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الحرب التجارية
معركة األحادية 

األميركية
بين أميركا من جهة، والعالم 

كله، وتحديدًا الصين، من جهة ثانية، 
حرب عنوانها اقتصادي، ال تنقصها 

سوى المعارك العسكرية. هي 
حرب دونالد ترامب لفرض األحادية 

العالمية على النظام الرأسمالي.

12ـ13، 21ـ22

السودان 

حجم االقتصاد الصيني 11.5 تريليون دوالر، في مقابل 20 تريليون دوالر لالقتصاد األميركي  )أنطوني واالس/فرانس برس(

نيويورك، طرابلس ـ العربي الجديد 

ليبيا، غسان سالمة  إلــى  األممي  املبعوث  ر 
ّ
حــذ

)الصورة(، أمس الثالثاء، في كلمة له أمس أمام 
مجلس األمن الدولي، من أن محاوالت مليشيات 
خــلــيــفــة حــفــتــر لــلــوصــول إلـــى طــرابــلــس تشكل 
»مــجــرد بــدايــة حــرب طويلة ودامــيــة«، داعــيــا إلى 
اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق األسلحة الذي 
الــقــتــال. كما أكــد ســالمــة أن  يساهم فــي تأجيج 
»ال حل عسكريا في ليبيا«، مشددًا على أنه من 
الــضــروري »وقــف األعمال القتالية والــعــودة إلى 

املــتــحــدة«  ــم  األمـ إشــــراف  تــحــت  عملية سياسية 
إلخـــراج الــبــالد مــن الــحــرب. وقـــال ســالمــة، الــذي 
أطاحت معركة حفتر األخيرة، بمحاولته إطالق 
على  »الــعــنــف  إن  ليبيا،  فــي  السياسية  العملية 
مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة 
ما  للمتوسط،  الجنوبية  السواحل  على  ودامــيــة 
يعرض للخطر أمن الدول املجاورة لليبيا ومنطقة 
املتوسط بشكل أوسع«. وأضاف أن »ليبيا على 
وشــك االنـــزالق إلــى حــرب أهلية يمكن أن تؤدي 
 إن »األضرار 

ً
الدائم للبالد«، قائال إلى االنقسام 

التي سجلت بحاجة أساسا لسنوات إلصالحها 

وذلك فقط في حال توقفت الحرب اآلن«. وتطرق 
 إنه »يوجد 

ً
سالمة إلى التدخالت الخارجية قائال

دول تــغــذي هــذا الــنــزاع الــدامــي ويــجــب أن تضع 
آلية  اعتماد  إلى  داعيا  لذلك«،  املتحدة حدًا  األمــم 
ــار  قـــويـــة لــتــطــبــيــق الــحــظــر عــلــى األســـلـــحـــة. وأشــ
الــنــزاع »تــم استغالله« مــن قبل تنظيمي  أن  إلــى 
داعــــش والــقــاعــدة لـــزيـــادة نــفــوذهــمــا فــي الــبــالد. 
وتزامنت تحذيرات سالمة مع هدوء حذر يسود 
االثنني،  أمــس  أول من  الليبية منذ  العاصمة  في 
وادي  منطقة  في  متقطعة  اشتباكات  باستثناء 
الــربــيــع فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لــلــمــديــنــة، ووســط 

ترجيحات بسعي مليشيات حفتر فتح محاور 
العاصمة  إلى  للدخول  قتال جديدة في محاولة 
بعد فشل محاوالت التقدم على أكثر من محور 
منذ أن أطلق معركة طرابلس في 4 إبريل/نيسان 
املاضي. وتتعزز هذه املخاوف بعدما أكد شهود 
عيان من مدينة ترهونة في حديث مع »العربي 
الجديد« أن تحشيدات عسكرية كبيرة لم تتوقف 
عن الوصول منذ يومني إلى معسكرات املدينة، 
وسط أنباء متداولة بني األهالي تفيد باستعداد 
للقتال وتــحــديــدًا من  لفتح مــحــور جــديــد  حفتر 

جهة تاجوراء.

Wednesday 22 May 2019

الحدث

اإلضراب لمواجهة تعنّت العسكر
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تنتظر رئيس 

الحكومة 

الباكستانية، 

عمران خان، أيام 

صعبة، بعدما 

اتحدت المعارضة 

إلطاحته.
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سالمة يحّذر من نزاع طويل وداٍم في ليبيا
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الجزائر... الجيش 
والسياسي

وائل قنديل

يوم األحد عصرًا، أعلنت السلطات 
املصرية أن جسمًا غريبًا أصاب 

 سياحًا بمنطقة 
ّ

زجاج حافلة تقل
الهرم، فجرح عددًا منهم، ولم تذكر 

سلطات التحقيق أو املعاينة، بعدها، 
أن الحادث له عالقة باإلرهاب. 

غير أن ناشطني سياسيًا هرولوا 
إلى تسجيل املواقف وإعالن 

إدانتهم »اإلرهاب الذي تمارسه 
قوى الظالم«. مساء األحد نفسه، 
كان اإلعالن عن جريمة تصفية 

جسدية، وقتل خارج القانون، 
نفذتها الشرطة بحق مواطنني، 
في شقتني سكنيتني، بأقصى 

شرق القاهرة، وأقصى غرب 
الجيزة، وكانت الحصيلة 12 

حرت، مع بيان 
ُ
نفسًا بشرية ن

مقتضب يقول »إنهم إرهابيون 
كانوا ينوون تنفيذ أعمال تهدد 

أمن البالد«. الناشطون السياسيون 
والحقوقيون لم يظهروا ولم يبادروا 

هذه املرة، إذ كانوا مشغولني 
بقضايا كونية ضخمة، من نوعية 

املمشى الزجاجي للجسر املعلق 
الجديد، وكورنيش البحر في مدينة 

مطروح. حتى وقت قريب، كانوا 
يقتلونهم في مساكنهم، وهم 

نيام، ثم يعلنون قائمة بأسمائهم 
مع عنوان »تصفية إرهابيني في 

اشتباك مع الداخلية«، وكانت بقايا 
حمرة خجل في وجه مجتمع مدني 

وحقوقي، تدفعه إلصدار بيانات 
تدين عمليات القتل خارج القانون، 

من دون تحقيق أو محاكمة، 
وكانت صحافتهم تفرد الصفحات 

للحديث عن خطورة القتلى 
وخارطتهم التنظيمية، وتتسابق 

في تأليف الروايات األمنية عن 
جذورهم وانتماءاتهم.

اآلن وصلنا إلى مرحلة جديدة 
كليًا، تتم فيها تصفية املواطنني 

بالجملة، داخل شقق سكنية، وال 
ف الحكومة نفسها مشقة 

ّ
تكل

إعالن أسمائهم أو صفاتهم، فيما 
ال يعبأ املجتمع الحقوقي بمعرفة 

من هؤالء وملاذا قتلوا وكيف قتلوا 
وأين ومتى، أو يشغل باله ببيانات 

ذر الرماد في العيون، متمسكًا 
برفض التصفية الجسدية والقتل 

خارج القانون.
وقبل أن يستعيد أحد ذاكرة هذه 

النوعية من األسئلة، البديهية، 
تعاجلهم السلطة بقرارات عفو 
رئاسي عن سجناء، بعضهم 
من السياسيني، وأيضًا إخالء 

سبيل معتقلني، من رموز املجتمع 
السياسي والحقوقي، فتنطلق 

بالونات الفرح في الهواء، وتعلو 
أصوات اإلشادة بسلوك السلطة، 

لتشكل مع أصوات الوطن الذي 
 
ً
يحارب اإلرهاب غطاء عازال

يحجب الكالم عن أسماء الضحايا 
وسالمة اإلجراءات القانونية. فتمر، 

، في هذا املناخ التعبوي 
ً
خاطفة

أنباء إعادة اعتقال الداعية أستاذ 
األزهر محمود شعبان، والقيادي 

بحركة االشتراكيني الثوريني، هيثم 
محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق 
مؤسس حركة السادس من إبريل 

أحمد ماهر، والتلويح بإعادة اعتقاله 
هو نفسه، واختطاف ربة منزل 
من بني أبنائها، بتهمة الشكوى 
من الغالء. هذه املشاهد تكررت 

كثيرًا، في سنوات حكم عبد الفتاح 
السيسي، حتى صار بارعًا في 

صناعتها وإخراجها، كما جرى في 
األسبوع األخير من ديسمبر/ كانون 

األول املاضي، حني صدر حكم 
ببراءة جميع املتهمني في قضية 

منظمات املجتمع املدني )األبيض(، 
بعد ساعاٍت من عودة السيسي 

من أوروبا، وفي اللحظة ذاتها تقتل 
قواته األمنية ثمانية مواطنني، في 
عملية تصفيٍة جسديٍة متكّررة، 

ويمتهن حرية سيداٍت، بعضهن من 
الناشطات في املجتمع املدني أيضًا.
يجيد السيسي اللعب باملعارضة، 

يعرف كيف يجعلها تصفق، وتلني 
وتتمايل وتنحني وتنثني وتتسول 

منه مزيدًا من فتات الحرية 
لألصدقاء، ولم ال وقد استكانوا إلى 

أنه مانح الحرية ومانعها ومنبعها 
ومصبها، فيما مئات من سجناء 
املبدأ واملعنى تبتلعهم الزنازين، ال 

يذكرهم أحد، ولو ذرًا للرماد في 
العيون، وكأنهم صاروا معالم ثابتة 

في تضاريس السجون.

الحرية للسيسي 
ومنه وإليه

مرور
الكرام

أحمد حمزة

رغــم الــهــدوء النسبي الــحــذر، الــذي ساد 
أمس الثالثاء وقبله االثنني، في مناطق 
ــة، بــمــا فــيــهــا أكــثــر  ــوريـ شــمــال غــربــي سـ
الــبــلــدات والـــقـــرى الــتــي شــهــد ُمحطيها 
أخــيــرًا،  عنيفًا  وقصفًا  عسكرية  مــعــارك 
 األيــام 

ّ
 مــؤشــرات عديدة توحي بــأن

ّ
فــإن

الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة قـــد تــشــهــد بــــدء مــعــارك 
ــرت الــتــفــاهــمــات 

ّ
جـــديـــدة، فـــي حــــال تــعــث

ــــني روســـيـــا  الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــًا بـ
وتــــركــــيــــا، الـــلـــتـــني كــثــفــتــا اتــصــاالتــهــمــا 
حــول الــتــطــورات فــي إدلـــب، خــالل األيــام 
الحالي،  أيــار  مايو/   10 املاضية. ومنذ 
ــن تــصــعــيــد  ــوقــــف الـــتـــركـــي مــ  املــ

ّ
بـــــدا أن

النظام وروسيا غير املسبوق منذ اتفاق 
ـــع فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

ّ
ســوتــشــي املـــوق

ــدًا، بعد  ــديــ املـــاضـــي قـــد أخــــذ مــنــحــى جــ
حــديــث وزيـــر الــدفــاع يــومــهــا، خلوصي 
 »الــنــظــام الــســوري يــحــاول 

ّ
ــار، عــن أن أكــ

إدلــب،  السيطرة جنوب  منطقة  توسيع 
بما يتعارض مــع اتــفــاق أســتــانــة«. وقد 
جاء حديث أكار وقتها، بعد أن كان قد 
بــدأ زحــف قــوات النظام الــبــري، انطالقًا 
من تل عثمان، نحو كفرنبودة، والحقًا 

قلعة املضيق، بريف حماة الشمالي.
الفصائل   دفاعات 

ّ
أن وفيما بدا حينها 

التي تحاول صّد الهجوم ضعيفة وغير 
 مـــا ظــهــر الحـــقـــًا بــرهــن 

ّ
ــإن ــ مــتــمــاســكــة، فـ

عكس ذلك، إذ بدت الفصائل أكثر قدرة 
ــهــاجــمــة. وُيــعــتــقــد 

ُ
ــوات امل ــّد الـــقـ عــلــى صــ

األول  أساسيني:  لسببني  يعود  ذلــك  أن 
امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة األولــــــــى لــهــجــوم 
ــاٍم من  الــنــظــام الــبــري الـــذي جـــاء بــعــد أيــ
القصف الجوي واملدفعي والصاروخي 
الــكــثــيــف، والــثــانــي هــو وصــــول أســلــحــٍة 
ــائـــل  ــفـــصـ ــــف الـ ــوقـ ــ ــنــــت مـ ــّســ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ
ميدانيًا، وثّبتت خطوط الجبهات التي 

كانت تتغّير مع تقّدم قوات النظام.
 استخدام صواريخ 

ّ
ومما بات مؤكدًا أن

»الــــــتــــــاو« و»الـــــكـــــونـــــكـــــورس« املـــوجـــهـــة 
ــلــــدروع مـــن قــبــل املـــعـــارضـــة،  املــــضــــادة لــ
املضيق،  قلعة  إلــى  النظام  بعد وصــول 
ــاق تــقــّدم قـــوات األســــد، وغــّيــر نسبيًا  أعـ
الــعــســكــري عــلــى األرض، وذلـــك  ــزان  ــيـ املـ
 القوات املهاجمة واصلت الزحف 

ّ
رغم أن

املضيق، وبسطت سيطرتها  قلعة  بعد 
ــا املــســتــريــحــة  ــرزهــ ــدة، أبــ ــديــ فـــي قــــرى عــ
وإضافة  والشريعة.  والحويز  والحمرا 
للدروع  املــضــادة  الصواريخ  إلــى ظهور 
فــي شــمــال غـــرب ســوريــة بــعــد أن كانت 
ــيـــدانـــي هــنــاك  قـــد غـــابـــت عـــن املــشــهــد املـ
 مــؤشــرًا آخــر قد 

ّ
منذ أشهر طويلة، فــإن

ــة عــلــى طــبــيــعــة املــبــاحــثــات  ــ يــعــطــي داللـ
ــيــــة( الـــتـــركـــيـــة  ــيــــاســ )الـــعـــســـكـــريـــة والــــســ
الروسية الحاصلة، وهو وصول املئات 
مــن مــقــاتــلــي »الــجــيــش الـــســـوري الــحــّر« 
الفرات« نحو جبهات  من مناطق »درع 
الشمالي  حماة  بريف  الساخنة  القتال 
الــغــربــي. ويــعــّد تــحــُرك هــــؤالء املقاتلني 
ــال املـــشـــتـــعـــلـــة،  ــتــ ــقــ ملـــــــــــؤازرة جــــبــــهــــات الــ
فـــي شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة )ريـــــف حــمــاة 
الــشــمــالــي(، األول مــن نــوعــه مــنــذ بــدايــة 
آب  الفرات« في أغسطس/  عملية »درع 
 »الجيش الحر«، 

ّ
2016، وهو ما يعني أن

ســـواء املــوجــود فــي شــمــال غـــرب حــمــاة، 
أو في شمال شــرق حلب )درع الفرات(، 
يــتــحــّســب ملـــعـــارك أقـــــوى مـــن تــلــك الــتــي 
شهدتها جــبــهــات الــقــتــال، ابـــتـــداًء مــن 7 
 
ّ
مايو/ أيار الحالي. يضاف إلى ذلك أن

»هيئة تحرير الشام« )النصرة سابقًا(، 
التي تحتكر لنفسها السيطرة في بعض 
ت حمالت عسكرية عدة 

ّ
الجبهات، وشن

ضــّد »الــجــيــش الــحــر« وبــاقــي الفصائل 
السيطرة في شمال  التي تتنازع معها 
ــــت غــيــر  ــــرحـ غــــــرب الـــــبـــــالد، أوحـــــــت وصـ
 
ّ
ــام القليلة املــاضــيــة بــأن مـــرة خـــالل األيــ

الجبهات املشتعلة مفتوحة أمام جميع 
عــودة  »الهيئة«  أتــاحــت  وقــد  الفصائل. 
بعض مجموعات »حركة أحرار الشام«، 
من  االنتقال  على  أجبرتها سابقًا  ممن 
مناطقها بريفي حماة الشمالي وإدلب 
الــجــنــوبــي، نحو أريـــاف حلب فــي »درع 

الفرات« و»غصن الزيتون«.
 كثافة االتصاالت التركية-

ً
وكانت الفتة

ــــي اآلونـــــــــة األخــــــيــــــرة. لــكــن  الــــروســــيــــة فـ
 
ّ
ــات، فــــإن ــ ــادثـ ــ ــــحـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــــذه املـ

الــجــيــش الـــتـــركـــي واصـــــل تــعــزيــز نــقــاط 
مـــراقـــبـــة لـــه فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 
خــصــوصــًا قـــرب أكــثــر املــنــاطــق اشــتــعــااًل 
املــعــارك، أي نقطة شير املــغــار عند  فــي 

جبل شحشبو، شمال غرب حماة.
ريفي  في  امليدانية،  الوقائع  كانت  وإذا 
إدلــــب الــجــنــوبــي وحـــمـــاة الــشــمــالــي، قد 
 هــــــدوء نــســبــي عــنــد 

ّ
ــي ظـــــل اســـتـــقـــرت فــ

الـــخـــطـــوط الـــتـــي تــوقــفــت عــنــدهــا قـــوات 
الــــنــــظــــام، رغـــــم بـــعـــض املـــــؤشـــــرات الــتــي 
تشي بأنها ليست نهائية في املستقبل 
 جـــبـــهـــة ريــــــف الـــالذقـــيـــة 

ّ
الــــقــــريــــب، فـــــــإن

الشمالي، وتحديدًا عند تلة كبانة، تبدو 
 استقرارًا، مع مواصلة قــوات األسد 

ّ
أقــل

الفرقة  بقيادة  تقدمها هناك،  محاوالت 
املهاجمة  الـــقـــوات  الــرابــعــة. وتــســتــمــيــت 
التلة  لتحقيق تقدم في كبانة، ملا لهذه 
مــن أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، تــجــعــل منها 
 لجسر الشغور فــي غــربــي إدلــب، 

ً
بــوابــة

وسهل الغاب شمال غرب حماة.
للتقّدم  النظام  قــوات  وفشلت محاوالت 
ــم أنـــهـــا تــرافــقــت مع  فـــي تــلــة كــبــانــة، رغــ
ــاٍت  ــيــ ــن مــــروحــ ــ ــو، مـ ــ ــجـ ــ غــــطــــاء ســــــالح الـ
ــــرات حــربــيــة  ــائـ ــ ــيـــل، وطـ ــبـــرامـ تــقــصــف الـ

تضرب الصواريخ.

شاناهان: 
أوقفنا احتمال شن 

هجمات على األميركيين

دعا روحاني لمنح حكومته 
سلطة أكبر لمواجهة 

الحرب االقتصادية

للحديث تتمة...

أميركا وإيران 
تتبادالن 
كرة النار

التصعيد الحوثي ـ السعودي  فشل إضافي لبن سلمان

على الرغم من تواصل التهديدات بين الواليات المتحدة وإيران، إال أنه بدا أمس الثالثاء، 
منهما  كًال  إن  بل  عسكرية،  مواجهة  نحو  لالنزالق  يسعيان  ال  الطرفين  أن  مجددًا، 
التصعيد على اآلخر، وذلك في وقت يتصاعد فيه الحديث  حاول رمي مسؤولية 

عن وساطات جديدها عراقي

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــتـــحـــذيـــرات  ــرار الـ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــلـــى وقــ عـ
املتبادلة بني طهران وواشنطن، بدا 
أمـــس الــثــالثــاء أن كــل طـــرف يــحــاول 
إلقاء كرة التصعيد على اآلخر، من دون إقدام 
أي منهما على أي خطوة قد تدفع األوضاع 
ــــواًل إلـــى الــصــدام  إلـــى مــزيــد مـــن الــتــوتــر وصـ
الــعــســكــري الــــذي تــتــراجــع مــؤشــراتــه يــومــيــًا، 
ــراء وســاطــة بني  مــع بـــروز حـــراك عــراقــي إلجــ
الــبــلــديــن، وذلـــك بــعــد زيــــارة وزيـــر الخارجية 
العماني يــوســف بــن عــلــوي إلــى طــهــران يوم 
أول من أمس اإلثنني. وفيما كان املسؤولون 
األميركيون يتحدثون أمس عن أن »املخاطر 
املقابل  تــزال مرتفعة«، كان اإليرانيون في  ال 
يخفضون آمالهم بأي خطوة أوروبية تشّكل 
إنـــقـــاذًا لــهــم، بــالــتــوازي مــع مــطــالــبــة الرئيس 
ــي بــمــنــح حــكــومــتــه  ــانــ ــــي حـــســـن روحــ ــرانـ ــ اإليـ
املزيد من السلطة إلدارة االقتصاد في ظل ما 

وصفها بأنها »حرب اقتصادية«.
ــاع األمـــيـــركـــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ـــ وقـــبـــيـــل مـــشـــاركـــة وزيــ
ــر الــخــارجــيــة مــايــك  ــ بــاتــريــك شــانــاهــان ووزيـ
ــان األمــيــركــيــة  ــ بــومــبــيــو ورئـــيـــس هــيــئــة األركــ
جوزيف دانفورد، في جلسة مغلقة أمس مع 
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلطالعهم 
على تــطــورات الــوضــع املتوتر بــني الــواليــات 
املتحدة وإيران، كان شاناهان يقول إن تحرك 
الواليات املتحدة، التي نشرت حاملة طائرات 
وقــــاذفــــات فـــي الــخــلــيــج، أتــــاح »درء مــخــاطــر 
هجمات ضد أميركيني« من ِقبل إيران، لكنه 
شدد على »أننا في فترة ال تزال فيها املخاطر 
وزارة  مقر  فــي  للصحافيني  وقـــال  مرتفعة«. 
الدفاع األميركية »أعتقد بأن خطواتنا كانت 
حكيمة جــدًا وأوقــفــنــا احــتــمــال شــن هجمات 
على األميركيني وهــذا هو املهم للغاية«. من 

جهته، قال بومبيو إنه »من املمكن جــدًا« أن 
تــكــون إيــــران مــســؤولــة عــن تــخــريــب املصالح 
تأكيد  امتنع عن  أنــه  إال  الخليجية،  النفطية 
ذلــك. وأضــاف أنــه »بالنظر إلــى كل النزاعات 
املاضي  العقد  في  شهدناها  التي  اإلقليمية 
وشــكــل هــذه الــهــجــمــات، يــبــدو أنــه مــن املمكن 

جدًا أن تكون إيران وراءها«.
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا كـــــان الـ
الثالثاء  ليل اإلثنني  دونــالــد ترامب قد حــذر 
من أن إيران ستواجه »قوة هائلة« إن حاولت 
فعل أي شيء ضد مصالح الواليات املتحدة 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط، الفـــتـــًا إلــــى أنـــهـــا أبـــدت 
عـــدائـــيـــة شـــديـــدة تـــجـــاه واشـــنـــطـــن. وأضــــاف 
يــزال مستعدًا  أنــه ال  في حديث للصحافيني 
إلجــراء محادثات مع إيــران »عندما يكونون 

مستعدين«.
عــلــى الــجــهــة املــقــابــلــة، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف رفـــض بـــالده  اإليـ
ــا لــــم تــظــهــر بــــالده  الـــتـــفـــاوض مــــع تــــرامــــب مــ
»االحترام« لطهران وتلتزم باالتفاق النووي. 
وفي مقابلة مع قناة »سي إن إن« األميركية، 
أمس، قال إن أميركا »تلعب لعبة خطيرة جدًا 
جدًا« من خالل تعزيز وجودها العسكري في 
املــنــطــقــة. وانــتــقــد إرســــال واشــنــطــن تــعــزيــزات 
 إن »امــتــالك كل 

ً
قــائــال الخليج،  إلــى  عسكرية 

العسكرية في منطقة صغيرة  هــذه األصــول 
ــه عــــرضــــة لــــلــــحــــوادث؛ الـــحـــذر  ــ ــ هــــو بـــحـــد ذاتـ
الــشــديــد واجـــــب، فـــالـــواليـــات املــتــحــدة تلعب 
ــد أن بـــالده »لــن  لعبة بــالــغــة الــخــطــورة«. وأكـ
تنحني للتهديدات، وال تتفاوض باإلكراه. ال 

يمكنكم تهديد أي إيراني«.
ــراء  فـــي الــســيــاق نــفــســه، رفــــض روحـــانـــي إجــ
أي مــحــادثــات مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، داعــيــًا 
السلطة إلدارة  املــزيــد مــن  إلــى منح حكومته 
االقتصاد الذي يعاني من العقوبات في ظل 

ما وصفها بأنها »حرب اقتصادية«. ونقلت 
وكــالــة »إيــرنــا« اإليــرانــيــة عــن روحــانــي أمس 
قــولــه إن »الـــوضـــع الــيــوم غــيــر مــــؤاٍت إلجـــراء 
مــحــادثــات وخــيــارنــا هــو املــقــاومــة فحسب«. 
وقارن روحاني الوضع الحالي بالحرب التي 
خاضتها إيران في الثمانينيات ضد العراق، 
وقال إن الحكومة تحتاج إلى سلطات مماثلة 
الوقت إلدارة  التي أعطيت لها في ذلك  لتلك 
»لــم نواجه في أي فترة  االقتصاد. وأضـــاف: 

عدن ـ العربي الجديد

 التصعيد بني السعودية وجماعة 
ّ
يبدو أن

ــلــــه« )الــــحــــوثــــيــــني(، فــــي الــيــمــن،  »أنــــصــــار الــ
ذاهــب نحو أبعد حـــدود، مــع ارتــفــاع وتيرة 
هــجــمــات الــجــمــاعــة فـــي الــعــمــق الــســعــودي، 
وبـــــروز رغــبــة لــــدى الـــريـــاض فـــي اســتــثــمــار 
التي   التحوالت 

ّ
التصعيد الحوثي، في ظل

تــشــهــدهــا املــنــطــقــة، وأبـــرزهـــا الــتــوتــر عــالــي 
ــران،  ــ ــات املـــتـــحـــدة وإيــ املـــســـتـــوى بـــني الــــواليــ
الطارئتني  مــكــة  انــعــقــاد قمتي  قــبــل  وكــذلــك 
الــلــتــني دعـــت إلـــى عقدهما الــريــاض أخــيــرًا. 
وتتعاطى السعودية مع هجمات الحوثيني 
ضدها بمبدأ غريب، وهو أنه يحق لها، أي 
السعودية، أن تقصف ما تشاء من األراضي 
الــيــمــنــيــة، ومـــنـــشـــآت وأهـــــــداف مــدنــيــة منذ 
أربـــع ســـنـــوات، فــي إطـــار حــربــهــا املــفــتــوحــة، 
مـــن دون أن يــكــون مـــن حـــق الـــطـــرف اآلخـــر، 
يــردوا باملثل،  أن  الحوثيني،  أي االنقالبيني 

ســابــقــة مـــا نـــواجـــهـــه الـــيـــوم مـــن مــشــاكــل في 
قطاعي البنوك ومبيعات النفط، لذلك نحتاج 
والــشــعــور بظروف  التركيز  إلــى  الجميع  مــن 
ــي خــــطــــاب بــثــه  ــ الــــحــــرب االقــــتــــصــــاديــــة«. وفــ
التلفزيون الرسمي، قال روحاني، إن نظيره 
بعد  لطهران  تهديداته  عن  تراجع  األميركي 
رؤيــتــه وحـــدة الــشــعــب اإليـــرانـــي. وأضــــاف أن 
ــرار تــرامــب  ــة اإليـــرانـــيـــة غــيــرت قــ ــدة األمــ ــ »وحـ
بشأن الحرب، ال سيما بعد تلقيه تحذيرًا من 
قبل مساعدين عسكريني له من خوض حرب 

مع طهران«. 
ويبدو أن إيران باتت تعي أن اعتمادها على 
تحرك أوروبــي إلنقاذها لن يجدي، وهــو ما 
ظهر في حديث لرئيس لجنة األمــن القومي 
اإليــرانــي،  البرملان  في  الخارجية  والسياسة 
حشمت الــلــه فــالحــت بيشه، الـــذي قــال أمــس، 
ــا تنتظر  لــوكــالــة »مــهــر« اإليــرانــيــة، إن أوروبــ
نشوء ظروف جديدة بني طهران وواشنطن، 
وهــــــــي »أظـــــــهـــــــرت عــــــــدم اســـتـــقـــاللـــيـــتـــهـــا فــي 
الــتــطــورات الــراهــنــة«. وأوضـــح أنــه »إلــى حني 
نشوء تلك الظروف، ستسعى أوروبــا لتبقى 
قدم على خطوة«، 

ُ
ت أن  مجرد العــب من دون 

الفــتــًا إلـــى أن »مـــن يــفــكــر بـــأن أوروبـــــا عليها 

بما تيّسر لهم من أدوات وصواريخ بدائية، 
أو بــمــا أوصــلــتــه إيـــــران إلــيــهــم مـــن أســلــحــة 
ــثــــر تـــــطـــــورًا. مــنــطــق  ــرات مـــســـّيـــرة أكــ ــ ــائــ ــ وطــ
فــي سياستها  الــســعــوديــة  الــعــجــرفــة  يشبه 
الــخــارجــيــة كــلــهــا، خــصــوصــًا فــي زمـــن ولــي 
الــعــهــد مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــــذي كـــان يظن 
أن حربه على االنقالب الحوثي، عام 2015، 
ستنهي املليشيا التابعة إليران في ظروف 
قــــــراءة سطحية  أيـــــام أو أســـبـــوعـــني، وهــــي 
نابعة من عنصرية ضمنية تجاه اليمنيني 
ــــن، وفـــــق حـــســـابـــات  ــادريـ ــ ــقـ ــ ــراء غـــيـــر الـ ــقــ ــفــ الــ
القيادة السعودية، أن يحاربوا، رغم الفارق 
الهائل باإلمكانات بينهم وبني السعودية، 
والــتــحــالــف الــعــربــي الـــذي تـــقـــوده، وتدعمه 
أمــيــركــا ودول غــربــيــة كــبــرى أخــــرى. وليس 
االســتــنــفــار الــدبــلــومــاســي الــســعــودي، الــذي 
عّبرت عنه دعوة العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيز إلى عقد اجتماعي قمة، على 
املستويني العربي والخليجي، في مكة، يوم 
30 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، ســـوى تعبير عن 
التي تتحكم بحسابات  الفوقية  »النظرية« 
ــريـــاض تــجــاه الــشــعــوب األخـــــرى والــــدول  الـ
اململكة،  مواجهة  على  تتجّرأ  التي  الفقيرة 
 الــنــظــر عــن كـــون الــحــوثــيــني مليشيا 

ّ
بــغــض

انــقــالبــيــة تــأتــمــر مــن إيــــران، مــن دون إغــفــال 
لــعــب الــقــيــادة الــســعــوديــة عــلــى الحساسية 
ــة املـــتـــمـــثـــلـــة بـــعـــقـــد االجــــتــــمــــاعــــني  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــي مـــكـــة، املـــديـــنـــة األهــــــم عــنــد  ــن فــ ــوريــ ــذكــ املــ
املــســلــمــني، فــي مــحــاولــة لــحــشــد أكــبــر حجم 
الحوثيني،  التضامن معها، ضد  ممكن من 

ومن خلفهم إيران.

استهداف مطار نجران
وأعـــلـــن الــحــوثــيــون أمــــس الـــثـــالثـــاء، تنفيذ 
ــار مـــديـــنـــة نـــجـــران  ــطــ ــتــــهــــدف مــ ــوم اســ ــجــ هــ
الـــحـــدوديـــة مـــع الــيــمــن، بــاســتــخــدام طــائــرة 

إنقاذ االتفاق النووي فهو مخطئ، ألنها غير 
قادرة على ذلك«.

على الضفة املقابلة، قال وزير املالية الفرنسي، 
برونو لومير، إن أوروبا التي تواجه ضغوطًا 
التجارة  بــشــأن  املتحدة  الــواليــات  مــن  هائلة 
مـــع إيــــــران، لـــن تــخــضــع لــتــحــذيــرات طـــهـــران. 
وأضــــــاف لـــومـــيـــر، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة 
أمس: »ال أعتقد أن أوروبا ستنجر إلى فكرة 
التحذيرات هذه«. وأشار إلى أن »األوروبيني 
يواجهون ضغوطًا هائلة من واشنطن في ما 
التهديدات  وأن  إيـــران،  مــع  بالتجارة  يتعلق 
اإليرانية باالنسحاب من االتفاق النووي مع 

القوى العاملية غير مفيدة«.
ــــالن رئــيــس  ــــس إعــ ــرز أمـ ــ ــك، بـ ــ لـــكـــن مـــقـــابـــل ذلــ
الــوزراء العراقي عادل عبد املهدي أن العراق 
ســيــرســل قــريــبــًا جــــدًا وفــــــودًا إلــــى واشــنــطــن 
ــران لــلــمــســاعــدة فـــي تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات.  ــهـ وطـ
وأضاف خالل مؤتمر صحافي أنه ليس هناك 
أي طـــرف عـــراقـــي يــريــد الـــدفـــع صـــوب حـــرب. 
الــقــائــم بــأعــمــال السفارة  جــاء ذلــك فيما عقد 
ــود، أمــــس،  ــ ــــوي هــ األمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد، جـ
اجتماعًا مع مستشار األمن الوطني العراقي، 
زعيم »هيئة الحشد الشعبي«، فالح الفياض. 

مــســيــرة بــــدون طــيــار، قــالــت الــجــمــاعــة إنها 
ــيـــمـــا أعـــلـــن  ضــــربــــت مــــخــــزنــــًا لــــأســــلــــحــــة، فـ
الطائرة   

ّ
أن اإلمــاراتــي  الــســعــودي  التحالف 

كانت تحاول مهاجمة أحد املرافق الحيوية 
 تــصــعــيــد هجمات 

ّ
املــديــنــة، مــعــتــبــرًا أن فـــي 

ــي الـــدعـــم من 
ّ
الــجــمــاعــة الــتــي اتــهــمــهــا بــتــلــق

إيـــــــران عـــلـــى »املـــدنـــيـــني واملـــنـــشـــآت املــدنــيــة 
تهديد إقليمي ودولي«.

وجاء استهداف مطار نجران عقب أسابيع 
من إعالن الرياض عن إعادة تشغيله، بعدما 
املواجهات  إثر  كان قد توقف منذ سنوات، 
والهجمات  الحدودية،  املناطق  في  الــدائــرة 
ــيــــون بـــالـــصـــواريـــخ  الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا الــــحــــوثــ

البالستية وغيرها من األسلحة.
ــاء الــتــصــعــيــد بــــإعــــالن اســـتـــهـــداف  ــ كـــذلـــك جـ
ــوٍم واحـــــــٍد فـــقـــط مــن  ــ ــار نــــجــــران، بـــعـــد يــ مـــطـ
إعـــالن ســعــودي مــرتــبــك عــن إحــبــاط هجوم 
مدينتي  استهدفا  باليستيني  بصاروخني 
فــي منطقة مكة،  الواقعتني  جــدة والــطــائــف 
إذ جرى تسريب الخبر في الساعات األولى 
مــن صــبــاح أول مــن أمـــس االثــنــني، مــن دون 
ــن الــجــانــب  أن يـــصـــدر أي تــأكــيــد رســـمـــي مـ
وقٍت  في  ويصدر  يعود  أن  قبل  السعودي، 
متأخٍر من مساء االثنني نفسه بيان منسوب 
إلى املتحدث باسم التحالف، العقيد تركي 
 »مــنــظــومــات الــدفــاع 

ّ
املــالــكــي، أفـــاد فــيــه بـــأن

الــجــوي املــلــكــي الــســعــودي رصـــدت )صــبــاح 
ق فــوق مناطق 

ّ
 تحل

ً
االثــنــني( أهــدافــًا جــويــة

وتّم  والطائف،  جــدة  بمحافظتي  محظورة 
التعامل معها وفق ما يقتضيه املوقف«.

وفيما سارع الحوثيون إلى نفي استهداف 
مكة بصواريخ منذ الساعات األولى لتداول 
ــــالم ســـعـــوديـــة، بــدا  الــخــبــر عــلــى وســـائـــل إعـ
ر 

ّ
التأخ ابــتــداًء من  الرياض واضحًا  ارتباك 

إلى  الصاروخني، وصــواًل  اعتراض  بتأكيد 
الــبــيــان الــــذي تــحــّدثــت عـــن تــدمــيــر »أهــــداف 

وقالت السفارة األميركية في بغداد في بيان 
لها إن هود أشار إلى التزام الواليات املتحدة 
ذلك  في  بما  االستراتيجي،  اإلطــار  باتفاقية 
ملهاجمة  العراقية  األراضـــي  اســتــخــدام  حظر 
أي دولــة أخـــرى. فيما كشف مــســؤول عراقي 
»الفياض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في 
نقل للمسؤول األميركي تأكيدات على براءة 
فــصــائــل الــحــشــد مـــن الــهــجــوم الــصــاروخــي« 

على السفارة األميركية.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أبـــــــدت إيـــــــــران رغـــبـــتـــهـــا فــي 
إجــــراء حـــوار مــع دول الــخــلــيــج. جـــاء ذلـــك في 
ــــني الــعــام  ــهـــران إلــــى األمـ ــالـــة وجــهــتــهــا طـ رسـ
ــن، عبر  لــأمــم املــتــحــدة ورئــيــس مجلس األمــ
ــم لــــدى األمــــم املـــتـــحـــدة، مجيد  ــدائـ مــمــثــلــهــا الـ
تخت روانــجــي، وفــق وكالة األنــبــاء اإليرانية 
»إيرنا«. وقال روانجي: »يمكن حل وتسوية 
املنطقة  الراهنة في  املعقدة  القضايا األمنية 
البناء والــحــوار بني دول  التعاطي  فقط عبر 
منطقة الخليج وإيــران«. وتابع: »إن لم تحل 
فــإن نطاق أي  القضايا بــصــورة كاملة،  هــذه 
صــــدام محتمل ســيــتــجــاوز املــنــطــقــة ســريــعــًا، 
وســتــكــون لــه تــداعــيــات جــديــة وواســعــة على 

األمن والسالم الدولي«.

ليأتي  طبيعتها،  تحديد  دون  مــن  جــويــة«، 
ــر مـــن الــســفــارة 

ّ
بــعــد ذلـــك كــلــه تــأكــيــد مــتــأخ

الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن، الــتــي قــالــت عبر 
 
ّ
حسابها عــلــى »تــويــتــر« مــســاء اإلثــنــني، أن

»الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســعــوديــة اعــتــرضــت 
ــــني إيــــرانــــيــــي الـــصـــنـــع أطــلــقــهــمــا  ــاروخــ ــ صــ

الحوثيون على منطقة مكة«.
وعــلــى ضــوء هــذا الــتــطــور، أصـــدرت العديد 
من الحكومات، بما فيها الحكومة اليمنية، 
ــيـــانـــات مـــتـــفـــاوتـــة الــلــهــجــة تــتــضــامــن مــع  بـ
الــســعــوديــة، وتــنــّدد بــاســتــهــداف »األراضــــي 
املــقــدســة«، مــن قــبــل جــمــاعــة الــحــوثــي، علمًا 
 نفي األخيرة جاء باالستفادة من ردود 

ّ
أن

التي واجهتها الجماعة، بعد إطالق  الفعل 

صاروخ باليستي باتجاه جدة في أكتوبر/ 
الـــصـــاروخ الــذي  تــشــريــن األول 2016. وهـــو 
اعتبره الجانب السعودي وقتها استهدافًا 
»مــــكــــة املـــــكـــــرمـــــة«، و»قــــبــــلــــة املـــســـلـــمـــني«،  لـــــ
ــره تــضــامــنــًا  ــــاض عـــلـــى إثـــــ ــريـ ــ وحــــصــــدت الـ
إقليميًا ودوليًا واسعًا، األمر الذي يبدو أنه 
يتكرر مع اإلعالن »املرتبك« عن تعرض مكة 

الستهداف جديد من قبل الحوثيني.
وفي نفيها، قالت »أنصار الله«، على لسان 
املتحدث باسمها وكبير مفاوضيها، محمد 
عبد السالم، إن »أي عملية لوزارة الدفاع يتم 
اإلعالن عنها وال حرج لدينا عند القيام بأي 
عملية دفاعًا عن شعبنا وأرضنا«. واعتبر 
 »اّدعاء العدو باستهداف منطقة الطائف 

ّ
أن

هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من 
الورطة التي وضعت نفسها فيها«، مضيفًا 
هو  املقدسة  واملناطق  املدنيني  »استهداف 

أمر مناٍف ألخالقيات« الحوثيني.

تصعيد غير مسبوق
 تصعيد 

ّ
وجاءت التطورات األخيرة، في ظل

ــيـــة  ــة الـــحـــوثـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــــني الــ ــبــــوق بــ ــر مــــســ ــيــ غــ
بــدأ مع استهداف األولــى قرب  والسعودية، 
محطتي  أســبــوع  قبل  السعودية  العاصمة 
من  النفط  ينقل  رئيسي  أنابيب  لخط  ضــخ 
شرق البالد إلى غربها وتحديدًا إلى ميناء 
ينبع، باستخدام طائرات مسيرة بدون طيار. 
وللمرة األولــى في تاريخ هجمات الجماعة 
في العمق السعودي، أعلنت الرياض حينها 
 النفط عبر األنبوب إلجراءات 

ّ
عن توقف ضخ

»أنصار   إيران بإعطاء األوامر لـ
ً
فنية، متهمة

الله« بمهاجمة منشآتها النفطية. كما قالت 
على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
 الحوثيني »جــزء ال يتجزأ 

ّ
عــادل الجبير، إن

مــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، ويخضعون 
ألوامـــره«، وهــو تصريح بــدا موجهًا للغرب 
الرياض  )األميركي تحديدًا( والــذي تحاول 
غــرار  على  الحوثيني  مــع  بالتعامل  إقــنــاعــه 
الـــكـــيـــانـــات اإليـــرانـــيـــة املــشــمــولــة بــعــقــوبــات 

واشنطن.
بــــــدوره، أعـــلـــن املــتــحــدث بـــاســـم الــحــوثــيــني، 
مــحــمــد عــبــد الـــســـالم، فـــي تــصــريــحــات يــوم 
ــا »بـــعـــد عــمــلــيــة   مــ

ّ
ــن أن ــــي، عــ ــــاضـ األحــــــد املـ

قبلها«، في  ليس كما  التاسع من رمضان، 
إشــــارة إلـــى هــجــوم الــجــمــاعــة ضـــّد منشآت 
تصّدر  على  مؤشر  وفــي  بالرياض،  نفطية 
التصعيد مجددًا، بالترافق مع التوتر الذي 
ــة اإليــرانــيــة- ــ تــعــيــشــه املــنــطــقــة نــتــيــجــة األزمـ

األمــيــركــيــة، ومــا تــرافــق معها مــن تهديدات 
على املستويات كافة.

تراجع حدة التوتر وارتفاع أسهم الوساطات 
رغم التهديدات المستمرة

حّذر شاناهان من أن المخاطر ال تزال مرتفعة )نيكوالس كام/ فرانس برس(

تشهد القدرات العسكرية للحوثيين تطورًا متسارعًا )محمد حويس/فرانس برس(

عثمان لحياني

ال شك أن الجيش الجزائري في 
عام 2019 تمسك بالدستور والتزم 
بنصوصه، في وقت كان فيه الفراغ 
السياسي يؤهله لإلمساك بالحكم 

من دون عائق، لكنه لم يستوِل على 
السلطة وقد كان الباب مفتوحًا 

أمامه لذلك من دون قوة اعتراض، 
مقارنة مع جيوش عربية تلغي 
الدساتير وتؤسس لالنقالبات.

هل تغّير الجيش أم تغّيرت 
الظروف؟ يأخذ السؤال التالي 

مشروعيته حني يتضح أن هذا 
الجيش الجزائري هو نفسه الذي 
قاد في غضون العقود الستة من 
استقالل البالد سلسلة انقالبات 

عسكرية.
قد تكون التركيبة البشرية للجيش 
في عمقه الصلب قد تغّيرت بفعل 

جيل عسكري شاب يستند إلى 
التقنية وبمستويات علمية وإلى 
شرعية الكفاءة واألداء، بخالف 

الزمن السابق الذي كانت فيه 
الشرعية الثورية املستند األبرز. 

وقد تكون الظروف املحلية تغّيرت 
على أكثر من صعيد في عالقة 

بالبنية السياسية واملجتمعية، لكن 
ما لم يتغّير في الواقع هو عالقة 

الجيش بالحكم، والتي ظلت دائمًا 
تحتكم إلى القاعدة نفسها، إذ 

يمسك الجيش بالسلطة في الخلف 
ويقبع الحاكم املدني في الواجهة 

السياسية.
الخطابات األخيرة لقائد أركان 

الجيش أحمد قايد صالح تندرج 
ضمن القاعدة نفسها، وعالقته 

باملسألة السياسية وبالسلطة ما 
زالت ضمن الرؤية السابقة أيضًا، 

ل الجيش في 
ّ
وأكثر من ذلك يمث

الوقت الحالي أكبر حزب يتعاطى 
الفعل السياسي. على نحو 

أسبوعي يتحدث قائد الجيش في 
الشأن السياسي أكثر من األحزاب، 

ق في »حديث الثالثاء« على 
ّ
ويعل

مواقف ومطالب الشعب، ويحدد 
الحلول والخيارات، ويتحدث عن 
االنتخابات والعدالة والتظاهرات 

والصحافة والشخصيات وتنظيم 
التظاهرات، وُيصدر أحكامًا على 

املواقف واملبادرات السياسية... 
أكثر مما يتحدث في القضايا ذات 

صلة بالشأن العسكري. صحيح أن 
الجيش كفاعل مركزي يبدي تعففًا 

في السلطة في خرق الدستور، أو 
هكذا يبدو، لكنه يرفض في املقابل، 

ربما على أساس منطق الوصاية 
التاريخية على البلد، فتح الطريق 

أمام املبادرة السياسية لحل األزمة.
بهذه الصورة يمكن استقراء أن 

الجيش في الجزائر لم يتحرر 
بعد من نظرة قصور إلى الفاعل 
السياسي، ويرفض التقارب مع 

القوى السياسية حتى في ظل أزمة 
استثنائية.

تسارع التصعيد الحوثي 
السعودي بشكل غير 

مسبوق أخيرًا، مع 
مواصلة استهداف »أنصار 

اهلل« مناطق سعودية 
حيوية، كان آخرها، أمس 
الثالثاء، مطار نجران، بعد 

يوم من الحديث غير 
المؤكد عن استهداف 

منطقة مكة بصاروخين

ذكرت وكالة »سبأ« التابعة للحوثيين، أنهم 
عملية  أمس  شنّوا  لهم  الموالي  والجيش 
سيطرة  تحت  مــواقــع  على  هجومية 
جبل  شــرق  اإلمــاراتــي  السعودي  التحالف 
مقتل  إلى  أدى  ما  حجة،  بمحافظة  النار 
عدد من العناصر الموجودين في المكان. 
في السياق، ذكرت الوكالة أن 4 مواطنين 
غارة  في  آخرون   11 وأصيب  ُقتلوا  يمنيين 
في  ســيــارة  استهدفت  التحالف  لطيران 
مديرية مستبا بمحافظة حجة. كما أشارت 
متفرقة  مناطق  استهدف  قصفًا  أن  إلى 

غرب قرية مغاري بمديرية حيس.

في حاجة الى مساعدة
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رغم الهدوء النسبي 
الذي ساد شمال غربي 
سورية، إال أن الوقائع 
الميدانية والتعزيزات 

العسكرية تشي بأّن 
احتمال استئناف 

المعركة ليس بعيدًا

»الجيش الحر« يتحّسب 
مستقبًال لمعارك 

أقوى من السابقة
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تونس: اإلفراج
عن المنصف قرطاس

قــــــــررت دائـــــــــرة االتـــــهـــــام بــمــحــكــمــة 
االســــتــــئــــنــــاف فـــــي تـــــونـــــس، أمــــس 
الـــــثـــــالثـــــاء، اإلفـــــــــــراج عـــــن الــخــبــيــر 
األممي التونسي املنصف قرطاس، 
الــذي تــّم توقيفه فــي مطار تونس 
ــــي، بــســبــب شــبــهــة  ــــدولـ ـ قــــرطــــاج الـ
ــازًا، في  ــهــ الــتــجــســس واقـــتـــنـــائـــه جــ
الوقت الذي تمسكت األمم املتحدة 
املنوبي  وأكــد  األمــمــيــة.  بحصانته 
أنه  قــرطــاس  محامي  الفرشيشي، 
»تـــّم اإلفـــراج عــن مــوكــلــه«. وأوضــح 
في  الجهاز  استخدم  »قــرطــاس  أن 
إطـــار مــهــامــه األمــمــيــة وهـــو لتتبع 
الــطــائــرات الــتــي تعتبر مــحــل شــّك 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــســـاهـــمـــة فــــي خـــرق 
العقوبات املسلطة من قبل مجلس 

األمن على ليبيا«.
)العربي الجديد(

أحمد قايد صالح
للشعب: تعاونوا معنا

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس أركـــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
ــد قــايــد  ــمــ الــــجــــزائــــري الــــفــــريــــق أحــ
صــالــح )الـــصـــورة(، أمــس الــثــالثــاء، 
أن »الجيش والعدالة يملكان األدلة 
الكافية إلدانة رموز الفساد«، ودعا 

الجيش  مع  »التعاون  إلــى  الشعب 
 األزمة السياسية الراهنة 

ّ
حتى حل

ر مــمــن وصفهم 
ّ
ــذ فــي الـــبـــالد«. وحــ

ــاب املـــخـــطـــطـــات الــخــبــيــثــة  ــ ــــحـ »أصـ
الـــتـــي تــســتــهــدف زعـــزعـــة اســتــقــرار 

البالد«. 
)العربي الجديد(

طالب الجزائر
يواصلون تظاهراتهم

جــــّدد الـــطـــالب فـــي الـــجـــزائـــر، أمــس 
الــثــالثــاء، مــوعــدهــم األســبــوعــي مع 
ــًا لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي  ــمـ الــــشــــارع دعـ
ــل رمـــــــوز نـــظـــام  ــيـ ــرحـ واملــــطــــالــــبــــة بـ
ــلــــوع عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــيــــس املــــخــ الــــرئــ
ــقـــديـــن املــــواقــــف  ــتـ ــنـ ــة، مـ ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ بـــوتـ
املترددة لقائد الجيش أحمد قايد 
صالح بشأن الوضع السياسي في 

البالد.
واســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت قـــــــــــــــــوات األمــــــــــن 
الــجــزائــريــة الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
العاصمة  فــي  الــتــظــاهــرات  لتفرقة 
الطلبة  اقتحم  بعدما  الــجــزائــريــة، 
الحاجز األمني الذي أقيم على بعد 

أمتار من القصر الحكومي.
)العربي الجديد(

مصر: مقتل 16
شخصًا في العريش

املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الثالثاء، مقتل 16 مواطنًا في 
مــديــنــة الـــعـــريـــش، بـــدعـــوى الــقــضــاء 
على خليتني للعناصر »اإلرهابية« 
في توقيت متزامن، كانتا تخططان 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات 
الــعــدائــيــة ضـــد شــخــصــيــات هــامــة 
ــة فــــــي شـــمـــال  ــلـــفـ ــتـ ــخـ ــاطــــق مـ ــنــ ــمــ بــ
ســيــنــاء، ومــنــشــآت هــامــة وحيوية 
في املحافظة، بناًء على معلومات 
ــنــــي  ــوطــ الــ األمـــــــــــن  قــــــطــــــاع  وردت 

بالوزارة.
)العربي الجديد(

روسيا: 5 آالف »داعشي«
في شمال أفغانستان

الروسي،  األمــن  كشف مدير جهاز 
)الــصــورة(،  بورتنيكوف  ألكسندر 

ــثـــالثـــاء، أن »نـــحـــو 5 آالف  الـ أمــــس 
مسلح من تنظيم داعش اإلرهابي 
يــتــمــركــزون فــي املــنــاطــق الشمالية 
من أفغانستان، قرب حــدود بلدان 
)رابـــطـــة الـــــدول املــســتــقــلــة(، وأنــهــم 
يمتلكون مواد وتكنولوجيا إنتاج 
أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة«. وأضــــــاف أن 
ــــالده حــصــلــت عـــلـــى »مــعــلــومــات  بــ
ــة« بــــشــــأن امــــتــــالك هــــؤالء  ــوقــ ــوثــ مــ
املسلحني طائرات مسيرة و»مواد 
وتكنولوجيا وبنية تحتية إلنتاج 
األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة والــســمــوم 
الطائرات  ويستخدمون  الحيوية، 

املسيرة«.
)األناضول(

أعلنت نقابات ومجموعات 
مهنية استعدادها 

لتنفيذ اإلضراب

النشطاء الذين صدر 
قرار بإخالء سبيلهم 

استفادوا من وساطات

حراس صالح قوش 
يمنعون تنفيذ أمر اعتقال 

صادر بحقه

يخطط النظام لتمرير 
سريع وهادئ لقانون 

العمل األهلي

اإلضراب لمواجهة 
تعنت العسكر

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

خــــيــــبــــة أمــــــــــل جـــــــديـــــــدة أصـــــابـــــت 
األولــى  الساعات  فــي  السودانيني 
مـــن صـــبـــاح أمــــس الـــثـــالثـــاء، حني 
أعــلــن كــل مــن املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي، 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، فشلهما  ــــالن  ــوى إعـ ــ وقـ
في التوّصل إلــى اتفاق حــول منصب رئيس 
ــادة مـــقـــتـــرح تــشــكــيــلــه، وكـــذلـــك  ــيــ مــجــلــس ســ
عــلــى نــســب مــشــاركــة الــعــســكــريــني واملــدنــيــني 
تداعيات  أمــام  املجال مفتوحًا  يترك  ما  فيه، 
عـــــدة، خــصــوصــًا بــعــدمــا أعــلــنــت املــعــارضــة 
نــيــتــهــا الــلــجــوء إلــــى الــتــصــعــيــد فـــي الـــشـــارع 
العام والعصيان، بينما وعد  عبر اإلضــراب 
املــجــلــس الــعــســكــري بــاالســتــمــرار بــمــحــاوالت 
الــتــوّصــل إلـــى تــفــاهــم مــع الــقــوى السياسية 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تـــفـــاوضـــه. وُيـــعـــّد منصب 
رئيس مجلس السيادة ونسب توزيع املقاعد 
في هذا املجلس، من أبــرز نقاط الخالف بني 
الطرفني منذ بداية املفاوضات في 13 إبريل/ 
ــنــت بــعــد يومني 

ّ
نــيــســان املــاضــي، والــتــي دش

فــقــط مـــن عـــزل نــظــام الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. 
ويـــصـــّر املــجــلــس الــعــســكــري عــلــى أن تــكــون 
الغلبة العددية داخل مجلس السيادة لصالح 
الـــعـــســـكـــريـــني، عـــلـــى أن يــحــتــفــظــوا بــمــنــصــب 
رئــاســة هــذا املــجــلــس، فــي حــني تتمّسك قوى 
إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر بـــأن تــكــون الغلبة 
الـــعـــدديـــة لـــصـــالـــح املـــدنـــيـــني، واملــــــــــداورة فــي 
املــدنــيــني والعسكريني.  املــجــلــس بــني  رئــاســة 
واســتــطــاع املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى إعــالن 
الحرية والتغيير، التوصل األسبوع املاضي 
إلى اتفاق يتعلق بمهام وصالحيات مجلس 
الــســيــادة ومجلس الــــوزراء والــبــرملــان، خالل 
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة الــتــي اتــفــق عــلــى أن تكون 
ثـــالث ســـنـــوات. كــذلــك تـــّم الــتــوافــق عــلــى منح 
قـــوى إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر حــق تشكيل 
الــــــوزراء، وكــذلــك حــق تسمية ثلثي  مــجــلــس 
الثلث  يترك  فيما  االنتقالي،  البرملان  أعضاء 
األخــيــر لــلــقــوى السياسية األخــــرى، الــتــي لم 

تكن جزءًا من نظام عمر البشير.
املفاوضات  فشل  بعد  ما  تداعيات  وتباينت 
تــمــامــًا بــني املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى إعــالن 
إلى  األّول  الحرية والتغيير. ففي حني ذهــب 

ــتــــي أعـــلـــنـــت بـــدورهـــا  ــة، والــ ــافــ ــة كــ ــيـ والـــخـــدمـ
جاهزيتها للتواصل من أجل التنسيق. وبعد 
ــــالق الـــنـــداء مـــن تــجــّمــع املــهــنــيــني، أعــلــنــت  إطـ
نـــقـــابـــات ومـــجـــمـــوعـــات مــهــنــيــة اســتــعــدادهــا 
لجنة  أّكـــدت  إذ  السياسي،  اإلضـــراب  لتنفيذ 
أطـــبـــاء الــــســــودان املـــركـــزيـــة فـــي بـــيـــان لــهــا أن 
»األطـــبـــاء عــلــى أهــبــة االســتــعــداد لتنفيذ كل 
للعيادات  تمامًا  والــتــفــرغ  اإلضــــراب،  أشــكــال 
ــة ملـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى واملـــصـــابـــني،  ــيـ ــدانـ ــيـ املـ
وتحويل املرضى للعالج في عيادات مؤقتة 
خارج مستشفيات وزارة الصحة، وذلك حتى 
االنـــتـــصـــار الــكــامــل غــيــر املــنــقــوص لــثــورتــنــا 
الــــظــــافــــرة«. كـــذلـــك، خــــرج مــوظــفــو بـــنـــوك من 
لــإضــراب،  تــأيــيــدهــم  معلنني  عملهم  أمــكــنــة 
مثل موظفي »البنك الفرنسي« الذين حملوا 
الفتات كتب عليها عبارة »اإلضــراب العام«. 
السودانيني،  التشكيليني  تجمع  أعلن  كذلك 
ــان، تــســجــيــل نــفــســه لـــحـــضـــور كــامــل  ــيــ فــــي بــ
الشامل، متى ما أعلن عنه تجمع  لــإضــراب 

املهنيني السودانيني.
وأعــلــن مهنيو شــركــة »بــتــرو إنــرجــي« بحقل 
ــعـــداد لــلــمــشــاركــة في  ــتـ ــم، االسـ ــدورهــ كـــيـــي، بــ
اإلضـــــــــراب، فــــي حــــني أصـــــــدرت الــســكــرتــاريــة 
الــتــمــهــيــديــة لـــنـــادي أعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
بـــيـــانـــًا قــــالــــت فـــيـــه إنــــهــــا وضــــعــــت اإلضـــــــراب 
الشامل قيد الدراسة. وفي محيط االعتصام 
أمام مقر قيادة الجيش السوداني، كانت رّدة 
ت املجلس 

ّ
الفعل على فشل املفاوضات وتعن

ــلـــطـــة غــاضــبــة  ــي تـــســـلـــيـــم الـــسـ ــ الـــعـــســـكـــري فـ

اتفاق  إلــى  للوصول  سويًا  بالعمل  »التعّهد 
يــلــّبــي طـــمـــوحـــات الـــشـــعـــب«، مــضــت الــثــانــيــة 
الــثــوري ضّد  التصعيد  التلويح بسالح  إلــى 
املــجــلــس الــعــســكــري، لــحــني تــحــقــيــق مــطــالــب 
الثورة السودانية. وفي السياق، قال القيادي 
ــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر،  الـــبـــارز فـــي قــــوى إعـ
محمد ناجي األصم، في حديث مع »العربي 
ــفــــاوضــــات،  ــــالن فـــشـــل املــ ــ الــــجــــديــــد«، بـــعـــد إعـ
 »الــــخــــطــــوات الــجــمــاهــيــريــة فــــي مــيــاديــن 

ّ
إن

االعتصام في الخرطوم واألقاليم متواصلة، 
وفـــي حـــال عـــدم حــــدوث تـــقـــارب مـــع املجلس 
 تلك 

ّ
ــإن ــ ــثــــورة، فـ الــعــســكــري يــلــبــي مــطــالــب الــ

إلــى محطة اإلضــراب  الخطوات ستصل أواًل 
السياسي في القطاعات املهنية، وفي مرحلة 

ثانية وأخيرة العصيان املدني الشامل«.
ــيـــان الــــالحــــق الــــــذي صـــــدر عــن  ــبـ ولـــــم يـــكـــن الـ
الحراك  السودانيني، دينامو  املهنيني  تجمع 
الـــثـــوري، مختلفًا عــمــا ذكــــره األصــــم، إذ قــال 
التفاوض  من  الجديدة  »الجولة   

ّ
إن التجّمع 

 
ّ
أن الثالثاء، ووضــح فيها تمامًا  يــوم  انتهت 
املجلس العسكري ال يزال يضع عربة املجلس 
الــســيــادي أمـــام حــصــان الــثــورة، ويــصــر على 
إعالن  أهــداف  وتبديد  إفراغها من جوهرها 

الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه«.
 إعالن الحرية 

ّ
وأضاف التجمع في بيانه »أن

والتغيير الذي وقعت عليه القوى السياسية 
ــا 

َّ
واملــدنــيــة واملــهــنــيــة والــحــركــات املــســلــحــة، مل

ــع بــنــد الــســلــطــة املـــدنـــيـــة كـــجـــواب شــرط  وضــ
يــبــّدل سلطة  لــم يكن يــرغــب فــي أن  للتغيير، 
عــســكــريــة قــديــمــة بــســلــطــة عــســكــريــة جــديــدة، 
هياكلها  تــكــون  أن  تــعــنــي  املــدنــيــة  فالسلطة 
جميع  في  مدنية  وبأغلبية  بالكامل،  مدنية 
مفاصلها، بما في ذلك الشق السيادي فيها، 
املــســلــحــة بحراستها  الـــقـــوات  تــقــوم  أن  عــلــى 

وحمايتها كواجب عليها«.
وأعلن التجّمع فتح ما سّماه دفتر الحضور 
الثوري لإضراب السياسي العام، مؤكدًا أن 
الــحــراك  بــدايــات  أقــرهــا منذ  الــتــي  الترتيبات 
ــســتــكــمــل مـــن أجــــل تــحــديــد ســاعــة 

ُ
ــثــــوري ت الــ

املــدنــي واإلضـــراب  العصيان  الصفر وإعـــالن 
الــســيــاســي الــعــام بــجــداول معينة. ودعـــا كل 
الــجــهــات واملـــكـــونـــات لــلــتــواصــل مـــع قــيــادات 
ــراب فــي الــقــطــاعــات املــهــنــيــة والــحــرفــيــة  ــ اإلضـ

جــدًا، وقــد وصلت إلــى حــّد توجيه انتقادات 
لتراخيها مع  الحرية والتغيير  إعــالن  لقوى 
املــجــلــس الــعــســكــري، كــمــا رأى الــبــعــض. لكن 
الدين،  نــور  املعتصمني، ويدعى سعيد  أحــد 
ــه ال 

ّ
إن قــال في حديث مع »العربي الجديد«، 

يزال يحتفظ باألمل والتفاؤل بحدوث اتفاق 
نهائي مع املجلس العسكري االنتقالي، رغم 
املاضيني.  اليوميني  فــي  حــدث  الـــذي  ر 

ّ
التعث

لتقريب  لجان وساطة وطنية  ل 
ّ

تدخ ع 
ّ
وتوق

الــطــرفــني، وحثهما على  بــني  النظر  وجــهــات 
ــــن جـــانـــب  ــًا مـ ــــادل الـــــتـــــنـــــازالت، خـــصـــوصـ ــبـ ــ تـ
ــــرص على  املــجــلــس الــعــســكــري، الـــطـــرف األحـ
املرتبط  الدولي واإلقليمي  الدعم  عدم فقدان 
بــتــســلــيــم الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة. غير 
اســتــعــدادهــم  أعــلــنــوا  آخـــريـــن،   معتصمني 

ّ
أن

ــام لــتــلــبــيــة أي دعـــــــوات مــــن قـــــوى إعــــالن  ــتــ الــ
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، بـــخـــصـــوص تــصــعــيــد 
املــواجــهــة مــع املــجــلــس الــعــســكــري. وفـــي هــذا 
اإلطــار، قال معتصم يدعى عبد املنعم بشير 
»نــحــن جـــاهـــزون لــلــتــظــاهــرات واإلضــــرابــــات 
واالعــــتــــصــــامــــات، ومـــســـتـــعـــدون فــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا لـــدفـــع الــثــمــن بــضــربــنــا أو 
اعــتــقــالــنــا واســتــقــبــال الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
السابق قبل سقوط  لنا في  كــان يحدث  كما 

البشير«.
ــر يــــدعــــى مـــحـــمـــد أنــهــم  ــ وأكـــــــد مــعــتــصــم آخــ
إلــى منازلهم بعد  يــعــودوا  لــن  كمعتصمني 
أكــثــر مــن 5 أشــهــر فــي الــشــوارع واملعتقالت 
ومـــيـــاديـــن االعـــتـــصـــام »لــيــحــكــمــنــا الــعــســكــر 
ــرورة قــيــام  ــ ــ ــــرة أخــــــــرى«، مــــشــــددًا عـــلـــى ضـ مـ
»تصفية  على  تعمل  كــامــلــة،  مدنية  سلطة 
دولـــــة نـــظـــام الــبــشــيــر الــعــمــيــقــة، ومــحــاكــمــة 
ــة الـــبـــالد  ــئـ ــيـ ــهـ ــام الــــبــــائــــد، وتـ ــظــ ــنــ رمــــــــوز الــ

النـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة«. الــتــبــايــن في 
درجـــات الــتــفــاؤل والــتــشــدد بــني املعتصمني 
يشابه تمامًا التباين بني القوى السياسية 
وقـــوى إعـــالن الــحــريــة والتغيير عــلــى وجــه 
التحديد. فالحزب الشيوعي يبدو إلى حد 
 إلــى مــا تــّم مــن تفاوض، 

ّ
بعيد غير مطمئن

ويسعى من خالل بياناته إلى التعبير عن 
رفــضــه ألي وجــــود عــســكــري داخــــل مجلس 
السيادة، كما يتشدد أكثر ضّد فكرة رئاسة 
كــذلــك، ال يتردد  املــجــلــس.  لــهــذا  العسكريني 
الحزب املعروف بقدرته على اإلمساك دومًا 
الــتــهــديــد بالتصعيد  فـــي  الــلــعــبــة،  بــخــيــوط 
الـــثـــوري والــتــعــامــل مــع املــجــلــس العسكري 
كسلطة انقالبية فقط، يمكن إسقاطها كما 
السابق  الــدفــاع  البشير وبعده وزيــر  سقط 

عوض بن عوف.
 

ّ
محل ليست  دومـــًا  الشيوعي  تــوجــهــات  لكن 
ــــل مــنــظــومــة  ــــرى داخـ تــرحــيــب مـــن أطـــــراف أخـ
ــزب »األمــــــة«  ــ »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، مـــثـــل حـ
و»املــــؤتــــمــــر الـــــســـــودانـــــي«، الـــلـــذيـــن يــــصــــّران 
على عــدم الــدخــول فــي مــواجــهــة مــع املجلس 
الـــعـــســـكـــري، بــــل يـــطـــالـــبـــان بــتــطــويــع األخـــيـــر 
التغيير  لــيــكــون شــريــكــًا أســاســيــًا فــي عملية 
ــّرر الــعــام  ــبـــالد. فـــي الــســيــاق، رأى املـــحـ فـــي الـ
 
ّ
أن الــلــه،  يــاســر عبد  »الــســودانــي«،  لصحيفة 
ــرفــــي املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وقــــــوى إعــــالن  »طــ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر إذا لـــم يـــقـــّدمـــا تـــنـــازالت 
صالحهما«.  لــغــيــر  األمــــور  ستسير  ســريــعــة 
 
ّ
وأضــاف في حديث مع »العربي الجديد« أن
»املجلس يواجه ضغوط الجيش الرافض ألن 
يرأس مدني رتبًا رفيعة في القوات املسلحة 
الحرية  تواجه  بينما  السيادة،  مجلس  عبر 
والتغيير ضغوط الشارع، الذي ال يرغب في 

رئيس  منصب  فــي  جديد  عسكري  مشاهدة 
مجلس السيادة، وذلك بعد تجربة البشير«.

املفاوضات  إذا فشلت  أنــه  الله  وأوضــح عبد 
وتــمــتــرس كــل طـــرف عــنــد رأيـــه »فــمــن املــرجــح 
قيام  خــيــار  إلــى  العسكري  املجلس  يلجأ  أن 
انـــتـــخـــابـــات خــــالل 6 أشـــهـــر، بــيــنــمــا ستلجأ 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر لــخــيــار الــعــصــيــان املــدنــي 
 »الــطــرفــني يــحــاوالن 

ّ
الــشــامــل«. ولــفــت إلــى أن

حتى اآلن االحتفاظ بشعرة معاوية بينهما«، 
 »هــــنــــاك لـــجـــانـــًا تـــعـــمـــل بــني 

ّ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن

لكل  اثنني  أشــخــاص؛   4 مــن  الطرفني، مكونة 
طرف، تسعى لتقريب شقة الخالف، وهذا أمر 

ع أن تظهر نتائجه في أقرب وقت«.
ّ
يتوق

فــي غــضــون ذلـــك، وفــي تــصــّرف يناقض ما 
ع إليه السودانيون، قال وكالء نيابات 

ّ
يتطل

 نــيــابــة مــكــافــحــة 
ّ
فـــي بـــيـــان لـــهـــم، أمـــــس، إن

الثراء العام واملشبوه، فشلت أول من أمس 
اإلثنني في إلقاء القبض على املدير السابق 
لجهاز األمن واالستخبارات، الفريق صالح 
قـــوش، وذلـــك بسبب الــحــراســة الــخــاصــة به 
التي تصدت للمهمة، قبل أن يؤكد االدعــاء 
السوداني أمس صحة األمر. وذكر الوكالء، 
الذين كانوا قد شكلوا تجمعًا باسم نادي 
ــر دعــــوى جنائية  الــنــيــابــة الــعــامــة، أنـــه وإثــ
أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام واملشبوه 
املتهم فيها قوش، تحّركت قوة من الشرطة 
يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت اإلشراف 
املباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة 
والتفتيش  الــقــبــض  أمـــر  لتنفيذ  املــخــتــص، 
 
ّ
تهم الصادر من النيابة، إال أن

ُ
على منزل امل

املكلفة بحراسة منزله تصّدت لأمر  القوة 
لم  بأنه   

ً
الصادر، ورفضت تنفيذه، متذّرعة

تصدر إليها أوامر بذلك.

المعارضة السودانية 
تلّوح بالعصيان 

بعد فشل المفاوضات

أعلن معتصمون استعدادهم لمواكبة الفعاليات االحتجاجية للمعارضة )فرانس برس(

)Getty( يحاول السيسي إظهار جانب إيجابي عن نظامه للخارج

بدأت المعارضة السودانية التحضير لمرحلة ما بعد فشل المفاوضات 
بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعالن الحرية والتغيير أخيرًا، 
ملوحًة باإلضراب الشامل والعصيان، مسنودًة بذلك بتجمعات مهنية 

أعلنت استعدادها لهذا الخيار ومتظاهرين أيدوا الخطوة

تقرير

وترحيب بعض التيارات املعارضة بها، 
تقّدم عدد من املحامني املؤيدين للسلطة 
بمزاعم  مـــرزوق  مــع  للتحقيق  ببالغات 
ــة ونــــشــــر أخـــبـــار  ــ ــدولـ ــ اإلخــــــــالل بــــأمــــن الـ
ــقــــرار الـــوطـــنـــي،  ــتــ كــــاذبــــة وزعــــزعــــة االســ
من  اإلعـــالم  املصرية  السلطات  ومنعت 
تناول بنود مــبــادرة مـــرزوق، ثم فتحت 
وســائــل اإلعــــالم املــوالــيــة للسلطة الــنــار 
عــلــى مـــــرزوق واتــهــمــتــه بــالــتــنــســيــق مع 
»اإلخــــوان« والتعامل مــع وســائــل إعــالم 
معادية للسلطة كالقنوات التي تبث من 

تركيا وقطر.
وبــحــســب مـــصـــدر قـــانـــونـــي مــطــلــع على 
ــة، فـــــــإن االتــــهــــامــــات  ــيــ ــقــــضــ مــــجــــريــــات الــ
القضية ال تتعدى كونها  موضوع هــذه 
كــــالمــــًا إنـــشـــائـــيـــًا عـــــن عــــالقــــة املــتــهــمــني 
الـــنـــيـــابـــة  إلــــــى أن  »اإلخـــــــــوان«، الفــــتــــًا  بــــــــــ
اســتــحــدثــت تــهــمــة جـــديـــدة تــنــطــبــق على 
ــيــــات املـــــعـــــارضـــــة مــــــن خــــــارج  الــــشــــخــــصــ
جماعة »اإلخوان«، هي »مشاركة جماعة 
إرهــابــيــة الــعــمــل عــلــى تحقيق أهــدافــهــا« 
حتى ال تصطدم بحقيقة خصومة هذه 
الشخصيات مع »اإلخــوان« ومشاركتهم 
جــمــيــعــًا فـــي 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2013 
ضد حكم الرئيس املعزول محمد مرسي.

