـــيـــس لــتــواصــل 

ارتكاب االنتهاكات في حق املوقوفن.

توقيف  خــالل  املعاملة  ســوء  عمليات  تتكرر 
األشخاص وحرمان بعضهم من حق االتصال 
بمحاٍم«. نفى املحواشي ما صّرح به املتحّدث 
معاناته  بــخــصــوص  الــداخــلــيــة  وزارة  بــاســم 
ه سيرفع 

ّ
من اضطرابات عقلية، مشيرًا إلى أن

عليه،  املعتدين  الشرطة  عناصر  ضد  دعــوى 
تعرضه  خلفية  عــلــى  الــداخــلــيــة  وزارة  وضـــد 
الجنسي والتشويه. وكان  للعنف والتحرش 
املـــحـــواشـــي قـــد اتـــهـــم بـــاالضـــطـــراب الــعــقــلــي، 
بالرغم من إخــالء سبيله بعد 24 ساعة فقط 

من نقله إلى مستشفى األمراض العقلية.
ملناهضة  التونسية  املنظمة  أشــارت  بدورها، 
ــيــــرة إلــــى عــــدد من  الــتــعــذيــب فـــي اآلونــــــة األخــ
ــــي. كـــذلـــك،  ــنـ ــ حــــــاالت الـــتـــعـــذيـــب والـــعـــنـــف األمـ
ــة وفــــــاة الــــشــــاب أيــــــوب بــــن فـــرج  ســجــلــت حـــالـ
بــمــنــطــقــة بـــراكـــة الـــســـاحـــل، مـــع تــأكــيــد شــهــود 
عيان تعّرضه للعنف والرش بالغاز، كما أكد 
تقرير الطب الشرعي وجود آثار عنف بكامل 
أنــحــاء جــســمــه. الــشــاب ثالثيني مــتــزوج وأب 
ــارج وجــــاء إلــــى تــونــس  ــخـ لــطــفــل، مــقــيــم فـــي الـ

مناوشات الشبيحة وخالفاتهم بن بعضهم 
الــبــعــض، الـــتـــي تـــطـــول، أو بـــغـــرض تــخــويــف 
أبناء املدينة، وكثير من اإلصابات وقعت في 
ــه 

ّ
أن صــفــوف املــواطــنــن بسبب ذلـــك. يضيف 

للمدارس واألطفال  أّي مراعاة   ليست هناك 
أو التجمعات، فهم غير مبالن بما يفعلون، 
وكم من األضرار من املمكن أن يلحقوا بأبناء 
هــــذه املــديــنــة فـــال حــســيــب وال رقـــيـــب، وهـــذه 
التصرفات تجبر األهالي على العيش بقلق 
وخوف دائمن، فيمتنعون عن إرسال أبنائهم 
إلـــى املــدرســة فــي حـــال وقـــوع مــنــاوشــات بن 
أفــــراد الشبيحة والــعــائــالت املــتــنــفــذة. كــذلــك، 

 فتيات 
ّ
بات التجوال مرعبًا في املساء، إذ إن

عدة خطفن أو وقعن ضحية للتحرش حتى 
في الشوارع الرئيسية.

خدمات سيئة
بدوره، يقول رامز عمار، عن وضع الخدمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  األســاســيــة فــي املــديــنــة، لـــ
»هــي سيئة جــدًا، وجميع من هم مسؤولون 
عـــن الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــنــظــافــة مـــن جهة 
 هـــــذه الـــخـــدمـــات 

ّ
الـــنـــظـــام غـــيـــر مـــبـــالـــن. كـــــل

الطائفة  ــام  )إمــ اآلغـــا خـــان  مــؤســســة  تقدمها 
اإلســمــاعــيــلــيــة(، فــلــوال املــؤســســة لــكــان واقـــع 
املدينة أكثر ســوءًا. هي تهتم بقطاع الصحة 
سلمية  مستشفى  وترميم  تجديد  ــت 

ّ
تــول إذ 

الـــوطـــنـــي، بــعــدمــا كــانــت حــالــتــه ســيــئــة جـــدًا، 
ــال، فــأســســت أقـــســـامـــًا جــديــدة  ــمــ بــســبــب اإلهــ
وعديدة فيه، وجلبت أجهزة حديثة وشاملة، 

وأعادته إلى العمل«.
 املؤسسة تعاقدت مع شبان 

ّ
يضيف عمار أن

وفتيات من أبناء املدينة ليشكلوا مجموعات 
ى يوميًا جمع القمامة وتنظيف وتنظيم 

ّ
تتول

الطرقات والشوارع والحدائق )التي أقامتها 
املــؤســســة أيـــضـــًا ضــمــن املـــديـــنـــة( واالعــتــنــاء 
بــمــظــهــر املـــديـــنـــة ونــظــافــتــهــا »لـــكـــن لــأســف، 
أنــهــت املــؤســســة مــنــذ فــتــرة عــقــود التنظيف، 

وعادت القمامة مللء الطرقات«.
يتابع: »في قطاع التعليم كان للمؤسسة دور 
للتالميذ،  تــقــويــة  دورات  نــظــمــت  فــقــد  كــبــيــر، 

وأنـــشـــأت ريــــاض أطــفــال نــمــوذجــيــة، ووزعـــت 
القرطاسية ألبناء املدينة ممن هم في حاجة 
إلــيــهــا. وال نــنــســى دور املــؤســســة فــي تــوزيــع 
املــعــونــات عــلــى أبــنــاء سلمية وريــفــهــا كــافــة، 
مـــن جــمــيــع الــطــوائــف مـــن دون الــتــفــريــق بن 
معونات  شهريًا  فتوزع  وعــلــوي،  إسماعيلي 
مــالــيــة وغــذائــيــة ومــالبــس ملــن هــم فــي حاجة 
إلــيــهــا مـــن أرامـــــل وعـــائـــالت مــحــتــاجــة. هــنــاك 
قوائم كبيرة لعدد كبير من األهالي والعائالت 
املحتاجة التي تمدها املؤسسة باملساعدات«.

وعن املياه يقول عمار: »كان للمؤسسة دور 
كبير جدًا، فبسبب قطع املياه من قبل النظام 
عن املدينة أو تلوثها، عانى السكان الكثير. 
املـــؤســـســـة كـــانـــت املــنــقــذ الـــوحـــيـــد، إذ قــدمــت 
املــيــاه، فتولت األخــيــرة حفر  الــدعــم ملؤسسة 
أمــا في  اآلبــار ونقل مياه الشرب وتوزيعها. 
خــصــوص الــكــهــربــاء، وبــســبــب الــقــطــع الــدائــم 
ــارة أحــيــاء  ــ لــلــتــيــار، فــقــد تـــولـــت املـــؤســـســـة إنــ
للمدينة،  أّي خدمات  يقدم  ال  النظام  عديدة. 
ويفرض على أبنائها واقعًا خدميًا ومعيشيًا 

سيئًا، كعقوبة مبطنة«.

ورقة النظام الطائفية
 واقـــع ســكــان مدينة 

ّ
فــي ملخص الــحــال، فـــإن

سلمية، بحسب ما يوضح أسامة أبو الجود، 
»العربي الجديد« هو »واقع أسوأ من بقية  لـ
املدينة  أهالي  كــون  للنظام،  الخاضعة  املــدن 
تــابــعــن فـــي مــعــظــمــهــم ألقــلــيــة ديـــنـــيـــة، وهــو 

ــره، فــيــعــمــل على  ــ مـــا يــلــعــب الــنــظــام عــلــى وتــ
تــخــويــفــهــم مـــشـــددًا عــلــى أن ال مــفــر لــهــم غير 
الــطــاعــة«. الــضــغــوط تــأتــي لهم مــن كــل حدب 
وصوب، بداية من النظام وخدماته السيئة، 
مــــرورًا بمحافظ حــمــاة وتــمــيــيــزه املــتــواصــل، 
وصـــــواًل إلــــى الــشــبــيــحــة والــتــابــعــن لــهــم من 
 هذا جعل املعارضة السورية 

ّ
أبناء املدينة. كل

املسلحة أيضًا تنتقم من املدينة، حتى باتت 
الــراحــل محمد  شــاعــرهــا  قـــال  مثلما  سلمية 
الــرعــب... ومن  املــاغــوط: »يحّدها من الشمال 
الغبار... ومن  الشرق  الــحــزن... ومــن  الجنوب 

الغرب، األطالل والغربات«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

غزة ــ يامن سلمان

ــرب مــــــن مــــبــــنــــى الــــــهــــــالل األحــــمــــر  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، 
يقف  املحاصر،  الفلسطيني  غزة  بقطاع 
الكاتب الروائي هاني الساملي، بهندامه 
األنــيــق، ال ليتحدث عــن كتبه، بــل ليقدم 
الــقــهــوة لــزبــائــنــه. يــتــحــدث إلــيــهــم بلغة 
الباعة، ومــا إن يكتشفوا من  ليست لغة 
عن  ويسألونه  إليه،  نظرتهم  تتغير  هو 

رواياته، فيجيبهم بابتسامة ال تفارقه.
ــانـــي الـــســـاملـــي )40 عــــامــــًا( تـــخـــرج مــن  هـ
جــامــعــة األزهـــــر فـــي غــــزة، فـــي تخصص 
علوم عامة عام 2002، وحاول الحصول 
ه في 

ّ
ه وجد نفسه أن

ّ
على فرصة عمل لكن

ها حاجة أساسية 
ّ
حاجة إلى واسطة، وأن

مناطق  فــي  عمل  فــرصــة  على  للحصول 
السلطة الفلسطينية في ذاك الوقت.

انحاز الساملي للكتابة، وربطته عالقات 
مع الكتاب الفلسطينين في غزة، وكان 
بـــالـــروايـــات، خصوصًا  مــتــأثــرًا  ــا زال  ومـ
الساملي  قــرأ   ،2007 عــام  وفــي  الخيالية. 
ــاب الـــروايـــة 

ّ
صــدفــة إعـــالنـــًا لــجــائــزة لــكــت

ــد املــحــســن  ــبـ ــة عـ ــــن مـــؤســـسـ ــاب، مـ ــبــ ــشــ الــ
ــان يــبــلــغ 27 عـــامـــًا فـــي ذلــك  ــ الـــقـــطـــان، وكـ
الـــوقـــت، ولــفــتــتــه قــيــمــة الــجــائــزة وهـــي 5 
آالف دوالر أميركي، وكانت مهلة التقديم 
اإلعـــالن، ويجب تقديم  بعد شهرين مــن 

رواية من الكاتب، فقرر أن يشارك فيها.
ـــدبـــة«، 

ُ
كــتــب الـــســـاملـــي روايــــــة بـــاســـم »الـــن

الــذي  تــحــدث فيها عــن طبيعة اإلنــســان 
يرث مــااًل وقيمة من أسرته، بينما بطل 
الـــروايـــة ورث مــن والــــده حــلــمــًا، وهـــو أن 
يــحــب ســيــدة الــقــصــر، ومـــات وورث ابنه 
القصر وتمنى  الحب وأحــب سيدة  ذلــك 
الــنــاس   

ّ
لــكــن تــحــصــل عــالقــة بينهما،  أن 

ــم »مـــجـــنـــون الـــحـــلـــم«.  ــ ــلـــقـــوا عــلــيــه اسـ أطـ
حــصــل عــلــى املـــركـــز األول فـــي الــجــائــزة، 
وفــي الــيــوم التالي وجــد اسمه يلمع في 
الصحف املحلية كأول غزي يحصل على 
اب في الضفة 

ّ
هذه الجائزة منافسًا الكت

والداخل  الفلسطيني  والشتات  الغربية 
الفلسطيني.

طبعت روايــة الساملي بثمن الجائزة من 
طــرف املؤسسة، وبــدأ اسمه يتداول بن 
في  يــعــمــل  وبــــدأ  الفلسطينين،  ــاب 

ّ
الــكــت

املدني عبر مشاريع  املجتمع  مؤسسات 
ــدة كـــنـــاشـــط اجـــتـــمـــاعـــي ومــنــشــط  ــ ــديـ ــ عـ
شبابي ثــم بــدأ يــدرب فــي مجال الكتابة 
ــة الـــقـــصـــص لــفــئــتــي  ــابــ ــتــ ــة وكــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ اإلبـ
عبر  النفسي  والدعم  والشباب،  األطفال 
الــكــتــابــة. ثـــم عــمــل مـــع مــؤســســات تعني 
بــالــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة. وفــــي عــــام 2008، 
صــدرت للساملي روايــة لأطفال بعنوان 

»حن اختفى وجه هند«.
عاد الساملي للفوز بالجائزة نفسها عن 
روايــة »هــذا الــرصــاص أحبه« عــام 2011 
وتــلــقــى عــروضــًا كــثــيــرة مــن دور النشر، 
وأكمل طريقه في كتابة روايات وقصص 
مثل »سر الرائحة« و»الظل يرقص معي« 
و»املاسة« و»قلب طابو« و»األستاذ الذي 
6«. وكتب  رقــم  خلع بنطاله« و»الحافلة 
روايــــــة »الـــجـــنـــة الـــثـــانـــيـــة« الـــتـــي تــحــاكــي 
قصة الجندي اإلسرائيلي املختطف في 
غزة جلعاد شاليط، التي حظيت بتقييم 
مــرتــفــع، كــمــا وصــلــت روايـــاتـــه وقصصه 

إلى كثير من دول العالم.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يــــقــــول الـــســـاملـــي لــ
»الــكــاتــب فـــي غـــزة يــتــشــابــه مـــع شريحة 

ــداد والـــســـائـــق،  ــحــ الـــنـــجـــار والـــســـبـــاك والــ
فــفــي ظــل الـــظـــروف الــعــامــة فكلنا نــذوق 
مـــن الـــكـــأس نــفــســه. االحـــتـــالل هـــو املــؤثــر 
 ما جرى لنا، لكن ال نعلم 

ّ
األساس في كل

أنا ال أخجل  الفلسطيني.  ملاذا االنقسام 
مــــن عــمــلــي بـــائـــعـــًا لـــلـــقـــهـــوة، بــــل أجــســد 

شخصية الكاتب املكافح«.
تــــزوج الــســاملــي عـــام 2008، ولـــديـــه أربـــع 
فـــتـــيـــات؛ قــمــر )10 ســــنــــوات(، وســـمـــا )9 
ســـنـــوات(، وســــوار )6 ســنــوات( وجـــودي 
ــنــــوات( يــعــتــبــرهــن أربـــــع روايــــــات،  )3 ســ
ــراءة فــيــهــن،  ــ ــقـ ــ ــــرس حــــب الـ واســـتـــطـــاع غـ
هن يحضرن في كثير من املرات 

ّ
حتى أن

املكتبة  في  اسمه  وجــدن  هن 
ّ
أن ليخبرنه 

ــلـــن مـــنـــه املــــجــــيء إلـــى  املــــدرســــيــــة، ويـــطـ
املدرسة للحديث عن بعض قصصه أمام 

زميالتهن.
الــســاملــي  بـــــدأت ظـــــروف  فـــي عــــام 2014، 
 بالعمل مع 

َ
املعيشية تسوء، فهو لم يحظ

أّي من املؤسسات الثقافية أو التعليمية، 
وترك الناس القراءة في صراعهم لتأمن 
لقمة العيش. كتب الساملي رواية »املسيح 
ــه ال يملك 

ّ
لــم يراجعها ألن ه 

ّ
األخــيــر« لكن

بالترافق  الكتابة  عن  كومبيوتر.  جهاز 
ــقـــول: »ال يـــجـــوز أن  ــة الــعــيــش، يـ ــ مـــع أزمـ
ــا جـــائـــع. أســـرتـــي تــحــتــاج إلــى  أكــتــب وأنــ
دخــــل مـــالـــي لــلــعــيــش، وبــنــاتــي يحتجن 
الــدراســة«. هكذا قــرر أن يشتري  ملتابعة 
مـــن أحـــد أصـــحـــاب بــســطــات املــشــروبــات 
املنزلية  األدوات  بعض  وأحضر  عربته، 

ليباشر العمل عليها.
بـــدأ الــســاملــي عــمــلــه قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر. 
فــــي الــــبــــدايــــة كـــــان يــشــعــر بــالــخــجــل مــن 
احــتــمــال أن يــشــاهــده مـــن يــعــرفــه، وهــو 
يعّد القهوة والشاي والنسكافيه ويبيع 
منشورًا  أيـــام  قبل  نشر  ه 

ّ
لكن الــســجــائــر، 

على »فيسبوك« يعلن فيه أمــام الجميع 
ه هنا وال يكره عمله على بسطة قهوة، 

ّ
أن

فهو ما يزيد إصراره على أن يكون كاتبًا 
فــخــورًا بما قــدمــه فــي عــالــم األدب. يقول 
اب 

ّ
»العربي الجديد«: »يأتي بعض الكت لـ

البسطة،  عند  معي  للجلوس  واملثقفن 
فنتحدث بالشؤون الثقافية. هم يعلمون 
ظروفي، فغالبيتنا نتشابه في الظروف 
املعيشية. وتجربتي هذه ستكون رواية 

في يوم من األيام«.

روائي فلسطيني... بائع قهوة

هندام مميز بالنسبة لبائع قهوة )محمد الحجار(

يستأنسون به )محمد الحجار(

تجاوزات للشرطة 
التونسية )تسنيم 
نصري/ األناضول(

أزمة خبز في المدينة مثل كثير من مدن سورية )كرم المصري/ فرانس برس(
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في المائة، من سكان مدينة سلمية 

الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف 
نسمة هم من اإلسماعيليين

في مدينة خانيونس، 
جنوبي قطاع غزة، 

يجد المارون بائع 
قهوة غير عادي... 
هو هاني السالمي، 
الروائي الذي انتشرت 

أعماله، لكّن الظروف 
المعيشية كانت قاسية
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قضايا

عصام شعبان

انتفض الشعب السوداني أربعة 
أشهر، قبل أن تخلع قيادة الجيش 
ــــوم 11  الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر يـ
انتفاضته  يجعل  ما   ،2019 نيسان  إبريل/ 
والتي  الطويل،  النفس  انتفاضة  وبــجــدارة 
ستصبح، بحكم سماتها، وظروف تشكلها 
وأدواتها وقدرتها على الصمود والتواصل 
ــتـــوســـع فـــى مــظــاهــر الــــحــــراك، نــمــوذجــا  والـ
ــــدرس لــلــحــركــات االجــتــمــاعــيــة الـــجـــديـــدة،  يـ
والتي بحكم تراكماتها املمتدة كميا تفضي 
إلـــى تـــحـــّول كــيــفــي، مــتــمــثــل فـــي االنــتــفــاضــة 

الشعبية مقدمة للثورة.
ثــورة  إلــى  تحولت  الــتــي  االنتفاضة  فتحت 
الباب لتكرار الحراك نفسه في موجة أوسع 
مــمــا وصــفــت بــأنــهــا مــوجــة عــربــيــة جــديــدة، 
إلى  سيمتد  الــســودان  انتفاضة  تأثير  ألن 
يتحّدى  نموذج  أنها  كما  األفريقي،  العمق 
ــســــب نـــظـــامـــا مـــغـــلـــقـــا ســـيـــاســـيـــا،  لـــيـــس وحــ
ومحافظا دينيا، بل وأيضا نموذجا مركبا 
من العسكرة والبوليسية وحكم الفرد الذي 
تتحلق حــولــه مــجــمــوعــات املــصــالــح، وهــي 

خصائص نظم أفريقية عديدة.
ــر الــــســــودانــــيــــة  ــيــ ــاهــ ــمــ لــــيــــس صـــــمـــــود الــــجــ
امللفت ضمن  أربعة أشهر وحــده  املتواصل 
الـــــــســـــــودان، إذ تــتــمــيــز  انـــتـــفـــاضـــة  ســــمــــات 
هـــذه االنــتــفــاضــة بــأنــهــا تــحــول نـــوعـــي، من 
والــتــي جمعت بني  قــيــادتــهــا،  حيث طبيعة 
ــيـــادي يــضــم املـــكـــون االجــتــمــاعــي  نـــمـــوذج قـ
املتمثل  آن واحـــد،  فــي  الطبقي والــســيــاســي 
فـــي »تــجــمــع املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني«، وهــو 
تطور لشكل القيادة في انتفاضاٍت سابقة، 
ســاهــم فــيــهــا الــنــقــابــيــون، كــمــا أنــهــا حــفــرت 
طريقها فــي الــجــريــان والــفــوران واالنــطــاق 
فــــي ظــــل تـــجـــاهـــل مـــلـــحـــوظ ومـــقـــصـــود مــن 
تعبر  لم  والتي  والدولية،  اإلقليمية  القوى 
عــن أي مــواقــف تجاه شعب ينتفض أربعة 
أشـــهـــر )وربــــمــــا ثــمــانــي ســــنــــوات(، إال حني 
انــتــصــر الــســودانــيــون فــي جولتهم األولـــى، 
واســـتـــعـــادوا شـــــوارع الــــســــودان، وأســقــطــوا 

البشير. 
وقــد عانى الــحــراك الــســودانــي، ثاثة أشهر 
على األقل، من تجاهل أغلب وسائل اإلعام 
ــائــــل إعـــــام غــربــيــة كــثــيــرة،  الـــعـــربـــيـــة، ووســ
مــا أفــقــد االنــتــفــاضــة قــدرتــهــا عــلــى التعبير 
ــا، إال  ــ ــيـ ــ عــــن نــفــســهــا، إعـــامـــيـــا عـــربـــيـــا ودولـ
ــدود مـــا ســمــحــت بـــه وســـائـــل اإلعـــام  فـــي حــ
الجديد التفاعلي عبر »تويتر« و»فيسبوك« 
و»يوتيوب« وغيرها. كما لم تجد انتفاضة 
ــعـــرب واألفــــارقــــة  ــســــودان مـــن جــيــرانــهــا الـ الــ
ــاهــــل، وفــــــي بـــعـــض األحــــيــــان  ــتــــجــ ســــــوى الــ
الـــتـــآمـــر، مـــا دفــــع الـــســـودانـــيـــني إلــــى أطــرهــم 
اإلعــامــيــة، واالعــتــمــاد كــثــيــرًا عــلــى وســائــل 
اإلعــــــام اإللـــكـــتـــرونـــي، والــــــذي مــثــل إعــامــا 
بـــديـــًا، واالعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم، مــن دون 
انتظار تأييد عربي أو دولــي من حكوماٍت 
تنتظر سقوط البشير أواًل، لتعلن ترحيبها 
بــنــضــال »الــشــعــب«، متمنية لــه االســتــقــرار. 
ــان الـــســـودانـــيـــون بــمــفــردهــم تــقــريــبــا، من  كــ
حراكهم،  مــع  تتناسب  وأصــــداء  ردود  دون 
وتضامن  متابعة  إال  املشهد  هــذا  يغير  لــم 
الثوريني املهزومني سابقا، أو املتعثرين في 
مماثلة  فرصة  ينتظرون  من  أو  خطواتهم، 

للتغيير.

الموقف الدولي واإلقليمي
الــعــربــيــة واإلقليمية  ــــراف  كــانــت أغــلــب األطـ
ــنــــظــــام وهـــزيـــمـــة  ــار الــ ــتــــصــ ــن عـــلـــى انــ ــ ــراهـ ــ تـ
إلــــى 2016،  مـــن 2013  كــمــا حــــدث  ــراك،  ــحــ الــ
التي تربطها بالبشير عاقات  وخصوصا 
ــتـــي تــخــشــى  ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، أو الـ
ــة، بـــمـــا فــيــهــا مــــن فـــرص  ــفـــاضـ ــتـ نـــتـــائـــج االنـ
تكّررها في دول أخرى. تجاهلت هذه الدول 
حراك الشعب، بل ولجأ بعضها إلى طمأنة 
النظام، ومد يد العون إليه بطرق مختلفة، 

اقتصاديا وسياسيا واستخباراتيا.
جـــاءت انتفاضة الــســودان فــي ظــرف دولــي 
ــات املـــتـــحـــدة، والــــــدول  ــ ــواليـ ــ ــم تـــعـــد فـــيـــه الـ لــ
األوروبية، مهتمة بأي حراك عربي، يسعى 
إلى تغير النظم القائمة. وجد الطرفان، في 
املــرحــلــة األولــــى مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة، 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــات عـ ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مــ ــا يـــخـــيـــفـــهـــا عــ ــ مــ
ــا تــعــلــنــه  ــا مــ ــقـ ــبـــت بــعــضــهــا، وفـ بـــعـــدمـــا رحـ
ــم الــديــمــقــراطــيــة«، فهناك  مـــن مــفــاهــيــم »دعــ
أصــــــواٌت ســيــاســيــٌة، هــاجــمــت الــطــرفــني في 
الجولة األولــى، باإلضافة إلى خوفهما من 
احــتــمــاالت وقـــوع حــالــٍة مــن عــدم االســتــقــرار 
مستقبًا، تمثل تحدياٍت لهما، منها تدفق 
واحتماالت  املهاجرين،  من  جديدة  دفعات 
الــتــعــامــل  أنــظــمــة جـــديـــدة، ال يــســهــل  والدة 
معها وبناء جسور تواصل تحفظ مصالح 

الطرفني.
فــي جولته  الــســودانــي  فــي انتصار للحراك 
ــــزل الــبــشــيــر وعـــــوض بـــن عــوف  األولــــــى، وعـ
الدولية  الــقــوى  أعلنت  متتالني،  يومني  فــي 

)أميركا وأغلب دول أوروبا( مطلبها احترام 
فترة  السلطة في  اإلنــســان، وتسليم  حقوق 
أقصر لحكومة مدنية، بينما بحثت أطراف 
عــربــيــة عــن مــوضــع قـــدم وأطــــراف سياسية 
اإلقليمية  والــتــوازنــات  مصالحها،  تحفظ 
النظام،  يكن ضد  لم  لكن مجملها  القائمة، 

وال يستطيع ادعاء ذلك بأي صورة.
ــلـــى قـــوى  ــة عـ ــنــ ــراهــ تـــســـقـــط هـــنـــا مـــســـألـــة املــ
خــارجــيــة لــدعــم الــحــراك الــعــربــي، وتعطينا 
ــا أســـاســـيـــا عـــلـــى املــســتــوى  ــ ــارب درســ ــتـــجـ الـ
فاعلية  أن  ذلك  التحليل،  العملي ومستوى 
األطــراف الدولية وأدوارهـــا تتاشى، ويقل 
أثــرهــا مــع بـــزوغ الــحــراك وقـــوة االنتفاضة، 
ــيـــر )طــــاملــــا لــــم تــتــم  ــأثـ ــتـ وتــــعــــد هـــامـــشـــيـــة الـ
عــســكــرة االنـــتـــفـــاضـــات(، وهــــذا مـــا ال بـــد أن 
يؤخذ في االعتبار دوما، أن حراك الشعوب 
وقــوتــه وشــعــاراتــه هــي األســــاس فــي تشكل 
املحلي  املستويات  على  السياسية  املواقف 
واإلقليمي والدولي، وهو ما يحّدد خطابها، 
وليس العكس كما يفعل باحثون ومحللون 
ــــي، لـــيـــحـــددوا  ــــدولـ كـــثـــيـــرون، مــــن املـــشـــهـــد الـ
مـــســـار املــشــهــد املــحــلــي وتــــطــــوراتــــه، أي أن 
تأثير العاقات واألطراف الدولية يتناسب 
الفاعلني  الـــحـــراك وصـــوت  قـــوة  مــع  عكسيا 
املحليني في لحظات االنتفاضة، وال يمكن 
أن يشكل ثورًة، أو يكون دافعا لها، بل على 
األفعال  ردود  تحليل  في  األســاس  العكس، 
ينطلق مما يجرى على األرض. ولذلك، فإن 
العاقات  بنية  مــن  أواًل  املنطلق  التحليل، 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، لــم يــعــد صحيحا في 
الــجــمــاهــيــريــة، لتحديد  زمـــن االنــتــفــاضــات 
الحركات االجتماعية واالنتفاضات،  مسار 
وهذا أيضا ال يلغي أثر الفاعلني الدوليني، 
الـــحـــراك ملصالحهم،  تــطــويــع  ومــحــاولــتــهــم 
ــراف السياسية مــن أجــل  ودعـــم بــعــض األطــ
ذلك، وهو ما ينطبق مع السودان مستقبًا.

