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بومبيو يحدد لـ»الحلفاء« خطة العمل: مواجهة إيران 

سماسرة للمهاجرين في السويد
المدن  في  سكن  إليجاد  كبيرة  متاعب  السويد  إلى  الجدد  المهاجرون  يواجه 

الكبرى هروبًا من صقيع الشمال، ويقعون ضحية لسماسرة العقارات. ]18ـ19[

للعام الثاني على الجمعة  11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  □  العدد 1593  السنة الخامسة
التوالي، تواصل 
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في العدد

اليمن

القاهرة ــ العربي الجديد

ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك  حملت زيــ
أمــس، وخطابه  القاهرة،  إلــى  )الــصــورة(،  بومبيو 
ــــذي ألـــقـــاه فـــي الــجــامــعــة األمـــيـــركـــيـــة، مــجــمــوعــة  الـ
األوســط«  الشرق  في  »الحلفاء  إلــى  الرسائل  من 
عــنــوانــهــا األســــــاس أن املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة هــدفــهــا 
املنطقة، وضــرورة  فــي  ووكالئها  إيـــران  مواجهة 
لجهة  تحديدًا  منهم  ذلــك  يتطلبه  مــا  مــع  التكيف 
تأكيده  عن   

ً
فضال القديمة«،  الخصومات  »إنهاء 

وبعدما  »داعـــش«.  تنظيم  ضد  املعركة  استمرار 

ــرئــيــس  ــاه ال ــقــ ــ ــاب الــــــذي أل ــطـ انـــتـــقـــد بــومــبــيــو الـــخـ
األميركي السابق باراك أوباما في جامعة القاهرة 
عــام 2009، من دون أن يسّميه، متهمًا إيــاه بأن 
حساباته كانت خاطئة، بقوله »لقد أسأنا التقدير 
وبصورة فادحة في مدى قوة وشراسة اإلسالم 
املتطرف«، تحدث عن »دور مختلف« إلدارة دونالد 
ترامب أساسه مواجهة »التطرف اإلسالمي«. لكن 
األهم بالنسبة إلى بومبيو يرتبط بمواجهة إيران، 
»الدبلوماسية«  بـ واشنطن ستعمل  بأن  تعهد  إذ 
على »طرد آخر جندي إيراني« من سورية، مشيرًا 
إلى أن االنسحاب األميركي سُينفذ. وتطرق إلى 

 إن »حــمــلــة الــعــقــوبــات 
ً
حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي قــائــال

القوية التي أطلقناها ضد إيران هي أيضًا موجهة 
ضد هــذه املجموعة اإلرهــابــيــة«. كما تحدث عما 
ســـّمـــاه مــســاعــدة شـــركـــاء الـــواليـــات املــتــحــدة في 
اليمن »في التصدي لجهود منع التمدد اإليراني«. 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــ ــدد عــلــى أن ال ــراق، شــ ــعــ ــ ــي ال وفــ
ــة خــالــيــة من  »ســتــســاعــد شــركــاءهــا فــي بــنــاء دولـ
النفوذ اإليراني«. وتوجه بومبيو إلى دول الشرق 
الوقت إلنهاء الخصومات  : »حــان 

ً
قــائــال األوســط 

إقامة  على  »تعمل  واشنطن  أن  مؤكدًا  القديمة«، 
تحالف استراتيجي في الشرق األوسط ملواجهة 

املنطقة« سيضم دول مجلس  فــي  أهــم األخــطــار 
التعاون الخليجي إضافة إلى األردن ومصر. ولم 
على  بــالــحــفــاظ  إلســرائــيــل  التعهد  بومبيو  يــنــس 

تفوقها العسكري.
ــاول بــومــبــيــو الــــدفــــاع عــن  ــ ــك، حــ ــ ــ فــــي مــــــــوازاة ذل
اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب تـــجـــاه الـــشـــرق األوســـــط، 
واصــفــًا الـــدور األميركي »كــقــوة مــن أجــل الخير 
ــار ملف  فــي هـــذه املــنــطــقــة«. وأكـــد بومبيو أنـــه أثـ
حــقــوق اإلنــســان فــي مصر مــع كــل مــن الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية 

سامح شكري.

Friday 11 January 2019
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غارة الحوثيين تهّدد مسار التسوية

مستوطن مسلح قرب المسجد اإلبراهيمي في الخليل  )حازم بدر/فرانس برس(
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العفو الدولية تطالب بتحقيق 
مستقل في جريمة خاشقجي

أمير قطر يقبل دعوة برهم 
صالح لزيارة بغداد

جولة ماراثونية للوفد المصري 
بين الضفة وغزة وتل أبيب
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سياسة

االنفجار اآلتي... 
ولو بعد حين

وائل قنديل

أربع حريات يؤمن بها عبد الفتاح 
السيسي: حرية إطالق أسعار الوقود 

وأسعار العملة، وحرية فتح املدد 
الرئاسية، وحرية تمديد الحبس 

االحتياطي، وحرية املصادرة والقتل 
خارج القانون واتخاذ القرارات 

القضائية املهلكة لكل من ضبط 
متلبًسا بالهتاف ضد العسكر يوًما. 
أما دون ذلك من حريات فهي جرائم 
عظمى بعرف هذا النظام السعيد في 

مقبرته التي يسميها جنة، ويريد 
من املحبوسني بداخلها أن يتحدثوا 

عن النعيم الوافر. كل العالم ينظر 
ا 

ً
إلى مصر من بعيد، ويضرب كف

بكف ويشعر باألسى على بلد كان 
على أعتاب االلتحاق بالعصر، فارتد 

بعنف إلى قيم العصور الوسطى، 
بكل ما فيها من كهنوت مدمر 

للبشر، وأساليب حكم قاتلة ألية 
فرصة في النهوض والتقدم لألمام، 

حيث يختزل الوطن في شخص، 
ويتأله الحاكم، ويوزع أنصبة الجنة 
والنار كيف يشاء، ليصبح الخوف 
هو الديانة الرسمية للبالد والعباد.
مبكًرا جًدا قلت إن كل شيء في 
مصر مسخر لصناعة حالة من 

التوحد مع الرداءة، أو استعذاب القبح، 
أو الرضا بالجهل والفشل، ليظهر 

السيسي على خشبة املسرح ليعلن 
أنه ناجح، بل وعبقري، يحقق في 

أيام، ما عجز عن تحقيقه السابقون 
في عقود، وبهذه األوهام املعششة 

في رأسه، بقي يتنقل من أكذوبة إلى 
أخرى، إذ كلما فضح الواقع واحدًا 

من وعوده وإنجازاته الوهمية، يهرب 
إلى كذبة أخرى، حتى نضبت بئر 
األوهام. وفي هذه األيام النحسات 

ترتفع لدى دوائر عبد الفتاح 
السيسي وتيرة الهتاف باإلنجازات 
الخارقة، التي ال يشعر بها أحد، إال 
السيسي ومجموعة الدجالني التي 
تحيط به، ثم ال يكتفون بذلك، بل 

يتهمون الشعب بأنه بليد وجاهل، ال 
يدرك حجم اإلنجازات الخارقة، ومن 
، في الشعب الذي ال 

ً
ثم فالعيب، أوال

يدرك وال يحس بهذه الجنة الوارفة، 
وثانًيا، في األوغاد الحاقدين الذين ال 

يريدون له النجاح.
هذا االنفصام عن الواقع املهيمن 
على هؤالء الصادحني بتجليات 

الزعيم األسطورة، تجد له تشخيًصا 
 عند الفيلسوف الراحل 

ً
مذهال

الدكتور زكي نجيب محمود في 
كتابه املدهش الذي صدر للمرة 

األولى في أربعينيات القرن املاضي 
بعنوان »جنة العبيط« وفيه تحليل 

عميق لشخصية اإلنسان الغارق في 
رفاهية اإلحساس بالنبوغ والعبقرية 

واإلنجاز، داخل قوقعته، حتى إذا 
غادرها أمتاًرا معدودة يصاب 

باللوثة، حني ال يجدها كذلك في 
عيون اآلخرين، ويعبر عن ذلك بنص 

ساحر يقول فيه« أنا في جنتي 
العالم العالمة، والحبر الفهامة، أقرأ 
الكف وأحسب النجوم، فأنبئ بما 
كان وما يكون، أفسر األحالم فال 
أخطئ التفسير، وأعبر عن الرؤيا 

فأحسن التعبير«.
 CBS والحاصل أن صدمة لقاء

األميركية فاقمت حالة اإلحساس 
باالنكشاف أمام الخارج والداخل 

لدى الجنرال، فصارت ضرباته 
أعنف وأكثر عشوائية، وفي هذا 

السياق يأتي الحكم على الناشط 
بحركة 6 أبريل أحمد دومة، حيث 

يلخص هذا الحكم بحبسه 15 
عاًما وتغريمة ستة ماليني جنيه، 

حالة الهستيريا التي أصابت النظام 
مؤخًرا، مدفوًعا بذلك اإلدراك بأن 

العالم لم يعد يتعاطى بالجدية 
الكافية مع أساطيره املؤسسة 

لحالة القمع اإلجرامي املفروضة 
على شعبه. مرة أخرى تحيلك هذه 
الوضعية إلى التقليب في صفحات 

كتاب زكي نجيب محمود مرة أخرى 
فتقرأ: »أما العبيط فهو أنا، وأما 

جنتي فهي أحالم نسجتها على 
مر األعوام عريشة ظليلة، تهب فيها 
النسائم عليلة بليلة، فإذا ما خطوت 

عنها خطوة إلى يمني أو شمال أو 
أمام أو وراء، ولفحتني الشمس 

بوقدتها الكاوية عدت إلى جنتي أنعم 
فيها بعزلتي، كأنما أنا الصقر الهرم، 

تغفو عيناه، فيتوهم أن بغاث الطير 
تخشاه، ويفتح عينيه فإذا بغاث 

الطير تفري جناحيه، ويعود فيغفو، 
لينعم في غفوته بحالوة غفلته«.

ابتسم... أنت في 
جنة الزعيم

مرور
الكرام

إلــى إجــراء تحقيق مستقل في مقتل  الدولية، أمــس الخميس،  العفو  دعــت منظمة 
اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خالل مراسم أقامتها املنظمة بمناسبة 
مرور مائة يوم على مقتله أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية 
حيث تمت تصفيته. وأكدت املسؤولة في املنظّمة في تركيا، غوكسو أوزاهيشالي، 
 جديدة بفتح تحقيق دولي بإدارة األمم املتحدة 

ً
في بيان مطالبة العفو الدولية »مرة

حول مقتل جمال خاشقجي«. وطالب البيان »بالعدالة لجمال خاشقجي الذي ناضل 
من أجل حرية التعبير في العالم العربي«. من جهته، قال الباحث في منظمة العفو 
الدولية في تركيا، أنــدرو غاردنر، لوكالة »فرانس بــرس«، »إن »ردة الفعل الدولية 
ت 

ّ
كانت ضعيفة بشكل الفت، والعالقات الدبلوماسية والتجارية مع السعودية غط

على املبادئ اإلنسانية األساسية«. 
في غضون ذلك، رفعت منظمة املجتمع املفتوح األميركية، أول من أمس، قضية ضد 
»البنتاغون«  الــدفــاع  ووزارة  إيــه«  آي  »ســي  األميركية  االستخبارات  وكالة  من  كل 
ووكالة األمن القومي ومكتب رئيس االستخبارات الوطنية، مطالبة إياها بالكشف 
قانون  إلــى  استنادًا  وذلــك  تتمحور حــول قضية خاشقجي،  التي  التسجيالت  عــن 

حرية تداول املعلومات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، جلسة مباحثات رسمية 
مــع الــرئــيــس الــعــراقــي، بــرهــم صــالــح، فــي الــدوحــة. وبحسب وكــالــة األنــبــاء القطرية 
»قنا«، فقد تّم خالل الجلسة بحث العالقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في 
مختلف املجاالت، بما يحقق املصالح املشتركة، خصوصًا في املجاالت االقتصادية 
الــعــراق.  فــي  اإلعــمــار  وإعـــادة  والسياحة،  التحتية  والبنية  واالستثمار  لتجارية  وا
وقـــد وجـــه الــرئــيــس الــعــراقــي دعـــوة ألمــيــر قــطــر لــزيــارة الـــعـــراق، حــيــث رحـــب الشيخ 
تميم بالدعوة. ووفــق قناة الرئيس العراقي على »تليغرام«، فقد أكد خالل جلسة 
املباحثات املوسعة أن »العراق يسعى إلى إقامة أفضل العالقات مع أشقائه العرب 
إلــى »بناء منظومة عالقات مشتركة تسهم في ترسيخ  من دون استثناء«، داعيا 
العالقات العربية-العربية، والعربية- اإلقليمية«. وأكد أمير قطر، وفق املصدر نفسه، 
موقف الدوحة الداعم للعراق سياسيًا وأمنيًا، مشددًا على »الرغبة الجادة لتطوير 
العالقات األخوية، وأن قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز االستقرار 
والــســالم«. كــذلــك، تــبــادل صالح ومضيفه وجــهــات النظر بشأن تــطــورات األوضــاع 
املواقف  تنسيق  والدولية، وضـــرورة  العربية  الساحتني  واألمنية على  لسياسية  ا

املشتركة حولها.

القاهرة ـ العربي الجديد

وصل وفد أمني مصري رفيع املستوى إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، أمس 
الخميس، بقيادة مسؤول امللف الفلسطيني في جهاز االستخبارات العامة، اللواء 
املختلفة، خصوصًا  الفلسطينية  األطــراف  لعقد مباحثات مع  الخالق،  أحمد عبد 
حركتي »حماس« و»فتح«. وبحسب مصادر مصرية، فإن الوفد سينضم إليه اللواء 
أيمن بــديــع، نائب رئيس الجهاز، وذلــك إلجـــراء سلسلة لــقــاءات مــع قــيــادة حركتي 
»فتح« و»حماس«، لوقف التصعيد املتبادل بني الحركتني في الضفة الغربية وغزة. 
 اللواء أيمن بديع سيقود 

ّ
وأوضحت املصادر، التي تحدثت إلى »العربي الجديد«، أن

الوفد خالل املناقشات التي سيجريها مع الجانب اإلسرائيلي، فيما سيقود اللواء 
أحمد عبد الخالق املفاوضات مع األطــراف الفلسطينية. وأشــارت املصادر إلى أن 
الوفد سيبحث مع قيادة حركة »فتح« والسلطة الفلسطينية، القرار الخاص بسحب 
موظفي السلطة مــن معبر رفــح، وكــذلــك مجموعة أخــرى مــن الــقــرارات التي تعتزم 
السلطة اإلقدام عليها. وقالت املصادر إن الوفد يسعى إلى إقناع قيادتي »حماس« 
و»فتح« بإطالق سراح املعتقلني من الجانبني، كخطوة أّولّية لوقف تصاعد حالة 
االحتقان بني الجانبني، واالتفاق على وقف التراشق اإلعالمي. ولفتت املصادر إلى 
أن الوفد األمني املصري يحمل رسائل إسرائيلية لكل من »حماس« و»فتح«، بشأن 
 إجــراء االحتالل انتخابات، خالل 

ّ
ضــرورة الحفاظ على الــهــدوء، خصوصًا في ظــل

الفترة املقبلة، مشيرة إلى أن إسرائيل عرضت من جانبها تقديم تسهيالت جديدة 
للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، مع ربط ذلك بضرورة الهدوء في الضفة.

سيكون الشمال السوري 
خاضعًا إلى »حكومة 

اإلنقاذ« التابعة للنصرة

واصلت »هيئة تحرير 
الشام« مالحقة قادة من 

فصائل المعارضة

للحديث تتمة...

»النصرة« 
تحسم الشمال 

السوري

العراق: حسابات سياسية في  العطل الرسمية 

وّسع اتفاق وقف إطالق النار في الشمال السوري بين »هيئة تحرير الشام و»الجبهة 
أنقرة  أعلنت  وفيما  المنطقة.  على  النصرة«  »جبهة  سيطرة  من  للتحرير«  ة  ي ن ط و ل ا
أنها اتخذت خطوات ضرورية لوقف المعارك، تمسكت بقرارها شن هجوم ضد 

المقاتلين األكراد، سواء سحبت أميركا قواتها أو لم تفعل ذلك

عدنان أحمد

بــــعــــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى مـــســـاحـــات 
واسعة من مناطق الشمال السوري 
خـــــــالل األيــــــــــام الــــعــــشــــرة األخـــــيـــــرة، 
توصلت »هيئة تحرير الــشــام«، الــتــي تمثل 
ــا الـــفـــقـــري، إلـــى  ــمـــودهـ  الـــنـــصـــرة« عـ

ُ
ــة ــهـ ــبـ »جـ

اتفاق مع »الجبهة الوطنية للتحرير« ينهي 
ــر بــيــنــهــمــا، ويــثــبــت السيطرة  ــدائـ االقــتــتــال الـ
»الــهــيــئــة« عــلــى مــنــاطــق  اإلداريـــــــة الــكــامــلــة لـــ
الــشــمــال الـــســـوري، عــبــر مــا يــســمــى »حــكــومــة 
اإلنــقــاذ« التابعة لها. وفيما تثار تساؤالت 
ــوقـــف الـــتـــركـــي مــمــا يــجــري،  حــــول حــقــيــقــة املـ
ــراءات  ــ ــرة أنـــهـــا اتـــخـــذت إجــ ــقـ ــــالن أنـ بـــرغـــم إعـ
)دون توضيحها( لوقف القتال في الشمال 
السوري، فإن األنظار تتجه أيضًا إلى منبج 
وشـــرق الــفــرات فــي ظــل الــخــالف الناشئ بني 
تــركــيــا والــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــعــد »الـــتـــريـــث« 
ــوع ســـحـــب قـــواتـــهـــا،  ــ ــــوضـ ــي مـ ــ األمــــيــــركــــي فـ
واملــتــضــمــن اشـــتـــراطـــات جـــديـــدة عــلــى تركيا 
رفــضــتــهــا األخـــيـــرة، ولــوحــت بالتنسيق مع 
محور روسيا وإيران لسد الفراغ الناجم عن 

االنسحاب األميركي املحتمل.
ــمــــن االتـــــــفـــــــاق بــــــني »هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر  ــتــــضــ ويــ
الـــشـــام« و»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، وهـــي ائــتــالف 
مــــن فـــصـــائـــل مــســلــحــة فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
توصف باملعتدلة، تثبيت مناطق السيطرة 
الــحــديــثــة لــكــال الــطــرفــني فــي كــل مــن محافظة 
إدلب وأرياف حماة وحلب الغربي والالذقية. 
كما أكــد االتفاق أن تكون جميع تلك املناطق 
خــاضــعــة إداريـــــــًا لــســلــطــة »حـــكـــومـــة اإلنـــقـــاذ« 
الــتــابــعــة إلـــى »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، عــلــى أن 
تــبــقــى جــمــيــع املــنــاطــق الــتــي تــخــضــع لسلطة 
»الوطنية للتحرير« بيدها أمنيًا وعسكريًا، 
أما األمور اإلدارية فستتوالها »اإلنقاذ«. كما 

نص االتفاق على الوقف الفوري إلطالق النار 
بينهما وإزالة السواتر والحواجز، باإلضافة 
إلى تبادل املوقوفني من الطرفني على خلفية 
األحـــــــــــداث األخـــــــيـــــــرة. والحــــــــظ نــــاشــــطــــون أن 
»حــكــومــة اإلنــقــاذ« كــانــت تــدخــل بشكل فــوري 
ــتـــي تــســيــطــر »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــــى املـــنـــاطـــق الـ إلـ
الـــشـــام« عليها إلدارتـــهـــا خــدمــيــًا وتنظيميًا، 
ــا يــشــيــر إلـــــى وجــــــود تــحــضــيــر مــســبــق مــن  مــ
جانب »تحرير الشام« للسيطرة على املنطقة 
وإدارتها عسكريًا ومدنيًا. وفي سياق متصل، 
»هيئة تحرير الشام«،  اقترح القائد السابق لـ
هــاشــم الــشــيــخ )أبـــو جــابــر(، إشــــراك »الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« فــي الــهــيــئــة التأسيسية 
»حكومة اإلنقاذ«. ورغم هذا االتفاق، واصلت  لـ
ــقـــة قـــــــادة مــن  ــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام« مـــالحـ ــيـ »هـ
فصائل املعارضة في محافظة إدلــب، إذ دهم 
عناصرها منازل مقاتلني من »صقور الشام« 
فــي قــريــة الــغــدفــة جــنــوب إدلــــب. وفـــي املــقــابــل، 
ــل إعــــــالم تـــابـــعـــة إلـــــى »تــحــريــر  ــائــ ذكــــــرت وســ
الـــشـــام« أن »حـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام« احــتــجــزت 
عضو »الهيئة التأسيسية« التي انبثقت عنها 
»حكومة اإلنقاذ« املحامي عبد السالم القاسم.
في غضون ذلك، وبينما تثار تساؤالت حول 
حقيقة املوقف التركي مما يجري في الشمال 
السوري، أعلنت أنقرة أنها اتخذت خطوات 
ضــروريــة لوقف املــعــارك الــدائــرة هناك. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، مــولــود جـــاووش 
أوغـــــلـــــو، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن »الـــجـــمـــاعـــات 
الــراديــكــالــيــة تهاجم املــعــارضــة الــســوريــة في 
إدلب، وأنقرة اتخذت خطوات ضرورية لوقف 
هذه الهجمات«، بحسب وكالة »األناضول«، 
من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخطوات. 
وأضــاف جــاووش أوغلو أن النظام السوري 
جلب إلى إدلب »منظمات إرهابية« من باقي 
املناطق التي خضعت له خالل العام املاضي، 

بهدف إيجاد حجة ملهاجمة املدينة بدعوى 
وجود هذه التنظيمات.

ورفض قادة ومحللون من املعارضة السورية 
االتهامات املوجهة لتركيا، وذلــك في إشارة 
ــوري لــحــقــوق  ــســ ــــالم مـــديـــر املــــرصــــد الــ ــــى كـ إلـ
ــان رامــــي عــبــد الــرحــمــن عـــن أنــــه »لـــوال  اإلنـــسـ
مــوافــقــة االســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة ملـــا تــجــرأت 
هيئة تحرير الشام واكتسحت املناطق التي 

بغداد ـ زيد سالم

لــم تــثــمــر نــقــاشــات أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
العراقي خالل دورتيه السابقتني، عن حسم 
ملف »العطل الرسمية«، إذ تعرقلت عملية 
ر إتــمــامــه 

ّ
الــبــحــث فــي املـــشـــروع بــعــدمــا تــعــذ

عــبــر تــحــديــد املـــنـــاســـبـــات الـــتـــي تــســتــوجــب 
، وذلك بسبب خالفات األحزاب وعدم 

ً
عطال

توافق سياسيي الكتل داخل البرملان حول 
األمــــر الــــذي يــنــطــوي عــلــى خـــالف سياسي 
وديــنــي بــأبــعــاد مذهبية بــالــدرجــة األولـــى. 
ويزيد من عرقلة هــذا امللف، دخــول األكــراد 
 املطالبني بتخصيص 

ّ
والتركمان على خط

عطل رسمية جديدة ملناسبات خاصة بهم، 
ــر امللف ألكثر مــن عشر 

ّ
وهــو مــا كــان قــد أخ

 أيــــام العطل 
ّ
ــم مـــن أن ــرغـ ســـنـــوات. وعــلــى الـ

تــوجــد فيها فــصــائــل مــدعــومــة مــنــهــا«. وقــال 
ــد أســـتـــانـــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة،  عــضــو وفــ
العقيد فاتح حسون، إن »بعض الجهات غير 
املوثوقة تحاول أن تلصق كل سلبية تحدث 
على امتداد الساحة السورية بتركيا، وتنظر 
لـــكـــل إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــدث فــيــهــا بـــريـــبـــة وشــــك، 
ومــن هــذه الجهات املــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنــســان«. مــن جهته، قــال املحلل العسكري، 
العميد أحمد رحــال، إن املسؤولية عن تمدد 
»تــحــريــر الـــشـــام« فـــي الــشــمــال الـــســـوري تقع 
بالدرجة األولى على عاتق فصائل املعارضة 
التي تقول إن لديها عشرات آالف املقاتلني، 
لــكــن عــلــى األرض ال نــجــد ســــوى الــعــشــرات. 
وأضـــاف رحــال أنــه ليس املطلوب مــن تركيا 
ــتـــي لم  الـــقـــتـــال نــيــابــة عـــن هــــذه الــفــصــائــل الـ
تعرف كيف تنسق عملية الدفاع عن نفسها 
فــي مواجهة اســتــفــراد »الجبهة« بكل منها. 
بــدوره قــال رئيس االئــتــالف السابق وعضو 
هيئة املــفــاوضــات الــســوريــة، هـــادي البحرة، 
»العربي الجديد«، إن املعارضة السياسية  لـ
تـــجـــري مــــشــــاورات عــلــى الــصــعــيــد املــيــدانــي 
والــســيــاســي والــدبــلــومــاســي اإلقــلــيــمــي، من 
أجـــل تــجــاوز مــحــنــة الــشــمــال الـــســـوري، فيما 

املثبتة دستوريًا فــي الــبــالد ال تتجاوز 20 
ه يوجد أكثر من 100 يوم عطلة 

ّ
يومًا، إال أن

لدوائر الدولة ومؤسساتها ألسباب دينية 
 منها ما 

ّ
مــرة، ووطنية مــرة أخـــرى. كما أن

ــق بــــأحــــوال الــطــقــس 
ّ
ــكـــون ألســــبــــاب تــتــعــل يـ

ــلـــى اجــــتــــهــــادات مــــن مــســؤولــني  أو بــــنــــاًء عـ
حكوميني ومجالس محلية في املحافظات، 
األمــر الــذي تسّبب بتراجع الخدمات التي 
تعتمد على ساعات الدوام الرسمي، وكذلك 
 عن 

ً
املــنــتــوج املــحــلــي مـــن الــبــضــائــع، فــضــال

تدهور الحالة املعيشية لفئة ليست قليلة 
من الذين يعتمدون على نظام عمل »األجر 

اليومي«.
ـاد الــجــدل بشأن العطل الرسمية ليبرز  وعـ
مــــرة جـــديـــدة بــعــد قـــــرار رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
عــــادل عــبــد املـــهـــدي، أخـــيـــرًا، إضـــافـــة يــومــي 
عطلة جديدين، األمــر الــذي دفــع سياسيني 
وأعــضــاء فــي البرملان إلــى املطالبة بالعمل 
على تحديد العطل دستوريًا ومنع تركها 
لألمزجة. وفي عام 2016 على سبيل املثل، 
بــلــغــت أيــــام الــعــطــل فـــي الـــعـــراق 150 يــومــًا، 
 موظفي الــدولــة عملوا فــي دوائــرهــم 

ّ
أي أن

حــوالــي 120 يــومــًا فــقــط مــن الــعــام كــلــه، مع 
احــتــســاب يــومــي الجمعة والــســبــت، اللذين 
يعدان عطلة أسبوعية ثابتة منذ عام 2005. 
وخــالل الـــدورات البرملانية السابقة، حاول 
بــرملــانــيــون ومــســؤولــون فــي الــحــكــومــة فتح 
ــلـــف ومـــنـــاقـــشـــة تـــأثـــيـــراتـــه االقـــتـــصـــاديـــة،  املـ
وإعادته إلى قاعدته الدستورية التي تربط 
أيــام العطل باألعياد الوطنية واملناسبات 
الشعبية الــكــبــيــرة، أي أن تــكــون الــعــطــل 20 
 تــدخــالت مذهبية وقومية 

ّ
يــومــًا فــقــط. لــكــن

تــه، منها  كــانــت تــحــول دون استكمال قــراء
 رفـــض الــنــواب األكــــراد تقليص عطلة 

ً
مــثــال

عيد »رأس السنة الــفــارســيــة« أو مــا يعرف 
ــبــــوع كـــامـــل تــعــطــلــه  »الـــــنـــــوروز«، مــــن أســ بــــــ

أعلن املتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الـــدول  الــعــريــضــي، لـــ
املهتمة بالشأن الــســوري اتفقت على إنهاء 
الــحــالــة الــعــســكــريــة فــي ســـوريـــة، لــكــن مــا هو 
غير معلوم هو كيفية حدوث ذلك. وأشار إلى 
أن الفصائل التابعة إلــى »الجيش السوري 
الــــحــــر«، غــيــر مــتــفــقــة فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــا مكن 
»النصرة« من القضاء على بعضها، مشيرًا 
إلــى أن »إنــهــاء العسكرة والــبــدء فــي الجانب 
السياسي، ال يعني إعــادة تأهيل النظام، بل 
عــلــى الــعــكــس، هــنــاك نــيــة دولــيــة إلعــــادة فتح 

املفاوضات السياسية بشكلها الصحيح«.
في غضون ذلك، تواصل تركيا تأكيد عزمها 
ــى الــقــيــام بعملية عــســكــريــة فــي منطقتي  عــل
مــنــبــج وشــــرق الــــفــــرات، بــالــرغــم مـــن الــخــالف 
الناشئ مع الواليات املتحدة، بعد أن أعلنت 
األخــيــرة نيتها »الــتــريــث« فــي سحب قواتها 

من سورية، واشترطت على تركيا 
حــمــايــة املــقــاتــلــني األكــــــراد الـــذيـــن قــاتــلــوا مع 
الــواليــات املتحدة أو عــدم التعرض لهم بعد 
ســحــب قـــواتـــهـــا. وأعـــلـــن جـــــاووش أوغـــلـــو إن 
العملية العسكرية التركية في شرق الفرات 
لــيــســت مــرتــبــطــة بــاالنــســحــاب األمــيــركــي من 

محافظات إقليم كــردســتــان )أربــيــل، دهــوك 
والسليمانية( وجعلها تقتصر على يوم 
 الــعــيــد مـــحـــدد فـــي يــــوم 21 

ّ
واحــــــد، رغــــم أن

ــة إلــــى تــمــّســك  ــافـ مـــــــــــارس/آذار، هــــذا بـــاإلضـ
أطـــراف األحـــزاب الشيعية بــأن يــكــون »عيد 

الغدير« عطلة رسمية.
وأقــّر مجلس الــوزراء العراقي برئاسة عبد 
املهدي، أخيرًا، توصية جديدة إلى مجلس 
ــــل تـــعـــديـــل مــــشــــروع قـــانـــون  ــواب مــــن أجـ ــنــ الــ
العطل الرسمية في الــعــراق، إال أنــه أوصى 
في الوقت نفسه بــأن »ينّص التعديل على 
إضافة يوم 25 ديسمبر/كانون األّول من كل 
عام، عطلة رسمية بمناسبة مولد املسيح، 
وتــعــديــل آخـــر بــاعــتــبــار يـــوم تــحــريــر أرض 
العراق من تنظيم داعش، املوافق في العاشر 
مـــن ديــســمــبــر، الــعــيــد الــوطــنــي لــجــمــهــوريــة 

العراق، وعطلة رسمية من كل عام«.
وأثــارت هذه التوصية استغراب الكثيرين، 
ــــذي قــال  ومــنــهــم الــنــائــب عــلــي الـــبـــديـــري، الـ
 »العملية السياسية 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

والخطابات بني دوائــر ومؤسسات الدولة 
 مجلس الــوزراء 

ّ
في غاية الفوضوية، إذ إن

ــل إلــى  ــتـــوّصـ ــرورة الـ ــان بــــضــ ــرملـ ــبـ خـــاطـــب الـ
نتيجة بــشــأن مــلــف أيــــام الــعــطــل، لــكــنــه في 
ــا إلــــى تضمني  ــالـــة الــخــطــاب نــفــســه، دعــ رسـ
 »العراقيني 

ّ
عطل جديدة«. وتابع البديري أن

 وضــعــهــم االقـــتـــصـــادي مـــتـــرٍد، 
ّ
يــعــرفــون أن

ــر فـــي كــثــيــر من 
ّ

 الــبــلــد مــتــأخ
ّ
ــرفـــون أن ــعـ ويـ

 
ّ
القطاعات واملــجــاالت، ولكنهم يغفلون أن
أيــــام الــعــطــل الــتــي يــفــرحــون بــهــا، ال تــخــدم 
ــــؤذي أصـــحـــاب املــهــن  املــصــلــحــة الــعــامــة، وتـ
الحرة وكذلك أصحاب الدخل املحدود، وهم 

أكثر املتضررين منها«.
 »مـــن خــطــط الــبــرملــان 

ّ
وأوضــــح الــبــديــري أن

الـــعـــراقـــي هـــــذه الـــــــــدورة، أن ُيــــحــــّدد قـــانـــون 
ـــصـــهـــا بـــمـــا ال 

ّ
ــات، ويـــقـــل ــبــ ــاســ ــنــ الـــعـــطـــل واملــ

ســوريــة. وقــــال، فــي مقابلة مــع قــنــاة »إن تي 
فــــي« الــتــركــيــة أمــــس الــخــمــيــس، »لــــن نــتــردد 
ــة شـــرق  ــ ــــالزمـ ــاذ الــــخــــطــــوات الـ ــخــ ــي اتــ أبــــــدًا فــ
ــفــــرات، مــثــلــمــا اتــخــذنــاهــا فـــي عــفــريــن  نــهــر الــ
وجرابلس والباب غرب الفرات«. وأشــار إلى 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن 
اعـــتـــزام بــــالده دخــــول شـــرق الـــفـــرات وإطـــالق 
عــمــلــيــة هـــنـــاك قــبــل قـــــرار الــــواليــــات املــتــحــدة 
االنـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة. وأّكـــــــد أن »تــركــيــا 
ســتــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــــالزمــــة ضـــد الــتــنــظــيــم 
اإلرهــابــي الـــذي يــهــدد أمنها الــقــومــي، ســواء 
انسحبت الــواليــات املتحدة أم لم تنسحب«. 
وفي هذا اإلطــار بحث وزيــر الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو الوضع في منطقة »خفض 
الــتــصــعــيــد« فــــي إدلــــــب مــــع نـــظـــيـــره الــتــركــي 
خلوصي آكار، في اتصال هاتفي وفق وزارة 
الدفاع الروسية، فيما كشف موقع محلي عن 
قيام القوات الروسية املوجودة في سورية، 
بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في ريف حماة 
الشمالي الغربي، وذلك بعد يومني من أنباء 
ــال النظام الــســوري تعزيزات كبيرة  عــن إرسـ
ــا فـــي الــجــنــوب  ــ إلــــى املــنــطــقــة قـــادمـــة مـــن درعـ

السوري ومن مطار حماة.

يــتــجــاوز 11 يــومــًا فــقــط خـــالل الــســنــة، إلــى 
جــانــب مــنــع فــوضــى الــعــطــل الــرســمــيــة كما 
كان يحصل في السنوات السابقة«. وأشار 
 »الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة بـــني الكتل 

ّ
إلـــى أن

حـــول قــانــون الــعــطــل الــرســمــيــة حــالــت دون 
اســتــكــمــالــه، ومــنــهــا الـــخـــالف حــــول جــزئــيــة 
عيد الغدير، فهذه الجزئية تسببت بتأجيل 

مناقشة املوضوع أكثر من مرة«.
وبحسب القانون العراقي املعمول به منذ 
 الــعــطــل 

ّ
ــإن ـــ ــقــــرن املــــاضــــي، فـ ســبــعــيــنــيــات الــ

ــلـــب  ــلـــى األغـ ال تـــتـــجـــاوز 16 يــــومــــًا، وهـــــي عـ
مــرتــبــطــة بــاملــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــديــنــيــة 
العامة، وأبرزها »رأس السنة امليالدية، عيد 
الجيش، عيد النوروز، عيد العمال العاملي، 

عيد الفطر، يوم رأس السنة الهجرية، يوم 
عاشوراء، املولد النبوي، وعيد األضحى«. 
وقد أضيف إليها »يوم انهيار نظام صدام 
)ســقــوط الــصــنــم(«،  حــســني أو مـــا يــعــرف بـــ
وأخيرًا »يوم النصر« وهو املرتبط بتاريخ 
نــهــايــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي املــوصــل 
وانـــتـــصـــار الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى تنظيم 

»داعش«.
فـــي الــســيــاق، قـــال مـــســـؤول حــكــومــي قــريــب 
 
ّ
ــادل عــبــد املـــهـــدي، إن مـــن رئــيــس الــــــوزراء عــ
»مــوضــوع العطل هــو واحـــد مــن املواضيع 
الــشــائــكــة فـــي الـــعـــراق وتـــتـــداخـــل فــيــه أمـــور 
عــدة، وربما هو من أكثر امللفات فوضوية، 
ألســبــاب مختلفة، أبــرزهــا مــمــارســة بعض 

املـــكـــونـــات واألحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، عــمــلــيــة 
فرض الهوية، أو ما يعرف بإثبات الوجود 
عــبــر قــضــيــة الــعــطــل«. وأوضـــــح، فــي حديث 
 »التعددية التي 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

يشهدها الطيف الــعــراقــي، واحـــدة مــن تلك 
 مكّون من املكونات مناسبات 

ّ
املشاكل، فلكل

 من املهم 
ّ
وأعياد، ولهذا يشعر الجميع بأن

أن تؤخذ احتفاالتهم في االعتبار«. وتابع 
 
ّ
 »حكومة عبد املهدي تعرف أن

ّ
املسؤول أن

حسم هذا امللف عسير عليها وعلى البرملان، 
لكن هناك خــطــوات مــن قبل رئيس الـــوزراء 
لتشكيل لجنة، أطرافها الرئيسة من دوائر 

األوقاف الدينية، من أجل حسم األمر«.
بدوره، أوضح الخبير في القانون العراقي، 
ــل الـــرســـمـــيـــة فــي  ــطـ ــعـ ــلـ  »لـ

ّ
طـــــــارق حـــــــرب، أن

الــبــالد قــانــونــًا مــعــمــواًل بــه مــنــذ عـــام 1972، 
ولـــغـــايـــة اآلن، وهـــــو نــــافــــذ وحــــــــّدد الــعــطــل 
بشكل دقــيــق، لكن الفوضى الــجــديــدة التي 
خلفتها العملية الديمقراطية والــحــريــات 
غــيــر املــنــظــمــة، جعلت مــجــالــس املحافظات 
املحلية تدخل على الخط، وصــارت تتحكم 
باختيار ما يناسبها من العطل وإعالنها، 
مع العلم أنها ال تملك الصالحية القانونية 
إلعالن العطل«. ولفت حرب، في حديٍث مع 
 »السلطات املحلية 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

 فــي تدمير 
ً
فــي الــعــراق هــي األكــثــر مساهمة

قـــانـــون الــعــطــل، وهــــي الـــتـــي تــتــعــدى دائــمــًا 
 العطلة الرسمية تحّددها 

ّ
على القانون، ألن

الــحــكــومــة ولــيــســت الــســلــطــات املــحــلــيــة في 
 »الحكومة تحدد 

ّ
املحافظات«. وأوضــح أن

الـــعـــطـــل املـــرتـــبـــطـــة بـــاملـــنـــاســـبـــات الــوطــنــيــة 
والــديــنــيــة فــقــط، ولــيــســت تــلــك الــتــي تتعلق 
 »اآلراء 

ّ
ــقــومــيــات«، معتبرًا أن باحتفاالت ال

القومية باتت اليوم تتالعب باألعياد، مثل 
ما تفعل حكومة إقليم كردستان التي تعطل 

قرابة أسبوع كامل ملناسبة عيد النوروز«.

تركيا تتحدث عن دور لها في وقف المعارك 
وتتمسك بقرارها مهاجمة المسلحين األكراد

جاووش أوغلو: العملية العسكرية التركية ليست مرتبطة باالنسحاب األميركي )األناضول(

يرفض األكراد تقليص عطلة عيد »النوروز« )صافين حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

توسعت بقعة زيت االعتراف بعمق 
الترابط الوجودي، العربي الرسمي 

مع االحتالل اإلسرائيلي، ليس فقط 
بتصريحات أقطابه في الرياض وأبو 

ظبي والقاهرة على شاشات االحتالل، 
تطويعًا وترويضًا وخنوعًا وتحريضًا 

إلنهاء قضية فلسطني، بل أيضًا 
عبر زيارات مكثفة لعسكر وأمنيي 

املحتل. اليوم، كل ممارسات االستبداد 
ضد الربيع العربي تبشر بكوارث 

مستقبلية على أصحابها.
من بني ما على تحالف الثورة املضادة 
تسويقه، بأذرع تتنفس كذبًا وتزويرًا 

للواقع، أن الربيع العربي مجرد 
»مؤامرة صهوينية -غربية«. ويبدو 
من تراكم مقدمات االنفجار القادم، 
وإن تأخر، أو ظن البعض أن الشارع 
العربي صار إلى موات، أن فلسطني 

لن تكون بعيدة عن شرارته ومركزه، 
إنطالقًا من تراكم دروس وتجارب 

املوجة األولى للشارع الثائر.
بعض شواهد الحقيقة ليست فقط 

باعتراف رأس نظام االنقالب في 
مصر، بالتخابر والتنسيق مع املحتل 
لقصف أرضه وشعبه في الوقت الذي 

يحاكم فيه الرئيس املعزول محمد 
»التخابر« مع الفلسطينيني،  مرسي بـ

وال حتى باعترافات ساسة وإعالميني 
صهاينة. أخيرًا تسارعت وتيرة 

االعتراف بتشابك مصالح االستبداد 
مع املحتل، وافتضاح أطنان الكذب 

السابق ومن بينه ما قيل عن الثورة 
السورية، وانبطاح أنظمة عربية 

رسمية أمام النظام السوري املرضي 
عنه إسرائيليًا، والحليف لطهران، 
وكحارس حدود أمني لالحتالل، 

بعد تحول البوصلة باتجاه »العدو 
في أنقرة«. هكذا تسابق املبشرون 
باستكمال رواية التالقي الخليجي 

اإلسرائيلي إلى نفخ الروح في نظام 
األسد.

لن يسهل تسويق القصص املتوارثة 
عربيًا، التي تتلمذ عليها جيل 

بروباغندا األنظمة، حيث االنقالبات 
ضرورة كما الفساد واالستبداد.. 
وتأخر مشاريع التنمية، والحفاظ 
على نسب الجهل واألمية، باسم 

تحقيق »التوزان االستراتيجي« تارة، 
و مواجهة »مؤامرة إسرائيل والغرب« 
ولتحرير األرض العربية، تارة أخرى.
باختصار، لم يبق شيئًا لم يسمعه 

ويجربه الجيل العربي الجديد، 
مستفيدًا من دروس وتجارب املاضي 
والحاضر، في محاوالته التخلص من 
االستبداد. جرب هذا الجيل االنتهازية 
والنفاق الغربيني، والتدمير والتهجير 

والتعاطي معنا كبشر فائضني عن 
الحاجة ال نستحق الحياة والحرية. 

فحتى حيل األنظمة ووسائلها ال 
تجدي, ففلسطني لن تكون شماعة 

»املؤامرة«، ال عند »الرجعية« وال 
»التقدمية«. فتراكم اإلفالس، وإن بدا 
ينتصر، لن يتمكن سوى من إطالة 

تنفسه املصطنع. 

موضوع خالفي 
مستجد عاد ليطفو 

على السطح في العراق 
ويتعلّق بالعطل الرسمية 

التي حددها القانون 
بـ20 يومًا، لكنها 

تفوق هذا الرقم بكثير 
بسبب فرض الطوائف 

والقوميات أعيادًا 
خاصة بها وعجز 

حكومي وبرلماني 
عن تقليصها

أشار النائب عن تحالف »سائرون«، غايب العميري )الصورة(، إلى أّن »البرلمان 
يفلح  لم  لكنه  العطل،  قانون  مشروع  ناقش  السابقة  ــه  دورات ي  ف
بإنجازه بسبب الخالفات«، معتبرًا أّن 
البرلمان  أمام  جديدة  مرة  رحه  ط
نفسها«.  للعراقيل  يعرضه  قد  «
باب  ومن  »يفترض،  أنـّـه  أوضــح  و
في  العمل  استمرار  على  لحرص  ا
تحديد  يتم  أن  الــدولــة،  وائـــر  د
بين  لعبة  تركها  وعــدم  لعطل  ا
المسؤولين والسياسيين، ال سيما أّن 
الكثير  الحكومة  يكلّف  األمر  ذا  ه

من األموال والخسائر«.

عجز برلماني
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اإلفراج عنها  إلى  اإلسرائيلي  »الشاباك«  التي اضطر  المعطيات  تكشف 
بعد استشهاد الفلسطينية، شادية محمد الرابي، حجم الدعم الذي 

يحظى به عناصر التنظيمات اليهودية اإلرهابية في دولة االحتالل

ضمن مشاريعها 
التي تعزز سياسة 

الفصل العنصري، 
افتتحت سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس الخميس، 

شارعًا جديدًا شمال 
شرقي القدس 

هدفه الفصل 
بين المواطنين 

الفلسطينيين 
والمستوطنين 
االسرائيليين في 

حركة السير، 
بما يسّهل على 

األخيرين التنّقل 
والوصول إلى مركز 

المدينة المقدسة

45
سياسة

ممن كانوا محسوبني على منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهم بسام الشكعة في نابلس 
)فــقــد ساقيه( وكــريــم خلف فــي أريــحــا )فقد 
البيرة. ونشط  الطويل في  ساقًا( وإبراهيم 
هذا التنظيم على مدار ثالث سنوات كاملة 
ــا عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر مــخــتــلــفــة،  ــهـ ــفـــذ خـــاللـ نـ
العام 1983 على  الدامي في  بينها االعتداء 
الكلية اإلســالمــيــة فــي الــخــلــيــل، والــــذي أدى 
وتم  الكلية.  فــي  ثــالثــة طلبة  استشهاد  إلــى 
العام  فــي  فقط  التنظيم  أفـــراد  على  القبض 
التنظيم ضــم 29 عــضــوًا، إال  1984. ومــع أن 
أن االحـــتـــالل دان 15 فــــردًا فــقــط مــن أعــضــاء 
ــن أصـــبـــح الحـــقـــًا أحـــد  الـــتـــنـــظـــيـــم، بــيــنــهــم مــ
اليوم،  إسرائيل حتى  في  الصحافيني  أبــرز 
في  كبيرة  مهام  تولى  ومــن  حجاي سيغل، 
تسريع وبناء املستوطنات، بما في ذلك عبر 
عمليات التزوير والنصب، زيئف حيفر. وقد 
أصــــدرت مــحــاكــم االحـــتـــالل أحــكــامــًا مخففة 
عــلــى أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم، مـــع أنـــهـــم حـــاولـــوا 
تــفــجــيــر املــســجــد األقـــصـــى وتــفــخــيــخ خمس 

حافالت لركاب فلسطينيني.
ورغــم هــذه األحــكــام، إال أنــه تــم الحقًا إصــدار 
ــاء الــتــنــظــيــم ليطلق  عــفــو رئـــاســـي عـــن أعـــضـ
ــراح آخـــرهـــم فـــي الـــعـــام 1990. وشــكــل هــذا  ســ
الــتــنــظــيــم، والـــكـــشـــف عـــنـــه، نــقــطــة فـــارقـــة في 
تــعــامــل املــســتــوطــنــني مـــع اإلرهــــــــاب، بــعــد أن 
ــوبــــي ضــغــط  تـــبـــيـــنـــت لـــهـــم قــــدرتــــهــــم، عـــبـــر لــ
سياسي، على الفرار من العقاب، ولم يردعهم 
عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الحـــقـــة، وخــصــوصــًا أن 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم بــغــالــبــيــتــهــم تــحــولــوا إلــى 
ــارزة فــي عــالــم املــســتــوطــنــات، ولــدى  نــجــوم بــ
ناشطي األحــزاب اليمينية. ولم يكن الكشف 
عــن التنظيم ومــحــاكــمــة أفــــراده حــاجــزًا أمــام 

ظهور تنظيمات مشابهة الحقًا.

إرهاب فردي و»عشوائي«
ومــــع انــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة األولـــــــى، أصــبــحــت 
ــلــــيــــات املـــســـتـــوطـــنـــني ضــد  اعـــــــتـــــــداءات وعــــمــ
في  تتم  لكونها  سهولة،  أكثر  الفلسطينيني 
يوميًا  املتفجرة  والتظاهرات  املواجهات  ظل 
بـــني االحــــتــــالل وقــــواتــــه وبــــني أفــــــراد الــشــعــب 

ــا تــأيــيــدًا شــعــبــيــًا فـــي صــفــوف  ــرادهــ يــمــنــح أفــ
املستوطنني، مــع إبــقــاء خــط دفـــاع لــدى قــادة 
بــأن أحـــدًا ال يــعــرف بــدقــة هوية  املستوطنني 
هؤالء الفتية، وأنهم »فتية جيدون وأخيار«، 
»املــرفــوضــة« عمومًا ردًا  أعمالهم  عــادة تأتي 
ليهود  انتقامًا  أو  فلسطينية  عمليات  على 
قــتــلــوا فــي هـــذه الــعــمــلــيــات. إلـــى ذلــــك، كشفت 
ــاك« حــقــيــقــة  ــابــ ــشــ الــتــحــقــيــقــات وبـــيـــانـــات »الــ
»يتسهار«  حــاخــامــات مستوطنة  كــبــار  قــيــام 
بإصدار فتوى تجيز »لشبان من املستوطنة« 
ــــوم الـــســـبـــت وكـــســـر حـــرمـــة الــســبــت،  الـــســـفـــر يـ
إلى  »الفتية« إلرشادهم  إلى هــؤالء  للوصول 
كيفية التعامل مع تحقيقات »الشاباك«، بما 
املستوطنة  قــــادة  مــعــرفــة  عــلــى  يــؤشــر عمليًا 
ــدور لــــهــــؤالء »الـــفـــتـــيـــة« فــي  ــ وحـــاخـــامـــاتـــهـــا بــ

جريمة قتل شادية الرابي.
لقد اضطر جهاز »الشاباك« اإلسرائيلي إلى 
اإلفــراج عن هذه املعطيات ملواجهة الضغوط 
ــادة املــســتــوطــنــني  ــ ــتـــي مـــارســـهـــا قــ الـــهـــائـــلـــة الـ
وعلى  »الــشــابــاك«  قــيــادة  على  وحاخاماتهم، 
لــإفــراج  نتنياهو  بنيامني  الحكومة  رئــيــس 
عــن املــعــتــقــلــني، بــمــا فــي ذلـــك االتـــصـــال بشكل 
وهي  شاكيد.  إيليت  القضاء  بوزيرة  مباشر 
تكشف، فــي الــواقــع، حجم الــدعــم الــعــام الــذي 
ــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات الــيــهــوديــة  يــحــظــى بـ
اإلرهـــابـــيـــة مـــن جــمــهــور املــســتــوطــنــني، ومــن 

قيادات املستوطنات وساستها.
وتوضح نظرة سريعة إلى مطلع الثمانينيات 
أن موقف املستوطنني الحالي ليس مستغربًا، 
بــالــنــظــر إلـــى أن هـــذه الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
بدأت منذ العام 1980 في مستوطنات الضفة 
من  كاملني  وتــأيــيــد  بــدعــم  وحظيت  الغربية، 
اإلسرائيلي  اليمني  مجمل  ومــن  املستوطنني 

الذي تعامل بتساهل مع اإلرهابيني اليهود.

التنظيم السري األول
وظهر أول تنظيم يهودي سري في صفوف 
املستوطنني في الضفة الغربية، في الثاني 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1980، عــنــدمــا حـــاول  مـــن 
التنظيم تفجير ســيــارات ثالثة من  أعــضــاء 
رؤساء البلديات في الضفة الغربية املحتلة، 

ينضمون  املستوطنون  وكـــان  الفلسطيني، 
فيها أحيانًا إلــى قــوات الجيش، وفــي بعض 
عملياتهم،  بتنظيم  يقومون  كــانــوا  األحــيــان 
ــيــــمــــا فــــــي بــــــلــــــدات وقــــــــــرى قــــريــــبــــة مــن  ال ســ
املستوطنات، كما في مدينة قلقيلية، وتحت 
ســمــع وتــغــطــيــة اإلعــــالم اإلســرائــيــلــي وقـــوات 
ــتــــداءات  الــجــيــش. واشـــتـــهـــرت مــثــل هــــذه االعــ
بــمــشــاركــة أبــــرز قــــادة املــســتــوطــنــني مــيــدانــيــًا 
فــايــس وموشيه ليفنجر  دانــيــال  آنـــذاك، مثل 
الــذي كان أديــن قبل االنتفاضة بقتل مواطن 
فلسطيني في سوق الخليل، ولم يحكم عليه 

سوى بالسجن لعدة أشهر.
التنظيم  اكتشاف  الفاصلة بني  املــدة  وطيلة 
تــنــظــيــمــات الحـــقـــة،  ــهــــور  الــــســــري األول وظــ
ومرجعياتهم  املستوطنني،  حاخامات  كــان 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــًا فــي حــزبــي »املــفــدال« 
)أصبح اليوم »البيت اليهودي«( و»هتحيا«، 
يــشــددون عــلــى مــا ســّمــوه حــق الـــرد وضــرب 

الفدائية،  العمليات  على  ردًا  الفلسطينيني 
التي سادت  الفاشية  أجــواء  من  مستفيدين 
فــي تــلــك الــفــتــرة. ولـــم يــمــِض وقـــت طــويــل في 
ُكــشــف  حــتــى  )1983ـ1984(  ــنـــوات  الـــسـ تــلــك 
أن  آخــريــن، هما »ت  إرهابيني  عــن تنظيمني 
ت« )أي إرهـــــاب ضـــد اإلرهــــــــاب(، ومــــا عــرف 
ــاء هـــذه  ــ ــــضـ بـــعـــصـــابـــة »لــــفــــتــــا«. وحـــــــــاول أعـ
التنظيمات، وجلهم من املستوطنني، تنفيذ 
وفي  األقــصــى،  املسجد  فــي  تفجير  عمليات 
سطوع  مــن  مستفيدين  فلسطينية،  بــلــدات 
نــجــم حــركــة »أمــنــا جــبــل الــهــيــكــل« وزعيمها 

غرشون سلمون.
ــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة األولـــــــى،  ــتــ ــد االنــ ــعــ وبــ
اخـــتـــفـــى أثــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــســــريــــة. وكـــــان 
الــيــمــني االســتــيــطــانــي قـــد بــــدأ يــشــق طــريــقــه 
إلــــى قــلــب اإلجـــمـــاع اإلســـرائـــيـــلـــي، عــلــى األقـــل 
بالكتل  االحــتــفــاظ  بــوجــوب  االعـــتـــراف  لجهة 
ــات األولــــــــــى،  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة واملـ ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ االســ

وأبــــرزهــــا »عــــوفــــرا« و»يـــتـــســـهـــار« و»كـــريـــات 
أربـــــــــــع«، وجـــمـــيـــعـــهـــا كــــانــــت تــــابــــعــــة لــلــتــيــار 
الـــديـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي مـــقـــابـــل مــســتــوطــنــات 
ــي«، مــثــل  ـــشــ »عــلــمــانــيــة ومـــحـــافـــظـــة بـــعـــض الـ
»معاليه أدومــيــم« و»أريئيل«. ومــع ذلــك، كان 
في  يحثون،  املستوطنات  داخــل  الحاخامات 
االستكانة والخضوع،  الفترة، على عدم  تلك 
ومواصلة أعمال البناء وتوسيع املستوطنات 
الوطنية  الــوحــدة  مــن حكومتي  بــاالســتــفــادة 

بني حزبي »املعراخ« )العمل( و»الليكود«.
إرهابية  عمليات  وقعت  الفترة،  هــذه  وخــالل 
فــرديــة لــم تــكــن خــطــيــرة لــلــغــايــة، وتمثلت في 
ــداءات مــتــفــرقــة، إلــــى أن وقـــعـــت مــجــزرة  ــ ــتـ ــ اعـ
الــحــرم اإلبــراهــيــمــي فــي الخليل، الــتــي نفذها 
ــاروخ غــولــدشــتــايــن، فــي رمــضــان  اإلرهـــابـــي بــ
1994، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا 
ــام  ــ ــــي األيــ ــــالة الـــفـــجـــر. وفــ كــــانــــوا يــــــــؤدون صــ
األولى للمجزرة، بدا مستقبل االستيطان في 

الخليل على كف عفريت، لكن شمعون بيريز 
رفــــض مــقــتــرحــات رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق 
ــــالء مــســتــوطــنــي الــخــلــيــل  ــــني إلخـ إســـحـــاق رابـ
مستوطنة  إلــى  ونقلهم  حياتهم،  على  خوفًا 
»كريات أربع«، فزاد ذلك من ثقة املستوطنني 

بأنفسهم، وبقوة اللوبي املساند لهم.
أعـــوام 1994 و1995 و1996، وحتى  وشــهــدت 
ــار  ــايــــو/أيــ ــبـــل االنــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة فــــي مــ قـ
سلسلة  نتنياهو،  بنيامني  وانــتــصــار   1996
لقاءات وحــوارًا مكثفًا بني قادة املستوطنات 
وبـــني كـــل مـــن إســـحـــاق رابــــني )قــبــل اغــتــيــالــه( 
وشمعون بيريز في األشهر التي شغل فيها 
مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر األمــــن بعد 
االنتخابات  رابــني، وقبل سقوطه في  اغتيال 
املباشرة مقابل خصمه نتنياهو. وأثرت هذه 
إلى  املستوطنني وحاجتهم  نظرة  في  الفترة 
في  بفعل خوفهم  إرهــابــيــة،  تنظيمات سرية 
حينه من استفزاز املجتمع اإلسرائيلي ككل، 
بعد اتفاق أوسلو، وعدم تحويلهم إلى عقبة 
أمام مسيرة التسوية، ما قد يعزز تيار أوسلو 
داخل إسرائيل، خصوصًا أنهم رفضوا اتفاق 
الراحل  الــذي وقــع عليه نتنياهو مع  الخليل 
يــاســر عـــرفـــات. وكــــان املــســتــوطــنــون يخشون 
فــي الــســنــوات األولـــى بعد اغــتــيــال رابـــني، في 
الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995، 
مـــن تــبــعــات أي اعـــتـــداء يــمــكــن نــســبــه لــهــم أو 
الكبير  الــتــحــول  وحـــدث  جـــديـــدة.  لتنظيمات 
في هذا املجال بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد 
وانـــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
املستوطنني  اعــــتــــداءات  وأصــبــحــت   ،)2000(
النفس في  صور وكأنها عمليات دفــاع عن 

ُ
ت

ــقـــي الـــحـــجـــارة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني.  ــه راشـ وجــ
وظــــلــــت األمـــــــــور عـــلـــى نـــــيـــــران هـــــادئـــــة حــتــى 
بــدأت عمليات عصابة »تدفيع  2008، عندما 
الــثــمــن«، الــتــي أيـــدهـــا كــبــار الــحــاخــامــات في 
صــــفــــوف املـــســـتـــوطـــنـــني، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد أن 
ــــؤالء أنـــهـــوا بــفــعــل تــقــدمــهــم فـــي الــســن  كــــان هـ
الــدولــة  فــي ســلــك  عملهم كموظفني رســمــيــني 
وتــوالــت فــتــاواهــم الــشــرعــيــة الــتــي تجيز قتل 
الــفــتــاوى عــادة  الفلسطينيني. وصـــدرت هــذه 
في دروس السبت الدينية، ولم تكن تصل إلى 
الرأي العام اإلسرائيلي إال في أحيان متفرقة، 
مع اإلشارة إلى أن مصدر الفتوى هو حاخام 

سابق، أو متقاعد من سلك الدولة، بالرغم من 
الدينية  الكنيس واملدرسة  أنها تمول نشاط 

التي يعطي فيها عظاته ودروسه الدينية.
ــنـــات فــــي هـــذه  ــتـــوطـ ــانــــت املـــسـ ــى ذلـــــــك، كــ ــ إلــ
فــتــاوى غنية تجيز قتل  الــســنــوات مــصــدر 
ــداء على  ــتــ ــار« )غــيــر الـــيـــهـــود( واالعــ ــيــ »األغــ
ينسبون  املستوطنني  قــادة  وكــان  أمالكهم. 
»افتراضية« تهدف  أنها  إلــى  الفتاوى  هــذه 
ــتـــوراة وال تــدعــو بــالــضــرورة  ــــداء رأي الـ إلبـ
للعمل، كما حدث بعد نشر كتاب »شريعة 
امللك« الذي يجيز قتل األطفال والنساء وَمن 
فــي األرحـــام، ووقــع عليه الحاخام إسحاق 
شــابــيــرا مــن مستوطنة »يــتــســهــار«، ومدير 
املدرسة الدينية االستيطانية »عود يوسف 
حـــــــاي«، وتـــعـــنـــي »يــــوســــف ال يــــــزال حـــيـــًا«. 
وتــواصــلــت عــمــلــيــات »تــدفــيــع الــثــمــن« منذ 
العام 2008 وحتى اليوم. ومع أن االحتالل 
فـــتـــح أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــلـــف فــــي اعــــتــــداءات 
ـــح جــديــة  ــوائـ ــم يـــقـــدم لــ مــخــتــلــفــة، إال أنـــــه لــ

وحقيقية إال في ثالث حاالت فقط.
وقد شهدت إسرائيل منذ العام 2014 تحواًل 
فـــي تــعــامــل أجـــهـــزة األمـــــن مـــع هــــــؤالء، علمًا 
بـــأن هــويــتــهــم كــانــت دائــمــًا مــعــروفــة للجيش 
وسلطاته، بل وحتى للجنود الذين كثيرًا ما 
أمــنــوا لهم األمــن والــحــراســة خــالل مواجهات 
يــــومــــيــــة واعــــــــتــــــــداءات عــــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــني 
وحقولهم، ال سيما خالل موسم قطف الزيتون. 
ففي العام 2014، استطاع »الشاباك« أن يبدأ 
بــفــرض اإلبــعــاد عــن أراضــــي الــضــفــة الغربية 
مئير  بينهم  الناشطني،  هــؤالء  مــن  ملجموعة 
إيتينجر، وهو حفيد الحاخام اليهودي مئير 
كهانا، وإبعادهم إلى داخل إسرائيل، وعندها 
الفلسطينية  الــبــلــدات  إلــى  العمليات  انتقلت 
فــي أراضــــي 1948، وســـط مـــحـــاوالت إلحـــراق 
مساجد. لكن التطور األكبر وقع عندما قامت 
مجموعة من هؤالء املبعدين بإحراق كنيسة 
واضــطــرار  طبريا،  فــي  التاريخية  »الطابغة« 
ــتــــالل إلــــى إجــــــراء تــحــقــيــق جـــــدي، بفعل  االحــ
الدين املسيحي، ودالالت  الكنيسة في  مكانة 
االعــتــداء عليها فــي الــعــالــم الــغــربــي. وأفضت 
التحقيقات املكثفة إلى القبض على مجموعة 
الــتــالل«، تبني الحقًا أن مــن بينهم  مــن »فتية 
حفيد كهانا وآخرين، شكلوا تنظيمًا يهوديًا 
بــاســم »الـــتـــمـــرد«، يــدعــو إلـــى عـــدم االعـــتـــراف 
بسيادة الدولة والعمل على تفجير األوضاع 
إقامة  تتيح  عامة  إلــى حالة فوضى  وصـــواًل 

»مملكة إسرائيل الدينية«.
التي أدلى بها »الشاباك«  ووفقًا للمعلومات 
أخـــيـــرًا فـــي مــســألــة الــتــنــظــيــم الــــذي يــنــســب له 
»الــشــابــاك« قــتــل شــاديــة الـــرابـــي، تــبــدو هناك 
الــجــديــدة من  املجموعة  مــع  قــواســم مشتركة 
املدرسة الدينية »بري هآرتس« في مستوطنة 
ــة  ــدولــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ »رحـــــالـــــيـــــم«، لـــجـــهـــة رفــــــض سـ
أيضًا وجــود تعاون  لكنها بينت  وسلطتها، 
»يــتــســهــار«، وعموم  هـــؤالء ومستوطني  بــني 
القيادة الدينية والروحية للمستوطنني، التي 
مكتوبة،  رســالــة  وفــي  علنًا  نتنياهو  طالبت 
الفتية«  »هــؤالء  بتخليص  املاضي،  األسبوع 
بــراثــن تحقيقات »الــشــابــاك« ونقلهم إلى  مــن 
ــرة القضاء  الــشــرطــة، فيما كــشــف عــن أن وزيــ
مع  هاتفي  باتصال  تكتف  لــم  شاكيد  إيليت 
التقت  بــل  التنظيم  فــي  املعتقلني  أحــد  عائلة 
ــر، خـــالفـــًا لــلــقــانــون.  ــ ــراد عــائــلــة مــعــتــقــل آخـ ــ أفــ
ويــعــكــس هـــذا كــلــه حــجــم تــأثــيــر املستوطنات 
خلفية  توفير  على  حاخاماتها  يــروجــه  ومــا 
ــــازت وتــجــيــز تــفــريــخ هــذه  فــكــريــة وديــنــيــة أجـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة فــــي املــســتــوطــنــات 
اإلســرائــيــلــيــة مـــن جــهــة، والــــــوزن االنــتــخــابــي 
الحقيقي واملتخيل للمستوطنني عند ساسة 

اليمني اإلسرائيلي من جهة ثانية.

مستوطنات الضفة 
مستنقعات اإلرهاب

»شارع الطوق«... أبرتهايد متجدد

الثمن«  »تدفيع  عمليات  تواصلت 
ــســبــهــا إلــى  ــالل ن ــ ــت ــ مـــع بــــدء االح
والحديث  التالل«،  »فتية  مجموعات 
ممن  الشبان  مــن  مجموعات  عــن 
يعيشون  أو  ــدارس  ــم ال مــن  تــســربــوا 
في  ويتمركزون  اجتماعية  ضائقة 
القانونية،  غير  االستيطانية  ــؤر  ــب ال
لمؤسسات  منهم  احــتــرام  أي  دون 
كانت  المقابل،  في  وهيبتها.  الدولة 
تستوعب  اإلسرائيلية  المستوطنات 
الدينية،  مدارسها  في  الفتية  هؤالء 
التظاهرات  وكانت تستعين بهم في 
عمليات  إلحباط  الجيش  قــوات  ضد 

إزالة البؤر االستيطانية.

تبرير جرائم 
»فتية التالل«

الغالف

تحقيق

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــي الــــذي  ــ ــابـ ــ ــداء اإلرهـ ــ ــتـ ــ كـــشـــف االعـ
الفلسطينية  استشهاد  عــن  أسفر 
ــــي 13  ــة مـــحـــمـــد الــــــرابــــــي، فـ ــ ــاديـ ــ شـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي، عـــن وجـــود 
إرهابي يهودي جديد، يضاف  تنظيم ســري 
ــانـــت نــشــطــت فــي  ــقـــة، كـ ــى تــنــظــيــمــات ســـابـ ــ إلـ
األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة فــــي الـــعـــام 
اإلســـرائـــيـــلـــي  االحــــتــــالل  اضـــطـــر  ــد  ــ وقـ  .1967
أخــيــرًا، فــي حــمــى الــدفــاع عــن نفسه فــي وجــه 
في  املــتــطــرف،  االستيطاني  اليمني  اتــهــامــات 
األسبوعني املاضيني، بعد اعتقال »مجموعة 
من فتية التالل«، إلى االعتراف بأن املجموعة 
ــم اعـــتـــقـــالـــهـــا وخـــضـــعـــت لــتــحــقــيــقــات  الـــتـــي تــ
إرهابية  »الــشــابــاك«، هي عمليًا منظمة  لــدى 
جـــــديـــــدة، تــــوفــــرت أدلـــــــة حــــــول تــــورطــــهــــا فــي 

بيّنت التحقيقات أن قتل 
الرابي يتجاوز مرحلة 

العمليات الفردية

مع اندالع االنتفاضة 
األولى أصبحت االعتداءات 

أكثر سهولة

عصابات صهيونية ومدارس دينية 
دموية برعاية ضمنية رسمية

افتتاح طريق نحو المزيد من التوّسع 
االستيطاني في القدس

التي  السيارة  الــرابــي، عبر رشــق  قتل  عملية 
بالحجارة  وأبــنــاءهــا  وزوجــهــا  تقلها  كــانــت 
ــتـــرة الـــقـــريـــب مـــن مــســتــوطــنــة  عــنــد حـــاجـــز زعـ
دينية  يهودية  مدرسة  تقع  حيث  »رحاليم«، 

تسمى »بري هآرتس« وتعني ثمار البالد.
وبينت املعطيات التي اضطر جهاز »الشاباك« 
اإلســرائــيــلــي إلــى نشرها فــي وســائــل اإلعــالم 
اإلرهــابــيــة،  العملية  منفذي  أن  اإلســرائــيــلــيــة، 
أفــراد ممن يعرفون »بفتية  لم يكونوا مجرد 
املستوطنون  يطلقها  تسمية  وهــي  الــتــالل«، 
واإلعالم اإلسرائيلي على املستوطنني الذين 
يشنون اعتداءات بشكل دائم ومنهجي على 
مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــني، بـــل إنـــهـــم تــعــدوا 
مرحلة العمليات الفردية إلى تنظيم أنفسهم 
ــن املـــدرســـة  ــة، تــتــخــذ مــ ــيــ ــابــ فــــي جـــمـــاعـــة إرهــ
لها.  مقرًا  »ريحاليم«  مستوطنة  في  الدينية 
ــة الــديــنــيــة عــمــلــيــًا غــطــاًء  وتـــوفـــر هـــذه املـــدرسـ

اإلبراهيمي  الحرم  حظي منّفذ مجزرة 
باروخ  المجرم   ،1994 عام  الخليل  في 
له  تذكاري  نصب  بإقامة  غولدشتاين، 
في مستوطنة »كريات أربع« تحّول مزارًا 
المستوطنون  اعتبره  فيما  لمؤيديه، 
بطًال  والدينيون  السياسيون  وقادتهم 
يهوديًا. إلى ذلك، وثقت الكاميرا عضو 
وأحد  »المفدال«  حزب  عن  الكنيست 
أعتى المستوطنين، حنان بورات، وهو 
يوزع الهدايا على أطفال المستوطنين 
بفعل المجزرة، وهو يتمنى عيد بوريم 

»مساخر« سعيدًا لشعب إسرائيل.

