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)Getty/يفرض الحوثيون رؤاهم على تفاصيل الحياة اليومية  )محمد حمود

واشنطن ــ العربي الجديد

الــواليــات املتحدة  التجارية بــن  الــحــرب  دخــلــت 
والصن منعطفًا خطيرًا، بعد أن صّعد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب )الصورة( من ضغوطه 
على بكن، بفرض رسوم جمركية على جميع 
هي  مما  أصــعــب  بــشــروط  متوعدًا  منتجاتها، 
لم تقبل بكن بمطالب واشنطن  إن  اآلن،  عليه 

لتصحيح الخلل التجاري بن الدولتن.
ويــوم السبت املــاضــي، أمــر تــرامــب ببدء زيــادة 
الرسوم الجمركية على جميع الواردات املتبقية 

دوالر،  مليار  بنحو 325  املــقــدرة  الــصــن،  مــن 
وذلك بعد 24 ساعة فقط من زيادة الرسوم من 
املــائــة، على بضائع صينية  إلــى 25 فــي   %10
بقيمة 200 مليار دوالر، فيما فشلت املباحثات 
واألميركي  الصيني  الفريقن  بــن  جــرت  التي 
كسر  في  املاضين،  والجمعة  الخميس  يومي 
التجارية  املــفــاوضــات  على  الــذي خيم  الجمود 

خالل األسابيع املاضية.
ويــصــّر تــرامــب عــلــى مــوافــقــة بــكــن عــلــى إجـــراء 
وتشريعاتها  القــتــصــادهــا  هيكلية  إصــالحــات 
األميركية،  السلع  مــن  املــزيــد  الــتــجــاريــة، وشـــراء 

لتصحيح الــخــلــل الــتــجــاري بــن الــدولــتــن، الــذي 
بفرض  تــرامــب  يكتف  ولــم  بــكــن.  لصالح  يميل 
الصينية،  املنتجات  رسوم جمركية على جميع 
 فــي تغريدة 

ً
بــل لــّوح بمزيد مــن الــشــروط، قــائــال

على تويتر مساء السبت بتوقيت واشنطن، إن 
اتــفــاق تــجــاري قبل  على الصن التحرك إلتــمــام 
انتخابات بالده الرئاسية في 2020، ملمحًا إلى 
 قد تكون أصعب مما 

ً
أن شروط بالده مستقبال

هي عليه اآلن. وكتب: »أعتقد أن الصن شعرت 
ــبــــرح فــــي املـــفـــاوضـــات  بــتــعــرضــهــا لـــلـــضـــرب املــ
ــا، تــعــهــدت الــصــن بــاتــخــاذ  ــدورهــ ــرة«. وبــ ــيــ األخــ

»التدابير املضادة الالزمة«، دون توضيح ما هي 
العاملية  التدابير، في وقت تخوفت األســواق  تلك 
من استعار الحرب التجارية بن أكبر اقتصادين 
في العالم. وذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية في 
العالم  تقرير، أمس األحــد، أن املستثمرين حول 
يــقــفــون عــلــى أهــبــة االســـتـــعـــداد ملــواجــهــة مــوجــة 
جديدة من االضطرابات في أسواق املال، مشيرة 
إلــــى أن األزمـــــة ســتــطــاول الــكــثــيــر مـــن األســــواق 
وماليزيا  وإنــدونــيــســيــا  تركيا  ومنها  الــنــاشــئــة، 

والهند والبرازيل واألرجنتن.
]تفاصيل إضافية ص. 12ـ13[

Monday 13 May 2019

الحدث

شروط إيرانية لمفاوضة واشنطن

االثنين  13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  □  العدد 1715  السنة الخامسة

للبطريرك الماروني، 

نصر اهلل بطرس 

صفير، الذي توفي 

أمس، تاريخ في 

مواجهة نفوذ 

النظام السوري 

في لبنان.
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وائل قنديل

قد يكون صحيحًا أن اتجاه دونالد 
ترامب إلى التصعيد، حتى حافة 

الهاوية، مع طهران، يأتي في سياق 
لعبته املفضلة مع الخليج املتخم 

باألموال، التي يعرف كيف يغترف 
منها، بأسهل مما يلعب الغولف.

لكن املؤكد، أن دونالد ترامب ال يذكر 
العربية السعودية، إال وهو يتحدث 
عن األموال، التي ينبغي أن تدفعها 

صاغرة، لقاء الحفاظ على وجودها، 
واستمرار حكامها على عروشهم..أو 
حني يتناول ما تعرف بصفقة القرن.

بينما ال يأتي دونالد ترامب على ذكر 
إيران، إال وهو يتحدث عن أمن الكيان 
الصهيوني وأمانه، من زاوية البرنامج 

النووي اإليراني، وسعي طهران إلى 
الوصول إلى تفوق تسليحي.