ــة بــعــد  ــحــ وقـــــد بـــــدت تـــلـــك الــــتــــدخــــات واضــ
أطــراف عربية  فقد حاولت  البشير،  سقوط 
استمالة بعض مكونات املجلس العسكري، 
ــي تـــربـــطـــهـــا مـــعـــهـــا صـــات  ــتــ خـــصـــوصـــا الــ
سابقة، بحكم العاقات العسكرية وامللفات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وهـــنـــاك عـــاقـــات تــوثــقــت مع 
مــكــونــات نــظــام الــبــشــيــر، ال سيما وأن قــوة 

وهـــو صــاحــب أقــــدم انــتــفــاضــة ديــمــقــراطــيــة 
عربية خــال ثــورة 1964 ضد نظام الفريق 
إبــراهــيــم عــبــود الـــذي جـــاء إلـــى السلطة في 
توالت  1958، وبعدها  فــي  انــقــاب عسكري 
االنــتــفــاضــات واالنــقــابــات، أبــرزهــا انــقــاب 
والتي   ،)1969 أيــار  )مايو/  النميري  جعفر 
أربـــع   )1985  -  1969( حــكــمــه  فــتــرة  شــهــدت 
محاوالت انقاب، ثم انتفاضة إبريل 1985 
بقيادة تحالف  واالنــقــاب عليها في 1989 
بقيادة  القومية  الجبهة  )حزب  اإلساميني 
حــســن الــتــرابــي( والــعــســكــريــني الــتــي جــاءت 
عاما،  ثاثني  ليستمر  الحكم  إلــى  بالبشير 
لــم تــمــر مــن دون مــحــاوالت انــقــابــات، على 
ــــن تـــدجـــني  ــم مـــمـــا أصـــــــاب الـــجـــيـــش مـ ــ ــرغـ ــ الـ
وأســـلـــمـــة وتـــطـــويـــع وإفــــســــاد. ولــــم تــتــوقــف 
من  واملسلحة  الثورية  املعارضة  الحركات 
مــواجــهــة الــنــظــام خـــال الــتــســعــيــنــيــات ومــا 
تــاهــا، أبــرزهــا الــحــراك السياسي الــذي تا 
موجة االنتفاضات العربية. شهد السودان 
حــــراكــــا ســـيـــاســـيـــا تــــنــــّوع فــــي قــــوتــــه خـــال 
)أو  مظاهرات  كانت   ،)2013-2011( سنوات 
األقـــوى،  أيــلــول 2013  انــتــفــاضــة( سبتمبر/ 
يــزيــد عــن مجمل ضحايا  ســقــط فيها عـــدد 
ثـــورة ديسمبر 2018 )مــا يــزيــد عــن مئتني( 
غــيــر مــئــات املــصــابــني إصــابــات بــالــغــة، ومــا 
ــد الــــســــودان  ــهـ ــــف مــعــتــقــل. وشـ ــد عــــن ألـ ــزيـ يـ
عــام  مــن  للتظاهر  متتالية  مــحــطــات  أيــضــا 
ديسمبر  انــتــفــاضــة  انــطــاقــة  وحــتــى   2016
غضونها،  فــي  البشير  سقط  والــتــي   ،2018
بــتــدخــل الـــجـــيـــش، فـــي 11 إبــــريــــل/ نــيــســان 
الــحــالــي، ومـــا زالـــت فــي حــالــة صــيــرورة من 
أجل تحقيق مطالبها في التغيير الشامل، 
وتجاوز محاوالت االلتفاف على مطالبها، 
ــــواء بــتــغــيــر شــكــلــي فـــي الـــنـــظـــام، عــبــر ما  سـ
أو  »انقاب قصر«،  املحتجني  أغلب  اعتبره 
خطابات عاطفية من املجلس العسكري، أو 
مــا سيلي ذلــك مــن مــحــاوالت تفريق القوى 
الـــثـــوريـــة، وتــحــيــيــد بــعــضــهــا، واســتــيــعــاب 
أخــــرى، وإجـــهـــاض الــقــوى الــراديــكــالــيــة في 
صــفــوفــهــا الـــتـــي ال تــقــبــل الـــتـــفـــاوض عــلــى 

املطالب األساسية.
وثــوراتــه،  العربي  الربيع  انتفاضات  وقبل 
ــا ســيــاســيــا  ــ ــراكـ ــ ــا حـ شـــهـــد الــــــســــــودان أيــــضــ
قوته،  في  تنّوع  بالتغيير،  مطالبا  ومهنيا 
لكنه كان مؤشرًا على نهوض قوى شبابية 
وعــمــالــيــة جــديــدة، وانــضــمــامــهــا إلـــى حركة 
املعارضة التقليدية، وتلك القوى هي روافد 
مهمة لحراك ديسمبر 2018، إذ تشكل أغلب 
قيادات الحراك الحالي ميدانيا من قيادات 
تفّتح  وكــوادر سياسية  وسيطة وشبابية، 
االنتفاضات  عــن  فــتــرات سابقة  فــي  وعيها 

العربية.

جدل منطلقات الحراك  
هناك عاقات جدل وتشابك بني منطلقات 
الــحــراك الــثــوري فــي الـــســـودان، وخصوصا 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة واالقــ ــيـــاسـ مـــنـــطـــلـــقـــاتـــهـــا الـــسـ
ــة ســبــتــمــبــر 2013  ــبـ ــانــــت هـ ــة، كــ ــيــ ــنــ والــــوطــ
نــــمــــوذجــــا تــــشــــابــــك فــــيــــه االقـــــتـــــصـــــادي مــع 
الــســيــاســي والــثــقــافــي، فــولــد الـــحـــراك الـــذي 
والتعبئة  الحشد  بالقوة، من حيث  اتصف 
وشجاعة املتظاهرين، ما أربك أجهزة األمن 

الــتــي مــارســت جــرائــم الــتــعــذيــب والــقــتــل في 
الشوارع، في مشاهد كانت تتصف بالعنف 
بــالــســيــوف  مــشــقــوقــة  رؤوس  والــهــمــجــيــة، 
ومضروبة بالخيزران والرصاص من القوات 
قــوات  منها  الــنــظــام،  ومليشيات  النظامية 
في  املشاركني  تنوع  وكذلك  السريع،  الدعم 
شعبية  فئات  مــن   2018 ديسمبر  انتفاضة 
مفقرة، وأطياف سياسية وحركات شبابية 
وطابية، اندلعت على إثر تصاعد إجراءات 
التحرير االقتصادي، والذي تضمن ارتفاعا 
البعد  فكان  والخدمات،  الــوقــود  أسعار  في 
االقتصادي دافعا ملشاركة واسعة، خصوصا 
من حيث خوضه  النظام،  تراكم جرائم  مع 
حروبا في مناطق عدة في السودان، أبرزها 
جرائم ارتكبت في إقليم دارفور، وما سبقها 
من سياساٍت عنصرية ضد مناطق الجنوب، 
ما أدى إلى انفصال جنوب السودان، وهذا 
كــّرس أزمــة النظام اقتصاديا نتاج خسارة 
ــد مــــــــوارده االقــــتــــصــــاديــــة، املــتــمــثــلــة فــي  ــ أحـ
عوائد البترول، وكذلك خسارة عمق تأثيره 

وعاقاته املتنوعة مع دول الجوار جنوبا.
ومــــع اســـتـــمـــرار الــنــمــط الــســلــطــوي الــقــمــعــي، 
والتمييز العنصري الذي اتخذ من شعارات 
العروبة واإلسام منطلقا له، ومن فساد اإلدارة 
وسياسات النهب منهجا، ومع تعمق األزمة 
وشكلت  تختمر.  الثورة  كانت  االقتصادية، 
ــاع االقــتــصــاديــة املــتــدهــورة  ــ األبــعــاد واألوضـ
من ارتفاع أسعار السلع، وخصوصا الغذائية 
منها، وارتفاع أسعار الخدمات، وخصوصا 
الصحية والعاجية، تراكمات لغضب شعبي. 
وبــاتــت قــطــاعــات عــديــدة مــتــأزمــة ومستعدة 
لانخراط في حراك أكبر من أنشطة الحركات 
وقد  املسلحة.  الــحــركــات  وكــذلــك  السياسية، 
مثلت األزمة الشاملة، والوضع السياسي من 
استبداد وسلطوية، وأزمة النمط االقتصادي، 
وتفتيت السودان، وتقطيع أوصاله، منطلقات 
لحراك سياسي وشعبي، انطلقت منه ثورة 
ديسمبر 2018، ولم يتجاوز األزمــة العميقة 
انخرط  الذين  املفقرون  الجيش  حتى جنود 
عديد منهم ببسالة في الدفاع عن املعتصمني، 
وهّدد موقفهم هذا بانقسام الجيش، ما شّكل 
ضغطا على قيادته، وساهم في اتخاذ موقف 

ضد البشير.

آفاق االنتفاضة 
يمكن  ال  عـــدة،  نجاحات  االنتفاضة  حققت 
تــهــويــلــهــا وال الــتــقــلــيــل مــنــهــا، وهــــى أولـــى 
ــتـــي ال يــمــكــن إنـــكـــارهـــا  خــــطــــوات الـــنـــصـــر الـ
بــوصــف أن مــا تــم مــجــرد انــقــاب عسكري، 
فلو لم يكن الحراك قويا وصامدًا ما تجرأ 
الــجــيــش عــلــى تنحية الــبــشــيــر واحــتــجــازه، 
وأن يسجن عــديــدًا مــن قــيــادات نــظــامــه، في 
انتظار محاكمات ستحدد شكلها وجوهرها 
ومدى جديتها قوة الحراك في التعبير عن 
مطالب الشعب، عبر قواه السياسية ورموزه 
وتجمعاته النقابية والشعبية والسياسية.

ــــات،  ــــواليـ ــراك عـــــزل حـــكـــام الـ ــ ــــحـ اســـتـــطـــاع الـ
وأجــبــر رئــيــس املــجــلــس الــعــســكــري، عــوض 
بن عــوف، على التنحي خال ساعات، وإن 
كان هذا يحسبه بعضهم تكتيكا للمجلس 
باحتمال  التسليم  ومــع  أنــه،  إال  العسكري، 
ذلك، نجح الحراك في أول اختبارات صموده، 
وفرض إرادته بتنّحي عوف، كما أن صمود 
التجوال  ألغى حظر  امليادين  املحتجني في 
وحالة الطوارئ، ما فتح الطريق الستمرار 
االعـــتـــصـــام أمـــــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة وتــجــمــع 
الـــســـودانـــيـــني، مـــا يــشــكــل جــمــعــيــة عمومية 
شعبية، تراقب أداء املجلس، وتقّرر رضاها 
من عدمه، وتطرح مطالبها، وهو ما يجعل 

الحراك في حالة حيويٍة وسيرورة.
نحن اآلن أمام سيناريوهات مفتوحة، نظرًا 
لوجود الحراك قوة أساسية، وعدم جاهزية 
القوى السياسية لاتفاق على بديٍل الستام 
السلطة، وهو األمر املتشابه مع كل حاالت 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة، والــتــي  ــثـ ــ االنـــتـــفـــاضـــات والـ
مرحلة  أو  انــتــقــالــيــا،  غــالــبــا مجلسا  تــطــرح 
اٍت  كــفــاء تمثل  حــكــومــاٌت  تديرها  انتقالية، 
التكنوقراطي،  املستوى  على  إمــا  وتــنــوعــا، 
الفنية والتنويع  الكفاءات  وإمــا يجمع بني 
السودانيني  أن  من  الرغم  وعلى  السياسي. 
أعدت  يعتبرون في حراكهم حالًة متميزة، 
الــعــمــل  الــتــغــيــيــر ســلــســلــة مـــن أوراق  قــــوى 
والوثائق حول مستقبل الحكم بعد البشير 
الــجــديــد، وإعــان  الفجر  منذ 2016 )وثــيــقــة 
الحرية والتغير، الجبهة العريضة وغيرها(، 
إال أن هذه الوثائق ال تجد القوة السياسية 
عن  وينفذها  يحملها  مــن  على  تتفق  التي 
طريق االستياء على السلطة، وفرض األمر 
الواقع، فيدور الحراك السوداني، كغيره من 
االنتفاضات العربية، في أفق مطالبة ممثلي 
الجيش، في تنفيذ مطالبه. الدولة، وغالبا 
)كاتب مصري(

جذورها وسماتها وآفاقها

انتفاضة النفس الطويل 
في السودان

لم تجد انتفاضة 
السودان من جيرانها 

العرب واألفارقة سوى 
التجاهل، وأحيانًا التآمر 

 
حراك الشعوب وقوته 
وشعاراته هي األساس 

في تشكل المواقف 
السياسية على 

المستويات، المحلي 
واإلقليمي والدولي 

 
السودان صاحب أقدم 

انتفاضة ديمقراطية 
عربية خالل ثورة 1964 

ضد نظام  عبود

تواصل صمود الجماهير الســودانية أربعة أشــهر، بفضل »تجمع المهنيين الســودانيين« الذي جمع بين نموذج قيادي يضم 
المكون االجتماعي الطبقي والسياسي، معًا، على الرغم من التجاهل الملحوظ والمقصود من القوى اإلقليمية والدولية

متظاهر سوداني ملفع بالعلم تحت لوحة إعالنية تحمل صورة وعبارات الناشطة آالء صالح في الخرطوم في 2019/4/11 )فرانس برس(

 1964 ثورة  خالل  عربية،  ديمقراطية  انتفاضة  أقدم  صاحب  السودان 
ضد نظام الفريق إبراهيم عبود. بعدها توالت االنتفاضات واالنقالبات، 
حكمه  فترة  شهدت  الذي   ،)1969 )مايو  النميري  جعفر  انقالب  أبرزها 
)1969 - 1985( أربع محاوالت انقالب، ثم انتفاضة إبريل 1985، واالنقالب 
القومية  الجبهة  )حزب  اإلسالميين  تحالف  بقيادة   ،1989 في  عليها 
بقيادة حسن الترابي( والعسكريين التي جاءت بالبشير إلى الحكم. وفي 
ثورة  ضحايا  مجمل  عن  يزيد  عدد  سقط   ،2013 سبتمبر  مظاهرات 

ديسمبر 2018، أي ما يزيد على مئتين.

تاريخ االنتفاضات
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مـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي تـــشـــارك فـــي حــرب 
السعودية واإلمارات على اليمن.

تاريخ من االنتفاضات واالنقالبات
قدم الشعب السوداني، عبر عشرات السنني، 
تــضــحــيــات كــبــرى فــي صــراعــه املــســتــمــر مع 
الديمقراطية  أجــل  من  املتعاقبة،  السلطات 
والـــعـــدالـــة، ســجــنــاء ومــعــذبــني ومــهــجــريــن. 

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

أحمد مظهر
النجم والفارس وبائع الورد 

في شلة الحرافيش
العالــي  فــي املعهــد  حملــت شــهادة تخرجــي 
للســينما فــي القاهــرة ســنة 1966، وتوجهــت 
إلــى مكتــب النجــم الســينمائي أحمــد مظهــر. 
كان صديقه املنتج روفائيل جبور، نسيب والدتي، قد 
ب لي ذاك اللقاء. لم أقصد فتى الشاشة األول الشهير 

ّ
رت

بصفتــه هــذه، بــل ألننــي كنــت ســمعت أنــه يســتعد ألن 
يتحول إلى اإلخراج السينمائي ألول مرة. 

كان املحامي عادل كامل قد أعطى صديقه أحمد مظهر 
غرفتــني فــي مكتبــه الكائــن فــي شــارع 26 يوليــو فــي 
وســط البلــد مقرًا لشــركة اإلنتــاج الجديدة. اســتقبلني 
أحمد مظهر بدماثته املعهودة، وأطلعته على شــهادة 
وأخبرتــه  الدفعــة،  علــى  األول  أننــي  وفيهــا  التخــرج 
عــن رغبتــي فــي العمــل معــه كمتــدرب. قــال »إنــت جيــت 
فــي وقتــك.. أنــا أســتعد إلنتــاج وإخــراج فيلــم »نفــوس 
حائــرة« وأنــت ستســاهم معــي فــي الســيناريو وتعمــل 

مساعد مخرج أيضا«. 
كان تصميــم الفيلــم أن يكــون من أربع قصص قصيرة. 
و»روح  »هــروب«،  منهــا:  ثاثــا  مظهــر  أحمــد  كتــب 
إنسان«، »ترانسفرنس«،  وكلفني كتابة الرابعة »بنت 
الليل«. وبعد وضع اللمسات األخيرة على السيناريو 
لإلنتــاج  التحضيريــة  الخطــوات  بدأنــا  والحــوار 
واإلخــراج. وأخبرنــي مظهــر أنه اكتشــف وجها جديدًا، 
فتاة رائعة سيكون لها مستقبل في السينما املصرية، 

اسمها ميرفت أمني.
تأخــرت تجهيــزات اإلنتــاج وفــي األثنــاء عــرض املمثــل 
فيلــم  فــي  املشــاركة  أمــني  ميرفــت  علــى  رمــزي  أحمــد 
مــن إنتاجــه. وخشــي مظهــر مــن عواقــب ذلــك االقتــراح، 
خصوصا أن ميرفت أمني كانت تستعجل الظهور في 
الســينما. آنــذاك كان أحمــد مظهــر يملــك حقــوق إنتــاج 
قصة »التفاحة والجمجمة« للكاتب محمد عفيفي في 
فيلم ســينمائي. عرض على أحمد رمزي دورًا رئيســيا 
فــي الفيلــم، ووقــع العقد معه، وفــي املقابل تنازل رمزي 

عن التعاقد مع ميرفت أمني. 
ســافرت إلــى لبنــان وأقمــت بصفــة دائمــة فــي بيــروت 
واعتــذرت عــن مواصلة العمل في الفيلم. أتتني رســالة 
تصويــر  بعــد  أنــه  فيهــا  أخبرنــي   مظهــر  أحمــد  مــن 
القصــص الثــاث أصبــح الفيلــم فــي حــدود 85 دقيقــة 
وســيكتفي بهــا، ألن تصويــر القصــة الرابعــة ســيجعل 
الفيلــم أطــول مــن املألوف. وبعد انتهــاء مونتاج الفيلم 
ُعــرض »نفــوس حائــرة« ســنة 1968 وفيــه ميرفــت أمني 

بطلة ألول مرة وأحمد مظهر مخرجا ألول مرة. 
كــرر أحمــد مظهــر تجربــة اإلخــراج مــرة ثانيــة وأخيــرة 
سنة 1976 في فيلم »حبيبية غيري« مع النجمة نادية 
لطفي. وكان من املفروض بني الفيلمني أن يخرج فيلما 
فــي بيــروت فــي شــتاء 1968 مــن إنتــاج وبطولــة عايــدة 
هــال. هــذا الفيلــم أبصــر النــور لكــن مــن دون مشــاركة 

أحمد مظهر فيه.
كانــت املمثلــة اللبنانيــة عايــدة هــال عــادت واســتقرت 
فــي لبنــان بعدمــا شــاركت فــي القاهــرة بالتمثيــل فــي 
نحو 15 فيلما مصريا أبرزها »شــهيدة الحب اإللهي« 
أمــام رشــدي أباظــة وفيــه أّدت دور رابعة العدوية. وفي 
بيروت أسست شركة لإلنتاج السينمائي. أخبرتني أن 
زوجها الصحافي املصري عبود فودة كتب ســيناريو 
فيلــم عنوانــه »مريــام الخاطئــة«، وأنهــا بصــدد البحث 
مظهــر  أحمــد  رشــحُت  مــن مصــر.  وبطــل  مخــرج  عــن 
ليقوم باملهمتني. هو نجم مشهور وقد جّرب اإلخراج، 
وبمشاركته ثمة توفير في مصروفات السفر واإلقامة، 
التــي ســتكون لشــخص واحــد بــداًل من شــخصني. لقي 
االقتــراح ترحيبــا فاتصلــت بأحمــد مظهــر وأخبرنــي 
أنــه آت إلــى بيــروت لتمثيل دور البطولة مع مريم فخر 
الدين في فيلم »لقاء الغرباء« للمخرج سيد طنطاوي. 
كنــُت أثناءهــا أعمــل مســاعدًا ثانيــا فــي فيلــم »الحــب 
األطــرش،  )فريــد  بــركات  هنــري  املخــرج  مــع  الكبيــر« 
فاتــن حمامــة، يوســف وهبــي(. لــم أكمــل عملــي في هذا 
الفيلم لكي أتفرغ لفيلم »مريام الخاطئة« وفيه سأكون 

املساعد األول للمخرج. 
أثناء مناقشة السيناريو اختلف مظهر مع عبود فودة 
علــى طريقــة كتابــة بعــض املشــاهد، وحــاول أن يقنعــه 
بوجهــة نظــره غيــر أن األخيــر لــم يقتنــع. فمــا كان مــن 
أحمــد مظهــر إال أن أعلــن صراحــة أنــه لــن يقبــل إخــراج 
مشــاهد يعتبرهــا غيــر مبــررة. أدى اختــاف الــرأي إلى 
عــن مواصلــة  برأيــه واعتــذر  قطيعــة. وتمســك مظهــر 
ى سيمون 

ّ
العمل وقفل عائدا إلى القاهرة. وكان أن تول

صالــح إخــراج الفيلــم وقــام إيهــاب نافــع بــدور البطــل. 
)وهــو أول أفــام ســيمون صالــح كمخــرج بعدمــا عمــل 

 مساعدًا لكبار مخرجي السينما املصرية(. 
ً
طويا

اكتفــى أحمــد مظهــر بفيلمــني فقــط فــي رصيــده الفنــي 
كمخرج. وفي املسرح رصيده مشاركتان أيضا. األولى 
فــي مســرحية »التفاحــة والجمجمــة« وكان قــد تنــازل 
عــن إنتاجهــا ســينمائيا فقــام حســن يوســف وإيمــان 

منوعات

ببطولــة الفيلــم الــذي أخرجــه محمــد أبــو ســيف ســنة 
1986. والثانيــة فــي مســرحية »حــب ال ينتهــي« أمــام 
ســهير البابلــي. وملــا ســألته عــن أول مشــاركة لــه فــي 
مســرحية »الوطــن« ســنة 1948 ضحــك وقــال: »ليســت 
مشــاركة باملعنــى الصحيــح. يمكــن أن نقــول أول عاقة 
لــي بمهنــة التمثيــل. ولــو أنــي كنــت فــي هذه املســرحية 
كومبــارس! ال يفتــح فمــه! وملدة ليلة واحدة فقط! مثلت 
دور ضابــط إنكليــزي يبــارز ضابطــا آخــر. كان املخــرج 
هو الشهير زكي طليمات وكانت املسرحية من بطولة 

يحيى شاهني وحسني رياض«. 
ومن باب الفروسية دخل إلى السينما. كان ما يزال في 
الخدمــة فــي ســاح الفرســان بالجيش املصــري عندما 
اســتدعاه املخــرج إبراهيــم عــز الديــن ســنة 1951 لــدور 
»أبــو جهــل« فــي فيلــم »ظهور اإلســام«. طلــب الضابط 
أحمــد مظهــر إذنــا مــن قيــادة الجيــش وحصــل عليــه. 
ملدرســة  مديــرا  قواعــده  إلــى  عــاد  الــدور  تأديــة  وبعــد 
إلــى  اســتهواه.  الســينمائي  التمثيــل  لكــن  الفروســية 
الديــن ذو  عــز  الســابق  الضابــط  التقــى بالصديــق  أن 

اإلســام«  »ظهــور  فيلــم  فــي  قــد شــاهده  الفقــار وكان 
وعــرض عليــه دورًا رئيســيا فــي فيلــم »رّد قلبــي« الــذي 
كان يستعد إلخراجه عن قصة يوسف السباعي، أقدم 

األصدقاء وأقربهم إلى قلب أحمد مظهر. 
وكان يوسف السباعي زميل الصف أثناء الدراسة في 
الكليــة الحربيــة. بــل وثمــة زمــاء اشــتهروا فــي الحيــاة 
عبــد  جمــال  رئيســان:  ومنهــم  املصريــة  السياســية 
الناصــر وأنــور الســادات. ومــن الزمــاء أيضــا حســني 
جميعــا  هــؤالء  البغــدادي.  اللطيــف  وعبــد  الشــافعي 
وبعضهــم  الربيــع  فــي  بعضهــم   1938 ســنة  خريجــو 
فــي الخريــف. وحــني ُعــرض عليه الــدور فــي »رّد قلبي« 
سنة 1956، كان جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 
وبقيــة الزمــاء أعضــاء فــي مجلس قيادة الثــورة. طلب 
مظهــر تصريحــا مــن قيــادة الجيــش لكــن لــم يحصــل 
عليــه. فوجــئ وعتــب ألن وزيــر الدفاع كان صديقه عبد 

الحكيم عامر. 
ظلــت عاقــة أحمــد مظهــر بالرئيــس عبــد الناصر ومن 
بعــده الســادات وكل »الضبــاط األحــرار« عاقــة مــودة، 
ولم يكن بحاجة إلى منصب أو إلى أي دعم رسمي. ظل 
بعيدًا عن السياسة. وفي عيد العلم سنة 1967 صعدت 
طفلتــان شــقراوان تــوأم إلــى املنصــة وقّدمــا الــورد إلــى 
الرئيــس عبــد الناصر، كما جرت العادة أن يقدم أطفال 
الورود لرئيس الدولة. وقبل أن تبتعد الطفلتان أمسك 
بهمــا املشــير عبــد الحكيــم عامــر وكان بجــوار الرّيــس 
وهمس في أذنه فاستدعى الرّيس الطفلتني وقبلهما. 
كنــت شــاهدت ذلــك فــي التلفزيــون لــدى نقــل االحتفــال 
علــى الهــواء. ومــن أحمــد مظهــر عرفــت أنهمــا ابنتــاه 

وهذا ما همس به املشير في أذن الرّيس. 
طغى حب العمل في الســينما على الخدمة في القوات 
املسلحة فقدم استقالته من الجيش وهو برتبة عقيد، 
وعمل موظفا إداريا في املجلس األعلى لرعاية الفنون 
قبــل  لكنــه  الســباعي.  يوســف  برئاســة  وكان  واآلداب 
املشــاركة فــي »رّد قلبــي« كان قــد ظهــر فــي فيلــم »رحلة 
غراميــة« مــن إخــراج محمــود ذو الفقــار األخ األكبر لعز 
الديــن. كتبــوا فــي عناويــن الفيلــم مع »الوجــه الجديد« 
حافــظ مظهــر! وحافــظ هــو اســم والــده. وبهــذا االســم 
ظهــر فــي أفامــه األولــى: فــي »الطريــق املســدود« و»رّد 
قلبــي« و»حتــى نلتقــي« أمــام فاتــن حمامــة التــي كانت 

قد مثلت معه في »الطريق املسدود« وشاهدته في »رّد 
حته إلى املخرج بركات. 