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عصر 
دورياتها  من  بتعزيزات  اهلل،  رام  أمس، 
العسكرية، ودهمت عددًا من البنايات، 
من أجل االستيالء على كاميرات المراقبة 
أن  صحافية  مــصــادر  وذكـــرت  منها. 
قوات االحتالل اقتحمت حي الماصيون 
بلدة  جهة  من  اهلل،  رام  مدينة  جنوب 
بمداهمة  وبــدأت  الــمــجــاورة،  رافــات 
التجارية،  والمحال  البنايات  من  عــدد 
تسجيالت  على  لالستيالء  محاولة  في 
صور  لتحصيل  منها  المراقبة  كاميرات 

وجوه فلسطينيين مطلوبين لالحتالل.

نصب تذكاري لغولدشتاين

كاميرات رام اهلل مطلوبة

يفصل الشارع حركة سير المواصالت بين الفلسطينيين والمستوطنين )فرانس برس(

ر اعتداءات المستوطنين إسرائيليًا وكأنها دفاع عن النفس )أحمد غرابلي/فرانس برس( تصوَّ

في منطقة وادي النار، في حني يوجد نفقان 
في منطقتي جبل الزيتون وأبو ديس يمتدان 
ــارع رقـــم 70  حــتــى الــزعــيــم، ومـــن هــنــاك إلـــى شـ
قـــرب عــنــاتــا، والــــذي افــتــتــح أخــيــرًا أمـــام حركة 
املركبات الفلسطينية املتجهة من رام الله إلى 
العيزرية وأبو ديس، مرورًا بالشارع الجديد. 
وكــــــان الــــشــــارع رقـــــم 70 الــــواقــــع فــــي أراضـــــي 
 2070 مجموعه  ما  التهم  قد  الغربية،  الضفة 
دونــمــا مــن أراضـــي العيسوية، الــطــور، عناتا، 
أبــو ديـــس، الــعــيــزريــة والــزعــيــم، فيما سيربط 
أبــو ديــس والعبيدية  بــلــدات  الــشــارع الجديد 
دون  مــن  الله  رام  بمنطقة  وعناتا  والعيزرية 
املــعــروف  القديم  الــشــارع  فــي  للمرور  الحاجة 
بـــشـــارع »أبـــــو جـــــــورج«. وكـــــان وزراء ونــــواب 
كنيست إسرائيليون، إضافة إلى رئيس بلدية 
االحتالل في القدس، شاركوا صباح أمس، في 
احتفال تدشني شارع »4370«. ويربط الشارع 
املــذكــور مستوطنة »آدم« بــشــارع رقــم »1« أو 
ــارع »تـــل أبــيــب الـــقـــدس«، ويــقــع بـــني مــفــرق  شــ
»أرض الــســمــار« مــن أراضــــي قــريــة لفتا وبــني 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــالل  ــتـ ــ ــلــــطــــات االحـ ــة افــــتــــتــــاح ســ ــ ــدفـ ــ ــيــــس صـ لــ
اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، لـــشـــارع فصل 
عـــنـــصـــري جــــديــــد فــــي الــــقــــدس وهـــــو »شـــــارع 
ــارع الــطــوق«  4370«، والــــذي يــأتــي ضــمــن »شــ
رقــم 4585، املــكــّون مــن جسور وأنــفــاق وهدفه 
في  واملستوطنني  الفلسطينيني  بــني  الفصل 
حـــركـــة الـــســـيـــر، إذ تــتــجــه ســـلـــطـــات االحـــتـــالل 
نــحــو إتـــمـــام مـــشـــروع اســتــيــطــانــي آخــــر يــدفــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون ثـــمـــنـــه، ويـــفـــصـــل ضـــواحـــي 
وقــــرى فلسطينية عـــدة عــن املــديــنــة املــقــدســة. 
ر مـــديـــر دائــــــرة الــخــرائــط 

ّ
ــاق، حـــــذ ــيـ وفــــي الـــسـ

العربية«  الدراسات  »جمعية  في  والجغرافيا 
»بــيــت الـــشـــرق« فـــي الـــقـــدس، خليل  الــتــابــعــة لـــ
تفكجي، في حديث مع »العربي الجديد«، من 
التداعيات املحتملة الفتتاح شارع األبرتهايد 
الجديد، والذي يفصل حركة سير املواصالت 
الضفة  فــي  واملستوطنني  الفلسطينيني  بــني 
الــغــربــيــة. ويــقــع الــشــارع الــجــديــد شــمــال شرق 
الفلسطينية.  جبع  قرية  مــن  بالقرب  الــقــدس، 
وهـــــو وفـــــق تـــفـــكـــجـــي، قــــد يـــمـــهـــد إلـــــى تــنــفــيــذ 
الفلسطينيون  يدفع  آخر  استيطاني  مشروع 
بنتيجته مزيدًا من األثمان على األرض، وذلك 
مــن خــالل فصل بلدتي الــعــيــزريــة وأبـــو ديس 
محيطهما،  عن  املقدسة  املدينة  شــرق  جنوب 
وتغيير حــركــة السير مــن شـــارع قــديــم يعرف 
بـــشـــارع »أبـــــو جــــــورج« شــــرق عـــنـــاتـــا، والــــذي 
تــســلــكــه مـــركـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــني حـــالـــيـــًا مــن 
هذا  الــشــمــال.  باتجاه  الغربية  الضفة  جنوب 
ــّيـــم الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن عــــزل قـــريـــة الـــزعـ  عـ

ً
فـــضـــال

إلـــى الـــشـــرق مـــن الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
ــنـــة، وتــحــويــلــهــا  ــزاًل كـــامـــال عــــن مـــركـــز املـــديـ ــ عــ
 
ّ
أن تــمــامــًا. ورأى تفكجي،  إلــى »غــيــتــو« مغلق 

حددت  التي  سيره  بمسارات  الــشــارع  افتتاح 
انتقال  لــه مــن قبل االحــتــالل، سيسّهل حــركــة 

»بنيامني«، يسرائيل غانتس، الذي شارك في 
»أنبوب األكسجني  أنه  أمــس،  الشارع،  افتتاح 
ملــســتــوطــنــي بــنــيــامــني واملــنــطــقــة كــلــهــا، الــذيــن 
ــمــون أو يــقــضــون أوقــاتــهــم 

ّ
يــعــمــلــون أو يــتــعــل

فـــي الـــقـــدس«، فـــي حـــني، اعــتــبــر رئــيــس بلدية 
االحتالل في القدس، موشي ليئون، أن افتتاح 
هذا الشارع هو »الرابط الطبيعي واملطلوب« 
بينما  بالقدس.  »بنيامني«  مستوطني  لربط 
قــال وزيـــر املــواصــالت اإلســرائــيــلــي، يسرائيل 
ـــه »خــطــوة مهمة لــربــط مستوطني 

ّ
كــاتــس، إن

ــا ســـمـــاه  ــ ــــدس«، وتــــعــــزيــــز مــ ــقــ ــ ــالــ ــ بـــنـــيـــامـــني بــ
»متروبولني القدس«.

انطالقًا من ذلك، قدم مركز »عدالة« القانوني 
في الداخل الفلسطيني، بالتعاون مع االئتالف 
ــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــني  ــي لـــلـــدفـــاع عــ ــلــ األهــ
فــي الـــقـــدس، بــاســم مــؤســســات حــقــوق إنــســان 
ورؤســـاء  جماهيرية  ومــؤســســات  فلسطينية 
والعيزرية  ديــس  أبــو  )فــي  املحلية  السلطات 
فلسطينيني،  مواطنني  وبــاســم  والــســواحــرة(، 
املحلية  الهيكلية  الــخــارطــة  على  اعــتــراضــات 
4585 لشارع الطوق الشرقي - املقطع املركزي 
وعــلــى الــخــارطــة الهيكلية لــلــواء الــقــدس، ألنه 
ــة 1200 دونــــــم مــن  ــرابــ قــ ســيــســبــب مــــصــــادرة 
كون  املنطقة،  سكان  الفلسطينيني  أصحابها 
الشارع سيمر على طول األحياء الفلسطينية 
مـــن الـــغـــرب حــتــى الـــشـــرق ومـــن الــشــمــال حتى 
الـــجـــنـــوب، وغــــربــــي املـــســـالـــك الـــتـــالـــيـــة: ســلــعــة 
وجــعــابــيــس وبــشــيــر وشــقــيــرات وقــنــبــر وحــي 
املدارس وأم ليسون وصور باهر وجبل املكبر 
املـــوجـــودة  الفلسطينية  واملــنــاطــق  ــاء  ــيـ واألحـ
شرقي املسالك التالية: أبو ديس والسوا حرة 
الشرقية والشيخ سعد. أما الخارطة الهيكلية 
ــقــــدس، فــســتــســبــب بــتــقــطــيــع أوصــــال  لـــلـــواء الــ
األحياء الفلسطينية في القدس وإلى فصلها 
الواحد عن اآلخــر، بحسب بيان »عدالة« على 

موقعه اإللكتروني.

النفق املــؤدي إلى جبل املشارف. ويبلغ طول 
الـــشـــارع ثــالثــة كــيــلــومــتــرات ونــصــفــًا، وأطــلــق 
األبرتهايد«  الفلسطينيون اسم »شــارع  عليه 
ألن الــشــارع يقسمه جـــدار يصل ارتــفــاعــه إلى 
الفلسطينيني  السائقني  بــني  يفصل  أمــتــار،   8

والسائقني من املستوطنني اإلسرائيليني.
وكـــان قــد افتتح الــجــانــب الــغــربــي مــن الــشــارع 
ــوعــــني لــلــفــلــســطــيــنــيــني، الـــــذيـــــن ال  ــبــ قـــبـــل أســ
يــســمــح لــهــم بـــالـــدخـــول إلــــى الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
فـــي حـــني افــتــتــح أمــــس الــجــانــب الــغــربــي منه 
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــيـــل وصـ ــهـ ــتـــسـ ــنـــني لـ ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ لـ
املشارف.  الفرنسية« وجبل  »التلة  مستوطنة 
ــتــــالل، وفــــق مـــا ذكـــرت  وبــحــســب مــخــطــط االحــ
 الحاجز 

ّ
صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، فإن

ــن ســـكـــان الــضــفــة  ســيــمــنــع الــفــلــســطــيــنــيــني مــ
القدس. وبالنتيجة،  إلى  الدخول  الغربية من 
في  سيسافرون  الفلسطينيني  السائقني   

ّ
فــإن

الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس 
من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها. 
االستيطاني  املجلس  رئيس  اعتبر  ذلــك،  إلــى 

ــن مــســتــوطــنــات شـــمـــال شــرق  املــســتــوطــنــني مـ
ــقـــدس وشـــــرق رام الـــلـــه إلــــى مـــركـــز الـــقـــدس،  الـ
املدينة  فــي محيط  املستوطنات  ربــط  وكــذلــك 
املـــقـــدســـة بــعــضــهــا بــبــعــض مــــن خـــــالل شــبــكــة 
معقدة من األنفاق والجسور والطرق التي تم 
، ما يعني إحــداث فصل كامل 

ً
تشييدها فعال

بني الفلسطينيني أصحاب األرض الشرعيني، 
واملــســتــوطــنــني فــي املــســتــوطــنــات املــقــامــة على 
 
ّ
أراض فلسطينية مصادرة. وقال تفكجي »إن

ــادة ســلــطــات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي إحــيــاء  إعــ
مــشــروع شـــارع الــطــوق، ســيــكــون مــن نتائجه 
هـــدم عــشــرات املــنــازل فــي املنطقة املــمــتــدة من 
صــــور بـــاهـــر وحـــتـــى مــنــطــقــة الـــزعـــيـــم جــنــوب 
شرق مدينة القدس املحتلة«. ويحمل مشروع 
شارع »الطوق« اسم »طريق الحزام الشرقي« 
رقم 4585، وهو امتداد للطريق الذي يبدأ من 
شــــارع مــســتــوطــنــة »مــعــالــيــه أدومـــيـــم« شــمــال 
شرقي قرية العيسوية، وينتهي جنوب قرية 
أم طــوبــا جــنــوب شــرق الــقــدس. ويتصل بهذا 
املــســار، طـــرق مــثــل طــريــق الــقــطــار مــن الخليل 
غــربــًا وحــتــى »أم لــيــســون« شـــرقـــًا، واملــســطــرة 
من طريق الخليل قــرب ديــر مــار الياس حتى 
ــوصــلــة جنوبًا 

ُ
امل أم طــوبــا، واالســتــمــرار بتلك 

إلــى مدينة بيت ســاحــور والــهــورديــون )جبل 
الــفــرديــس(. ويــقــع مــســار الــطــريــق عــلــى أراض 
بـــمـــلـــكـــيـــات خــــاصــــة، ويـــتـــضـــمـــن الــــعــــديــــد مــن 
الجسور واألنــفــاق، وهــي تتصل في كثير من 
الحاالت  القائمة، وفي بعض  بالطرق  املواقع 
التي  التنظيم  مشاريع  فــي  صدقة 

ُ
امل بالطرق 
تمّر عليها.

ــــن املـــواطـــنـــني  الـــكـــثـــيـــر مـ  
ّ
وأّكـــــــــد تـــفـــكـــجـــي، أن

ــرور هــذا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني ســيــتــضــررون مـــن مـ
ق 

ّ
الــطــريــق ألســبــاب عــــدة؛ مــنــهــا مــا هــو متعل

ــال  ــمـ ــتــــرًا، وأعـ ــعـــرض الـــطـــريـــق الـــبـــالـــغ 30 مــ بـ
ــل فــي األعـــمـــال الــتــرابــيــة 

ّ
التجميل الــتــي تــتــمــث

من حيث الحفر والطم وَمَيالن الجوانب الذي 

يتجاوز في كثير من األحيان عرض الطريق 
ــــالل خـــطـــوط الــبــنــاء  األصــــلــــي، وكــــذلــــك مــــن خـ
من  كثير  في  تشير  والتي  للطريق،  املقترحة 
األحـــيـــان إلـــى خــط بــنــاء شــمــااًل ويــمــيــنــًا يبلغ 
 هناك 

ّ
أن أي  الــطــريــق.  مــن منتصف  مــتــرًا   70

في  وتــزيــد  الغاية،  لهذه  مترًا مخصصة   140
الرقم، خصوصًا عند  املناطق عن هذا  بعض 
مداخل األنفاق ومخارجها. وحسب التخطيط 
ه سيتسبب في هدم بيوت 

ّ
املقترح للشارع، فإن

بأصحاب  الكبير  األذى  يلحق  مــمــا  سكنية، 
علن عنه إلى اآلن هو 

ُ
هذه البيوت وعددها امل

يــتــعــّرض ملواقع  الــشــارع   
ّ
أن بــيــوت. كما  ستة 

ــار  مـــــزروعـــــة بــــاألشــــجــــار، وخــــصــــوصــــًا أشـــجـ
ــا يــتــســبــب بـــخـــســـارة  ــمـ ــرة، مـ ــمــ ــثــ ــتــــون املــ ــزيــ الــ

اقتصادية كبيرة ملالكي هذه األراضي.
 الـــجـــزء املــقــابــل ملــلــعــب جــامــعــة 

ّ
إلــــى ذلــــك، فــــإن

الــقــدس فــي بــلــدة أبـــو ديـــس، يــقــع عــلــى مسار 
جدار الضم والتوّسع العنصري، ويتفرع جزء 
الــســواحــرة  ببلدة  الــقــائــم  الــشــارع  ليربط  منه 
الشرقية وجامعة القدس، فقد كان هذا املوقع 
مــعــبــرًا لــســكــان املــنــطــقــة، ويــربــطــهــم بــبــعــض، 
ــنـــاء الــقــدس   عـــن كـــونـــه ُيــســّهــل عــلــى أبـ

ً
فـــضـــال

وطالب وأساتذة جامعة القدس عقد لقاءات، 
وقد تم إغالقه بالكامل.

وأطــــــول جــســر فـــي شـــــارع الـــطـــوق رقــــم 4585 
ــقــــع شــــارع  ــاق، ويــ ــ ــفــ ــ املـــــكـــــّون مــــن جــــســــور وأنــ
يقع  ضمنه،  الجديد  االستيطاني  األبرتهايد 

سيسّهل الشارع ربط 
المستوطنات في محيط 

المدينة المقدسة 
بعضها ببعض
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67
سياسة

  شرق
      غرب

كوربن: يمكن اإلطاحة 
بحكومة تيريزا ماي

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني 
ــعــــارض، جــيــريــمــي كـــوربـــن، أمــس  املــ
ــقـــاده بــإمــكــانــيــة  ــتـ الــخــمــيــس، عـــن اعـ
الثقة  سحب  على  التصويت  نــجــاح 
من الحكومة خالل تصويت البرملان، 
الثالثاء املقبل، على اتفاق بريكست، 
تيريزا  الـــوزراء  أبرمته رئيسة  الــذي 
ــاي مـــع الــجــانــب األوروبــــــــي. وقـــال  مــ
كوربن »أقــول لتيريزا ماي: إذا كنت 
واثــــقــــة بــصــفــقــتــك فـــدعـــيـــنـــا نــتــوجــه 
الــقــرار في  النتخابات عــامــة ونــضــع 
يــد الــشــعــب. وإال، فـــإن حـــزب العمال 
ســـيـــتـــقـــدم بــطــلــب ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
الحكومة في اللحظة التي نرى أنها 

تمتلك أكبر فرص النجاح«. 
)العربي الجديد(

السلطة تعرقل
زيارة هنية لموسكو

مطلعة،  فلسطينية  مـــصـــادر  أكــــدت 
 اتصاالت السلطة 

ّ
أمس الخميس، أن

في  الفلسطينية مع روسيا نجحت 
إلغاء زيارة رئيس املكتب السياسي 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هنية  لــحــركــة »حـ
)الــصــورة(، إلى موسكو، والتي كان 
يفترض أن تبدأ في 15 يناير/ كانون 
 
ّ
الــثــانــي الــحــالــي. وقــالــت املــصــادر إن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ف وزير الخارجية رياض املالكي 

ّ
كل

بإجراء اتصاالت مع روسيا لعرقلة 
الزيارة ومنعها.

)العربي الجديد(

لودريان: فرنسا 
ستنسحب من سورية بعد 

الحّل السياسي
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي،  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
جــان إيــف لــودريــان، أمــس الخميس، 
أن بـــــالده ســتــنــســحــب عــســكــريــا من 
ســـوريـــة عــنــدمــا يـــتـــّم الـــتـــوصـــل إلــى 
ــاســــي«. وقـــــــال لـــــودريـــــان،  ــيــ ــل ســ ــ »حــ
»نحن  الفرنسية:  »ســيــنــيــوز«  لقناة 
مــوجــودون في الــعــراق، وموجودون 
ــة إلـــى  ــوريــ بــشــكــل مـــتـــواضـــع فــــي ســ
ــــن«. وأضـــــــــاف  ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جــــــانــــــب األمـ
ــتـــم الـــتـــوصـــل  ــا يـ ــنـــدمـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــالـ »بـ
ــيــــاســــي ســـنـــنـــســـحـــب«.   ســ

ّ
إلـــــــى حـــــــل

ورحــــب بـــ«الــتــغــّيــر« الــظــاهــر ملــوقــف 
الرئيس األميركي دونالد ترامب من 

االنسحاب من سورية.
)فرانس برس(

األردن يتلقى طلبًا 
الستضافة المفاوضات 

اليمنية
عن  الــخــمــيــس،  أمــــس  األردن،  أعـــلـــن 
تلقيه طلبا يمنيا الستضافة جولة 
ــات بــــن وفـــــــدي الــحــكــومــة  ــاوضــ ــفــ مــ
والــحــوثــيــن فـــي عـــمـــان. وقــــال وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــــؤون املـــغـــتـــربـــن، 
ــن الــــصــــفــــدي )الـــــــــصـــــــــورة(، فــي  ــ ــمـ ــ أيـ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي خــالــد الــيــمــانــي، 
الحكومة  مــن  طلبا  تلقى  األردن  إن 
الــيــمــنــيــة لــعــقــد لـــقـــاء بـــن الــحــكــومــة 
)الحوثين(  الله«  »أنــصــار  وجماعة 
في عمان، و«ستتم دراسة الطلب في 
ضــوء الثوابت األردنــيــة لحل األزمــة 

اليمنية«.
)العربي الجديد(

مقبرة جماعية 
لـ»داعش« شرق درنة

ــهــــالل األحـــمـــر  تـــمـــّكـــن فـــــرع جـــهـــاز الــ
فـــي مــديــنــة درنــــــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
مـــن انــتــشــال رفــــات عـــدد مـــن الجثث 
ــــي مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة عـــثـــر عــلــيــهــا  فـ
فــي منطقة املــشــتــل الـــزراعـــي، وســط 
مــرتــفــعــات الــفــتــائــح، شــــرق املــديــنــة. 
وتناقلت وسائل إعالم محلية أنباء 
الـــ48 التي  تفيد بــأن من بن الجثث 
عثر عليها جثث قيادين في تنظيم 
ــان يــســيــطــر على  ــذي كــ ــ »داعـــــــش«، الـ
املدينة قبل أن تتمكن قوات »مجلس 
شـــورى« املدينة مــن طــرده منتصف 
فــي  ــهـــر  لــيــتــمــتــرس ألشـ ــام 2015،  ــ عـ

مرتفعات الفتائح.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ أنور الخطيب

رجح رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
الــقــطــريــة، عــبــد الــعــزيــز  فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
األنـــصـــاري، أن تــصــدر لــوائــح قــطــريــة جــديــدة 
ألفراد أو كيانات إرهابية، وشدد على التعاون 
ــات  ــ ــــواليـ والـــتـــنـــســـيـــق املـــســـتـــمـــر بــــن قـــطـــر والـ
املتحدة في مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه 
ــاربـــة مــمــولــيــه والـــقـــائـــمـــن عــلــيــه. وقـــال  ومـــحـ
»العربي الجديد«  األنصاري، في تصريحات لـ
تــعــلــيــقــا عــلــى انــعــقــاد الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
الثاني بن قطر والواليات املتحدة في الدوحة 
األحد املقبل، إن »الدولتن ستقومان بإصدار 
إعـــــالن مــشــتــرك عـــن مـــخـــرجـــات هــــذا الـــحـــوار، 
سواء االستراتيجي العام، او الحوار القطري 
األميركي ملكافحة اإلرهاب«. ولفت األنصاري، 
ــعــــربــــي  ـــ«الــ لــ ــلــــى ســـــــــؤال  عــ ــعـــــرض رده  ــ مـ فـــــي 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

على الرغم من الهدوء الذي ساد في السودان، 
أمـــس الــخــمــيــس، فـــإن ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
فــي احــتــجــاجــات أم درمـــان واقــتــحــام الشرطة 
إلى  بــاإلضــافــة  املــصــابــن،  ملالحقة  ملستشفى 
ــن حـــــزب املــؤتــمــر  ــة لـــنـــائـــبـــة عــ ــرطـ ــة الـــشـ ــانــ إهــ
ساعات  بعد  الحكومة،  في  الشريك  الشعبي، 
ينقل  قــد  للحزب،  مناصر  متظاهر  مقتل  مــن 
الصراع إلى داخل الحكومة، مع تزايد الضغط 

على »املؤتمر الشعبي«. 
وكــانــت االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، الــتــي بــدأت 
فـــي 19 ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، قد 
انطلقت احتجاجا على غــالء األسعار ونــدرة 
بعض السلع، لكن سقف املطالب ارتفع ليصل 
إلـــى مــرحــلــة املــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، فيما 
ــل الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي، عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــ واصــ
تــحــديــه لــلــمــتــظــاهــريــن، مــعــتــبــرًا أن ســـفـــارات 
واستخبارات أجنبية تسيرهم. وسقط ثالثة 

الجديد«، إلى أن »االتفاق على تعريف مشترك 
لـــإرهـــاب ســيــكــون أحـــد املـــحـــاور املــهــمــة التي 
البلدين  بــن  االستراتيجي  الــحــوار  يناقشها 
في كل االجتماعات«، لكنه أشار إلى أن »هناك 
تعريفات قانونية تسرد في القوانن الصادرة 
الــدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة  من 
)حول تعريف اإلرهــاب(، وإنما نحن في دولة 
قــطــر قــمــنــا بــتــحــديــد الــتــعــريــفــات فـــي قــانــون 
أن  املــعــدل لسنة 2017، كما  اإلرهـــاب  مكافحة 
املرجع األساسي في ذلــك هو قــرارات مجلس 
األمن الصادرة من األمم املتحدة«. وحول الدور 
املرتقب ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
الـــذي سيفتتح بــالــدوحــة، قــال األنــصــاري »ال 
شك أن مكتبا لألمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
سيثري  أسبابه  ومعالجة  العنيف  والتطرف 
جهود دولــة قطر والــدول األعــضــاء، علما بأن 
ــبـــارة فـــي هــذا  ــادرات جـ ــبــ ــة قــطــر لــديــهــا مــ ــ دولـ
ــــود هـــذا املــكــتــب سيجعله رافـــدًا  املـــجـــال ووجـ
ــة قــطــر لــتــبــنــيــهــا الــكــثــيــر من  لــلــمــنــطــقــة ولـــدولـ
املشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف 

واإلرهاب« على حد تعبيره.
جــــديــــدة  قــــــوائــــــم  هـــــنـــــاك  كـــــانـــــت  إذا  وفــــيــــمــــا 
ستصدرها اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
، بعد القوائم الثالث التي أصدرتها، 

ً
مستقبال

أوضح األنصاري أن ظاهرة اإلرهاب مستمرة، 
وهي تهدد الوجود اإلنساني وجميع الدول، 
لذلك من املحتمل جدًا، من مبدأ حماية األمن 
الدول  والتعاون بن جميع  الدولين  والسلم 
فــي تــبــادل املــعــلــومــات، صـــدور قــوائــم جــديــدة 
مــن وقـــت آلخــــر، بــخــصــوص إدراج إرهــابــيــن 
ــــم مــــتــــى مـــــا وجـــــدت  ــــوائـ ــقـ ــ ــيــــن عــــلــــى الـ ــافــ إضــ

ــة  عـــلـــى تــقــيــيــم هـــــذه الــــجــــهــــود، وتـــعـــتـــبـــر دولــ
ــازة فـــي هــــذا الــتــقــيــيــم.  ــتـ ــمـ قــطــر مـــن الــــــدول املـ
الحوار  فــي وثيقة  أثنت  قــد  وكــانــت واشنطن 
االســتــراتــيــجــي بــن قــطــر وأمــيــركــا، عــلــى عمل 
الدوحة في مكافحة اإلرهاب ومصادر تمويله 

قتلى في صفوف املحتجن، األربعاء املاضي، 
ــان،  خـــالل تــظــاهــرة خــرجــت فــي مــديــنــة أم درمـ
التي تشهدها  وذلــك في سياق االحتجاجات 
 ،

ً
السودان، والتي أسفرت عن سقوط 19 قتيال

بــحــســب الــحــكــومــة، و40 شــخــصــا عــلــى األقـــل 
بحسب املعارضة.

الشعبي،  املــؤتــمــر  النائبة عــن حــزب  وفــجــرت 
ــل الــبــرملــان، عندما  ــوال خــضــر، مــفــاجــأة داخـ نـ
هــتــفــت، أمــــس الــخــمــيــس، بـــشـــعـــارات الـــحـــراك 
الشعبي، املطالب بتنحي الرئيس عمر البشير 
ــواب، خـــالل الجلسة،  عــن الــســلــطــة. وتــحــدث نــ
النائبة عن حزب  عن تقارير تتعلق بتوقيف 
املؤتمر الشعبي نوال خضر وإهانتها من قبل 
الشرطة، خالل االحتجاجات في أم درمان، أول 
من أمس، فيما حاول رئيس البرملان، إبراهيم 
أحـــمـــد عـــمـــر، الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة املـــوضـــوع، 

مشيرًا إلى أن التحريات أكدت عدم اعتقالها.
لــكــن خــضــر الــتــي حــضــرت إلـــى مــقــر الــبــرملــان، 
بعد نهاية الجلسة، أوضحت في تصريحات 
صحافية، ما حصل معها. وأشارت إلى أنها، 
وبينما كانت تنتظر في محطة عامة وصول 
نجلها ليقلها إلى املنزل، حضر شخص ملثم 
بالزي املدني وطالبها بتسليم هاتفها، وهو 
مــا رفــضــت الــقــيــام بـــه. وأوضــحــت أن ضابطا 
بالزي الرسمي قادها إلى أحد املقرات األمنية، 
ــــاءات، حتى  حيث تعرضت إلــى إهــانــات وإسـ
بــعــدمــا أخــبــرتــهــم بــأنــهــا عــضــو فـــي الــبــرملــان. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن نــجــلــهــا تــــعــــرض لــلــضــرب 
مــن قبل الــشــرطــة، بعدما حضر مــع زمـــالء له 
لنقلها إلى املنزل. وذكرت أنها شاهدت إطالق 
السلمين  املتظاهرين  على  الــحــي  الــرصــاص 

خـــالل عــودتــهــا إلـــى الــبــيــت. واســتــبــقــت خضر 
تــصــريــحــاتــهــا الــصــحــافــيــة بــالــهــتــاف بــشــعــار 
ــراك الــشــعــبــي »تـــســـقـــط بـــــس« و»ســلــمــيــة  ــحــ الــ
سلمية ضد الحرامية«، كما أنها كررتها بعد 

انتهاء تصريحاتها.
ومن املؤكد أن إهانة الشرطة لخضر وسقوط 
قـــتـــيـــل مــــن حـــــزب املـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي ســيــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــحــــزب التــــخــــاذ مــوقــف 
مــمــا يــحــصــل. وكـــــان مـــصـــدر بـــحـــزب املــؤتــمــر 
الــشــعــبــي، املــــشــــارك فـــي الــحــكــومــة، قـــد كشف 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن الــطــالــب محمد 
مــصــطــفــى خـــوجـــلـــي، الــعــضــو بـــالـــحـــزب، قتل 
درمــان  أم  شهدتها  التي  االحتجاجات  خــالل 
لــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي الـــبـــشـــيـــر. ورغــــــم وجــــود 
حـــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي فــي حــكــومــة البشير، 
إال أن كــثــيــريــن مـــن أعـــضـــائـــه يـــشـــاركـــون في 
االحــتــجــاجــات الـــجـــاريـــة، ويــعــبــرون عـــن عــدم 
ــن اســـتـــمـــرار مـــشـــاركـــة الـــحـــزب في  ــم عـ ــاهـ رضـ
الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــن قـــيـــادتـــه بـــاتـــخـــاذ قــــرار 

باالنسحاب منها.
ــــد مــســاعــد الــرئــيــس الـــســـودانـــي،  ــــك، أّكـ إلــــى ذلـ
ــم، عــلــى حـــق الــتــظــاهــر  ــيـ ــراهـ فــيــصــل حــســن إبـ

 أنه اتهم بعض األحزاب اليسارية 
ّ

السلمي، إال
التظاهرات  خــالل  تخريبية«  »أعــمــال  بتنفيذ 
التي تشهدها البالد. وقال إبراهيم، خالل لقاء 
والقناصل  الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  مع 
الــفــخــريــن لـــلـــدول اآلســـيـــويـــة لــــدى الـــســـودان، 
إن »الــتــظــاهــر الــســلــمــي حـــق كــفــلــه الــدســتــور 
»مشاركة  استنكر  لكنه  للجميع«،  والــقــانــون 
بــعــض األحــــــزاب الــيــســاريــة فـــي الــتــظــاهــرات، 
وقــيــامــهــا بــأعــمــال تــخــريــبــيــة، والــتــعــدي على 

املمتلكات لنسف االستقرار في البالد«. 
وفــي مــا يبدو أنــه استراحة املــحــارب، شهدت 
مدن الحراك الشعبي هدوءًا الفتا، بما في ذلك 
دعــوات  لعدم وجــود  الخرطوم،  العاصمة  في 
وقــال »تجمع  للتظاهر.  املعارضة  جديدة من 
املــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن« املــــعــــارض، فـــي بــيــان 
أمس الخميس، إن »املشاورات تجري من دون 
كلل وال راحة للترتيب لخطوات مقبلة تشبه 
أحـــالمـــنـــا وتــطــلــعــاتــنــا«. وأشــــــاد بــاملــحــتــجــن 
الــذيــن واصــلــوا مسيرهم عبر  فــي أم درمــــان، 
ــــواًل إلـــى تــخــوم الــبــرملــان  ــــوارع املــديــنــة وصـ شـ
الــرصــاص الحي والــغــاز املسيل للدموع  رغــم 
ــرى، فــتــحــت وزارة  ــ والـــــهـــــراوات. مـــن جــهــة أخــ
الصحة بوالية الخرطوم تحقيقا حول دخول 
قوات األمن إلى مستشفى أم درمان أثناء عالج 
مصابي االحتجاجات، أول من أمس. واعتبر 
ــر الــصــحــة، مــأمــون حــمــيــدة، فــي بــيــان، أن  وزيـ
أمر  املستشفيات  داخـــل  املتظاهرين  مــطــاردة 
غير مقبول، متعهدًا بالعمل على عدم تكراره، 
ومــشــيــرًا إلــــى أن الـــــــوزارة اســتــدعــت عــنــاصــر 
واألطــبــاء  املستشفيات  لحماية  الــشــرطــة  مــن 

والكوادر العاملة واملرضى واملرافقن.

إذا  معلومات إضافية تكشف خطرهم. وعما 
تــم ضبط مــحــاوالت جــديــدة لتمويل اإلرهــاب 
أو غسل األموال في قطر أخيرًا وتقييم العمل 
الــقــطــري فـــي هـــذا الـــشـــأن، أوضــــح األنـــصـــاري 
الــرقــابــيــة املــســؤولــة هـــي اللجنة  الــجــهــات  أن 
الـــوطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهــــاب، إضــافــة إلــى عــدة أجــهــزة مــن الــدولــة 
تقوم بالرقابة على املؤسسات املالية، لتفادي 
تلك املــحــاوالت املشبوهة، والــتــي يتم اإلبــالغ 
ــراءات  ــ ــاذ اإلجــ عــنــهــا، فــيــمــا لـــو حـــدثـــت، واتـــخـ
للجنة.  املنظم  للقانون  وفــقــا  الــالزمــة ضــدهــا 
ــيـــة مــقــيــمــة تــشــرف  كــمــا أن هـــنـــاك جـــهـــات دولـ

ــم الـــقـــرصـــنـــة.  ــرائــ ــال جــ ــكــ ومـــكـــافـــحـــة كـــافـــة أشــ
ــاب،  ــ وقـــامـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة اإلرهـ
ــإدراج 19 شخصا  خــالل العامن املــاضــيــن، بـ
و8 كيانات إرهابية على قوائم اإلرهــاب. كما 
العديد من الخطوات  إنها اتخذت  تقول قطر 
في ما يتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل 
األموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، 
ونظمت العديد من الفعاليات ملجابهة »الفكر 
مكتب  تمويل  بدعم  أيضا  وقامت  املتطرف«، 
األمـــم املــتــحــدة ملــواجــهــة املــخــدرات والجريمة. 
التعليم  العديد من مبادرات  كما قامت بدعم 
مـــن خــــالل مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
ــلــــتــــك«،  وتـــنـــمـــيـــة املــــجــــتــــمــــع، ومــــؤســــســــة »صــ
والفتيات  األطــفــال  تعليم  مــجــاالت  خصوصا 
في مناطق الحروب والنزاعات، حيث نجحت 
«، فــي تعليم وإلــحــاق 10 

ً
مــبــادرة »عــلــم طــفــال

مالين طفل حول العالم في املــدارس بحسب 
اإلحصاءات القطرية.

االستراتيجي،  الــحــوار  اجتماعات  وستكون 
ــد فـــي قــطــر، بــحــضــور وزيـــر  املـــقـــررة يـــوم األحــ
مــايــك بومبيو، ونائب  األمــيــركــي،  الــخــارجــيــة 
رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، النسخة الثانية من 
الـــلـــقـــاءات الــســنــويــة بـــن الــبــلــديــن. وســيــكــون 
التعاون األمني البند األبرز على األرجح، بما 
أكثر  التي مضى عليها  الخليجية،  أن األزمــة 
مـــن عـــام ونــصــف الـــعـــام، لـــن تــكــون مــوضــوعــا 
ــال، خــصــوصــا بعد  ــمــ ــــدول األعــ رئــيــســا فـــي جـ
استقالة املبعوث األميركي لألزمة الخليجية، 
الحصار  رفــض دول  زيــنــي، وبسبب  أنطوني 

التوصل إلى حل سياسي للخالف.

اليمن 
ما بعد غارة العند

أزمات 
الكونغو 

الديمقراطية

الهجوم، عن  تبني  إلــى  الحوثين  ومسارعة 
التصعيد على مختلف الجبهات واملؤشرات 
املتراكمة التي تفيد بأن الحوثين يستعّدون 
الســتــئــنــاف مــعــركــة الـــحـــديـــدة بــعــدمــا أتــمــوا 
ــذلــــك. وتـــشـــيـــر مــجــمــل هـــذه  ــــدادات لــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــتــطــورات إلــى أن الحوثين بــاتــوا يــهــددون 
اليوم بنسف فرص التسوية السياسية التي 
دولــي  بدعم  مدفوعة  املتحدة  األمــم  تقودها 

تحديدًا بريطاني - أميركي.
ــــى املــــؤشــــرات عــلــى أن الـــعـــودة إلــى  وفــــي أولـ
الــحــســم الــعــســكــري بـــاتـــت األكـــثـــر تــرجــيــحــا، 
اعتبر نائب رئيس الجمهورية، علي محسن 
األحــمــر، خــالل اتصال برئيس هيئة األركــان 
كــان بن  الــذي  النخعي،  الــلــواء سالم  العامة 
الحاضرين للعرض وأصيب بجروح طفيفة، 
أن »مثل هذه الحوادث )غارة العند( وغيرها، 
الــتــي تستهدف أبــنــاء الــشــعــب وتــهــدد األمــن 
والــســلــم الــدولــيــن، تــمــّد اليمنين واألشــقــاء 

ــِمـــرة الــســابــقــة  وال ســـيـــمـــا بــلــجــيــكــا، املـــســـتـــعـ
»ال  النتائج   

ّ
أن رأت  الــتــي  وفــرنــســا  للكونغو، 

تتطابق« مع التوقعات، مؤكدة أن فايولو هو 
»مــن حيث املــبــدأ« مــن فــاز فــي االقــتــراع. وقــال 
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
النتائج  أن  »يــبــدو  إنـــه  نـــيـــوز«،  لشبكة »ســـي 
سجلت  التي  النتائج  مــع  تتطابق  ال  املعلنة، 
أن »املجمع األسقفي  هنا أو هناك«. وأضــاف 
قــام بعمليات تدقيق أعلن  الــذي  في الكونغو 

عن نتائج مختلفة تماما«.
والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر أكــثــر 
مؤسسات الكونغو تأثيرًا، والتي نشرت أكثر 
من 40 ألف مراقب لإشراف على االنتخابات، 
قـــالـــت فـــي الــــرابــــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
ــهــا تــعــرف الفائز بـــدون أن تكشف 

ّ
املــاضــي، إن

اســمــه. وأكـــد عـــدد مــن الــدبــلــومــاســيــن لوكالة 
 األرقام التي جمعتها 

ّ
»أسوشييتد برس«، أن

الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة أظـــهـــرت أن فــايــولــو 
فــــاز بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة فـــي األصـــــــوات، مــمــا قد 
الحكومة  بــن  محتملة  ألزمـــة  الــســاحــة  يهّيئ 

عدن ـ العربي الجديد

رســــالــــة مــــدويــــة أوصـــلـــتـــهـــا طـــائـــرة 
مـــســـيـــرة لـــجـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه« 
)الحوثين( باستهداف أكبر قاعدة 
عسكرية في اليمن، تتواجد فيها معسكرات 
ــة والــــــــقــــــــوات اإلمـــــاراتـــــيـــــة  ــيــ ــرعــ ــشــ لــــــقــــــوات الــ
تــســاؤالت حول  لتثير عاصفة  والــســعــوديــة، 
مـــا وراء هـــذا االخـــتـــراق فـــي قـــاعـــدة »الــعــنــد« 
الجوية فــي لحج، الــذي كــاد أن يــودي بكبار 
قادة الجيش اليمني، من دون أن تتحرك أي 
للتحالف،  التابعة  الجوي  الدفاع  أنظمة  من 
ــكــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــــق الــــعــــســ ــاطـ ــ ــنـ ــ فــــــي أشــــــــد املـ
ــيـــة. وإلــــى  ــالـ ــــدن الـــشـــمـ ــيـــة، بــــوابــــة عــ حـــســـاسـ
جــانــب الــتــســاؤل بــشــأن الــخــرق األمــنــي، على 
أهميته، تبرز تــســاؤالت أخــرى حــول توقيت 
إذ ال يمكن  الحوثين منها،  الغارة وأهــداف 
أن ينفصل مــا جــرى فــي قــاعــدة العند أمــس، 

فاطمة نصر اهلل

ــب الــعــنــف عقب 
ّ
مـــع الــــدعــــوات لــتــجــن

ــات الـــتـــي  ــابــ ــتــــخــ إعـــــــالن نـــتـــيـــجـــة االنــ
التي  نتائجها،  كما  انــتــظــارهــا  طــال 
تــم تأجيلها أكــثــر مــن مـــرة، تــتــزايــد املــخــاوف 
الكونغو  جــمــهــوريــة  فــي  السلطة  انــتــقــال  إزاء 
مليون   80 عــدد سكانها  البالغ  الديمقراطية، 
من  الغربية  الـــدول  ضاعفت  أن  فبعد  نسمة. 
ضغطها على كينشاسا لضمان إصدار نتائج 
شفافة، فإن الشكوك تزايدت بعد إعالن اللجنة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات النتائج، والتي 
ــة، فيليكس  ــعـــارضـ ــد مــرشــحــي املـ ــّوجـــت أحــ تـ
الرئاسية  باالنتخابات  فــائــزًا  تشيسيكيدي، 
الــتــي أجــريــت فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون األّول 
املــــاضــــي. وبــيــنــمــا دفــــع تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
أكــثــر مـــن مــــرة، إلثـــــارة الــشــكــوك بـــأن السلطة 
مرشحها  لصالح  بالنتائج  للتالعب  تسعى 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق إيــمــانــويــل رمضاني 
ــع حــقــيــقــة بن   الـــخـــالف وقـ

ّ
شــــــاداري، ظــهــر أن

مرشحي املعارضة، إذ أكدت مختلف الجهات 
النفوذ  ذات  الكاثوليكية  الكنيسة  سيما  وال 
املــعــارضــة اآلخـــر، مارتن  ــح 

ّ
 مــرش

ّ
بـــأن الكبير، 

فـــايـــولـــو، هـــو مـــن كــــان يــجــب أن يـــفـــوز، وســط 
اتهامات لتشيسيكيدي بالتواطؤ مع الرئيس 
املنتهية واليــتــه جــوزيــف كــابــيــال، مــمــا يهدد 
في  للسلطة  وديــمــقــراطــي  انــتــقــال سلمي  أّول 
الــكــونــغــو مــنــذ اســتــقــاللــهــا عـــن بــلــجــيــكــا عــام 
ة 

ّ
1960. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية املستقل

األربعاء،  مساء  نانغا،  كورناي  لالنتخابات، 
املـــخـــضـــرم،  الـــســـيـــاســـي  تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي،   

ّ
أن

ألـــفـــا و13  حـــصـــل عـــلـــى ســبــعــة مـــاليـــن و51 
مــن  ــائــــة  املــ فــــي   38.57 أي  ــا صــحــيــحــا،  ــوتـ صـ
الثانية  املــرتــبــة  فــي  املقترعن. وجـــاء  أصـــوات 
الـــذي دخــل معترك السياسة  مــارتــن فــايــولــو، 
أخــيــرًا، والــذي حصل على 34.8 في املائة من 
الداخلية  السلطة وزيــر  ح 

ّ
ثــّم مرش األصـــوات، 

ــاداري الــذي  ــ الــســابــق إيــمــانــويــل رمــضــانــي شـ
ـــ23.8 فــي املــائــة من  ــ  فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة بـ

ّ
حـــل

إذاعــة  األصـــوات. ودان فايولو في مقابلة مع 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، نــتــائــج  ــة«، يـ ــيــ ــدولــ »فـــرنـــســـا الــ
انتخابي«.  »انقالب  أنها  االنتخابات، معتبرًا 
ــاءل فـــايـــولـــو عــمــا قــــال إنــــه اتـــفـــاق أبـــرم  وتــــســ

إلعالن تشيسيكيدي الفائز.
كذلك، لم تقنع هذه النتائج مختلف األطراف، 

ــاء بــالــقــنــاعــة واإلصـــــــرار بــضــرورة  ــدقــ واألصــ
ــلـــى قـــطـــع دابـــــــر مــلــيــشــيــا اإلرهـــــــاب  الــــعــــزم عـ
الــحــوثــي وإخــضــاعــهــا لــقــوة الـــدولـــة وسلطة 
ــر اإلعـــالم   وزيــ

ّ
الــنــظــام والـــقـــانـــون«. كــمــا حـــث

الــيــمــنــي، معمر اإلريـــانـــي، »املــجــتــمــع الــدولــي 
الشرعية  الحكومة  إلــى جانب  الــوقــوف  على 
وإجبار املليشيات على التخلي عن أسلحتها 
املـــــدن«. وقــــال إن الحكومة  واالنــســحــاب مــن 
صادرت شحنات أسلحة آتية من إيران، وأن 
هــذه الــطــائــرة هــي »دلــيــل آخــر على استمرار 
اإليـــرانـــيـــن فـــي تــســلــيــح الــحــوثــيــن وزعــزعــة 
اســتــقــرار الــيــمــن«. وأضـــاف أن الهجوم يؤكد 

عدم جدية الحوثين في السالم.
ــإنـــه مــــن املـــتـــوقـــع أن  ــوم، فـ ــهـــجـ ــــوء الـ ــــي ضـ وفـ
إلــى رفع  قـــوات الشرعية والــتــحــالــف،  تسعى 
مــســتــوى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي املــرحــلــة 
املــقــبــلــة، والــتــركــيــز عــلــى اســتــهــداف الــقــواعــد 
املحتملة للطائرات املسيرة للحوثين، إن لم 
ملرحلة  تدشينا  الخميس،  أمــس  يكن هجوم 
جــديــدة مــن التصعيد تــتــرافــق مــع االنــســداد 
وأبرزها  السويد،  اتفاقات  بتنفيذ  الحاصل، 
اتفاق الحديدة متعثر التنفيذ والذي يتبادل 
فيه الطرفان االتهامات. ويأتي الهجوم بعد 

مــرارًا من  رت 
ّ
التي حــذ الكونغولية والكنيسة 

وجــــود مــخــالــفــات. كـــذلـــك، قــــال دبــلــومــاســيــان 
في  بما  الرئيسية،  املــراقــبــة  بعثات  جميع  إن 
ذلــك مــن االتــحــاد األفــريــقــي وجــمــاعــة التنمية 
لــلــجــنــوب األفـــريـــقـــي، أظـــهـــرت نــتــائــج مماثلة 
مــع فــايــولــو الــفــائــز. لــكــن الــكــنــيــســة ومختلف 
دعت  الكونغو  فــي  املــدنــي  املجتمع  منظمات 

يــوم على مطالبة مبعوث األمــم املتحدة إلى 
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، طــرفــي الـــنـــزاع في 
الــيــمــن، بــالــدفــع لتحقيق »تــقــدم كــبــيــر« بعد 
االتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد 
غريفيث،  وقـــال  األول.  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
إنه  املغلقة،  الــدائــرة  األمـــن عبر  أمـــام مجلس 
ال بـــد مـــن إحــــــراز »تـــقـــدم كــبــيــر« قــبــل جــولــة 

مفاوضات جديدة.
وفــي تفاصيل ما جــرى أمــس، أكــدت مصادر 
مــحــلــيــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
اليمنية  العامة  األركـــان  رئيس هيئة  إصابة 
اللواء سالم النخعي، وقائد املنطقة العسكرية 
الــرابــعــة الــلــواء فــضــل حــســن، ومــحــافــظ لحج 
االستخبارات  هيئة  ورئــيــس  الــتــركــي،  أحمد 
العسكرية اللواء محمد صالح طماح، بجروح 
طــفــيــفــة، بــالــهــجــوم الــحــوثــي الــــذي اســتــهــدف 
منصة العرض العسكري في قاعدة »العند« 
اليمنية،  العسكرية  القواعد  كبرى  الجوية، 
حــيــث كـــان الـــقـــادة يــحــضــرون تــدشــن الــعــام 
الــجــديــد 2019. وقــتــل ستة جنود  الــتــدريــبــي 
يــمــنــيــن فـــي الــهــجــوم وأصـــيـــب 12 شخصا، 
بينهم ضباط ومسؤولون محليون، بحسب 
ما ذكــرت مصادر في مستشفى ابــن خلدون 
فــي الــحــوطــة، مــركــز مــحــافــظــة لــحــج، لــوكــالــة 
األولية  املعلومات  بـــرس«. وكشفت  »فــرانــس 
وجود ثغر دفاعية قوية، إذ أفاد شهود عيان 
بأن الطائرة الحوثية املسيرة حلقت لدقائق 
ــم يـــكـــن الـــحـــاضـــرون  ــ فــــي ســـمـــاء املـــنـــطـــقـــة، ولـ
طائرة  كــانــت  إذا  ومــا  هويتها،  عــن  يعلمون 
تصوير تابعة للتحالف، قبل أن تنفجر على 
مــن مقدمة  األرض،  عــن  قليلة  أمــتــار  ارتــفــاع 
ــتـــعـــراض الــعــســكــري لــتــطــايــر  »مـــنـــصـــة« االسـ
طفيفة  مــتــفــاوتــة،  إصــابــات  موقعة  الشظايا 

بالغالب، في صفوف القادة البارزين. 
وأثار الهجوم، منذ اللحظات األولى، شكوكا، 
بــســبــب الـــخـــالفـــات املـــعـــروفـــة بـــن الــحــكــومــة 
ــالــــف، بـــواجـــهـــتـــهـــا  ــحــ ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة وقــــــــــوات الــ
ــقــــوة املــعــنــيــة بــحــمــايــة  ــي الــ ــ اإلمــــاراتــــيــــة، وهـ
كقاعدة  الجوية،  بدفاعاتها  »العند«  قــاعــدة 
ما  بــقــدر  فحسب،  لليمن  ليس  استراتيجية 
الدولية في باب  أيضا باملالحة  أنها ترتبط 
املندب، في حن دخلت الطائرة الحوثية من 
دون أن تعترضها رصاصة واحــدة، وهو ما 
دفع البعض لالعتقاد في البداية أن ما جرى 
»ُمدبر بليل«، وأنه قصف جوي من التحالف، 
قبل أن تظهر الصور األولية لتؤكد ما أعلنه 
الــحــوثــيــون، مــن أن الــهــجــوم حــصــل بــطــائــرة 

مسيرة تابعة إلى الجماعة.
ــان الــحــوثــيــون  ــــرى، وبـــعـــد أن كــ ــة أخــ ــ مـــن زاويــ
قـــد أعـــلـــنـــوا، مــنــذ الـــعـــام 2017، عـــن اســتــخــدام 
بعضها  واستخدموا  طيار،  دون  من  طائرات 
الحدود  من  قريبة  سعودية  مناطق  ملهاجمة 
العام املاضي، فإن السؤال األبــرز الذي يضعه 
ــن الــتــطــور  ــو عـ ــدة »الـــعـــنـــد« هـ ــاعـ اســـتـــهـــداف قـ
النوعي، في قدرة الحوثين على إيصال طائرة 
إلى داخل القاعدة بالتزامن مع حفل عسكري 
يحضره كــبــار قـــادة الــجــيــش، إذ عـــادة مــا يتم 
رصد الطائرات الحوثية وإسقاطها، خصوصا 
في الساحل الغربي للبالد. وفي السياق ذاته، 
ــتــــراق االســتــخــبــاراتــي في  مـــن املـــؤكـــد أن االخــ
استهداف التجمع العسكري في »العند«، على 
ــثــار فــي هــجــوم مــن هــذا 

ُ
رأس األســئــلــة الــتــي ت

النوع، إذ لم ُيقدم الحوثيون على االستهداف 
دقيقة،  استخباراتية  معلومات  على  بناًء  إال 
ــادات الـــجـــيـــش ومـــوعـــد  ــ ــيـ ــ ــات قـ ــركـ ــحـ تـــرصـــد تـ
حــضــورهــم الــحــفــل الــعــســكــري، وهـــو مــا يمثل 
اليمنية  الشرعية  لقوات  ليس  كبيرًا،  اختراقا 
فحسب، بل كذلك لقوات التحالف التي تتواجد 
فــي أهــم املــعــســكــرات، وهــي املــســؤول األول عن 
ــوًا مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  حــمــايــتــهــا جــ

والطائرات الحوثية املسيرة.
وأعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون رســمــيــا تــبــنــي الــهــجــوم 
بــطــائــرة مــســيــرة مــن طـــراز جــديــد. وقــالــوا إن 
املسير«، استهدف ما وصفوه  الجو  »ســالح 
بــأنــه »تــجــمــع لــلــغــزاة«، فــي قــاعــدة »الــعــنــد«، 
القتلى  العشرات من  ف 

ّ
أنــه خل إلــى  مشيرين 

التي أطلقت  الطائرة  أن  والــجــرحــى. وذكـــروا 
على القاعدة كانت من طراز »قصف 2 كيه«.

إلـــى تــجــنــب الـــتـــورط فــي الــعــنــف، وهـــو مــا قد 
يــشــّكــل اعـــتـــرافـــا بـــاألخـــطـــار الــتــي قـــد تــنــطــوي 
عليها أي احتجاجات على النتائج، بمواجهة 
قــوات األمــن ذات السمعة السيئة. كــذلــك، دعا 
لودريان إلى »املحافظة على الهدوء ونتجنب 
التي جاءت  النتائج  املواجهات وأن تتوضح 
مخالفة ملا كنا نتصوره وملا طرح«. وتابع أن 
»األمور قد ال تسير في الطريق الصحيح ألن 
فايولو هو من حيث املبدأ الزعيم الذي فاز في 
هذه االنتخابات«. وانضم األمن العام لألمم 
لــودريــان  إلــى  غوتيريس،  أنطونيو  املــتــحــدة، 
والكنيسة الكاثوليكية، إذ دعا كل األطراف في 
الكونغو إلــى »االمــتــنــاع« عــن أي أعــمــال عنف 
بــعــد إعـــالن الــنــتــائــج. ومـــن املــرجــح، أمـــام هــذه 
االتهامات، أن تثير النتيجة مزيدًا من الشكوك 
فــــي أن تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، الـــــــذي أظــــهــــرت آخـــر 
اســتــطــالعــات لــلــرأي قــبــل االنــتــخــابــات تــأخــره 
لتقاسم  اتفاقا  أبــرم  بــفــارق كبير عــن فايولو، 
السلطة مع كابيال. وأقر معسكر تشيسيكيدي 
بــوجــود اتــصــاالت مــع ممثلي كــابــيــال، لكنها 
نفت أن يكون هناك اتفاق من أي نوع. وجاءت 
ــوزه، بــالــرئــيــس  ــ ــادة تــشــيــســيــكــيــدي بــعــد فـ ــ إشـ
املنتهية واليــتــه جــوزف كابيال ووصــفــه بأنه 
»شــريــك فــي الــتــنــاوب الــديــمــوقــراطــي«، لتدعم 
ــام  ــ هــــــذه الــــشــــكــــوك. وقـــــــال تــشــيــســيــكــيــدي أمـ
حـــشـــد مــــن أنــــصــــاره فــــي مـــقـــر حـــزبـــه »اتـــحـــاد 
الــديــمــوقــراطــيــة والـــتـــقـــدم االجـــتـــمـــاعـــي« بعد 
إعالن فوزه، »أشيد بالرئيس جوزف كابيال«. 
وأضــاف »الــيــوم يجب أال نعتبره خصما، بل 

شريكا في التناوب الديموقراطي في بلدنا«.
بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاعــ هيئة  وبحسب 
سي«، ينظر الكثيرون إلى تشيسيكيدي على 
لكابيال،   

ً
األقــل معارضة املعارضة  أنه مرشح 

ــتــــراض األخـــيـــر وحـــزبـــه على  وربـــمـــا عــــدم اعــ
 بارنابي كيكايا 

ّ
إن النتائج يفّسر ذلــك. ال بل 

بـــن كــــاروبــــي، أحــــد كــبــار مــســتــشــاري كــابــيــال، 
ــح الــحــزب 

ّ
ســـارع أمـــس لـــإقـــرار بــهــزيــمــة مــرش

ــال »بـــالـــطـــبـــع لــســنــا ســــعــــداء ألن  ــ ــم. وقــ ــاكـ ــحـ الـ
مرشحنا قد خسر، لكن شعب الكونغو اختار 

والديمقراطية انتصرت«.
 كــابــيــال الـــذي 

ّ
 تــشــيــســيــكــيــدي مـــحـــل

ّ
وســيــحــل

يــحــكــم الـــبـــالد مــنــذ اغــتــيــال والـــــده فـــي 2001. 
ــم تــعــرف الـــدولـــة الــغــنــيــة بــاملــعــادن انــتــقــااًل  ولـ
بلجيكا  عــن  استقاللها  منذ  للسلطة  سلميا 
يــتــنــحــى  أن  ــتـــرض  ــفـ املـ مــــن  وكــــــان   .1960 فــــي 
ــامـــن، لــكــنــه تــشــبــث بــالــســلــطــة  كــابــيــال قــبــل عـ
مثيرًا احتجاجات واسعة تم قمعها بوحشية 
وأســـفـــرت عــن عــشــرات الــقــتــلــى. واالنــتــخــابــات 
األخــيــرة الــتــي جــرت فــي 2006 و2011، والتي 
فاز في كليهما كابيال، شهدتا إراقة دماء، في 
الــنــزاعــات والــحــروب األهلية،  بلد اعــتــاد على 
فقد شهدت الكونغو بن 1996 و2003 حربن 

أسفرتا عن مقتل املالين.
الــســيــاســة املستقطبة  إلـــى طــبــيــعــة  وبــالــنــظــر 
 الــنــتــيــجــة ســتــتــرك 

ّ
ــإن ــ بـــشـــدة فـــي الــكــونــغــو، فـ

آثــــارًا مقلقة، بحسب رئــيــس تــحــريــر »بـــي بي 
سي« في أفريقيا، فيرغال كيني. وســواء كان 
تحدي  على  الــقــدرة  أو  النية  لتشيسيكيدي، 
على  كابيال  بها  يتمتع  التي  القوية  القبضة 
 أجهزة األمن والوزارات الرئيسية 

ّ
الجيش، فإن

ا 
ً
ســتــحــّدد مــا إذا كــانــت الــبــالد قــد دخــلــت حق

 األخير تحّدث 
ّ
أن في حقبة جــديــدة، ال سيما 

نجاح  لضمان  كابيال  مــع  العمل  عــن  بالفعل 
الــديــمــقــراطــيــة«. وحــقــق تــشــيــســيــكــيــدي، نجل 
املــعــارض الــراحــل إيتن الــذي لم يكن معروفا 
على نطاق واســـع، مــا سعى إليه والـــده الــذي 
ــقــــود. وكــــان  ــــدى عــ ــام 2017، عـــلـــى مـ ــ ــوفـــي عـ تـ
ــز الــــــــذي رفــــــض االتـــــحـــــاد مــع  ــائــ ــفــ ـــــح الــ

ّ
املـــــرش

ــح واحـــد عــنــهــا، وعــد 
ّ

املــعــارضــة وتــقــديــم مــرش
بجعل مكافحة الفقر أولوية له.

األنصاري: لدى قطر مبادرات جبارة لمكافحة اإلرهاب )العربي الجديد(

تشيسيكيدي »المعارض المقرب من كابيال« بعد إعالن فوزه أمس في كينشاسا )كارولين ثيريون/فرانس برس(

عناصر تابعون لحكومة هادي بعد استعادتهم السيطرة على العند في 2015 )فرانس برس(

أطلق هجوم 
الحوثيين بطائرة 

مسيرة انفجرت في 
استعراض عسكري 

في قاعدة »العند« 
في لحج سلسلة من 

التساؤالت عن كيفية 
وصولها إلى قاعدة 

محصنة جدًا، فيما 
عزز المؤشرات التي 

تفيد بأن فرص الحل 
السياسي تتراجع 

مقابل تصاعد 
احتماالت عودة 
الخيار العسكري

في  الشارع،  على  تنعكس  قد  سياسية  أزمة  من  المخاوف  تتصاعد 
مرشح  بفوز  الواسعة  الشكوك  وقع  على  الديمقراطية،  الكونغو 

المعارضة لالنتخابات الرئاسية، فيليكس تشيسيكيدي
قضيةالحدث

الحوثيون يهددون 
مسار الحل السياسي

فوز تشيسيكيدي 
يشق المعارضة وينذر 

باستمرار الفوضى

السودانخاص

أهم قاعدة 
يكتسب التطور 

أهميته، من عدة زوايا، 
أبرزها نوعية الحشد 

المستهدف، وهو أرفع 
القادة في الجيش اليمني، 

والذين نجوا بأعجوبة، 
فضًال عن أن الهجوم 

كسر حاجز قاعدة 
»العند«، وهي القاعدة 
العسكرية األكثر أهمية 
ورمزية لتواجد التحالف 

السعودي اإلماراتي 
العسكري في اليمن.

نائب هادي يتحدث عن 
التوجه إلى »قطع دابر 

مليشيا اإلرهاب الحوثي«

النتائج لم ترِض ال فرنسا 
وال المستعمر السابق 

بلجيكا، وال الكنيسة

الطائرة الحوثية حلقت 
لدقائق من دون أن 

تعترضها رادارات التحالف

االتفاق على تعريف 
مشترك لإلرهاب أحد محاور 

الحوار األميركي القطري

»تجمع المهنيين«: 
مشاورات للترتيب 

لخطوات مقبلة

المرشح الفائز متهم 
بالتواطؤ مع فريق عمل 

جوزيف كابيال

أشار رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحة اإلرهاب في 

وزارة الداخلية القطرية، 
عبد العزيز األنصاري، في 

حديث لـ»العربي الجديد«، 
إلى إمكانية إدراج اللجنة 

إرهابيين جددًا على 
قوائمها

تتزايد الضغوط على 
حزب المؤتمر الشعبي 

في السودان التخاذ 
موقف من الحراك، 

خصوصًا بعد سقوط 
قتيل ينتمي إليه وإهانة 

الشرطة لنائبة عنه 
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قلق في إسرائيل من االستثمارات الصينية
صالح النعامي

فــي الــوقــت الـــذي تــطــالــب الـــواليـــات املــتــحــدة تل 
الصينية،  بــاالســتــثــمــارات  النظر  بــإعــادة  أبــيــب 
ــرات الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــاز املــ ــ ــهـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ حـــــــذر رئـ
ــان، مـــن أن الــســمــاح  ــمـ اإلســرائــيــلــيــة »الـــشـــابـــاك« نــــداف أرغـ
للصني باالستثمار على نطاق واسع في إسرائيل قد يمثل 

تهديدا خطيرا لألمن القومي في املستقبل. 
وكشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، الليلة املاضية، 
السماح للصني تحديدا  أن  أن أرغمان أوضــح  النقاب عن 
التحتية  البنى  في  نفسها  الحالية  بالوتيرة  باالستثمار 
الــشــركــات  الــســيــطــرة عــلــى  االســتــراتــيــجــيــة وتمكينها مــن 

الكبرى في إسرائيل ينطوي على مخاطر جمة.
وجـــاء الكشف عــن تــحــذيــرات أرغــمــان بعدما قــرر املجلس 
الوزاري املصغر لشؤون األمن تشكيل لجنة خاصة لتقديم 
تــوصــيــات ومــعــايــيــر بــشــأن االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة التي 
إلى جانب  اللجنة  أن تسمح بها. وتضم  يمكن إلسرائيل 
جهاز »الــشــابــاك«، كــا مــن مجلس األمــن القومي، ووزارة 

االقتصاديني  املستشارين  كبير  شيمعون،  وآفـــي  املــالــيــة 
ذكرت  ناحيتها،  من  نتنياهو.  بنيامني  الحكومة  لرئيس 
أمس،  الصادر  عددها  في  بوست«،  »جيروزاليم  صحيفة 
أنه على الرغم من أن اللجنة ستبحث قضية االستثمارات 
أنــهــا ستعمد  الــطــابــع االســتــراتــيــجــي، إال  األجــنــبــيــة ذات 
بشكل أســاس إلى دراســة وتقييم قــرار إسرائيل باملوافقة 
على السماح لشركات صينية ببناء ميناء جديد في حيفا 
التوتر املتعاظم بني  إلــى أن  وإدارتـــه. وأشـــارت الصحيفة 
بــكــني وواشــنــطــن عــلــى خلفية قــــرارات الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــرامـــب بـــشـــأن فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى الــبــضــائــع  دونــــالــــد تـ
ــزز مــــخــــاوف األمـــيـــركـــيـــني مــــن الـــتـــداعـــيـــات  ــعـ الــصــيــنــيــة، يـ
املــحــتــمــلــة ملــنــح إســـرائـــيـــل الـــصـــني مـــوطـــئ قــــدم فـــي مــيــنــاء 
حــيــفــا، الـــذي يستخدم عــلــى نــطــاق واســـع مــن قــبــل القطع 
البحرية األميركية. وأشــارت الصحيفة إلى أن الصينيني 
ال يــكــتــفــون بــالــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء حــيــفــا، بـــل يــحــاولــون 
وبناء  أســـدود،  في  ميناء جديد  وإدارة  لبناء  بعقد  الفوز 
شــبــكــة مــن األنـــفـــاق الــكــبــيــرة فــي شــمــال جــبــال الــكــرمــل في 
حيفا، إلى جانب استثمارات كبيرة في مجال النقل العام. 

ونقلت الصحيفة عن جاكوب ناغل، الذي عمل في السابق 
السماح  أن  نتنياهو،  ديــوان  القومي في  مستشارا لألمن 
العامة ينطوي  املــواصــات  في قطاع  باالستثمار  للصني 
على خطورة كبيرة، حيث إن هذه االستثمارات ستسمح 
لبكني باالطاع على أسرار بالغة الخطورة تتعلق بالطاقة 

ومرافق وتجهيزات عسكرية ذات طابع سري.
وحذر ناغل من التداعيات السلبية على مستقبل العاقة 
بني إسرائيل والواليات املتحدة في حال واصلت حكومة 
نــتــنــيــاهــو الــســمــاح لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة بــالــســيــطــرة على 
مـــرافـــق الــبــنــى الــتــحــتــيــة االســتــراتــيــجــيــة. وفــــي الــســيــاق، 
النقاب  أمــس،  الرسمية،  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت 
عــن أن مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي جـــون بولتون 
ــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامني نتنياهو  الـ بــحــث مــع رئــيــس 
خـــال اجــتــمــاعــه بــه مطلع األســـبـــوع فــي تــل أبــيــب، قضية 
فإن  القناة،  وحسب  إسرائيل.  في  الصينية  االستثمارات 
بولتون أطلع نتنياهو على مخاوف إدارة ترامب الكبيرة 
من سماح إسرائيل للشركات الصينية ببناء ميناء جديد 
في حيفا، بسبب التداعيات الخطيرة املحتملة لهذا القرار.