ــام الــســيــســي يــــحــــاول أن  ويــــبــــدو أن نـــظـ
يرسم لنفسه صورة مختلفة عن صورة 
»النظام القمعي الكالسيكي« في وسائل 
املقبلة، فبعد  الفترة  الغربية في  اإلعــالم 
سنوات من املضي قدمًا في طريق واحد 
فقط هو البطش من دون إبداء أي مرونة 
أو استجابة للمناشدات، فإن التحركات 
ــنـــظـــام تـــعـــكـــس رغـــبـــتـــه فــي  ــلـ ــرة لـ ــ ــيــ ــ األخــ
على  الحفاظ  مع  إيجابي،  إظهار جانب 
ضد  التقليدية  السياسي  القمع  قــواعــد 
التي  واليسارية  اإلسالمية  املجموعات 
يرفض النظام التعامل معها مبدئيًا وال 

يرحب بها في املجتمع املصري.
الــتــحــركــات بمعزل  قـــراءة هــذه  وال يمكن 
عن تطورين أساسيني، األول هو تخطيط 
الــنــظــام لــتــمــريــر ســريــع وهـــــادئ لــقــانــون 
العمل األهلي أو تنظيم عمل الجمعيات 
ــيـــة، الـــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة بصفة  ــلـ األهـ
قانون مهم وحيوي  أخيرًا، وهو  نهائية 
بالنسبة للدول الغربية املانحة للمجتمع 
املــدنــي والــحــكــومــة املــصــريــة. أمــا التطور 
الـــثـــانـــي فــهــو مـــحـــاولـــة الــســيــســي تــالفــي 
اآلثار السلبية العميقة لتقرير الخارجية 
األميركية عــن حقوق اإلنــســان فــي مصر 

الذي صدر في مارس/ آذار املاضي.

اســتــفــادوا مــن »وســاطــات مكثفة« قامت 
بــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات املــوالــيــة 
لــلــنــظــام الـــحـــالـــي ولـــهـــا خــلــفــيــات فــكــريــة 
وحـــزبـــيـــة نـــاصـــريـــة، عــلــى رأســـهـــا نقيب 
االستعالمات  هيئة  رئيس  الصحافيني، 
ورئيس مجلس  رشـــوان،  الحالي، ضياء 
رزق،  ــر  ــاســ يــ األخـــــبـــــار  مـــؤســـســـة  إدارة 
ورئيس املجلس القومي لحقوق اإلنسان 
محمد فائق. ولــم يتحقق إخــالء السبيل 
إال بــعــد الــتــعــهــد الــشــخــصــي مـــن بعض 
الــوســطــاء بــعــدم ظــهــور معصوم مــرزوق 
ــــي وســـائـــل  ويـــحـــيـــى الـــــقـــــزاز تــــحــــديــــدًا فـ
اإلعــالم، وأن يلزما منزليهما طوال فترة 

التحقيقات املستمرة في هذه القضية.
وأوضــحــت املــصــادر أن مشكلة األجــهــزة 
ــذه الــشــخــصــيــات لــيــســت مــبــدئــيــة،  مـــع هــ
»وأن النظر لهم ليس كما ُينظر لإخوان 
املــســلــمــني أو الـــيـــســـاريـــني املـــاركـــســـيـــني... 
فــهــنــاك فــــارق واضــــح يــتــعــلــق بـــرؤيـــة كل 
الجيش واألجــهــزة  لــلــدولــة ولـــدور  منهم 
ــا وعـــالقـــاتـــهـــا  ــهـ ــة بـ ــيــ ــنــ الـــســـيـــاديـــة واألمــ
بــمــحــيــطــهــا اإلقــلــيــمــي والـــقـــوى الــغــربــيــة 
أيضًا«، مشيرة إلى أن فتح هذه القضية 
للنشطاء املخلى سبيلهم كان على سبيل 
»التأديب« وليس »االنتقام« نظرًا ملا بدر 

منهم من هجوم على السيسي.
وكــان معصوم مــرزوق قد أطلق مبادرة 
في يوليو/ تموز 2018 لالستفتاء على 
بقاء نظام الحكم القائم برئاسة السيسي 
الشعب  قبل  وإذا   ،2014 لــدســتــور  وفــقــًا 
باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه 
استمراره  على  اعــتــرض  وإذا  الشرعية، 
َيصُدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء 
جميع القوانني الصادرة من 2014 حتى 
يــرعــى  ـــل مــجــلــس رئــــاســــي  اآلن، وُيـــشـــكَّ
كــتــابــة دســتــور جــديــد وانــتــخــاب رئيس 
ــادرة  ــبــ جـــديـــد لـــلـــبـــالد. وفــــــور إعــــــالن املــ

القاهرة ــ العربي الجديد

إشــارات  إرســال  املصري  النظام  يواصل 
التي  الغربية  والدوائر  للدول  متضاربة 
تــتــابــع عـــن كــثــب تـــــردي أوضــــــاع املــجــال 
العام وحقوق اإلنسان، وكذلك للتيارات 
ــل. فــفــي  ــالــــداخــ الـــســـيـــاســـيـــة املـــعـــارضـــة بــ
الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فــيــه أجـــهـــزة الــنــظــام 
السياسيني  النشطاء  حملة جديدة ضد 
الــــيــــســــاريــــني، وبــــعــــد أيــــــــام مـــــن إصـــــــدار 
ــرار عـــفـــو عــــن مــعــتــقــلــني ومــحــبــوســني  ــ ــ قـ
ومحكومني معظمهم متهمون باالنتماء 
لجماعة »اإلخوان املسلمني« أو التعاطف 
معها، أصدر النظام قرارًا بإخالء سبيل 
املــعــارضــني  السياسيني  الــنــشــطــاء  مــن   5
ــاح الـــســـيـــســـي، وهـــم  ــتــ ــفــ لـــنـــظـــام عـــبـــد الــ
الفتاح  وعــبــد  مــــرزوق،  معصوم  السفير 
ورائــد سالمة، ويحيى  البنا،  الصعيدي 
الـــقـــزاز، والــنــاشــطــة نــرمــني حــســني، على 
بشأن  إليهم  املوجهة  االتــهــامــات  خلفية 
»الــتــنــســيــق مــــع جـــمـــاعـــة مـــحـــظـــورة هــي 
ــن الــعــام،  ــ اإلخـــــوان وتــكــديــر الــســلــم واألمـ

ونشر أخبار كاذبة«.
ــرار إخــــالء  ــ ــًا أن قــ والــــالفــــت لــلــنــظــر أيـــضـ
ــدر بــــشــــأن 5 نـــشـــطـــاء فــقــط  ــ الـــســـبـــيـــل صــ
فــي هـــذه الــقــضــيــة، هــم املــنــتــمــون للتيار 
ني 

َ
الناصري القومي، وتم استثناء ناشط

تم القبض عليهما أثناء فترة تفّجر هذه 
القضية، والتي وصفها املحامون وكالء 
وقائعها  بــدء  منذ  »املفتعلة«  بـ املتهمني 
والــنــاشــطــان   .2018 آب  أغـــســـطـــس/  فـــي 
قرار  من  يستفيدا  لن  اللذان  املحبوسان 
إخـــــالء الــســبــيــل هـــمـــا: ســـامـــح ســـعـــودي، 
ــرى، وعــمــرو  ــ ــو مــتــهــم فـــي قــضــيــة أخــ وهــ
محمد، الذي أوضحت التحريات األمنية 
بحسب  اإلخــــوان«  لجماعة  »ينتمي  أنــه 
مصدر قضائي مطلع على هذه القضية، 

ولذلك لم يستفد من القرار األخير.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة نـــاصـــريـــة 
»العربي الجديد«، إن النشطاء الخمسة  لـ
ــــالء ســبــيــلــهــم،  ــإخـ ــ ــــن صــــــدر قــــــــرار بـ ــذيـ ــ الـ

إشارات متضاربة من السيسي 
تحسين الصورة خارجيًا وتمسك بالقمع
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غزة بين التهدئة وتثبيت تفاهمات وقف إطالق النارمحاوالت فرض أمر واقع لتمرير »صفقة القرن«

القاهرة ــ العربي الجديد

لم تتأخر البحرين، أمس الثالثاء، في الدفاع 
الــذي  االقــتــصــادي  للمؤتمر  استضافتها  عــن 
لــه اإلدارة األمــيــركــيــة يــومــي 25 و26  ــر 

ّ
تــحــض

يونيو/ حزيران املقبل في املنامة، تحت عنوان 
ورشـــة »الـــســـالم مــن أجـــل االزدهــــــار«، كمدخل 
إلطــالق أولــى مــراحــل »صفقة الــقــرن« الهادفة 
وذلــك  الفلسطينية،  القضية  لتصفية  فعليًا 
لــهــذا املــؤتــمــر،  بــعــد رفـــض فلسطيني جــامــع 
»العربي الجديد«، أن  في ظل تأكيد مصادر لـ
املــســؤولــني األمــيــركــيــني يــحــاولــون فـــرض أمــر 

واقع بعيدًا عن مسمى الصفقة نفسها.
ــرفــــض  الــ ــلــــى  عــ ــــي  ــمـ ــ ــيـــق رسـ ــلـ تـــعـ أول  وفـــــــي 
ــة، حـــــاول وزيـــر  ــامـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي ملــؤتــمــر املـ
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي خـــالـــد بـــن أحـــمـــد آل 
خــلــيــفــة، فـــي تــغــريــدات عــبــر »تــويــتــر« أمـــس، 
تــبــريــر اســتــضــافــة بـــالده للمؤتمر املــرفــوض 
كل  إال  لدينا  »لــيــس  إنــه  بــالــقــول  فلسطينيًا، 

غزة ــ ضياء خليل

ــّرب اإلســرائــيــلــيــون،  عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، ســ
ــبــــارًا عن  مـــســـاء أول مـــن أمــــس االثــــنــــني، أخــ
اتفاق تهدئة ملدة ستة أشهر كمرحلة أولى، 
املــقــاومــة اإلسالمية  تــّم توقيعه بــني حــركــة 
»حــــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل فـــي غــــزة مـــن جــهــة، 
واالحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
كل  ســارعــت  فيما  وأممية،  مصرية  برعاية 
 هذه 

ّ
من »حماس« وإسرائيل لنفيه. غير أن

التسريبات التي أفردت لها وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية مساحة كبيرة، كانت مشابهة 
تــّم بموجبه  الــذي  في ما تضمنته لالتفاق 
فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيــار الحالي وقف 
إطالق النار، عقب يومني من التصعيد في 
وكــاد  فلسطينيًا   25 الستشهاد  أدى  غـــزة، 

يتطور إلى حرب رابعة.
وتـــتـــطـــابـــق الـــتـــســـريـــبـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــع 
التفاهمات التي جرى التوّصل إليها مرات 
ــات ســـابـــقـــة بـــرعـــايـــة مــصــريــة  ــ ــ ــــدة فــــي أوقـ عـ
بالجوانب  ق 

ّ
تتعل والتي  وأممية،  وقطرية 

الفلسطينية  لــلــقــيــادة  واالحــــتــــرام  الــتــقــديــر 
ومــواقــفــهــا الــثــابــتــة لــصــيــانــة حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه 
املشروعة، ولن نزايد عليهم أو ننتقص منهم 
ــاف أن مــوقــف  ــ فـــي نــهــجــهــم الــســلــمــي«. وأضــ
بـــالده »الــرســمــي والشعبي كــان - وال يـــزال - 
اســتــعــادة  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  يــنــاصــر 
حقوقه املشروعة في أرضه ودولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم 
موجب  كل  في  الفلسطيني  الشعب  اقتصاد 
دولي وثنائي«. وتابع أن استضافة البحرين 
ــة »لـــيـــســـت ســــــوى اســــتــــمــــرار لــنــهــج  ــلــــورشــ لــ
الشعب  لتمكني  والــداعــم  املتواصل  البحرين 
وتعزيز  بــقــدراتــه،  النهوض  مــن  الفلسطيني 
وليس  املشروعة،  تطلعاته  لتحقيق  مــوارده 

هناك هدف آخر من االستضافة«.
ـــلـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 

ّ
فــــي املـــقـــابـــل، قـــل

مصرية وخليجية من أهمية ورشة العمل. 
وبــحــســب مـــســـؤول دبـــلـــومـــاســـي خــلــيــجــي، 
ــد«، فـــــإن هــنــاك  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ تـــحـــدث لــــ
مــــحــــاوالت مـــن ِقـــبـــل الــقــائــمــني عــلــى تنفيذ 
الــخــطــة األمـــيـــركـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم كبير 
مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي جـــاريـــد 
كــوشــنــر، واملــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى الــشــرق 
ــرار أمــر  ــ ــــط جــيــســون غــريــنــبــالت، إلقــ األوســ

واقع، بعيدًا عن مسمى الصفقة نفسها.
وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن »كوشنر 
دون  مــن  الصفقة،  مــن  أجـــزاء  لتنفيذ  يسعى 
اإلشـــــــارة بــشــكــل مــعــلــن إلــــى أنـــهـــا تـــأتـــي من 
ضــمــنــهــا«، مـــؤكـــدًا أن »هـــنـــاك بــالــفــعــل أجـــزاء 
مــدار  على  التنفيذ  دخــلــت حيز  الصفقة  مــن 

األكـــبـــر مـــن املـــشـــاركـــني ســيــتــمــثــل فـــي رجـــال 
أعمال عــرب، مشيرًا في الوقت ذاتــه إلــى أن 
األمـــور تتجه فــي مصر إلــى مــشــاركــة وزيــر 
 لـــبـــالده. وأكــد 

ً
املــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط مــمــثــال

املــصــدر أن هــنــاك مــحــاوالت إلقــنــاع األردن 
ــبــــادرات، واملــشــاركــة  بــالــتــجــاوب مــع تــلــك املــ

ــة واالقــــتــــصــــاديــــة،  ــيـ ــيـــشـ ــعـ ــة واملـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
وتحسني ظروف الغزّيني وتخفيف الحصار 

عن القطاع.
وتــتــحــّدث الــتــســريــبــات عــن اتــفــاق لتوسيع 
 بــحــريــًا، 

ً
مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد حـــتـــى 15 مـــيـــال

 هـــذا األمــــر قــد بـــدأ تنفيذه 
ّ
فــيــمــا لــوحــظ أن

الــثــالثــاء. كما تحّدثت  أمــس  عمليًا صــبــاح 
املساعدات  بتدفق  السماح  عن  التسريبات 
ــيـــة والـــصـــحـــيـــة لــلــقــطــاع،  ــانـ املـــالـــيـــة واإلنـــسـ
إضــافــة إلـــى بــحــث مــلــف تــحــســني الــكــهــربــاء 
للحّد من  للفلسطينيني  املؤقت  والتوظيف 

البطالة.
أّما من الناحية الفلسطينية، فاملطلوب فقط، 
وفق التسريبات، ضمان إبعاد املتظاهرين 
فـــي مــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار عن 
الــحــدود ملــســافــة 300 مــتــر، إضــافــة لتثبيت 
وقــف إطــالق النار، واستمرار وقــف الحراك 
قـــاعـــدة »زيــكــيــم« العسكرية  قـــرب  الــبــحــري 

اإلسرائيلية شمال القطاع.
وعلى األرض، يجرى تطبيق البند األول من 
فمنذ  تــام.  بشكل  الفلسطيني  الجانب  قبل 
األخــيــرة، وتثبيت  التصعيد  انــتــهــاء جــولــة 
النار، جرى إبعاد املتظاهرين  وقف إطــالق 
ــــدود، فــــي مــســعــى ملـــنـــع االحـــتـــكـــاك  ــــحـ عــــن الـ

بينهم وبني جيش االحتالل.
ــادي فــــــي حـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، نــــفــــى ال
»حــــــــمــــــــاس«، بـــــاســـــم نــــعــــيــــم، صــــحــــة هــــذه 
الـــتـــســـريـــبـــات والـــحـــديـــث عــــن عـــقـــد حــركــتــه 
اتفاق تهدئة مع االحتالل ملدة ستة أشهر، 
 إنها »غير صحيحة«. وأوضــح نعيم 

ً
قائال

 »كــل 
ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

ــر هـــو مـــا تـــم الــتــوافــق عــلــيــه من  مـــا فـــي األمــ
واحترام  أممية،  مصرية  برعاية  تفاهمات 
وقف إطالق النار الذي تّم التفاهم عليه في 
2014«. ورجح أن تكون التسريبات ألسباب 
إسرائيلية داخلية، من دون تقديم املزيد من 

اإليضاحات حول ذلك.
السياسي من غزة،  الكاتب واملحلل  وأبــدى 
وقــال  نعيم.  لــرأي  تأييده  محيسن،  تيسير 
 »توقيت 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد« إن

بالبعد  مرتبط  التفاهمات  عن  التسريبات 
ــلـــي الـــــذي يــعــيــشــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــداخـ
وحاجته  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة 
 يــحــافــظ عــلــى حــالــة الــهــدوء 

ّ
املــاســة إلـــى أن

مــــع املـــقـــاومـــة حـــتـــى االنـــتـــهـــاء مــــن تــشــكــيــل 
الحكومة«.

يكون  قــد  »نــتــنــيــاهــو   
ّ
أن ـــح محيسن  وأوضـ

أراد عبر التسريب عن التفاهمات، أال يثير 
حفيظة التكتالت واألحزاب التي ال مفّر من 
مشاركتها في حكومته الجديدة، من خالل 
الحديث عن وجــود اتفاق ال بّد من تنفيذه 
مقابل تحقيق أهداف أكبر«، مضيفًا »رئيس 
وزراء االحتالل ينظر كذلك للبعد اإلقليمي 
والدولي والتحركات التي تقوم بها اإلدارة 

األميركية حاليًا، والتي تسعى إلى تطويع 
املزاج العربي، للوصول إلى قناعة متعلقة 
بــاملــلــف الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد إعــــادة موضعة 

العداء مع إيران من قبل النظام العربي«.
 
ّ
أن لــم يستبعد  والـــذي  لفت محيسن،  كذلك 

بتحركات   
ً
فعال مرتبطة  التسريبات  تكون 

 ملف الجنود اإلسرائيليني 
ّ
التهدئة، إلى أن

األسرى لدى املقاومة الفلسطينية من أكثر 
خصوصًا  بنتنياهو،  تحيط  التي  املشاكل 
متفقون  وخصومه  اإلسرائيلي  الشارع   

ّ
أن

بأي  القطاع  مــن  استعادتهم  ضـــرورة  على 
ثــمــن، وقــد تــكــون التسريبات حــول االتــفــاق 
 التفاهمات 

ّ
مرتبطة بهذا األمر. وأوضح أن

الفلسطينية  املقاومة  التي كانت جرت بني 
وعـــلـــى رأســـهـــا حـــركـــة »حـــمـــاس« مـــن جــهــة، 
ــّصـــت عــلــى  وإســــرائــــيــــل مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـ
فتح ملف األســرى والحديث به بعد تنفيذ 
البنود األولى، مضيفًا »يبقى شرط كتائب 
العسكرية(،  حــمــاس  حــركــة  )ذراع  الــقــســام، 
بــاإلفــراج عــن مــحــرري صفقة وفـــاء األحـــرار 
األولـــى، أحــد الــشــروط التي تعترض طريق 
نــتــنــيــاهــو فـــي فــتــح مــلــف الــجــنــود األســــرى 
ــروا خــــالل الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة  ــ الـــذيـــن أســ

األخيرة على القطاع عام 2014«.
ـــب   نــتــنــيــاهــو غـــيـــر راغـ

ّ
وأكــــــد مــحــيــســن أن

باملطلق في هذه الفترة في إشعال الجبهة 
 الجولة األخــيــرة من 

ّ
مع غــزة، خصوصًا أن

التصعيد كانت رسائلها قوية جدًا، وكادت 
أن تــضــع رئــيــس وزراء االحـــتـــالل فــي واقــع 
صــعــب لــلــغــايــة أمــــام جــمــهــوره وخــصــومــه، 

وحتى حلفائه، بسبب ضربات املقاومة.

عامني، وفي مقدمتها أمور متعلقة بالتطبيع 
العربي اإلسرائيلي، والذي تمثلت ذروته في 
عالقات غير معلنة بني إسرائيل والسعودية 
ــن ولــــــي الــعــهــد  ــ تـــحـــت إشـــــــــراف شـــخـــصـــي مـ
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان«، مــســتــدركــًا 
»يــمــكــن تــســمــيــة تــلــك املــرحــلــة بــأنــهــا مرحلة 
واعتبر  الذهنية«.  والصورة  الثقافي  املكون 
ـــعـــد من 

ُ
ــه أن »تـــلـــك املــرحــلــة ت ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ

أخطر مراحل تلك الصفقة، إذ تتم من خاللها 
إعادة تسمية مكّونات القضية الفلسطينية، 
وتــغــيــيــر مــوضــعــهــا لــــدى مــنــظــومــة املـــبـــادئ 

والقيم الخاصة باملواطن العربي«.
االقتصادية،  العمل  مــا يخص ورشــة  وفــي 
الجانب  إن  قال مصدر دبلوماسي مصري 

االقتصادية  املباحثات  فــي  إيجابي  بشكل 
املتعلقة بالحلول الرامية لأزمة.

وكــشــف املــصــدر املــصــري أن الــقــاهــرة أبلغت 
التام للشروع  الجانب األميركي استعدادها 
الحدود  االقتصادية على  املنطقة  تنفيذ  في 
ــزة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــكــون فيه  مـــع قــطــاع غــ
اإلســـرائـــيـــلـــي  والـــجـــانـــب  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
أن  الــجــدي. كما كشف  التنفيذ  عــازمــني على 
افتتاح أنفاق قناة السويس التي تربط شرق 
القناة بغربها في هذا التوقيت، كان من بني 
العوامل التي ساقها النظام املصري للجانب 
األمـــيـــركـــي بـــشـــأن الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــبــنــود 
االقــتــصــاديــة املــتــعــلــقــة بــقــطــاع غـــزة تــحــديــدًا 

ضمن الخطط األميركية.
واســـتـــمـــر الــــرفــــض الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــؤتــمــر 
ــادي، أمـــــس، وبـــعـــد مـــواقـــف فـــي هــذا  ــتـــصـ االقـ
الــســيــاق مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــركــة 
ــــدول الــعــربــيــة لــعــدم  »حـــمـــاس« الــتــي دعـــت الـ
املـــشـــاركـــة فــــي املـــؤتـــمـــر، قـــــال عـــضـــو املــكــتــب 
السياسي لحركة »الجهاد اإلسالمي«، خالد 
الــبــطــش، فــي بــيــان أمــــس، إن »ورشــــة العمل 
أمــام تطبيق صفقة  الطريق  األميركية تفتح 
املركزية  القضية  إلى تصفية  الهادفة  القرن، 
لـــأمـــة تـــحـــت عــــنــــوان الــــســــالم واالزدهـــــــــــار«. 
وأعرب البطش عن إدانة واستهجان حركته 
الستضافة البحرين هذه الورشة التي »تأتي 
فــي ســيــاق التطبيع الــعــربــي مــع إســرائــيــل«. 
وشدد على أن حركته تعمل من أجل التصدي 
»صــفــقــة الــــقــــرن«، داعـــيـــًا دول الــخــلــيــج إلــى  لـــ
»التصدي ملخططات تصفية قضية فلسطني 

وتهويد مدينة القدس واملسجد األقصى«. من تظاهرة في غزة ضد الصفقة )مصطفى حسونة/األناضول(

تقريرخاص

كوشنر يسعى لتنفيذ 
أجزاء من الصفقة بال 

الكشف أنها تتضمنها

تتطابق التسريبات 
مع تفاهمات جرى 
التوّصل إليها سابقًا

تسعى اإلدارة األميركية 
لتمرير »صفقة القرن« عبر 

فرض أمر واقع، ينتظر 
أن يبدأ من خالل مؤتمر 
المنامة والذي سارعت 

السلطات البحرينية، أمس، 
للدفاع عنه

ال يستبعد أن تكون 
التسريبات بشأن التهدئة 

في غزة مرتبطة بوضع 
رئيس وزراء االحتالل 

بنيامين نتنياهو الداخلي
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سياسة

  شرق
      غرب

قانون للجوء السياسي 
في قطر

أصــــــدر مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، 
أمس الثالثاء، قرارًا بتحديد الفئات 
الـــتـــي لــهــا الـــحـــق فـــي طــلــب الــلــجــوء 
ــا  ــزايـ ــة، واملـ ــدوحــ ــدى الــ الــســيــاســي لــ
الالجئ  بها  يتمتع  التي  والحقوق 
ــك اســـتـــنـــادًا  ــ ــأتــــي ذلـ الـــســـيـــاســـي. ويــ
ــذي أصــــــدره أمـــيـــر قطر  ــ لــلــقــانــون الـ
في  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، والــــذي 
يــــحــــدد إجـــــــــــــراءات وشــــــــــروط طــلــب 
الـــلـــجـــوء فــــي الــــبــــالد، حـــيـــث تــحــظــر 
املـــــادة 58 مـــن دســـتـــور قــطــر الــدائــم 

تسليم الالجئني السياسيني.
)العربي الجديد(

الصفدي يبحث سورية 
مع بيدرسون 

بحث وزير الخارجية األردني أيمن 
الثالثاء،  أمس  )الصورة(،  الصفدي 
مــع مبعوث األمـــم املــتــحــدة الخاص 
لــســوريــة غــيــر بــيــدرســون، تــطــورات 

 
ّ

إلــى حل للتوصل  املبذولة  الجهود 
ســيــاســي يــنــهــي األزمــــــة الـــســـوريـــة، 
ويــتــيــح عـــودة الــالجــئــني الــســوريــني 
إلـــى وطــنــهــم. وأكــــد الــصــفــدي، وفــق 
ــم الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  بـــيـــان، دعــ
األمــم املتحدة لحل األزمــة وفــق حل 
وتماسكها،  ســوريــة  وحـــدة  يحفظ 
ويــعــيــد إلــيــهــا أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
ــعــــودة الــطــوعــيــة  ويــتــيــح ظـــــروف الــ

لالجئني بأسرع وقت ممكن.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش« تفنّد 
جرائم جديدة لنظام 

األسد 
اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش«، أول من أمس اإلثنني، أجهزة 
بأنها  الــســوري  النظام  استخبارات 
»تحتجز وتخفي وتضايق« السكان 
في املناطق التي تمكنت قوات بشار 
األسد من استعادة السيطرة عليها، 
رغم توقيع اتفاقات تسوية. ووثقت 
املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر لــهــا »11 حــالــة 
درعا  في  واختفاء  تعسفي  احتجاز 
والغوطة الشرقية وجنوب دمشق»، 
ونقلت عن منظمات محلية توثيقها 
حصول »500 حالة اعتقال على األقل 
املناطق منذ أغسطس/ آب  في هذه 

املاضي«.
)فرانس برس(

ماي تعلن خطة جديدة 
لـ»بريكست«

البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  أعلنت 
تــيــريــزا مـــاي )الـــصـــورة(، فــي خطاب 
ــن خـــطـــة جـــديـــدة  ــاء، عــ ــالثــ ــثــ أمـــــس الــ
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن االتــــحــــاد 
األوروبـــــــي، تــشــمــل إبـــقـــاء بــريــطــانــيــا 
ــاد الــجــمــركــي  ــ ــحـ ــ ــتـــًا ضـــمـــن االتـ مـــؤقـ
األوروبي، وذلك بعدما كانت حصلت 
على دعم من مجلس وزرائها إلجراء 
تــعــديــالت عــلــى شـــروط »بــريــكــســت«. 
وتــعــطــي خــطــة مـــاي الــجــديــدة نــواب 
ــبـــرملـــان فـــرصـــة لــلــتــصــويــت بــشــأن  الـ
إجــراء استفتاء ثــاٍن على االنسحاب 

من االتحاد األوروبي.
)العربي الجديد(

مستوطنون يواصلون 
اقتحاماتهم لألقصى

املستوطنني  مــن  مجموعة  واصــلــت 
أمس الثالثاء، اقتحاماتها للمسجد 
األقـــصـــى، وذلـــك بــعــدمــا كــانــت قــوات 
ــتــــالل قـــد نــّكــلــت مـــســـاء االثــنــني  االحــ
بــاملــعــتــكــفــني فــــي املـــســـجـــد واعـــتـــدت 
على نساء، كما اعتقلت أربعة شبان 
ــداخــــل  ــــي الــ ــم فـ ــاســ ــدة كـــفـــر قــ ــلــ ــــن بــ مـ
الفلسطيني املحتل عام 1948 كانوا 
عشرات  واقتحم  املعتكفني.  بــني  مــن 
املسجد،  بــاحــات  أمــس  املستوطنني 
بــحــمــايــة شــرطــة االحـــتـــالل الــخــاصــة 
ــتــــي مـــنـــعـــت حـــــــراس األقــــصــــى مــن  الــ
ــارات الــــتــــي ســلــكــهــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة املـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
حضورها،  مــن  وكثفت  املقتحمون، 
خــصــوصــًا فـــي مــحــيــط مــصــلــى بــاب 

الرحمة واملصلى املرواني.
)العربي الجديد(

برلين ــ شادي عاكوم

النمسا،  فــي  السياسية  الفضيحة  تفاقمت 
ــة« الــيــمــيــنــي  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــربــــت حــــــزب »الـ ــتــــي ضــ الــ
ــار االئـــــتـــــالف الـــحـــاكـــم  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ املــــتــــطــــرف، مـ
ومـــواجـــهـــة مــســتــشــار الــنــمــســا ســيــبــاســتــيــان 
كــورتــز تــصــويــتــًا بــحــجــب الــثــقــة فــي الــبــرملــان 
األســـبـــوع املــقــبــل. فــقــد حـــدد رئــيــس الــبــرملــان 
فــي حزب  فولفغانغ ســوبــوتــكــا، وهــو عضو 
الــشــعــب املــحــافــظ الـــذي ينتمي إلــيــه كــورتــز، 
املقبل.  االثــنــني  يــوم  للمجلس  جلسة خاصة 
أمــس  الــنــمــســاويــة،  األنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ وأوردت 
الـــثـــالثـــاء، أن »أحــــــزاب املـــعـــارضـــة تــريــد عقد 

بــعــد نــحــو شــهــريــن عــلــى مـــجـــزرة مسجدي 
كرايستشيرش  مدينة  في  ولينوود،  النور 
ــة أمـــس  ــــت الــــشــــرطــ ــّهـ ــ الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة، وجـ
الـــثـــالثـــاء، تــهــمــة »ارتــــكــــاب عــمــل إرهـــابـــي« 
لــلــقــاتــل بــرنــتــون تـــارانـــت. وكـــان تـــارانـــت قد 
تصّرف بصورة منفردة في 15 مارس/ آذار 
املاضي، حني مأ سيارته باألسلحة نصف 
ــى املــســجــديــن، مــســتــهــدفــًا  ــه إلــ ــة واتـــجـ ــيـ اآللـ
 هجومه 

ّ
املصلني أثناء صالة الجمعة، وبث

عبر موقع »فيسبوك« على الهواء مباشرة، 
وقتل 51 شخصًا وأصاب العشرات بجروح. 
وذكــــرت الــشــرطــة أنــهــا وجــهــت االتـــهـــام إلــى 

تارانت بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش، في بيان، 
إن »الــتــهــمــة ســتــنــطــوي عــلــى ارتـــكـــاب عمل 
إرهابي في كرايستشيرش في 15 مارس«. 

الــــذي يشتبه بــأنــه يؤمن  ويـــواجـــه تـــارانـــت 
بـ«القتل«  اتهامًا   51 األبيض  العرق  بتفوق 
و40 اتــهــامــًا بــــ«الـــشـــروع فــي الــقــتــل«. وجــاء 
فـــي بــيــان الــشــرطــة أنــهــا أبــلــغــت زهــــاء 200 
أقـــارب ضحايا الهجوم والــنــاجــني منه  مــن 
بــاالتــهــامــات اإلضــافــيــة املــوجــهــة لــتــارانــت، 
وذلــــك خـــالل اجــتــمــاع ُعــقــد أمــــس. ولـــم يــرد 
اتهامات  على  الــفــور  على  تــارانــت  محامي 
الــشــرطــة. وســبــق أن وصــفــت رئــيــســة وزراء 
ــداء  ــتــ نـــيـــوزيـــلـــنـــدا جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــــرن االعــ
عــلــى املــســجــديــن بــأنــه »هـــجـــوم إرهـــابـــي تم 
التخطيط له جيدًا« منذ اليوم الذي أقّر فيه 

تارانت بأنه املنفذ.
ومــن املــقــرر أن يمثل تــارانــت أمـــام املحكمة 
ــران املـــقـــبـــل، بــعــد أن  ــزيــ فـــي 14 يـــونـــيـــو/ حــ
إبــريــل/ فــي  فــي الحبس االحتياطي  ُوضـــع 

نيسان املاضي، وصــدرت أوامــر بخضوعه 
 للمثول 

ً
لتقييم نفسي ملعرفة ما إذا كان أهال

للمحاكمة. وكان االعتداء هو األكثر دموية 
في تاريخ حوادث إطالق النار الجماعي في 
وقوعه  مــن  أسابيع  تمض  ولــم  نيوزيلندا، 
ــاء الـــبـــرملـــان عــلــى حظر  ــّوت أعـــضـ ــ حــتــى صـ
األســـلـــحـــة نــصــف اآللـــيـــة املــمــاثــلــة ألســلــحــة 
الــجــيــش فـــي الـــبـــالد لــلــحــيــلــولــة دون تــكــرار 

وقوع أي هجوم مماثل.
في سياق آخر، حصلت النائبة النيوزيلندية 
مـــن أصــــل إيــــرانــــي، غــولــريــز كـــهـــرمـــان، على 
تأمني خاص من الشرطة أمس بعد تهديد 
العرق  بتفوق  املؤمنني  بعض  قبل  مــن  لها 
األبيض، ممن يعارضون آراءها بخصوص 
خطاب الكراهية، وذلــك في إجــراء احترازي 
نــــــادر فــــي بـــلـــد يــخــتــلــط فـــيـــه الــســيــاســيــون 

واملـــواطـــنـــون بــحــريــة فــيــمــا وحــدهــا رئيسة 
الوزراء تحظى بالتأمني.

وخالل األسابيع القليلة املاضية، تصاعدت 
ــــى كـــهـــرمـــان وهـــي  ــهـــديـــدات املـــوجـــهـــة إلـ ــتـ الـ
لحقوق  الخضر ومحامية  نائبة عن حــزب 
اإلنـــــســـــان ولـــــــدت فــــي إيــــــــران وجــــــــاءت إلـــى 
نيوزيلندا وهي طفلة مع والديها الالجئني. 
وقالت كهرمان للصحافيني إنها ستحصل 
ــادرت الــبــرملــان  ــ عــلــى مــرافــقــة أمــنــيــة كــلــمــا غـ
بما  التهديدات جدية  أن  تــرى  الشرطة  ألن 
يــســتــدعــي تــوفــيــر مـــزيـــد مـــن الـــتـــأمـــني لــهــا. 
وأضافت »إنه ألمر مزعج أن تكون جماعات 
سرية تؤمن بتفوق العرق األبيض تتحدث 
النيوزيلنديون  منا  »يريد  وتابعت  عنك«. 
بــحــزم عــلــى أال نقحم  الــقــضــايــا  أن نــبــحــث 
أن  تعلمنا  ــك.  ذلـ فــي  الشخصية  الــهــجــمــات 

لــلــكــلــمــات عـــواقـــب بــمــا فـــي ذلـــك املــنــشــورات 
ــــت«. ودعــــــــت كــــهــــرمــــان إلــــى  ــرنــ ــ ــتــ ــ ــلــــى اإلنــ عــ
مــراقــبــة خــطــاب الــكــراهــيــة، مــمــا أثــــار حنق 
 معارضيها الذين اتهمها بعضهم بمحاولة 

تقييد الحرية.
وأصبحت التهديدات على اإلنترنت تبعث 
عــلــى مــزيــد مـــن الــقــلــق. وســـــردت مجموعة 
ــيـــل فــي  ــفـــاصـ ــتـ )نـــــيـــــوزهـــــاب( اإلعــــالمــــيــــة الـ
األبيض  الــعــرق  بتفوق  االعتقاد  عــن  تقرير 
وتناولت تهديدات جماعات لكهرمان على 
يفعل  مثلما  »شنقها  بينها  مــن  اإلنــتــرنــت 
الـــغـــوغـــاء«. وتــحــدثــت كــهــرمــان عـــن تلقيها 
األجانب  لرهاب  وتعرضها  بالقتل  تهديدًا 
بما فــي ذلــك وصفها على اإلنــتــرنــت بأنها 

»إرهابية« و«جهادية«.
)رويترز(

واشنطن ــ فكتور شلهوب

تطورات  األخيرين  اليومني  خــالل  تالحقت 
عّدة مرتبطة بتقرير املحقق الخاص روبرت 
مــــولــــر الـــــــذي تــــولــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي قــضــيــة 
االنتخابات  في  املفترض  الروسي  التدخل 
األميركية )2016(، ما يشير إلى أن التقرير، 
، سيواصل مطاردة 

ً
الذي لم ينشر بعد كامال

الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بصورة 
مربكة وربــمــا مــؤذيــة كما لــم تكن مــن قبل، 
اجـــتـــمـــعـــت فـــيـــهـــا جــــوانــــب عـــــــّدة حـــســـاســـة، 
قـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مــــن شــأنــهــا 
القضاء  مع  األبيض  البيت  متاعب  مفاقمة 
ــلـــى الــخــط  ــغــــرس. فــــــــاألول دخـــــل عـ ــونــ ــكــ والــ
بــصــورة حــازمــة وبــمــا أعــطــى شحنة مهمة 
من الزخم للديمقراطيني في مجلس النواب 
الذي يمسك بمفتاح محاكمة الرئيس التي 
عــــاد الـــحـــديـــث عــنــهــا إلــــى الــــتــــداول كــخــيــار 
ــــذي أصــــدره  بــــات غــيــر مــســتــبــعــد. الــحــكــم الـ
الــقــاضــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي واشـــنـــطـــن، إمــيــت 
ــــس االثــــنــــني، بـــوجـــوب  مــيــهــتــا، أّول مــــن أمـ
االمــتــثــال لــطــلــب لــجــنــة الــرقــابــة واإلصــــالح 
السجالت  وتسليمها  الــنــواب،  مجلس  فــي 
املــالــيــة والــضــريــبــيــة لـــتـــرامـــب، يــمــثــل نقطة 
تــحــّول لــغــيــر صــالــح الــبــيــت األبـــيـــض. وزاد 
 القاضي رفض تجميد 

ّ
من وقع الخسارة أن

تنفيذ قراره لغاية صدور حكم االستئناف 
ــصــت شبكة »ســـي أن 

ّ
بــخــصــوصــه. وقـــد لــخ

ل 
ّ
 القرار القضائي مث

ّ
أن« الوضع بالقول إن

نذير  بمثابة  وجـــاء  للرئيس،  قــويــة  ضــربــة 
شــــؤم الســتــراتــيــجــيــتــه الــقــاضــيــة بــإحــبــاط 
 
ّ
إن وقالت  رئاسته.  تهدد  التي  التحقيقات 

أّكــد على سلطة الكونغرس في  الــقــرار  هــذا 
محاسبة الرئيس.

وكـــان البيت األبــيــض قــد تجاهل االســتــدعــاء 
ــذا  ــــي هـ ــبـــق أن أصـــــدرتـــــه الـــلـــجـــنـــة فـ الـــــــذي سـ
الــخــصــوص، بــمــا أدى إلـــى رفـــع الــقــضــيــة إلــى 
املــحــكــمــة الــتــي حــســمــت فـــي املـــوضـــوع بــعــد 6 

الجلسة اليوم األربــعــاء«، لكن سوبوتكا قال 
االنتخابات  لحملة  املجال  »إفساح  يريد  إنه 
األوروبية«، التي تجري بني يومي الخميس 
واألحـــــد مـــن األســـبـــوع الـــحـــالـــي. وكــــان حــزب 
»اآلن« املعارض تقدم بطلب للتصويت على 
حجب الثقة سعيًا إلى اإلطاحة بكورتز قبل 
ــقـــررة فـــي سبتمبر/  االنــتــخــابــات املــبــكــرة املـ
أيــلــول املــقــبــل. ودعـــا كــورتــز إلــى االنتخابات 
ــم حــــــزب »الــــحــــريــــة«،  ــيــ ــال زعــ ــقــ ــتــ بـــعـــدمـــا اســ
نائبًا  كــان  الــذي  كريستيان شتراخه،  هاينز 
للمستشار، يوم السبت املاضي، على خلفية 
انتشار تسجيل مصّور له، يعرض فيه على 
مستثمرة روسية امتيازات وعقودًا »في حال 

فوزه االنتخابي«.
مـــن جــهــتــه، يـــحـــاول حـــزب »الــبــديــل مـــن أجــل 
ــن الــفــضــيــحــة  ــا«، الـــفـــاشـــي، الــتــقــلــيــل مـ ــيـ ــانـ أملـ
السلبية  آثارها  انسحاب  بفعل  النمساوية، 
ــاقــــي األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة  ــلـــى بــ عـ
ــدا واضـــحـــًا أن »الـــبـــديـــل من  ــ فـــي أوروبـــــــا. وبـ
 

ّ
أجـــل أملــانــيــا« مــن أكــثــر املــتــضــرريــن مــمــا حــل
فـــي الــنــمــســا. وقــــد تـــوقـــع زعـــيـــم االشـــتـــراكـــي 
ــابــــق، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــي الــــســ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
فــي  ــز  ــتــ ــولــ شــ أوالف  األوروبــــــــــــــي  ــان  ــرملــ ــبــ ــلــ لــ
حـــديـــث مـــع صــحــيــفــة »نـــويـــن أوســـنـــابـــروكـــر 
التعبئة في أوروبــا  تسايتونغ« أن »تحصل 
ضـــد الــيــمــني الــشــعــبــوي بــعــد الــــزلــــزال الـــذي 

البت كانت  أيــام من تسلمها الشكوى. سرعة 
قياسية والــقــرار جــاء بشكل حــاســم. حصيلة 
تــضــّر بخطة فــريــق الــرئــيــس الـــذي راهـــن على 
شراء الوقت من خالل رفض تلبية استدعاءات 
الـــلـــجـــان املــعــنــيــة فـــي املـــجـــلـــس، وإجــــبــــار هــذه 
تأخذ  التي  املحاكم  إلى  اللجوء  األخيرة على 
عــادة مدة طويلة للنظر فيها. لكن ليس هذه 
باستدعاءات  السريع  البت  يتكّرر  وقــد  املــرة. 
ق 

ّ
أخـــرى جـــرت إحــالــتــهــا إلـــى الــقــضــاء، وتتعل

بسجالت  كما  للرئيس  الضريبية  بالبيانات 
عالقاته وقروضه مع »دويتشه بنك« األملاني، 
الــــذي ســبــق أن مــنــح تـــرامـــب وصـــهـــره جــاريــد 
ــئـــات مــاليــني  ــمـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــر تـــســـهـــيـــالت مـ ــنـ كـــوشـ
الدوالرات، وطفت قضيته أخيرًا على السطح. 
 الــلــجــنــة املــخــتــصــة فـــي مجلس 

ّ
واملـــعـــروف أن

النواب طلبت إحضار هذه الوثائق في ضوء 
أمـــوال في  الشكوك حــول وجـــود عملية غسل 

هذه القروض.
وتـــعـــززت عــالمــات االســتــفــهــام بــعــدمــا رفــض 
ــرارًا وتـــكـــرارًا الــكــشــف عـــن بــيــانــاتــه  ــ تـــرامـــب مـ
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الداخلية والخارجية كافة،  املالية،  تعامالته 

الشعبوية في النمسا وأملانيا وإيطاليا على 
لوائح االقتراع. األحد هناك إمكانية إلعطاء 
الشعبويني اإليصال الذي يستحقونه«. وهو 
ما شدد عليه أيضًا وزير الخارجية األملاني 
هايكو ماس، في حديٍث مع القناة األولى في 
التلفزيون األملاني أخيرًا، معتبرًا أن »الواقعة 
السياسية،  للثقافة  جــديــدًا  انحطاطًا  تمثل 
ــرع فــي  ــ الـــنـــمـــســـاوي شــ ــزب الـــحـــريـــة  ــ وأن حــ

اإلجــراء في أوســاط الديمقراطيني في مجلس 
النواب، أثار تفسيرات شتى، من بينها أنه قد 
ال يكون الجمهوري الوحيد املؤّيد لهذا املوقف، 
خصوصًا أن من بينهم من نّوه بـ«شجاعته«، 
أنــه ال يشاركه  كالسناتور ميت رومــنــي، ولــو 
دعوته. ومن بني التفسيرات لخطوة عماش أنه 
الرئاسة  أراد االنشقاق ليخوض معركة  ربما 
كــمــرشــح مستقل يــســاهــم فــي هــزيــمــة تــرامــب، 
أو أنــه فعل ذلــك من بــاب الشعور باملسؤولية 
الــدســتــوريــة الــتــي تقتضي إدانـــة الــرئــيــس في 
ضوء ما جاء في تقرير مولر، ولو أن ذلك قد 
النظر  النيابي. وبغض  يكلفه خسارة مقعده 
عـــن الــســبــب، فـــإن مــوقــفــه جـــاء لــيــرفــد الــجــنــاح 
في  اإلســـراع  باتجاه  يدفع  الـــذي  الديمقراطي 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس، خـــصـــوصـــًا إذا لـــحـــق بــه 
جــمــهــوري آخــــر، وهـــو احــتــمــال غــيــر مستبعد 
بعد مــفــاجــأة عــمــاش الــتــي تــرافــقــت مــع الــقــرار 
الــقــضــائــي، لــتــعــزز مـــن وضــــع الــديــمــقــراطــيــني 
ــاك الــبــيــت األبـــيـــض املــضــطــرب  ــ وتـــزيـــد مـــن إربـ
وضعه فــي الــوقــت الحاضر أكثر مــن أي وقت 

مضى، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبــمــا يــصــّب الــزيــت على نــار األزمـــة القائمة 
يبدو  مــا  وفــي  والديمقراطيني،  الرئيس  بــني 
طلب  التهّرب،  وكذلك  املواجهة  على  إصـــرارًا 
ترامب من مستشار البيت األبيض السابق، 
باملثول  اإلثــنــني، تحدي طلب  دون مكغاهن، 
أمام الكونغرس لإدالء بشهادته بخصوص 
تــواطــؤ مع  باحتمال حــدوث  يتعلق  تحقيق 
روسيا في االنتخابات الرئاسية عام 2016، 
وهـــو مــا قــد يــنــقــل نــزاعــًا جــديــدًا بــني تــرامــب 

وخصومه إلى ساحة القضاء.
وبــالــفــعــل، قــــال مــحــامــي مــكــغــاهــن فـــي رســالــة 
القضائية بمجلس  اللجنة  إلى رئيس  أخيرًا، 
ــرم تــوجــيــهــات  ــتـ ــحـ ــيـ ــه »سـ ــلـ ــوكـ الـــــنـــــواب إن مـ
الرئيس« ولن يدلي بأقواله في الجلسة التي 
كــانــت مـــقـــررة صــبــاح أمــــس الـــثـــالثـــاء. وكــانــت 
برز  بعدما  مكغاهن  اســتــجــواب  تريد  اللجنة 
تقرير مولر، وسؤاله عما  اسمه بوضوح في 
إذا كــان تــرامــب قــد عــرقــل سير التحقيق. لكن 
مستشار البيت األبيض بات سيبولون قال في 
 مكغاهن يجب أال يمثل 

ّ
رسالة إلى اللجنة إن

أمام الكونغرس نظرًا »للحصانة الدستورية« 
و«من أجل حماية هيبة مكتب الرئاسة«. ورد 
رئــيــس اللجنة، الــديــمــقــراطــي جــيــرولــد نــادلــر، 
 تــرامــب يــحــاول منع شــهــادة حاسمة 

ّ
 إن

ً
قــائــال

وقــال  التحقيقات.  لسير  عرقلته  احــتــمــال  عــن 
نادلر في بيان »من الواضح أن ترامب ال يريد 
أن يسمع الشعب األميركي رواية مباشرة عن 
ســـوء ســلــوكــه املـــزعـــوم«. وكــــان مــكــغــاهــن أبلغ 
 ترامب حــاول دفعه للتشكيك 

ّ
فريق مولر بــأن

في دقة تقارير املحقق الخاص.

حزب  طاولت  التي  والضربة  فيينا،  شهدته 
وأضــاف  هــنــاك«.  الشعبوي  اليميني  الحرية 
ــعــتــبــر رمـــزيـــة بسبب 

ُ
أن »قــضــيــة شــتــراخــه ت

الشعبوية  اليمينية  األحــزاب  عدم مسؤولية 
للحكم«، موضحًا أنه »سيرى الناخبون يوم 
عندما  أمامهم،  أكبر  بــوضــوح  املقبل،  األحــد 
يكون هناك أشخاص أمثال موينت وشتراخه 
لأحزاب  األساسيني  املرشحني  وسالفيني، 

 االطالع على هذه الوثائق بمثابة 
ّ
معتبرًا أن

»خط أحمر«. لكن تسليمها يفرضه القانون 
ــنــــني، يـــؤشـــر إلــى  بـــنـــّص صـــريـــح، وقــــــرار االثــ
قرارات أخرى في هذا االتجاه وبما يزيد من 

صعوبة معركة ترامب مع الكونغرس.
القضائية،  األبــيــض  البيت  خــســارة  وتفاقمت 
الــنــواب الجمهوريني عن الصف  بخروج أحــد 
الرئيس  بمحاكمة  الــبــدء  بــوجــوب  ومطالبته 
في مجلس النواب وإدانته بتهمة »عرقلة سير 
الــعــدالــة« أثــنــاء الــتــحــقــيــقــات الــروســيــة. دعــوة 
النائب جاسنت عماش )من أصول فلسطينية( 
ــان لــهــا وقــــع الــصــدمــة فـــي الــخــنــدق املـــوالـــي  كــ
لــلــرئــيــس. فــصــدورهــا عـــن جــمــهــوري محافظ 
وفي اللحظة التي بــدأت ترجح فيها كفة هذا 

فــعــل كــل شـــيء يــنــاقــض األحــــزاب السياسية 
ــزاب،  الــتــقــلــيــديــة«. ونــّبــه مــن نــشــاط تــلــك األحــ
ومن بينها »البديل من أجل أملانيا، وعلى كل 
واحد منا أن يتوقع ماذا يعني عندما يصبح 
هؤالء أقوى من الالزم في انتخابات أوروبا«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اتهم  جهته،  من 
مــــاكــــرون، ســتــيــف بــــانــــون، كــبــيــر مــســتــشــاري 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب لــلــشــؤون 
االســتــراتــيــجــيــة الـــســـابـــق، واألولـــيـــغـــارشـــيـــني 
»الـــتـــآمـــر مـــع قــومــيــني فـــي أوروبـــــا  ـــ الــــــروس بـ
لتفكيك االتحاد األوروبــي«. وقال ماكرون في 
فــرنــســيــة نشرت  إقليمية  مــقــابــلــة مــع صــحــف 
أمس الثالثاء، إن »على األوروبيني أال يكونوا 
سذجًا بشأن التدخل األجنبي قبل انتخابات 
البرملان األوروبــي هذا األسبوع«. وأضــاف أن 
»الروس وآخرين يمّولون األحزاب السياسية 
املتطرفة في أوروبا«، من دون أن يخوض في 
تفاصيل. وكانت مقابلة ماكرون بمثابة النداء 
الوسطية  للحصول على دعم حركته  األخير 
فــي االنــتــخــابــات، الــتــي مــن املــتــوقــع أن يكسب 
فيها القوميون عددًا قياسيًا من املقاعد الـ751 
في  عليها، وخصوصًا  التنافس  يجري  التي 
ماكرون  وإيطاليا وبريطانيا. وخّص  فرنسا 
بانون بالنقد، علمًا أن األخير كان في فرنسا 
الزعيمة  األيــام املاضية، مشيدًا بحملة  خــالل 

اليمينية املتطرفة مارين لوبان.

مأزق 
عمران خان

الــرحــمــن، يــبــدو أن املــعــارضــة تمكنت مــن لم 
شملها وتوحيد صفها بهدف العمل املوحد 
ــان، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  ــ ــمـــران خـ ضـــد حــكــومــة عـ
 عــلــى كــاهــل الشعب 

ً
املــعــارضــة »عــبــئــًا ثــقــيــال

الباكستاني«. في السياق، قال فضل الرحمن 
فــي بــيــان، إنـــه »بــالــنــظــر إلـــى حــالــة باكستان 
أن نتماسك  اآلوان  آن  السياسية واملعيشية، 

إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

املـــعـــروف فــي بــاكــســتــان أن تــاريــخ 
الــــــخــــــالفــــــات والــــــــصــــــــدامــــــــات بـــني 
األحزاب، تحديدًا بني حزب الشعب 
السابق آصف علي زرداري  الرئيس  بزعامة 
الـــوزراء  رئيس  بزعامة  اإلسالمية  والــرابــطــة 
السابق نــواز شريف، طويل جــدًا. وال ُيخفى 
حاليًا على أحد وجود خالفات حادة بني تلك 
ــزاب، غــيــر أن ســيــاســات الــحــزب الحاكم  ــ األحـ
في التعامل مع معارضيه، خصوصًا في ما 
يتعلق بمالحقة القيادات البارزة في األحزاب 
مــن جــهــة، وتــعــامــل املــؤســســة الــعــســكــريــة من 
السياسية على  الــقــوى  أرغــمــت  ثــانــيــة،  جهة 
نبذ الخالفات الداخلية ولّم شملها من أجل 
إسقاط الحكومة، بذريعة فشلها في مواجهة 

ملفات شائكة، كالوضع املعيشي.
وبعد مــشــاورات دامــت أشــهــرًا عــدة، وجهود 
الرابطة  زرداري وزعيم حزب  بذلها  وساطة 
شهباز شــريــف، شقيق نــواز شــريــف، وزعيم 
ــمــــاء اإلســــــــــالم املــــــولــــــوي فــضــل  ــلــ جـــمـــعـــيـــة عــ

حد من أجل إسقاط حكومة عمران خان 
ّ
ونت

الــــذي دفـــع الــبــالد بــســيــاســاتــه الــهــشــة صــوب 
الهاوية«، محذرًا من أن »الوضع ينحو نحو 

األسوأ إذا ما استمر خان في الحكم«. 
تــصــريــحــات زعـــيـــم جــمــعــيــة عــلــمــاء اإلســــالم 
حــمــلــت رســـائـــل مـــوّجـــهـــة إلــــى حــكــومــة خــان 
الغالء  متزايدة بسبب  تواجه ضغوطًا  التي 
الناجم عن تدهور قيمة العملة الباكستانية 
مــقــابــل الـــــدوالر األمــيــركــي، كــمــا أن الــرســائــل 
طــاولــت املــؤســســة الــعــســكــريــة املــتــهــمــة بدعم 
كثيرة،  ضغوطًا  بسببه  تواجه  والتي  خــان، 
عالوة على التحديات األمنية، ال سيما على 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع الــهــنــد والــغــربــيــة مع 
أفغانستان، وكذلك الحراك الداخلي، ال سيما 
قضية االنفصاليني البلوش والصراع الدائر 

مع حركة الدفاع عن البشتون.
ويــبــدو أن ضــغــوط الــحــكــومــة املــتــزايــدة على 
 مــــا تـــواجـــهـــه حـــالـــيـــًا مــن 

ّ
ــل ــ ــة فــــي ظـ ــارضـ ــعـ املـ

ــٍد.  تــحــديــات، جــعــل األخـــيـــرة فـــي خـــنـــدٍق واحــ
فنواز شريف موجود في أحد أكبر السجون 
الباكستانية، على الرغم من وضعه الصحي 

العمل  الصعب، وذلــك بعد منعه من مــزاولــة 
ــحـــزب، أمــــا آصــف  الــســيــاســي ومــــن رئـــاســـة الـ
املؤسسة  مــن  بالفساد  فمتهم  زرداري  علي 
 عـــن أن الــعــديــد مـــن قـــادة 

ً
الــقــضــائــيــة، فــضــال

الحزبني يواجهون أوضاعًا مشابهة.
وبــــــرأي الـــنـــاشـــط مــحــمــد ســعــيــد خـــــان، الـــذي 
تـــحـــدث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن »هــــؤالء 
يــدركــون أن من أولــويــات حكومة عمران خان 
مــالحــقــة الــضــالــعــني فـــي الــفــســاد واســتــخــراج 
ــــوال املــنــهــوبــة مــنــهــم، ولــعــل هـــذا األمـــر قد  األمـ
جــعــل الــحــكــومــة فـــي مــــأزق كــبــيــر، إذ إن خــان 
بقي في امليدان السياسي من دون أي مساند، 
فجميع األحزاب السياسية والدينية املعروفة 
في البالد وحتى األحزاب الصغيرة عارضته«.

يــأتــي ذلـــك فــي خــضــم مــا تــواجــهــه الحكومة 
كتدهور  داخلية  تحديات  مــن  الباكستانية 
تدهور  بعد  واملعيشية  االقتصادية  الحالة 
إلــى غالء  أدى  ما  الباكستانية،  العملة  قيمة 
لــم تــشــهــد بــاكــســتــان مــثــلــه فــي الــســابــق. كما 
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة تـــحـــديـــات خـــارجـــيـــة مــن 
يتعلق  مــا  فــي  املتحدة وحلفائها،  الــواليــات 
باكستان  واتــهــام  املسلحة  الــجــمــاعــات  بــأمــر 
بمساندتها. وتخشى باكستان من إدراجها 
املالية  الــرقــابــة  ملنظمة  الــســوداء  القائمة  فــي 
الدولية بعدما أدرجت في القائمة الرمادية، 
ألن خــطــوة كــهــذه ســتــزيــد الــوضــع املعيشي 
تعقيدًا، وسيصب ذلك في مصلحة األحزاب 
بكل  للقيام  كلمتها  وحـــدت  الــتــي  املــعــارضــة 

مــا يــســاعــدهــا فــي إســقــاط الــحــكــومــة. وكــانــت 
املعارضة قد تداعت إلى عقد اجتماع لقيادات 
حــــزب الــشــعــب وحــــزب الـــرابـــطـــة عــلــى طــاولــة 
واحـــدة فــي منزل بــالول بوتو زرداري، نجل 
زرداري، على الرغم من تاريخ الصراعات بني 
الحزبني الرئيسيني، وذلك يوم األحد املاضي، 
في العاصمة إسالم آباد. وكان االجتماع على 
هامش مأدبة إفطار، وشارك فيه قياديون من 
الـــوزراء السابق،  حــزب الشعب، وهــم: رئيس 
خاقان  شاهد  حاليًا  الشيوخ  مجلس  عضو 
عباسي، ووزير اإلعالم السابق برويز رشيد، 
ووزير الدفاع السابق خواجه آصف، ومريم 
صفدر، ابنة نواز شريف، وقيادات في حزب 
الـــرابـــطـــة. ومــــن حــــزب الــشــعــب بـــــالول بــوتــو، 

وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حـــاصـــل بــزنــجــو، 
ووزير الداخلية السابق أفتاب شيرباو. كما 
املولوي  شــارك زعيم جمعية علماء اإلســالم 
اإلسالمية  الجماعة  وزعــيــم  الــرحــمــن،  فضل 

سراج الحق، وممثلون عن أحزاب قومية.
ــزاب الــحــاضــرة عــلــى التباحث  ــ واتــفــقــت األحـ
بجميع الخيارات من أجل إسقاط الحكومة، 
على أن تكون البداية بعقد مؤتمر لأحزاب 
من  الشارع  تحريك  ثم  والدينية،  السياسية 
واعتصامات  وإضــرابــات  احتجاجات  خــالل 
ــا تـــفـــاهـــمـــت  ــمــ ــــالد. كــ ــ ــبـ ــ ــ ــة أرجـــــــــــاء الـ ــ ــافـ ــ ــي كـ ــ فــ
األحـــــــزاب عــلــى أن تـــبـــدأ االحـــتـــجـــاجـــات بعد 
عــيــد الــفــطــر )الــثــلــث األول مــن شــهــر يونيو/ 
املقبل(، وستتضمن مسيرات كبرى  حزيران 

واعتصامات في العاصمة واملدن الرئيسية، 
 عن التظاهرات.

ً
فضال

وجــاء فــي البيان الــصــادر عــن املجتمعني أن 
والدينية  السياسية  األحـــزاب  بــني  التنسيق 
املعارضة ضروري، ومحاولة ال بد منها من 
أجل إخراج البالد من املأزق. كما لفت إلى أن 
املعيشة،  غــالء  ملف  في  تباحثوا  املجتمعني 
ــزاب  ــ ــا تـــمـــارســـه الـــحـــكـــومـــة فــــي حــــق األحــ ــ ومـ
الــســيــاســيــة مــن أعــمــال انــتــقــامــيــة، وبــالــتــالــي 
قرروا االتحاد معًا من أجل إسقاط الحكومة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعض القياديني 
املــشــاركــني فــي االجــتــمــاع، قـــال بـــالول بــوتــو: 
»لقد تم االتفاق بني األحزاب السياسية على 
االحتجاج داخــل البرملان وخــارجــه، من أجل 
الــبــالد والـــخـــروج مــن الــحــالــة الــصــعــبــة التي 
نعيشها. كــمــا تــم االتــفــاق عــلــى عــقــد مؤتمر 
لجميع األحزاب الباكستانية بعد عيد الفطر 
ويكون ذلك برئاسة املولوي فضل الرحمن«.

من جهته، طرح شاهد خاقان عباسي أسئلة 
املؤتمر  فــي  معتبرًا  الحكومة،  تشكيل  حــول 
تّم  الحكومة  »تشكيل  أن  نفسه،  الصحافي 
انتخابات  الــتــزويــر  إذ ســاد  مــــزّورة،  بطريقة 
الـــعـــام املـــاضـــي، واآلن الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي 
يدفع ثمن ذلك ألن رئيس الوزراء ال يستطيع 
إدارة الـــبـــالد. كــمــا بــــدا عـــاجـــزًا فـــي مــواجــهــة 
ملفات ريادية مهمة، وفشل تمامًا في إيجاد 
حل للتحديات الجمة التي تواجهها البالد«.

ــــرك املـــــعـــــارضـــــة ضــد  ــــحـ ــيــــت تـ ويــــرتــــبــــط تــــوقــ
الحكومة  الفطر بمواجهة  الحكومة بعد عيد 
ــعـــار ورفـــع  ضــغــطــًا شــعــبــيــًا بــســبــب غـــالء األسـ
رســـوم الــكــهــربــاء والــغــاز عــلــى خلفية تــدهــور 
قــيــمــة الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مــقــابــل الــــدوالر. 

وتنتشر تــوقــعــات بــتــدهــور الــحــالــة أكــثــر بعد 
االستدانة من صندوق النقد الدولي. بالتالي 
يبدو أن األحزاب السياسية تسعى الستغالل 
الــوضــع، وال شك أنــه في الوقت الــراهــن يمكن 
حـــث املـــواطـــن الــبــاكــســتــانــي عــلــى االحــتــجــاج 
وإنــزالــه إلــى الــشــارع بقليل مــن الــجــهــد، نظرًا 
لــحــالــة االســـتـــيـــاء املــــوجــــودة بــســبــب الــوضــع 

املعيشي الهش.
لكن السؤال األهم يبقى حول موقف املؤسسة 
حتى  بل  الحكومة،  بدعم  املتهمة  العسكرية 
بــإيــصــال عـــمـــران خــــان إلــــى ســــدة الــحــكــم في 
انتخابات العام املاضي. ال شك أنها في الوقت 
الحكم  عــلــى  االســتــيــالء  تستطيع  ال  الـــراهـــن 
بــصــورة مــبــاشــرة، كــمــا كــانــت تــفــعــل ســابــقــًا، 
ولــكــنــهــا ســتــســعــى إلـــى أن يــبــقــى فـــي الحكم 
َمـــن هــو أقــــرب إلــيــهــا، وذلــــك مــن أجـــل املضي 
بالشؤون  املتعلقة  الخاصة  سياساتها  فــي 
يرتبط  مــا  والــخــارجــيــة، خصوصًا  الداخلية 
الوحيدة  املشكلة  أن  غير  أفغانستان.  بملف 
التي قد تخشاها املؤسسة العسكرية تتصل 
بمواجهة املواطن، ما سيدفعها إلى التعاون 
مع الحكومة من أجل عدم حصول تظاهرات 

وإضرابات.
ــــات مـــعـــارضـــة  ــركـ ــ ــاك حـ ــنــ ــار إلــــــى أن هــ ــ ــــشـ ُيـ
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة والــحــكــومــة كحركة 
 في 

ً
الــدفــاع عــن الــبــشــتــون، املـــوجـــودة أصـــال

ــشـــارع مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وهــــي بالطبع  الـ
الحكومة  بــني  الــحــالــي،  الــوضــع  ستستغل 
 زج العديد من أنصارها 

ّ
واملعارضة، في ظل

فـــي الـــســـجـــون ومــقــتــل بــعــضــهــم بــرصــاص 
ــوى األمــــــن، كما  مــجــهــولــني أو بـــرصـــاص قــ

تقول الحركة.

)Getty( محاكمة ترامب أمر غير مستبعد

انُتخب خان العام الماضي بدعٍم من الجيش )فاروق نعيم/فرانس برس(

كورتز يخضع لحجب الثقة في البرلمان النمساوي )أليستر غرانت/فرانس برس(

الفطر  عيد  بعد  باكستان  تشهد  أن  ينتظر 
المفتوح  السياسي  التصعيد  مــن  مرحلة 
األحزاب  قررت  بعدما  االحتماالت،  جميع  على 
العمل  خــان  عــمــران  لحكومة  الــمــعــارضــة 
المشترك بغية الضغط عليه إلسقاط حكومته، 
وسط تحشيد لالحتكام إلى الشارع وتوظيف 

األوضاع االقتصادية الصعبة ضده

قضية

المعارضة الباكستانية 
تتحد إلسقاط حكومته

حركة الدفاع 
عن البشتون جاهزة 

الستغالل الوضع

يخشى الجيش انقالب 
المواطنين عليه في ظّل 

اتحاد المعارضة

طلب ترامب من 
مستشار سابق له عدم 
المثول أمام الكونغرس

بدت فضيحة حزب 
»الحرية« اليميني 

المتطرف في النمسا، 
وكأنها جرس إنذار يهّدد 

اليمين األوروبي المتطرف 
عشية االنتخابات األوروبية 

هذا األسبوع

تحاصر األزمات مع 
الكونغرس الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، 
وسط توقعات بأن 

تشهد األيام المقبلة 
مزيدًا من التطورات التي 

ال تصب لصالحه

أمس  )الصورة(،  قريشي  محمود  شاه  الباكستاني  الخارجية  وزير  دعا 
الثالثاء، الهند إلى إجراء حوار مع باكستان لتعزيز السالم اإلقليمي. واتهم 
للقناة  تصريحات  فــي  قريشي،  
الرسمية،  الباكستانية  التلفزيونية 
»الهند بأنها ترغب في قمع نضال 
المحتلة  كشمير  في  الكشميريين 
من قبل القوات الهندية«. وكانت 
العالقة بين الهند وباكستان، بلغت 
فبراير/ في  العسكري  الصدام  حد 

»جيش  اعتداء  خلفية  على  شباط 
الهندية  الــقــوات  على   محمد« 

في كشمير.

دعوة الهند إلى الحوار

متاعب ترامب مع القانون تتفاقم
تحليل

الحدث

متابعة
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تدخل إسرائيلي وألغاز

إرباك ما قبل االنتخابات التونسية

»عيش تونسي« 
جمعية جديدة تثير 

شكوك البعض

تونس ـ وليد التليلي

السياســي  املنــاخ  يشــهد 
الغمــوض  مــن  حالــة  التونســي 
تداخــل جملــة  بســبب  واإلربــاك 
مــن املعطيــات الجديــدة التــي طــرأت على 
نوعية الالعبني الجدد عشية االنتخابات 
التشريعية املقررة في 6 أكتوبر/ تشرين 
األول املقبل، وبسبب جو من التشكيك في 
األدوات االنتخابية الرئيســية، مثل ســبر 
اآلراء حــول ميول التونســيني السياســية 
وعملية التســجيل لالنتخابات، وتمويل 
توزيــع  وإعــادة  والجمعيــات،  األحــزاب 
وغيــر  متســّرع  بشــكل  الحزبيــة  األوراق 
 عــن التحالفــات املتغّيــرة 

ً
مفهــوم، فضــال

التقليديــة  األركان  وتشــتت  باســتمرار، 
الرئيســية التي أسســت للمشهد الحالي، 
 .2014 عــام  املاضيــة  االنتخابــات  فــي 
 وضــع إقليمــي ملتهــب 

ّ
كل ذلــك فــي ظــل

ومفتوح على كل االحتماالت في الجزائر 
وليبيــا مــن جهــة، واســتمرار التهديــدات 

اإلرهابية من جهة أخرى.
وأكــد رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، 
يوم الجمعة املاضي، أن »تونس ما زالت 
تعيــش علــى وقــع التهديــدات اإلرهابيــة، 
وأنــه قــد تــم إحبــاط الكثير مــن العمليات 
اإلرهابية قبل شــهر رمضان«، مؤكدًا أنه 
»تفادينــا الكثيــر مــن الكــوارث«. وتزامــن 
حديث الشاهد مع إعالن وزارة الداخلية 
التونسية عثورها على مخزن لألسلحة 
في جبال سمامة في القصرين، وإفشالها 
كانــت  رمضــان  فــي  إرهابيــة  مخططــات 
تنــوي اســتهداف دوريــات أمنية. وعالوة 
جــاء  الصعــب،  األمنــي  املنــاخ  هــذا  علــى 
خبر التدخل اإلسرائيلي في االنتخابات 
عمومــا،  السياســي  واملشــهد  التونســية 
طا 

ّ
مســل كبيــرة  تهديــد  برســائل  ليبعــث 

الضــوء علــى هــذه التدخــالت الخارجيــة 
التــي لــم تتوقــف فــي الحالــة التونســية، 
والعمل باســتمرار على ضرب االستقرار 

النسبي.
مجموعــة  »فيســبوك«  وحــددت 
كمصــدر  اإلســرائيلية  »أرخميــدس« 
سياســة  رئيــس  وقــال  األنشــطة.  لهــذه 
»فيســبوك«،  فــي  اإللكترونــي  األمــن 
فــي مؤتمــر صحافــي،  ناثانيــل غليشــر، 
الشــركات  وجميــع  املؤسســة  »هــذه  إن 
التابعــة لهــا محظــورة اآلن مــن فيســبوك 
وقــد تــم إصــدار خطــاب إيقــاف«. وذكــرت 

اإلســرائيلية  »املجموعــة  أن  »فيســبوك« 
علــى  دوالر  ألــف   800 مــن  أكثــر  أنفقــت 
إعالنات وحسابات في منصة فيسبوك، 
وأن لديها 65 حســابا و161 صفحة و12 
حدثــا علــى فيســبوك وأربعــة حســابات 
 2.8 نحــو  ويتابــع  إنســتغرام.  علــى 
مليــون شــخص صفحــة أو أكثــر من هذه 
املجموعــة  هــذه  وتعمــل  الصفحــات«. 
اإلسرائيلية بالتحديد مع وكالء لها في 

أفريقيــا والكاراييبي وأميركا الالتينية، 
ويديرهــا جنــدي ســابق عمــل فــي ســالح 
حاليــا  ويحــرك  اإلســرائيلي،  الجــو 
»تقديــم  غطــاء  تحــت  مؤثــرة  لوبيــات 
ل 

ّ
استشارات سياسية« في أوروبا. وتكف

فــي الســنوات األخيــرة بمهمــة الترويــج 
وضــد  لإلرهــاب  إســرائيل  »مقاومــة  لـ
دعــوات مقاطعة البضائع اإلســرائيلية«. 
وتداولــت تقاريــر عــدة وجــود صفحــات 
فــي تونــس تابعة لهذه املجموعة، وتقف 
ورئيــس  النهضــة  حركــة  ضــد  تحديــدًا 

الحكومة يوسف الشاهد.
التطــورات،  هــذه  علــى  تعليقــه  وفــي 
»تحيــا  لحركــة  العــام  األمــني  اســتغرب 
ســليم  للشــاهد،  الداعمــة  تونــس« 
العزابــي، عــدم الرد والتحــرك ضد هجمة 
مــن مؤسســات إســرائيلية ضــد الشــاهد. 
اجتمــاع  فــي  بهــا  توجــه  كلمــة  وفــي 
نســائي لحزبــه، قــال العزابــي إنه »لم يتم 
التحــرك مــن أي طــرف ضد هــذه الهجمة، 
السياســية  األحــزاب  رؤيــة  يعكــس  مــا 
الحكومــة«.  لرئيــس  أخــرى  ومكونــات 
وأضــاف أنــه »لــو حصــل ذلــك فــي بلــدان 
وخرجــت  البيانــات  تنزيــل  لتــم  أخــرى 
التظاهرات«، معتبرًا أن »رئاســة حكومة 
أحــزاب  علــى  غريبــة  أصبحــت  تونــس 

ومكونات تونسية«.
ظهــورًا  التونســيون  يتابــع  املقابــل،  فــي 
مفاجئــا لجمعيــة مدنيــة بــدأت تنخــرط 
فــي الحقــل السياســي. وتحمــل الجمعيــة 
اســم »عيــش تونســي« )أي أحيــا بشــكل 
تونســي(، وبــدت أنشــطتها تظهــر بذخــا 
األســئلة  بعــض  أثــار  مــا  اإلنفــاق،  فــي 
األعضــاء  مــن  واحــدة  أن  كمــا  حولهــا. 
املؤسسني للجمعية، ألفة تراس، اعتبرت 
لالنتخابــات  الترشــح  حقهــا  »مــن  أن 
الرئاســية«، مشــيرة إلــى أنهــا »يمكــن أن 
تفكــر فــي ذلــك إذا رأت أن فــي ترشــحها 

مصلحة لتونس«.
أنهــا  إلــى  إذاعــي،  حــوار  فــي  وأشــارت 
قامــت بصــرف املليــارات فــي تونس منذ 
مشــاريع  فــي  ُصرفــت  التــي  منهــا  مــّدة، 
للطــالب  ومنهــا  واجتماعيــة،  ثقافيــة 
كمــا  الخــارج.  فــي  يدرســون  الذيــن 
زوجهــا  بــني  الصداقــة  عالقــة  طرحــت 
والرئيــس  رامبــورغ،  غيــوم  الفرنســي 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، أكثــر مــن 
حاملــة  تــراس  أن  خصوصــا  ســؤال، 
والفرنســية.  التونســية  للجنســيتني 
وكالــت جهــات عــدة االتهامــات لجمعيــة 
»عيــش تونســي«، وطرحــت أســئلة حول 
تمويلهــا  ومصــادر  الحقيقيــة  نواياهــا 
املعطيــات  مــع  تعاملهــا  وأســلوب 

الشــخصية للتونسيني.
الخبيــر  ذكرهــا  االتهامــات  آخــر 
بــأن  الجــودي، وتفيــد  االقتصــادي معــز 
وخفايــا  نوايــا  تحمــل  تونســي  »عيــش 
العمــل  وتســتعمل  ومريبــة  مبطنــة 
معروفــة،  غيــر  ألغــراض  الجمعياتــي 
وتمويلهــا مــن الخــارج. كمــا أن أســلوب 
عيــش تونســي غير أخالقــي، تحديدًا من 

واالتصــال  املواطنــني  أرقــام  أخــذ  خــالل 
بهــم«. وردت الجمعيــة بأن »هذه الحملة 
ضدها ال تثنيها عن مواصلة عملها من 

أجل التونسيني«.
وبقطــع النظــر عن صحــة هذه االتهامات 
من عدمها وما تحمله ربما من مخاوف 
أن  وخصوصــا  جديــد،  وافــد  كل  مــن 
االنتخابــات  فــي  أثبتــوا  التونســيني 
البلديــة العام املاضي، أنهم يبحثون عن 
ميولهــم  يفســر  بمــا  مقترحــات جديــدة، 
بقــوة نحــو املســتقلني، فــإن األكيــد هو أن 
هنــاك جــوًا مــن الضبابيــة يلــف املشــهد 
مــع  خصوصــا  التونســي،  السياســي 
تقديم شركات سبر اآلراء أرقاما مفاجئة 
بشــكل  أخيــرًا  بــرزت  شــخصيات  حــول 

الفت.
مــع العلــم أنــه تــّم تســجيل دخــول نحــو 
مليــون ناخــب جديــد علــى الخــط، وهــو 
مــا بعثــر أوراقــا كثيــرة بشــأن التوقعــات 
وطــرح  املقبلــة،  باالنتخابــات  الخاصــة 
فــي الوقــت نفســه استفســارات حــول هذا 
الجميــع  كان  بعدمــا  الجديــد،  املليــون 
يتحدث عن نفور من األحزاب السياسية 

واالنتخابات.
املكلــف  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  وقــال 
باالنتخابات في حركة النهضة، محسن 
منــذ  صحافــي  مؤتمــر  فــي  النميشــي، 
فــي  نقائــص  ســجلت  »الحركــة  إن  أيــام، 
عمليــة التســجيل، أهمهــا وجــود شــبهة 
فــي التســجيل اآللــي«، مؤكــدًا أن »الحــزب 
تلقــى العديــد مــن الشــكاوى، خصوصــا 
اكتشــفوا  الذيــن  الجــدد،  الناخبــني  مــن 

أنهم مسجلون من دون علمهم«.
خطــوات  تبــدو  الحزبيــة،  الحركــة  وفــي 
ومشــوبة  بطيئــة  التحالــف  ومحــاوالت 
بكثيــر مــن الريبــة والحســابات الضيقــة، 
ولم تفلح أي منها حتى اآلن في التحقق، 
علــى الرغــم ممــا يشــير إليــه كثيــرون مــن 
أن هنــاك مشــاورات متقدمــة لالنصهــار 
أو التحالــف. لكــن العكــس هــو مــا يحدث 
بالضبــط، مــع تميــز املشــهد بحالــة مــن 
مســتقلة  مكونــات  وصعــود  التفتــت 
تجميــع  عــن  بحثهــا  تّدعــي  جديــدة، 
العبــني  تضيــف  أنهــا  حــني  فــي  القــوى، 

 .
ً
جددًا للمشهد املشتت أصال

إلــى  قــادت  املشــحونة  األجــواء  هــذه 
عــدد  لــدى  الواضــح  القلــق  مــن  حالــة 
التــي  السياســية  الشــخصيات  مــن 
ولــم  الجديــد«،  »العربــي  إليهــا  تحدثــت 
مــن  أصبــح يخشــى  أنــه  يخــف بعضهــا 
تكاثــر األســباب التــي قــد تدعــو لتأجيــل 
االنتخابــات. ولكــن رئيــس الهيئــة العليا 
بفــون،  نبيــل  لالنتخابــات،  املســتقلة 
إمكانيــة  صحافيــة،  نــدوة  خــالل  نفــى 
 إنــه »مــن غيــر 

ً
تأجيــل االنتخابــات، قائــال

التشــريعية  االنتخابــات  تأجيــل  الــوارد 
حددهــا  مواعيــد  ألنهــا  والرئاســية 
»دعــوات  أن  علــى  وشــّدد  الدســتور«. 
التأجيــل تعد خرقا للدســتور التونســي، 
االنتخابــات  علــى  مؤتمنــة  والهيئــة 

وتطبيق مقتضياته«.