ّ
قلبي« فرش

بعدمــا  للتمثيــل  التفــرغ  وقــرر  الوظيفــة  مــن  اســتقال 
لقيــت أدواره األولــى إعجابــا لــدى الجمهور واملنتجني 
واملخرجــني. وفــي أفامــه األولــى فــي عــام 1958 أصبــح 
ملصقــات  يتصــدر  مظهــر  أحمــد  الحقيقــي  اســمه 
الدعايــات، فــي »جميلــة« )أمــام ماجدة التــي لعبت دور 
املناضلــة الجزائريــة، وهو من إخراج يوســف شــاهني( 
و»دعــاء الكــروان« )أمــام فاتن حمامة وإخــراج بركات(. 
وانطلقت مسيرته السينمائية وسطع نجمه بطا في 

أفام أّدى فيها أدوارا مختلفة األلوان.  
»بورســعيد«..  »جميلــة«..  السياســية:  األفــام  مــن 
»ظهــور  الدينيــة:  األفــام  ومــن  البحــار«..  »عمالقــة 
األفــام  ومــن  »الشــيماء«..  إســاماه«..  »وا   .. اإلســام« 
الكوميدية: »األيدي الناعمة«.. »لصوص لكن ظرفاء«.. 
روايــات  عــن  املقتبســة  واألفــام  الخضــراء«..  »العتبــة 
الســباعي(..  )يوســف  و»ناديــة«  قلبــي«  »رّد  األدبــاء: 
)إحســان  املســدود«  »الطريــق  و  الســوداء«  »النظــارة 
عبــد القــدوس«.. »دعــاء الكروان« )طه حســني(.. »غصن 
»شــفيقة  اللــه(  عبــد  الحليــم  عبــد  )محمــد  الزيتــون« 
ومتولــي« )صــاح جاهــني( »القاهــرة 30« و»الشــحاذ« 

)نجيب محفوظ(. 
بصداقــة  مظهــر  أحمــد  ارتبــط  محفــوظ  نجيــب  مــع 
ة 

ّ
شــل أركان  مــن  ركنــا  كان  كاهمــا  آخــر.  نــوع  مــن 

أصدقــاء  مجموعــة  مــن  حلقــة  وهــي  الحرافيــش، 
يجتمعــون مــرة فــي األســبوع، عصــر يــوم الخميــس، 
ويتبادلــون األحاديــث في اآلداب والفنون والشــجون. 
وأعضــاء الشــلة جميعهم من أهــل األدب والفن. منهم: 
املخــرج الســينمائي توفيــق صالــح، والرســام بهجــت 
عثمــان، ومجموعــة املواهــب صــاح جاهــني، واألديب 
والصحافــي الســاخر محمــد عفيفــي، واملحامي عادل 
كامــل، واألخيــر أديــب أيضــا وهــو مؤلــف روايــة قّيمــة 
مظهــر  أحمــد  طريــق  ومــن  األكبــر«.  »مليــم  بعنــوان 
تعّرفــت علــى هــؤالء جميعــا، مــا عــدا توفيــق صالــح 
الــذي كنــت أعرفــه مــن قبــل، إذ كان أســتاذي فــي معهد 
الســينما. وثمة ما لفت نظري، هو أنه برغم الصداقة 
القوية بينهما لم يشــترك أحمد مظهر كممثل في أّي 

من األفام التي أخرجها توفيق صالح.
ولــم يشــترك مــع أختــه الصغــرى فاطمــة مظهــر ســوى 
في فيلم واحد عنوانه »االتحاد النســائي« مع مديحة 
كامــل ومــن إخــراج ناجــي أنجلــو. وتأخــر ذلــك اللقــاء 
الفنــي بــني األخويــن إلــى ســنة 1984. وراجت شــائعات 
إنــه حــارب أختــه بســبب اشــتغالها بالتمثيــل.  تقــول 
وســمعت منــه وجهــة نظــره، قــال: »أواًل أنــا أكبــر منهــا 
بـــ 26 ســنة. نحــن مــن جيلــني مختلفني. كل مــا في األمر 
أنني نصحتها في البداية أن تكمل دراستها الجامعية 

قبل أن تحترف التمثيل«. 
أثنــاء تجهيــز العمــل فــي فيلــم »نفوس حائــرة« دعاني 
العزبــة  إلــى   1967 شــباط  فبرايــر/  فــي  مظهــر  أحمــد 
التــي يمتلكهــا علــى مقربة من أهرامات الجيزة، وفيها 
يمارس رياضة الفروسية والرماية. وكان قد زرع فيها 
الفواكــه والــورود. وكان آنذاك مــن مصّدري الورود إلى 
أوروبــا. فــي إحــدى زياراتي الاحقة إلى القاهرة، ســنة 
1989، أمضيــت يومــا فــي العزبــة برفقــة املخرج توفيق 
صالــح. وكان مظهــر قــرر االســتغناء عــن زراعــة الورود 

»ألنها متعبة وما بقتش تجيب تمنها«.
مات أحمد مظهر في 8 مايو/ أيار 2002 عن عمر ناهز 
الخامسة والثمانني. وقد شيعت جنازته بشكل مهيب 
مــن مســجد عمــر مكــرم بميدان التحريــر، ودفن بمقابر 
باب الوزير قرب قلعة صاح الدين األيوبي، »الناصر« 

الذي برع في تأدية شخصيته في الفيلم الشهير.

ارتبط أحمد مظهر 
مع نجيب محفوظ 

بصداقة من نوع آخر

كان ما يزال في 
الخدمة في سالح 

الفرسان عندما ظهر 
في السينما

أحمد مظهر وفارس يواكيم في عزبة مظهر 1967 )العربي الجديد(

صورة من مجلة »المصور« ويظهر فيها »الفارس« أحمد مظهر )العربي الجديد(
أحمد مظهر وتوفيق صالح وفارس يواكيم 1989 )العربي 

الجديد(

بين المســرح واإلذاعة والموســيقى قضى فارس يواكيم )1945 ــ مصــر( عقودًا من حياته، 
مواكبــًا ومؤرّخًا ومشــاركًا فــي أبرز محطات المشــهد الفنــي العربي في القــرن الماضي، 
وشــاهدًا علــى التحــّوالت التي شــهدها عالم الفّن. تنشــر »العربــي الجديد« كل يــوم إثنين، 
مذّكرات يواكيم مع أبرز الفنانين والمنتجين والمخرجين العرب، مســتعيدًا محطات شخصية 

ولقاءاته مع هؤالء في القاهرة وبيروت وباريس وغيرها من العواصم.

دفــاتـر فارس يواكيم
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دور الوكاالت واألرباح الهائلة
)ممثلن  زبائنها  بتمثيل  الــوكــاالت  وتــقــوم 
ــات اإلنـــتـــاج  ــركـ ــدى شـ ــتـــاب ومـــخـــرجـــن( لــ وكـ
واالســتــديــوهــات، عند االتــفــاق على أي فيلم 
مالي  مــبــلــغ  مــقــابــل  بــرنــامــج،  أو  أو مسلسل 
ثـــابـــت تــتــقــاضــاه هــــذه الـــشـــركـــات. واعــتــبــرت 
ــاح غير شرعية  رابــطــة الــكــتــاب أن هــذه األربــ
املطلوب  بالعمل  مقارنة  جـــدًا،  كبيرة  وأنــهــا 
مـــن الــوكــالــة أو الــوكــيــل الــــذي تــنــتــدبــه. ومــن 

الذين شاركوا في رفــع الدعوى  الكتاب  أبــرز 
مـــيـــريـــديـــث ســـتـــيـــم، مـــؤلـــفـــة مــســلــســل »كـــولـــد 

كيس«، وديفيد سيمون، مؤلف »ذا واير«.
السبب  »مــا هو  ميريديث ستيم:  وتساءلت 
الـــــذي يــجــعــل الـــوكـــيـــل يـــأخـــذ مــبــلــغ 75 ألــف 
هذا  مسلسلي؟«.  من  حلقة  كل  مقابل  دوالر 
الكبير أدى في السنوات األخيرة إلى  املبلغ 
 شركات اإلنتاج 

ّ
الكتاب، إذ إن خفض أجــور 

تــتــحــّجــج بــاملــبــالــغ الــطــائــلــة الـــتـــي تــدفــعــهــا 

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

ــي، بــــدأت  ــاضــ ــوع املــ ــبــ مــطــلــع األســ
ــة تــظــهــر  ــ ــــرسـ ــة شـ ــركــ ــعــ شـــــــــــرارة مــ
فــــــي هــــــولــــــيــــــوود. قــــــــــوام الــــحــــرب 
 The »ـــاب األمـــيـــركـــيـــة

ّ
ــان:  »رابـــطـــة الـــكـــت ــرفــ طــ

وكاالت  وأضخم   Writers Guild of America
املــواهــب وأبـــرزهـــا  »إنــديــفــور إنترتينمنت« 
و»كـــريـــتـــيـــف   ،Endeavor Entertainment
 ،Creative Artist Agency »أرتيست آيجنسي
 United Talent آيجنتس«  تالنت  و»يونايتد 
.ICM Partners »و»آي سي أم بارتنرز ،Agents
 The »ــاب األمــيــركــيــة

ّ
وقـــد رفــعــت »رابـــطـــة الــكــت

Writers Guild of America دعوى قضائية ضد 
وكاالت املواهب األربع األضخم في هوليوود، 
األربعاء املاضي، في الخطوة األحدث واألجرأ 

ضمن الصراع الشرس بن الطرفن.
وزعمت الدعوى املرفوعة في محكمة مقاطعة 
لوس أنجليس العليا أن استخدام الوكاالت 
ــزم« غـــيـــر قـــانـــونـــي  ــ ــحـ ــ ملــــا يـــســـمـــى »رســــــــوم الـ
بــمــوجــب قـــانـــون كــالــيــفــورنــيــا، ألنــهــا تشكل 
اب والوكاالت 

ّ
»تضاربًا في املصالح بن الكت

التي تعمل وكاء لهم«.

ال يجب أن تضعي 
وشاًحا ضخًما إذا كانت 

ياقة المعطف كبيرة

تخلّى عدد من الكتاب 
عن وكالئهم بعد 20 عامًا 

من العمل معًا

يفّضل الممثلون 
اللبنانيون الدراما المشتركة 

على المحلية

2223
منوعات

املـــواهـــب، وبــالــتــالــي تقتطعها من  لـــوكـــاالت 
ستيم  وتـــروي  الــعــمــل.  أو  املسلسل  ميزانية 
ملوقع »فورتشن« أنها لم تكن تعلم أن وكالة 
اإلنتاج  أمــام شــركــات  لها 

ّ
التي تمث املــواهــب 

تتقاضى  آيجنسي«  أرتيست  »كريتيف  أي 
املسلسل،  مــن  حلقة  كــل  عــن  مقطوعًا  مبلغًا 
إال في املوسم السابع، عندما أبلغتها شبكة 
»ســي بــي أس« الــتــي تــعــرض »كــولــد كيس«، 
املـــيـــزانـــيـــة. لتكتشف  يــجــب تــخــفــيــض  بـــأنـــه 

املــواهــب هو 94  الحقًا أن ما تقاضته وكالة 
سنتًا عن كل دوالر قبضته هي، أثناء عرض 

العمل الدرامي.

أصل المشكلة 
ــاب األعـــضـــاء في 

ّ
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الــكــت

الرابطة قد قطعت عاقتها بوكاالت املواهب 
الــتــي تمثلها عــــادة فــي هــولــيــوود، عــلــمــًا أن 
الـــرابـــطـــة تــضــم 15 ألــــف عـــضـــو، وتـــعـــّد هــذه 
املــعــركــة الــجــمــاعــيــة ســابــقــة. وكــــان الــطــرفــان 
يــجــريــان مــفــاوضــات مــثــيــرة لــلــجــدل إلـــى أن 
للوكاالت  مــحــددة  زمنية  مهلة  اب 

ّ
الكت حــّدد 

كــي تــلــتــزم بــقــواعــد الــســلــوك الــجــديــدة. وقبل 
ســاعــات قليلة مــن املــوعــد الــنــهــائــي، أخــبــرت 
الرابطة أعضاءها بأن املحادثات قد فشلت، 
لذا حان الوقت لقطع العاقات مع الوكاالت. 
واعتبرت »رابطة وكــاء املواهب« أن »رابطة 
اب األميركية« تريد »نشر الفوضى التي 

ّ
الكت

ستؤذي الفنانن كلهم«.
تعتبر هذه املواجهة واحدة من أعنف املعارك 
ــريـــل/  ــات بــــن الـــطـــرفـــن. فــــي 6 إبـ ــهــ ــواجــ واملــ
نــيــســان املـــاضـــي انــتــهــت مــفــاعــيــل االتــفــاقــيــة 
الــقــانــونــيــة، وعــمــرهــا 43 عـــامـــًا، الــتــي تنظم 
األعــــمــــال بــــن مـــؤلـــفـــي الـــتـــلـــفـــزيـــون واألفــــــام 
ووكــاالت املواهب الخاصة. ووضعت مدونة 
ــاالت املـــواهـــب.  ــ ســـلـــوك جـــديـــدة رفــضــتــهــا وكــ
وعلى الرغم من أن هــذا الوضع لم يسبق له 
مــثــيــل، إال أنـــه لــن يـــؤدي إلـــى تــوقــف اإلنــتــاج 
فقط  سيؤثر  ألنه  والسينمائي،  التلفزيوني 

على املشاريع املستقبلية.
ـــاب عــلــى أن وكــــاالت 

ّ
فـــي املـــقـــابـــل، شــــدد الـــكـــت

الرسوم  بشأن  مخاوفهم  تعالج  لــم  املــواهــب 
املالية الخاصة وغيرها من القضايا. وحزم 
الــــرســــوم املـــالـــيـــة تــعــنــي مـــدفـــوعـــات مــربــحــة 
متعددين  لتجميع عماء  الــوكــاالت  تتلقاها 
لعمل واحد، على سبيل املثال كاتب ومخرج 

وممثل، كحزمة الستديو تلفزيوني. 
اب إلى أنها تريد »إعادة 

ّ
وأشارت رابطة الكت

تــنــظــيــم حـــوافـــز الــوكــالــة بــحــيــث تــتــوافــق مع 
ــداًل مـــن الــتــنــافــس  ـــاب، بــ

ّ
مــصــالــح عــمــاء الـــكـــت

معهم«. وتركز الوكاالت على النسبة املئوية 
التي تحصل عليها بوصفها باحثة عن عمل 

لكتابها وممثليها وعمائها من املخرجن.

العمل النقابي
القوية  التحركات  من  تاريخ  اب 

ّ
الكت لرابطة 

مـــع ســتــة إضــــرابــــات مــنــذ عــــام 1960. وعـــام 
اب عن العمل ملدة مئة يوم 

ّ
2007، أضرب الكت

بسبب الــتــوزيــع الــرقــمــي، مــا أدى إلــى توقف 
واألفــــام.  التلفزيونية  اإلنــتــاجــات  مــن  كثير 
ــذه فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي  ونــتــيــجــة لــقــوتــهــا هــ
بإقناع  الــرابــطــة  داخـــل »هــولــيــوود« نجحت 
بالتخلي  املشهورين  الكتاب  مــن  كبير  عــدد 

عن وكائهم.
التلفزيونية  الــكــاتــبــة  فــيــرنــوف،  فــكــريــســتــا 
ــة ملـــســـلـــســـل »غــــريــــز  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــتــــجــ ــنــ واملــ
أناتومي«، أبلغت وكيلها بعد 20 عامًا من 
العمل معًا بأنه لم بإمكانه تمثيلها. وكتبت 
فــي »هــولــيــوود ريــبــوتــر«: »لــقــد قـــام بعمله 
بشكل جيد، وقام بتوجيه ودعم مسيرتي، 
وجعلني أجني أموااًل أكثر بكثير مما كنت 
سأجنيها بــدونــه، ومــع ذلــك استغنيت عن 
خدماته«. وجــاء موقف فيرنوف كجزء من 
النشاط النقابي التضامني مع قرار »رابطة 

الكتاب«.
وإلى جانب فيرنوف، استغنى آالف الكتاب 
فـــي هـــولـــيـــوود عـــن وكـــائـــهـــم، فــكــتــب جــون 
تويتر:  big fish، على  فيلم  أوغست، مؤلف 
»وكــيــلــي الــــذي رافــقــنــي طــيــلــة 20 عــامــًا هو 
صـــديـــق عــظــيــم ومـــقـــاتـــل إلـــــى جـــانـــبـــي فــي 
بــه أو  املــهــنــيــة... لكن هــذا ال يتعلق  حياتي 

بأي عميل منفرد«.

برلين ـ العربي الجديد

 فـــريـــق بــحــثــي يــعــمــل مــــع مــؤســســة 
َ

اكـــتـــشـــف
ــــك« األملــــانــــيــــة املــــــوجــــــودة فــي  ــــانـ ــاكـــــس بـ ــ »مـ
د 

ّ
ــه تول

ّ
ل جـــزيء، يعتقد بــشــّدة بــأن بــرلــن، أوَّ

الــجــزيء  العظيم.  االنــفــجــار  بعد  الفضاء  فــي 
 
ً
 ومدخا

ً
املكتشف، من املمكن أن يشّكل دليا

لفهم النمو والتطور الذي حصل في الكون، 
فــي املـــراحـــل األولــــى بــعــيــد االنــفــجــار الكبير. 
تـــرأس الــفــريــق، رولـــف غــوســتــون، مــن معهد 
الفلك، ونــشــرت نتائج  »مــاكــس بــانــك« لعلم 
العلمية   Nature »ناتشر«  ة 

ّ
في مجل الدراسة 

التقرير باالكتشاف الذي كان  املحّكمة. وبدأ 
الباحثون يسعون إليه منذ عشرات السنن، 
الهيليوم.  أيونات هيدريد  أال وهو جزيئات 
 بعد االنفجار الكبير، لم يبق 

ً
ه ُمباشرة

َّ
 أن

ْ
إذ

ــة ســوى  فـــي الـــفـــضـــاء مـــن عــنــاصــر كــيــمــيــائــيَّ
الـــهـــيـــدروجـــن والــهــيــلــيــوم. بـــاقـــي الــعــنــاصــر 
ملا  الفضاء  يتمُّ إطاقها في  كــان  ة  الكيميائيَّ

كانت تلك النجوم تنفجر.
 جــزيــئــات هــيــدريــد 

ّ
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن

ــئـــات تــشــّكــلــت فــي  الــهــيــلــيــوم هــــي أّول جـــزيـ

الحزام
أمـــا بــخــصــوص الـــحـــزام، فـــإذا كـــان الخصر 
عريضًا، من األفضل اختيار الحزام الرفيع، 
ــــن عــــــرض الـــخـــصـــر،  ـــف مـ

ّ
ــبــــاره يـــخـــف ــتــ بــــاعــ

ويــجــعــلــه يــبــدو أكــثــر نــحــافــة ونــعــومــة. أّمــا 
إذا كـــان الــخــصــر رفــيــعــًا، فــيــضــفــي الــحــزام 
ــًدا مـــن الـــجـــمـــال، ومــن  الــعــريــض عــلــيــه مـــزيـ
ــة بشكل 

ّ
األفــضــل اخــتــيــاره ألنـــه يــبــرز الــطــل

ـــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــلـــى املـــــــرأة أن  ــل. مـ أفــــضــ
تــخــتــار أكــســســواراتــهــا والــحــلــي املــعــتــمــدة 
إلطـــالـــتـــهـــا بــكــثــيــر مــــن الـــعـــنـــايـــة، بــحــســب 
في  أساسيًا  دورًا  تلعب  العتبارها  قاسم، 
شخصيتها  وتعكس  طلتها،  جــمــال  إبـــراز 
فــي الــوقــت نفسه. فـــإذا كــان الــوجــه دائــريــًا، 
يــجــب عــــدم اخـــتـــيـــار األقــــــراط الــكــبــيــرة، بل 
يفضل تلك الناعمة والصغيرة. أما إذا كان 
، فيجب أن تحرص على 

ً
املــرأة طويا وجه 

اخــتــيــار األقـــــراط الــكــبــيــرة دائـــريـــة الــشــكــل، 
فتحد من طول الوجه.

وتــخــتــلــف أحـــجـــام األكــــســــســــوارات بحسب 
أسلوب املابس املعتمدة، فإذا كانت املابس 
أنيقة ورسمية وتميل إلى الكاسيكية، من 
التي  الافتة  األفضل اعتماد األكسسوارات 
الطلة، وتبرزها بشكل أجمل، كونها  تكمل 
تحتاج إلى أكسسوارات من هذا النوع، إذا 

كارين إليان ضاهر

ــو مــن  ــوار هــ ــســ ــســ  األكــ
ّ
يـــعـــتـــبـــُر الـــبـــعـــض أن

الــتــفــاصــيــل املـــكـــّمـــلـــة إلطــــالــــة املــــــــرأة، لــكــنــه 
عــاديــًا، ألهمّيته   

ً
تفصيا ليس  الــواقــع  فــي 

فـــي طــلــة مـــمـــّيـــزة أنـــيـــقـــة. ولـــــــدوره الـــــذي قد 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا أو حــتــى ســلــبــًا فـــي حــال 
ســـوء االخـــتـــيـــار. يـــشـــّدد االخــتــصــاصــي في 
أهمّية  على  قــاســم،  محمد  املظهر،  تنسيق 
الحرص في اختيار األكسسوارات املناسبة، 
ــك ســلــبــًا عـــلـــى جــمــال  ــ حـــتـــى ال يــنــعــكــس ذلـ
ــة. بـــل عــلــى الــعــكــس، يــمــكــن بفضل  اإلطــــالــ
واملعتمدة  الصحيحة  األكــســســوارات  هــذه 
أفضل،  الطلة بشكل  إبــراز  بطريقة مائمة، 

فتكون الفتة لألنظار، وتنال اإلعجاب.

الحقيبة 
، بــعــكــس األســــلــــوب الــتــقــلــيــدي الــــذي 

ً
مــــثــــا

يــقــضــي بــاعــتــمــاد حــقــيــبــة مـــن لــــون الــحــزام 
الفكرة،  هــذه  بتخطي  قاسم  ينصح  نفسه، 
واعتماد حقيبة من لون مختلف عن الحذاء 
ــأن يكونا  . فــاألســلــوب الــعــصــري يــقــضــي بـ
مـــن لــونــن مــخــتــلــفــن. وال يــتــم انــتــقــاء لــون 
بحسب  بــل  الـــحـــذاء،  لـــون  بحسب  الحقيبة 
اللون الذي يظهر بمعدل أخف في املابس، 

فا يكون بارزًا بكثرة. 
إلى  اســتــنــادًا  الحقيبة  لــون  اختيار  ويمكن 
األذن. ويختلف حجم  أقـــراط  أو  العقد  لــون 
ــاده بــحــســب  ــمــ ــتــ ـــب اعــ ــواجــ ــ ــيــــد الـ حــقــيــبــة الــ
طبيعة اإلطالة املعتمدة، إذا كانت اإلطالة 
رســـمـــيـــة، فــتــكــون الــحــقــيــبــة أصـــغـــر حــجــمــًا. 
أما في اإلطــاالت املريحة، فيمكن أن يكون 

حجم الحقيبة أكبر.

الفضاء قبل حوالي 13.8 مليار سنة. وعلى 
الــرغــم مــن قـــدرة الــعــلــمــاء عــلــى تحضير هــذا 
ــام 1925، عـــن طــريــق  املـــركـــب مــخــبــريــًا فـــي عــ
تــحــقــيــق تــفــاعــل بـــن عــنــصــري الــهــيــدروجــن 
اكتشافه في  ًرا 

ّ
كــان متعذ ــه 

َّ
أن إال  والهيليوم، 

التكنولوجية  الصناعية  اآللــة   
ّ
وألن الفضاء، 

البشرّية لم تكن متطورة وقوية آنــذاك. وقال 
ــــف غـــوســـتـــون:  ــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة رولــ عـ
 مــن هذا 

ٌ
»بــبــســاطــة، لــم يكن هنالك اكــتــشــاف

ى اآلن«. 
ّ
النوع حت

منذ أكثر من عشر ســنــوات، كــان غوستون 
وفـــريـــقـــه الـــبـــحـــثـــي يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــطــويــر 
مطياف القط عالي الدقة، يمكنه عن طريق 
األشعة تحت الحمراء اكتشاف هذا الجزيء 
في الفضاء. تم تركيب املطياف على مرصد 
رصــد  تـــم  وأخــــيــــًرا،   .747  Boeing طـــائـــرات 
الــجــزيء املــطــلــوب فــي ســديــٍم كوكبي اسمه 
بــعــد 3000 ســنــة ضوئية  عــلــى   7027 NGC

من األرض. 
 البحث عن هيدريد 

ّ
وأشــار غوستون إلى أن

ــنــــدة  الـــهـــيـــلـــيـــوم هــــو أمـــــــٌر مــــوجــــود فــــي األجــ
الضخمة.  العلمية  املؤسسات  لكل  البحثية 
ــه الجزيء 

ّ
وهــو طموٌح علمي لكل باحث، ألن

الــكــون، وممكن أن يساعد فــي فهم  األول فــي 
أصل الحياة وتاريخ نشأة الكون. وعن طريق 
اكــتــشــاف هـــذا الــجــزيء فــي الــفــضــاء، سيقوم 
الكيميائية  التفاعات  عن  بالبحث  العلماء 
التي أّدت إلى توليد هذا الجزيء، بعد وقٍت 

قصير من االنفجار العظيم. 
وفــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، قامت 
ــيــــن  ــرالــ ــتــ ــثــــن األســ ــاحــ ــبــ ــن الــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــــى وقـــت  بـــإيـــجـــاد ســـحـــابـــة غــــازيــــة تـــعـــود إلـ
املجرات  تمَّ فحص ضوء  العظيم.  االنفجار 

الــبــعــيــدة الـــســـاطـــع، والــــــذي يــســّمــى علميًا 
 يــخــتــرق ضــــوء املــجــرة 

ْ
»الـــــكـــــوارزات«. إذ بــــــ

ــذه الــســحــابــات الـــغـــازيـــة، والــتــي  الــبــعــيــدة هـ
ــان يـــهـــدف الــعــلــمــاء إلــــى مــعــرفــة بــنــيــتــهــا،  كــ
مــن الــخــلــف. وكمية الــضــوء الــواصــلــة إلينا 
السحابة، ستساعدنا على  أن تخترق  بعد 

 األطوال 
َّ
معرفة تفاصيل السحابة بدقة، ألن

ــة تــتــغــيــر بـــعـــد أن تــمــّر  ــّيـ ــة الـــضـــوئـ ــيـ املـــوجـ
السحابة  جــزيــئــات  تمتص   

ْ
إذ بــالــســحــابــة، 

الــضــوء الــداخــل، وكــل جـــزيء يمتّص كمية 
محددة من الضوء. 

 الــعــنــصــر 
َّ
بــــهــــذه اآللـــــّيـــــة، حـــــدد الـــعـــلـــمـــاء أن

األســاســي املــكــّون لــهــذه الــســحــابــة املكتشفة، 
بــــعــــد تـــحـــلـــيـــل الـــــضـــــوء الــــــقــــــادم إلــــيــــنــــا، هــو 
 هــذه 

ّ
ــد لــلــعــلــمــاء، أن ــ ــذا مـــا أّكـ ــ الــهــيــلــيــوم. وهـ

، وهي غير ملوثة 
ً
السحابة هي سحيقة فعا

 
ّ
ببقايا االنفجار الكبير. األمــر الــذي يؤكد أن
الهيليوم هو أقدم عنصر كيميائي في الكون.