كشفت السعودية عن لجوئها مجّددًا إلى االقتراض 
عبر طرح سندات دولية، في مؤشر على أن الحكومة 
ــتـــراض الــخــارجــي واملــحــلــي  تــتــجــه إلـــى مــزيــد مــن االقـ
اإليــــرادات، رغم  تــراجــع  فــي ظــل  لتلبية احتياجاتها، 
زيـــــادة صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة. وأعــلــنــت وزارة املــالــيــة 
الــســعــوديــة، أمــــس، طـــرح ســـنـــدات دولـــيـــة بــقــيــمــة 7.5 

مليارات دوالر على شريحتني ألجل 10 و31 عاما.
السندات  أن  بيان،  في  السعودية،  املالية  وأوضــحــت 
مــلــيــارات   4 بقيمة  األولــــى  عــلــى شــريــحــتــني؛  مقسمة 
والثانية   ،2029 اســتــحــقــاق  ســنــوات   10 ألجـــل  دوالر 
استحقاق  عاما   31 ألجــل  دوالر  مليارات   3.5 بقيمة 

2050. وذكرت أن »الطرح شهد إقباال من املستثمرين 
ــيــــني، حـــيـــث وصـــــل املـــجـــمـــوع الـــكـــلـــي لــطــلــبــات  ــدولــ الــ
وتوقعت  دوالر«.  مليار   27.5 حــوالــي  إلــى  االكــتــتــاب 
الثاني  يناير/كانون   16 فــي  الــطــرح  تسوية  الــــوزارة 

الجاري، أو في تاريخ مقارب له.
ــدرت الــســعــوديــة ســـنـــدات دولـــيـــة ألول مـــرة في  ــ وأصــ
لتنويع  االقــتــصــادي  اإلصـــاح  2016، ضمن سياسة 
النفط. ومــا فاقم من أعباء  مصادر الدخل بعيدا عن 
الــســعــوديــة املــالــيــة، خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، قيادتها 
لتحالف عربي دخل في حرب على جماعة الحوثيني 
ــنـــوات. وفـــي الــشــهــر املـــاضـــي، قـــال وزيـــر  مــنــذ عـــدة سـ

املــالــيــة الــســعــودي محمد الــجــدعــان، إن بـــاده تعتزم 
مليار   32( ــال  ريــ مــلــيــار   120 بقيمة  ســنــدات  إصــــدار 
دوالر( في 2019، للمساعدة في تمويل عجز املوازنة. 
ورجح الجدعان حينذاك أن تدخل باده أسواق املال 

الدولية في النصف األول من 2019.
ــة، »تـــتـــوقـــع  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وبـــحـــســـب مـــــؤشـــــرات املــــــوازنــــــة الـ
السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال )35 مليار 
دوالر تقريبا(، تمثل حوالي 4.2% من الناتج املحلي 
العام  الدين  أن يزيد  املرتقب أيضًا  اإلجــمــالــي«. ومــن 
إلى 678 مليار ريال )نحو 180 مليار دوالر( في 2019، 
املالية.  الــتــي نشرتها وزارة  عــام 2019  ملــوازنــة  وفــقــا 

والافت أن الدين العام السعودي يمثل حاليًا حوالي 
21.7 % مـــن الــنــاتــج املــحــلــي. ولــــم يــكــن الـــديـــن الــعــام 
يتجاوز نحو 11.8 مليار دوالر في نهاية 2014، وفق 
وزارة املــالــيــة، وكـــان عــبــارة عــن ديـــون محلية تعادل 
ــذاك،  آنــ للمملكة  املــحــلــي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مـــن   %1.6
ليشكل نحو  املــاضــي  قــبــل  الــعــام  بنهاية  قــفــز  بينما 
17% من الناتج املحلي. وارتفع الدين العام للمملكة 
إلــى 549.51 مليار ريــال )146.53 مليار  بنسبة %24 
املـــاضـــي، مقابل  نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــي  دوالر(، 
443.25 مليار ريال )118.2 مليار دوالر( بنهاية 2017.
)العربي الجديد، األناضول(

السعودية تقترض مجّددًا... طرح سندات بـ7.5 مليارات دوالر

بوينغ 
األقوى

ــت إيــــــــربــــــــاص عـــن  ــلــ ــخــ تــ
ــــذي  ــع الــــــصــــــدارة الـ ــوقــ مــ
ــفــــظــــت بــــــه لــخــمــس  ــتــ احــ
ــنــــوات مــتــتــالــيــة أمــــام  ســ
بــــويــــنــــغ فــــــي املـــنـــافـــســـة 
املــحــتــدمــة بـــني عــمــاقــي 
صــنــاعــة الــطــائــرات على 
 2018 فــــــي  ــيــــات  ــبــ ــلــ ــطــ الــ
ــــق نــصــيــب  ــزلـ ــ بـــعـــدمـــا انـ
إيــــــــــربــــــــــاص مــــــــن ســــــوق 
الــــــــطــــــــائــــــــرات الــــبــــالــــغــــة 
قيمتها 150 مليار دوالر 
ألدنــى مستوى فــي ست 

سنوات.
لــكــن الــشــركــة األوروبـــيـــة 
بينها  الـــفـــجـــوة  قــلــصــت 
وبـــــــــــــــــني مـــــنـــــافـــــســـــتـــــهـــــا 
األميركية  في تسليمات 
الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات. وقــــــالــــــت 
إنـــهـــا حصلت  إيـــربـــاص 
عــلــى إجـــمـــالـــي طــلــبــيــات 
بــمــا  ــرة  ــ ــائــ ــ طــ  747 ــلــــغ  بــ
فـــي   33 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ يـــــقـــــل 
املائة عن 2017 في حني 
تــغــلــبــت عــلــيــهــا بــويــنــغ 
للمرة األولــى منذ 2012 
لعدد  طلبيات  بتلقيها 
وســلــمــت  ــرة.  ــ ــائــ ــ طــ  893
طــــائــــرة   800 إيــــــربــــــاص 
في   11 نسبته  بــارتــفــاع 
 20 على  ويشتمل  املــائــة 
طائرة من طراز إيه 220 
ــرة، لــــكــــن ظــلــت  ــيــ ــغــ الــــصــ
بــويــنــغ تــحــتــل الـــصـــدارة 
فـــي الــتــســلــيــمــات  لــلــعــام 

السابع على التوالي.

توقعات أقل إلنتاج النفط النرويجي
من  البالد  إنتاج  إن  أمس،  النرويجية،  النفط  إدارة  قالت 
توقعات  من  أقل  سيكون   2019 في  والغاز  النفط 
نحو  في  له  مستوى  أدنى  وسيسجل  سابقا،  صدرت 
ثالثين عاما. وزادت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب 
روسيا،  بعد  أوروبا  في  للغاز  منتج  أكبر  وثاني  أوروبا 
اإلنتاج منذ التراجع الذي نجم عن االنخفاض الحاد في 

أسعار النفط الخام، في الفترة من 2014 إلى 2017.
وأضافت اإلدارة أن إنتاج العام الماضي، الذي بلغ 86.2 
لم  برميل،  مليون   542 يعادل  بما  مكعب،  متر  مليون 
البالغ 90.2 مليون متر مكعب  المتوقع  الرقم  يحقق 

الذي صدر قبل عام.

العقوبات تهدد صناعة طائرة روسية
العقوبات  إن  أمس،  كومرسانت،  صحيفة  قالت 
مطلوبة  أجنبية  مكونات  واردات  قطعت  األميركية 
الحقبة  بعد  لما  تجارية  روسية  طائرة  أول  لتصنيع 
السوفيتية، بما يهدد الجدول الزمني إلنتاجها. وتأمل 
روسيا في أن تنافس طائرة الركاب ام.اس-21 متوسطة 
الحجم ذات المحركين كال من إيرباص وبوينغ. وأنتجت 
روسيا بالفعل ثالثة نماذج للطائرة الجديدة، وكان من 
المقرر أن يبدأ اإلنتاج الكامل في 2020.لكن كومرسانت 
نقلت عن مسؤول حكومي كبير ومصادر في قطاع 
الطيران الروسي قولهما إن العقوبات أوقفت واردات 

مكونات من الواليات المتحدة واليابان.

جلينكور تخسر تسويق خامين ليبيين
جلينكور  شركة  إن  مطلعة  تجارية  مصادر  قالت 
العمالقة للتجارة والتعدين خسرت حقوقها الحصرية 
لتسويق اثنين من خامات التصدير الليبية الرئيسية، بعد 

أن ظلت تلك الحقوق في حوزتها منذ نهاية 2015.
وقال أحد المصادر لرويترز، إن يونيبك الصينية ُخصصت 
لها ثالث شحنات من ذلك الخام، في يناير/كانون الثاني. 
المؤسسة  تدل  ولم  التعليق،  عن  جلينكور  وامتنعت 
اآلن.وفازت  حتى  بتعليق  الليبية  للنفط  الوطنية 
جلينكور بحقوق تسويق النفط عندما كانت واحدة 
المستعدة  التجارة  شركات  من  محدود  عدد  بين  من 

لتحّمل المخاطر المرتبطة باالضطرابات في ليبيا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

حتى وقت قريب كان االقتصاد 
التركي يحتل املرتبة الـ16 ضمن 

مجموعة العشرين التي تضم أقوى 
االقتصادات العاملية، إلى أن فوجئنا 

بتصريح الفت للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أول من 

أمس األربعاء، يعلن فيه أن بالده 
باتت تحتل املرتبة 13 بني أكبر 

اقتصادات العالم وفقًا لتعادل القوة 
الشرائية، وأن تركيا سترتقي إلى 

مرتبة أعلى نهاية العام الجاري.
وحسب رؤية 2023 التي يذكرها 

أردوغان في مناسبات عديدة، 
فإن تركيا تطمح في عام 2023 

أن يصبح اقتصادها ضمن أقوى 
10 اقتصادات في العالم، وأن 

ترفع الناتج املحلي اإلجمالي إلى 
تريليوني دوالر، وأن يتمكن التركي 

من الذهاب إلى 197 دولة بدون 
تأشيرة، وأن يرتفع معدل دخل 

الفرد إلى 30 ألف دوالر سنويا، وأن 
ترتفع الصادرات من 130 مليار 
دوالر عام 2012 إلى 500 مليار 

دوالر عام 2023، وأن تنجح البالد 
في صناعة الطائرات والطائرات 
بدون طيار واألقمار الصناعية. 

وفي 2023 تهدف تركيا كذلك إلى 
تشغيل 3 محطات طاقة نووية، 

والوصول إلى خامس أكبر مقصد 
سياحي في العالم عبر استضافة 

50 مليون زائر سنويا وزيادة 
العائدات السياحية إلى 50 مليار 

دوالر.بل إن مسؤولني أتراكًا 
يؤكدون في مناسبات عدة أن البالد 

تطمح ألن تكون ضمن الخمسة 
الكبار اقتصاديا قبل 2023، وأن 
يتحول اقتصاد تركيا إلى واحد 
من أسرع املعدالت نموًا، وهو ما 

تحقق في السنوات األخيرة، حيث 
حقق معدل نمو فاق دول مجموعة 

العشرين في 2017. أردوغان 
قدم، األربعاء، أرقامًا تدل على أن 

البالد تسير بقوة نحو تحقيق 
رؤية 2023، فحجم االستثمارات 
األجنبية في تركيا تخطى 201 

مليار دوالر خالل السنوات الـ16 
املاضية، والصادرات بلغت 168.1 

مليار دوالر في 2018، وحققت 
البالد نجاحًا مهمًا من خالل 

تخفيض عجز التجارة الخارجية 
إلى 55 مليار دوالر. كثيرا ما 

تحدث أردوغان عن العام 2023، بل 
واستبشر كثيرا بهذا التاريخ، ألنه 

يعتبره نهاية الخالص من قرن من 
القيود املجحفة والنتائج الوخيمة 

املترتبة على معاهدة لوزان التي ال 
تزال تركيا مقيدة بها وتمتد لـ100 

سنة تنتهي في 2023، وأقل هذه 
النتائج اعتبار مضيق البوسفور 
ممرا مائيا دوليا وال يحق لتركيا 
تحصيل أية رسوم مقابل عبوره.

تركيا قطعت شوطا مهما 
لالنضمام لنادي العشرة الكبار، 
فحكومة العدالة والتنمية برئاسة 

أردوغان قفزت بالبالد من املرتبة 
111 إلى املرتبة 16 اقتصاديا على 
مستوى العالم، لكن هل من السهل 

أن تحقق تركيا هدف أن تكون 
ضمن أقوى 10 اقتصاديات خالل 
فترة ال تتجاوز 5 سنوات؟الطريق 
ليس سهال، فتركيا لها أعداء كثر 

وأصبحت مهددة أكثر من أي وقت 
مضى، خاصة من خطر اإلرهاب، 

وما حدث منذ منتصف 2006 
وحتى اآلن أكبر دليل.

تركيا ونادي 
العشرة الكبار
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حصاد تشريعي مرّ على المصريين

3 سنوات من عمر برلمان السيسي
القاهرة ـ العربي الجديد

عقد املتحدث باسم مجلس النواب 
املـــــــصـــــــري، صــــــــاح حــــســــب الــــلــــه، 
الخميس،  أمس  مؤتمرًا صحافيًا 
فــي حضور مندوبي وســائــل اإلعـــام املحلية 
»اإلنــجــازات«  استعراض  بدعوى  واألجنبية، 
انــعــقــاد  الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة خــــال أدوار 
املجلس املاضية، ودوره في دعم الدولة املصرية، 
والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها، وذلك 
بــمــنــاســبــة مــــرور ثـــاث ســـنـــوات عــلــى انــعــقــاد 

البرملان في 10 يناير/ كانون الثاني 2016.
ــــي تــفــاصــيــل  ــــخـــــوض فـ ــه رفــــــض الـ ــلــ حـــســـب الــ
التعديات الدستورية املرتقبة، والتي تستهدف 
مد والية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهب 
في الحديث عن كم القوانني التي مررها البرملان 
في سنواته الثاث، وهي التشريعات التي قدمت 
غالبيتها الكاسحة من الحكومة، وانحازت في 
مجملها إلى مصالح السلطة الحاكمة، وجارت 
بشكل واضــح على املواطن، خصوصًا في ما 
يتعلق بفرض الرسوم اإلضافية على البسطاء 
واملهمشني. ووفقًا ملحاضر مجلس النواب، فإن 
لم  برملانيًا  نائبًا من مجموع 595  هناك 145 
يتحدثوا نهائيًا على مدار دور االنعقاد الثالث، 
انــعــقــاد 72 جلسة عــامــة، وانتهي  الـــذي شهد 
في 25 يوليو/ تموز املــاضــي، وهــي الظاهرة 
»نــواب أبــو الــهــول«، كون  املعروفة في مصر بـــ
هؤالء األعضاء لم يطلبوا الكلمة على مدى دور 
انعقاد كامل، أو يتقدموا بأية تعديات على 197 
تشريعًا مررها البرملان تقدمت الحكومة منها 
بـ 191 قانونًا. ويرى مراقبون أن أعضاء البرملان 
املوالون للسيسي، ال يكترثون باالتهامات التي 
الــدســتــور، أو طــورًا  ــارة بمخالفة  تـ تــطــاولــهــم 
قــرارات رفع األسعار، من دون اعتبار  بتأييد 
للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغاء، 
صاحب  هو  النظام  أن  جيدًا  يعلمون  كونهم 
الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو 
عدمه. ولم يرفض البرملان أي تشريع مقدم من 
الحكومة على مدى ثاث سنوات، عاوة على 
إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية 
التي تحمل األجيال املقبلة مزيدًا من الديون. 
وضــربــت اتــفــاقــيــة تــنــازل مــصــر عــن جــزيــرتــي 
»تيران وصنافير« للسعودية، شرعية البرملان 
في مقتل، خصوصًا أنه تجاهل أحكام القضاء 

ببطان توقيع الحكومة على االتفاقية.
وشهد عام 2018 موافقة مجلس النواب على 
حــزمــة مــن التشريعات الــتــي أثـــارت حــالــة من 
الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قوننت 
بنكية،  وديعة  مقابل  املصرية  الجنسية  بيع 
ومنحت رئيس الباد أحقية بيع أصول الدولة، 
كالسكك  الــعــامــة  املــرافــق  خصخصة  وسهلت 
الحديدية ومترو األنفاق، باإلضافة إلى منح 
قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب 
ومعاشات الوزراء واملحافظني ونوابهم، وأخيرًا 

تقييد حرية الصحافة واإلعام.

بيع الجنسية واألصول
 حكوميًا على أحكام قانون 

ً
وأقر البرملان تعديا

دخـــول وإقــامــة األجــانــب بــاألراضــي املصرية، 
ــة، يــســمــح بــبــيــع  ــريـ ــون الــجــنــســيــة املـــصـ ــانــ وقــ
مصرفية  وديــعــة  مــقــابــل  لــألجــانــب  الجنسية 
7 مايني جنيه  بقيمة  مدتها خمس سنوات 
)نحو 278 ألف دوالر(، أو ما يعادلها من العملة 
املصرية  الجنسية  منح  إجــازة  مع  األجنبية، 
بقرار من وزيــر الداخلية لكل أجنبي أقــام في 
الباد، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه 
الشروط الازمة لقبول طلب التجنس. ووافق 
النواب على تشريع بإنشاء صندوق  مجلس 
سيادي تحت مسمى »صندوق مصر« تحت 
إدارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، والـــذي يــهــدف إلى 
منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة 
للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير 

واستئجار األصول الثابتة واملنقولة للدولة.
وحذر النواب املعترضون على تمرير القانون 
آنــذاك من خطورة مــواده، وتمهيده الستياء 
النظام على حصيلة بيع أصول الدولة، على 
غرار ما حدث بصناديق املعاشات والتأمينات 

وقت حكم الرئيس املخلوع حسني مبارك.

خصخصة مرافق الدولة
ــق الـــبـــرملـــان عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام  ــ ووافــ
القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء 
الــهــيــئــة الــقــومــيــة لــســكــك حــديــد مــصــر، والـــذي 
يــقــضــي بـــإشـــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة 
وتشغيل وصيانة مشروعات البنية األساسية، 
وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى 
الجمهورية، إيذانًا بطرح أصول املرفق العام 
القطاع الخاص، وتحرير  للبيع أمام شركات 

أسعار بيع تذاكر القطارات.
كــمــا أقــــر مــجــلــس الـــنـــواب قــانــونــًا مــقــدمــًا من 
حكومة السيسي، إلدخال اختصاصات نوعية 
جديدة للهيئة القومية لألنفاق، تشمل إشراك 
املستثمرين املحليني واألجانب في إدارة املرفق، 
وتــأســيــس الهيئة الــقــومــيــة لــألنــفــاق شــركــات 
شركاء  مع  باالشتراك  أو  بمفردها،  مساهمة 
املشروعات،  وصيانة  وتشغيل  إلدارة  آخرين 
ما يعد الخطوة األولى نحو خصخصة القطاع 
ــــادة أســعــار الــخــدمــات الحالية  بــالــكــامــل، وزيـ
على  البرملان  وافــق  كذلك  للمواطنني.  املقدمة 
تعديل بعض أحــكــام قــانــون الــطــيــران املــدنــي، 
والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي 

ومباني املطارات املصرية للبيع أمام مستثمرين 
إماراتيني ومصريني، وهو التشريع الذي أعد 
خصيصًا من الحكومة لبيع مطار النزهة في 
محافظة اإلسكندرية، بعد تصريح السيسي، 
في إبريل/ نيسان 2017، أن »هناك استحالة 
فــي تشغيله مــرة أخـــرى، بعد صــرف أكثر من 

360 مليون جنيه على تطويره«.
كما أجـــاز الــبــرملــان تعديل أحــكــام قــانــون نزع 
ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف 
أو من يفوضه،  الجمهورية،  رئيس  إلــى منح 
ــارات مــن  ــقــ ــعــ ــــزع األراضــــــــي والــ ــرار نـ ــ أحـــقـــيـــة قــ
)األرض(،  العقار  ثمن  مقابل  املواطنني جبرًا، 
املائة كتعويض معنوي،  في   20 إليه  مضافًا 
إصــدار  في  املختص  للمحافظ  الحق  وإعطاء 
قرارات االستياء املؤقت على بعض العقارات 
فـــي حــــاالت الــــضــــرورة، بــذريــعــة عـــدم تعطيل 

املشروعات »القومية« للدولة.

امتيازات جديدة للعسكريين
املناقصات واملزايدات  البرملان تشريع  وألغى 
إياه  عامًا، مستبداًل   20 القائم في مصر منذ 
بــقــانــون »تنظيم الــتــعــاقــدات الــعــامــة«، والــذي 
يــهــدف إلـــى تــكــريــس الــشــراكــات االســتــثــمــاريــة 
بني الحكومة املصرية والجيش، وإلغاء القيود 
املختلفة  الحكومية  الجهات  على  القانونية 
فــي الــتــعــاقــد بــاألمــر املــبــاشــر مــع مستثمرين 
القوات  لتبعية  مــقــاوالت خاضعة  أو شركات 
املسلحة، في تمهيد إلرساء املشروعات عليها 
من دون اشتراط تقديمها العطاءات األقل سعرًا.

كذلك وافق مجلس النواب على قانون »تكريم 
بعض كبار قادة القوات املسلحة«، الهادف إلى 
تحصني قادة انقاب الثالث من يوليو/تموز 
2013 قــضــائــيــًا، مــن مــســؤولــيــة الــجــرائــم التي 
ارتكبت بحق املعتصمني السلميني في وقائع 
العنف الدامية، التي أعقبت اإلطاحة بالرئيس 
 عن منع توجيه اتهام دولي 

ً
محمد مرسي، فضا

دولية  أو  أجنبية  قضائية  هيئة  أي  قبل  مــن 
ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء 
وجودهم خارج الباد. ويستهدف التشريع منع 
 ألي مناصب 

ً
قادة االنقاب من الترشح مستقبا

سياسية، إال بموافقة املجلس األعلى للقوات 
املسلحة، تحسبًا العتزام أحدهم الترشح في 
مواجهة السيسي عقب تعديل الدستور، مقابل 
منحهم امتيازات مالية واسعة، مثل تمتعهم 
بجميع املــزايــا والــحــقــوق املــقــررة لــلــوزراء في 
الحكومة، إلى جانب املخصصات األخرى التي 
الجمهورية، وجواز  قــرار من رئيس  يحددها 
أي ميزة مقررة بموجب  وبــني  بينها،  الجمع 

قانون آخر.
كـــمـــا وافــــــق الـــبـــرملـــان عـــلـــى زيـــــــادة املـــعـــاشـــات 
العسكرية بنسبة 15 في املائة، اعتبارًا من 1 
يوليو/ تموز 2018، على أن تعد الزيادة جزءًا 

من املعاش، وتسري بشأنه جميع أحكامه، في 
إطار جهود الدولة لتحسني أوضاع أصحاب 
املعاشات العسكرية، وهي الزيادة التاسعة التي 
تطرأ على معاشات ورواتــب العسكريني منذ 
تولي السيسي ملقاليد الحكم، مقابل 4 زيادات 

فقط للمدنيني، بواقع زيادة واحدة كل عام.
وأيد مجلس النواب تعديل أحكام القانون رقم 
نائب  رفع مرتبات  )100( لسنة 1987، بهدف 
رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب 
والــشــورى، ورئــيــس مجلس الــــوزراء، ونــوابــه، 
والوزراء، إلى ما يعادل الحد األقصى لألجور 
)42 ألف جنيه شهريًا(، واستحقاق تلك الفئات 
معاشًا شهريًا ُيــعــادل 80 فــي املــائــة مــن راتــب 
أو مــكــافــأة كــل منهم فــي تــاريــخ انــتــهــاء شغل 
املنصب، وهو ما يعني زيادة معاشات الوزراء 

واملحافظني من 7 إلى 10 أضعاف تقريبًا.

قمع الصحافة واإلعالم
الــبــرملــان ثــاثــة قــوانــني متصلة لتنظيم  وأقـــر 
»إعدام  الصحافة واإلعــام، معروفة إعاميًا بـ
الوطنية  »الــهــيــئــة  تمنح  كــونــهــا  الــصــحــافــة«، 
 اقــتــطــاع 1 فـــي املـــائـــة من 

َ
لــلــصــحــافــة« ســلــطــة

الصحافية  للمؤسسات  الــســنــويــة  اإليـــــرادات 
الحكومية، واتخاذ قرارات في شأن دمج تلك 
املؤسسات، وإلغاء اإلصدارات الصحافية داخل 
املؤسسة الواحدة، وهو ما ُينذر بتشريد املئات 

من الصحافيني العاملني بها.
الــقــوانــني حــصــول الصحافي  واشــتــرطــت تلك 
أو اإلعامي على التصاريح الازمة لحضور 
أحد االجتماعات العامة، أو إجراء لقاءات مع 
املواطنني »في األحوال التي تتطلب ذلك«، مع 
منح »املجلس األعلى لتنظيم اإلعام« سلطة 
منع تداول وسحب تراخيص وحجب املواقع 
اإللــكــتــرونــيــة، والــحــســابــات الــشــخــصــيــة على 
مواقع التواصل االجتماعي، متى زاد متابعوها 
الصحافة  قمع  فــي  وإمعانًا  آالف.  عــن خمسة 
اإللكترونية، وافق البرملان على قانون مكافحة 
الـــذي منح »سلطة  املــعــلــومــات،  جــرائــم تقنية 
موقع  »حجب  فــي  الحق  املختصة«  التحقيق 
أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى 
قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو 
خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور 
أو أفام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، 
وتشكل تهديدًا لألمن القومي، أو تعرض أمن 

الباد، أو اقتصادها القومي للخطر«.

مزيد من الرسوم
أما عن تشريعات زيادة الرسوم على املصريني 
فحدث وال حرج، فمنها على سبيل املثال وليس 
الحصر: موافقة البرملان على تعديل تشريعي 
يقضي بإصدار األجهزة املحلية في املحافظات 
تراخيص مؤقتة لعربات املأكوالت في الشوارع، 
مقابل رسوم ال تتجاوز 10 آالف جنيه سنويًا 
تــســدد نــقــدًا. كــمــا وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب على 
إنــشــاء صندوق  قــانــون  أحــكــام  تعديل بعض 
تحسني خدمات الرعاية االجتماعية والصحية 
ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي 
بفرض رسوم إضافية على استخراج أو تجديد 
الــرخــص والــتــصــاريــح والــوثــائــق والــشــهــادات 
واملــســتــنــدات الــرســمــيــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
الداخلية، وكذلك التذاكر املبيعة في املباريات 
واملــســارح، وغيرها من  والحفات  الرياضية، 
 الــفــرجــة واملــاهــي، لصالح الــصــنــدوق، 

ّ
مــحــال

البرملان  وافق  العامة.كذلك  املوازنة  بعيدًا عن 
على تعديل بعض أحكام قانون رســم تنمية 
املوارد املالية للدولة، بغرض فرض زيادات على 
رســوم 27 خدمة حكومية. كما فرض مجلس 
النواب ضريبة 2.5 في املائة على إجمالي قيمة 
التصرف في العقارات املبنية، أو األراضي للبناء 
عليها )عدا القرى(، سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها، أو كان 
 العقار كله، أو جزءًا منه، أو 

ً
هذا التصرف شاما

وحدة سكنية منه، أو كانت املنشآت مقامة على 
أرض مملوكة للممول أو للغير، أو كانت عقود 
هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. وفرض 
البرملان كذلك 5 في املائة من امليزانية السنوية 
املقدرة لكل من فروع الجامعات األجنبية داخل 
مصر، مقابل الترخيص بإنشائه، إلى جانب 
رسم سنوي مقداره 2 في املائة من كامل قيمة 
املــصــروفــات الــدراســيــة، مــقــابــل الــتــرخــيــص له 

باستمرار عمله داخل مصر.

موازنات غير دستورية
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على ثاث موازنات 
غير دستورية للدولة، عن األعوام املالية 2016/ 
والتي  و2019/2018،   ،2018 و2017/   ،2017
لبنود  الــدســتــوريــة  املخصصات  مــن  اقتصت 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة لــصــالــح قــطــاعــات األمــــن، 
ــام 18 و19 و21  وخــالــفــت مـــواد الــدســتــور أرقــ
و23، املتعلقة بتخصيص نسبة 10 في املائة 
من الناتج القومي اإلجمالي لقطاعات الصحة، 

والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
ومنذ العاشر من إبريل/ نيسان 2017، يمدد 
مجلس النواب القرارات الصادرة عن السيسي 
كل ثاثة أشهر، بإعان حالة الطوارئ في جميع 
املـــادة 154 من  أرجـــاء مــصــر، باملخالفة لنص 
الــدســتــور، التي قصرت إعــان الــطــوارئ على 
أقصى متصلة، بحجة  أشهر كحد  مــدة ستة 
ــراء ضـــروري لحفظ اســتــقــرار الــبــاد،  أنــه »إجــ
ملسيرة  املعرقلة  اإلرهابية  األعمال  ومواجهة 

التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية«.

8
سياسة

انفرد مجلس النواب الحالي برئاسة علي عبد العال )الصورة(، بعدم مناقشة 
أو  أحــد وزرائــهــا، بهدف مساءلتهم  أو  الحكومة،  أي استجواب ضد رئيس 
محاسبتهم، في سابقة لم تشهدها املجالس النيابية املصرية عبر تاريخها. 
ولم ينفذ البرملان إلى اآلن الحكم الصادر في يوليو/ تموز 2016 من محكمة 
النقض األعلى في مصر، ببطالن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، 

 منه.
ً
وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي بدال

الجمهورية  بقانون أصــدرهــا رئيس  قـــرارًا  الــنــواب على 341  وافــق مجلس 
عبد الفتاح السيسي )الصورة( في غيابه، خالل الخمسة عشر يومًا األولى 
من تاريخ انعقاده، وضمت حزمة من التشريعات سيئة السمعة، على غرار 
فيها، ومنح  الدولة طرفًا  تكون  التي  العقود  التظاهر، وتحصني  تقييد حق 
رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء األجهزة الرقابية، وجواز تسليم املتهمني 

األجانب إلى بالدهم، وقوائم الكيانات اإلرهابية.

شهد مجلس النواب  وفاة تسعة من أعضائه، آخرهم عضو ائتالف األغلبية 
إثر  املاضي  األول  نهاية ديسمبر/ كانون  الــذي توفي في  الخشن،  محمود 
النائب عن محافظة شمال سيناء، حسام رفاعي، في  أزمــة قلبية، وسبقه 
سبتمبر/ أيلول. كما توفي  في 2016، رئيس ائتالف األغلبية، سامح سيف 
الــلــواء السابق فــي االســتــخــبــارات العامة التي تولت  الــيــزل )الــصــورة(، وهــو 

تجهيز القوائم الفائزة في انتخابات البرملان.

عبد العال يكّرس 
إهمال مناقشة 

االستجوابات

341 قانونًا سيئ 
السمعة بسرعة 

قياسية

وفاة 9 أعضاء 
في مجلس نواب 

»عجوز«

تشكل السنوات الثالث من عمر البرلمان المصري الحالي نموذجًا لمدى هيمنة السلطة على أعماله، مكتفيًا بتمرير ما يقدم له 
من قوانين تعزز هيمنة النظام وتحصن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجاالته، فيما يزيد األعباء المالية على المواطنين ويساهم 

في مصادرة آخر ما تبقى لهم من حريات

أعضاء البرلمان ال يكترثون لالتهامات التي تطاولهم )العربي الجديد(

■  انحياز مطلق لمصالح السلطة عبر تمرير تشريعات تعزز نفوذ وامتيازات
     السيسي ورجاالته وتحّصنهم قضائيًا

■  زيادة األعباء المالية على المواطنين وفرض ضرائب ورسوم جديدة 
     واشتراك في قمع الصحافة واإلعالم
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اقتصاد

بغداد ـ سالم الجاف 
        وعلي الحسيني

قال مسؤولون عراقيون في بغداد، 
»العربي الجديد« إن تقدما كبيرا  لـ
ــــال زيــــــــارة وزيــــر  تــــم تــحــقــيــقــه خــ
النفط اإليراني بيجن زنغنة إلى بغداد التي 
أجراها أم س. وأكد املسؤولون الذين رفضوا 
ذكر اسمهم، أن أبرز نتائج املفاوضات تتمثل 
البلدين  لــجــنــة بــن  فــي االتـــفـــاق عــلــى تفعيل 
جنوب  املشتركة  النفط  حقول  ملف  ملناقشة 
وشرقي العراق، وأشاروا إلى بوادر إيجابية 
العقوبات  ومنها  أخـــرى،  ملفات  بحث  خــال 
األمــيــركــيــة على طــهــران وطــريــقــة ســـداد قيمة 
الذي  اإليراني  الغاز  العراق من  ما يستورده 
يعتمد عليه في توليد الكهرباء عبر محطات 

غازية توجد أغلبها جنوبي العراق.
ويــــســــتــــورد الـــــعـــــراق نـــحـــو 10 مــــايــــن مــتــر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز اإليـــرانـــي يــومــيــا، لتشغيل 
ســبــع مــحــطــات لــلــطــاقــة تــوفــر أكــثــر مـــن %20 
حسب  للكهرباء،  الفعلية  الــعــراق  حــاجــة  مــن 
بيانات رسمية. وكشف مسؤول نفطي عراقي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــزيـــارة  فـــي بـــغـــداد لــــ
جـــــرى الــتــحــضــيــر لـــهـــا مــســبــقــا بــشــكــل جــيــد 
لتحقق النتائج املرجوة، مشيرًا إلى أن هناك 

النفطية  املــشــاكــل  فــي تصفير  عــراقــيــة  رغــبــة 
مـــع الـــجـــارتـــن إيـــــران والـــكـــويـــت، بــمــا يتعلق 

بالحقول املشتركة.
وبــــّن املــــســــؤول، الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن 
استثمار  واإليرانين  العراقين  مصلحة  من 
الحقول املشتركة بن البلدين وإنهاء الخاف 
الحالي، وهو ما تم بحثه واالتفاق على لجنة 

فنية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا امللف.
ــد أن الــحــديــث عـــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  وأكــ
وكــيــفــيــة ســـــداد الــــعــــراق ديـــونـــه احـــتـــا جـــزءًا 
مــهــّمــا مــن املــبــاحــثــات بــن الــجــانــبــن، كاشفا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن وجـــــود تــفــهــم إيـــرانـــي 
لــلــضــغــوط األمـــيـــركـــيـــة عــلــى بـــغـــداد فـــي هــذا 
اإليراني  الوزير  لقوله. وأوضــح  الشأن، وفقا 
الذي يزور بغداد حاليا في تصريحات نقلها 
هدف  أن  أمــس،  الرسمي،  العراقي  التلفزيون 
النفط  زيــارتــه بغداد هو مباحثات مع وزيــر 
الــعــراقــي وكــبــار املــســؤولــن فــي الــعــراق حــول 
فرص التعاون الوفيرة بن الجانبن، وأعرب 
الجانب  بــأن »تفضي محادثاته مع  أمله  عن 

العراقي إلى نتائج مثمرة لصالح البلدين«.
ــي ثــامــر  ــراقــ ــعــ ــفـــط الــ ــنـ ــّبــــه وزيـــــــر الـ بــــــــــدوره، نــ
الــغــضــبــان إلــــى وجــــود فــــرص تـــعـــاون كــثــيــرة 
بـــن إيـــــران والــــعــــراق«، مــتــطــلــعــا إلــــى »نــجــاح 
املحادثات الثنائية من بينها آليات التنسيق 
املــصــدرة  الـــدول  الــازمــة على صعيد منظمة 
ــال  ــيــــاق ذاتـــــــــه، قـ لـــلـــنـــفـــط )أوبـــــــــــك(. وفــــــي الــــســ
ــــدم ملــعــهــد الــنــفــط الــعــراقــي في  املــســتــشــار األقـ

الــبــصــرة جــمــال املـــوســـوي إن الـــعـــراق وإيـــران 
ــول املــلــفــات  ال طـــريـــق لــهــمــا غــيــر الـــتـــوافـــق حــ
الــنــفــطــيــة، وخـــاصـــة الــحــقــول املــشــتــركــة كــون 
مــــوضــــوع اســـتـــيـــراد الــــعــــراق لـــلـــغـــاز مــؤقــتــا، 
ونــعــتــقــد أن الــحــد الــزمــنــي األقـــصـــى لــحــاجــة 
ــراق إلــــى الـــغـــاز اإليــــرانــــي ســيــكــون نــهــايــة  ــعـ الـ
لتطوير  متسارعة  جــهــود  بسبب   2020 عــام 
املصاحب  الغاز  واستثمار  العراقية  الحقول 
البصرة،  حقول  من  النفط  استخراج  لعملية 
إضافة إلى خطط تفعيل اإلنتاج بحقل عكاز 

الغازي غرب العراق.
عازمة  العراقية  الحكومة  أن  املــوســوي  وأكــد 
على تصفير امللفات النفطية مع دول الجوار 
ــبـــطـــت بـــحـــالـــة عـــدم  ــل كـــونـــهـــا ارتـ ــامـ بــشــكــل كـ
اســتــقــرار فـــي الــعــاقــات مــعــهــا طــيــلــة الــعــقــود 
البرملانية حامد  النفط  املاضية. عضو لجنة 
املوسوي قال لـ«العربي الجديد«، إن »العراق 
في الوقت الحاضر بعد أن توافدت عليه دول 
كثيرة ومنها تركيا لديه فرص جيدة لتحقيق 
مع  املشتركة  االقتصادية  املصالح  من  مزيد 

هذه الدول.
لديها مصالح كبيرة  »إيــــران  أن  إلــى  وأشـــار 
معنا وتعتبر العراق البوابة االقتصادية التي 
العالم،  دول  تتعامل مع مختلف  من خالها 
وخاصة الخليج، وبالتالي هناك وفد إيراني 
آخــر سيأتي إلــى العراق يشمل 40 شركة مع 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 

لبغداد لبحث جملة ملفات ومصالح«.
وأضـــاف املــوســوي: إيـــران تريد أن تكون لها 
عـــاقـــات قـــويـــة مـــع الـــعـــراق نــفــطــيــا وتــجــاريــا 
الجميع با  مــع  واقــتــصــاديــا ونــحــن نتعامل 
حساسية، مــؤكــدا أن زيـــارة الــوزيــر اإليــرانــي 
ــيــــوم هــــي لــبــحــث مـــلـــفـــات عــــــدة، وال ســيــمــا  الــ
الـــعـــراق  مــهــلــة  مـــــددت  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أن 
بالنسبة للتعامل مع إيران حول عقود الغاز 
ــــدة، ونـــحـــن في  ــمـ ــ والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات واألسـ

الرباط ـ مصطفى قماس

ــلـــق إلـــى  ــة بــــرســــائــــل قـ ــيـ ــربـ ــغـ بـــعـــثـــت األســـــــر املـ
الــحــكــومــة، مــعــّبــرة عـــن تــخــّوفــهــا مـــن تــدهــور 
الحالي، ومتوقعة  العام  املعيشة في  مستوى 
اتساع دائرة البطالة وتواصل ارتفاع األسعار. 
ــر، حــســب مـــا كشف  ــ ــّبـــرت 25.7% مـــن األسـ وعـ
ع 

ّ
ــر، عــن توق عنه بحث حــول مــؤشــر ثقة األسـ

مـــقـــابـــل %39.6  املـــعـــيـــشـــة،  تــــدهــــور مـــســـتـــوى 
وتنتظر  تحّسنه.  و%34.7  اســتــقــراره،  تترقب 
78.8% مــن األســــر اتــســاع دائــــرة الــبــطــالــة في 
تراجع   ،%11.2 تتوقع  بينما  الــحــالــي،  الــعــام 
ــشــر 

ُ
وضــعــيــتــهــا املـــالـــيـــة. وفــــي الــبــحــث الــــذي ن

أول من أمــس، صرحت 18.5% فقط من األسر 
تشير   %81.5 مقابل  االدخــــار،  على  بقدرتها 
ــام،  إلــى عجزها عــن ذلـــك.  وتعليقا على األرقـ
يعتبر االقتصادي املغربي إدريس الفينا، في 
حديثه لـ»العربي الجديد«، أن معدل التضخم 
الـــعـــام الــرســمــي، ال يــعــكــس مــســتــوى املعيشة 
الحقيقي واملتراجع، خاصة في ظل عدم اتخاذ 
قرارات من أجل الزيادة في األجور، مشيرا إلى 
أن قــــدرة األســــر عــلــى االدخــــــار اســتــنــفــذت في 

ــوام األخــيــرة. ويــنــال التضخم فــي املغرب  األعـ
الدنيا منها،  الشرائية لألجور، خاصة  القوة 
التي لم تقم الحكومة بالزيادة فيها منذ أربعة 
 1.9 أن رصــد  الحكومة تعتبر  أن  ــوام، غير  أعـ
مليار دوالر لدعم أسعار غاز الطهو والسكر 
الشرائية  القدرة  والدقيق، يساهم في حماية 
لـــألســـر. ويـــذهـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة 
ــراطــــي، فــي  ــخــ ــزة الــ لـــحـــقـــوق املـــســـتـــهـــلـــك، بــــوعــ
الوسطاء  أن  إلــى  الجديد«،  لـ»العربي  حديثه 
سبب رئيسي فــي ارتــفــاع أســعــار الــعــديــد من 
السلع، خاصة فــي ظــل عــدم تنظيم األســـواق، 
ــداث مــنــصــات تــجــاريــة جهوية  داعــيــا إلـــى إحــ

لتحييد الوسطاء.
ووجـــهـــت انـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة عــنــد مناقشة 

ــة الـــجـــديـــدة، بــســبــب عــــدم اســتــحــضــار  املــــوازنــ
رئيس  أن  غير  للمواطنن،  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 
على  يشدد  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة، 
أنه تم أخذ الجانب االجتماعي بعن االعتبار.

ــي الـــجـــبـــايـــة، مــحــمــد الـــرهـــج،  وأكـــــد الــخــبــيــر فـ
الشرائية  الــقــدرة  دعــم  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
لألسر وحمايتها، ممكن إذا ما تمت مراجعة 
الضريبة على القيمة املضافة، وأبدت الحكومة 
حــرصــا عــلــى تقليص الــضــغــط الــجــبــائــي عن 
الــزيــادة  مــن تجميد  الــذيــن يعانون  املوظفن، 

في األجور خال األعوام األخيرة.
وأثــــار الــبــرملــان، يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، مسألة 
ارتـــفـــاع األســـعـــار فـــي املـــغـــرب، غــيــر أن رئــيــس 
إلـــى أن هــنــاك لجنة تجتمع،  الــحــكــومــة ذهـــب 
بــشــكــل أســـبـــوعـــي، مـــن أجــــل مــراقــبــة أداء تلك 
األسعار. وأصبح تحسن معيشة املوظفن في 
قلب الحوار االجتماعي املتعثر بن الحكومة 
واالتــحــادات العمالية. غير أن الضغط يرتفع 
والبطالة،  التشغيل  ملف  فــي  الحكومة  على 
والـــتـــي تــصــل بـــن الــشــبــاب والــخــريــجــن إلــى 
العام  املــعــدل  حصر  رغــم  مرتفعة،  مستويات 

في حدود %10.

الكويت ـ أحمد الزعبي

»الــعــربــي  ـــة حــكــومــيــة حصلت  دراسـ كشفت 
الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا أن الــكــويــت 
وضـــعـــت خـــطـــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
جـــديـــدة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
تــبــدأ  دوالر،  مـــلـــيـــار   250 تــتــخــطــى  بــقــيــمــة 
ضمن  وذلـــك   ،2030 فــي  وتنتهي   2019 فــي 

برنامج »رؤية كويت جديدة«.
وتظهر الدراسة الصادرة عن وزارة الشؤون 
االقــتــصــاديــة بــالــتــعــاون مــع الــهــيــئــة العامة 
مركزًا  لتكون  تسعى  الكويت  أن  للتخطيط 
الــذي  ماليا وتــجــاريــا باملنطقة، وهــو األمـــر 
وتنفيذ  التحتية،  بنيتها  تطوير  يستدعي 
مـــشـــاريـــع مـــتـــطـــورة بــمــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــى الـــخـــدمـــات  ــة الــ ــافــ واالتـــــــصـــــــاالت، بــــاإلضــ
الكويت  أن  الــدراســة  وتــوضــح  اللوجستية. 
ــروع طـــريـــق  ــ ــشـ ــ ــلــــدخــــول ضـــمـــن مـ تـــســـعـــى لــ
الـــحـــريـــر مـــن خــــال اإلنــــفــــاق عــلــى قــطــاعــات 
التحتية  بنيتها  لتطوير  مــحــددة،  تنموية 
واللوجستية حتى تتواكب مع هذا املشروع 
الــضــخــم، مــبــيــنــة أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 
بــالــنــصــف األول مـــن الـــعـــام املـــالـــي الــجــاري 
ساعد على اإلسراع بوضع هذه الخطة التي 

تستهدف االنتهاء منها بحلول 2030«.

وتــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن املـــشـــاريـــع املــزمــع 
تــنــفــيــذهــا ســتــنــتــج مــنــهــا طــلــبــات وظــائــف 
تــتــجــاوز 500 ألـــف وظــيــفــة خـــال الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، حــيــث تــســعــى الــكــويــت مـــن خــال 
ــى تــشــجــيــع الــقــطــاع  خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة إلــ

الخاص وتوفير فرص عمل للكويتين.
ــذا الــســيــاق، يــقــول وزيــــر التخطيط  وفـــي هـ
السابق علي املوسى لـ»العربي الجديد« إن 

»الدولة عليها أن تبذل اهتماما باالقتصاد 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، وتـــتـــبـــنـــى تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
نوعية  قفزة  بل  نقلة  كبرى تحدث  تنموية 
في مختلف القطاعات، لتحوله إلى اقتصاد 
غــيــر نفطي قـــوي قـــادر عــلــى امــتــصــاص أي 

صدمات أو أزمات مالية مستقبلية«.
املشاريع  هــذه  »ستعمل  املــوســى:  ويضيف 
ــر فــــــــرص عــمــل  ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
للمواطنن واملساعدة على خفض معدالت 
الــبــطــالــة، بــاإلضــافــة إلــى وضــع الــبــاد على 

الطريق الصحيح للتنوع والنمو«.
ومـــن جــانــبــه، يــقــول األمــــن الـــعـــام املــســاعــد 
لــلــتــخــطــيــط واملــتــابــعــة فـــي األمـــانـــة الــعــامــة 
بدر  والتنمية  للتخطيط  األعــلــى  للمجلس 
»املشاريع  إن  الــجــديــد«  لـ»العربي  الــرفــاعــي 
ــنـــي املـــوضـــوع  ــزمـ ــلـــجـــدول الـ تــســيــر وفـــقـــا لـ
غالبيتها  فــي  اإلنــجــاز  ونــســب  لها مسبقا، 
أسعار  ارتــفــاع  ساعد  حيث   ،%90 تتخطى 
ودعــم  الحكومي  اإلنــفــاق  تعزيز  فــي  النفط 

اإلنجاز باملشاريع التنموية«.
ويشير الرفاعي إلى وجود تحديات تواجه 
تم  أنه  كاشفا  التنموية،  املشروعات  تنفيذ 
حــل 73% مــن هــذه الــتــحــديــات، موضحا أن 
معدالت التنفيذ ملشروعات الخطة السنوية 

تسير بشكل جيد.

مفاوضات 
إيران والعراق

تقدم في إنجاز المشاريع بالكويت
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

األسر المغربية تتخوف من تفاقم الغالء والبطالة

الكويت تنفق 250 مليار دوالر على البنية التحتية

مساع لحل خالفات حقول النفط 
المشتركة ومستحقات الغاز

فتح التمويل العقاري يحرك القطاعات الراكدة

دخلت كل من إيران 
والعراق في مفاوضات 

لحل الخالفات حول 
العديد من الملفات أبرزها 

حقول النفط المشتركة 
وسداد مستحقات الغاز

معيشة مال وسياسة

تنمية

8.4
في  اإليداعات  قيمة  تقدر 
البنوك السودانية حاليًا بنحو 
400 مليار جنيه )8.4 مليارات 
لــبــيــانــات  وفـــقـــًا  دوالر(، 
وتسعى  الــمــركــزي،  البنك 
مزيد  جذب  إلى  الحكومة 
القطاع  إلــى  السيولة  من 

المصرفي.

تحقيق

وفد جديد من
طهران يشمل 40 شركة 

يتأهب لزيارة بغداد

البنك العقاري يوقع 
مذكرات لتمويل بناء عدة 

مشروعات

محللون: الخطوة 
تساهم في جذب السيولة 

للقطاع المصرفي

الحكومة ترصد 1.9 مليار 
دوالر لدعم غاز الطهو 

والسكر والدقيق

الخرطوم ـ هالة حمزة

قوبل قرار بنك السودان املركزي 
ــاب الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري  ــ بــفــتــح بـ
للمصارف بــارتــيــاح فــي أوســاط 
املقاولن والقطاع املصرفي، إذ أنهى القرار 
حظرًا استغرق 5 أعــوام اعتبارا من الثالث 
من مايو/ أيار 2014، ومن املرتقب أن تفتح 
هــــذه الـــخـــطـــوة الـــبـــاب لــتــحــريــك األســــــواق، 
حـــســـب عـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــن املـــصـــرفـــي 

والعقاري تحدثوا لـ»العربي الجديد«.
ووصـــــف املـــديـــر الـــعـــام لــــ»الـــبـــنـــك الـــعـــقـــاري 
البنك  قــرار  العظيم،  التجاري« عثمان عبد 
املــــركــــزي بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
العقاري  البنك  باإليجابي، مؤكدا جاهزية 
لــتــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـة الــتــمــويــلــيــة الـــجـــديـــدة 
ــر صــيــغ  ــبــ ــل الـــــعـــــقـــــاري عــ ــويــ ــمــ ــتــ ــح الــ ــ ــنـ ــ ومـ
املقاولة واملرابحة وفق الضوابط الشرعية 

واملصرفية. 
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــال عبد العظيم 
الــتــمــويــل يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق اســتــقــرار 
ص فاتورة 

ّ
سكني للكثير من الشرائح ويقل

ــارات ويـــحـــرك عـــــددا مـــن الــقــطــاعــات  ــ ــــجـ اإليـ
بــجــانــب إنـــعـــاش ســـوق الــتــشــيــيــد والــبــنــاء، 
مشيرا إلى أن سداد نسبة 25% كقسط أول 
للتمويل يمّكن األفراد والهيئات والنقابات 

من االستفادة من القرار.
وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد 
للمساهمة في  والــجــامــعــات  الــنــقــابــات  مــن 
تــمــويــل الــبــنــاء، ســــواء كـــان شــقــقــا مـــن قبل 
صــنــدوق اإلســكــان أو للجمهور، مــا يــؤدي 
إلى إنعاش السوق. وأضاف أن البنك يتيح 
وتشييد  لــألفــراد  املــقــاولــة  بصيغ  التمويل 
لدى  كما  صيانتها،  أو  إكمالها  أو  املــنــازل 
الــبــنــك ضـــوابـــط مـــحـــددة ومــكــتــب هــنــدســي 
مختص. وقال إنه بعد التعاقد مع العميل 
الحساب  لتغذية  عــاديــة  شيكات  أخــذ  يتم 
بــكــافــة طـــرق الـــدفـــع، مــشــيــرا إلـــى أن الــقــرار 
الــجــديــد أيــضــا ســمــح بــتــمــويــل شـــراء مــواد 
البناء وكافة االحتياجات املتعلقة بالبناء. 
وكان محافظ بنك السودان املركزي محمد 
الصحافي  املؤتمر  أكد في  قد  الزبير،  خير 

األخير إلعان السياسات النقدية الجديدة 
لعام 2019، أن البنك قرر فتح باب التمويل 
ا كبيرا من النشاط  العقاري ألنه يمثل جزء
ــتـــصـــادي بـــالـــبـــاد، فــضــا عـــن تــوفــيــره  االقـ
ــيـــرة. وســـمـــح بـــنـــك الــــســــودان  ــثـ ــائـــف كـ لـــوظـ
املركزي في وقت سابق، لـ«البنك العقاري« 
ــــرف عــلــيــهــا  ــــشـ ــإنــــشــــاء مـــحـــافـــظ مـــالـــيـــة ُيـ بــ
الـــصـــنـــدوق الــقــومــي لــإســكــان والــتــعــمــيــر، 
الشعبي  للسكن  مجمعات  تشييد  بغرض 

واالقتصادي.
ــارس/ آذار من  ــ ــاٍن فـــي مــ ــ ــرار ثـ ــقـ وألـــحـــقـــه بـ
العام 2017 بالسماح للبنك ذاته بالتمويل 
ولــإســكــان  للمغتربن  الــعــقــاري  املــصــرفــي 
املــهــنــيــن بمختلف  يــشــمــل  الـــــذي  الـــفـــئـــوي 

تخصصاتهم.
ومـــن جــانــبــه، دعـــا رئــيــس اتــحــاد املــقــاولــن 
التمويل  لحصر  دنقا،  مالك  السودانين، 
الــعــقــاري عــلــى صيغة االســتــصــنــاع وليس 
شـــــــراء املـــــنـــــازل الــــجــــاهــــزة حـــتـــى ال ُيـــســـاء 
ــرى فيتم  ــــراض أخــ اســتــخــدام الــتــمــويــل ألغـ
ـــ»الـــعـــربـــي  ــقــــا لـ ــّددًا. وقـــــــال دنــ ــ ــجــ ــ حــــظــــره مــ

الجديد«، إن مراجعة بنك السودان املركزي 
لــســيــاســة الــتــمــويــل الــعــقــاري ورفـــع الحظر 
ــوال مــعــتــبــرة في  ــ عــنــه يــــؤديــــان لـــدخـــول أمــ
قطاع التشييد، مضيفا أنه وفقا ملا أثبتته 
واحد  إنفاق جنيه  فإن  العلمية،  الدراسات 
5 جنيهات  يعني ضخ  التشييد  قطاع  في 

ــاد الـــكـــلـــي، مــبــيــنــا أن تــحــريــك  ــتـــصـ فـــي االقـ
ــط أعـــمـــال االســتــشــاريــن 

ّ
هـــذا الــقــطــاع يــنــش

وموردي ومصنعي مواد البناء واملقاولن 
ــن الـــبـــاطـــن، واملــهــنــدســن  ــ الـــرئـــيـــســـيـــن، ومـ

الفنين، والعمالة املاهرة وغير املاهرة. 
الـــبـــنـــاء  ــة  ــاعــ ــنــ ــــا إلـــــــى أن صــ ــقـ ــ وأشــــــــــار دنـ
ــشــغــل نــصــف األيــــدي الــعــامــلــة 

ُ
والــتــشــيــيــد ت

التمويل  أن  بــالــســودان، وأضــــاف  املــتــوفــرة 
املــوجــودة  ات  الــكــفــاء أيــضــا  ستستفيد منه 
ــالـــســـودان مـــن قـــضـــاة ومـــحـــامـــن وأطـــبـــاء  بـ
ورجـــــــــــــال أعـــــــمـــــــال وإداريـــــــــــــــــن وزراعـــــــيـــــــن 

وبيطرين وغيرهم.
ــيـــس اتــــحــــاد املـــقـــاولـــن فــــي وقـــت  ــفـــت رئـ ولـ
ســابــق، إلـــى أن نــســب الــتــمــويــل املخصصة 
تــتــراوح  كــانــت  الــعــقــاري  البنك  مــن  للقطاع 
ما بن 9 و11% في فترة ما قبل قرار حظر 
التمويل، نصيب مشاريع صندوق اإلسكان 
منها 4%. وطالب وزارة املالية والتخطيط 
االقــتــصــادي وبــنــك الــســودان املــركــزي برفع 
رأســـمـــال الــبــنــك الـــعـــقـــاري مـــن 100 مــلــيــون 
ــدوالر = 47.5 جــنــيــهــا( إلـــى 500  ــ جــنــيــه )الــ

التمويل  فــي  بمهامه  للقيام  جنيه  مليون 
العقاري على الوجه األكمل.

وقال املحلل املصرفي طه حسن، لـ»العربي 
ــرار فــتــح الــتــمــويــل الــعــقــاري  الــجــديــد«، إن قـ
ــان الــــهــــدف مــــن الــحــظــر  ــ ــ تــــأخــــر كـــثـــيـــرا، وكـ
السابق تحقيق االستقرار في سعر الصرف 
التمويل  وتــوجــيــه  التضخم  حـــدة  وتقليل 
لم  ذلــك  أن  غير  اإلنتاجية،  القطاعات  نحو 
بــهــروب عــدد  لنتائج ســالــبــة  يــحــدث وأدى 
كــبــيــر مـــن الــعــامــلــن بــالــقــطــاع وإحــجــامــهــم 
عن التمويل العقاري واللجوء إلى االتجار 
كبيرا على  بالعملة، وهو ما شكل ضغطا 

الدوالر وصعوبة سيطرة الحكومة عليه.
وأشار حسن إلى أن الحكومة فتحت باب 
الــتــمــويــل مـــرة أخــــرى إلدراكـــهـــا خــطــأ حظر 
ولــدوره  االقتصادية  ألهميته  القطاع  هــذا 
ــــارج الــجــهــاز  فـــي جــــذب الــكــتــلــة الــنــقــديــة خـ
املــصــرفــي والـــتـــي بــلــغــت مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
املــــاضــــي وحـــتـــى أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن األول 

املاضي 37 مليارا و89 مليون جنيه.
وأضــــــاف أن الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري ســـاهـــم في 
إلى  األســـواق  الضخمة في  السيولة  إعــادة 
النظام املصرفي مــرة أخــرى. وتوقع  داخــل 
بالقطاع  السيولة  فــي  حــدوث ضــخ  حسن 
املــصــرفــي بنسبة أعــلــى مــن الــعــام املــاضــي 

بفعل هذا القرار.
وكــــــانــــــت أزمــــــــــة الــــســــيــــولــــة مــــــن األســـــبـــــاب 
احــتــجــاجــات شعبية  انـــدالع  فــي  الرئيسية 
ــــودان، مـــا دفــــع الــحــكــومــة والــبــنــك  ــــسـ فـــي الـ
التحرك  إلى  املختصة  والقطاعات  املركزي 

من أجل الحد منها.  
ــــزي أخــــيــــرًا،  ــركـ ــ وأصــــــــدر بـــنـــك الـــــســـــودان املـ
سلسلة قرارات تستهدف الخروج من أزمة 
السيولة النقدية التي تخنق األسواق منذ 
عدة أشهر، وكذلك خفض معدالت التضخم، 
ومن  قياسية،  إلى مستويات  التي وصلت 
هـــذه الـــقـــرارات مــنــع املـــصـــارف الــعــامــلــة في 
الــبــاد مــن تمويل شـــراء الــســيــارات، وكافة 

أنواع تجارة الذهب.
ومــــن جـــانـــبـــه، أشـــــار املــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت لــــلــــمــــقــــاوالت، عــــضــــو اتــــحــــاد 
املقاولن هشام خليل، في حديث لـ«العربي 
الجديد«، إلى أن التمويل العقاري كان يتم 
في السابق عبر املرابحات والتي تعرضت 
ملشاكل كبرى بسبب تذبذب سعر الصرف، 

مطالبا بالتركيز على آلية االستصناع.
ويشكو عــدد مــن املــقــاولــن فــي الــقــطــاع من 
مشاكل فروق األسعار في العقود الحكومية 
تجاه  الدولة  تغيير سياسات  عن  الناتجة 
ســعــر الــصــرف مــن تــحــديــد ســعــر عــبــر آلية 

زيــادة قيمة  أو  الــصــرف 47.5 جنيها  سعر 
18 جنيها،  إلــى   6.9 مــن  الجمركي  الـــدوالر 
مــا أدى إلــى زيـــادة األســعــار األســاســيــة في 
الــعــقــود. ولــفــت بــعــض املــقــاولــن لـــ»الــعــربــي 
ات  الجديد«، إلى معاناتهم من بطء اإلجراء
الــذي  األمـــر  الــعــقــود،  تنفيذ  فــي  الحكومية 
إعــادة  املــشــروعــات واســتــدعــى  عطل تنفيذ 
جــدولــة الــبــرنــامــج الــزمــنــي لــانــتــهــاء منها 

وتسليمها.
وأشاروا إلى تكوين لجنة منذ مارس/ آذار 
مــن الــعــام املــاضــي لتعديل فـــروق األســعــار 
لــقــطــاع املــقــاوالت فــي كــل الــعــقــود الــتــي لها 
عـــاقـــة بــالــحــكــومــة، مــطــالــبــن بــســرعــة حل 

مشاكل الشركات العاملة في هذا القطاع. تنشيط أسواق 
السودان

تواصل الحكومة السودانية مساعيها من أجل تنشيط القطاعات التي تعاني من موجة ركود 
واسعة، إذ فتحت أخيرًا باب التمويل العقاري بعد حظر دام نحو خمس سنوات، في خطوة 

تستهدف تحريك األسواق وجذب السيولة مجّددًا إلى القطاع المصرفي
ترتيبات لصرف الوقود عبر بطاقات

تتواصل االستعدادات الحكومية من أجل تنظيم صرف الوقود في والية 
أزمــة  مــن  الحد  فــي خطوة تستهدف  )الــكــروت(،  بطاقات  الجزيرة عبر 
الوقود التي ضربت العديد من املناطق والواليات السودانية، خالل الفترة 
األخيرة. وحسب وكالة األنباء السودانية )سونا(، أكد مسؤول محلية أم 
القرى في والية الجزيرة، عبد املاجد عمر يوسف، أمس، أن صرف املواد 
البترولية بالكروت سيسهم في ضبط صرف الوقود في محطات الخدمة. 
ووّجه اللجنة املكلفة بمتابعة توزيع الكروت للمركبات العامة والخاصة 
املرخصة عبر إدارة املرور، معلنًا عن منح اللجنة كامل الصالحية في 

توزيع املواد البترولية. وقامت الجهات املختصة بتحديد محطات خدمة 
من  الــســودانــيــة  الحكومة  ــفــت 

ّ
وكــث للخاصة.  وأخـــرى  الــعــامــة  للمركبات 

تحركاتها، خالل الفترة األخيرة، الحتواء األزمات املعيشية، التي أطلقت 
الفترة  البالد، خالل  إلى مناطق واسعة من  امتدت  احتجاجات  شــرارة 
األخيرة. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود والسيولة املالية 
واألدويــة، نتيجة ارتفاع سعر الدوالر مقابل العملة املحلية في األسواق 
الرسمية( إلى أرقام قياسية، تجاوزت أحيانا 60 جنيها  املوازية )غير 

مقابل العملة األميركية، في حني تبلغ رسميًا 47.5 جنيها.

العراق عازمون أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي.
استهاكيا  الـــعـــراق  يــكــون  أال  خطتنا  وقــــال: 
خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، وأن نصبح مــصــّدريــن 
ــداد  ــغــ ــران وبــ ــ ــهـ ــ ــن طـ ــ ــل مـ ــ ــاز. وتـــتـــمـــتـــع كـ ــغــ ــلــ لــ
بـــعـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــــويــــة، ووصــــــل حــجــم 
ــــن خــــال  ــرفـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــــــن الـ

الــســنــوات املاضية إلــى أكــثــر مــن 10 مليارات 
إلى زيادتها حسب  دوالر سنويا، ويسعيان 
بيانات رسمية. ويسعى الجانبان إلى تقليل 
التجارة  على  األميركية  العقوبات  تــأثــيــرات 
بــن الــبــلــديــن. وتــشــمــل الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
إيــران حزمتن، األولــى استهدفت حظر  على 

ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  ــران مــ ــهــ ــع طــ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــات وإيـــــقـــــاف الــــتــــحــــويــــات املـــالـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
بالدوالر ومنع شراء العملة اإليرانية وحظر 
مــصــرفــي، فــيــمــا اســتــهــدفــت الــحــزمــة الــثــانــيــة 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل الـــبـــري والــبــحــري 

واملنتجات البتروكيميائية.