سياسة
بــدا اإلرباك واضحًا في مســار االنتخابات التونســية، على وقع تعــّدد الالعبين المحليين وتبدل التحالفــات، فضًال عن حضور العامل 
الخارجي، المتمثل خصوصًا في التدخل اإلســرائيلي اإللكتروني في االنتخابات والمشــهد السياســي عمومًا. ويضاف إلى كل ذلك 

ظهور جمعية »عيش تونسي« بشكل مفاجئ وبروز تساؤالت عدة حولها

التحضيرات مستمرة لالنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تونس ـ آدم يوسف

ال يفصــل التونســيني ســوى يــوم واحــد 
للمشــاركة  التســجيل  بــاب  إغــالق  عــن 
فــي االنتخابــات التشــريعية والرئاســية 
األول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  املقررتــني 
ونوفمبــر/ تشــرين الثاني علــى التوالي، 
جديــد  ناخــب  مليــون  التحــاق  بعــد 
مــن  وغالبيتهــم  االنتخابــي،  بالســجل 
الشباب، وسط خشية األحزاب من الكتلة 
االنتخابيــة الجديــدة. وأكــد نائــب رئيس 
لالنتخابــات،  املســتقلة  العليــا  الهيئــة 
»العربــي  فــاروق بوعســكر، فــي حديــٍث لـ
الجــدد  املســجلني  »عــدد  أن  الجديــد«، 
ناخــب،  آالف  وســبعة  مليونــا  تجــاوز 
وبلــغ العــدد اإلجمالــي الجديد 1007611 
و469076  أنثــى   538532 وهــم  ناخبــا، 
ذكــرًا«. وأشــار إلــى أن »أكثــر مــن 14 ألــف 
مســجل يمثلون التونســيني املقيمني في 
الخارج«. ولفت بوعســكر إلى أن »67 في 
املائــة مــن املســجلني الجــدد هــم مــن فئــة 
الشــباب الذيــن ال تتجــاوز أعمارهــم الـ35 
أن  كمــا  نســاء،  املائــة  فــي   54 وأن  ســنة، 
حوالي 30 في املائة من املسجلني الجدد 
هــم مــن طــالب الجامعــات الذيــن تــراوح 
وأضــاف  ســنة«.  و25   18 بــني  أعمارهــم 
التســجيل،  عمليــة  إغــالق  »ســيتم  أنــه 
اليــوم األربعــاء، بعــد بــدء التســجيل فــي 
10 إبريــل/ نيســان املاضــي«، مشــيرًا إلى 
أن »مجلــس الهيئــة برمــج جلســة اليــوم 
لتقييــم آخــر األرقــام املرفوعــة فــي عمليــة 
التمديــد  درس  إمكانيــة  مــع  التســجيل، 
التيــار  مثــل  عــدة،  أحــزاب  طلــب  بعــد 
الديمقراطي وحركة الشعب وحزب آفاق 
التكتــل  وحــزب  املســار  وحــزب  تونــس 
والحــزب  الشــعبية  والجبهــة  والبديــل 

الجمهوري وغيرهم«.
ولم تشهد هيئة االنتخابات هذا التدفق 

حــني   2014 انتخابــات  منــذ  للناخبــني 
تراجــع منســوب االقبــال علــى التســجيل، 
التشــريعية  االنتخابــات  وشــهدت 
التونســية الجزئيــة علــى »مقعــد أملانيا« 
فلــم  النظيــر،  عــام 2017، عزوفــا منقطــع 
يشــارك ســوى 5 فــي املائــة مــن الناخبــني. 
كمــا عرفــت االنتخابــات البلديــة فــي عــام 
مســتوى  علــى  انتكاســة  املاضــي   2018
باملحطــات  مقارنــة  واملشــاركة،  اإلقبــال 

االنتخابية السابقة.
وتستهدف هيئة االنتخابات 3.5 ماليني 
تونســي يحــق لهــم االنتخــاب واملشــاركة 
ببلوغهــم ســن 18  املقبلــة  املحطــات  فــي 
عــدد  أن  اإلحصــاءات  وكشــفت  عامــا. 
الناخبــني املســجلني بلــغ 5 ماليــني و369 
ألفــا و892 شــخصا، وينتظــر أن يلتحــق 
بهــم أكثــر مــن مليــون ناخــب جديــد بعــد 
انقضــاء آجال التســجيل، فيمــا يرجح أن 

يبلــغ عــدد الناخبــني أكثــر مــن 6 ماليــني 
ونصــف املليــون شــخص للمشــاركة فــي 
التــي ســتجري  التشــريعية  االنتخابــات 
فــي 6 أكتوبــر، فيمــا تنتظــم االنتخابــات 
 17 يــوم  األولــى  دورتهــا  فــي  الرئاســية 
مخــاوف  وتفاقمــت  املقبــل.  نوفمبــر 
ســيل  تدفــق  مــن  السياســية  األحــزاب 
الناخبــني، وخصوصــا مــن فئــة الشــباب، 
عــن  هواجــس  األحــزاب  قيــادة  لترافــق 
مصيــر مليــون صــوت جديــد لــم تكــن في 
االنتخابيــة  الكتلــة  عتبــر 

ُ
وت الحســبان. 

لألحــزاب  بالنســبة  مجهولــة  الجديــدة 
الحســابات  بدقــة  تتابــع  التــي  الكبــرى 
امليدانيــة وحظوظهــا االنتخابيــة، لتجــد 
نفســها أمام ســلة مجهولــة من األصوات 

غير معلومة املصير.
صاحــب  النهضــة،  حــزب  وانتقــد 
األغلبيــة البرملانيــة، فــي نــدوة صحافية، 
التســجيالت األخيرة، فقال عضو املكتب 
بمكتــب  ــف 

ّ
املكل للحركــة،  التنفيــذي 

محســن  ــي، 
ّ
املحل والحكــم  االنتخابــات 

هيئــة  بــه  قامــت  مــا  »نثمــن  النويشــي: 
االنتخابات ولكننا ضد تضخيم السجل 
بشــيء  النويشــي  وشــكك  االنتخابــي«. 
مــن الحــذر فــي عمليــة التســجيل، مشــيرًا 
إلــى »وجــود شــبهة التســجيل اآللــي فــي 
الهيئــة  لــدى  الناخبــني  تســجيل  عمليــة 
لالنتخابــات«. مضيفــا  املســتقلة  العليــا 
أنه »عندما توّجه مواطنون في مختلف 
الشــبان  الجمهوريــة، خصوصــا  جهــات 
والطــالب، للتســجيل فــي مكاتــب الهيئة، 
وجدوا أنفســهم مســّجلني. وعادة ما يتّم 
تســجيلهم فــي مكاتــب اقتــراع بعيدة عن 
مقــّر ســكناهم«. مــن جهتــه، نفــى رئيــس 
الهيئــة العليــا لالنتخابــات نبيــل بفــون 
االعتمــاد علــى التســجيل اآللــي، مشــّددًا 
علــى أن »اإلشــعارات التــي بلغــت الهيئــة 

بهذا الخصوص لم تتجاوز 15 حالة«.

مليون ناخب جديد مجهولو النوايا
 تــّم تســجيل أكثر مــن مليــون ناخــب جديد للمشــاركة فــي االنتخابــات التشــريعية والرئاســية 
فــي تونس، وســط مخاوف األحزاب مــن توّجه الكتلــة الناخبة الجديــدة، خصوصًا أن معظم 

هؤالء من الشباب
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نفى بفون اعتماد التسجيل اآللي )األناضول(
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الكويت ــ أحمد الزعبي

يتجــه البرملــان الكويتــي إلقــرار قانــون جديــد يقضــي 
لجميــع  املائــة  فــي   100 بنســبة  كامــل  دعــم  بتقديــم 
الخدمــات التــي تقــدم للمواطنــني فقــط، وذلــك بهــدف 

تخفيف األعباء املعيشية.
»العربــي  حصلــت  الــذي  القانــون،  مســودة  وأشــارت 
الجديــد« علــى نســخة منــه، إلى أن الخدمــات املدعومة 
تشــمل البنزيــن والكهربــاء واملــاء، الفتــا إلى أنه ســيتم 
تتيــح  للمواطنــني  خاصــة  مميكنــة  بطاقــات  إصــدار 
)املنتجــات  املحروقــات  أســعار  علــى  الحصــول  لهــم 

البتروليــة( مدعومــة بشــكل كامــل، ومــن دون تحديــد 
كمية معينة أو سقف ملا سيتم صرفه لهم. وتقدر قيمة 
الجــاري،  املالــي  للعــام  الكويتيــة  امليزانيــة  فــي  الدعــم 
الــذي بــدأ فــي إبريل/نيســان املاضــي، بنحــو 13 مليار 
دوالر، بزيــادة  8.3 فــي املائــة، عــن العام املالي املاضي، 
الــذي ســجل 12 مليــار دوالر. وتأتــي هــذه الخطــوة من 
جانــب البرملــان، علــى الرغم مــن مطالب صندوق النقد 
الدولــي وتوصيــة الحكومــة بضــرورة ضبــط املوازنــة 
العجــز، عــن طريــق خفــض  العامــة للدولــة وتقليــص 

الدعم ورفع أسعار الخدمات العامة.
وكانــت الحكومــة قــد أصدرت عدة قــرارات بني عامي 

املحروقــات  أســعار  رفــع  تضمنــت  و2017،   2016
بجميــع أنواعها، ورفع أســعار الكهربــاء واملاء، فيما 
رفــع  فــي  تمثلــت  أخــرى  بقــرارات  الوافديــن  خصــت 
 500 إلــى  تصــل  بنســب  الصحيــة  الخدمــات   رســوم 

في املائة.
»العربي  وقــال أحمــد الهــارون، الخبير االقتصــادي لـ
يزيــد  قانــون  إلقــرار  البرملــان  توجــه  إن  الجديــد« 
الدولــة،  موازنــة  علــى  كبيــر  بشــكل  ســيؤثر  الدعــم، 
اإلصــالح  تقــوض  الخطــوة  هــذه  أن  إلــى   مشــيرا 

املالي واالقتصادي.
وأكــد نــواف الصانــع، أســتاذ االقتصــاد فــي جامعــة 

املواطنــني  عــن  املعيشــية  األعبــاء  »رفــع  أن  الكويــت، 
يجــب  ولكــن  أمــر جيــد،  الدخــل  محــدودي  وخاصــة 
أن يكــون بعيــدًا عــن برنامــج اإلصــالح االقتصــادي، 
خاصــة أن موازنــة الدولــة مــا تــزال تعانــي مــن عجــز 

مالي حتى اآلن«. 
وأشــار الصانــع إلــى أن أســعار النفــط مرتفعة حاليا 
،مــا يعنــي أن دعــم أســعار املحروقــات بشــكل كامــل 
املوازنــة،  فــي  البــاب  هــذا  دعــم  فاتــورة  مــن  ســيزيد 
الحكومــة،  علــى  املاليــة  األعبــاء  زيــادة  وبالتالــي 
خاصــة وأن الكويــت تســتورد أكثــر مــن 90 فــي املائــة 

من حاجتها من البنزين واملحروقات سنويا.

البرلمان الكويتي يبحث زيادة دعم المواطنين %100

تخفيضات للسلع الرديئة في أستراليا
أعلنــت ثانــي أكبــر سلســلة متاجر في أســتراليا أنها ســتبيع 
فواكــه »رديئــة« بأســعار مخفضــة تتــراوح بــني 10 و30 فــي 
املائــة عــن منتجــات مماثلــة بحالــة ممتــازة، وذلك في مســعى 
متاجــر  وقالــت  املبيعــات.  فــي  والهــدر  املخلفــات  لتقليــل 
دوالر  مليــون   738 بلغــت  أرباحــا  حققــت  التــي  »كوليــس«، 

أســترالي )508 ماليــني دوالر أميركــي( فــي النصــف األول مــن 
العــام املالــي 2018 /2019، إنهــا ســتجرب هــذا البرنامــج فــي 

متاجرها بمنطقتي ساوث أستراليا وفكتوريا. 
وقــال بــراد غورمــان، املديــر العــام لقســم اإلنتــاج فــي متاجــر 
إن  الثالثــاء،  أمــس  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  »كوليــس«، 

للزبائــن  »أنــا ممتــاز« ســيوفر  اســم  الــذي يحمــل  البرنامــج 
كميــات ضخمــة مــن الفواكــه والخضــراوات، مضيفــا أن »كافة 
هــذه املنتجــات تســاعد علــى تقليــل مخلفــات الطعــام، وتزيــد 
عمــوم إنتــاج املحاصيــل وعوائدهــا مــن خــالل االنتفــاع مــن 

خضراوات ال يمكن بيعها على مستوى التجزئة«.

استمرار الصراع يقلق مؤسسة النفط الليبية
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، أمس 
الثالثاء، إنها قلقة من تأثير انعدام سيادة القانون على 
قطاع النفط، مشيرة إلى أن معدات وآالت ُسرقت من 
الجيوفيزيائي.  لالستكشاف  أفريقيا  شمال  شركة  مقر 
وأضافت أنه في حادث أمني آخر جرى االستيالء على 

شاحنة وقود في جنوب ليبيا. 
استمرار  مع  ليبيا،  في  سوءًا  األمنية  األوضــاع  وتــزداد 
حفتر  خليفة  مليشيات  هجمات  عن  الناجمة  المعارك 
ما  الماضي،  نيسان  إبريل/  مطلع  منذ  طرابلس  على 

تسبّب في أضرار لمختلف الخدمات.

طاقة متجددة في األردن
هالة  األردنية،  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  قالت 
محطات  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  إن  زواتــي، 
بحلول  ميغاواط   2400 إلى  ستصل  المتجددة  الطاقة 
العام  عام 2021، مقابل حوالي 1130 ميغاواط نهاية 

الماضي 2018. 
وأشارت زواتي إلى أنه من المنتظر إضافة 1270 ميغاواط 
البناء  قيد  المتجددة  الطاقة  مشروعات  خــالل  مــن 
من  الكهربائية  الطاقة  أن  إلى  الفتة  والتنفيذ،  والتطوير 
مصادر الطاقة المتجددة تمثل اآلن حوالي 11 في المائة 

من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.

تراجع صادرات كوريا الجنوبية
تكنولوجيا  مــن  الجنوبية  كــوريــا  ــادرات  صـ تراجعت 
الماضي  نيسان  إبــريــل/  في  واالتــصــاالت  المعلومات 
 للشهر السادس على التوالي، بنسبة 10.6 في المائة على 

أساس سنوي. 
التجارة  وزارة  أصدرتها  التي  األولية  للبيانات  ووفقًا 
وكالة  وأوردتها  الثالثاء،  أمس  والطاقة،  والصناعة 
المعلومات  تكنولوجيا  صادرات  قيمة  فإن  يونهاب، 
دوالر،  مليار   15.22 الماضي  الشهر  بلغت  واالتصاالت 
ليسجل  دوالر،  مليارات   9.48 إلى  الواردات  وصلت  بينما 

القطاع فائضًا بقيمة 5.74 مليارات دوالر.

أخبار مختصرة

مصر: زيادة أسعار الكهرباء %38
القاهرة ــ العربي الجديد

أعلــن وزيــر الكهرباء املصري، محمد شــاكر، أمس 
املقــرر  الجديــدة  الكهربــاء  أســعار  عــن  الثالثــاء، 
تطبيقهــا اعتبــارًا مــن أول يوليــو/ تمــوز املقبــل، 
بالنســبة إلــى االســتهالك املنزلــي والتجــاري، فــي إطــار خطــة 
حكومية لتحرير األسعار نهائيا منتصف عام 2021، معتبرًا 
أن تطبيــق األســعار الجديــدة مــن شــأنه خفــض العجــز فــي 

قطاع الكهرباء إلى 16.5 مليار جنيه )970.5 مليون دوالر(.
وارتفــع ســعر الكيلــووات فــي الشــريحة األولــى لالســتهالك 
املنزلــي )مــن صفــر إلــى 50 كيلوواتــا فــي الشــهر( وهــي مــن 
الطبقــة الفقيــرة ومحــدودي الدخــل مــن 22 قرشــا إلــى 30 
قرشا بزيادة بلغت نسبتها 36.6 في املائة )الجنيه يحوي 

100 قرش(.
وفــي الشــريحة الثانيــة )مــن 51 إلــى 100 كيلــووات( مــن 30 
الشــريحة  وفــي  باملائــة،   33.3 بزيــادة  قرشــا   40 إلــى  قرشــا 

الثالثــة )مــن 101 إلــى 200 كيلــووات( مــن 36 قرشــا إلــى 50 
قرشا بزيادة بلغت 38.8 باملائة.

وارتفــع ســعر الكيلــووات فــي الشــريحة الرابعــة )مــن 201 إلى 
350 كيلوواتــا( مــن 70 قرشــا إلــى 82 قرشــا بزيــادة 17.1 فــي 
املائــة، وفــي الشــريحة الخامســة )من 351 إلــى 650 كيلوواتا( 
وفــي  باملائــة،   11.1 بزيــادة  قــرش   100 إلــى  قرشــا   90 مــن 
الشــريحة السادســة )مــن 651 إلــى 1000 كيلــووات( مــن 135 

قرشا إلى 140 قرشا بزيادة بلغت 3.7 في املائة.
ولم تقِض الزيادة الجديدة برفع سعر الكيلووات البالغ 145 
قرشــا فــي الشــريحة الســابعة )أكثــر مــن 1000 كيلــووات فــي 
الشــهر(، باعتبــار أن هــذه الشــريحة ال تحصــل علــى دعــم مــن 
الدولــة منــذ الزيــادة التي جرى إقرارهــا في يوليو/ تموز من 

العام املاضي 2018.
وبالنســبة للزيــادة فــي أســعار االســتهالك للقطــاع التجاري، 
ارتفــع ســعر الشــريحة األولــى )مــن صفــر إلــى 100 كيلــووات( 
وفــي  املائــة،  فــي   18.1 بزيــادة  قرشــا   65 إلــى  قرشــا   55 مــن 

الشريحة الثانية )من صفر إلى 250 كيلوواتا( من 100 قرش 
إلــى 115 قرشــا بزيــادة 15 فــي املائــة، وفــي الشــريحة الثالثــة 
)من صفر حتى 600 كيلووات( من 115 قرشا حتى 140 قرشا 

بزيادة بلغت 21.7 باملائة.
كما ارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الرابعة )من 601 إلى 
ألــف كيلــووات( مــن 145 قرشــا إلــى 155 قرشــا بزيــادة 6.8 في 
املائــة، وفــي الخامســة )مــن صفــر إلى أكثر من ألــف كيلووات( 
من 150 قرشا إلى 160 قرشا بزيادة 6.6 باملائة. واعتبر وزير 
الكهربــاء لــدى اإلعــالن عــن األســعار الجديــدة خــالل مؤتمــر 
صحافــي، أن رفــع أســعار الكهربــاء كان ضروريــا، كــون عــدم 
تعديل األســعار خالل العام املالي الجديد، الذي يبدأ الشــهر 
املقبل، كان سيكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33.5 مليار جنيه.
وخفضــت الحكومــة دعــم الكهربــاء فــي موازنــة العــام املالــي 
 4 إلــى  ليصــل  املائــة،  فــي   75 بنســبة   ،2020/2019 الجديــد 
مليــارات جنيــه )231 مليــون دوالر(، مقابــل نحــو 16 مليــار 

جنيه مقدرة في موازنة العام املالي الجاري.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة املاضية ظهر على 
السطح مصطلح جديد هو 

»اإلرهاب االقتصادي«، مصطلح 
يختلف عن أسماء أخرى متعارف 

عليها مثل الحروب االقتصادية 
والعقوبات االقتصادية والحروب 

التجارية وحرب العمالت، وغيرها 
من الكلمات التي تنتج بشكل 

أساسي عن حدوث توتر سياسي 
أو اقتصادي بني دولتني، كما 
يحدث حاليا بني أميركا وكل 

من الصني وإيران وروسيا، أو 
بني مجموعات اقتصادية كما 
هو الحال بني أميركا واالتحاد 
األوروبي، أو بني أميركا وتكتل 

دول النافتا. املصطلح جاء بشكل 
سريع على لسان الرئيس التركي 
أردوغان في نهاية مارس املاضي 

حينما قال: »عقدنا العزم على 
إنهاء اإلرهاب االقتصادي بقدر ما 

أبدينا تصميمًا في القضاء على 
اإلرهاب املسلح«.

لكنه جاء بشكل موسع في خطابه 
يوم 28 إبريل املاضي أمام حزب 

العدالة والتنمية في أنقرة، حيث 
قال إن بالده »لم ولن ترضخ 

لإلرهاب االقتصادي املمارس 
ضدها في اآلونة األخيرة، وأن 

هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة 
تحقيق أهداف تركيا لعام 2023«. 

بل وساوى أردوغان وقتها 
بني اإلرهاب املسلح واإلرهاب 

االقتصادي، حيث قال إن الهجمات 
التي استهدفت االقتصاد التركي 

في األشهر األخيرة، ال تختلف 
عن القذائف والصواريخ التي كانت 

تستهدف حدود البالد.
وتكرر مصطلح اإلرهاب 

االقتصادي مؤخرا على لسان 
كبار املسؤولني اإليرانيني في 

معرض انتقادهم للحرب الشرسة 
التي يقودها ترامب ضد بالدهم، 
ومحاولة خنق االقتصاد اإليراني 
عبر حظر تصدير النفط وفرض 

عقوبات قاسية على قطاعات 
حيوية منها الطاقة واملصارف، 

ونلحظ ذلك في رد وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، 

اإلثنني على تصريح ترامب بشأن 
بالده، والذي أكد فيه أن »اإلرهاب 

االقتصادي والتهديد باإلبادة 
الجماعية لن يقضي على إيران 
..اإليرانيون بقوا واقفني آلالف 

السنني بينما رحل كل املعتدين«. 
بل واعتبر أمني عام املجمع العاملي 

للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
آية الله محسن أراكي أن اإلرهاب 

االقتصادي اليوم هو واحد من 
أخطر أنواع اإلرهاب.

اإلرهاب االقتصادي ربما يكون 
أخطر من اإلرهاب املسلح من حيث 

التأثير والقوة، فاإلرهاب األول 
يمكن أن يدمر اقتصاديات دول عن 

بعد، ليس شرطا ساعتها توجيه 
الجيوش واملدافع لتدمير عدوك، 

يكفي أن تغرق دولة خصمك في 
الديون، أو أن تطلق شائعات ضد 

عملة دولة عدوك، أو تغرد بعد 
أن تفرض عقوبات اقتصادية 

على الدولة، كما حدث في الحرب 
الشرسة التي شنها ترامب ضد 

الليرة واالقتصاد التركي في 
أغسطس املاضي، وأدت إلى حدوث 

ارتباك شديد في األسواق ال تزال 
العملة التركية تعاني منه.

ترامب واإلرهاب 
االقتصادي
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اقتصاد

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تـــراجـــعـــت اآلمـــــــال املـــعـــقـــودة عــلــى 
مــــوســــم الـــقـــمـــح فــــي ســــوريــــة هـــذا 
الــعــام، بعد أن بــدأت نيران قصف 
الــنــظــام الــســوري فــي الــتــهــام آالف الــدونــمــات 
الــبــاد، قبل  املــحــررة، شمال غربي  باملناطق 

موعد الحصاد املرتقب مطلع الشهر املقبل.
وتؤكد مصادر مطلعة من ريف إدلب املحرر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن طــيــران بــشــار األســد  لـــ
الزراعية  الحقول  وروسيا، صّعد من قصف 
بريفي إدلب وحماة، خال اليومني املاضيني.
ــلــت عــــدم ذكــر 

ّ
وتــضــيــف املــــصــــادر، الــتــي فــض

ــقـــصـــف الــــجــــوي والــتــمــهــيــد  ــدأ الـ ــ اســـمـــهـــا: بــ
ــمـــح غــيــر  ــقـ ــقــــول الـ املــــدفــــعــــي بــــاســــتــــهــــداف حــ
املأهولة والخالية من أي مظاهر قتال، بشكل 
موسم  اقــتــرب  مــع  الحارقة  بالقنابل  مباشر 
الحصاد، في مناطق تعتبر املصدر الرئيسي 
للعديد من املحاصيل الزراعية في محافظة 
إدلب، كحقول الغاب الجنوبي ومنطقة اللج 
الــزاويــة بمدينة أريحا. وأشــارت  غربي جبل 
إلى أن القصف طاول مناطق بريف محافظة 
حماة املحررة، ما أدى لحرق مئات الدونمات 
املــزروعــة بالقمح، وقــد أخــمــدت فــرق الــدفــاع 
املدني »الخوذ البيضاء« واألهالي، بعضها.

صراع على الشراء
ومن جانب ثــان، احتدم التنافس على شراء 
مــحــصــول الــقــمــح الـــســـوري املــقــدر بــأكــثــر من 
مليوني طن هذا العام، وهو األعلى بسورية 

منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفـــع نــظــام بــشــار األســـد سعر كيلو القمح، 
من 175 ليرة العام املاضي إلى 185 ليرة هذا 

العام »الدوالر نحو 565 ليرة«.
وحــــــــــّول مــــصــــرف ســـــوريـــــة املــــــركــــــزي األحـــــد 
املــاضــي، بحسب مــصــادر ســوريــة، مبلغ 25 
مليار لــيــرة، إلــى حــســاب املــؤســســة السورية 
أولى في سياق االستعدادات  للقمح، كدفعة 

الســــتــــام مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح وتـــســـديـــد ثــمــنــه 
ــل مــؤســســة  لـــلـــفـــاحـــني مــــبــــاشــــرة. ولــــــم تـــصـ
العام،  هــذا  نهائي  لسعر  املعارضة  الحبوب 
ــا حـــســـان مــحــمــد  ــا يـــؤكـــد مـــديـــرهـ بــحــســب مــ
املؤسسة  إن  يقول  الــذي  الجديد«  »العربي  لـ
التي سترسلها  اإلنتاج  كلفة  تقارير  تنتظر 
املــجــالــس املــحــلــيــة بــاملــنــاطــق املـــحـــررة خــال 
أســبــوع ويتوقع أن يــتــراوح السعر بــني 170 
الــواحــد. وحـــول مخاوف  للكيلو  لــيــرة  و180 
النظام  ملؤسسات  وبيعه  املحصول  تهريب 
الـــــســـــوري، يـــقـــول مـــديـــر مـــؤســـســـة الــحــبــوب 
املعارضة: في مجمل األحوال ولألسف، ليس 
لدينا تمويل لشراء أكثر من 20 ألف طن هذا 
العام، من إنتاج متوقع باملناطق املحررة، لن 

يقل عن 250 ألف طن.
ويــبــنّي حــســان محمد أن السعر الـــذي حــدده 
نظام األسد، يخضع ألجور النقل والضرائب 
مـــا يــجــعــل ســعــرنــا أعـــلـــى، لــكــن عــــدم قــدرتــنــا 
ــة عـــلـــى شــــــــراء كــــامــــل املــــحــــصــــول، قــد  ــيــ ــالــ املــ
بهدف  لتخزينه  أو  لتهريبه،  البعض  يــدفــع 

االستهاك املحلي.

استغالل الفالحين
وكشفت مصادر خاصة من محافظة الحسكة 

التي تسيطر عليها التنظيمات الكردية، وفق 
»اإلدارة الذاتية« أن ثمة سياسة  ما يعرف بــــ
أمر واقع تمارس على الفاحني، عبر تحديد 

سعر متدن لشراء القمح هذا العام.
وتؤكد املصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن 
لهذا  للقمح  إنتاجًا  األكــثــر  هــي  املنطقة،  تلك 
الــعــام بما يزيد على مليون طــن، وليس من 
املــزارعــني، ســوى البيع القسري،  طريق أمــام 
وبسعر أقــل مما حــدده نظام األســد أو الذي 

ستحدده مؤسسة املعارضة.
ــيــــة«  الــــذاتــ »اإلدارة  أن  املـــــصـــــادر  وكـــشـــفـــت 
حــــــددت األحــــــد املــــاضــــي ســـعـــر كــيــلــو الــقــمــح 
الـــذي ستشتريه مــن املـــزارعـــني لــهــذا املــوســم 
بـــــ150 لــيــرة ســوريــة فــي حــني ســعــرهــا الــعــام 
قــوات سورية  ليرة، وخصصت  املاضي 175 
الديمقراطية »قسد« مبلغ 200 مليون دوالر 
لشراء القمح من املزارعني عبر 16 مركزًا في 

محافظة الحسكة.
 

موسم وفير
للمحاصيل  املنظمة  التدمير  عمليات  ورغــم 
فــي مناطق املــعــارضــة مــن قبل قـــوات النظام 
السوري، يتوقع مختصون أن يقترب حصاد 
ــام مـــن الــكــمــيــة الــتــي  ــعـ ــذا الـ مـــوســـم الــقــمــح هــ
مليون   2.3 )نحو  سنويًا  الــبــاد  تستهلكها 
طن(. وتبلغ فاتورة واردات القمح أكثر مليار 
دوالر ســنــويــا، ويــســتــورد الــنــظــام الــســوري 
للطن  دوالرا   252 بنحو  روســيــا  مــن  الــقــمــح 
الواحد. وزادت املساحات املزروعة بالحبوب 
ــام، بــعــد عـــــودة بعض  ــعــ فـــي ســـوريـــة هــــذا الــ
الهطول  املــزارعــني املهجرين وارتــفــاع مــعــدل 
املطري بأكثر من 50% حيث زادت املساحات 
املزروعة بالحبوب، ووصلت تلك املخصصة 
املعني  لعبد  سابق  تصريح  بحسب  للقمح، 
الــنــبــاتــي في  اإلنــتــاج  مــديــر  قضماني لنجو 
وزارة الــــزراعــــة بــحــكــومــة بــشــار األســـــد، إلــى 
 1.102 يقابلها  هكتار  مليون   1.352 »نــحــو 
السابق منها 593  املوسم  مليون هكتار في 
ألف هكتار للزراعة املروية و759 ألف هكتار 
عبر البعل )األمطار( وبزيادة 250 ألف هكتار 

عن موسم عام 2018«.
وتعاني سورية من تراجع إنتاج القمح الذي 
ســجــل نــحــو 4 مـــايـــني طـــن فـــي تــســعــيــنــيــات 
القرن املاضي، ليصل اإلنتاج بعد الثورة عام 
2011، إلى عتبة مليون ونصف املليون طن، 
األقـــل منذ عشرين عامًا  مــوســم 2018  وكـــان 
ثلثي  مــن  يقترب  مــا  طــن،  مليون   1.2 بنحو 
إنــتــاج 2017 الــبــالــغ 1.7 مــلــيــون طـــن، حسب 

تقارير رسمية.

الخرطوم ـ هالة حمزة

شــرعــت الــســعــوديــة فــي تنفيذ حــزمــة مــســاعــدات مشتركة 
بقيمة 3 مليارات دوالر للسودان كانت قد أعلنت عنها في 
الرئيس  اإلمـــارات عقب إطاحة  وقــت سابق بالتنسيق مع 
السابق عمر البشير. ورغم ترحيب اقتصاديني سودانيني 
بالخطوة إال أنهم أكدوا أن املساعدات السعودية غير كافية 
ملعالجة األزمات االقتصادية الخانقة التي تمّر بها الباد. 
وأعلنت الرياض، أول من أمــس، إيــداع مبلغ 937.5 مليون 
ريال سعودي )250 مليون دوالر أميركي(، في حساب بنك 

السودان املركزي.
الدين إبراهيم  املالية عز  بــوزارة  الدولة السابق  وقــال وزيــر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــبــالــغ الــدعــم الــســعــودي اإلمـــاراتـــي  لـــ
املعلنة غير كبيرة وتشّكل أقل من نصف احتياجات السودان 
مــن االســتــيــراد والـــذي يــتــراوح مــا بــني 7 إلــى 8 مــلــيــارات في 
ــرورة اســتــغــالــهــا فــي اســتــيــراد السلع  الـــعـــام، داعــيــا إلـــى ضــ
الـــضـــروريـــة الـــتـــي ال تــشــمــلــهــا الـــحـــزمـــة وتــخــفــيــف الــضــغــط 
عــلــى الـــــدوالر بــتــوفــيــره بــهــدف خــفــض أســـعـــاره واملــســاهــمــة 
فـــي حـــل أزمــــة نــقــص الــنــقــد األجـــنـــبـــي. وأشـــــار إبـــراهـــيـــم إلــى 
الحرية  وقــوى  االنتقالي  العسكري  املجلس  مسارعة  أهمية 
الراهنة  والتغيير إلى تكوين لجنة اقتصادية لحل املشاكل 
وإجراء اإلصاحات االقتصادية املطلوبة ومتابعة وتوظيف 
املــســاعــدات الــخــارجــيــة فــي االحــتــيــاجــات الــضــروريــة. ووقــع 
الــســودان  بنك  مــع  اتفاقًا  مــؤخــرًا  للتنمية  أبوظبي  صــنــدوق 
املـــركـــزي عــلــى إيــــداع مــبــلــغ 250 مــلــيــون دوالر لـــدى املــركــزي 
لدعم اقتصاد الباد املتأزم. ونقلت وكالة األنباء السعودية 
)واس(، أول من أمــس، عن وزيــر املالية السعودي محمد بن 
عبد الله الجدعان أن الوديعة تأتي امتدادًا للدعم السعودي 
للسودان لتعزيز الوضع املالي واالقتصادي وسعر الصرف.

ــــرت الــحــزمــة الــســعــوديــة اإلمـــاراتـــيـــة مــنــح بــنــك الـــســـودان  وأقـ
املركزي وديعة مشتركة بمبلغ 500 مليون دوالر من إجمالي 

الضغوط  وتخفيف  املــالــي،  مركزه  لتقوية  دوالر  مليارات   3
الــســودانــي، وتحقيق مــزيــد مــن االســتــقــرار في  الجنيه  على 
ســعــر الـــصـــرف عــلــى أن يــتــم صــــرف مــتــبــقــي املــبــلــغ لتلبية 
االحتياجات امللحة للشعب السوداني بتوفير الغذاء والدواء 

واملشتقات النفطية. 
»العربي  وقال املحلل املصرفي محمد عبد الرحمن أبو شورة لـ
الــجــديــد« إن املــنــحــة الــســعــوديــة تــؤثــر إيــجــابــًا عــلــى الــوضــع 
ص العجز فــي مــيــزان املــدفــوعــات والـــذي ال يقل 

ّ
الحالي وتقل

املقابل  6 مليارات دوالر، وتخفف في  الحالي عن  الوقت  في 
العمات األخــرى،  الجنيه مقابل  الضغط على سعر الصرف 
الــبــاد مــن الــوقــود والــغــذاء   عــن تغطيتها الحتياجات 

ً
فضا

وانسحاب ذلك على حياة املواطنني املعيشية. وقال أبو شورة 
إن تأخر إعان الدولتني عن املنحة عقب سقوط نظام البشير 

مباشرة يرجع إلى تحفظهما على النظام السابق.
السعودية  الــصــادرات  وبرنامج  السعودي  الصندوق  وكــان 
قد منح السودان في وقت سابق قروضًا بقيمة 350 مليون 
الــســدود يتم مــن خالها  دوالر لتمويل عــدد مــن مشروعات 
منح مــشــروع ســد مــروي قــروضــًا بقيمة 310 مايني دوالر، 
ــدي »أعـــالـــي  ــ ــزان الـــروصـــيـــرص، وسـ ــ ومـــشـــروعـــات تــعــلــيــة خـ

عطبرة« و»ستيت«، قروضًا بقيمة 40 مليون دوالر.
وتعد األزمات املعيشية واالقتصادية أحد األسباب الرئيسية 
في اندالع االحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير وعددًا 

من رموز نظامه وما زالت مستمرة حتى اآلن. 
ــاط االقــتــصــاديــة مـــن انــفــات  ــ وتـــزايـــدت املـــخـــاوف فـــي األوســ
األســــواق والــوضــع املعيشي فــي الـــســـودان، وســط تحذيرات 
مـــن أن األمـــــور تــمــضــي إلـــى األســـــوأ فـــي ظـــل تــفــاقــم األزمــــات 
االقتصادية،  األوضــاع  على  بظالها  ألقت  التي  السياسية، 
وأدت إلى عدم قدرة املجلس العسكري على الحد من األزمات 

املعيشية التي يعاني منها السودانيون.
وتشهد أجزاء واسعة من واليات السودان هذه األيام أزمات 

في مياه الشرب والرّي والكهرباء والوقود والخبز وغيره.

سورية: األسد يحرق 
قمح المعارضة

أزمات معيشية متفاقمة تواجه السودانيين )زكريا غونيس/ األناضول(تراجع حاد في إنتاج الحبوب بعد الحرب )عامر المهيباني/فرانس برس(

انسياب الدعم السعودي اإلماراتي

استهدفت نيران النظام 
السوري آالف الدونمات 

المزروعة بالقمح في 
المناطق المحررة، شمال 

غربي البالد، قبل موعد 
الحصاد

تراجع احتياطيات ُعمان 
األجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع 
األصول األجنبية للبنك املركزي الُعماني 

في فبراير/ شباط املاضي، بنسبة 1.3 في 
املائة على أساس شهري. وذكرت البيانات 

الصادرة عن البنك املركزي العماني، 
اطلعت عليها وكالة األناضول، أن األصول 

األجنبية انخفضت للشهر الثاني على 
التوالي، إلى 6.486 مليارات ريال )16.9 
مليار دوالر( في فبراير 2019.  وكانت 
األصول األجنبية للمركزي قد تراجعت 

بنسبة 1.75 في املائة إلى 6.568 مليارات 
ريال )17.1 مليار دوالر( في يناير/ كانون 

الثاني املاضي. 
وتتوزع األصول األجنبية بني إيداعات 

عملة أجنبية والحساب االحتياطي 
للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، 

واستثمارات األوراق املالية. وعلى أساس 
سنوي، انخفضت األصول األجنبية 
للمركزي العماني بنسبة 9 في املائة 

في فبراير املاضي، مقارنة مع 7.131 
مليارات ريال )18.6 مليار دوالر( في 

الشهر املماثل من 2018. وتتبنى السلطنة 
توّجهًا مستمرًا نحو تعزيز االحتياطات 

العامة واألصول. ورغم استخدام جزء 
من االحتياطي العام في تمويل جانب من 

احتياجات املوازنة العامة، إال أن حجمه 
يظل عند مستويات جيدة رغم تذبذبات 

أسعار النفط.

ارتفاع أسعار السلع في 
الخليج

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل 
التضخم الخليجي العام بنحو طفيف بلغ 

0.1 في املائة في مارس/ آذار املاضي، 
قياسًا على الشهر املماثل من العام 

املاضي. 
وأوضحت بيانات املركز اإلحصائي لدول 

مجلس التعاون الخليجي )السعودية، 
واإلمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، 

وسلطنة ُعمان(، أن مساهمة السعودية 
والكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية واحدة 

 لكل منهما، فيما جاءت مساهمة 
اإلمارات سلبية بنحو 0.1 نقطة مئوية. 

بينما لم تسجل بقية دول املجلس أي 
مساهمة تذكر بمعدل التضخم في 

مارس/ آذار 2019. 
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم 

بدول الخليج بنسبة 0.1 في املائة، مقارنة 
مع فبراير/شباط املاضي.

تعاون في الطيران بين 
الصين وأوروبا

عت الصني واملفوضية األوروبية اتفاقيتني 
ّ
وق

بشأن الطيران املدني، ما شكل خطوة مهمة 
لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها قادة 

الجانبني خالل القمة التي ُعقدت بني الصني 
واالتحاد األوروبي في الشهر املاضي، 

حسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا( 
أمس. واالتفاقيتان هما بشأن سالمة 

الطيران املدني بني الصني واالتحاد األوروبي 
وأخرى بني الصني واالتحاد األوروبي بشأن 

جوانب معينة من الخدمات الجوية. ولدى 
إشادته باتفاقيتي الطيران ووصفه لهما 

بأنهما »خطوة كبيرة أولى«، قال جان كلود 
يونكر رئيس املفوضية األوروبية: »في 
عالم متزايد االضطراب، صارت شراكة 

أوروبا مع الصني أكثر أهمية من أي وقت 
مضى«. وأوضح يونكر في بيان أن »االتحاد 

األوروبي يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول 
التي تعمل معا تجعل العالم مكانا أكثر 
قوة وأمانا ورخاء للجميع«. وأضاف أن 

االتفاقيتني »ستخلقان فرص عمل، وتعززان 
النمو، وتقربان بني قارتينا وشعوبنا«.

زيادة التجارة بين إيران وتركيا
أكد رئيس غرفة التجارة اإليرانية التركية 

رضا كامي، خالل اجتماع مع أعضاء غرفة 
التجارة والصناعة في مدينة إسكندرون 

التركيا، على تطوير العالقات االقتصادية 
بني البلدين. كامي الذي ترأس وفدًا تجاريًا 

من إيران لزيارة ميناء إسكندرون الذي 
يقع على حدود سورية وسواحل البحر 
املتوسط، صرح بأن االستعدادات تبذل 

لتعزيز العالقات التجارية بني إيران وتركيا، 
داعيا املستثمرين األتراك ونشطاء األعمال 
لزيارة إيران. وقال كامي إن حجم التبادل 

التجاري بني إيران وتركيا مقبول، مضيفًا 
أنه في ظروف الحظر في عام 2012، كان 

حجم التجارة بني إيران وتركيا حوالي 22 
مليار دوالر، وبعد االتفاق النووي انخفض 

هذا الحجم إلى 11 مليار دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.2
تراجع  مــن  ســوريــة  تعاني 
إنتاج القمح الذي سجل نحو 
4 ماليين طن في تسعينيات 
ــان  ــرن الـــمـــاضـــي، وكـ ــقـ الـ
 2018 الــمــاضــي  الــمــوســم 
عشرين  منذ  إنتاجية  األقــل 
بنحو 1.2 مليون طن،  عامًا 

حسب تقارير رسمية.

تقارير عربية

السودانتقرير

أكــــــدت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة ارتـــفـــاع 
ــار املــســتــهــلــك )الـــتـــضـــخـــم(  ــعــ أســ
البحرين  على أســاس سنوي في 
ــل/  ــريـ ــــالل إبـ بــنــســبــة 1 بـــاملـــئـــة خـ
نيسان املاضي، مدفوعة بصعود 
ــات بــنــســبــة  ــ ــ ــروب ــ ــشــ ــ ــام واملــ ــعــ ــطــ ــ ال
بــاملــئــة   9.4 ــبــــغ  ــتــ ــ وال بـــاملـــئـــة   2.2

واالتصاالت 5 باملئة.
)الــرقــم  التضخم  مــعــدل  ويــعــكــس 
ــة الـــحـــصـــول  ــفـ ــلـ ــيـــس كـ ــقـ الــــــــذي يـ
الرئيسية  والسلع  الخدمات  على 
األسعار  تحركات  للمستهلكني( 
ويـــــرصـــــد مـــــعـــــدالت الـــــغـــــالء فــي 
األســــــــواق املــخــتــلــفــة. وانــكــمــشــت 
أســـعـــار املــســتــهــلــك عــلــى أســـاس 
ــي الـــبـــحـــريـــن بــنــســبــة  ــ ــري فـ ــهــ شــ
0.3 بــاملــئــة خـــالل إبــريــل/ نيسان 
املــــــاضــــــي، مــــقــــارنــــة مـــــع الـــشـــهـــر 
السابق له. وقالت هيئة املعلومات 
بيان،  فــي  اإللكترونية  والحكومة 
القياسي ألسعار  الرقم  إن  أمــس، 
املستهلك بلغ 133.3 نقطة، خالل 
مــع 133.7 نقطة  مــقــارنــة  إبـــريـــل، 

خالل مارس/ آذار 2019.

ارتفاع 
التضخم 

في البحرين
تونس ـ إيمان الحامدي

تكثيف  إلــى  التونسي  املــركــزي  البنك  يسعى 
الضغط على البرملان، من أجل التصديق على 
قانون جديد للصرف يمنح العفو في بعض 
ــــذي تقدمت  الـــحـــاالت عـــن جـــرائـــم الــعــمــلــة، والـ
بـــه الــحــكــومــة وســــط تـــحـــذيـــرات اقــتــصــاديــني 
تطوير تشريعات صرف  تأخر  تــداعــيــات  مــن 
ــلـــة عـــلـــى مــــخــــزونــــات الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي  ــمـ ــعـ الـ
ــع الـــديـــنـــار. ومــنــذ مـــا يــزيــد عـــن الــســنــة،  ووضــ
أودعت الحكومة لدى البرملان مشروع قانون 
يستهدف العفو عن جرائم الصرف في بعض 
الـــحـــاالت وتــطــويــر تــشــريــعــات حــركــة األمــــوال 
بهدف استعادة جزء من األموال املتداولة في 
السوق السوداء وإعادة ضخها في االقتصاد 
الــرســمــي، غير أن تــأخــر الــبــرملــان فــي مناقشة 

القانون دفع إلى استنفار الدوائر االقتصادية 
الــتــي حــــذرت مـــن تــآكــل مــزيــد مـــن مــخــزونــات 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة وزيـــــــادة الــعــجــز الــتــجــاري 
وتراجع قيمة الدينار التونسي. وقّدر محافظ 
البنك املركزي التونسي مروان العباسي، قيمة 
الــســوق  فــي  املـــتـــداول  الصعبة  العملة  رصــيــد 
املوازية )السوداء( بنحو 4 مليارات دينار )1.3 
مليار دوالر(، فيما تقّدر املوجودات الصافية 
مــن الــنــقــد األجــنــبــي بــمــا يــعــادل 14.48 مليار 

ديــنــار. وأشـــار محافظ البنك املــركــزي إلــى أن 
السوق السوداء تبتلع جزءًا مهمًا من عائدات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي. وأعــــرب املــصــرف املــركــزي 
عن قلقه من توسع السوق السوداء في مجال 
املالية  التوازنات  اختال  إلى  أدى  ما  العملة، 
الــقــطــاع املــصــرفــي بمختلف مــؤســســاتــه،  فـــي 
التي تعاني من صعوبات كبيرة، منذ سنوات. 
ويـــهـــدف مـــشـــروع قـــانـــون الــعــفــو عـــن جــرائــم 
الصرف إلى تجفيف منابع االقتصاد املوازي 
املتداولة  ــوال  األمـ إيـــداع  على  التشجيع  عبر 
بالعمات  حسابات  في  الصعبة  العملة  من 
ــادة مــخــزونــات  ــ ــا يــمــكــن مـــن زيــ األجــنــبــيــة، مـ
الــنــقــد األجــنــبــي دون تــعــريــض املــودعــني إلــى 
عــقــوبــات جــزائــيــة يــفــرضــهــا قـــانـــون الــصــرف 
ــــرى الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن املـــالـــي  ــالـــي. ويــ ــحـ الـ
حبيب الكراولي أن قانون الصرف التونسي 

»متخلف«، ولم يعد يائم النظام االقتصادي 
املنفتح الذي تؤسس له تونس، مشيرًا إلى أن 
عام  البرملان  أقرها  التي  االستثمارات  مجلة 
2018 تفرض مزيدًا من املرونة في سياسات 
الـــصـــرف وحـــركـــة األمــــــــوال. وقـــــال الـــكـــراولـــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن قــانــون  فــي تــصــريــح لـــ
الــصــرف الــحــالــي يــدفــع إلــى مــزيــد مــن هجرة 
األمـــــــوال نــحــو االقـــتـــصـــاد املـــــــوازي وأنــشــطــة 
إلى بناء مناخ ثقة يساعد  التبييض، داعيًا 
النقد  زيــادة احتياطيات  املركزي على  البنك 
األجنبي وتحسني امليزان التجاري للحد من 

انزالق الدينار.
فــــــي حـــــالـــــة »حــــــرب  وأضــــــــــــاف أن »تــــــونــــــس 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــتـــاج إلــــى ســيــولــة وصـــرف 
أجــنــبــي. وهــي مــوجــودة اآلن، ولــكــن ال يمكن 
ملسها ألن التشريع الحالي لسعر الصرف ال 
العفو  أن  املالي  الخبير  بــذلــك«. وأكــد  يسمح 
عن جرائم الصرف يعيد العمات إلى الدائرة 
الـــرســـمـــيـــة، مــعــتــبــرًا أن تــبــاطــؤ الـــبـــرملـــان في 
الــتــصــديــق عــلــى الــقــانــون أو ترحيله إلـــى ما 
بعد املدة النيابية الحالية يزيد من صعوبات 
االقتصاد التونسي ويؤدي إلى عدم استقرار 
سعر صرف الدينار. وحــذر االقتصادي بدر 
الدين والي، من تداعيات تأخر التصديق على 
القانون الجديد، معتبرا هذا التأخير تهديدا 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  لــلــديــنــار. وقـــال والـــي لـــ
مخاطر حقيقية تهدد العملة التونسية وقد 
يصل الدينار إلى مرحلة ال يمكن الدفاع عنه 
أن تونس  انــزالقــه، معتبرا  إذا واصــل  الحقا 

لديها أسوأ قانون صرف في املنطقة. 
وأضاف أن احتياطي العملة الصعبة سوف 
يستمر في النزول وسيجر معه الدينار إلى 
االنخفاض أكثر من أي وقت مضى، مقترحا 
الــتــمــديــد فـــي فــتــرة الــعــفــو عـــن الـــجـــرائـــم إلــى 
ســنــتــني بــــداًل مـــن الــســتــة أشــهــر الــتــي وردت 
فــي مــشــروع الــقــانــون. ومقابل دعـــوات البنك 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــــزي لــلــتــصــديــق عـــلـــى مــ ــــركـ املـ
الصرف الجديد، ال تزال املعارضة البرملانية 
ــتـــرأس لــجــنــة املـــالـــيـــة تـــبـــدي تــوجــســا  الـــتـــي تـ
الــحــكــومــي، معتبرة أن مــشــروع  مــن املــقــتــرح 
أمـــوال التهريب  الــقــانــون »بــوابــة » لتبييض 

ــرى رئــيــس  ــ واألنـــشـــطـــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. ويــ
لجنة املــالــيــة منجي الــرحــوي أن مــنــاخ املــال 
واألعــمــال فــي تونس يحتاج إلــى أن تسوده 
الــثــقــة والــشــفــافــيــة بـــني أصـــحـــاب الـــقـــرار من 
جــهــة ومــخــتــلــف املــتــعــامــلــني االقـــتـــصـــاديـــني. 
وقــــال إن الــبــرملــان ال يــعــطــل قـــانـــون الــصــرف 
الجديد ولكنه يحتاج إلى ضمانات وتعمق 
ــة الــقــانــون لــحــمــايــة االقــتــصــاد من  ــ فـــي دراسـ
التدفقات املالية املشبوهة وفتح الطريق أمام 
املهربني ملزيد من تحقيق منافع مالية تحت 
»العربي  لـ تصريحه  بحسب  قانوني  غــطــاء 
ــبــــرملــــان لــــم يــتــلــق  الــــجــــديــــد«. وأضــــــــاف أن الــ
تفاصيل عن الدخول التي يمكن أن تجنيها 
الدولة من قانون العفو على جرائم الصرف، 
ما يجعل البرملانيني في حال توجس من هذا 

القانون وأكثر دقة في مناقشته.
وتــمــثــل املــخــالــفــات مــوضــوع الــتــســويــة التي 
يــقــتــرحــهــا مـــشـــروع قـــانـــون الـــصـــرف الــجــديــد 
في  املــوجــودة  باملكاسب  التصريح  عــدم  فــي 
إعـــــادة مــداخــيــل وحصيلة  ــارج أو عــــدم  ــخـ الـ

املكاسب من العمات إلى الباد.
كــذلــك يــنــتــفــع الــعــفــو وفــــق مـــشـــروع الــقــانــون 
املـــقـــتـــرح مـــن مــســك عـــمـــات فـــي شــكــل أوراق 
إيداعها  تــونــس، وعــدم  نقدية أجنبية داخــل 
إحالتها مقابل  عــدم  أو  لــدى وســيــط مقبول 
الــديــنــار حــســب الــقــواعــد املــتــفــق عــلــيــهــا. وال 
يزال احتواء السوق السوداء لصرف العمات 
تــونــس، رغـــم الجهود  فــي  األجــنــبــيــة متعثرًا 
التي تبذلها الحكومة والبنك املركزي من أجل 
الــحــد مــن نــشــاط هــذه الــســوق، الــتــي أضحت 
التعامات،  مــن  كبيرة  نسبة  على  تستحوذ 
الرسمية. وفي يناير/ كانون  البيانات  وفق 
الــثــانــي 2018، سمحت تــونــس ألول مــرة في 
تــاريــخــهــا بــمــمــارســة نــشــاط صـــرافـــة العملة 
خارج اإلطار املصرفي، وذلك عقب إقرار نص 
قــانــونــي لــشــروط مــمــارســة الــصــرف الــيــدوي 
من قبل أشخاص طبيعيني. وتقود الحكومة 
السوداء في  الصرف   الستيعاب سوق 

ً
خطة

ــار بــرنــامــج لــلــحــد مـــن االقــتــصــاد املــــوازي  إطــ
والـــنـــزول بــه مــن 54% مــن إجــمــالــي اقــتــصــاد 

الدولة حاليًا إلى 20% بحلول عام 2020.

اتساع دائرة البطالة تونس: تصاعد معركة مشروع قانون الصرف
في المغرب العربي
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الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يــرتــفــع الــضــغــط عــلــى ســوق 
التي  العربي  املغرب  منطقة  في  العمل 
تجد صعوبات كبيرة في تقليص دائرة 
البطالة وسط الشباب والنساء، في ظل 
التي  املنطقة  دول  اقتصاديات  ضعف 

لم تتمكن من تحقيق هدف االندماج.
وخلصت دراسة مغربية حديثة إلى أن 
ارتفاع عدد السكان الذين يوجدون في 
سن العمل باملنطقة املغاربية سيؤدي 
إلى اتساع دائرة البطالة وسط الشباب 
وضعف إدماج النساء في سوق العمل 

في الثاثني عامًا املقبلة.
ويـــتـــصـــور الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــاتــحــاد 
ــمـــالـــي املــــغــــربــــي الــــفــــاحــــي، مــحــمــد  ــعـ الـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــح لــ ــريــ الـــــهـــــاكـــــش، فــــــي تــــصــ
الــجــديــد«، أن فـــرص الــعــمــل فــي الــبــلــدان 
املـــغـــاربـــيـــة تــتــســم بــالــهــشــاشــة، فـــي ظل 
ــة، وهـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ضـــعـــف الـــحـــمـــايـــة االجـ
هـــشـــاشـــة يــمــكــن أن تـــتـــرّســـخ فــــي حــالــة 
ــــاب الـــــقـــــرار لـــتـــوصـــيـــات  ــــحـ ــثــــال أصـ ــتــ امــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الـــــذي يــشــّدد 
على ضـــرورة خلق نــوع مــن املــرونــة في 
ســـوق الــعــمــل. والحــظــت الـــدراســـة التي 
للتخطيط  السامية  املندوبية  نشرتها 
ــــدد الـــســـكـــان الــــذيــــن فــــي ســن  ــــى أن عـ إلـ
املتراوحة أعمارهم بني 15 و59  العمل 
عــامــا فــي الــبــلــدان املــغــاربــيــة الخمسة، 
إلى  حــالــيــًا،  مليونًا   62.1 مــن  ستنتقل 
76.8 مليونًا في أفق 2050، أي بزيادة 
تــصــل إلــــى 14.7 مــلــيــون طـــالـــب عــمــل، 
بــيــنــمــا ســيــرتــفــع إجــمــالــي الــســكــان من 
99.89 مليونًا إلى 131.9 مليون نسمة. 
وســيــرتــفــع عـــدد الــســكــان الــذيــن هــم في 
سن العمل في املغرب، حسب الدراسة، 
من 22.3 مليونًا إلى 26.1 مليونًا وفي 
ــى 32.7  إلــ مــلــيــونــًا  مـــن 25.5  الـــجـــزائـــر 

مليونًا، وفي تونس من 7.2 مايني إلى 
7.7 مايني وفي ليبيا من 4.24 مايني 
إلـــى 4.8 مــايــني، وفـــي مــوريــتــانــيــا من 

2.51 مليون إلى 5.33 مايني. 
وذهبت الدراسة، التي أنجزها الباحث 
املتخصص، محمد فاسي الفهري، إلى 
املنطقة ستستقبل  العمل في  أن سوق 
ألــــــف شـــخـــص،  ــي 460  ــ ــوالـ ــ حـ ســـنـــويـــًا 
ســيــضــافــون إلـــى الــســاكــنــة الــتــي توجد 
في سن العمل بني 2018 و2050، حيث 
ســـيـــتـــراوح مـــعـــدل نــمــو طــالــبــي الــعــمــل 
الـــجـــدد بـــني 0.1 فـــي املـــائـــة فـــي تــونــس 

و2.4 في املائة في موريتانيا.
ــان املــكــتــب الــدولــي للعمل قــد توقع  وكـ
ــدد الـــســـكـــان الــنــشــيــطــني  ــ ــفـــع عــ أن يـــرتـ
الــعــربــي بــني 2018 و2030  املــغــرب  فــي 
بـــحـــوالـــي 340 ألـــفـــًا ســـنـــويـــًا، مـــا يــرفــع 
الضغط على ســوق العمل فــي األعــوام 
ســيــقــتــضــي  األمــــــــــر  دام  مــــــا  املــــقــــبــــلــــة، 
االســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات نــحــو 4 مــايــني 

باحث عن الشغل في تلك الفترة.
ــــدرت أول  وتــســجــل الــــدراســــة، الـــتـــي صـ
مـــن أمـــــس، واطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
تواجه  املغاربية  الــبــلــدان  أن  الــجــديــد«، 
ــــدي اإلدمــــــــــــاج فـــــي ســـــــوق الـــشـــغـــل  ــــحـ تـ
لــلــســكــان الــنــشــيــطــني الـــذيـــن يــتــواصــل 
ارتفاع أعدادهم. وحسب الدراسة يزداد 
عــدد الشباب والنساء فــي هــذه الــدول، 
الـــذي يقتضي البحث عــن فرص  األمـــر 

عمل لفائدة الخريجني.
تناولت جوانب  التي  الدراسة  وتعتبر 
مـــن تــأثــيــرات الــتــحــوالت الــديــمــغــرافــيــة 
التناغم  عــدم  أن  املغاربية  املنطقة  فــي 
مــن جهة بــني عــدد الخريجني، وجــودة 
ــــرص الـــعـــمـــل املـــتـــاحـــة، يــفــاقــم  ــاق فـ ــ ــ وآفـ
العمل  التي يعرفها ســوق  االخــتــاالت 
فــي الــبــلــدان الــخــمــســة. وتــــرى أن حجم 
النظام االقتصادي في املنطقة املغاربة 

الصعب معالجة معضلة  سيجعل من 
الــبــطــالــة الــتــي وصــلــت إلـــى مستويات 
لعام  رسمية  بيانات  تفيد  إذ  مرتفعة، 
 12.3 بــلــغ  الــبــطــالــة  مـــعـــدل  بــــأن   2017
املائة  في  و10.2  الجزائر  في  املائة  في 
بــتــونــس،  ــة  ــائــ املــ فــــي  و15.5  ــاملـــغـــرب  بـ

و17.7 في املائة بليبيا.
وتتجاوز معدالت البطالة ذلك املستوى 
وسط شباب املنطقة ونسائها وسكان 
حيث  العالي،  التعليم  وخريجي  املــدن 
الــبــطــالــة تتسم  إلـــى أن  الـــدراســـة  تشير 
بطول مدتها بني تلك الفئات، علمًا أن 
سوق العمل موزع بني القطاع الرسمي 

والقطاع غير الرسمي.
ــد فــــاســــي  ــمــ ــحــ ويـــــــاحـــــــظ الـــــبـــــاحـــــث مــ
املنطقة  في  البطالة  أن طبيعة  الفهري 
تــنــطــوي عــلــى خــطــر تــأجــيــج الــتــوتــرات 
ــة فــــي ظــــل تــشــدد  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، خـــاصـ
قــــوانــــني الـــهـــجـــرة األوروبــــــيــــــة وتـــدفـــق 
املــهــاجــريــن مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء عــلــى املــنــطــقــة، الــتــي يحلون 
ــا، غير  بها من أجــل الهجرة إلــى أوروبـ
أنــهــم يــضــطــرون لــلــمــكــوث بــهــا بسبب 
ــقــــارة  ــى الــ ــ ــز أمـــــــام الـــعـــبـــور إلــ الــــحــــواجــ
االنــدمــاج بني  العجوز. ويساهم غياب 
املنطقة  تكبيد  فــي  املــغــاربــيــة  الــبــلــدان 
ــل، حــســب  ــ ــــصـ ــر اقــــتــــصــــاديــــة تـ ــائــ ــســ خــ
تقديرات البنك الدولي، إلى 9 مليارات 
العامة التحاد  األمــانــة  أن  علما  دوالر، 
املـــغـــربـــي الـــعـــربـــي تـــــرى أن االنــــدمــــاج 
سيوفر سنويا مئات اآلالف من فرص 

العمل للشباب واألجيال الصاعدة.
النقد  لصندوق  ســابــق  تقرير  وحــســب 
املــبــادالت التجارية  الــدولــي، ال تتعدى 
بــني بــلــدان املــغــرب العربي 3 فــي املائة، 
بينما تصل إلى 10 في املائة بني دول 
غرب القارة السمراء، و19 في املائة بني 

دول أفريقيا الجنوبية.

تشغيلمصارف

المعارضة: بوابة 
لتبييض أموال التهريب 

واألنشطة المخالفة
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لندن ـ موسى مهدي

الشرس  التجاري  النزاع  يتحول 
بـــني واشــنــطــن وبـــكـــني تــدريــجــيــًا 
من مجرد خافات حول الرسوم 
الجمركية وخــلــل الــتــجــارة وفــائــض املــيــزان 
إلــــى حــــرب شــامــلــة ال ينقصها  ــاري،  ــتـــجـ الـ
ســـوى املــواجــهــة الــعــســكــريــة. ويــأتــي الــنــزاع 
العالم  فــي  اقتصاديا  األقـــوى  الطرفني  بــني 
ضمن التنافس على صياغة ورسم خريطة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــاملــي الــجــديــد على 
بآليات  الــذي يعمل  الحالي  النظام  أنقاض 
الـــعـــوملـــة ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة واملـــؤســـســـات 
الرئيس  األطــراف. ويدخل  الدولية متعددة 
األميركي دونالد ترامب هذا الصراع ضمن 

شعار »أميركا العظيمة وأميركا أواًل« الذي 
الثاني  دشن به رئاسته في يناير/ كانون 
الــصــني  تـــدخـــلـــه  فــــي حــــني  فــــي عـــــام 2017. 
بــطــريــق الــحــريــر ومـــحـــاولـــة الــهــيــمــنــة على 
حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة. وبــنــاء عــلــى ذلــك، 

أميركا  تــخــوض  أن  غربيون  خــبــراء  يتوقع 
الجديد  العاملي  النظام  لبناء  حربا شرسة 
خال السنوات املقبلة، خاصة إذا فاز ترامب 
بدورة رئاسية ثانية، وعلى جميع الصعد، 
عدا العسكرية، أي في أنشطة التجارة واملال 
االســتــثــمــارات  والــعــمــات وجـــذب  والتقنية 

ورؤوس األموال. 
ويسعى ترامب ومنذ تبرئته من تحقيقات 
روبـــرت مــولــر، إلــى كسب الرئيس الــروســي 
فاديمير بوتني إلى جانبه في هذا الصراع 
الصيني شي  الرئيس  الــذي يخوضه ضــد 
جـــني بــيــنــغ. وحـــســـب صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
اقــتــرح وزيــر الخارجية األميركي  بــوســت«، 
أسبوعني  قبل  لقائه  خــال  بومبيو،  مــايــك 
بــالــرئــيــس الــــروســــي، فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
ــبـــراء  ــدد مــــن الـــخـ ــ فــــي الــــعــــاقــــات. ويـــــــرى عــ
تحدثوا للصحيفة األميركية، أن الهدف من 
رحــلــة بومبيو األخــيــرة إلـــى مــوســكــو، كــان 
الرئيسني،  بني  املقبل  لاجتماع  التحضير 
األميركي والــروســي، الــذي أعلن ترامب عن 
ــقـــاده عــلــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن في  انـــعـ

أوساكا.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــدد، قــــــال أسـ ــ ــــصــ وفــــــي هــــــذا الــ
الحكومية،  موسكو  جامعة  في  السياسية 
فــي تصريحات نشرتها  مــانــويــلــو،  أنــدريــه 
صــحــف روســـيـــة، إن مــثــل هـــذا االقـــتـــراح من 
جانب ترامب ممكن تحققه تمامًا، في الوقت 
القضايا  مــن  الكثير  أن هــنــاك  إذ  الــحــاضــر، 
األميركية  الروسية  العاقات  فــي  الشائكة 

حروب واشنطن 
وبكين

ترامب يواصل 
الضغط على الصين 

)Getty(
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ربما ستصبح شركة هواوي الصينية املتهمة 
بالتجسس في أميركا، أولى ضحايا السباق 
بـــني واشــنــطــن وبــكــني عــلــى تــقــنــيــات الــفــضــاء 
الــســيــبــرانــي وتــقــنــيــات الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
والجيل الجديد من الشرائح، التي من املتوقع 
ــادة  ــ أن تـــحـــدد مـــســـار الــتــقــدم الــصــنــاعــي وإعـ
بــنــاء الــجــيــوش فــي الــعــقــود املــقــبــلــة. وحــظــرت 
أميركا اإلثنني على هــواوي شــراء قطع غيار 
ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة 
بدون الحصول على موافقات على الترخيص 
من  واشنطن  كما طلبت  رفضها،  املرجح  من 
مشغل غوغل التوقف عن التعاون مع هواوي. 
لكن غوغل اململوكة لشركة ألفابت أكدت أمس 
أنها تعتزم إعادة العمل مع هواوي خال 90 
بتأجيل  األمــيــركــي  الــقــرار  بعد  املقبلة،  يــوًمــا 
فرض القيود التجارية على ثاني أكبر صانع 
 

ً
ــواالت فــي الــعــالــم. وتــمــثــل الــخــطــوة تــحــوال جــ
ــا لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا األمــيــركــيــة، 

ً
مــفــاجــئ

إذ قالت غوغل األحــد إنها ستقطع عاقاتها 
ــإدراج  مــع هــــواوي امــتــثــااًل لــقــرار واشــنــطــن بــ
ــــوداء تحظر  الــشــركــة الــصــيــنــيــة فـــي قــائــمــة سـ
أو  على الشركات املحلية تزويدها بمكونات 
األميركية  التجارة  برمجيات. ومنحت وزارة 
أمس ترخيًصا ملدة 90 يوًما لشركات الجواالت 
ومــزودي خدمات النطاق العريض لإلنترنت 
ــواوي الســتــمــرار عــمــل شبكات  ــ لــلــعــمــل مـــع هـ
وقــال متحدث  والــجــواالت.  الحالية  اإلنترنت 
باسم غوغل لشبكة »سي إن بي سي« إن ذلك 
تحديثات  بــإرســال  لهم  سيسمح  الترخيص 
الــبــرامــج إلــى جـــواالت هـــواوي التي تستخدم 

لندن ـ العربي الجديد

املتحدة  الــواليــات  التجاري بني  النزاع  يتجه 
ــتــــخــــدام أســلــحــة  والــــصــــني بـــســـرعـــة نـــحـــو اســ
الــديــن  وأدوات  الـــصـــرف  وأســـــــواق  الـــعـــمـــات 
الـــخـــزانـــة  أذون  ــا  ــهــ رأســ الـــحـــكـــومـــيـــة، وعـــلـــى 
والسندات األميركية. وحتى اآلن لم تستخدم 
التي تملك  السندات األميركية  الصني ساح 
منها نحو 1.17 ترليون دوالر، وفقًا لبيانات 
الــتــجــارة األمــيــركــيــة فــي مــــارس/ آذار.  وزارة 
كذلك لم تستخدم ساح خفض سعر صرف 
الـــيـــوان الــــذي كــانــت تــلــجــأ إلــيــه فـــي الــســابــق، 
تــعــزيــز مــكــانــة عملتها  بــكــني تعمل عــلــى  ألن 
الــوطــنــيــة فـــي احـــتـــيـــاطـــات الـــبـــنـــوك املــركــزيــة 
لتدويله وأخــذ حصة  العاملية ضمن سعيها 
الــــدوالر فــي االحــتــيــاطــات النقدية  مــن مكانة 

وتسويات التجارة الدولية. 
وخــفــض الــعــمــلــة مــن األســلــحــة الــفــعــالــة التي 
لجأت إليها الصني في العقد املاضي لزيادة 

 أمـــام 
ً
تــنــافــســيــة بــضــائــعــهــا الــرخــيــصــة أصــــا

الــصــنــاعــات املــمــاثــلــة فـــي األســــــواق الــعــاملــيــة. 
لـــكـــن رئــــيــــس مـــعـــهـــد بـــيـــتـــرســـون لـــلـــدراســـات 
نصح  بــوصــون،  آدم  بواشنطن،  االقتصادية 
الصني بعدم استخدام ساح اليوان، بل شدد 
على أن »عليها أن تحافظ على سعر مستقر 
لليوان«. وجــاءت نصيحة بوصون في كلمة 
ألقاها في منتدى اقتصادي ببكني األسبوع 
ــَعــــد الـــــــدوالر الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة  ــ املــــاضــــي. وُي
األولى حينما تصل الخافات والحروب إلى 
العمات، إذ إنه، ووفقًا لبيانات صندوق النقد 

الــدولــي، فــإن الـــدوالر يحوز على حصة %62 
من احتياطات البنوك املركزية، مقابل حصة 

تبلغ نحو 3% بالنسبة لليوان الصيني. 
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، قد 
دعا مساء الثاثاء املاضي، مجلس االحتياط 
الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك املـــركـــزي األمـــيـــركـــي( إلــى 
مــســاعــدتــه فـــي كــســب الـــحـــرب الــتــجــاريــة مع 
»التيسير  إلــى سياسة  الــعــودة  عبر  الــصــني، 
الكمي«، وضخ دوالرات في األســواق، وكذلك 
الــــدوالر، كما فعل  الــفــائــدة على  خفض سعر 
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة فــي 2008.  فــي أعــقــاب األزمــ
ــفـــائـــدة األمـــيـــركـــيـــة، فــإن  وفــــي حــــال خــفــض الـ
الــصــني ســتــكــون فـــي مــقــدمــة املــتــضــرريــن، إذ 
تــمــتــلــك أكــبــر احــتــيــاطــي مـــن الــنــقــد األجــنــبــي 
فـــي الــعــالــم يــقــدر بــنــحــو 3.095 تــريــلــيــونــات 
أرقــام إبريل/ نيسان املاضي.  دوالر، بحسب 
وأي خــفــض لــلــفــائــدة ســيــقــود إلـــى انــخــفــاض 
التي تحصل  العوائد  الـــدوالر وتــراجــع  سعر 
عليها بــكــني مــن اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــســنــدات 
األميركية. لكن ما يدعو إليه ترامب من خال 
استخدام السياسة النقدية في الصراع أكبر 
من هاتني النقطتني، إذ يرمي إلى زيادة حجم 
املنتجات  حساب  على  األميركية  الــصــادرات 

الصينية. 
ــــرد على  ــــرى خـــبـــراء أن بــإمــكــان الـــصـــني الـ ويـ
تهديدات ترامب بسياسة نقدية أخرى وهي 
بيع جزء كبير من حيازة السندات األميركية 
التي تملكها، لكن وحسب خبراء، فإن الصني 
ــر فــــي حـــــال بـــيـــع الـــســـنـــدات  ســـتـــكـــون الـــخـــاسـ
ــإفـــراط، ألن خطوة  بــكــمــيــات كــبــيــرة جـــدًا أو بـ
كهذه، ستنظر إليها أميركا على أساس أنها 
مــهــددة لــألمــن الــقــومــي األمــيــركــي. وبــالــتــالــي 
ستعمل على تجميد املوجودات الصينية، بما 
في ذلك سندات الخزانة. وياحظ أن روسيا 
تخلصت من معظم السندات األميركية التي 
تملكها خال العام املاضي والبالغة 85 مليار 
دوالر، خوفًا من العقوبات األميركية واتخاذ 

قرار بتجميدها أو مصادرتها. 