دع مشاعرك جانبًا، وقل من األكثر 
مدعاة لإلعجاب؟

نظام إيراني شيعي فارسي… 
إلى آخر هذه التصنيفات، تختلف 
معه وترفض تورطه في مستنقع 

الدم السوري، لكنه يمتلك رؤية 
حضارية وموقفًا وجوديًا واضحًا، 
يدافع بهما عن طموحه للمستقبل 
ووفائه للتاريخ؟ أم نظام سعودي 

سني عربي، يرى في نفسه خادمًا 
للحرمني الشريفني، لكنه يتلقى 

صفعات متواصلة تخدش الكرامة 
من رئيس أميركي متعصب ضد 

الحقوق العربية والفلسطينية، 
على نحو يتفوق به على اليمني 

الصهيوني املتطرف؟
قل ما شئت في الشطط املذهبي 

الطائفي الذي يمارسه اإليرانيون، 
وسأقول أكثر مما تشاء في أن 

النظام اإليراني أراق دماء الشعب 
السوري، ولعب أسوأ األدوار في 
الحرب على الثورة السورية، كما 

له إسهامه فيما جرى بالعراق 
والعراقيني، وال أستبعد معك 

أن يكون كل كالمه عن القدس 
وفلسطني من باب اإلنشائيات 

 ملشاعر املسلمني، 
ً
البالغية، دغدغة

لكنك ال يمكن أن تنكر أننا بصدد 
نظام ال يزال يمتلك الحد األدنى من 

اإلحساس بالكرامة القومية، ولديه ما 
يمكن تسميته »قضية وطنية« هي 

محل احترام وتقدير.
إيران اآلن تقف بمواجهة تحرشات 
ذلك األحمق الذي يجلس في البيت 

األبيض، ممسكًا بمفاتيح قيادة 
العالم، مثل صبي نزق وموتور، إلى 

درجة الجنون، وجد نفسه فجأة 
يلهو بحقيبة نووية، ويمسك بمفاتيح 

اإلدارة والتحكم والتشغيل ألضخم 
ترسانة سالح، يهدد بها األقوياء، 
ويبتز الصغار املنفوخني أوهامًا 

وثروة، لدرجة إجبارهم على خلع 
ثياب الكرامة الوطنية في صمت.
إيران، التي لست ممن ينكرون 

كراهيتها التاريخية العميقة للعرب، 
أو يبرئونها من تدمير العراق 

وذبح الثورة السورية، هي الوحيدة 
بمنطقتنا التعيسة التي ال تزال تقول 

لواشنطن وتل أبيب: ال... 
ا، ستقول إن ترامب 

ً
حسن

يستخدمها فزاعة كي يواصل حلب 
أموال السعودية، ال أستطيع أن أنفي 

أو أؤكد، لكني أستطيع أن أقول إن 
إيران امتلكت من القوة ما يجعلها 
صالحة إلثارة الفزع، املدر للثروة 
الخليجية، سواء كان هذا املناخ، 

املفزع، مصنوعًا بالتواطؤ بني ترامب 
وطهران، أو طبيعيًا، وليد معدالت 

تنامي القوة وفوائضها.
في كل هذه املتاهة املظلمة التي 

تتخبط فيها املنطقة العربية، من 
املهم أن تحاول أن تحتفظ بعقلك 

واعيًا وضميرك يقظًا، وهم يحاولون 
إقناعك بأن إيران، وليست إسرائيل 

هي العدو، وأن أحمد ياسني وعبد 
العزيز الرنتيسي وعشرات آخرين 

ممن تفخر بهم األمم إرهابيون، 
ثم يتناغمون حد التطابق مع ما 

تنتجه آلة الخطاب الصهيوني، وهم 
يحسبون أنهم يصنعون الحداثة 

ويلتحقون بالعصر.
مرة أخرى: إيران، مثل تركيا، جارة 

للعرب وجزء أصيل من املنطقة، 
لديهما طموح إمبراطوري، وقد تكون 

خصمًا حضاريًا ومنافسًا، لكن 
إيران وتركيا ال يمكن أن تصنفا 

»عدوين«. العدو هو إسرائيل وكل 
من يصادقها ويتحالف معها ويقمع 

شعبه ويقتله من أجلها.