طهران تعّزز تعاونها 
االقتصادي مع بغداد 
لتجاوز العقوبات 
األميركية )عطا كناري/
فرانس برس(

توقعات 
بانتعاش 
قطاع البناء 
في السودان 
)Getty(
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــع دخـــــول عــقــد تـــرانـــزيـــت الــغــاز  مـ
الروسي إلى أوروبا عبر األراضي 
األوكــرانــيــة عــامــه األخــيــر، تسعى 
الحالي الستكمال  العام  في  روسيا جاهدة 
ــيــــل  ــــي« و»الــــســ ــركـ ــ ــتـ ــ مــــشــــروعــــي »الــــســــيــــل الـ
دون  األزرق«  »الــــوقــــود  لــنــقــل  الـــشـــمـــالـــي-2« 
املــــرور بــأوكــرانــيــا الــتــي تــراجــعــت عالقاتها 
مع موسكو تاريخيا إلى أدنــى مستوى في 
النزاع غير املباشر في منطقة  ظل استمرار 

دونباس والقرم.
ورغــم أن عمالق الــغــاز الــروســي »غــازبــروم« 
أكــد أنــه ال يــنــوي االســتــغــنــاء عــن الترانزيت 
عبر أوكرانيا بشكل كامل، إال أن مد الخطني 
الجديدين سيزيد من مواقفه في املفاوضات 

مـــع شـــركـــة »نـــفـــطـــوغـــاز« األوكــــرانــــيــــة بــشــأن 
ــــق خــــبــــراء فــــي شــــؤون  تــعــريــفــة الـــعـــبـــور، وفـ
ــار، يشير املــحــلــل في  الــطــاقــة. وفـــي هـــذا اإلطــ
قــضــايــا الـــغـــاز بـــالـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، 
غــيــرغــي مــولــنــار، إلـــى أن أوكــرانــيــا ظــلــت في 

عام 2018 هي الطريق الرئيسي لعبور الغاز 
»السيل  مــشــروعــي  ولــكــن تشغيل  الـــروســـي، 
التركي« و»السيل الشمالي-2« في نهاية عام 
الترانزيت األوكــرانــي إلى  2019 سيقلل دور 

حّد كبير. 
»العربي الجديد«  ويقول مولنار في حديث لـ
مـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس: »ال تـــزال 
أوكــــرانــــيــــا الــــيــــوم هــــي الــــطــــريــــق الــرئــيــســي 
لــتــرانــزيــت الــغــاز الـــروســـي، إذ عــبــر نــحــو 84 
مليار متر مكعب مــن الــغــاز الــروســي املــورد 
من روسيا إلى أوروبــا، بما فيها تركيا، في 
عام 2018 عبر األراضــي األوكرانية. ويعادل 
ذلك نحو 42% من صــادرات »غازبروم« إلى 

البلدان خارج رابطة الدول املستقلة«.
الجديدين  املشروعني  تدشني  تأثير  وحــول 
عــلــى حــصــة أوكـــرانـــيـــا فـــي تـــرانـــزيـــت الــغــاز 
التمريرية  الطاقة  »تبلغ  يضيف:  الــروســي، 
»السيل الشمالي -2« 55 مليار متر مكعب  لـ
ملشروع  مليارا   31.5 إلــى  باإلضافة  سنويًا، 
ترانزيت  دور  مما سيقلل  التركي«،  »السيل 

الغاز عبر أوكرانيا إلى حد كبير«. 
ــار أن يــســتــمــر  ــ ــنـ ــ ــــولـ ــع مـ ــوقــ ــتــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يــ
الغاز عبر أوكرانيا  »غازبروم« في ترانزيت 
مــا  لـــنـــقـــل  وذلـــــــــك   ،2019 عـــــــام  ــد  ــعــ بــ ــى  ــتــ حــ
يــفــوق إمــكــانــات خــطــوط األنــابــيــب »الــســيــل 
الشمالي-1« و»السيل الشمالي-2« و»يامال« 
و»السيل األزرق« و»السيل التركي«، السيما 
فــي مــوســم الــشــتــاء حــني يــــزداد الــطــلــب على 
الــغــاز بسبب تــدنــي درجـــات الـــحـــرارة.  وقــال 

خيارات الغاز 
الروسي

منشأة غاز روسية 
)Getty( تسعى روسيا جاهدة في العام الحالي الستكمال مشروعي »السيل 

التركي« و»السيل الشمالي-2« لنقل الغاز من دون المرور بأوكرانيا التي 
تراجعت عالقاتها تاريخيًا مع موسكو إلى أدنى مستوى

الطاقة التمريرية 
لـ»السيل الشمالي-2« 

تبلغ  55 مليار متر 
مكعب سنويًا

غصن قام بتحويل عقود 
خاسرة تقدر بنحو 16 

مليون دوالر إلى نيسان

كرايسلر تنضم إلى 
الشركات األلمانية التي 

تعرضت لغرامات باهظة

موسكو 
تتجه للتخلي 

عن تصدير 
الوقود األزرق 

عبر أوكرانيا

)Getty( محاكمة غصن تجر أطرافًا سعودية)Getty( مصنع لشركة كرايسلر في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

البارز، خالد  السعودي  األعمال  رجل  ساعد 
اليابانية  السيارات  الجفالي، شركة صناعة 
نــيــســان، ذات مـــرة عــلــى إحـــيـــاء أعــمــالــهــا في 
منطقة الشرق األوسط، لكنه اآلن متورط في 
وهي  املحكمة،  بقاعة  املخاطر  عالية  قضية 
التي ستقرر مصير كارلوس غصن، الرئيس 
ــاء  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــيــســان.  ويــتــهــم االدعــ
العام في اليابان غصن الذي تم اعتقاله في 
طوكيو في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 
فــي ذلــك دفع  بــارتــكــاب مخالفات مالية، بما 
لخالد  تابعة  شــركــة  إلــى  دوالر  مليون   14.7
ونــفــى   .2012 و   2009 عـــامـــي  بـــني  الــجــفــالــي 
غصن وجفالي، الثالثاء، مزاعم االدعاء العام 
الياباني، بأن املدفوعات كانت غير مشروعة.
تتمحور  أن«،  أن  »ســي  لقناة  تقرير  وحسب 
الــقــضــيــة، حــــول مـــا إذا كـــانـــت هــــذه األمـــــوال 
ـــدمـــت مــقــابــل خـــدمـــات مـــشـــروعـــة، أو تم 

ُ
قـــد ق

ــالـــي بــشــكــل  ــفـ تــقــديــمــهــا لـــصـــالـــح غـــصـــن وجـ
شــخــصــي. وتــلــقــي هـــذه املــســألــة الــضــوء على 
التي  لــالدعــاءات  واملترامية  املعقدة  الطبيعة 
نــقــلــت غـــصـــن مــــن قـــمـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
العاملية إلى زنزانة في سجن طوكيو وهزت 
تحالف صناعة السيارات الضخم الذي بناه.
الجفالي  الياباني،  العام  االدعـــاء  يحدد  ولــم 

واشنطن ـ العربي الجديد

آخر  األملانية  كرايسلر  فيات  شركة  أصبحت 
ضــحــايــا قــضــيــة غـــش الــــعــــوادم واالنــبــعــاثــات 
ــة كـــبـــرى فــي  الــــضــــارة بـــعـــد تــعــرضــهــا لـــغـــرامـ
لوكالة  مطلعة  مــصــادر  ثالثة  وقــالــت  أميركا. 
رويـــتـــرز، أمـــس الــخــمــيــس، إن فــيــات كرايسلر 
لتسوية  دوالر  مليون   700 مــن  أكــثــر  ستدفع 
الـــعـــدل  مــــن وزارة  مـــقـــامـــة  قــضــائــيــة  دعـــــــاوى 
األمـــيـــركـــيـــة ومـــالـــكـــي الـــســـيـــارات الـــتـــي تعمل 
بــالــديــزل بــســبــب مـــزاعـــم اســتــخــدامــهــا بــرامــج 
غير مشروعة سمحت لـ104 آالف مركبة بنفث 

انبعاثات ضارة تفوق املعدل املسموح به.
املــصــادر أن فيات كرايسلر ستدفع  وأضــافــت 
دوالر  ــيـــون  ــلـ مـ  311 تـــبـــلـــغ  ــة  ــيـ ــدنـ مـ غـــــرامـــــات 
ــة  ــ لـــلـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة فــــي أمــــيــــركــــا وواليــ
ــة إلــــى 75 مــلــيــون دوالر  ــافـ كــالــيــفــورنــيــا، إضـ
لواليات تحقق في تخطي االنبعاثات الضارة 
للمعدل املسموح، ومبالغ إضافية للتعويض 

ــدم، و280  عــن االنــبــعــاثــات الــزائــدة فــي طــرز أقـ
مليون دوالر لتسوية دعوى قضائية من مالك 
الــســيــارات. ونفت فيات كرايسلر، مــرات عــدة، 
لم  إنها  ارتكاب أي مخالفات، وقالت من قبل 
تحاول مطلقا تصميم برامج لاللتفاف حول 
قــواعــد الــحــد مــن االنــبــعــاثــات. وفـــي أكــتــوبــر/ 
مليون   713 الــشــركــة  خصصت  األول  تشرين 
النفقات  لتغطية  دوالر(  مــلــيــون   815( يـــورو 

املحتملة املرتبطة بالقضية.
وتوقع أحد املصادر أن تعلن »روبرت بوش« 
كرايسلر ببعض  فــيــات  الــتــي زودت  األملــانــيــة 

الديزل عن تسوية دعاوى  مكونات محركات 
من مالك سيارات في الواليات املتحدة بنحو 
ــــالن عن  املــنــتــظــر اإلعـ 30 مــلــيــون دوالر. ومـــن 
تــلــك الــتــســويــات الحــقــًا فــي مــقــر وزارة الــعــدل 
األمــيــركــيــة. وامــتــنــعــت كــل مــن فــيــات كرايسلر 

وبوش ووزارة العدل عن التعليق على األمر.
يذكر أن شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات 
ها مذنبة 

ّ
األملانية اعترفت في العام 2017 بأن

ــهـــت إلـــيـــهـــا فــــي الــــواليــــات  ــــالث تـــهـــم وجـ فــــي ثـ
املتحدة في قضية انبعاثات محركات الديزل 
ــة. وكــــانــــت أولــــــى الــــشــــركــــات الــتــي  ــغـــشـــوشـ املـ
تـــعـــرضـــت لـــغـــرامـــات ضــخــمــة بــلــغــت حـــوالـــى 
لوكالة  سابق  تقرير  حسب  دوالر،  مليار   23
يـــورو نــيــوز. وفـــي يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، 
أعلنت وزارة العدل األملانية عن توقيف رئيس 
من  املتفرعة  السيارات،  أودي لصناعة  شركة 
الــســجــن  مــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن، وأودع فـــي 
فـــي أملــانــيــا فـــي إطــــار تــحــقــيــق حـــول فضيحة 
الوكالة  وأمـــرت  املغشوشة.  الــديــزل  محركات 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســيــارات فــي أملــانــيــا باستعادة 
نحو 60 ألف سيارة أودي من نوعي »أيــه 6« 
و»إيه 7«، بعد اكتشاف »أجهزة غير قانونية« 
ــــادرة عــلــى الــتــالعــب بــمــســتــويــات انــبــعــاثــات  قـ
الــغــازات الــضــارة. وفــي نهاية مــايــو/ أيــار من 
ــام املـــاضـــي، نـــفـــذت عــمــلــيــات تــفــتــيــش في  الـــعـ
مــنــزلــي مــشــتــبــه بــهــمــا بــعــد عــمــلــيــات تفتيش 
حصلت في فبراير/ شباط في منازل ومكاتب 
مسؤولني في شركة »أودي« في أملانيا، بينها 
مقّر الشركة في أنغولشتات. وفتح الكثير من 
أملــانــيــا تحقيقات بتهم  فــي  الــعــامــني  املــدعــني 
وإعالنات  األسهم  في ســوق  احتيال وتالعب 
كاذبة، بحق عاملني في شركة »فولكسفاغن« 
»أودي«  هــــــي  مــــنــــهــــا،  ــفــــرعــــة  ــتــ مــ وشـــــــركـــــــات 
و»بـــورشـــه«، بــاإلضــافــة إلـــى شــركــة »ديــمــلــر«، 
وكانت  »بـــوش«.  للمعدات  املصنعة  والشركة 
تقارير تعتقد أن هذه الفضيحة ستقصم ظهر 
نهاية  فــي  تمكنت  ولكنها  الــعــمــالقــة  الــشــركــة 

املطاف من الخالص وتجاوز املحنة.

لكن  الــعــامــة،  بياناته  فــي  بــاالســم  أو شركته 
بعد أن ذكــرت عدة تقارير إعالمية أن شركة 
خالد الجفالي تتسلم املدفوعات من نيسان، 
الثالثاء،  بيانا،  السعودية  الشركة  أصـــدرت 
قــائــلــة إن األمـــــوال كــانــت »ألغـــــراض تــجــاريــة 
لــه منذ  أول تعليق علني  مــشــروعــة«.  وفـــي 
اعــتــقــالــه، دافــــع غــصــن أيــضــًا عـــن املــدفــوعــات 
التي قدمت لشركة جفالي كتعويض مناسب 
عن »الخدمات األساسية التي أفادت نيسان 
بــدرجــة كــبــيــرة«.  ويــقــول ممثلو االدعــــاء، إن 
املــال كان في مقابل الحصول على املساعدة 
التي قدمها رجل أعمال السعودي إلى غصن، 
ــة املالية  عندما واجـــه صــعــوبــات خــالل األزمـ
ــالــــوا فـــي بــيــان،  الــعــاملــيــة فـــي عــــام 2008. وقــ
إن غــصــن أبــــرم عــقــودًا لــحــمــايــة عــائــداتــه في 
»نــيــســان« مــن تــقــلــبــات ســعــر صـــرف الــــدوالر 
الــني، وخــالل األزمـــة املالية، طلب منه  مقابل 
مــصــرفــه طــــرح املـــزيـــد مـــن الـــضـــمـــانـــات على 
العقود، مما جعل غصن يطلب من »نيسان« 
يجمع  كــان  بينما  مؤقتًا،  العقود  تتولى  أن 
األمـــــــــوال فــــي مــــكــــان آخـــــــر. وأوضــــــــح مــمــثــلــو 
االدعـــاء، أن غصن قــام بتحويل العقود التي 
مليون دوالر   16 بنحو  تقدر  تحمل خسائر 
إلــى شركة نيسان فــي عــام 2008، وبعد ذلك 
رجل  بمساعدة  مصرفية  ضــمــانــات  ضمنت 
األعمال السعودي كي يتمكن من استردادها. 
الرجلني  كال  أن  اليابانيون،  املــدعــون  ويزعم 
دفعتها  التي  ــدوالرات  الــ مــن ماليني  استفاد 
نــيــســان فــيــمــا بــعــد لــشــركــة الــجــفــالــي.  وقـــال 

تــتــكــبــد أي خسائر  لـــم  غــصــن، إن »نــيــســان« 
مــن عــقــود الــعــمــالت، وأن املــدفــوعــات لشركة 
خــالــد الــجــفــالــي تــمــت املــوافــقــة عليها بشكل 
صحيح مقابل خدمات مثل مساعدة نيسان 
على التمويل، الذي حل املشاكل مع املوزعني 
بالتنافس  للشركة  مــمــا ســمــح  الــخــلــيــج،  فــي 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع تـــويـــوتـــا )TM( وغــيــرهــا 
مــن املنافسني. وأكــد غصن فــي بيان أصــدره 
فريقه القانوني، أن الجفالي ساعد »نيسان«، 
التفاوض على تطوير مصنع في  في  أيضًا 
السعودية وتنظيم اجتماعات مع مسؤولني. 
وقال: »تم تعويض شركة خالد الجفالي على 
نحو مــنــاســب، تــم الكشف عــن املــبــلــغ، وتمت 
املوافقة عليه من قبل املختصني في نيسان، 
استفادت  التي  الهامة  الخدمات  هذه  مقابل 
نيسان بشكل كبير«. من جانبها قالت شركة 
خـــالـــد الــجــفــالــي إن املـــدفـــوعـــات مـــن نــيــســان 
»كــانــت ألغــــراض تــجــاريــة مــشــروعــة مــن أجــل 
أعمال نيسان في  دعم وتعزيز استراتيجية 
السعودية، وشملت تسديد نفقات األعمال«. 
ويــنــتــمــي خـــالـــد الــجــفــالــي لــعــائــلــة ســعــوديــة 
بــارزة، وقد ساعدت مجموعة شركات، »أ.ج. 
جفالي وإخوانه«، شركات عاملية بما في ذلك 
IBM ، SIeMenS، ومرسيدس بنز في القيام 
بأعمال تجارية في اململكة، كما أن الجفالي 
عضو في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي 

السعودي، )البنك املركزي السعودي(. 
الـــجـــفـــالـــي،  وفـــــي عـــــام 2004، أســــــس  خـــالـــد 
في  املبيعات  لتعزيز  الخليج  نيسان  شركة 
الجفالي،  خالد  شركة  ملوقع  ووفقًا  املنطقة، 
فإن شركة نيسان الخليج هي املقر اإلقليمي 
لشركة نيسان، وإنفينيتي ملوزعي البحرين 
تــشــكــيــل  تـــــم   ،2014 ــام  ــ ــ عـ ــي  ــ ــ وفـ والـــــكـــــويـــــت. 
ــة بـــــني شــــركــــة خـــالـــد  ــوديــ ــعــ ــســ ــان« الــ ــ ــــسـ ــيـ ــ »نـ
الجفالي و»نيسان موتورز«، وهي مسؤولة 
عن االستيراد والتصدير الحصري ملجموعة 
وفقا  الــكــامــلــة،  وإنفينيتي  نــيــســان  ســيــارات 

ملوقعها اإللكتروني.

فيات كرايسلر تدفع غرامة كبرى ألميركارجل أعمال سعودي متهم في قضية غصن

رئيس شركة »نفطوغاز«، أندريه كوبوليف، 
ــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، إن أوكـــرانـــيـــا تــجــري  يـ
ــــي بـــمـــشـــاركـــة  ــــالثـ ــات فـــــي إطـــــــــار ثـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
املفوضية األوروبــيــة مــع شــركــة »غــازبــروم« 
بعد  الغاز  بترانزيت  يتعلق  فيما  الروسية 
»غــــــازبــــــروم«،  لـــرئـــيـــس  وســــبــــق   .2019 عـــــام 

الــجــديــد«، تــوقــع كــبــيــر الــبــاحــثــني فــي معهد 
فــي موسكو،  املستقلة  الــــدول  رابــطــة  بــلــدان 
ــيـــك، أن تـــخـــســـر أوكـــرانـــيـــا  ــتـــشـ ــارانـ ــــوري بـ ــ يـ
حــصــة كــبــيــرة مـــن تــرانــزيــت الـــغـــاز الــروســي 
بعد تدشني »السيل الشمالي-2«، ولن تعود 
منظومتها لنقل الغاز مربحة بسبب ضعف 

ــكـــســـي مـــيـــلـــر، أن أكــــــد هـــــو اآلخــــــــر عــلــى  ــيـ ألـ
استعداد الشركة لإلبقاء على الترانزيت عبر 
أوكــرانــيــا بعد عــام 2019، وذلـــك بــواقــع 10 - 
أثبت  فــي حــال  15 مليار متر مكعب سنويًا 
االقتصادية من  الجدوى  األوكراني  الجانب 
»العربي  العقد الجديد. وفي حديث سابق لـ

اإلشغال.  وبدوره، أرجع الباحث األكاديمي 
استمرار  سيميفولوس،  إيــغــور  األوكـــرانـــي، 
ــاقـــة  ــارة والـــطـ ــجــ ــتــ ــالـــي الــ ــاون فــــي مـــجـ ــعــ ــتــ الــ
ــدم إمــكــانــيــة  ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا إلــــى عــ بـــني روسـ
»إتـــمـــام إجـــــراءات الــطــالق بــســرعــة«، بــعــد أن 
كــانــتــا جمهوريتني ضــمــن بــلــد واحــــد، وهــو 

االتحاد السوفييتي حتى تفككه عام 1991. 
ويضم مشروع »السيل الشمالي-2« املوازي 
»الــســيــل الــشــمــالــي«، أنــبــوبــني بــطــول 1200  لـــ
كيلومتر عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة 
تشغيل  يتم  أن  على  األملــانــيــة،  غرايفسفالت 
الخط قبل نهاية العام الحالي، مما سيشكل 
ضــربــة اقــتــصــاديــة ألوكــرانــيــا املــدعــومــة من 
الغرب. ولعل هذا ما دفع بالواليات املتحدة 
إلى النظر مجددًا في إمكانية فرض عقوبات 
في  املشاركة  األوروبــيــة  البناء  على شركات 
»السيل الشمالي-2«، وفق ما ذكرته صحيفة 

»هاندلسبالت« األملانية.
أنبوبني  فيضم  التركي،  السيل  مشروع  أمــا 
بطاقة تمريرية تصل إلى 15.75 مليار متر 
لتوريد  واحــد منهما، وأحدهما  لكل  مكعب 
الــغــاز الــروســي إلــى تركيا والــثــانــي لعبوره 
إلى بلدان جنوب أوروبــا، ومن املقرر أن يتم 

تشغيله في نهاية عام 2019 أيضًا.
ــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي املــــاضــــي،  ــ وفــ
بوتني،  فالديمير  الروسي،  الرئيسان  شارك 
ــــان، فــي مراسم  والــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
»السيل  لـ الــبــحــري  االنــتــهــاء مــن بــنــاء القسم 
التركي« البالغ طوله أكثر من 900 كيلومتر. 
وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، أعلن 
أردوغــان عن بدء بناء القسم البري من خط 
األنابيب. وبدأت تركيا وروسيا املضي قدمًا 
بخطوات متسارعة إلنجاز مشروع »السيل 
الــتــركــي« بــعــد احـــتـــواء األزمــــة فــي الــعــالقــات 
بـــني الــبــلــديــن الــنــاجــمــة عـــن إســـقـــاط قــاذفــة 
»ســوخــوي-24« من قبل سالح الجو التركي 
على الحدود السورية التركية في نهاية عام 

.2015
ومـــنـــذ تـــوّجـــه أوكـــرانـــيـــا نــحــو الــتــكــامــل مع 
االتحاد األوروبــي وحلف الناتو وابتعادها 
ــكــــو وكـــيـــيـــف  ــــت مــــوســ ــــاضـ ــــن روســــــيــــــا، خـ عــ
الــغــاز، بلغت ذروتــهــا  مجموعة مــن حـــروب 
ــازبــــروم  غــ ــفــــت  أوقــ عـــــام 2009، حــــني  مــطــلــع 
الـــتـــي ردت على  إلــــى أوكـــرانـــيـــا  ــا  ــهــ إمــــداداتــ
ذلـــك بقطع خــطــوط الــتــرانــزيــت. وأثــنــاء تلك 
األحداث، تجاوزت حرب الغاز نطاق الخالف 
املستهلكون  بل واجــه  البلدين،  الثنائي بني 
ــدول األوروبـــــيـــــة نــقــصــًا فــي  ــ ــ ــــدد مــــن الـ فــــي عـ

إمدادات الغاز أيضًا.
وبعد أن ألحقت هذه األزمة أضرارًا وخسائر 
بجميع أطرافها، أبرمت موسكو وكييف في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2009، عــقــود تــوريــد 
وتــرانــزيــت الــغــاز عبر أوكــرانــيــا حتى نهاية 

عام 2019 والذي بات يوشك على االنتهاء.

تراجعت األسهم األوروبية أمس الخميس، في الوقت الذي تبدد فيه 
بعد  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  المحادثات  بشأن  التفاؤل 
محدودة  تفاصيل  عــن  اإلعـــان 
المحرز  الــتــقــدم  بــشــأن  فحسب 
ــاح  ــ ــن تــقــاريــر األربـ وســلــســلــة مـ
على  سلبًا  أثــرت  التي  الضعيفة 
قطاعي التجزئة والسيارات. وهبط 
شديد  ــي  ــان ــم األل داكـــس  مــؤشــر 
خسر  حين  في   %0.8 بالتجارة  التأثر 
األوروبي   »600 »ستوكس  المؤشر 
تايمز  فايننشال  المؤشر  ونزل   %0.7

100 البريطاني %0.5.

تراجع األسهم األوروبية

تحقيق

يتهم االدعاء العام في 
اليابان غصن الذي تم 
اعتقاله في طوكيو 

بارتكاب مخالفات مالية، 
بما في ذلك دفع 14.7 
مليون دوالر إلى شركة 

تابعة لخالد الجفالي
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رؤية

شريف عثمان

مع كتابة هذه السطور، تكمل الحكومة األميركية يومها الخامس 
الذي  الديمقراطي،  الحزب  رفــض  خلفية  على  مغلقة،  وهــي  عشر 
يسيطر حاليًا على مجلس النواب األميركي، توفير التمويل الذي 
على  العازل  الجدار  لبناء  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  يطلبه 
غير  الهجرة  ملنع  دوالر،  مليارات   5 والبالغ  املكسيك  مــع  الــحــدود 

الشرعية الواردة إلى الواليات املتحدة عبر حدودها الجنوبية.
ألف  أربعمائة  يقرب من  ما  جبر 

ُ
أ الحكومة،  إغــاق  استمرار  ومــع 

مــوظــف فــي الــحــكــومــة عــلــى الــحــصــول عــلــى إجــــازة غــيــر مدفوعة 
األجر، بينما تأخر حصول ما يقرب من أربعمائة ألف آخرين على 
رواتبهم، وبدأ هؤالء يشعرون بالتوتر لعدم قدرتهم على تسديد 
الفواتير التي ترد إليهم، كما أقساط قروض العقارات التي تستحق 
على أغلبهم. وبالتأكيد لم يقتصر األثر السلبي إلغاق الحكومة 
األميركية على هــؤالء، وإنما امتد ليشمل العديد من النواحي في 
الواليات املتحدة، بعد إغاق 9 من أصل 15 وزارة، باإلضافة إلى 
العشرات من الوكاالت األميركية، حيث ُمنع مئات العلماء التابعني 
املختصة  العلمية  املؤتمرات  أهــم  من  ثاثة  من حضور  للحكومة 
املناخي، واصطدم  والتغير  الفضاء  وأبحاث  التكنولوجية  بالعلوم 
زائــــرو املــتــاحــف والــحــدائــق الــعــامــة بــإغــاقــهــا، ولـــم يتمكن دافــعــو 
الضرائب من الحصول على مستحقاتهم، بعد أن أعلنت مصلحة 
املدفوعات  رد  تأجيل  مع  الدولة،  ملستحقات  تحصيلها  الضرائب 
الرئيسة  الــحــيــوان  أغلقت حديقة  آخـــر، كما  إشــعــار  الــزائــدة لحني 
أغلب  وأغلقت  القمامة  وتراكمت  أبــوابــهــا،  واشنطن  العاصمة  فــي 
البقية املفتوحة صالحة  لم تعد  أبوابها، بينما  العامة  املياه  دورات 
الهجرة  محاكم  أغلقت  أخـــرى،  ناحية  ومــن  اآلدمــــي.  لــاســتــخــدام 
التي  القضايا  السماع في عشرات  تأجيل  يعني  ما  وهــو  أبوابها، 
تــم تحديد مــوعــد لها قبل شــهــور، وربــمــا ســنــوات، إلــى أجـــٍل غير 
بلغت  التي  الطويلة  االنتظار  قائمة  إلــى  مــا يضيف  وهــو  مسمى، 
800 ألف طلب قبل سريان إغاق الحكومة في الثاني والعشرين 
من ديسمبر/ كانون األول املاضي.  وعلى نحٍو متصل، لم يسمح 
اآللــي عن شخصية  الكشف  الحكومة باستخدام خاصية  إغــاق 
في  املتحدة  الــواليــات  تستخدمها  الــتــي   E-VErify املهاجرين 
التعرف على تاريخ املهاجرين وسيرتهم الذاتية وسجات التأمني 

االجتماعي الخاصة بهم.
الرئيس األميركي بإعان  الطرفني، هدد  العناد بني  ومع استمرار 
حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة، أو اســتــخــدام أوامــــره الــتــنــفــيــذيــة، لتوفير 
التمويل املطلوب لبناء جداره، إال أنه اصطدم بأن هذين الخيارين 
ليسا متاحني با قيود، إذ يتعني إثبات وجود تهديد لألمن القومي 
األميركي، باإلضافة إلى أشياء أخرى من هذا القبيل، قبل السماح 
باستخدام أي منهما. وعلى الجانب اآلخر من الكوكب، نجد بلدًا 
يجاهد من أجل تخفيض عجز املوازنة العامة لديه ألقل من عشرة 
قياسية  والخارجية، مستويات  املحلية  ديونه،  املائة، وتسجل  في 
شهرًا بعد شهر طــوال الخمسني شهرًا األخيرة أو أكثر، ويتعذر 
توفير مخصصات اإلنفاق االجتماعي الخاص بتعويض املواطنني 
برنامج  بفعل  األســعــار،  في  متتالية  ارتفاعات  من  يقاسونه  عما 
إصاح اقتصادي قاٍس، يسير بخطى واثقة نحو إلغاء كامل لدعم 
املياه والكهرباء والوقود والغذاء، وتختفي تمامًا ميزانية االستثمار 
ــبــحــث الــعــلــمــي رغــــم وجــــود الــنــصــوص  فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة وال
الدستورية، ومع ذلك يتجه أصحاب القرار في هذا البلد إلى إنشاء 
كــل مــا هــو أطـــول وأكــبــر وأعـــلـــى... إلـــخ، بينما يــؤكــد رأس السلطة 
إليه  تلك املشروعات مع ما خلصت  البلد تعارض تنفيذ  في هذا 

دراسات الجدوى الخاصة بها!
قبل يومني، زفت إلينا وسائل اإلعام املصرية بشرى افتتاح أكبر 
كاتدرائية للمسيحيني األرثوذكس في الشرق األوسط، وكذلك أكبر 
مسجد في مصر ورابع أكبر مسجد في العالم، وذلك في العاصمة 
الغموض  ليكتمل  القاهرة،  العاصمة  من  بالقرب  الجديدة  اإلداريــة 
الذي يحيط بمصادر تمويل إنشاء العاصمة اإلدارية بما فيها من 
أكثر من مناسبة، على عدم  تأكيد املسؤولني، في  إنــشــاءات، بعد 

تحمل ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا من مصروفاتها.  
ولــكــي تــكــتــمــل فــصــول املــســرحــيــة الــهــزلــيــة، يــعــلــن رئــيــس الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة، وهي الجهة املسؤولة عن املشروع وفقًا 
لتوجيهات رئيس الجمهورية، أن شركات املقاوالت التي أسند إليها 
تصميم وإنشاء املسجد بالعاصمة اإلدارية لم تتلق إال ربع أموالها، 
ُبِنَي املسجد، وعلى  وذلــك ألنه ال توجد اعتمادات حكومية، حيث 

األرجح الكاتدرائية أيضًا، بالتبرعات.
أن هذا  أنــه سيتم عمل حملة تبرعات )الحــظ  الهيئة  وأكــد رئيس 
األمــوال  لــســداد  افتتاح املسجد والــكــاتــدرائــيــة(  الــكــام يصدر بعد 
10 شركات  من  أكثر  هناك  أن  موضحًا  الشركات،  لتلك  املتبقية 
شاركت في التنفيذ، إال أنه لم يوضح ماذا سيحدث في حالة عدم 
نجاح حملة التبرعات في جمع املبلغ املطلوب سداده لتلك الشركات. 
الفارق واضح بني الصورتني، فالصورة األولى تنقل لنا مشاركة 
نواب الشعب املنتخبني غرب املحيط األطلنطي في صناعة القرار 
الضرائب  دافــع  تفيد  التي  الناحية  في  الحكومي  التمويل  وتوجيه 
الفردي،  القرار  اتخاذ  كيفية  الثانية  الصورة  توضح  بينما  هناك، 
التي  الــجــدوى،  أيــة استشارات، كما عن نتائج دراســات  بعيدًا عن 
ترفض توجيه املوارد ملشروعات ال تدر عائدا وال تغطي تكلفتها 

إال نادرًا.
ــة، مــؤكــدة انتهاء  ــ ــ وتــتــوالــى األخــبــار الـــــواردة مــن الــعــاصــمــة اإلداري
في  ترغب  كانت  مــع شــركــات صينية،  لعامني  امــتــدت  مفاوضات 

التواجد بالعاصمة اإلدارية، بالفشل. 
أيضًا أعلنت الحكومة املصرية مؤخرًا انسحاب شركة أو شركات 
إمـــاراتـــيـــة مـــن املــــشــــروع، األمــــر الــــذي يــثــيــر الــشــكــوك حــــول تــوفــر 
بعد  الجديدة،  اإلداريــة  العاصمة  املطلوبة ملشروعات  االستثمارات 
تأكيد املسؤولني املصريني في أكثر من مناسبة على عدم تحمل 
ميزانية الــدولــة لتكلفة املــشــروعــات هــنــاك.  الله أكــبــر، والــلــه محبة، 
صلح اقتصادات الدول. والشعوب 

ُ
لكن ليس كذلك تدار األمم، وال ت

يتساءل عن  إليه، وال  يقدم  ما  يأكل  الحظيرة،  ليست دجاجا في 
ــــواب الــشــعــب املنتخبون  ــذاء، ونـ ــ أســـبـــاب نــقــص مـــا يــتــاح لـــه مـــن غـ

مهمتهم األساسية هي مساءلة الحكومة في مثل تلك األمور. 
بمنطق  انتخبهم  الــذي  والشعب  الحكومة  يتعاملون مع  وأنهم  أما 
تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وال تسألون عما 
يحملونها،  التي  لألمانة  واضحة  خيانة  يعد  فهذا  يعملون،  كانوا 

وللشعب الذي وثق فيهم وانتخبهم.

المسجد والكنيسة 
وجدار المكسيك



عالء بيومي

ــر  ــــذي انــتــشــر فـــي دوائــ لـــم يــعــد الــحــديــث الـ
اإلعـــام والــســيــاســة العربية املــعــارضــة عن 
املــضــادة« كافيا لتفسير ما ترزح  »الــثــورة 
تحته الشعوب العربية من قمع واستبداد، 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــشــعــوب  فـــاالنـــتـــفـــاضـــات الـ
العربية في عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، 
بل كانت نتاج ضغوط أقدم وأعمق بكثير، 
كــمــا أنــهــا ووجــهــت بــقــوى راســخــة شــديــدة 
الرجعية والقمع والتوحش، ما زالت تعمل 

على سحقها بكل قوة وعنف.
العربي منقسما  العالم  كــان  الــثــورات،  قبل 
بني محورين. صّور أولهما نفسه للجماهير 
الــعــربــيــة تــكــتــا لــلــنــظــم والـــقـــوى املــعــارضــة 
لــلــســيــاســات األمــيــركــيــة فــي املــنــطــقــة. وضــم 
املــحــور الــثــانــي الــقــوى الــحــلــيــفــة لــلــواليــات 
طول  على  لسياساتها  والــداعــمــة  املــتــحــدة 
أثبتت هشاشة هذا  الــثــورات  الــخــط. ولكن 
النهاية  ففي  طــويــا،  الــذي صمد  التقسيم 
لم يختلف رد فعل النظام السوري املمانع 
وحليفه اإليراني املقاوم عن رد فعل النظام 
واإلمـــاراتـــي  الــســعــودي  املــصــري وحليفيه 
ــفـــق الـــطـــرفـــان،  ــيــــنْي ألمـــيـــركـــا، فـــقـــد اتـ املــــوالــ
ــلـــى حـــرمـــان  ــبـــق، عـ مــــن دون تــنــســيــق مـــسـ
الــشــعــوب الــعــربــيــة مـــن حــقــهــا فـــي الــحــريــة 
والديمقراطية، وعلى سحق املعارضة بكل 
قوة وعنف، وعلى بناء نظم أمنيٍة غاشمٍة 
ال تخضع لرقيب، وعلى شن حروٍب نفسيٍة 
ــعـــوب املـــنـــطـــقـــة، بــهــدف  ال تـــتـــوقـــف ضــــد شـ
تــشــويــه املـــعـــارضـــة مـــن نــاحــيــة، وإخـــضـــاع 
الشعوب والقضاء على آمالها في التغيير 
من ناحية أخرى.  اتفق الطرفان كذلك على 

آالء عوض

لم نسمع قط عن امرأة سورية قتلت زوجها/ 
ــفــهــا أو حــــاول 

ّ
ـــــذي عــن الـ أخــــاهــــا أو أبــــاهــــا 

إيذاءها، العتقاده بأنها خالفت مقّدساته، 
على الرغم من أن القانون يبّرر القتل دفاعًا 
للقاتل، فلماذا ال تضع  النفس ويشفع  عن 
املرأة نفسها في حالة املواجهة والندّية مع 
ف، إذا افترضنا أنه )رجل(، أو كل 

ِّ
اآلخر املعن

العنف ضدها مهما كان  أعــمــال  مــن يرعى 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  تعجُّ  جنسه؟ 
وبــعــض املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة، بــمــنــشــوراٍت 
وصــــــــــوٍر ُمـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن حـــــمـــــاٍت تـــوعـــويـــة 
وإعــامــيــة )هـــادفـــة( تــخــصُّ املــــرأة وتسعى 
والحؤول  على مشكاتها  الضوء  لتسليط 
دون وقــــوع عــنــف ضــدهــا، وذلــــك بــالــتــزامــن 
مع أبرز حدثني أخيرين شهدناهما أخيرًا، 
وهما جريمة قتل رشــا على يد أخيها في 
الشرف،  بــداعــي  السورية  جرابلس  منطقة 
لــتــعــقــبــهــا بـــعـــد أيــــــــام املـــنـــاســـبـــة الـــعـــاملـــيـــة 
ملناهضة العنف ضد املرأة. الهدف من هذه 
الــحــمــات إيــقــاف الــعــنــف ضــد املــــرأة، وعــدم 
السماح أليٍّ كان ذكــرا أم عــادات اجتماعية 
ـــدم إنـــصـــافـــهـــا أو  ــعـ بــ ــــني،  ــوانــ ــ قــ ــة، أم  ــيــ ــالــ بــ
بظلمها، ويكون ذلك عبر إطاق مناشدات 
ونداءات موّجهة إلى املجتمع، فحواها: »ال 
للعنف ضــد املـــرأة/ الــرجــل واملـــرأة باملرتبة 
نفسها«، وكأن مضمون هذه الُجَمل ُيؤخذ 
بــه أو لــه تــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام أو اآلخــر 
ف الذي ما برَح يرتكب أبشع الجرائم 

ِّ
عن

ُ
امل

أن يفكر لبرهة بهذه  املـــرأة، مــن دون  بحق 
البضع كلمات، والتي لن تتعدى في الحالة 
ــارات  ــعـ ــن إطــــــار الـــشـ ــا عــ ــهـ الــــراهــــنــــة خـــروجـ
الحمات  هــذه  مثل  ق 

ّ
تحق القانون.  لغياب 

تــكــون موّجهة  أهــدافــهــا، عندما  بعضًا مــن 
إلـــى جــمــهــور طــبــيــعــي فـــي مــجــتــمــع يحترم 
ذلك  املــدنــي، ويثّمن مطالبه. ولكن  الــحــراك 
فاملجتمع  الــســوريــة،  الــحــالــة  فــي  يستحيل 
ــى الــخــبــرة  ــ  عــــن عــــــوزه إلـ

ً
ــوري، فـــضـــا ــ ــسـ ــ الـ

أسامة أبو ارشيد

ــنــــه ســـيـــاســـيـــون  أعـــــــــاد الــــهــــجــــوم الـــــــــذي شــ
جـــمـــهـــوريـــون وصــهــايــنــة أمـــيـــركـــيـــون على 
تسليط  طليب،  رشيدة  الكونغرس،  عضو 
ــاداة الـــســـامـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــوء عـــلـــى مـــفـــهـــوم مـ الــــضــ
الذي تمارسه إسرائيل  القميء  والتوظيف 
ــتـــحـــدة لــهــذا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــلـــفـــاؤهـــا فــــي الـ وحـ
لــم تعد مــعــاداة  لــهــؤالء،  املــفــهــوم. بالنسبة 
التحيز  أو  الــعــداء  فــي  مــحــصــورة  السامية 
الــيــهــود، مــن حيث كونهم  التمييز ضــد  أو 
ــودا، وهــــي األمــــــور الـــتـــي ال يــنــبــغــي أن  ــهــ يــ
يــخــتــلــف الـــعـــقـــاء فـــي املـــوقـــف مــنــهــا، فهي 
 مــبــدئــيــا وأخـــاقـــيـــا. املــشــكــلــة أن 

ٌ
مـــرفـــوضـــة

إسرائيل وأنصارها يريدون أن يجعلوا من 
نقد  أي  أو  نقد إلسرائيل وسياساتها،  أي 
أصول  من  ومواقف ملسؤول  أفعاال  يطاول 
لــة  يــهــوديــة، فــضــا عـــن أي مــحــاولــٍة ملــســاء
مــــقــــوالٍت صـــهـــيـــونـــيـــٍة تـــأســـيـــســـيـــٍة لــتــبــريــر 
اغـــتـــصـــاب فــلــســطــني، أو شـــن عـــــــدواٍن على 
أمــورًا كلها مشمولة ضمن  أهلها والعرب، 
ثّمة  أن  الــســامــيــة! بمعنى  مــعــاداة  تــعــريــف 
مسعى واضح املعالم، لجعل تهمة معاداة 
من  كــل  رقـــاب  على  مسلطا  سيفا  السامية 
الصهيونية،  والــحــركــة  إســرائــيــل  يــعــارض 
أي نقاش موضوعي حول  وبالتالي خنق 
إســرائــيــل وســيــاســاتــهــا وأفــعــالــهــا كــدولــة، 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــاط أنــــصــــارهــــا فـ وحـــــــول نــــشــ
املتحدة كجماعات ضغط سياسي، األصل 
املنظمة  األمــيــركــيــة  للقوانني  تخضع  أنــهــا 

لعمل اللوبيات.  
بـــــــدأ الــــفــــصــــل الــــجــــديــــد مـــــن هـــــــذا املـــســـعـــى 
الصهيوني، عندما نشرت طليب، املنتخبة 
حــديــثــا كــــأول عــضــو مـــن أصــــل فلسطيني 
تغريدة عبر  األميركي،  النواب  في مجلس 
تقديم عضو مجلس  فيها  تدين  »تــويــتــر« 
الشيوخ األميركي، السناتور ماركو روبيو، 
مشروع قانون في املجلس، بعنوان »تعزيز 
أمن أميركا في الشرق األوسط«، واملعروف 
مــشــروع  ويـــنـــص   .)1.S( بـــاســـم  اخـــتـــصـــارا 
القانون، ضمن أمــور أخــرى، على إلــزام أي 
عسكريٍة  مساعداٍت  بتقديم  أميركية  إدارة 
سنوية إلسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دوالر 
على األقــل، عشر سنوات، أي ما مجموعه، 
أنها  بمعنى  دوالر.  مــلــيــار   38 األقــــل،  عــلــى 
تذهب إلى أبعد من »مذكرة التفاهم« التي 
توصلت إليها إدارة الرئيس السابق، باراك 
أوبـــامـــا، مـــع إســرائــيــل عـــام 2016، ونــصــت 
على تحديد قيمة املعونات العسكرية بـ38 
ا  مليار دوالر على مــدى عشر ســنــوات بــدء
القانون  مــشــروع  كما يحد   .2019 عــام  مــن 
من قــدرة أي إدارة على قطع تلك املعونات 
أو تـــأخـــيـــر تـــقـــديـــمـــهـــا، بــمــعــنــى الـــحـــد مــن 
التأثير على  املــتــحــدة على  الــواليــات  قـــدرة 
إســرائــيــل، وإفــقــادهــا ورقـــة مساومة معها. 
السلطات  الــقــانــون  مــشــروع  أيــضــا، يعطي 
املـــحـــلـــيـــة والــــوالئــــيــــة األمـــيـــركـــيـــة الــســلــطــة 
الــقــانــونــيــة ملــعــاقــبــة أي شـــركـــاٍت أمــيــركــيــٍة 
تقاطع إسرائيل، أو تمتنع عن العمل فيها، 
وهو األمر الذي قد ينسحب على مواطنني 
ــــدون مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل،  ــؤيـ ــ أمـــيـــركـــيـــني يـ
سواء أكانوا يعملون في الوكاالت التابعة 
لــلــواليــات أم فــي تلك الــشــركــات، وذلـــك كما 
بهية عماوي،  األميركية،  املعلمة  مع  جرى 
ــردت مــــن مـــدرســـتـــهـــا فــــي واليــــة  ــ ــ والــــتــــي طـ

وائل نجم

ــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــقـ ــــن املـــنـــتـــظـــر أن تـــنـــعـــقـــد الـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي بـــيـــروت 
الثاني  يناير/ كانون  يومي 19 و20 شهر 
االستعدادات  لبنان  استكمل  وقد  الجاري، 
املــيــدانــيــة الســتــقــبــال املـــشـــاركـــني فــيــهــا من 
ــاء الــــعــــرب، وأكـــد  ــ ــــرؤسـ ــلــــوك والـ ــقــــادة واملــ الــ
ــويـــت،  ــكـ ــرا قـــطـــر والـ ــيــ الـــحـــضـــور مـــنـــهـــم، أمــ
أنه  إال  واملــصــري،  الفلسطيني  والرئيسان 
ــدة مــشــكــات  ــرزت فـــي األونــــــة األخــــيــــرة عــ ــ بـ
ــادة الــبــحــث فـــي مــبــدأ انــعــقــاد  ــ اســتــدعــت إعـ
ــلـــي  ــداخـ ــة فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، مـــنـــهـــا الـ ــمـ ــقـ الـ
واالنــقــســام  اللبنانية  بــالــخــافــات  املــتــصــل 
السياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، 
ــة مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. ومــنــهــا  والــــعــــاقــ
من  العربية  بالخافات  املتصل  الخارجي 
من  حّيزًا  تأخذ  التي  واالنشغاالت  ناحية، 
اهتمامات القادة ورؤساء الدول، ومن هنا 
نــشــأت فــكــرة الــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة تــأجــيــل 
القمة إلى الربيع املقبل، أو دمجها في القمة 
عقد عــادة في شهر 

ُ
العربية العادية التي ت
مارس/ آذار من كل عام.

انعقاد  اللبناني حيال  االنقسام  وقد ظهر 
الــقــمــة مـــؤخـــرًا إلــــى الـــســـطـــح، عــلــى خلفية 
ر تشكيل الحكومة، وعدم دعوة النظام 

ّ
تأخ

الـــســـوري إلـــى الــحــضــور. ويــتــمــســك رئــيــس 
القمة،  بانعقاد  عــون،  ميشال  الجمهورية، 
وأكـــد أن وجـــود حــكــومــة أصــيــلــة مــن عدمه 
انعقادها ونجاحها، فالحكم  ال يؤثر على 
فــإن وجـــود حكومة  اســتــمــراريــة، وبالتالي 
تــصــريــف أعــمــال يــفــي بــالــحــاجــة والــغــرض، 
وبالتالي ال يمنع انعقاد القمة في بيروت. 
وبـــالـــطـــبـــع، يـــعـــد انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة بــالــنــســبــة 
للرئيس عون إنجازًا لعهده، خصوصا في 
الـــذي يصيب مــســاعــي تشكيل  ظــل الــفــشــل 
 مع 

ً
الحكومة، يؤكد أن لبنان ال يعيش عزلة

محطيه العربي في ضوء املستجدات التي 
تحكم الــواقــع الــعــربــي، وفـــي ضـــوء املــوقــف 
اللبناني مــنــهــا، كــمــا يــؤكــد انــفــتــاح الــعــرب 
الــرئــيــس ميشال عـــون. ومــن مصلحة  على 
الــعــهــد تــحــديــدًا انــعــقــاد الــقــمــة االقــتــصــاديــة 
 لبنان يستفيد 

ّ
االجتماعية في بيروت، عل

الــعــربــيــة لحلحلة  املـــســـاعـــدات  بــعــض  مـــن 
أزمته االقتصادية، مع العلم أن أكثر العرب 
يعيشون حالة أزماٍت اقتصادية، بل يعيش 
بعضهم حالة شبه إفاس. ولذلك، يتمّسك 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بــانــعــقــاد الــقــمــة في 

التحالف مع أكثر القوى عداًء للديمقراطية 
والــحــريــات وحــقــوق الــشــعــوب فــي الــخــارج، 
مثل بوتني وترامب، وقــوى اليمني الغربي 
ــل الــــتــــي احــتــضــنــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــّرف، وإسـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ املـ
العالم  املــضــادة في مختلف بقاع  الــثــورات 

العربي، بما في ذلك سورية. 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى تــصــديــر كـــل الــتــفــســيــرات 
ــلـــك األنـــظـــمـــة  الــــواهــــيــــة لـــشـــرعـــيـــتـــهـــمـــا، فـــتـ
شعوبا  والــنــار  بالحديد  لتحكم  مــوجــودة 
 عــــن حـــكـــم أنـــفـــســـهـــا. شـــعـــوب غــيــر 

ً
عــــاجــــزة

ــون(.  ــكــ مـــســـتـــعـــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )ولــــــــن تــ
ــــب، كــــمــــا تـــــصـــــدره تــــلــــك األنــــظــــمــــة،  ــبـ ــ ــــسـ والـ
ــتـــطـــّرف الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة  هـــو الـ
ــتـــي تــنــتــشــر فــي  ــة الـــرجـــعـــيـــة الـ ــيــ واإلســــامــ
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، فــالــنــظــم تــحــكــم ألن 
شــعــوبــهــا مــلــيــئــة بـــالـــتـــطـــّرف وبـــاملـــعـــاديـــن 
للغرب والــشــرق واألقــلــيــات وإســرائــيــل. في 
للثقافة  حامية  أنفسها  النظم  تــقــّدم  حــني 
ــــال.  ــتـ ــ ــــات ودولـــــــــة االحـ ــيـ ــ ــلـ ــ والــــفــــنــــون واألقـ
يــتــاعــب بالحقائق،   مــضــلــل، 

ٌ
وهـــو حــديــث

وطبيعة  النظم  تلك  حقيقة  وراءه  ويخفي 
فاإلعام  والخارجية،  الداخلية  تحالفاتها 
واألجهزة  املخابرات  تديره  الــذي  الرسمي 
ــنـــون  ــفـ ــتــــحــــدث عـــــن الـ األمــــنــــيــــة األخــــــــــرى يــ
واملوسيقى واآلداب من ناحية، ويبّرر أبشع 
القسري  واالختفاء  اإلنــســان  حقوق  جرائم 
نفسها  األجهزة  تمارسها  التي  والتعذيب 
مـــن نــاحــيــٍة أخــــــرى.  تــتــفــاخــر األنــظــمــة في 
حديثها مع الخارج بالعاقة الحميمة بني 
النظام وإسرائيل، لكنها تنشر في الداخل 
العداء إلسرائيل والسامية والغرب والشرق 
جــمــيــعــا مــّدعــيــة تــآمــر الــعــالــم كــلــه ضــدهــا. 
ــقـــوق األقـــلـــيـــات  تـــتـــشـــدق بـــالـــحـــديـــث عــــن حـ

دينيا، وتوثيق عاقة باده بإسرائيل. وهي 
أسباٌب واهية، فيما عدا موضوع إسرائيل. 
لذا لم يستطع السيسي مواجهة البرنامج 
ــامـــج 60  ــرنـ ــي الـــوحـــيـــد )بـ ــدولــ ــي الــ اإلعــــامــ
دقيقة( الذي تحدث معه بحرية عن الجرائم 
إلى  صعوده  منذ  ارتكبها  التي  الحقوقية 
الــســلــطــة، ولــذلــك ســعــى الــســيــســي إلـــى منع 
املقابلة، وفشل في ذلــك متسببا في  إذاعــة 

فضيحة إعامية دولية لنظامه.
العهد، محمد  ولــي  السعودية، سعى  وفــي 
ــن ســـلـــمـــان، إلــــى صــنــاعــة صـــــورة حــديــثــة  بـ
ــرا لــلــتــرفــيــه  ــّررا لـــلـــمـــرأة ونــــاشــ لــنــفــســه مــــحــ
والثقافة ومحدثا لاقتصاد، مستخدما في 
ذلك نفوذ باده املالي الضخم، وعاقاتها 
ولكن صورة  وإســرائــيــل.  الساح  بلوبيات 
بن سلمان انهارت، عندما أقدم بعض أكبر 
مــســاعــديــه وأكـــثـــرهـــم قـــربـــا مــنــه عــلــى ذبــح 
صــحــافــي مــعــارض فــي قنصلية بـــاده في 
إسطنبول، وتقطيع جسده، وربما تذويبه 

بــاألحــمــاض الــكــيــمــيــائــيــة. ومـــا زال الــعــالــم 
إلــى التحقيق في الجريمة، في ظل  يسعى 
أدلــٍة كثيرة بشأن ضلوع بن سلمان  توفر 

نفسه فيها. 
أمـــا الــنــظــام اإلمـــاراتـــي، والــــذي يــعــني وزراء 
ــلــــق أعــــــوامــــــا لـــلـــتـــســـامـــح،  ــلــــســــعــــادة ويــــطــ لــ
وأخــرى  أصــولــيــة عنيفة،  فيدعم جــمــاعــاٍت 
كما  الــيــمــن، ويستخدمها.  فــي  انــفــصــالــيــة، 
دعــم االنــقــاب العسكري فــي مصر. ويدعم 
وســارع  ليبيا،  فــي  فاشا  مشابها  انقابا 
إلى فتح سفارته في دمشق. وباتت القوى 
الــديــمــقــراطــيــة تــخــشــى حــلــفــاءه وأنـــصـــاره 

أينما حلوا.
ويــمــتــلــك هـــــؤالء جــمــيــعــا حــلــيــفــا قـــويـــا في 
إســرائــيــل املــحــتــلــة، والـــتـــي يــســيــطــر عليها 
حكومة  تطّرفا.  اليمينية  حكوماتها  أكثر 
نقل السفارة األميركية إلى القدس، وقانون 
الحكومة  وهــي  اإلسرائيلية.  الــدولــة  هوية 
نــفــســهــا الـــتـــي تــــدافــــع عــــن الـــســـيـــســـي وبـــن 

سلمان ومحمد بن زايد وبشار األسد. 
ويــتــحــالــفــون أيــضــا مـــع أكــثــر الـــقـــوى عـــداًء 
ــــي الـــــغـــــرب، ومــنــهــا  لـــلـــعـــرب واملـــســـلـــمـــني فـ
قــــوى املــســيــحــيــني األصـــولـــيـــني املــتــشــدديــن 
املتطّرف  واليمني  أميركا  في  والشعوبيني 
املـــعـــادي لــلــمــهــاجــريــن فــي أوروبــــــا. وينظر 
هــــؤالء بــعــنــصــريــٍة إلـــى الـــعـــرب وحــكــامــهــم، 
فـــالـــعـــرب بــالــنــســبــة لــهــم شـــعـــوٌب مــتــطــّرفــة 
أمــا  الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات.  ال تستحق 
األنظمة فهي مجّرد أتباع للغرب، يدينون 
له بالوالء في مقابل الحماية. وال يختلفون 
كثيرا عن الحكام الذين عينتهم ودعمتهم 
اإلمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الـــغـــربـــيـــة خــــــال عــصــر 
االســـتـــعـــمـــار. ولــــأســــف، تــتــمــاشــى، وربــمــا 

تــتــطــابــق، تــلــك األفـــكـــار مـــع الـــصـــورة الــتــي 
ترويجها  في  االستبدادية  األنظمة  ترغب 
ــن أنــفــســهــا فـــي الــــخــــارج والــــداخــــل، فهي  عـ
وتسليحه  معها،  الــخــارج  بتحالف  ترحب 
لــهــا ودفـــاعـــه عــنــهــا فــي مــواجــهــة شعوبها 
ــــب كـــذلـــك  ــرحـ ــ ــي املـــنـــطـــقـــة. وتـ ــ ــا فـ وبـــعـــضـــهـ
الهمج  مــن  مجموعات  شعوبها  بتصوير 
الــذيــن ال يستحقون  والـــرعـــاع واملــتــطــرفــني 
ــــى تـــرويـــج  حـــكـــم أنـــفـــســـهـــم، بــــل وتـــســـعـــى إلـ
تــلــك الــصــورة داخــلــيــا وخــارجــيــا مــن خــال 

إعامها الرسمي.
ــلـــك األنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة عــن  وال تـــتـــوقـــف تـ
تجميل أنفسها ببعض املساحيق، كحفات 
املوسيقى، وافتتاح دور السينما واملسارح، 
وربما دور عبادة األقليات. ولهذا الغرض، 
توظف جيشا هائا من الفنانني واملثقفني 
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــديـ ــعـ ــتـ ــسـ ورجــــــــــال الـــــديـــــن املـ
مدفوعة األجر في تلك املسرحيات الهزلية، 
ي بتسامح الحكام ونظامه، والدفاع 

ّ
والتغن

في الوقت نفسه عن أكثر ممارسات النظام 
عنفا وتوحشا وبربرية.

في النهاية، تجد القوى املدافعة عن الحرية 
والحقوق والعدالة واملساواة والديمقراطية 
ــام تــحــالــٍف  ــ فـــي الــعــالــم الــعــربــي نــفــســهــا أمـ
ظاميٍّ هائل ومسيطر، يتشكل من النخب 
الــحــاكــمــة ومــؤســســاتــهــا األمــنــيــة ونخبها 
ــيـــل وقـــوى  ــرائـ االقـــتـــصـــاديـــة الـــفـــاســـدة وإسـ
الدولية. وهو  واالستبداد  املتطّرف  اليمني 
 أقــدم وأعــمــق مــن الــثــورات املضادة 

ٌ
تحالف

ومتوحش،  عنيف  ظــامــي  تحالف  بكثير. 
يحاول الحفاظ على الشعوب العربية إلى 

األبد تحت نير االحتال واالستبداد.
)كاتب مصري في لندن(

املــدنــيــة، وعــجــزه عن  الحياة  فــي  والتجربة 
تكوين وعي جمعي بعد الثورة، وصل، في 
السنوات األخيرة، إلى مراحل غير مسبوقة 
رّد  ــت؛ وال نستطيع 

ّ
والــتــشــت الــتــخــّبــط  مـــن 

الــقــانــون. وتبرهن  ذلــك بمجمله إلــى غياب 
حادثة قتل أبو مروان التي وقعت قبل عدة 
أشهر زوجــتــه فــي أملانيا ذلــك، فأبو مــروان 
كـــان يـــدرك أنـــه فــي دولـــة قــانــون، لكنه أقــدم 
على فعلته على الــرغــم مــن درايــتــه املسبقة 
والــنــداءات  فاملناشدات  إذًا  سُيحاكم،  بأنه 
املــوجــهــة لــلــوعــي املــجــتــمــعــي، والــتــي تــعــّول 
ها، 

َ
ُكل

ُ
ؤتي أ

ُ
عليه في مثل هذه الحاالت لن ت

ــط لـــه ضد 
ّ
فــالــجــريــمــة أو الــتــعــنــيــف املــخــط

املرأة سيقع حتى لو عرف الجاني أن حبل 
املــشــنــقــة ســيــطــّوق رقــبــتــه. عــلــى ضـــوء هــذا 
إلى نتيجة مفادها  للواقع، نصل  التحليل 
أن التعاطي مع أزمــة الحّد من العنف ضد 
املـــــــرأة بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة شـــكـــانـــي مـــجـــّوف، 
لــن يــــؤدي إلـــى النتيجة املــبــتــغــاة، بــل على 
العكس سيكون له تأثير سلبي، وسيؤدي 
إلــــى مــزيــد مـــن تــكــريــس حــالــة اســتــضــعــاف 
ــادر على  املـــــرأة، وتــصــويــرهــا كــائــنــا غــيــر قــ
الــدفــاع عــن نــفــســه، أو إيــقــاف الــعــنــف بــيــده. 
استجداء مشاعر الكائنات األخرى إليقاف 
العنف ضد املــرأة لن يجّر إال إلى مزيد من 
الــجــرائــم، فهو إقـــرار بــأن املـــرأة بحاجة ملن 
ينصفها، وأنه إذا رفض اآلخر هذه الحاجة 
قتل كل يــوم، ســواء قتل بمعناه املادي 

ُ
فست

أمــام تساؤٍل كيف  أو املعنوي، وهنا نكون 
املفّككة،  السوري، في حالته  للشارع  يمكن 
أن يكون مؤثرًا في قضية الحّد من الجرائم 
رتكبة ضد املرأة، والتي ال نعرف منها إال 

ُ
امل

اليسير )ما ُيسّرب إلى اإلعام(؟
نــحــن بــحــاجــة لــلــتــوجــه إلــــى املــــــرأة، واملــــرأة 
خـــصـــوصـــا، وإعـــــــادة بـــنـــاء ذهــنــيــتــهــا الــتــي 
 درجــة ثانية، 

ٌ
تماهت مع فكرة أنها مواطن

 لــآخــر الــتــعــّدي عــلــيــهــا، فــالــرســائــل 
ّ

ويــحــق
ــــى املــجــتــمــع لــيــســت فـــقـــط غــيــر  املـــوجـــهـــة إلـ
ــة عــنــد  ــريـ ــلـــســـخـ ــرة لـ ــيــ ــثــ ــل مــ ــ ــة، بــ ــمــــوعــ مــــســ

تــكــســاس، والـــتـــي كــانــت قـــد مــــررت قــانــونــا 
مشابها من قبل. 

كــان موقف طليب واضــحــا ومحقا فــي آن، 
قانون  مــشــروع  أول  يكون  أن  انتقدت  فهي 
يــقــدم فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ هـــو هــــذا الـــذي 
يضع مصالح دولــة أجنبية، هي إسرائيل 
هـــنـــا، فــــوق مــصــالــح األمــيــركــيــني أنــفــســهــم. 
وكــي نضع األمـــر فــي ســيــاقــه، فــإن مشروع 
روبـــيـــو جــــاء فـــي خــضــم اإلغــــــاق الــجــزئــي 
للحكومة األميركية، منذ الثاني والعشرين 
من الشهر املاضي )ديسمبر/ كانون األول(، 
بــســبــب رفـــــض الـــرئـــيـــس، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
املـــصـــادقـــة عــلــى أي مــــوازنــــٍة مـــا لـــم تــحــتــِو 
عــلــى بــنــد لتمويل جـــدار عــلــى الــحــدود مع 
الديمقراطيون.  يرفضه  مــا  وهــو  املكسيك، 
ومـــن جــــّراء ذلـــك، فـــإن مصير أكــثــر مــن 800 
ــيـــركـــي، ومــــن ورائـــهـــم  ــيـــدرالـــي أمـ مـــوظـــف فـ
اآلن،  املايني ممن يعتمدون عليهم، مهّدد 
ذلك أنهم لن يحصلوا على أجورهم ما لم 
 
ً
يجد الديمقراطيون والجمهوريون وسيلة

إلقناع ترامب بقبول مساومٍة من نوع ما. 
للحكومة  الجزئي  اإلغــاق  استمر  ما  وإذا 
حتى يوم السبت املقبلة، وهو املرّجح، فإن 
ــــاق ســيــكــون مــســاويــا، مـــن حيث  هـــذا اإلغـ
املـــدة، ألطــول إغـــاٍق للحكومة فــي التاريخ 
األميركي، والذي دام 21 يوما في نهاية عام 
1995 ومطلع عام 1996. بل إن هذا اإلغاق 
قـــد يـــتـــجـــاوزه. أيـــضـــا، أشــــــارت طــلــيــب في 
يتعّدى  أنــه  إلــى  القانون  انتقادها مشروع 
الدستور األميركي  الــذي يكفله  على الحق 
ألي مواطن، أو هيئة خاصة أميركية، في أن 
تقاطع أي جهة أخرى في سياق الدفاع عن 
الحرية واملساواة. وفي سياق تعليقها على 
ساندرز،  بيرني  للسناتور  سابقة  تغريدة 
انتقد فيها مــشــروع الــقــانــون، بــدأت طليب 
ــٍة  تــغــريــدتــهــا بـــالـــقـــول: »لــقــد نــســوا أي دولــ
ــارة إلـــى أعــضــاء مجلس  يــمــثــلــون«، فــي إشــ
الشيوخ عن الحزب الجمهوري الذين يؤيد 

جميعهم مشروع القانون.
العبارة  إسرائيل  أنصار  اجتزأ  مباشرة، 
مــن ســيــاقــهــا، وبــــدأوا فــي كــيــل االتــهــامــات 
ــة  ــعـ ــذريـ ــاداة الــــســــامــــيــــة، بـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـــطـــلـــيـــب بـ
أنــهــا قــصــدت الــتــشــكــيــك فـــي والء الــيــهــود 
األميركيني ألميركا. وقد عبر روبيو نفسه 
بــتــغــريــدٍة رّد فيها عــلــى تغريدة  عــن ذلـــك 
ــة الـــكـــاذبـــة عن  ــاعــ طــلــيــب، قـــائـــا إن »اإلشــ
الوالء املزدوج« لليهود هي أحد تكتيكات 
حركة املقاطعة إلسرائيل، والتي ال يهمها 
ــا أن هــدفــهــا  ــاواة، بـــقـــدر مـ ــ ــسـ ــ الـــحـــريـــة واملـ
يتلخص في »تدمير إسرائيل«. ولم تكن 
طليب قد أشارت إلى اليهود من قريب وال 
من بعيد، ومقصدها واضح، هو األعضاء 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ،  ــون فـــــي مـــجـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
والـــــذيـــــن، لـــلـــمـــفـــارقـــة، لـــيـــس فــيــهــم عــضــو 
يهودي واحد. املفارقة الكبرى أن كثيرين 
مــمــن دافــعــوا عــن طليب يــهــود، وقـــد نفوا 
أبــرز  إن  بــل  السامية،  مــعــاداة  عنها تهمة 
وهــو ساندرز،  القانون،  ملشروع  معارض 
يــهــودي، وهــو أوضـــح أن معارضته، كما 
طليب، مبنية على أساسني: أن فيه تعديا 
لأميركيني  يضمن  الـــذي  الــدســتــور  على 
ــيــــاســــة، وأنــــــــه يــهــمــل  ــة الــــســ ــارســ ــمــ ــق مــ ــ حـ
األميركيني.  لخدمة  الحكومة  فتح  مسألة 
وخـــتـــم تــغــريــدتــه بـــدعـــوة الــديــمــقــراطــيــني 
القانون فــي مجلس  إلــى تعطيل مــشــروع 

بــيــروت، ويسعى إلــى إقــنــاع الــقــادة العرب 
باملشاركة وإنجاح هذه القمة.  وفي املقابل، 
نبيه  النيابي،  املجلس  لرئيس  موقف  بــرز 
بــّري، دعا فيه إلى تأجيل انعقاد القمة في 
فــي لبنان،  بــيــروت، ألنــه ال حكومة أصيلة 
وهــو يعكس فــي مــكــان آخـــر، إرادة سورية 
ورغـــبـــة بـــعـــدم انـــعـــقـــاد الــقــمــة قــبــل تطبيع 
العاقة بني لبنان والنظام السوري. ولذلك 
 أنصار األخير في لبنان حملة للضغط 

ّ
شن

من أجــل دعــوة هــذا النظام لحضور القمة، 
فـــي مــقــابــل رفــــض قـــاطـــع لــرئــيــس حــكــومــة 
ولقوى  الحريري،  سعد  األعــمــال،  تصريف 
اللبنانية  الــقــوات  أبــرزهــا  أخـــرى،  سياسية 
التقدمي  والــحــزب  جعجع،  سمير  برئاسة 
االشــتــراكــي بــرئــاســة ولــيــد جــنــبــاط. وهــذا 
اللبناني زخــمــه وقــوتــه التي  املــوقــف  أفــقــد 
القادة  الزعماء  كل  إقناع  على  تعمل  كانت 
العرب الحضور.  وقد تزامنت الدعوة إلى 
تأجيل انعقاد القمة مع موقف عربي يدعو 
إلى تأجيلها أيضًا، أو إلى دمجها بالقمة 
تونس،  فــي  عقد 

ُ
ست التي  العادية  العربية 

وبــــــرزت هــــذه الـــرغـــبـــة أســـاســـا مـــن الــنــظــام 
املصري العتبارات بعضها عربي وبعضها 
اآلخر لبناني داخلي، وال شّك في أن املوقف 
الجديد لرئيس املجلس النيابي اللبناني، 
الداعي إلى التأجيل، يعطي فرصة للموقف 
في  أكثر  للمضي  للتأجيل  الداعي  العربي 

مساعيه لذلك. 
اخــــتــــاف املــــوقــــف الـــســـيـــاســـي، وتــــضــــارب 
ــة، وّســعــا  ــارجـــيـ ــخـ املـــصـــالـــح الـــداخـــلـــيـــة والـ
وهو  اللبناني،  االنقسام  طرفي  بني  الهّوة 
العربية  القمة  ر على انعقاد 

ّ
بحد ذاته يؤث

االقتصادية االجتماعية في بيروت، ويعيد 
وعلى مستوى  داخليًا،  كثيرة  أوراٍق  خلط 
الدول  السوري وبعض  النظام  مع  العاقة 

العربية. 
املهم أن ما يمكن قوله حتى اآلن أن الجدل 
لـــم يــحــســم بــعــد بـــشـــأن انـــعـــقـــاد الــقــمــة من 
لن  لبنان  أن  الــواضــح  مــن  ولــكــن  تأجيلها، 
يجني منها ما يتوقعه من مكاسب، حتى 
ولـــو انــعــقــدت فــي مــوعــدهــا، ألنــهــا ستكون 
قــمــة بــروتــوكــولــيــة فــحــســب، لـــن تـــقـــّدم ولــن 
ـــر شــيــئــًا، وهـــكـــذا تــفــســد الــســيــاســة ما 

ّ
تـــؤخ

ارون، حتى ولو كانت الباد 
ّ
يصلحه العط

تـــــرزح تــحــت أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة 
ر منها املختلفون سياسيًا 

ّ
ثقيلة، لطاملا حذ

في لبنان.
)كاتب لبناني(

والــتــســامــح، ولــكــنــهــا تــعــامــل األقــلــيــات كما 
تـــعـــامـــل بــقــيــة شـــعـــبـــهـــا. تــعــامــلــهــم كــأنــهــم 
عبيد ليس لهم حقوق خــارج ما يتكّرم به 
ــّرر، من  ــبـ ــســـان. وتـ الــحــاكــم مـــن عــطــايــا وإحـ
خال إعامها الرسمي وأجهزتها األمنية، 
جرائمها ضد األقليات. ولعل ما حدث في 
مذبحة ماسبيرو في أكتوبر/ تشرين األول 

2011 في مصر خير مثال. 
عنفا وتشددا  األكــثــر  الدينية  الــقــوى  حتى 
هي نتاج لقوى االستبداد الحاكمة نفسها، 
الجماعات  أكثر  لعقود  دعمت  فالسعودية 
الــديــنــيــة تــــشــــّددا. واســـتـــخـــدمـــت الــحــكــومــة 
املصرية السلفيني سنوات طويلة لتقويض 
نـــفـــوذ »اإلخـــــــوان املــســلــمــني« فـــي الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة واملــتــوســطــة. ولــذلــك انــكــشــف بعد 
ــقـــاب 2013 مــــدى الـــتـــقـــارب بـــني الــنــظــام  انـ

املصري وبعض أهم شيوخ السلفيني.
ــام الــــــســــــوري، فـــقـــد دعــــــم حـــركـــة  ــنــــظــ أمــــــا الــ
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة العنيفة عــبــر الــحــدود 
الــعــراق )2013(. وبعد  الــعــراقــيــة بــعــد غـــزو 
الــســوري السلمية فــي 2011،  ثــورة الشعب 
أكثر قيادات تلك  أطلق من سجونه بعض 
الجماعات خــطــورة وتــشــّددا، وســرعــان ما 
تــحــول بعض هـــؤالء قـــادة أكــثــر الجماعات 
السورية عنفا وتــشــّددا، ما ساهم  الثورية 
فــي تشويه صـــورة الــثــورة الــســوريــة وشق 

صفوفها، ومن ثم هزيمتها.
الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  يتوقف  وال 
السيسي، والذي قاد انقابا عسكريا دمويا 
ضـــد ثــــورة يــنــايــر ونــشــطــائــهــا الــســلــمــيــني، 
عــن تــذكــيــر الــعــالــم بــأســبــاب وجـــود نظامه 
وضــــــرورة دعـــمـــه، وهــــي قــمــعــه الــجــمــاعــات 
املشّددة  الجماعات  ومواجهته  اإلرهــابــيــة، 

شريحٍة ليست هّينة من املعادين للحقوق 
كانت  الجنسني.   كا  من  للمرأة  الطبيعية 
املرأة السورية، في السابق، تخشى من فقِد 
املــعــيــل، وكـــان ضعفها االقــتــصــادي، وعــدم 
وعيها، يجبرانها على تحمل عنف الرجل 
الــخــســارة، إن صّحت  واملجتمع، خــوفــًا مــن 
الــواقــع اليوم  تسميتها )خــســارة(. غــيــَر أن 
 االختاف، فبعدما عانت 

ّ
يبدو مختلفًا كل

املرأة السورية طوال ثماني سنوات من الفقر 
ــحــت عــيــنــاهــا على 

ّ
والــتــشــرد والــقــتــل، وتــفــت

حقوقها املهضومة عقودا طويلة مضت، ممَّ 
لــَم ال تجاهر برفض العنف،  الــيــوم!  تخاف 
فتكسر كل يد تمتد لتطاول حّرياتها، فنقرأ 
يـــومـــًا فـــي إحـــــدى الــصــحــف امــــــرأة ســوريــة 
ضربت زوجها الذي تعّرض لها، أو حاول 
التعدي عليها؟!  قد يبدو الطرح سورياليًا، 
والنسائية  عـــام،  الــســوريــة بشكل  والــحــالــة 
بشكل خـــاص، أبــعــد كــثــيــرًا عــن فـــرض مثل 
هــــذا الــــواقــــع، لـــوافـــر مـــن األســــبــــاب، لكنها 
مجّرد تهيؤات تسوقنا )معشر النساء( إلى 
على  قدرتنا  عــدم  بأسباب  املعّمق  التفكير 

مواجهة كثيرين من أمثال أبو مروان؟
)كاتبة سورية(

الـــشـــيـــوخ، وأضــــــاف: »لـــنـــحـــّدد أولــويــاتــنــا 
بشكل صحيح«. وفعا، فقد صّوت أغلب 
ما  الــقــانــون،  مــشــروع  الديمقراطيني ضــد 
لم يتم فتح الحكومة، وكان من ضمن من 
أعــضــاء ديمقراطيون يهود  صـــّوت ضــده 
األقلية، شــاك شومر،  زعيم  بـــارزون، مثل 

ودايان فاينستاين.
ــذه الـــضـــجـــة ضــــد طــلــيــب واتــهــامــهــا  ــ كــــل هـ
السامية يخفيان وراءهما أهدافا  بمعاداة 
أكبر من استهداف طليب نفسها، والتي ال 
شك أنها، وزميلتها املسلمة األخرى، إلهان 
عمر، في دائــرة استهداف اليمني األميركي 
ناحية،  من  الصهيوني.  واللوبي  املتطّرف 
يريد أنصار إسرائيل في الكونغرس تمرير 
مــــشــــروع قــــانــــون تـــجـــريـــم حـــركـــة املــقــاطــعــة 
إلسرائيل بأي ثمن، ذلك أن حركة املقاطعة 
بني  كبيرا حتى  زخــمــا  تكتسب  إلســرائــيــل 
الكنائس، وفي الجامعات األميركية، وأمام 
ــيـــل الحـــتـــواء  ــرائـ هــــذا لـــم يــبــق ألنـــصـــار إسـ
من  أبعد  قانونيا.  تجريمها  إال  انتشارها 
ذلــك، تغدو تهمة مــعــاداة السامية في هذا 
السياق مجرد تكتيك زجــري لكل من يفّكر 
في معارضة مثل هذه القوانني التي كانت 
مــحــاكــم فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة قـــد قــضــت، في 
مــــرات ســابــقــة، أنــهــا غــيــر دســـتـــوريـــة. ومــن 
ناحية أخرى، يريد اللوبي الصهيوني في 
الواليات املتحدة أن يجعل من تهمة معاداة 
الــســامــيــة وســيــلــة إخـــضـــاٍع وكــبــت لــكــل من 
يفكر في نقد إسرائيل. ولعل في قرار معهد 
بــيــرمــيــنــغــهــام لــلــحــقــوق املــدنــيــة فـــي واليـــة 
ألباما، قبل أيام، التراجع عن قراره بتكريم 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة األمــيــركــيــة الـــبـــارزة، 
أنــجــيــا ديـــفـــيـــس، بــســبــب تــأيــيــدهــا حــركــة 
املقاطعة إلسرائيل، ما يدل على ذلك، حيث 
تـــّم اتــهــامــهــا بــمــعــاداة الــســامــيــة مــن أنــصــار 
إسرائيل. وقبل ذلك، أنهت قناة »سي أن أن« 
عقد أستاذ اإلعام في جامعة تيمبل، مارك 
ملــانــت هــيــل، معلقا عــنــدهــا بــســبــب دعــوتــه 
التهمة  كانت  أيــضــا،  فلسطني.  إلــى تحرير 
الــجــاهــزة هــي مــعــاداة السامية. األدهـــى أن 
الكونغرس، وبدعم من أعضاء في الحزبني 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، يـــتـــداول اآلن 
مشروع قانوٍن آخر يجعل من نقد إسرائيل 
في األنشطة الطالبية في الجامعات سببا 
مــعــاداة  وجـــود  شبهة  فــي  للتحقيق  كافيا 

السامية.
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

أعمق من الثورات المضادة... تحالف الـظالم

في الحاجة إلى أم مروان

تهمة »معاداة السامية« 
لزجر أي انتقاد إلسرائيل

السياسة وقّمة العرب 
االقتصادية

تحالٌف أقدم وأعمق 
من الثورات المضادة 
بكثير. ظالمي عنيف 

ومتوحش

نحتاج إلعادة بناء 
ذهنية المرأة 

التي تماهت مع 
فكرة أنها مواطٌن 

درجة ثانية

الضجة ضد
رشيدة طليب 

واتهامها بمعاداة 
السامية يخفيان 

وراءهما أهدافا أكبر 
من استهدافها

آراء

بشير البكر

لو أن نظامًا عربيًا واحدًا من األنظمة التي تستعد للتطبيع مع نظام بشار األسد 
ناصر قضية عربية واحدة بنزاهة، ومن منطلق املصالح الوطنية والقومية، ملا كان 
هناك أي شك حول حملة ترويج إعادة العالقات مع النظام السوري، وفتح الباب له 
ليعود إلى جامعة الدول العربية. ومن هذا املنطلق، يبدو التلطي وراء أهداف قومية 
ووطنية أمرًا مفضوحًا، وال يخفى على السوريني تحديدًا أن هذه األنظمة تعمل 
وفق أجندات خاصة، وحسابات ضيقٍة ال عالقة لها في ما يخص سورية وأهلها.
تحاول أنظمة مصر والسعودية واإلمارات أن تقنع الرأي العام بأنها، من منطلق 
غيرتها على سورية وشعبها ووحدة أراضيها، تتحّرك اآلن للتطبيع مع النظام، 
وتنسى أنها لم تتصرف على أساس ما يمليه عليها الواجب القومي واألخالقي 
تجاه هذا البلد وأهله طوال سنوات النزيف الثماني. لم يكن هؤالء يتفرجون على 
 .