كانت إطالتها هادئة. ومن األفضل اعتماد 
الــعــقــد واألقـــــراط واألســـــاور كــأكــســســوارات. 
وفــــي حــــال اعـــتـــمـــاد الــعــقــد الــكــبــيــر الــحــجــم 
ــراط الصغيرة  ــ والـــبـــارز، يــجــب اخــتــيــار األقـ
ل عدم اعتماد أكثر 

ّ
واألساور الناعمة. ويفض

مــن ســوار واحــد أو اثنن فــي اليد الــواحــدة 
ال أكـــثـــر، عــلــى أن تـــكـــون الـــســـاعـــة فـــي الــيــد 
 األكسسوارات 

ّ
األخرى. ويشير قاسم إلى أن

الذهبية تليق بالبشرة السمراء أكثر، وتبرز 
فتليق  ة  الفضيَّ األكسسوارات  أّمــا  جمالها. 
وتبرزها  أفــضــل،  بشكل  البيضاء  بالبشرة 

بشكل أجمل.
 

قواعد هامة
ومــن أهــم قــواعــد اختيار األكــســســوارات، أال 
املــرأة أكثر من 3 أكسسوارات بارزة  تعتمد 
بحجمها، على أن تكون متناسقة من حيث 
ــلـــون واألســــلــــوب. كــمــا ال يــجــب أن تضع  الـ
املعطف  ياقة  كانت  ما  إذا  وشاًحا ضخًما، 

كبيرة. ويفضل اعتماد 
ذات  ــابــــس  املــ أو  الـــافـــتـــة  ــوارات  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ األكـ
ــوان الــقــويــة الــافــتــة. فــاملــطــلــوب تسليط  األلــ
الضوء على نقطة معينة في إطالتِك، بداًل 
مــن مــحــاولــة جـــذب األنـــظـــار إلـــى أمــــور عــدة 
في الوقت، فيكون األثر السلبي على طلتك. 
املــرأة ساعة مع فستان  ذ أن تضع  وال ُيحبَّ
ــهــا تــنــاســب املــابــس الرسمية 

َّ
الــســهــرة، ألن

وتلك املريحة، وغيرها من اإلطاالت، لكن ال 
ينصح بها أبدًا مع فستان سهرة.

كــمــا أن الــخــواتــم الــكــبــيــرة الــحــجــم ال تليق 
بجميع النساء. فإذا كانت أصابعِك قصيرة، 
تلك  أمــا  لــك.  الضخمة  بالخواتم  ينصح  ال 

الناعمة والرفيعة فتزيد من طولها.

اكتشاف هيدريد الهيليوم... أّول جزيء في الكونأخطاء شائعة في استخدام األكسسوارات
باستخدام األشعة تحت 

الحمراء، تمّكن فريق 
بحثي من مؤسسة 

»ماكس بالنك« األلمانية، من 
اكتشاف جزيئات هيدريد 

الهيليوم في الفضاء

بيروت ـ العربي الجديد

ــام قــلــيــلــة، وتـــبـــدأ املــنــافــســة الــخــاصــة بــالــدرامــا  ــ أيـ
ــة  خـــارطـ  .2019 رمــــضــــان  درامــــــــا  أي  املـــوســـمـــيـــة، 
بـــدأت تظهر بشكل أوضـــح فــي األسابيع  الــعــرض 
األخيرة، خصوصًا خال التنافس على اإلعانات 
لكن  و»البروموهات«.  الصور  وحــرب  الترويجية، 
 في رمضان 

ٌ
الواضح، أن اإلنتاج اللبناني ضعيف

قياسًا إلى باقي مواسم السنة.
ــلــن الــلــبــنــانــيــن عـــن مــوســم 

ّ
ــدٌد مـــن املــمــث ــ يــغــيــُب عـ

 فــضــلــوا املــشــاركــة فـــي أعـــمـــال درامـــّيـــة 
ْ
رمـــضـــان، إذ

عربّية، مثل مشاركة روال حمادة ورفيق علي أحمد 
في مسلسل »خمسة ونــص«، وغيرها من األعمال 
التي تلعب على وتر »الدراما املشتركة«، والتي يبدو 
ها تأتي بكميات أكبر من املتابعات واملشاهدين، 

َّ
أن

بالنسبة للمحطات التلفزيونية وشركات اإلنتاج. 
السنتن  فــي  تــقــدًمــا  اللبنانية  الـــدرامـــا  هــل حققت 
األخــيــرتــن؟ كــل مــن يعمل فــي مجال الــدرامــا يؤكد 
ذلـــك. خــصــوصــًا عــنــدمــا دخــلــت شــركــات دولــيــة في 
النجاح  إمكانات  أن  الــواضــح،  لكن  اإلنــتــاج.  مجال 
األخــرى  العناصر  ــده.  اإلنــتــاج وحـ ال تقتصر على 
أيضًا، كالنص والحوار واإلخــراج.  الخاصة مهمة 
هذه العناصر التي ال تــزال ضعيفة لبنانيًا. وهذا 
التصدير  مــن  اللبنانية  األعــمــال  يمنع  مــا  بالطبع 

للخارج، وعرضها على محطات أخرى.
7 مسلسات  اللبنانية حوالي  الــدرامــا  ُمفكرة  في 

محلية جاهزة للعرض في رمضان املقبل. الكاتبة 
واملمثلة كارين رزق الله تعود بمسلسل جديد، لم 
ــة الــتــي تــمــرُّ بها  تكشف عــن اســمــه بــعــد. رغــم األزمـ
العبور  الله  رزق  تــحــاول  اللبنانية،   MTV محطة 
األعمال  من  في مجموعة  الخاص،  ملعبها  ضمن 
بـــدأت بــهــا قــبــل أربـــع ســنــوات ضــمــن املــوســم. هــذه 
املــرة، اختارت املمثل عّمار شلق، شريكًا في قصة 
الكتابة،  فــي  إنــهــا واقــعــيــة. ورغـــم موهبتها  ُيــقــال 
رزق  كــــاريــــن  ألعــــمــــال  الـــضـــعـــيـــف  ــاج  ــ ــتـ ــ اإلنـ  

ّ
أن إال 

 تــقــاســم 
ّ
الــلــه يــضــعــهــا فـــي خــانــة ضــيــقــة. عــلــًمــا أن

املسؤولية واألربــاح والنجاح حتى، يكون بن كل 
مــن الكاتبة واملمثلة كــاريــن مــن جــهــة، وبــن إدارة 
املحطة املساهمة في اإلنــتــاج من جهة أخــرى. في 
الوقت الذي تزاحم فيه مسلسات الدراما العربية 
الحصاد«  »الهيبة  مثل  الله  رزق  كارين  شتركة 

ُ
امل

و»خمسة ونص«.
ـــهـــا فــي 

ّ
ـــة LBCI، فــســتــبــقــي عـــلـــى خـــط

َّ
ــا مـــحـــط ــ أمـ

لكنها  لإنتاج.  فيلم«  »إيغل  شركة  مع  التعاون 

»أســـود«  الــجــديــدة.  املحلية  األعــمــال  تتجه نحو 
هو مسلسل من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج 
ســمــيــر حــبــشــي، وهــــذه لــيــســت املــــرة األولــــى التي 
ــدأ هــذا  تــتــعــاون فــيــهــا مــرشــلــيــان مـــع حــبــشــي. بــ
الــتــعــاون قبل ســنــوات فــي »أحــمــد وكريستينا«. 
ولم يلق هذا التعاون النجاح املنتظر، لكن ذلك ال 
يهم املحطة التي تعرضه، وستستمر في تشجيع 
العمل اآلن على مسلسل  يتّم  األعــمــال. كما  هــذه 
»بالقلب« من كتابة طارق سويد وإخراج جوليان 
مــعــلــوف. ويــقــوم بــديــع أبــو شــقــرا بـــدور البطولة 
ــيـــدًا عــن  فــــي الـــعـــمـــل، فــــي صــــــورة مــخــتــلــفــة، وبـــعـ
املـــرة. يجتمع أبو  الله هــذه  شريكته كــاريــن رزق 
ف  آلــن لحود في قصة اجتماعية، يعرِّ شقر مع 
للجدل،  بأنها مثيرة  طــارق سويد  كاتبها  عنها 
كمحاولة أخرى القتحام الدراما اللبنانية بعمل 
جــيــد. ويغيب املــخــرج فيليب أســمــر عــن الــدرامــا 
ل الدراما 

ّ
املحلية اللبنانية هذا املوسم. أسمر فض

شتركة في تعاون مع شركة صادق الصباح في 
ُ
امل

»خمسة ونّص«. الطلب كان هذه املرة من املمثلة 
نادين نسيب نجيم، ليكون ضمن فريق املسلسل 
املوسمي الجديد، ولّبت الشركة طلب نجيم. لكن 
املخرج السوري أسامة الحمد، عمل قبل وقت في 
مسلسل لبناني بعنوان »الباشا«، والذي يعرض 
قالت   

ْ
إذ اللبنانية،  »الــجــديــد«  محطة  عــلــى  اآلن 

املحطة إن عرض املسلسل سيستمر ضمن دورة 
برامج رمضان.

هل ترضخ وكاالت المواهب لشروط المؤلفين؟

)Getty( 7027 NGC تم رصد الجزيء المطلوب في سديٍم كوكبي اسمه

للسنة الخامسة 
كارين رزق اهلل 
في مسلسل من 
نّصها وبطولتها 
)فيسبوك(

)Getty( الخواتم الكبيرة الحجم ال تليق بجميع النساء

)Getty/ميريديث ستيم مؤلّفة مسلسل »كولد كيس« )فريديريك براون

قبل أسبوعين بدأت المعركة األكثر شراسة في هوليوود بين رابطة الكتاب األميركية ووكاالت 
المواهب، وذلك على خلفية األرباح التي تتقاضاها الوكاالت والتي تخّفض من عائدات المؤلفين

أشرس معارك هوليوود

الدراما اللبنانية في رمضان

فنون وكوكتيل
قضية

مسلسالت

حول العالمموضة

عام 2007 وفي 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني تحديدًا، بدأت 
»رابطة الكتاب األميركيين« 
إضرابًا استمرّ حوالي 100 

يوم، وانتهى في 12 
فبراير/ شباط 2008. وقد 

شارك 12 ألف كاتب سيناريو 
باإلضراب بعد الفشل في 
الوصول إلى اتفاق حول 

رفع عائدات الكتاب، 
مقارنة باألرباح الهائلة التي 

تحققها  االستديوهات 
والشركات المنتجة. وأدى 
اإلضراب إلى توقف عدد 

كبير من البرامج التلفزيونية، 
ما سبب خسائر لشاشات 

العرض.

إضراب 
المئة يوم
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در من املخطوطات.
َ
 على تحقيق ما ن

ً
عالوة

ـــة الــعــدد الــجــديــد تــنــّوُع 
َ
ومـــن مــظــاهــر طـــراف

بالعربية  فيه   
ُ
األبحاث نطقت  فقد  ألسنته، 

والفارسية واإلنكليزية واأللبانية والتركية. 
 تعكس تداخل هذه اللغات 

ٌ
 حقيقّية

ٌ
مغامرة

وتـــجـــاورهـــا، تــذكــيــرًا بـــضـــرورة تـــحـــاُوِرهـــا 
الثقافي  التفاعل  أوُجــُه  أكثَر  ف 

ّ
تتكش حتى 

وقومياته  البلقان  مجتمعات  حكمت  التي 
 ،

ٌ
ولغاته على مــّر الــعــصــور. املــغــامــرة َوْعـــرة

تــقــتــضــي تــنــســيــقــا كــبــيــرًا لــتــحــقــيــق الــخــيــار 
ــل بــن  ــتــــواصــ املـــنـــهـــجـــي فــــي مــــد جــــســــور الــ
العاملن في حقل الدراسات الشرقية بهذه 

املنطقة وبن غيرهم في بقية العالم.
وهـــذا الــتــحــدي لــيــس منهجيا فــحــســُب، بل 
 إلـــى الــكــشــف عــن املــضــامــن 

ُ
مــعــرفــيٌّ يــهــدف

ــي تـــلـــَك  ــ املـــجـــهـــولـــة واألعــــــمــــــال املـــكـــنـــونـــة فـ
الثقافة  ر من أجــزاء 

َ
الديار لتجميع ما تناث

العربية عبر مختلف املناطق التي طاولتها 
»الــظــاهــرة اإلســالمــيــة«، كــمــا كـــان يسّميها 
ــــون. فــثــّمــة ما  املــفــكــر الـــجـــزائـــري مــحــمــد أركــ
يشبه »املركزية العربية« على هذه الثقافة، 
 ما صيغ بغيرها من األلسن عن 

َّ
في حن أن

إتقانا وقــد يربو  ُيقاربها  حضارة اإلســالم 
عليها.

ــن هــــــذا الـــعـــدد  ــ ــربــــي مـ ــعــ ـــن الـــقـــســـم الــ تـــضـــمَّ
دراســـة معّمقة عــن »ُمــتــصــّرف الــقــدس سنة 
ــهــا 

ْ
نــســَجــت الـــتـــي  الـــصـــور  1912« وتـــنـــاقـــض 

الــحــســاســيــتــان الــعــربــيــة والـــيـــهـــوديـــة عــنــه، 
ـــل املــــشــــروع 

ّ
ــل ــلـــى خــلــفــيــة تـــسـ وال ســـيـــمـــا عـ

 مــتــرجــمــة عن 
ٌ
الــصــهــيــونــي. وتــلــتــهــا دراســـــة

جر 
َ
األلبانية حول »ظاهرة تحول بعض الغ

إلى مصرين في كوسوفو«، وهي من دقيق 
األبـــحـــاث االجــتــمــاعــيــة - الــتــاريــخــيــة. وفــيــه 
املبذولة  اللغوية  الجهود  عن   

ٌ
دراســـة أيضا 

تاريخي  املاضي لوضع معجم  القرن  طيلة 
للضاد وصواًل إلى »ُمعجم الدوحة«. ويليه 
 عن تدريس منطق أرسطو في املدارس 

ٌ
فصل

األلبانية، والذي تواصل إلى عهٍد قريب. 
وفي العدد زاويــة اعتراٍف بالفضل وتقديٍر 
ــرة َمـــــن قــضــى  ــ ــــذاكـ ـــصـــصـــت لـ

ُ
لـــلـــمـــاضـــن، خ

ــوا فــــي إثـــــراء  ــمـ ــهـ ــن أسـ ــذيــ ــن الـــبـــاحـــثـــن الــ مــ
املسائل الشرقية في هذه الُبقعة من العالم، 
املنطوية على أسرارها واملنغلقة على كنوز 
منها  ويمنعها  بلغاتها  نا 

ُ
جهل َيحجُبها 

الــزاويــة  تتناول  حيث  معها،  تواصلنا   
ُ
قلة

-1949( كيتسو  هما محمد  بارزين  اسمن 
2018( وكمال مورينا )2019-1951(.

ولــذلــك فـــالـــدور الــرئــيــس الــــذي تضطلع به 
ة »دراســــات شــرقــيــة« هــو َجــســر الهوة 

ّ
مجل

بن القارئ العربي وما ُينجز في البلقان من 
وأحداثا  شخصيات  تتناول  التي  املباحث 
 لـــوال ما 

َ
ــعــرف

ُ
ونــصــوصــا، مــا كـــان لــهــا أن ت

والترجمة  التحقيق  أعــبــاء  مــن  بــه  تنهض 
 بإنهاء 

ٌ
 هذا اإلسهام كفيل

ّ
والتدقيق. كما أن

مركزّيتن، وهما املركزية العربية واملركزية 
اإلسالميات  درس  على  الغربية  األوروبــيــة 

نجم الدين خلف اهلل

فـــــــــي مــــــــزيــــــــج بـــــــــــــــارع بـــــــــن صـــبـــر 
االستشراق التقليدي العاِلم وِجّدة 
ـــحـــَدث، تــِرد 

ُ
مــنــاهــج االســتــعــراب امل

 من ِديار الَبلقان وُربوعه 
ٌ
إلى ثقافتنا هدية

املــتــجــاورة )كــوســوفــو، ألــبــانــيــا، مــقــدونــيــا، 
ــة 

ّ
الــبــوســنــة والــــَهــــرســــك(، تــتــمــثــل فـــي َمــجــل

شرقية«  »دراســــات  يسيٌر:   
ٌ

أصــيــل ها 
ُ
عنوان

إلــى ذاك »الــشــرق« الخالِد ِسحُره في  إيماًء 
األدب والـــبـــيـــان. وقـــد صـــدر عـــددهـــا الــرابــع 
أيــام في برييشتينا )كوسوفو(، وهي  منذ 
 ُمَحكمة، تصدر سنويا،ً وتضم 

ٌ
مجلة علمّية

اد 
ّ

الض بن صفحاتها دراســـاٍت نوعية عن 
املنطقة وتحوالتها،  تــاريــخ  وعــن  وآدابــهــا، 

اإلسكندرية ـ سناء أمين

 آثار 
ّ

يشمل التراث الثقافي املغمور باملياه كل
الوجود اإلنساني التي تحمل طابعا ثقافيا 
أو تاريخيا وتوجد تحت املسطحات املائية، 
حدة 

ّ
املت األمــم  مة 

ّ
وهــذا يعني، بحسب »منظ

ثالثة  )يونسكو(،  والثقافة«  والعلم  للتربية 
تيتانيك  بينها  مــن  مــاليــن حــطــام ســفــيــنــة، 
وبيليتونج، و4000 حطام سفينة من أسطول 
 عن أطالل ومدن غارقة، 

ً
كوبالي خان، فضال

اإلسكندرية  في  الفرعونية  املدينة  آثــار  مثل 
السبع  الدنيا  مــن عجائب  واحـــدة  عد 

ُ
ت التي 

في العالم القديم.
عــلــى مـــــدار الـــتـــاريـــخ، ابــتــلــعــت املـــيـــاه مــدنــا 
املفارقة  لكن  السفن،  آالف  وأغرقت  بأكملها 
أن مــا غـــرق نــجــا فــي الــقــاع وحــافــظــت عليه 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة كــمــا لـــو أنــهــا حــنــطــتــه، أو 
ــأمــــن مــــن يــــد اإلنـــــســـــان عــلــى  جــعــلــتــه فــــي مــ

اليابسة، فلم تلق مصير اآلثــار التي نهبها 
 عن 

ً
ــادة ــهـ ــراث شـ ــتـ ــّدم هــــذا الـ ــقـ أو خـــّربـــهـــا. ُيـ

فترات وجوانب مختلفة من تاريخ البشرية 
، قـــســـاوة تــجــارة 

ً
ــتـــرك؛ فــيــكــشــف، مـــثـــال املـــشـ

الــرقــيــق، وفــظــاعــة الــحــرب، وتــأثــيــر الــكــوارث 
الطبيعية، بل وآثار االحتفاالت واملعتقدات 
التبادل  عــن  يــقــّدم صــورة  املقدسة. وباملثل، 
املناطق  بــن  والـــرحـــالت  الــتــجــاري  السلمي 

املختلفة في العالم.
قته البشرية، ال تزال 

ّ
الــذي حق ورغــم التطّور 

ــيــــاه تــبــتــلــع الــــتــــراث اإلنـــســـانـــي املـــتـــجـــّدد،  املــ
فــكــم مــن طــائــرة انــتــهــى بــهــا املــطــاف إلـــى قــاع 
الـــبـــحـــر، وكــــم مـــن غـــريـــق اســـتـــقـــّر فـــي بــاطــنــه 
ومــــنــــذ 2001،  ــرة.  ــ ــ ــيـ ــ ــ األخـ ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ ــــالل  ــ خـ
أخــــذت الــيــونــســكــو والــبــاحــثــون واملـــؤّرخـــون 
واآلثاريون يولون اهتماما أكبر من أي وقت 
الــتــراث اإلنــســانــي الضخم، بعد  مضى بــهــذا 
أن عــقــدت املنظمة مــؤتــمــرًا دولــيــا حـــول هــذا 
ــزادت مــنــذ ذلـــك الــوقــت عمليات  املـــوضـــوع، فــ
إندونيسيا  فــي  خــصــوصــا  املــائــي،  التنقيب 

وإسبانيا واملكسيك والبرتغال وغيرها.
وحول هذا التراث اإلنساني الكبير والغارق، 

دراسات شرقية 
نظرة من البلقان

عبر التاريخ، ابتلعت المياه 
سفنًا ومدنًا بأكملها. 

وحول هذا التراث 
الغارق، تنطلق في 

اإلسكندرية ندوة دولية 
الخميس المقبل

تضطلع مجلة 
»دراسات شرقية«، التي 

صدر عددها الرابع في 
كوسوفو، بَجسر الهوة 

بين القارئ العربي وما يُنجز 
في البلقان من المباحث 

التي تتناول شخصيات 
وأحداثًا ونصوصًا

ال تتردد، من حين إلى 
آخر، في أخذ حّمام 

سباحة في أغاني 
الحاّجة الحمداوية 
ومثيالتها للحفاظ 

على حيوية جسدك 
ونبض قلبك

التراث الثقافي الغارق حكاية أخرى

ابحث في حقيبتك األولى

مرآة إلسالم متعدد

ُتعّرف باإلسهام 
البلقاني في الحضارة 

العربية واإلنسانية

حجم المواقع األثرية 
المغمورة يقارب مساحة 

مدينة مومبي الهندية

إن كانت أمك مثل أمي، 
فافتح أول حقيبة أتت 

بك إلى الغربة

متون بلغات غير 
العربية تنتظر ضّمها 

للموسوعة اإلسالمية بصدور عددها الجديد، توسع »دراسات 
شرقية« من مساحة حركتها؛ فالمجلّة 
المستشرقين«  »جمعية  أطلقتها  التي 
تصدر  كانت   ،2006 في  كوسوفو  في 
»معهد  تأسيس  ومــع  لكن،  باأللبانية. 
اتفق   ،2016 سنة  الشرقية«  الــدراســات 
المعهد،  باسم  إصدارها  على  الطرفان 
بخمس لغات، لتكون »جسرًا بين العاملين 
البلقان  فــي  الشرقية  الـــدراســـات  فــي 
والغرب«،  الشرق  في  بها  والمعنيين 
والكاتب،  الباحث  تحريرها،  رئيس  بحسب 

محمد األرناؤوط، في مقّدمة العدد.

قنطرة بخمس لغات 

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إطاللة

فعاليات

وإظـــهـــار لــلــتــنــوع الــهــائــل لــهــذا الــحــقــل. ذلــك 
 مــزيــة هـــذه الـــدراســـات أن تكشف وجــود 

ّ
أن

مدونات وأرشيفاٍت ونصوٍص يصعب على 
واستغاللها  إليها   

ُ
النفاذ العرب  الباحثن 

ملــعــرفــة اإلســــهــــام الــبــلــقــانــي فـــي الــحــضــارة 
الحضور  من  فبسبب  واإلنسانية.  العربية 
العثماني فيها لقرون، تنطوي هذه املنطقة 
بــد أن تتضافر على  ِبــْكــٍر، ال  على »مــتــون« 
ــاءات الـــبـــاحـــثـــن هــــنــــاك مــع  ــ ــفــ ــ ــا كــ ــهــ إجــــالئــ

نظرائهم العرب واألوروبين.
العربي غالبا على  والغاية أن ال يظل املنت 
آن  النفائس. ربما  املشهد حاجبا غيره من 
 في البلقان شيئا 

ّ
األوان أن نقول ببساطة: إن

ــمــة الــدولــيــة عــقــد مــؤتــمــراتــهــا 
ّ
تـــواصـــل املــنــظ

 في مكتبة 
ً
الــدوريــة؛ حيث تقيم نــدوة دولــيــة

اإلســكــنــدريــة حـــول الـــتـــراث الــثــقــافــي املغمور 
باملياه، تنطلق جلساتها عند الثانية عشرة 
 

ٌّ
كل املقبل، ويــشــارك فيها  الخميس  من ظهر 
من األكاديمية لوسي بلو، واألكاديمي فريزر 
ستورت؛ وكالهما أستاذ في اآلثار البحرية 
الــبــريــطــانــيــة، ومــن  بجامعة ســاوثــهــامــبــتــون 
اليونسكو تحاضر تاتيانا فيليجاس، ومن 
الهلينستية«  للدراسات  اإلسكندرية  »مركز 

األكاديمي عماد خليل.
ــر بــقــايــا  ــيـ ــكــــن، مـــــــاذا يــــوجــــد تـــحـــت املـــــــاء غـ لــ
الــســفــن؟ ربــمــا هــذا هــو الــســؤال الـــذي يتبادر 
ــراث ثقافي  إلـــى الــذهــن عــنــد الــحــديــث عــن »تــ
بــاملــيــاه«، واإلجــابــة هــي: بقايا مبان  مغمور 
الــزالزل  قديمة ومــدن غارقة، بعضها نتيجة 
تآكل  أو  األرضية  واالنهيارات  والفيضانات 
التربة، هذا دون الحديث عن مباٍن تّم بناؤها 
 تحت املاء، مثل كامبونجز في ماليزيا.

ً
أصال

شفت أنقاض في مواقع أثرية 
ُ
وحتى اآلن، اكت

تــحــت املـــاء يــصــل حجمها إلـــى حــجــم مدينة 
ما  منها  اليونسكو،  موقع  بحسب  مومبي، 
ر  يــعــود إلــى الــحــضــارات الــقــديــمــة، حيث ُيــقــدَّ
مدينة،  بمائة وخمسن  الــغــارقــة  املـــدن  عــدد 
إلى جانب هياكل املوانئ على شواطئ البحر 

األبيض املتوّسط وحدها. 

الــحــروب واملــآســي. آالف الوثائق  آخــر غير 
ــتــــون بــلــغــات  ــنـــصـــوص واملــ الــتــاريــخــيــة والـ
»املوسوعة  إلــى  األقـــوام تنتظر ضمها  تلك 

ٍة.
َّ
اإلسالمية«، عن جدارة ال عن ِمن

ــى فــي هـــذه الـــدراســـات 
ّ

ــا املــنــهــج املــتــوخ وأمــ
فينسجم مــع أحــدث آلــيــات البحث وأدواتـــه 
املعرفية، وال َيقُصُر عّما وصلت إليه أجود 
ــات الــعــلــمــيــة مـــن تــعــمــٍق فـــي الــنــظــر  ــدراســ الــ
وتــدقــيــٍق فــي املــفــاهــيــم. وجــلــهــا يــنــحــدر من 
علوم اإلنسان وتطبيقاتها التي ال تني عن 
والصياغة  البرهنة  ــم 

ُ
ــظ

ُ
ن لتثبيت  الــتــطــور 

والتحقيب.
ــحــيــي مــجــلــة »دراســــــــات شــرقــيــة« 

ُ
وهـــكـــذا ت

ـــصـــل 
َ
ــربــــى عـــلـــمـــيـــة، يـــمـــكـــن أن ت ــــج قــ ــائـ ــ وشـ

بـــن الــعــامــلــن فـــي حــقــول اآلداب الــعــربــيــة-
ــــظــــرائــــهــــم مــن 

ُ
ــة مـــــن الـــــعـــــرب ون ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ

ــــي وشــــائــــج مــن  ــقـــان. وهـ ــلـ ــَبـ جـــمـــهـــوريـــات الـ
شــأنــهــا أن تــســهــم، لــيــس فــقــط فـــي تــوحــيــد 
جهودهم، بل وفي إزاحــة الستار عن تنّوع 
العناصر الثقافية التي عَمَرت أقطار اإلسالم 
 
ٌ
في ِحقبة الخالفة ومــا َبعدها. وهــي حقبة
أنــجــزت تــأويــالتــهــا الــخــاصــة عــن »الــثــقــافــة 
وهذا  املحلية.  مقوماتها  بمنظور  العاملة« 
التأويل، البلقاني الهوى والصيغة، هو ما 
 
ً
ه حلقة مِّ

َ
يستحق اليوَم إعادة اكتشافه وض
ذهبية في سلسلة الفكر اإلسالمي.