نظام التشغيل »آنــدرويــد« الخاص بها حتى 
19 أغسطس/ آب. ودافعت الحكومة األميركية 
مؤكدة  الصينية،  الشركة  معاقبة  قرارها  عن 
أنــهــا فــرضــت هــذه القيود لــتــورط هـــواوي في 
أنشطة تتعارض مع األمن القومي أو مصالح 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. ولـــــم تــحــظــر أمــيــركــا 
عمليات هواوي فقط وإنما طلبت من الحلفاء 
اإللكترونيات  شركة  منتجات  استخدام  عــدم 
لعمليات  وسيلة  تــكــون  أن  خشية  الصينية، 

تجسس صينية.  
وحسب صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، 
قال روب جويس، وهو مسؤول كبير من وكالة 
األمن القومي األميركية، إن مجموعة »العيون 
ــمـــس«، املـــؤلـــفـــة مـــن أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا  الـــخـ
تستخدم  لــن  وأســتــرالــيــا،  ونيوزيلندا  وكــنــدا 
تهديدًا  تشكل  التي  البلدان  من  التكنولوجيا 
الــحــيــويــة. وتــريــد  الــوطــنــيــة  الــتــحــتــيــة  للبنية 
الخمس«  »العيون  في  واشنطن من حلفائها 
اســتــبــعــاد هــــواوي الــتــي نــفــت مــــرارًا أن يشكل 

عملها أي مخاطر للتجسس أو التخريب.
ــر خــــطــــوات مــحــاصــرة  ــؤثـ ــتـــوقـــع أن تـ ــن املـ ــ ومـ
هـــــواوي وقـــــرار غـــوغـــل بــالــتــوقــف املـــؤقـــت عن 
التعاون معها على نمو أعمال الشركة عامليًا، 
الــقــرار فــقــدان هـــواوي رخصة  إذ يترتب على 
ــثـــر الــشــعــبــيــة  اســـتـــخـــدام نـــظـــام الــتــشــغــيــل األكـ
)أندرويد( في هواتفها الذكية، باإلضافة إلى 
عدم الوصول إلى التحديثات الخاصة بنظام 
عدم  جانب  إلــى  الحالية،  لهواتفها  التشغيل 
إمكانية استخدام خدمات غوغل في هواتفها 

الــذكــيــة املــقــبــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــتــجــر »غــوغــل 
باي« وتطبيقات غوغل مثل Gmail ويوتيوب 
ومتصفح كروم وغيرها. ولجأ مؤسس شركة 
هـــــواوي ريــــن جــيــنــغــفــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــى 
واشنطن  محاوالت  على  للرد  التحدي  لهجة 
وقــال  لشركته.  العاملية  الطموحات  مــن  الحد 
قـــوة«  تــقــديــر  »تـــســـيء  إن واشــنــطــن  جينغفي 
عماق االتصاالت الصيني. وتحدث صاحب 
الــشــركــة إلـــى وســـائـــل إعــــام صــيــنــيــة رسمية 
بعد أيام من إصدار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي 
فــــي بــــــــاده، وبـــعـــد جـــهـــود اســـتـــمـــرت أشـــهـــرًا 
تصبح  أن  من  الصينية  الشركة  ملنع  لترامب 
األولـــــى عــاملــيــًا فـــي تــقــنــيــة شــبــكــات اتــصــاالت 

الجيل الخامس.
الـــحـــالـــيـــة  وقـــــــــال جـــيـــنـــغـــفـــي إن »املـــــمـــــارســـــة 
للسياسيني األميركيني تسيء تقدير قوتنا«، 
وفــق تلفزيون الصني املــركــزي »ســي ســي تي 
ــــواوي للجيل  ــاف أن »شــبــكــات هــ ــ ــــي«. وأضــ فـ
الـــخـــامـــس لـــن تــتــأثــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بتقنية 
الــجــيــل الـــخـــامـــس، ولــــن يــتــمــكــن اآلخــــــرون من 
بــهــواوي وقــد يستغرقهم هــذا عامني  اللحاق 
األميركية  التجارة  وزارة  وأعلنت  ثــاثــة«.  أو 
الشركات  الوقت نفسه حظرًا على تعامل  في 
األميركية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم 
أرجأت تنفيذ القرار ملدة 90 يومًا. واستهجن 
رين الخطوة، وقال إن بإمكان هواوي صناعة 
ما تحتاجه من شرائح إلكترونية و»ال يمكن 
الــعــالــم. وفــي تعليقات لصحيفة  عــزلــهــا« عــن 
»ميل أون اليــن« البريطانية قال إيــون كيري، 
السيبراني  األمـــن  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
)أيدج سكان Edgescan(، إن هذا اإلجراء يمكن 
أن يــشــكــل »بـــدايـــة الــنــهــايــة« لــشــركــة هــــواوي. 
ــتـــخـــدمـــني عــلــى  وكــــشــــف أن عــــــدم قــــــــدرة املـــسـ
خــطــيــرة،  مشكلة  يــمــثــل  تطبيقاتهم  تــحــديــث 
الــهــواتــف الحالية  ومـــن املــحــتــمــل أن تــتــضــرر 
مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى اإلصـــــــدار األخـــيـــر لبعض 

التطبيقات إلى األبد.

مخاطر سالَحي الدوالر واليوان»العيون الخمس« تضع هواوي في قلب العاصفة

املتحدة  والواليات  لروسيا  والتي ال يمكن 
التي  التصريحات  لقاء. وتشير  حلها دون 
أدلى بها ترامب، مساء األحد املاضي لقناة 
»فوكس نيوز« إلى تطور نوعي في الصراع 
ــاه من  الــتــجــاري الــحــالــي، إذ أعـــرب عــن رضـ
الحرب التجارية املندلعة بني باده وبكني، 
أكبر  لــن تصبح  أن الصني  فيما شــدد على 
العالم خال رئاسته. وقال  قوة عظمى في 
تـــرامـــب خـــال مــقــابــلــة مـــع »فـــوكـــس نــيــوز«، 
ــــؤال عـــن مـــوعـــد نــهــايــة الــحــرب  ردا عــلــى سـ

من الحرب التجارية، ال تتفق مع حسابات 
مــنــظــمــات دولـــيـــة مــرمــوقــة. وقـــالـــت منظمة 
ــة أمـــس  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــتـــــصـــــادي والـ الــــتــــعــــاون االقـــ
الــــثــــاثــــاء، إن الـــنـــمـــو فــــي الـــصـــني وأمـــيـــركـــا 
تــــراوح بــني 0.2 و0.3% في  قــد يــقــل بنسب 
لم تنته  إذا  املتوسط بحلول 2021 و2022، 
أن  املنظمة  توقعت  كما  الــتــجــاريــة.  الــحــرب 
ينمو االقتصاد العاملي بنسبة 3.2% فقط، 
هذا العام ألن حجم التجارة العاملي تقلص 
 2.1%. وبالتالي 

ً
إلى النصف تقريبًا مسجا

ــات املـــتـــحـــدة تــجــنــي  ــ ــــواليـ ــة، إن الـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
مليارات الدوالرات من الحرب التجارية على 
التي ليست في وضــع جيد.  الصني،  عكس 
وحسب خبراء غربيني، فإن تعليقات ترامب 
تـــدل عــلــى نــيــتــه نــقــل الـــصـــراع مـــن الــفــائــض 
التجاري إلى مسارات تقنية ومالية ضمن 
مرة  ألميركا«  العظمة  »عــودة  استراتيجية 
أخرى، ودللوا على ذلك بما حدث مع شركة 

هواوي الصينية. 
لــكــن حــســابــات تـــرامـــب لـــألربـــاح األمــيــركــيــة 

ســتــكــون هــــذه الـــحـــرب مــكــلــفــة عــلــى أمــيــركــا 
والـــصـــني مــعــًا ولـــيـــس كــمــا يــتــوقــع تـــرامـــب. 
وعــلــى صــعــيــد خــســارة املـــواطـــن األمــيــركــي، 
تقول صحيفة »واشنطن تايمز« األميركية، 
في تحليل أمس الثاثاء، إنه »من املحتمل 
أن يــدفــع املــواطــنــون األمــيــركــيــون أكــثــر إذا 
اســتــمــر تـــرامـــب فـــي فـــرض رســــوم جمركية 

بنسبة 25% على السلع الصينية«.
ــة تــــــــرامــــــــب، ال تــــنــــظــــر لــــهــــذه  ــفــ ــلــــســ ــن فــ ــ ــكـ ــ لـ
استراتيجية  على  تركز  وإنما  الحسابات، 

إعــــادة املــجــد ألمــيــركــا عــبــر تــقــويــة مــركــزهــا 
املالي والتجاري وإحياء الصناعة وإنعاش 
األميركية  الشركات  وإجبار  الطاقة،  إنتاج 
إلى  الــخــارج  مــن  الــهــجــرة  ورساميلها على 
أميركا، للمشاركة في بناء هذا املجد. وذلك 
إضـــافـــة إلـــى حــمــايــة الـــســـوق األمــيــركــي من 
تدفق البضائع األجنبية عبر فرض الرسوم 
املرتفعة، ومعاقبة الدول صاحبة الفوائض 

التجارية مع أميركا. 
األكبر  األميركي  االستهاكي  السوق  ويعد 
في العالم، والــذي يقدر بنحو 11 تريليون 
التي  الرئيسية  االبــتــزاز  أداة  دوالر سنويًا، 
يــســتــخــدمــهــا تـــرامـــب مـــع شــركــائــه وأعـــدائـــه 
مــعــًا. وبــالــتــالــي هــو يستغل حــجــم الــســوق 
األميركي الضخم ملعاقبة الدول والشركات 
التي ال تتجاوب مع فلسفته بالحرمان من 
نقطة  تــبــدو  لــكــن  فــيــه.  تــســويــق منتجاتها 
في  الباد غارقة  أن  في  األميركية  الضعف 
الــديــون، إذ بلغت دونــهــا 22 ترليون دوالر 
حــالــيــًا، وتــعــتــمــد فــي تــمــويــاتــهــا عــلــى بيع 
ــة لـــلـــدول الــغــنــيــة، وتــمــثــل  ــزانـ ســـنـــدات الـــخـ

الصني واليابان أكبر زبائنها.
مــن جــانــبــهــا، تــعــد الــصــني الحــتــمــال انتهاء 
شــهــر الــعــســل بينها وبـــني وواشــنــطــن منذ 
ســـنـــوات، خــاصــة وأن أعــــوام األزمــــة املــالــيــة 
ساهمت كثيرًا في تعزيز نفوذها التجاري 
واملـــالـــي. والــصــني قـــوة اقــتــصــاديــة صــاعــدة 
يقدر حجم اقتصادها بقرابة 11.5 ترليون 
دوالر، بينما يقدر حجم االقتصاد األميركي 
بنحو 20 تريليون دوالر، لكن لكل اقتصاد 
نقاط ضعفه وقوته في حرب صياغة »عالم 
العماقني،  بــني  املتوقعة  الــعــوملــة«،  بعد  مــا 
إذ إن الصني تعتمد على رخص بضائعها 
مــقــارنــة بنظيرتها  الــعــاملــيــة  األســــــواق  فـــي 
األميركية. كما أنشأت مجموعة من البنوك 
مــتــعــددة األطــــراف شبيهة بــصــنــدوق النقد 
التنمية  بــنــك  بينها  مــن  الــدولــيــني  والــبــنــك 
الــجــديــد، ومـــقـــره شــنــغــهــاي بــرأســمــال 100 
لاستثمار  اآلســيــوي  والبنك  دوالر،  مليار 
التحتية، ومقره بكني، برأسمال  البنية  في 
ومـــصـــرح  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  50 قــيــمــتــه  أولـــــــي 
كــتــلــة  أســـســـت  كـــمـــا  دوالر.  مـــلـــيـــار   100 بــــه 
»بــريــكــس« الــتــي تــضــم الــــدول االقــتــصــاديــة 
الــكــبــرى بــني االقــتــصــادات الــنــاشــئــة، وعلى 
رأســهــا الهند والــبــرازيــل وروســيــا وجنوب 
أفريقيا. كما تسعى بكني إلنعاش مشاريع 
 »الــحــزام والــطــريــق« الــتــي تتعثر حاليًا في 

آسيا وأفريقيا.

أن  سي«،  تشاينا  »ساوث  صحيفة  الحظت 
والصيني  األميركي  العمالقين  بين  الصراع 
هو  ما  بقدر  التجارة  قضايا  حول  يدور  ال 
جيوسياسي. وقالت مديرة قسم التخطيط 
كيرون  األميركية،  الخارجية  في  السياسي 
سكينر إن روسيا ليست في قارب واحد مع 
وبالتالي،  الغرب.  من  جزء  هي  بل  الصين، 
نفذها  التي  الحيلة  تكرار  أميركا  يضير  فال 
سبعينيات  في  نيكسون  ريتشارد  الرئيس 
المحور  انهيار  إلى  وأدت  الماضي،  القرن 
استمالة  طريق  عن  الصيني  السوفيتي- 

الصين إلى الجانب األميركي.

صراع جيوسياسي

الغالف

تواجه هواوي الصينية 
صعوبات جدية في 

صراع واشنطن وبكين
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رؤية

شريف عثمان

بعد طول انتظار من املستثمرين، أعلنت شركة أرامكو السعودية 
ــواق املـــالـــيـــة الــعــاملــيــة،  ــ ــ ــنـــدات فـــي األسـ ــرح سـ  الــشــهــر املـــاضـــي طــ
املائة  فاقت  مليار دوالر، رغم ورود طلبات  فاكتفت بجمع 12 
تم  التي  للشركة،  املالية  البيانات  أظــهــرت  أن  بعد  دوالر،  مليار 
إعالنها على املأل ألول مــرة، أنها صاحبة أكبر ربحية بني كل 

شركات العالم. 
املــهــول، واعتبرته  الــطــلــب  الــســعــوديــة بحجم  الــحــكــومــة  ُســعــدت 
مؤشرًا جيدًا على إمكانية تنفيذ خطتها ببيع جزء من الشركة 
في طــرٍح عــام بحلول عــام 2021. وبالفعل كانت كل اإلشــارات 
تؤكد صحة هذه الرؤية، وِلَم ال وقد اتضح أن الشركة أكبر وأكثر 
وألفابيت )غــوغــل( مجتمعة،  وأمـــازون  آبــل  ربحية من شركات 
إدراجها  السعودي محمد بن سلمان على  العهد  ولي  ويعتمد 
في البورصة كإحدى أهم خطواته في تحقيق رؤيته لإلصالح 

االقتصادي واالجتماعي في اململكة بحلول عام 2030. 
ورغم ابتعاد بعض املستثمرين عن اململكة في أعقاب اكتشاف 
تـــورط الــنــظــام الــســعــودي فــي جــريــمــة مقتل الــصــحــافــي جمال 
خاشقجي، إال أنه كان واضحًا أن مستثمري السندات، مثلهم 
األمـــور، خاصة  تلك  بمثل  يعبأون  األســهــم، ال  مثل مستثمري 
مع ظهور فرص من التي يسيل لها لعابهم، كما حدث في حالة 

سندات أرامكو. 
وأظهر انخفاض العائد املعروض على سندات الشركة النفطية 
عن عائد سندات الحكومة السعودية نفسها، للمدد ذاتها، حجم 
ــال املنعقدة  اإلقــبــال الضخم على ســنــدات أرامــكــو، وحــجــم اآلمـ
حــدوث  هــو  الطبيعي  ألن  للمشترين،  أربـــاح  تحقيق  فــي  عليها 
العكس، حيث يطلب املستثمرون، عادة، عائدًا على الشركات في 

أي دولة يفوق العائد على سندات حكومتها.
بعد أقل من شهر من البيع، ورغم عدم اندفاع شركة أرامكو نحو 
قبول نسبة كبيرة من الطلب الضخم، ارتفع العائد على السندات، 
وهو ما يعني خسارة لحامليها، حتى وصل العائد على سندات 
املاضي،  بنهاية تعامالت األسبوع  إلى %3.77  العشر  السنوات 
مقارنة بعائد 3.55% عند الطرح، كما شهدت عوائد سندات املدد 
األخرى ارتفاعًا بنسب مقاربة، رغم أن سندات الشركات املماثلة، 
للحكومة  اململوكة  وبــتــرونــاس  األمــيــركــيــة  موبيل  إكــســون  مثل 
 30 – بني 10  يتراوح  عوائدها،  في  انخفاضًا  املاليزية، شهدت 
الفترة، بما يعني أن حاملي سندات  نقطة أســاس، خــالل نفس 

الشركات األخيرة قد حققوا أرباحًا من جراء احتفاظهم بها. 
وأرجـــع املــراقــبــون تحركات عائد ســنــدات أرامــكــو خــالل الفترة 
املاضية إلى التوترات الجيوسياسية في املنطقة، بعد التصعيد 
األمــيــركــي الــســعــودي اإلمـــاراتـــي ضــد إيــــران، واســتــمــرار تشدد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في حربه التجارية ضد الصني، 
وهو ما ألقى بظالله على العديد من األسواق الناشئة، وخاصة 
في منطقة الشرق األوسط. لكن بعض املحللني تحدثوا أيضًا عن 
املبالغة التي تمت في تسعير سندات الشركة، أو تحديد العائد 
املشترين  على  غلب  الـــذي  الــحــمــاس  بفعل  الــطــرح،  عند  عليها، 
املتطلعني لدخول سوق السندات واألسهم السعودية الغامضة. 

لاللتحاق  السعودية  األسهم  أخــرى، تستعد سوق  ناحيٍة  ومن 
بنسبة  الــنــاشــئــة،  لــألســواق  للبلدان  ستانلي  مــورغــان  بمؤشر 
تلك  أن تضاعف  املقبل، على  الثالثاء  يــوم  اعتبارًا من   ،%1.42

النسبة في أغسطس/ آب من العام الحالي. 
وعلى الرغم من ذلك، وعلى نحو مخالف للمعتاد في مثل تلك 
الحاالت، أظهر مسح قامت به شركة أبحاث صناديق االستثمار 
كوبلي، على 189 صندوقا، بأصول تصل قيمتها مجتمعة إلى 
حوالي 350 مليار دوالر، أن 90% من تلك الصناديق ال تمتلك 
أي أسهم سعودية على اإلطالق، وأن متوسط ما تمثله األسهم 
الــســعــوديــة، ضــمــن مــحــفــظــة صـــنـــدوق اســتــثــمــار فـــي األســــواق 
كثيرًا  أقــل  وهــو  املحفظة،  تلك  من  يتجاوز %0.09  ال  الناشئة، 
من النسبة املقررة لها )1.42%(، رغم اقتراب موعد االنضمام، 
ورغم وجود السوق السعودية بالفعل ضمن مؤشري فوتسي 

روسل واس آند بي داو جونز لألسواق الناشئة. 
ومــرة أخــرى، أرجــع املحللون تجنب صناديق االستثمار شراء 
األسهم السعودية في الوقت الحالي إلى أسباب تتعلق بتوترات 
املنطقة، وأيضًا ألسباب أخرى تتعلق بالبيئة، أو بأوضاع حقوق 
اإلنسان في اململكة، أو اعتبارات الحوكمة والشفافية هناك، وهو 

ما انكشف الكثير من أسراره خالل الفترة األخيرة. 
وبعيدًا عن تلك االعتبارات، التي ال يمكن إنكار أهميتها، تشير 
األرقام إلى وجود مبالغة كبيرة في تقييم العديد من الشركات 
التي يتم التعامل عليها في السوق السعودية في الوقت الحالي، 
 Price to earning ratio حيث وصل معدل السعر إلى الربحية
أضعاف  ثالثة  تمثل   ،19.7 بحوالي  يقدر  قياسي  إلــى مستوى 
مثيله في تركيا أو روسيا، وضعف مثيله في اإلمــارات العربية 
املتحدة، وأعلى بكثير من متوسط أســواق الــدول املكونة ملؤشر 
مورغان ستانلي لألسواق الناشئة، وهو 11.6. ويعد معدل السعر 
إلى الربحية من أهم املؤشرات التي ينظر إليها املستثمرون عند 
اتخاذ قــرار شــراء السهم في أي شركة أو ســوق، وتقل جاذبية 

السهم أو السوق مع ارتفاع هذا املعدل. 
ــلــســنــدات، اقــتــرضــت  وبــعــد قـــرارهـــا بـــدخـــول الـــســـوق الــعــاملــيــة ل
الحكومة السعودية مبلغ 60 مليار دوالر خالل األعــوام الثالثة 
األخــيــرة، األمــر الــذي جعلها أحــد أكبر ُمــْصــِدري الــســنــدات في 
األســواق الناشئة، قبل أن تضيف إليها 7.5 مليارات دوالر في 
الثاني املاضي، وهذا بالطبع بخالف ما حصلت  يناير/ كانون 

عليه أرامكو، اململوكة لها، الشهر املاضي. 
ومع تزايد التورط في مناطق النزاع في اليمن وسورية، وإضافة 
ــودان وربــمــا الــجــزائــر،  مــنــاطــق جــديــدة فــي كــل مــن ليبيا والـــسـ
باإلضافة إلى االندفاع نحو التصعيد ضد إيران، وما يستلزمه 
كل ذلك من زيــادة اإلنفاق السعودي، ومع استمرار ترامب في 
والكثافة،  الــوضــوح  اململكة، على نحو غير مسبوق من  ابــتــزاز 
بــالــغــيــوم، بصورة  ملبدًا  الــســعــودي  االقــتــصــاد  يــبــدو مستقبل 
األمــر  أو طموحاته،  أو رؤيــتــه،  بــن سلمان،  أهـــداف  ال تتفق مــع 
الذي يضع أكثر من عالمة استفهام على مستقبله السياسي، 
ــٍت ارتـــفـــع ثــقــلــهــا، إقليميًا  ــ  ومــــن ثـــم اســـتـــقـــرار املــمــلــكــة، فـــي وقـ
كانت  أخــرى  دوٍل  غابت شمس  بينما  كبيرة،  وعامليًا، بصورة 

أحق وأجدر بالقيادة.

معاناة كبيرة لحاملي 
سندات وأسهم السعودية



بشرى المقطري

لــطــاملــا خــضــعــت الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة ملنطق 
ــيـــاســـي، وبــــــدت الـــتـــطـــّرفـــات  االبـــــتـــــزاز الـــسـ
وحدها املحدد لتقييمها سلبًا أو إيجابًا. 
وفيما تشكل وحدة اليمنيني، وكذا تداخل 
الــحــيــاتــيــة، عــائــقــني نفسيني  مــصــالــحــهــم 
ــإن اســـتـــعـــادة  ــ ــقــــوى الــتــفــتــيــتــيــة، فـ أمــــــام الــ
الحالية  الحرب  الشطرية في ظل  الحدود 
تبدو مؤاتية أكثر من أي وقت آخر. فبعد 
مــرور نحو ثالثة عقود منذ قيام الوحدة 
الــيــمــنــيــة، يــمــكــن الـــقـــول هــنــا إنــــه بــقــدر ما 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــرئــيــس  ــاقـ ــمـ ــحـ كــــانــــت الـ
ثم  رئيسا،  صــالــح،  عبدالله  علي  السابق، 
على  الــزحــف  فــي  الحوثي  لجماعة  حليفا 
ــي الـــتـــي حــســمــت نقطة  جـــنـــوب الـــيـــمـــن، هـ
لتشطير  للمتحّمسني  بالنسبة  الــالعــودة 
اليمن، فإن القوى اإلقليمية والدولية تميل 
إلــى إدارة بــلــدان الــحــروب والــنــزاعــات عبر 
تفتيت جغرافيتها. وفي ظرف كهذا، يبدو 
ــــدول  أن الـــوكـــالء املــحــلــيــني الــيــمــنــيــني، والـ
اإلقليمية املتدخلة في اليمن، ستكون لهم 
الكلمة الفاصلة في بقاء أي شكل سياسي 

لوحدة الجغرافيا اليمنية أو إزالته. 
مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة الـــوحـــدة بني 
شــطــري الــيــمــن فــي 22 مــايــو/ أيـــار 1990، 
الوحدة  تحقيق  أن  الرئيس صالح  اعتقد 
أن ُيحسب  اليمنية منجز سياسي، يجب 
له وحده، ومن ثم عمل على إزاحة شريكه 
الجنوبي، علي  اليمن  رئيس  الــوحــدة  فــي 
 صـــالـــح حـــربـــًا على 

ّ
ســـالـــم الـــبـــيـــض، فـــشـــن

جــنــوب الــيــمــن فــي صــيــف 1994، ثــم جــّرد 

علي أنوزال

ــعــلــمــنــا الــتــجــربــة اإليـــرانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
ُ
ت

ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــواليــ ــ الـــــغـــــرب، وخــــصــــوصــــًا الــ
في  كثيرة  دروســـًا  وغطرستها،  األميركية 
ــقـــاومـــة والـــصـــمـــود، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل  املـ
الــضــغــوط والــعــقــوبــات والـــتـــهـــديـــدات. كما 
تــعــلــمــنــا فـــن الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــفــاوض 
بال تنازل، وبدون مغامرات غير محسوبة 
العواقب، فكلما بلغ التصعيد أوجه يعود 
املشتركة،  االستراتيجية  املــصــالــح  منطق 
ليهيمن مــن جــديــد. وطـــوال األربــعــني سنة 
املــاضــيــة، عـــرف اإليـــرانـــيـــون كــيــف يــديــرون 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــتـــي تــمــارســهــا عليهم 
واشنطن، بحنكة ومهارة كبيرتني، من دون 
أن يــؤدي ذلــك إلــى انـــزالٍق إلــى الحرب التي 
 مــنــذ قــيــام الــثــورة 

ّ
ــدق مـــا فــتــئــت طــبــولــهــا تــ

الــعــالقــات  فـــتـــاريـــخ  عــــام 1979،  اإليـــرانـــيـــة 
الواليات  وخصوصًا  الــغــرب،  مع  اإليرانية 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، خــالل الــعــقــود األربــعــة 
املــاضــيــة، هــو تــاريــخ مــن الــصــدام والــتــوتــر 
إلـــى املــواجــهــة، باستثناء  الــــذي ال يــفــضــي 
ــران تــعــلــمــت من  ــإيــ الـــتـــي تــتــم بـــالـــوكـــالـــة، فــ
الــغــرب نفسه كــيــف تــخــوض حــربــهــا ضــده 
بــالــوكــالــة، وعــلــى أراٍض غــيــر أرضــهــا منذ 
أكبر  كانت  التي  العراقية  اإليرانية  الحرب 
إيــران.  أميركا ضد  قادتها  بالوكالة،  حــرب 
خرجت  الكبيرة،  تكلفتها  من  الرغم  وعلى 
اإليراني  النفوذ  ألن  منها،  منتصرة  إيــران 
الـــيـــوم تـــعـــّدى الـــعـــراق لــيــصــل إلــــى ســوريــة 
األميركية  األخــطــاء  مــن  مستفيدًا  ولــبــنــان، 
في املنطقة التي تنتهي لتصب في مصلحة 
التوتر بني  تاريخ  بدقة  يتابع  طــهــران. من 
ــة الـــرهـــائـــن فــي  ــ إيـــــــران وأمــــيــــركــــا، مـــنـــذ أزمــ
سيخرج  املاضي،  القرن  ثمانينيات  مطلع 
ــا بـــــأن إيـــــــران هــــي الــتــي  ــادهـ ــفـ ــٍة مـ بـــخـــالصـ
 أو على 

ً
تخرج، في نهاية املطاف، منتصرة

األقل رابحة من صراعها مع أميركا. حدث 
ذلــــك إّبـــــان أزمــــة الـــرهـــائـــن الــتــي كــانــت أول 
اختبار لــصــراع الــقــوة بــني طــهــران الثورية 
النهاية،  في  أميركا،  وواشنطن، واضطّرت 

سالم لبيض

الراحل،  التونسي  الزعيم  أن  ُينكر  أحــد  ال 
ــرط فــي  ــ ــخـ ــ ــــف، الــــــــذي انـ ــوسـ ــ ــن يـ ــ صــــالــــح بـ
الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الـــجـــديـــد سنة 
 ،1948 العامة سنة  أمانته  ى 

ّ
ليتول   1934

الوطنية  وإعــادة هيكلته وبعث منظماته 
في قطاعات الفالحة والتجارة والصناعة، 
والــــعــــمــــل املــــشــــتــــرك مـــــع االتــــــحــــــاد الــــعــــام 
)الحزب  دستوريًا  كــان  للشغل،  التونسي 
الدستوري( حتى سنة 1955. ولكن الرجل 
لم يعد كذلك، بمعنى االنتماء إلى الحزب 
ــد مـــنـــذ 12 أكـــتـــوبـــر/  ــديـ ــجـ ــتــــوري الـ ــدســ الــ
فيه  قـــّرر  الـــذي  الــيــوم  األول 1955،  تشرين 
رئيس الحزب، الحبيب بورقيبة، إقصاءه، 
أيــام  يعقد مؤتمر صفاقس  أن  قبل  وذلــك 
15 - 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
نفسه، والذي قاطعه بن يوسف وأنصاره، 
ــــى قـــــــرار تــصــفــيــة الــيــوســفــيــة  وانـــتـــهـــى إلــ

واليوسفيني. 
أسس بن يوسف، بداًل من ذلك، حزبًا جديدًا 
ق في 

ّ
اسمه حزب األمانة العامة. وهذا موث

الكتاب الذي أصدرته كتابة الدولة للشؤون 
الخارجية التونسية سنة 1958، وعنوانه 
»كتاب أبيض في الخالف بني الجمهورية 
التونسية والجمهورية العربية املتحدة«. 
وســـرعـــان مـــا تــحــول الـــحـــزب الــجــديــد إلــى 
حـــركـــٍة ســيــاســيــٍة مـــقـــاومـــة، ال تــعــتــرف إال 
األهــداف  لتحقيق  أسلوبًا  املسلح  بالعمل 
رؤيــٍة  ضمن  املستعمر،  وطــرد  السياسية، 
تحرير  لجنة  فلسفة  على  تــقــوم  مغاربيٍة 
املغرب العربي في القاهرة التي أقّرت، في 
املغرب  أقــطــار  أحــد  اســتــقــالل  أن  ميثاقها، 
أجل  الكفاح من  يلغي مواصلة  العربي ال 
تحرير بقية األقطار. ولتصحيح اتفاقيات 
ــقـــالل الـــتـــام،  ــتـ االســـتـــقـــالل الـــداخـــلـــي واالسـ
ــاءت مــنــقــوصــة وشــّكــلــت خــطــوة  والـــتـــي جــ
ــن يــوســف  إلـــــى الــــــــــوراء، عـــلـــى حـــــّد قـــــول بــ
نفسه، والذي أصبح يمضي القائد األعلى 
لجيش التحرير الوطني التونسي، حسب 
ــن يــوســف  ــائــــل صـــالـــح بــ ــا ورد فــــي رســ مــ
مــــن لــيــبــيــا املـــنـــشـــورة بـــالـــكـــتـــاب األبـــيـــض 
ــر، لــتــصــحــيــح االتـــفـــاقـــيـــات،  ــ ــذكـ ــ ســــالــــف الـ
فــي عالقة  الجديد  الــحــزب  تشكلت مالمح 
عرفها  التي  سياسية  الجيو-  بالتحوالت 
الوطن العربي والعالم الثالث بعد الحرب 
العاملية الثانية، فلم يعد صالح بن يوسف 
كما  بفرنسا،  يــرى مصير تونس مرتبطًا 
حال غريمه الحبيب بورقيبة، وإنما يراه 
مــرتــبــطــًا بـــالـــقـــوى الـــتـــحـــّرريـــة الـــصـــاعـــدة، 
وخــصــوصــًا بكل مــن مصر بــقــيــادة جمال 
عبد الناصر وأحــمــد بــن بلة قــائــد الــثــورة 
الـــجـــزائـــريـــة وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر واملـــهـــدي 
بــن بــركــة الــقــائــد املــغــربــي ذي الــتــوجــهــات 
املــعــاديــة لــالســتــعــمــار فــي أفــريــقــيــا وآســيــا 
ــيــــف الــــثــــورة  ــلــ ــا الـــالتـــيـــنـــيـــة وحــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ

الجزائرية.
كتب صــالــح بــن يــوســف رســالــتــني، فــي 10 
نوفمبر/  الــثــانــي و24  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
قـــيـــادة  مــخــاطــبــًا   ،1954 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الـــتـــي تــفــاوض 
ــن أجـــــل حـــكـــم ذاتـــــــي، تــبــعــًا  الـــفـــرنـــســـيـــني مــ
التفاق سّري بني بورقيبة ووزير الشؤون 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي حـــيـــنـــه، بــيــار  ــيـ الـــخـــارجـ
: »إذا وافــقــتــم على 

ً
مــنــداس فــرانــس، قــائــال

 
ً
تــســلــيــم الـــســـالح فــهــذا يــعــّد مــنــكــم خــيــانــة
وعــارًا، وإذا سلمتم في حقوقنا في األمن 
فهذا  والخارجية  الدبلوماسي  والتمثيل 
ــام الشعب  عـــار وخــيــانــة أمـــام الــعــالــم، وأمــ
التونسي بصفة خاصة«. وخطب من أعلى 

عبد اللطيف السعدون

لــــم أجـــــد فــــي مـــعـــاجـــم الـــســـيـــاســـة تــثــبــيــتــا 
ــــذي اعــتــاد  ملــصــطــلــح »الـــنـــأي بــالــنــفــس« الـ
لبنانيون،  وكتاب  سياسيون  استخدامه 
يه إلى 

ّ
ويرجع الفضل في »اختراعه« وتبن

األســبــق، نجيب  اللبناني  الــــوزراء  رئــيــس 
أمــثــل في  الـــذي يعتبره »مــعــيــارا  ميقاتي، 
ســيــاســة لــبــنــان الــخــارجــيــة«، مــوضــحــا أن 
بنفسه  يــنــأى  بــأن  إال  للبنان  »ال مصلحة 
عـــن الــكــثــيــر مـــن املــواضــيــع الــعــربــيــة، )إذ( 
تقضي مصلحته بأال يكون على عداء مع 
أي طــرف عربي«. ويزعم بعض من اعتاد 
حضور جلسات ميقاتي التي كان يعقدها 
ــرّدد، وفــي  ــ ــه أنـــه كــثــيــرا مـــا كـــان يــ ــ فـــي دارتـ
أكثر مــن مــوضــوع، »أنــا أنــأى بنفسي عن 
...«. وبحسب هؤالء، قد يكون نأي ميقاتي 
أحيانا في أمور صغيرة، وغير ذات تأثير، 
لكنه فــي وقــوفــه عــلــى الــحــيــاد يــهــدف إلــى 
استثمار ممكن من طرفي  أقصى  تحقيق 
املعادلة معا، وتلك هي إحدى سمات رجل 
األعمال الناجح. َعَبر هذا املفهوم الجديد 
حدود لبنان، فالقى هوًى لدى سياسيني 
ونــاشــطــني وكـــتـــاب فـــي مــعــرض تــنــاولــهــم 
ــدة، وآخـــــــر هــــؤالء  ــ ــديـ ــ ــا عـ ــ ــداثــ ــ وقــــائــــع وأحــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الــذي أكــد على ضــرورة اعتماد لبنان هذا 
ــارم«، كــي يتفادى  املــفــهــوم »عــلــى نــحــٍو صــ
الصراعات اإلقليمية. وإذا كان »الحال من 
اللبنانيون،  أشقاؤنا  يقول  كما  بعضه«، 
فقد التقط خيط »النأي« السحري رئيس 
الــوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، معلنا 
يه املوقف من الصراع بني األميركيني 

ّ
تبن

واإليرانيني، على وقع أن الطرفني يتبادالن 
اليوم التهديدات مقدمة لحرٍب جديدة في 
منطقة الــخــلــيــج، يــكــفــي عـــود ثــقــاب واحــد 
إلشعالها، حــرب لــو وقــعــت فــســوف تكون 
عدد  يصل  إذ  الــعــراق،  الرئيسة  ساحتها 
الــعــســكــريــني األمـــيـــركـــيـــني هـــنـــاك، بحسب 
الــســيــنــاتــور مـــاركـــو روبـــيـــو، إلـــى خمسني 
قواعد  أكثر من عشر  في  دون 

ّ
ألفا، يتحش

ــخــف 
ُ
ــم ت ــة عــلــى مــنــاطــق الــــبــــالد، ولــ مـــوزعـ

قيادات إيرانية ومليشيات عراقية مرتبطة 
ــرانـــي أنــهــا ســتــوجــه ضــربــاٍت  بــالــقــرار اإليـ
القواعد، في حــال نشوب الحرب  إلــى تلك 
املــحــتــمــلــة. وقــطــعــا، ســـوف تــكــون حصيلة 
الــعــراق مزيدا  الــصــدامــات على أرض  تلك 
من الخراب والدمار، يضاف إلى ما خرب 

الــحــركــة الــوطــنــيــة واألحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
اليمني،  وفي مقدمتها الحزب االشتراكي 
مــن حــقــهــا الــتــاريــخــي األصــيــل فــي إنــجــاز 
قـــّدم صــالــح نفسه  فيما  اليمنية،  الــوحــدة 
املؤتمر  لحزبه،  واحتكر  لــلــوحــدة،  حاميًا 
الــشــعــبــي الـــعـــام، وحــلــيــفــه االســتــراتــيــجــي 
اليمني لإلصالح، صفته  التجمع  حينها، 
ومدافعا  اليمنية،  الوحدة  حامال مشروع 
فًا املعارضني لسياسته 

ّ
عنها بالدم، مصن

بأعداء الوحدة. إال أن من النتائج الخطيرة 
إخاللها  اليمن  على جنوب  لحرب صالح 
بمفهوم الوحدة اليمنية، إذ صّبت مجمل 
اإلجراءات السياسية واالقتصادية لنظام 
ــار أحــــــــادي، عـــكـــس إرادة  ــسـ ــح فــــي مـ ــالـ صـ
القوى  أن كارثة  الــحــرب؛ بيد  املنتصر في 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــا بـــعـــد حـــــرب صــــالــــح عــلــى 
ــتــــالالت الـــوحـــدة  الـــجـــنـــوب هـــي حــصــر اخــ
اليمنية في املظلومية الجنوبية، وتجاهل 
ــت قــهــر  ــّرســ االخـــــتـــــالالت األخــــــــرى الـــتـــي كــ

معظم اليمنيني. 
اليمنية  والقوى  األحــزاب  لم ينشأ موقف 
بــضــرورة   

ٍ
مــن وعـــي اليمنية  الــوحــدة  إزاء 

معالجة اختالالتها، بما في ذلك إنصاف 
رؤيتها  في  من قصوٍر  وإنما  الجنوبيني، 
إما  فهي  لليمنيني،  الوطني  املشترك  إلــى 
ــدة الــيــمــنــيــة  رهـــنـــت مــســتــقــبــل بـــقـــاء الــــوحــ
تصويب  قصرت  أو  صالح،  مع  بعالقتها 
مـــســـارهـــا بــــضــــرورة تــغــيــيــر شــكــل الـــدولـــة 
الــرؤى  لــم تخرج مجمل  اليمنية، ومــن ثــم 
االتجاهني،  هذين  عن  اليمنية  السياسية 
فــمــن مــطــالــب الـــحـــراك الــجــنــوبــي السلمي 
الـــــذي نـــاضـــل، فـــي الـــبـــدايـــة، لــنــيــل حــقــوق 

الصعب  بــات من  اليمنية، بحيث  الساحة 
حصرها.  

ـــى جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــأدبـــيـــاتـــهـــا 
ّ
ــن ــبـ ــتـ تـ

ومــمــارســاتــهــا فــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها، مشروعًا سالليًا طائفيًا، يستهدف 
املشترك الوطني لليمنيني، ويقّوض السلم 
الداخلية  حربها  كانت  ثم  من  املجتمعي، 
اليمنيني.  محاولة لفرض مشروعها على 
ى السلطة الشرعية، ممثلة 

ّ
في املقابل، تتبن

بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
مــشــروع اليمن االتــحــادي املــكــون مــن ستة 
ــيـــرة، حــســب قــنــاعــاتــهــا  أقــالــيــم، فــرصــة أخـ
للحفاظ على شكٍل من الوحدة السياسية 
الـــواقـــع  الــــواحــــد، إال أن مــعــطــيــات  لــلــيــمــن 

ــة  الــيــمــنــي تــتــجــه بــعــكــس األحــــــالم الـــورديـ
االتحادي  اليمن  يبدو مشروع  إذ  لهادي، 
خياليا، ومن املستحيل تحقيقه، إذ يتعّدد 
الالعبون املحليون واإلقليميون املؤثرون 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والــــــذيــــــن تــتــفــق  ــاحــ ــســ فـــــي الــ
السياق  في  اليمن.  تفتيت  في  مشاريعهم 
ى املجلس االنتقالي الجنوبي، 

ّ
نفسه، يتبن

ــارات، الــدولــة الثانية في  ــ املــدعــوم مــن اإلمـ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، مــشــروعــًا تــفــتــيــتــيــًا ذا 
ــة  ــاء دولــ ــيــ نـــزعـــة مـــنـــاطـــقـــيـــة، يــقــتــضــي إحــ
الــيــمــن الــجــنــوبــي، مــع نــزعــهــا عــن سياقها 
الـــتـــاريـــخـــي، مــســتــثــمــرًا نـــضـــاالت الـــحـــراك 
هذه  تشّكل  ثــم،  ومــن  لصالحه.  الجنوبي 
بتنوع  واملــتــحــاربــة،  املتناقضة  املــشــاريــع 
حـــامـــلـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــني ومــشــروعــيــتــهــا 
الــســيــاســيــة  لــلــوحــدة  إنـــهـــاء  عــلــى األرض، 
اليمنية التقليدية، وإن اختلفت طرقها في 

تقويض اليمن املوحد. 
ــدة الــيــمــنــيــة قـــبـــل ثــالثــة  ــوحــ ــيـــام الــ مـــنـــذ قـ
التحالف  قائدة  السعودية،  سعت  عقود، 
اليمن،  إلــى تقسيم  الــطــرق،  الــعــربــي، بكل 
ــد ومـــوحـــد وقـــوي  إذ إن وجــــود يــمــن واحــ
يـــتـــشـــارك مــعــهــا فـــي الــــحــــدود يــمــثــل قلقا 
لــلــنــظــام الـــســـعـــودي، ومــــن ثـــم فــــإن دخـــول 
الــســعــوديــة الــســاحــة الــيــمــنــيــة مـــن بــوابــة 
ــن الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة مــنــحــهــا  الــــدفــــاع عــ
 عــلــى الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة األخـــرى 

ً
أفــضــلــيــة

ــذي تــفــضــلــه  ــ ــ فــــي تـــحـــديـــد الـــســـيـــنـــاريـــو الـ
لليمن في املستقبل، سواء بعودة الحدود 
الشطرية إلى ما قبل 1990، ومن ثم قيام 
دولـــتـــني. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يكفيها دعــم 
بذلك،  املنادين  املحليني  الــوكــالء  أجــنــدات 

أو التغاضي عن نزعتهم التفتيتية. وفي 
الــحــالــة األخـــــرى، تــثــبــيــت فــوضــى محلية 
ــــدى الـــبـــعـــيـــد، يــتــقــاتــل  فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى املــ
فيها أمـــراء الــحــرب. وبــالــتــوازي، تحرص 
اإلمـــــــــارات، الـــالعـــب الـــرســـمـــي فـــي جــنــوب 
ــي الـــحـــصـــري لــلــمــجــلــس  ــ ــراعــ ــ الـــيـــمـــن، والــ
استراتيجياتها  في  الجنوبي،  االنتقالي 
اإلقــلــيــمــيــة الــتــوســعــيــة فـــي املــنــطــقــة، على 
لصالحها،  املحلية  الــصــراعــات  استثمار 
عـــبـــر إقــــامــــة عــــالقــــات وثـــيـــقـــة مــــع حــلــفــاء 
محليني ينفذون أجنداتها، ومن ثم تمثل 
ــيـــمـــن، وطـــمـــوح  ــنـــوب الـ مــطــامــعــهــا فــــي جـ
 مــنــاســبــًا 

ً
وكـــالئـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــني، مــــدخــــال
لفرض سيناريو تقسيم اليمن.

لتحقيق  والعشرين  التاسعة  الــذكــرى  في 
الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة، ربــمــا جــــرت فـــي الــنــهــر 
ــالم كــثــيــرة. ولــكــن من  دمـــاء وخــيــبــات وأحــ
إنــه ال صالح األمــس،  الــقــول هنا  املناسب 
وال حزبه اليوم، وال أي من القوى اليمنية 
ــيـــوم  واملـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، حـــمـــل أو يـــحـــمـــل الـ
ووحــدة  اليمنيني  مصالح  يمثل  مشروعًا 
أرضـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة. وفــــي هــــذه الـــذكـــرى 
املريرة، لن يحرث اليمنيون النهر مرتني، 
بـــل ســيــتــذّكــرون بـــأســـًى »تــنــصــيــر« )عــمــل 
مشاعل نارية على أسطح املنازل( الجدات 
ــاء الـــقـــادمـــني مـــن الـــحـــقـــول، احــتــفــااًل  ــ ــ واآلبـ
وهج  سيتذّكرون  اليمنية.  الــوحــدة  بقيام 
النار على املنازل في القرى البعيدة، وعلى 
قمم الجبال الباردة. سيتذّكرون لون النار 
يضيء عتمة ليلهم الطويل، ومذاق الرماد 

مخلوطًا اآلن في عروقهم. 
)كاتبة يمنية(

إلى القبول بالشروط اإليرانية، وعادت إلى 
التطبيع مع إيران، من خلف الستار، قبل أن 
األميركية  األسلحة  بيع  فضيحة  تنكشف 
إلى إيــران في عهد الرئيس رونالد ريغان، 
ــــك فـــي عـــز الـــحـــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة  وذلـ
ــاف، ســوى  ــطــ الـــتـــي لـــم تـــكـــن، فـــي نــهــايــة املــ
حــــرب بـــالـــوكـــالـــة بـــني طـــهـــران وواشـــنـــطـــن. 
وجاءت حروب أميركا في الشرق األوسط، 
خصوصًا غزوها العراق واحتالله، ليقوى 
التي سلمتها  املنطقة  في  اإليــرانــي  النفوذ 
ــــب إليـــــــران،  ــٍق مــــن ذهــ ــبــ ــلـــى طــ واشــــنــــطــــن عـ
الكبيرة في منطقة  عدوتها االستراتيجية 

الشرق األوسط!
مــنــذ أربــعــني ســنــة ونــيــف، تــخــوض أميركا 
حـــربـــًا نــفــســيــة ضـــد إيــــــران، تــضــعــهــا تحت 
ضــغــط الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــصــارمــة، 
اللصيقة، واملــســاومــة واالبــتــزاز.  واملــراقــبــة 
ــل لـــحـــظـــة، يــنــتــظــر أن تــفــقــد إيـــــران  وفـــــي كــ
أعــصــابــهــا وتــنــفــجــر، أو أن تــنــهــار الــدولــة 
الـــداخـــل فتستسلم. ولــكــن ال شـــيء من  مــن 
هــذا يــحــدث، بــل عكس ذلـــك، تــواجــه طهران 
العقوبات بالصمود، والضغوط باملناورة، 
تخاف  وال  تتنازل  ال  بالتهديد،  والتهديد 
أن يعود خصومها،  تتراجع.. وتنتظر  وال 
ــاولـــة  ــيــــس، إلــــــى طـ ــوالــ ــكــ ــلـــف الــ ــــن خـ ولــــــو مـ

املفاوضات نفسها التي هجروها.
التي  دبلوماسيتها  فــي  تكمن  ــران  إيــ قـــوة 
تـــعـــرف كـــيـــف تــــســــاوم، مـــثـــل تـــاجـــر شــاطــر 
ــازار اإليـــــــرانـــــــي«. وبـــفـــضـــل هـــذه  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي »الـ فـ
الدبلوماسية، نجحت طهران في أن تفرض 
كل معادلٍة تخّص  في  رقمًا صعبًا  نفسها 
حاضر منطقة الشرق األوسط ومستقبلها. 
وقـــــد تــابــعــنــا كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت إيـــــــران أن 
تــفــرض نــفــســهــا قـــوة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة أمـــام 
أثناء  في  الغربية وروسيا  والقوى  أميركا 
مـــفـــاوضـــات الــبــرنــامــج الـــنـــووي اإليـــرانـــي. 
الحرب  أثناء  في  نفسه،  السيناريو  وتكرر 
السورية التي يوجد اليوم في طهران أحد 

أهم مفاتيح إنهائها.
بلدها  اإليــرانــيــة  الدبلوماسية  حــّولــت  لقد 
ــــى »قــــوة  ــة، إلـ ــ ــاديـ ــ مــــن دولـــــــٍة مــتــوســطــة وعـ

مــنــبــر مــؤتــمــر بــانــدونــغ ســنــة 1955 الـــذي 
 
ً
ستنبثق عنه منظمة عدم االنحياز، قائال
اليوم  املــدعــوم  التونسي  الشعب  إن »على 
املجتمعة  الــعــالــم  شــعــوب  ثلثي  بمساندة 
في مؤتمر باندونغ أن يرفض حكمًا ذاتيًا 
خــادعــًا ومــفــرغــًا مــن مــقــومــاتــه«. وأضـــاف، 
فـــي خــطــاب لـــه يــــوم 16 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
عــــدُت ألقــــاوم وســأرفــع  »لــقــد  األول 1955، 
معنويات هذا الشعب، ليرمي هذا املصير 
ــه لــــه االتــــفــــاقــــيــــات الــفــرنــســيــة  ــ ــّرتـ ــ ــذي أقـ ــ ــ الـ
ــد ســـحـــب بــــن يــوســف  ــ - الـــتـــونـــســـيـــة«. وقــ
الــذاتــي،  الحكم  اتــفــاقــيــات  الــرافــض  موقفه 
املوقعة في 1 يونيو/ حزيران 1955 على 
بـــروتـــوكـــول اســتــقــالل تــونــس الــــذي وقــعــه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الــطــاهــر بن 
عمار، والوفد التفاوضي من قادة الحزب 
الحر الدستوري الجديد، يوم 20 مارس/ 
آذار 1956 الذي لم يقطع بدوره مع اتفاقية 
ــونــــس، املــــعــــروفــــة بــمــعــاهــدة  اســـتـــعـــمـــار تــ
عها محمد الصادق باي 

ّ
الحماية التي وق

في قصر باردو سنة 1881.
ــة  ــئـ ــتـــوطـ كــــــــان ال بــــــد مــــــن عــــــــرض هــــــــذه الـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، لـــدحـــض الـــفـــكـــرة الــســطــحــيــة 
الــرائــجــة والــتــي تفيد بــأن اخــتــالف صالح 
ــع الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة كـــان  ــن يـــوســـف مــ بــ
صراعًا شخصيًا على املناصب والسلطة، 
ســـيـــاســـيـــة،  رؤى  صــــــــــراع  أنــــــــه  والـــــــحـــــــال 
ــاربــــات مــجــتــمــعــيــة، بــــدأت  ــقــ ــــالف مــ ــتـ ــ واخـ
تــتــبــلــور عــنــدمــا الحــــت فـــي األفـــــق نــتــائــج 
ــقـــت فــي  ــلـ ــطـ ــة الــــتــــي انـ ــحـ ــلـ ــسـ ــة املـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ املـ
لتشمل   ،1952 ســنــة  الــتــونــســي  الــجــنــوب 
فقد  التونسية،  البالد  مناطق  بقية  الحقًا 
ذهب بن يوسف ضحية مقاربته الوطنية 
فيتم  والعاملثالثية،  والعربية  واملغاربية 
اغتياله بقرار من رئيس الدولة التونسية، 
ــد أجــهــزة تــلــك الــدولــة 

ّ
بــورقــيــبــة، الــــذي جــن

في االغتيال، وخصوصًا مصالح وزارتي 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ال ملــجــرد اخــتــالف 
املــوقــف، أو بسبب صـــراع عبثي على  فــي 
الــســلــطــة والــحــكــم. وإنـــمـــا تـــم اغــتــيــالــه في 
ســيــاق تــصــفــيــة املـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة ضد 
االتفاقيات املوقعة مع املستعمر الفرنسي، 
والنظام املنبثق عنها بعد تولي الحبيب 
بورقيبة الحكم سنة 1956 من موقع رئيس 
الحكومة، ثم رئيس للجمهورية بداية من 
ســنــة 1957. ولـــم تفلح كــل مــحــاوالت رأب 
الصدع بني الرجلني، بما في ذلك لقاؤهما 
ــخ الــســويــســريــة فـــي 3  ــ الــعــاصــف فـــي زوريـ
قبل  أشهر  أي بضعة   ،1961 آذار  مـــارس/ 
تنفيذ االغــتــيــال، مــا يــؤكــد أن الــخــالف لم 
يكن شكليًا أو شخصيًا، إذ إن آخر كالم بن 
بخيانة  اتهامه  هــو  بورقيبة  إلــى  يوسف 
ــان املــوقــف من  الـــثـــورة الــجــزائــريــة، فــهــل كـ
الجزائرية وثــورة نوفمبر  التحرير  جبهة 
شخصية  قضية  أو  شكلية،  مسألة   1954

لنب يوسف أو بورقيبة؟
تتعالى أصوات بورقيبية محدثة، مغرقة 
فــــي بــورقــيــبــيــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، لــــم تــعــش 
وقـــائـــع الـــصـــراع الــبــورقــيــبــي - الــيــوســفــي 
وخلفياته التي حكمته، أو لم تتطلع على 
األرشيفية  والوثائق  التاريخية  املدونات 
ــه، ولــم  ــهـــادات الــشــفــويــة املــتــعــلــقــة بــ والـــشـ
ــراع الـــدمـــوي  تـــرتـــو بــتــفــاصــيــل ذلــــك الــــصــ
ــيـــال بـــورقـــيـــبـــة بــن  ــتـ ــّرر اغـ ــبـ ــتـ وأحـــــداثـــــه، لـ
يوسف وقتله يوم 12 أغسطس/ آب 1961 
في فرانكفورت، معتبرة أن بن يوسف قد 
هّدد بورقيبة بالقتل واالغتيال، وبالتالي 
تفكير، من  وهـــذا  ُيــقــتــل.  أن  فهو يستحق 
حيث أدرك أصحابه خطورة موقفهم أم لم 
يعوا، يشترك في جريمة القتل واالغتيال، 

ودمر في الحروب التي خاضها العراقيون 
على امتداد العقود األربعة األخيرة.

بالطبع، قد يحمد عبد املهدي على موقفه 
ــداء بسير  ــتــ ــذي يـــحـــاول مـــن خـــاللـــه االقــ ــ الـ
الــذيــن يهدفون  الناجحني  األعــمــال  رجـــال 
إلـــى تــحــقــيــق أقــصــى اســتــثــمــار مــمــكــن من 
طــرفــي املــعــادلــة مــعــا، لــكــن األمـــــور ليست 
كذلك، فإن أقصى استثمار ممكن في الحال 
املــاثــل أن يطلب مــن أصــدقــائــه األميركيني 
الخروج من البالد، أو على األقــل تقليص 
الجانب  في  وحصره  العسكري  وجودهم 
أن يطلب  وكــذا  فقط،  املحض  االستشاري 
من األذرع »املليشياوية« أن تقطع خيوط 
كانت  إن  الفقيه«،  »الــولــي  بنظام  عالقتها 
ــقــــا. ولــــكــــن ال  تـــمـــحـــض الــــــــوالء لـــلـــعـــراق حــ
يبدو أن بإمكانه تبني مواقف »متطّرفة« 
 على أحــد، 

ً
كــهــذه، ألســبــاٍب لــم تعد خــافــيــة

الجيدة  »عالقاتنا  بامتداح  فقط  واكتفى 
بالطرفني«، وهي عالقات تبعيٍة ورضوخ، 

وربما والء وحب عذري أيضا! 
وإذا كان الشيء بالشيء ُيذكر: هل لنا أن 
ناشطون  يقف  أن  معنى  هنا  نستوضح 
وكتاب عراقيون في الصف املهلل للحرب، 
لهم  تنتقم  أن  في  تمنياتهم  من  منطلقني 
الــواليــات املتحدة مــن نظام طــهــران، جــّراء 
الــغــزو األمــيــركــي  أتــاحــهــا  الــتــي  هيمنتها 
لــلــبــالد؟ وهـــم بــذلــك يعملون عــلــى تــرويــج 
فـــكـــرة أن أمـــيـــركـــا مــســتــعــّدة لــلــتــكــفــيــر عن 
إلى  الــعــراق، عبر سعيها  خطيئتها بغزو 
إســقــاط نــظــام واليـــة الفقيه، أو على األقــل 
ومــحــاصــرة  املــنــطــقــة،  فـــي  دوره  بتحجيم 
تــابــعــيــه الــــذيــــن يـــســـتـــأثـــرون بــالــحــكــم فــي 
بغداد، لكن هذا الترويج غير كــاٍف وحده 
ــنـــطـــن »جــمــعــيــة  ــأن واشـ ــ ــنــــاس بـ ــنــــاع الــ إلقــ
ــاعـــدة مــــن أخــنــى  خـــيـــريـــة«، مــهــمــتــهــا مـــسـ

عليهم الدهر! 
الـــســـيـــاســـيـــني »وضــــع  مـــهـــمـــة  كــــانــــت  وإذا 
األوهام في مكانها«، فإن عادل عبد املهدي 
ــبـــدو، نــشــوة  ــا يـ ــــذي اســتــغــرقــتــه، عــلــى مـ الـ
ي مفهوم »النأي بالنفس« في الصراع 

ّ
تبن

بــني حليفيه، األمــيــركــي واإليـــرانـــي، حــاول 
ارتداء بدلة رجل الدولة القوي واملسؤول، 
والحريص على مصلحة بالده، من خالل 
زعــمــه أنـــه أبــلــغ الــطــرفــني املــتــصــارعــني أن 
»العراق بلد قوي، وال يريد أن يجري على 
أرضــه أي صــراع، ســواء من منظمات ضد 

دول، أو من دول في ما بينها«!
)كاتب عراقي(

الجنوبيني، ثم طالب الحقًا بفك االرتباط 
عن شمال اليمن، إلى رؤية معظم األحزاب 
الحوار  في  التي شاركت  اليمنية  والقوى 
الوطني، إذ كانت رؤاها املختلفة تنويعاٍت 
في شكل الدولة اليمنية. وانحصر الخالف 
في صيغة عدد األقاليم، إال أن الالفت في 
مجمل املقترحات ليس فقط تجاهل جذر 
املــشــكــلــة الــوطــنــيــة، وإنـــمـــا تــعــاطــي الــقــوى 
مع  منها،  والجنوبية  الشمالية  اليمنية، 
الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة بـــأنـــهـــا مــنــجــز صـــالـــح، 
وإرث شــخــصــي لــــه، يــجــب تـــدمـــيـــره، وهــو 
مــا اســتــطــاع صــالــح فــرضــه على خصومه 
ــو كـــانـــت ســيــاســتــه  قــبــل شـــركـــائـــه، حــتــى لـ
ــدة  ــوحــ ــي دّمـــــــــرت الــ ــتــ ــي الــ ــ االنـــتـــقـــامـــيـــة هـ

اليمنية.
ــداد جـــغـــرافـــيـــة الـــيـــمـــن املـــوحـــد،  ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
أنــتــجــت الــحــرب الــحــالــيــة واقــعــًا سياسيًا 
واجتماعيًا متشظيًا، كّرسته قوى الحرب 
الــيــمــنــيــة، الــشــرعــيــة واملــلــيــشــيــاويــة على 
ــرب الــهــويــة  ــ ــــى ضـ ــك إلـ ــ ــواء، وأدى ذلـ ــ ــسـ ــ الـ
الوطنية، إذ شكل غياب املشاريع الوطنية 
على  الحرب  لكلفة  اآلخــر  الوجه  الجامعة 
مــســتــقــبــل الــيــمــنــيــني. فــفــي حـــني اقــتــصــرت 
ــبــــادرات األحــــــزاب والـــقـــوى الــيــمــنــيــة في  مــ
شمال اليمن وجنوبه على ضمان تحقيق 
الــحــســم الــعــســكــري لــلــطــرف الــــذي تمثله، 
ي الدفاع عن حلفائها اإلقليميني، فإن 

ّ
وتبن

املليشيات املتعّددة، الشمالية والجنوبية 
منها، حاولت فرض مشاريعها التفتيتية 
بالقوى   

ً
مستقوية بالقوة،  اليمنيني  على 

إيذانا  ذلك  وكــان  التي تدعمها،  اإلقليمية 
بــبــروز األجــنــدات الالوطنية املــتــعــّددة في 

ــجــبــر الـــقـــوى الــدولــيــة 
ُ
إقــلــيــمــيــة« كـــبـــرى، ت

الــعــظــمــى عــلــى الــتــفــاوض مــعــهــا، والــبــحــث 
عــن حــلــول تــوافــقــيــة تــراعــي مصالحها في 
املنطقة، وهذا في حد ذاته درٌس في كيفية 
 

ّ
بـــمـــهـــارة، بــغــض الـــدولـــيـــة  الـــعـــالقـــات  إدارة 

الــنــظــر عــن االخـــتـــالل املـــوجـــود فــي مــوازيــن 
الــقــوى، وهــو كيف تستطيع أن تــحــّول كل 
قوة  نقطة  إلــى  خصمك  عند  ضعف  نقطة 
مــرة،  كــل  تستعملها ضـــده، وكــيــف تنجح، 
في  وتنجح  نفسها  الوصفة  تجرب  أن  في 

كسب رهانها.  
ــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــغـــرب  الـــتـــجـــربـــة اإليــــرانــ
ومفاوضته وتحديه، والرد على تهديداته 
بــــتــــهــــديــــدات مـــــــضـــــــاّدة، وخـــــــــوض حـــــروب 
بـــالـــوكـــالـــة ضـــــده، وبـــعـــد ذلــــك الــــعــــودة إلــى 
قبل  والــتــفــاوض معه  وابـــتـــزازه،  مساومته 
ــفـــاقـــات مــعــه..  ــتـــوافـــق والـــتـــوقـــيـــع عــلــى اتـ الـ
 في فن إدارة الصراعات 

ٌ
كلها دروٌس مثيرة

العرب  لم يتعلم منها  األســف  الدولية، مع 
أي شـــيء.  ومــا يــحــدث الــيــوم مــن تــوتــر في 
ــنــــطــــن، ومـــن  ــهــــران وواشــ الـــعـــالقـــات بــــني طــ
تصعيٍد في نبرة التهديدات، لن يؤدي إلى 
ى بعض دول 

ّ
البلدين، كما تتمن حرب بني 

املــنــطــقــة، فــفــي الــنــهــايــة ســتــهــدأ الــعــاصــفــة، 
وســتــعــود الــقــوتــان، األمــيــركــيــة واإليــرانــيــة، 

إلى لغة التفاهم  املوضوعي بينهما. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

وكان عليهم أال يسقطوا في هذا املستنقع 
العفن الذي ال تقبل به الشرائع السماوية 
ــوانــــني  ــقــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــســ ــعــــات اإلنــ ــريــ ــتــــشــ والــ
الــدولــيــة، والــتــي ال تــجــّرم الــنــيــات، وإنــمــا 
تــجــّرم وتــديــن وتــعــاقــب على األفــعــال. أما 
عــن أســبــاب تــهــديــد بــن يــوســف بتصفية 
ــدام ضــد بن  ــ بــورقــيــبــة، فـــمـــرّده حــكــمــا اإلعـ
يــوســف، الـــصـــادران عــن محكمة الــقــضــاء 
العليا، وهي محكمة استثنائية، ال تتوفر 
الــعــادلــة، أحدثها  املــحــاكــمــة  فيها شـــروط 
بـــورقـــيـــبـــة فــــي 19 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان ســنــة 
الصبغة  ذات  الــقــضــايــا  فــي  للنظر   1956
اليوسفية،  لتصفية  وتحديدًا  السياسية، 
والـــتـــخـــلـــص مــــن خـــصـــومـــه ومـــعـــارضـــيـــه. 
مقاومني  على  املحكمة  هــذه  حكمت  وقــد 
وتــم  بـــاإلعـــدام،  كثيرين  يوسفيني  ــادة  وقــ
تنفيذ تلك األحكام، وتم اغتيال آخرين من 
أنــصــار بــن يــوســف وقــــادة حــزبــه، األمــانــة 
العامة، منهم املختار عطية، وكذلك سائق 
بن يوسف، علي بن إسماعيل، ومصّوره 
ــد بـــــن عـــــمـــــار، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــئـــات  ــمـ مـــحـ
البوادي  من  تم جلبهم  الذين  اليوسفيني 
والقرى واملدن التونسية، وقتلهم في مقر 
العتيقة،  املدينة  فــي  الدستورية  الشعبة 
ــم دفـــنـــهـــم جــمــاعــيــًا فــــي بـــئـــر مـــجـــاورة  ــ وتـ

للمكان.
شـــاءت األقـــدار وحــدهــا أن يحتضن قصر 
العدالة التونسية الذي كان يفتتح السنة 
الــقــضــائــيــة ســنــويــًا فــيــه الــرئــيــس األســبــق 
بورقيبة ووريثه بن علي، وشهد محاكمة 
الزعيم الوطني صالح بن يوسف، والحكم 
ــه بـــــاإلعـــــدام مـــرتـــني فــي  ــ ــاقـ ــ ــو ورفـ عــلــيــه هــ
يناير/ كانون الثاني 1957 وفي ديسمبر/ 
محاكمة  يحتضن  أن   ،1958 األول  كــانــون 
بـــورقـــيـــبـــة نـــفـــســـه، فــــي مــحــاكــمــة تــعــقــدهــا 
الــعــدالــة االنتقالية  الـــدائـــرة املــخــتــصــة فــي 
يــوم 16 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي. إنــه التاريخ 
ــم الــتــي  ــرائـ ــذي يــصــّحــح األخــــطــــاء والـــجـ ــ الـ
ارتكبها فــاعــلــوه، ويــقــّوم مــســاراتــه، ويــرّد 
االعــتــبــار والــحــقــوق إلـــى أصــحــابــهــا، ولــو 
رمزيًا، مانحًا الدولة التونسية والقائمني 
أن  الــدولــة،  رئــيــس  وفــي مقدمتهم  عليها، 
يغتسلوا من الدم، ومن أدران جريمة دولٍة 
فهل  وقوعها.  لحظة  عليها  كانوا شهودًا 
يــعــتــذر الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
الــدولــة  بــاســم  الشنيعة  الجريمة  تلك  عــن 
السنة،  هـــذه  ينهي واليــتــه  أم  الــتــونــســيــة، 
 شــنــيــعــًا، مــا زالـــت تــداعــيــاتــه 

ً
ويــهــمــل فــعــال

قائمة، على الرغم من مــرور 58 سنة على 
وقوعه، أم هو دم الزعيم صالح بن يوسف 

؟
ّ

الذي يأبى أن يجف
)كاتب ووزير تونسي سابق(

في ذكرى الوحدة... مشاريع تفتيت اليمن

لنتعلم من إيران

صالح بن يوسف... دم يأبى أن يجّف

العراق... 
موسم »النأي بالنفس«

تحرص اإلمارات 
في استراتيجياتها 

التوسعية، على 
استثمار الصراعات 

المحلية اليمنية 
لصالحها

وجود إيران ضرورة، 
وتدميرها سيكون 

كارثة على أعدائها 
قبل أصدقائها

صراع رؤى سياسية، 
واختالف مقاربات 

مجتمعية، بدأت 
تتبلور عندما الحت 

نتائج المقاومة في 
الجنوب التونسي

آراء

مروان قبالن

من  الــســوريــة خــصــوصــا،  أهـــداف سياستها  مــن  أّي  تحقيق  فــي  تركيا  يثير فشل 
التركية،  السياسية  »املاكنة«   عن كفاءة 

ً
بني قضايا أخرى عديدة، تساؤالٍت حقيقية

وقدرتها على النهوض بأعباء )ومسؤوليات( القوة اإلقليمية الكبرى التي تطمح إليها. 
الساحة  تتصارع على  التي  الرئيسة  الــقــوى  بــني  مــن  الوحيدة  أنها  مــن  الــرغــم  وعلى 
السورية اليوم التي تملك حدودًا برية معها )نحو 900 كم تقريبا(، تجد تركيا نفسها 
نت كل من 

ّ
 على حماية مصالحها، أو تحقيق أهدافها فيها. ففي حني تمك

ً
األقل قدرة

الجغرافيا،  تفصلها عن سورية  إيــران، وجميعها  املتحدة، وحتى  والواليات  روسيا 
أو بعضها، فشلت تركيا ليس فقط  أهدافها  أكثر  أن تحقق  تاريخ،  وال يربطها بها 
في تحويل سورية إلى سهم استراتيجي، كما كانت تطمح في بداية األزمة، بل أيضا 
في منع تحّولها إلى منطلق لتهديد أمنها واإلضرار بمصالحها. منذ البداية، افتقدت 
تركيا استراتيجية واضحة للتعامل مع املسألة السورية، إذ غلب على مواقفها الترّدد، 
تركيا  اعتمدت  ــة،  األزمـ بــدايــة  فــي  الــتــقــديــرات.  الحسابات وفشل  وطغى عليها ســوء 
الــوزراء ووزير  على موقف أميركي مساند، لكن األميركيني خذلوها. ويذكر رئيس 
الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، أنه توّسل إلى إدارة الرئيس أوباما تأجيل الطلب 
من األسد التنحي 24 ساعة بانتظار نتائج زيارته )األخيرة( إلى دمشق في أغسطس/ 
آب 2011، ليفاجأ بأن هذا كان سقف املوقف األميركي الذي لم يتغّير سنوات بعد 
ذلك. في صيف 2014، فشل األتراك في التعامل مع صعود تنظيم »داعش«، ومنعتهم 
حساباتهم »الضيقة« من لعب دور قيادي في التحالف الدولي الذي أنشأته الواليات 
التنظيم، وأضاعت تركيا  األكــراد في محاربة  املتحدة، ما جعل األخيرة تعتمد على 
بذلك فرصة مهمة لتسخير األجندة األميركية في سورية، لخدمة مصالحها هناك. 
الروسي  التدخل  التعاون مع األميركيني، جاء  أدركــت تركيا خطأها، وبــدأت  وعندما 
العسكري  التدخل  توقع  في  التركية  االستخبارات  تفشل  لم  عليها.  الطريق  ليقطع 
أيلول 2015 فحسب، بل وقعت أيضا بعدها في  الروسي في سورية في سبتمبر/ 
 املحاولة االنقالبية في يوليو/ تموز 2016، لجّر 

ّ
مصيدة الرئيس بوتني الذي استغل

عم اسمه عملية درع الفرات، حيث وافقت روسيا 
ُ
تركيا إلى عملية أستانة، مستعينا بط

املقابل،  وفــي  أعـــزاز،   - الــبــاب   - مثلث جرابلس  على  بالسيطرة  لتركيا  السماح  على 
وافقت تركيا على اتفاقية خروج املعارضة من حلب في ديسمبر/ كانون األول 2016، 
بــدايــة نهايتها. مــن خــالل عملية أســتــانــة، ومــا سميت مناطق خفض  ولــتــكــون هــذه 
اآلخر،  تلو  الواحد  السورية،  املعارضة  مواقع  من تصفية  روسيا  نت 

ّ
تمك التصعيد، 

محّولة إدلب إلى منطقة تجمٍع أخيرة لكل مقاتليها، بإشراف تركيا، وتحت رعايتها. 
لكن إدلب نفسها التي ظن األتراك أنهم عقدوا تفاهما مع بوتني بشأنها أخذت تتحّول 

أداة ضغط رئيسة على تركيا، وذلك أيضا نتيجة خطأ حساباتها.
كرد فعل على املوقف األميركي املساند لألكراد، وضعف اإلدانة األميركية للمحاولة 
االنقالبية الفاشلة، قّررت تركيا أن تميل نحو روسيا، لكنها بالغت في ذلك، عندما 
اعتقدت أنها كلما اقتربت من موسكو اندفعت واشنطن نحوها أكثر، ووصل األمر 
التي ضربت لدى  الروسية  إبــرام صفقة لشراء منظومة صواريخ إس 400  إلى حد 
األميركيني وترًا حّساسا، فجاء رد فعلهم على شكل إجراءات اقتصادية، تمثلت في 
إنهاء املعاملة التفضيلية لتركيا في التعامالت التجارية، كما أوقفوا إجراءات تسليم 
طائرات إف 35 لها. الرئيس الروسي الذي يعنيه تدهور العالقات األميركية – التركية، 
 إلى إخراج تركيا من حلف شمال األطلسي، راح يستخدم إدلب أداة للضغط 

ً
وصوال

على تركيا، ملنعها من إلغاء أو حتى تأجيل صفقة صواريخ إس 400. وعليه، بدل أن 
تنجح في استخدام استراتيجية التأرجح بني العمالقني النتزاع أكبر تنازالٍت ممكنة، 
 على إلغاء صفقة الصواريخ خوفا 

ً
حشرت تركيا نفسها بينهما، فال عــادت قــادرة

 على املضي فيها خوفا 
ً
من أن ترفع روسيا بطاقة إدلب في وجهها، وال عادت قادرة

من إجــراءاٍت أميركيٍة إضافيٍة، في ظروف هشاشٍة يمّر بها االقتصاد التركي، علما 
أن واشنطن تعرض عليها أيضا تفاهما شرق الفرات، إن هي ألغت صفقة الصواريخ 
الورطة؟ سؤال  الروسية، لكن هذا سيكلفها إدلب غربا. كيف تخرج تركيا من هذه 

يحاول »أساطني« االستراتيجية األتراك اإلجابة عليه، من دون نتيجة واضحة.