ً
اشتعاال لتزيد  النار  في  الحطب  يرمون  كانوا  بل  السورية فحسب،  التراجيديا 

وأكثر من ذلك لو أنهم كانوا حريصني على سورية ملا سمحوا لدولٍة مثل إيران 
ــان فــي وســعــهــم أن يــوقــفــوا ذلـــك عــن طريق  أن تــتــدخــل فــي الــشــأن الـــســـوري، وكـ
ــران تلعب في  ــا. تــرك هـــؤالء إيـ ــ تحريك األمـــم املــتــحــدة والـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـ
البيت السوري، حتى انهارت أركانه، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى استنزافها 
يواصلوا  أن  اآلن  واقتصاديًا على حساب سورية وشعبها. ويريدون  عسكريًا 
اللعب في مواجهة تركيا على األرض السورية، وليس إيران كما يرّوجون، والدليل 
الديموقراطية  قــوات ســوريــة  فترة طويلة،  منذ  تــمــوالن،  واإلمــــارات  السعودية  أن 
ذات األغلبية الكردية، ليس حبًا باألكراد، بل الستخدامهم ورقة في وجه تركيا، 
يلوحون بها تهديدًا لألمن الحدودي التركي، بعد أن عجزوا عن اختراق تركيا من 

الداخل، منذ دعم محاولة انقالب 2016، واغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
الحل في سورية عربيًا، تضع أسسه  أن يصبح  الــســوري  الشعب  من مصلحة 
جامعة الدول العربية، وتشرف على تنفيذه، ولكن شرط نجاح ذلك وضع مشروع 
وبرنامج واضحني، على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها، وخروج 
كل القوات األجنبية من أراضيها، وحل املسألة السورية ضمن تسويٍة سياسيٍة 
الدائمة العضوية في مجلس األمن  الدول  تشارك فيها األمم املتحدة، وتضمنها 
وفق بيان جنيف 1. هذا هو الطريق املمكن للحل، ال التسويات والصفقات التي 
تتم بالقطعة، وفي الكواليس، وبالرشوات على طريقة ولي عهد السعودية، محمد 
بن سلمان، الذي يهمه اليوم تببيض ملفه األسود بعد جريمة قتل خاشقجي التي 
 ملستقبله السياسي. ال يريد الشعب السوري أن تحشر هذه 

ً
 كبيرة

ً
وجهت ضربة

الــدول نفسها في الشأن السوري، وجل ما يطلبه منها أن تتركه وشأنه، يعالج 
مشكالته مع نظام األسد الذي بات يمثل االحتاللني، اإليراني والروسي.

أن تعرف  العربية  الجامعة  إلــى  الــســوري  النظام  املستعجلة إلعــادة  الــدول  وعلى 
العراق، لبنان،  الــدول املتضّررة أكثر من الوضع في سورية هي دول الجوار،  أن 
السورية. وكان  األزمــة  التي دفعت فواتير كبيرة من جــّراء  األردن، تركيا، وهــي 
أن ذلك  النظام، بحجة  أنها تحّركت من أجل تأهيل  لو  أن نتفهم مواقفها  يمكن 
يفتح الباب لعودة املهّجرين على األقل، ولكن هذه البلدان التي اكتوت بنار املأساة 
إلى  والسوريني وصلت  املتاجرة بسورية  أن  تــدرك  باتت  تريثت، ألنها  السورية 

أعلى السقف، ولم يعد ينطلي على أحٍد هذا التذاكي املكشوف.
 واحــدًا، مثل التساهل في عودة الالجئني، لكان 

ً
لو أن النظام السوري قدم تنازال

 من 
ً
للتطبيع معه قد تلقى قبوال الــدول أن محاوالتها  أن تعتبر هــذه  املمكن  من 

فــإن عملية  القتل واإلقــصــاء،  فــي سياسات  النظام مستمر  أن  وأمــا  الــســوريــني. 
تأهيله ستكون بمثابة مكافأة للقاتل، وتواطؤًا ضد الضحايا الذين تركهم العالم 

فريسة للمجرمني.

نواف التميمي

أقرأ رواية الراحل حسني البرغوثي »سأكون بني اللوز«. ومن خلفية الغرفة يصل 
إلّي صوٌت يروي خبر اعتقال الشاب الفلسطيني عاصم البرغوثي. القاسم املشترك 
بني البرغوثيني قرية كوبر الفلسطينية )نحو 10 كلم شمال غربي رام الله(. وكحال 
اليوم   في حلق االحتالل واالستيطان منذ 

ً
املجاورة، ظلت كوبر شوكة القرى  كل 

األول الحتالل الضفة الغربية في 1967. 
فوق تالٍل من املجد، تسمو قرية كوبر بكبرياء. تطل على مدينة القدس من بعيد، 
حلميش  مغتصبة  قطعان مستوطني  باألخرى  وترصد  بعني،  تحرسها  وكأنما 
التي أقامها اإلسرائيلي على صدر حقول الزيتون ما بني قرى كوبر، ودير نظام، 
والنبي صالح. في ربوع القرية من املسارب إلى الدوار وحتى دير الجواني، ترعرع 
القرية  أبناء  العبد، وآخــرون من  البراغثة، مــروان، ونائل، وتحرير، وعاصم، وعمر 

دوا أسماءهم في سجالت الكرامة، شهداء وأسرى.
َّ
الذين خل

»فرسه معه.. فرسه األصيلة والبارودة والعباية.. عمره ما طاق الذل بني األراضي 
الــواطــيــة«، وكـــأن حسني الــبــرغــوثــي الـــذي رحــل عنا قبل ســنــواٍت قليلة، يــعــود الى 
العدو من  تمكن  الخبر.  تفاصيل  ليصحح  اللوز،  بني  يقفز من  الحياة من جديد، 
وعيون  وكالبه،  االحتالل  طــارده جيش  أن  بعد  البرغوثي،  الشاب عاصم  اعتقال 
استخباراته، وأعوانهم منذ أسابيع بتهمة إطالق النار على مستعمرتني قرب رام الله 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي، ما أسفر عن مقتل وجرح جنود ومستوطنني.

املعتقل، إال واحدة  الشهيد صالح، ووالدهما  طارد عاصم، وشقيقه 
ُ
امل وما حكاية 

تاريخ  في  أيقوناٍت  صــاروا  شباٍن  عن  القرية  ترويها  التي  الصمود  أساطير  من 
الشعب الفلسطيني ونضاله. هنا بيت عميد األسرى، نائل البرغوثي، الذي اعتقله 
االحتالل يوم 1978/4/4، وهو في عمر 19 عاما حني كان يدرس الثانوية العامة. 
وبعد 12 يوما على اعتقاله، اعتقل االحتالل شقيقه األكبر عمر وابن عمه فخري، 
وحوكم ثالثتهم بتهمة قتل ضابط إسرائيلي شمال رام الله، وحرق مصنع زيوت 
في الداخل املحتل عام 48، وتفجير مقهى في القدس«. ويروي أهل القرية كيف أن 
محاكمة نائل وعمر وفخري جرت بينما كان أطفال القرية يــرّددون أنشودة »ما 

بنتحّول ما بنتحّول يا وطني املحتل.. هذه طريقنا وبنتحمل يا وطني املحتل«.
وتشهد حــواري القرية كذلك على سيرة مــروان البرغوثي، أحد أهم قادة النضال 
الفلسطيني امليدانيني. انخرط في حركة فتح، عندما كان في سن الخامسة عشرة، 
وتعّرض  الثامنة عشرة.  في  كــان  عندما   1976 عــام  اإلسرائيلي  الجيش  واعتقله 
لالعتقال اإلسرائيلي مرات قبل اعتقاله آخر مرة في العام 2002. سجن عام 1984 
أسابيع، واعتقل عام 1985 نحو شهرين، ثم فرضت عليه اإلقامة الجبرية في العام 
إلــى أن تم إبعاده  نفسه، ليسجن إداريـــا بعد ذلــك ويطلق سراحه في عــام 1986، 
خارج أراضي السلطة الفلسطينية بقرار من وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، إسحق 
قــادة فلسطينيني عديدين. عشرات  التي طاولت  اإلبــعــاد  رابــني، في إطــار سياسة 
آخرون من رجال القرية وشبانها يقضون زهرة أعمارهم في معتقالت االحتالل، 

بينما تتعّرض القرية يوميًا ملداهمات الجيش واعتداءاته على الناس وممتلكاتهم. 
أنهم  »يظنون  االحــتــالل.  لع 

َ
ق النضال حتى  عــن متابعة  أهــل كوبر  ُيثني  ال شــيء 

يثنوننا بسجننا أو بالتنكيل بنا أو بقتلنا.. ال والله لن نهزم سنبقى في السجون 
أو نقتل، سنبقى كما أرادنا الله تعالى«. هذا ما قاله عاصم البرغوثي، بعد أن أطلق 
ســراحــه فــي إبــريــل/ نيسان 2018، مــن سجن قطف مــن ريــعــان شبابه 11 عامًا. 
في مقدمة »سأكون بني اللوز« يكتب الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور، كيف أن 
البرغوثي لم ير فرقًا بني قاِتله، مرض السرطان، وقاتل شعبه، االحتالل.  حسني 
للفلسطيني في كوبر، وغيرها »املرض كاالحتالل، أو االحتالل كالسرطان، ال فرق 
في املفاضلة، فكالهما يعتدي على السنوات الطبيعية، التي هي من حق أي إنساٍن 

مولود تحت الشمس«.

خليل العناني

ال يوجد أي إبداٍع في تعاطي النظام السوداني مع انتفاضة ديسمبر التي ال تزال 
تهز السودان من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. ولم يخرج الجنرال عمر 
البشير عن النص السلطوي املعروف الذي سبقه إليه كثيرون من أقرانه العرب 
أذرع  اعتبارهم مجرد  إلى  والخيانة،  بالعمالة  املتظاهرين  اتهام  املستبدين، فمن 

لقوى خارجية، مرورًا باتهامات التآمر والتخريب.
ــره مــع تصاعد  ــزداد قلقه وذعــ يــ الـــذي  الــجــنــرال  لــجــأ  التكتيكات  عــلــى مــســتــوى 
اللعب على  األيــام املاضية، وهي  إلى حيلة جديدة خالل  الشعبي،  الحراك  وتيرة 
السياسية  الــقــوى  بــني  االنقسام  أجــل تعميق  مــن  الداخلية، وذلــك  الخالفات  وتــر 
املــاضــيــة، عقد  واملجتمعية عــلــى طــريــقــة »فـــــرق... تــســد«، فعلى مـــدار األســابــيــع 
البشير عدة مؤتمرات شعبية ملؤيديه ومناصريه، قام فيها بتشويه املعارضني 
واملتظاهرين، واعتبرهم خطرًا على الدولة والنظام. كما أنه أوعز ألحزاب متحالفة 
معه تحت يافطة »الحوار الوطني« بعقد لقاء للرد على اجتماع »الجبهة الوطنية 
في  يسعى،  بــل  الــنــظــام.  برحيل  وطالبت  أســبــوعــني،  قبل  أنشئت  الــتــي  للتغيير« 
 ال تعبر عن الشعب السوداني 

ً
 منحرفة

ً
مؤتمراته، إلى تصوير املتظاهرين »أقلية

الصامد خلف قيادته«.
وهو بذلك ال يختلف كثيرًا عن أصدقائه من املستبدين العرب الذين استخدموا، 
وال يزالون، ورقة االنقسام املجتمعي، سواء على أسس سياسية أو إيديولوجية 
أو طائفية أو إثنية، من أجل ضرب االنتفاضات والثورات وضمان عدم خروجهم 
 تعكس تفكيرًا إجراميًا وخيارًا تدميريًا لوحدة املجتمع 

ٌ
من السلطة. وهي ورقة

مبارك،  الله صالح، وحسني  عبد  وعلي  القذافي،  معمر  ذلــك  فعل  الــدولــة.  وبقاء 
وبشار األسد، وعبد الفتاح السيسي، واآلن يجّرب البشير حظه معها. وهو ما 
ك املجتمعي، والتنابذ السياسي، حيث 

ّ
يفتح الطريق باتجاه الفرز الهوياتي، والتفك

ينتقل الخالف من صراع على السلطة إلى تقسيٍم للمجتمع بشكل متحّزب على 
ليس معنا فهو ضدنا« وهو ما يخلق شروخًا وكسورًا مجتمعية  طريقة »من 
السودانية  املعارضة  فيه رقعة  تتسع  الــذي  الــوقــت  وفــي  يصعب جبرها الحــقــًا. 
الشعبية، وتنضم إليها قطاعاٌت جديدة من مهنيني ونقابيني وأحــزاب سياسية 
وحركات اجتماعية وشبابية، فإن موقف الجيش ال يزال غامضًا. حيث لم يصدر 
أي بيان عن املؤسسة العسكرية، منذ بداية االنتفاضة في 19 ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، سواء دعمًا للنظام أو استجابة ملطالب الحراك. وإذا كان عدم نزول 
الجيش للشارع ومشاركته في قمع املتظاهرين يعد أمرًا الفتًا، إال أنه يمكن يتم 
الحراك،  اشــتــداد  الجيش  ينتظر  ربما  فمن جهٍة،  معنى.  من  أكثر  على  تفسيره 
ــــدرك التصدي  واتــســاع رقعته أكــثــر مــن ذلـــك. وبــالــتــالــي فشل قـــوات الــشــرطــة وال
لــه. ومــن جهة ثانية، ربما ينتظر جــنــراالت الجيش أن تصل األمــور إلــى مرحلة 
الدولة نفسها )يستخدم هذا  بقاء  األمني، وتهديد  االنفالت  الالعودة، من حيث 
األمر دومًا لتبرير االنقالبات العسكرية، كما حدث في أفريقيا وأميركا الالتينية 
الــقــرن املــاضــي، وكــذلــك مــا حــدث فــي مصر  خــالل السبعينات والثمانينات مــن 
منتصف عام 2013(. ومن جهة ثالثة، ربما يخشى رجال الجيش من رد الفعل 
الدولي، إذا ما فكر في القيام بانقالب عسكري إلطاحة البشير. وأخيرًا، ربما ال 
قــام بعملية تدجني  البشير بعدما  الجيش من يقوى على مواجهة  يوجد داخــل 

ألغلب القادة العسكريني طيلة العقود الثالثة املاضية.
ويبدو أن لجوء البشير إلى ورقة التعبئة املضادة لالنتفاضة بمثابة آخر األوراق 
التي في حوزته التي يستخدمها من أجل وقف الحراك املجتمعي، وذلك بعد أن 
الرغم من الخسائر في  الــحــراك، على  فشلت ورقــة االستخدام األمني في وقــف 
 لن يتوقف ضررها عند إطاحة النظام فحسب، وإنما 

ٌ
األرواح حتى اآلن. هي ورقة

قد تؤدي إلى حالة احتراب أهلي، ال يرغب أحد في وقوعها.

تهافت التطبيع 
مع النظام السوري

كبرياء كوبر الفلسطينية

هذه اللعبة في السودان

1415
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على الــرغــم مــن الــوجــع، وبــرغــم األلـــم، وحرقة 
الــفــرقــة، ومــر الــتــشــرد، مــا زالـــت أمــيــرة تحمل 
، يشبه  في جعبتها بوارق أمل، وزهٍر ربيعيٍّ
ــــذي لــم تــولــد فــيــه. عــلــى درج 

ّ
بــرقــوق بــلــدهــا ال

الــجــامــع، كــانــت تــجــلــس، تــضــع عــلــى رأســهــا 
ـــســـع 

ّ
ــالة، ال يـــتـــعـــدى عـــمـــرهـــا الـــت ــ ــ غـــطـــفـــة صـ

ـــتـــي 
ّ
ــيـــرا ال ســــنــــوات، تــضــحــك لـــعـــدســـة الـــكـــامـ

هرة، 
ّ

ها ستحظى بالش
ّ
ة أن

ّ
صوب نحوها، ظان

ُ
ت

الكاميرا،  عدسات  تبهرهم  عديدين  كأطفال 
تي لم تطرح أسئلة عليها.

ّ
وللّصحفّية ال

ــيــــرة مــــن مـــكـــانـــهـــا، ومـــشـــت خــلــف  ــامـــت أمــ قـ
 ،

ً
إهــمــاال منها  تحّسست  أن  بعد  الّصحفّية، 

الــخــلــف. اســـتـــدارت الّصحفّية  ونــكــزتــهــا مــن 
نحو أميرة، وتبّسمت، ثّم سارت، لكّن أميرة 
حاق بالّصحفّية، وقالت 

ّ
ت مصّرة على الل

ّ
ظل

كيف خرجنا  تسأليني  أن  تــريــديــن  أال  لــهــا: 
ــقــذائــف  مـــن بــيــتــنــا عــنــدمــا اشـــتـــد انـــهـــمـــار ال

والّرصاص فوق البيوت؟ 
صغيرة،  »أنـــِت  وقــالــت:  الّصحافّية،  تبّسمِت 

حّدث«؟
ّ
أتستطيعني الت

البيت لحظتها، فمنزلنا  ا في 
ّ
أميرة: »كن قالت 

ــذي يتّم نقل املصابني 
ّ
ال يقع قرب املستشفى 

ــا الــخــروج. 
ّ
إلــيــه، فــخــاف أبــي علينا، وطــلــب مــن

نركض  فقط صرنا  أمتعتنا،  معنا  نحمل  لــم 
حتاني 

ّ
الت ــارع 

ّ
الــش إلــى  ــارع، وتوّجهنا 

ّ
الــش في 

لي.
ّ
للمخّيم، ومن ثّم وصلنا إلى مسجد املوصل

لدينا فراش  لها:« ليس  وببراءة األطفال، قالت 
«. »إيمتا 

ً
لننام عليه، وال أغطية تقينا البرد ليال

كانت  وقــالــت:«  وبكت،  عالبيت«؟  يريحونا  رح 
ـــارع دامــعــة 

ّ
جــارتــنــا أم أحــمــد تــركــض فــي الـــش

الــعــيــنــني، أنـــا رأيــتــهــا عــنــدمــا كــنــت أركــــض في 
االثنتنْي بعض  بيدْيها  ــا، تحمل 

ً
أيــض ــارع 

ّ
الــش

تي تحوي بقايا من ذكــرى، ذكرى 
ّ
ال األكياس 

انية من املبنى، 
ّ
بقة الث

ّ
بيت في املخّيم، يقع في الط

 كــان لبيع األحــذيــة. لم 
ٍّ

تــكــّوم فــوق ركـــام مــحــل
ه وقع. كانت 

ّ
يحترق بيتها، ولم ُيحرق أثاثه، لكن

أّم محّمد  تحمل األكياس، والّدموع تنسال على 
خّدْيها، تنصّب كنهر بردى الحزين.

وأميرة تسير، وتبتسم.
انتصار الدنان )فلسطين(

دخــلــت الــبــيــت فــي وقـــت مــتــأخــر بــعــد يـــوم عمل 
شاق، بعد أن تم اإلعالن عن إغالق معبر رفح 
منه،  الفلسطينية  السلطة  موظفي  وانسحاب 
ُحــزن شــديــد، وبقايا  وجــدت أطفالي فــي حالة 
دموع مرسومة على وجوههم بعد بكاء طويل، 
فــأيــقــنــت أن األمـــر خــطــيــر، ســألــت عــن السبب، 
فكانت املفاجأة، أن زوجتي أبلغتهم أن جدتهم 
لــن تتمكن مــن الــعــودة مــن رحــلــة عالجها من 
مصر في الوقت املقرر لها، بسبب تخوفهم من 
لتتلقى قسطًا من  املعبر، فهي سافرت  إغالق 
العالج، وما يخشاه الصغار هو تأخر وصول 
نجاحًا  حققوا  أن  بعد  مصر،  مــن  لهم  الهدايا 
الــدراســي  الفصل  نهاية  امتحانات  فــي  ُمــبــهــرًا 

األول.
بالتأكيد ال يعي كثيرًا سالطني االنقسام في 
الضفة الغربية وقطاع غزة معنى تلك الشعور، 
 يــبــكــون بسبب إغـــالق معبر 

ً
أن تــجــد أطــفــاال

ُيمثل لهم هدفًا قد ُيحقق أهدافهم  رفــح، ألنه 
الى  العبور  مــن  هــدايــاهــم  وتتمكن  الصغيرة، 
القطاع املحاصر، ويتمكنوا مجددًا من  أرض 

رؤيــة جدتهم بصحة وعافية. ولكن نحن قد 
دخــلــنــا عـــام 2019، بــالــقــدم الــيــســرى، وبــذلــك 
نــكــون قــد دخــلــنــا إلـــى 12 عـــام مــن االنــقــســام 
ــام الــضــفــة  ــكـ الــســيــاســي والـــجـــغـــرافـــي بـــني ُحـ
الغربية وُحــكــام قــطــاع غـــزة، و12 عــام أخــرى 
بــني ما  الـــوصـــول للمصالحة مــا  عــلــى فــشــل 
والفصائل  الوطني  التحرر  بحركات  ُيــعــرف 
ــقــــد افـــتـــتـــحـــت الـــفـــصـــائـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــ
ــى املــســتــقــبــل  ــلـ ــفــلــســطــيــنــيــة املــــتــــنــــاحــــرة عـ ال
العام  الفلسطيني  للشعب  املظلم  السياسي 
والتراشق  التشرذم  حالة  من  بمزيد  الحالي، 
ــي، وإصـــــــدار تــصــريــحــات الــتــخــويــن  ــالمــ اإلعــ
الوطني، وكشفت تلك الفصائل عن مستقبل 
العام 2019 بأنه لن يكون أفضل من سابقيه، 
لالنفصال،  وتمهيدًا  االنقسام  من  مزيدًا  بل 

وغياب الرؤية الوطنية لتحقيق املصالحة. 
الــحــســم  ــام  ــــح أن عــــام 2019 ســيــكــون عــ واضـ
السياسي للسلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، 
بعد أن بدأ الرئيس محمود عباس بسلسلة من 
لتقويض سلطة حركة  تهدف  التي  اإلجـــراءات 

حماس في قطاع غــزة، من خــالل حل املجلس 
الــفــلــســطــيــنــي بـــقـــرار مـــن املحكمة  الــتــشــريــعــي 
الدستورية، ومن ثم سحب موظفي معبر رفح 
 من 

ً
من عملهم، وربما تشهد األيام املقبلة سيال

التهديدات وتنفيذ وعــودات بتطبيق اإلجــراءات 
الفلسطينية  السلطة  تنتهجها  الــتــي  العقابية 

منذ عامني ضد قطاع غزة وحركة حماس. 
الحقيقي  الــخــطــر  ــــدرك حــجــم 

ُ
ن اآلن  أصــبــحــنــا 

ومــشــروعــهــا  الفلسطينية،  بالقضية  ـــحـــدق 
ُ
امل

الــوطــنــي، فــنــحــن لــســنــا بــحــاجــة إلـــى مصالحة 
 ومـــن ثــم البحث 

ً
بـــل  إلـــى إنــهــاء االنــقــســام أوال

أمرًا  يكون  فلن  تتحقق  لم  وإن  املصالحة،  عن 
هي  الفلسطيني  باملفهوم  املصالحة  ألن  هامًا 
املحاصصة السياسية بني الفصائل واألحزاب.   
نــحــن نــعــيــش فـــي زمــــن ســـالطـــني االنــقــســام، 
وهؤالء يواصلون عنجهيتهم في التمّرد على 
طــبــقــات الــشــعــب مــن خـــالل اســتــثــمــارهــم في 
مشروع االنقسام لصالح مصالحهم الخاصة 

والضيقة. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

 واســــٌع بــشــأن تــولــي الرئيس 
ٌ

وإذ ُيــثــار جـــدل
املصري، عبد الفتاح السيسي، رئاسة االتحاد 
ــن الــرئــيــس  األفــــريــــقــــي الـــتـــي ســيــتــســلــمــهــا مــ
الرواندي، بول كاغامي، بدايات العام الجاري 
)2019(،  فــقــد أثــيــر مـــن قــبــل عــنــدمــا تــوالهــا 
روبــرت موغابي، حينها.  زيمبابوي،  رئيس 
 
ً
ومــــا يــجــعــل هــــذه الــتــرشــيــحــات مــتــعــارضــة
مـــع رمـــزيـــة اإلتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، الــفــكــرة الــتــي 
بناها اآلباء املؤسسون بعد حركات التحّرر 
الشخصي  امللف  يحمله  ملــا  نظرًا  األفريقية؛ 
ــل بـــانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق  ــقــ ــثــ ــيـــســـني، واملــ ــرئـ ــلـ لـ
والتضييق  بــاملــعــارضــني  والــفــتــك  اإلنـــســـان، 

على املواطنني، وكبت حرية التعبير. 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة األخــــــيــــــرة، واالتـ ــيــ ــفــ ــة األلــ ــ ــدايـ ــ  مـــنـــذ بـ
األفريقي تواجهه تحدياٌت تتفاقم يومًا بعد 
 جذور هذه املشكات تنغرس عميقًا 

ّ
يوم، ألن

فــي تــاريــخ الـــقـــارة الــســمــراء، فــالــديــكــتــاتــوريــة 
والحروب أنتجت اإلرهاب والتطّرف والفساد، 
وأبقت على الفقر واألوبئة واألمّية. استوجب 
ذلـــك وضـــع جــــدول أعـــمـــاٍل يــتــجــاوز إمــكــانــات 
االتحاد األفريقي الذي يحتاج هو نفسه إلى 
اٍت فاعلٍة الخراج  إصاحات مؤسسيٍة وإجراء
العمل األفريقي املشترك من قاعات املؤتمرات 
والــشــعــارات إلــى برنامج عمل واقــعــي، يأخذ 
بــيــد الــشــعــوب األفــريــقــيــة، لــتــواكــب متطلبات 

العصر ومقتضيات العوملة. 
وقبل ذلك، يحتاج االتحاد األفريقي إلى حل 
قد  التي  االستراتيجية  االقتصادية  املشكلة 
تعصف بهذه الوحدة املفترضة، فعلى سبيل 
بني  التجاري  التبادل  يتضاءل حجم  املثال، 
يوجد  أخـــرى.  دول  لصالح  األفريقية  الـــدول 
إقليمية،  تــجــارة  مناطق  ثماني  إفريقيا  فــي 
ال تــضــم الـــواحـــدة فــيــهــا مـــن بـــني عضويتها 

سعد كيوان

يكثر الحديث هذه األيــام عن إعــادة االعتبار 
بالبراميل  قــاتــل شعبه  ــد،  األسـ بــشــار  لنظام 
املتفجرة. واملبادرون هم العرب أنفسهم، تحت 
األسد  إبعاد  أوالهــا  ذرائــع وحجج متعّددة. 
عن أسياده في طهران وإعادته إلى الحظيرة 
أو الــحــضــن الــعــربــي. وثــانــيــهــا الــحــفــاظ على 
وحدة الدولة السورية من التقسيم أو التفّكك، 
واملليشيات  الــجــيــوش  وأطــمــاع  نــفــوذ  بفعل 
املتعّددة على أراضيها، وفي مقدمها جيش 
العثماني الجديد أردوغــان الــذي يطمح إلى 
استعادة دور السلطنة العثمانية التوسعي، 
ــر،  ا مـــن شـــمـــال ســــوريــــة. أي بــمــعــنــى آخـ بـــــدء
 أن ســوريــة عــربــيــة، 

ً
»اكــتــشــف« الــعــرب فــجــأة

النفوذ  وكــأن  تبقى عربية،  أن  أنها يجب  أو 
اإليـــرانـــي اســتــجــد أخــيــرا، وال يــعــود وجـــوده 
إلـــى نــحــو أربــعــني ســنــة، عــنــدمــا شــبــك حافظ 
ــــد مــنــذ 1980 خـــيـــوط نــظــامــه مـــع ثـــورة  األسـ
املـــالـــي، وانـــحـــاز إلــــى جـــانـــب الــخــمــيــنــي في 
حربه ضد رئيس العراق العربي، ورفيقه في 
الــحــزب القومي  حــزب البعث، صــدام حسني، 
ــــى الـــوحـــدة  ــو إلـ ــان يـــدعـ ــ ـــذي كـ ــ والــــعــــروبــــي الـ
العربية، ويسيطر على الحكم في أهم بلدين 
عربيني. كما أن هذه العاقة هي التي مّكنت 
إيــــران مــن مــد نــفــوذهــا إلـــى لــبــنــان وتــعــزيــزه، 
عبر إيجاد ذراعها املسلحة، حزب الله، لقطع 
عربية  لبنانية  مقاومة وطنية  على  الطريق 
ضد االحتال اإلسرائيلي، ال تخضع ألوامر 
حافظ األسد وللديماغوجيا القومية، والتي 

ــط 
ّ
ــذا يــســل ــ ــارة. وهـ ــقــ أكـــثـــر مـــن نــصــف دول الــ

مرة  الجديد  االستعمار  عــبــارة  على  الــضــوء 
أخــــرى، وهـــي مــن ضــمــن الــعــبــارات الــتــي كــان 
ــادة األفـــــارقـــــة، مــثــل  ــقــ يــســتــخــدمــهــا بـــعـــض الــ
من  وغيرها  نكروما،  كوامي  الغاني  الزعيم 
الوحدة  إلــى ضــرورة  التي قصدت  العبارات 
ونــبــذ الــتــبــعــيــة. وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى الــثــروات 
االقتصادية  للتبعية  أّســســت  الــتــي  واملــــوارد 
لـــدول الــشــرق والــغــرب، فــي ظــل انــعــدام سوق 
 ذريعًا ملنظمٍة 

ً
أفريقية مشتركة، ما ُيعدُّ فشا

يتجاوز عمرها نصف قرن.
العام  نهاية  فــي  واســتــضــافــت،  مت مصر 

ّ
نظ

البينية األفريقي،  التجارة  املنصرم، معرض 
كــمــا انــعــقــدت اجــتــمــاعــات »أســـبـــوع االتــحــاد 
بـــحـــضـــور 40 دولـــــة  ــانــــون«  ــقــ ــلــ لــ األفــــريــــقــــى 
قانون  املناقشات على  رّكــزت  أفريقية، حيث 
البحرية،  النزاعات  على حل  والعمل  البحار 
ــاه، والــــطــــاقــــة. كـــمـــا نـــاقـــشـــت اتــفــاقــيــات  ــ ــيـ ــ واملـ
بالشكل  تطبيقها  وكيفية  األفريقى  االتحاد 
األمثل، وتوطينها لتعتبر جزءًا من القوانني 
الداخلية للدول، نظرًا للمشكات التي تعتري 
بــعــض الــتــطــبــيــقــات لــاتــفــاقــيــات مـــن بعض 
الــدول األعضاء، بسبب قلة الخبرات أو عدم 
االتفاقيات  فوائد  الــدول جيدا  معرفة بعض 

التي تم اعتمادها. 
السفيرة نميرة  القلق هو تعليق   ومــا يثير 
القانوني لاتحاد األفريقي،  نجم، املستشار 
ــة االتــــحــــاد األفــريــقــي  ــاسـ  تـــولـــي مــصــر رئـ

ّ
إن

املصرية،  الحكومة  ألولــويــات  وفــقــًا  سيكون 
خطير  ر 

ّ
مؤش الدولة  مع  الحكومة  فمساواة 

بواسطة  الــســيــاديــة  مؤسساتها  ســلــب  عــلــى 
ــعــنــى 

ُ
ــاد ت ــحـ الـــنـــظـــام. وإذا كــانــت أجـــنـــدة االتـ

ــة والــــصــــحــــة فــي  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ بـــالـــســـلـــم واألمـــــــــن والـ
أفـــريـــقـــيـــا، فــمــا يــمــكــن أن تــقــدمــه مــصــر على 
الــطــاولــة ســيــكــون أجـــنـــدة الــنــظــام الــخــاصــة، 

يصعب صرفها على طاولة املفاوضات. 
واستمر التغلغل اإليــرانــي مــع األســـد االبــن، 
لبنان  من  إسرائيل  انسحاب  من  الرغم  على 
أيــار 2000، قبل وراثته الحكم  في 25 مايو/ 
ــاة أبـــيـــه. يــومــهــا، عــرفــنــا أن الــحــزب  ــ بــعــد وفـ
الــعــقــائــدي يقوم  التقدمي  الــعــروبــي  الــقــومــي 
الحكم  أنظمة  مثل  أيــضــا،  السلطة  بــتــوريــث 
امللكية الــعــربــيــة. وعــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات، 
استمر التغلغل اإليراني وتوسع في سورية 
ولبنان ثم امتد إلى العراق واليمن. وما كان 
يــجــري بــالــتــالــي هــو »أيـــرنـــة« بــلــدان عــربــيــة، 
وليس العكس. وكــان ذلك يجري بملء إرادة 
الــنــظــام الــســوري الـــذي كـــان يطمح إلـــى لعب 
دور الــوســيــط بـــني الـــــدول الــعــربــيــة وإيـــــران، 
واملـــبـــتـــز لــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، ولـــعـــب دور 
إيـــران مــن جهة وأميركا  بــني  الوسيط أيضا 
الثمانينيات،  والــغــرب مــن جــهــة أخــــرى. فــي 
ــد الــتــوســط لتحرير  ــة حــافــظ األسـ كــانــت ورقـ
أن يكون  الغربيني في بيروت، بعد  الرهائن 
جــيــشــه قـــد غــطــى اخــتــطــافــهــم مـــن مــنــظــمــات 
ــــران قـــد بـــدأت  »جـــهـــاديـــة« مــتــطــّرفــة، كــانــت إيـ
بــتــفــريــخــهــا وتــســلــيــحــهــا وتــمــويــلــهــا. وكـــان 
بحماية  والخليجية  األوروبــيــة  الـــدول  يبتز 
مصالحها، في مقابل الحصول على دعمها 
ــا بـــشـــار فــقــد تــحــول،  ــي. أمــ ــالــ الــســيــاســي واملــ
مــع الــوقــت، أداة للمالي ولــحــزب الــلــه الــذي 
تحول إلى دويلة داخل الدولة اللبنانية، منذ 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري فــي 2005، ومـــن ثم 
ذهب للقتال في سورية من أجل إنقاذ النظام 
فــيــهــا مـــن الــســقــوط بــعــد انـــــدالع الـــثـــورة في 

األفريقي  االتــحــاد  في  تعليق عضوية مصر 
الشرعي  الرئيس  الجيش  إطــاحــة  بعد  عاما 
املنتخب، محمد مرسي، ووصول عبد الفتاح 
السيسي إلى الحكم في 2013. وقد استعاض 
الــذي جّمد عضوية مصر  االتــحــاد األفريقي 
بعد االنــقــاب عــن ذلــك بتشكيل لجنة عالية 
املــســتــوى ملــتــابــعــة تـــطـــورات الــشــأن املــصــري، 
تــســلــمــت مــهــامــهــا يـــوم 8 يــولــيــو/ تـــمـــوز، أي 
بعد ثــاثــة أيـــام مــن االنــقــاب. وبــعــد عــام من 
اتخاذ ذلك القرار، أعاد عضوية مصر، وبذلك 

اعترف بالجنرال رئيسًا. 
يــلــزمــنــا الــتــفــريــق بـــني الــــدولــــة والـــنـــظـــام في 
ــك، تــســتــحــق مـــصـــر هـــذه  ــذلــ ــًا لــ ــقــ مـــصـــر. ووفــ
الهوية في  أمر  لعدة مقومات هي:  الرئاسة، 
مــصــر مــحــســوم لــصــالــح الــشــمــال األفــريــقــي، 
بدون التعقيدات القبلية التي تزعزع أفريقيا 
جنوب الصحراء. وهذه امليزة بشكٍل عام هي 
ما جعلت مصر ال تغشاها أمراض العصبية، 
 في عهد السيسي، أو بما 

ّ
وال  العنصرية، إال

ُيمارس ضد النوبة في جنوب مصر.
والفاعل  املهم  الجيوسياسي  املوقع  وهناك 
الرابط بني ثاث قارات، وإذا كانت دول القارة 
 إلى االتحاد والتعاون 

ً
األفريقية أشد حاجة

االقتصادي،  جانبه  في  خصوصا  الداخلي، 
 مــوقــع مــصــر املـــشـــرف عــلــى دول أخـــرى 

ّ
فــــإن

تحت النفوذ اإليراني باستثناء األردن، فمن 
الذي يهدد وحدتها؟ وهل الوحدة أو العروبة 

تعني مجرد حدود جغرافية؟ 
أما النظرية األخرى التي يتم ترويجها فهي 
أن سقوط األســد يمهد الطريق أمــام انتشار 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة، ووقــــوع 
ســـوريـــة تــحــت ســيــطــرتــهــا، وكـــــأن املــقــصــود 
 ملنع عودة 

ً
القول إن بقاء األسد يشكل ضمانة

هذه الجماعات إلى السطح، غير أن مروجي 
أن تنظيم  اليقني  النظرية يعلمون علم  هــذه 
داعــــش، عــلــى سبيل املــثــال، هــو فــي األســـاس 
من صنع النظام السوري نفسه، وأن غالبية 
السجون  من  إطاقها  تم  األساسية  قياداته 
السورية. وبدأ ممارسة إرهابه ومجازره عام 
2013 يمينا وشماال، وتحديدا ضد املعارضة 
السورية، وليس ضد النظام. ثم تمّدد الحقا 
ــراق، وانــضــمــت إلــيــه بــعــض قــيــادات  ــعـ إلـــى الـ
وعناصر من بقايا »البعث« العراقي. وفي ما 

عديدة، ومنافذ بحرية وتجارية مهمة، مثل 
، قد تغّير 

ً
قناة السويس، سيمنح االتحاد قوة

املستنزف موارد  التجاري  التعامل  توازنات 
القارة إلى تعاون لصالحها.   

الـــحـــضـــاري  اإلرث  أيــــضــــًا  ــات  ــقــــومــ املــ ــن  ــ ومــ  
والتاريخي الذي يثبت أفريقانية مصر قبل 
الـــهـــجـــرات الــعــربــيــة واألوروبـــــيـــــة، فــالــتــاريــخ 
املـــصـــري أقــــدم تـــاريـــخ مــخــطــوط فـــي املحيط 
ــقـــت تــشــكــيــل  ــبـ ــا سـ ــهــ ــارتــ األفـــــريـــــقـــــي، وحــــضــ

حضارات أخرى في القارة.
وكــانــت كــل هـــذه املــقــومــات ســتــكــون عناصر 
نــجــاح لــرئــاســة مصر لــاتــحــاد األفــريــقــي، لو 
 
ّ
كــانــت )مـــصـــر( تــحــت حــكــم ديــمــقــراطــي، ألن
ي بلساٍن أفريقي غير 

ِّ
السيسي تائٌه، عاد يغن

ق 
ّ
مبني، ما طاب له الغناء، ما دام ذلك سيحق

أجندة الرئاسة وأجندة قوى إقليمية أخرى. 
ــي بــلــســاٍن عــربــي بــقــدر مـــا يــلــقــون به 

َّ
ويــصــل

كرسي  على  له  تثبيتهم  وبقدر  خزائنه،  في 
ـــهـــا اآلن تــحــت حكم 

ّ
الــحــكــم. ولـــكـــن، نــظــرًا ألن

جــنــراٍل ليس بينه وبــني الــجــنــراالت األفــارقــة 
 انسجامه معهم سيكون واردًا، 

ّ
كبير فرق، فإن

من  عــدد  أكبر  تضم  األفريقية  املنظمة  فهذه 
األعـــضـــاء، هــم فــي األســــاس جـــنـــراالٌت جـــاءوا 
انــقــابــات عسكرية،  إثـــر  إلـــى حــكــم شعوبهم 
وتــكــويــن حــكــومــاٍت فــاســدٍة لــزعــمــاء يــهــدرون 
 في 

ً
موارد بلدانهم، ويتركون شعوبهم غارقة

الفقر واملـــرض والــجــوع والــحــروب. مــن شأن 
أن  األفريقي  االتــحــاد  رئاسة  السيسي  تولي 
يخلع رداء الحماسة عن قضية اإلصاحات 
ه يحبس 

ّ
والنكوص عن العتق من التبعية، ألن

االتـــحـــاد فــي أتــــون مــمــارســاتــه فــي سياسته 
ه لن يفعل سوى تحويل 

ّ
الداخلية. وبهذا، فإن

الدائر في  القارة إلى عامله الوصولي  أزمــات 
فلك مصالحه الذاتية. 

)كاتبة سودانية(

اه جميع 
ّ
بعد، تحول »داعش« إلى وحٍش غذ

املــتــورطــني فــي الــحــرب الــســوريــة، وحـــاول كل 
طرٍف استخدامه ملصلحته. ناهيك بأن األسد 
ــاب ضـــد شعبه،  ــ هـــو مـــن بـــدأ مــمــارســة اإلرهــ
النصرة  وجبهة  »داعــــش«  ظــهــور  قبل  حتى 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــجـــمـــاعـــات املـــســـلـــحـــة.. فــهــل 
املقصود إذًا من إعادة تعويم النظام السوري 
ــاع عن  ــدفـ والــتــلــحــف بــغــطــاء الـــعـــروبـــة هـــو الـ
أنظمة الحكم القائمة، كل من موقعه ودوره؟ 
ــدول وحــكــومــات عربية  ولــكــن كــيــف يــمــكــن لــ
قــاطــعــت، مــنــذ نــحــو ثــمــانــي ســنــوات، النظام 
ــــوري، وجــــّمــــدت عــضــويــتــه فــــي جــامــعــة  ــــسـ الـ
الدول العربية، بسبب قتله شعبه ورفضه أي 
وســاطــة عربية أو دولــيــة، واســتــمــراره طــوال 
هذه السنوات بممارسة القتل واإلرهاب ضد 
شعبه وتشريده في أصقاع األرض، أن تقرر 
فجأة إعادة االعتبار له، وتعيد عاقاتها معه، 
وتستقبله بني صفوفها، من دون أن يتراجع 
قيد أنملة عن سياسته وممارساته، ويرفض 
ــة ومــجــلــس األمـــــن والــحــل  ــيـ ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســيــاســي الــــذي يــقــوم عــلــى عــمــلــيــة انــتــقــاٍل 
تدريجيٍّ للسلطة، بحسب قرار مجلس األمن 
2254؟ ال بل إن ما يقوم به هو بالضبط ما 
اإليرانيون والروس،  يريده ُحماته وأسياده 
وكذلك إسرائيل. إعادة تعويم األسد اعتراف 
بفشل العرب، وعجزهم عن تقديم أي مشروع 
شعوبهم،  طموحات  ياقي  حــضــاري  عربي 

هو حقيقة ما تريده طهران بالذات.
)كاتب لبناني(

 على أجندة االتحاد األفريقي، وعلى 
ً
متقدمة

خصوصا   ،2063 التنموية  األجــنــدة  تحقيق 
مـــع ضــعــف حــمــاســة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
للدفاع عن هذه اإلصاحات التي تم طرحها 
أهم مطالب   

ّ
أن العام 2018. خصوصا  بداية 

اإلصــــــاح تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان االســتــقــالــيــة 
امتاك  وســائــل  إلعطائها  للمنظمة،  املــالــيــة 
 السيسي 

ّ
استقاليتها السياسية، فالراجح أن

ــذه اإلصــــاحــــات،  ــهـ لــــن يــعــمــل عـــلـــى الــــدفــــع بـ
 
ً
هــذا إن لم يوقفها، وقــد وجــد التربة خصبة
لتنفيذ سياساته الداخلية على املنظمة، كما 
ه سيتيح الفرصة للقوى الدولية، ملواصلة 

ّ
أن

ــام االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي املـــنـــوط  ــيـ عــرقــلــتــهــا قـ
ــفـــظ الـــســـام،  بــــه إيــــجــــاد حــــل لـــلـــنـــزاعـــات وحـ
التقليدي  الــقــوى نفوذها  لتأمني هــذه  وذلــك 

ومصالحها االستراتيجية في القاّرة.
وبــنــاًء على واقــع الــبــرامــج فــي مــجــاالت حفظ 
السام والصحة والتعليم التي يتم تمويلها 
مـــن الـــخـــارج مـــن شـــركـــاء االتـــحـــاد األفــريــقــي، 
يمكن الوقوف عند الكيفية التي سيتمّكن بها 
من فعل ذلك، بتنفيذ مبادئه وسياساته، وهو 
عاجز عن وضع برامجه، وال يقوم بتمويلها. 
فمنذ تكّونه عام 2002 بديا ملنظمة الوحدة 
األفــريــقــيــة الــتــي تــأســســت مــنــذ 1963، عــانــى 
واالنقسامات  الشتات  مــن  األفريقي  االتــحــاد 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا الــتــي تــعــانــي مــنــهــا دول 
الــقــارة الــتــي يحمل اســمــهــا، واالعــتــمــاد على 

الخارج، حال كل املنظمات اإلقليمية.
 مــصــر الــســيــســي مـــن ضمن 

ّ
األمـــــر اآلخـــــر أن

البلدان األفريقية املتحفظة على منح االتحاد 
األفـــريـــقـــي الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــراراٍت بـــداًل 
عنها، وعلى منح مفوضية االتحاد األفريقي 
ا من السيادة، بل تعتبرها  أي سلطاٍت وجزء
ــذ مـــقـــرراتـــهـــا. 

ّ
تـــلـــك الـــبـــلـــدان مــــوجــــودة لــتــنــف

االســتــيــاء، بسبب  عــن  تعبير  ظ 
ّ
التحف وهـــذا 

2011. وهذا رئيس الــوزراء العراقي األسبق، 
حليف طهران اليوم، نوري املالكي، كان يتهم 
االنتحارية  التفجيرات  وراء  بالوقوف  بشار 
في بغداد بن عامي 2009 و2010. وبالتالي، 
 اليوم ببقائه في السلطة إليران 

ٌ
بشار مدين

 يــتــجــاذبــهــا 
ً
ولــــروســــيــــا، ال بــــل تـــحـــول دمــــيــــة

الــطــرفــان الـــلـــذان يــتــنــازعــان مــصــيــر ســوريــة. 
فكيف يمكن »تعريبه« وإبعاده عن إيران؟ 

يــســوق بــعــض الــعــرب تــنــظــيــراٍت مــن نـــوع أن 
املطلوب تفاديه هو تقسيم  الخطر األســاس 
ــال حـــصـــولـــه ســيــشــكــل  ــ ســــوريــــة الــــــذي فــــي حـ
تهديدا لسلطة األسد، ويقلص رقعة نفوذه، 
وانتفاًء لدوره، ما يمهد لسقوطه. فهو لذلك 
لــه مصلحة بــبــقــاء ســوريــة مــوحــدة، وبــقــاؤه 
بالتالي يصبح من شروط هذه الوحدة. ومن 
قـــال إن الــخــيــار هــو وحـــدة ســوريــة أو رحيل 
األســـد؟ واســتــطــرادا، هــل وحـــدة ســوريــة أهم 
مــن حــريــة الشعب الــســوري؟ ثــم ألــم ينتفض 
الــشــعــب الـــســـوري مــن أجـــل حــريــتــه، وليحرر 
بلده سورية من نظام استبدادي يجثم على 
صدره منذ نحو خمسني سنة؟ أم أن النظام، 
أي نظام، أهم من حرية الشعب، وما نفع دولٍة 
موحدٍة في ظل حاكم يقتل شعبه بالبراميل 
املـــتـــفـــجـــرة، ويــقــصــفــه بــــالــــدبــــابــــات، ويـــشـــّرد 
املايني، ويزج اآلالف منه في السجون؟ أيضا، 
ى بها معظم 

ّ
ومن منطلق الوحدة التي يتغن

العرب مجرد شعار براق، فإن بعضهم يسّوق 
أن وحـــــدة األراضـــــــي الـــســـوريـــة هـــي ضــمــانــة 
للحفاظ على وحــدة الــدول املــجــاورة وأمنها 
تــحــديــدا، عــلــمــا أن هـــذه الــــدول الــيــوم واقــعــة 

مصر ورئاسة االتحاد األفريقي

عندما يكون النظام أهم من الحرية

من شأن تولي السيسي 
رئاسة االتحاد األفريقي 
أن يخلع رداء الحماسة 

عن قضية اإلصالحات

هل المقصود من 
إعادة تعويم النظام 

السوري والتلحف 
بغطاء العروبة الدفاع 

عن أنظمة الحكم
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كابول ــ صبغة اهلل صابر

االجتماعية  القضايا  من  العديد  بني  من 
الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب األفــغــانــي وتــعــانــي 
مــنــهــا الــطــبــقــة الــفــقــيــرة تــحــديــدًا فــي بــاد 
)القنب  الحشيش  اإلدمـــان على  الــحــروب،  مزقتها 
الهندي( والهيرويني وأنواع مختلفة من املخدرات. 
وما يؤشر إلى زيــادة التعاطي واإلدمــان، امتداده 
إلــى الــنــســاء، ووصـــول عــدد املــدمــنــات إلــى عشرات 
اآلالف فــي بــعــض األقــالــيــم. أرقــــام تــؤكــدهــا وزارة 
 عدد املدمنات 

ّ
مكافحة املخدرات التي تشير إلى أن

 وصل إلى 800 ألف مدمنة.
ّ

في أفغانستان ككل
ــواء في  الــبــطــالــة ومــعــهــا الــعــمــل فـــي املــــخــــدرات، ســ
الزراعة أو التجارة، من أبــرز أسباب اإلدمــان لدى 
 األمـــر مختلف لــدى اإلنــــاث، إذ يقدم 

ّ
الــذكــور، لــكــن

ــري  ــ األطــــبــــاء أســـبـــابـــًا أخـــــــرى، مــنــهــا الـــعـــنـــف األسـ
واألمــراض النفسية والفقر. في هذا الصدد، يقول 
الدكتور حميد الله، املتخصص في عاج اإلدمان، 
 هناك أسبابًا كثيرة لتفشي 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

مشترك  بعضها  األفــغــانــي،  املجتمع  فــي  اإلدمــــان 
الــرجــال والــنــســاء، وبعضها خــاص بالنساء،  بــني 
 الكثير 

ّ
ومن أبرزها الحالة املعيشية الصعبة، ألن

 
ّ
من النساء، خصوصًا األرامل واملطلقات، يرين أن
طريقة الخاص من معاناة الحياة هي التعاطي.

ــادة تـــبـــدأ بــتــعــذيــب  ــعــ  »األســـــــرة فـــي الــ
ّ
يــضــيــف أن

ــنـــات، وبـــمـــجـــرد أن  ـــهـــن مـــدمـ
ّ
اإلنــــــاث إذا عـــرفـــت أن

ضدها  العنف  إلــى  تلجأ  مدمنة  الفتاة   
ّ
أن تعرف 

بـــداًل مــن التفكير فــي عــاجــهــا، وهـــو مــا يجعلها 
 
ّ
فــإن كــذلــك،  مــدمــنــة.  ويبقيها  بــالــتــعــاطــي  تتمسك 

أفغانستان،  فــي  ميّسر  املــخــدرات  على  الــحــصــول 
 
ّ
فهي متوافرة في كثير من املنازل حتى«. يتابع أن

زراعــة نبتة الخشخاش التي تنتج األفيون سبب 
األبــرز   

ّ
لكن النساء والفتيات،  إدمــان كثير من  في 

يتعرضن  عندما  النساء   
ّ
ألن األســـري،  العنف  هو 

للعنف والضرب يلجأن إلى اإلدمان، فيمضغن في 
 من األفيون لتخفيف املعاناة واأللم، 

ً
البداية قليا

ويتدرجن إلى الحشيش ثم الهيرويني.
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ّ
يذكر الطبيب قصة فتاة زّوجها والدها في سن

عامًا، بشخص لم تكن راغبة فيه حتى، فتعرضت 
الرجل  أهــل  الـــزواج مــن قبل  للضرب والعنف بعد 
املدمن على الحشيش. الفتاة لم تجد ملجأ سوى 
اللجوء إلى األفيون، وقد أكلت في يوم واحد كمية 
 أسرة الرجل 

ّ
أوصلتها إلى املستشفى. يشير إلى أن

إلــــى املستشفى  تــأخــذهــا  تـــرفـــض حــتــى أن  كـــانـــت 

ــعــــاج. وهــــكــــذا بـــاتـــت مـــدمـــنـــة بـــعـــد ذلــــك.  لــتــلــقــي الــ
لطاملا كانت مشكلة اإلدمــان متفشية في الجنوب 
ها امتدت منذ فترة إلى الشمال، وإلى 

ّ
األفغاني، لكن

األماكن اآلمنة نسبيًا واملتحضرة فيه، كالعاصمة 
 الــفــقــر ليس 

ّ
كــابــول، وهـــو أمـــر مقلق يشير إلـــى أن

وحـــده السبب فــي تفشي اإلدمــــان بــني الــنــســاء، بل 
هناك أسباب عــدة أخــرى. ومــن بني أقاليم الشمال 
التي ينتشر فيها اإلدمان، إقليم دايكندي، إذ تقول 
املــدمــنــني في  املـــائـــة مـــن  فـــي   30 

ّ
الــصــحــة إن وزارة 

 مدمنات على أنواع مختلفة من 
ّ
اإلقليم، إناث، وهن

املخدرات، مع تزايد الحاالت باضطراد.
فــي هـــذا الــخــصــوص، يــقــول رئــيــس إدارة الصحة 
 
ّ
املــحــلــيــة فــــي اإلقـــلـــيـــم، إســــحــــاق عـــلـــي درمــــــــان، إن

اإلحصائية تشير إلى إدمان نحو 70 ألف شخص 
ــن بــيــنــهــم من  ــاملـــخـــدرات فـــي اإلقـــلـــيـــم، 21 ألـــفـــًا مـ بـ
 80 في املائة من هؤالء جميعًا 

ّ
النساء. يوضح أن

يستخدمون األفيون وأنواعًا أخرى من املخدرات، 
يضيف  الهيرويني.  املائة  في   20 يستخدم  بينما 
ــــه بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــورة إدمـــــان الــنــســاء 

ّ
درمـــــان أن

تـــحـــديـــدًا، قــــــررت الـــحـــكـــومـــة تـــأســـيـــس مــســتــشــفــى 
خــاص بهن فــي مــركــز اإلقــلــيــم، نيلي، وفــي إمكان 
املستشفى معالجة عشرات املدمنات في آن واحد، 

وبـــذلـــك ســتــنــطــلــق ســلــســلــة بـــرامـــج خــاصــة لــعــاج 
شؤون  إدارة  رئيسة  ترحب  اإلقليم.  في  املدمنات 
النساء في اإلقليم، زكيه رضائي، في حديثها إلى 
 
ّ
»العربي الجديد«، بقرار تأسيس املستشفى، لكن
ذلك وحده لن يكون كافيًا، في رأيها، »للوقوف في 
 من 

ّ
أن وجــه ظاهرة مستفحلة وخطيرة، ال سيما 

خشية  وهناك  أوالد،  لديهن  أمهات  املدمنات  بني 
إلى حّد كبير من إدمان أطفالهن أيضًا«.

مجتمع
املــخــدرات  للتوعية بمخاطر  الــجــزائــر، حملة وطنية  فــي  الــوطــنــي،  لــألمــن  العامة  املــديــريــة  أطلقت 
موجهة إلــى التاميذ والطاب ومــرتــادي نــوادي اإلنترنت ودور الشباب واألمــاكــن العامة. وأفــاد 
 هذه الحملة ستنظم على مستوى 48 والية، وتندرج في سياق »توعية الناشئة 

ّ
بيان للمديرية بأن

بمخاطر املخدرات واألضرار الناجمة عنها، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الفاعلة واملجتمع املدني 
 الشروح 

ّ
واإلعامي إلشراكهم في الوقاية من التعاطي، إذ سيجري توزيع منشورات تتضمن كل

)واج( املتعلقة بالوقاية من هذه اآلفة االجتماعية«. 

املناطق، وسط  من  العديد  أملانيا، حيث عزلت  النمسا وجنوب  من  أجــزاء  الكثيفة  الثلوج  غطت 
توقعات بأن يستمر الطقس السيئ حتى صباح اليوم الجمعة. وقالت الشرطة النمساوية، أمس، 
 فتى عمره 16 سنة من أستراليا قتل في انهيار ثلجي، في ســان أنطون إم أرلــبــرغ، فيما كان 

ّ
إن

يتزلج. وهكذا ارتفع عدد الوفيات املرتبطة بالطقس إلى ما ال يقل عن 15 في أوروبا، منذ األسبوع 
املاضي. وأغلق العديد من خطوط السكك الحديد في األلب النمساوي بسبب الثلوج، كما أغلقت 
)أسوشييتد برس( املدارس في أجزاء من بافاريا في أملانيا. 

الثلوج الكثيفة تغطي أجزاء من النمسا وألمانياحملة جزائرية ضد المخدرات موجهة إلى الشباب

لتوفير  التسول  إلى  توجهن  مدمنات  نساء  ثمة 
علّمها  التي  كلثوم  هــؤالء  من  العيش.  لقمة 
تتسول  أوالدًا  لها  تاركًا  ومات  التعاطي  زوجها 
في كابول إلطعامهم. تقول لـ»العربي الجديد«: 
من  القليل  منه  آخذ  وكنت  مدمنًا  زوجي  »كان 
المواد، ولم أكن أحسب أنّي سأصل إلى هذا الحد، 

ولم أفكر يومًا في النتائج السيئة«.

تتسول لتعيش

حضارة الصني تعود إلى آالف السنني 
املــاضــيــة، وهـــي بـــالد غــنــيــة ثــقــافــيــًا في 
الحاكمة  أسرها  تاريخ  من  مرحلة   

ّ
كــل

في  امللتقطة  الــصــورة  تعكس  الــطــويــل. 
سوق للتحف والتذكارات في العاصمة 
ل 

ّ
ــتـــراث إذ تمث بــكــني جــــزءًا مـــن هـــذا الـ

تــمــاثــيــل قــديــمــة مكتشفة،  نــســخــًا مـــن 
عــلــمــًا أّن الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــــي الـــبـــالد 
يحمي اآلثار الوطنية من خالل تشديد 
العقوبات على تهريبها، لتصل إلى حّد 

اإلعدام.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، اكــتــشــف عــلــمــاء آثـــار 
صــيــنــيــون مــقــابــر قــديــمــة تــضــم أوانـــي 
فخارية، فــى جامعة »صــن يــات صن« 
في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة 
قـــوانـــغـــدونـــغ، بـــجـــنـــوب الــــصــــني. وعــثــر 
عــلــى املــقــابــر فــي حـــرم الــجــامــعــة حيث 
كان هناك مطعم للطالب قيد اإلنشاء. 
وقد تدخلت هيئة اآلثار باملدينة للقيام 
ــار. وقـــال يي  بــأعــمــال التنقيب عــن اآلثــ
ــر الـــهـــيـــئـــة: »تـــم  ــديـ ــائـــب مـ شــــي بـــيـــنـــغ، نـ
يعود  التي  املقابر  من  العديد  اكتشاف 
تاريخها إلى أسرة هان الشرقية )25- 
220( ومن فترة أسرتي مينغ و تشينغ 
آثــار  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،)1911  -1368(
تاريخها  يرجع  مياه  آبــار  مثل  ثقافية 
إلى أسرة تانغ )618- 907(«. وقال يى 
تعرضت ألضــرار  قد  املقابر  إن  أيضًا 
ــة الـــبـــشـــريـــة،  ــطـ ــدة بــســبــب األنـــشـ ــديــ شــ

بحسب وكالة »شينخوا«.
الذي  الجامعي  الحرم  موقع  أّن  وُيعتقد 
يــتــمــتــع بــمــســتــوى مــرتــفــع نــســبــيــًا، كــان 
ــلــقــدمــاء لــلــعــيــش فـــيـــه، ودفـــن  مــنــاســبــًا ل
ــــــه لــيــس 

ّ
ــالـــذكـــر أن مـــوتـــاهـــم. والـــجـــديـــر بـ

الــجــامــعــة، إذ عثر  االكــتــشــاف األول فــي 
على آثار حجرية لعصور ما قبل التاريخ 

في خمسينيات القرن املاضي فيها.
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أطــفــال ودورات لغة ودمـــج للكبار، وتأهيل 
للعمل بالتعاون مع مراكز التشغيل.

وفــي حــال اخــتــيــار املــهــاجــريــن الــخــروج عما 
هو محدد في النظام، أي الرغبة في االنتقال 
مــن مناطق نائية فــي أقــصــى شــمــال الــبــاد، 
فيتعني عليهم مــواجــهــة »تــحــديــات املسكن 
ومــدارس األطفال واللغة بأنفسهم من دون 
كثير من املساندة من البلديات« بحسب ما 
»العربي الجديد« عبير، بالتوافق  تصف لـ

مع صديقتها »منال م.«.
 

إرهاق
ــــد« مــن  ــــديـ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــدثــــون مـــــع »الـ ــتــــحــ املــ
وفلسطينيني،  ســوريــة؛ ســوريــني  ــهــاجــري  م
يشكون ما يسمونه »إرهاق سماسرة السكن 
بغضب  يتحدثن  النساء  بعض  وبنا«.  ي ج ل
عن »سمسرة السكن التي باتت حالة فساد، 
كما سماسرة مكاتب عقارية في سورية«. في 
شهادة إلى »العربي الجديد« أمام مجموعة 
مــمــن يــعــانــون مــن هـــذه املــشــكــلــة، تــذكــر »رنــا 
س.« اآلتية من عفرين السورية منذ نحو 3 
 »معظم 

ّ
أعوام، وهي خريجة جامعة حلب، أن

الناس يخشون الخوض في مثل هذا األمر 
بالفعل  ــهــم يحتاجون 

ّ
ألن الحساس عانية 

إلى سكن، وهم مضطرون لدفع مبالغ مالية 

تحت الطاولة لتأمني مسكن عبر سماسرة، 
وهــــذا مـــوضـــوع حــســاس ويــعــتــبــر تـــابـــو، ملا 
يــرتــبــط بــمــمــارســات أخــــرى تــجــرهــا رغــبــات 
الــبــعــض فــي الــتــربــح عــلــى حــســاب الــقــوانــني 
واملــهــاجــريــن الـــذيـــن هـــم مــثــلــهــم، ولـــهـــذا كــان 
املــــوضــــوع يـــطـــرح بــصــيــغــة الــهــمــس قــبــل أن 

يصل إلى مستوى اإلرهاق للمهاجرين«.
تتدخل أم لثاثة أطفال لتعبر عن امتعاضها 
وخسارتها للمال فــي أســلــوب ال يخلو مما 
تسميه »احــتــيــااًل«. ميسون أرادت االنتقال 
إلـــى مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن أوبـــســـاال: »بـــــداًل من 
العيش في عزلة وبرد الشمال، أردنا أن نجد 
مدارس لألبناء في مدينة كبيرة، أو بالقرب 
منها. ومن خال بعض املعارف توصلنا إلى 
رقم شخص قــال: أنا سأحاول مساعدتكم... 
لكن بصراحة فاألمر سيكلف، واملال ليس لي، 
بل ملن سيؤّمن املسكن لكم«. تضيف: »بعد 
ض مبلغ السمسرة من 20 ألف 

ّ
مفاوضات خف

كرونه )2235 دوالرًا أميركيًا( سويدية إلى 
8 آالف )895 دوالرًا( بسبب استحالة تأمني 
املبلغ األساسي بعد سنة ونصف السنة في 
السويد. وبعد الدفع فقط سمحوا لنا برؤية 
ــه قديم شبه منهار، ويقع 

ّ
املسكن ليتبني أن

مــنــعــزاًل فـــي غــابــة بــعــيــدة عـــن املــديــنــة. لـــدّي 
ابنتان مراهقتان خشينا عليهما من السكن 

أوبساال ـ ناصر السهلي

في مدينة أوبساال، على بعد نحو 
ســاعــة إلـــى الــشــمــال مــن العاصمة 
الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم، تجتمع 
مجموعة من النساء املهاجرات حــول طاولة 
لــتــعــلــم اســـتـــخـــدام الــكــومــبــيــوتــر، فـــي دورات 
مجانية في مقر اتحاد مهاجرين متخصص 
بمساعدتهن، مــن خــال ناشطني متطوعني 
من جنسيات مختلفة. وهي محاولة لتخفيف 
أعــبــاء الــغــربــة، وتسهيل االنــدمــاج على بقية 
 قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة تــشــغــلــهــن 

ّ
ــن ــكـ ــن. لـ ــريـ ــاجـ ــهـ املـ

وأســـرهـــن فــي مــا اســتــقــصــت حــولــه »الــعــربــي 
الجديد« عن أكثر القضايا إرهاقًا وسلبية في 
مجتمع الغربة الذي يتلمس طريقه لاندماج 
فــي ظــل أنظمة وقــوانــني وثقافة مختلفة عن 
دول املنشأ، وعلى رأسها مشكلة مشتركة بني 

هذه العائات: العثور على مسكن.
ــد، يـــجـــدون  بـــعـــض املـــهـــاجـــريـــن فــــي الــــســــويــ
أنفسهم اليوم، بعد فترة انتظار اإلقامة، في 
رحــلــة أخـــرى لــانــتــقــال إلـــى ســكــن قــريــب من 
املدن الكبيرة. منهم من يصف الرحلة: »تجد 
نــفــســك بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى اإلقــــامــــة، على 
قــارعــة الطريق إن لــم تقبل القرية أو املنفى 
الـــذي يــريــدون إسكانك فــيــه« بحسب »منال 
م.«. وهكذا يجدون أنفسهم عرضة لاحتيال 
عبر سماسرة فــي املــدن الكبرى كالعاصمة 

استوكهولم، وأوبساال وماملو.
 