تصويب

كالوديو كومارتين

ال أستطيع أن أقول أي شيء،
ــاِء الــتــي  ــ ــيـ ــ عــــن أيٍّ مــــن تـــلـــك األشـ

ترعبني،
ــبـــن  ــيـ ــطـ عـــــــن هـــــــــــؤالء الـــــــنـــــــاس الـ

الجاهزين في أي وقت،
ليحشروا خبرتهم في الحياة في 

حلقك.
،

َ
دائمًا ما يعرفون أفضل

دائمًا متأكدون من أنفسهم،
 شــيٍء 

َّ
ويــصــّدقــون بــإخــاٍص كــل

خاطئ.
أنا شخصيًا ال أعرف أي شيء،

علم شيئًا،
ّ
لم أت

أحاول أن أتمّهل.
ــرًا  ــاعــ ــن الــــــنــــــوِم شــ ــ  مــ

ُ
ــظ ــقــ ــيــ ــتــ أســ

باالمتنان، لليلٍة الهيٍة،
ولفحٍة من هواء.

حاولُت أن أفهم الناس،
ــدن  ــ ــُت ألعـــــــــرف ضـــجـــيـــج املــ ــ ــئـ ــ جـ
الكبرى، نظرُت من خال املجهر،

إلى ماين الخايا املضطربة،
التي جعلها اإلشعاُع مجنونة.

حدث مّرات كثيرة بعد النصر،
.
ٌ
 ُمّرة

ٌ
 طويلة

ٌ
بعته هزيمة

ْ
أن أت

ــول مـــــرة أخــــــرى أصــبــحــت  ــحـ ــكـ الـ
رفاهية.

البعض منا صار مجنونًا.
ــم  ــهــ ــتــ ــغــ آخـــــــــــــرون عـــــــصـــــــروا أدمــ

بأسنانهم.
قــردة بتقنية  إلــى  تــحــّولــوا  أكثرنا 

عالية،
أخذوا السطوة ملئات السنن.

ــــوقــــت تــقــريــبــًا عـــلـــى كــل  ــر ال ــأخـ تـ
شيء، بما فيه الشعر 

 
ً
ــــذي صــــار اآلن شــيــئــًا مــخــجــا الـ

كالطوباوية.
»جهاٌز من ذهب« ملاريانا مارين،

والشمس التي مثل آفٍة،
تـــضـــرب الـــســـتـــار املــــرســــوم على 
ــتــي تــرمــي  عــجــل، عــلــى الــنــافــذة ال

نفسَك منها.
)شاعر روماني من مواليد 
1983. ترجمة: عمرو كياني(

تاريخ تحت الماء

شريط كاسيت للحاّجة الحمداوية

تنطلق مساء غٍد الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي لألشرطة المرسومة 
في مدينة تطوان المغربية وتتواصل حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري. 
التواصل  في  المرسومة  األشرطة  »دور  حول  ندوة  التظاهرة  فعاليات  بين  من 
والتربية«، ومعرض بعنوان »الجيل الجديد: األشرطة المرسومة العربية في عالم 

اليوم«.

يستضيف »المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون - بيت الحكمة« في تونس 
العاصمة، عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، الباحث في العلوم الطبية 
البيولوجي  الذكاء  بعنوان  محاضرًة  يلقي  الــذي  )الصورة(  بوخريص  رفيق 
واعية  الروبوتات  ستصبح  هل  والسيلكون/  الكربون  االصطناعي:  والذكاء 

وتمتلك العاطفة؟.

آثار  بعنوان  محاضرة  الوطني«  قطر  »متحف  في  الثقافي«  »النادي  يستضيف 
الدوحة يلقيها األكاديمي فرحان سكل عند الخامسة والنصف من مساء الخميس 
المقبل، الخامس والعشرين من الشهر الجاري. المحاضرة، التي ُتقام بالتعاون بين 
»متاحف قطر« و»كلية لندن الجامعية«، تتناول أساليب العيش التي اتبعها سكان 

الدوحة في الماضي والدور المحوري الذي لعبه البحر في حياتهم. 

الباحث  يقّدمها  التي  العربية  الفلسفة  إلى  مدخل  محاضرات  سلسلة  ُتختتم 
المغربي عزيز هالل في »المعهد الدومنيكي« بالقاهرة، بمحاضرة عند الخامسة 
من مساء بعد غٍد، يناقش فيها أبرز القضايا التي شغلت فالسفة األندلس، خاصة ابن 
باجة وابن طفيل وابن رشد وابن ميمون، من خالل دراسة نماذج من تنظيراتهم.

سهام بوهالل

ــل  ــ ــأكــ ــ ــرك الـــــــكـــــــآبـــــــة، وتــ ــ ــمــ ــ ــغــ ــ ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
ــا قـــلـــبـــك، وتـــثـــقـــل جـــســـدك  ــيـ ــولـ ــيـــخـ ــالـ املـ
 ال تراها، وتقصم الغربة ظهرك، 

ٌ
أحمال

ذلك  الــحــيــاة...  فــي  اإلرادة  فيك  مة 
ًّ
محط

الـــذي تستيقظ فيه وأنـــت تجهل  الــيــوم 
فــي أي مكان أنــت، ولــم تعد تعرف هذا 
البلد الــذي هــو ليس بــلــدك، وال مسقط 
ــــن تــــحــــّس أن الـــعـــالـــم كــلــه  رأســــــــك. وحــ
ــك املــغــربــيــة  يـــهـــّدد بــاالنــهــيــار فـــوق رأســ
الــصــغــيــرة. حــــذاِر أن تــقــرب »الـــبـــروزاك« 
وأخــواتــهــا مــن املــهــدئــات، بــل ابــحــث في 
رتها لك 

ّ
ي حض

ّ
حقيبتك األولى، تلك الت

أمك بكل حب، ووضعت فيها هندامن 
جــديــديــن وبــعــض »الــــشــــوارب« ودّســـت 
بيدها الحنونة كطلسم، شريط كاسيت 
ــَيــة الحيوية 

ّ
الــحــمــداويــة مــغــن لــلــحــاّجــة 

ــة  ــاربــ ــغــ املــ ــــول  ــقـ ــ يـ ــا  ــمــ كــ والـــــنـــــشـــــاط، أو 
»النشاط هــا هــو شــاط«...عــبــارة عربية 

فصيحة ال داعي لشرحها.
ذراعــيــهــا، وتخرج  بــن  وعندما تحتويك 
ورقــة صغيرة كتبت فيها »ال إلــه إال الله 
شطرين...  وتقطعها  الله«  رســول  محمد 
نــصــف تــحــتــفــظ بـــه ونـــصـــف أحــتــفــظ به 
ــذان االثــنــان ال  ــا، فعلى حـــّد قــولــهــا... هـ أنـ
يفترقان... ضامنة إذن اللقاء ثانية معي.

إذا كانت أّمك مثل أّمي، فافتح أول حقيبة 
أتت بك إلى بلد الغربة، وأخرج الشريط، 
 ال تــفــهــم ملـــاذا 

ً
وإن لـــم تــكــن مــثــلــي طـــفـــال

يستمع والداك إلى الحاجة الحمداوية أو 
فاطنة بنت الحسن، أو الشيخة الزروقية، 
الــزهــيــر وغــيــرهــم... وفـــي نفس  أو حميد 
الــبــيــت تــصــدح حــنــجــرة الــســت أم كلثوم 
ــــالك فـــيـــروز واألمـــيـــرة فــائــقــة الــجــمــال  واملـ
ــرة صــديــقــة  ــيـ ــغـ ــاة الـــصـ ــ ــــجـ أســــمــــهــــان، ونـ
والــدي الحبيب... ورغــم نفور أّمــي - ربما 
مــثــل أمـــك - مــن الــلــغــات األخـــــرى، خاصة 
الفرنسية، كانت حاضرة أسطوانات جاك 
بريل وستيفي وونــدر وبــوب ديــالن وإال 
أنك  فيزتجيرالد ودايانا روس؛ في حن 
اليوم تجد مأمنا في شوبير وجون فيرا، 

ويسكن رونيه شار كثيرًا من لياليك.
ــلـــه  ــو كـــاســـيـــت وادفــــــــع داخـ ــ ــراديــ ــ افــــتــــح الــ
شـــريـــط الـــحـــاّجـــة. طــيــب هـــل فــعــلــت ذلـــك؟ 
انــتــظــر مـــــرور الـــدقـــائـــق األولــــــى وصــريــر 
ــريـــط... ثـــم ال تــفــكــر فـــي شـــيء.  أوائـــــل الـــشـ
اترك أعضاءك تتحرك كالجن وضحكاتك 
تــفــتــح حــنــجــرتــك. تــــرى حـــواســـك تنفجر 
إيقاع موسيقى تقليدية  كالشهب... على 

إنــهــا تــجــعــل الــغــضــب الــــذي يــنــمــو فيك 
متروكا،  مــهــجــورًا  نفسك  تــحــّس  عندما 
ــيـــد؛ تجعل  والـــفـــشـــل هـــو حــلــيــفــك الـــوحـ
الــغــضــب ينطفئ ويصير  هـــذا  الــحــاجــة 

بردًا وسالما.
تقول  املشكل؟  ما  بالخسارة؟  إنــك تحّس 
لك الحاجة: »إيال خيابت دابا تزيان« أي 
إذا خــذلــتــك الــحــيــاة الــيــوم فــغــدًا ستكون 

أحلى وأجمل. إنها دورة الحياة.
الفياض  الــجــهــوري،  وتــتــوجــه بصوتها 
ها 

ّ
بــدقــة كف الــنــفــس، مــقــرونــا  بالثقة فــي 

ــــذي ال يــكــاد  عــلــى الــبــنــديــر، وقـــوامـــهـــا الـ
يـــتـــمـــايـــل، إلـــــى املـــحـــبـــوب الـــــــذي هــجــرك 
»الحب بـــزززاف عليك« أي أنــك ال تعرف 
كيف تحب، أو أنك ال تعرف معنى الحب، 

وهو السؤال الذي ال نجد له جوابا مهما 
حاولنا، وذلك منذ قرون.

ــا تــطــرح  ــة الـــحـــمـــداويـــة بــــدورهــ ــاّجـ الـــحـ
إشكالية الحب وماهيته، وتزيد بالقول، 
بالخنجر:  ثانية  الجرح  تطعن  وكأنها 
»طـــــاح الـــكـــاس وطـــــــاروا شـــقـــوفـــوا طــار 
الحب وبقينا نشوفوا«، بمعنى سقطت 
ــا، فــطــار  ــزاؤهــ كــــأس الــحــب وتــشــتــت أجــ
معها الــحــب أو غــاب أو انــتــهــى، ونحن 
ننظر من دون حول لنا وال قوة، أو بلغة 
ــرى: الــحــب أحــيــانــا يــنــتــهــي ويــفــقــده  ــ أخـ
منطقي،  تفسير  أي  دون  مــن  املــحــّبــون 
هنا  )الــعــالقــة  العالقة  جبر  إمكانية  أو 

بمعنى الحب(.
والـــــلـــــه إنــــهــــا أصــــــــدق وأقـــــــــرب مـــــن واقـــــع 
أجسداهن  يلوين  اللواتي  مــن  أوجــاعــنــا، 
على نغمة واحدة وكلمات فارغة تصيب 

ساحة جامع الفنا بالصمم من رداءتها.
ال تتردد، من حن إلى آخر، في أخذ حّمام 
ســبــاحــة فــي أغــانــي الــحــاّجــة الــحــمــداويــة 
جسدك  حيوية  على  للحفاظ  ومثيالتها 

ونبض قلبك املغربي.
)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

أو شعبية، مختزنة هنا كما في متحف...
هذا البندير والكمنجة والدربوكة والناي 

والعود والتعريجة... كلها آالت عريقة.
ـــك وتجعل  الـــزغـــاريـــد روحـ أال تــضــغــضــغ 
ــة عـــلـــى صــــدرك  ــيـ ــغـ ــازيـ ــذه الــــقــــالدة األمـ ــ هـ
تـــتـــراقـــص؟ أال تــجــد نــفــســك مــجــذوبــا في 
اإليــــقــــاع، مــســتــســلــمــا لــلــرقــص مـــن أعــلــى 
الرأس إلى أخمص القدمن؟ وترى فجأة 
فاطمة، الفتاة البرتغالية الجميلة، تدفع 
بـــــاب غـــرفـــتـــك الـــجـــامـــعـــيـــة وهـــــي تــضــرب 
بورتيييغال  وتــصــرخ:  وتــرقــص  بيديها 
ــبـــل أن تــــصــــرخ فــيــهــا  بـــورتـــيـــيـــيـــغـــال... قـ
هنا  نــحــن  التحتي  الــــدرج  فــي  الفرنسية 
لــــنــــدرس... فـــال تـــزيـــد فــاطــمــة إال حــمــاســا 

ومحاولة لتقليد كلمات الحاّجة.
ــمـــات بــســيــطــة يــومــيــة  ــلـ ــكـ ــبـــدو لــــك الـ ــتـ سـ
وبعيدة عن عالم الشعر املألوف، ولكن في 
املقابل ستجد ملا تغنيه الحاّجة إيقاعا له 

انسجام عجيب ومعانَي متوافقة.
ــة يــنــقــض  ــمــــداويــ ــة الــــحــ ــاّجــ ــحــ صــــــوت الــ
كــالــصــقــر عــلــى مــوضــوع الــحــب ويلقيه 
عــلــى املــســتــمــع كــالــجــام غــيــر املــصــقــول، 
كــل األغطية وبحّرية مذهلة.  مــن  عــاريــا 
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سينما

نديم جرجوره

ســينمائي  مهرجــان  إدارة  علــن 
ُ
ت

ــف فئــة أولــى، الئحــة 
َّ
دولــي، ُمصن

األفــام املختــارة لدورتــه الجديدة، 
معهــا.  التعامــل  كيفيــة  إزاء  الناقــد  فيحتــار 
للمــرة  عرض 

ُ
ســت اإلنتــاج،  حديثــة  أفــام 

أبــًدا.  ُمشــاَهدة  غيــر  هــا 
ّ
أن أي  دولًيــا؛  األولــى 

املعلومــات املنشــورة عن حكايــات تلك األفام 
املتكاملــة.  محتوياتهــا  ملعرفــة  كافيــة  غيــر 
 
ً
معرفــة تيــح 

ُ
ت لــن  ــا 

ً
أيض املخرجــن  أســماء 

 للمحّصلــة النهائيــة للصنيــع الجديــد. 
ً
وافيــة

 ، ســينمائيٍّ مخــرٍج  جديــِد  اختيــار  إن  القــول 
 بانتظار مهّم ما، 

ٌ
، كفيل

ً
كتيرينس ماليك مثا

غيــر كاٍف، رغــم إمكانيــة »التنّبؤ« باحتماالٍت 
ُمثيرة لاهتمام واملتع البصرية، ُيقّدمها هذا 

الجديد، بناء على السيرة املهنّية للمخرج.
ومهــّم،  مطلــوب  بحــت،  صحافــّي  شــأن  هــذا 
شــاهد الســينمائّي محتــاج إلــى معلومــات 

ُ
فامل

 جديــد، بانتظــار ُمشــاهدته، ومــا علــى 
ّ

عــن كل
مــن  لديــه  مــا  إاّل نشــر  الســينمائّي  الصحافــي 
َصــرة بمضامــن األفــام، 

َ
تلــك املعلومــات، املخت

وأســماء العاملــن فيهــا، والجهــات اإلنتاجيــة. 
 بالصحافــي نفســه، كأن ُيضيــف 

ٌ
الباقــي منــوط

خاصة متابعته املديدة مسار مخرٍج، يستعيد 
ـ بمناســبة اختيــار جديده في هــذا املهرجان أو 
ُيضيــف  كأن  وســجاالٍت.  وأفاًمــا   

ً
ســيرة ـ  ذاك 

ا حضور هذا املخرج أو تلك املمثلة أو ذاك 
ً

أيض

ر الســينمائي فــي املهرجان، الذي يختار  صوِّ
ُ
امل

الســاحقة  الغالبيــة   
ّ
أن علًمــا  ألحدهــم،  جديــًدا 

ــاد والصحافيــن الســينمائين، الذيــن 
ّ
مــن النق

ينشــرون تلــك املعطيــات مع اإلضافــات املمكنة، 
يتغاضون غالًبا عن فنانّي العمل السينمائي، 
واإلضــاءة  والتوليــف  الصــورة  كصانعــي 
وغيرهــا.  والكتابــة،  والديكــورات  واألزيــاء 
م ما يلزم  ، يقــدِّ

ً
ــب جهــًدا، ولــو قليــا

ّ
املهنــة تتطل

 معطيــات 
ّ
لقــارئ مهتــّم بالســنيما. صحيــح أن

نشــر ســريًعا فــي كــّم هائــل مــن املواقــع 
ُ
كهــذه ت

ُيتقــن  عديــدة،  بلغــات  التواصــل،  ووســائل 
 شــبكة »إنترنــت« 

ّ
املهتــّم بعضهــا، وصحيــح أن

 بإيصــال املعطيــات 
ٌ
ووســائل التواصــل كفيلــة

نفسها إلى املهتّم بأسرع وقٍت ممكن. لكن: إلى 
أّي حّد ُيمكن للمهتّم بالســينما الركون إلى ما 
تنشــره تلــك الوســائل املختلفــة، التــي ال رقيــب 
وال حسيب وال ُمكترث يحول دون وقوعها في 
أخطــاء، مقصــودة أو غيــر مقصــودة؟ ألن تكون 
الســينمائية ســبًبا  ســرعة إيصــال املعلومــات 
لعــدم التدقيــق فيهــا )املعلومــات(؟ هــل يحتــاج 
إلــى ســرعة إيصــال معلومــاٍت، تتفــّوق  املهتــّم 

)السرعة( على صّحتها؟
مهّمــة الناقــد والصحافــي الســينمائي تكمن، 
التدقيــق  فــي  أخــرى،  كثيــرة  أمــور  بــن  مــن 
والتنقيــح والتنّبــه، كي تكــون الكتابة مصدًرا 
يلجــأ إليــه املهتــّم. ُمصيبــة النقــد والصحافــة 
ــت الكبيــر الــذي 

ّ
 فــي التفل

ٌ
الســينمائية كامنــة

به شــبكة »إنترنــت« ووســائل التواصــل  ســبِّ
ُ
ت

ــل فــي 
ّ
املختلفــة، بإضافــة مصيبــة أخــرى تتمث

تلك اآلراء »التحليلية« واألحكام »األخاقية« 
ســاق إزاء فيلــٍم أو مخــرٍج أو ممثــل، من 

ُ
التــي ت

دون وعــي معرفــي بالتفاصيــل التــي ُيفترض 
أو  رأي  علــى تصويــب  ــل 

ِّ
املحل عــن 

ُ
ت أن  بهــا 

قــد آليات التدقيق والتنقيح 
َ
ت

ْ
ف

ُ
 ت

ْ
معالجــة. وإذ

)العربيــة  والوســائل  الشــبكة  فــي  والتنّبــه 
أصــدق  ـ  بمعظمهــا  ـ  فالغربّيــة  بالتأكيــد، 
 مســألة إطــاق 

ّ
وأكثــر علمّيــة ومتابعــة(، فــإن

)وهــذا  وانفعالًيــا  عشــوائًيا  وتحاليــل،  آراء 
مــا، فهــو مائــم  إلــى حــّد  ًرا  ُمبــرَّ ربمــا يكــون 

لوســائل التواصل االجتماعــي، املاذ »اآلمن« 
للفــرد واملســاحة الشاســعة ملمارســة »حريــة« 
صفحتــه  علــى  بــه  يبــوح  مــا   

ّ
كل فــي  مطلقــة 

ــا يجــب أن يكــون أهدأ 
ً

ــل نقاش
ِّ
الخاّصــة(، تعط

وأعمــق وأكثــر عقانّيــة ووعًيــا معرفًيــا؛ فــي 
ــاد وصحافيــن ســينمائين 

ّ
مقابــل تمّســك نق

بمصداقيــة عمــل ومهنــة ورأي وتحليــل، فــي 
وســائل  أو  مواقــع،  فــي  املنشــورة  كتاباتهــم 

تواصل، أو مطبوعات مختلفة.
عربًيــا، يغتنــم الناقــد والصحافي الســينمائّي 
لهــذا  املختــارة  األفــام  عــن  اإلعــان  فرصــة 
يســتعيد  كــي  ذاك،  أو  الدولــي  املهرجــان 
ُيقيــم  التــي  بالجغرافيــة  ــا 

ً
مرتبط ماضًيــا 

املختــارة  األفــام  عــن  الرســمي  اإلعــان  فيهــا. 
الـــ72  بالــدورة  الخاّصــة  الرســمية،  للمســابقة 

 »
ّ
»كان ملهرجــان   )2019 مايو/أيــار   25 ـ   14(

الســينمائي الدولــي )18 إبريل/نيســان 2019( 
 مــا لــه عاقــة 

ّ
، دافــٌع إلــى التفتيــش عــن كل

ً
مثــا

بالعالــم العربــي. ورود اســم الفلســطيني إيليا 
ســليمان فــي الائحــة نفســها، بمشــاركته فــي 
بعنــوان  لــه  جديــد  بفيلــم  الرســمية  املســابقة 
ة« )أو السماء، وللترجمة 

ّ
»يجب أن تكون الجن

الفرنســية  أو  اإلنكليزيــة  للعناويــن  العربيــة 
 تكــون الترجمــة حرفية 

ْ
 آخــر، إذ

ٌ
لألفــام نقــاش

ــا بحســب 
ً
شــاهدة، وتتبــّدل الحق

ُ
غالًبــا قبــل امل

 
ّ
املحتــوى والســياق والفضــاء الدرامــي(، يحــث
اســتعادة   :

ّ
األقــل علــى  اثنتــن  مســألتن  علــى 

تاريــخ العاقــة القائمة بن املهرجان واملخرج، 
إلــى  ـ  والتذكيــر  التنبيــه  بهــدف  ـ  والتنّبــه 
الحضــور العربــي املتنّوع في املهرجان نفســه. 
ُيمكن قول األمر نفســه بالنســبة إلى مخرجن 
وحضــوٍر  اســتعادٍة  علــى  يحّرضــون  أجانــب، 

ا.
ً

شبيهن بالحالة العربية أيض
صحافًيا، هذا منتٍم إلى مفردات املهنة. ال بأس 
حضــوره  يــزداد  العربــي  فالنتــاج  بالتذكيــر، 
فــي محافــل ســينمائية دوليــة، عاًمــا تلــو آخــر، 
وبعضــه ينــال جائــزة أو أكثــر، لســبٍب أو آلخر. 
لكــن ســؤااًل ُيطــرح: مــا الفائــدة مــن تكــرار األمر 

فــي  عربــّي  عــن حضــور  إعــاٍن   
ّ

كل مــع  نفســه 
 يظهر هذا الحضور 

ْ
محفل سينمائي دولي، إن

ســنوًيا، أو بن فترة قليلة وأخرى؟ هذا شــبيٌه 
عربــّي  فيلــٍم   

ُ
نيــل ــا: 

ً
أيض الدوليــة  بالجوائــز 

 باســتعادة 
ٌ

ترشــيًحا رســمًيا لجائــزة مــا كفيــل
هــم  ينالــون ترشــيًحا رســمًيا  لعــرٍب  متكــّررة 
»الجائــزة« نفســها، فــي أعــوام ســابقة.  ــا لـ

ً
أيض

الفــوز بجائــزة مــا يفضــي إلــى األمــر نفســه. مــا 
األرشــيف  أن  طاملــا  ا، 

ً
إذ التكــرار  إلــى  الداعــي 

املعلومــات، والحصــول  بتلــك  ملــيء  األجنبــي 
عليها ُمتاح بوسائل مختلفة؟

بعض جوانب املهنة الصحافية، وإن يتكّرر بن 
ل إحدى مفردات  حٍن وآخر، مطلوب، فهو ُيشكِّ
العمــل. املنشــور، ورقًيــا أو إلكترونًيــا، جــزٌء من 
صحافيــة،  مؤّسســات  إليهــا  ترتــاح  متابعــة 
وتنتبه إليها إدارات مهرجانات دولية عديدة، 
عبر مكاتبها الصحافية واإلعامية. أما النقد، 
ــاد مــرور وقــٍت 

ّ
، وغالًبــا مــا ينتظــر النق

ٌ
فاحــق

شــاهدة، كــي يتّمكنــوا مــن كتابــة أهــدأ 
ُ
علــى امل

وأعمــق، بينمــا ترتكــز كتاباتهــم األولــى، أثنــاء 
مــن  مزيــٍج  علــى  تلــك،  أو  الــدورة  هــذه  انعقــاد 
َصــر والنقــاش 

َ
االنطبــاع األول والتحليــل املخت

الذي ُيفترض به أن يتطّور فيما بعد.

تساؤالت 
مهنيّة

اختيارات مهرجاٍن وحيرة ناقٍد

إيليا سليمان: حضور دائم في »كاّن« )فيسبوك(

)Getty( آالن دولون: سعفة ذهبية تكريمية
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المعلومات مطلوبة 
لكن التكرار السنوي يُزيل 

عنها أهميتها

الســينمائي   »
ّ
»كان مهرجــان  إدارة  أعلنــت 

»الســعفة  جائــزة  ســتمنح  أنهــا  الدولــي 
آالن  الفرنســي  للممثــل  الشــرفية«  الذهبيــة 
 ،)1935 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   8( دولــون 
فــي افتتــاح الــدورة الـــ72 )14 ـ 25 مايــو/ أيــار 
2019(، »لتكريــم حضــوره املهيــب فــي تاريــخ 
 الســابع«، كمــا جــاء فــي بيــان صــادر عــن 

ّ
الفــن

دولــون  أن  إلــى  ــا 
ً

أيض أشــار  نفســها،  اإلدارة 
الســينما، وإلــى أجمــل  إلــى  يتــه 

ّ
بكل »ينتمــي 

أعمالها وأساطيرها«.
وســبق آالن دولــون فــي الحصــول علــى هــذه 
 
ّ
الجائــزة ســينمائيون عديــدون، أمثــال جــان
برتولوتشــي  وبرنــاردو  آلــن  وودي  مــورو 
وجــان  إيســتوود  وكلينــت  فونــدا  وجايــن 
أوليفييــرا  دو  ومانويــل  بلمونــدو  بــول  ـ 

بيروت ــ العربي الجديد

مساء اليوم اإلثنن، 22 إبريل/ نيسان 2019، 
»مهرجــان بيــروت الدولي  تبــدأ الــدورة الـــ18 لـ
بمســائل  تهتــّم  متنّوعــة،  أفــام  للســينما«. 
والتعقيــدات  الحياتيــة  والِســَير  الراهــن 
األفــام  مســابقة  لكــن  العالــم.  فــي  الحاصلــة 
بهــذه  اهتماًمــا  األكثــر  تبــدو  الوثائقيــة 
واملســارات  األنمــاط  املتنّوعــة  الجوانــب 
والســرديات، عبــر 7 أفــام تغوص في تجارب 
وقائــع  مــن  ا 

ً
شــيئ تعكــس  مختلفــة،  فرديــة 

العيش في عالم مرتبك.
للمصــري  ملــّون«  »فســتان  هــي:  الـــ7  األفــام 
لن 

ّ
إيهاب مصطفى، يروي 15 قصة لنساء يمث

فــي  الوســطى  الطبقــة  مــن  مختلفــة  شــرائح 
املجتمع املصري، وتظهر فيه »ممثات« غير 

الحقيقيــة   
ّ
شــخصياتهن يؤّديــن  محترفــات 

أمــام  طبيعــي  بشــكل   
ّ
حياتهــن ويمارســن 

الكاميرا. وبحسب بيان املهرجان، فإن الفيلم 
منتــٍم إلــى »دوكيودرامــا«. و»مواجهــة املــوت 
بقاطــع أســاك« للكردي العراقي ســروار عبد 
الله، املهتم بمتابعة جهود قوات البيشمركة 
الكرديــة فــي إزالــة األلغــام واملتفّجــرات التــي 
ال  أخــرى  و»حــرب  »داعــش«.  تنظيــم  زرعهــا 
بنانية ســتيفاني كوســا، الذي يروي 

ّ
فيلم« لل

الســينمائي،  تــدرس اإلخــراج  حكايــة طالبــة 
الشــباب  تعامــل  كيفيــة  عــن  وثائقًيــا  ِعــّد 

ُ
وت

اللبنانيــن مــع إرث الحرب األهلية، من خال 
شــخصيتن تختلــف إحداهمــا عــن األخــرى 
 No Man’s( محايــدة«  و»جزيــرة  سياســًيا. 
بنانيــة كريســتال الصّياح، يغوص 

ّ
Island( لل

فــي ســيرة رجــل لبنانــي مهاجــر إلى الســويد 

ثقافتــه.  معــه   
ً

حامــا عاًمــا،   17 بلوغــه  منــذ 
لكنــه يتــوه هنــاك أثنــاء بحثــه عــن انتمــاء أو 
هوية، ويشــعر بأنه ُمقيم بن عاملن، لبناني 

وسويدي.
توفيــق،  لطــارق  مجهولــة«  »خطــوات  أمــا 
فيعاين أزمة الهجرة، ويبحث في مدى كونها 
تجربة تضع املرء بن الحياة واملوت، ويكشف 
بشــاعة أنــاٍس يســتفيدون مــن بــؤس آخريــن. 
محمــد  لإليرانــي  »لوتــس«  ينقــل  مــن جهتــه، 
رضــا فاتاندوســت واقــع امــرأة عجــوز تنتظــر 
12 عاًمــا للحصــول علــى تصريــح دخــول إلــى 
جزيــرة، لزيارة ســاكنها الوحيد. بينما يروي 
»عازف البيانو في زمن الصحوة« للسعودي 
عــازف  البــوري،  علــي  حكايــة  ســعيد،  حســن 
ــى عــن 37 عاًمــا )2016( 

ّ
بيانــو ســعودي ُيتوف

بعد صراع طويل مع مرض سرطاني.