أنطوان شلحت

في غمرة االنشغال بماهية املفاصل الرئيسية للسياسة اإلسرائيلية، الخارجية منها 
قــويــٍة، تشي بظواهر آخذة  ــاراٍت  إلــى إشـ كــاٍف  االلتفات على نحو  يتم  والداخلية، ال 
بالرسوخ في أعماق مجتمع دولة االحتالل، فيها ما قد ُينبئ بوجهٍة يسّرع الخطى 
نحوها. ومن جديد هذه الظواهر ما أشار إليها كبير املعلقني السياسيني في قناة 
الثانية سابقا( األكثر مشاهدة، أمنون أبراموفيتش،  التلفزة اإلسرائيلية 12 )القناة 

وهي تزايد الطلب على جوازات سفر أجنبية. 
ما من   :)2019/5/14 أحــرونــوت،  )يديعوت  الشأن  هــذا  في  أبراموفيتش  كتبه  ومما 
ثّمة  األجنبّي.  السفر  جــواز  من  أكثر  األخير  العقد  خــالل  البلد  في  مطلوب  رصيد 
الذين باتت  اليمينيني واليساريني،  املواطنني، األشكناز والشرقيني،  أعــداٌد هائلة من 
بحيازتهم جوازات سفر أجنبية، والحبل على الجّرار. وتقف وراء هذه الظاهرة أسباب 
املــطــارات، مرورًا  االنتظار في  بــدءًا بتقصير طابور  يتم إفصاحها والحديث عنها، 
الُعمق سبب  في  هناك  ولكن  الضرائب.  دفع  باعتبارات  وانتهاء  املجانية،  بالدراسة 
بــأن إسرائيل  األمــل، فناٌس كثيرون ما عــادوا يؤمنون  انــســداد كــوة  مسكوت عنه: 
الــبــقــاء عــقــودًا كــثــيــرة.  ويحصر املعلق سبب انــســداد كـــّوة األمـــل في  ستنجح فــي 
 تؤول إلى تحّول إسرائيل، في املستقبل املنظور، إلى 

ً
انتهاج الُحكم الحالي سياسة

الفلسطينية  إلى ضم األراضــي  الرامية  القومية )على خلفية مساعيها  ثنائية  دولة 
املحتلة في 1967(، باإلضافة إلى تحّولها إلى دولة دينية أكثر، في ضوء التغيرات 
الديموغرافية التي تشير إلى ارتفاع نسبة املتدينني املتزمتني )الحريديم( بني السكان 
اليهود. وبموجب آخر توقعات املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء، سيصبح أوالد 

هؤالء نصف مجموع األوالد في إسرائيل في غضون جيلني اثنني فقط.
قبل هذه األقــوال، أبرزت صحيفة هآرتس، في سياق تلخيص نتائج آخر انتخابات 
عـــاّمـــة، اســتــنــتــاجــات بــحــث صــــادر عــن »مــعــهــد شــــورش لــلــدراســات االقــتــصــاديــة - 
االجتماعية«، يفحص حصيلة االنتخابات اإلسرائيلية منذ أعوام عديدة، وعرض فيه، 
على نحو مفّصل، الحصاد االقتصادي الذي سينجم عن تلك التغيرات الديموغرافية. 
تغيير  »الحريديم« يشهد عمليات  إن مجتمع  يقول  الــذي  السائد  الــرّد  أن  ُموضحا 
لناحية مزيد من العصرنة واالنفتاح، وإن اآلالف من أبنائه يرغبون بالحصول على 
املجتمع ستستمر  هــذا  أبناء  أغلبية  أن  ومــؤكــدًا  هــراء.  أكاديمية، هو مجّرد  دراســة 
تتيح  أن  يمكنها  التي  والرياضيات  اللغات  مثل  األساسية،  املواضيع  م 

ّ
تعل عدم  في 

لهم فرصا تشغيلية عندما يصبحون بالغني. وهو ما رأى رئيس تحرير الصحيفة 
أنه يعني »تضييع نصف األوالد هنا وقتهم في تعليم ديني ال قيمة معاصرة له«. 
لغات ورياضيات في طفولته، سيكون  يــدرس  لم  الــذي  التلميذ  أن  إلــى هــذا  ُيضاف 
من الصعب عليه جدًا أن يردم الفجوة، وهو في سن العشرين، ما يلّوح في قراءته 
 من الجهلة غير املتعلمني الذين يطيعون وصايا 

ً
 كامال

ً
إلى أن »إسرائيل ترّبي جيال

الحاخامني«، خالصا إلى القول إنه »ال توجد وصفة أكثر وضوحا من هذا للُمضي 
اإلشــارة  باإلمكان  تقّدم  عّما   

ً
فضال والسياسي«.  االقتصادي  االنتحار  طريق  في 

إّن  ليفني،  الزعيم الصهيوني، شمرياهو  إلى ما يلي: استعاد بعضهم أخيرًا مقولة 
»إخراج اليهود من الدياسبورا أسهل كثيرًا من إخراج الدياسبورا منهم«، وذلك في 
معرض قراءة داللة التعامل الراهن ملعظمهم مع سلطات تطبيق القانون بأنها عدّو 
الدياسبورا  السلطات في  السيادية«، على غرار نمط تعاملهم مع هذه  في »دولتهم 
ي عن أنماط التعامل في »الدياسبورا« 

ّ
 أحد أهم أسباب عدم التخل

ّ
)الشتات(.  ولعل

تــرّوج  وهــي  الصهيونية،  أطلقتها  تلفيقية،  مزاعم  بني  التناقضات  إلــى جملة  راجــع 
غاية استعمار فلسطني، وبني معطيات أكيدة تفقأ العني في أرض الواقع اآلن. ومن 
ر« به هيرتزل في روايته »ألطنويالند«، حني ذكر، وهو يحاول أن 

َّ
هذه املزاعم ما »بش

يؤمثل الواقع في فلسطني إلغراء اليهود في »الدياسبورا« للهجرة: »إننا نرى هنا )في 
فلسطني( صورة جديدة لحياة مجتمع جديد منظم إلسعاد الناس أكثر مما كانوا 

فترض؟
ُ
عليه في السابق«. فأين املا بعد الحقيقي من ذلك املا قبل امل

ماجد عبد الهادي

لم يكن ينقص الفلسطينيني والسوريني، من غير الالجئني املشتتني في أصقاع األرض، 
سوى تبادل الترويج السياحي بني رام الله ودمشق، حتى يرى العالم أسباب السعادة 
التي ينعم فيها الشعبان الشقيقان، تكتمل بتزاورهما، أفواجا، ليلتقي من يشاء منهم 
 فلسطينيا 

ً
مع من يشاء، في ظالل السالم املخيم هنا، كما هناك. ولوال أن مسؤوال

وآخر سوريا، من أولئك الذين يصلون الليل بالنهار، بحثا عما يسعد مواطنيهما، قد 
أبناء   

ّ
لظل بما يستحقان،  الله على موقفهما  النقص، جزاهما  إلى هذا  أخيرًا  انتبها 

اإلمبريالية  القوى  تآمرت  بنعمة طاملا  التمتع  ربما، من  األبــد،  إلى  البلدين محرومني 
والصهيونية املعادية لألمة على حرمانهم منها.

فقد جاء في األخبار أن املدير العام للدائرة السياسية )نعم السياسية، ال السياحية( 
في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، الذي يتخذ من دمشق مقرًا 
ألعماله وأنشطته املثيرة لحسد سواه من السفراء العرب واألجانب، قد اجتمع مع وزير 
الترويج السياحي بني  السياحة السوري، محمد رامــي مرتيني، ليبحثا سبل تعزيز 
بلديهما، بما يشمل تسهيل دخول الفلسطينيني، في مجموعات سياحية، إلى سورية. 
وبحسب صيغة الخبر الذي وّزعه مكتب عبد الهادي )هو طبعا، ولست أنا(، فإن الترويج 
السياحي املنتظر سيشمل سورية وفلسطني معا، لكن املجموعات السياحية ستتدفق، 
 
ً
في الفترة املقبلة، في اتجاه واحد، من الضفة الغربية إلى دمشق، بينما يبدو مؤجال

حتى إشعار آخــر، أي تحّرك في االتــجــاه املعاكس. وهــكــذا، سيصبح في وســع أبناء 
القدس والخليل ونابلس وسواها، أن يسافروا، من اآلن فصاعدًا، إلى الشام، عبر األردن 
يمكنهم  بدرعا، حيث  مــرورًا  القريب(  املستقبل  في  والقنيطرة  الجوالن  )وربما عبر 
أن يروا من نوافذ السيارة، وبمجرد اجتيازهم الحدود الدولية، مقر األمن السياسي 
الــذي كان يرأسه العميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس بشار األســد، حني مات في 
أقبيته الطفل حمزة الخطيب، ورفاقه األطفال اآلخرون، تحت التعذيب عام 2011، إيذانا 
جوا على مخيم اليرموك، فور بلوغهم أطراف  بإشعال شرارة الثورة، كما يمكنهم أن ُيَعرِّ
دمشق، ليقفوا على أطالل املنازل الباقية من قصفه ببراميل املتفجرات، ويتجهوا من ثم 
إلى قرى الغوطة الشرقية، ليشاهدوا املقابر الجماعية لضحايا األسلحة الكيميائية. كل 
هذا البرنامج الحافل بزيارات مثيرة ملعالم تاريخية وجغرافية نادرة، يستطيع السائح 
الفلسطيني إنجازه في اليوم األول من زيارته إلى سورية. أما في األيام التالية، فسيتمتع 
باملرور املتكرر عبر حواجز املليشيات املذهبية في شوارع العاصمة السورية، ليقارنها 
بحواجز االحتالل اإلسرائيلي في مدن الضفة الغربية، وقد تتاح أمامه الفرصة أيضا، 
إن توفر لديه متسع من الوقت، وكان الظرف األمني مالئما، ليقطع مئات الكيلومترات 
نحو الشمال، ويرى كيف استطاع نظام املقاومة واملمانعة مسح حواضر عريقة من 
بــأن الحرية ممكنة في بــالد تقع إسرائيل على  الــوجــود، ألن أهلها ظنوا، أو توهموا، 
مرمى حجر منها. وبعيدًا هنا عن السخرية ومراراتها، قد يقول عبد الهادي إن الترويج 
السياحي املنتظر يستهدف إفساح املجال أمام فلسطينيي الضفة الغربية للقاء أقاربهم 
 ال يصمد، إن قاله، أمام الحقيقة املأساوية، إن هؤالء 

ٌ
من فلسطينيي سورية، وهو قول

األخيرين، لألسف، أو قل غالبيتهم، صاروا الجئني مجددًا في دول أوروبا، بعدما دمر 
نظام األسد مخيماتهم، وقتل واعتقل األلوف من أبنائهم، أسوة بما فعل باملاليني من 
مواطنيه.  وراء أكذوبة السياحة في زمن البراميل، إذن، ما وراءها، ونظام األسد الذي 
منع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول سورية ربع قرن مضى، بحجة 
أنه ال يعترف باتفاقيات أوسلو، وبجوازات السفر الصادرة بموجبها، لم يكن ليغير 
موقفه، ويقرر فتح األبواب أمامهم، إال ألسباٍب تستدعي الريبة، وقد ال تشذ عن سيرة 
تاريخية ظل يرّدد فيها الجمل الثورية دفاعا عن فلسطني، بالتوازي مع تنفيذه البرامج 

العملية ملحاصرة قيادتها والتنكيل بأبنائها.

ورطة تركية إسرائيل... الطريق إلى االنتحار

السياحة في زمن البراميل
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فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

يلجــأ الخطــاب املصــري الرســمي، فــي مراحــل 
اإلصالح االقتصادي، إلى إغراق املواطنني في 
دوامة األرقام، وإظهار بعضها وإخفاء آخر أو 
تجاهله، وهذا سلوك خداعي بامتياز، غرضه 
تجميــل صــورة الطبقة الحاكمــة، وإخفاء واقع 
املواطنــني وأزمــة االقتصــاد. إنــه إحدى ســمات 
الخطــاب االقتصادي البائس، واملنتج للبؤس 
أيضــا، ليــس فــي مصــر وحدها، فهــو نمط عام 
مــن الخطــاب الــذي يهــدف إلــى إيهــام املجتمــع 
يتــم  حــني  خصوصــا  يلحظــه،  لــم  بتحّســن 
التطــّرق إلــى خطــط املوازنة، أو الدعاية بشــكل 
عــام حــول إنجــازات النظــام. أعلــن وزيــر املالية 
املصــري، محمــد معيــط، أمــام البرملــان، أخيــرا، 
البيــان املالــي للموازنــة الجديــدة 2020-2019. 
الســعيد،  هالــة  التخطيــط،  وزيــرة  وعرضــت 
خطــة التنميــة. دار خطابــا الوزيريــن فــي فلــك 
منظومــة اإلصــالح االقتصــادي، والتــي طبقــت 
بشــكل متســارع منــذ توقيــع مصــر اتفاقــا مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي فــي نوفمبــر/ تشــرين 
إقــراض مصــر 12  تــم  الثانــي 2016، بموجبــه 
مليــار دوالر علــى دفعــات، شــرط تنفيــذ خطــة 
إصــالح اقتصادي، رّكــزت على بنوٍد لإلصالح 
املالــي، وتجاهلــت خلل بنية االقتصاد املأزوم، 
غير املنتج، وما يترتب عليه من ضعف املوارد 
املالية، وشــح فرص التشــغيل، بما ال يتناســب 

مع قوة العمل، وضروريات التنمية.
أزمــة  عّمقــت  رؤيــة  مــن  الخطابــان  انطلــق 
لإلصــالح  خطــة  ومــن  عقــودا،  االقتصــاد 
االقتصــادي طبقتهــا حكومــات حســني مبارك 
مــن قبــل، يتــم اســتكمالها بشــكٍل أشــد قســوة، 
الفقــراء  أساســي  بشــكل  أعباءهــا  ويتحمــل 
تصحيــح  شــعارات  خــالل  فمــن  واملنتجــون، 
االختــالالت املاليــة، تــم تحريــر ســعر الصــرف، 
ــف نتائــج كارثيــة علــى القــوة الشــرائية 

ّ
مــا خل

محمود الوهب

مــن الصعــب تعريــف املثقــف بكلمــة أو عبارة، 
فحالــه أوســع مــن اختزالهــا فــي إطــار محــدد. 
والفــن  واألدب  الفكــر  حقــول  فــي  فاملبدعــون 
الطــب  فــي  املؤهلــون  واملهنيــون  مثقفــون، 
املتعــّددة  األخــرى،  والعلــوم  والهندســة 
 
َّ
فروعهــا، هــم أيضــا فــي عــداد املثقفــني..! لكــن
املثقــف املقصــود بهذه املقالة هو الذي يتمتع 
بوعــي خــاص مطابق لحقيقة واقعه، ويمتلك 
رأيــا حــّرًا مســتندًا إليــه، وله تأثيــره بما يمكن 
فــي  شــعبه  يرجــوه  تغييــر  مــن  يحدثــه  أن 
قضايــاه الكبــرى واملفصليــة. هــذا النــوع مــن 
املثقف غالبا ما تتابعه عني الحاكم املســتبد، 
فــي  توفيــرًا ألمــن كرســيه  الراصــدة  وعيونــه 
ولإلعــالم  كافــة.  وشــؤونها  البــالد،  مناحــي 
الراهــن،  وقتنــا  فــي  أجهزتــه،  تلعــب  الــذي 
ســه لوجــوده  دور رئيــس فــي هــذا املجــال يكرِّ
وإبــراز  تعظيمــه  فــي  يبــرز  إذ  وديمومتــه، 
إنجازاتــه )إن كان فــي الحقيقــة ثمــة إنجــاز..( 
ته على شــعبه. ومن هنا يصعب أن يجد 

ّ
ومن

القــارئ أو الكاتــب وســيلة إعالميــة أو ثقافيــة 
شــمولية  أنظمــة  تحكمهــا  التــي  البــالد  فــي 
ذلــك(  ســوى  أو  أســرة  أو  حــزب  رايــة  )تحــت 
الدولــة  ملكتهــا  ان،  وســيَّ مســتقلة.  تكــون  أن 

مباشرة أو ملكها أفراد مستقلون.
عبــر  كانــت  كمــا  العربيــة،  بالدنــا  تــزال  ال 
تاريخهــا الطويــل، بعيــدة عــن اســتيعاب مثل 
هــذا املثقــف، ناهيــك بإفســاح املجــال لــه لقــول 
كلمتــه صراحــة، أو لــإلدالء برأيــه املبنــي علــى 

ســلبا  وأثــر  مدخراتهــم،  ــص 
ّ
وقل للمصريــني، 

علــى عمليــات اإلنتــاج، نظــرا العتمــاد أنشــطة 
كثيرة لها على مداخالٍت صناعية مستوردة.

ركزت إجراءات الحكومة على فرض الضرائب، 
االســتدانة،  فــي  والتوســع  الدعــم،  وتقليــل 
علــى  النظــام  تســاعد  ماليــٍة  ســيولٍة  لتوفيــر 
 96.6 الخارجــي  الديــن  تخطــى  االســتمرار. 
مليــار دوالر فــي نهاية ديســمبر/ كانون األول 
2018، وارتفعــت الضرائــب منــذ 2016، بينهــا 
والضرائــب  املضافــة،  القيمــة  ضريبــة  زيــادة 
املحصلــة علــى الخدمات. وكلتاهما، الضرائب 
خطــط  وحســب  للزيــادة.  مرشــحة  والديــون، 
الجديــدة،  املوازنــة  مشــروع  فــي  املاليــة  وزارة 
ســتفرض الحكومــة ضرائــب علــى املشــروعات 
أجلــت  بينمــا  الصغــر،  ومتناهيــة  الصغيــرة 
أمــوال  لتحمــي  الرأســمالية،  األربــاح  ضريبــة 
أصيــال  مكونــا  بوصفهــم  املســتثمرين،  كبــار 
فــي التحالــف االجتماعــي الحاكــم الذي يشــّرع 
بــل  مكاســبه،  علــى  تحافــظ  سياســاٍت  ويقــر 
تراكــم مزيــدا مــن الثــروات، ليتضــح ملــن تنحاز 

السياسات االقتصادية، ومن يدفع الثمن.
وزارتــي  مــن  الصــادران  الخطابــان  تشــابه 
التخطيــط واملاليــة، فــي مقوالتهمــا الدعائيــة، 
فضفاضــة،  بعبــاراٍت  ازدحمــت  والتــي 
وكليشــهية، كالتركيــز علــى التنميــة البشــرية، 
واالهتمــام بمحــدودي الدخــل، ورعايــة الفئات 
الحمايــة  مظلــة  وتوســيع  احتياجــا،  األكثــر 
التعليــم  منظومتــي  وإصــالح  االجتماعيــة، 
والصحــة، باإلضافــة إلى وعود بتســاقط ثمار 
هــذا  املواطنــني،  علــى  االقتصــادي  اإلصــالح 
الوهــم الــذي زرعتــه نخــب االقتصــاد املســاندة 
تجــاور  وهــو  لهــا،  ثــوب  أردأ  فــي  للســلطوية 
واإلفقــار،  النهــب  سياســات  مــع  االســتبداد 

وتراجع دور الدولة االجتماعي. 
الفقــر  معــدالت  ارتفــاع   الحكومــة  تتجاهــل 
)تجــاوزت 60%(، بــل وتطالــب جهــات ســيادية 

فــي  تنتمــي،  األوطــان  فهــذه  محــددة،  وقائــع 
واالجتماعــي،  االقتصــادي  بنائهــا  تركيبــة 
وبالتالي السياســي، إلى نظم شــمولية تمثل 
أو  إقطاعيــة،  رعويــة/  اقتصاديــة  تشــكيالت 
ــر مــن األمــر شــيء ظهــور  مــا يشــبهها. وال يغيِّ
شرائح برجوازية طفيلية أو )كومبرادورية(، 
فهــذه تأتــي فــي الســياق نفســه، وتغــزل علــى 
منوالــه.  ولســنا بحاجة للعــودة إلى التاريخ، 
الســتعارة الشــواهد، فقــد طاولــت يــد الحاكــم 
ولــم  واألدب،  الفكــر  رجــال  أّي حاكــم،  قديمــا، 
تســتثن فقهــاء الديــن، ســجنا وتعذيبــا، فكــم 
 
ً
قتــال أو  قهــرًا  املــوت  إلــى  هــؤالء  مــن  ســيق 
املثقــف مفكــرًا  وحشــيا مباشــرًا. وســواء كان 
عامــا يتمّســك برأيــه املســتقل، أم ممــن يقعــون 
أحــدث  ولعــل  بعضهــم.  مكائــد  ضحايــا 
شــاهدين علــى مــا تذهــب إليــه هــذه الســطور، 
الصحافــي جمــال خاشــقجي  مــن حاضرنــا، 
الــذي قتــل بوحشــية، وحّركــت قضيتــه العالــم 
كلــه، ولكــن مــن دون أن يمــس القتلــة بــوردة، 
وجريمتــه كلهــا أنــه قــال عبارة مّســت الحاكم. 
ومثــل خاشــقجي تمامــا، لكــن مــن دون قتــل، 
زيــاد  اللبنانــي  املســرحي  للفنــان  جــرى  مــا 
مجهولــة  عصابــة  اقتادتــه  الــذي  عيتانــي، 
هــا الدولة، والحقيقة هي كذلك، لرأي 

َّ
زاعمــة أن

ك دعوى  قاله في حق وزير كان يمكنه أن يحرِّ
ضــده، وأن يقاضيــه وفــق القانــون، خصوصا 
فــي بلــد عربــي يزعــم أنــه أكثــر بلــد عربــي فيــه 

ديمقراطية.  
الثــورة  تجربــة  فــي  حقــا  الفــت  هــو  وممــا 
الســورية اليــوم أن تــرى قــوى سياســية تزعــم 

بعض أصول الدولة إليهم. وقد ناقش البرملان 
فعليــا أخيــرا تعديــالٍت قانونيــة تســمح بغلــق 
بيعهــا  ببطــالن  حكــم  التــي  الشــركات  ملفــات 
للمســتثمرين بعــد الثــورة، عــن طريــق تســوية 
أوضاعها وإنهاء املنازعات بشأنها في مقابل 
تحصيل الحكومة تعويضاٍت من املستثمرين. 
أنهــا  املاليــة  وزارة  تّدعــي  آخــر،  جانــب  مــن 
تطــرح موازنتهــا للحــوار املجتمعــي، لتعريــف 
املاليــة  بالسياســات  املصريــني  املواطنــني 
وخطط اإلصالح، إال أن ذلك ال يتعدى مساحة 
الدعاية، فال حوار بني حكومة ومواطنني فيما 
غيرهــا،  أو  االقتصاديــة  بالسياســات  يتعلــق 
فكل مســارات الحوار أغلقت، وأدوات الطبقات 
الحكومــة  سياســات  تعديــل  فــي  االجتماعيــة 
فــال  ســلبت،  بشــأنها،  التفــاوض  أو  ونقدهــا، 
طــرح  أو  عامــة،  مؤتمــرات  لتنظيــم  إمكانــات 
ال  وبالطبــع،  اإلعــالم.  وســائل  فــي  ناقــدة  آراء 
املعــارض  االحتجاجــي  للحــراك  مســاحات 

للسياسات االقتصادية ونتائجها.
وينطبــق هــذا الســمت الدعائــي ولغــة اإليهــام 
وزارة  مــن  املطروحــة  التنميــة  خطــة  علــى 
إنجــازات  مــن  انطلقــت  والتــي  التخطيــط، 
أربــع  خــالل  الحكومــة  حققتهــا  اقتصاديــة، 
التــي  النمــو  معــدالت  مســتعرضة  ســنوات، 
تخطــت 5%، وانخفــاض معــدل التضخــم إلــى 

فــي االختصاصــات العلميــة  وال الخريجــون 
كافــة، ولديهــم من الثــروات الباطنية ما يكفي 
للقيــام بنهضــة إنتاجيــة، تقــوم وفــق أســس 
تكنولوجيــة رفيعــة، وعلــى غيــر صعيــد. فــي 
الحقيقــة، ال ينقــص العــرب غيــر الديمقراطيــة 
التــي تفســح فــي املجــال لشــعوبهم أن تقــول 
التــي  املســتبّدة  األنظمــة  هــذه  بحــق  كلمتهــا 
تجــرُّ عليهــا الهزيمــة تلــو األخــرى، وتتركهــا 
للهــوان والعــدوان. وأن تطلــق يد العاملني في 
الحقــول الثقافيــة كافــة، ليصبــح االلتفات إلى 

البحث العلمي أساس النهوض واالرتقاء.
بنظــرة منــك علــى حال بعــض املثقفني العرب، 
تجدهــم »بروليتاريــا« أو مــا يشــبهها، إذ هم، 
بتعبيــر كارل ماركــس، مضطــرون لبيــع قــوة 
إذ  الكثيــر،  يعانــون  وهــم  ليعيشــوا،  عملهــم 
يوضعــون فــي بــازار العــرض والطلــب. وربما 

 44,1 إلــى  األجنبــي  النقــد  وتنامــي   ،%13,8
واملؤشــرات  األرقــام  هــذه  لكــن  دوالر،  مليــار 
ســياقها،  عــن  انتزعــت  طاملــا  قيمتهــا  تفقــد 
األخــرى،  املؤشــرات  باقــي  عــن  وانفصلــت 
فإنهــا تبقــى كذبــا، كمــن يقــول نصــف الحقيقة 
النقــد  احتياطــي  فزيــادة  الصــدق،  ويّدعــي 
مــرّده االقتــراض املســتمر واملتصاعــد، متعــّدد 
املصادر، غير محسوب العواقب، والذي يكلف 
املوازنــة فوائــد تلتهمهــا )36% مــن مصروفات 
النقــد  عوائــد  تحســن  جانــب  إلــى  املوازنــة(، 
األجنبي من العاملني في الخارج، بعد تحرير 
ســعر الصــرف. أمــا ارتفــاع  نســب النمو فليس 
 علــى تحســن أحــوال االقتصــاد، وليــس 

ً
دليــال

فقــد  املواطنــني،  أحــوال  يحســن  بالضــرورة 
تذهــب عوائــده إلــى فئــات محــدودة، باإلضافة 
إلى أن ارتفاع نسب النمو يرجع إلى االعتماد 
النمــو،  القطاعــات واملشــروعات ســريعة  علــى 
كاالتصــاالت واإلنشــاءات، وأنشــطة التعديــن. 
.. إذن، معــدالت النمــو مقيــاس زائــف، فما زالت 
لألجــور  بالنســبة  األســعار  ارتفــاع  معــدالت 
الرســمية  البطالــة  نســب  زالــت  ومــا  مرتفعــة، 

مقلقة أيضا، مع التحفظ على طرق قياسها.
ليــس خطــاب املجموعــة االقتصادية في مصر 
مختلفــا عــن ســواه فــي املنطقة العربيــة، والتي 
تجــور أغلــب حكوماتها، مع وصفات اإلصالح 
االقتصــادي، علــى حقوق املواطنني، بل تعيش 
وأبناؤهــم،  هــم  وتحّملهــم،  جيوبهــم،  علــى 
الخارجيــة،  الديــون  دفــع  تكاليــف   ،

ً
مســتقبال

وتلجــأ إلــى أموالهــم لتقتــرض محليــا. وتحــت 
وزيــادة  املوازنــة،  عجــز  خفــض  مبــّررات 
اإليرادات، وضبط النفقات، تطالب الحكومات 
شــعوبها بتحمــل أعبــاء سياســات اقتصاديــة 
تزيــد بــؤس الحيــاة، وتعميــق أزمــة االقتصاد، 
وتعيــق فــرص التنمية الحقيقيــة، عبر تعطيل 

قوى اإلنتاج.
)كاتب مصري(

 من غيرهم، وبالتالي األكثر 
ً
هــم األكثر رهافــة

ضوا لنوع من اإلذالل، تحت  معاناة إذا ما تعرَّ
وطأة الحاجة، ما يقود بعضهم إلى مساومٍة 
مــا تقــوده، فــي النهايــة، إلى تنــازٍل عن رأي أو 
رؤية أو فكرة ما، فتكون النتيجة تخريبا من 
 
ً
 لطاقته الفكرية، وقتال

ً ّ
الداخل، وبالتالي شال

لروحــه اإلبداعيــة..! وهــذا بالضبط ما يســعى 
إليــه االســتبداد الــذي ال يمكــن أن يعيــش فــي 

ر، بل تجاهر بتفكيرها. مكاٍن فيه أناٌس تفكِّ
هــو  اليــوم  بلداننــا  تحتاجــه  مــا  أكثــر 
وبوابتهــا  الواســع،  بمعناهــا  الديمقراطيــة 
الرئيسة الديمقراطية السياسية التي تسمح 
بتــداول الســلطة، فتنــزع، عبــر اإلعــالم الحــر، 
للمثقــف  املجــال  فــي  الفســاد، وتفســح  غطــاء 
وإذا  التنويــرّي.  بــدوره  ويقــوم  رأيــه  ليقــول 
األنظمــة  ظــل  فــي  طبيعيــا  املثقــف  أمــر  كان 
ومرفــوض  مســتهجن  فهــو  االســتبدادية 
باملعاييــر كلهــا، حــني يعيــش الحــال نفســها، 
إلــى جانــب  االســتبداد واقفــا  وهــو يناهــض 
إلــى  تعلــن،  كمــا  الســاعية،  الثوريــة  القــوى 
حركــة  يعيــق  الــذي  االســتبداد  نيــر  تحطيــم 
املجتمع، بل حركة الحياة ذاتها. الحياة التي 
إيقافهــا  محــاوالت  لكــن  الوقــوف،  تعــرف  ال 
تخلــق املآســي لبنــي البشــر. ويبقــى الســؤال 
ــب الديمقراطيــة  األهــم أمــام القــوى التــي تغيِّ
عي  خلف الشــعارات الوطنيــة والتقدمية، وتدَّ
تأخــذ  التــي  الــدول  تتقــّدم  ملــاذا  العلمانيــة: 
األخــرى  وتتخلــف  الديمقراطيــة،  بالنظــم 

املستبدة، فيغدو الظلم ظلمني؟
)كاتب سوري(

بتعديل املقاييس املستخدمة، ألن نسبة الفقر 
ال تتوافق مع إنجازات الدولة. كيف نصدق أن 
األوضاع االقتصادية تحسنت، أو ستتحسن، 
فــي ظــل وعــود متكــّررة بشــأن انخفــاض نســب 
البطالــة وارتفــاع األســعار، بينمــا كالهمــا فــي 
ارتفــاع. ال تحســن يلمــح مــع اســتمرار تطبيــق 
برنامــج اإلصــالح االقتصــادي لعــام مقبــل، بــل 
ســتتعمق األزمــة االقتصاديــة، بمــا تحملــه من 
مخططــات زيــادات أســعار الطاقــة، وتخفيــض 
فــي  واالســتمرار  الدعــم،  أوجــه  مختلــف 
االستدانة، وتحميل املواطنني أعباء ذلك. بناًء 
عــدة  املصــري  االقتصــاد  ذلــك، ســيواجه  علــى 
تحديات، لعل من أبرزها معالجة خلل املوازنة 
بتوســيع  املاليــة  اإليــرادات  بضعــف  املتعلــق 
منهــا  مختلفــة،  بطــرق  الضريبيــة،  القاعــدة 
االســتثمارية  املنشــآت  علــى  ضرائــب  فــرض 
أن  يعنــى  مــا  الصغــر،  ومتناهيــة  الصغيــرة 
الوســطى  الطبقــة  مــن  املنتجــني  مــن  شــرائح 
ســتتضّرر، كمــا ســتؤثر الضرائــب علــى أجــور 
الرغــم  علــى  التشــغيل،  وفــرص  العاملــني، 
معــدالت  خفــض  تســتهدف  الحكومــة  أن  مــن 
فــي  تناقضــا  يعــد  والــذي   ،%9 إلــى  البطالــة 
الطــرح، بينمــا كان املفتــرض أن يشــجع صغار 
املنتجــني على توســيع أنشــطتهم. وتســتهدف 
الحكومــة خفــض عجــز املوازنــة إلــى 7.2% مــن 
الناتج املحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض %2. 
ويمكــن تفســير ذلــك مــن خــالل إشــارات البيــان 
العــام  اإلنفــاق  أولويــات  ترتيــب  إعــادة  إلــى 
دعــم  علــى  ينطبــق  مــا  وهــو  الدعــم،  وخفــض 
والتــي  وغيرهــا،  والكهربــاء  الغذائيــة  الســلع 
بيانــات حكوميــة.  انخفاضــا، حســب  شــهدت 
وستســعى وزارة املالية إلى إصدار تشــريعات 
القطاعــني،  بــني  اقتصاديــة، تســهل »املشــاركة 
البنيــة  تعميــق  يعنــي  مــا  والخــاص«،  العــام 
التشــريعية املرتبطة بدعم بعض املســتثمرين 
عبــر مشــاركتهم فــي أنشــطة حكوميــة، أو نقــل  

أنهــا ثوريــة، وتســعى، فــي الوقــت نفســه، إلــى 
تثــور عليــه  الــذي  والنظــام  هــي  تتقاســم،  أن 
الســتبداده، رأس هرم التشــكيالت العشائرية 
السورية، ناهيكم باملؤتمرات التي تعقد على 
أســس طائفية. يحدث ذلك، في وقٍت ترى فيه 
فإمــا  الطرفــني،  لــدى  األَمريــن  يعانــي  املثقــف 
هــو ســجني أو محاصــر لــدى النظــام، أو هــو 
عنــد املعارضــة مهمــل، ال أحــد يكتــال بكيلــه، 
د 

ِّ
فأيــة ثقافــة هــذه، وأي مثقٍف يمكن له أن يول

أفــكارًا يمكــن لهــا أن ترتقــي علــى أي صعيــد 
كان، ضمن هذه األوساط املوبوءة؟

الديمقراطيــة  عصــر  اليــوم  العالــم  يعيــش 
فــي معظــم بلدانــه خبــز مواطنــه  التــي غــدت 
اليومي، وخيط الضوء الذي يقوده إلى حيث 
ونحــن،  املضطــرد..  والنمــو  والســالم  األمــن 
العالــم  علــى  ف  نــزال نتشــوَّ الذيــن ال  العــرب، 
مــا  أبعــد  التليــد،  وبماضينــا  بحضارتنــا، 
 الديمقراطية 

َّ
نكــون عنهــا. وقــد يقــول قائــل إن

 علــى الشــعوب مــن عــٍل، أو مــن مــكاٍن 
ّ

ال تهــل
، بــل هي نتيجــة للتطــور املوضوعي  مــا خفــيٍّ
ولوجــود  االقتصــادي،  اإلنتــاج  لقــوى 
املؤسســات االقتصادية التي تســّيرها إداراٌت 
 تعمــل علــى نحــو جماعــي، وتتنافــس 

ٌ
خبيــرة

بحريــٍة مــع مــا يماثلها. أقــول إن هذا صحيح، 
مترابطــة/  جوهرهــا  فــي  املســألة  ولكــن 
متفاعلــة فــي مــا بينهــا، بل إن ما بــني التنمية 
والديمقراطيــة عالقــة جدليــة يكّمــل أحدهمــا 
اآلخــر. ثــم ما الــذي ينقص العرب ليكونوا من 
أكثر بلدان العالم نموًا وتطورًا، وعلى أســس 
املــال ينقصهــم، وال الخبــرات  فــال  معاصــرة؟ 

الخطاب االقتصادي يكذب ويتجّمل

المثقف بين الحرية واالستبداد

تطالب الحكومات 
شعوبها بتحّمل أعباء 

سياسات اقتصادية 
تزيد بؤس الحياة

أكثر ما تحتاجه 
بلداننا اليوم هو 

الديمقراطية بمعناها 
الواسع، وبوابتها 
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هل ستطبّق صفقة القرن؟ د؟ هل من ُمصفِّ
كمــا نــرى كل يــوم، تتســرب أخبــار عن صفقة 
القــرن، والتــي تتضــح مما ينشــر حولهــا بأنها 
كوشــنير  فجاريــد  اقتصــادي،  ســام  خطــة 
مستشــار الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، 
يحــاول فــي جوالتــه فــي الــدول العربيــة إقنــاع 
غيــر  القــرن،  بصفقــة  للقبــول  العــرب  القــادة 
املتحــدة  الواليــات  تروجهــا  التــي  الصفقــة  أن 
ومرفوضــة  عربيــا،  مقبولــة  غيــر  زالــت  مــا 
فيهــا  يــرون  فالفلســطينيون  فلســطينيا، 
تفريطــا بقضيتهــم التي لطاملا ظلوا يناضلون 
مــن أجــل دولة فلســطينية، وعاصمتها القدس 
الشرقية، فاختراق املوقف الفلسطيني لتمرير 
صفقة القرن ما زال صعبا، ألن الفلسطينيني 

ال يفّرطون بالثوابت الفلسطينية.
الصفقــة  فــي حــال تــّم تطبيقهــا ســتزيد مــن 
التوترات في الشــرق األوســط، سيما أن زعماء 
عربا باتوا قلقني مما ستكشــفه من تفاصيل 
بشأن خطة السام املقترحة، كما أن استبعاد 
ملفي القدس والاجئني من صفقة القرن بكل 

تأكيــد سيشــيع أجــواء مــن التوتــر، وســتؤثر 
بدورها على استقرار املنطقة.

مليــارا   68 لهــا  ســيرصد  التــي  الخطــة،  لكــن 
تهدف إلى تحسني االقتصاد في املنطقة، لكن 
 هــل 

ً
بــا أي أفــق سياســي، تظــل تطــرح ســؤاال

ســتنجح هــذه الخطــة؟ فهــي ال تلبــي توقعــات 
الفلســطينيني، وســتكون لها تداعيات، ويمكن 
للمنطقــة  اإلقليمــي  االســتقرار  تزعــزع  أن 

بأسرها.
وكما يعلن، فإن صفقة القرن قد تطرح قريبا، 
أو قد يعاد النظر بها في حال تم رفضها، على 
الرغم من إصرار الفلســطينيني على رفضها، 
لكــن فريــق ترامــب يســعى إلــى التوصــل إلــى 
تنهــي  أن  شــأنها  مــن  التــي  ســام،  صفقــة 
الصراع بني الفلســطينيني واإلسرائيليني، لكن 
ســيقدمون  الفلســطينيني  أن  يعتقــد  أحــد  ال 
تنــازالٍت مــن أجل تمرير صفقــٍة تكون كارثية 

على الشعب الفلسطيني.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

هــل ســمعتم بمــا يحــدث اآلن فــي العاصمــة 
الشــهر  هــذا  فــي  صنعــاء،  املحتلــة  اليمنيــة 
الفضيل، وقبلها الضالع، وسائر مدن اليمن؟ 
تــل فــي حّيــي الربــاط والرقــاص، 

ُ
أرايتــم مــن ق

ضحــى يــوم الخميس 16 مايــو/ أيار 2019؟ 
هــل قصــف املدنيــني ومــوت األبريــاء نوع من 
تحييــد مليشــيا الحوثــّي عــن تنفيــذ أعمــال 
الشــر  تحالــف  أيــا  ســعود؟  آل  دولــة  ضــد 
والســفك، أهــذه هــي العمليــات النوعيــة التــي 
أعلنتم عن استهدافها؟ أهذا هو ردكم القوي 
يا وزير الدولة اإلماراتي )أنور قرقاش( على 
املليشــيا التــي قالــت إنهــا ضربت منشــأتكم 
مليشــيا  أن  أصحيــح  مســّيرة؟  بطائــرات 
الحوثــي هــي مــن ســّيرت تلــك الطائــرات؟ ألــم 
تســتطيعوا إنهــاك املليشــيا منــذ 26 مارس/ 
آذار 2015؟ ليــس بعيــدا أن يكــون املجرمــون 
متفقــني علــى اســتباحة دماء املدنيــني العّزل، 
وإال فمــا ذنــب تلك املنازل التي قصفتموها؟ 
مــن  يقتربــوا  لــم  إنهــم  ذنــب ســاكنيها؟  مــا 

أهدافكــم العســكرية، الاتي ســبق أن حذرتم 
مــن االقتــراب منهــا، ألســتم أنتــم مــن اقتــرب 
منهم، وزهق أرواحهم، وهتك حرمتهم، وهم 
صائمون؟ هل رأيتم، يا عرب، طفلة صنعاء 
التــي تهــّدم منزلهــا، ورحــل عنهــا أقاربهــا؟ 
ألــم تنظــروا إلــى عينيهــا املحمّرتــني؟ ألــم تبِك 
قلوبكــم لذلــك األلــم الظاهــر علــى وجنتيهــا؟ 
مــن  الصغيــرة؟  تلــك  ســتأوي  دار  أي  إلــى 
بمــاذا  ســيرعاها؟  مــن  عليهــا؟  ســيحن 
ســنجيبها حــني تســألنا عن أبيهــا وأمها؟ أم 
أنهــا مــا زالــت بعــد صغيــرة، وال تعــرف عــن 
جيــران الســوء شــيئا؟ أيــن املجتمــع الدولــي؟ 
وأين املتغنون باســم اإلنســانية؟ أين العدل؟ 

بل أين محاكمه الكاذبة؟
أيها العالم، لَم ال تحرك ســاكنا؟ أليســت هذه 
أهــل  بحــق  حــرب  النكــراء جريمــة  الجريمــة 
اليمــن؟ ثــم أيــن علمــاء الحرم املكــي؟ أين ذوو 
فتــون؟ وأيــن اآلمــرون باملعــروف 

ُ
امل العمائــم 

الناهــون عــن املنكــر؟ إليــك يــا رب نشــكو مــا 

حــل بنــا. إليك، ال ســواك، أيهــا املنتقم العادل، 
نرفــع شــكايتنا، هــذا ملــف صنعــاء، وتعــز، 
والضالــع، وملــف كل قطــرة دم ســفكوها في 
ــد لشــياطني التحالف 

ّ
بلدتنــا.  هــل مــن مصف

الغاشــم، ولــو فــي رمضــان، صفدهــم يــا رب 
فــي  ولــو  الجــن،  شــياطني  بإخوتهــم  أســوة 
رمضان، أليست مليشيا الحوثي، يا فخامة 
الرئيــس عبــد ربــه هادي، أرحــم بنا من نجدة 
ــدك أنــت يــا 

ّ
أولئــك الحاقديــن؟ بــل مــن يصف

هادي عن الذهاب إلى امللك ســلمان؟ هل من 
د ملن ال يزال يشرعن ويبارك لتحالف 

ّ
مصف

د إلرهاب تعز املدعوم 
ّ
الشر؟ وهل من ُمصف

إماراتيا؟ 
مــن بــدأ بمرحلة جديدة مــن مراحل اإلجرام، 
وذلــك بــزرع  العبــوات الناســفة فــي مخلفــات 
القمامة؟ وقبل تلك األسئلة نحن أمام سؤال: 
د للسّيد عبد امللك الحوثي؟ ألم 

ّ
هل من مصف

يكن من جلب لنا كل هذا الدمار؟
موفق السلمي )اليمن(

ليالي اليمن بال كهرباء

إفطار بنغالي في إيطاليا

17

صنعاء ــ العربي الجديد

»ننــام بعــد أداء صالة التراويح، على عكس 
الناس الذين يسهرون حتى ساعات الفجر. 
أو  طاقــة شمســية  أو  كهربــاء  لدينــا  ليــس 
ى الشــمع ال نملك ثمنه«، تقول اليمنية 

ّ
تلفزيون. حت

ليلــى العدينــي. تضيــف: »قبــل ســنوات، كنــا ننتظــر 
فــي  نســتمتع  حتــى  الصبــر  بفــارغ  رمضــان  شــهر 
لياليــه الجميلــة مــع أقربائنــا، وقــد اعتدنــا مشــاهدة 
املسلســالت ومســابقات رمضــان والكاميــرا الخفيــة 
معــا«. تشــير إلــى أنهــا هــي وأفــراد أســرتها ُحرمــوا 
مــن الطاقــة الكهربائيــة بعدمــا توقفــت الحكومــة عن 

تقديم خدمة الكهرباء بأسعار مخفضة.
وتــزداد معانــاة فقــراء اليمــن خــالل شــهر رمضــان 
نتيجــة حرمانهــم مــن الطاقــة الكهربائية، ال ســيما 
اللــه  أنصــار  لســيطرة  الخاضعــة  املناطــق  فــي 
البدائــل  أســعار  ارتفــاع  مــع  تزامنــا  )الحوثيــني(، 

كالطاقة الشمسية واملولدات.
في الســياق، يقول جالل عبد الرب، وهو من ســكان 
صنعاء، إنه يعاني بشــكل كبير من جراء اســتمرار 
شــهر  فــي  خصوصــا  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع 
رمضــان الــذي تتزايــد فيــه الحاجــة إلــى الكهربــاء. 
يضيف لـ »العربي الجديد«: »نحتاج إلى الكهرباء 
مــن أجــل تبريــد األطعمــة والحفــاظ علــى الخضــر، 
نا 

ّ
 ومشاهدة التلفزيون. كأن

ً
إضافة إلى اإلنارة ليال

كهربــاء«.  دون   مــن  الجاهليــة  عصــر  فــي  نعيــش 
ويشــير إلــى أن البطاريــة الخاصــة باأللــواح التــي 
تولد الطاقة تعطلت قبل أشهر، »وليس بمقدوري 
الشــديدة  حاجتنــا  مــن  الرغــم  علــى  بديــل  شــراء 

للكهرباء خالل رمضان«.
يغــادر عبــد الرب منزله بعد وجبة اإلفطار مباشــرة، 
ويتوجــه إلــى منــزل أحــد أصدقائــه لقضــاء ســاعات 
الليــل فــي متابعــة األخبار واملسلســالت الرمضانية. 
بســبب  املنــزل  إلــى  عودتــي  فــور  بالضيــق  »أشــعر 
الظــالم«. ويؤكــد أن مواطنــني كثيريــن يعيشــون فــي 
تأمــني  يســتطيعون  وال  الحــرب،  بــدء  منــذ  الظــالم 
بدائــل للكهربــاء بســبب عــدم امتالكهــم املــال. هــؤالء 
يعتمدون بشــكل رئيســي على الشــموع أو بطاريات 

صغيرة لإلنارة فقط.
مــن جهتــه، يقــول املواطن وضــاح الصبري إنه 
اضطــر إلــى اقتــراض مبلــغ مــن املــال مــن أحــد 
شــراء  بهــدف  رمضــان،  شــهر  قبــل  أصدقائــه 
بطاريــة لنظــام الطاقــة الشمســية الــذي يملكــه 
في بيته، بعد أشهر عدة قضاها من دون تيار 
الســابقة.  بطاريتــه  ــل 

ّ
تعط بســبب  كهربائــي، 

يضيــف الصبــري لـ »العربي الجديد«: »أنفقت 
يمنــي  ريــال  ألــف   65 البطاريــة  شــراء  علــى 
)130 دوالرًا(، وفضلــت االســتغناء عــن أشــياء 
أساسية تحتاج إليها أسرتي، حتى ال تعيش 
ويشــير  رمضــان«.  شــهر  خــالل  الظــالم  فــي 

إلــى أنــه كان يســتطيع االشــتراك فــي محطــات 
الكهربــاء التجاريــة التــي انتشــرت أخيــرًا فــي 

صنعاء، إال أن أسعارها مرتفعة للغاية. 
ونتيجــة النقطــاع التيــار الكهربائــي، تضطــر بعــض 
األســر فــي اليمــن إلــى شــراء املــواد الغذائيــة بشــكل 
يومــي لتجنــب تلفهــا. فــي هــذا اإلطــار، تقــول أميــرة 
محمــد، وهــي ربــة منــزل مــن صنعــاء، إنهــا لــم تعــد 
تشــتري الخضــر والحليب واألجبــان بكميات كبيرة 
االنقطــاع  إن  إذ  تتلــف،  ال  حتــى  الســابق  فــي  كمــا 
عــن  عاجــزة  يجعلهــا  الكهربائــي  للتيــار  املســتمر 
الجديــد«:  »العربــي  لـــ  تضيــف  الثالجــة.  تشــغيل 
لإلنــارة  تكفــي  بالــكاد  الشمســية  الطاقــة  »بطاريــة 
تشــير  كمــا  قصيــر«.  لوقــت  التلفزيــون  وتشــغيل 
محمــد إلــى أن حــال أســرتها أفضــل بكثيــر مــن أســر 
أخرى استغنت ُمجبرة عن التيار الكهربائي بسبب 
تدهور األوضاع املعيشية من جراء الحرب املستمرة 

منذ أكثر من أربع سنوات.
والقت أنظمة الطاقة الشمسية رواجا كبيرًا منذ بدء 
 ارتفــاع أســعارها وانتشــار 

ّ
الحــرب فــي البــالد. إال أن

أنــواع رديئــة منهــا مــع مــرور الوقــت دفــع املواطنــني 
لالشــتراك بمولدات على الرغم من ارتفاع أســعارها. 
لـــ  يقــول  هــؤالء.  بــني  مــن  العمرانــي  فــؤاد  املواطــن 
ــه فضــل االشــتراك فــي محطــات 

ّ
»العربــي الجديــد« إن

الكهربــاء التجاريــة بعــد معانــاة طويلــة مــع أنظمــة 
توليــد الكهربــاء بالطاقة الشمســية الرديئة. ويشــير 

ل كل أجهــزة املنــزل، وإن كانت 
ّ
إلــى أن االشــتراك ُيشــغ

اليمنيــني  غالبّيــة  يســتطيع  وال  مرتفعــة  األســعار 
 أسبوعني، أضطر إلى دفع نحو 7 آالف 

ّ
تحّملها. »كل

ريال يمني )14 دوالرًا( بدل اشتراك الكهرباء للمنزل 
و14 ألــف ريــال يمنــي )نحــو 28 دوالرًا( بــدل اشــتراك 

الكهرباء للمحل الذي أملكه«. 
ويؤكد العمراني أن »بعض األســر فضلت االشــتراك 
فــي خدمــة الكهربــاء خالل شــهر رمضــان، على الرغم 
مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، كحــل بديــل عــن 
املولــدات الصغيــرة التــي تحتــاج إلى وقود والتي قد 

تتعطل بعد فترة وجيزة«.

مجتمع
طّور علماء روس من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في األكاديمية الروسية للعلوم 
ــد نبضــات كهرومغناطيســية 

ّ
جهــازًا يقضــي علــى األرق، وهــو يأتــي علــى شــكل صنــدوق صغيــر يول

منخفضــة التــرّدد تتــراوح مــا بــني هرتز واحد وأربعني هرتزًا. وهذا الجهاز من شــأنه منع اضطرابات 
النوم، فتردداته الكهرومغناطيسية املنخفضة تساعد اإلنسان على النوم بشكل طبيعي واالستيقاظ 
مــن دون أّي صعوبــات. ومــن املتوقــع أن يكــون الطلــب عاليــا علــى الجهــاز، مــن قبــل األشــخاص الذيــن 
)قنا( يضطرون للقيام برحالت سفر متكررة مع تغيير املناطق الزمنية. 

ارتفــع عــدد اإلصابــات بمــرض الحصبــة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة، بعــد اكتشــاف 41 حالــة 
جديــدة خــالل األســبوع املاضــي، بالتالــي يصــل عــدد اإلصابــات املؤكــدة هــذا العام إلــى 880 إصابة، 
 األمر ُيَعّد 

ّ
بحســب مــا أفــاد بــه مســؤولون اتحاديــون في قطاع الصحــة األميركي. وأوضح هــؤالء أن

 لهــذا املــرض منــذ عــام 1994، ومنــذ إعــالن القضــاء عليــه في عــام 2000«. مــن جهته، ذكر 
ّ

»أكبــر تفــش
 حاالت املرض شــديد العدوى والفتاك ارتفعت في البالد 

ّ
مركز مكافحة األمراض والوقاية منها أن

)قنا( بنسبة 4.9 باملائة في األسبوع املاضي، داعيا إلى مزيد من الحيطة والحذر. 

ارتفاع اإلصابات بالحصبة في الواليات المتحدةعلماء روس يطّورون جهازًا يقضي على األرق

هم  اليمن  فــي  الساحلية  المحافظات  سكان 
يقول  الكهربائي.  التيار  انقطاع  من  تضررًا  األكثر 
الجديد«،  لـ»العربي  الحديدة،  من  اهلل،  عبد  سالم 
ُمعدمون،  فقراء  المحافظة  سكان  »غالبية  إّن 
الحياة  متطلبات  توفير  يستطيعون  وبالكاد 
لشراء  المال  يملكون  وال  لعائالتهم،  األساسية 

مولدات صغيرة أو غير ذلك«.

المحافظات الساحلية

فــي توربينياتــارا اإليطاليــة، علــى مقربــة مــن رومــا، 
كان الفتيــان الثاثــة يشــاركون فــي إفطــار جماعــي. 
هــؤالء الصغــار أبنــاء مهاجريــن بنغاليــني اســتقّروا 
ان والتي 

ّ
ة بالســك

ّ
قبــل زمــن في تلــك الضاحية املكتظ

لِحقــت رســميا بمدينــة رومــا فــي عــام 1927. هــم لــم 
ُ
أ

يعرفــوا وطنهــم األصلــي، أو باألحــرى وطــن ذويهــم، 
هم حفظوا عادات شــعبهم جّيدًا، ال ســّيما تلك 

ّ
غير أن

ه في خال شهر 
ّ
املرتبطة باملناسبات الدينية. ُيذكر أن

رمضان، اعتاد متطّوعون من بنغادش تنظيم موائد 
إفطــار جماعيــة فــي هــذه الضاحيــة التــي تضــّم نحــو 
ثاثة آالف مســلم. ُيَعّد البنغاليون من أكبر الجاليات 
ه 

ّ
املهاجرة في إيطاليا، وقد أظهرت األرقام الرسمّية أن

ــى عدد هؤالء املســتقّرين 
ّ
ابتــداًء مــن عــام 2016 تخط

في الباد عتبة املائة ألف بنغالي، علما أّن الهجرة من 

بنغــادش إلــى إيطاليــا كانت قد بــدأت في ثمانينيات 
ــز هؤالء بمعظمهم في األقاليم 

ّ
القــرن املاضــي. ويترك

)شــمال(  ولومبارديــا  )وســط(  التســيو  الثاثــة 
وفينيتو )شمال شرق(، فيما نجد العدد األكبر منهم 
في مدن روما )عاصمة التســيو( وميانو )عاصمة 
لومبارديا( وفينيتسيا أو البندقية )عاصمة فينيتو( 
ــه ما 

ّ
وفــي ضواحــي تلــك املــدن. تجــدر اإلشــارة إلــى أن

بــني نهايــة عــام 1989 ومنتصف عــام 1990، صارت 
الجاليــة البنغاليــة املهاجــرة فــي إيطاليــا الكبــرى فــي 
القــارة األوروبيــة، وقــد تضاعــف عــدد املهاجريــن في 
رومــا، والــذي كان يتــراوح ما بني 200 و300 مهاجر، 
نحو 20 مّرة. وبقي العدد في تزايد ليبلغ 82 ألفا في 

ى املائة ألف في يومنا هذا.
ّ
عام 1995 ويتخط

)العربي الجديد(
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محافظات  مدن  بين  الرابط  الدائري  الطريق  تحاصر  مختلفة  نفايات 
القاهرة والجيزة والقليوبية، فتؤثّر ليس فقط على المشهد بل كذلك 

على سالمة المرور وصحة السّكان

يأس من االهتمام الحكومي

عراقيون يؤهلون أحياءهم

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

تمّددت مشكلة تراكم النفايات، ال 
فات املباني، إلى خارج 

ّ
سّيما مخل

الـــشـــوارع واملـــيـــاديـــن فـــي عـــدد من 
الــذي  الــدائــري  الطريق  لتبلغ  املصرية  املـــدن 
يــربــط مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى بعضها 
ببعض، وذلـــك فــي غــيــاب املــركــبــات الخاصة 

برفع النفايات، األمر الذي يهّدد بالتلّوث.
يــمــّرون على  الــذيــن  السائقن  مــئــات  ويشكو 
ــــي الـــذيـــن  ــالـ ــ الـــطـــريـــق الـــــدائـــــري وكــــذلــــك األهـ
يقيمون في محيطه، من »تالل القمامة«. هي 
صارت واحــدًا من أسباب الحوادث على هذا 
 ونهارًا، وسط تجاهل 

ً
الطريق الحيوي، ليال

املسؤولن األزمة. وهذا ما يدفع السكان إلى 
الطريق  طــول  على  املنتشرة  النفايات  حــرق 
وعـــلـــى ســـاللـــم املــــشــــاة، لــلــتــمــّكــن مــــن املـــــرور 
سيرًا على األقدام من جهة، ومن جهة أخرى 
مكافحة الحشرات والفئران التي تتجّمع في 
الكريهة. هم يحرقون  والروائح  األمكنة  تلك 
 الــدخــان الــنــاتــج عــن ذلــك 

ّ
الــنــفــايــات، علما أن

يؤّدي إلى مشكالت صحية كبيرة، خصوصا 
لــــدى الـــذيـــن يــعــانــون أمـــراضـــا صـــدريـــة على 
ه يعّوق رؤيــة سائقي 

ّ
سبيل املثال. كذلك فإن

السيارات، خصوصا في الليل.
يشير مــســؤول فــي أحـــد أحــيــاء الــقــاهــرة إلــى 
الطريق  أصـــاب  الـــذي  للتدهور  رئــيــس  سبب 
»الـــعـــربـــي  ــال. فـــيـــقـــول لــــ ــ ــمـ ــ الـــــدائـــــري، هــــو اإلهـ
 »هذا الطريق، حتى يومنا، بال أب 

ّ
الجديد« إن

ق 
ّ
يتعل عندما  خصوصا  بــه،  يعترف  شرعي 

الــجــديــد« ردود أفـــعـــال غــاضــبــة لــعــدد منهم 
املكان  بإلقائها في  النفايات  تّجار  قيام  إزاء 
ــا، األمـــــر الـــــذي يــتــســبــب فـــي أضــــرار  ــهـ ــرقـ وحـ
صحية، ناهيك عن الروائح الكريهة والدخان. 
مــحــمــد طــايــع مـــن األهـــالـــي، يـــقـــول: »أرســلــنــا 
بإنقاذنا  مطالبن  للمسؤولن  عــّدة  شكاوى 
 
ّ
من أكــوام الزبالة على الطريق الــدائــري، لكن
أّيا منهم لم يتحّرك لوضع حّد لهذه الكارثة 
الــتــي تــهــّدد املــواطــنــن الــقــريــبــن مــن املنطقة 
 
ّ
ــا مــحــمــد إبـــراهـــيـــم فــيــقــول إن ــ بــــأمــــراض«. أّمـ

للتجارة  إلــى مكان  الــدائــري تحّول  »الطريق 
بالزبالة بعد فرزها وحرق غير الــالزم منها 
ــرأى ومــســمــع مـــن الــجــمــيــع«، مضيفا  عــلــى مــ
نــا وبــنــاتــنــا تـــضـــّرروا مــن الــدخــان   »أبــنــاء

ّ
أن

ورائحة النفايات«.
الدخان  من  كذلك  يشكون  السيارات  سائقو 
املتصاعد نتيجة حرق النفايات على الطريق 
»الـــعـــربـــي  الــــــدائــــــري، فـــيـــقـــول عـــلـــي مــحــمــد لــــ
 »الــرقــابــة غــائــبــة عــلــى الــطــريــق، 

ّ
الــجــديــد« إن

ــفــت حــالــة من 
ّ
 أكــــوام الــزبــالــة خــل

ّ
فــي حــن أن

ين يؤديان 
َ
االزدحــام املــروري والفوضى اللذ

إلى زيادة حوادث الطرقات«. من جهته، يقول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســيــد جــمــال الـــديـــن لـــ
ل أزمة للسائقن أعلى الطريق 

ّ
»القمامة تمث

الدائري، ونحن اعتدنا هذا املشهد اليومي«. 
ـــه تــقــّدم »مـــع عـــدد مــن الــزمــالء 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

بشكاوى إلى الوحدات املحلية التي رفضتها 
بــحــّجــة أنــهــا غــيــر مــســؤولــة عــن ذلــــك. ونحن 
نحاول التواصل مع أّي جهة معنية بمراقبة 

الطريق، من دون جدوى«.

تأتي مبادرات األهالي 
على خلفية التراجع الكبير 

في الخدمات البلدية

الدخان الناتج عن حرق 
النفايات يؤّدي إلى 

مشكالت صحية كبيرة

النقل  »وزارة   
ّ
أن بــالــكــوارث«، موضحا  األمـــر 

تــرمــي املــســؤولــيــة عــلــى املــحــلــيــات املمثلة في 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي 
الــطــريــق، فــي حــن ترفض املحليات  يمّر بها 
الطرق  املسؤولية على شــركــات  ذلــك وتــرمــي 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن والــكــبــاري«. يضيف لـــ
ــة حــقــيــقــيــة عــلــى الــطــريــق  ــابـ ــود رقـ ــ ــدم وجـ ــ »عـ
الدائري أّدى إلى تفريغ مركبات النقل الرتش 
)مــخــلــفــات املــبــانــي( عــلــنــا عــلــى الــطــريــق، في 
حن تعمد مركبات الكارو إلى نقل النفايات 
جَمع من املنازل في مقابل مبالغ مالية 

ُ
التي ت

ورمــيــهــا أعــلــى الــطــريــق الـــدائـــري«. ويــتــحــّدث 
كذلك عن »االنتشار املخيف للنّباشن الذين 
ــشــون الــقــمــامــة مــْحــدثــن فــوضــى عــارمــة 

ّ
يــفــت

بــاملــكــان لجمع مـــواد قــد تــفــيــدهــم، بــاإلضــافــة 
إلى التخلص من املتبقي عن طريق الحرق«، 
رًا من »تبعات الدخان واألضرار الصحية 

ّ
محذ

 واملرضى«.
ّ
التي تهدد األطفال وكبار السن

ــل عـــدم  ـ
ّ

ــد فـــض ــ ويـــتـــابـــع املــــســــؤول نـــفـــســـه، وقـ
 »ثّمة أحياء قريبة من 

ّ
الكشف عن هويته، أن

الطريق راحــت تعمد منذ بــدء شهر رمضان 
إلى نقل مخلفات موائد الرحمن الرمضانية 
إلـــى جــانــَبــي الــطــريــق الـــدائـــري، لــعــدم وجــود 
الــوضــع ويــزيــد من  أّي رادع. وهــو مــا يفاقم 
القمامة  تــالل  مــن  املنبعثة  الكريهة  الــروائــح 
 »املعنين 

ّ
ومن قزازة املشهد«. ويلفت إلى أن

ال يطرحون حلواًل فعلية، بل حمالت مسّكنة 
ال تــســتــمــر إال أيـــامـــا قــلــيــلــة ولــتــعــود بــعــدهــا 

النفايات وتتكدس على الطريق الدائري«.
مــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ هــنــدســة الــطــرق في 

الــدكــتــور سعيد يوسف،  جامعة عــن شمس، 
 »كــثــرة عمليات حرق 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

أو  الدائري  الطريق  القمامة ســواًء عند أسفل 
أعــاله، تقلل من عمره االفتراضي، األمــر الذي 
 
ّ
قد يتسبب في انهياره مع الزمن«، شارحا أن
في  الخرسانة  قــّوة  ر سلبا على 

ّ
تؤث »النيران 

جسم الكوبري )الجسر(«. ويلفت يوسف إلى 
الطريق  املوجودة في أسفل  األنفاق  »عشرات 
الدائري والتي أغلقت كليا بالقمامة من دون 
ــع أّي تـــوصـــيـــات لـــرفـــعـــهـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ وضـ
الدائري«. يضيف  الطريق  تأثيرها على عمر 
 »تالل القمامة تشّوه منظر الطريق 

ّ
يوسف أن

عــمــومــا، وهـــي مــن األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلــى 
الــحــوادث  تلك  الــحــوادث عليه. فنسبة  زيـــادة 
الطرقات  ل على  مــا ُيسجَّ بــن  مــن  العليا  عد 

ُ
ت

 200« 
ّ
أن األخـــرى فــي مــصــر«. ويتابع يوسف 

ألف سيارة تمّر يوميا على الطريق الدائري، 
ر أّي رقــابــة دوريـــة عليه من 

ّ
ولــأســف ال تتوف

قبل الحكومة. فنحن ال نجد أّي سيارات شرطة 
عليه أو دوريات أمنية أو نقاط إسعاف«.

للطريق  املـــجـــاورة  املــنــاطــق  ال يخفي ســكــان 
الــــدائــــري ســخــطــهــم، وقــــد رصـــــدت »الــعــربــي 

وسط غياب اهتمام 
الجهات الرسمية 
بأحيائهم، عمد 

مواطنون عراقيون 
إلى تأهيلها بوسائلهم 

وعلى نفقتهم الخاصة. 
فاإلهمال يؤّدي إلى 
تفاقم الحال، بال شك

بغداد ــ كرم سعدي

فــي حـــّي الــغــزالــيــة الـــواقـــع غــربــي العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد، يسكن أحــمــد شــهــاب. هو 
ــه الــجــامــعــيــة  ــ ــتـ ــ شـــــاب أنــــهــــى حـــديـــثـــا دراسـ
ويحاول االستفادة من تخصصه في الزراعة 
ليساعد جيرانه وأصدقائه ومعارفه مجانا 
ــق بــأعــمــال الــبــســتــنــة، وغــايــتــه 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

بــحــســب مـــا يــقــول »إضـــفـــاء جــمــال ونــظــافــة 
ويعمل  السكنية«.  واألحــيــاء  الــبــيــوت  على 
 مــا هــو مهمل 

ّ
الــشــاب على االنــتــفــاع مــن كــل

وتحويله إلى »مصدر للجمال«، كحاويات 
لــأزهــار والــنــبــاتــات فــي حــدائــق املــنــازل أو 
زوايــــا أخـــرى مــنــهــا. وهـــو مــا جــعــل كثيرين 
يفّكرون في اإلفادة من أشياء مهملة لديهم، 
أكثر  التي يسكنونها تبدو  األزقــة  فصارت 

جمااًل.
 »اللمسات 

ّ
يقول أحمد لـ«العربي الجديد« إن

الفنية الزراعية الجميلة في داخل املنازل لم 
تــكــن هــي هــدفــي الــوحــيــد مــن الــتــواصــل مع 
الناس ومساعدتهم في تنفيذ أفكار جميلة 
ــّم هو  ــ بــالــلــجــوء إلــــى الــــزراعــــة. الـــهـــدف األهــ
تحويل اهتمامهم صوب صيانة شوارعهم 
 »أحدًا لم يمانع حن 

ّ
وأحيائهم«. يضيف أن

منزله  محيط  لترتيب  أفــكــارًا  عليه  طرحت 
ــارج واالهـــتـــمـــام بــتــزيــن الــرصــيــف  مـــن الـــخـ
وإقـــــامـــــة أحــــــــواض عـــلـــيـــه لـــــزراعـــــة األزهـــــــار 
 »ثّمة نقصا 

ّ
والشتول املختلفة«. ويتابع أن

الحكومة  على  ُيفترض  التي  الخدمات  في 
 ذلك بحسب رأيي ال يجب أن 

ّ
تقديمها، لكن

لـــذا عمدت  ــدي.  األيــ مكتوفي  نــقــف  يجعلنا 
إلى تقديم خدمات بسيطة إلى الناس، هي 
ــذونــهــا هــم بــأنــفــســهــم في 

ّ
مــجــّرد أفــكــار يــنــف

منازلهم وخارجها«.
فأحياء  بذلك،  متفّردًا  ليس  الغزالية  وحــّي 

يضّم ما بن 1000 و1500، وهــو ما تسبب 
فــي ضــغــط كــبــيــر عــلــى الــخــدمــات املــقــّدمــة«. 
الحالة  »بعد تدهور  ــه 

ّ
أن الساعدي  ويشرح 

الــذي  الحصار  منذ  للمجتمع  االقتصادية 
ــــرض عــلــى الـــبـــالد فـــي عـــام 1991، لـــم يعد 

ُ
ف

عن  بمعزل  مستقبله  بناء  الفرد  إمكان  في 
عائلته، فصار بيت العائلة ُيقسم إلى بيوت 
بعدما  األبـــنـــاء  فيها  ليسكن  عـــّدة  صــغــيــرة 

كبروا وأنشأوا عائالتهم الخاصة«.

 »املــشــكــلــة األكــبــر 
ّ
ويــشــيــر الــســاعــدي إلـــى أن

تكمن بالفساد املستشري الذي يحول دون 
الــخــدمــات  الــبــنــى التحتية وتــقــديــم  تــأهــيــل 
إنفاقا  »ثــّمــة   

ّ
أن متابعا  لــلــســكــان«،  الــالزمــة 

كــبــيــرًا فـــي األمـــــــوال املــخــصــصــة لــلــخــدمــات 
ها بأكثرها تذهب إلى جيوب الفاسدين 

ّ
لكن

 
ّ
البلديات، بالتالي فإن املتنفذين في دوائر 

الفساد  البلد والــنــاس«. وُيَعّد  املتضرر هو 
من أبرز املشكالت التي يعانيها العراق منذ 
الــغــزو األميركي فــي عــام 2003، األمــر الــذي 
 مفاصل الحياة 

ّ
ر بصورة كبيرة على كل

ّ
أث

فــي الــبــالد الــتــي تــضــّم أكــثــر مــن 30 مليون 
نسمة.

وبــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان، عــمــد كــثــيــرون 
إلــــى تــنــظــيــف أزقــتــهــم ومــنــازلــهــم وإضـــفـــاء 
ملسات جميلة عليها. هذا ما حصل في حّي 
الــوزيــريــة، أحــد أقــدم األحــيــاء فــي العاصمة 

 الجيران تعاونوا لتأهيل شبكة 
ّ
بغداد، إذ إن

الـــصـــرف الــصــحــي وشــبــكــة تــصــريــف مــيــاه 
األمــطــار وطــالء الــرصــيــف. صــالح عــادل من 
الجديد«:  لـ«العربي  يقول  الوزيرية،  سكان 
»نـــحـــن ال نــعــتــمــد عــلــى الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة 
ونــتــشــارك بــاســتــمــرار فـــي تــنــظــيــف زقــاقــنــا 
ــادل: »مــن  ــ وتــأهــيــلــه وتــجــمــيــلــه«. يــضــيــف عـ
 الــنــاس جميعا 

ّ
يــتــجــّول فــي بــغــداد يـــرى أن

 نقص الخدمات التي 
ّ

يفعلون ذلــك، في ظل
 ما يقومون به 

ّ
تقّدمها البلديات«، متابعا أن

من تأهيل لشبكات صرف املياه على سبيل 
ما هو »لحماية منازلنا وأزقتنا من 

ّ
املثال إن
الغرق«.

فـــي الـــســـيـــاق، عــمــدت فـــائـــزة الــنــعــمــانــي مع 
جـــيـــران لــهــا إلــــى تــوفــيــر أغــطــيــة لــشــبــكــات 
الــصــرف الــصــحــي، فــي وقـــت تستمّر سرقة 
ــاذ الـــبـــلـــديـــة أّي  ــخــ تـــلـــك األغـــطـــيـــة وعــــــدم اتــ
إجـــــــراءات لــلــحــّد مـــن تــلــك الـــســـرقـــات. تــقــول 
 »حــوادث عّدة وقعت 

ّ
لـ«العربي الجديد« إن

املنهوالت  ففتحات  األغطية.  غيات  بسبب 
 ثّمة أشخاصا وقعوا فيها 

ّ
واسعة لدرجة أن

إلـــى جانب  وتــعــّرضــوا إلصــابــات مختلفة، 
حــــوادث الـــســـيـــارات«. تــضــيــف: »لــــذا، قــررنــا 
نــحــن ســـكـــان الـــحـــّي أن نــتــشــارك فـــي صنع 
أغطية خاصة ونجحنا في ذلك«، موضحة 
 مــا صــنــعــوه هــو »مــشــبــكــات غــيــر مغرية 

ّ
أن

 أغــطــيــة املــنــهــوالت 
ّ
لــلــســارقــن، فـــي حـــن أن

األصلية التي تعتمدها البلديات مصنوعة 
ــــادة مــعــدنــيــة يــمــكــن لـــهـــؤالء صــهــرهــا  مـــن مـ

وبيعها واالنتفاع منها«.
ــرى، تــنــاقــلــت مــواقــع الــتــواصــل  مــن جــهــة أخــ
االجتماعي في الفترة األخيرة أخبارًا حول 
ــمــــال تـــأهـــيـــل جـــســـر لــلــمــشــاة فــــي إحــــدى  أعــ
مناطق بــغــداد، بعدما كــان قــد ُهــدم بسبب 
تــفــجــيــرات قــبــل ســـنـــوات مـــن دون أن تعمد 
أّي من الجهات املختصة إلى تأهيله، على 
بن  يربط  الجسر  فهذا  أهميته،  مــن  الــرغــم 
ــارع مـــروري  ــن، يتخللهما شـ ــن ســكــنــيَّ حــيَّ
ـــه مخصص 

ّ
إن ســريــع يصعب اجــتــيــازه، إذ 

لــلــســيــارات. ويــؤكــد ســكــان متضررون  فقط 
 
ّ
مـــن غــيــاب الــجــســر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن

حوادث دهس تقع باستمرار في هذا املكان، 
ي تأهيل الجسر 

ّ
األمر الذي هو استدعى تبن

ت األمر.
ّ
على حساب مجموعة منهم تبن

ــّدة فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة أخــذ  ســكــنــيــة عــ
سكانها على عاتقهم االهتمام بها. ويأتي 
ذلـــك بــحــســب املــهــنــدس الـــزراعـــي فـــي أمــانــة 
بغداد حسن الساعدي »على خلفية التراجع 
الـــذي يسّجل  البلدية  الــخــدمــات  فــي  الكبير 
الــتــي عاشتها  ــــات  مــنــذ عــقــود نتيجة األزمـ
ـــ«الـــعـــربـــي  ــتــــحــــّدث الــــســــاعــــدي لـ ــــالد. ويــ ــبـ ــ الـ
البلديات،  الجديد« عن »عراقيل عّدة لعمل 
 املــدن العراقية في حاجة ماسة 

ّ
في حن أن

بنيتها  لكامل  وتــجــديــد  تأهيل  إعـــادة  إلــى 
د ومكلف«. يضيف 

ّ
 األمر معق

ّ
التحتية، لكن

 »أحـــــــدث الـــشـــبـــكـــات أنــشــئــت 
ّ
الـــســـاعـــدي أن

املــاضــي وهــي معّدة  الــقــرن  فــي ثمانينيات 
الســتــيــعــاب كــمــّيــات مــحــددة مــن املــيــاه على 
 

ّ
سبيل املــثــال، بحسب عــدد الــســكــان فــي كل

 الحال تبّدلت والزقاق الذي 
ّ
حّي سكني. لكن

كان يسكنه ما بن 200 و300 مواطن، صار 

تالل القمامة 
تحاصر القاهرة الكبرى

نازحو طرابلس 
يلجأون إلى تونس

يرغب 34 في المائة من 
النازحين الليبيين في 

اللجوء إلى دول الجوار

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

ــّدة  ســّجــلــت ســلــطــات مــحــلــيــة فـــي بـــلـــديـــات عـ
غــربــي ليبيا بـــدء تــوّجــه عـــدد مــن الــنــازحــن 
القريبة  تــونــس  ال سّيما  الــجــوار،  دول  نحو 
ــر الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــدة  ــ

ّ
ــوت ــتــ مــــن مـــنـــاطـــق الــ

جنوبي طرابلس ومــدن قريبة من العاصمة 
مثل غريان وترهونة. ويشير مسؤولون من 
 ما ال يقل عن 

ّ
ي زلينت ومسالته إلى أن

َ
بلديت

530 أسرة قررت االنتقال إلى مناطق أقصى 
ها تنوي فعليا اللجوء إلى 

ّ
الغرب الليبي، لكن

تونس بسبب تفاقم الظروف املعيشية.
الــبــاري شعيب، وهــو عضو لجنة  يقول عبد 
 
ّ
األزمـــة فــي طــرابــلــس، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»تــقــاريــر أصــدرتــهــا بــلــديــات عــــّدة فــي الــغــرب 
 الـــبـــالد مــقــبــلــة عــلــى مــوجــة 

ّ
الــلــيــبــي تــؤكــد أن

نزوح أوسع من جّراء الحرب املتمّددة والتي 
قـــد تـــطـــاول مــنــاطــق أخـــــرى غــيــر الــعــاصــمــة، 
منها سرت الواقعة بن طرابلس وبنغازي«. 
 »ســرت وحدها تؤوي 

ّ
أن إلــى  ويلفت شعيب 

ــــرة نـــازحـــة مـــن طــرابــلــس«،  أكـــثـــر مـــن 500 أسـ
مرّجحا »إمكانية نزوح تلك األسر مجددًا إلى 
مناطق أخرى فيما عدد من سكان سرت يفّكر 
 كــثــيــريــن مــا زالـــوا 

ّ
فــي الـــنـــزوح، ال ســّيــمــا وأن

يذكرون ما عاشوه في عام 2016 عندما كانت 
القوات الحكومية تقاتل تنظيم داعش فيها«.
ــنــــازحــــن  الــ شــــــــؤون  وزارة  بــــيــــانــــات  ــد  ــيـ ــفـ تـ
 
ّ
واملــهــجــريــن فــي حــكــومــة الــوفــاق بليبيا بــأن
ــازحـــن مـــن طـــرابـــلـــس عــلــى خــلــفــّيــة  ــنـ عــــدد الـ
الحرب املستمرة في جنوب البالد بلغ 75 ألف 
نازح. من جهتها، كشفت بلدية غريان )شمال 

غــرب( في بيان أصدرته اإلثنن املاضي عن 
ــذ ســيــطــرت  ــن املـــديـــنـــة مـ نـــــزوح 531 أســـــرة مـ
حفتر.  خليفة  املــتــقــاعــد  الـــلـــواء  قـــوات  عليها 
املهّجرة من مناطقها تواجه   األســر 

ّ
أن ُيذكر 

صــعــوبــات فـــي الــتــكــّيــف مـــع ظــــروف الــنــزوح 
بسبب الــغــالء والــنــقــص الــحــاد فــي السيولة 
الــنــقــديــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــجــز الــحــكــومــة عن 
البلدية بامليزانيات الالزمة  تمويل املجالس 
لتوفير املـــؤن واملـــأوى لتلك األســـر. أّم عــادل، 
أرملة وأّم لخمسة أطفال، تعيش مع أخيها في 
مركز لإليواء بمصراته )شمال غــرب(. تشكو 
»املضايقات  مــن  الجديد«  لـ«العربي  عــادل  أّم 
الــنــازحــون بسبب مسقط  يــتــعــّرض لها  الــتــي 
رأسهم، فأسر نازحة كثيرة من طرابلس هي 
تشاركان حفتر  ن 

َ
اللت ترهونة  أو  غريان  من 

أّم عــادل  العاصمة«. وتــوضــح  فــي حربه على 
الــغــرب الليبي بــن مــواٍل   »انــقــســام مناطق 

ّ
أن

نازحن  الوفاق جعل  لحفتر ومــواٍل لحكومة 
ومضايقات«،  ملالحقات  يتعّرضون  كثيرين 
مشيرة إلى رغبتها وكذلك عدد من جيرانها 

في »االنتقال إلى تونس«.
فـــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر أخــــو أّم عــــــادل، عيسى 
ه »ال يمكن 

ّ
زاقوب، لـ«العربي الجديد«، إلى أن

تقدير عدد الليبين الذين لجأوا إلى تونس. 
وهــؤالء نجحوا بذلك بسبب قدرتهم املادية 
 
ّ
على العيش في خارج ليبيا«. يضيف: »أظن
ليبيا  غـــرب  مـــدن  فــي  املعيشية  الـــظـــروف   

ّ
أن

أسوأ بكثير من تحّمل صعوبات العيش في 
 

ّ
 »هناك قد أجد على أقل

ّ
تونس«، موضحا أن

تقدير من أشكو له وأحصل على حقوقي«.

إلـــى جــانــب الــقــتــال الــــذي يــرهــب الليبين في 
الــعــاصــمــة، كــانــت قـــوات حفتر قــد عــمــدت إلــى 
قــطــع املــيــاه عــن طــرابــلــس فــي ســيــاق الحصار 
 حفتر عاد ليصدر أوامره 

ّ
املفروض عليها. لكن

ل من مخاوف 
ّ
 ذلك لن يقل

ّ
بإعادة املياه، علما أن

الــســكــان، فإمكانية قطع املــيــاه مــن جــديــد أمر 
 ليل األحــد املــاضــي، كــان جهاز 

ّ
وارد. ُيــذكــر أن

وهو  الصناعي،  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ 
الجهة املسؤولة عن إمــداد العاصمة ومناطق 
غرب ليبيا باملياه، قد أعلن عن قيام مجموعة 
في  الرئيسية  املــيــاه  مضخات  بغلق  مسلحة 
الــجــنــوب لتنقطع املـــيـــاه عـــن طــرابــلــس ومـــدن 
الــشــمــال الــغــربــي. وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة في 
أعلنت من جهتها، صباح  الوفاق قد  حكومة 
 تــلــك املــجــمــوعــة املسلحة 

ّ
اإلثــنــن املـــاضـــي، أن

ها تمارس نوعا من الحصار 
ّ
موالية لحفتر وأن

عــلــى أهــالــي طــرابــلــس إلضــعــاف معنوياتهم. 
ه »في إمكان 

ّ
ويقول شعيب في هذا اإلطــار، إن

قطع املــيــاه عــن طرابلس أن يزيد مــن الــنــزوح، 
لـــلـــنـــاس مــثــل  ــادر حـــيـــويـــة   مــــصــ

ّ
ال ســـّيـــمـــا أن

مصادر الطاقة )من قبيل غاز الطهي والوقود 
تـــحـــت ســيــطــرة  أراٍض  فــــي  تـــقـــع  ــا(  ــمـ ــرهـ ــيـ وغـ
األميركي  »غــالــوب«  مؤسسة  وكــانــت  حفتر«. 
قـــد نــشــرت اإلثـــنـــن املـــاضـــي نــتــائــج اســتــطــالع 
رأي يــّبــن رغــبــة أكــثــر مــن تــلــث الــنــازحــن في 
 
ّ
التوجه إلى دول مجاورة لليبيا، مشيرًا إلى أن

ظروف العيش ازدادت سوءًا. وأوضحت نتائج 
 37 فــي املــائــة يــعــانــون للعثور 

ّ
االســتــطــالع أن

يفتقرون  املائة  في  و43  مناسب،  على مسكن 
إلى السيولة النقدية، فيما يرغب 34 في املائة 

في مغادرة ليبيا واللجوء إلى بلدان الجوار.
 املــنــظــمــات الــدولــيــة 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ

اســتــشــعــرت بــــدء مـــوجـــات الــلــجــوء إلــــى دول 
الحوار، فقد أفادت املفوضية السامية لأمم 
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــن فـــي خــــالل بــيــان 
صحافي السبت املاضي نشرته على موقعها 
ــا وملــنــظــمــة  ــهـ  مــمــثــلــن لـ

ّ
اإللــــكــــتــــرونــــي، بـــــــأن

من  مــســؤولــن  برفقة  زاروا  العاملية  الصحة 
تــطــاويــن  ــة  ــ الــتــونــســيــة واليــ الـــصـــحـــة  وزارة 
مع  الليبية  الــحــدود  مــن  الــقــريــبــة  التونسية 
تونس لالطالع على إمكاناتها في ما يتعلق 
باستقبالها الجئن فارين من أعمال العنف 
الـــتـــي تــشــهــدهــا لــيــبــيــا حـــالـــيـــا، ولــلــتــأكــد من 
إمكانية املنظمات لتقديم مساعدات إنسانية 
لهؤالء منعا لحدوث أزمة إنسانية مفترضة 

من جّراء توّسع رقعة الصراع.

ــزء مــــن حـــيـــاة أي  ــ املـــشـــاكـــل أو الـــخـــالفـــات جـ
ثــنــائــي. لــكــن رّبـــمـــا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
تصل  أن  دون  مــن  إيجابية  بطريقة  املشاكل 
إلى مستوى الغضب. في هذا اإلطار، يعرض 
مـــوقـــع »ســـايـــكـــولـــوجـــي تــــــــوداي« 8 وســـائـــل 

للتعامل معها بشكل أفضل، وهي:
ــه ليس  ــ ــــرف أن الــغــضــب فـــي حـــد ذاتـ 1 - اعـ
ــاك فـــــرق كــبــيــر بــــن الــغــضــب  ــنــ ــرًا، وهــ ــ ــدمـ ــ مـ
والــغــيــظ أو االنــفــعــال الــشــديــد. حـــن يــكــون 
شخص ما غاضبا، يحتاج إلى التعبير عن 
مشاعره، وهذا ال يعني اللجوء إلى تحطيم 

األشياء أو العالقات.  
2 - تحدث عن مشاعرك قبل أن تغضب. حن 
تتمّكن أنت أو شريكك من التعامل مع املوقف 
ليصبح مشكلة.  يتطور  ال  قد  آمنة،  بطريقة 

في الكثير من األحــيــان، أنــت في حاجة فقط 
إلى قول األشياء واختيار الكلمات املناسبة، 

حتى يعرف الشريك كيف تشعر. 
3 - ال تــرفــع صــوتــك. إنـــه ألمـــر مــدهــش كيف 
يمكن حل مشاكل تتعلق باملشاعر املجروحة 
بــالــهــمــس. وينصح  املـــؤذيـــة  أو االخـــتـــالفـــات 
الـــتـــواصـــل مع  األزواج  نــفــســيــون  مــعــالــجــون 
بعضهم بعضا بصوت منخفض، ما يساهم 

في الحد من احتمال الغضب في العالقة.
كــــل جــــدال  تــعــتــبــر  ــدد عـــالقـــتـــك أو  ــهـ تـ 4 - ال 
أو شــجــار تــهــديــدًا لــعــالقــتــك. هـــذا الــنــوع من 
االبتزاز العاطفي يضع الشريك في حالة من 
الذعر. في وقت قد تخبره أنك ترغب في إنهاء 
الــعــالقــة، ربــمــا يفّكر فــي كيفية قــضــاء عطلة 
مــعــك. وإذا كـــان الــشــريــك يــرغــب فــي الحفاظ 

أو  العائلة، فقد يكون خبر كهذا مدمرًا  على 
ربما يصيبه باالكتاب الشديد، وبالتالي لن 

يكون قادرًا على اعطائك ما تحتاج إليه. 
5 - ال تراكم. يحدث هذا حن تذكر الشريك 
بـــــأمـــــور أو مــــشــــاكــــل حــــدثــــت فـــــي املــــاضــــي 
لتستخدمها خالل أي جدال أو شجار. ال بد 
أن تتعامل مع مشكلة واحــدة في آن واحد. 
وإذا كان لديك بالفعل مشاعر لم تحل بعد 
نــتــيــجــة مــشــاكــل ســابــقــة، تــحــدث عــنــهــا في 

وقت آخر.
6 ـ ال تــتــجــنــب غـــضـــبـــك. فــــي حـــــال أرجـــــأت 
ــد تــنــفــجــر أو  ــاعـــرك لــبــعــض الــــوقــــت، قــ مـــشـ
ترتكب أمورًا ستندم عليها. الغضب ال يقلل 
مــن الــحــب، ويــمــكــنــك أن تــغــضــب مــن الــذيــن 
قــد نشعر  الـــذي  الـــواقـــع، األذى  فــي  تحبهم. 

الذين نحبهم أكبر ألننا  به من األشخاص 
نحبهم أكثر.

7 - فــكــر فـــي طــريــقــة لــحــل املــشــاكــل مـــن دون 
غضب. يمكن لكل شريك الحديث عن مشاعره 
ملــدة خمس دقــائــق، ثــم تفكير كــل طــرف على 
حــدة بما سمع ملــدة 20 دقيقة، والــعــودة إلى 
الطاولة ومناقشة كيف يمكنكما التعامل مع 
ليس  أنــه  كذلك  واعلم  أفضل.  املشكلة بشكل 

بالضرورة حل املشكلة فورًا.
أبـــدًا. وتشمل  ــاءة غير مسموح بها  8 - اإلسـ
اإلساءة اللفظية، أو أي نوع من أنواع العنف 
بما في ذلك إغــالق األبــواب، أو كسر األلــواح، 
أو الـــضـــرب. فـــي حـــال تــطــور األمــــر إلـــى هــذه 
الدرجة، فهذا يعني أنه عليك مغادرة املنزل.  
)ربى أبو عمو(

كيف تحمي 
عالقتك 

مع الشريك 
خالل 

المشاكل؟

رلى المصري

في العام 2012، وفي إحدى الدراسات التي قمنا بإعدادها حول األسباب 
األساسية التي دفعت النساء واألسر إلى ترك سورية، كان االغتصاب 
الرئيسي.  السبب  هو  املمنهجة،  الحرب  أدوات  كأحد  الجنسي،  والعنف 
حينها، عــشــرات املــقــابــالت كــانــت قــد تــّمــت مــع النساء والــشــابــات، وفي 
جميع املــقــابــالت، كــانــت اإلجــابــة عــامــة ومــشــتــركــة: »سمعنا عــن امـــرأة 
ِشرت 

ُ
سمعت عن امــرأة أخــرى أنه قد حصل معها كذا وكـــذا...«. حني ن

إجــــراء مقابلة  »املــتــحــذلــقــني«  األجــانــب  الصحافيني  أحـــد  أراد  الـــدراســـة، 
حــولــهــا، ولــوقــاحــتــه، بـــدأ بـــأن تــســاءل عــمــا إذا كـــان االغــتــصــاب كسالح 
لــم يتم توثيق  حــرب هــو مجرد »خــرافــة أو أســطــورة حضرية« بما أنــه 
الذكورية والعرقية حالت دون معرفة  امتيازاته  أية حالة بصددها. لعل 
والعنف  االغتصاب  إحياء حادثة  إعــادة  استحالة  وربما  مــدى صعوبة 
والناجيات ال سيما في ظل مجتمع ال  الضحايا  النساء  لدى  الجنسي 
يزال فيه املجرمون يتمتعون بالحصانة، وطرق تحقيق العدالة غالبًا ما 
تكون مسدودة. اليوم، وبعد ثماني سنوات، ال يزال من الصعب جدًا على 
األمــر. ما  التحدث عن  االغتصاب في سورية  والناجيات من  الضحايا 
تعرضت وتتعرض له النساء والشابات في سورية، أكان في السجون 
واالعتقال على أيدي النظام أو أثناء مداهمة املنازل أو على الحواجز ومن 
بالتحدث عن  النساء  بــدأت  اليوم،  لكن  يمكن وصفه.  ال  الشبيحة،  قبل 
األمر. باتت لدى بعض النساء القوة لتقديم شهاداتهن. وبدأ املجتمع، وإن 

بشكل خجول وتدريجي، بتغيير مواقفه تجاه األمر. 
أن  املجتمع  مــن  نــتــوقــع  ولـــن  راديــكــالــيــًا.  وال  تلقائيًا  التغيير  يــكــون  لــن 
يحتضن الضحايا، جميع الضحايا، وأن يقوم بمحاسبة املجرمني سواء 
كانوا أنظمة أو أفــرادًا. ال تــزال هناك الكثير من األســر التي تسعى إلى 
الشرف«.  »جرائم  تحت مسمى  معتقالت سابقات  كن  إذا  بناتها  قتل 
لكن في املقابل، ثمة بعض النساء القويات. نساء قررن املواجهة الذاتية 
ال  وثقافية  واجتماعية  وقضائية  قانونية  بيئة  ظــل  فــي  واملــوضــوعــيــة 
تزال قاصرة عن تحقيق العدالة. بعض األسر في املجتمعات املحافظة 
السورية، بنت يعتبرن أن الناجيات من االغتصاب هن ضحايا وجرحى 
حرب. الحاالت ال تزال فردية، وتعتمد إلى درجة كبيرة على قدرة النساء 
أسرية  بيئة  إلى  ينتمني  بأن  املواجهة، وحظهن  قدرتهن على  وحظهن. 
واجتماعية أكثر انفتاحًا نسبيًا، وبأن يحظني بشبكة دعم نسوية قادرة 

على تمكينهن ودعمهن. 
سواء  االغتصاب  جرائم  لحصول  الجماعي  النكران  مسموحًا  يعد  لم 
»طمطمة« األمر والسكوت عنه  بعدم التحدث عنه وتسمية املجرمني، أو بـ
من قبل األسر، أو بقتل النساء الضحايا. يبقى الرهان أن تخرج املسألة 
من كونها حاالت فردية، وأن ُيحاسب النظام وكل املجرمني على العنف 

الجنسي لتحقيق العدالة املطلقة للناجيات. 
)ناشطة نسوية(

الخروج من الـ»تابو«

تاء تحقيق

متى يبدأ أهله 
بإعادة تأهيله؟ 

)حيدر هادي/ 
األناضول(
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... في القاهرة )العربي الجديد(

في أحد مراكز إيواء النازحين )محمود تركية/ فرانس برس(



قضايا

صقر أبو فخر

ما عاد كثير من اليساريني الجدد، 
وحـــتـــى الـــقـــدامـــى الــقــابــضــني على 
ــراءة  ــ جـــمـــر الـــيـــســـار، يــحــتــمــلــون قـ
تقارير املؤتمرات الحزبية، أو حتى بياناتها 
السياسية، بل يكتفي املرء عادة بإمرار البصر 
عــلــى الــفــقــرات والــعــنــاويــن الــفــرعــيــة، وحــســب 
املــــرء مـــا رأى، ال مـــا قــــرأ، مـــع أن الــخــبــر ليس 
كــاملــشــاهــدة بــالــنــظــر. وفـــي هـــذا املـــنـــاخ، يــأتــي 
الكتاب الذي أصدرته منظمة العمل الشيوعي 
في لبنان، والذي يحوي خالصة األفكار التي 
للمنظمة  الرابع  العام  املؤتمر  عنها  تمخض 
فــي  الــتــقــلــيــدي  الـــكـــســـاح  لــيــتــخــّطــى   ،)2018(
بيانات املؤتمرات الحزبية التي كانت ال تكل 
عن تزيني »أمجادها« الكالمية بعباراٍت مثل 
املبدئي«،  موقفنا  الوقائع صحة  أثبتت  »لقد 
الــثــوري من  التحّول  أو »إن سمة العصر هي 
الــرأســمــالــيــة إلـــى االشـــتـــراكـــيـــة«، أو »كــنــا أول 
منطقتنا«.  في  يجري  ما  أسباب  اكتشف  من 
والـــكـــتـــاب، فــــوق ذلــــك، نــــصٌّ فــكــري وســيــاســي 
ونــضــالــي، يثير مــســائــل ســجــالــيــة شــتــى، وال 
فــي لبنان، عــالوة  الــيــوم  اليسار  سيما مــوقــع 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة والــَعــلــمــانــيــة والــطــائــفــيــة، 
وغــيــر ذلــك مــن املــســائــل الــتــي يحتدم النقاش 
في شأنها، ال في لبنان وحــده، بل في العالم 
ــك الــــكــــتــــاب ال  ــ ــكـــن فــــصــــول ذلــ ــه. لـ ــلــ الــــعــــربــــي كــ
تعالج  بل  الفكرية،  املوضوعات  على  ُتقتصر 
واملهمة  املــمــلــة  بتفصيالته  اللبناني  الــواقــع 
الطائف والدوحة واإلصــالح  آن، كاتفاقي  في 
الــســيــاســي وحـــزب الــلــه واالقــتــصــاد اللبناني 
وقانون اإليــجــارات واألزمــة السورية وقضية 
بعنوان  املــوســوم  الكتاب  هــذا  غاية  فلسطني. 
»مـــن أجـــل حـــزب يـــســـاري عــلــمــانــي« )بـــيـــروت: 
منشورات بيروت املساء، 2018( هي »مراجعة 
ــــالق مــبــادرة  الــهــويــة الــفــكــريــة لــلــمــنــظــمــة، وإطـ
هذا  وفــي  )ص4(.  اللبناني«  اليسار  لتجديد 
املــــيــــدان، جــــرى الــتــخــلــي عـــن الــشــيــوعــيــة، مع 
االحتفاظ بها في اسم املنظمة. ولعل مرّد ذلك 
إلى أن االسم إرث تاريخي عمره نحو خمسني 
ــى املـــؤتـــمـــر  ــ ــد أوكـــــــل املــــؤتــــمــــرون إلــ ــ ــنــــة. وقــ ســ
الـــخـــامـــس املــقــبــل مــهــمــة الــتــخــلــص مـــن كلمة 
ــم. لــكــن، بـــني املــؤتــمــريــن،  ــ الــشــيــوعــيــة فـــي االسـ
ثــالثــون  مـــر   )2001( والـــثـــانـــي   )1971( األول 
عامًا. وبني املؤتمرين، الثالث )2013( والرابع 
فكم  الزمنية نسبيًا،  الفجوة  تقلصت   )2018(
املنظمة مؤتمرها  تعقد  الزمن حتى  سيطول 
الخامس، ويحسم َمن بقي من أعضائها اسم 
ابراهيم  محسن  مشروع  أن  لنتذّكر  املنظمة؟ 
اللينينية،   – املاركسية  مرجعية  عن  للتخلي 
واقتراحه تأسيس منظمة يسارية ديمقراطية 
ثــالثــني  أي   ،1990 عـــــام  إلـــــى  يــــعــــود  جــــديــــدة 
الـــوراء )انــظــر: سليمان تقي الــديــن،  سنة إلــى 
اليسار اللبناني وتجربة الحرب، بيروت: دار 
إبراهيم  169(. وملحسن  الــفــارابــي، 2013، ص 
باع طويل في استبدال األسماء والشعارات؛ 
ــبــــاب الـــقـــومـــي  ــد اجـــتـــمـــاعـــات »الــــشــ ــ فـــفـــي أحــ
العربي« في سنة 1958، عرض استبدال اسم 
»الــشــبــاب الــقــومــي الــعــربــي« بــاســم آخـــر هو 
ــذا مــا حصل.  »حــركــة الــقــومــيــني الـــعـــرب«، وهـ
وفــي سنة 1959 اقترح استبدال كلمة »ثــأر« 
في شعار القوميني العرب »وحدة تحّرر ثأر« 
فلسطني«.  »استعادة  مثل  غيرها  كلمٍة  بــأي 
ــارات مــحــســن  ــ ــبـ ــ ــإن عـ ــ ومـــهـــمـــا يـــكـــن األمــــــــر، فــ
إبراهيم ووضاح شرارة وأحمد بيضون تطل 
من بني الصفحات، ثم ال تلبث أن تختفي مثل 
»االســتــتــبــاع« و»الــنــصــاب« و»الــســلــم األهلي 
إبــراهــيــم وأفــكــار  الـــبـــارد«. لكن شبح محسن 
زهير  وأصابع  غــزال،  الراحل خالد  صديقنا 
ــواري، وغــيــرهــم بــالــتــأكــيــد، جــلــيــة إلـــى حد  ــ هـ
كبير فــي هــذا الــنــص املــهــم. أمــا مقالتي هذه 
فــهــي تــتــجــاوز االهـــتـــمـــام الــطــبــيــعــي بــتــقــريــر 
القضايا  لتعانق  الــشــيــوعــي،  العمل  منظمة 
األرحب التي أثارها ذاك التقرير، كالعلمانية 
والنازحني  وسورية  والديمقراطية  واليسار 
النقاش  في  تساهم  املقالة  ولعل  السوريني. 
الـــدائـــر الــيــوم عــلــى قـــدر تحصيلنا املــعــرفــي، 

وهو قليل في أي حال. 

تحوالت اليسار وانقالبات اليساريين
املعاصر  السياسي  تاريخنا  مــفــارقــات  مــن 
أن الــيــســار الــعــربــي الــجــديــد لـــم يــظــهــر في 
القديم،  الشيوعي  اليسار  تــحــوالت  مجرى 
ــرج من  ــاالٍت مــخــصــوصــة، بـــل خــ إال فـــي حــــ
رحم الحركات القومية العربية، وبالتحديد 
القوميني  البعث وحركة  من صفوف حــزب 
الـــعـــرب. وكــــان النــفــصــال ســوريــة عــن مصر 
في 1961/9/28 أثر كبير في صعود الجيل 
الجديد من القوميني، وتحولهم إلى اليسار، 
أمـــثـــال يـــاســـني الـــحـــافـــظ وحـــمـــود الــشــوفــي 
وعلي صالح السعدي وحمدي عبد املجيد 
في حزب البعث، ومحسن إبراهيم ومحمد 
القوميني  كشلي ونايف حواتمة في حركة 
العرب، ففي حزب البعث ُطرحت املاركسية 
وفي   ،)1963( السادس  القومي  املؤتمر  في 
االشتراكية  ُطرحت  العرب  القوميني  حركة 
بــدأ الكالم  الــجــانــبــني،  منذ 1965. وفــي كــال 
حــيــنــذاك عــلــى تخليص الــفــكــر الــقــومــي من 
ينشر  كــشــلــي  مــحــمــد  وراح  رومـــانـــســـيـــتـــه، 

ــــالل أغـــســـطـــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  خـ
1966 ســلــســلــة مـــقـــاالت فـــي مــجــلــة الــحــريــة، 
و»نحو  الناصرية«  التجربة  »نقد  بعنوان 
يسار عربي جديد«. وكانت أفكار »البعث«، 
للشبان  مخرجًا  الــزمــن،  ذلــك  فــي  التقدمية 
الـــعـــرب الــحــائــريــن بـــني ثــنــائــيــة الــشــيــوعــيــة 
واإلســـــــــالم، فــــهــــؤالء كــــانــــوا يــتــطــلــعــون إلـــى 
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، مـــن غــيــر أن يــكــونــوا 
ــبــــون فــــي أن يـــمـــارســـوا  شـــيـــوعـــيـــني، ويــــرغــ
عن  يتخلوا  أن  دون  من  علمانيني  حياتهم 
إيمانهم، أو أن يرتبطوا باإلخوان املسلمني. 
الــوحــدة،  انفكاك  املاركسية بعد  ثــم صــارت 
فكريًا  مـــالذًا   ،1967 هــزيــمــة  بــعــد  وال سيما 
ــائــــز الـــفـــكـــر الـــقـــومـــي،  بـــعـــدمـــا تــخــلــخــلــت ركــ
خضم  فــي  والناصرية.  البعثية  بنسختيه 
البعث  مــن  الهجرة  الــتــحــوالت، شهدنا  تلك 
الريماوي وجمال  الله  )عبد  الناصرية  إلى 
ــؤاد الـــركـــابـــي(، والـــهـــجـــرة من  ــ األتـــاســـي وفــ
ــى املـــاركـــســـيـــة )يــــاســــني الــحــافــظ  ــ الـــبـــعـــث إلـ
وحمود الشوفي وحمدي عبد املجيد وعلي 
ــوا »حــــزب  ــذيــــن أســــســ صـــالـــح الــــســــعــــدي( الــ
العمال الــثــوري الــعــربــي« فــي ســوريــة. وفي 
لبنان ظــهــرت حــركــة لبنان االشــتــراكــي من 
ــرارة وفـــواز  ــ ــاح شـ ــ ظــهــر حـــزب الــبــعــث )وضـ
طرابلسي وأحمد بيضون ومحمود سويد(، 
اللبنانيني«  االشتراكيني  »منظمة  وولـــدت 
من نسل القوميني العرب )محسن إبراهيم 
ومحمد كشلي وآخــرون(. وفي مــوازاة ذلك، 
وقــبــل ذلـــك وبـــعـــده، هــاجــر إســالمــيــون إلــى 
املاركسية )حسني مروة(، وماركسيون إلى 
اإلسالم )منير شفيق ومحمد عمارة وعادل 
حسني(. وعادل حسني هو أفضل مثال لتلك 
التحوالت الفكرية املتقلقلة؛ فقد بدأ حياته 
القومي  الفتاة،  مصر  حــزب  فــي  السياسية 
ــم انــتــقــل إلــــى الــشــيــوعــيــة بعد  ــّرف، ثـ ــطـ ــتـ املـ
إلــى الحركة  ثــورة 23 يوليو 1952، وانضم 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــتــحــّرر الــوطــنــي )حـــدتـــو(. 
ومع هبوب رياح العالم الثالث، تحول إلى 
املــاويــة، وصــار من مفكري هــذا التيار، إلى 
جانب سمير أمني وآخرين. وفي سنة 1986، 
انضم إلى حزب العمل االشتراكي، بزعامة 
إبــراهــيــم شــكــري »أســـتـــاذ التنجيم وقـــراءة 
الكف«. وراح هذا الحزب يتحول، بالتدريج، 
إلى حزب إسالمي، بعد تحالفه مع »اإلخوان 

السياق  ذلــك  في  املسلمني« في سنة 1987. 
املـــــتـــــدرج، وبـــالـــتـــحـــديـــد بــــني ســنــتــي 1970 
و1971، ظهرت منظمة العمل الشيوعي من 
لبنان  )حركة  املاركسيني  البعثيني  اندماج 
املاركسيني  الــعــرب  والقوميني  االشــتــراكــي( 
)مــنــظــمــة االشـــتـــراكـــيـــني الــلــبــنــانــيــني(. وقــد 
أطــلــقــت ســــجــــاالُت الـــيـــســـار الـــجـــديـــد، طـــوال 
ــرن املـــنـــصـــرم،  ــقــ عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات مــــن الــ
حيوية فكرية، قلما شهدها لبنان من قبل، 
واتــســمــت »مــرحــلــة نــشــأة الــيــســار الــجــديــد 
بــالــتــشــدد الــلــفــظــي، والــخــلــط بــني املــســتــوى 
ــــوي الـــتـــكـــتـــيـــكـــي،  ــتـ ــ ــسـ ــ ــي واملـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
التعاطي  الثورية، ورفض  الجملة  وسيادة 
مع مؤسسات الواقع السياسي باسم النقاء 
الـــثـــوري، وطــغــيــان الــســجــال الــنــظــري على 
وتغليب  البرنامجية،  السياسية  الصياغة 
التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي، 
واســتــمــرار الــنــزاعــات الــشــلــلــيــة والــحــلــقــيــة« 
)ســلــيــمــان تــقــي الــــديــــن، الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي 
وتجربة الحرب، مصدر سابق، ص71(. غير 
الصاخبة جاءت،  السجاالت  تلك  أن معظم 
غّلة،  بــال  خــراجــًا  النهائية،  محصلتها  فــي 
 أن سيوفها من خشب، ورماحها من 

ّ
وتبني

وتركت  مــعــركــة،  أول  عند  فتكّسرت  قــصــب، 
ذلك   

ُ
اإلسالمية. وبرهان للجماعات  امليدان 

انــتــقــال عــدد ال بــأس بــه مــن مثقفي منظمة 
طوائفهم،  مؤسسات  إلــى  الشيوعي  العمل 
الرأسمالية  الفئات  بأكثر  آخرين  والتحاق 
ــقــــاوالت  ــيـــة املــ ــالـ ــًا، أي رأســـمـ ــبـ ــهـ جــشــعــًا ونـ
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــّســــدتــــهــــا الـ ــة الــــتــــي جــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
ــــرورة الــتــحــالــف مــعــه،  وكـــانـــت الـــذريـــعـــة ضــ
فــي ســبــيــل الــســيــادة والــحــريــة واالســتــقــالل 
ــار، تــلــك الــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــ ــمـ ــ واإلعـ
العاملثالثية التي ما برح االقتصاد اللبناني 
يدفع ثمنها ديونًا. واملعروف أن شيوعيات 
مــتــخــلــفــة كـــثـــيـــرة ظـــهـــرت فــــي بـــــالد الــعــالــم 
املتخلفة  الــســوفــيــاتــيــة،  الــشــيــوعــيــة  خــــارج 
بدورها، كالشيوعيات الكورية والكمبودية 
ــة )أنـــــــور خــــوجــــة(، والــشــيــوعــيــة  ــيـ ــانـ ــبـ واأللـ
جــوزف  الــجــنــرال  لصاحبها  اليوغسالفية 
ــروز تــيــتــو. وتــلــك الــهــرطــقــات الــشــيــوعــيــة،  بــ
مثل الهرطقات الدينية، ظلت أقلوية خارج 
ــاشـــت عــلــى هــامــش  بــلــدانــهــا األصـــلـــيـــة، وعـ
العريقة،  السوفياتية  الشيوعية  املؤسسة 
الــذي  ونقدها  مخاصمتها  على  وتعّيشت 
فــي معظم جــوانــبــه. وعندما  كــان صحيحًا 
انهياره  ودّشــن  السوفياتي،  االتحاد  انهار 
ــدثــــرت معظم  عــصــر األفــــــول الـــشـــيـــوعـــي، انــ
من  الفطر  يندثر  كما  الشيوعية  الشظايا 
التي تتعيش عليها  التماسيح  بني أسنان 
الـــطـــيـــور؛ فـــمـــا إن يـــمـــوت الـــتـــمـــســـاح حــتــى 
ومثال  تموت.  أو  فتهاجر  الطيور،  تختفي 
ذلك حزب العمل االشتراكي العربي، الرديف 
الحزبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
والذي راح يلملم العناصر غير الفلسطينية 
من بقايا حركة القوميني، أمثال هاشم علي 
محسن. وكـــان ذلــك الــحــزب، بــقــيــادة حسني 
ــزب الشعب  ــرب إلـــى املـــاويـــة )حــ حـــمـــدان، أقــ
موحد...  عربي  شيوعي  وحــزب  والفالحني 
ــكــــن، مــــع الــــهــــجــــوم الـــصـــيـــنـــي عــلــى  إلــــــــخ(. لــ
الجاذبية  انــهــارت   ،1979 ســنــة  فــي  فيتنام 
املــاويــة، وبــدأ الحزب يتقّرب من الشيوعية 

الــســوفــيــاتــيــة، األمـــر الـــذي جعله بــال فــائــدة 
بوجود األحزاب الشيوعية التقليدية. 

هل تجديد اليسار ممكن؟ 
بتجديد  السير  تعّثر  ملـــاذا  الــكــتــاب:  يــتــســاءل 
الــيــســار خـــالل الــعــقــود الــثــالثــة املــاضــيــة؟ ومــا 
ــة لــهــذا  ــيــ ــذاتــ ــة والــ ــيـ ــــاب املـــوضـــوعـ ــبـ ــ هــــي األسـ
الـــحـــرب  عــقــابــيــل  ولـــعـــل   .)23 )ص  ــّثـــر؟  ــتـــعـ الـ
األهلية اللبنانية التي اندلعت في سنة 1975 
كانت من بني األسباب الرئيسة لذلك التعثر، 
وهي كلمٌة لطيفٌة تحل في محل كلمة الفشل، 
فــمــجــادالت الــيــســار بــعــد عـــام 1967 فــي شــأن 
الـــثـــورة ورأســمــالــيــة الـــدولـــة وغــيــفــارا وحـــرب 
الجديد،  العاملي  واليسار  والطبقات  الشعب 
واملقاومة  السوفياتية  الــدولــة  وبيروقراطية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــتــــســــويــــة مـــــع إســــرائــــيــــل، 
والــتــخــلــف االقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي والــتــنــمــيــة 
وصـــــراع الـــــدول الــتــقــدمــيــة والــــــدول الــرجــعــيــة 
ودول النفط، وما إلى ذلك من أفكار ومفاهيم 
وعــقــائــد وســـيـــاســـات انـــدثـــرت كــلــهــا إلــــى حد 
كــبــيــر، مــع انــــدالع الــحــرب األهــلــيــة فــي لبنان، 
وحل في محلها الكالم على الطوائف واليمني 
االنــعــزالــي والــتــدخــل الــخــارجــي واالعـــتـــداءات 
اللبنانية،  الــداخــلــيــة  اإلســرائــيــلــيــة والــتــســويــة 
السياسي على أسس  الــنــظــام  ــادة صــوغ  وإعــ
ذلـــك، خصوصًا مع  طائفية جــديــدة. وتــرافــق 
انـــصـــرام ســنــة 1979، مــع تـــحـــّوالت هــائــلــة في 
ـــط غــّيــرت وجـــه املــنــطــقــة جــذريــًا  الــشــرق األوسـ
ــيــــاح الـــســـوفـــيـــاتـــي ألفــغــانــســتــان  ــتــ مـــثـــل االجــ
ونـــشـــوء »الــجــهــاديــة اإلســـالمـــيـــة« بــصــورتــهــا 
الـــجـــديـــدة، وانـــتـــصـــار الـــثـــورة اإلســـالمـــيـــة في 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي،  إيـــران على حكم 
وتــوقــيــع أنــــور الـــســـادات مــعــاهــدة الــســالم مع 
إســرائــيــل، وتــحــطــيــم مــقــولــة الـــصـــراع الــعــربــي 
– اإلســرائــيــلــي بــخــروج مــصــر مــنــهــا، وانـــدالع 
الــعــراقــيــة - اإليـــرانـــيـــة )1980( وفــشــل  الـــحـــرب 
الــعــراقــي. وجــاءت   - الــســوري  القومي  امليثاق 
تغّيرات جوهرية  متزامنًة مع  التحوالت  تلك 
املحافظني  صعود  مثل  العاملي،  النطاق  على 
عنها  عبر  الــتــي  النيوليبرالية  وسياساتهم 
فوز مارغريت تاتشر في بريطانيا، ورونالد 
ريــــغــــان فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، 
ومناحيم بيغن في إسرائيل، وانكشاف تخلف 
االتحاد السوفياتي في سباق التسلح. وأدى 
ذلك كله إلى تغيير النظام الدولي بالتدريج، 
وإلــى تغيير سياسات التنمية حتى في دول 
وبــدأت  الخصخصة.  تبّني  ثم  الثالث،  العالم 
فكرة احترام سيادة الدول باألفول، ثم غمرنا 
ــــوي لـــلـــجـــمـــاعـــات اإلســـالمـــيـــة  ــدمـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ اإلعـ

التكفيرية الذي ما زالت أنيابها بارزة. 
الــتــي »شقلبت«  الــتــحــوالت  تــلــك  فــي معمعان 
العالم كله، كان اليسار اللبناني )والفلسطيني 
ــع نــظــم  ــاٍت وثـــقـــى مــ ــ ــــالقـ اســــتــــطــــرادًا( يــقــيــم عـ
اســتــبــداديــة عــربــيــة، مــثــل نــظــام أحــمــد حسن 
األمــــوال منه،  البكر – صـــدام حــســني، ويتلقى 
ينطبق  نفسه  ــر  واألمـ جــرائــمــه.  على  ويسكت 
على أنظمة معمر القذافي في ليبيا وهواري 
في  ناصر محمد  الجزائر وعلي  في  بومدين 
ــات الــيــســار  ــداعــ ــانـــت إبــ الــيــمــن الــجــنــوبــي. وكـ
الـــعـــربـــي، عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، ضحلة 
جدًا، فاليسار املصري على سبيل املثال قصر 
نشاطه بني عامي 1967 و1973 على املطالبة 
بالحرب على إسرائيل لتحرير سيناء، وكانت 
 األخير 

ّ
الغاية إحراج أنور السادات، فلما شن

الــحــرب فــي 1973، ضـــاع ذلـــك الــيــســار، وصــار 
دائخًا ال يعرف ماذا يفعل، حتى أن إسماعيل 
ــه، الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي ُســجــن  ــلــ صـــبـــري عـــبـــد الــ
طوياًل، اختاره السادات وزيــرًا للتخطيط في 
اليسار،  إحــدى حكوماته. واليوم، فإن تراجع 
مــرغــمــًا فــي مــعــظــم األحـــــوال، إلـــى خــط الــدفــاع 
ــأن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــــالء شـ ــــى إعــ الـــثـــانـــي، أي إلـ
والــَعــلــمــانــيــة، جــعــلــه يــتــخــّلــى عــن االشــتــراكــيــة 
ــــوالت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــقـ ــ أحــــيــــانــــًا، ويـــتـــبـــّنـــى مـ
بــوجــهــهــا الــلــيــبــرالــي، مــثــل »املــجــتــمــع املــدنــي« 
و»التعددية السياسية« و»التنوع الثقافي«...

إلخ. وفي هذا امليدان، غيرت أحــزاب شيوعية 
الذي  الفلسطيني  الشيوعي  اسمها، كالحزب 
صار »حزب الشعب«. وكذلك الحزب الشيوعي 
السوري – املكتب السياسي الذي بات »حزب 
ــم يــــتــــوّرع أمــيــنــه  ــوري« الــــــذي لــ ــ الـــشـــعـــب الـــــسـ
الــعــام، ريــاض الــتــرك، بعد سنوات طويلة من 
السجن، عن الدعوة إلى التحالف مع اإلخوان 
الـــســـوري. واختفت  بــالــنــظــام  نــكــايــة  املسلمني 
ــادم وعــــدم  ــقــ ــتــ مـــصـــطـــلـــحـــات شــــّتــــى، جــــــــّراء الــ
الفائدة، مثل »الصراع الطبقي« و»ديكتاتورية 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا«. وحـــتـــى االشـــتـــراكـــيـــة جـــرى 
اســتــبــدالــهــا بـــِ»الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، وشــاع 
استخدام »املجتمع املدني« و»السلم األهلي«، 
ومـــــــا عـــــــاد الــــــعــــــداء لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة ضــــروريــــًا 
ليساريني كثر. وكان ملنظمة العمل الشيوعي 
مــوقــٌف فــي هــذا الــشــأن، فهي تــرى أن التاريخ 
كــمــشــروع للتغيير  لــلــمــاركــســيــة،  ــم يــحــكــم  »لــ
االجتماعي، بالنجاح، بل حكم عليه بالفشل. 
بقيد  اشتراكيتنا  لتقييد  الــيــوم   

ّ
مــحــل ال  لـــذا 

االلتزام الكلي باملاركسية.

التراجع إلى خط الدفاع الثاني في جديد منظمة العمل اللبناني

من الشيوعية إلى الَعلمانية ]2/1[

غاية الكتاب مراجعة 
الهوية الفكرية 
لمنظمة العمل، 
وإطالق مبادرة 

لتجديد اليسار اللبناني

اليسار العربي الجديد 
خرج من رحم الحركات 

القومية العربية 

اللبنانيون يتكلمون 
كثيرًا عن الديمقراطية 

ولكن كل زعيم في 
طائفته دكتاتور

الكتاب الذي أصدرته منظمة العمل الشــيوعي في لبنان، »من أجل حزب يســاري علماني«، ويشــتمل على خالصة األفكار التي 
انتهى إليها المؤتمر العام الرابع للمنظمة )2018(، نصٌّ فكري وسياســي ونضالي، يثير مســائل سجالية شتى، وال سيما موقع 

اليسار والديمقراطية والعلمانية في لبنان والعالم العربي كله. يقدم الكاتب، صقر أبو فخر، قراءة نقدية موسعة للكتاب

الكتاب نصٌّ فكري وسياسي ونضالي يثير مسائل سجالية مثل الَعلمانية والطائفية )حسين بيضون(

الديمقراطية  شأن  إعالء  إلى  أي  الثاني،  الدفاع  خط  إلى  اليسار  تراجع 
مقوالت  ويتبنّى  أحيانا،  االشتراكية  عن  يتخلى  جعله  والعلمانية، 
الديمقراطية بوجهها الليبرالي، مثل »المجتمع المدني« و»التعددية 
أحزاب  غيرت  الميدان،  هذا  وفي  الثقافي«...إلخ.  و»التنوع  السياسية« 
»حزب  صار  الــذي  الفلسطيني  الشيوعي  كالحزب  اسمها،  شيوعية 
الذي  السياسي  المكتب   – السوري  الشيوعي  الحزب  وكذلك  الشعب«. 
بات »حزب الشعب السوري«. واختفت مصطلحات شتّى، جرّاء التقادم 

وعدم الفائدة، مثل الصراع الطبقي وغيرها.
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MEDIA

هل يحمي االتحاد األوروبي انتخاباته من التضليل؟

غوغل وهواوي: المستخدمون يدفعون الثمن 

برلين ـ شادي عاكوم

يتوّجــه قرابــة 400 مليــون مواطــن أوروبــي 
مــن 28 بلــدًا يتحدثــون 24 لغــة مختلفــة إلــى 
مراكــز االقتــراع، األحد املقبــل، النتخاب 751 
األوروبــي  البرملــان  فــي  يمثلونهــم  نائبــًا 
الكاذبــة  األخبــار   

ّ
أن إال  ستراســبورغ.  فــي 

أكثــر  مــن  يبقيــان  الناخبــني  وتضليــل 
املخــاوف التــي تعتــري األحــزاب والجمهــور 

معًا.
التواصــل  املزاعــم عــن أن منصــات  وتتكــّرر 
الكاذبــة  الدعايــة  تحــارب  ال  االجتماعــي 
بعــض  فــي  حتــم  مــا  الكافيــة،  بالســرعة 
الحمــالت االنتخابيــة علــى مســتوى العالــم 
 فــي أميــركا أو البرازيــل أو اســتفتاء 

ً
)مثــال

تأثيرهــا  بمــدى  التشــكيك  بريطانيــا( 
قــد  مــا  الناخبــني،  توجهــات  علــى  الســلبي 
يقلــب املعادلــة فــي صناديــق االقتــراع. وقــد 
ينســحب ذلــك علــى االنتخابــات األوروبيــة 
أوروبــا  لخيــارات  مفصلّيــة  تعــد  التــي 
اليمينيــة  األحــزاب  تمــدد  مــع  املســتقبلية 
لالتحــاد،  املناهضــة  والشــعبوية  املتطرفــة 
والتي عمدت إلى توحيد صفوفها للمنازلة 
الكبرى يوم 26 مايو/أيار الحالي. هذا األمر 
حاول تبديده املدير في »فيســبوك«، مارتن 
أوت، خالل نقاشــات في البوندســتاغ، الفتًا 
اعتبــارات  األوروبيــة  لالنتخابــات   

ّ
أن إلــى 

خاصة ولها أولوية مطلقة.
األصــوات  أوروبــا  فــي  ازدادت  ذلــك،  رغــم 
املطالبــة بضــرورة التنّبــه لهــذا األمــر، قبــل 
أن يتجــّرأ أحــد علــى القــول فــي مــا بعــد إنــه 
فوجــئ بمحــاوالت التأثير على الرأي العام. 
لغاية اللحظة، يقول املعنيون واملســؤولون 
فيســبوك  وبينهــا  التواصــل،  منصــات   

ّ
إن

و»إنســتغرام«،  »واتســاب«  تملــك  التــي 
الالزمــة،  واالحتياطــات  التدابيــر  اتخــذت 
الحســابات  أصحــاب  ترّصــد  بينهــا  ومــن 
الذيــن يريــدون  لكــي توقــع بأولئــك  املزيفــة 
مــن  األوروبيــة  االنتخابــات  فــي  التأثيــر 
بهــا،  والتدقيــق  معينــة،  مزاعــم  خــالل 
تنســيق  علــى  وهــي  املضللــة،  واملعلومــات 
وكالــة   

ّ
أن علمــًا  بروكســل.  مكاتــب  مــع  تــام 

أجهــزة   
ّ
أن أخيــرًا  ذكــرت  األملانيــة  األنبــاء 

مــن  أوروبيــة رصــدت جهــودًا  اســتخبارات 
ووســائل  التواصــل  شــبكات  بعــض  قبــل 
اإلعــالم املناهضة لفكــرة االتحاد األوروبي، 

منوعات
انخفاض 

األخبار 
الكاذبة

لندن ـ العربي الجديد

االتحــاد  انتخابــات  إجــراء  موعــد  اقتــراب  مــع 
األوروبــي، ركــز الباحثــون على الــدور الذي تلعبه 
مبدئيــا  ووجــدوا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

انخفاضا في سوء االستخدام.
ووجدت األبحاث التي أجراها »معهد أكســفورد 
 junk »لإلنترنت« أن »األخبار غير املرغوب فيها

أقــل انتشــارًا علــى موقعي »فيســبوك« و»تويتر« 
مقارنــة باألخبــار مــن املصــادر املوثوقــة، لكنهــا 
رجحــت أن هــذا النــوع مــن األخبــار ســيبرز علــى 

»فيسبوك« أكثر.
البريطانيــة«  اإلذاعــة  »هيئــة  أعدتــه  بحــث  وبــّن 
)بــي بــي ســي( ارتفاعــا فــي تأســيس حســابات 
آليــة علــى »تويتــر«، فــي بدايــة مايو/أيــار الحالــي. 
ونشــرت بعضهــا تغريــدات مرتبطــة باســتفتاء 

انفصــال اململكــة املتحدة عن أوروبا )بريكســت( 
آالف املــرات. لكنــه لفــت إلــى أن منصــة »تويتــر« 
أصبحــت أكثــر فعاليــة فــي اكتشــاف الحســابات 

التي تخالف قواعدها، وإغالقها.
وفي ســياق متصل، وجدت دراســة »أكســفورد« 
أن أقــل مــن 4 فــي املائــة مــن إجمالــي القصــص 
علــى »تويتــر« مصادرهــا »غيــر مرغــوب فيهــا«، 
أي املنصــات التــي تنشــر عمدًا معلومات مضللة 

أو خادعــة أو غيــر صحيحــة. لكــن هــذه النســبة 
ارتفعت إلى 21 في املائة في بولندا.

فــي املقابــل، كانت مصادر »األخبار غير املرغوب 
فيهــا« أكثــر بــروزًا علــى »فيســبوك«، وأكثر جذبا 
للمســتخدمن هنــاك. إذ حصلــت قصــة إخباريــة 
 4 علــى  اإلنكليزيــة،  باللغــة  فيهــا،  مرغــوب  غيــر 
كمعــدل  والتفاعــالت،  »اإلعجابــات«  أضعــاف 
وسطي، مقارنة باألخبار املهنية موثوقة املصادر.

واملقربة من روسيا، تسعى ملحاولة التأثير 
على جيل الشباب بوجه خاّص، والتشكيك 
بأهميــة التكتل والتصويت في االنتخابات 
البرملانية األوروبية، ما ُيبرهن الصعوبات 
دور  لكبــح  األجهــزة  تلــك  تعانيهــا  التــي 
وتويتــر.  فيســبوك  علــى  املنتديــات  تلــك 
 مــن 

ّ
ووفقــًا لتقاريــر صحافيــة ســابقة، فــإن

بــني املؤسســات التــي لهــا تأثيرهــا فــي هــذا 
الروســي  الفدرالــي  األمــن  جهــاز  املضمــار، 
إلــى  الداخليــة والعســكرية  واالســتخبارات 
وكالة أبحاث اإلنترنت في سان بطرسبرغ.

علــم  فــي  خبــراء  يعتبــر  املقابــل،  فــي 
التأثيــر   مخاطــر 

ّ
أن الرقميــة  التكنولوجيــا 

الروســي علــى االنتخابــات األوروبيــة باتت 

التــي  اليقظــة  بينهــا  عــدة،  أقــل، العتبــارات 
اســتجّدت فــي العالــم الرقمي عّمــا كان عليه 
الوضــع قبــل عامــني. وذلــك بعــد أن انكبــت 
مــن  النــوع  هــذا  مكافحــة  علــى  الشــركات 
الجريمة ورصد وتتبع مطلقيها وكشــفهم، 
انتقاميــة،  إجــراءات  مــن  الخــوف  إلــى 
وخصوصــًا مــن الجانــب الروســي، مذّكريــن 
عميــل  تســميم  محاولــة  عنــد  حصــل  بمــا 
روســي مــزدوج فــي روســيا نتــج عنــه طــرد 
لدبلوماســيني مــن الواليــات املتحــدة وعــدد 
القناعــة  عــن  ناهيــك  األوروبيــة.  الــدول  مــن 
النــوع  هــذا  علــى  الســيطرة   

ّ
أن الراســخة 

مــن »البوتــات« )حســابات آليــة( بــات أكثــر 
ســهولة عمــا قبــل بفعــل التقنيــات املتبعــة، 
والنتيجــة ســتكون فقــط خســارة الكثير من 
 
ّ
األموال، مبرزين الرد الروسي على ذلك، بأن
موســكو ال تعتــزم التدخــل فــي االنتخابــات 

األوروبية أو أي انتخابات أخرى.
مــن جهــة أخــرى، بّينــت شــركة »فيســبوك« 
الغماينــه  »فرانكفورتــر  وفــق  أخيــرًا، 
 لتضييق 

ً
تســايتونغ«، إنها تســعى جاهدة

نطــاق املشــكلة والتعلــم مــن األخطــاء التــي 
املديــرة  واعتبــرت  ســابقًا.  بهــا  وقعــت 
ترعــى  التــي  ليونــز،  تيســا  فيســبوك،  فــي 
 الشــركة حققــت خــالل العامــني 

ّ
األخبــار، أن

املاضيــني خطــوات كبيــرة فــي هــذا املجــال. 
مزيــف،  حســاب  مليــون   750 حــذف  تــم  إذ 
كمــا تمــت زيــادة عــدد املوظفــني املشــاركني 
فــي تأمــني األمــان والســالمة علــى الشــبكة، 
ومــن املتوقــع بحلــول نهايــة هــذا العــام أن 
يصــل عددهــم إلى 30 ألفًا. وكإجراء إضافي 
بياناتهــا  قاعــدة  أخيــًرا،  الشــركة،  حّدثــت 
مــا  وهــو  أوروبــا،  فــي  السياســي  لإعــالن 
ســُيمّكن املســتخدمني مــن معرفــة مــن يقــف 
وراء اإلعالنــات السياســية، ومقــدار األموال 
التي ينفقها املعلنون، وأي فئة من السكان 
وبخصــوص  إليهــا.  اإلعــالن  توجيــه  يتــم 
»واتســاب«، فلــم يعــد يتمكــن املســتخدم من 
إعــادة توزيــع الرســائل ســوى خمس مرات، 
فيما يتم اإلشارة إليها بأنها رسائل معاد 
تتحقــق  »فيســبوك«   

ّ
أن كمــا  توجيههــا. 

حاليــًا مــن صحة املنشــورات من قبل شــركة 
كوركتيــف ووكالــة األنبــاء األملانيــة، وهمــا 
الشــركتان الناشــطتان من ضمن 40 شــركة 
يتــم التعــاون معهم فــي أوروبا للتحقق من 

دقة املحتوى املعروض على الشبكة.

مخاطر التأثير 
الروسي على االنتخابات 

األوروبية باتت أقل

المستخدمون يواجهون 
خطر توقف أنظمة 

أندرويد على أجهزتهم

واشنطن ـ العربي الجديد

إعــالن  فهــا 
ّ
خل العالــم  حــول  كبيــرة  بلبلــة 

قطــع  عــن  األميركّيــة  »غوغــل«  شــركة 
عالقاتهــا التجاريــة مــع شــركة »هــواوي« 
الصينّيــة. ليــل األحــد، بــدأ الخبــر يتســّرب 
يؤّكــد  أن  قبــل  األميركــي،  اإلعــالم  فــي 
وذلــك  اإلثنــني،  صبــاح  الشــركة  قبــل  مــن 
انصياعــًا لقــرارات اإلدارة األميركّيــة بهــذا 
ــس 

ّ
الخصــوص. ومــع صبــاح الثالثــاء، تنف

وقــف  إعــالن  مــع  الصعــداء  املســتخدمون 
تنفيذ القرار إلى ما بعد 90 يومًا.

»حالــة  املاضــي  األســبوع  ترامــب  وأعلــن 
طوارئ وطنية« تمكنه من معاقبة شركات 
يــرى أنهــا تشــكل »خطــًرا غير مقبــول على 
األمــن القومــي للواليات املتحدة«. وأعلنت 
وزارة التجــارة األميركيــة في الوقت نفســه 
حظًرا على تعامل الشــركات األميركية مع 
أرجــأت  ثــم  إليهــا،  التقنيــة  ونقــل  هــواوي 
تنفيــذ القــرار ملــدة 90 يومــًا، علــى أن يتــم 

تطبيقه في منتصف آب/ أغسطس.
تطّبــق  لــن  الســلطات   

ّ
أن البيــان  وأضــاف 

هــواوي  إلعطــاء  يومــًا   90 مــدة  الحظــر 
علــى  »للمحافظــة  الوقــت  وشــركائها 
والعاملــة  املوجــودة  واملعــدات  الشــبكات 
حاليــًا ودعمهــا، بمــا فــي ذلــك التحديثــات 
للعقــود  الخاضعــة  األنظمــة  علــى 
عــة قبل 

ّ
واالتفاقــات القانونيــة امللزمــة املوق

16 أيار/ مايو 2019 ضمنًا«.
وستتأثر شركة »هواوي« بشكٍل كبير إثر 
ــر علــى قدرتهــا علــى 

ّ
القــرار، الــذي قــد يؤث

جــذب مســتخدمني جــدد. وباعــت هــواوي 
نحو 203 ماليني هاتف العام املاضي، كما 
باعــت 59 مليــون جهــاز محمــول فــي الربع 
األول مــن 2019، بحســب شــركة »غارتنــر« 

شــركة  ســتتأثر  كذلــك  البيانــات.  ملتابعــة 
»غوغل« نفســها، والتي ســاعد االستخدام 
الواسع لخدماتها من »مابس« و»جيميل« 
ريــادي  موقــع  احتــالل  علــى  وغيرهمــا 
»أندرويــد«  نظــام  خــالل  مــن  الســوق  فــي 
ــح 

ّ
تصف مجــال  فــي  هيمنتهــا  جانــب  إلــى 

اإلنترنت. لكن عبر حظرها لهواوي، باتت 
مهــددة بحرمانهــا مــن البيانــات التــي تدّر 
عائــدات مــن جميع أصحــاب هذه الهواتف 
حــول العالم، بحســب »فرانــس برس«.= إال 

 خبــراء يعتقــدون أن الصــني والواليــات 
ّ
أن

إلــى  النهايــة  فــي  ســتتوصالن  املتحــدة 
اتفــاق تجــاري، وهــو مــا سيســمح لغوغــل 
مــع  للترخيــص  ترتيباتهــا  باســتئناف 
هواوي. وفي هذه الحالة، فإن مســتخدمي 
هواتــف هــواوي حــول العالــم لــن يتأثــروا، 
بحسب ما نقلته شركة »سي إن بي سي«.

 القرار سيؤثر 
ّ
وبالرغم من التأجيل، إال أن

علــى مئــات املاليــني من املســتخدمني حول 
العالــم، والذيــن وجــدوا أنفســهم فــي صلب 

مــن  وبكــني  واشــنطن  بــني  تجارّيــة  حــرٍب 
دون أن يدروا، ما قد يجبرهم على التوقف 
حتــى  أو  معّينــة  ميــزات  اســتخدام  عــن 
اســتبدال أجهزتهم. ويواجه املســتخدمون 
خطــر خســارة القــدرة علــى الوصــول إلــى 
تحديثــات مهمة لنظــام أندرويد تصدرها 
، رغم أن هواوي ستواصل 

ً
غوغل مستقبال

تقديــم تحديثــات أمنيــة، بحســب مــا قالت. 
محظــورة  »غوغــل«  حيــث  الصــني،  وفــي 
علــى  مثبــت  غيــر  »أندرويــد«  ونظــام 
الهواتــف، لــن يتأثــر املســتخدمون كباقــي 

دول العالم.
القــرار  يعنــي  بــرس«،  »فرانــس  وبحســب 
لــن يعــود بمقــدور مســتخدمي  أنــه   

ً
بدايــة

تملكهــا  خدمــات  إلــى  الوصــول  هــواوي 
اإللكترونــي  البريــد  غــرار  علــى  غوغــل 
»جيميــل« وخرائــط »غوغل مابس«، بينما 
سيحرمون من تحميل أي تحديثات مقبلة 
يــزال  وال  علــى هواتفهــم.  أندرويــد  لنظــام 
بإمــكان هــواوي اســتخدام نســخة أندرويد 
مفتوحــة املصــدر )AOSP(، لكنهــا لن تكون 
قــادرة علــى اســتخدام خدمــات وتطبيقــات 
رئيسية توفرها غوغل، مثل متجر »غوغل 
بــالي« و»جــي ميــل« و»يوتيــوب«، بحســب 
شبكة »سي إن بي سي« األميركية. وأعلنت 
الذيــن يســتخدمون  أن األشــخاص  غوغــل 
أجهــزة هــواوي فــي الوقت الحالي ســيبقى 
غوغــل  تطبيقــات  اســتخدام  بوســعهم 
وتحميــل التحديثــات لهــا. لكــن لــن يكــون 
بإمــكان الشــركة الصينيــة إال الوصــول إلى 
مقتطفات برمجية وتوزيعها من املشــروع 
إلــى  ال  ألندرويــد،  التابــع  املصــدر  مفتــوح 
بهــا،  وتحتفــظ  غوغــل  تملكهــا  معلومــات 
قــد  هــواوي  تطبيقــات  أن  يعنــي  مــا  وهــو 

تصبح غير قابلة لالستخدام.

751 نائبًا سُينتخبون األحد )فريديريك فلورين/فرانس برس(

)NurPhoto /تأجيل تنفيذ القرار إلى منتصف أغسطس المقبل )ياب آريينز

ينتخــب األوروبيــون فــي 26 مايو برلمانًا جديــدًا يُمثّلهم، في ظّل مخــاوف من تأثير اإلنترنــت، وتحديدًا التضليل واألخبــار الكاذبة على 
منصات التواصل، والنفوذ الخارجي، عليها. ويأتي ذلك في ظّل تطميناٍت عدة من »فيسبوك«
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¶ هل عدم إتاحة مشاهدة املسلسل على يوتيوب 
ر على نسب املشاهدة؟

ّ
أث

أن يحقق عمله  بالتأكيد، فكل فنان يتمنى 
أعلى نسب مشاهدات وإتاحة املسلسل على 
أكثر من موقع للفيديوهات، لكني في الوقت 
نفسه أحترم قرار الشركة املنتجة، وبالتأكيد 

هي أدرى الجهات بمصلحة العمل.

على  املسلسل  بــعــرض  املنتجة  الشركة  قــرار   ¶
وهي  بها،  الخاصة  اإللكترونية  املنصات  إحــدى 

»ووتش إن« هل كان في صالح العمل؟
طبعا؛ إذ إن أي شركة إنتاج ال تهوى الخسارة 
لنفسها، ومن حق أي شركة منتجة أن تكون 
لــهــا منصتها الــخــاصــة بــأعــمــالــهــا. هـــذا ليس 

اتجاها جديدًا.

ــــى نــوعــيــة الـــســـيـــكـــودرامـــا؛ فهل  ¶ الــعــمــل يــنــتــمــي إل
استعنت بطبيب نفسي؟

ــاء الــنــفــســيــن.  ــبــ ال، لـــم أســـتـــِعـــن بــــأي مـــن األطــ
وجدت أن املعلومات املوجودة في السيناريو 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اســتــطــاعــت أعــمــال املــمــثــل املــصــري 
ــانـــي ســـالمـــة أن تــحــقــق نــجــاحــا  هـ
كــــــبــــــيــــــرًا ســــــــــــــواء عــــــلــــــى الـــــنـــــطـــــاق 
املستوين  على  السينمائي،  أو  التلفزيوني 
التوالي،  على  الثالث  للعام  والعربي.  املحلي 
الرمضاني  الدرامي  املاراثون  الفنان  يخوض 
ــــالل تــجــســيــده لــشــخــصــيــة هــــــادي أبـــو  مــــن خـ
املكارم في مسلسل »قمر هــادي«، الــذي يدور 
فــي إطـــار الــســيــكــودرامــا، واســتــطــاع العمل أن 
يثير جداًل، كونه يحمل في حلقاته الكثير من 
األلــغــاز واإلثــــارة والــتــشــويــق. التقت »العربي 

الجديد« هاني سالمة في هذا الحوار:

اآلن  تلقيتها حتى  التي  الفعل  ¶ ما رأيــك في ردود 
بعد انتصاف شهر رمضان حول املسلسل؟

كــانــت ردودًا إيــجــابــيــة، أكــــدت لـــي أنـــي وكــكــل 
الــعــمــل، كنا نسير في  القائمن على  مــن  فــرد 
األولية،  التحضيرات  منذ  الصحيح،  االتجاه 
حتى التصوير الــذي ال يــزال أمامنا عدة أيام 
لالنتهاء منه، إذ بقيت بعض املشاهد. ال ننكر 

أن آراء الجمهور ضاعفت طاقتنا اإليجابية.

القطاع السينمائي 
الصيني دفع ضرائب 

تتجاوز الـ 1.7 مليار دوالر

لم أتابع أي من مسلسالت 
الموسم الحالي 

النشغالي بالتصوير

يعمل فارس كرم 
على إصدار أغنية جديدة 

خاصة بالصيف

2223
منوعات

قد  كنت  ولــو  التفاصيل،  بكافة  لــإملــام  كافية 
شعرت بأن األمر في حاجة إلى زيارته لكنت 

بالتأكيد فعلت ذلك.

¶ الحظ الجمهور استعانتكم بآية من القرآن الكريم 
مع كل حلقة من املسلسل فما السبب؟

بها طيلة  ا 
ّ
استعن التي  القرآنية  اآليــات  كافة 

الحلقات من ســورة »القمر«، ولها مدلول في 
الحلقات نفسها، يستطيع املشاهد فهمها من 

خالل سياق كل حلقة.

¶ كنت قــد قــررت عــدم خــوض السباق الرمضاني 
هذا العام والتركيز في السينما. ما الذي غّير رأيك؟

بالفعل كنت قد قررت ذلك، لكن كل شيء تغير 
بــعــدمــا قــــرأت الــقــصــة والــســيــنــاريــو والــحــوار 
للعمل، وحرصت على قراءة عدد من الحلقات 
قـــراري صحيحا ومــدروســا. وملا  حتى يكون 
ــا مــن املتعة والــتــشــويــق لي  قـــرأت، وجـــدت كــّمً
شــخــصــيــا، مـــا دفــعــنــي إلــــى أن أقـــــرأ حــلــقــات 
أكثر ألعــرف مــاذا سيحدث، وهــذا كــان كافيا 
للموافقة على العودة عن قراري، ووجدت أن 
شخصية هـــادي أبــو املــكــارم جــديــدة عــلــّي لم 

أجّسدها من قبل.