خلفية
ال تــفــرض قــوانــني الــســويــد عــلــى املهاجرين 
ــوء، مــكــان  ــجـ ــلـ بـــعـــد حــصــولــهــم عـــلـــى حــــق الـ
 تشدد شركات السكن في قبول 

ّ
سكنهم، لكن

السكان الجدد، خصوصًا شرط العمل، بات 
فــي رحلة تعلم  املهمة على مــن هــم  يصّعب 
اآلن،  للعمل حتى  اللغة واالندماج والتأهل 
 انــتــظــار الــشــقــة يمتد ســنــوات: »كــي 

ّ
كــمــا أن

يأتي الدور عليك قد تنتظر على األقل أربع 
ســنــوات إن كنت تــرغــب فــي اإلقــامــة بمدينة 
العرب  املهاجرين  أحــد  يوضح  كما  كبيرة« 
ــد فـــي الـــســـويـــد مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة،  ــتـــواجـ املـ

والعامل في حقل الدمج.
ــد مــــن ســيــاســة  يــشــكــو الـــبـــعـــض فــــي الـــســـويـ
اإلســــكــــان بـــعـــد اإلقــــامــــة بـــاعـــتـــمـــادهـــا ســكــنــًا 
العائات  فبعض  واألفــــراد.  لــألســر  مشتركًا 
تـــجـــد نــفــســهــا تـــتـــشـــارك املـــســـكـــن مــــع أخــــرى 
مـــن غــيــر جــنــســيــاتــهــا، بــمــطــابــخ وحــمــامــات 
ــلـــق بـــحـــســـبـــهـــم »أجــــــــواء  مــــشــــتــــركــــة، مـــــا يـــخـ
القاطنون  يــكــون  حــني  خصوصًا  مشحونة، 
الــثــقــافــيــة«.  الخلفية  نــفــس  مــن  لــيــســوا  فيها 
ــهــا بتأمني 

ّ
أن الــبــلــديــات مــن جــهــتــهــا، تعتبر 

ــــؤدي واجـــبـــهـــا بــحــســب  الـــســـكـــن املـــشـــتـــرك، تــ
قـــانـــون الــــدمــــج، بــمــا يــشــمــل تـــأمـــني مــــدارس 

سوق 
سوداء

سماسرة ينهبون 
المهاجرين

إلى السويد

إلى  الجدد  المهاجرون  فيه  يواجه  الذي  الوقت  في 
الكبرى وعلى  المدن  السويد متاعب إليجاد سكن في 
للتربح  الحاجة  هذه  يستغلون  آخرين  فإّن  أطرافها، 
على حساب أبناء بالدهم األصلية، عن طريق السمسرة

بعدما طال انتظارهم، 
لم يعد أهالي بعض 

المناطق في ليبيا 
ينتظرون استجابة الجهات 

المعنية لمطالبهم 
بإصالح المؤسسات أو 

الطرقات أو ترميم البيوت 
التي تضررت من جراء 
الحرب. بدًال من ذلك، 

تطوعوا إلجراء إصالحات 
أساسية في مناطقهم

مواطنون ليبيون يتطّوعون إلعادة إحياء مناطقهم

ال يفرض على المهاجرين 
بعد حصولهم على حق 

اللجوء، مكان سكنهم

مصادر تتحدث 
عن »االنفصال الصوري« 

كمدخل للتربح 

أكثر من قرية تشهد 
أعماًال تطوعية لتنظيف 

المدارس والطرقات

غالبية الناس صدموا 
من جّراء الدمار الذي 

لحق بمساكنهم

1819
مجتمع

طرابلس ـ أسامة علي

ــّكـــان بــعــض املــنــاطــق فـــي لــيــبــيــا إلــى  عــمــد سـ
تشكيل مــجــمــوعــات تــطــّوعــيــة لــصــيــانــة عــدد 
 عــدم استجابة 

ّ
مــن املــبــانــي اإلداريــــة، فــي ظــل

الــســلــطــات ملــطــالــب الـــبـــلـــدّيـــات، ال ســيــمــا في 
مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــعــّد، في 
ــرة، لـــعـــودة بــعــض املــؤســســات  ــيــ اآلونـــــة األخــ
إلى العمل. وتركزت هذه األعمال في مناطق 
ــارة الشاطئ  كــابــو فــي الــغــرب، وبــنــت بيه وقـ
الشرق، وشملت  الجنوب، والتميمي في  في 
املــــرافــــق الـــخـــدمـــاتـــيـــة كــاملــســتــشــفــيــات ودور 

رعاية األيتام واملصارف واملدارس وغيرها.
وتــعــانــي الــبــاد حــالــة شلل فــي حــركــة البناء 
 الــفــوضــى األمــنــيــة 

ّ
ــل ــام 2011، فـــي ظــ مــنــذ عــ

ــتــــي أعـــقـــبـــهـــا انـــقـــســـام ســيــاســي  ــة الــ ــارمــ ــعــ الــ
ــق،  ــرافــ املــ شـــتـــى  فــــي  وإداري  مـــالـــي  ــاد  ــســ وفــ
والذي شمل البلديات. ويؤّكد األهالي وجود 
ميزانيات إلعادة اإلعمار، متهمني املسؤولني 
ــي بــعــض  ــيـــاء عـــلـــيـــهـــا. وتـــشـــكـــلـــت فــ ــتـ بـــاالسـ

املـــنـــاطـــق جــمــعــيــات تــطــوعــيــة تـــولـــت أعــمــال 
النظافة وحماية بعض املرافق الحيوية.

الليبي،  الجنوب  مناطق  إحـــدى  ادري،  وفــي 
يــتــحــّدث عبد الــلــه بــو صــاح عــن بــدء أعمال 
صــيــانــة إحـــدى قــاعــات مــصــرف فــي املنطقة، 
ــــررت حــكــومــة الـــوفـــاق حـــل مــشــاكــل  بــعــدمــا قـ
الجنوب األمنية، وبالتالي إعــادة فتح فروع 
املــصــارف لــتــأمــني الــســيــولــة الــنــقــديــة عبرها. 
ويوضح، لـ »العربي الجديد«: »تشمل أعمال 
الصيانة الطاء ومعالجة الرطوبة ومحاولة 
توسيع الصالة«، مشيرًا إلى أن األهالي على 
اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــكــثــيــر فـــي مــقــابــل عـــودة 
األعــــمــــال. ويــــؤّكــــد أن أكـــثـــر مـــن قـــريـــة تشهد 
ــدارس  ــ أعــــمــــااًل تــطــوعــيــة تــشــمــل تــنــظــيــف املــ
والطرقات. »املهم أن تعود الحياة إلى سابق 
عــهــدهــا وســنــســاعــد قـــدر اإلمـــكـــان فــي سبيل 

تحقيق ذلك«.
وفي سوسة )شــرق الباد(، جــّدد متطوعون 
مــقــّر دار لــأليــتــام، بــعــدمــا كــانــت أســـر نــازحــة 
إلى  اليتامى  لها، ونقل  اتخذت منه مقرًا  قد 

ــد ســـجـــون حــفــتــر. وتــقــول  مــقــر مـــاصـــق ألحــ
»العربي  لـ  أعليوه،  سهام  املتبرعات،  إحــدى 
الــجــديــد«: »مــبــنــى دار األيــتــام تــضــرر بشكل 
فيه لبعض  النازحني  مــن جــراء مكوث  كبير 
الوقوف  اإلنسانية،  باب  الوقت. وعلينا، من 

الجديد«: »املساعدة تبدأ من خال  »العربي 
الــدعــم الــنــفــســي. غالبية الــنــاس صــدمــوا من 
ــّراء الــدمــار الـــذي لــحــق بمساكنهم، مــا قد  جــ
يؤثر على األطفال«. يضيف: »هناك مبادرات 
أخرى تتعلق بترميم البيوت ومسح املناطق 
بحثًا عن ألغام ومتفجرات قبل عودة األهالي 
وتــقــديــم مــعــونــات غــذائــيــة وغــيــرهــا«. ويؤكد 
مــوجــودة  التطوعي  العمل  ثقافة  أن  شميلة 
فــي كــل مــنــاطــق ومـــدن ليبيا، مــشــيــرًا إلـــى أن 
هذه الثقافة تعكس في بعض جوانبها يقني 
الناس وثقتهم بأن املسؤولني والحكومات ال 
مبرر  ال  وبالتالي  املواطن،  ملعاناة  يكترثون 

النتظار تجاوبها مع نداءات الناس.
ــــفــــون فـــــي شــــركــــة إعـــمـــار 

ّ
كـــمـــا تــــطــــوع مــــوظ

للمقاوالت العامة في أجدابيا، غرب بنغازي، 
لترميم بعض طرقات املدينة، على الرغم من 
الشركة  رواتبهم وخلو  عــدم حصولهم على 
من أية ميزانية لترميم بعض طرقات املدينة. 
ويقول ميلود الفاخري، أحد موظفي الشركة، 
لـ »العربي الجديد«، إنه وزماءه نفذوا أعمال 

صيانة ألربعة شوارع، خال سبتمبر/أيلول 
املــــاضــــي ويـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
يـــضـــيـــف: »مـــــا فـــعـــلـــنـــاه كـــــان بــــمــــبــــادرة مــنــا، 
ولـــم نــطــلــب أن تــوثــق الــشــركــة هـــذه األعــمــال 
لنتقاضى في مقابلها املال الحقًا«. ويشرح: 
»اقــتــرحــنــا عــلــى بــعــض رجـــال األعــمــال شــراء 
ــا 

ّ
ــة، عــلــى أن نــتــولــى الــعــمــل. ومل املــــواد الـــازمـ

واشترينا  العمل،  تقاسمنا  ذلــك،  مــن  ا 
ّ
تمكن

الخاص«. ويؤكد  النواقص من مالنا  بعض 
أن مــديــر الــشــركــة نفسه قـــّدم عــونــا شخصيًا 
لــهــم مـــن خــــال إعــطــائــهــم ســيــارتــه الــخــاصــة 

لنقل بعض مواد الصيانة.
املياه  أطلقها موظفو شركة  مماثلة  مــبــادرة 
العام املاضي،  والصرف الصحي في طبرق، 
وقد عملوا على فتح شبكات تصريف املياه 
بعدما سّدتها مخلفات األمطار واألتربة، ما 
أدى إلى غرق بعض األحياء. وأشاد املجلس 
الــبــلــدي بــالــخــطــوة، مـــؤكـــدًا أن الــحــكــومــة لم 
ــه بــــــضــــــرورة تـــوفـــيـــر  ــبـ ــالـ ــطـ ــاوب مـــــع مـ ـــتــــجــ تـ

امليزانيات الازمة للشركة.

إلى جانب اليتامى، حتى يشعروا بتضامننا 
معهم«. وتؤكد أن الجهات املعنية لن تلتفت 
إلى مطالبنا بصيانة املكان، وبالتالي علينا 

االعتماد على أنفسنا«.
إضــافــة إلــى مــا ســبــق، أطــلــق أهــالــي طرابلس 
عشرات الحمات التطوعية لتنظيف األحياء، 
 إضراب عمال شركة األشغال العامة، 

ّ
في ظل

منعًا لتكّدس القمامة. وفي كاباو غرب الباد، 
تطوعية  حملة  على  البلدي  املجلس  أشــرف 
تــزود  الــتــي  الكبيرة  انــات 

ّ
الــخــز لصيانة أحــد 

مواسير  تركيب  إلــى  إضافة  باملياه،  املنطقة 
جديدة.

العمل  أشــرفــت منظمة شباب  بنغازي،  وفــي 
التطوعي، وهي منظمة مجتمع مدني، على 
جـــهـــود تــطــوعــيــة دعــــت إلـــيـــهـــا، فـــي يــونــيــو/
حزيران املاضي، بهدف مساعدة سكان وسط 
الباد وسيدي خريبيش في املدينة، للعودة 
إلى مساكنهم، بعد توقف الحرب فيها، وقد 
مضى على نزوحهم أكثر من عامني. ويقول 
ــاء الــجــمــعــيــة، لـــ  ــد أعــــضــ ــ رامــــــي أشـــمـــيـــلـــة، أحـ

بــعــيــدًا نــحــو ســاعــة عــن املـــدرســـة، فتراجعنا 
ولم  لنا  املبلغ  يعيدوا  لــم  لكنهم  قبوله،  عــن 
نجرؤ على الشكوى«. تجد ميسون وزوجها 
وأطفالها أنفسهم اليوم مسجلني في عنوان 
»لدى بعض املعارف« ليتسنى لهم الحصول 

على املساعدة املالية الشهرية من البلدية.
قــبــل أشــهــر، اتــهــم عـــدة أشــخــاص فــي مــاملــو، 
جــنــوب غـــرب الــبــاد، ســويــديــني ومهاجرين 
ــــدور فـــي قــوائــم  »الــتــاعــب بــنــظــام الـ ــرب، بـــ عــ
ــا تــوصــلــت إلــيــه  ــكـــن«. وبــحــســب مـ شـــركـــة سـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن خــال أحــد املوظفني 
الرسميني فــي مــجــال الــدمــج الـــذي اخــتــار أن 
 الــقــصــة »تـــبـــدأ عـــادة 

ّ
ــإن نــســمــيــه »مـــورتـــن« فــ

بوجود عاقة صداقة بني موظف وشخص 
مــا )مهاجر مــن أصــل عــربــي(، فبعد وصــول 

دفــــعــــة كـــبـــيـــرة مــــن املـــهـــاجـــريـــن عـــــام 2015، 
كـــان هــنــاك جـــو مــتــعــاطــف، ومـــن خـــال هــذه 
الــصــداقــة كـــان يطلب مــن املــوظــف املــســاعــدة 
 بوضع اسم أســرة باحثة عن سكن في 

ً
مثا

املنتظرين، ويعده  قبل مئات  النظام  مقدمة 
ــد أســالــيــب  ــو أحــ بــبــضــعــة آالف كـــهـــديـــة، وهــ
االحتيال التي جرت في ماملو وغيرها، فيما 
موظفون آخــرون قاموا بذلك لدافع إنساني 

وليس لقاء املال«.
االنــتــظــار  دور  الــبــعــض  يـــتـــجـــاوز  حـــني  إذًا، 
تــتــراوح  »التكلفة   

ّ
فـــإن سكن  على  للحصول 

و70  دوالرًا(   4470( ــه  ــرونــ كــ ألـــــف   40 بــــني 
السكن  عــلــى  لــلــحــصــول  دوالرًا(   7829( ألــفــًا 
ــول مـــوظـــف عـــلـــى بــضــعــة  املــــطــــلــــوب، وحــــصــ
آالف تــحــت الـــطـــاولـــة يــعــتــبــر مــبــلــغــًا مــغــريــًا 
لــقــضــاء إجــــــازة فـــي إســبــانــيــا أو الـــيـــونـــان« 
بحسب أستاذ لغة وناشط مطلع على »أزمة 

استغال املهاجرين للسكن«.

انفصال صوري
السيدة  كانت  السكن«  »سمسرة  من  للتأكد 
ــدة إلجــــــــــراء اتــــصــــال  ــعـ ــتـ ــسـ مــــنــــيــــرة ســــالــــم مـ
هـــاتـــفـــي بــســمــســار أثــــنــــاء تــــواجــــد »الـــعـــربـــي 
فرغبة  معها.  يجري  ملا  لاستماع  الجديد« 
السويد،  باالنتقال من شمال شرق  أسرتها 
ســكــنــت مــع عــائــلــة مــهــاجــرة فــي شقة 

ُ
حــيــث أ

بمطبخ وحــمــام مــشــتــركــني، دفــعــهــا التــخــاذ 
نفقتها، وتــجــد نفسها  عــلــى  االنــتــقــال  قــــرار 
اليوم تنتظر سكنًا في ضواحي أوبساال أو 
لدى صديقتها  عنوانًا  استوكهولم، وتضع 
مع أطفالها، فيما زوجها ينام لدى أصدقاء.

الهاتف،  بدا متمرسًا، عبر  السمسار  صوت 
ــــه ال يــريــد لنفسه 

ّ
بــل ادعــــى أكــثــر مــن مـــرة أن

شيئًا. كان الحوار يدور حول 9 آالف كرونه 
إيــجــار  عــقــد  دون  مـــن  لــشــقــة  دوالر(   1000(
تتدبرون  »ريثما  أشهر   6 بـ  ولفترة محددة 
أمــــوركــــم وتـــســـجـــلـــون األبــــنــــاء فــــي املــــــدارس 
قــال. هذه  البلدية ملساعدتكم« كما  وتضطر 
األســـرة جــربــت »الــســكــن املــوقــت 4 مـــرات، من 
شهر إلــى 3 أشهر وقــد أرهقنا ذلــك بالفعل، 
بما ال  الطاولة،  اإليجار تحت   

ّ
أن خصوصًا 

يؤهلنا الحصول على أّي مساعدة رسمية«.
مــحــاولــة فــهــم آلــيــة »الــســكــن املـــوقـــت« فتحت 
ــارًا آخـــــر مــن  أمــــــام »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــســ
ــيـــة الــــســــكــــن إلثــــــــــراء جـــيـــوب  ــغــــال قـــضـ ــتــ اســ
ــيـــة تــتــحــدث  الـــبـــعـــض. ثــــاثــــة مــــصــــادر عـــربـ
عــن »االنــفــصــال الـــصـــوري« كــمــدخــل للتربح 
ــارق، املقيم  ــ ــــاآلالف شــهــريــًا. ويـــؤكـــد أبـــو طـ بـ
انتشارًا   هناك 

ّ
أن السويد منذ ســنــوات،  فــي 

لهذا النوع من االستغال: »فإن أخذت حالة 
أسرة من زوجني وثاثة من األبناء فوق 18 
يحصل  صــوريــًا،  انفصا  إذا  هما 

ّ
فإن عــامــًا، 

 
ّ
 شخص منهم على شقته، وهذا يعني أن

ّ
كل

أربـــع شقق سكنية تــؤّجــر فــي ســوق ســوداء 
بني املهاجرين، ولــك أن تتخيل كم هو دخل 
هــــذه األســـــرة شــهــريــًا، تــرّبــحــًا عــلــى حــســاب 

مهاجرين آخرين«.
ــو طــــــــارق، ومــــعــــه شـــخـــصـــان آخــــــــران مــن  ــ  أبــ
ــه في حالة هذه األسرة 

ّ
أن املطلعني، يؤكدون 

االحتيال  عن  معلومة  بعد  البلدية  »تدخلت 
 املوظف الرسمي قال لي حرفيًا: 

ّ
الجاري، لكن

ني 
ّ
 هناك مــا هــو غير قــانــونــي، لكن

ّ
أعــرف أن

 الزوجني 
ّ
أتعامل مع الوثائق، وهي تقول إن

منفصان... وسكن آخرين في الشقق يقولون 
ه ليس تأجيرًا لهم بل استضافة ملعارفهم، 

ّ
إن

وفقًا لتقاليدهم، وال يمكنني فعل الكثير«.
من ناحيته، يؤكد أستاذ اللغة للمهاجرين، 
»العربي  لـ ســعــدة،  أبــو  محمد  الفلسطيني، 
الــبــيــروقــراطــيــة  »الـــصـــاحـــيـــة   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ــــؤول الـــســـويـــدي  ــــسـ ــــددة فــــي وظـــيـــفـــة املـ ــــحـ املـ
تجعله يتعامل فقط مــع مــا هــو مــدون لديه 
عــلــى الــــــورق ولـــيـــس مـــا يـــجـــري عــلــى أرض 
ــه »منذ عامني، 

ّ
الــواقــع«. يشرح أبــو سعدة أن

عن  عبارة  االحتيال  أسلوب  البعض  يعتبر 
تــجــارة يــتــفــرغ لــهــا بــالــكــامــل«. ويــعــيــد ســرد 
ــارق،  ــو طـ ــــرة الــتــي ذكـــرهـــا أبـ قــصــة تــلــك األسـ
إذ حضر الــزوج بداية قبل 5 أعــوام ثم جلب 
الـــزوجـــة واألبـــنـــاء فــي نــظــام لـــّم الــشــمــل حني 

كانوا تحت الثامنة عشرة. 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

التفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

مــــن خـــــال مــتــابــعــة الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الــعــراقــيــة،  الــتــربــيــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة 
املعنية بــإدارة شؤون املــدارس االبتدائية 
ــواء الـــدراســـيـــة  ــ ــ والـــثـــانـــويـــة وتـــوفـــيـــر األجـ
لـــلـــتـــامـــيـــذ، يـــظـــهـــر أن نــســبــة  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ املـ
ــى مــعــدالت  تـــســـرب الــتــامــيــذ ارتـــفـــعـــت إلــ
ــال  ــيــ ــهــــدد مــســتــقــبــل األجــ خــــطــــيــــرة، مــــا يــ
الباد.  في  التعليمية  والعملية  الجديدة 
ووصــلــت نسبة الــتــســرب فــي عـــام 2016، 
بحسب الوزارة، إلى 6 في املائة في عموم 
محافظات الباد، يضاف إليها التاميذ 
النازحون الذين اضطروا إلى ترك مدنهم 
الــدولــة  تنظيم  قبل  مــن  احتالها  بسبب 
اإلسامية »داعش«، واملعارك التي قادها 
التنظيم.  على  للقضاء  الــدولــي  التحالف 
في ذلك الوقت، أعلنت الــوزارة أن النسبة 
خطيرة وتستدعي تشكيل لجنة مشتركة 
اإلنــــســــان واملــفــوضــيــة  مـــع وزارة حـــقـــوق 
العليا لحقوق اإلنسان وبعض املنظمات 
الـــدولـــيـــة، والــعــمــل لــلــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة 
تــســرب األطـــفـــال مـــن املـــــدارس االبــتــدائــيــة 

خال العام املقبل«، أي عام 2017.
لكن اللجان التي أعدتها وزارة التربية لم 
تنجز شيئًا، غير التراجع في العمل، في 
فــي سبتمبر/  التسرب.  زيـــادة نسبة  ظــل 
الــتــربــيــة  أيـــلـــول عــــام 2017، أعـــلـــن وزيـــــر 
محمد إقبال أن »ظاهرة التسرب تتنافى 
ــــي«. وذكــــرت  ــزامـ ــ مـــع قـــانـــون الــتــعــلــيــم اإللـ
إلــى إعـــادة التاميذ  الـــوزارة أنها تسعى 
 على 

ً
املتسربني إلى مقاعد الدراسة، فضا

ولــئــك الــذيــن اضــطــروا إلــى تــرك التعليم 
ُ
أ

بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها 
مناطقهم، وأطلقت مشروعًا حمل عنوان 
»حقك في التعليم«، من دون أن يؤدي إلى 

نتائج ملموسة. 
ــبـــال أن  ــام املــــاضــــي، كــشــف إقـ ــعـ ــــال الـ وخـ
تسرب التاميذ من مدارسهم ورسوبهم 
يـــؤدي إلـــى هـــدر 1.5 مــلــيــار ديــنــار )نحو 
أي  أمــيــركــي(،  دوالر  مليون  مليون و260 
مـــا يـــعـــادل 8.18 فـــي املـــائـــة مـــن املــيــزانــيــة 
املخصصة للتعليم في عام دراسي واحد. 
والتعليم  التربية  قطاع  تدهور  ويستمر 
فـــــي الــــــعــــــراق، مـــــا يــــزيــــد مـــــن احـــتـــمـــاالت 
ــال الــحــكــومــي  ــمــ ــراء اإلهــ ــ الـــتـــســـرب مــــن جــ
التي  السيئة  املعاملة   عن 

ً
للقطاع، فضا

يــتــعــرض لــهــا الـــتـــامـــيـــذ، خــصــوصــًا في 
مدارس العاصمة بغداد ومناطق الوسط 
والــجــنــوب. فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول وليد 
إنهاء  املــدرســة قبل  تــرك  الــذي  الحمداني 
الجديد«:  »العربي  لـــ  االبتدائية،  املرحلة 
 
ً
»الـــدراســـة فــي الــعــراق ال تــؤمــن مستقبا

جيدًا. حتى لو أنهيت دراستي، لن أحصل 
عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة تــضــمــن لــي حياة 
كريمة، إال إذا كنت منتميًا لحزب أو جهة 

سياسية أو أمنية«.
من جهته، يقول مدير مدرسة الجواهري 
العراق  الــبــاوي: »تاميذ  في بغداد منذر 
يـــعـــتـــقـــدون أن مــســتــقــبــلــهــم مـــجـــهـــول، إذ 
يــســمــعــون مـــن أهــلــهــم أن الـــبـــاد تــعــانــي 
ــًا، ويــســمــعــون قــصــص الــخــريــجــني  خــــرابــ
العاطلني من العمل، ما يؤثر سلبًا عليهم. 
البطالة باتت تجعل اآلباء واألمهات أقل 
اهــتــمــامــًا بــتــعــلــيــم أوالدهــــــم. يــضــاف إلــى 
ــــدارس  ذلــــك األوضــــــاع املـــذريـــة لــبــعــض املـ
لناحية النظافة وغيرها من األساسيات 
التي تجعل التاميذ يدرسون في أجواء 
لـ »العربي الجديد«  غير مائمة«. ويبني 
اآلبــاء  »املــــدارس تعتمد على مجالس  أن 
ــي تـــعـــد مــنــطــلــقــًا مــهــمــًا  ــتــ واملــــــدرســــــني الــ
ــة  ــبـــحـــث املــــشــــاكــــل الـــخـــاصـ ــًا لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وأسـ
بـــالـــتـــامـــيـــذ، مــــا يـــســـاهـــم بـــرفـــع مــســتــوى 

والواقع  التربوية  العملية  بني  التنسيق 
االجــتــمــاعــي. وحــــال الــســنــوات األخــيــرة، 
شــهــدت املــجــالــس تــراجــعــًا فــي مــا يتعلق 
بــحــضــور اآلبــــاء إلـــى املــــدارس والتعاطي 

مع إدارات املدارس«.
إلـــى ذلـــك، يــقــول املــشــرف الــتــربــوي باسم 
الــشــمــري: »كـــان عــلــى الــحــكــومــة العراقية 
الــتــركــيــز بــشــكــل كـــامـــل خــــال مــرحــلــة ما 
بعد داعش، على قطاع التربية والتعليم، 
ــات والـــبـــرامـــج  ــابـ ــقـ ــنـ وبــالــتــنــســيــق مــــع الـ
األممية، إال أننا فوجئنا أن موازنة التربية 
ــة الــعــامــة لــلــبــاد،  2 فــي املــائــة مــن املـــوازنـ
األمر الذي يفسر عدم وجود أي قدرة على 
النهوض بواقع التعليم في العراق، وكأن 
الحكومة تريد تحطيم الباد واألجيال«. 
»قضية  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح 
تـــســـرب الـــتـــامـــيـــذ مــــن املــــــــدارس خــطــيــرة 
جــــدًا ومــســؤولــيــتــهــا تــقــع عــلــى عــاتــق كل 
الوزارات. كما أن مكاتب الصحة املدرسية 
لها دور كبير بهذا الشأن من خال لجنة 
مــشــكــلــة بـــني وزارتــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة 
واالجتماعية  الصحية  األوضــاع  ملتابعة 
والنفسية للتلميذ، ودراسة ما يعانيه من 
مشاكل وأعباء نفسية تؤدي إلى تسربه«.

يتابع أن غالبية مدارس العاصمة بغداد 
تشهد تسربًا مــن املــــدارس، فــي ظــل فشل 
املــســؤولــة في  الــتــربــيــة والــجــهــات  وزارة 
ــا يــثــيــر  ــ ــع حــــد لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة. ومــ ــ وضــ
االســتــغــراب أن هـــذه الــظــاهــرة ال تقتصر 
على التاميذ الذكور فقط«، عازيًا السبب 
إلـــى األجــــواء غــيــر املــائــمــة للتلميذ، عــدا 

عن امللل وغياب الرقابة من قبل الجهات 
ــة إلــــــى الــعــنــف  ــ ــافـ ــ املـــعـــنـــيـــة واألهــــــــــل، إضـ
املدرسي واملعاملة السيئة التي يتعرض 

لها التاميذ من قبل الكوادر التعليمية.
ــنــت  وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، بــيَّ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
الـــعـــراق أن ظــاهــرة الــتــســرب مــن املــــدارس 
أصــــبــــحــــت تــــشــــكــــل خـــــطـــــرًا كــــبــــيــــرًا عــلــى 
حقوق الطفل في العراق، وقد تــؤدي الى 
الذين  املــشــروع لألطفال  االســتــغــال غير 
والجماعات  للمجرمني  ضحايا  يقعون 
إن  بيان  في  املفوضية  وتقول  اإلرهابية. 
»املتسربني من مــدارس نينوى بلغوا 13 
ألفًا و449 تلميذًا، عدا عن املناطق األخرى 

التي شهدت موجات نزوح وغيرها«.  
البرملان  التربية في  وتقول عضوة لجنة 
الـــعـــراقـــي أجـــيـــال املــــوســــوي، لــــ »الــعــربــي 
املتسربني  التاميذ  »نسبة  إن  الجديد«، 
من املدارس لعام 2018 بلغت 25 في املائة، 
وهي نسبة مخيفة«. تضيف أن »أسبابًا 
إذ إن  التاميذ،  كثيرة تقف خلف تسّرب 
 
ً
ــاع املــبــانــي املــدرســيــة ســيــئــة، فضا أوضــ

عن استقبال بعض املدارس التاميذ في 
ثاثة أوقـــات مختلفة. كــذلــك، فــإن الصف 
إلــى سبعني تلميذًا،  الــواحــد يضم ستني 
األمر الذي يتنافى مع الشروط األساسية 
لــلــدراســة«. وتــرى أنــه »يجب على العراق 
تــفــعــيــل قــــانــــون الــتــعــلــيــم اإللـــــزامـــــي. لــكــن 
ــال فــعــلــت  ــ الـــحـــكـــومـــة تـــــــدرك أنــــهــــا فــــي حــ
األجـــواء  توفير  تستطيع  لــن  فإنها  ذلـــك، 

املناسبة للتاميذ«.

أطفال العراق يتركون المدرسة

طفل عراقي متسرب من المدرسة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تراجع دروسها )زياد العبيدي/ فرانس برس(

تطّوعوا لتنظيف 
الطريق )سعيد 

خان/ فرانس برس(

)Getty /رحلة البحث عن سكن )ديفيد راموس

70.000
كرونه )7829 دوالرًا( قد تصل إليها كلفة 
تجاوز الدور، والقفز فوق األسماء، في 

قائمة طالبي الحصول على سكن

ترتفع نسبة التسرب 
المدرسي في العراق 

وقد وصلت إلى 25 
في المائة. نسبة يحذر 

الكثير من المعنيين 
من خطورتها
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MEDIA
منوعات قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

تـــتـــزايـــد املــــخــــاوف فـــي الــيــمــن من 
التي  التفاهمات  انهيار  احتمال 
الفرقاء  بني  إليها  التوصل  جــرى 
التي جرت  السويد  مــشــاورات  فــي  اليمنيني 
تــحــت رعـــايـــة األمــــم املــتــحــدة فـــي الــفــتــرة 6 - 
ومعها   ،2018 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون   13
املسار السياسي كامًا، والذي نجح مبعوث 
العام لألمم املتحدة، مارتني غريفث،  األمــني 
فــــي إنـــشـــائـــه، بـــعـــد شـــهـــور مــــن املـــفـــاوضـــات 
واملشاورات في اليمن، وفي عواصم إقليمية 
ودولــيــة لــوقــف الــحــرب املــســتــمــرة مــنــذ نحو 
ــنـــوات. فــشــل الــحــوثــيــون فـــي تنفيذ  أربــــع سـ
الحديدة،  ميناء  بتسليم  املتعلقة  تعهداتهم 
وفــي احــتــرام اتــفــاٍق لفتح ممر إنــســانــي بني 
ــديــــدة وصـــنـــعـــاء لــتــســلــيــم املـــســـاعـــدات  الــــحــ
اإلنــســانــيــة. وكـــان الحوثيون أعــلــنــوا فــي 29 
كانون األول/ ديسمبر 2018 أنهم بدأوا في 
ــادة االنــتــشــار فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وفــق  ــ إعـ
بتسليمه  قــامــوا  وأنــهــم  استوكهولم،  اتــفــاق 
ــم  ــ األمـ أن  إال  ــــل،  ــــواحـ ــــسـ الـ ــر  ــفـ قـــــــوات خـ إلــــــى 
املتحدة شّككت في ذلك، وال سيما أن القوات 
املسؤولة عن االستام هي، في حقيقة األمر، 

خاضعة للحوثيني.

السياقان المحلي والدولي
مثلت مــشــاورات الــســويــد بــارقــة أمــل إلنهاء 
الحرب ووقف معاناة اليمنيني، إذ أتت بعد 
عامني ونصف من انهيار مفاوضات الكويت 
فــي تــمــوز/ يــولــيــو 2016، وبــعــد الــفــشــل في 
عقد مشاورات جنيف في 6 أيلول/ سبتمبر 
الــســويــد في  ــــاءت مــــشــــاورات  2018. وقــــد جـ
ظـــل تـــجـــّدد املـــعـــارك واشـــتـــدادهـــا فـــي مدينة 
الـــحـــديـــدة، واقـــتـــراب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة من 
حسمها، وتزايد ضغوط القوى الدولية على 
دول التحالف العربي، وتحديًدا السعودية، 
لــــوقــــف مـــعـــركـــة الــــحــــديــــدة، بـــســـبـــب تـــدهـــور 
غير مسبوق.  على نحو  اإلنــســانــي  الــوضــع 
الطرفان، في نهاية أسبوع من  وقــد توصل 
اتفاق  اتفاقاٍت مهمة، منها  إلى  املفاوضات، 
بــشــأن مــديــنــة الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، يقضي 
يوًما.   14 خــال  منها  الحوثيني  بانسحاب 
اتــفــاٍق يسمح بــإدخــال  كما تــم التوصل إلــى 
مـــســـاعـــداٍت إنــســانــيــٍة إلـــى مــديــنــة تــعــز الــتــي 

يحاصرها الحوثيون منذ ثاث سنوات.
داخـــلـــًيـــا، أتـــت مـــشـــاورات الــســويــد فـــي وقـــٍت 
ــيــــادة الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه  اســـتـــطـــاعـــت فـــيـــه قــ
الثقة، عقب  استعادة بعض  هــادي  منصور 
إقالة رئيس الحكومة السابق، أحمد بن دغر، 
شهدتها  الــتــي  الشعبية  االحــتــجــاجــات  إثـــر 
بعض املحافظات اليمينة في األسبوع األول 
إذ شرعت  2018؛  أكتوبر  األول/  من تشرين 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــــي تـــبـــّنـــي ســـيـــاســـاٍت 
وعملت  االقـــتـــصـــادي،  املــلــف  إلدارة  جـــديـــدٍة 
على استعادة البنك املركزي دوره في وضع 
حد النهيار العملة. وقد عكس ذلك توجهات 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد، مــعــني عــبــد املــلــك، 
الـــــذي أّكـــــد أن مـــن أولـــويـــاتـــه الــتــركــيــز على 
واإلنساني.  والخدمي  االقــتــصــادي  امللفات، 
ــن 

ُّ
ــًيـــا تــمــك فـــضـــًا عــــن ذلــــــك، انـــعـــكـــس إيـــجـــابـ

العاصمة  في  مهماتها  مزاولة  من  حكومته 
املؤقتة، عدن، بعد إلغاء »املجلس االنتقالي 
الجنوبي« فعاليته التصعيدية التي كان من 
املقرر إقامتها في 14 تشرين األول/ أكتوبر 
2018 في عدن. ولم يتسم اعتراضه على عدم 
بالحّدة  السويد  فــي  املــشــاورات  فــي  تمثيله 

نفسها كما في السابق. 
ــادة مظاهر  أســهــمــت هـــذه الــتــطــورات فــي زيــ
الــثــقــة لـــدى الــوفــد الــحــكــومــي إلـــى مــشــاورات 
الـــســـويـــد، والـــتـــي انــعــكــســت فـــي تــصــريــحــات 
الوفد، خالد  اليمني رئيس  الخارجية  وزير 
اليماني، في بداية عقد املشاورات، بتشديده 
إدارة  فــي  للحكومة  السيادية  السلطة  على 
ميناء الحديدة ومطار صنعاء؛ الذي يتحول 
إلى مطار داخلي، طاملا ظل في يد الحوثيني، 
ــيـــس فــي  ــرئـ ــار الـ ــطــ ويـــصـــبـــح مـــطـــار عـــــدن املــ
اليمن. في املقابل، ساهمت التطمينات التي 
قّدمت للحوثيني في إقناعهم باملشاركة في 
مــشــاورات الــســويــد. وقــد لــّبــت األمـــم املتحدة 
شـــروط الــحــوثــيــني بــمــرافــقــة الــوفــد وتأمينه 

وتقديم العاج للجرحى.
إقــلــيــمــًيــا، أســهــمــت الــضــغــوط الــدولــيــة على 
ــتــــيــــال  ــا بــــعــــد اغــ ــ ــــوصـ ــــصـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، وخـ
في  خاشقجي،  جمال  السعودي  الصحافي 
زيادة فرص البحث عن حل سياسي إلنهاء 
الحرب التي باتت أحد أهم مصادر استنزاف 
السعودية مالًيا وسياسًيا. وقد ظهر أثر هذه 
الضغوط في املرونة التي أبدتها السعودية 
واإلمارات في التعامل مع مقترحات املبعوث 
الـــــدولـــــي، وإفـــســـاحـــهـــمـــا املــــجــــال لــلــحــكــومــة 
اليمنية فــي املــضــي فــي املـــشـــاورات. وكــانــت 

بريطانيا تقّدمت بمشروع قرار إلى مجلس 
األمــن لوقف الــحــرب. سبقتها دعــوة وزيــَري 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة األمــيــركــيــني فــي نهاية 
أكتوبر 2018 بضرورة وقف  األول/  تشرين 
إطــاق النار في اليمن في غضون 30 يوًما، 
وهي الدعوة التي جاءت في ظل االنتقادات 
لدعمها  املتحدة  الــواليــات  إلــى  التي وّجهت 
التحالف الــعــربــي. وكـــان الــبــرملــان األوروبـــي 
أكتوبر 2018  بــدايــة تشرين األول/  فــي  دعــا 
إلى حظر بيع الساح لدول التحالف ووقف 
الــحــرب، وهــو ما يتفق مع تحّركات مجلس 
بقرار  أخيرا  توّجت  التي  األميركي  الشيوخ 
األخير وقف الدعم األميركي لدول التحالف 

في حرب اليمن.

بنود اتفاق استوكهولم 
املدخل  الحديدة  معركة  وقــف  مسألة  مثلت 
ــتــــي لــــم تـــلـــبـــث أن  ــلــــمــــشــــاورات الــ الــــرئــــيــــس لــ
واملعتقلني،  األســرى  لتشمل قضايا  اتسعت 
ــز، ومـــــطـــــار صـــنـــعـــاء  ــ ــعـ ــ ــة تـ ــنــ وحـــــصـــــار مــــديــ
ــلـــف االقـــتـــصـــادي. وفــــي نــهــايــة  ــدولــــي، واملـ الــ
أسبوٍع من التفاوض، توصل وفَدا الحكومة 
ديسمبر  األول/  كــانــون   13 فــي  والحوثيني، 
استوكهولم، تضّمن ثاث  اتفاق  إلى   ،2018
ــاق حـــــول مــديــنــة  ــفــ ــي اتــ ــة، هــ ــسـ ــيـ قـــضـــايـــا رئـ
الـــحـــديـــدة، وآلـــيـــة تــنــفــيــذيــة التــفــاقــيــة تــبــادل 
األســـــرى، وإعـــــان تــفــاهــمــاٍت حـــول تــعــز، مع 
التزام الطرفني بمواصلة املشاورات من دون 
قــيــد أو شــــرط، فــي غــضــون كــانــون الــثــانــي/ 
يــنــايــر 2019 وفـــي مــكــاٍن ُيــتــفــق عليه الحــًقــا. 
واكتسب االتفاق أهميًة دوليًة عندما أصدر 
مجلس األمن قرارا يعلن فيه تأييده االتفاق، 

 على تنفيذه.
ّ

ويحض
ويــعــّد اتــفــاق مــديــنــة الــحــديــدة أبـــرز مــا نتج 
من املــشــاورات، إذ اتفق الطرفان على إعان 
وقٍف فوري إلطاق النار في املدينة، وإعادة 
إلى  موانئها  مــن  للقوات  املشترك  االنــتــشــار 
خارج املدينة واملوانئ، وإزالة جميع املظاهر 
ــنـــة، وإنـــشـــاء  الــعــســكــريــة املــســلــحــة فـــي املـــديـ
لجنة تنسيٍق لتنفيذ إعادة انتشار مشتركة 
ــم املـــتـــحـــدة، تــضــم أعـــضـــاًء من  ــ بــرئــاســة األمـ
الطرفني، ملراقبة وقــف إطــاق الــنــار، وإعــادة 
االنتشار واإلشراف على عملية إزالة األلغام، 
وتعزيز آلية األمم املتحدة للتحقق والتفتيش 
فــي مــوانــئ الــحــديــدة، وتــعــزيــز وجـــود األمــم 

اليمني. وستنفذ اللجنة املشتركة االتفاقية 
عــلــى مـــراحـــل، بــحــيــث تــتــم إعـــــادة االنــتــشــار 
مــن املــوانــئ واألجــــزاء املهمة مــن املــديــنــة في 
غضون أسبوعني، وأن يتم االنتشار املشترك 
ــوات مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة  ــقــ الـــكـــامـــل لـــكـــل الــ
يــوًمــا من  مــدة أقصاها 21  وموانئها خــال 

دخول وقف إطاق النار حيز التنفيذ.

آفاق تنفيذ االتفاق
في  جّدية  الحوثيون  يظهر  لم  البداية،  منذ 
االلتزام ببنود االتفاق، إذ سحبوا مسّلحيهم 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ صـــــــورًيـــــــا مــــــن مــــيــــنــــاء مــــديــــنــــة الـ
ــم بـــعـــنـــاصـــر مـــنـــهـــم، بــمــســمــى  ــدلـــوهـ ــبـ ــتـ واسـ
لالتفاف على  فــي محاولة  الــســواحــل،  خفر 
ــّذر الـــجـــنـــرال جـــني بــاتــريــك  ــ ــد حـ ــاق، وقــ ــفــ االتــ
كــامــيــريــت، رئــيــس لجنة االنــتــشــار واملــراقــبــة 
الــتــابــعــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، مـــن أن أي إعــــادة 
كانت  إذا  إال  صدقية،  لها  يكون  لــن  انتشار 
ــادريـــن على  كـــل األطــــــراف واألمـــــم املــتــحــدة قـ
ــراٍء  ــ اإلشــــــراف والــتــحــقــق مـــن تــطــابــق أي إجـ
مــع بــنــود اتــفــاق اســتــوكــهــولــم. ويــعــّد سلوك 
الــحــركــة الــحــوثــيــة االنـــفـــرادي مـــؤشـــًرا أولــًيــا 
تنازلها  صعوبة  وعلى  جديتها،  عــدم  على 

عن سيطرتها على مدينة الحديدة.
وبخصوص حصار مدينة تعز الذي فرضه 
تـــحـــالـــف الـــحـــوثـــي - صــــالــــح، مـــنـــذ مــــا يــزيــد 
املدينة من مداخلها  أعــوام، على  على ثاثة 
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وهــــي املـــديـــنـــة األكــثــر 
القتلى  من  ضحايا  واألكثر  للدمار  تعّرًضا 
والـــجـــرحـــى املـــدنـــيـــني، فــقــد تـــم االتـــفـــاق على 
تــشــكــيــل لــجــنــٍة مــشــتــركــٍة، تــضــم مــمــثــلــني من 
املتحدة،  األمـــم  وبــمــشــاركــة  املــدنــي،  املجتمع 
لـــإشـــراف عــلــى دخــــول مــســاعــدات إنسانية 
األول  االجتماع  يحّدد موعد  أن  على  إليها، 
فــيــه تحديد  يــتــم  املــشــتــركــة،  ومــكــانــه للجنة 
اللجنة  تقّدم  وأن  عملها،  وآلية  صاحيتها 
ــًرا عـــن ســيــر أعــمــالــهــا إلــــى االجــتــمــاع  ــريـ ــقـ تـ
التشاوري املقبل. لكن لم يتم تنفيذ شيء من 
هذا االتفاق حتى اآلن، وال يبدو أن موضوع 
من  نفسه  القدر  تعز سيأخذ  مدينة  حصار 
االهتمام الذي أخذه حصار مدينة الحديدة. 
وبخصوص القضايا االقتصادية واملعيشية 
الــضــاغــطــة عــلــى الـــســـكـــان، لـــم يــتــم الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق حــول رواتـــب املــوظــفــني باعتباره 
موضوًعا مرتبًطا بعموم امللف االقتصادي 
تصدير  مثل  حلها،  ينبغي  أخــرى  ومسائل 
النفط والغاز وتوريد عائدات ميناء الحديدة 
واإليرادات األخرى في املناطق الواقعة تحت 
البنك املركزي  سيطرة الحركة الحوثية إلى 
في العاصمة املؤقتة عدن. وكل ما ُأنجز هو 
التفاهم على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة 
مــن الــطــرفــني ملــعــالــجــة املـــوضـــوع. وقـــد وّجــه 
الحكومة  هـــادي  ربــه منصور  الــرئــيــس عبد 
إلى صرف رواتب الجهاز اإلداري للدولة في 
األول/  كانون  من  ابــتــداًء  الحديدة  محافظة 
ديسمبر 2018. وهي خطوٌة تزامنت مع بدء 
مهماته بخصوص  األمميني  املراقبني  كبير 
إعـــادة االنــتــشــار ومــراقــبــة وقــف إطــاق النار 

في مدينة الحديدة.

قراءة في النتائج
يمكن مما جرى في السويد استخاص عدة 

نقاط:
¶ على الرغم من تكامل جهود القوى الدولية 

ــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــع الـــحـ ــ ــيـــة فــــي دفــ ــمـ ــيـ ــلـ واإلقـ
والحوثيني إلى طاولة املشاورات، فإن نتائج 
املشاورات املحدودة ال تعكس جدية حقيقية 
في إنهاء الحرب إنهاًء شامًا، وتطبيق قرار 

مجلس األمن 2216.
¶ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن األمـــــم املـــتـــحـــدة عـــّدت 
مشاورات استوكهولم نجاًحا، إذ أمكن دفع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــحــركــة الــحــوثــيــة إلــى 
اتفاقاٍت بشأن قضية األســرى  إلــى  التوصل 
واملــعــتــقــلــني ومــديــنــة الـــحـــديـــدة، عـــّبـــر عنها 
حضور األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
ــإن هــذه  غــوتــيــريــس، الــجــلــســة الــخــتــامــيــة، فــ
املــشــاورات أظــهــرت حــالــًة مــن عــدم الثقة بني 
ذلــك تصريح  وقــد عكس  اليمنيني.  الطرفني 
وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة 
ــا تـــوصـــلـــت إلــيــه  فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي أن مــ
املـــشـــاورات بــشــأن مــديــنــة الــحــديــدة وتــبــادل 

األسرى هو »اتفاقات افتراضية«. 
¶ أفضت نتائج مشاورات السويد إلى وضع 
الشرعية،  للسلطة  الند  في موقع  الحوثيني 
وخــرجــوا بــاتــفــاٍق يــوقــف الــحــرب فــي مدينة 
الحديدة، يجّنبهم هزيمة عسكرية، وفّضلوا 
أن تكون موانئها تحت إشراف األمم املتحدة 
وذلــك  الحكومة،  سيطرة  تحت  تقع  أن  على 
في تناقض مع خطابهم الرافض لانتقاص 

من السيادة اليمنية.
¶ فشلت املــشــاورات في التوصل إلــى حلوٍل 
بشأن مطار صنعاء الدولي لرفض الحوثيني 
املــقــتــرحــات الـــتـــي قـــّدمـــت، وإصــــرارهــــم على 
مواقفهم، وهو ما تكّرر بشأن بقية القضايا 
التي لم يتوصل الطرفان إلى اتفاقاٍت نهائية 
بشأنها، وإنما هي تفاهماٌت فحسب، وأبرز 
تلك القضايا حصار تعز ورواتب املوظفني، 

وهي قضايا ذات أبعاد إنسانية.

خاتمة
مع أن السياقات املحلية واإلقليمية والدولية 
جـــاءت داعــمــًة النــعــقــاد مـــشـــاورات الــســويــد، 
 إلى 

َ
فإن مستوى التقّدم الذي تحقق لم يرق

ــــود مـــؤشـــراٍت  مــســتــوى الـــتـــوقـــعـــات، مـــع وجـ
االتفاقات  حتى  تطبيق  فشل  احتمال  على 
الجزئية التي تم التوصل إليها بشأن مدينة 
الحديدة وموانئها. فضًا عن ذلك، تغيب أي 
مؤشراٍت على إمكانية تطبيق قرار مجلس 
األمــن 2216، الــذي ينص على إنهاء انقاب 
السياسية،  العملية  على  الحوثية  الحركة 
ــــودة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــــى مــمــارســة  وعــ
ــاورات،  مــهــمــاتــهــا مــن صــنــعــاء. كــمــا أن املـــشـ
بوضعها الحركة الحوثية في موقف مساٍو 
الــذي تحّول من  مع الحكومة، غّيرت املسار 
التفاوض  إلــى  قـــرارات األمــم املتحدة  تنفيذ 
نــّديــن وســلــطــتــني، أي إن املــســار  عملًيا بــني 
عــلــى األرض، وليس  الــواقــع  أصــبــح يعكس 
تنفيذ قرارات دولية. وبقيت الحرب مشتعلًة 

في بقية الجبهات.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــتــائــج املــــحــــدودة الــتــي 
ــم  ــ ــبــــدي األمـ ــــرت عـــنـــهـــا املـــــــشـــــــاورات، تــ ــفـ ــ أسـ
املــرة،  بــشــأن نجاحها، هــذه  تــفــاؤاًل  املتحدة 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـام شــامــل؛ ذلــك 
أن جـــولـــة املــــشــــاورات فـــي الــســويــد نجحت 
عــلــى األقــــل فـــي جـــدولـــة قــضــايــا املـــشـــاورات 
إمكانية  الباب حول  لجولٍة مقبلة، وفتحت 
ــذت تــفــقــد أي مــبــّرر  ــ وقــــف الـــحـــرب الـــتـــي أخـ

الستمرارها.

المفاوضات وضعت الحوثيين في موقع الند للسلطة

هل سقط اتفاق استوكهولم 
في اليمن؟

مثلت مشاورات السويد 
بارقة أمل إلنهاء الحرب 

ووقف معاناة اليمنيين، 
إذ أتت بعد عامين 
ونصف من انهيار 

مفاوضات الكويت  

كانت مسألة 
وقف معركة الحديدة 

المدخل الرئيس 
للمشاورات التي لم 

تلبث أن اتسعت لتشمل 
قضايا عديدة

تبدي األمم المتحدة 
تفاؤلًا بشأن نجاح 

المفاوضات في 
التوصل إلى اتفاق 

سالم شامل

رغــم تكامــل جهود القــوى الدولية واإلقليمية فــي دفع الحكومــة اليمنية والحوثيين إلــى طاولة المشــاورات، فإن نتائج 
المشــاورات المحــدودة ال تعكس جدية حقيقية في إنهاء الحرب إنهاًء شــامًلا، وتطبيق قرار مجلــس األمن 2216. هنا تقدير 

موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يناقش اتفاق استوكهولم واحتماالت نجاحه من عدمها

المجتمعون ألجل محادثات السالم اليمنية في قلعة جوهانسبرغ في ريمبو شمال استوكهولم 12/13/ 2018 )فرانس برس(

إذ  استوكهولم،  اتفاق  ببنود  االلتزام  في  جدية  الحوثيون  يظهر  لم 
واستبدلوهم  الحديدة،  مدينة  ميناء  من  صوريا  مسلّحيهم  سحبوا 
بعناصر منهم، في محاولة لاللتفاف على االتفاق، وقد حذر الجنرال 
لألمم  التابعة  والمراقبة  االنتشار  لجنة  رئيس  كاميريت،  باتريك  جين 
المتحدة، من أن أي إعادة انتشار لن يكون لها صدقية، إال إذا كانت كل 
سلوك  ويعد  عليها.  اإلشراف  على  قادرين  المتحدة  واألمم  األطراف 
وعلى  جديتها،  عدم  على  أولًيا  مؤشًرا  االنفرادي  الحوثية  الحركة 

صعوبة تنازلها عن سيطرتها على مدينة الحديدة.

عدم جدية الحوثيين

20

ــدة ومـــوانـــئـــهـــا،  ــديـ املـــتـــحـــدة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـ
وأن تــوَدع جميع إيـــرادات املــوانــئ في البنك 
املركزي اليمني، من خال فرعه املوجود في 
الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب موظفي 
الخدمة املدنية في جميع أنحاء اليمن، على 
أن تقع مسؤولية أمن املدينة وموانئها على 
ــن املــحــلــيــة، وفـــًقـــا لــلــقــانــون  ــوات األمــ عــاتــق قــ
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MEDIA

 تحّديات تهّدد الصحافة الورقيّة في العراق

إعالم النظام السوري: بال أبجد هوز

بغداد ــ محمد الملحم

للعام الثاني على التوالي، تواصل الصحف 
ــاء عــلــى  ــقــ ــبــ ــة الـــيـــومـــيـــة مـــعـــركـــة الــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
أرصــفــة بــغــداد ومـــدن الــعــراق الــكــبــرى، وسط 
ــراجــع واضـــح فــي املبيعات لتلك الصحف،  ت
وتـــقـــاريـــر تــتــحــدث عـــن تــقــلــيــل طــبــع صحف 
كــبــرى فـــي الـــعـــراق نسخها الــيــومــيــة مـــن 20 
ألــفــا إلــــى ألــفــي نــســخــة فــقــط. ويـــعـــزو مالكو 
الصحف والعاملون فيها ذلك إلى الصحافة 
ــة الــــتــــي بــــاتــــت تـــنـــافـــس حــتــى  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
التلفزيون مــن حيث سهولة الحصول على 
 إلى مشاكل مالية، وتراجع 

ً
املعلومات، إضافة

املبيعات، وارتــفــاع أسعار الــورق والطباعة، 
ومشاكل إيصالها إلى املحافظات البعيدة.

ــة حــقــيــقــيــة تــواجــه  ــ »فــــي الـــعـــراق هـــنـــاك أزمـ
ــر الـــصـــحـــف  ــ ــثــ ــ ــة، وأكــ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ ــة الــ ــافــ ــحــ الــــصــ
املطبوعة ممولة من قبل أصحابها، إضافة 
إلـــى ضــعــف إمــكــانــيــات نــشــر اإلعــــان، وهــو 
ــورقــيــة كذلك  املـــورد الرئيسي للصحافة ال
ما تعانيه خزانة الدولة من تقشف تسبب 
في عدم دفع مستحقات الصحف من أجور 
ــيـــر الــحــكــومــيــة  ــــات الــحــكــومــيــة وغـ ــــانـ اإلعـ
املستحقة«، بحسب ما يقول مدير تحرير 
صــحــيــفــة املــــشــــرق الـــعـــراقـــيـــة، شـــامـــل عــبــد 

القادر، لـ«العربي الجديد«.
ــوام الــــ15  ويــضــيــف »نــاحــظ مــن خـــال األعــ
الــتــي تــلــت عـــام 2003 )االحـــتـــال األمــيــركــي 
ــرًا فــي  ــيـ ــبـ ــد تــــطــــورًا كـ ــهـ ــراق( الـــــــذي شـ ــعــ ــلــ لــ
الصحافة وحرية واسعة وصدرت أكثر من 
370 صحيفة ومــجــلــة يــومــيــة وأســبــوعــيــة، 
وهذا في طريقه إلى االنحسار. طبعًا هناك 
سبب رئيسي وهــو وجــود أجهزة حديثة، 
وفــي مقدمتها املوبايل. بالنسبة لوسائل 
ــــام، مـــات الـــراديـــو ثـــم مــاتــت الــكــامــيــرا  اإلعــ
الــعــاديــة ثــم الــتــلــفــزيــون األســــود واألبــيــض 
ثــم املــلــون، واآلن املـــوت بــانــتــظــار الصحف 

الورقية، وبانتظار أيضًا الفضائيات«. 
ــبــنّي »الصحافة اإللكترونية في العراق  وُي
تعاني من أزمة نشر والحصول على الخبر 
الراقي والخبر األول، وهناك عملية تناقل 
ونقل من موقع إلى آخر. وأيضًا الصحافة 
الــورقــيــة تــعــانــي مــن أزمــــة مــحــرريــن وأزمـــة 
ــار. حيث  ــبــ ــادة فـــي الــحــصــول عــلــى األخــ ــ حـ
أصبح االعتماد 99 باملائة على اإلنترنت 
مــن خـــال املـــواقـــع، والــتــي بـــدورهـــا تعتمد 

تغريد

على السرقات من مواقع أخرى، وبالتالي ال 
نحصل على خبر يمكن االعتماد عليه إال 
من خال هذه املناقلة بني املواقع والصحف 
اإللكترونية أو املواقع الخاصة بالوزارات«. 
ويـــتـــابـــع: »الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
ــن اقــتــحــمــوا  ــيـــوم ضــعــيــفــة. فـــبـــصـــراحـــة، مـ الـ
عالم الصحافة، وهــم بأغلبهم من أصحاب 

األموال، ليست لديهم عقلّية الدفع والتطوير 
، حتى تستمر الصحيفة 

ً
للصحافة. فمثا

العربية اليوم، وكي ال تعاني وتعتمد على 
الدولة، لديها مصانع ومحالج للقطن. هناك 
صــحــف لــديــهــا مــصــانــع لــتــطــويــر الـــدراجـــات 
ــة، وأخـــــــرى لـــديـــهـــا شــــركــــات إلنـــتـــاج  ــاريــ ــنــ الــ
الـــورق، بينما هــنــاك صحيفة عاملية لديها 

رصيف على امليناء ونــاقــات شحن كبيرة 
للبضائع والنفط. في العراق، ليست لدينا 
ــل اســتــمــرارّيــة  عــقــلــّيــات االســتــثــمــار مـــن أجــ
، تــــتــــحــــّول 

ً
الــــصــــحــــافــــة واإلعـــــــــــــــام. وفـــــــعـــــــا

الصحيفة إلى سلعة ورسالة، في آٍن واحد، 
ها مؤسسات إعامية وتجارّية، 

ّ
ما يعني أن

ـــــام وحـــــده يــقــضــي عــلــى مستقبل   اإلعـ
ّ
ألن

الجريدة، أما إذا تحّولت إلى تجارة، فتفقد 
رســالــتــهــا اإلعــامــّيــة والــوطــنــّيــة«. ويــوضــح 
»نــحــن بــحــاجــة إلـــى قــطــاع خـــاص مستثمر 
 اإلعــــــــام والـــصـــحـــافـــة 

ّ
شــــجــــاع، يــــؤمــــن بـــــــأن

رسالة، وبــدون هذه العوامل سنشهد موت 
ــة فــــي الـــــعـــــراق. لــألســف  ــ ــّي الـــصـــحـــافـــة الــــورقــ
 مـــواطـــن عــراقــي 

ّ
ــل ــان، ســابــقــًا، كــ ــ الـــشـــديـــد، كـ

 وجريدة. اآلن، يحملون 
ً
يحمل بيده مسبحة

املــوبــايــل، ويــحــصــلــون بــســرعــٍة خــارقــة على 
ل معهم، 

ّ
الخبر والصورة، وهذا الجهاز يتنق

فــا يــقــرأون أخــبــارًا قــديــمــة، بينما الجرائد 
 وحملت أخبارًا قديمة«. 

ً
صدرت ليا

من جانبه، يقول الكاتب والروائي العراقي 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ـــ«الــ ــــي، لــ ــنـ ــ ــزويـ ــ ــد الـ ــؤيــ مــ
»بــالــتــأكــيــد الــصــحــافــة اإللــكــتــرونــيــة بـــدأت 
باالنتشار، خصوصًا في السنوات األخيرة، 
وتحديدًا في بداية االلفية الثالثة انتشرت 
ــر عــلــى  ــ

ّ
ــؤث بــشــكــل واســــــــع، وهــــــذا بــــــــدوره يــ

الصحافة الورقية والتي لم تندثر، وإنما 
ت أو في طريقها إلى االضمحال. 

ّ
اضمحل

ــجــهــون 
ّ
أغـــلـــب الــصــحــافــيــني الـــعـــراقـــيـــني يــت

نحو الصحافة اإللــكــتــرونــيــة، وهـــذا اتجاه 
صحيح، لكن تبقى الصحافة الورقية هي 

املحور األساسي لإعام العراقي«.
أما الروائي والناقد العراقي جمال القيسي، 
فــيــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »تــغــيــر العصر 
بدخول عالم جديد تاريخيًا، وتحديدًا منذ 
آب/أغسطس 1995، عندما أصدر بيل غيتس 
برنامج ويندوز 95. العامل الجديد الذي دخل 
في التاريخ هو عامل التواصل، ما أدى إلى 
 
ّ
تغير وجهة نظر العالم كله بشكل عام. أي أن

 
ً
العالم تغير بهذا االتجاه، وليس ذلك عاما
مزاجيًا أو اختياريًا«. ويشير إلى أن الثورة 
ــع التواصل،  املصرية التي استخدمت مــواق
وإلـــى اســتــخــدام »فيسبوك« فــي التظاهرات 
الــفــرنــســيــة، واســـتـــخـــدام الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــالــــد تـــرامـــب مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«. ويــوضــح  دونــ
 »العالم اتخذ وجهة 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

أخرى بتغير الوسيلة مع تغير املعطيات«.

أغلب الصحف 
المطبوعة ممولة 

من قبل مالّكها

الهوية البصرية 
ضعيفة في العديد 
من القنوات السورية

عدنان حمدان

 HD أن تتأخر فــي إدراج التقنية العالية
 قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة، فــأنــت 

ّ
ــــث ــــى نـــظـــام بـ إلـ

ف، لكن أن ال تتقن قــواعــد صناعة 
ّ
متخل

املــحــتــوى الــتــلــفــزيــونــي فــي زمـــن بـــات فيه 
التلفزيون مــوضــة قــديــمــة، فبا شــك أنت 
خــــارج الــتــاريــخ. هـــذا مــا قــد ينطبق على 
إعــام النظام الــســوري، إذ ال يــزال اإلعــام 
يه الــعــام والــخــاص، يثبت 

ّ
الــســوري، بشق

عامًا تلو آخر استمرار النكبة في صناعته 
مـــــن دون قــــــــدرة الـــصـــحـــافـــيـــني الـــقـــدامـــى 
والشباب على تحديد موطن واحد للخلل 
أو إيــــجــــاد َمــــخــــرج يــعــيــد ثـــقـــة الــجــمــهــور 

.
ً
السوري بإعامه املحلي ولو قليا

األسوأ من الخطأ، أن تمارس ارتكابه. وهذا 
ما تفعله القنوات السورية املنطِلقة مؤخرًا 
في الداخل، بتمويل أمراء الحرب وأبرزهم 
سامر الفوز الذي قرر إنشاء قناة »لنا« قبل 
أشهر. فلم يسعف موقع مكاتب القناة في 
وســط بيروت التجاري واألرقـــام الضخمة 
سندت لعدد من الفنانني السوريني 

ُ
التي أ

واملذيعني اللبنانيني لتقديم البرامج، في 
إبعاد القناة عن الصورة النمطية السائدة 
لــــإعــــام الـــــســـــوري، بــحــيــث قـــابـــل الــهــويــة 
الــبــصــريــة الــضــعــيــفــة فــي »لــنــا« لــوغــو غير 
مــتــقــن وجــــــودة بـــث ضــعــيــفــة وإعــــانــــات ال 
 الــشــعــار الــذي 

ّ
قيمة لــهــا، فــي حــني تــعــرض

طرحته القناة لصفعة كبيرة من الجمهور 
بــعــدمــا قـــررت وبــشــكــل مــفــاجــئ عـــدم عــرض 
الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن مــســلــســل »الـــــــوالدة من 
الــــخــــاصــــرة« بـــعـــد بــــث أول جــــزئــــني. ســيــل 
التعليقات السلبية الــذي رافــق القناة دعا 
ــفــرع فلسطني  البعض لنسب أوامـــر بثها ل
األمني سيئ السمعة في دمشق، خصوصًا 

أن الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن املــســلــســل يــتــعــرض 
لــلــحــديــث عـــن رمـــــوز الـــنـــظـــام الــــســــوري في 

بداية أحداث الثورة.
وقبيل انطاق العام الــجــاري، أعلنت قناة 
»لـــنـــا« عـــن الــتــحــضــيــر لــقــنــاة رديـــفـــة تحمل 
شعار »لنا بلس« وتقّدم وجبة من البرامج 
ــا عـــمـــلـــت عـــدة  ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة واملــــنــــوعــــة، كـ
مــواقــع مــوالــيــة عــلــى الــتــرويــج لــهــذه القناة 
قبل بداية بثها. وفــي ظل غياب نضج بث 

مــا تــقــدمــه »لــنــا« عــبــر مــذيــعــني ال يجيدون 
نــطــق الــلــهــجــة الــســوريــة وال يــمــتــلــكــون من 
مهارات التقديم أدناها، صعد لإعام اسم 
املــذيــعــة اللبنانية رابــعــة الـــزيـــات كواجهة 
للمحطة التلفزيونية. فما إن انتهى عرض 
ــنــا مــع رابــعــة« حتى أسرعت  برنامجها »ل
الزيات لتقديم برنامج أسبوعي ثان يحمل 
اسم »قصة حلم« مستعينة بطاقم برامجها 
السابقة فــي قناة »الــجــديــد« اللبنانية مع 

شيوع أنباء عن رقم خيالي تقاضته مقابل 
عـــدة مــواســم مــتــتــالــيــة مــن الــبــرنــامــج قــد ال 

يفصل بينها سوى شهر رمضان املبارك.
حــــــال قــــنــــاة »ســـــمـــــا« املــــوالــــيــــة ال يــخــتــلــف 
كــثــيــرًا، فمع تــوقــف شــركــة »ســمــا الــفــن« عن 
إنتاج األعمال الدرامية لهذا املوسم، تبدو 
القناة مرتبكة حول إمكانية ما تقّدمه في 
ظــل امليزانية املــحــدودة وعـــدم الــقــدرة على 
االبــتــكــار. وكــأنــهــا تــظــهــر كــبــطــاقــة منتهية 
الــصــاحــيــة رفــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري الــدعــم 
عنها، حالها حال قناة »أورينت« املعارضة 
الــتــي ظــهــر فــي األشــهــر األخـــيـــرة انخفاض 
دعـــم رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري غــســان عبود 
لها، ما انعكس سلبًا على الهوية البصرية 

وسوية البرامج املقدمة.
 التلفزيون الحكومي الــســوري 

َ
هــذا ويــظــل

الاعب األبطأ في أي تغيير كان، وإن أفسح 
املــجــال خــال الــعــام الفائت لبيع مساحات 
بــــث عـــلـــى الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة لــشــركــات 
خاصة، فبات الجمهور أمام برامج مرتفعة 
الــتــكــلــفــة قــائــمــة عــلــى جــوائــز مــالــيــة كــبــرى، 
تقابلها بــرامــج ذات تكلفة شــبــه معدومة 
ــذا وبــات  وأجــــور مــزريــة للعاملني فــيــهــا. هـ
وزيـــر اإلعـــام فــي الــنــظــام الــســوري يتدخل 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي فــــرض أســـمـــاء معينة 
ورقابة املضمون الذي تقدمه من قبل مكتب 

الوزير حصرًا.
ــــأس آســــيــــا، يـــبـــدو اإلعـــــام  ــــع انــــطــــاق كـ ومـ
السوري قاصرًا عن اللحاق بركب البطولة 
وتغطية مباريات املنتخب، فما زال يلجأ 
لـــســـرقـــة حــــقــــوق الــــبــــث الـــرقـــمـــيـــة وعـــــرض 
ــًا، أمـــــا مــــا يـــظـــهـــر لــلــبــث  ــ ــيـ ــ املــــبــــاريــــات أرضـ
الفضائي فيمكن اختصاره بإعان مخجل 
للسمنة، أعـــاد الــجــمــهــور لــزمــن اإلعــانــات 

التي ال تسمن وال تغني عن جوع.