ــر  »ُيعبِّ ليــو:  بيــار  ـ  وجــان  فــاردا  وأنييــس 
وفخــره  ســعادته  عــن   »

ّ
»كان مهرجــان 

»الفهــد«  فــي  األســطوري  املمثــل  بموافقــة 
الذهبيــة،  )الســعفة  فيســكونتي  للوتشــينو 
)الســينمائي(  املجتمــع  منــح  علــى   )1963
هــا«. وقــال املندوب 

ّ
الدولــي لــه التكريمــات كل

العام للمهرجان، تييري فريمو، أنه ورئيس 
بهــذه  ســعيدان  لْســكور  بيــار  املهرجــان 
املوافقــة، فدولــون »ترّدد كثيــًرا )قبل املوافقة 
مــراًرا هــذه »الســعفة  الرافــض  عليهــا(، هــو 
 »

ّ
ر أن مجيئــه إلــى »كان الذهبيــة«، ألنــه ُيقــدِّ

عمــل  بمخرجــن  باالحتفــال  فقــط  مرتبــط 
معهم«.

م  كــرَّ
ُ
امل  

َ
املمثــل املهرجــان  إدارة  بيــان  ووصــف 

حّيــة،  وأســطورة  س،  ُمقــدَّ »وحــش  بأنــه 

ل،  ، هو ُمبجَّ
ً
وأيقونة كونية«. في اليابان مثا

ا »ســاموراي الربيع«. له أكثر 
ً

وُيســّمونه أيض
مــن 80 فيلًمــا، وعــدد ال ُيحصــى مــن الروائــع، 
والهالــة  الفنيــة  »املكانــة  علــى  تؤّكــد  التــي 
ــف فــي »شــمس كاملــة« 

َ
ش

َ
الدوليــة لرجــل ُمكت

»بــوالر«،  بأنــه  موصــوف  والفيلــم   .»)1960(
ا »قصيدة غنائية عن الجمال الوقح 

ً
لكنه أيض

للممثــل«. املخــرج رينيــه كليمــان »ابتكر«، في 
فيلمــه هــذا، آالن دولون، الذي قيل فيه حينها 
إنه »أملاســة خام«، وكان يومها في الخامســة 

والعشرين من عمره فقط.
منذ ذلك الحن، ظهر دولون في أفاٍم عديدة، 
ــا مــن »كاســيكيات الســينما«. 

ً
أصبحــت الحق

بــه،  الخاّصــة  »فيلموغرافيــا«  الـ فــي  ســافر 
ُ
امل

يبــدو كأنــه يحيــا ُمجــّدًدا فــي أجمــل لحظــات 
تاريخ الســينما املعاصرة. فهو عمل مع كبار 
السينمائين، أمثال مايكألنجلو أنتونيوني 
ولوتشــينو فيســكونتي وجــان ـ بيــار ملفيــل 
وجــاك  غــودار  لــوك  ـ  وجــان  لــوزي  وجــوزف 
ا، أمثال جان 

ً
دوري؛ ورافق نجوًما كبارا أيض

غابــان وبيــرت النكســتر وإيــف مونتان وعمر 
الشريف ولينو فانتورا، كما ضّم بن ذراعيه 
أعظم املمثات، كميراي دارك ورومي شنايدر 
أندرســن  وأورســوال  كاردينالــي  وكلوديــا 

ي.
ّ
ومونيكا فيت

 
َ
الشــرط دولــون  مــزج  املهنّيــة،  ســيرته  فــي 

شــّباك  بطــل  هــو  الشــعبي.  بالنجــاح  الفنــي 
 )1970( »بورســالينو«  فــي  كمــا  التذاكــر، 
مللفيــل،   )1970( الحمــراء«  و»الدائــرة  لــدوري 
ــف. 

ّ
مــن دون أن يبتعــد أبــًدا عــن ســينما املؤل

عــام 1964، أنتــج L’Insoumis آلالن كافالييــه، 
ثــم انتقــل إلــى وراء الكاميــرا، ُمخرًجــا فيلمــن 
 Pour Laعــام 1983 و Le Battant :بوليســين

Peau D’un Flic قبله بعامن.
نديم...

دولون في »كاّن«: أريد فيلمًا تخرجه امرأة

7 أفالم وثائقية في بيروت: تحّديات فردية

مع اختيار مهرجانات 
دولية أفالمًا مختلفة، 

يحاول نّقاٌد وصحافيون 
سينمائيون إيجاد أفضل 

وسيلة لتقديم مادة 
مهنيّة ُتثير تساؤالت عّدة

يحاول »وردة« لغسان سلهب )الصورة( رؤية العالم بعيني روزا 
لوكســمبورغ. يتحــّرك النهــر ببــطء، مــع خلفيــة صوتية تبــدو آتية 
من مصدر واحد، لكنها تتبعثر إلى عشــرات األصوات، مع تعّدد 
العناصــر البصريــة. تتنــّوع األصــوات فــي اختــاط حــّب الطبيعــة 
بالحــذر مــن الشــّر الكامــن فيهــا، مــع خلفيــة روحانيــة تعكســها 

أصوات كنسية متسّربة من مكان بعيد.
حسن الساحلي

في »طرس«، يتساءل غسان حلواني عّما يتعلق بتجاور صورة 
كان خاًصــا  مــا  كأّن  آخريــن.  ُصــَور مخطوفــن  مــع  املخطــوف 
وممّيــزًا يتحــّول بالتجــاور إلــى عــام واجتماعــي. مــا آثــار تجــاور 
 منهم يحمل مميزاته الخاصة؟ 

ّ
ُصــَور املخطوفــن بعدمــا كان كل

ــح تجــاور الُصــَور الشــخصية للمفقوديــن مامــح جديــدة 
َ
هــل َمن

لكل منهم؟ هل ينزع عنهم مامح وخواص كانت تمّيز كل واحد 
دين؟ منهم لتجعلهم موحَّ

عالء رشيدي

أنــَت تبــدأ فيلمــك بفكــرة بســيطة، ثــم تمــّد أطرافهــا املمكنــة فــي 
فــي  شــاهد 

ُ
امل اللــدن وأضــع  النســيج  هــذا  أشــّد  أوســع.  ســياقات 

األحداث. ال أشــرح كل شــيء وأغرق في الحوارات، بل أرغمه على 
التفكير في ما الذي يحدث.

كزافيه لوغران

م اإليطالي باولو سورنتينو في »لورو«  في جزئن اثنن، ُيقدِّ
الــوزراء اإليطالــي  )الصــورة(، ســيرة الرئيــس الســابق ملجلــس 
الفضائــح  مــن  هائــل  كــّم  فــي  املوغلــة  برلوســكوني،  ســيلفيو 
املتنّوعة، في السياسة واالجتماع واملال والنساء. سيرة ُيحّولها 
ا 

ً
ســورنتينو إلى َمشــاهد تصنع ُصوًرا ســجالية، تعكس شــيئ

دة وملتبسة بن سينمائّي وشخصية عاّمة.
ّ
من عاقة معق

ا من عنوان مجموعة قصصية للكاتب األيرلندي أوســكار 
ً
آخذ

اإلنكليــزي  يتابــع  أخــرى«،  وقصــص  الســعيد  »األميــر  وايلــد، 
روبــرت إيفيريــت، فــي »األميــر الســعيد«، األيــام األخيــرة مــن 
حيــاة وايلــد، بمــا فيهــا مــن بــؤس وشــقاء وإخفاقــات وخيبــات. 

 كممثل سينمائّي.
ٌ

وإيفيريت )الصورة(، معروف

بعــد نحــو 7 أعــوام علــى وفاتهــا، فــي 11 فبرايــر/ شــباط 2012، 
بعنــوان  فيلًمــا وثائقًيــا  االســكتلندي كيفــن ماكدونالــد  م  ُيقــدِّ
قة بســيرة املغنية 

ّ
»ويتنــي«، يســتعيد فيــه تفاصيل عديدة متعل

األميركيــة ويتنــي هيوســن )الصــورة(. والفيلــم يتعّمــق فــي 
حياتها وموسيقاها، مبتعًدا قدر اإلمكان عن أي شيء آخر.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

تتجه األنظار إلى 
ملعب »سان 
باولو« في 
جنوب إيطاليا، 
وذلك حين 
يستضيف نادي 
نابولي نظيره 
أتالنتا في قمة 
كبيرة منتظرة 
بين الطرفين، 
نظرًا لسعي 
األخير للتأهل إلى 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، إذ 
سيرفع رصيده 
إلى 56 نقطة 
في حال فوزه، 
وهو الرصيد 
ذاته لنادي 
ميالن صاحب 
المركز الرابع. 

)Getty( 1مواجهة الذهاب انتهت بفوز نابولي 2ـ

قمة في إيطاليا

اكتسح ليون ضيفه أطلس )5-2(، في الجولة الـ15 
من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم 

)كاوسورا 2019(، ليحقق بذلك انتصاره الـ12 
على التوالي في املسابقة املحلية التي ينفرد 
بصدارتها. وسجل اإلكوادوري أنخيل مينا 

ثنائية من األهداف الخمسة )د.15( و)د.62(، بينما 
 من الكولومبي 

ّ
جاءت باقي الخماسية بتوقيع كل

ويليام تيسيو )د.53( وخوسيه ماسياس )د.79( 
ولويس مونتيس )د.82(.

اقتربت فرق فيادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي 
باكس وهيوسن روكتس من التأهل للدور الثاني 

من األدوار اإلقصائية »باي أوف« لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفن، بتحقيقها الفوز 

الثالث في السلسلة. وفاز فيادلفيا على بروكلن 
نتس 112-108 ليتقدم في السلسلة بنتيجة 1-3، 
وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 119-

103 ليتقدم ميلووكي 3-صفر، وهيوسن روكتس 
على يوتا جاز 104-101 ليتقدم هيوسن 3-صفر.

بلغت أستراليا نهائي كأس االتحاد في كرة 
املضرب ملنتخبات السيدات، للمرة األولى منذ عام 
1993، بفوزها على ضيفتها بياروسيا 3-2، بعد 

مباراة فاصلة في الزوجي. وقادت آشلي بارتي 
وسامنتا ستوسور بادهما إلى النهائي، بالفوز 

في املباراة الخامسة من خمس مباريات ممكنة، 
على فيكتوريا أزارنكا وأرينا سابالينكا بصعوبة 

وج 
ُ
7-5، 3-6، و6-2. ُيذكر أن املنتخب األسترالي ت

باللقب سبع مرات، آخرها 1974.

ليون يكتسح ضيفه 
أطلس بخماسية في 

الدوري المكسيكي

فيالدلفيا سيكسرز 
يقترب من التأهل بعد 

تحقيق فوز جديد

أستراليا تبلغ نهائي 
كأس االتحاد في كرة 

المضرب للسيدات
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■ سبق لك اللعب في الدوري القطري 
مــع نـــادي قــطــر واملــشــاركــة فــي ثــاث 
الــعــالــم، كيف تتخيل  نسخ مــن كــأس 
ستحتضنها  التي  املــونــديــال  مــن  املقبلة  النسخة 

قطر؟
ــرا جـــديـــدا ومـــمـــيـــزا، لقد  ــ حــتــمــا ســيــكــون أمـ
تــم تنظيم نسخة سابقة مــن »املــونــديــال » 
فــي أفريقيا ، وهــذا أمــر لــم يكن معتادا في 
القارة السمراء، أعتقد أن منح شرف تنظيم 
تــظــاهــرة ريــاضــيــة عــاملــيــة كــاملــونــديــال إلــى 
ــبـــال الــجــمــاهــيــري أكــبــر،  قــطــر ســيــجــعــل اإلقـ
على األقل إذا ما قارنا باألوقات التي لعبت 
فيها هناك، لكن بالتأكيد فإن قطر تستحق 

ذلك .
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر، نــعــم أعــتــقــد أنـــه من 
الجيد تنظيم هذا الحدث في بلدان مختلفة 
ــاء الــعــالــم، ولــيــس دومــــا فـــي نفس  ــ مـــن أرجـ
األمـــاكـــن املـــعـــتـــادة، حــيــث تــجــد املــنــتــخــبــات 
النسخة  األفضلية،  راحتها وتأخذ  الكبرى 
الجميع  ألن  حتما  مــمــيــزة  ســتــكــون  املقبلة 
الكبرى  املنتخبات  وقــوة  أفضلية  يكتسب 
ستكون أقل من ذي قبل، ألنها ستكون في 

قطر بنظام جديد وروح جديدة.
أعتقد أن هذا عظيم، ألن الدول الجديدة في 
العالم  كــأس  الحدث تستحق تنظيم  نطاق 
إلنجاح  رصدها  تم  ضخمة  مالعب  أيضا، 
ــن مــســاحــة  ــم مــ ــرغــ كـــــأس الــــعــــالــــم، وعـــلـــى الــ
البلد الصغيرة إال أن الكثير من املشجعني 
التي سينظم  قطر  تباعا على  سيتوافدون 
شعبها نسخة مميزة حتما في ظل املوارد 
ينظموا  أن  عظيم  شــيء  يمتلكونها،  الــتــي 
املـــونـــديـــال وأن يــتــم احــتــضــان حــــدث كبير 

هكذا كل مرة في مكان مختلف.

■ ما هو موقفك من فكرة إنفانتينو حول  نسخة 
مونديال بـ 48 منتخبا؟

أعتقد أن هــذا أمــر مبالغ فــيــه، حتى فــي ما 
لكثير  حقيقية  فــرصــة  األمـــر  بــكــون  يتعلق 
ــتـــي لــــم يــســعــفــهــا الــحــظ  مــــن املــنــتــخــبــات الـ
ســابــقــا فــي املــشــاركــة والــحــضــور فــي كــأس 
الــعــالــم، ســـواء كــانــت مــن أمــيــركــا الالتينية، 
أفريقيا، أعتقد أن املنطقي قبل  أو  أو آسيا 
اعتماد هكذا قرارات، أن تحوز على موافقة 
ورضــــا الــجــمــيــع، وإن وجــــدت تــلــك املــوافــقــة 
الــجــمــاعــيــة يــجــب مــعــهــا أيــضــا الــعــمــل على 
إنــجــاح الــصــيــغــة الــجــديــدة، أنـــا أعــنــي مثال 
إن انــضــمــت مــنــتــخــبــات لــيــس لــهــا تــجــارب 
سابقة في املونديال...األمر هنا سوف يؤثر 
املنتخبات  للمنافسة،  العام  املستوى  على 
باملنتخبات  ستصطدم  عنها  أتحدث  التي 
الكبرى في مرحلة املجموعات، إنها ليست 
أنها ستقصى  الطبيعي  كبيرة ألن  مشكلة 
أوروبيا،  منتخبا  أو  أملانيا  واجهت  ما  إذا 
بنتائج  الــهــزائــم  تــكــون  أن  هـــو  يقلقني  مـــا 
كبيرة، ربما سبعة أهــداف مثال أو أنها لن 
تحظى بفرصة واحــدة الجتياز خط وسط 
أنه  املــيــدان، هــذا سيحدث حتما وال أعتقد 
سيكون أمرا جيدا، لكنني أتفهم بأن في ظل 
العوملة التي يشهدها العالم اآلن فإن األمر 
تــجــاري أكثر مما هــو ريــاضــي بحت، ليس 
كما كان األمر سابقا. ومن جهة أخرى فإني 
أحبذ فكرة وجــود منتخبات لم يسبق لها 
الجميع،  يشاهدها  وأن  قبل،  مــن  املــشــاركــة 
لكن األمر تجاري أكثر من أي شيء آخر، إذا 
ما تحدثنا عن األمــر في نطاق رياضي ما 

سوف يحدث هو ما تكلمت عنه للتو.
أن  تعتقد  هــل  الــوطــنــي،  للمنتخب  يــعــود  مــيــســي 
األرجنتني تملك فرصة لنيل كأس العالم من دونه؟
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لست مــتــأكــدا مما إذا كــانــت عــودتــه فرصة 
لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم الـــكـــأس، لــكــنــنــا رأيــنــا 
مؤخرا مدى تأثير غيابه على املردود العام 
للمنتخب، عودته أمر مميز، ألنه األفضل في 
العالم، بكرة واحدة يمكنه أن يفوز باللقاء، 
أن نكون سعداء بعودته،  الطبيعي  لــذا من 
ألن غيابه يخلق لنا الكثير من املشاكل في 
الـــلـــقـــاءات، شــاهــدنــاه فــي بــرشــلــونــة يحمل 
فريقا كامال على عاتقه، لكن األمر مختلف، 
فــفــي املــنــتــخــب ال يــمــكــن لــالعــب بــمــفــرده أن 
يــحــمــل عــلــى كــاهــلــه كــامــل املــجــمــوعــة، ومــن  
تضافر  يتعني  منافسيك  عــلــى  الــفــوز  أجـــل 
كل الجهود، ألننا نفوز ونهزم كفريق واحد 
ــود مــيــســي مـــهـــم فــي  ــ وبــلــحــمــة بــيــنــنــا، وجــ
املنتخب، وأعتقد أننا مدينون لهذا الالعب 

رغم أنه لم يقدر على الفوز بكأس العالم.
سكالوني مدرب األرجنتني قال إن املنتخب 
في وضع ال يسمح له بالفوز على املنتخبات 

األوروبية الكبرى، هل تتفق معه؟
الــالعــبــني  أفـــضـــل  اســتــدعــيــت  إذا  أدري،  ال 
املوجودين تحت تصرفك، واعتبرت نفسك 
مـــدربـــا جـــيـــدا، فــلــمــاذا ال يــمــكــنــك الــتــنــافــس 
ــنــــاك العـــبـــون  ــفــــوق عـــلـــيـــهـــم، هــ ــتــ مـــعـــهـــم والــ
ــــرى كــم  أرجــنــتــيــنــيــون مـــمـــيـــزون، دعــــونــــا نـ
الــفــرق األوروبــيــة  العبا فيهم ينشط ضمن 
الــكــبــيــرة؟ اإلجـــابـــة هـــي الــكــثــيــر مــنــهــم، لكن 
بالشكل  يلعبون  ال  فإنهم  أخـــرى  جهة  مــن 
ــر بــمــبــاريــات  ــ املــطــلــوب عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
املنتخب، إذا ما قمت بإرسال تصريح كهذا 

على شكل رسالة فإنني ال أتفق معك.
ومـــن وجــهــة نــظــري قــد يــكــون محقا فــي ما 
قـــالـــه، ربـــمـــا يـــكـــون لــحــمــايــة نــفــســه، لكنها 
املعروف  األرجنتيني  لالعب  رسالة  ليست 
املــيــدان،  داخــل  وقتاليته  املحترفة  بعقليته 
والتي تجعله دوما يسعى إلى تقديم أفضل 

أداء ممكن، حتى لو لم يكن في يومه.
ــان تــــقــــول إنــــنــــا األفـــضـــل  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض األحـ
لــم نــدخــل كــأس العالم  وهـــذا غير صحيح، 
كأفضل منتخب ولكننا حققنا اللقب، ومع 
نتائج خارقة  القوة حققنا  قــدر صغير من 
لــلــعــادة، العقلية شـــيء مــهــم فــي كـــرة الــقــدم 
وليس فقط املردود، ما قاله ال يعتبر رسالة 

والية ثالثة للقطري 
دحالن الحمد وانسحاب 

المرشح اإلماراتي

السد يحتل المركز 
الثالث في المجموعة 

الرابعة

مرسيليا يبقي على حظوظه 
في التأهل إلى المسابقات األوروبية

املؤهلة  البطاقات  إحــدى  اقتناص  في  حظوظه  على  مرسيليا  أوملبيك  حافظ 
للبطوالت األوروبية في املوسم املقبل، بعد أن عاد بانتصار كبير من عقر دار 
مضيفه غانغون )1-3(، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من دوري الدرجة األولى 
الفرنسي لكرة القدم »الليغ آ«. أنهى فريق الجنوب الفرنسي الشوط األول من 
اللقاء الذي احتضنه ملعب )دو رودورو( متقدمًا بثنائية التينية حملت توقيع 
البرازيلي لويس غوستافو واألرجنتيني لوكاس أوكامبوس، في الدقيقتني 4 
الــوســط يني  ص العــب 

ّ
الــثــانــي، قل الــشــوط  و40 على الترتيب. ولكن مــع بــدايــة 

نجباكوتو الفارق ألصحاب األرض، في الدقيقة 56. إال أن املهاجم املخضرم 
فاليري جيرمان أنهى اللقاء تمامًا بالهدف الثالث ملرسيليا، في الدقيقة األولى 
الثاني على  انتصاره  أن حصد  وبعد  الضائع.   من 

ً
بــدال املحتسب  الوقت  من 

التوالي والـ16 هذا املوسم، رفع مرسيليا رصيده إلى 54 نقطة يحتل بها املركز 
الخامس، املؤهل للدوري األوروبي. في املقابل، تجّمد رصيد غانغون عند 24 

نقطة ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية.

اليبزيغ يفوز بصعوبة على مونشنغالدباخ
فاز فريق اليبزيغ على مضيفه بروسيا مونشنغادباخ بهدفني مقابل هدف، 
الــدوري األملاني  الـــ30 من  الجولة  التي جمعتهما ضمن منافسات  املباراة  في 
لكرة القدم )البوندسليغا(. وعلى ملعب )بروسيا بارك(، سجل هدفي الضيوف 
الاعب مارسيل هالستنبيرغ في الدقيقتني )17 من ركلة جزاء و53(. بينما 
أحرز ألصحاب األرض املهاجم الفرنسي الحسن بليا في الدقيقة )61(. وبهذا 
الفوز، رفع اليبزيغ رصيده إلى 61 نقطة في املركز الثالث، فيما تجمد رصيد 

مونشنغادباخ عند 51 نقطة في املركز الخامس.

تعادل إيجابي بين إنتر وروما
تعادل فريق إنتر ميان أمام ضيفه روما بهدف ملثله، في املباراة التي احتضنها 
ملعب )سان سيرو(، في إطار األسبوع الـ33 من دوري الدرجة األولى اإليطالي 
)السيري آ(. وافتتح الذئاب التسجيل عن طريق املهاجم ذي األصول املصرية، 

املهاجم  تمكن   )61( الــدقــيــقــة  وفـــي   .)14( الــدقــيــقــة  فــي  الــشــعــراوي،  ستيفان 
لــلــنــيــراتــزوري. وبهذا  الــتــعــادل  الــكــرواتــي إيــفــان بيريشيتش مــن إدراك هــدف 
التعادل، رفع اإلنتر رصيده من النقاط إلى 61 في املركز الثالث، وروما إلى 55 

نقطة في املركز الخامس.

نيوكاسل ينتصر ويبتعد عن مناطق الخطر
بعد  البريميرليغ،  فــي  الخطر  مناطق  عــن  ابتعاده  يونايتد  نيوكاسل  واصــل 
أن حقق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ساوثامبتون بنتيجة )3-1(، ضمن 
مواجهات الجولة الـ35 من الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وعلى ملعب 
)سانت جيمس بارك( تقّمص اإلسباني الشاب أيوزي بيريز دور البطولة، بعد 
الدقائق  في  األرض  »هاتريك« ألصحاب  الثاثة  األهـــداف  بتسجيل  ل 

ّ
تكف أن 

27 و31 و87. بينما سجل العب الوسط الغابوني الشاب ماريو ليمينا هدف 
على  الثاني  انــتــصــاره  حقق  أن  وبــعــد   .59 الدقيقة  فــي  الوحيد  ساوثامبتون 
التقدم  التوالي والـــ11 هذا املوسم، استمر فريق اإلسباني رافائيل بنيتيز في 
في جدول الترتيب واالبتعاد عن مناطق الخطر. وبات رصيد »املاجبيس« 41 

نقطة في املركز الـ12.

تعادل سلبي بين أويسكا وفاييكانو
 فيها أويسكا ضيفًا على رايو 

ّ
التي حل املباراة  التعادل السلبي على  سيطر 

الــــ33 بـــدوري الــدرجــة األولـــى اإلســبــانــي لــكــرة القدم  فاييكانو، ضمن الــجــولــة 
»الليغا«. وعلى ملعب )فاييكاس(، حافظ الفريقان على عذرية شباكهما على 
عد هذه النتيجة مفيدة للفريقني 

ُ
مدار الـ90 دقيقة ليقتسما نقطة اللقاء. وال ت

نقطة في  إلى 28  فاييكانو  وارتفع رصيد  البقاء.  أجل  اللذين يصارعان من 
الـــ19 وقبل األخير، ويعد هذا هو التعادل الرابع على التوالي ألويسكا،  املركز 

علمًا أنه لم يتذوق طعم أي انتصار للمباراة السادسة تواليًا.