الـــذي كــنــت ســتــعــود بــه للسينما بعد  ¶ مــا الــفــيــلــم 
غياب؟

فيلم اســمــه »شــر الــحــلــيــم«، لكن ال أعـــرف هل 
ال، وهل  أم  الفيلم  هــذا  على  العمل  سيستمر 
ستكون العودة بالفعل من خالل هذا العمل، 
أم هناك عمل آخر ستكون عودتي من خالله.

¶ بالعودة إلى الحديث عن املنافسة الدرامية الحالية، 
ما رأيك فيها؟ وخصوصًا أن نجومًا كثيرين غائبون.

لــأســف الــشــديــد لــم أتــابــع ولـــو حلقة واحـــدة 
مــن أي عــمــل يــعــرض حــالــيــا، ذلـــك النشغالي 
بتصوير املسلسل حتى اآلن، ولكن بشكل عام 
األعــمــال املعروضة،  فــي  أن هــنــاك تنوعا  أرى 
الثاني  العرض  ومــع  التصوير  انتهاء  وبعد 
لــأعــمــال ســأشــاهــدهــا، أمـــا عــن غــيــاب بعض 
الفنانن، فبالتأكيد سيعوضون هذا الغياب 
افتقدهم هذا  القادمة ألن الجمهور  السنوات 

العام.

¶ مــؤلــف الــعــمــل، إســـالم حــافــظ، ليست لــه تــجــارب 
تلفزيونية من قبل، أال تعتبرها مغامرة باستعانتك 

به؟
ال بــد أن نــجــدد الـــدمـــاء فــي الـــدرامـــا املــصــريــة 
ونمنح الفرص للشباب لالنطالق، ونعطيهم 
ــدت مــن  ــ ــــي وجــ ــم، فــــال أنـــســـى أنـ ــ ــدعـ ــ الـــثـــقـــة والـ
ــم يــكــن  ــم فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــ يــمــنــحــنــي الــــدعــ
يــعــرفــنــي فــيــه أحــــد، وال بــد أن أقــــوم بـــرد ذلــك 
الجميل. لم أندم، إذ إن املؤلف »صاحب دماغ« 
في طريقة كتابته، وكافة الفنانن استمتعوا 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو، كـــمـــا اســتــمــتــعــنــا بــــاإلخــــراج 
لــــرؤوف عــبــد الــعــزيــز، فاملسلسل بــشــكــل عــام 

كانت كواليسه مريحة نفسيا.

¶ للعام الثالث تستعن باملخرج رؤوف عبد العزيز. 
ملاذا؟

ألن هناك كيمياء وارتياحا بيننا في التعامل، 
كما أن تفكيرنا متقارب إلى حد كبير، وهذا 
مهم للغاية. ال يختلف اثنان على هذا املخرج؛ 
فــهــو مــمــتــلــك ألدواتـــــــه بــشــكــل كــبــيــر، ويــهــتــم 

بالتفاصيل الصغيرة بشكل كبير للغاية.

¶ هل تدخلت معه في اختيار فريق عمل املسلسل؟
لــم أتـــدخـــل، فــأنــا فــي الــنــهــايــة مــمــثــل، ومهمة 
االخــتــيــار تــكــون خــاصــة بــاملــخــرج؛ ألنـــه يــرى 
أدوارهــــم،  فــي  املمثلن  شكل  مختلفة  بنظرة 

وأنا دوري في ذلك قد يكون استشاريا فقط.

التصنيف  شــعــار  حملت  املسلسالت  مــن  كثير   ¶
الــعــمــري، لكن لــم يــحــدث ذلــك فــي »قــمــر هـــادي«. هل 

قصدتم ذلك أثناء التصوير؟
ال لـــم نــقــصــد، لــكــن بــشــكــل عــــام فــاملــســلــســل ال 
يــحــتــوي عــلــى أي مـــن املـــشـــاهـــد الــعــنــيــفــة أو 
الــالئــقــة، وأنـــا سعيد بذلك  املــوضــوعــات غير 
ألنـــه يــهــمــنــي وصــــول الــعــمــل إلـــى كـــل الــفــئــات 
العمرية. دعونا نتفق أن ما يقدم على الشاشة 
السينمائية ال يجدي أن نقدمه في التلفزيون، 
فال بد من احترام كافة أفــراد األســرة وتقديم 
أنهم يغيرون املحطة  ما يليق بهم، وخاصة 

فيجدوننا داخل بيوتهم.

عدنان حمدان

ــة فــي  ــراكـ لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل أن تـــتـــكـــرر الـــشـ
ـــاب 

ّ
الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي، خـــصـــوصـــا بــــن الـــكـــت

الشباب، إال أن اإلصرار كان عنوان الشراكة 
واملمثل  علي وجيه  السينمائي  الناقد  بن 
عنها نص حمل  نتج  التي  الحجلي،  يامن 
عــنــوان »هـــوا أصــفــر«. ورغـــم تأجيل عرضه 
، إال أن املسلسل حجز حصة من 

ً
عاما كامال

الــعــرض هـــذا املــوســم عــلــى قــنــاة »الــجــديــد« 
اللبنانية.

تنطلق الحكاية من تلوث األفكار واملشاعر 
الــــذي يــنــتــاب املــنــطــقــة فــي مــحــاولــة لتقديم 
ــا بــطــابــع مــشــتــرك ضــمــن ســيــاق مــبــرر،  درامــ
ــيــــس مـــقـــحـــمـــا، فــــاملــــنــــاخ الــــعــــام لــلــفــســاد  ولــ
واالســتــغــالل واحـــد، ســـواء كــان فــي سورية 
 عن رجــال األعمال واملافيا 

ً
أو لبنان، فضال

ــتــــجــــار الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــــن الـــبـــلـــديـــن،  والــ
ويتنقلون في ثرواتهم بن بيروت ودمشق.

»كازينو  داخـــل  مــن  الحكاية  تنطلق  بــذلــك، 
رئيسيا  مسرحا  تحويله  دون  مــن  لبنان«، 
لأحداث، لكنه نقطة انطالق للشخصيات، 

ــــرى. ــا مــــن جـــهـــة أخـ ــدهـ الــصــيــنــي الـــحـــاكـــم ضـ
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، عــادت 
إلـــى الــظــهــور، بــعــد مــوافــقــتــهــا عــلــى دفـــع نحو 
غير  الضرائب  من  أميركي  دوالر  مليون   129
املــدفــوعــة والـــغـــرامـــات وتــقــديــم اعـــتـــذار علني 

شديد للحكومة.
واختفاء فان بينغ بينغ أثار عالمات استفهام 
ــدة، وســلــط الـــضـــوء عــلــى تـــداخـــل الــســيــاســة  عــ
ــاء بعد  وصــنــاعــة الــتــرفــيــه فـــي الـــصـــن. إذ جــ
عامن من تشديد الحزب الشيوعي الصيني 

قبضته على وسائل اإلعالم والترفيه.
»تــايــم« لقبت بينغ بينغ، عام  أن مجلة  يذكر 
كما وصلت  األكثر شــهــرة«.  »املمثلة  بـ   ،2015
شهرتها إلى هوليوود حيث شاركت في أفالم 

عدة بينها »إكس ِمن« و»أيرون مان«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أفــــــادت وســـائـــل إعـــالم 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  حكومية صينية، 
املاضي، بأن القطاع السينمائي في البالد دفع 
مليار دوالر   1.7 الـــ  قيمتها  تتجاوز  ضــرائــب 
أمــيــركــي. وأشـــار مــوقــع »هــولــيــوود ريبورتر« 
املدفوعة تمثل خمس  الضرائب  أن قيمة  إلــى 
ــرادات شــبــاك الــتــذاكــر فــي الــصــن،  ــ إجــمــالــي إيـ
عــام 2018. وســـّددت الــدفــعــات شــركــات عاملة 
إلــى مشاهير  إضافة  السينمائي،  القطاع  في 

بكين ـ العربي الجديد

في  السريع  التوسع  مــن  عقدًا  الصن  شهدت 
لــكــن منتجي األفــــالم املحلين  ســـوق األفــــالم، 
يواجهون نقصا في التمويل حاليا. وبالتالي، 
تــصــدرت األفـــالم األجنبية شــبــاك الــتــذاكــر في 
الصن، خالل األسبوع املاضي، وعلى رأسها 

»أفنجرز: إندغايم«. 
إذ ضــربــت الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة عــلــى الــتــهــرب 
الضريبي والضغط على نظام الظل املصرفي 
ــَع  وتـــــراجـــــع اإلنـــــفـــــاق االســــتــــهــــالكــــي املــــشــــاريــ
الــجــديــدة. وفــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت صحيفة 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة بـــأن شركة 
اإلنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي األضــــخــــم فــــي الـــصـــن، 
شهدت   ،Huayi Brothers بـــــروذرز«  »هـــوايـــي 
عقد،  منذ  املــربــح  غير  األول  عامها   2018 فــي 
وبــلــغــت قــيــمــة خــســائــرهــا 1.09 مــلــيــار يـــوان 
االنــخــفــاض في  أمــيــركــي(.  )162 مليون دوالر 
التلفزيوني  اإلنـــتـــاج  ــاح طـــاول شــركــات  ــ األربـ
والسينمائي املدرجة كلها في البالد، وعددها 

14، باستثناء ثالث منها، العام املاضي.
في املقابل، قّدر مؤسس مجموعة االستثمار 
 ،CEC Capital كــــابــــيــــتــــال«  ــــي  سـ إيــــــه  »ســــــي 
إلــى  تــدفــقــت  ــــوان  يـ مــلــيــار  أن 180  ــغ،  ــ ران وانــ
400 شـــركـــة عــامــلــة فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــنــمــائــي 
والتلفزيوني، بن عامي 2014 و2018، وفق ما 

نقلت »فايننشال تايمز«.
وشــهــد الـــعـــام املـــاضـــي أيــضــا اخــتــفــاء املمثلة 
ــرًا، فـــان بينغ  ــ ــلـــى أجـ الــصــيــنــيــة األشـــهـــر واألعـ
 1 منذ  األنــظــار  عــن  بينغ  بينغ  اختفت  بينغ. 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، وســط مــزاعــم حول 
التهرب الضريبي من جهة، وإلقاء اللوم على 
الشيوعي  الحزب  شهرتها ونفوذها في قلب 

ــبـــرز الــــصــــراع الــــحــــاد مـــنـــذ الــحــلــقــة  حـــيـــث يـ
األولــى بن »شغف« و»كــريــم«، ليدخل على 
خط الصراع في ما بعد »سوار«، القادم من 
الــقــمــار وينقذ  إلـــى بــيــروت، ليلعب  دمــشــق 

شقيقه »أمير« من حبل اإلعدام.
ــة تــبــرز  ــيـ ــالـ ــمـــل حـــكـــائـــيـــة عـ ــعـ تـــظـــهـــر فــــي الـ
ــم مـــالمـــح مستقلة  جــهــد الــكــاتــبــن فـــي رســ
فــــي بــعــض  تـــقـــاطـــعـــت  لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، وإن 
 
ً
نـــمـــاذجـــهـــا مــــع شـــخـــصـــيـــات ملـــحـــنـــا مــثــيــال

لــهــا فـــي مــســلــســالت املـــافـــيـــا األجـــنـــبـــيـــة، أو 
األعــوام  فــي  الــدرامــا املشتركة  ضمن سياق 
التقليد  مــن  تتحرر  الحكاية   

ّ
لــكــن األخــيــرة. 

حن تبحث عن ارتباطها املكاني من خالل 
طبقات  تمثل  منطقية  لــنــمــاذج  الــتــأســيــس 
متحررة  جــاءت  وإن  املجتمع،  مــن  مختلفة 
وأكـــثـــر اســـتـــقـــالاًل فـــي الــقــســم الــــســــوري من 
جنسية  إلــى  يــعــود  وذلـــك  اللبناني،  القسم 
ــل دمــــشــــق، مــا  ــ الـــكـــاتـــبـــن وحــيــاتــيــهــمــا داخــ
متنوعة  تبدو  السورية  الشخصيات  جعل 
عــلــى صــعــيــد املــــالمــــح، رغــــم وجـــــود ســويــة 
اللبنانين، مع  املمثلن  قبل  أداء عالية من 
صــورة إخراجية تمكنت مــن خــالل توحيد 
خلق  مــن  التلوين  وأســلــوب  اللقطات  نمط 
بيئة واحدة تشمل مشاهد دمشق وبيروت 
بما  للون األصفر  فلتر يميل  لــون  معا، مع 

ينسجم مع اسم العمل وهويته.
العمل الذي يجمع ألول مرة في عمل واحد 
 مــن ســالف فــواخــرجــي ويــوســف الخال 

ً
كــال

ووائــل شــرف، ينجح في عدم سحب بساط 
العمل لصالح نجم منهم دون اآلخرين، أو 
لصالحهم على حساب باقي أبطال العمل. 
أمــاكــنــهــم، وإن جــاءت  أبــطــال فــي  فالجميع 
أنوثة سالف الطاغية وهدوء حضور وائل 

والدور الجديد ليوسف في مسيرته الفنية 
عوامل ساعدت في إظهار املسلسل بصيغة 

املختلف عن السائد.
ــم  ــراكــ ــلــــى تــ ــي الــــقــــصــــة، فـــتـــعـــتـــمـــد عــ ــ أمـــــــا فــ
أحاسيس األبطال، فال مشاهد مبالغ فيها 
مثل النماذج املقدمة في الدراما املرادفة أو 

املنافسة لطبيعة األعمال املشتركة، »الهيبة« 
و»خـــمـــســـة ونــــــص«، فــتــفــوق دفء حــضــور 
املمثلن عــلــى مـــدى قـــوة الـــحـــوارات وغــابــت 

الجمل الرنانة عن مسامع املشاهدين.
ــــل عــن  ــامـ ــ ــنـــــص بـــشـــكـــل كـ ــ قـــــد ال يـــجـــيـــب الـ
الــتــســاؤل؛ ألن حــكــايــاه املــتــعــددة لــم تمنح 

فــكــرة الــتــصــعــيــد لــقــصــة رئــيــســيــة، بـــل جــاء 
الــتــنــوع لــيــرصــد حــالــة عــامــة فـــي املجتمع 
رغم خشية الكاتبن االقتراب من الخطوط 
الــواقــع أكثر  الــعــمــل ليصفع  الــحــمــر، فــجــاء 
ــنـــاعـــة هـــذا  مـــمـــا يـــصـــفـــع املـــســـبـــبـــن فــــي صـ

الواقع املزري.

في املجال. واعتبرت إدارة الضرائب في البالد 
أن »اإلشراف والتصحيح يجديان نفعا«، وفق 

ما نقلت وكالة »شينخوا« الصينية.
ونتيجة التباطؤ االقتصادي في البالد، اتجه 
ــاع األفـــالم إلــى رأس املــال مــن قطاع الظل 

ّ
صــن

املــصــرفــي. والــقــطــاع املـــذكـــور يــضــم مجموعة 
الذين  املصرفين  املــالــيــن غير  الــوســطــاء  مــن 
يقدمون خدمات مماثلة للمصارف التجارية 
الــتــقــلــيــديــة. ويــشــمــل كـــيـــانـــات مــثــل املــحــافــظ 
املــــــال، وأدوات  الـــوقـــائـــيـــة، ومـــحـــافـــظ أســــــواق 
االســـتـــثـــمـــار املــهــيــكــلــة ومـــحـــافـــظ االســتــثــمــار 
االئتمانية، وتبادل األموال املتداولة، ومحافظ 
االئتمان الوقائية، ومحافظ األسهم الخاصة، 
ومــقــدمــي الــتــأمــن عــلــى االئــتــمــان، والــتــوريــق 

وشركات التمويل.
لكن عشرات صناديق األسهم الخاصة أغلقت 
تباطؤ عمليات  مع  املاضي  العام  على خــالل 
الظل املصرفية، مما ألقى بظالله على القطاع 
السينمائي الذي فقد رؤوس األموال الجائلة. 
ــبـــاك الـــتـــذاكـــر فــي  ــد تـــراجـــعـــت إيـــــــــرادات شـ ــ وقـ
الصن بنسبة 9 في املائة على أساس سنوي، 

في الربع األول من العام الحالي.
وعــلــى املـــدى القصير، فــإن انــخــفــاض اإلنــتــاج 
إذ عرض  األجــانــب.  املخرجن  املحلي سيفيد 
نــحــو مـــائـــة فــيــلــم أجــنــبــي فـــي الـــصـــن، الــعــام 
العام الذي  الثلث عن  املاضي، بزيادة حوالي 

سبقه، وفقا لـ »فايننشال تايمز«. 
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن الــصــن تسمح رسميا 
بعرض 38 فيلما أجنبيا في البالد سنويا، لكن، 
شترى حقوقها 

ُ
عمليا، ال تخضع األفالم التي ت

لـــرســـوم مـــشـــددة. وقـــد تــوقــع مــصــرف الــصــن 
ترتفع  أن   China Minsheng Bank مينشنغ 
واردات األفالم بنسبة 30 في املائة هذا العام.

»هوا أصفر«... بيروت ودمشق معًاالسياسات الصينية تحاصر القطاع السينمائي
يخلو مسلسل »هوا 
أصفر« من المبالغة 

في التصعيد الدرامي، 
ويعتمد أكثر على متانة 

النص، وقوة حضور 
الممثلين وأدائهم

بيروت ـ العربي الجديد

 على مجموعة ال بأس 
ٌ

يبدو أن فصل الصيف مقبل
بها من املهرجانات والحفالت الخاصة بالنجوم. 
تتأهب مدرجات بعض املدن العربية، مثل جرش 
وقرطاج، الستقبال مجموعة من األصوات إلحياء 
أسابيع فنية في فترة فصل الصيف. لبنان داخل 
ــاق  ــدادات عـــلـــى قـــــدم وســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا؛ االسـ املـــلـــعـــب أيــــضــ
الستضافة مجموعة من النجوم العرب واألجانب 

ضمن مهرجانات بيت الدين وبعلبك الدولية.
 

أغان جديدة
باستثناء عــاصــي الــحــالنــي وصــابــر الــربــاعــي، ال 
شير 

ُ
إصـــــدارات غنائية جــديــدة فــي عــيــد الــفــطــر. ت

مصادر إلى أن عاصي الحالني يعمل على تسجيل 
ديــزر  مــع شركة  باالتفاق  أغنية جــديــدة يصدرها 
لإنتاج. كذلك، يحضر صابر الرباعي إلى بيروت 
لالنتهاء من تسجيل مجموعة من األغاني. لم يقرر 
صاحب »أتحدى العالم« ما إذا كان سيقدم جديده 

في فترة العيد، أم سينتظر حتى بداية الصيف.
 

موسم حفالت
بدأت الحمالت الدعائية لحفالت عيد الفطر. شركة 
النهوض مجددًا، تعود هذا  التي تحاول  روتــانــا، 
املوسم في حفالت تقدمها ضمن املناسبة، في ظل 
الذين كانوا يقيمون  غياب خليجي ألبــرز املغنن 

حفالت في بــيــروت. تجمع روتــانــا األصـــوات التي 
تــعــاقــدت معها قبل وقـــت، أو أعــادتــهــا إلــى حضن 
ــة ديــــزر  ــة، مـــســـتـــقـــويـــة بـــشـــركـ الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــ
املنّصات  على  األغــانــي  ونشر  للترويج  الفرنسية 
أنفسهم  املغنون  يخالها  رؤيــة  وفــق  اإللكترونية، 
زالــت خجولة االنتشار عربيا،  »عاملية«، لكنها ما 
على  العربي  الجمهور  قبل  من  املتابعة  لتفضيل 

املنصات التقليدية التابعة ملواقع غير رسمية.
ال إصــــــــدارات جـــديـــدة فـــي الــعــيــد املـــقـــبـــل، رغــــم أن 
بــعــض املــغــنــن اعــتــمــدوا فــي الــســابــق عــلــى إطــالق 
أغــانــيــهــم فـــي مــنــاســبــات كـــهـــذه. لــكــن الــخــطــة هــذا 
الصيف اختلفت؛ إذ أصــدرت نجوى كرم أغنيتن 
لتعود  اسمها،  وأطلقت عطرًا حمل  الربيع،  بداية 
مــــجــــددًا وتــســتــثــمــر فــــي األغـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة مــع 
قـــرب مــوســم الــحــفــالت. أصــــدرت كـــرم »مــلــعــون أبــو 
العشق« و»كتير حلو«. وهناك معلومات تحدثت 
إطــالق فيديو كليب خــاص باألغنية  إمكانية  عــن 
الدين،  التي كتبها ولحنها عناد شمس  الجديدة 

لكن لم تصور نجوى كرم الكليب الذي دار حديث 
عن إصــداره. وتجتمع مع عاصي الحالني ونوال 
الزغبي في الليلة الثانية من عيد الفطر في بيروت 

ضمن حفل ضخم تنظمه روتانا.
كــذلــك، ســتــأتــي مــحــاوالت اســتــغــالل نـــوال الزغبي 
ألغاني ألبومها األخير، »كده باي«، بعدما شاركت 
الــذي ُيعرض  فــي تتر مسلسل »بــروفــا«  بصوتها 
حــالــيــا، وهــو مــن بطولة مــاغــي بــو غصن والفنان 
املصري أحمد فهمي، وتصّور، كذلك، فيديو كليب، 
لم يعرف ما إذا كان موعد صدوره في العيد أم في 

فترة الصيف.
في الكويت، يبدو أن مجموعة من الحفالت ستقام 
تزامنا مع ليالي العيد. تلتقي أسماء ملنور وعبد 
وتحيي  الثقافي،  األحــمــد  مركز  فــي  الرويشد  الله 
 هــنــاك، وأصـــدرت خــالل الفترة 

ً
أصــالــة أيضا حفال

الــســابــقــة أغــنــيــة »بــنــت أكــابــر« مــن ألــحــان محمود 
خيامي، ونالت رواجا كبيرًا.

مــن جــهــتــه، يعمل املــغــنــي فـــارس كـــرم عــلــى إصـــدار 
نهاية  في  بالصيف، تصدر  أغنية جديدة خاصة 
زميله  يغيب  بينما  املقبل،  يونيو/ حزيران  شهر 
ــل كـــفـــوري عـــن أي جـــديـــد بــانــتــظــار اســتــكــمــال  ــ وائـ
السنة  نهاية  الكامل  ألبومه  االستعدادات إلطــالق 

الحالية.
املعروف أن وائل كفوري لم يعد منتسبا إلى شركة 
روتــانــا، ولــو أنــه بقي على تماس مع الشركة بعد 

رفضه التفاق لم يراع شعوره وال نجوميته.

تجديد الدماء في الدراما المصرية

فادي إبراهيم ويوسف الخال في لقطة من العمل )المكتب اإلعالمي(

أصدرت نجوى 
كرم أغنيتين في 
موسم الربيع 
)Getty(

اختفاء بينغ بينغ سلّط الضوء على تداخل السياسة والترفيه )مصطفى يالجين/األناضول(

)Getty( »لم يُحسم األمر بعد بخصوص عودته السينمائية في فيلم »شر الحليم

رغم أنّه كان قد قرّر عدم الخوض في السباق الرمضاني لهذا العام، إال أن سيناريو مسلسل 
»قمر هادي« استطاع إقناع الفنان هاني سالمة ليأخذ دور البطولة فيه

هاني سالمة

في انتظار موسم األغاني

فنون وكوكتيل
لقاء

متابعة

مسلسلرصد

يقول هاني سالمة إنه 
لم يقض شهر رمضان 

في السنوات الثالث األخرى 
بشكل تقليدي، وذلك 

بسبب ارتباطه في تصوير 
المسلسالت. وقّدم سالمة 

في عام 2017 مسلسل 
»طاقة نور«، بينما شارك 

العام الماضي في مسلسل 
»فوق السحاب« )الصورة(، 

إلى جانب تصوير عمل 
هذه السنة. لكنه أكد أنه 
لو لم يكن لديه تصوير، 

»لقضيته )رمضان( بين أفراد 
أسرتي، وأكون سعيدًا 

للغاية بأجواء هذا الشهر 
معهم«.

أجواء رمضان
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ــّوف تــتــجــه  ــتــــصــ ــم الــ ــالــ فـــيـــهـــا اقـــــتـــــراب مــــن عــ
ـــب غـــيـــر مــــعــــّن، تـــمـــت صــيــاغــتــهــا فــي 

َ
ملـــخـــاط

شكل مــواعــظ وعــامــات طــريــق. وفــي نسخة 
ــقــتــهــا الــبــاحــثــة 

ّ
أخـــــرى مـــن »اإلشــــــــــارات« حــق

وداد الــقــاضــي، وصــــدرت فــي بــيــروت مطلع 
الثمانينيات من القرن املاضي، تقول املحققة 
في مقّدمتها: »تعتمد الرسائل جميعها بناًء 
متشابهًا فــي الــتــركــيــب األصــلــي، يــقــوم على 
ركــنــن أساسين هــمــا: املــنــاجــاة )أو الــدعــاء( 
ومــخــاطــبــة شــخــص مـــا. والــرســالــة غــالــبــًا ما 
تبدأ بالدعاء وتنتهي بالدعاء، وتتراوح في 
مــا بــن ذلــك بــن الخطاب والــدعــاء وأغـــراض 
أخــرى، أبــرزهــا شكوى الحال والــزمــان، وفي 
حــوالــي ثلثي األحـــوال تنتهي بــعــبــارة: يــا ذا 

الجال واإلكرام«.
من الذي يخاطبه التوحيدي في كتابه؟ لقد 
ـــب »أنــــت«، 

َ
ُكــتــبــت الـــرســـائـــل بــصــيــغــة املـــخـــاط

و»اإلشـــارات« بذلك كتاب فريد، إذ ُعــّد أطول 
نص تراثي عربي يستخدم ضمير املخاطب 
ــارئ، وإنــمــا  ال كــعــامــة اتــصــال بــن كــاتــب وقــ
كجزء من صنعة النص نفسه، خبرًا ال إنشاًء، 
 ال اتــصــااًل، بحسب خيري دومــة في 

ً
وبــاغــة

كــتــابــه »أنــــــت، ضــمــيــر املـــخـــاطـــب فـــي الــســرد 
ب التوحيدي غير معّن 

َ
 مخاط

ّ
العربي«. لكن

وال معروف، ليس هناك من ملك أو أمير ُكتب 
له الكتاب بشكل حصري، وال كان إجابة على 
مسألة أو ردًا على رسالة، وإن كان التوحيدي 
في رسائل قليلة جدا - من مجموع 54 رسالة 
- يخاطب شخصًا مجهواًل كما لو كان يطلب 
مــنــه جـــزاء مــاديــًا عــلــى كــتــابــه، عــلــى مــا تقول 
الــقــاضــي، والــتــي تضيف بأنه فــي خصوص 
بــنــاء الــكــتــاب »يــبــدو أبـــو حــيــان وكــأنــه يقف 
الــواحــدة إلى  يــده  فــي نقطة متوسطة: مـــاّدًا 
شخص مثله )أو أدنى منه( لينتشله مما ألّم 
به من َحْيرة، أو ماّدًا األخرى إلى »شيخ« أو 
»قطب« يلتمس بركته ويتخذه وسيلته إلى 

رضى الله«.
لــكــن هـــل هــنــاك مــريــد حــقــًا مـــن جــهــة وشــيــخ 

ــة أخـــــــرى فــــي واقـــــــع الـــــحـــــال؟ تــعــود  ــهـ مــــن جـ
نستخلص  أن  ويمكننا  متسائلة.  الــقــاضــي 
من إجاباتها أن هذه طريقة تأليفية اتخذها 
الــتــوحــيــدي لــيــبــنــي عــلــيــهــا كــتــابــه. فــــإن كــان 
ها بناء 

ُ
التقليد املرعي في كتب التراث تأليف

عــلــى طــلــب مــــا، كــمــا فــعــل الــتــوحــيــدي نفسه 
فـــي »اإلمــــتــــاع واملـــؤانـــســـة« حـــن كــتــبــه ألبــي 
الوفاء املهندس، فإنه هنا يتخذ هذا التقليد 
ــا كـــتـــابـــة إبـــداعـــيـــة  ــهـ ــكــــار، إنـ ــتــ ســبــبــًا فــــي االبــ
بــاملــعــنــى الــحــديــث، أي إنــهــا كـــذب، وال نقول 
»روايـــة« بحيث نعتقد أنــه لكي نفهم التراث 
ال بــد أن نقيسه عــلــى حــاضــر نــعــرفــه، مــع أن 
بنقل  كانت تختّص  للمفارقة  »روايـــة«  كلمة 

أحاديث الرسول على شفاه أصحابه.
وفي قياس املاضي على الحاضر، يمكن لنا أن 
نورد بعضًا من مواقف بدوي من التوحيدي، 
والتي جاءت متعسفة في معظمها، ومن ذلك 
أنــه حــاول أن يجعل من التوحيدي وجوديًا 
 وإن 

ً
قبل نــشــأة الــوجــوديــة ذاتــهــا، فهو مــثــا

ــه »ال  ــلـ ــائـ ــيـــدي فــــي رسـ ــتـــوحـ كـــــان يـــــرى أن الـ
يخاطب إال نفسه ما يعني أنه يقول بازدواج 
في نفسه«، إال أنه يفسر هذا االزدواج بالقول 

محمود عاطف

في النسخة التي حققها من كتاب 
»اإلشـــارات اإللهية«، وصــدرت في 
الـــقـــاهـــرة فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الرحمن  الفلسفة عبد  أســتــاذ  أفـــرد  املــاضــي، 
مــقــارنــة بن  فيها  بـــدوي مقدمة طويلة عقد 
وقد  كافكا،  وفرانتس  التوحيدي  أبــي حيان 
»أديـــب وجــــودي فــي الــقــرن الــرابــع  عنونها بــــ
أننا في فترة كان  الهجري«؛ فا ننسى هنا 
فيها سلطانه  يبسط  الــوجــوديــة  تــيــار  فيها 
ما  فــتــرة  فــي  العالم  فــي  الفلسفي  الفكر  على 
ــان بـــدوي  بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وكــ

واحدًا من مبشريها في العالم العربي.
في هذه املقدمة، حاول بدوي تبيان العائق 
الــنــفــســيــة بـــن الــتــوحــيــدي وكـــافـــكـــا، بــاســطــًا 
أســـبـــاب يــأســهــمــا الــبــالــغ بــمــقــارنــة أحــدهــمــا 
بـــاآلخـــر، ذلــــك الـــيـــأس مـــن الـــنـــاس الــــذي حــدا 
 إلحـــــراق كــتــبــه، حــتــى إنــه 

ً
بــأبــي حــيــان مــثــا

وضع رسالة يفّسر فيها ملاذا أقدم على ذلك، 
ردًا على رسالة تلقاها من القاضي أبي سهل 

علّي بن محمد يعذله فيها على صنيعه.
»اإلشـــــارات اإللــهــيــة« مجموعة مــن الــرســائــل 

منصور الجميل

الفرنسي  الفنان  اب سيرة 
ّ
كت ف 

ّ
كثيرًا ما توق

عــنــد عاقته   )1954  –  1869( مــاتــيــس  هــنــري 
ــًا عــــابــــرًا بــعــد  ــدثـ ــواء بـــوصـــفـــه حـ ــ بــــاملــــرض، ســ
إجرائه عملية جراحية في العشرين من عمره 
وضــمــن هـــذه الــتــجــربــة اتــخــذ قــــراره أن يكون 
رّسامًا، أو بوصفه حالة مقيمة وهم يشيرون 
هــنــا إلـــى إصــابــتــه بــالــتــهــاب املــفــاصــل والـــذي 
أقـــعـــده عــلــى كــرســي مــتــحــّرك ســـنـــوات طويلة 
حتى رحيله. في مواجهة عجزه، كان صاحب 
 ما 

ّ
لـــوحـــة »الـــغـــرفـــة الـــحـــمـــراء« يـــعـــود إلــــى كــــل

كان  أعمال وتجارب، وبذلك  يتركه وراءه من 
وأســالــيــب  تقنيات  إلـــى  مستمر  بشكل  يــعــود 
ربما تصّور بأنه قد هجرها نهائيًا، ومن هذه 

التقنيات عاقته بالطباعة.
افتتح  الذي  »ماتيس طّباعًا« عنوان املعرض 
ــاري، فــــي »مــؤســســة  ــ ــــجـ فــــي 17 مــــن الـــشـــهـــر الـ
الثانية« في مدريد والذي  إيزابيل  كانال دي 

يتواصل حتى الثامن عشر من آب/ أغسطس 
املـــقـــبـــل، ويــتــضــّمــن أعــــمــــااًل اشــتــغــلــهــا الــفــنــان 
خـــال خــمــســن عــامــًا. مــن خـــال هـــذه الثيمة، 
يــكــشــف املــــعــــرض عــــن الـــجـــانـــب األقــــــل شــهــرة 
فــي تــجــربــة مــاتــيــس، وفــيــهــا نكتشف عاقته 
املــبــتــكــرة واملــكــثــفــة مــع الــطــبــاعــة، وهـــي عاقة 
أخــفــتــهــا شـــهـــرة لـــوحـــاتـــه. يــتــضــّمــن املــعــرض 
وتانا  بيير  »مؤسسة  مــن  مختارة  مجموعة 
مـــاتـــيـــس« تـــتـــنـــّوع تــقــنــيــاتــهــا بـــن الــتــصــويــر 
الليثوغرافية،  والطباعة  السينية،  باألشعة 
والـــحـــفـــر، واألكــواتــيــنــيــت، والــطــبــاعــة ثنائية 
اللون، وتأثيرها وتأثرها بأعماله في الرسم 
ــتـــي تــظــهــر بـــراعـــتـــه وتـــمـــّيـــزه فــي  والـــنـــحـــت الـ

استخدام اللون.
مــا بن  أنجز ماتيس نحو 800 عمل طباعي 
عامْي 1901 و1951، بعضها قّدمه في عشرات 
ع عــلــى عــــدد مـــن املقتنن 

ّ
ــتـــوز الــنــســخ الــتــي تـ

واملتاحف حول العالم، وهي أعمال تعّبر عن 
الخطوط  تجاه  بالغة  بحساسية  استجابته 
ــنــــائــــه املــســتــمــر  ــلـــى إغــ ــد عـ ــهـ واأللـــــــــــــوان، وتـــشـ
لــتــركــيــبــاتــه الــحــفــريــة بــالــتــزويــقــات الــرشــيــقــة 

هل يلتقي التوحيدي بكافكا؟

يضيء المعرض الذي 
يقام حاليًا في مدريد 
عالقة الفنان الفرنسي 

مع الطباعة خالل 
خمسين عامًا، إذ لم تكن 

مجرّد تقنية بالنسبة له

كثيرًا ما أربك كتاب 
»اإلشارات اإللهية« 
قرّاءه، ومن ذلك 

نسختان معاصرتان، 
ففي األولى انشغل 
عبد الرحمن بدوي 

بدراسته بمرجعيات الفكر 
الغربي الحديث، فيما 
تناولته وداد القاضي 

من زاوية الجنس األدبي 
واجتهدت في إجالء 

المخاَطب الذي يتوّجه له 
التوحيدي بعمله

ماتيس طبّاعًا الفنان بعيدًا عن اللوحات وأضوائها

في األعلى جسر لم أره من قبل

اإلشارات اإللهية أسئلة المخاَطب والنفس المنقسمة

يمكن مقاربة اإلشارات 
ككتابة إبداعية بالمعنى 

الحديث

كان أسلوبه الغنائي 
في الحفر امتدادًا لرؤيته 

ذاتها في الرسم

اجتهد بدوي في 
جعل التوحيدي وجوديًا 

قبل نشأة الوجودية

بـ»العصر  يُعرف  ما  في  عاش  أنه  رغم 
اإلسالمية،  العربية  للحضارة  الذهبي« 
وكـــــان أحــــد أغـــــزر كـــتّـــاب عــصــره 
التوحيدي  أن  إال  اطالعًا،  وأوسعهم 
من  األّول  الــصــف  فــي  ُوضـــع  قلما 
سينا  وابن  الجاحظ  مع  عصره،  أعالم 
والمتنبي، على الرغم من موسوعيّته 
أسباب  أحد  ولعّل  األسلوبي.  وابتكاره 
على  بها  »ظنًا  كتبه،  أحــرق  أنه  ذلك 
عبارة  بحسب  قــدرهــا«،  يعرف  ال  من 
السيوطي، فلم تبق إال الصفحات التي 

سبق الناسخوَن الناَر إليها.
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استعادة

معرض

قصائد

فعاليات

هــذا  أن  نستخلص  أن  نستطيع  هـــذا  »ومــــن 
في  إليه  يتجه  الــذي   )transcendence( العلّو 
هذه املناجيات أو الصلوات ما هو إال نفسه، 
وبذلك نظل في داخل ملكوت اإلنسان، شأن 
كـــل فــلــســلــفــة وجـــوديـــة حــقــيــقــة. فـــا يــجــب أن 
نــنــخــدع كــثــيــرًا بــتــكــراره كــلــمــة: »إلـــهـــي« التي 
يستهل بها عادة فقرات هذه املناجيات، فقد 

والشاعرية. أسلوبه الغنائي في الحفر يشير 
إلى أنه امتداد لرؤيته ذاتها في الرسم، بينما 
تـــبـــدو مـــطـــبـــوعـــاتـــه املـــعـــدنـــيـــة ذات مـــدلـــوالت 
اإليقاعية،  إبــرازه حركتها  في  قوية  تعبيرية 
إلــــى عــــام 1903 حيث  والـــتـــي يـــعـــود أقـــدمـــهـــا 
استخدم في تنفيذها اإلبرة الجافة، وتحضر 
لوحاته  تناظر  التي  الجريئة  الخطوط  فيها 
تمّكنه  إلــى  وتلفت  الوحشية  املــدرســة  ضمن 
من السيطرة على التقنية وقدرته على وضع 

بصمته الخاصة.
ــريـــب  ــجـ تـ ــيـــــس  ــ ــاتـ ــ مـ بـــــــــدأ   ،1906 عـــــــــام  ــــد  ــعـ ــ بـ
الحجرية  كــالــطــبــاعــة  جــديــدة  تقنية  وســائــط 
ــّم مـــا اشــتــغــلــه فـــي تلك  ــن أهــ والــلــيــنــولــيــوم ومـ
ــة«، والـــتـــي  ــ ــاريــ ــ ــتـــرة مــطــبــوعــة تـــســـّمـــى »عــ ــفـ الـ
ــلــــوب هــــنــــدســــي مـــبـــســـط لـــتـــبـــدو  ــأســ تـــتـــســـم بــ
وكأنها شبيهة بتمثال حجري مبسط الرأس 
إلــى الحفر على  والــجــســد، ثــم سيعود الحــقــًا 
املـــعـــدن والــطــبــاعــة الــحــجــريــة لــيــكــمــل سلسلة 
تبّن تحكمه  التي  الــبــشــري«،  »الشكل  دراســـة 
فـــي تــكــويــنــاتــه الــزخــرفــيــة املــبــســطــة، وفتحت 

املجال أكثر لتقديم أفكار واقتراحات جديدة.
ــقـــرن املــــاضــــي، قـــــّدم أشــهــر  فـــي عــشــريــنــيــات الـ
ارتــبــاطــًا  ــل 

ّ
تــمــث الــحــجــريــة، والــتــي  مطبوعاته 

الجسد  فيها  الــتــي هيمن  بــرســومــاتــه  وثــيــقــًا 
الــقــطــعــة بإشراقتها  األنـــثـــوي، وتــمــّيــزت هـــذه 
ودقــــة خــطــوطــهــا وضــبــطــهــا، ثـــم ســيــنــجــز في 
الــثــاثــيــنــيــات رســــوم كــتــبــه مـــحـــدودة الــنــســخ، 
ــوم الــطــبــاعــة  ــ ــتـــاب مـــاالرمـــيـــه«، ورســ مــنــهــا »كـ
ــاز، ورســـوم  ــيـ الــحــجــريــة لــقــصــائــد شــارلــز أورلـ

مطبوعة لرواية »أوليس« لجيمس جويس.

تكون مجرد العادة اللغوية هي التي تحمله 
على استخدامها«!

ســنــرى أن الــقــاضــي اتــفــقــت مــع بـــدوي فــي أن 
الــتــوحــيــدي ربــمــا هــو املــعــنــي بــالــخــطــاب في 
الــرســائــل حــن تــقــول: »فــهــذا الــصــاحــب الــذي 
يدعوه أبو حيان للهداية هو اإلنسان عامة، 
وهــو أيــضــًا ذلــك الــشــق مــن أبــي حــيــان نفسه 
الذي لم يستطع أن يرتفع بصاحبه عن الدنيا 
 وصافيًا في 

ً
وشهواتها ليجعله دّينًا فاضا

عــاقــتــه مــع الــلــه، هــو قــريــنــه، قــريــن الــســوء«. 
لكنها تضيف »أّما الشيخ الصوفي فهو رمز 
للموقف األسمى، أو للشخص األفضل الذي 

يطمح إليه أبو حيان«.
ب التوحيدي عند 

َ
هكذا إذن حن يقف مخاط

وداد القاضي موقفًا وسطًا بن مريد وشيخ، 
بــن نفسه وقــريــن ســوئــه، يتبعه بــدعــاء لله 
ـــغـــلـــه وعـــظـــه الـــعـــنـــيـــف لــصــاحــبــه 

َ
بـــعـــد أن ش

بــهــمــوم الــدنــيــا، ثــم صــارفــًا نــفــســه عــنــهــا إلــى 
املـــنـــاجـــاة، فــإنــه عــنــد بــــدوي يــقــف بـــن نفسه 
اتجاهه  إن  بحيث  املتعالية  األخــرى  ونفسه 
فــي الــصــلــوات واملــنــاجــيــات لــيــس إال لنفسه! 
من هنا فــإن بــدوي وإن كــان ال يقول بزندقة 

التوحيدي على ما ذهب بعضهم، فإنه ليس 
ملراميه  »املستقصي  أن  فــي  رأيـــه  بمستغرب 
ــنـــدًا التــهــامــه  الـــبـــعـــيـــدة ال يــــعــــَدم أن يـــجـــد سـ
بأنه كــان في القليل رقيق الدين، أو أنــه كان 
يلّونه بلون خاص به ال ينظر إليه أصحاب 
ــة نــظــرة الـــرضـــا«. تــلــك املــرامــي البعيدة 

ّ
الــســن

الــتــي استنبطها بــــدوي ســلــفــًا ضــامــًا إيــاهــا 
إلى الفلسفة الوجودية، ونازعًا عنها بعدها 
الــديــنــي رادًا إيــاهــا فقط إلــى أبــعــاد إنسانية 

متعالية ومتجاوزة ِلذاتها.
ربما يكون عند التوحيدي نفسه ما يمكننا 
ــأويـــات بـــــدوي، واملـــيـــل لــتــفــســيــرات  مـــن رّد تـ
الــقــاضــي عــن مــوقــع الــتــوحــيــدي بــن نفسن 
إحــداهــمــا قــريــنــة ســـوء، واألخــــرى مــثــل أعلى 
ــه  ــمـــى، لــكــنــهــا ال تـــأخـــذ مـــكـــان اإللـ لــنــفــٍس أسـ
مثلما عند بدوي، أو تتحد به على ما يذهب 
إلـــيـــه فـــي وصـــفـــه تـــصـــوف الـــتـــوحـــيـــدي بــأنــه 

»تصوف اتحاد«. 

عوالم أقل شهرة

هنا ونواحيها

وأينياس  أليسار  أوبــرا  العاصمة  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  في  غدًا  تعرض 
للموسيقار البريطاني هنري بورسال )1659-1695( بتنفيد األوركسترا السيمفوني 
التي  القصص  إحدى  يستعيد   1689 سنة  مرة  أّول  ُعرض  الذي  العمل  التونسي. 
قرطاج  في  أحداثها  وتدور  فرجيل  الالتيني  للشاعر  »اإلنياذة«  كتاب  في  وردت 

القديمة.

محاضرة  الملصق(  من  )الصورة  بيبين  شارل  الفرنسي  واألكاديمي  الباحث   يقيم 
تحت  الجاري،  الشهر  من   27 اإلثنين،  مساء  باريس  في   »2 كيه  »إم  فضاء  في 
هل الالمرئي أجمل من المرئي؟، حيث يتطرّق المحاضر إلى هذا السؤال  عنوان 
انطالقًا من أعمال الفيلسوف الفرنسي موريس مرلوبونتي ليدرجه ضمن مشاغل 

الجماليات اليوم.

تحت عنوان المعاهد الفنية والعرق في محيط األطلسي، يشارك مجموعة 
من الباحثين واألكاديميين المتخّصصين في تاريخ الفن في مؤتمر ينّظمه معهد 
»كورتولود للفن« في لندن عند العاشرة من صباح الجمعة، 24 من الشهر الجاري 
ويتواصل ليومين. يبحث هذا المؤتمر في العالقة المتبادلة بين الفنون الجميلة 

واأليديولوجيات العنصرية خالل مرحلة تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي.

ليالي  يقيم مسرح »مترو المدينة« في بيروت سلسلة أمسيات موسيقية بعنوان 
أضواء المترو، تنقسم بين عروض مخّصصة لفنانين من مصر وأخرى من لبنان. 
الجاري،  الشهر  من   26 األحــد،  مساء  من  العاشرة  عند  المقبل  الحفل  سيكون 
في  رجب  وخضر  شديد  وكوزيت  شمعون  وساندي  األحمدية  زياد  بمشاركة 

استعادة ألغنيات الطرب المصري.

محمد العمراوي

هنا ونواحيها 
1

م، أقـــول هكذا 
ّ
أقـــول هــكــذا إن أحـــدًا يتكل

ــم مــكــانــي، أقـــول هــكــذا إن 
ّ
إن أحـــدًا يــتــكــل

م مكاني حينما أتحّدث، وفي 
ّ
أحدًا يتكل

 الكام 
ّ
داخلي أريد أن أنطق صمتًا، لكن
يصير أصواتًا المعة ومغمغمة،

ق فوق الجميع
ّ
الليل يحل

ناشرًا جناحيه
على 
هذه

البقايا

ثم يأتي الصمت
رًا

ّ
متأخ

تتبعه 
ات،

ّ
الهز

 قفزة تحوي قفزة أصغر
ّ

كل
ــاطــة 

ّ
بـــة، كــخــط

ّ
بــة ومـــشـــذ

ّ
كـــل قـــفـــزة مــهــذ

صغيرة،
 نفهمها بالكاد،

امرأة تقول ال أعرف كل أعالي قفزاتك، 
ال أعرفها بعد. يدخل الليل من النافذة، 

 النافذة
ُ

يمنح الليل
، ظــــام يــحــيــط بــالــعــن، 

ّ
شــكــل عـــن قـــــط

الصوامت، الصوامت،
ى

ّ
قطع رقيقة، هي ما تبق

2
العن تعرج، كأنها مدّمرة بصدمة ما،
الليل ليس مستقّرًا، بل يحوم حولها

ى  األطال تنتفخ بالهواء، والهواء ُيسمَّ
الامرئي

ــة 
ّ
 هـــذا يــلــمــس الـــخـــوف، بــقــع شــفــاف

ّ
وكــــل

، هنا الواقع والخيال ينحنيان...
ّ
تهتز

 سند ينهار،
ّ

وكل
الــســواد ينكمش في الــداخــل، ليس ثّمة 

سوى
جـــــدران دون ســـقـــف، أحـــجـــار وأعـــشـــاب 

بّرية، بل ثمالة 
الــزمــان واملــكــان. جسدي ولغتي  سقط 

ُ
ت

يهويان في املعرفة الحّرة،
وهما يدركان هذا جّيدًا.

3
أرى الــضــاحــيــة الـــتـــي أعــتــقــد أنـــهـــا أنـــا، 

بوحلها،
وحفرها وشقوقها، وأسمع صدى كلمة 

أعتقد
الــجــرف  أن  أســمــع  بكلمتي،  تعلق  أنــهــا 

الذي تتكئ
عليه ذاكــرتــي ليس فــي الــخــارج، الريح 

ب هذا،
ّ
تكذ

وأنا أنظر إلى األسفل، وألد، كل املفاهيم، 
والجرف، الجرف

تحت بصري، يجد معامله في عينّي، في 
ال

ّ
داخلي، والظ

ليست ظااًل...

 للهواء 
ً
العبور الحّساس قليا

وهذا الشيء املحروق الذي يشبه 
خربشات الجدران
على عتبة املعنى.

2
 على النهر 

ّ
قافلة نوافذ تطل

ينحني الليل بكل ثقله على الفكر
يلمس املاء

ركبة الغريب

3
هنا 

ينتشر ظل الجسر على الجسر
بصوت حاد.

هنا
ق الظل الجدار القديم 

ّ
يتسل

الذي يسنده.

هنا
طبقات الضوء

تنساب إلى قاع النهر
ويحدث هذا دون أن ينتبه لذلك أحد.

■ ■ ■

انقالب بسيط

في الصباح تسقط 
الوحدة من السقف

على األثاث

وجد في أسفل الدرج
 جديدًا 

ً
قفا

مثل فاصلة 
وصدفة موضوعية 

ل
َّ
على فيلم تصوير مبل

الجارة العجوز
ذات السرطانات الثاثة

تحت الجلد
تها

ّ
تأخذ قط

لتذوق الكرات البنية
تحت سيارة »إر4«

الحمراء

ق
ّ
نفس يتسل

مًا 
ّ
سل

متماهيًا مع الرئة.

ليل.

يقفز القلب
ما سقطت أوراق الشجر

ّ
كل

ع
ّ
السّرة تدّوي بشكل متقط

ما انتشرت عقد الغاز
ّ
كل

فوق العمارة

القمر 
نهد من السيليكون

لبقرة عجوز

النوافذ
قة فوق السطوح

ّ
معل

ج على الدوام
ّ
تتشن

ومداخل األقبية مفتوحة
وعطشى لألشياء الغريبة.

الحافلة نفسها 
حينما

ة املقابلة
ّ
تصل إلى املحط

شكل ما يحدث القلق
غرابة مقلقة

منتفخة تدخل وتخرج منها
مكّعبات ومشاهد بشرّية.

الشكل يزول، 
والغرابة تبقى لحظة

كدخان رمادّي، مألوف في املكان،
قبل أن تختفي 

ثّم
وتظهر 

ة املوالية.
ّ
في املحط

)شاعر مغربي. ترجمة عن الفرنسية: 
جالل الحكماوي(

بل ظال فقط.
■ ■ ■

صور فوتوغرافية
1

في األعلى جسر لم أره من قبل
في األسفل املدينة التي منها أجيء

وبينهما
تنفتح األدراج وتستدير

لتعلق بالجدار أو تلتصق به

باللون األزرق البارد ُكتب شيء
مثل معنى أو محسوس

في الوسط، يلتمع الليل

إلى  األدراج  هــذه  تفصل  معدنية  عصًا 
عظمتن

تنتهيان بحلقوم ثابت 
في فم الجسر.

أسمع سعالي الــحــاّد، وكــل هــذا يصبح 
تذكيرًا

لقفصي الّصدري، بنفس العظم املعدني 
وسط الصدر، 
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من المعرض، طباعة على الورق

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لوحة لـ عبد الكريم وزاني

حروفية لـ نور الدين ضيف اهلل



سينما

كاّن ـ محمد هاشم عبد السالم

 ،2019 أيــار  مايــو/   15 مســاء 
تــح قســم »نظــرة مــا«، ثاني أهم 

ُ
افت

فعالية بعد املســابقة الرســمية في 
قام دورته 

ُ
« السينمائي، الذي ت

ّ
مهرجان »كان

وذلــك   ،2019 أيــار  مايــو/  و25   14 بــن  الـــ72 
بعــرض »زوجــة شــقيقي« للكنديــة التونســية 
. بــه، تتنافس 

ً
 ومخرجة

ً
مونيــة شــكري، كاتبــة

شــكري علــى جائزتــي »نظــرة مــا« و»الكاميرا 
الذهبية« للعمل األول.

يــروي الفيلــم حكايــة صوفيــا )آن ـ إليزابيــت 
دكتــوراه  علــى  ــا 

ً
حديث الحاصلــة  بوّســي(، 

الفلســفة  علــى  نــادر  باشــتغال  متخّصصــة 
أنهــا  ورغــم  غرامشــي.  أنتونيــو  أعمــال  عبــر 
تبحــث  تــزال  ال  ثالثينياتهــا،  منتصــف  فــي 
ال   ،

ً
بدايــة هــا. 

ّ
كل باملســتويات  نفســها،  عــن 

 مؤّهالتهــا »زائــدة عــن 
ّ
تعثــر علــى عمــٍل، ألن

كمــا  عمــل،  بــأي  القيــام  تجيــد  وال  اللــزوم«، 
وتخّبطهــا  صوفيــا  اضطــراب  لهــا.  ُيقــال 
يــان فــي املســتويات النفســية 

ّ
الحياتــي يتجل

واالجتماعية والعاطفية.
مــن  إلــى عائلــة بورجوازيــة  تنتمــي صوفيــا 

كيبيــك الكندية، منفتحة ومتســامحة للغاية. 
ــا 

ً
األب تونســي، واألم كنديــة. مرتبطــة ارتباط

)ساســون  هشــام  األصغــر  بشــقيقها  شــديًدا 
طــوال  مًعــا  نراهمــا  معــه.  تعيــش  غابــاي(. 
التفاصيــل   

ّ
وأدق حياتــه،  تشــاركه  الوقــت. 

تعــّرف هشــام  مــع  األمــور،  ــد 
ّ
تتعق واألســرار. 

دعــى إلويــز )إفلــن 
ُ
إلــى فتــاة جميلــة هادئــة، ت

بروشــو(. بطريقتهــا الخاّصة، تحاول إفســاد 
عالقتــه بهــا. بــدوره، يحــاول مســاعدتها على 

تجاوز تخّبطها وعزوبيتها.
حواريــة  بثرثــرات  ملــيء  شــقيقي«  »زوجــة 
 117( الفيلــم  مــّدة  طــوال  ــف 

ّ
تتوق ال  كثيــرة، 

كوميديــة  مواقــف  هنــاك  هــذا،  إلــى  دقيقــة(. 
تــارة،  الســريعة  الحــوارات  مــن  تنبــع  كثيــرة، 
ومــن املواقــف املتعــّددة تــارة أخــرى، تلــك التي 
خلطــة  فيهــا.  بطلتهــا  شــكري  مونيــة  تضــع 
مــن التمثيــل والحــوار واإلخــراج، تجمــع بــن 
ــاْرس«، 

َ
»ف املوســيقى والغنــاء والكوميديــا والـ

تــؤّدي فــي النهايــة إلــى صعــود إيقــاع الفيلــم 
اختــالل  وإلــى  كثيــرة،  فتــرات  فــي  وهبوطــه 
اإليقاع، الذاهب إلى امللل وفقدان الترابط بن 
املكّونــات تلــك. فــي الوقــت نفســه، هنــاك عجــز 
عــن إقنــاٍع كاٍف بتعميــق شــخصية صوفيــا، 
وارتباطهــا  الحياتــي،  اضطرابهــا  وســبب 
خاتمــة  إلــى  األمــور  باتجــاه  كمــا  بشــقيقها، 

سعيدة.
ثاني األفالم املعروضة في القسم نفسه يحمل 
عنــوان »ثــور« لألميركيــة آنــي سيلفرشــتاين 
)مخرجة وكاتبة السيناريو بمشاركة جوني 
ا 

ً
مــاك آليســتر(، وهــو األول لهــا )ينافــس أيض

أحداثــه  تــدور  نفســهما(.  الجائزتــن  علــى 
بطــيء.  ســردي  بإيقــاٍع  واليــة هيوســن،  فــي 
يطــرح قّصــة مســتهلكة عــن انعــدام التواصــل، 
راهقــة، 

ُ
امل ومشــكلة  االجتماعــي،  والتفــكك 

 يكــن تنــاول تلــك املواضيــع جّدًيــا بعــض 
ْ
وإن

الشيء. كريس )آمبر هافارد(، تبلغ من العمر 

14 عاًمــا، وتبحــث عــن شــخصيتها، وتحــاول 
تلّمــس طريقهــا فــي الحيــاة، مــن دون نمــوذٍج 
جّدتهــا  مــع  تعيــش  ويوّجههــا.  ينصحهــا 
وشــقيقتها  كثيــًرا،  املكترثــة  غيــر  املريضــة، 
الصغــرى. األب غائــب، مــن دون أســباب تذكر، 

واألم خلف القضبان.
كريــس نمــوذج لفتــاة في بداية املراهقة. تهيم 
كيفمــا  الحيــاة  وتعيــش  املدرســة،  رفــاق  مــع 
ها، 

ّ
اتفــق، وتنفتــح علــى التجــارب الجديــدة كل

بصــرف النظــر عــن العواقب. مــع بداية الفيلم، 
تحدث مناوشــات عدائية بينها وبن جارها 
األفرو - أميركي آبي )روب مورغان(. تدريجًيا، 
ضــح أن آبــي محتــرف ســابق فــي مصارعــة 

ّ
يت

الثيران، لكنه اآلن شبه متقاعد، بسبب تقّدمه 
فــي العمــر، وإصاباتــه العديــدة. لــذا، يمــارس 
ــع، ســًرا فــي الحلبــات غيــر 

ّ
عملــه بشــكٍل متقط

مصارعــة. مــدّرب  يعمــل  كمــا  االحترافيــة، 

على نحو يســهل التكّهن به، تتحّســن العالقة 
بــن كريــس وآبــي، وتتحول إلى شــبه صداقة، 
إلــى  تتحــّول  أن  دون  مــن  إطارهــا  فــي   

ّ
تظــل

عالقة أبوية كاملة. من خالل االقتراب من آبي 
والتعــّرف إلــى حياتــه، تكتشــف كريــس عالــم 
إليــه تدريجًيــا،  الثيــران، فتنجــذب  مصارعــة 
صــّر علــى العمــل فيــه رغــم معارضــة آبــي. 

ُ
وت

عــن  ــى 
ّ
وتتخل رفاقهــا،  عــن  كريــس  تنصــرف 

جارفــة  رغبــة  تحدوهــا  املخــدرات،  توزيعهــا 
في أن تصير مصارعة ثيران. بمســاعدة آبي، 
تحــاول تحقيــق ذاتهــا، وتعثر على عاملها في 

تلك الرياضة الخطرة.
ميــر باالغــوف 

َ
مــن جهتــه، يعــود الروســي كنت

إلــى »نظــرة خاصة« بثاني عمل روائي طويل 
علــى  عامــن  بعــد  »بينبــول«،  بعنــوان  لــه، 
فــوزه بجائــزة »االتحــاد الدولــي للنقــاد« عــن 
»تقــارب« )2017(، املشــارك حينهــا فــي القســم 
«. عنوان الفيلم ُيمكن ترجمته 

ّ
نفسه في »كان

»االتــكاء«.  أو  الطــول«  فــارع  »الشــخص  إلــى 
املعنيــان بــارزان فيــه. فيــه، يعــود املخــرج إلــى 
العامليــة  الحــرب  انــدالع  قبيــل  لينينغــراد 
الثانية. ورغم عدم تناوله تلك الحرب، تطغى 
األجواء املرعبة واالستعدادات والتحضيرات 

السابقة عليها، بشكٍل ال ُيمكن تجنبه.
مير الضوء على 

َ
ط كنت

ّ
عبر تلك األجواء، ُيســل

ق العالقات اإلنسانية واالنهيار والخوف 
ّ
تمز

والوحــدة، عبــر نمــوذج متفــّرد لصداقــة بــن 
إيفــا )فيكتوريــا ميروشنيتشــينكو( وماشــا 
تحــاوالن  اللتــن  بيريليغينــا(،  )فاسيليســا 
الخــوف  ــب 

ّ
وتجن اإلمــكان،  قــدر  التماســك 

والدمــار الحياتــي الوشــيك حولهمــا. األولــى 
مشــفى  فــي  تعمــل  الطــول  فارعــة  ممرضــة 
حربــّي، والثانيــة جنديــة عائــدة مــن الجبهــة 

ًرا.
ّ

مؤخ
تعانــي إيفــا ســكتات دماغيــة لدقائــق قليلــة، 
رّبــي ابــن ماشــا، 

ُ
تفاجئهــا بــن حــن وآخــر. ت

الــذي يناديهــا »أّمــي«. ذات ليلــة، تنتــاب إيفــا 
النوبــة أثنــاء لعبهــا مــع ماشــا، الــذي يختنــق 
بســبب ثقــل جســدها عليــه. تتحــّول الصدمــة 
تفّجرهمــا  مكتومــن،  وهــوس  هذيــان  إلــى 
فــي الحصــول علــى طفــٍل  رغبتهــا املحمومــة 
علــى  قــادرة  غيــر  أنهــا  ماشــا  تكتشــف  آخــر. 
خضعــت  قيصريــة  جراحــة  بعــد  اإلنجــاب، 
هــا 

ّ
لهــا، مــا يدفعهــا إلــى اعتمــاد األســاليب كل

للضغــط علــى إيفــا كــي تحبــل بطفــل، يكــون 
وبســبب  بدورهــا،  ابنهــا.  عــن  لهــا  ــا 

ً
تعويض

ضغــط الشــعور بالذنــب، ولحّبهــا لصديقتها 
ورغبتها في إسعادها، تبذل إيفا جهًدا، رغم 
ر عن 

ِّ
كراهيتهــا لألمــر وأملهــا الفظيع، كــي تكف

سعد صديقتها.
ُ
ذنبها، وت

نزاعات 
وأحالم

أفالم »كاّن 2019«

)Getty( مونية شكري: حكاية متاهات وعالقات

عادل إمام: لعنة المقّدسات )فيسبوك(
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حكايات أفراد ُتروى 
على الشاشات الكبيرة 

في مهرجان »كاّن«

نديم جرجوره

ــا نقدًيــا عــن شــخصية 
ً
 يكتــب أحدهــم تعليق

ْ
إن

مشــهٍد  أي  فــي  أو  الفنــي،  املشــهد  فــي  بــارزة 
يتعالــى  ــف« 

ّ
»مثق بأنــه  وُينَعــْت  م 

َ
ُيشــت عــام، 

نظــرة  لــه   
ّ
وبــأن وأعمالهــا،  الشــخصية  علــى 

 ال شــيء ُيعِجبــه، 
ْ
ــا وتنّمــًرا، وبــأن

ً
ف

ّ
فوقّيــة وتأف

 طريقــه إلــى 
ً
 »ُمخالفــة« إجمــاٍع مــا مثــال

ّ
وبــأن

 كهــذا متــأتٍّ مــن 
ٌ

إثبــات ذاٍت وحضــور. تعليــق
نقــٍد يريــده صّحًيــا وســليًما، بينمــا اآلخــرون 
ــا بمحّرمــات. اســتخدام  يعتبرونــه )النقــد( مّسً
يســخر  ســياق  فــي  يأتــي  ــف« 

ّ
»مثق تعبيــر 

الشــخصية وأعمالهــا،  تلــك  نقدًيــا  يقــرأ  ممــن 
والقــراءة النقديــة ُمتحــّررة مــن تفســيٍر عربــّي 
خاطــئ للنقــد، يقــول إنه )النقد( شــتٌم وتقريع، 
اء« فقط، 

ّ
 يكون النقُد »بن

ْ
فالتفسير ُيطاِلب بأن

أعلنت مجلة »سكرين إنترناشونال«، في بيان 
صــادر عنهــا أثنــاء الدورة الـــ72 )14ـ  25 مايو/

« السينمائي الدولي، 
ّ
أيار 2019( ملهرجان »كان

إطــالق مبــادرة »نجــوم الغد العرب« الكتشــاف 
الســينمائي  القاهــرة  »مهرجــان  فــي  املواهــب، 
الدولــي«، الــذي لــه دور فــي إبــراز مواهــب فــي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خالل الـ40 عاًما 
املاضيــة، والــذي »ُيعّد عالمة بارزة في املشــهد 
الفني في املنطقة، باإلضافة إلى قيمته كملتقى 
ثقافــي مرمــوق، تجعلــه منّصــة مثاليــة لتقديم 

ها«.
ّ
أبرز املواهب الشاّبة من دول املنطقة كل

ط 
ّ
واملبادرة تلك تحتفي بمواهب عربية، وتسل

اب 
ّ
الضوء على أبرز املمثلن واملخرجن والكت

إلثبــات  يســتعّدون  »الذيــن  األفــالم،  ــاع 
ّ
وصن

مكانتهــم فــي الصناعــة الدوليــة« فــي األعــوام 
املقبلة. أما النسخة الجديدة )نوفمبر/تشرين 
نســختن  بعــد  الثالثــة،  فهــي   )2019 الثانــي 
مــن  ناشــئة  علــى 10 مواهــب  الضــوء  طتا 

ّ
ســل

فهذه مهّمته، وعليه تبيان اإليجابّي والجميل 
ال أكثر.

هام 
ّ
هــذان أمــران منبثقــان مــن مصــدٍر واحــد: ات

 
ْ
)إن ــف« 

ّ
»مثق بأنــه  النقديــة  القــراءة  صاحــب 

هاًمــا(، عنــد »تطاولــه« )النقد ليس 
ّ
يكــن هــذا ات

مــن  ــا، 
ً

ونقاش  
ً
وتحليــال تفكيــًكا  بــل  تطــاواًل 

أو  مســبقة  أحــكام  أو  جاهــزة  حســابات  دون 
نيــات ســيئة أو أهــداٍف دنيئــة( علــى شــخصية 
عامــة، لهــا حضــور قوي في وجدان جماهيري 
ــاء«، وإال فهــو شــتٌم 

ّ
كبيــر؛ واعتبــار النقــد »بن

ترَجم عربًيا فتكشف، 
ُ
وتقريع. مفردات كهذه ت

ملفاهيــم،  تســطيًحا  تلــك،  العربيــة  بترجمتهــا 
هي أرقى وأعمق وأوسع من اختزاالٍت ساذجة 
 يدفع 

ٌ
كهــذه. أمــا مصــدر األمرين، فواحــٌد: جهل

م املــّس بمــن  إلــى انصيــاع أعمــى ملنطــٍق ُيحــرِّ
 مكانــة مــا فــي املشــهد العــام، وبمــن لــه 

ّ
يحتــل

املنطقة، بينها املخرج املغربي عالء الدين الجم، 
الــذي ُيعــرض فيلمــه الطويــل األول »القديــس 
املجهول« في »أســبوع النقد«، في الدورة الـ72 

.»
ّ
ملهرجان »كان

شــاركن فــي النســختن املاضيتــن، 
ُ
مــن بــن امل

الرشــيد  وأمجــد  )لبنــان(  عقــل  مونيــا  هنــاك 
)األردن( وأيمــن الشــطري )العــراق(، وجميعهم 
الطويــل  »الفيلــم  لتصويــر  حالًيــا  يســتعّدون 
األول«. كما تضّمن البرنامج مواهب تمثيلية، 
كاملصــري أحمــد مالــك فــي »شــيخ جاكســون« 
ســامر  والســوري  ســالمة،  لعمــرو   )2017(
 )2018( ــي« 

ّ
ظل فقــدت  »يــوم  فــي  إســماعيل 

لســؤدد كعــدان، والفلســطينية ماريــا زريق في 
»واجب« )2018( آلنـ  ماري جاسر، والتونسية 
 عفريت« )2017( 

ّ
مريم الفرجاني في »على كف

لكوثر بن هنّية، املعروض للمرة األولى دولًيا 
في »نظرة ما«، في الدورة الـ70 )17 ـ 28 مايو/
بيــان  وبحســب   .»

ّ
»كان ملهرجــان   )2017 أيــار 

جماهيريــة مــا، وبمــن ُيصبــح »أســطورة« مــا، 
 
ً
أصــال تخضــع  أن  بهــا  ُيفتــَرض  هــا 

ّ
كل وهــذه 

لنقــاٍش، يتناول أســباب احتــالل أحدهم مكانة 
ما، وكيفية حصوله على جماهيرية ما، وآلية 

جعله »أسطورة« ما.
األمّيــة متفشــّية، وانعكاســاتها تظهــر في أكثر 
َمــّس  أي  برفــض  ــل 

ّ
يتمث أحدهــا  تعبيــٍر،  مــن 

بالشــخصية العاّمــة، املعصومــة أعمالهــا عــن 
 خطــأ أو وهــٍن أو خلــل، بالنســبة إلــى هؤالء 

ّ
كل

الرافضن. هناك تقديس وتمجيد لشخصياٍت 
عاّمــة، إلــى درجة الهوس بها. التهّجم على من 
يعتمــد قــراءة نقديــة نهًجــا فــي متابعــة أحوال 
الشــخصية واشتغاالتها، جزٌء من رفض املّس 
بقداسة الشخصية ومجدها األرضّي. التهّجم 
ينكشــف فــي تعابيــر مختلفة، لــن يكون إطالق 
ــف« علــى كاتــب القــراءة أخطرهــا، 

ّ
وصــف »مثق

عربيــة  مجتمعــات  أن  فــي   
ٌ
كامنــة فالخطــورة 

كثيــرةـ  بمــا فيهــا بيــروت، التــي ُيصــّر البعــض 
 شــرٍق وانفتــاٍح وتعّددية 

َ
علــى اعتبارها منارة

ها، 
ّ
رغم انهياراتها الســريعة في املســتويات كل

قيــم 
ُ
ت ـ  لهــا  وكثيــرة  قديمــة  ســماٍت  وفقدانهــا 

لتقديس شخصياٍت، أًيا تكن تلك الشخصيات 
مثيــل  ال  وتقديــًرا  إجــالاًل  أفعالهــا،  تكــن  وأًيــا 
لهمــا، بــل هوًســا وانجذاًبــا وخضوًعــا تعجــز 
اللغــة العربيــة عــن وصفهــا. علًمــا أن انتقــادات 
جّمــة تطــاول شــخصية ما، تنطلــق من مواقف 
ونّيــات وأحــكاٍم مســبقة وجاهزة، سياســية أو 
اجتماعيــة أو طائفيــة، وهــذا غيــر مختلف أبًدا 

هامات تلك.
ّ
عن االت

صــادر عــن املجلة، ســتختار مراســلة »ســكرين 
الشــرق األوســط، ميالنــي  فــي  إنترناشــونال« 
املنطقــة«،  فــي  الصاعــدة  »املواهــب  غودفيلــو، 
خــالل األشــهر املقبلة، إلعــداد القائمة النهائية 
التــي ُيعلــن عنهــا خــالل الــدورة الـــ41 )20 ـ 29 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019( ملهرجان القاهرة 
ا 

ً
ف فئة »أ« ضمن 15 مهرجان

ّ
صن

ُ
السينمائي، امل

تحمــل التصنيــف نفســه مــن »االتحــاد الدولــي 
.»)FIAPF( للمنتجن

ُيذكر أن »سكرين إنترناشونال« أطلقت مبادرة 
»نجوم الغد« في اململكة املتحدة قبل 16 عاًما، 
مــوا  دِّ

ُ
ق النجــوم،  مــن  حافــل  ســجل  لهــا  فبــات 

عبرهــا، أمثــال بنديكــت كومبرباتــش وإميلــي 
األولــى،  )النســخة  مكافــوي  وجيمــس  بالنــت 
2004(، ثم إيدي ريدماين وكاري موليغان وتوم 
هيديليستون وروبرت باتينسن وجون بويغا 

وكلير فوي وغيرهم.
)العربي الجديد(

النقد نقد ال شتم وال تمجيد

»نجوم الغد العرب« في القاهرة 2019

في »نظرة ما«، تتنافس 
أفالم على جائزة »الكاميرا 

الذهبية للعمل األول«، 
بينما أفالم أخرى لم 
ُتعرض بعد، بانتظار 
الجوائز مساء السبت 

المقبل

وحــي  إنــه مصــدر  كثيــًرا.  جيــان  بيلغــي  نــوري  ســينما  أحــّب 
دونــه، 

ّ
هــم ال يقل

ّ
لكثيريــن مــن الجيــل الجديــد. لــه تأثيــر عليهــم، لكن

هم فعلوا هذا في بداياتهم فقط. ُيمكن القول إّن للمخرجني 
ّ
أو لعل

ا وخاًصا، مع وجود تأثير جيان عليهم. 
ً
الشباب أسلوًبا مختلف

ا، أثر كبير 
ً

هناك أسماء أخرى في السينما التركية لها، هي أيض
على جيلنا، أمثال يلماز غوني وزكي ديمركيبوز وريحا إيردم.
أمين ألبر

أعمل مع بيدرو أملودوفار منذ أكثر من 40 عاًما. في الثمانينيات 
الفائتــة، كنــا ال نــزال شــباًبا، وكان بيــدرو يتركنــا نرتجــل كثيــًرا. 
كانــت هــذه حريــة كبيــرة. بعــد ذلــك، عشــت في لــوس أنجليس 22 
ــه بــات ُموْسوًســا للغايــة فــي 

ّ
عاًمــا. بعــد عودتــي إليــه، اكتشــفُت أن

إدارتــه للممثــل. لــم يعــد يريــد أن يكــون املمثــل علــى ســجّيته أمــام 
كاميراه.

أنتونيو بانديراس

 كثيــرة للتلفزيون، 
ً
ســتيفن ســبيلبيرغ، الــذي أخــرج وأنتــج أعمــاال

ا 
ً
 مــا يجعــل فيلًمــا ســينمائًيا شــيئ

ّ
تموضــع فــي الدفــاع عــن كل

متفّرًدا واستثنائًيا ورائًعا، علًما أن هذا التفّرد وتلك االستثنائية 
ها بصالة السينما.