كانت تبيع 20 ألف نسخة )صباح عرار/فرانس برس(

تعجز القنوات السورية عن تغطية األحداث الرياضية أيضًا )عبدالمنعم عيسى/فرانس برس(

بعدما أصبحت النسخ اليومية للصحف العراقية تبيع ألفي نسخة فقط، تعاني الصحافة الورقيّة من أزمة ُتهّدد وجودها، وتكبر 
مصاعبها مع اشتداد المنافسة مع الصحافة اإللكترونيّة واآلنيّة
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أعرب المصريون عن غضبهم من 
الحكم على الناشط السياسي 

المصري أحمد دومة، بالسجن 
المشدد 15 عامًا، وغرامة 6 ماليين 

جنيه، في القضية المعروفة 
إعالميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء«، 

واصفين الحكم بالمسيس، واعتبروه 
معاديًا لثورة يناير. 

أعلنت مؤسسة »ويكيميديا« 
المالكة لـ«ويكيبيديا«، عن شراكة 

لها مع »غوغل« ُتتيح استخدام أداة 
الترجمة »غوغل ترانساليت« كي 

يستطيع محررو الموسوعة ترجمة 
المقاالت بطريقة أفضل. وتقدم 
ويكيبيديا قاعدة بيانات واسعة من 

المقاالت بحوالي 300 لغة.

َغّرد الناشطون في قطاع غزة على 
وسم »#اعرفوا_حقوقنا_ومكنونا« 

الخاص بذوي االحتياجات الخاصة، 
والذي يهدف إلى تعريف المواطنين 

والمؤسسات والجهات ذات 
االختصاص بحقوقهم واحتياجاتهم، 

وتوفير حاضنة دامجة تسهل 
االنخراط والمشاركة.

أثارت منحوتة لجندي من الحضارة 
الفارسية على جدار قصر الضيافة 

في بغداد، ظهرت خالل مراسم 
استقبال رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي لوزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو، جدًال واسعًا في الشارع 

العراقي، ونسبها البعض لجهل 
التفريق بين المنحوتات.



ــر عــلــى عــدد  ــ ــا، وال يــقــتــصــر األمــ ــهــ ــراراتــ فـــي قــ
املــشــاهــديــن الفعليني بــل بــاألخــص الــفــئــة بني 
 

ُ
)18-49( عــامــا، وكثيرًا مــا كــان يتوقف عــرض

مــســلــســٍل مـــا إذا كــانــت أرقـــامـــه مــخــّيــبــة حتى 
قبل الوصول لخاتمته، يأتي في طليعة هذه 
الحاالت مسلسل Twin Peaks للمخرج ديفيد 
املسلسل جعلت  أن مطالبة محّبي   

ّ
إال لينش، 

الباقية  الــســّت  الحلقات  تــعــرض   ABC شبكة 
عام 1992. باإلمكان القول بأن مذهب التجديد 

ــق بــالــشــبــكــة املــنــتــجــة أكــثــر من 
ّ
الــفــائــض يــتــعــل

العمل؛ ونالحظ  كونه شأنا خاصا بمبتكري 
الرئيسية  الشبكات  لــدى معظم  الــتــوّجــه  هــذا 
الناجح  املنتج  على  تحافظ  التي  )املجانية(، 
بغية الــفــائــدة األكــبــر مــن اإلعــالنــات، وإن أّدى 
ذلك إلى إرسال اإلنتاجات الجديدة سنويا إلى 
املقصلة؛ وقد بلغت نسبة املسلسالت الجديدة 
في  و%57   ،10  /09 مــوســم  فـــي   %69 املــلــغــاة 
املوسم الذي سبقه. نجد توّجها مشابها عند 

أحمد ابراهيم

خـــابـــت كــثــيــٌر مـــن الــتــوقــعــات الــتــي 
تــتــطــلــع إلــــى انــتــهــاء عــصــر الــــذروة 
الــتــلــفــزي؛ وشــهــد هـــذا الــعــام مــزيــدًا 
، ومزيدًا 

ّ
من الشراكات، مزيدًا من منصات البث

السينما  القادمني من  األول   
ّ

الصف من نجوم 
إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. هـــذا الــتــبــّدل املستمر 
يلقي بظالله على تغييراٍت مركزّية في مختلف 
مفهوم  وأعتقها  أحــدهــا  األســاســّيــة،  املفاهيم 
التجديد واإللغاء. املعادلة البسيطة، كما كانت، 
تقتضي أن نجاح مسلسٍل ما يعني استمراره؛ 
موسما بعد آخــر، وفــي أحــيــاٍن كثيرة جانبت 
الــتــجــديــدات املــتــكــررة جــــاّدة الـــصـــواب، وهــكــذا 
ــــن؛ األول كمسبب  يــتــنــاوب املــشــاهــد بــني دوريـ
الستمرارية العمل، والثاني كمتعّرٍض لعواقب 
ــا يــرافــقــهــا مـــن تــمــطــيــٍط وحـــرف  الــتــجــديــد ومــ

محاور وانتهاًء بتبّدل هوّية العمل ككل.

في زمٍن مضى
منذ منتصف الثمانينيات وحتى بعد ولوجنا 
إلى األلفية الثالثة اعتمدت الشبكات الرئيسية 
على أرقام املتابعة الجماهيرية كدليٍل أساسي 

يتضمن المهرجان العديد 
من الفعاليات المصاحبة 

للعروض المسرحية

تعتمُد الشبكات 
الكبرى على أرقام 

المتابعة التخاذ قراراتها

ذكر هشام حداد 
أن إليسا »شبه أمية« 

و»ال تقرأ الجرائد«

2223
منوعات

شبكة Showtime التي تتشّبث بشّدة بأعمالها 
ة 

ّ
بقل املتعلقة  السلبية  النتائج  رغــم  الناجحة 

الجوائز، وإهمال النقاد بعد خروج العمل عن 
التي تنقلب بعد  األعــمــال   هي 

ٌ
سّكته؛ وكثيرة

4 أو 5 مــواســم ناجحة إلــى اســتــنــزاٍف تجاري 
لتشكيل خاتمة  باهت دون مسارات واضحة 
الــــذي تم   Shameless مــثــل املــتــابــعــني،  تــرضــي 
 مـــن Dexter و 

ّ
تـــجـــديـــده ملـــوســـم تـــاســـع، وكـــــل

Homeland اللذين وصال ملوسٍم ثامن.

كيف نعرف أنها النهاية
هــذا الــســؤال يــلــّح بــشــدة أكــبــر على األعــمــال 
ــرار إلـــى  ــمــ ــتــ الـــتـــي تـــبـــدو قــــــــادرة عـــلـــى االســ
الالنهاية، ضمن نموذج الحلقات املنفصلة 
 موسم لتشكيل 

ّ
 في نهاية كل

ّ
التي تصطف

الخاتمة  هــذه  عــامــة،  بقّصة  تــوحــي  خاتمٍة 
قـــد تـــكـــون مــشــّوقــة ملـــوســـم جـــديـــد أو حــدثــا 
يمكن اعتباره نهائيا، فما حصل مع روس 
قبل  مــمــكــنــا  كــــان   Friends فـــي  ورايـــتـــشـــيـــل 
موسمني على األقل على سبيل املثال، وهذه 
قبيل  من  أدواٍر  تبادل  أمــام  الحالة تضعنا 
 للشخصيات«؛ 

ً
»إنها النهاية فلنضع خاتمة

عوضا عن »هذه الخاتمة للشخصيات إذن 
وصلنا للنهاية«. إن التجديد املتتالي ليس 
حكرًا على الكوميديا، وإن كانت أكثر األنواع 
تضررًا منه، فالحدث الدرامي قابل للتجدد 
ويتأرجح بني كونه مناسبا أو مرفوضا من 
الكبرى  الكوميديا  جريمة  لكن  الجمهور، 
بــأن ال تكون مضحكا، هــي أول مــا يحصل 
 The Big ــداه املــنــطــقــي، وفـــي ــاوز مـ لــعــمــٍل جـ

Bang Theory خير مثاٍل لهذه الحالة.

ضد التجديد... ضد اإللغاء
ملسلسل  الهائل  الجماهيري  النجاح  اقترن 
املــســلــســل  وامــــتــــّد   ، نــــقــــديٍّ بــمــديــح   Seinfeld
لتسعة مواسم، حافظ بها جيري ساينفيلد 
املنحوتة  ونكاته  فــرادتــه  على  ديفيد  والري 
بــكــل احــتــرافــيــة، واملــســلــســل يــتــمــحــور حــول 
يــومــيــات كــومــيــديــان ومــواقــفــه مــع أصدقائه 
ــذا ما  دون قــصــة مــحــددة تنظم أحـــداثـــه، وهـ
 حــول ال 

ٌ
سبب انــتــشــار فــرضــّيــٍة أنــه مسلسل

حياة  يسبر  الحقيقة  فــي  هــو  بينما  شـــيء، 
عــروضــه،  تلهم  الــتــي  واملــواقــف  الكوميديان 
أتــــت الــنــهــايــة بـــقـــرار مــبــتــكــري املــســلــســل في 
مواجهة شبكة NBC التي خسرت أحد أكثر 
جماهيريته،  ذروة  فــي  نجاحا  مسلسالتها 
 5 تلقيه  يــنــّص على  عــقــدًا  رفــض ساينفيلد 
وهو  الــواحــدة؛  الحلقة  مقابل  دوالر  ماليني 
لــم تتجاوز أجـــور املمثلني أكثر  الـــذي  الــرقــم 
قــراره  يــبــرر ساينفيلد  اآلن.  ربــعــه حتى  مــن 
ــة هـــي أهــــم مـــيـــزات الـــفـــن؛ فــمــدى  مـ بــــأن املـــالء
الــنــكــتــة وطــولــهــا واســتــمــراريــتــهــا هـــي الــتــي 
تصبغ املنتج بصفة الفن أو اعتباره منتجا 
بع الري ديفيد منهجا مشابها 

ّ
متوّسطا، ويت

فـــي مسلسل   HBO تـــعـــاونـــه مـــع شــبــكــة فـــي 
Curb Your Enthusiasm الذي تجاوز املوسم 
التاسع، لكن مع توقفاٍت طويلة بني املواسم؛ 
وصلت لخمس سنوات بني املوسمني الثامن 
يكون  عندما  املسلسل  يــصــدر  إذ  والــتــاســع، 

هناك محتوى يليق بتقديمه.
ة األخــرى، تقبع كثير من األعمال 

ّ
الضف على 

 لحركة السوق واإلعالنات، ويكفي أن 
ً
رهينة

ُيجدول عرض مسلسٍل ما ليلة الجمعة كإنذاٍر 
بــوصــولــه لــلــهــاويــة، وتـــبـــرز تــجــربــة مسلسل 
الــذي صــارع للبقاء منذ املوسم   Community
الثالث حتى نهايته في املوسم السادس، وال 
يزال الجمهور على أمٍل بإصدار فيلٍم ختاميٍّ 
يعيد جمع أبطاله في الحرم الجامعي، الذي 
الكوميدي،  املسلسل  أحـــداث  كنفه  فــي  تـــدور 
 مــوســم على وضع 

ّ
كــل فــي نهاية  العمل  دأب 

ــنـــاديـــا  مــــكــــان األحـــــــــــداث فـــــي مــــــــــأزٍق خــــطــــر مـ
ــاذه، وبـــهـــذا ال  ــ ــقـ ــ الــجــمــهــور لـــلـــدفـــاع عــنــه وإنـ
دون  الحلقات بصورة صحيحة  تلقي  يمكن 
النظر لسياقها، واملعركة الحاصلة في سبيل 
ــي«  الــتــجــديــد؛ مــثــل أن يــجــلــس »جـــيـــف« و»آنــ
ويــقــتــرحــان أنــهــمــا يــجــب أن يقعا فــي الــغــرام 
إلنــقــاذ املـــكـــان، فــي كــنــايــٍة عــن الـــشـــروط التي 

رفض مبتكرو العمل االنصياع لها.

A

إسطنبول ـ العربي الجديد

ى قبل سنوات قليلٍة مضت، كانت مدينة 
ّ
حت

للسياح  دائــمــة  وجــهــة  التركية  حسانكيف 
مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. اآلن، تـــكـــافـــح هـــذه 
 اختفت العديد من 

ْ
املدينة من أجل البقاء، إذ

املعالم السياحية. وبداًل من الحافالت التي 
العالم في   السياح من كل أنحاء 

ّ
كانت تقل

املــاضــي، تــزدحــم شــــوارع املــديــنــة بــســيــارات 
ــي غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر،  ــــــه فــ

ّ
الــــبــــنــــاء، ألن

كيف«  »حسن  تقع  كاملة.   املدينة  ستغرق 
فـــي جــنــوب شـــرق تــركــيــا عــلــى ضــفــاف نهر 
دجلة، وتقع في منطقة ذات غالبية سكانية 
منذ  مأهولة  إنها  املؤرخون  ويقول  كردية. 
ولــكــنــهــا ستختفي  الــســنــني،  آالف  عـــشـــرات 
خــــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة تــحــت مـــيـــاه بــحــيــرة 
اصطناعية بسبب بناء سد إليسو لتوليد 
الكهرباء على نهر دجلة. ويشكل هذا السد 
الورشة الرئيسية في مشروع جنوب شرق 
األناضول. وهو مخطط يهدف إلى تنشيط 
اقــتــصــاد املــنــطــقــة الــتــي تهملها أنــقــرة منذ 

فترة طويلة، باالستناد إلى الطاقة والري.

جواد األسدي، »جنونستان« )األردن( تأليف 
وإخراج حكيم حرب، »ساللم يعقوب« )األردن( 
تــألــيــف وإخـــــــراج الـــحـــاكـــم مـــســـعـــود، »صــبــاح 
ومــســا« )املــغــرب( تأليف غــنــام غــنــام وإخـــراج 
عــبــد الـــجـــبـــار خــــمــــران، »قـــمـــرة 14« )تـــونـــس( 
تأليف بوكثير دومة وإخراج دليلة مفتاحي، 
»ليلك ضحى« )اإلمارات( تأليف وإخراج غنام 
غـــنـــام، »مــســافــر لــيــل« )مـــصـــر( تــألــيــف صــالح 

عبدالصبور، وإخراج محمود فؤاد صدقى.
ــــروض الــتــي  ــعـ ــ ــثــــانــــي، فـــهـــي الـ ــار الــ ــســ أمـــــا املــ
ــائـــزة الــشــيــخ الــقــاســمــي«،  تــتــنــافــس عــلــى »جـ
وهـــــــي: »الــــرحــــمــــة« )الــــكــــويــــت( تـــألـــيـــف عــبــد 
األمـــيـــر الــشــمــخــي وإخـــــــراج فــيــصــل الــعــبــيــد، 
»الـــطـــوق واإلســــــورة« )مــصــر( تــألــيــف يحيى 
املنعم،  عبد  ناصر  وإخـــراج  عبدالله  الطاهر 
ــــداد قــاســم محمد  »املـــجـــنـــون« )اإلمـــــــارات( إعـ
)األردن(  »النافذة«  العامري،  وإخــراج محمد 
القصص،  وإخـــراج مجد  تأليف مجد حميد 
ــراج  »ذاكـــــرة قــصــيــرة« )تـــونـــس( تــألــيــف وإخــ
وحــيــد الــعــجــمــي، »شــابــكــة« )املـــغـــرب( تأليف 
عــبــد الــكــريــم بــرشــيــد وإخـــــراج أمـــني نــاســور، 
ــراج إبــراهــيــم  ــ »عـــبـــث« )املـــغـــرب( تــألــيــف وإخــ
تأليف  )األردن(  مالمح«  بال  »نساء  رويبعة، 
عبد األمير الشمخي وإخراج إياد شطناوي.

فـــي حـــني يــضــم املـــســـار الـــثـــالـــث 10 عـــروض 

القاهرة ـ محمد كريم

ـــ 11  أقــيــم، يـــوم أمــــس، حــفــل افــتــتــاح الـــــدورة الـ
مـــن مــهــرجــان املـــســـرح الــعــربــي، وهـــي الــــدورة 
املوسعة التي تستضيفها مصر تحت شعار 
»نــحــو مــســرح عــربــي جــديــد ومــتــجــدد«، وذلــك 
فــي الــفــتــرة مــن 10-16 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الـــقـــادم. وتــنــظــمــهــا وزارة الــثــقــافــة بــالــتــعــاون 
في  الحفل  بــدأ  للمسرح.  العربية  الهيئة  مــع 
الساعة السادسة مساء. وقد تغير مكان حفل 
االفــتــتــاح عــّمــا كــان مــقــررًا مــن قــبــل، حيث وقع 
االخــتــيــار عــلــى أحـــد املـــســـارح الــخــاصــة بأحد 
فــنــادق الــقــاهــرة الستضافة الــحــدث، بـــداًل من 
املـــســـرح الــكــبــيــر بــــدار األوبــــــرا املــصــريــة الـــذي 
يــســتــضــيــف الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة الـــكـــبـــرى. أمــا 
العروض الفنية الرئيسية، فسوف تتوزع على 
مــســارح »الــهــنــاجــر« و»الـــبـــالـــون« و»الـــســـالم« 
و»الــجــمــهــوريــة« و»املــســرح الــقــومــي«، إضافة 
وتضمن  باملحافظات.  املحلية  الــعــروض  إلــى 
حفل االفتتاح كلمة »املسرح العربي« وألقاها 
الفنان الجزائري، سيد أحمد أقدومي، وكلمة 
لألمني العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب، 
إســمــاعــيــل عــبــد الــلــه، وكــلــمــة لـــوزيـــرة الثقافة 
 بعدها 

َ
ــِرض ــ املــصــريــة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم. ُعـ

فيلمان قصيران عن الهيئة العربية للمسرح 
واملــهــرجــان، ثــم تلتها فــقــرة فنية مــن إخـــراج 

خالد جالل.
ــذه الــــدورة  ــا عـــن الـــعـــروض املــشــاركــة فـــي هـ أمـ
ــارات؛  املـــوســـعـــة، فــقــد قــســمــت إلــــى ثـــالثـــة مـــسـ
يضم األول 7 عروض هي: »الحادثة« )مصر( 
ــنـــة« )مـــصـــر(  ــان، »املـــعـــجـ إخـــــــراج عـــمـــرو حــــســ
تــألــيــف ســامــح مـــهـــران وإخـــــراج أحــمــد رجـــب، 
»تقاسيم على الحياة« )العراق( إعداد وإخراج 

ويقول الناشط التركي، وأحد سكان املدينة، 
ريــدفــان آيــهــان، ملــوقــع »شبيغل أون اليــن«: 
»الكثير من التاريخ يوجد في هذه املدينة. 
تــدمــيــر هــــذه املـــديـــنـــة هـــو جــريــمــة كـــبـــرى«. 
الكثير من سكان املدينة  يناضل آيهان مع 
من أجل إيقاف مشروع السد الذي سيأخذ 
مياهه من نهر دجلة.  وقد سكن هذه القرية، 
وتــــنــــاوب عــلــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــحـــضـــارات 
والرومان  كاآلشوريني  القديمة،  والشعوب 
واألتراك، والكثير من الثقافات األخرى التي 
تركت بصمتها في املدينة. على املنحدرات 
بالقرب من النهر، توجد العديد من الكهوف 
القديم  اإلنسان  فيها  والتي سكن  القديمة، 
منذ آالف السنني. كل هــذا من املــفــروض أن 

يختفي. 

ثاني أكبر سد في البالد
فــي  ــيــــة  مــــاضــ ــيــــة  ــتــــركــ الــ ــكــــومــــة  الــــحــ أن  إال 
مــشــروعــهــا، وتــؤكــد أنــهــا تــبــذل كــل الجهود 
قل الكثير 

ُ
املمكنة إلنقاذ معالم املوقع التي ن

ــار عــمــلــيــات ضــخــمــة، ويــقــوم  ــ مــنــهــا فـــي إطـ
أيوبي  آثار مسجد  العمال، حاليا، بتثبيت 
يــعــود إلـــى الــقــرن الــرابــع عــشــر عــلــى منصة 
لنقلها مسافة ثالثة كيلومترات إلى »املنتزه 
املستقبل.  في  النور  سيرى  الــذي  الثقافي« 
ودشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مشروع إليسو عام 2006 عندما كان رئيسا 
لــلــحــكــومــة، ووعـــــد آنــــــذاك بــــأن الـــســـد الـــذي 
سيصبح ثاني أكبر سدود البالد، سيكون 
املــشــروع  ويتضمن  للسكان.  كبيرًا  مكسبا 
ــاء مـــديـــنـــة »حــســانــكــيــف جــــديــــدة« عــلــى  ــنـ بـ
النهر مــع شقق فسيحة  الجانب اآلخــر مــن 
املدينة  بناء  ومستشفى حديث جــدًا، ولكن 

الــجــديــدة، الــتــي هــي عــبــارة عــن صــفــوف من 
غير  موحلة  طــرقــات  بينها  تفصل  األبــنــيــة 
معبدة بغالبيتها، يعاني من تأخير كبير، 
والسكان الذين كان من املفترض أن ينتقلوا 
إلى منازلهم الجديدة في نهاية عام 2018، 

يـــنـــتـــظـــروا حـــتـــى صـــيـــف 2019.  أن  عــلــيــهــم 
أن يساهم  السكان  السد من  ويأمل مؤيدو 
في إنعاش السياحة بفضل ترميم الحصن 
وبــعــض الــكــهــوف الــتــي لــن تــغــمــرهــا املــيــاه. 
وحاليا، ينتظر املهندسون الضوء األخضر 

ــان إلغــــالق الــصــمــام األخـــيـــر من  ــ ــ مـــن أردوغـ
أصــل ثــالثــة فــي الــســد واالنــتــهــاء مــن حبس 
املــيــاه، وهــي عملية بــدأت الصيف املاضي، 
وعــنــدهــا ســيــبــدأ الــعــد الــعــكــســي ملـــدة ثالثة 

أشهر قبل أن تغمر املياه »حسانكيف«. 

مـــصـــريـــة ســتــســتــضــيــفــهــا مــــســــارح إقــلــيــمــيــة 
ــة واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة  ــدريــ ــنــ ــكــ بـــالـــقـــاهـــرة واإلســ
والفيوم، وهي عروض: »محطة مصر« تأليف 
محمد زناتي وإخراج رضا حسانني، »آخران 
االنتظار« تأليف سعيد حجاج وإخــراج  في 
حــــمــــاده شــــوشــــة، »شــــبــــاك مـــكـــســـور« تــألــيــف 
رشا عبد املنعم وإخــراج شادي الدالي، »أبو 
كــبــســولــة« تــألــيــف مــحــمــد الـــصـــواف وإخــــراج 
ــاري الــتــحــمــيــل« تــألــيــف  ــ مــحــمــد مـــرســـي، »جــ
ـــراج ســـامـــح الــحــضــري،  ــ ســـامـــح عــثــمــان وإخــ
الكاشف،  »إســتــوديــو« تأليف وإخـــراج عــالء 
»طــائــر« تأليف محمود جمال وإخـــراج عمر 
حــســني، »اعــمــل نــفــســك مــيــت« تــألــيــف السيد 
فهيم وإخراج أشرف عبد الجواد، »الوحوش 
الــزجــاجــيــة« تــألــيــف تنسي ولــيــامــز وإخـــراج 
مــــدحــــت مـــعـــتـــز، »الـــســـفـــيـــر« تـــألـــيـــف ســالفــو 

مروجيك وإخراج أحمد السالموني.
كما يتضمن املهرجان العديد من الفعاليات 
ــة، أبـــرزهـــا  ــيـ املـــصـــاحـــبـــة لـــلـــعـــروض املـــســـرحـ
املــســرح املصري  نــدوة موسعة حــول تجربة 
املسرح  وصــل  همزة  التجربة:  »نقد  بعنوان 
عــــام 1950«،  عــــام 1905 حــتــى  مـــن  املـــصـــري 
وتــقــام الـــنـــدوة خـــالل 6 أيــــام، ويـــشـــارك فيها 
كتاب وأكاديميون يقدمون رؤية نقدية لكل 
مــفــاصــل مــشــاهــد املـــســـرح املــــصــــري. إضــافــة 
إلــى ورش عــمــل، ومــعــارض للكتب والــصــور 
تطبيقية،  نــقــديــة  ونــــــدوات  الــفــوتــوغــرافــيــة، 
ومــــؤتــــمــــرات صـــحـــافـــيـــة ملـــنـــاقـــشـــة األعــــمــــال، 
ــع مـــؤســـســـات مــســرحــيــة دولـــيـــة،  ولــــقــــاءات مـ
ونشرة  مصريني،  ملبدعني  مؤلفات  وإصـــدار 
الفائزين  الفعاليات، وتتويج  ملتابعة  يومية 
فــي مسابقة كــتــابــة الــنــص املــســرحــي املــوجــه 

للكبار والصغار.

حسانكيف... مدينة تركية مهددة بالغرقحفل افتتاح الدورة الموسعة من مهرجان المسرح العربي
ستختفي مدينة حسانكيف 

التركية خالل الشهور 
القليلة المقبلة، بسبب 

مشروع سد إليسو، الذي 
يهدف لتوليد الكهرباء 

من مياه نهر دجلة

عمر بقبوق

بينما كانت الكاميرا تالحق جسد الراقصة املثير، 
وهـــي تــتــمــايــل، كـــان مغني فــرقــة »مــشــروع ليلى«، 
ــادر الــتــصــويــر  حــامــد ســنــو، يـــحـــاول أن يــخــتــرق كــ
ليظهر بلقطات محدودة في فيديو كليب أغنيته 
الــتــالعــب  ــــالل  خـ مــــن  لــيــصــنــع   ،)2013( ــــن«  ــــوطـ »الـ
بــمــفــهــوم الـــهـــامـــش واملــــركــــز إطــــــارًا يـــزيـــن األغــنــيــة 
ويــتــنــاغــم مــعــهــا بــاملــعــنــى؛ فــهــو بــأغــنــيــتــه يسخر 
مــن آلــيــة صــنــاعــة الــتــرفــيــه فــي لــبــنــان وتسخيرها 
السياسية  الــقــضــايــا  عــن  األذهــــان  لتشتيت  كــــأداة 
الـــراهـــنـــة. ورغــــم أن الــكــلــيــب بـــدا طــريــفــا وصـــادمـــا، 
ولكنه فــي الــوقــت ذاتـــه كــان يــرســخ صـــورة نمطية 
ســــائــــدة فــــي مــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي، فـــحـــني وضــعــت 
مناقضة  كجبهة  الراقصة  جسد  ليلى«  »مــشــروع 
ضمنيا  توافق  وكأنها  بــدت  السياسية،  للقضايا 
بالفنانات  تليق  ال  كــمــوضــوع  الــســيــاســة  أن  عــلــى 

االستعراضيات. 
الــصــورة النمطية، ومــا يحيط بها مــن جــدل،  هــذه 
أيـــام، عندما قامت  قبل  السطح  لتطفو على  عــادت 
الــفــنــانــة، إلــيــســا، الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــبــيــر عـــن آرائــهــا 
 حــلــت ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج »صـــار 

ْ
الــســيــاســيــة، إذ

الـــوقـــت«. فــجــاء الـــرد قــاســيــا مــن اإلعـــالمـــي الساخر 
هشام حداد، الذي عمد عبر تغريدة له على »تويتر« 
إلـــى إلــغــاء رأي إلــيــســا الــســيــاســي، مــن خـــالل إلــغــاء 

تقرأ  أمية« و»ال  باعتبارها »شبه  بالتعبير،  حقها 
انتقاده  استنبط  أن حــداد  وبــدا واضحا  الجرائد«. 
من خالل طبيعة الفن الذي تقدمه إليسا، واملقصود 
هنا األغاني العاطفية والفيديوهات االستعراضية. 
إال أن جــمــهــور إلــيــســا تكفل بــانــتــقــاد هــشــام حـــداد، 
وبـــنّي مــن خــالل املــنــشــورات الــغــزيــرة أن إليسا تقع 
 إنها حاصلة على 

ْ
بمكانة فوق الصورة النمطية، إذ

ماجستير بالعلوم السياسية. ولكن، ماذا لو كانت 
يحق  أال  األكاديمية؟  الشهادة  هــذه  تملك  ال  إليسا 

لها أن تمتلك رأيا، وتعبر عن موقفها السياسي؟ 
أغلب الظن أن آراء إليسا السياسية، لو تفوه بها 
ــر« يــغــنــي أغـــانـــي عــاطــفــيــة، وال يحمل  ــ مــغــنــي »ذكـ
شهادة أكاديمية، لكانت لقيت قبواًل وأخذت على 
محمل الجد؛ بل إن تعاطي املحاورين في البرامج 
الحوارية مع الفنانني الذكور يبدو مختلفا تماما، 
عــنــد مــنــاقــشــة املــواضــيــع الــســيــاســيــة، عــمــا يحدث 
الهمز  اختفاء  ليبدو  أنــثــى.  الضيفة  تكون  عندما 

واللمز بحوارات الرجال تعبيرًا ضمنيا عن صورة 
نمطية أشمل، وهي أن السياسة كموضوع ال تليق 
بــاملــرأة. وذلـــك مــا يبني أن املشكلة أســاســا تتعلق 
والصور  باملجتمع،  املتحكمة  الذكورية  بالعقلية 
ال  والــفــن؛ فمجتمعنا  املـــرأة  عــن  السائدة  النمطية 
الــتــي كــان ُينظر  تفصله ســوى عــقــود عــن الحقبة 
فــيــهــا بــدونــيــة إلـــى الــفــنــانــني عــمــومــا، وال يفصله 
ســوى قــرن واحــد عــن حقبة كــان فيه العمل الفني 
ــرأة، نــاهــيــك بــكــون الحياة  »تــابــو« مــحــرمــا عــلــى املــ
ــة فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة،  الــســيــاســيــة ال تــــزال ذكـــوريـ

ويحتل الرجال معظم املناصب السياسية فيها. 
ورغـــم أن األفــكــار الــتــي كــانــت ســائــدة فــي النصف 
ــقـــرن املـــاضـــي تــضــعــضــعــت مـــع مـــرور  ــن الـ األول مـ
الزمن، ولكن املجتمع لم يتحرر منها بشكل كامل؛ 
فــاســتــخــدام اســــم الــفــنــانــة االســتــعــراضــيــة، مــريــام 
اللبناني  الــنــواب  في مجلس  قبل سنتني،  كلينك، 
كــنــوع مــن النكتة مــن قــبــل نــائــب مــجــهــول الــهــويــة، 
هو دليل على النظرة السائدة للعالقة بني األنوثة 
ــالـــس الــســيــاســيــة  ــيـــاســـة داخــــــل أروقـــــــة املـــجـ والـــسـ
ــم تــصــديــرهــا  ــــورة الـــتـــي تــ ــــصـ ــة. وهـــــي الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ســريــعــا عــن طــريــق وســائــل اإلعــــالم الــتــي لــم تجد 
ــر مــشــكــلــة، فــاســتــضــافــت كــلــيــنــك بــبــرامــج  ــ فـــي األمـ
حوارية ناقشت آراءها السياسية بأسلوب ساخر، 
وأدرجــت ضمن هذه البرامج صــورًا ترصد نشاط 

كلينك السياسي، لتحوله إلى نكتة فاقعة!

صناع الدراما يستسهلون الربح السريع

)Getty( سكن اإلنسان في هذه المدينة منذ آالف السنين

تم استخدام 
اسم مريام 
كلينك في 
مجلس النواب 
)Getty( اللبناني

)Getty( سيتم عرض »الوحوش الزجاجية« من تأليف تنسي وليامز

)Getty( ديفيد لينش ،Twin Peaks مخرج

مع ازدياد منصات البّث، يعمد صناع المسلسالت، طمعًا بالربح السريع، إلى إنتاج أجزاء جديدة 
من مسلسالت سبق أن انتشرت. يؤّدي هذا التجديد إلى تغيير في هوية العمل أحيانًا

تجديد المسلسالت

تنميط الفنانات العربيّات

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

حول العالمفعالية

تحّول اإللغاء والتجديد 
من عالقة كّمية منوطٍة 

بالجمهور إلى قاعدٍة ترصد 
البنى االجتماعية وتبّدالت 

الجغرافيا االفتراضيّة. ووفقًا 
لما سبق، يمكن قراءة حادثة 
المسلسل الذي لم يُعنون قّط 
بعدما اعتزمت منّصة آمازون 

إنتاجه؛ فالمشروع الذي نال 
ميزانية 160 مليون دوالر إلنتاج 

موسمين دفعًة واحدة، 
وارتبط به روبيرت دي نيرو 

وجوليان مور وأوليت دّفة 
اإلخراج لدايفيد أو راسل لن 

يرى النور بسبب ضلوع 
هارفي واينستين 

)الصورة(، ذي السمعة 
الرديئة، بتنفيذ إنتاجه.

إبعاد هارفي 
واينستين
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



املعنون  الفصل  املختلف. وقد حظي  ُيلغي 
املشترك  كتابه  مــن  الــاســامــيــة«  بـ«عناصر 
مــع مــاكــس هــوركــهــايــمــر، »جـــدل الــتــنــويــر«، 
ــبـــة لــــكــــل فــلــســفــة  ــالـــنـــسـ ــيــــرة بـ ــبــ بـــأهـــمـــيـــة كــ
تتضّمن  الــعــقــل  بــنــيــة  إن  نــقــديــة.  بيثقافية 
وأدورنـــو،  هوركهايمر  يــرى  كما  بداخلها، 
أمــام  املنغلق  فالعقل  الــاســامــيــة.  إمــكــانــيــة 
بالضرورة  ينتهي  املتماثل  وغير  املختلف 
إلى ممارسة العنف على املوضوع الغريب. 
فان في كتابهما ما سبق وأّكده 

ّ
سيؤكد املؤل

م هـــو الــعــود  فــالــتــر بــنــيــامــن مـــن أن الـــتـــقـــدُّ
األبدي للكارثة. 

يــقــول ســـؤال »جـــدل الــتــنــويــر«: ملـــاذا يمتلك 
مفهوم التنوير هذه البنية الجدلية، والتي 
 
ً
مباشرة البشرية  م  تقدُّ فكرة  ربط 

ُ
ت عبرها 

م املــســتــمــر  الــــتــــقــــدُّ ــة؟ إن صـــــــورة  ــارثــ ــكــ ــالــ بــ
التنوير،  فكرة  تمّيز  والتي  البشر،  لتاريخ 
»جدل  في  راديكالي  بشكل  فضحها  سيتم 
التاريخية  الفلسفة  مــن  انطاقًا  التنوير«، 
ل 

ّ
السلبية لفالتر بنيامن. إن آوشفيتز تمث

قطيعة نهائية في وعي التنوير األوروبي. 
بنيامن  كتب  من حياته،  األخير  العام  في 
ــي مــفــهــوم الـــتـــاريـــخ«، فـــي لحظة  مــقــالــه »فــ
ــل،  ــ تـــاريـــخـــيـــة حـــاســـمـــة، ســيــفــقــد فــيــهــا األمـ
السوفياتي  االتحاد  توقيع  بعد  خصوصًا 

وأملانيا النازية مليثاق عدم االعتداء )1939(، 
وفي ذلك املقال سيتحدث عن ماك التاريخ 
انطاقًا من لوحة شهيرة لبول كلي تحمل 

اسم أنجيلوس نوفوس.
فـــي األطـــروحـــة الــتــاســعــة مـــن مــقــالــه »حـــول 
مــفــهــوم الــتــاريــخ«، يكتب بــنــيــامــن: »هــنــاك 
صورة لبول كلي إسمها أنجلوس نوفوس 
)املــــاك الــجــديــد(. إنــهــا تــصــّور مــاكــًا يبدو 
كما لــو أنــه يستعد لابتعاد عــن شــيء ما، 
وهو يحّدق به. أعينه مفتوحة عن آخرها، 
فــاغــرًا فـــاه ومــفــردًا جــنــاحــيــه. يــتــوجــب على 
الصورة.  أن يكون على هــذه  التاريخ  مــاك 
لــقــد ولــــى وجــهــه بــاتــجــاه املـــاضـــي. وحــيــث 
تــظــهــر لــنــا ســلــســلــة مـــن األحـــــــداث، ال يلمح 
ــيــــدة، تجمع  هـــو ســــوى كـــارثـــة واحــــــدة وحــ
ــقـــاض وراء  فـــي طــريــقــهــا، وبــــا تـــوقـــف، األنـ
األنـــقـــاض وتــقــذف بــهــا أمـــام أقـــدامـــه. يحبذ 
ــوتـــى ويــجــمــع   لــيــوقــظ املـ

ً
ــو يــتــريــث قــلــيــا لـ

قطع الحطام. لكن عاصفة تهب من الجنة، 
لتلتصق بجناحيه، حتى أنه يعجز، بسبب 
قوتها، عــن أن يطويهما مــن جــديــد. تدفعه 
الــعــاصــفــة بــا تــوقــف نــحــو املستقبل الــذي 
يوليه ظهره، بينما ترتفع كومة من الحطام  
أمامه صوب السماء. هذه العاصفة هي ما 

نسّميه التقدم«. 
الــتــقــدم، ينتقد بنيامن  وفـــي نــقــده ملــفــهــوم 
التيار التاريخاني الذي أّسس لعلم التاريخ. 
ينتقد رغبة هذا التيار في تأسيس نظرية 
بقوانن  يرتبط  لإلنسانية،  شامل  لتاريخ 
العلوم  ملنهجية  محاكاة  فــي  عــامــة،  وسنن 
وبعبارة  عشر.  الثامن  القرن  في  الطبيعية 
ــّور الـــخـــطـــي لــلــزمــن  ــتــــصــ أخــــــــرى، يــنــتــقــد الــ
ومــركــزيــة فــكــرة الــتــقــدم فــي الــتــاريــخ. ويــرى 
أن الــفــكــر الــتــاريــخــانــي فـــي إعـــائـــه ملــفــهــوم 
التقدم، ال يلقي بااًل لكل تلك املظالم، بل إنه 
يبررها باعتبارها ثمنًا للتقدم أو ضرورة 

ال مناص منها. 
ــه بـــنـــيـــامـــن إلــــــى الــــوجــــه املــظــلــم  ــبـ ــتـ ــد انـ ــقـ لـ
لــه، كتبه خال  التقّدم منذ أول نص  لفكرة 
الثانية والعشرين،  فــي ســن  دراســتــه وهــو 
التقدم  لفكرة  سنة 1914، معبرًا عن رفضه 
املــســتــمــر داخــــــل الــــحــــداثــــة. يــكــتــب فــــي هـــذا 
: »إن 

ً
النص املوسوم بـ«حياة الطاب« قائا

ثقته بانهائية  للتاريخ، في  هناك تصورًا 
الزمن، ال يفّرق إال بن إيقاع البشر والحقب، 
والــذيــن يتحركون فــي ســرعــة أو بــطء على 
مسار التقدم«. إن األمر يتعلق لدى بنيامن 
الــتــاريــخــي، وألفــكــار  بنقد راديــكــالــي للعقل 
والــتــقــدم،  والسببية  االســتــمــرايــة  قبيل  مــن 

رشيد بوطيب

ليست الفلسفة صناعة للمفاهيم 
ــــوة إلــــى الــحــذر  بـــقـــدر مـــا هـــي دعـ
والــحــيــطــة مــنــهــا. هــكــذا يمكن أن 
فَهم فلسفة املفّكر األملاني تيودور أدورنو 

ُ
ت

كــتــاب  صــاحــب  طــــّور  لــقــد   .)1969  -  1903(
»نظرية إسطيتيقية« تصّورًا عن العقانية 
يسمح باملختلف، وفي لغته بغير املتماثل 

.)Das Nichtidentische(
أيار  االفتتاحية في مايو/  منذ محاضرته 
أّكد  الفلسفة«،  بـ«راهنية  واملوسومة   1931
ي عن الوهم املثالي 

ّ
التخل أدورنــو ضــرورة 

الذي يقول بقدرة الفكر على اإلحاطة بكلية 
الــواقــعــي. عشر ســنــوات بعد ذلـــك، سيكتب 
ــي هــو الاحقيقي«  

ّ
شــذرتــه املــعــروفــة »الــكــل

ردًا على فلسفة هيغل ومقولته املعروفة في 
هو  »الحقيقي  الــــروح«:  »فينومينولوجيا 
الكلي«. فهيغل يصف في »فينومينولوجيا 
ــروح« مـــراحـــل تـــطـــّور الــعــقــل، ُصـــعـــدًا إلــى  ــ الــ
العقل املطلق أو الهوية املطلقة، إلى الكلي. 
ـــح أدورنـــــــو كــيــف أخـــضـــع هــيــغــل في 

ّ
يـــوض

 » نهاية املــطــاف »غــيــَر املــتــمــاثــل«، »الــخــاصَّ
والكلي.  للعام  املتماثل،  للعقل  و«الــغــريــَب« 
إن العقل في طريقه املضّرج بالدم إلى الكلي 

منصور الجميل

فــي كتابيه »مفهوم الــدولــة اإلســامــيــة: أزمــة 
و»نشأة   ،)2014( الحداثة«  وحتمية  األســس 
الفكر السياسي اإلسامي وتطّوره« )2015(، 
امحمد  املغربي  واألكاديمي  الباحث  اشتغل 
املثالي  للتصّور  جديدة  قــراءة  على  جبرون 
ــــذي  ــــول مـــفـــهـــوم الــــدولــــة فــــي اإلســــــــام، والـ حـ
استند إلــى فــكــرة »كــمــال« الــخــافــة الــراشــدة، 
ــــودة إلـــيـــهـــا مــع  ــعـ ــ وهـــــي فـــكـــرة تـــســـتـــوجـــب الـ

مستجّدات العالم املعاصر.
فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »فـــــي هـــــدي الــــقــــرآن فــي 
ــم: أطــــــروحــــــة بــــنــــاء فــقــه  ــ ــكـ ــ ــــحـ الــــســــيــــاســــة والـ
الــصــادر  الــقــيــم«،  املــعــامــات السياسية عــلــى 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة 
ـــف تــنــظــيــراتــه في 

ّ
ــؤل الـــســـيـــاســـات«، يـــطـــّور املـ

تجديد الفكر السياسي اإلسامي وتحديثه، 
ليكون مرجعية أخاقية لبناء الدولة املدنية 

الحديثة في املجال العربي اإلسامي.
ــفــاتــه مقاربة 

ّ
يــقــّدم جــبــرون فــي عـــدد مــن مــؤل

تخالف السائد في اعتبار »دولة العصبية« 
التي بــدأت مع العهد األمــوي واستمرت إلى 
 الــشــرعــيــة وتـــّمـــت مبايعة 

َ
ــوم، مــنــقــوصــة ــيـ الـ

الخلفاء فيها باإلجبار، مشيرًا إلى أن الدولة 
اإلسامية في تلك املرحلة اكتسبت نظرّيتها 
 
ً
حاكمة استمرت  التي  التاريخية  السياسية 

وضابطة حتى مشارف العصر الحديث.
للخافة  »الــكــمــالــيــة«  الـــتـــصـــّورات  أن  ويــــرى 
قبل األموّين، أّدى - في جميع العصور- إلى 
عهم إلى »دولة 

ّ
إرباك خطوات املسلمن، وتطل

أدورنو مربّيًا
تنبّهنا فلسفة المفّكر األلماني تيودور أدورنو إلى أن التنوير الذي أراد لنفسه أن يكون 
محرّرًا للبشر من إكراهات الطبيعة قاد في النهاية إلى قمعها؛ فاإلنسان، حسب ما 

ذهب إليه، ال يمكنه تهميش الطبيعة ألن عقله يمثّل لحظة من لحظاتها، وبالتالي 
فإن التنوير بات يتصرّف إزاء األشياء تصرّف الديكتاتور إزاء البشر

في كتابه الصادر 
حديثًا عن »المركز 

العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات«، 

يواصل الباحث 
المغربي محاوالته 

النظرية لتجديد 
الفكر السياسي 

اإلسالمي

امحمد جبرون مراجعة لتاريخ من التنظير السياسي في اإلسالم

من أجل  وقف 
العود األبدي للكارثة

وقف أدورنو ضد 
الفلسفات التي كانت 

تعمل على إلغاء المختلف

تنتهي العقالنية إلى 
ممارسة العنف على كل 

موضوع غريب

التي  الــســرديــات  أدورنـــو  ــيــودور  ت داَن 
أنتجتها الحداثة األوروبية حول الثقافات 
»الجدل  كتابه  نهاية  في  المختلفة. 
محاولته  على  نقف  )الصورة(،  السلبي« 
يتحّدث  حين  وذلك  اآلخر،  فكرة  لبلورة 
ضد  اآلخر  »صمود  عن  األلماني  المفّكر 
القبول  إلى  يدعو  بذلك  وهو  الهوية«، 
ُتبطن  دعوة  وهي  التفكير،  في  باآلخر 
الهوية  إكــراهــات  من  للتحرّر  محاولة 
فعُل  ليصبح  الغربية،  الفلسفة  داخــل 
التفكير بمثابة فعل ضيافة وخروج من 

الذات.

التفكير كفعل ضيافة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

ال ُيخفي الروائي األميركي بول أوستر يهوديته كثقافة مرجعية، وفي 
لثقافة  الرئيسية  املــكــونــات  مــن  ــدة  واحـ الــيــهــوديــة  تــكــون  روايــاتــه  معظم 
شخصياته أيضًا، حيث ترى كيف يستخدم معظم الرموز التوراتية في 
علن عن يهوديتها، ال لتناقش 

ُ
إشاراته األدبية، كما ترى أن شخصياته ت

ل فــي الــوضــع الــبــشــري. وفي 
ُّ
مــوضــوع اإليــمــان أو الــعــبــادات، بــل للتدخ

اضطهادهم  إلــى  أفضت  يهوديتهم  أن  يستخلص  الــقــارئ  فــإن  الغالب، 
مــن قــبــل قــوى عــديــدة فــي الــتــاريــخ، وســـوف نــرى تــكــرار اإلشــــارات إلــى 
بحيث  تاريخية؛  مرحلة  مــن  أكثر  فــي  لــه  تــعــّرضــوا  الــذي  الهولوكوست 
بات املكان الوحيد الذي يضمن بقاءهم أحرارًا آمنني من العزلة والطرد، 
يذكرها  التي  فلسطني  هــو  عــن شخصياته،  الــروائــي  يعلن  مــا  بحسب 

 كأرض نهائية لليهودي.
ً
صراحة

في روايته »1234«، نجده يصّرح بأن فيرغسون ودانا عرفا أن عالقتهما 
لم تكن إال شأنًا عابرًا، وأن أميركا مكانه، وليس مكانها، وأنها تترّيث حتى 
مزرعة  في  لتعيش  »إســرائــيــل«  وجهها شطر  يّمم 

ُ
ست وعندها  ج،  التخرُّ

جماعية بني البحر والجليل ومرتفعات الجوالن. ذلك أن ـ الكالم اآلن لبول 
أوستر ـ »كل ما أراَدته، )املقصود دانا( ال جامعة، ال كتب، ال أفكار كبيرة، 
فقط أن تزرع نفسها في مكان ما مع النفوس األخرى، وتفعل ما تشاء 
البلد بالطبع هو  فعله، كي تنتمي إلــى )بلد لن يطردها خــارجــه(«. وهــذا 
فلسطني، بالنسبة إلينا، نحن العرب، و«إسرائيل« بالنسبة إليه كيهودي. 

)يضع الناشر واملترجم تصويبات لهذا في الهوامش(.
كثيرة  الفلسطينيني شبهات  مأساة  يتجاهل  الــذي  أوستر  موقف  يثير 
القول إن األدب ال  املعتاد  القضايا اإلنسانية.  الروائّيني من  حول موقف 
يفاوض على الحقيقة اإلنسانية، غير أن الروائي يكسر هذه القاعدة هنا، 
، حيث ُيبدي في الرواية المباالة مقصودة ملأساة 

ً
إذا كانت تلك قاعدة فعال

د فقط على مأساة املجموعة الدينية 
ّ
شعب كالشعب الفلسطيني، كي يؤك

أو اإلثنية التي ينتمي إليها. 
 قصة تتضّمن الكثير 

ّ
وكما يشير هو نفسه في »كتاب الذاكرة«، فإن كل

من املعاني الرمزية، فإذا قال لك شخص في الواقع املعيش: »أنا ذاهب إلى 
(، فإن تفاعلك مع 

ً
أورشليم« )املالَحظ أنه لن يقول أنا ذاهب إلى القدس مثال

كالمه يختلف عن تفاعلك مع الجملة ذاتها لو قيلت في رواية، أي إذا قال 
ر في الدالالت، أي بالداللة الدينية للمدينة 

ّ
ذلك شخص في رواية، فهنا تفك

»أو دورها كمكان ميتافيزيقي«. وهذا صحيح ومؤشر إلى أن استخدام 
ة بمصير الفلسطيني.

ّ
الرمز لديه يشير إلى يقني ثقافي ال يحفل البت

يــعــرف أوســتــر الــتــاريــخ املعاصر جــّيــدًا، ويعلم كــل شــيء عــّمــا حــدث في 
الــنــصــف األول مــن الــقــرن الــعــشــريــن فــي فلسطني، ويــعــلــم أيــضــًا أنـــه في 
كــل مــّرة يجد اليهودي أمــانــًا لــه فــي فلسطني، أو فــي »إســرائــيــل« الحقًا، 
رد أو اقتلع فلسطينيًا من أرضه. وهنا فإن 

َ
بحسب الروائي، يكون قد ط

املسألة تتجاوز حرية الروائي في أن يرى الحقيقة كما يريد، إذ إن املوقف 
األخالقي واإلنساني ال َيحتمل أن نرى بعني واحدة.

الروائي والحقيقة

فكر

فعاليات

وللتصور املتفائل عن التاريخ. نلتقي مثل 
الــثــيــوديــســا لايبنيتز،  فـــي  الــتــصــّور  هـــذا 
ــــخـــــاص املــســيــحــيــة،  املـــحـــكـــومـــة بـــفـــكـــرة الـ
والــتــي تــرى أننا نعيش فــي أفضل العوالم 
النهائية.  العدالة  إلــى  يقودنا  التاريخ  وأن 
ونلتقي التصّور نفسه طبعًا عند هيغل في 
للوعي  تقدمًا  باعتباره  التاريخ«،  »فلسفة 

بالحرية.
ســيــقــوم هــوركــهــايــمــر وأدورنـــــــــو، والـــلـــذان 
يــتــقــاســمــان الـــتـــصـــّور الــســلــبــي نــفــســه عــن 
في  عناصر  باستثمار  التاريخي،  التطّور 
فــي سياق  بنيامن  لفالتر  الــتــاريــخ  فلسفة 
نقدهما للعقل. إن تطّور البشرية، واملتمثل 
التفكير،  عــبــر  الطبيعة  عــن  انفصالها  فــي 
وتــنــظــيــمــهــا لــلــعــالــم فـــي نــســق مــفــاهــيــمــي، 
إن هـــذه الــســيــطــرة عــلــى الــطــبــيــعــة، ستمس 
ــة لــلــبــشــر أنـــفـــســـهـــم. إذ  ــيـ ــلـ الــطــبــيــعــة الـــداخـ
يــتــوجــب، فــي نــهــايــة املــطــاف، إخــضــاع هــذه 
الطبيعة الداخلية أيضًا للمفهوم، وفي هذا 
السياق، يعيش اإلنسان في خوف مستمر 
ــرة أخـــــــرى فــــي الــطــبــيــعــة  ــ مــــن أن يـــســـقـــط مــ
ويفقد حريته املزعومة. وفي هذا التصّور، 

إسامية حديثة«، وفــي هــذا االتــجــاه كرست 
ــيــــارات إســـامـــيـــة مـــعـــاصـــرة كــثــيــرة عملها  تــ

الستعادة نموذج الخلفاء الراشدين.
األّمــة اإلسامية كانت  ــف على أن 

ّ
املــؤل يؤّكد 

ــداع نــمــوذجــهــا الـــحـــداثـــوي في  ــ مــرشــحــة إلبــ
نسق مشروع )الدولة - األمــة( بعد استنفاد 
ــيــــة« صـــاحـــيـــتـــه  ــبــ ــعــــصــ نــــــمــــــوذج »دولــــــــــــة الــ
التاريخية، لكن االحتال االستعماري أفسد 
هها. في كتابه الجديد، ُيقّدم  على األمة توجَّ
السياسية  للتيارات  رصينة  علمية  مناظرة 
ــيـــة ودعــــــــــاة الـــحـــاكـــمـــيـــة  ــفـ ــلـ ــة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
 
ً
املــســتــنــدة إلــــى الــجــزئــيــات الــنــصــيــة، جــاعــلــة
األعم  فاألغلب  تاريخية،  فــوق  كائنات  منها 
مــــن املـــنـــاقـــشـــات الــســيــاســيــة بــــن املــســلــمــن، 
معتدلن أو متشّددين، تدور داخل البراديغم 
جه إلى املقاصد الُكلية؛ 

ّ
 ما تت

ً
السلفي، وقليا

وهو أيضًا محاولة اجتهادية إلعادة تشكيل 
الـــعـــقـــل الـــســـيـــاســـي اإلســـــامـــــي عـــلـــى أســـس 

متصالحة مع الحداثة.
ــى أن الــعــقــل الــفــقــهــي الـــذي  ــــف إلــ

ّ
يــلــفــت املــــؤل

املعاصرة  الــتــدّيــن  مسائل  لحل  بــه  ُيستعان 
ناقٌص ونسبي، وأن ثمة أمرين يحوالن دون 
ق أخاقية السياسة من منظور إسامي 

ُّ
تحق

في السياق املعاصر: األول، عدم التمييز بن 
أحكام  في  ية 

ّ
املتجل الفقهية  وصورها  القيم 

مرجعية  غياُب  والثاني  الشرعية،  السياسة 
تأطير  قـــادرة على  قيمية واضــحــة ومبتكرة 
سليمًا،  أخاقيًا  تأطيرًا  السياسية  الحداثة 
الــتــي يشهدها  املعاماتية  الــثــورة  ومــواكــبــة 

الحقل السياسي.

النهاية  وفـــي  الــخــارجــيــة  الطبيعة  تــتــحــول 
إذ من  عــدو لإلنسان،  إلــى  الطبيعة نفسها 
أجل املحافظة على نفسه، سيعمد اإلنسان 
بمساعدة العقل، إلى قمع طبيعته الداخلية 

والخارجية. 
يــكــون  أن  لــنــفــســه  أراد  ــــذي  الــتــنــويــر، والـ إن 
ــن إكـــــراهـــــات الــطــبــيــعــة،  ــرًا لــلــبــشــر مــ ــريـ تـــحـ
ــــى قـــمـــعـــهـــا. فـــاإلنـــســـان  ــــب إلــ ــيـــقـــود ال ريــ سـ
ــات الــطــبــيــعــة  ــراهــ ال يــمــكــنــه الـــتـــحـــّرر مـــن إكــ
ــة مـــــن لـــحـــظـــاتـــهـــا.  ــثـــل لـــحـــظـ ــمـ ــه يـ ــلـ ــقـ ألن عـ
فــهــذا الــتــنــويــر الــــذي طــلــب تحقيق الــحــريــة 
اإلنــســانــيــة، يــتــصــرف، كــمــا نــقــرأ فــي »جــدل 
التنوير«: »إزاء األشياء، تصرف الديكتاتور 
الــعــقــل كوسيلة  الــبــشــر«.  وبــمــســاعــدة  إزاء 
املواضيع ألنساق  إخضاع  للتنوير، سيتم 
مـــن خصوصيتها  وتــجــريــدهــا  مــفــهــومــيــة، 
ــدل الــتــنــويــر يـــؤكـــد زواج  ــا. إن جــ ــعـــددهـ وتـ
الحرية والهيمنة في العقل الغربي، إنه، كما 
كتب أدورنو في شذراته حول فاغنر، يمثل 
»وحدة الهيمنة على الطبيعة واندحار هذه 

الطبيعة في اآلن نفسه«. 
بــجــدل تحّرر  إذن  العقل محكوم  إن جــوهــر 

ــــق لـــــه. إن  ــرافـ ــ ــذات وتـــدمـــيـــر الــطــبــيــعــة املـ الــــــ
الــجــدل يــشــيــر إلـــى الــتــدمــيــر الـــذاتـــي للعقل، 
بما أن العقل في النهاية هو جــزء من هذه 
الطبيعة. هذا التدمير الذاتي سيجد تحققه 
األمثل في الفاشية. ففكرة التنوير ال يمكن 
فصلها عن سياسة إقصاء األقليات. فالذات 
املتماثلة مع نفسها، تقمع كل ما يقف على 
ــذه الـــهـــويـــة، أي كـــل مـــا هو  الــنــقــيــض مـــن هــ
خاص وغريب وغير متماثل. إن فكرة غير 
ــة مــركــزيــة فـــي فلسفة  املــتــمــاثــل تــمــتــلــك داللــ
أدورنو، إذ في ذلك الفصل الذي يقيمه العقل 
بن الذات واملوضوع، تتكلس الهوية ذاتها، 
ــتــــاف.  ــن تـــجـــربـــة االخــ ــزة عــ ــاجــ وتـــصـــبـــح عــ
االنفتاح  الــذات عاجزة عن  وإذا ما أضحت 
على تجربة الغريب، واكتفت بإعادة إنتاج 
كــذات متماثلة، ومــا يمثله ذلــك من  نفسها 
العقل، فإن ذلك  إضفاء للطابع املطلق على 

سيقود ال ريب إلى الاعقانية.

إطاللة
تصويب

حمزة كوتي

 متجمٌد وحياتي 
ٌ

الحجر زوال
ــن هـــــــــــواء؛ ال تــقــف  رحــــــــى مــــ
إلـــى نــقــطــٍة أو حــطــام. تسقط 
الــشــمــُس فـــي الـــكـــوب والــقــمــر 
ــٍر مــن  ــحــ  الــــــَعــــــْوَم فــــي بــ

ُّ
ــل ــمــ يــ

ــكـــي أعــطــي  األبـــــحـــــر. أتــــيــــُت لـ
ــا إلـــــى بـــيـــٍت مــنــكــوس  ســــالًمــ
األسماك؛  صائد  إلــى  ومعنى 
ٌم 

َ
وَمْعل عنكبوٍت   

ُ
لكنني خيط

ــــني مــن  ــاربــ ــ ــهــ ــ ــ فــــــي طـــــريـــــق ال
الخوف.

■ ■ ■
يــحــدثــنــي املــحــكــوم بـــاإلعـــدام 
عــــن خـــســـارتـــه فــــي الـــعـــيـــش؛ 
ثيابها  عـــن  امـــــرأة  ــمــنــي 

ّ
وتــكــل

الـــــتـــــي ســــقــــطــــت فــــــي الــــطــــني؛ 
ويــأتــي الــجــنــديُّ ويــطــلــق عليَّ 
أمـــوت.  ال  ولكنني  الــرصــاص 
ــوٍم يبكي  أتـــى الــجــنــديُّ ذات يـ
ه أضاع البندقية وما 

َّ
ويقول إن

 
ً
 يطارده. ينام قليال

ٌ
زال طيف

ه يمشي في 
َّ
من الليل ويرى أن

ا واملــرأة 
ً
ــه خائف مِّ

ُ
أ طريقه إلــى 

نسيت أن تغسل في الصباح 
ثيابها امللطخة بالطني.

■ ■ ■
طلبُت قلًبا من الَجمال؛ طلبُت 
ولــم يجْب عن سؤلي أحــٌد؛ ال 
 مــا قلُت 

ُّ
أنـــا وال غــيــري؛ وكـــل

ــن نـــفـــســـي غـــيـــر صــحــيــح؛  ــ عـ
أشــــرح  أن  وكــــيــــف أســـتـــطـــيـــع 
أغـــــادرهـــــا  أن  دون  ــفـــســـي  نـ
وأقـــتـــرب مــنــهــا لــحــظــة مــيــالد 
الحطام في ذروة  ــي؛ لحظة  مِّ

ُ
أ

. أرضــــــي الـــتـــي كــانــت  ــبِّ ــ ــحـ ــ الـ
ــحـــت زهـــــــرة ســـامـــة  ــبـ ــــي أصـ لـ
وسمائي حــني أذكــرهــا؛ أذكــر 
زوايا من قصٍر خلف الشجر.
)شاعر من األهواز(

عنوان الدولة خارج براديغم السلفية المعاش   الواقع  في  وتمظهراتها  اإلنساني  الفكر  في  الدينية  دية  التعدُّ
الثانية بعد زوال اليوم الجمعة في »دار الثقافة ابن رشيق« في  ندوة تقام بدايًة من 
والباحثين  مسك  بيل  البريطاني  األكاديمي  من  كل  خاللها  ويتحّدث  العاصمة،  تونس 

التونسيّين شيماء عيسى، و محمد الناصر صديقي، و راشد بن أحمد.

والسياسة،  الحقيقة  الفن،  فيلم  المقبل،  الثالثاء  عّمان،  في  الفنون«  »دارة  تعرض 
والذي يضّم كلمة المسرحي البريطاني هارولد بنتر )الصورة( عام 2005 بمناسبة حصوله 
على »نوبل لآلداب«، والتي نُشرت الحقًا في كتاب سنة 2006. خالل هذه الكلمة، قّدم 

بينتر صورًة عن عالمه اإلبداعي، كما انتقد السياسة األميركية.

تحت عنوان عن الصورة والمؤّسسات: عروض من أرشيف الفيلم المصري القصير، 
تقيم »سينما زاوية« في القاهرة، سلسلة من العروض تتواصل طيلة الشهر، وتضيء 
يُقام  يوم غد،  السابعة من مساء  القصيرة في مصر. عند  السينما  عددًا من تجارب 
أربعة من أفالمه، هي: »صيد  )الصورة( بعد عرض  علي الغزولي  المخرج  لقاء مع 

العصاري«، و»الريس جابر«، و»حكيم سانت كاترين« و»حديث الصمت«.