احـــتـــفـــظ دحــــــــالن الـــحـــمـــد بــمــنــصــبــه رئــيــســا 
لالتحاد اآلسيوي أللعاب القوى لوالية جديدة 
تمتد ألربع سنوات )2019 حتى 2023(، وذلك 
بــعــد أن تــمــت إعــــادة انــتــخــابــه خـــالل اجــتــمــاع 
كــونــغــرس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي أللــعــاب الــقــوى 
اآلسيوية  البطولة  هــامــش  الــدوحــة، على  فــي 
في نسختها الثالثة والعشرين التي انطلقت 
أمس األحد في استاد خليفة الدولي وتستمر 
حتى يوم األربعاء املقبل. وحصل الحمد على 
األردنــي  ملنافسه  13 صوتا  مقابل  30 صوتا 
أجــريــت عملية  أن  سعد حيصات، وذلــك بعد 
التصويت بمشاركة 45 دولة آسيوية وامتناع 
ــتــــصــــويــــت، وبــــعــــد انـــســـحـــاب  ــن الــ ــ ــــني عـ ــتـ ــ دولـ
املعمري من  اإلمــاراتــي ناصر  الثالث  املــرشــح 

االنتخابات.
ــــالن الــحــمــد، وهــــو عــضــو االتـــحـــاد  ــان دحـ ــ وكـ
الدولي منذ عام 2003 ويشغل أيضا منصب 
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
مــنــذ عــــام 2007، قـــد تـــولـــى رئـــاســـة االتـــحـــاد 
اآلسيوي للمرة األولــى عــام 2013، بعد فوزه 

الدوحة ــ العربي الجديد

تعود اليوم عجلة مسابقة دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم للدوران، بانطالق الجولة الرابعة، 
على  القطري  السد  فريق  يستضيف  عندما 
ملعبه فريق باختاكور األوزبكي، في الوقت 
الذي سيحل فيه مواطنه الريان ضيفا على 

نظيره الوحدة اإلماراتي. 
وفي املجموعة الرابعة، يعاني »زعيم« الكرة 
القطرة من غياب الثنائي أكرم عفيف وبيدرو 
ــاف، بــيــنــمــا ســيــبــحــث  ــ ــقـ ــ مــيــغــيــل بــســبــب اإليـ
ــالـــدوا فــيــريــرا عن  املـــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزفـ

الهندي  منافسه  على  آنـــذاك  االنتخابات  فــي 
سوريش كــاملــادي، واستمر ملــدة عامني حتى 
الــفــتــرة  هـــــذه  الـــحـــمـــد، خـــــالل  ونـــجـــح   .2015
اإلنــجــازات  مــن  الكثير  فــي تحقيق  القصيرة، 
ــلـــى مــســتــوى  أللــــعــــاب الــــقــــوى اآلســــيــــويــــة، عـ
الخطط والبرامج والتطوير اإلداري والفني، 
وهو األمر الذي منح ألعاب القوى اآلسيوية 
دفـــعـــة كــبــيــرة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى أفــضــل 
املــراكــز بني الــقــارات. وتــم انتخابه مــرة أخرى 
لــواليــة جــديــدة بـــدأت مــن 2015 وحــتــى 2019 
بــالــتــزكــيــة، بــعــد انــســحــاب منافسه آنــــذاك من 
ــّبــــر دحــــالن  ــابـــات أمــــامــــه. وعــ ــتـــخـ ــــوض االنـ خـ
انتخابه  بإعادة  الغامرة  الحمد عن سعادته 

البدائل التي من املمكن أن تعوض الغيابات، 
خصوصا بعد دفعة معنوية تمثلت بحصده 
جائزة مــدرب الشهر )مــارس/ إبريل 2019(، 
وتعد هذه املرة الرابعة التي يفوز بها فيريرا 
أن  الشهر، وسبق  فــي  مــدرب  أفضل  بجائزة 
آب  عــن شهر أغسطس/  الجائزة  فــاز بنفس 
 ،2018 ديسمبر  نوفمبر/  عــن  وكــذلــك   ،2018
وشهر فبراير/شباط 2019. من جهة آخرى، 
شهد املران الرئيسي للفريق عودة للحارس 
الدوسري بعد اكتمال جاهزيته، عقب  سعد 
شــفــائــه مـــن إصـــابـــة الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة الــتــي 

أبعدته عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة.
وبات الدوسري جاهزا لحماية عرين الفريق 
أمـــام باختاكور  الــقــادمــة  فــي مــبــاراتــه املهمة 
باملركز  وهــو  السد  يدخلها  التي  األوزبــكــي، 
ــاط، مـــتـــســـاويـــا مــع  ــ ــقـ ــ ــالــــث بـــرصـــيـــد 4 نـ ــثــ الــ
بيرسبوليس اإليراني صاحب املركز الثاني، 

وبفارق نقطة عن باختاكور املتصدر.
ويــمــلــك بــطــل الـــــدوري الــقــطــري فـــي جعبته 
وبوعالم  إسماعيل  كحامد  مميزة  عناصر 

مرة ثالثة لرئاسة االتحاد القاري، وأشار إلى 
انتصار لرياضة  الكونغرس  أن ما حدث في 
ألــعــاب الــقــوى اآلســيــويــة، الفــتــا إلــى أن »دول 
القارة أرادت أن نستمر في عمليات التطوير 
نحو األفضل، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على 
عاتقنا كمجلس إدارة منتخب، وسنسعى إلى 
أن يستمر التطوير بفضل التعاون بني جميع 
الحمد عن مالمح خطته  األعــضــاء«. وكشف 
لــقــيــادة الــقــوى اآلســيــويــة فــي الــفــتــرة املقبلة، 
الــهــدف األول هــو اســتــكــمــال العمل  وقـــال إن 
مــن أجـــل تــطــويــر الــلــعــبــة عــلــى كــافــة املــنــاحــي 
والتنظيمية، وعلى صعيد  والفنية  اإلداريــة 
أن  للمستقبل.. مؤكدا  دعمها وتقديم أجيال 
»آسيا في الفترة املاضية واجهت العديد من 
لها  اآلسيوية  »االتحادات  وأن  الصعوبات«، 
ولكننا وضعنا خططنا  املتعددة،  مشاكلها 
للعمل فــي الــفــتــرة الــقــادمــة بــاالســتــفــادة من 
جميع األفكار التي تهدف إلى تطوير اللعبة 

واالتحادات في القارة«. 
)قنا(

خوخي وطارق سلمان وعبدالكريم حسن، 
ــل الـــالعـــبـــني هـــذا  ــد أفـــضـ ــ وأكـــــــرم عــفــيــف أحـ
املــوســم، والــحــائــز على جــائــزة أفضل العب 
عـــن الــشــهــر فـــي دوري نــجــوم قــطــر، بعدما 
ســاهــم فــي تــتــويــج فــريــقــه بــبــطــولــة الـــدوري 
هذا املوسم، ألول مرة منذ 5 سنوات، إضافة 
إلـــى حــســن الــهــيــدوس والـــهـــدف الــجــزائــري 
ــي املــجــمــوعــة  ــغـــداد بـــونـــجـــاح. وفــ املـــتـــألـــق بـ
ــلـــي الــســعــودي  ــادي األهـ ــ ذاتــــهــــا، يـــخـــوض نـ
ــة جـــــديـــــدة أمــــــــام بــيــرســيــبــولــيــس  ــهــ ــواجــ مــ
اإليـــرانـــي فــي دبــــي. وكــانــت الــجــولــة األولـــى 
قــد شــهــدت فــوز األهــلــي على الــســد 2-0 في 

جدة وتعادل بيرسيبوليس مع باختاكور 
1-1 فـــي طـــهـــران، فـــي حـــني شــهــدت الــجــولــة 
الــثــانــيــة فـــوز بــاخــتــاكــور عــلــى األهـــلـــي 0-1 
في طشقند والسد على بيرسيبوليس 0-1 
في الدوحة، أما في الجولة الثالثة فقد فاز 
بــيــرســيــبــولــيــس عــلــى األهـــلـــي 2-0 فـــي دبــي 
وتعادل باختاكور مع السد 2-2 في طشقند.

ــة مــــن مــنــافــســات  ــامـــسـ وتــــقــــام الــــجــــولــــة الـــخـ
ــايـــو، حــيــث يلتقي  املــجــمــوعــة يـــوم 6 أيـــار/مـ
السد مع األهلي في الدوحة، وباختاكور مع 

بيرسيبوليس في طشقند.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ســيــواجــه الــريــان 
ــان الــفــريــق  ــ ــي. وكــ ــ ــاراتــ ــ ــدة اإلمــ ــادي الــــوحــ ــ نــ
الـــقـــطـــري قــــد وصـــــل فــــي وقـــــت ســــابــــق إلـــى 
أبـــــو ظـــبـــي بـــعـــد رحـــلـــة مـــــرت عـــبـــر مــســقــط. 
ويسعى »الرهيب« خالل هذه املواجهة إلى 
يتصدر  حــيــث  الصحيحة،  للسكة  الــعــودة 
نقاط   6 برصيد  املجموعة  ترتيب  الــوحــدة 
ــداف أمـــام  ــ مـــن ثـــالث مـــبـــاريـــات، بـــفـــارق األهــ
االتــــحــــاد، مــقــابــل 3 نـــقـــاط لــكــل مـــن الـــريـــان 

ولــوكــومــوتــيــف. وكــانــت الــجــولــة األولــــى قد 
شــهــدت فـــوز االتـــحـــاد عــلــى الـــريـــان 5-1 في 
جـــدة ولــوكــومــوتــيــف عــلــى الــوحــدة 2-0 في 
الثانية  الــجــولــة  فــي حــني شــهــدت  طشقند، 
فوز الوحدة على االتحاد 4-1 في أبو ظبي 
والريان على لوكوموتيف 2-1 في الدوحة، 
الــوحــدة على  فــوز  الثالثة  الجولة  وشهدت 
ــحـــــاد عــلــى  الــــريــــان 2-1 فــــي الــــدوحــــة واالتـــ

لوكوموتيف 3-2 في جدة.
االتــحــاد ضيفا  ذاتــهــا، يحل  املجموعة  وفــي 
ــكــــي فـــي طــشــقــنــد،  عــلــى لــوكــومــوتــيــف األوزبــ
ويــســعــى االتـــحـــاد إلـــى مــواصــلــة انــتــصــاراتــه 
الثانية، حيث  املجموعة  بــصــدارة  واالنــفــراد 
ــاراتـــي، بــرصــيــد 6  يــتــســاوى مــع الــوحــدة اإلمـ
نــقــاط، وفــي حــال عــودتــه مــن طشقند بنقاط 

املباراة، سيضع قدما في الدور الثاني.
ومــــن املـــقـــرر أن تــقــام الــجــولــة الــخــامــســة من 
منافسات املجموعة يوم 7 أيار/مايو، حيث 
يلتقي الوحدة مع لوكوموتيف في أبو ظبي، 

والريان مع االتحاد في الدوحة.

جولة مهمة لألندية العربية بدوري أبطال آسياالحمد يحتفظ بمنصبه رئيسًا التحاد آسيا أللعاب القوى
تقام اليوم جولة 

مهمة لدوري أبطال 
آسيا يستضيف فيها السد 

القطري باختاكور األوزبكي

كانيجيا واثق من قدرة قطر على تنظيم مونديال استثنائي )العربي الجديد(

)Getty( نجح الحمد، في تحقيق الكثير من اإلنجازات أللعاب القوى اآلسيوية

هو أحد أبرز نجوم الكرة األرجنتينية في العهد الجميل، زامل مارادونا 
وشارك في كأس العالم، إنه كالوديو كانيجيا، حل ضيفًا على »العربي 

الجديد« فكان هذا الحوار

محفزة لالعب كرة القدم، لكن ربما هو لديه 
الــتــي جعلته يــقــول هـــذا، أعتقد أن  أســبــابــه 
هناك منتخبات أفضل من األرجنتني، ومن 

هذا الجانب أنا أتفق معه.

■ ما رأيك في محمد صاح وهل تاحظ تشابها 
بينه وبني العب آخر في طريقة اللعب؟

ال شـــيء يــتــبــادر إلـــى ذهــنــي حــالــيــا، حقيقة 
لست ماهرا في إيجاد أوجــه التشابه بينه 
وبــني العبني آخــريــن، لكنه العــب جيد جدا 
مع األخذ باالعتبار أنه قادم من مصر حيث 
نشأ هناك، واآلن هو من بني أبرز الالعبني 
في الدوري اإلنكليزي الذي ربما هو أفضل 
دوري في العالم، وسبق له اللعب في نادي 
ــــا حــيــث كــــان ظـــهـــوره األول فـــي دوري  رومـ
لقد  صعب،  تكتيكي  بنهج  يتميز  مختلف 
إمكانياته،  فجر  أن  منذ  متابعة  محل  كــان 
وأظهر للجميع بأنه العب رائع، سواء كان 
يــلــعــب عــلــى الــيــمــني أو الــيــســار أو فـــي خط 
الـــوســـط، وأنــــه ال يــلــعــب فــي منطقة واحـــدة 
فــقــط، صــــالح مـــن أبــــرز الــالعــبــني وأكــثــرهــم 

حسما في الوقت الراهن.

■ مــا رأيــك بخصوص الــاعــب الــجــزائــري ريــاض 
محرز؟

لقد لعب بشكل جيد حقا، هو العب عظيم، 
صالح أفضل، لكن محرز قدم أداء أكثر من 
رائــــع خــــالل املـــوســـم الــــذي نــــال فــيــه ليستر 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي، لــقــد كــان  ــ ســيــتــي لــقــب الــ
مــفــتــاح الــتــتــويــج فـــي الــفــريــق طــبــعــا برفقة 
فاردي وكانتي وأيضا املدرب رانييري، إنه 
العب حاسم قادر على تغيير مجرى املباراة 
في أي لحظة. قدمه اليسرى وتسديداته بها 
مثل السحر، إنه العب رائع لكن صالح أكمل 
ألنه يمتلك عقلية مختلفة، عيبه الوحيد أنه 

يفقد أحيانا تركيزه.

■ ماذا تتوقع ملنتخب قطر في مونديال 2022؟
ــرة، لكن  ــيــ ــة األخــ ــ لـــم أشـــاهـــد قــطــر فـــي اآلونــ
ــــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــل مـ ــمـ ــعـ يـــتـــعـــني عـــلـــيـــهـــم الـ
الــدور  مشاركة مشرفة، وعلى األقــل تجاوز 
املــــــرة األولـــــى  إنـــهـــا  املــــونــــديــــال،  األول مــــن 

مباريـات
      األسبـوع

قطر تستحق تنظيم 
المونديال والتحدي كبير 

عودة ميسي خبر 
سعيد.. ولكن

صالح أفضل من محرز 
وكالهما نجم

لكنهم  العالم،  بكأس  فيها  يشاركون  التي 
سيكونون في وطنهم، سيكون من الجميل 
ــك، نــعــلــم  ــذلــ مـــشـــاهـــدتـــهـــم وهـــــم يـــقـــومـــون بــ
ــود عـــدد  ــ ــر صـــعـــب فــــي وجــ ــ جــمــيــعــا أن األمــ
إضــافــي مــن املــنــتــخــبــات، وقـــد يــكــون أيضا 
ســهــال، خــصــوصــا أنــهــم أبــطــال قـــارة آســيــا، 

وهذا سيوفر لهم عقلية مختلفة تماما.

■ ما هي أبرز ذكرياتك في الفترة التي قضيتها 
بقطر؟

كـــان ذلـــك عــنــدمــا بـــدأ الـــــدوري الــقــطــري في 
الــتــوســع، مــن خــالل اســتــقــدام األجــانــب، كنا 
مــن بــني األوائـــــل الــذيــن لــعــبــوا هــنــاك طبعا 

يملكون  كانوا  الذين  األفارقة  بعض  برفقة 
أرادوا  الــقــطــريــون  مــن مميز،  أكــثــر  مستوى 
زخما أكبر لــلــدوري املحلي ورغــبــوا فــي أن 
يــتــحــســن املـــســـتـــوى، لــقــد اســـتـــقـــدمـــوا عـــددا 
الرغم  املعروفني، وعلى  النجوم  مقبوال من 
مــن أنــنــا كــنــا فــي نــهــايــة مــشــوارنــا إال أنها 
كــانــت تــجــربــة مــمــيــزة وفــريــدة لــنــا، الـــدوري 
كان يضم عشرة فرق وكنا نواجه كل فريق 
ثــالث مــرات فــي املــوســم، كما أنني كنت في 
زمــالــة مــع أربــعــة العــبــني ســبــق لــي أن كنت 
معهم فــي فــرق أخـــرى، لقد كــان األمــر رائعا 
وأحــبــبــت تــواجــدي هــنــاك، كــان لــدي الكثير 
من الخبرة بالفعل، ولكن أيضا أتيحت لي 

فرصة للتعرف على ثقافتهم، تحدثت معهم 
كثيرا، لم أكن من النوع الذي يتدرب ويلعب 
ثــم يــعــود لــلــمــنــزل، لــقــد اعــتــاد املــديــر الفني 
االتــصــال بــي وكــنــا نلتقي فــي كــل مناسبة 
سانحة، ولم أكن من النوع الذي يقول ال، ال 

أستطيع أو أي شيء من هذا القبيل.
على صعيد كرة القدم كنا مجموعة شابة، 
الــالعــبــني الصغار  الــتــحــدث مــع  كـــان علينا 
الـــذيـــن لـــم يــكــن لــديــهــم أي طـــمـــوح، لـــم تكن 
الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة صـــعـــبـــة، ولــكــنــهــم 
كـــانـــوا يــســتــعــيــنــون بــمــدربــني مـــن مختلف 
أصــقــاع الــعــالــم، ومـــن الـــواضـــح أن هـــذا هو 
الــخــيــار األمـــثـــل مـــن أجـــل تــجــهــيــز الــالعــبــني 

الشبان، كان هذا هو هدفهم الرئيسي، اآلن 
ــن عــلــى إظـــهـــار أنــفــســهــم،  ــادريـ ســيــكــونــون قـ
الــبــلــد املــضــيــف للنسخة  أنـــهـــم  خــصــوصــا 
املقبلة من كأس العالم، مع العلم أنهم كانوا 
الشبان  الالعبني  إظــهــار  دومـــا  يستهدفون 
فيهم،  والفنية  البدنية  الــجــوانــب  وتــطــويــر 
وأيضا تطوير مستوى اللعبة تكتيكيا في 
قطر، وهذا ما يتجلى في توظيف الكثير من 
املــدربــني، وثــمــار ذلــك بـــدأت فــي التجلي من 
املاضية  آسيا  كــآس  فــي  املبهر  األداء  خــالل 
وتــتــويــجــهــم بــهــا، لــم أرهــــم مــؤخــرا ولكنها 
كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، لقد قضيت 

وقتا مميزا في قطر.

*كانيجيا العب كرة قدم أرجنتيني 
ل منتخب باده منذ عام 

ّ
سابق، ومث

1987 وحتى عام 2002.

■ ■ ■

*بدأ مشواره مع ريفر بليت قبل أن 
ينتقل إلى أوروبا حيث لعب ألندية 
فيرونا وأتانتا وروما وبنفيكا 

وبوكا جونيورز ورينجرز ولعب في 
الدوري القطري مع نادي قطر.

■ ■ ■

*سجل العديد من األهداف الحاسمة 
للتانغو، منها هدف الفوز على 

البرازيل في مونديال 1990.

■ ■ ■

*سجل هدفًا في نيجيريا بكأس 
العالم 1994، وهو الهدف الذي حمل 

الرقم 1500 في تاريخ املونديال.

نبذة
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أجراها خوان بابلو مينديز



قتيبة خطيب

ــادي يــوفــنــتــوس مــن حسم  تمكن نـ
لقب الدوري اإليطالي املمتاز لكرة 
التوالي  على  الثامنة  للمرة  الــقــدم 
فــاز على ضيفه  ـــ35 فــي تاريخه، بعدما  والـ
فيورنتينا بهدفني لواحد، في املباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب »أليانز«، ضمن 
الكالتشيو.  فــي   )33( األســـبـــوع  مــنــافــســات 
وحقق يوفنتوس فوزًا صعبا على مضيفه 
فــيــورنــتــيــنــا، بــعــدمــا فــاجــأ الــفــريــق الضيف 
بــهــدٍف مبكر  أصــحــاب األرض والــجــمــهــور 
في الدقيقة السادسة، عبر الصربي نيكوال 
مــيــلــنــكــوفــيــتــش، لـــكـــن »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز« 
اســـتـــطـــاع تــســجــيــل هــــدف الـــتـــعـــادل بفضل 
ــانــــدرو فـــي الــدقــيــقــة  الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس ســ
)37(، الذي سجل أول أهدافه مع الفريق في 
البطوالت املحلية والقارية باملوسم الحالي. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، كــشــر يــوفــنــتــوس عن 
أنيابه، بعدما واصــل سعيه إلحــراز الهدف 
الثاني، من خالل التسديدات القوية للنجم 
كان  الــذي  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
للمرة  فيورنتينا  شــبــاك  اهــتــزاز  فــي  سببا 
ــر عــرضــيــتــه  الــثــانــيــة فـــي الــدقــيــقــة )53(، إثــ
الــــقــــويــــة الــــتــــي اصــــطــــدمــــت بــــقــــدم املــــدافــــع 
األرجــنــتــيــنــي جـــيـــرمـــان بـــيـــزيـــال، وغــالــطــت 
الــــحــــارس الــفــرنــســي ألـــبـــان الفــــــون. وعــّمــت 
ــراح عــلــى وجــــوه الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة  األفـــ
فــي مــلــعــب »ألـــيـــانـــز«، بــعــد أن أطــلــق الحكم 
ُمعلنا  النهاية،  صــافــرة  باسكوا  فابريزيو 
الثامن  باللقب  الــعــجــوز«  »الــســيــدة  تتويج 
املمتاز  اإليطالي  الـــدوري  فــي  التوالي  على 

لكرة القدم.
ونجحت »يوفنتوس« في ارتداء ثوب بطل 
الـــ35 في تاريخها  للمرة  اإليطالي  الـــدوري 
قــبــل انــتــهــاء الــكــالــتــشــيــو بخمسة أســابــيــع، 
ثالثة  بــاســم   

ً
ُمسجال قياسيا  رقــمــا  ليعادل 

اللقب قبل انتهاء  أندية استطاعت تحقيق 
وهي  أسابيع،  بخمسة  املحلية  املنافسات 
تورينو في موسم 1948/1947، وإنتر ميالن 

2007/2006، و فيورنتينا 1956/1955.
وأصـــبـــح يــوفــنــتــوس يــمــلــك رقـــمـــا قــيــاســيــا 
جــــديــــدًا بــــالــــدوريــــات األوروبـــــيـــــة الــخــمــســة 
ــيـــا، وأملـــانـــيـــا،  ــانـ ــبـ ــيـــا، وإسـ ــالـ الـــكـــبـــرى )إيـــطـ
وإنكلترا، وفرنسا(، بعدما توج رفاق النجم 
على  الــثــامــنــة  لــلــمــرة  رونـــالـــدو  كريستيانو 

3031
رياضة

يوفنتوس 
بطًال 
تاريخيًا

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
الالعب  عامًا  الـ34  صاحب  اإليطالي  يوفنتوس 
جمع  الذي  القدم،  كرة  لعبة  تاريخ  في  الوحيد 
بين ألقاب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
برفقة  اإليطالي،  والكالتشيو  اإلسبانية،  والليغا 

كتيبة فريقه الجديد »السيدة العجوز«

تقرير

ــــذي حقق  ــتـــوالـــي، لــيــتــفــوق عــلــى لـــيـــون الـ الـ
فــي سبع مناسبات  الفرنسي  الـــدوري  لقب 
 .2008 حـــتـــى   2002 أعــــــــوام  بــــني  مـــتـــتـــالـــيـــة 
وثـــّبـــت يــوفــنــتــوس هــيــمــنــتــه املــحــلــيــة بعد 
الثنائية باملواسم األربعة املاضية، إذ تلقى 
هزيمتني فقط في الــدوري للموسم الحالي 
أمــام جنوى في 17 مـــارس/آذار وسبال في 

رونالدو: أنا باٍق 
مع يوفنتوس بنسبة 

ألف بالمئة

سيرجيو ريكو
حارس مرمى 

إسباني لعب مع 
منتخب بالده في 

بطولة يورو 2016 
كما أنه توج بلقب 

مسابقة الدوري 
األوروبي مرتين 

مع إشبيلية

حصد رونالدو 
لقب الكالتشيو 

ألول مرة مع 
يوفنتوس 

)كالوديو فيال/
)Getty

تـــمـــّكـــن الــــمــــدرب اإليـــطـــالـــي 
تسجيل  من  أليغري  ماسيميليانو 
يوفنتوس،  نادي  تاريخ  في  اسمه 
الذي قاده إلى تحقيق الكالتشيو 
التوالي.  على  الخامسة  للمرة 
ــال ألــغــيــري لــوســائــل اإلعـــالم  وقـ
اليوفي  تتويج  عقب  اإليطالية 
جدًا  سعيد  »أنا  الكالتشيو:  بلقب 
بعدما  مهمًا،  هدفًا  حققنا  ألننا 
وفزنا  استثنائيًا  موسمًا  قدمنا 
المسابقات  مــن  بالمائة   50 فــي 
ثمة  بالطبع  فيها.  شاركنا  التي 
خيبة أمل من اإلقصاء من أبطال 
أوروبا، لكن إحراز اللقب أمر يدعو 

إلى االحتفال«.

أليغري 
واللقب الخامس

وجه رياضي

13 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، لكن الــفــريــق لم 
يتمكن من فك النحس القاري الذي يالزمه 
لــقــب ثالث  عــامــا، وفــشــل بتحقيق  مــنــذ 23 
في دوري أبطال أوروبــا بعد 1985 و1996، 
بعدما خرج من ربع النهائي على يد أياكس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي. ولــم يكن يوفنتوس 
ــده، بل  ــ ــام الــقــيــاســيــة وحــ ــ ــ ــــذي حــقــق األرقـ الـ

ــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــلــيــغــري في  ــ ــات املــ بــ
جعبته رقم جديد، بعد أن استطاع تحقيق 
بطولة الدوري اإليطالي املمتاز لكرة القدم 
»السيدة  مع  التوالي  على  الخامسة  للمرة 

العجوز«.
وقـــال ألــلــغــيــري لــوســائــل اإلعــــالم اإليطالية 
ــــوز بــلــقــب  ــــجـ ــعـ ــ ــــدة الـ ــيـ ــ ــــسـ ــج الـ ــويــ ــتــ ــب تــ ــقــ عــ

وكـــان نـــادي لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي مستعدا 
الشرط  قيمة  وهــي  يـــورو،  مليون   30 لــدفــع 
الدولي،  إشبيلية  حــارس  عقد  في  الجزائي 
حيث إن املدرب األملاني يورغن كلوب يضع 
الحارس على رأس أولوياته، وبعد أن خاض 
أكاديمية  خريج  عاما،  الـــ25  صاحب  ريكو 
إشبيلية، 170 مباراة مع النادي األندلسي، 
ــي مــرتــني قبل  الـــدوري األوروبــ وتـــوج بلقب 
في  األســاســيــة  بالتشكيلة  مكانه  يفقد  أن 
املـــوســـم املـــاضـــي، انــتــقــل فـــي 9 أغــســطــس/

اإلنــكــلــيــزي  فـــولـــهـــام  ــادي  ــ نـ ــى  ــ إل  2018 آب 
ــد، وخــــاض أول مـــبـــاراة لـــه في  ــ ملــوســم واحـ
الــــــدوري املــمــتــاز فـــي 27 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
أمــام  األول، فــي خــســارة عــلــى أرضــــه 3-0 

بــورنــمــوث. عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، فــي 26 
مـــايـــو/أيـــار 2015، كـــان ريــكــو وزمــيــلــه في 
تم  اللذين  الاعبني  فيدال  أليكس  إشبيلية 
اســتــدعــاؤهــمــا لــلــفــريــق الــوطــنــي األســبــانــي 
ألول مرة، قبل مباراة ودية مع كوستاريكا 
األمـــم األوروبــيــة  ومــبــاراة بتصفيات كــأس 
فيها  شــارك  التي  بياروسيا،  أمــام   2016
املـــرمـــى  حــــــارس  كـــــان  إذ  يـــلـــعـــب،  أن  دون 
الــثــالــث فـــي الــبــطــولــة الــنــهــائــيــة خــلــف إيــكــر 
كــاســيــاس ودافـــيـــد دي خـــيـــا، وظـــهـــر ألول 
ــيـــو/حـــزيـــران، لــيــحــل محل  ــرة فـــي 1 يـــونـ مــ
األخيرة من   14 الدقائق  بورتو في  حارس 
الجنوبية 6-1 في  الــودي على كوريا   الفوز 

مدينة سالزبورغ. 