ّ
والروعة مرتبطة كل

جان ـ ميشال فرودون

بعــد 30 عاًمــا أمضاهــا فــي العمل السياســي، أصبح عمدة مدينة 
ليــون، بــول تيرانــو )فابريــس لوتشــيني( متعًبــا وغيــر قــادر على 
ابتكار الجديد، بعد فقدانه كل إلهام ممكن، فيستعني فريق العمل 
دعــى أليــس هايمــان أنييــس دوموســتييه 

ُ
بفيلســوفة شــاّبة ت

ه في »أليس والعمدة« لنيكوال باريزيه.
ّ
لتحفيزه فكرًيا. هذا كل

جــان  جــورج  ســيرة  دوبــوي  كونــن  يــروي  »الغــزالن«،  فــي 
قيــم فيهــا منذ زمن 

ُ
دوجــاردان، 44 عاًمــا، الــذي يغــادر املدينــة امل

ــق حلًمــا 
ِّ
 شــيء بــني ليلــة وضحاهــا، كــي ُيحق

ّ
بعيــد، ويبيــع كل

قديًمــا: أن يشــتري جاكيــت مصنوعــة مــن جلد الغــزالن األصلي. 
ــا، ويدخل مرحلة  بعــد خســارته أموالــه وممتلكاتــه، ينهــار عصبّيً

هذياٍن ُجرمّي. 

يعــود روبــرت ايغــرز إلــى بدايــات القــرن الـــ20، كــي يــروي حكايــة 
أولــد ويليــام دافــو، أحــد أبــرز حــّراس املنــارات، متابًعــا يومياتــه 
وتفاصيــل عيشــه ومغامراتــه التــي يخوضهــا، رفقــة صديــق لــه 
)روبــرت باتنســن(. ُيعــرض الفيلم للمــرة األولى دولًيا في برنامج 
»نصــف شــهر املخرجــني«، فــي الــدورة الـــ72 )14 ـ 25 مايــو/ أيــار 

2019( ملهرجان »كاّن« السينمائي.

أقوالهم

أفعالهم
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توفي بطل 
العالم ثالث مرات 
لسباقات الفئة 
األولى للسيارات 
»فورموال1« 
النمساوي نيكي 
الودا عن عمر 70 
عامًا، وفقا لبيان 
صادر عن أسرته. 
وذكر البيان 
أن األسطورة 
المتوج أعوام 
1975 و1977 
و1984 ووصيف 
البطل في عام 
1976 »توفي 
في سالم 
يوم 20 مايو 
2019 وسط 
عائلته«. وكان 
الودا يعاني 
من مشكالت 
في الرئة وقام 
الصيف الماضي 
بجراحة لزرع 
الرئة أجبرته على 
البقاء داخل 
المستشفى 
نيكي الودا بطل رياضي ورجل أعمال ناجح )Getty(لعدة أشهر.

رحيل الودا
سيشارك املهاجم البيروفي كالوديو بيتزارو )40 

عامًا( ملوسم آخر مع فريقه فيردر بريمن، الذي 
سيكون أيضًا األخير له خالل مسيرته االحترافية. 

وصّرح الالعب لبعض وسائل اإلعالم املحلية 
»املوسم املقبل سيكون األخير لي في مسيرتي«. 

وأضاف بيتزارو »أريد أن أختتم مسيرتي بأفضل 
مستوياتي«. ويعّد بيتزارو ثاني الهدافن 

التاريخين من األجانب للدوري األملاني بعد 
تسجيله 197 هدفًا.

احتفى مدير العالقات املؤسسية بنادي ريال 
مدريد، إيميليو بوتراغينيو، بتجديد تعاقد العب 
الفريق توني كروس. وقال بهذا الصدد: »حصدت 

12 بطولة خالل هذه السنوات التي قضيتها 
مع الفريق حظيت فيها باحترام الجميع بفضل 

احترافيتك وموهبتك والتزامك. لقد أصبحت أحد 
أهم الالعبن بالفريق. نحن سعداء ألنك ستستمر 

معنا أربعة أعوام أخرى، وليس هناك أي شك 
حول تحقيقك للمزيد من النجاحات مع الفريق«.

يدرس نادي إشبيلية فتح ملف تأديبي بحق 
املدافع غابرييل ميركادو، ألنه »قرر بشكل 
أحادي« عدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا 

»بحجة أنه يستحق أيام راحة قبل االنضمام 
إلى منتخب األرجنتن«. ورفض نادي إشبيلية، 

الذي توجه إلى دار السالم ليخوض الخميس 
مباراة ودية أمام نادي سيمبا، حجة ميركادو ألن 
»األرجنتن وضعته في القائمة األولية« والقائمة 

الرسمية لن يتم اإلعالن عنها إال يوم الجمعة.

موسم أخير للمهاجم 
لكالوديو بيتزارو 

قبل االعتزال

بوتراغينيو يحتفي 
بتجديد عقد توني 

كروس

نادي إشبيلية يدرس 
فتح ملف تأديبي بحق 

المدافع ميركادو

األربعاء 22  مايو/ أيار 2019 م  17  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1724  السنة الخامسة
Wednesday 22 May 2019



2829
رياضة

ستيف كير: النتيجة 
ال تعكس مجريات هذه 

السلسلة

أوساسونا أول الصاعدين إلى الليغا اإلسبانية
حــجــز أوســاســونــا رســمــيــا أولـــى بــطــاقــات دوري الــدرجــة األولــــى اإلســبــانــي 
»الليغا« في املوسم املقبل )2019-20(، وذلك بعد فوز غرناطة خارج قواعده 
أمام ألباثيتي بهدف دون رّد في آخر مواجهات الجولة الـ39 بالدرجة الثانية.
وساهمت هذه الخسارة في تجّمد رصيد الفريق عند 68 نقطة في املركز 
الثالث، ليبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن املتصدر أوساسونا، قبل 3 جوالت 
من نهاية املسابقة. وتنّص لوائح املسابقة على تأهل أصحاب املركزين األول 
الثالث  املراكز من  األولــى، فيما يتصارع أصحاب  للدرجة  والثاني مباشرة 
وحتى السادس على البطاقة الثالثة، إذ يخوضون في ما بينهم دورة فاصلة 
لتحديد املتأهل. وبهذا يعود فريق مدينة بامبلونا ألضواء الليغا بعد غياب 
لليغا، إذ يحتل  العودة  الثاني. كما اقترب غرناطة من  القسم  موسمني في 

املركز الثاني برصيد 74 نقطة.

بولونيا يضمن البقاء في الدرجة األولى 
بعد التعادل مع التسيو

بعدما  املقبل  املوسم  خــال  آ«  »السيري  في  رسميا  البقاء  بولونيا  ضمن 
تعادل إيجابيا خارج قواعده أمام التسيو بنتيجة )3-3( في ختام الجولة 
الـ37 وقبل األخيرة من دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب 
الـ45 دقيقة األولى بتقدم أصحاب األرض بهدف حمل  )األوملبيكو(، انتهت 
توقيع األرجنتيني خواكني كوريا في الدقيقة 15. ولكن مع أول خمس دقائق 
من الشوط الثاني، تمكن بولونيا من إدراك التعادل عن طريق أندريا بولي. 
الضيوف  تقدم  تمّر دقيقة حتى أضــاف ماتيا دييسترو هــدف  لم تكد  ثم 

بارتولومو  كيسانغا  الكونغولي  املــدافــع  أعــاد   59 الدقيقة  وفــي  الــلــقــاء.  فــي 
أن  إال  الــتــعــادل.  املــبــاراة بهدف  العاصميني ألجـــواء  )بــاســتــوس(  جاسينتو 
بولونيا عاد وتقدم من جديد بعد أربع دقائق بواسطة ريكاردو أورسوليني، 
التقدم حتى الدقاق العشر األخيرة قبل أن  ليظل الفريق محافظا على هذا 

يقتنص الصربي سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش التعادل لاتسيو.
وبهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقطة، إذ بات رصيد »النسور« 59 نقطة في 
املقبل،  املوسم  األوروبية في  ترتيبه على حظوظه  الثامن، ولن يؤثر  املركز 
بعدما ضمن املشاركة في دور املجموعات بالدوري األوروبي على أثر فوزه 
املــاضــي. على الجانب اآلخــر،  أتــاالنــتــا األســبــوع  الــكــأس على حساب  بلقب 
كبار  وســط  استمراره  في ضمان  بولونيا  التي حصدها  النقطة  ساهمت 
»السيري آ« في املوسم املقبل، بعدما بات رصيده 41 نقطة في املركز الـ12 

ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة على النهاية.

مدرب اإلكوادور يستدعي فالنسيا 
للمنتخب المشارك في كوبا أميركا

ــدال الــســتــارة عــلــى مــســيــرة طــويــلــة فــي صــفــوف نــادي  بــعــد أســبــوع مــن إســ
مانشستر يونايتد اإلنكليزي امتدت 10 سنوات، استدعى مدرب اإلكوادور 
هرنان داريو غوميز قائد املنتخب أنطونيو فالنسيا إلى التشكيلة الرسمية 
لخوض غمار بطولة كوبا أميركا في البرازيل. ولقيت خطوة املدرب انتقادات 
واسعة محليا، ال سيما أن فالنسيا )33 عاما(، لم يخض سوى 10 مباريات 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز وتعرض إلصابات متكررة هذا املوسم. ودافع 
غوميز عــن قـــراره بقوله »ثــمــة العــبــون لــم يــخــوضــوا الكثير مــن املــبــاريــات 
لكنهم العبون مهمون عندما يدافعون عن ألوان املنتخب الوطني«. وأضاف: 
»لن أتخلى عن فالنسيا إلى أن يقول لي إنه سيعتزل«. وفالنسيا هو قائد 
منتخب اإلكــــوادور وخــاض 94 مــبــاراة وسجل 11 هــدفــا. وعلى الــرغــم من 
كونه شغل مركز الظهير األيمن في صفوف مانشستر يونايتد في األعوام 

األخيرة، لكن غوميز يعهد إليه مركز الجناح األيمن. 

تــفــوق ستيفن كــــوري عــلــى مــايــكــل جــــوردان، 
مــاجــيــك جــونــســون وكـــوبـــي بــرايــنــت، عندما 
ــايـــت ووريــــــــــرز إلـــى  ــتـ ــه غــــولــــدن سـ ــقـ ــريـ ــاد فـ ــ قــ
األميركي  السلة  كــرة  لـــدوري  النهائي  الـــدور 

للمحترفني للسنة الخامسة على التوالي.
بفوزه على مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
غــولــدن  ســيــصــبــح  الـــتـــمـــديـــد،  بــعــد   117-119
ســتــايــت اعـــتـــبـــارًا مـــن 30 أيـــــار/ مـــايـــو، ثــانــي 
فريق في تاريخ الدوري يخوض خمسة أدوار 
نهائية متتالية بعد بوسطن سلتيكس الذي 

حقق ذلك قبل 53 عامًا.
وأنـــهـــى حــامــل الــلــقــب فـــي الــعــامــني األخــيــريــن 
ــة األخـــيـــرة،  ــعـ ــم األربـ وثــــالث مــــرات فـــي املـــواسـ
سلسلته أمام بورتالند ترايل باليزرز بأربعة 
 لــلــمــنــطــقــة 

ً
ــارات نــظــيــفــة وتــــــوج بـــطـــال ــتــــصــ انــ

الغربية للعام الخامس تواليًا. ولكن كما أقّر 
مدربه ستيف كير »النتيجة ال تعكس مجريات 
هذه السلسلة: لقد اضطررنا للقتال والعودة 
ــذه االنـــتـــصـــارات«.  ــل هــ مـــن بــعــيــد لــتــحــقــيــق كـ
قلب ووريــرز  التوالي،  الثالثة على  وللمباراة 
ــربــــع األخـــيـــر،  الـــطـــاولـــة عـــلـــى بــــاليــــزرز فــــي الــ

أفــلــت الــدحــيــل الــقــطــري مــن الــخــســارة للمرة 
الثانية أمام ضيفه الهالل السعودي، عندما 
خــطــف الـــتـــعـــادل 2-2 فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل في 
ــيــــرة مـــن مــنــافــســات  الـــجـــولـــة الـــســـادســـة األخــ
لكرة  آســيــا  أبــطــال  لـــدوري  الثالثة  املجموعة 
بالتسجيل عبر  البادئ  الدحيل  القدم. وكان 
الدقيقة  في  العربي  املغربي يوسف  املهاجم 
)14(، لـــيـــرد الـــهـــالل بــثــنــائــيــة عــبــر مــهــاجــمــه 
الدقيقتني  الفرنسي بافيتيمبي فوميس في 
منير  خــالــد  الـــواعـــد  الــنــجــم  لــكــن  و55(،   29(
خــطــف هــــدف الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
ــا اســتــلــم  ــع، بـــعـــدمـ ــائــ ــدل الــــضــ ــ مــــن الــــوقــــت بــ
الــهــالل وروضها  مــن مدافعي  العائدة  الــكــرة 
برأسه، لكنه فاجأ الجميع بإطالقه تسديدة 
قــويــة بــاغــتــت الــحــارس عــبــد املــعــيــوف، الــذي 
لــم يستطع صــدهــا، وســـط فــرحــة كــبــيــرة من 
الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة فــي مـــدرجـــات املــلــعــب. 
ــاراة هـــامـــشـــيـــة بــــني الـــفـــريـــقـــني،  ــ ــبــ ــ وكــــانــــت املــ
بــعــدمــا ضــمــنــا تــأهــلــهــمــا إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي 
فــي الــجــولــة املــاضــيــة مــن دوري أبــطــال آسيا 
الهالل موقعه في صدارة  القدم، ليعزز  لكرة 

ــى تــعــادل  ــارق 17 نــقــطــة إلــ ــفـ فـــحـــول تــخــلــفــه بـ
قبل   ،)111-111( األصـــلـــي  الـــوقـــت  نــهــايــة  فـــي 
أن يحسم الــشــوط اإلضــافــي فــي صالحه 6-8.
ومــرة أخــرى وفي غياب هدافه كيفن دورانــت 
ــة فـــي ربـــلـــة الـــســـاق في  ــابـ ــــذي تـــعـــرض إلصـ الـ
الغربية،  املنطقة  نــهــائــي  مــن  األولــــى  املـــبـــاراة 
فرض كوري نفسه نجما في صفوف ووريرز 
وكان صانع فوزه بتسجيله 37 نقطة، بعدما 
اللقاء  الـــدوري مرتني،  أنهى أفضل العــب في 
بــــ«تـــريـــبـــل دبــــــل«، إذ أضـــــاف إلــــى نــقــاطــه 13 
متابعة مع 11 تمريرة حاسمة، وحــذا حذوه 
درايــمــونــد غــريــن بتسجيله 18 نقطة مــع 14 

متابعة و11 تمريرة حاسمة.
الــذي بلغ معدل تسجيله في  وأصبح كــوري 
املــبــاريــات الــخــمــس األخـــيـــرة 36.5 نــقــطــة في 
املباراة الواحدة، أول العب في التاريخ يسجل 
أكثر من 25 سلة ثالثية في املباريات األربع 

األولى في إحدى سالسل األدوار اإلقصائية.
كما بــات كــوري وغرين أول العبني في فريق 
واحـــد ينهيان مــبــاراة فــي الـــ«بــالي أوف« مع 
»تــريــبــل دبــــل« )10 عــلــى األقــــل فـــي ثــــالث من 

املجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 9 للدحيل 
الثاني. وفي املجموعة نفسها، واصل العني 
السلبية في دوري أبطال  اإلمــاراتــي نتائجه 
آســيــا، بعدما تــعــرض لــخــســارة جــديــدة على 
اإليــرانــي بهدفني  استقالل طهران  يد ضيفه 
مقابل هدف وحيد، ليودعا املسابقة القارية 
مـــن دور املــجــمــوعــات، نــتــيــجــة تــأهــل نــاديــي 
البطولة.  إلــى دور )16( في  الدحيل والــهــالل 
ولم ينجح نادي العني اإلماراتي في تحقيق 
أي فــــوز فـــي املـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن املــســابــقــة 
الــقــاريــة، بــعــدمــا تــعــرض لــلــخــســارة فــي أربــع 
مـــواجـــهـــات، وتـــعـــادل فـــي مـــبـــاراتـــني، ليتذيل 
املجموعة الثالثة برصيد نقطتني فقط، فيما 
حصل فريق استقالل طهران اإليراني على 8 
املجموعة  كافية لخطف بطاقة  تكن  لم  نقط 

إلى دور الـ16 في املسابقة القارية. 
وعلى صعيد متصل، أنهى النجم اإلسباني 
تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز، قـــائـــد الـــســـد الـــقـــطـــري، 
مسيرته كالعب كرة قدم، بخسارة )2-0( أمام 
الجولة  فــي  اإليــرانــي  برسيبوليس  املضيف 
املجموعة  منافسات  مــن  األخــيــرة  الــســادســة 

الرابعة لدوري أبطال آسيا.
املـــبـــاراة غــيــر مــؤثــرة لناحية  وكــانــت نتيجة 
عــبــور الــســد إلـــى دور الـــــ16، بــعــدمــا جــمــع 10 
نــقــاط مــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس األولــــى، بينما 
املاضي،  املوسم  وصيف  برسيبوليس،  كــان 
ــة نــتــيــجــة  ــقـ ــابـ ــمـــن الـــــخـــــروج مــــن املـــسـ قــــد ضـ
اكـــتـــفـــائـــه بــجــمــع أربــــــع نـــقـــاط فــــي الـــجـــوالت 
ــاراة الــتــي أقيمت  ــبـ الــخــمــس األولـــــى. وفـــي املـ

الفئات اإلحصائية في املباراة( لكل منهما.
لكن نجم ووريــرز غرين شدد بشكل أساسي 
ــــم غــيــاب  عـــلـــى الــــقــــوة الــجــمــاعــيــة لــفــريــقــه رغـ
ــــس وأنــــــــدري  ــازنـ ــ دورانـــــــــــت وديـــــمـــــاركـــــوس كـ
إيــغــيــوداال. وقـــال »إنـــه أمــر ممتع، ألن الكثير 
من الناس قالوا إن فريقنا ال يملك الحلول في 
دكة البدالء، وأن ذلك قد يكون نقطة ضعفنا. 
الكثير  لدينا  أن  أظــهــرت  السلسلة  هــذه  لكن 
من املــوارد«. من جانبه، قال مــدرب بورتالند 
ــيـــري ســـتـــوتـــس: »إنــــهــــم دائــــمــــًا مــــا يـــجـــدون  تـ
 لــلــفــوز، وقـــد أظــهــروا مـــرة أخـــرى سبب 

ّ
الــحــل

ســيــطــرتــهــم عــلــى الــبــطــولــة لــخــمــس ســنــوات 
حتى اآلن«. وأمل كير، مدرب ووريرز »في أال 
يمّر ما أنجزناه دون أن يالحظه أحد: التأهل 
لــخــمــســة نــهــائــيــات مــتــتــالــيــة، إنـــه أمـــر صعب 
 عــلــى مــعــنــويــات الــالعــبــني، 

ُّ
حـــقـــًا، وهــــو يـــــدل

محل  وضعت  التي  وطموحاتهم  حماستهم 
شك«. وأضاف مدرب ووريرز »هذه املجموعة، 
عــنــدمــا يــصــاب أحـــدهـــم، لــديــهــا مــيــزة تــالحــم 
الصفوف واللعب بشكل أفضل على الرغم من 

غياب كيفن دورانت«.
وسيتوقف ووريــرز عن اللعب لقرابة 9 أيام، 
ما يعني أن دورانت قد يكون جاهزًا للمباراة 
القادمة لفريقه. ويملك غولدن ستايت، الذي 
التاريخ، فرصة  الفرق في  أحــد أفضل  يعتبر 
ــو »ثــــالثــــة ألـــقـــاب  ــ تــحــقــيــق إنــــجــــاز نـــــــادر وهــ
ــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز فــي  مــتــتــالــيــة« مـــثـــل لـ

األعوام 2000 و2001 و2002.
)فرانس برس(

الـــعـــاصـــمـــة طـــهـــران،  فــــي  آزادي  عـــلـــى مــلــعــب 
سجل هدفي برسيبوليس مهدي ترابي في 
)16( من تسديدة من خــارج منطقة  الدقيقة 
ــزاء، وعـــلـــي عــلــيــبــور فـــي الــدقــيــقــة )67(.  الــــجــ
وشــــهــــدت بــــدايــــة مــــبــــاراة الـــســـد تــكــريــمــًا مــن 

مسؤولي برسيبوليس لتشافي، إذ قدموا له 
الفريق  املباراة، وقميص  قبل صافرة إطالق 
األحــمــر مــوضــوعــًا فــي إطــــار زجــاجــي كبير، 
وعلى ظهره اسمه والرقم الــذي عــرف به في 
مسيرته )6(، مع تذكارات وباقة من الزهور، 

قبل أن يرد قائد السد التحية بالوقوف إلى 
جانب العبي الفريق اإليراني خالل الصورة 
التذكارية لهم قبل املباراة. كما كانت املباراة 
فيريرا،  للبرتغالي غوزفالدو  أيضا  األخيرة 
الـــــذي مـــن املـــتـــوقـــع أن يخلفه  الـــســـد،  مـــــدرب 
تـــشـــافـــي فــــي مــنــصــبــه املــــوســــم املـــقـــبـــل. وقــــام 
العـــبـــو بــرســيــبــولــيــس ومـــدربـــهـــم الـــكـــرواتـــي 
بـــرانـــكـــو إيــفــانــوفــيــكــش بــتــحــيــة تــشــافــي في 
خــتــام املـــبـــاراة، بينما رد اإلســبــانــي الــســالم 

للمشجعني في امللعب.
ــاد الـــبـــديـــل عــبــد  ــ ــــي املـــواجـــهـــة األخــــــــرى، قـ وفـ
السعودي  أهــلــي جــدة  فريقه  غــريــب  الرحمن 
إلى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
آسيا، بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه 
بــاخــتــاكــور األوزبــكــســتــانــي 2-1 فــي الــجــولــة 
املجموعة  منافسات  مــن  األخــيــرة  الــســادســة 
الرابعة. وكان األهلي بحاجة إلى الفوز لحجز 
عن  واألخيرة  املجموعة  عن  الثانية  البطاقة 
عبر  التسجيل  فــافــتــتــح  آســيــا،  غـــرب  منطقة 
الـــدولـــي الـــســـوري عــمــر الــســومــة فــي الدقيقة 
69 بضربة رأسية، بيد أن الضيوف نجحوا 
في  إيغور سرغييف  عبر  التعادل  إدراك  في 
الفوز  هــدف  غريب سجل  لكن   ،)88( الدقيقة 
فـــي الــدقــيــقــة )92( مـــن الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع. 
وانــتــزع األهــلــي املــركــز الــثــانــي فــي املجموعة 
بــرصــيــد 9 نــقــاط، بــفــارق نــقــطــة واحــــدة أمــام 
باختاكور الذي خرج خالي الوفاض، وبفارق 

نقطة واحدة خلف السد املتصدر.
)فرانس برس(

تشافي يودع المالعب... واكتمال المتأهلين في أبطال آسياإنجاز تاريخي لووريرز ببلوغه نهائي دوري السلة األميركي
بلغ ووريرز نهائي 

دوري السلة األميركي 
بتفوقه مجددًا على 

بورتالند ترايل باليزرز

سجل القطري الواعد 
خالد منير، نجم نادي 

الدحيل، هدفًا جميًال في 
شباك الهالل السعودي

)Getty( كوري وزميله غرين حققا »تريبل دابل« في المباراة األخيرة

)Getty( بهاء فيصل

)Getty( المنتخب األردني يتأثر بغياب الهداف

خاض تشافي آخر مباراة في مسيرته الكروية )عطا كيناري/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

أصبح الهداف املحلي ُعملة نادرة 
فـــي مــالعــب كــــرة الـــقـــدم األردنـــيـــة، 
الــعــرب  املــحــتــرفــني  هيمنة  نتيجة 
واألفـــــارقـــــة عـــلـــى لـــقـــب الــــهــــداف فــــي املـــواســـم 
ــا انـــعـــكـــس ســلــبــًا  ــو مــ ــ ــرة، وهـ ــ ــيـ ــ األربــــعــــة األخـ
األردنـــــي  لــلــمــنــتــخــب  الــهــجــومــي  األداء  عــلــى 
بوادر  أظهر  الحالي  املوسم  لكن  القدم.  لكرة 
لحل تلك األزمة املعقدة. وخطف العب فريق 
الــوحــدات بهاء فيصل األضـــواء هــذا املوسم، 
بعدما كسر احتكار الالعب العربي واألفريقي 
للهدافني في املسابقات املحلية ليتوج بلقب 
الهداف برصيد 15 هدفًا. وحسم بهاء فيصل 

أزمة 
الكرة األردنية

غياب الهّداف واالحتراف

أعطى تألق مهاجم فريق الوحدات والمنتخب 
لالعبين  األمل  من  بصيصا  فيصل  بهاء  األردني 
المحليين في صراع التهديف والعالقة الوثيقة 
الكرة  ُتضعف  التي  األزمة  وهي  الشباك،  مع 
األردنية منذ سنين وأثرت على مردود »النشامى«

تقرير

قــويــة مع  الــــدوري، بعد منافسة  لقب هـــداف 
التونسي هشام  األجانب، خاصة  املحترفني 
الــســيــفــي العـــب الــفــيــصــلــي والـــســـوري شــادي 
الحموي العب الرمثا. وبعد طول غياب، نجح 
فيصل في حصد لقب الهداف لالعب األردني 
في دوري بالده، إذ سيطر الالعبون األفارقة 

والعرب على مدار 4 مواسم مضت على لقب 
ــة الــتــي انــعــكــســت سلبا  ــ الـــهـــداف، وهـــي األزمـ
على أداء منتخب األردن »النشامى« في كأس 
أمم أسيا األخيرة وكذلك بقية االستحقاقات 

عندما غاب الالعب الهداف تماما.
وُيعد حمزة الدردور – مهاجم الرمثا سابقا 
والــوحــدات حاليًا – آخــر الالعبني األردنــيــني 
املــتــّوجــني بــجــائــزة الـــهـــداف فـــي الـــعـــام 2013 
بتسجيله 13 هــدفــًا مــع الــرمــثــا. وعــلــى مــدار 
السيطرة  كــانــت  الــتــي سبقت 2013،  املــواســم 
ــيــــني بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن عــدد  لــالعــبــني األردنــ
ــداف كـــان أكــثــر، فــتــّوج مــحــمــود شلباية  ــ األهـ
الــعــام 2002 بتسجيله  فــي  الـــهـــداف  بــجــائــزة 
22 هـــدفـــًا مـــع الـــــوحـــــدات، وجـــريـــس تــــادرس 
الفيصلي،  عام 2000 بتسجيله 24 هدفا مع 
وبسام الخطيب في العام 1999 بتسجيله 22 

هدفًا مع األهلي.
ــان أول  وعـــلـــى صــعــيــد املــحــتــرفــني الــــعــــرب، كــ
الالعبني املتوجني بالجائزة هو الفلسطيني 
فادي الفي عام 2001 بتسجيله 16 هدفًا مع 
الوحدات، وفي العام 2004 تّوج املصري عالء 
الوحدات  فريق  مع  الــهــداف  بجائزة  ابراهيم 
الــســوري  ــّوج  تــ ــام 2014،  )14 هـــدفـــًا(. وفـــي عـ
)11 هدفًا(  الهداف  بجائزة  معتز صالحاني 
أكرم  الليبي  سجل  فيما  راس،  ذات  بقميص 
الـــزوي 14 هــدفــًا، منحته لقب هــداف الــدوري 
عــام 2015 مع »غــزاة الشمال« الحسني اربــد، 
وظفر السوري مارديك مارديكيان بالجائزة 

في العام 2016 )14 هدفًا( بقميص الجزيرة.

هجرة »سلبية« لالحتراف... 
وتصدير للمواهب

ورغــــم تــتــويــج فــيــصــل بــلــقــب الـــهـــداف، إال أن 
األزمة ال تزال تراوح مكانها، إذ يرتحل عدد 
كــبــيــر مـــن الــالعــبــني األردنـــيـــني خـــالل فترتي 
االنــتــقــاالت الصيفية والــشــتــويــة مــن كــل عام 
إلى املالعب العربية، بحثًا عن إيجاد فرصة 
احتراف مثالية، لكن يلجأ الكثير من الالعبني 
ــيــــني وتـــحـــديـــدًا املــهــاجــمــني إلــــى أنــديــة  األردنــ
متواضعة ال تتمتع بقواعد جماهيرية، وذلك 
 بتحسني أوضاعهم، ال سيما 

ً
لجمع املال أمال

أن اإلمكانيات املادية لألندية األردنية ضئيلة 
للمحترفني،  مــصــدر جـــذب  ــشــّكــل 

ُ
ت ــدًا، وال  جــ

املهاجمني  باستثناء عدد محدود. وُكثر من 
األردنــيــني يبحثون عــن الــفــائــدة املــالــيــة أكثر 
من  مستواهم  يتضرر  وبالتالي  الفنية،  مــن 
اللعب مع أندية مغمورة وفي درجــات دنيا، 
الفني  املستوى  على  بالسلب  يؤثر  مــا  وهــو 

العب فريق الوحدات 
بهاء فيصل أعاد الهيبة 

للهداف األردني

)Getty/الجماهير شاهدة على إخفاق متواصل بملف المحترفين )صالح ملكاوي

لــبــطــولــة الــــــــدوري املـــحـــلـــي وحـــتـــى املــنــتــخــب 
الــوطــنــي األول، بــخــالف مــا كــان عليه الحال 
الــراحــل املصري  فــي بــدايــة األلفية فــي حقبة 
مــحــمــود الــجــوهــري، حــني كـــان هــنــاك فائض 
الــهــداف بوجود  املهاجم  كبير على مستوى 
العبني أمثال محمود شلباية وأنس الزبون 
وبــــدران الــشــقــران، لــكــن الــيــوم تــكــاد األســمــاء 
تكون محدودة، إن لم يكن املهاجم الحقيقي 

الهداف عملة نادرة في املالعب األردنية.
ومن املؤكد أن االحتراف في املالعب العربية، 
ــيــــني، لكن  بـــات هــدفــًا ملــعــظــم الــالعــبــني األردنــ
أنــديــة »الــصــف الــثــانــي« وحــتــى تلك املمتازة 

الالعبني  أوراق  اخــتــارت  قد  أنديتهم  كانت 
األجانب بشكل جيد طبقًا الحتياجاتها في 
أم أن األندية مضت  اللعب املختلفة،  مراكز 
فــي مــشــوار اإلخــفــاق واخـــتـــارت العــبــني من 
دون حــاجــة إلــيــهــم، فــلــم يـــأت االخــتــيــار كما 
يــجــب طــبــقــًا لــالحــتــيــاجــات الــفــنــيــة للفريق، 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس بـــالـــســـلـــب عـــلـــى قـــــدرات 

الالعب املحلي. 
ربــمــا تــكــون األنـــديـــة األردنـــيـــة فـــي الــــدوري 
قد استفادت من عدد محدود من الالعبني 
املحترفني في الخارج على غرار الكونغولي 
كابالينغو مهاجم شباب األردن والسنغالي 

ل الالعب 
ّ

في دول الخليج العربي، باتت تفض
األردنــــــي عــلــى غــيــره مـــن الــجــنــســيــات، وذلـــك 
 عـــن الــشــخــصــيــة 

ً
النــخــفــاض األجــــــور، فـــضـــال

االنــضــبــاطــيــة لــالعــبــني األردنـــيـــني وقــدرتــهــم 
ــواء، كــمــا أن  ــ الــســريــعــة عــلــى التكيف مــع األجـ
املنتخبات  مع  الالعبني  لبعض  الفني  األداء 
»الكشافة«  أنــظــار  جــذب  وأنديتهم  الوطنية 

التي ترصد هذه النوعية من املواهب.

إخفاق متواصل في ملف المحترفين
هــنــاك قــضــيــة أخــــرى تــثــيــر تـــســـاؤل الكثير 
من ُعشاق الفرق األردنــيــة، وتتعلق بما إذا 

مايكل توريه مهاجم شباب العقبة والسوري 
ممن  الجزيرة،  مهاجم  مارديكيان  مــارديــك 
وتميزوا  فرقهم،  في  نوعية  إضافة  شكلوا 
عن سواهم من الالعبني املحترفني املحليني 
كانوا  الالعبني  باقي  لكن  األجــانــب،  وحتى 
ــل مـــســـتـــوى مــــن الــالعــبــني  ــ بــمــســتــوى أو أقـ
 مـــا يــبــعــث عــلــى الــتــســاؤل 

ّ
املــحــلــيــني. ولـــعـــل

هو كيفية تعامل األندية األردنية مع ملف 
املــحــتــرفــني، بــعــيــدًا عــن أي إمـــــالءات إداريــــة 
ــــاف إلــــــى صــفــقــات  ــــطـ ــة املـ ــايـ ــهـ ــــي نـ تـــــــؤدي فـ
املحترفون  هـــؤالء  فــاشــلــة، فيلعب  احــتــراف 
بشكل أساسي لتبرير فشلهم، فيما يصبح 

أو  األردنـــي أسير مقاعد االحتياط  الــالعــب 
مـــدرجـــات املـــالعـــب، كــمــا أن صــفــقــات كثيرة 
الفني،  الجهاز  تشكيل  أو  تعيني  قبل  برم 

ُ
ت

والنتيجة ضعف واضــح في املــردود الفني 
لــالعــبــني وارتـــفـــاع فــاتــورة الــديــون ومــؤشــر 
ــرادات. ونــجــد أن  ــ اإلنـــفـــاق عــلــى حــســاب اإليـــ
أندية أردنية كثيرة أيضا ال تحسن اختيار 
قد  الــذيــن  الالعبني  عــن  املحترفني، وتبحث 
يــتــوافــقــون مــع إمــكــانــيــاتــهــا املـــاديـــة، وليس 
مـــع الــالعــبــني الـــذيـــن تــتــوافــق إمــكــانــيــاتــهــم 
الــفــريــق وطموحات  احــتــيــاجــات  مــع  الفنية 

جماهيره.
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تــبــقــى بـــيـــوت املـــشـــاهـــيـــر مــقــصــدًا 
لــعــصــابــات مــنــظــمــة أو لــلــصــوص 
»مستقلني« على مّر السنني، ورغم 
ــراءات األمــنــيــة املـــشـــددة وتـــطـــور أنظمة  ــ ــ اإلجـ
املراقبة، يجد اللصوص دائمًا وسائل مبتكرة 
مقتنيات  وســرقــة  الفخمة  لــلــمــنــازل  للتسلل 
ثــمــيــنــة، بــعــدمــا تــعــّرضــت مـــنـــازل الــكــثــيــر من 
ــرة الــــقــــدم لــــحــــوادث ســـطـــو، خــاصــة  ــ نـــجـــوم كـ
مــبــاريــات.  فــي  باللعب  انشغالهم  أوقـــات  فــي 
ــلـــصـــوص تـــدبـــيـــر ســـرقـــاتـــهـــم فــي  ــار الـ ــتـ ويـــخـ
أوقـــات املــبــاريــات، إذ يصطحب الــالعــب عــادة 
أفـــراد عائلته إلــى االســتــاد، لــذا يــكــون املنزل 
خــالــيــًا وأجــــــواء الــجــريــمــة مــنــاســبــة، مـــا بــات 
ُيــشــكــل حــالــة قــلــق كــبــيــرة بــالــنــســبــة لالعبني 
وعائالتهم، خاصة أن هــذه األحــداث تحصل 
فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة راقـــيـــة مـــن املــفــتــرض أن 
تكون ذات طابع هادئ ومضبوط أمنيًا. وكان 
أحـــدث الــضــحــايــًا مــن مــشــاهــيــر الــالعــبــني هو 
البرازيلي آرتور ميلو، العب وسط برشلونة، 
الــــذي تــعــرض مــنــزلــه لــلــســطــو فـــي الــعــاصــمــة 
الكتالونية خالل مواجهة ليفربول اإلنكليزي 
األخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
للتهديد  تــعــّرض  أن شقيقه  العلم  مــع  الــقــدم، 
بــواســطــة ســـالح أبــيــض. وســبــقــه بــوقــت قليل 
ريــال مدريد،  الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم 

نجوم الكرة 
ضحايا العصابات

يعيش بعض نجوم كرة القدم في الفترة األخيرة ظاهرة تعّرض منازلهم 
المباريات  إحدى  في  مشاركتهم  خالل  عادة  يحصل  األمر  وهذا  للسرقة، 
مع فرقهم، ولعّل أشهر الحاالت التي حصلت أخيرًا، كانت في إسبانيا بين 

العاصمة مدريد ومدينة برشلونة

3031
رياضة

قضية

بعدما تعّرض منزله هو اآلخر في العاصمة 
ــيــــة لـــلـــســـرقـــة خــــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــبــــانــ اإلســ
برشلونة،  التقليدي  الغريم  ضد  الكالسيكو 
فــي لــيــلــة الــهــزيــمــة 3-0 بــإيــاب نــصــف نهائي 
كــأس امللك، الــذي وّدعــه النادي امللكي، ليبلغ 
فالنسيا  نظيره  وسيواجه  النهائي،  البرسا 
يوم 25 مايو/ أيار الجاري على ملعب بينيتو 
فــيــامــاريــن الــخــاّص بــنــادي ريـــال بيتيس في 
ــدلــــس. مـــن جــانــبــه، تـــعـــّرض مــنــزل  إقــلــيــم األنــ
الالعب الغاني كيفن برنس بواتينغ، للسطو 
بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن انــضــمــامــه لــبــرشــلــونــة 
خالل مشاركته في مباراة ضد بلد الوليد في 
الليغا اإلسبانية بملعب كامب نو، وبلغ عن 
 
ً
سرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو فضال

عن مبالغ مالية.
السيئة  التجربة  ألبا  جـــوردي  زميله  وعــاش 
نفسها، حــني كــان فــي زيـــارة مــع الــبــرســا إلى 

حني  اإليطالي،  ميالن  إنتر  ملواجهة  إيطاليا 
تــعــرض الــطــابــق الــعــلــوي مــن مــنــزلــه للسرقة، 
ووجد آثار فتح خزانة حديدية بالقوة لسرقة 
محتوياتها. وتتكرر الحوادث من هذا النوع 
فقبل ثالث  التحديد،  وجــه  على  إسبانيا  في 
سنوات تعّرض منزل الالعب الفرنسي رفائيل 
ــد، املـــتـــوج بــكــأس  فـــــــاران، مـــدافـــع ريـــــال مــــدريــ
العالم األخيرة في روسيا 2018، للسرقة في 
الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة خـــالل خــوضــه مــبــاراة 
ضــد بــروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي فــي دوري 
األبـــطـــال، بــعــدمــا تــم الــســطــو عــلــى مــجــوهــرات 

ومالبس بقيمة 70 ألف يورو.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، تــعــّرض 
ــب مـــلـــقـــا، األرجـــنـــتـــيـــنـــي املــخــضــرم  ــ مـــنـــزل العـ
مارتن دميكليس )38 عامًا(، للسرقة بمدينة 
ملقا األندلسية، لكن موقفه كان أكثر خطورة، 
نــوم نجم مانشستر  أثناء  السرقة وقعت  ألن 
سيتي الــســابــق بــاملــنــزل مــع زوجــتــه وأطــفــالــه 
 لدى السطو 

ً
الثالثة، وهذا األمر ال يحدث عادة

على منازل نجوم الساحرة املستديرة. وبعيدًا 
عن إسبانيا، تعرضت أسرة بريندان رودجرز، 
ــدرب الــجــديــد لــلــيــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي،  ــ املـ
ملــوقــف مــرعــب، حــني اقــتــحــمــت عــصــابــة منزل 
املـــدرب فــي غالسغو بغيابه، وقــامــت بحبس 
زوجــتــه وابــنــتــهــا فــي املـــرحـــاض لــحــني سرقة 
ر الحادث على 

ّ
محتويات ثمينة والهرب، وأث

الحالة النفسية للمدرب في بداية مشواره مع 
»الثعالب«.

وال تقتصر السرقة على نجم بعينه، بل تتم 
حدث  مثلما  ممنهج،  جماعي  بشكٍل  أحيانًا 
لالعبي فريق ليون الفرنسي ممفيس ديباي 
ولوكاس توسار وبابي ديوب، خالل مواجهة 
برشلونة في ذهــاب دور الستة عشر بــدوري 

أبطال أوروبا خالل املوسم الحالي.
وكان ديباي األسوأ حظًا بني ثالثي ليون، إذ 
 من عام وفي 

ّ
تعّرض للسرقة مرتني خالل أقل

ظروف مشابهة، بعدما اقتحم لصوص منزله 
خــالل خــوضــه مــبــاراة ضــد نيس فــي الـــدوري 
ــتـــويـــات تــقــدر  ــفـــرنـــســـي وتــــمــــت ســــرقــــة مـــحـ الـ
بمليون يورو. وفي شهر فبراير املاضي، الذي 
البرازيلي  النجم  كــان  السرقات،  معظم  شهد 
دانــــي ألــفــيــش، العـــب بــاريــس ســـان جــيــرمــان، 
انــشــغــالــه  فــأثــنــاء  نــفــســهــا،  للسلسلة  ضــحــيــة 
بــمــبــاراة ضــد مونبلييه فــي بــاريــس، تعّرض 
منزله بضواحي عاصمة األنوار، لسرقة مبلغ 

يقدر بعدة آالف من اليورو.
وربما يستهدف اللصوص في فرنسا نجوم 
ســان جــيــرمــان بالتحديد بــداعــي أنــه الــنــادي 
األثـــرى فــي فــرنــســا، ومــن أغــنــى أنــديــة أوروبـــا 
تياغو  مواطنه  تــعــّرض  ألفيش  فقبل  حاليًا، 
سيلفا، مدافع وقائد الفريق، للمصير نفسه، 
منزله خالل  كبير من  مالي  مبلغ  بعد سرقة 
مــشــاركــتــه فـــي مـــبـــاراة ضـــد نــانــت فـــي ملعب 
ــراء. وتـــعـــّرض زمــيــلــهــمــا املــهــاجــم  ــ حــديــقــة األمــ
ــرونــــي شــــوبــــو مـــوتـــيـــنـــغ لــســرقــتــني  ــيــ ــامــ ــكــ الــ

ممفيس ديباي 
تعّرض للسرقة مرتين 

خالل أقّل من عام

باريس سان جيرمان يؤكد بقاء مبابي
أكــد نــادي باريس ســان جيرمان الفرنسي بقاء 
العبه كيليان مبابي في صفوفه، بعد يوم واحد 
من ترك املهاجم الشاب )20 عاما( الباب مفتوحا 
أمام إمكانية بدء فترة جديدة »في مكاٍن آخر«، 
قـــدرًا كبيرًا مــن الشائعات حــول رحيله  أثـــار  مــا 
عن الـــ »بــي إس جــي«. وأوضــح الــنــادي الفرنسي 
عبر حساباته على شبكات التواصل االجتماعي 
أن »هناك روابــط قوية للغاية بني »بــي إس جي« 
مشتركا  وتــاريــخــا  عــامــني  منذ  مبابي  وكيليان 
سيستمر في املوسم املقبل«. وأضاف نادي العاصمة الفرنسية أنه يتشارك مع الاعب 
 النادي بمرور نصف 

ُ
»الطموح بصناعة التاريخ في كرة القدم األوروبية«، في وقت يحتفل

قرن على تأسيسه. وتابع: »لحظة مرتقبة للغاية لكتابة صفحة رائعة أيضا في تاريخ 
 عنصر مهم دورًا، ويعمل من أجل املجموعة«.

ّ
نادينا معا، حني يلعب كل

ساكريستان يغادر جيرونا بعد هبوطه للدرجة الثانية
املتبقي في عقده مع  العام  أوزيبيو ساكريستان عدم استكمال  املــدرب اإلسباني  قرر 
نادي جيرونا بعد هبوطه للدرجة الثانية، وذلك وفقا ملا أعلنه النادي الكتالوني في بيان 
رسمي. وفشل ساكريستان، الذي جلس على مقعد املدير الفني الصيف املاضي، في 
الثاني بعد موسمني وسط كبار  للقسم  ليعود  الدرجة األولــى،  للبقاء في  الفريق  قيادة 
الليغا. وفي بيان له، وّجه النادي الشكر للمدرب على »التفاني وااللتزام« الذي أظهره املدرب 
 األوقات«، على الرغم من »عدم تحقيق الهدف بالبقاء«، متمنيا لهم 

ّ
وطاقمه الفني »في كل

»التوفيق«. ُيذكر أن ساكريستان )55 عاما(، املدرب السابق لريال سوسييداد وسيلتا 
فيغو، قاد جيرونا في 44 مباراة، حقق خالها الفوز 10 مرات وتعادل في 13 وخسر 
21 في الليغا وكأس امللك. وعلى الرغم من صعوده ألول مرة في تاريخه لليغا في املوسم 
املاضي )2017-18(، إال أن جيرونا قدم أداء إيجابيا كلله باحتال املركز العاشر، قبل أن 

تتراجع النتائج بشدة هذا املوسم الذي أنهاه في املركز الـ18.

لقب نادال في روما دفعة معنوية لكسب روالن غاروس
تــحــدث تــونــي نــــادال، عــم العــب التنس اإلسباني 
رافائيل نادال ومدربه السابق، عن أهمية حصد 
ـــ1000  الـ ذات  األســاتــذةـ  لتنس  لقب بطولة رومـــا 
ــد،  ــذي حــقــقــه الـــاعـــب اإلســـبـــانـــي األحــ ــ نــقــطــة- الـ
ذلــك سيمنحه دفعة قوية قبل خوض  أن  مؤكدًا 
غمار بطولة روالن غاروس، ثاني دورات الغراند 
ســام في املوسم الحالي. وقــال توني نــادال في 
تصريحات هاتفية لوكالة األنباء اإلسبانية )إفي( 
إن تأثير فوز نادال بلقب البطولة اإليطالية للمرة 
سيستمر  الــتــوالــي،  على  الثانية  تواليا،  التاسعة 
الــصــدد: »بالنظر ملا  لفترة طويلة. وقــال في هــذا 
قدمه في موسم األراضي الترابية، وتأهله لنصف 
الفوز ببطولة  ثــاث مــرات، كــان ينقصه  النهائي 
تتوج هذا األسبوع، وستساعده على القتال طيلة 
اللقب سيكون كبيرًا، ليس ألنها بطولة كبيرة  أن تأثير هذا  املوسم«. وأضــاف: »أعتقد 
فحسب، بل ألنه فاز على خصوم أقوياء جدًا أيضا. بداية بالفوز على تسيتسيباس الذي 
سقط أمامه في نصف نهائي مدريد، ثم ديوكوفيتش، املصنف األول عامليا واملتوج في 
مدريد، وهذا ما اعتبره حجر زاوية مهما لدخول روالن غاروس بضمانات كبيرة«. ويرى 

توني أن نجل أخيه سيستعيد مستواه التنافسي في باريس.

ميتشيل في المكسيك لتدريب نادي بوماس أونام
أكد املدرب اإلسباني ميغيل غونزاليس )ميتشيل(، العب ريال مدريد اإلسباني سابقا، 
لدى وصوله إلى املكسيك لتدريب بوماس أونــام أنه واثــق من قدرته على قيادة الفريق 
للمنافسة على البطوالت، والبداية ستكون مع بطولة الدوري االفتتاحية )أبيرتورا 2019(. 
وأشار ميتشيل في تصريحاته إلى أن هدفه األول هو املنافسة بأفضل طريقة ممكنة، 
»ولهذا نحتاج أن يتحلى الاعبون بالقوة، ويدركوا معنى الدفاع عن هذه املؤسسة. عليهم 
أن يدركوا أنه عندما نلعب بقميص بوماس، فهناك جماهير كبيرة تؤازرنا«. وكان النادي 
املكسيكي قد أعلن الخميس املاضي تعاقده مع صاحب الـ56 عاما ملوسمني قادمني خلفا 
القدم وعمري 16  أن لعبت كرة  لألرجنتيني برونو ماريوني. وأضــاف ميتشيل: »منذ 
عاما، وأنا أعرف معنى املسؤولية. لدي االلتزام واالحترافية، ولهذا قبلت تحدي التدريب 

في املكسيك، وهو تحٍد كبير، ولهذا يجب أن أكون على قدر هذه التطلعات«.
أنــه تحدث مع زميله  امللكي سابقا ومنتخب إسبانيا،  الفريق  كما كشف العــب وســط 
السابق في الريال، املهاجم املكسيك هوغو سانشيز، الذي قاد بوماس للتتويج في 2004 
إلى كونه صديقي منذ  و2005. وأوضــح: »تحدثت مع هوغو سانشيز، ألنه باإلضافة 
سنوات، فهو يعرف األجــواء داخل أروقة بوماس، هو الشخص الذي كان سفيرًا للكرة 

املكسيكية وشجع العديد من الشخصيات للعمل هنا«. 

هدفا.   30 واســتــطــاع تسجيل  املسابقات،  فــي جميع  كــان 
لم تطل اإلقامة للمهاجم املغربي يوسف العربي مع نادي 
مــوســم 2012/2011، وسجل  فــي  لعب معه  الـــذي  الــهــال، 
اهتمام فريق غرناطة  مــبــاراة، بسبب  فــي 21  لــه 12 هدفا 
اإلسباني بخدمات النجم العربي. نجح يوسف في فرض 
نفسه مع نادي غرناطة، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف 
في 31 مباراة لعبها في الدوري اإلسباني، لكنه في موسم 
إحــرازه 12 هدفا في  نتيجة  رائعا،  أداًء  قــدم   2014/2013
36 مواجهة، ليدخل بعدها تاريخ الفريق من أوسع أبوابه، 
بعدما ساهم بإبقاء فريقه في الدوري املمتاز. وبات العربي 
الــهــداف التاريخي لــنــادي غــرنــاطــة فــي الــــدوري اإلســبــانــي، 
بعدما عادل رقم إنريكي بورتا، صاحب رصيد 34 هدفا، 
بعدما نجح املهاجم املغربي في تسجيل هدف في شباك 
ريال مدريد في السابع من فبراير/شباط عام 2016، ليعود 

أيــام، نتيجة إحــرازه  القياسي بعد عــدة  الرقم  إلــى تحطيم 
ــام ديــبــورتــيــفــو الكــوريــنــا، ليصبح  الــفــوز لفريقه أمـ هـــدف 

رصيده 35 هدفا في الليغا.
إلى  النزول  من  فريقه  إنقاذ  العربي  يوسف  استطاع  كما 
الدرجة الثانية، بعدما سجل 16 هدفا ووصل إلى 44 هدفا 
ــــدوري اإلســبــانــي، خــال أربــعــة مــواســم خاضها مع  فــي ال
غرناطة في الليغا، ليسجل اسمه في تاريخ النادي. وقرر 
املهاجم املغربي العودة إلى الدول العربية، بعدما قدمت إدارة 
إلى  إليه عرضا وافق عليه، لينضم  القطري  الدحيل  نادي 
الجديد في صيف 2016، ويصبح بعدها  صفوف فريقه 
أحد األعمدة األساسية للفريق، بعدما سجل 66 هدفا في 
55 مباراة لعبها في جميع البطوالت املحلية والقارية. أما 
املنتخب  مــع  العربي  يوسف  فلعب  الــدولــي،  املستوى  على 

املغربي في 37 مباراة سجل فيها 15 هدفا.

قتيبة خطيب

تــعــلــق الــطــفــل يــوســف الــعــربــي بــكــرة الــقــدم ُمــبــكــرًا، ليقرر 
والداه إلحاقه بأكاديمية نادي كان الفرنسي، حتى يصقل 
بأن  طفولته  حلم  ويحقق  بها،  يتمتع  التي  الفنية  مهارته 
يصبح نجما كــبــيــرًا فــي عــالــم الــســاحــرة املــســتــديــرة. ُولــد 
الــثــالــث من  الــعــربــي فــي مدينة كــان الفرنسية فــي  يــوســف 
مع  االحــتــرافــيــة  ليبدأ مسيرته  عــام 1987،  فــبــرايــر/شــبــاط 
فريق مدينته في عــام 2008، وشــارك مع ناديه في ثاث 
مواجهات فقط بــأول موسم له. لكن قمة عطائه كانت في 
مــبــاريــات  فــي جميع  عــنــدمــا شـــارك  مــوســم 2011/2010، 
الــــدوري الــفــرنــســي املــمــتــاز، واســتــطــاع تسجيل 17 هــدفــا، 
ليلفت أنظار األندية العربية والعاملية إليه، إال أنه قرر الرحيل 
نحو الهال السعودي، بعدما خاض 75 مواجهة مع نادي 

يوسف العربـي

على هامش الحدث

سجل المهاجم 
المغربي يوسف 

العربي اسمه مع 
نادي غرناطة، بعد 

أن أصبح هّدافه 
التاريخي في 

الدوري اإلسباني 
الممتاز

نجما برشلونة 
جوردي ألبا 
وآرتور تعرض 
منزالهما 
)Getty( للسرقة

مؤخرًا  باللقب  المتوج  اإليطالي  يوفنتوس  فريق  العب  منزل  تعرّض 
مباراة  خوضه  أثناء  للسطو  بيرنارديسكي،  فيديريكو  األتزوري،  والعب 
ولحسن   .1-1 بالتعادل  انتهى  الذي  أيار،  مايو/   3 يوم  تورينو«،  »ديربي 
يتمكنوا من سرقة أي محتويات من  بالفرار، ولم  اللصوص  حّظه الذ 
لتبلغ  مفتوحًا،  الباب  ووجدت  الالعب  صديقة  وصلت  بعدما  المنزل، 
كشفته  ما  بحسب  المنزل،  مقتحمي  أربك  مما  الفور،  على  الشرطة 

صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية.

محاولة سطو منزل بيرنارديسكي

وجه رياضي

مــتــتــالــيــتــني، إحـــداهـــمـــا خــــالل مـــواجـــهـــة ضد 
ــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي مـــســـابـــقـــة دوري  ــفـ ــيـ لـ
األبــطــال، وقـــّدرت قيمة املسروقات بـــ600 ألف 

يورو.
وأخيرًا في فرنسا تعّرض منزل مــدرب فريق 
ــبــــانــــي أونـــــاي  ــيــــرمــــان، اإلســ ــاريــــس ســـــان جــ بــ
إيـــمـــري، لــلــســرقــة، وذلــــك خـــالل وجــــود األخــيــر 

تعّرض منزل النجم السنغالي ساديو ماني، 
مهاجم ليفربول، للسطو خالل خوضه مباراة 
ضـــد بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ، 
فبمجرد عودته للمنزل اكتشف سرقة ساعات 
ــة ومـــفـــتـــاح ســـيـــارتـــه، وســبــق  ــوالـ وهــــواتــــف جـ
أيــضــًا فــي 2017. ويشير  لــلــســرقــة  تــعــرض  أن 
ــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الـــســـرقـــات فــــي فــتــرة  ــ هـ

مع النادي الباريسي في مباراة ستراسبورغ 
فرنسا. وسرق  كــأس  منافسات بطولة  ضمن 
املــعــتــدون نــحــو 20 ألـــف يـــورو بــاإلضــافــة إلــى 
قميص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. ولم 
ترصد إنكلترا أخيرًا الكثير من هذه الحاالت 
املــتــعــلــقــة بــنــجــوم الـــســـاحـــرة املــســتــديــرة، لكن 
تــتــوخــى الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة الـــحـــذر بعد 

إلــى وجــود تنظيم متخصص  زمنية قصيرة 
على األرجـــح فــي مثل هــذا الــنــوع مــن الجرائم 
أفالم  غــرار  على  باحترافية شديدة  ويتعامل 
كرة  »األكشن« في هوليوود مستهدفًا نجوم 
القدم. والغريب أن السلطات غالبًا ال تتوصل 

إلى هوية املتهمني وبالتالي ال تعتقلهم.
)العربي الجديد(

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب 
في نفس الفريق الذي سيلعب فيه زميله، فرينكي دي يونغ، العب الوسط الذي تعاقد 
معه برشلونة وسينتقل لصفوفه مع نهاية املوسم. وحصل دي ليخت على جائزة أفضل 

العب في املوسم بالدوري الهولندي، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري املحلي.
أنــه قــدم موسما  أياكس في تصريحات لصحيفة )ســبــورت(: »أعتقد  وقــال قلب دفــاع 
كبيرًا، يستحق التعاقد مع برشلونة. اللعب هناك؟ سيكون من الجيد اللعب مع فرينكي 

في فريق، لكني ال أعلم إذا كان هذا سيحدث في هذا التوقيت«.

صورة في خبر

رغبة دي ليخت
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ثالث قالع سورية
نحت في أعالي التالل

أمين العاصي

ال يزال عدد من القالع في سورية 
للزمن،  واضـــح  تحد  فــي  منتصبًا 
فهي شواهد حّية لحقب تاريخية 
الــتــاريــخ اإلنــســانــي، ولحضارات  مهمة فــي 
ــرق الـــيـــوم  ــغـ ــتـــي تـ ــبــــالد الـ تــعــاقــبــت عـــلـــى الــ
بـــالـــدمـــاء والــــدمــــوع. عــلــى الـــطـــرف الــغــربــي 
القديمة، وعلى يسار مدخل  ملدينة دمشق 
املعلم  قلعة هي  تنتصب  الحميدية،  ســوق 
البارز من معالم أقــدم عاصمة في التاريخ 

اإلنساني.
ُبــنــيــت قلعة دمــشــق زمـــن الــســالجــقــة نهاية 
حفة معمارية 

ُ
الـ 11 امليالدي، وهي ت القرن 

التي  الطبيعية  الــكــوارث  قاومت  إسالمية، 
شهدتها دمشق.

ــثـــن، بــــن بــابــن  ــق بـــاحـ ــ تــمــتــد الـــقـــلـــعـــة، وفـ
مـــن أبــــــواب دمـــشـــق الـــشـــهـــيـــرة، هــمــا الــفــرج 
 
ً
 مستطيال

ً
املناخلية والنصر، لتأخذ شكال

يتراوح عرضه بن 165 و220 مترًا، وطوله 
تبلغ  مــســاحــة  عــلــى  مـــتـــرًا  و250   240 بـــن 
تـــعـــادل ثــالثــة  ــًا، وهــــي  33176 مـــتـــرًا مـــرّبـــعـ
ارتــفــاع يختلف بن األســوار  هكتارات، مع 
ــًا كــانــت  ــرجـ واألبــــــــــراج. تـــضـــم الــقــلــعــة 12 بـ
تستخدم للدفاع، وأربعة أبواب؛ هي الباب 
الشرقي وعرف باسم »باب املدينة«، وبني 
في العهد األيوبي والباب الشمالي الحديد 
الــذي تهدم قسم كبير منه، وكــان يستخدم 

)Getty( تعد قلعة الحصن نموذجًا كامًال للقالع العسكرية المحصنة

الجنوبي؛  الــبــاب  أمــا  العسكرية،  لــلــشــؤون 
فـــضـــاعـــت مـــعـــاملـــه. الــــبــــاب الـــغـــربـــي الــقــديــم 
السالطن  وخــــروج  لــدخــول  يستعمل  كـــان 
والــنــواب بــصــورة ســريــة، لــذلــك كــان يسمى 

»باب السر«.
الدين  أن صــالح  التاريخية  املــصــادر  تــذكــر 
ــشــــق عــــــام 1174  األيـــــوبـــــي الـــــــذي دخــــــل دمــ
ميالدية، حّصن القلعة وجعلها مقر إقامته، 
وتوفي فيها ودفن ليس بعيدًا عن املسجد 
األموي. بعد وفاة صالح الدين، تولى األمر 
ــاد بــنــاء  مـــن بــعــده شــقــيــقــه الـــعـــادل الــــذي أعــ
القلعة مــن جــديــد، ووســـع أســـوارهـــا ودّعـــم 
أبــوابــهــا. كــمــا جـــدد املــمــالــيــك قــلــعــة دمــشــق، 
املدفون  ببيرس  الظاهر  السلطان  وخاصة 
فـــي مــكــان لــيــس بــعــيــدًا عــنــهــا فـــي »املــكــتــبــة 
ــاف الــعــثــمــانــيــون لــقــلــعــة  ــ الـــظـــاهـــريـــة«. أضــ
ألــف متر مربع. وفي  بناء مساحته  دمشق 
ترميم  عمليات  القلعة  شــهــدت   ،2006 عـــام 
شملت إعادة بناء القبوات املتصالبة للبدنة 
الجنوبية اململوكية وبرج الزاوية الجنوبية 
الغربية، وبعض أجزاء من البدنات املفقودة 

في الجهتن الغربية والشمالية.

قلعة حلب
ــذكــر مدينة حلب، كبرى مــدن الشمال 

ُ
ت ال 

ــــوري، إال وتـــحـــضـــر مـــعـــهـــا قــلــعــتــهــا  ــســ ــ الــ
الشهيرة التي تؤكد عراقة هذه املدينة.

ــــالع فــي  ــقـ ــ ــن أقــــــــدم الـ ــ تـــعـــد قـــلـــعـــة حـــلـــب مـ

املـــصـــادر التاريخية  الــعــالــم، حــيــث تــؤكــد 
أنــه يعود تاريخ تشييدها إلــى عهد أحد 
ــــأى  ــــذي ارتـ ــادة اإلســـكـــنـــدر املـــقـــدونـــي الــ ــ قــ
إقامة القلعة على تل عال لتكون معسكرًا 
والبيزنطيون  الــرومــان  أضـــاف  لــجــنــوده. 
لقلعة حلب منشآت وتحصينات جديدة 
عــام 636  فــي  جعلت منها قلعة حصينة. 
املسلمون  الــعــرب  عليها  سيطر  ميالدية، 
بقيادة خالد بن الوليد بالحيلة والدهاء، 
بــعــد حـــصـــار طــــال بــســبــب تــحــصــيــنــاتــهــا 

وعتادها الغزير ومؤونتها الوافرة.
الحمداني،  الدولة  األمير سيف  بها  اهتم 
أكــثــر، وبــنــى ســـورًا ملدينة  حيث حصنها 
حـــلـــب، فــأصــبــحــت الــقــلــعــة مـــقـــرًا إلقــامــتــه 
ــعـــده. ورمـــمـــهـــا من  وإقــــامــــة الـــحـــكـــام مـــن بـ
ــور الـــــديـــــن زنــــكــــي وأعــــــــــاد بـــنـــاء  ــ ــ بــــعــــده نـ
ســورهــا، وبــنــى فيها مــســجــدًا. ثــم أوالهـــا 
ــك غـــــــازي وهــــــو ابــــــن صـــالح  ــلــ عـــنـــايـــتـــه املــ
الدين األيوبي، إذ تؤكد مصادر تاريخية 
أن الــقــلــعــة بــشــكــلــهــا الــحــالــي تــرجــع إلــيــه.

هدم املغول قلعة حلب مرتن؛ األولى على 
تيمورلنك،  يــد  والثانية على  هــوالكــو  يــد 
ــكـــام املــمــالــيــك  ــعــــاود الـــحـ ــرة يــ وفـــــي كــــل مـــ
ــا، حـــتـــى اســتــولــى  ــهــ تــرمــيــمــهــا وإصــــالحــ
عليها العثمانيون في عام 1516، ثم آلت 
إلبــراهــيــم بـــن مــحــمــد عــلــي فـــي عـــام 1831 
ــوات. تــقــع وســــط املــديــنــة  ــنـ وملــــدة عــشــر سـ
الــقــديــمــة، وعــلــى هــضــبــة يــصــل ارتــفــاعــهــا 

ــدد مــــن األبـــــــراج،  ــ ــى 40 مـــتـــرًا وفـــيـــهـــا عـ ــ إلـ
ولــهــا عــدة أبــــواب، وفيها عــديــد الــقــاعــات، 
ــوا يـــمـــلـــؤونـــه  ــ ــانـ ــ ــدق كـ ــنــ ويـــحـــيـــط بـــهـــا خــ
بـــاملـــاء فـــي حـــالـــة الـــحـــروب والـــحـــصـــارات.

قلعة الحصن
فــي ريـــف حــمــص الــغــربــي، تنتصب قلعة 
»الحصن«، التي كانت حصنًا أقامه نصر 
املــــرداســــي أمـــيـــر حــمــص ملــراقــبــة الــطــريــق 
ثــم استولى عليه  الساحل والــداخــل،  بــن 
الصليبيون عام 1109 وشّيدوا واحدة من 
العربي.  الشرق  في  القالع تحصينًا  أكثر 
ووفـــــــق مـــخـــتـــصـــن، تـــعـــد قـــلـــعـــة الــحــصــن 
 للقالع العسكرية املحصنة، 

ً
نموذجًا كامال

حــيــث اتـــخـــذت شــكــل مــضــلــع غــيــر منتظم 
طول قطره الكبير 200 متر، والصغير 140 
هكتارات.  ثالثة  تبلغ  مساحة  على  مترا، 
ــلـــى صـــــالح الـــديـــن  اســـتـــعـــصـــت الـــقـــلـــعـــة عـ
بعد حصار عقب معركة حطن  األيــوبــي 
الظاهر  انتزعها  حتى  فتركها،  الشهيرة، 

ببيرس في عام 1271 للميالد.
وفي سورية العديد من القالع األقل أهمية، 
ولكنها شهدت أحداثا جساما عبر التاريخ، 
منها قلعة املضيق التي تقع على تل مرتفع 
في شمال غربي مدينة حماة، وتطل على 
ســهــل الــغــاب الــفــســيــح مــن الــغــرب والــشــرق 
والــشــمــال. تــضــرب قلعة املــضــيــق جــذورهــا 
إلــى ما قبل العهد السلوقي، ومــرت عليها 
املدخل،  منها  بقي  الحضارات.  من  العديد 
وتقع  وعثمانية،  أيوبية  وأقبية  واألســـوار 
بالقرب منها بلدة تحمل اسمها هّجر نظام 
املرقب  قلعة  مــؤخــرا. وهــنــاك  أهلها  األســـد 
قرب مدينة بانياس الساحلية في محافظة 
طرطوس، وتتموضع على هضبة صخرية 
بركانية ترتفع 360 مترًا عن سطح البحر. 
بــنــاهــا الـــعـــرب املــســلــمــون، ثـــم تــعــاقــب على 
الــســيــطــرة عليها عـــدة قـــوى، حــتــى حــررهــا 
عام  فــي  الصليبين  مــن  قـــالوون  السلطان 

1285 للميالد.

تذكر املصادر 
التاريخية أن صالح 
الدين األيوبي الذي 
دخل دمشق عام 

1174، حّصن قلعتها 
وجعلها مقر إقامته.

■ ■ ■
تعد قلعة حلب من 
األقدم في العالم، 
وتؤكد املصادر 

التاريخية أن تشييدها 
يعود إلى عهد قادة 
اإلسكندر املقدوني.

■ ■ ■
استعصت القلعة على 
صالح الدين األيوبي 
بعد حصار عقب 

معركة حطني فتركها، 
حتى انتزعها الظاهر 
ببيرس في عام 1271.

باختصار

قالع عدة تنتشر في مختلف المدن السورية، لتبقى شاهدة على تاريخ طويل للبالد. من دمشق إلى حلب إلى ريف حمص، 
هنا رحلة إلى أبرز هذه القالع

هوامش

سما حسن

الدنيا ســوف تنقلب رأســا على عقب؛  كنت أعتقد أن 
ألن أمي دخلت في غيبوبٍة تستوجب نقلها إلى قسم 
الــعــنــايــة املـــركـــزة فـــي أحـــد املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. 
ة شرسٍة، وأنا أصرخ بكل من يمر بي 

ّ
تحولُت إلى قط

من طاقم األطباء والطبيبات واملمّرضني واملمّرضات، 
وجه  على  القسم  هــذا  إدخــالــهــا  على  أستحثهم  لكي 
السرعة، واستغربت من البرود الذي قوبلت به، ورأيت 
هــنــاك دمــوٌع  ولــم تكن  بــآلــيــٍة،  الجميع حــولــي يتعامل 
متحّجرة فــي عــيــون مــن حــولــي. كــانــت فقط دموعي 
ودمــوع أبــي، ألن املــرأة املــمــّددة بال حــراك أو وعــي هي 
األقرب إلينا، ال تهّم من حولها، ولكنهم يتعاملون في 

نطاق املتوفر واملسموح. 
بعد ســنــوات طــويــلــة، قـــرأت اعــتــرافــا لطبيب بــأن قلبه 
قــد مـــات، بسبب كــثــرة مــا رأى مــن حـــوادث مــوت في 
املستشفى التي عمل فيها طبيبا في قسم الطوارئ. 
وعاتبت الطبيب الذي كان يجري عملية إنعاش القلب 
ألبـــي، إذ تربطني بــه صــداقــة، ألنــي لــم أكــن أرى على 
وجهه سوى تعبيراٍت باردة، فرّد ضاحكا: هذا عملي 
ــــرات. هــنــاك قلوب  الـــذي أمـــارســـه كــل يـــوم عــشــرات املـ

تنجو وتعاود العمل، وهناك قلوٌب تستسلم وتنتهي 
حياة أصحابها، وأنا أقوم بواجبي، وأتوقع النتيجتني. 
ــا أمــضــغ حــزنــي أمـــام  انـــزويـــت بــالــتــفــكــيــر جــانــبــا، وأنــ
تجربتني، هما األســوأ في حياتي على اإلطــالق، وإن 
اختلفت التفاصيل، ولكن الظروف العامة واحدة، وهي 
وفاة شخص عزيز في مستشفى حكومي. وتوقفت 
واكتشفت،  طويال،  حكومي  مستشفى  مسمى  عند 
مع تجارب مرضى كثيرين، أن املستشفى الحكومي 
يعني أطباء ذوي خبرة وكفاءة أمام إمكانات محدودة، 
فاء 

ْ
عكس املستشفيات الخاصة، ما لم تنتدب أطباء أك

عندما  ولــذلــك،  طلبهم.  على  وبــنــاء  الصعبة،  للحاالت 
الطبيبة األردنــيــة، روان سامي، وما  قــرأت عن حادثة 
تعّرضت له من أذى جسدي ونفسي، في أثناء عملها 
في مشفى حكومي في األردن، أيقنت تماما أن هذه 
اإلنــســانــة قــد تحّملت فــوق طاقتها، وأنــهــا حــاولــت أن 
ولم  بــالــواقــع،  ولكنها اصطدمت  لديها،  مــا  كــل  تعطي 
يعذرها املرضى، وال ذووهم، وهم يرون أن الطبيب هو 
املصباح السحري الذي سيحقق كل ما يلزم املريض، 

وبمجرد كبسات زر. 
القلب  تدمي   

ً
مؤملة  

ً
رسالة كتبت  التي  الشابة  الطبيبة 

عما تعّرضت له على يد أحد املرافقني ملريٍض لم يجد 

تكن بحاجة  ولم  املركزة،  العناية  له سريرا في غرفة 
لشرح معاناة طبيبٍة شابٍة تتحدر من عائلة متوسطة، 
كيف  ونعرف  أوالد،  ولدينا  الطبقة،  هــذه  أبناء  فكلنا 
من  الــرغــم  على  القمة،  بكليات  وألحقناهم  مناهم 

ّ
عل

ــرنــا 
ّ
ــبــاهــظــة، عــلــى حــســاب راحـــتـــنـــا، وقــت تــكــالــيــفــهــا ال

على أنفسنا، حتى وصــل االبــن أو االبنة إلــى مرحلة 
 سماعة الفحص حــول عنقه، واملـــرور بــني أســرة 

ّ
لــف

املرضى. 
اســتــنــكــار مــا حـــدث لــهــذه الــطــبــيــبــة ال يــعــنــي أن نقف 
للدفاع عن األطباء ضد املرضى وذويهم، وال أن نقف 

للدفاع عن املرضى الذين يكونون في حالٍة ُيرثى لها، 
املرافقني،  إلــى  والنفسي  الصحي  وضعهم  وينقلون 
فيضّج املكان بشحناٍت سلبيٍة وبكراهيٍة للمسؤولني، 
بدءًا من مدير املستشفى في مكتبه، وانتهاًء بعامل 
النظافة الذي يراقب العراك والتالسن عن بعد، ولكننا 
أي  فــي  الطبية  الساحة  بــأن  ثقٍة  على  نكون  أن  يجب 
بلد ليست سوية، وال سليمة من أطباء شّوهوا سمعة 
ــــك ال يــعــنــي أن يــأخــذ أهــل  املــهــنــة املـــقـــدســـة. ولــكــن ذل
املريض حقهم بأيديهم، فاملستشفيات عموما أماكن 
. وضرب األطباء وتهشيم 

ٌ
للراحة، وهي ممتلكاٌت عامة

األدوات واألثاث ال يضّران إال باملرضى، فالطبيب الذي 
مع  بتعامله  حــاال  أفضل  لن يصبح  للضرب  تعّرض 
املرضى، وهــو ُيمتهن وُيــهــان، حتى لو كــان مقصرا. 
واملــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي الـــبـــائـــس يـــحـــتـــاج مــيــزانــيــة 
تــدخــل مــن بـــاب املــعــجــزات إلصــــالح الــتــلــف والــضــرر 
الناتَجني من معارك يومية، تشهدها أقسام الطوارئ 
زة الذي يرى فيه 

ّ
خصوصا، وكذلك قسم العناية املرك

أهـــل املــرضــى الــخــالص األخــيــر، فيما ال يصنع هــذا 
القسم شيئا ملريٍض وصل إلى املستشفى في أنفاسه 
أمــل أن يتحّسن  األخــيــرة، وتأخر أهله في نقله، على 

مع كوب امليرمية الساخن، أو عصير الليمون البارد.

عن حادثة االعتداء على روان

وأخيرًا

الطبيب الذي تعرّض 
للضرب لن يصبح أفضل 

حاًال بتعامله مع المرضى، 
وهو يُمتهن ويُهان
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