ك في المشرق العرب، يقيم »معهد  بعنوان توثُّب األطراف: الدين والدولة والتفكُّ
بين 15 و17 من  بيروت مؤتمرًا  الدولية« في  العاّمة والشؤون  للسياسة  عصام فارس 
الشهر الجاري، يتناول نتائج المشروع الذي أطلقه المعهد مع »مركز الدراسات الدينية 

في جامعة أوروبا الوسطى«، بمشاركة باحثين من بلدان مختلفة.
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رحى من هواء

من محاضرة ألدورنو في روما، 1969

علي الرميص، 
أكريليك وحبر 
على ورق، 
»ق، حكايات 
السمائي«، 
1983

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــه إلـــــــى اإلخــــــــــراج،  ــ ــرافـ ــ ــــصـ قــــبــــل انـ
منتصف تسعينيات القرن الـ20، 
ــنـــمـــائـــّي املـــصـــري  ــيـ يـــخـــتـــبـــر الـــسـ
أسامة فــوزي )1961 ـ 2019( تجربة العمل 
كــمــخــرج مــســاعــد فـــي 12 فــيــلــًمــا، خــــال 10 
 عــابــًرا. التجربة 

ً
أعــــوام. هــذا ليس تفصيا

بــطــة بسينمائيني يمتلكون  رتــ كــن مــ  تــ
ْ
ـ إن

ــن  ــحــصِّ
ُ
رؤيــــــة ولـــغـــة وفـــــكـــــًرا واشــــتــــغــــااًل ـ ت

ق أسلوب عمل  عمِّ
ُ
بلور معرفة، وت

ُ
وعًيا، وت

ا 
ً
وخيارات بصرية. وفــوزي، املتخّرج حديث

حينها مــن »املــعــهــد الــعــالــي للسينما« في 
الـــقـــاهـــرة، يــخــوض تــلــك الــتــجــربــة مــتــنــّوعــة 
األساليب، من نتاٍج تجاري بحت )3 أفام 
مع حسني كمال( إلــى السجالي واملحّرض 
عــلــى إعــمــال الــعــقــل واملــشــاعــر، وعــلــى طــرح 
أسئلة الواقع والحياة والتواصل والسلوك 
والتأّمل )فيلمان اثنان مع رضوان الكاشف 

وُيسري نصرالله(.
بني عامي 1983 و1993، ُيعاين أسامة فوزي 
ـ الـــراحـــل صــبــاح 8 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2019 ـ آلــيــات عــديــدة لــإخــراج السينمائي، 
وفــق توّجهات يرتكز بعضها القليل على 
طابع إنساني في مقاربة »الورطة الفردية« 
فــي عــيــش وارتـــبـــاك وأقـــــدار وبــيــئــات. فهو، 
بدراسته السينما، يأتي إلــى تلك التجربة 
كــمــن يــرغــب فــي اكــتــســاب عــمــلــّي لنظريات 

واشتغال أكاديمي بحت، وكمن يسعى إلى 
اكتشاف وقائع التركيب البصري لحكايات 
وانفعاالت وتقنيات. في حني أن انتقاله إلى 
اإلخـــراج سيكون، في الوقت نفسه، انتقااًل 
إلــــى مــســاحــة تــنــفــصــل عـــن تــلــك الــتــجــربــة، 
ــقـــول ذاتـــــي في  ــبـــر لـ فــتــتــيــح لـــه إمــكــانــيــة أكـ
مسائل االجتماع والتصّرف ولغة التواصل 
بــني الــنــاس، فــي مجتمٍع ُمــصــاٍب بــانــغــاٍق 
وتزّمت ناتجني من تربية دينية جماعية، 
تتشابه وغيرها في اعتماد املنع والتحريم 

ا لتفكير.
ً
منهًجا لحياٍة، ومنطق

 أبـــــرز لــحــظــتــني فـــي تــجــربــتــه كــمــخــرج 
ّ

لـــعـــل
مـــســـاعـــد، ُيـــمـــكـــن الــــركــــون إلــيــهــمــا كــركــيــزة 
ســيــنــمــائــيــة وثــقــافــيــة وفـــكـــريـــة وإنــســانــيــة 
ان فــي عمله مــع ُيسري 

ّ
أجمل وأهـــّم، تتمث

نصرالله )1952( فــي »مــرســيــدس« )1993( 
ورضوان الكاشف )1952 ـ 2002( في »ليه يا 
بنفسج« )1993(. غير أن سيرته تقترب أكثر 
ة األفــام املنجزة 

ّ
إلى سيرة الكاشف، في قل

)3 للكاشف في 8 أعــوام، و4 لفوزي في 13 
عاًما(، وفي قسوة الحياة وسرعة نهايتها 
)رغـــم أن فـــوزي سيعيش 8 أعـــوام أكــثــر من 
الكاشف(، وفــي تحّديات العمل ونتائجها 
املريرة على نفٍس وروٍح وجسٍد، وفي تنامي 
شعور القهر، رغم االبتسامة امللتبسة التي 

ع بها السينمائيان.
ّ
يتمت

ــاشـــف، فـــي »عـــرق  ــكـ  يــتــمــّكــن رضـــــوان الـ
ْ
وإذ

ــبــلــح« )1998(، مــن قـــولٍ سينمائي أعمق  ال
وأجـــمـــل وأقـــــدر عــلــى إثـــــارة ســـجـــاٍل حــيــوي 
وجمالي، سيحول ـ في الوقت نفسه ـ دون 
الـــســـمـــاح لـــه بـــعـــروض تـــجـــاريـــة أكـــثـــر؛ فــإن 
أســامــة فـــوزي ُينجز بـــدوره فيلًما بعنوان 
»بــحــّب الــســيــمــا« )2004(، ُيــثــيــر صــخــًبــا لن 
يــمــنــع الــتــنــّبــه إلـــى جــمــالــيــاتــه فـــي الــحــكــايــة 
والــســرد والــتــمــثــيــل والــتــفــكــيــك واالشــتــغــال، 

تماًما كحال »عرق البلح«. 
 يــغــيــب الـــكـــاشـــف فـــي املـــــوت بــعــد عـــاٍم 

ْ
وإذ

واحــٍد على إنجازه »الساحر« )2001(، فإن 
فـــوزي سيمضي 10 أعــــوام بــعــد »بـــاأللـــوان 

ا فيها 
ً
الطبيعية« )2009( قبل رحيله، عاجز

ــا 
ً
عــن تحقيق أي مــشــروع جــديــد لــه، وغــارق

يوًما تلو آخر في مزيٍد من العزلة واالنكفاء، 
ــن تـــكـــون ســيــنــمــائــيــة  ــال قــلــيــلــة لــ ــمــ رغـــــم أعــ
ًيا. وكما أن 

ّ
بحتة، كما أنها لن تكون له كل

ها 
ّ
»الــســاحــر« أضــعــف أفـــام الــكــاشــف، وأقل

جمالياٍت؛ فإن الفيلم األخير لفوزي لن يبلغ 
مرتبة بديعة من فعل سينمائّي يعتاده في 

أفامه السابقة.
ــا جماليات 

ً
ب إطــاق لكن قــواًل كهذا لــن ُيغيِّ

مــخــتــلــفــة تــحــضــر فــــي أفـــامـــهـــمـــا األخــــــرى، 
ـلــكــاشــف  ــفـــســـج« )1993( لـ ــنـ ــا بـ ـ ـ ــه يـ ـ ــيـ ـ »لـ ـ ـ ـ ـ كـ
ــــة 

ّ
ـــاريــــت اإلســــفــــلــــت« )1996( و»جــــن ــفـ ـ و»عـ

الــشــيــاطــني« )1999(، أول روائــيــني طويلني 
لفوزي. فقدرهما أن تكون بداياتهما ناشطة 
وحّية وحماسية وسجالية، تدفعهما إلى 
مواجهة سائٍد منبوذ، وإلــى ابتكار بعض 
الــجــديــد املــطــلــوب. رغـــم هــــذا، ينتهي بهما 
الوضع إلى مزيٍج من إحباط وخيبة ووجع 
داخلي، يصمد أسامة فوزي إزاءه 10 أعواٍم 

قبل أن يغيب في املوت.
علن انــطــاق أســامــة فــوزي 

ُ
والــبــدايــة، الــتــي ت

ا مهّما 
ً
في اإلخـــراج السينمائّي، تؤّكد شيئ

مــن تــوّجــهــه اإلنــســانــي والــفــكــري والــتــأّمــلــي، 
عبر سينما تنفض عنها التجارّي الباهت، 
وتــجــتــهــد لــلــحــاق بــنــمــٍط يـــحـــاول مــصــريــون 
عــــديــــدون تــرســيــخــه فــــي مـــواجـــهـــة تــبــســيــٍط 
سم بتنامي ظاهرة 

ّ
وبــهــتــاٍن، فــي مرحلة تت

»الكوميديني الجدد« مطلع تسعينيات القرن 
الــــ20، فــي مقابل استكمال مــشــروع التغيير 
والـــتـــجـــديـــد الــســيــنــمــائــيــني، الــــــذي يــصــنــعــه 
مــخــرجــو »الــواقــعــيــة الــجــديــدة« فــي الــقــاهــرة 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات الــســابــقــة. واالســتــكــمــال 
ــل بــالــســيــرتــني الــســيــنــمــائــيــتــني لــــداود 

ّ
مــتــمــث

عبد السّيد )1946( وُيسري نصرالله. فعبد 
السّيد ُيخرج أول روائي طويل له عام 1985 
)الصعاليك(، قبل 3 أعوام على بدء نصرالله 
عــمــلــه اإلخـــــراجـــــي، مــــع »ســــرقــــات صــيــفــيــة« 
ــان نــهــجــهــمــا  ـ ـمـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ا ُي ـ ـ ـ ًعـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـمـ ـ ـ )1988(، وهـ
السينمائي املختلف والــتــجــديــدي فــي تلك 

ا. 
ً

التسعينيات، وفي ما بعدها أيض
التسعينيات نفسها تشهد نوًعا من نــزاعٍ 
ــاٍط، يـــخـــتـــار أســــامــــة فــــــوزي مــنــهــا  ــ ــمـ ــ بــــني أنـ
ــــى طـــمـــوحـــه كــســيــنــمــائــّي يــهــوى  ــرب إلـ ــ ــ األقـ
ــل في 

ّ
مـــعـــانـــدة الــــواقــــع ومـــقـــارعـــتـــه، فــيــتــوغ

 عيٍش وتفكير 
َ

ا نسق
ً
ثناياه العديدة، ملتقط

ـــا بــــ«عـــفـــاريـــت 
ً
ألنـــــــاس مـــهـــّمـــشـــني، مـــنـــطـــلـــق

اإلســفــلــت«، الـــذي يــتــجــّول فــي عــالــم سائقي 
»مـــيـــكـــروبـــاص«، كـــي يــكــشــف أحــــــوال بيئة 
مــقــتــربــة مـــن بـــؤس وشـــقـــاء يـــحـــاول ناسها 

التصّدي لهما.

االبتسامة 
الُمخادعة

في رحيل أسامة فوزي

)عمرو مراغي/فرانس برس(

من »استراحة مطلقة« لعبد الرضا كاهاني )فيسبوك(
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تجربة متنّوعة 
األشكال واألساليب تصنع 

منه مخرجًا متميّزًا

باريس ـ ندى األزهري

ــة، املـــعـــروضـــة في  ــيـ ــرانـ ال تــعــطــي األفـــــام اإليـ
الـــصـــاالت الــفــرنــســيــة خـــال عـــام 2018، فكرة 
واضحة أو عامة عن السينما اإليرانية. يلزم 
مــهــرجــان لــهــا إلخـــــراج بــعــض أفــــام الــداخــل 
ـــا لــعــرضــهــا 

ً
اإليــــــرانــــــي، الــــتــــي ال تـــجـــد مـــكـــان

ــم تــكــن  ــرة الـــتـــي لــ ــتـ ــفـ فــــي أوروبـــــــــا. انـــتـــهـــت الـ
عن  تستغني  خالها  الفرنسية  املهرجانات 
نانت  »مهرجان  كـ بعضها،  اإليــرانــي.  الفيلم 
ــّدم عــبــاس  لــلــقــارات الـــثـــاث«، كـــان أول مـــن قــ
يبرمج  كــان  فــرهــادي.  كياروستامي وأصغر 
ــا فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة، في 

ً
فيلمني أحــيــان

الــعــقــد األول مــن األلــفــيــة الــثــالــثــة. وذلــــك قبل 
ــه مـــن دون  ــــوام الــســتــة األخــــيــــرة لـ ــرور األعـــ ــ مـ
أن يــكــون هــنــاك فــيــلــم إيـــرانـــي فــي مسابقته. 

محمد جابر

ــك »أفـــــــــــــــام الـــــــطـــــــريـــــــق« جــــــاذبــــــيــــــة مـــا  ــلــ ــتــ ــمــ تــ
الحرية  مساحة  بسبب  غــالــًبــا  للسينمائيني، 
لهم  املمنوحة  واالحتماالت  أمامهم،  املفتوحة 
بفضلها. أي شــيء يمكن أن يحدث بناء على 
ــصــادفــه الــشــخــصــيــات فــي رحــاتــهــا تلك. 

ُ
مــا ت

ي 
ّ
فاريل لبيتر   )Green Book( أخــضــر«  »كــتــاب 

ـ الفائز بـــ3 جــوائــز »غــولــدن غلوب 2019«، في 
فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل 
ي وبراين هايس كــوّري وِنــْك 

ّ
سيناريو لفاريل

يلونغا، وأفضل ممثل ثاٍن ملارهرشاال عليـ  
ّ
فال

أحد ألطف »أفام الطريق« في األعوام األخيرة. 
فرغم مشاكل واضحة في السيناريو تحديًدا، 
آن  فــي  درامـــا وكوميديا  الفيلم خلق  استطاع 
ــيــتــني وبــســيــطــتــني، بــفــضــل إدراك 

ّ
واحـــــد، مــســل

بالسينما  مــتــخــّصــص  مـــهـــّم  ــر  آخــ مــهــرجــان 
اآلســيــويــة فــي فــرنــســا، يكتفي بــعــرض فيلم 
إيراني واحد في مسابقته الرسمية، وغالًبا 
أمــا مهرجان  مــا عهدناه منها.  إلــى  ال يرقى 
«، فيعرض ـ منذ أعوام ـ ملخرَجني اثنني 

ّ
»كــان

فقط هما أصغر فرهادي وجعفر بناهي، كأن 
إيران خلت من غيرهما. 

 
ً
لــهــذا أســبــابــه حــالــًيــا. فــأفــام فـــرهـــادي مثا
بــاتــت »عـــاملـــيـــة«. هـــو إيــــرانــــي، لــكــن سينماه 
ليست إيرانية. أما بناهي، فمسألة أخرى في 
العمل.  عــن  للسلطة يمنعه  قـــرار   وجـــود 

ّ
ظــل

لــكــن املـــنـــع لــيــس مــنــًعــا، فــهــو يـــربـــح جـــوائـــز، 
ــم إيـــــــران عـــالـــًيـــا، وهــــــذا مــنــاســب  ــ ــرفــــع اسـ ويــ

ها. 
ّ
لألطراف كل

ا، أبوابها 
ً

الصاالت الفرنسية تقفل، هي ايض
الفيلم اإليــرانــي. انتهى عــام 2018، ولم  أمــام 

 غير 
ً
صانعه ملا يريده منه، وعدم تحميله ثقا

ــم، بــفــضــل أداء بـــارع  ــ مــنــاســب ألجـــوائـــه. واألهــ
ملمثليه األساسيني فيغو مورتنسن وماهرشاال 
عــلــي، فــي أحـــد أفــضــل الكيمياء املــشــتــركــة بني 
املمثلني خــال عــام 2018. تــدور أحــداثــه مطلع 
بطلها  حقيقية،  قــّصــتــه  الــفــائــتــة.  الستينيات 
فــرانــك فــااللــونــغــا، أمــيــركــي ذو أصـــل إيــطــالــي، 
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة ســـائـــق  يـــنـــجـــح فـ
وحارس خاص لدون تشيرلي، عازف موسيقى 
جه الرجان، في 

ّ
الچاز ذي األصل األفريقي. يت

رحلة طويلة بالسيارة، إلى الجنوب األميركي، 
في جولة موسيقية لتشيرلي. صعوبة الرحلة 
األســاســيــة لــن تــكــون فــقــط بــســبــب العنصرية 
ـــا في 

ّ
املـــتـــزايـــدة والــعــنــف املــحــتــمــل كــلــمــا تـــوغ

الــجــنــوب، بــل فــي االخــتــاف الثقافي الشاسع 
بــني الــرجــلــني، وطــبــاعــهــمــا املــتــنــاقــضــة فــي كل 

ُيــعــرض مــن الــســيــنــمــا اإليــرانــيــة إال 7 أفـــام، 
رغــــم ازديــــــاد اإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي اإليـــرانـــي 
الـــســـنـــوي، ووصـــولـــه إلــــى حــــدود 200 فــيــلــم. 
اختيرت فرنسا هنا ألن لها الدور األكبر في 
مهرجاناتها  عبر  عاملًيا،  السينما  تلك  نشر 

عيها، منذ ثمانينيات القرن الـ20.
ّ
وموز

بعد  اإليرانية  للسينما  جديد  مخاض  ه 
ّ
لعل

أعــــوام خــصــبــة، أعــطــت حــصــادهــا فــي العقد 
يــخــبــو  أن  قـــبـــل  الـــثـــالـــثـــة،  ــفـــيـــة  األلـ مــــن  األول 
وهجها منذ بداية العقد الثاني لغاية اليوم. 
 
ٌ
بحث اإليرانية:  السينما  في  يمور  ما  هناك 
عــن هــويــة جــديــدة، أو حــاجــة إلـــى خــلــع ثــوب 
إليها  بـــوادر تغيير، ينتبه  ــادر. هــذه  نـ قــديــم 
لع على سينما الداخل اإليراني، وعلى 

ّ
 مط

ّ
كل

أفـــاٍم مــعــروضــة فــي الــصــاالت الفرنسية في 
العام املنصرم.

فــــي »مــــهــــرجــــان فـــجـــر الـــــدولـــــي« فــــي طـــهـــران 
)إبــريــل/ نيسان 2018(، ال تـــزال هــنــاك أفــام 
حربية وأخرى كوميدية تحصد ما تحصده 
ــي. األفـــــــــام االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــلــ ــ مـــــن إقـــــبـــــال داخــ
ــائـــرة عــلــى مـــا ســـــارت عليه  الـــســـاحـــرة ـ الـــسـ
الــســيــنــمــا اإليــرانــيــة ألكــثــر مــن عــقــديــن خــال 
عهد كياروستامي، وتلك التي مّيزها البحث 
لتها املسحة الشاعريةـ  اختفت. 

ّ
الجمالي وظل

الفيلم االجتماعي في إيران اليوم منغرٌس في 
واقعية صــادمــة، كما أنــه حــاّد في طروحاته 
فهو  عيوبه،  وكشفه  املجتمع  جــروح  ْكئه 

َ
ون

يريد  بــل  تعبير،  كوسيلة  بالصمت  يعبأ  ال 
الــكــلــمــة، فــالــكــلــمــة وحـــدهـــا تــفــّجــر مــكــنــونــات 
ه أثناء بحثه عن أسلوب 

ّ
شخصياته. هذا كل

مختلف في الشكل والسرد.

شيء، التي تحمل صدامات عديدة، باإلضافة 
ها مًعا، 

ّ
إلى كوميديا ودراما كثيرين، تلتقي كل

 واحد منهما ببطء.
ّ

فتغّير في كل
 كـــاريـــكـــاتـــورًيـــا فـــي بــنــاء 

ً
يــحــمــل الــفــيــلــم شــكــا

شخصياته وأحداثه. لوهلة أولى، ربما يكون 
ـــي وضــــع اســمــي 

ّ
ــر مـــزعـــًجـــا، فــبــيــتــر فـــاريـــل ــ األمـ

ي »كّراس« متقابلتني. وكلما 
َ
بطليه في صفحت

اختار صفة ألحدهما، وضع لآلخر نقيضها. 
ــيــــض وأســـــــــود، مــمــتــلــئ  ــن الـــشـــكـــل )أبــ ا مــ بـــــــدًء
إلــى طريقة  ونحيل، طويل وقصير(، وصـــواًل 
الحديث والحركة والصوت، ونهاية بتفاصيل 

الطعام وإنشاء العائلة والعادات اليومية. 

أفالم إيرانية في فرنسا 2018: تنويعات وتبّدالت

»كتاب أخضر«: كوميديا كاريكاتورية

صباح األربعاء الماضي، 
توفي المخرج السينمائي 

المصري أسامة فوزي 
عن 58 عاًما، بعد إنجازه 4 
أفالم روائية فقط، آخرها 

قبل 10 أعوام

الطبيعية«،  »بـــاأللـــوان  لــه، وهــو  فيلٍم  آخــر  مــن  )أي  مــن يومها 
أًيــا من مشاريعه  ق 

ِّ
2009(، لم يستطع أسامة فــوزي أن ُيحق

 يعمل عليها حتى وفاته. وإْن لم يفقد يوًما 
ّ

العديدة، التي ظل
وبمستقبل  بمستقبله  املــبــدئــّي  وتــفــاؤلــه  الــوديــعــة،  ابتسامته 
في  بها  مــّر  التي  الساعات  أحلك  في  املصرية، حتى  السينما 

مسيرته القصيرة الجامحة.
عصام زكريا

الــذي عاشته وصــّورتــه بشغف.  الــزمــن  ابنة  جوسلني صعب 
بــقــيــت نــابــضــة بــــروح الــشــبــاب والـــعـــصـــر. تــســتــشــهــد بــأكــيــرا 
في  درًســا  اللذين منحاها  أوليفيرا،  ومانويل دي  كــوروســاوا 
الجمهور  العمر. رغبتها في مخاطبة  عدم االستسالم ملنطق 
»معّززة  ليست  أنها  يحزنها  كــان  ولكن  قوية.  كانت  اللبناني 

ُمكّرمة« في بلدها.
هوفيك حبشيان

تكن  مهما  العيش.  في  الرغبة  نفقد  عندما  نموت  أننا  أعتقد 
ظـــروف املـــوت. كثيرون ممن أعرفهم رحــلــوا ألنــهــم مــا عــادوا 
يرغبون في العيش. ذهبوا في اللحظة املناسبة، عندما توّجب 
عليهم أن يذهبوا. يمكننا أن نموت من الحزن. الحزن سّم. لكن، 

ا.
ً

ُيمكننا أن نموت من امللل أيض
جيرار دوبارديو

الــراحــل أســامــة فـــوزي، يفرض  فــي »بــحــّب السيما« للمصري 
رجل البيت قواعد صارمة في العيش وامللبس والتزام طقوس 
ليلى علوي،  زوجــتــه  ميل  فيمنع  مــتــشــّددة،  دينية مسيحية 
وُيزيد  للسينما  الصغير  ابنه  الــرســم وعشق  إلــى  )الــصــورة( 
رفضه وحصاره لألسرة. فيلٌم يعّري بيئة متدّينة لكن بقسوة، 

ا على نفسه بقسوة أعنف.
ً
ويخترق نظاًما اجتماعًيا منغلق

تــبــحــث طــالــبــة األدب عــن حــكــايــات والــدتــهــا عــاشــقــة الــرقــص، 
فتكتشف في رحلتها تلك أحــوال نساء في بيئة تنفّض عن 
الفنون، وترفض الرقص، وتدعو إلى مزيٍد من االنغالق. أثناء 
رحلة البحث تلك، تنكشف عوالم جانبية متفّرقة، عن العالقات 
الراحلة  بنانية 

ّ
لل »دنــيــا«  ه في 

ّ
كل وهــذا  واالنــفــعــاالت.  والسلوك 

جوسلني صعب )الصورة(.

لم يكتِف محمود حميدة )الصورة( بتمثيل دورين جميلني 
ة الشياطني« و»بحّب السيما« للراحل أسامة 

ّ
له في فيلمي »جن

ة الشياطني«. األفالم 
ّ
»جن فوزي، إذ له مشروع إنتاجي، بدأه بـ

ــّم واألعـــمـــق واألجــمــل  ــ الــتــي ُيــنــتــجــهــا قــلــيــلــة، لــكــنــه يــخــتــار األهـ
أخرى،  قليلة  وكأفالم  هذين،  كالفيلمني  وإنسانًيا،  سينمائًيا 
 فــيــه، 

ً
ــــوزي صـــالـــح، مــمــثــال آخـــرهـــا »ورد مــســمــوم« ألحـــمـــد فـ

ا في إنتاجه.
ً
وُمشارك

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أثنى مدير العاقات املؤسسية في ريال مدريد، 
إميليو بوتراجينيو، على الاعب البرازيلي 

فينيسيوس، بعد األداء الذي قدمه أمام ليغانيس 
في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال 

بوتراجينيو بعد املباراة التي انتهت بتفوق 
النادي »امللكي«: »فينيسيوس؟ هو بالتأكيد 

يتمتع بشخصية قوية ليلعب بهذا الشكل في هذا 
امللعب، ال سيما عندما يتعلق األمر بمهاجم..ال 

يجب نسيان أنه في الـ18 من عمره«.

أكمل النجم اإلسباني رافاييل نادال، املصنف 
الثاني عامليًا بني العبي التنس املحترفني، مرانه 
األول، تحضيرًا لبطولة ملبورن، بدون آالم. وكان 

نادال قرر االنسحاب من بطولة بريسنب، في 
األسبوع األول من يناير/كانون الثاني الجاري، 

بسبب آالم بسيطة في الفخذ األيسر. وشارك 
نادال في جلسة املران التي أقيمت في ملعب »رود 

الفر أرينا«، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، 
املصنف السادس عامليًا.

قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، 
جوردي ميستري، إن مسألة تجديد عقد املدير 

املدرب، إرنستو فالفيردي، ليست على طاولة 
مجلس إدارة »الباوغرانا« في الوقت الحالي. 

وأكد املسؤول الرياضي، خال مراسم تقديم املدير 
الفني الجديد لفريق السيدات، لويس كورتيس، 

أن اإلدارة سعيدة بما يقدمه فالفيردي، ولكنه 
أشار إلى أن كل شيء وارد. وأكد ميستري أن 

القرار ال يتوقف فقط على النادي.

بوتراجينيو 
يثني على البرازيلي 

فينيسيوس

رافاييل نادال 
يكمل مرانه األول 

في ملبورن

برشلونة ال يفكر 
حاليًا في تجديد عقد 

فالفيردي

تعرضت البحرين 
لخسارة أمام 
تايالند بهدف 
نظيف في 
الجولة الثانية 
من بطولة 
كأس آسيا، 
وهي الخسارة 
األولى للمنتخب 
في البطولة 
اآلسيوية بعد 
أن انتهت 
المباراة األولى 
بالتعادل أمام 
صاحب األرض 
والجمهور 
المنتخب 
اإلماراتي )1 - 1(. 
وبهذه الخسارة 
ستكون مهمة 
تأهل البحرين 
إلى الدور الثاني 
ُمعقدة.

)Getty/البحرين تبقى بنقطة وحيدة من مباراتين )كريم سهيب

سقوط بحريني
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رياض الترك

خـــطـــف املــنــتــخــب الـــقـــطـــري فــــوزًا 
ُمستحقًا على املنتخب اللبناني، 
في املباراة التي جمعتهما ضمن 
بطولة  مــن  الخامسة  املجموعة  ت  ا س ف ا ن م
كأس آسيا 2019. لم يظهر املنتخب القطري 
بمستوى قوي في بداية املباراة، خصوصًا 
ــدم لــبــنــان عــرضــا  ــي أول 35 دقـــيـــقـــة، إذ قــ فـ
قــويــا، وبشكل خــاص فــي خــط الــدفــاع الــذي 
كـــان صــلــبــًا وحــــرم »الــعــنــابــي« مـــن صناعة 
الـــخـــطـــورة املــطــلــوبــة. فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
لــى الصعيدين  قــط املنتخب اللبناني عــ ســ
البدني والذهني، وتراجع أداؤه كثيرًا، في 
وقت استغل املنتخب القطري هذا التراجع 
بأفضل طريقة ممكنة وفرض أسلوب لعبه، 
تــارًة عبر صناعة الهجمات املرتدة بكثافة 
عددية، وتارًة عبر بناء هجمات من الخلف 
بـــطـــريـــقـــة ذكـــيـــة وعـــبـــر تــــمــــريــــرات عــرضــيــة 
ــى املــــرمــــى الــلــبــنــانــي.  ــ ــلـــة وصـــــــواًل إلـ وطـــويـ

تفوق قطري 
ويوم لفلسطين

2829

ونجح املنتخب القطري في تسجيل الهدف 
ــبـــاشـــرًة قــريــبــة من  األول مـــن ركـــلـــة حــــرة مـ
املرمى، خدعت حارس املرمى مهدي خليل 

وهزت شباكه. 
ــقـــطـــري  ــتـــخـــب الـ ــنـ ــــرض املـ ــ بــــعــــد الــــــهــــــدف، فـ
سيطرته بالكامل، وبدا التعب واضحًا على 
جميع العبي املنتخب اللبناني، وانخفض 
مستوى اللياقة البدنية بشكل واضح، األمر 
الذي أدى إلى سقوط الخط الخلفي للبنان 
وظـــهـــور املـــســـاحـــات الــشــاســعــة فـــي منطقة 

الدفاع.
ونجح املنتخب القطري في تسجيل الهدف 
الثاني ُمستغاًل الثغرات الدفاعية ملنتخب 
لبنان، لُيتابع املنتخب القطري هجومه في 
ــائــق األخــيــرة مــن اللقاء بــقــوة وُيهاجم  ــدق ال

بأكثر من العب. 
فـــي املــقــابــل، لـــم يــنــجــح املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
في صناعة فرصة خطيرة، ولــم ينجح في 
صناعة ردة فعل قوية على الهدفني اللذين 

تلقاهما خالل املباراة.

في مواجهة البطل
هـــي مـــبـــاراة قــويــة ومــنــتــظــرة بـــني فلسطني 
ومنتخب أستراليا. يبحث كل منتخب عن 
فـــــوزه األول فـــي الــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة، بعد 
تعادل األول أمام منتخب سورية وخسارة 
الــثــانــي فـــي مــفــاجــأة كــبــيــرة أمــــام املنتخب 
األردني بهدف نظيف. وال يحتمل املنتخب 
األسترالي الخسارة، ألنها سُتهدد آماله في 
بلوغ الــدور الثاني من البطولة اآلسيوية، 
بينما سيعزز فــوز منتخب فلسطني آماله 
في بلوغ الدور الثاني عبر املركز الثاني أو 

حتى أفضل مركز ثالث في املجموعات.

وعـــلـــى صــعــيــد املـــواجـــهـــات بـــني املنتخبني 
ــا فـــــي ثـــالث  ــيــ ــرالــ ــتــ ــًا، تـــتـــفـــوق أســ ــيــ ــاريــــخــ تــ
مباريات مقابل انتصار لفلسطني وتعادل 
واحــد شهدته مباريات املنتخبني. وجميع 
املباريات التي التقى فيها منتخبا فلسطني 
وأســتــرالــيــا كــانــت مــبــاريــات وديــــة، وكــانــت 

جميعها في عام 1939.
ــر نـــتـــيـــجـــة فــــــوز ملـــنـــتـــحـــب أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــبـ ــ وأكـ
كانت )7-5(، فــي وقــت تفوقت فلسطني في 
مباراة واحــدة بنتيجة )2-1(، وانتهى لقاء 
التعادل بنتيجة )4-4(. فهل ينجح املنتخب 
الفلسطيني في قلب الطاولة في عام 2019، 
وتحقيق فوز تاريخي في البطولة اآلسيوية 
ورفع رصيده إلى أربع نقاط ُتعزز آماله في 
التأهل، أم أن املنتخب األســتــرالــي سيكون 
له رأي ويفرض سيطرته كواحد من أفضل 
املــرشــحــني لنيل اللقب ويحصد أول ثالث 
نـــقـــاط لــــه فــــي دور املـــجـــمـــوعـــات وُيـــعـــوض 
ــارة املـــفـــاجـــئـــة فــــي الـــجـــولـــة األولـــــى   الــــخــــســ

أمام األردن؟

أستراليا تتفوق 
تاريخيًا بثالثة انتصارات 

مقابل خسارة

حصد القطري عبد الكريم حسن لقب نجم اليوم الرابع من بطولة كأس 
آســيــا 2019، وذلــــك بــعــد أن لــعــب دورًا كــبــيــرًا فــي حــســم قــطــر لــلــفــوز أمــام 
املنتخب اللبناني. وفي التفاصيل وعند الدقيقة 62 تحديدًا دخل أفضل 
ا، وهــو عبد الكريم حسن، ومعه تحول املنتخب القطري  يــ العــب فــي آســ
مــن )3-4-3( إلـــى )4-3-3(. لــم يظهر تــأثــيــر حــســن ســريــًعــا، لــكــن املنتخب 
ــهــدف األول عــن طريق بسام مــن ركلة حــرة مــع الدقيقة  القطري خطف ال
65. مع دخول عبد الكريم حسن تبدلت الخطة حتى عند املدرب اللبناني، 
لتظهر املساحات الشاسعة، وظهر فارق السرعات والتحوالت، واألهم هو 
االنتقال من الدفاع إلى الهجوم عند لبنان. هذا األمر استغله كريم حسن 
بأفضل طريقة، ليشق طريقه بسهولة ويكشف ظهر الدفاع اللبناني عبر 
اختراقات ُمميزة انتهت بتسجيل منتخب »العنابي« هدفا ثانيا حسم 
كل شيء في اللقاء. دخول عبد الكريم حسن كان مهمًا للمنتخب القطري 

ونقطة تغيير كبيرة في الشوط الثاني.

نجم اليوم

)Getty/(حسرة العبي منتخب لبنان )ماثيو أشتونGetty/(فلسطين من أجل فرحة تاريخية )جيوسيبي كاكاسيGetty/أستراليا تسعى إلى تعويض خيبة األمل )روبيرتو بوندياتوس

)Getty/(الجماهير اللبنانية نظفت المدرجات قبل المغادرة )ماثيو أشتونGetty/الجماهير اليابانية أول من ابتكر الفكرة )سيرجي بوبيليف

)Getty/فرحة قطرية بعد الفوز )جيوسيبي كاكاسي

عبد الكريم حسن

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

في  األضــــواء  اللبنانية  الجماهير  ت  ف ط خ
ــيــوم الــرابــع مــن بطولة كــأس آســيــا 2019،  ال
وذلــــك بــعــد أن زيــنــت املـــدرجـــات بــأعــدادهــا 
ــــوال 90  الــكــبــيــرة وبــالــتــشــجــيــع امُلــســتــمــر طـ
دقــــيــــقــــة. وعـــــــرض رواد مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي صـــــورًا وفـــيـــديـــوهـــات خــاصــة 
ــي ُتظهر  ــت بجماهير املنتخب اللبناني وال
الــشــغــف الــكــبــيــر والــتــشــجــيــع امُلــمــيــز دعــمــًا 
ملــنــتــخــب »األرز«. وأبــــــرز مـــا لــفــت األنـــظـــار 
ــر عـــبـــر مـــواقـــع  ــيـ ــاهـ ــمـ ــدثــــت عـــنـــه الـــجـ وتــــحــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، هــي اللفتة الــرائــعــة 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــد نــهــايــة 
املباراة عندما قام عدد كبير من املشجعني 
فــايــات الــتــي تركتها  نــ اللبنانيني بجمع الــ

هـــا ووضــعــوهــا فــي أكياس  الجماهير وراء
ــذا الــتــصــرف  ــ ــــى هـ ــة لـــلـــنـــفـــايـــات. والقــ خـــاصـ
األخالقي تحية كبيرة من جميع الجماهير 
الـــتـــي ُتــتــابــع الــبــطــولــة، حـــيـــُث تــنــاقــل رواد 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــيــديــوهــات 
جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات ووجـــــهـــــوا تـــحـــيـــة كــبــيــرة 
ــمــيــزة  للجمهور اللبناني عــلــى الــطــريــقــة امُل

التي تصرف فيها.
وعلقت األكثرية على الحضارة التي يتمتع 
بها الجمهور اللبناني في البطولة اآلسيوية، 
ــقـــاء أمــــــام قـــطـــر، إال أنـــه  ــلـ ــر الـ ــسـ فـــرغـــم أنـــــه خـ
تعامل برقي بعد السقوط وأكــد للجميع أنه 
مـــن الــجــمــاهــيــر اآلســيــويــة امُلـــمـــيـــزة. ولـــم يكن 
جمهور منتخب لبنان أول من يتصرف بهذه 

الطريقة بعد نهاية مباراة كرة قدم، فقد سبق 
ــام بتنظيف  لجمهور املنتخب الياباني أن ق
املدرجات في بطولة كأس العالم 2018، وهذا 
مــــا فــعــلــه جـــمـــهـــور املــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــي 
البطولة نفسها في الصيف الفائت. وأصبح 
هذا التصرف الحضاري بمثابة ُعرف لبعض 
ــتــــي تــــريــــد تــــزيــــني املــــدرجــــات  ــيـــر، الــ الـــجـــمـــاهـ
وتـــرك أثــر جميل فــي نهاية املــطــاف. وُيعتبر 
الجمهور الياباني هو أساس هذا التصرف، 
ألنه أول من كان ُينظف املدرجات بعد نهاية 
كل مباراة وبالتالي رسم صورة حضارية عن 
هذا الشعب اآلسيوي وأمسى أمثولة لجميع 

الشعوب في طريقة التعامل في بالد الُغربة.
رياض...
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القاهرة ــ مجدي طايل

تــــعــــود الــــحــــيــــاة إلـــــــى مـــنـــافـــســـات 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  بــطــولــتــي دوري 
األفريقية  الــكــونــفــيــدرالــيــة  وكـــأس 
لكرة القدم ملوسم 2/2018 019 من جديد بعد 
توقف دام نحو أسبوعني، من خــال مرحلة 
ــــدوري األبـــطـــال، ومــلــحــق دور  املــجــمــوعــات لـ
املــواجــهــات  وتــبــدأ  الكونفيدرالية.  فــي   32 الـــ 
الكبرى في دوري األبطال ليلة الجمعة، عبر 
أربع مباريات تظهر فيها أربعة فرق عربية، 
من أجل حصد النقاط الثاث والتقدم خطوة 

في رحلة العبور إلى دور الثمانية.
ويــبــدأ فــريــق الــتــرجــي الــتــونــســي، حــامــل لقب 
الــنــســخــة املــاضــيــة مــــشــــواره، بــعــد أن جنبته 
القرعة الظهور في الدورين السابقني، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى حــوريــا الــغــيــنــي فــي ملعب 
األخــيــر ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
واردة،  السيناريوهات  كل  فيه  تبدو  لقاء  في 
ويــســعــى الــتــرجــي لــلــعــودة مــن مــلــعــب حــوريــا 
الغيني بالنقاط الثاث، أو نقطة التعادل على 
األقـــل، وتــدشــني بــدايــة قــويــة لــه فــي املجموعة 
الــثــانــيــة. ويـــخـــوض الــتــرجــي الــلــقــاء فـــي روح 
معنوية مرتفعة، بعد إبقاء إدارة النادي على 
الكثير مــن الــقــوة الــضــاربــة، الــتــي حققت لقب 

دوري 
أبطال أفريقيا

الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  منافسات  تنطلق 
األبطال  دوري  في  الكبرى  المواجهات  تبدأ  حيث  جديد  من  األفريقية 
بظهور أربع فرق عربية من أجل حصد النقاط الثالث والتقدم خطوة في 
رحلة العبور إلى دور الثمانية يتصدرها فريق الترجي التونسي حامل اللقب

3031
رياضة

تقرير

الــبــدري  أنــيــس  يتصدرهم  املــاضــيــة،  النسخة 
ــه يــــاســــني الـــخـــنـــيـــســـي ويــــوســــف بــايــلــي  ــ وطــ
وخــلــيــل شـــمـــام. ويــعــد فــريــق حـــوريـــا الغيني 
في املقابل، منافسا قويا نجح في بلوغ ربع 
نهائي النسخة املاضية، بقوة ضاربة في خط 
هجومه، يتصدرها حميد أسوكو وأوكانسي 
التي  املجموعة  وأبــومــانــغــوي، وهــي  مانديا 
حققت الفوز على النصر الليبي بستة أهداف 
مــقــابــل هــدفــني فـــي لــقــائــهــمــا خـــال إيــــاب دور 
ــراوي، املــــدرب املــســاعــد  ــ الــــ 32. وقــــال مــجــدي تـ
للترجي، إن الفريق يخوض اللقاء وهو يعلم 
الذي  الغيني،  حوريا  أمــام  املواجهة  صعوبة 
يــــؤدي كـــرة قـــدم هــجــومــيــة عــلــى مــلــعــبــه وبــني 
الــروح املعنوية لدى  أنصاره، مشددا على أن 
الــاعــبــني فــي أفــضــل حـــال، ولــديــهــم رغــبــة في 
افــتــتــاح الــبــطــولــة والـــدفـــاع عـــن الــلــقــب بشكل 
قـــوي، بعد اكــتــســاب الــعــديــد مــن الــخــبــرات في 

بطولة كأس العالم لألندية. وتقام قمة عربية 
أفــريــقــيــا تشهدها  أبــطــال  خــالــصــة فــي دوري 
األفــريــقــي  يلتقي  حينما  الــثــالــثــة،  املــجــمــوعــة 
التونسي مع الرياضي القسنطيني الجزائري 
بالنسبة  املـــبـــاراة  وتــمــثــل  األول.  دار  عــقــر  فــي 
جماهيره  ملصالحة  ذهبية  فرصة  لألفريقي، 
بــعــد خــســارتــه ديــربــي الــكــرة الــتــونــســيــة أمــام 

الترجي في البطولة املحلية.
ويراهن شهاب الليلي، املدير الفني لألفريقي 
والقوة  الخبرة  عناصر  على  الليلة  لقاء  في 
املخضرم  الضاربة في تشكيلته، يتصدرهم 
أسامة الدراجي، وديريك ساسراكو وياسني 
الشماخي، مستعينا في الوقت نفسه بالدعم 
ــــذي يــجــيــد األفـــريـــقـــي الــلــعــب  الــجــمــاهــيــري الـ
فــــي وجـــــــــوده، وحــــقــــق مـــعـــه انــــتــــصــــارات فــي 
على  تغلب  حينما  أخرها  الحالية،  البطولة 
الهال السوداني بثاثة أهداف مقابل هدف 
ـــ 32، فـــي املــقــابــل يــخــوض  فـــي ذهــــاب دور الــ
املواجهة  الــجــزائــري  القسنطيني  الــريــاضــي 
انــتــزاع نقطة التعادل على  إلــى  وهــو يسعي 

األقل والعودة بها إلى الجزائر.  
ويراهن دينيس، الفان املدير الفني لألفريقي 
على قوته الضاربة، ممثلة في شمس الدين 
املتألق بشكل الفت  املــرمــى  رحماني حــارس 
في الفترة األخيرة، وحسني بن عيادة ونسيم 
يطو، ويؤدي الفان في مبارياته خارج ملعبه 
بــطــريــقــة دفــاعــيــة، والـــتـــي يـــراهـــن فــيــهــا على 
ساح الهجمات املرتدة. ووعد شهاب الليلي، 
املـــديـــر الــفــنــي لــألفــريــقــي جــمــاهــيــره بتقديم 
عرض قوي وإحراز الفوز في افتتاح مشوار 
مرحلة املجموعات، مشددا على أن األفريقي 
أقل  على  النهائي  قبل  الـــدور  لبلوغ  يسعى 
تــقــديــر، ومــشــيــرا إلـــى أن العــبــيــه خــرجــوا من 

أحزانهم بعد خسارة الديربي األخير.
القسنطيني  الــريــاضــي  نـــادي  إدارة  ورصـــدت 
خاصة  مالية  مكافآت  جهتها،  من  الجزائري 
لاعبني تصل إلــى ألفي يــورو لكل العــب، في 
ــن تـــونـــس بــالــنــقــاط الـــثـــاث،  حـــالـــة الــــعــــودة مـ
والـــتـــقـــدم خـــطـــوة فــــي ســـبـــاق املـــنـــافـــســـة عــلــى 
بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلـــى دور الــثــمــانــيــة، فــي ظل 
قــــوة املــجــمــوعــة الــتــي تــضــم أيــضــا مــازيــمــبــي 
الــكــونــغــولــي واإلســمــاعــيــلــي املــصــري. وتتجه 
األنــظــار فــي املــجــمــوعــة األولــــى، صـــوب اللقاء 
املـــرتـــقـــب الــــــذي ســيــجــمــع الـــــــــوداد الـــريـــاضـــي 
املـــغـــربـــي، مـــع أســـيـــك مـــيـــمـــوزا اإليــــفــــواري في 
بالفوز  الـــوداد حاليا  وينتعش  األول.  ملعب 
األخـــيـــر فـــي كــاســيــكــو الـــكـــرة املــغــربــيــة على 
حــــســــاب غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــرجـــــاء، الــــذي 
ضــاعــف بــقــوة مــن شعبية فـــوزي الــبــنــزرتــي، 

املدير الفني للفريق.
وقــال فــوزي البنزرتي في تصريح صحافي : 
»املــبــاراة األولــى دائما صعبة، الـــوداد مطالب 
بالعمل على إحراز النقاط الثاث، خاصة وإن 
أنصاره وأمام  تقام على ملعبه وبني  املباراة 
فريق كبير له تاريخ في البطولة«. وأضاف: »ال 

قمة عربية بين 
األفريقي التونسي 

والقسنطيني الجزائري

موناكو يتأهل بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي 
كأس الرابطة

تأهل موناكو إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بشق األنفس بعد فوزه 
بالتعادل بهدف  املباراة األصلي  انتهى وقت  أن  الترجيح بعد  على ضيفه رين بركالت 
لكل منهما. فوجئ موناكو بهدف في مرماه من الضيوف حمل توقيع الالعب بنجامني 
بوريغو )د.30(، لكن فريق اإلمارة الفرنسية تمكن من تعديل الكفة بهدف لالعبه روني 
لوبيس )د.54(. واستمر التعادل بهدف لكل فريق قائمًا حتى أطلق الحكم صافرة النهاية 
ليقرر اللجوء إلى ركالت الترجيح التي ابتسم الحظ فيها ألصحاب األرض بنتيجة )8 - 

7(. وبالتالي حجز موناكو ثاني بطاقات العبور لنصف نهائي كأس الرابطة.

غانغون يصعق سان جيرمان ويقصيه من الكأس
ســجــل غــانــغــون مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
كـــأس الــرابــطــة الــفــرنــســيــة لــكــرة الــقــدم بإقصائه 
حــامــل لــقــب الــبــطــولــة بــاريــس ســـان جــيــرمــان في 
أن قلب  بعد  التي جمعتهما  النهائي  ربــع  مــبــاراة 
تــأخــره بــهــدف إلـــى فـــوز بــهــدفــني، لــيــرافــق بـــوردو 
إلى نصف النهائي بعد فوزه بهدف نظيف على 
األمـــراء(،  )حديقة  ملعب  وشهد  لوهافر.  ضيفه 
معقل الـــ«بــي إس جـــي« مــبــاراة مــاراثــونــيــة، حني 
أهــدر مــاركــوس تــورام العــب غانغون ركلة جزاء 
املقدمة،  فــي  فريقه  بــوضــع  كفيلة  كــانــت  )د.61( 
بهدف  بالتقدم  »الباريسي«  الفريق  عقاب  ليأتي 
للبرازيلي نيمار دا سيلفا )د.63(. إال أن غانغون 
أدرك الــتــعــادل فــي الــوقــت الــقــاتــل )81( مــن ركلة 
جزاء نفذها يني نجباكوتو بنجاح. وفي الدقيقة 
الثالثة من الوقت املحتسب بداًل من الضائع، منح حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لغانغون 

انبرى لها ماركوس تورام ليحولها إلى داخل الشباك بنجاح هذه املرة )د.3+90(.

ريال مدريد يتخطى أحزان »الليغا« بثالثية 
في مرمى ليغانيس

اقترب ريال مدريد كثيرًا من بلوغ دور الثمانية 
أهــداف  بثالثة  فــاز  أن  بعد  لكأس ملك إسبانيا 
ثمن  ذهــــاب  فــي  ليغانيس  عــلــى ضــيــفــه  نظيفة 
النهائي. أنهى »امليرينغي« الشوط األول متقدمًا 
بهدف سجله قائده سرخيو راموس في الدقيقة 
44 من عالمة الجزاء. وفي الشوط الثاني، أضاف 
الدقيقة 68،  الثاني في  الهدف  لوكاس فاسكيز 
ثم تكفل الالعب األسمر بتسجيل الهدف الثالث 
بــتــســديــدة رائــعــة على  الــدقــيــقــة 77  بنفسه فــي 
الطائر من داخل املنطقة. وضرب الفريق امللكي 
بــهــذا االنــتــصــار أكــثــر مــن عــصــفــور، حــيــث إنــه 
على  املـــدوي  السقوط  بعد  بــه جماهيره  صالح 
نفس امللعب منذ أيام في بطولة الدوري على يد 
ريال سوسييداد بثنائية نظيفة. كما أن كتيبة 
أكثر  األرجنتيني سانتياغو ســوالري وضعت 
الثمانية، قبل خوض مواجهة  من قدم في دور 
اإلياب على ملعب )بوتاركي( يوم 16 من الشهر 

الجاري.

إريكسن يؤكد وجود مفاوضات مستمرة 
مع توتنهام لتجديد عقده

نفى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، العب وسط توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، 
الوقت  اإلسباني، مؤكدًا في  ريــال مدريد  لفريق  باالنتقال  تربطه  التي  الشائعات  كل 
ذاته وجود محادثات مستمرة مع إدارة النادي اللندني من أجل تجديد عقده. وينتهي 
الــذي أشــارت فيه بعض وسائل  عقد إريكسن مع »السبيرز« في 2020 ، في الوقت 
اإلعالم لوجود اهتمام من قبل إدارة »امليرينغي« للحصول على خدماته. وقال الالعب 
في تصريحات لقناة »Sport TV3« الدنماركية »ال أركز في مثل هذه األمور. تركيزي 
فقط في لعب كرة القدم، ألن هناك الكثير من املعارك التي علينا التفكير فيها، ويجب 
التي تثار فيها هذه الشائعات، واألمر  املــرة األولــى  الفوز بها«. وأضــاف »ليست هذه 
اللندني،  النادي  مع  يتعدى كونه شائعات«. وحــول تجديد عقده  ليس صحيحا، وال 
قال صاحب الـ26 عاما إن الجميع يعلم رغبته، وتوتنهام أيضًا، ولهذا فهناك محادثات 
في  اإلنكليزي  توتنهام  إلــى صفوف  انتقل  إريكسن  أن  ُيذكر  الطرفني.  بني  إيجابية 
صيف 2013 قادمًا من فريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل نحو 13 مليون يورو، 

ليتحول سريعًا إلى أحد أبرز نجوم الفريق.

تجربة احترافية خارجية. وصل الجزيري إلى تركيا حتى 
يلعب في صفوف فريق غازي عنتاب سبور، حيث لعب في 
لنادي املدينة الجنوبية 49 مباراة في الدوري التركي املمتاز 
لكرة القدم، وكأس تركيا، واستطاع تسجيل 17 هدفًا، حتى 
مــوســم 2005 /2006. رحــل الــجــزيــري عــن صــفــوف نــادي 
غازي عنتاب سبور نحو فريق تروا الفرنسي، ليجرب اللعب 
في املالعب الفرنسية، حيث خاض معهم 44 مباراة، تمكن 
والعودة  الرحيل  بعدها  ليقرر  فقط،  أهــداف   4 من تسجيل 
إلى الــدول العربية. وغــادر مهاجم نسور قرطاج نادي تروا 
الــفــرنــســي متجهًا نــحــو دولـــة الــكــويــت، لــيــخــوض مــع فريق 
تجربة احترافية جديدة بمسيرته الكروية، حيث لعب معهم 
ملوسم وحيد في 2008 /2009، وخــاض 15 مباراة سجل 
فيها 9 أهداف، ويعلن بعدها اعتزاله عالم كرة القدم بشكل 
املهاجم  مسيرة  فكانت  الــدولــي،  الصعيد  على  أمــا  نهائي. 

زياد الجزيرة مع املنتخب التونسي حافلة باالنجازات، حيث 
واستطاع تسجيل  عــام 1999،  فــي  مــرة  انطلق معهم ألول 
أول هدف له في التصفيات املؤهلة ملونديال كوريا واليابان 
في 22 إبريل/نيسان عام 2000. وساهم الجزيري بوصول 
وكــأس   ،2002 الــعــالــم  كــأس  بطولة  إلــى  التونسي  املنتخب 
أملانيا 2006، حيث  القارات 2005، واملشاركة في مونديال 
سجل الهدف األول لنسور قرطاج في شباك السعودية في 
14 يونيو/حزيران عام 2006، بدور املجموعات. لكن أعظم 
لقب كأس  التونسي  الشعب  إهـــداءه  كــان  للجزيري،  إنــجــاز 
األمم األفريقية في عام 2004، والتي ُعقدت في بالده، حيث 
لنسور قرطاج على  الثاني  الفوز  تمكن من تسجيل هدف 
التي جمعت بينهما على ملعب  النهائية  املباراة  املغرب في 

رادس في 14 فبراير/تشرين الثاني عام 2004.
ولعب الجزيري في 64 مباراة دولية سجل فيها 14 هدفًا.

قتيبة خطيب

أحد  الجزيري  زيــاد  أن  التونسي  املنتخب  اعتبرت جماهير 
الجديدة،  األلفية  بــدايــة  فــي  قــرطــاج  نسور  مهاجمي  أفضل 
خاصة أنه تمكن من تسجيل الهدف التاريخي، الذي مكنهم 
من الفوز ببطولة كأس األمــم األفريقية في عام 2004. ولد 
يوليو/تموز   12 في  الساحلية  سوسة  مدينة  في  الجزيري 
عام 1978، حيث تعلم حب لعبة كرة القدم من أقرانه في الحي 
الذي كان يقطنه، لتنمو موهبته التي يتمتع بها يوما بعد يوم، 
الرسمي. في سن  ويصبح جاهزًا لخوض غمار االحتراف 
21 من عمره، قامت إدارة النجم الرياضي الساحلي بضمه 
إلى صفوف فريقها في موسم 1999 /2000، حيث استمر 
املحلية  املسابقات  فــي  لديه  مــا  أفضل  تقديم  فــي  الجزيري 
والقارية، لكن في موسم 2003 /2004 رحل عن الفريق نحو 

زياد الجزيري

على هامش الحدث

استطاع الجزيري 
إهداء الشعب 

التونسي بطولة 
كأس األمم 

األفريقية 2004، 
عندما سجل 

هدف الفوز في 
شباك المنتخب 

المغربي

الترجي يبدأ 
مشواره بأمل 
الحفاظ على 
لقب النسخة 
الماضية )ماثية 
)Getty/أشتون

المغربي،  الرياضي  الــوداد  لفريق  الفني  المدير  البنزرتي  فوزي  رفض 
الموافقة على أي عروض تخص رحيل إسماعيل الحداد بطل موقعة 
الرجاء وصاحب هدف الفوز، إلى أي ناد، وشدد على أهمية استمراره، 
أفريقيا،  أبطال  لدوري  النهائي  الدور  بلوغ  في  عليه  الرهان  ظل  في 
في  عــروض  عدة  تلقى  الــذي  السعيدي  الدين  صالح  إلى  باإلضافة 
الفترة األخيرة، ويراهن الوداد بطل نسخة 2017، على القوام األساسي، 

للذهاب بعيدا في المسابقة األعرق على مستوى القارة.

الوداد يتمسك بنجومه

وجه رياضي

نعاني سوى من اإلجهاد، والفريق خاض لقاء 
الــرجــاء مــؤخــرا، وحققنا  بالغ الصعوبة أمــام 
الفوز بهدف من دون رد في الــدوري، وأتمنى 
أن يكون الاعبون جاهزين فنيا وبدنيا، من 
أجل عبور عقبة أسيك اإليفواري وحصد أول 
ــــى، وتحدثت  ثـــاث نــقــاط فــي املــجــمــوعــة األولـ
مــع الاعبني وأكـــدت أن املــواجــهــة ال تقبل أية 

املميزين،  الاعبني  من  بني صفوفه مجموعة 
يتصدرهم أنتوني الفور وخوسي ميزا، حيث 
نجح في عبور أكثر من فريق صعب، آخرهم 
ــاز عليه  ــــذي فــ ــان أهـــلـــي بــنــغــازي الــلــيــبــي الـ كــ
الــدور املاضي، فيما يراهن لوبي  4-صفر في 
ستارز على كل من أوسنت أوغوني وسكييرو 
ويايا كوني. في الوقت نفسه تنطلق منافسات 

هــفــوات، ويــجــب عــدم التفريط فــي نــقــاط على 
آخر،  لقاء  نفسها  املجموعة  وتشهد  ملعبه«. 
النيجيري  لــوبــي ســتــارز  فــريــق  حــيــث يلتقي 
مــع صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي عــلــى ملعب 
تدشني  إلــى  الفريقان  خالها  ويسعي  األول، 
بداية قوية خاصة صن داونز، الذي يعد أحد 
أبرز املرشحني لحصد الكأس القارية، ويضم 

عبر  الكونفيدرالية،  لكأس   32 الـــ  دور  ملحق 
قمة عربية خالصة، بني أهلي بنغازي الليبي 
مع نصر حسني داي الجزائري، في مباراة لن 
تكون سهلة لفريقني يبحثان عن حلم إحراز 
اللقب أو بلوغ النهائي على األقــل، حشد لها 
عــن نتيجة  الــضــاربــة بحثا  املــدربــان قوتهما 

جيدة في جولة الذهاب. 

تلقى النجم السابق، رونالدو نازاريو قرارًا قضائيًا في البرازيل، يتمثل بإيقاف األعمال 
التي يقوم بها في منزله بحي جاردين، في ساو باولو، وإال سيتعني عليه دفع غرامة 
ألــف يــورو يوميًا في حالة عــدم التزامه بالقرار. وقــام رونــالــدو بعمل إصالحات  قدرها 
في منزله بالحي الذي يقطن فيه تمثلت بتغطية جزء من منزله وقد تأخر في االنتهاء 
من ذلك املشروع، ما تسبب ذلك في أزمة بينه وبني جاره. وكان من املفترض أن ينتهي 
رونالدو من تلك اإلصالحات قبل العام الجديد، ما دفع املحكمة إلصدار قرار بمنعه فورًا 

من إكمال عمله، وطالبته بتقديم وثائق تثبت التقيد بالقوانني.

صورة في خبر

رونالدو... ورطة قضائية

الجمعة 11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1593  السنة الخامسة
Friday 11 January 2019

الجمعة 11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1593  السنة الخامسة
Friday 11 January 2019



32

أثار السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، جدًال كبيرًا بعد تخليه عن منصبه ألسباب مجهولة، وبعد عامين من تسلمه لواليته، 
ليكون أول ملك يتنازل عن العرش في تاريخ البالد

هوامش

معن البياري

كــانــت األلــســنــة الــطــويــلــة ســتــأخــذ راحــتــهــا فــي الــثــرثــرة 
والــقــيــل والــقــال، وفــي التأليف والــتــخــريــف، فــي مالعب 
السوشيال ميديا وغيرها، لو أن امللكة رانيا )48 عاما(، 
عقيلة عاهل األردن، لم يصدر مكتبها بيانا توضيحيا، 
األردنيني  أثواِبها وفساتينها، يخبر  بشأن مالبسها، 
)وغـــيـــرهـــم( أن هـــذه املـــالبـــس هـــدايـــا، أو مــســتــعــارة، أو 
ضة. بدا األمــر شديد 

ّ
مشتراة بأسعار تفضيلية مخف

الغرابة، فكيف مللكة ترتدي فستانا تستعيُره ثم تعيده 
ــه.. أليس فــي وسعها أن تشتريه؟ يوضح  إلــى أصــحــاب
 
ً
البيان أن هذا األمر )املستهجن بتعبيره( »يعد ممارسة

 
ً
 عامليا« و«متعارفا عليها« بني دور األزياء وسيلة

ً
شائعة

إلبراز تصاميمها، غير أن البيان يستدرك، حتى ال ُيظّن 
ه، بأن امللكة ال تــرّوج أيا من القطع 

ُّ
ما ال ُيستحسن ظن

التي ترتديها، إال في حال كانت التصاميم أردنية. 
هم إصدار امللكة هذا البيان، فمقامها 

ُ
لم يستمزج بعض

 ترتديها، 
ً
أرفع من أن ُيشتهر عنها أنها تستعير ألبسة

وأنها تشتري مالبسها بأسعار تفضيلية، بل وأنها 
ــاذا إذن تــركــت لــلــعــاّمــة؟  ــهـــداة إلــيــهــا. مــ تــلــبــس أزيـــــاء مـ
، في زمن 

ٌ
ولكن، من قــال إن امللكيات في العالم باقية

ثورة اإلعــالم املهولة، الرقمي وغيره، على ذلك السمت 
الطوطمّي الذي يحشرها في علوٍّ ُينجيها من سماع أي 
صوت آخر، غير الذي يزاول التبجيل والتقديس.. ال، لم 
يعد في األرض شيٌء مثل هذا، وإن ثّمة بعض منه في 
بقٍع قليلة. وامللكة رانيا التي اعتبرتها  مجلة »هاربر 
آند كوين«، في العام 2005، ثالث أجمل امرأة في العالم، 
تعرف أن الدنيا اآلن ليست تلك التي كان الناس فيها 
ــك، عندما ُيشيع عنها موقع  ــذل على ديــن ملوكهم. ول
ــاء، »UFO No More« أنها  ــاألزي إلكتروني مختص ب
السيدة األكثر إنفاقا على املالبس بني نساء العائالت 
ــق املــوقــع، أرقـــام مبالغ  ــم، وينشر فــري ــعــال امللكية فــي ال
ــتــب أن املــلــكــة أنفقتها فــي الــعــام 2017 على 

َ
بــاهــظــة ك

ب هــذا كله، ال 
ّ
ــكــذ

ُ
املــالبــس، فــإن جاللتها ال بد من أن ت

لشيء إال ألنه غير صحيح، سّيما وأن األردنيني، من 
قصيري األلسنة أو طويليها، لن يمّرروا أخبارا كهذه، 
ــو أن األمــر يتعلق بــزوجــة امللك،  مــن دون غمز وملــز، ول

وليس بامرأٍة عضو في مجلس بلدي مثال. 
لم يأت البيان على املبالغ التي أظهرها أولئك )328 ألف 
دوالر في 2017(، لكنه أفاد بأن امللكة تعرف أن االنتقاد 
 عندما يتحّول 

ٌ
جزء من العمل العام، غير أن األمر مختلف

ــى أســلــوب السخرية  ــلــجــوء إل إلــى »اخــتــالق املعلومة وال

واالستهزاء املؤسف«. واستطرد أن التركيز على مالبس 
زوجات القادة في دول عديدة، واتهامهّن بـ »اإلســراف«، 
، ليس جديدا. ولفت إلــى أن بعضهم 

ّ
 أو بغير حــق

ّ
بحق

 عن 
ً
ى املنهج ذاته »لتصوير امللكة بعيدة

ّ
في األردن يتبن

الواقع«. والظاهر أن رانيا فيصل صدقي الياسني )اسم 
رت في تغريدٍة، 

ّ
امللكة قبل زواجها في 1993(، والتي حذ

مّرة، من تأثير سلبّي لشبكات التواصل االجتماعي على 
ــه على مواقع 

ُ
عقول األطــفــال والــشــبــاب، »إذ لكل غــرض

التواصل االجتماعي«، الظاهر أنها رأت االفتراء بشأن 
 مما أقــدم عليه 

ً
أثوابها وفساتينها شأنا أكثر جسامة

ــا تحّدث في جلسٍة للبرملان، عن وجود 
ّ
نائٌب أردنـــي، مل

ــحــُدث حتى فــي خاليا  ملكنْي فــي األردن، وهــو مــا ال ي
النحل )بتعبيره(، في إشارة إلى »نفوذ« للملكة التي لم 
رك أمُره للمجلس النيابي الذي أحاله 

ُ
ب على زعمه، وت

ّ
تعق

إلى التأديب، وحــذف كلمته من املحاضر. على غير ما 
ا وجه نائب إخواني سؤاال في البرملان للحكومة 

ّ
فعلت مل

عن عمل مؤّسسة تحمل اســم امللكة رانــيــا، فـــرّدت، في 
تغريدٍة، بأنها، مع احترامها صاحب السؤال، ال تعرف 
شيئا عن هذه املسألة. وعلى صلٍة بهذا وغيره، كان الفتا 
جدا أن ينفي الجيش األردني، في بياٍن معلن، أي عالقة 

ها مع شقيٍق للملكة. 
َ
لشركة يمتلك نصف

م املستشارة أنجيال 
ّ
ختار في أملانيا ألن تسل

ُ
 ت

ٌ
ملكة

ميركل جائزة جودة القيادة، وتزور مدرسة تالميٍذ من 
الالجئني الروهينغا فــي بنغالدش، وتـــرّد على ســؤاٍل 
 بمشاركة اإلخوان املسلمني 

ً
لشبكة سي إن إن مرحبة

فــي االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي بــلــدهــا، وتــنــجــو مــن فــخٍّ 
حاولته قناة العربية في مقابلٍة معها، فرّدت على سؤال 
 تسترسل وسائط 

ٌ
بأن السياسة ليست مجالها، ملكة

إعــالم عاملية في التأشير إلى الكالسيكية الراقية في 
ملبسها، بتصاميم أزيائها الشرقية واملحتشمة، هذه 
امللكة ستتعّزز منزلتها في عيون مواطنيها، وهي تعلن 

أنه يحُدث أن تلبس أزياء ُمستعارة.

مالبس الملكة

وأخيرًا

تعزّز الملكة رانيا 
منزلتها في عيون مواطنيها، 

وهي تعلن أنه يحُدث أن تلبس 
أزياء ُمستعارة
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سالطين ماليزيا
بعدما تخلّى الملك عن عرشه

كوااللمبور ـ العربي الجديد

أثار السلطان محمد الخامس، ملك 
بعد تخليه  كبيرًا  جـــداًل  ا،  يزي ل ما
عن منصبه ألسباب مجهولة، في 
السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
عــد عــامــن مــن تسلمه لــواليــتــه، ليكون  وبــ
أول مــلــك يـــتـــنـــازل عـــن الـــعـــرش فـــي تــاريــخ 
ماليزيا، منذ استقاللها عن بريطانيا عام 
1957. أفــاد العديد مــن التقارير اإلعالمية 
ــامـــس، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر  ــخـ ــــأن مــحــمــد الـ بـ
49 عــامــا، ربــمــا تخلى عــن الــعــرش مــن أجل 
امــرأة، بعد رواج شائعات حول زواجــه من 
ــروســيــة السابقة أوكسانا  ملكة الــجــمــال ال
فــويــفــوديــنــا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 25 عــامــا، 
خــالل عطلة مرضية استمرت شهرين في 
موسكو، في أواخر عام 2018. وقد يتساءل 
معظمنا عن االمــتــيــازات التي تخلى عنها 
محمد الــخــامــس. هــنــا، تــقــدم لــكــم »الــعــربــي 
ــــول طــبــيــعــة نــظــام  الــــجــــديــــد«، تــفــاصــيــل حـ
الــحــكــم فــي مــالــيــزيــا، ومـــن الــحــاكــم الفعلي 
فيها. تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية 
دســـتـــوريـــة فـــيـــدرالـــيـــة، أعـــلـــى ســلــطــة فيها 

)Getty( هل غادر من أجل امراة؟

ــيــة متمثلة برئيس  ــيــدرال ــف هــي الحكومة ال
الـــوزراء، في حن ينتخب امللك الــذي يمثل 
رئـــيـــس الــــدولــــة، والــــــذي يــطــلــق عــلــيــه اســم 
»يانغ دي بيرتوان أغونغ«، من بن تسعة 
سالطن يتناوبون على حكم البالد، وفترة 
ــل مــنــهــم تــمــتــد لــخــمــس ســـنـــوات.  واليــــــة كــ
ويتشابه نظام الحكم في ماليزيا مع نظام 
وستمنستر البرملاني )سمي نسبة ل قصر 
وســتــمــنــســتــر، مــقــر الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي(، 
وهــو مــن مخلفات االستعمار البريطاني، 
ــقــضــائــيــة باستقاللية  وتــتــمــتــع الــســلــطــة ال
عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وفقا 

ملوقع »وورلد أتالس«.
تعتبر الحكومة الفيدرالية املاليزية أعلى 
مستوى من السلطة في ماليزيا، ومقرها 
في بوتراجايا، وتنقسم إلى ثالث سلطات؛ 
تشريعية وقضائية وتنفيذية، تناط إلى 
ــــوزراء،  مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســة رئــيــس الــ
الذي يشترط أن يكون مسلما، وعضوًا في 
مجلس النواب )يشكل مع مجلس الشيوخ 
ــالـــيـــزي(، وفــقــا ملــوقــع »ســتــادي  الـــبـــرملـــان املـ

كانتري«.
ــة فــي  ــ ــعـ ــ يـــتـــمـــتـــع املــــلــــك بـــصـــالحـــيـــات واسـ

الدستور املاليزي، إال أنها ليست مطلقة 
عــلــى أيـــة حـــال، ويــمــثــل رأس هـــرم السلطة 
الدينية فــي كــامــل الــبــالد، والــقــائــد األعلى 
لــلــقــوات املــســلــحــة، كــمــا يــتــمــتــع بــحــصــانــة 
ــقــــانــــون، بــاســتــثــنــاء املــحــكــمــة  ــة مــــن الــ ــامـ تـ
ــيــــس الـــقـــضـــاة  ــــن رئــ ــة مـ ــفــ الــــخــــاصــــة، املــــؤلــ
وقــضــاة املــحــكــمــة الــعــلــيــا.  بــاإلضــافــة إلــى 
ــة. كــمــا  ــ ــاديـ ــ ــــحـ قـــاضـــيـــن مــــن املـــحـــكـــمـــة االتـ
ــزي بـــســـلـــطـــة الـــعـــفـــو،  ــيــ ــالــ ــلــــك املــ يـــتـــمـــتـــع املــ
تعليق أو تخفيف األحكام التي تفرضها 
املحاكم العسكرية والشرعية في األراضي 
االتحادية، بموجب مشورة مجلس العفو، 
كما يمكن أن يــمــارس السلطة التنفيذية 
كرئيس للدولة، بمشورة مجلس الــوزراء، 
ولديه صالحيات تقديرية الختيار رئيس 

الوزراء. 
إال أنــه ال يستطيع إقــالــتــه، بــاإلضــافــة إلى 
صالحيته بــالــرفــض أو املــوافــقــة عــلــى حل 
الــبــرملــان، بــنــاء عــلــى طــلــب رئــيــس الــــوزراء 
ــــوانـــــن جــــــديــــــدة، أو  ــــض أي قـ ـ ـ ـ ـــط، ورفـ ــقـ ـ فـ
ــة، بــحــســب  ــمـ تـــعـــديـــالت عـــلـــى قــــوانــــن قـــديـ

موقع »ذا ستار«.
أصبح من الشائع أن يتولى رئيس مجلس 

الوزراء منصب وزير املالية منذ عام 1998، 
ــرغــم مــن أن الــدســتــور ال ينص على  على ال
ذلـــك، إال أن صــالحــيــاتــه األســاســيــة توجب 
على امللك الرجوع إلى مشورته قبل اتخاذ 
ــرارات، مــثــل حـــل الــبــرملــان،  ــ ــقـ ــ الــعــديــد مـــن الـ
ــه تــأثــيــرًا كــبــيــرًا لــلــغــايــة في  ــا يــعــنــي أن لـ مـ
ا ملوقع 

ً
عملية صناعة القرار بماليزيا، وفق

ي امللك 
ّ
»وورلد أوف باز«. عموما، بعد تخل

عــن عــرشــه، صــدر بــيــان عــن القصر امللكي، 
جــاء فيه أن »جاللته يخبر شعب ماليزيا 
ــفـــاظ عـــلـــى الــــوحــــدة  ــلـــحـ أن يـــظـــل مـــتـــحـــدًا لـ
والتسامح والعمل معا«. ولم يصدر تعليق 
ــعـــات الـــتـــي تــــــدور حـــــول زواج  ــائـ عـــلـــى الـــشـ
املــلــك مــن ملكة الــجــمــال الــروســيــة أوكسانا 

فويفودينا، وصحته.
كان السلطان محمد قد أخذ إجــازة طبية 
في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد بضعة 
أيــــــام ظـــهـــرت صـــــور لـــــه، قـــيـــل إنـــهـــا أثـــنـــاء 
زواجــه من أوكسانا البالغة من العمر 25 
سنة، بحسب موقع »هللو«. وقيل إن امللك 
وأوكسانا، ملكة جمال موسكو السابقة، 
قد تزوجا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــيـــا، وأقـــامـــا زفــافــا  فـــي بــارفــيــخــا، فـــي روسـ
تقليديا فــي املــاليــو فــي ماليزيا. وورد أن 
أوكسانا اعتنقت اإلســالم وغيرت اسمها 
إلــى ريهانا أوكسانا جورباتينكو. وقــال 
القصر أيضا إن امللك يستعد للعودة إلى 
مسقط رأسه في والية كيالنتان. ولم تتم 
بعد تسمية خليفة لــه، وسيستمر بيراك 
سلطان نازرين معز الدين شاه، الذي كان 
ينوب عــن امللك أثــنــاء إجــازتــه الطبية، في 

شغل منصبه بالوكالة.

تعتبر ماليزيا دولة 
ملكية انتخابية 

دستورية فيدرالية، 
أعلى سلطة فيها هي 
الحكومة الفيدرالية 

■ ■ ■
يتمتع امللك بصالحيات 

واسعة في الدستور 
املاليزي، إال أنها ليست 

مطلقة على أية حال

■ ■ ■
أصبح من الشائع أن 
يتولى رئيس مجلس 
الوزراء منصب وزير 
املالية منذ عام 1998، 

على الرغم من أن 
الدستور ال ينص على 

ذلك

باختصار