أيوب الحديثي

ولد حارس املرمى ريكو في مدينة إشبيلية ولعب 
لــفــريــق الــشــبــاب فــيــهــا، وأمــضــى مــواســمــه األولـــى 
على دكة االحتياطيات، وبعدها انضم ألحد فرق 
 ،2013 يوليو/تموز   1 فــي  الثانية  الــدرجــة  دوري 

معارا ملدة عامني.
14 سبتمبر/ الثاني إلشبيلية في  للفريق  وعاد 

إصابات  مــن  ريكو  استفاد  حيث   ،2014 أيــلــول 
كل من بيتو وماريانو باربوسا، ولعب ألول مرة 
مع الفريق األول. وظهر للمرة األولى في الدوري 
األوروبي، وبعد أربعة أيام لعب 90 دقيقة كاملة 
خــــال فــــوز فــريــقــه عــلــى أرضــــه ضـــد فــيــنــوورد 
 ،2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  ــنــدي.  ــهــول ال

مع  عــقــده  ومــدد  األول،  الفريق  إلــى  ترقيته  تمت 
 37 2017، وخـــاض  عــام  حــتــى  بالتوقيع  فــريــقــه 
مباراة في جميع املسابقات، بما في ذلك 11 في 
الختامي ضد دنيبرو  الدوري األوروبــي، واللقاء 
ــذي انــتــهــى بــفــوز الــفــريــق  ــ دنــيــبــروبــتــروفــســك، ال

اإلسباني باللقب 2-3. 
في موسم 2015–2016، لعب ريكو في مرحلة 
ــال أوروبـــــــا، ولـــكـــن تم  ــطـ ــدوري أبـ ــ ــ املـــجـــمـــوعـــات ب
الـــذي ساهم  ديــفــيــد ســوريــا،  بــالــشــاب  تعويضه 
الثالث على  الــدوري األوروبــي  بفوز فريقه بلقب 

التوالي. 
 ،2018-2017 موسم  خــال  األول  الخيار  وبقي 
ــــدرب اإليــطــالــي  لــكــنــه دخـــل فـــي مــشــاجــرة مـــع املـ
له.  املؤيدين  من  ومجموعة  مونتيا  فيتشينزو 

الــكــالــتــشــيــو: »أنـــا سعيد جـــدًا ألنــنــا حققنا 
هدفا مهما، بعدما قدمنا موسما استثنائيا 
وفـــزنـــا فـــي 50 بــاملــئــة مـــن املــســابــقــات الــتــي 

شاركنا فيها. 
ــل مـــن اإلقــــصــــاء من  بــالــطــبــع ثــمــة خــيــبــة أمــ
دوري أبطال أوروبـــا، لكن إحــراز اللقب هو 
أمـــر يــدعــو إلـــى االحـــتـــفـــال«. أمـــا البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الذي قدم إلى صفوف 
ــــوق االنـــتـــقـــاالت  ــنـــتـــوس فــــي ســ نـــــــادي يـــوفـ
الصيفية املاضية من ريال مدريد اإلسباني 
مقابل 105 ماليني يورو، وبعقد يمتد ألربع 
ــنـــوات، فــحــصــد لــقــب الــــــدوري اإليــطــالــي،  سـ
للمرة األولى في مسيرته االحترافية. وقال 
ــالــــدو: »لــقــد كـــان بــمــثــابــة عـــام الــتــأقــلــم،  رونــ
كــــان طــيــبــا لــلــغــايــة فـــي رأيـــــي، فـــزنـــا بــكــأس 
ــتــــو. األمــــــــور تــبــدو  الـــســـوبـــر وبــــاإلســــكــــوديــ
ببطولة  الفوز  كذلك.  ليست  ولكنها  سهلة، 
ــــب«. وأضـــــــــاف »أشـــعـــر  ــعـ ــ الــــــــــدوري أمــــــر صـ
بــالــســعــادة والــبــهــجــة. هــذا الــفــريــق استحق 
اللقب ألنه كان األفضل في البطولة«. وبات 
»صاروخ ماديرا« الالعب الوحيد في تاريخ 
كـــرة الـــقـــدم، الـــذي جــمــع بــني ألــقــاب الـــدوري 
اإلنكليزي، والليغا اإلسبانية، والكالتشيو 
ــالــــي، بـــرفـــقـــة كــتــيــبــة فـــريـــقـــه الــجــديــد  اإليــــطــ

»السيدة العجوز«.
وحــقــق مــهــاجــم نــــادي يــوفــنــتــوس صــاحــب 
ــيـــزي مــع  ــلـ ــكـ الــــــــ34 عـــامـــا لـــقـــب الــــــــدوري اإلنـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ثــــالث مــنــاســبــات 
و2008/2007،   ،2007/2006( بـــمـــواســـم 
الليغا  نيل  في  بينما نجح  و2009/2008(، 
مع فريقه السابق ريال مدريد مرتني، األولى 
والــثــانــيــة   ،2012/2011 مـــوســـم  فـــي  كـــانـــت 
برقم  اسمه مجددًا  ليدون  في 2018/2016، 
قياسي جديد، بعد أن حقق لقب الكالتشيو 

في املوسم الحالي مع »السيدة العجوز«.
ــيـــده في  ــدو رصـ ــالــ ــع كــريــســتــيــانــو رونــ ــ ورفـ
ــة الــتــي لــعــب في  ــقـــاب مـــع األنـــديـ حــصــد األلـ
صفوفها إلى 27 بطولة، باإلضافة إلى نيله 
اللقب الثاني في أول مواسمه مع يوفنتوس، 
بــعــدمــا فـــاز بــكــأس الــســوبــر اإليــطــالــي على 

حساب خصمه إي سي ميالن. 
وســجــل الــنــجــم الــبــرتــغــالــي املــتــوج بجائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة فـــي خــمــس مــنــاســبــات، 19 
هدفا في الدوري اإليطالي باملوسم الحالي 
حتى اآلن، ليتصدر قائمة هدافي فريقه، في 
الوقت الذي يحتل فيه املركز الرابع بجدول 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــني، خــلــف املــخــضــرم فــابــيــو 
كــوالــيــاريــال وكــريــشــتــوف بيونتك ودوفـــان 
زابـــاتـــا. وســيــكــون رونـــالـــدو عــلــى مــوعــد مع 
رقـــم مميز جــديــد، فــي حـــال تــتــويــجــه بلقب 
هــــــداف »الـــكـــالـــتـــشـــيـــو« لــلــمــوســم الــــجــــاري، 
الثالثة  الــدوريــات  اللقب في  نــال  ليكون قد 
تقليص  عليه  لكن  بــهــا،  لعب  الــتــي  الكبرى 
الفارق وتجاوز جميع منافسه، فيما تبقى 
من الجوالت الخمس لدوري الدرجة األولى 

اإليطالي.
يوفنتوس  نـــادي  تلقت جماهير  ذلـــك،  إلــى 
أخــــبــــارًا مــطــمــئــنــة، مــــن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، بعدما تحدث وسائل 
ــيـــة مــــغــــادرة  اإلعــــــــالم الـــعـــاملـــيـــة، عــــن إمـــكـــانـ
املوسم  نهاية  فــي  العجوز  السيدة  مهاجم 
الحالي عن الفريق، بسبب خروجه من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس 
أمــســتــردام الهولندي. وقــال رونــالــدو: »لقد 
جيد.  بشكل  وتأقلمت  رائــعــا،  موسما  كــان 
فزنا بلقب الدوري اإليطالي، وكأس السوبر 
املــحــلــيــة، لــكــن األمــــور لــم تــســر عــلــى مــا يــرام 
ــا، إال  ــ معنا فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
أن العام املقبل سيكون أفضل بالنسبة لنا، 
وأنا باٍق مع يوفنتوس بنسبة ألف باملئة«.

خيمينيز يتعرض إلصابة في القدم
تعّرض األورغواياني خوسيه ماريا خمينيز، العب أتلتيكو مدريد، لـ«خلع« في إصبع القدم أثناء مواجهة إيبار في الليغا، 
وفقًا ملا أعلنه النادي. وأشار النادي في تغريدة على شبكة )تويتر( االجتماعية إلى أن الاعب سيخضع لفحوصات طبية 
الروخيبانكوس بهدف نظيف  انتهت بفوز  التي  املباراة  ملعرفة اإلصابة. وتعرض الاعب لإلصابة في الشوط األول من 

سجله توماس ليمار. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق العاصمي إلى 68 نقطة في املركز الثاني.

فالفيردي: من الصعب استعادة نشاط الفريق 
بعد مباراة المان يونايتد

أقّر إرنستو فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، عقب فوز فريقه على ريال سوسييداد 
الفريق« خال  لليغا، بأنه »من الصعب استعادة نشاط  الـــ33  )2-1( ضمن الجولة 
أسبوع كان تركيز العبيه منصبًا على مواجهة مانشستر يونايتد اإلنكليزي في 
إياب ربع نهائي دوري األبطال. وأكد فالفيردي خال املؤتمر الصحافي عقب اللقاء 
الذي احتضنه ملعب )الكامب نو( »كانت مباراة صعبة، ألن ريال فريق كبير، وتأتي 
استعادة  يونايتد.  مانشستر  مباراة  على  منصّبة  فيه  األنظار  كانت  أسبوع  بعد 
نشاط الفريق كانت صعبة. أتفهم هذا األمر، مع النظر أيضًا ألداء الفرق التي خاضت 
أن  الباسكي  املــدرب  واعترف  املحلية«.  بطوالتها  في  »التشامبيونزليغ«  مواجهات 
فريقه »اقتنص« النقاط الثاث في مباراة كانت »صعبة للغاية« حسب رأيه. وأضاف 
املــبــاراة. ليس من السهل استعادة نشاطك ملستوى عاٍل  »كنا نــدرك صعوبة هــذه 
بعد مباريات مثل هذه في »التشامبيونز«، مع الوضع في االعتبار فارق الـ9 نقاط 
لصالحنا. يجب أن ننسى هذا األمر خال مباراة أالفيس )الثاثاء(«. وحذر مدرب الباوغرانا من أن الفريق مقبل على 
»املنعطف األخير في املوسم والحاسم في كل شيء«، والخصوم »لن يمنحوا الهدايا« لبرشلونة. وأثنى فالفيردي على أداء 
الفريق الباسكي، ال سيما وأنه يمتلك العبني أصحاب إمكانات كبيرة. كما أشاد أيضًا بأداء العب وسطه التشيلي أرتورو 
فيدال »الذي يبذل أقصى ما لديه داخل امللعب«، في الوقت الذي أشار فيه لصافرات االستهجان التي طاولت البرازيلي فيليبي 
كوتينيو لحظه نزوله إلى امللعب، بعد الحركة التي قام بها بوضع يديه في أذنيه، في إشارة إلى عدم استماعه لانتقادات، 
في أثناء احتفاله بهدفه في شباك املان يونايتد. وقال في هذا الصدد »ما حدث مع كوتينيو كان بسبب الجدل املثار حول 

طريقة احتفاله بهدفه في املباراة املاضية، وهو أمر أخذ أكبر من حجمه. أعتقد أنها أمور ال تستحق الحديث عنها«.

زيدان: لن نتعّجل في إعادة فينيسيوس
أشار املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يوم السبت، إلى أنه 
خوضه  رغــم  جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي  العبه  بعودة  »التعجيل«  يريد  ال 
التدريبات خال األيام املاضية بعد غياب شهر ونصف الشهر لإلصابة. وعاد 
كان  التي  اإلصــابــة  مــن  تعافيه  عقب  الجمعة  يــوم  فريقه  لتدريبات  فينيسيوس 
قد تعرض لها في الخامس من مارس/ آذار املاضي في أثناء مباراة فريقه أمام 
أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حني تعرض 
لتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى. وفي مؤتمر صحافي، قال زيدان »إنني 
سعيد برؤيته )فينيسيوس( معنا«، مستطردًا »لكن يجب التعامل معه بترٍو ألنه 
غاب فترة طويلة بسبب اإلصابة ويجب أن نتوخى الحذر الشديد«. وأضاف أن 
الاعب عليه مواصلة التدريب، موضحًا »سنتابع تطوره يومًا بعد يوم لكننا لن 
نتسرع في إعادته للماعب«. وأبرز زيدان أن فينيسيوس »أظهر املوهبة والقدرة 
الغائب  البلجيكي تيبو كورتوا  الحارس  أما عن  البالغ 18 عامًا«.  التي يتمتع بها، وهو العب املستقبل في ظل عمره 
لإلصابة، فأشار زيدان إلى أنه »كان يعاني من آالم ويجب قبول ذلك، لكنه تحسن اآلن وأعتقد أنه سيعود للتدريبات 
يوم اإلثنني«. ودفاعًا عن العبه ماركو أسينسيو، قال مدرب الريال »نعلم جودة هذا الاعب واملوهبة التي يتمتع بها... 

كان موسمًا معقدًا بالنسبة للجميع وليس هو فحسب، إنه يتفانى في عمله ويريد التطور«.

على هامش الحدث
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هوامش

بشير البكر

الــذي  ربما لــن أراك مــرة أخــرى أيها الــرجــل العجوز 
الشاعر  مــن سيرة  فيه شيئا  قــرأت  كلما صادفته 
الخاص  الصوت  صاحب  والكوت،  ديريك  الكاريبي 
األول  الــوطــن  أنـــت تمتلك ذات  الــعــاملــي.  الــشــعــر  فــي 
ــة الــتــي  ــاملـ ــة والـــنـــظـــرة الـــحـ ــامـ ــسـ ــتـ والـــتـــجـــاعـــيـــد واالبـ
ويبدو  هنا.  تكن سعيدة  لم  مــرارة حياة  تفضحها 
أنك وطأت أرض لندن وأنت تحمل في داخلك كائنا 
حاملا من ذوي الفطرة الراسخة. ولكنك ال تعرف ألي 
سبب أتيت إلى هذه املدينة التي لم تكترث بك، وحني 
سألتك أجبتني بسؤال، ملاذا قال والكوت »أحمل في 
داخــلــي الــهــولــنــدي، الــزنــجــي، اإلنــكــلــيــزي/ وأنـــا إمــا ال 

أحد/ أو أمة بأكملها«؟
أغلب الظن أنك أمم بكاملها أيها الرجل، بدليل أن أحفاد 
القديمة يعتبرونك ال أحد. ال غرابة في  اإلمبراطورية 
ذلـــك، إنـــه زمـــن بــريــكــســت، الـــذي ظــهــرت فــيــه هشاشة 
ــور شيخوخته  ــبـــراطـــوري الــعــتــيــق فـــي طـ الــنــظــام اإلمـ
األخير. ال عزاء ألنك تعيش بني هؤالء األحفاد الذين 
ال جـــذور لهم خـــارج الــعــوالــم االفــتــراضــيــة، ومنصات 

وسائل التواصل االجتماعي. وها أنت تعاين عن كثب 
مرحلة بائسة من تاريخ أوروبا الحائرة والضائعة بني 
األمم بعد أن بسطت إشعاعها الفكري والثقافي على 

الكون منذ عصر النهضة.
أنا على وشك أن أغــادر الحي وأنت تتقدم في العمر. 
خــمــس ســـنـــوات مــــرت وأنـــــا أراك جــالــســا )بــرجــلــني 
النهار( كما يقول والــكــوت، كل  متربعتني إزاء ضــوء 
مـــســـاء، عــنــد الــنــاصــيــة بــعــد نــهــايــة عــمــلــك فـــي متجر 
»ســانــزبــري«. وفـــي كــل مـــرة كــنــت أحـــس بــأنــهــا ربما 
تكون ليلتلك األخيرة. أنت متعب في نهاية نهار طويل، 
رغم أنك لم تقترب بعد من شراب قصب السكر الذي 
اعتدته في بالدك من أجل اتقاء الحرارة، وطرد األرواح 
الــشــريــرة كــمــا يــقــول غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز في 

رواية »حب في زمن الكوليرا«.
عملك فــي ســوبــرمــاركــت »ســانــزبــري« هــو أن تــراقــب 
املـــكـــان كـــي ال يــســطــو أحـــد عــلــى بــضــاعــة مـــا، ولكنك 
وكالبهم،  الزبائن  أطفال  تالعب  وأنــت  نهارك  تمضي 
استحسنوا  ماركت  السوبر  على  املشرفني  أن  ويبدو 
هذا الدور لك وأحبوه مع الوقت حتى صار لصيقا بك 
وباملكان، وجزءا من هويتك التي تبحث عنها فال تعثر 

عليها في لندن حني ينتهي عملك في الحادية عشرة 
ليال، وال تجد أحدا بانتظارك في هذه املدينة التي أتيت 
إليها في الثمانينات وبقيت تعيش على هامشها، ومع 
أنك بادلتها الحب فإنها بخلت عليك، ولم تتركك تحلم 
لترى الجانب اآلخر من املرآة. بقيت متوجسا حيالها 
كما أحــس مــواطــنــك والــكــوت تــجــاه نــيــويــورك، وفضل 
عــلــيــهــا الــحــيــاة فـــي بــوســطــن. خـــاف مـــن الــضــيــاع في 

نيويورك، ولكنه خشي من خيانة وطنه األول أيضا.
مــع أنـــك تــالعــب األطــفــال والــكــالب عــلــى الــــدوام أمــام 

ــيـــدا. أنـــــت طــفــل  ــعـ ــري، ولـــكـــنـــك ال تـــبـــدو سـ ــزبــ ــانــ ســ
الفسيفساء القارية والوراثية في الكاريبي، يكسرك 
الــعــالــم الـــذي يــنــطــوي عــلــى نــفــســه، لــيــعــود إلـــى الــلــون 

الواحد.
تبرز شخصية الكائن الكاريبي في كتابات ماركيز 
وديـــريـــك والـــكـــوت مــثــل طــائــر مــســافــر بـــني األقــالــيــم 
والقارات، يصنع عشه حني يحلو له املكان، ويستقر 
هذا  يجعل  ومــا  بحرية.  التحليق  على  يقدر  دام  مــا 
املتعددة واملنفتحة على  الشخصية  الكائن حرا هو 

التالقح مع الحضارات األخرى.
في قصيدة »منتصف حياة أخرى« يقول والكوت:

أبدأ هنا من جديد،
أبدأ حتى يصير هذا املحيط

كتابًا مغلقًا«.
الكتاب. ستبقى  ستظل الشرفة مفتوحة ولن نغلق 
أنت هنا، وسأسافر أنا. أنت الذي تلتصق بهذا املكان 
ال تــريــد أن تــعــود إلــى هــنــاك، وأنـــا الـــذي لــم يعد لدي 
هناك لم يبق لي سوى السفر والرحيل. ال مستقر 
أيــهــا املــســافــر الــدائــم: »ســاغــنــي عــن ذلــك الــرجــل ألن 

قصصه تسرنا« )والكوت(.

العجوز الكاريبي

وأخيرًا

أنت طفل الفسيفساء القارية 
والوراثية في الكاريبي، يكسرك 

العالم الذي ينطوي على نفسه 
ليعود إلى اللون الواحد
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 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

كاتدرائية نوتردام
قلة األشجار المعمرة المناسبة للترميم

باريس ـ العربي الجديد

ــكـــون مــمــكــنــا إعـــــــادة بــنــاء  قــــد ال يـ
نسخة طبق األصل من كاتدرائية 
نوتردام في باريس، إذ إن فرنسا 
لـــم يــعــد لــديــهــا أشـــجـــار طــويــلــة بــمــا يكفي 
فيدو،  دي  بــرتــرانــد  قـــول،  بحسب  لسقفها، 
نائب رئيس مجموعة الحفاظ على التراث 

»فونداسيون دو باتريموان«.
الـــجـــزء املـــركـــزي مـــن الــكــاتــدرائــيــة بــنــي من 
الــحــجــارة. لــكــن الـــعـــوارض وهــيــكــل السقف 
تم بناؤها من الخشب، إذ بدأ الحريق في 

العلية، ودّمر معظم السقف. 

عدم وجود أشجار كافية
ـــــه تـــم قــطــع 1300 

ّ
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى أن

شــجــرة مـــن أجـــل بــنــائــهــا، فـــي الــفــتــرة بني 
أعــمــار  وتــــراوحــــت  و1170.   1160 عـــامـــي 
فــي  عـــــام  و400   300 بــــني  ــار  ــ ــــجـ األشـ تـــلـــك 
ــع الـــرســـمـــي  ــ ــوقـ ــ ذلــــــك الـــــوقـــــت، بـــحـــســـب املـ
لــلــكــاتــدرائــيــة، إال أن األشـــجـــار املـــوجـــودة 
حاليا، أعمارها أقل من ذلك بكثير. وسبق 
أن صّرح، دو باتريموان، بأنه ليس متأكدًا 

)Getty( شجرة الطقسوس المعمرة

ــيـــة فــــي أوروبـــــــا  مــــن وجـــــــود أشــــجــــار كـــافـ
الكاتدرائية من  بالقياس املناسب لسقف 

أجل بنائها كما كانت سابقا.

االعتماد على المعادن
ــة الـــتـــأمـــني  ــركــ ــتـــهـــا، عــــرضــــت شــ ــيـ ــن نـــاحـ ــ مـ
 1300 بــــثــــمــــن  ــــف 

ّ
ــل ــكــ ــتــ تــ أن  »غـــــــروبـــــــامـــــــا« 

شــجــرة بــلــوط، قــد يــتــمُّ قطعها مــن غــابــات 
الـــنـــورمـــانـــدي حـــصـــرًا، لــيــتــّم الــتــمــاشــي مع 
ــم أن  ــ ــلــــي لـــلـــكـــاتـــدرائـــيـــة. ورغــ الــــطــــراز األصــ
بناء  إعـــادة  على  تشّجع  يونسكو  منظمة 
كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام كــمــا كــانــت بالضبط، 
إال أن بــعــض الــخــبــراء يــشــّكــكــون فــي إعـــادة 
استخدام الخشب ويرجحون االعتماد على 

املعادن من أجل الهيكل الجديد.

قلة األشجار المعمرة 
ورغم انتشار الكثير من الغابات في فرنسا 
لــيــســت مــعــمــرة  أن أشـــجـــارهـــا  ــيـــا، إال  حـــالـ
نــتــيــجــة االحـــتـــطـــاب املــنــتــظــم. وهـــنـــاك عــدد 
قــلــيــل مـــن األشـــجـــار املــعــمــرة الـــنـــادرة الــتــي 
ــم تــتــعــرض لــلــقــطــع في  حــالــفــهــا الـــحـــظ، ولــ
ــقـــرون املـــاضـــيـــة. وهـــنـــاك بــعــض الــجــهــود  الـ

»لــيــزاربــر«  مــوقــع  بحسب  عليها،  للحفاظ 
املتخصص باألشجار وتاريخها، ونعرض 

هنا أهّم هذه األشجار: 

شجرة الزيتون في 
منطقة روكوبرون كاب مارتا

يبلغ عمر تلك الشجرة أكثر من ألفي عام، 
ومحيطها 20 مترًا، ومــا تــزال تحمل حتى 
اآلن زيــتــونــا صــغــيــرًا. وكـــاد مــالــكــو األرض 
يــقــضــون عــلــى الـــشـــجـــرة فـــي أوائــــــل الــقــرن 
العشرين، قبل أن يتمكن املؤرخ والسياسي، 
غــابــريــيــل هـــانـــوتـــوكـــس، مـــن شـــــراء قطعة 

األرض للحفاظ عليها.

شجرة الطقسوس في إستري
تــقــع هــــذه الــشــجــرة فـــي إســـتـــري بمنطقة 
أن عــمــرهــا يبلغ  ــانـــدي، ويـــرجـــح  ــنـــورمـ الـ
ــرة  الـــشـــجـ ــلــــك  تــ نــــجــــت  وقـــــــد  عــــــــام.   1600
بأعجوبة رغم تعرض الكنيسة التي تبعد 
عــنــهــا ثــاثــة أمــتــار لــلــدمــار والــقــصــف في 
املاضي. أصبحت شجرة الطقسوس هذه 
محمية اآلن، ومسجلة في سجل األشجار 
املميزة بفرنسا، وهي جوفاء من الداخل، 

ويــبــلــغ محيطها أكــثــر مــن 12 مــتــرًا، وتــم 
العثور على بعض من جذورها على بعد 

أكثر من 30 مترا.

شجرة الزعرور 
في سان مارس دو الفوتاي

يعتقد أن عمر هذه الشجرة يبلغ 1700 عام، 
وليس مؤكدًا إذا كانت هي نفسها الشجرة 
املعمرة التي ذكرها الراهب، برنارد بيرون، 
أنها  أم  الــحــادي عشر،  القرن  في كتابه في 
ــان الــشــجــرة  ــكـ ــرًا نـــشـــأت مـ ــمـ ــل عـ ــ ــرة أقـ شـــجـ

القديمة األصلية.
 

شجرة البلوط 
في سين ماريتيم

الجذب  الشجرة أحد عوامل  أصبحت هذه 
سنويا  يــزورهــا   

ْ
إذ املنطقة،  فــي  السياحي 

ــــف شـــخـــص مــــن املــصــلــني  ــر مــــن 60 ألــ ــثــ أكــ
الذين يقصدون املعبدين الصغيرين داخل 
 1200 حــوالــي  اآلن  عمرها  ويبلغ  جــذعــهــا، 
ــام. ودار فــيــلــم لـــجـــان لــيــفــبــفــر حــــول تلك  ــ عـ
الــشــجــرة عـــام 1981، ويــقــول الــعــلــمــاء إنها 

يمكن أن تعيش لحوالي مائة عام قادمة.
 

شجرة الطقسوس 
في سان أورسيان

زرعت تلك الشجرة في القرن الحادي عشر 
والسكان  الكهنة  وكــان  السلتيني،  قبل  مــن 
املــحــلــيــون يــعــبــدونــهــا، ثـــم أقــيــمــت كنيسة 
ــقـــرن الـــثـــانـــي عـــشـــر، وهــي  بـــجـــوارهـــا فـــي الـ
مدرجة في التراث الثقافي لفرنسا، ويطلق 

عليها أيضا لقب الشجرة االستثنائية.

تم قطع 1300 شجرة 
من أجل بناء كاتدرائية 
نوتردام، في الفترة بني 
عامي 1160 و1170. 
وتراوحت أعمار تلك 
األشجار بني 300 
و400 عام في ذلك 

الوقت.

■ ■ ■
عرضت شركة التأمني 
ف 

ّ
»غروباما« أن تتكل

بثمن 1300 شجرة 
بلوط، قد يتم قطعها 

من غابات النورماندي 
حصرًا.

■ ■ ■
زرعت شجرة 

الطقسوس في القرن 
الحادي عشر من قبل 
السلتيني، وكان الكهنة 

والسكان املحليون 
يعبدونها.

باختصار

األشجار  المهتمون عن  يبحث  المبنى،  بالغًا في  نوتردام، والذي سبب ضررًا  الذي نشب في كاتدرائيّة  الكارثّي  الحريق  بعد 
المعمرة المحتملة التي من الممكن أن تستخدم في إعادة ترميمها