انزعوا المفاتيح 
من يد هذا 

المجنون

مرور
الكرام
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الجزائر: 3 نقاط خالفية بين الجيش والحراك الشعبي

مع توقع المسؤولين اإليرانيين بأن التهديدات والتحركات األميركية لن تصل إلى حد 
الحرب، فإنهم يتمسكون حتى اليوم برفض التفاوض مع إدارة دونالد ترامب، مع 
إشارتهم إلى عدم جدية الرئيس األميركي، فيما يصرون على رفع الضغوط عنهم 

وتخلي واشنطن عن أي حوار مشروط

طهران ـ العربي الجديد

عــلــى قـــاعـــدة أن الـــواليـــات املــتــحــدة، 
وجه  على  ترامب  دونالد  والرئيس 
التحديد، ال يرغب بتفاوض حقيقي، 
تتشبث طــهــران بــمــوقــفــهــا رفـــض الــتــفــاوض 
الباب  عــدم إغالقها  مــع  مــع واشنطن،  حاليًا 
عن  وحــديــثــهــا   

ً
مستقبال العملية  هـــذه  أمـــام 

أن واشــنــطــن ستضطر إلـــى طـــرح الــتــفــاوض 
معها بشكل أكثر جدية خالل املرحلة املقبلة. 
يــأتــي ذلـــك فــي مــــوازاة رفـــع نــبــرة الــتــهــديــدات 
القطعات  باستهداف  وتلويحها  اإليــرانــيــة، 
الحربية األميركية في مياه الخليج. وتنطلق 
طــهــران مــن مــوقــف قــائــم على رفــض الــدخــول 
في مفاوضات ستكون خاسرة فيها، في ظل 
شــــروط واشــنــطــن لــلــتــفــاوض والــتــي تــطــاول 
املنطقة،  فــي  لــطــهــران  الــصــاروخــي  البرنامج 
ــيـــرة بــانــتــظــار مــبــادرة  وبــالــتــالــي تــبــدو األخـ
أمــيــركــيــة، فـــــ«إذا دعـــت الــحــاجــة، األمــيــركــيــون 
لديهم أرقام هواتفنا« بحسب تعبير مسؤول 
إيراني أمــس، وذلــك في ظل رهــان إيــران على 
أن الضغوط األميركية مجرد »حرب نفسية« 

ولن تتطور إلى مواجهة عسكرية.
وتـــطـــرح طـــهـــران جــمــلــة شــــروط لــلــدخــول في 
أي تـــفـــاوض مــحــتــمــل مـــع واشـــنـــطـــن، تتمثل 
فـــي ثـــالثـــة، هـــي »الـــتـــراجـــع عـــن الـــضـــغـــوط«، 
وهــنــا املــقــصــود بــالــدرجــة األولــــى العقوبات 
ــتـــي تــثــقــل كـــاهـــل االقـــتـــصـــاد  ــتـــصـــاديـــة الـ االقـ
»التصرفات  عــن  االعــتــذار  وتقديم  اإليــرانــي، 
غــيــر الــشــرعــيــة«، و«االحــــتــــرام املـــتـــبـــادل«. أمــا 
الــدوافــع من وراء الــشــروط اإليــرانــيــة، فأولها 
أنها تأتي في سياق »املناكفة« في مواجهة 
»الـــــشـــــروط الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة األمــــيــــركــــيــــة« الــتــي 
تعتبرها طهران »غير قابلة للتطبيق«، وهي 
الصاروخي  برنامجها  عن  بتخليها  تتعلق 

ودورهـــــــــــــــــا اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي ووقــــــــــــف تـــخـــصـــيـــب 
طهران  تقول  أن  الثاني  والدافع  اليورانيوم. 
لــلــعــالــم إنــهــا ال تــرفــض الــتــفــاوض مــن حيث 
إذ كانت قد دخلت في مفاوضات مع  املبدأ، 
اإلدارة األميركية السابقة. والدافع الثالث أن 
الــطــرف األميركي،  أن  يــرى  الجانب اإليــرانــي 
على الرغم من دعواته »املتكررة« للتفاوض، 
ــًا فــــي ظــل  إال أنـــــه ال يـــريـــد ذلــــــك، وخـــصـــوصـ
سيطرة متشددين على مراكز صناعة القرار 
دعــوات  تأخذ طهران  ال  وبالتالي  األميركي، 

ترامب للتفاوض على محمل الجد.
وواصـــل املــســؤولــون اإليــرانــيــون أمــس األحــد 
تصعيد نبرتهم تجاه واشنطن. وهّدد قائد 
القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي 
باستهداف  املــتــحــدة  الــواليــات  زاده،  حــاجــي 
حـــامـــلـــة طـــائـــراتـــهـــا »أبـــــراهـــــام لـــنـــكـــولـــن« فــي 
منطقة الخليج. وقال في تصريح نقلته وكالة 
ــا«، إن حــامــلــة الــطــائــرات كــانــت تشكل  ــنـ »إسـ
تهديدًا في السابق بالنسبة إليران، أما اليوم 
 »وضــــع األمــيــركــيــن، 

ً
فــهــي مــســتــهــدفــة، قــائــال

مثل قطع اللحم التي بن أسناننا«. وأعلن أن 
القوات اإليرانية سترد على أي تحرك من قبل 
األميركين، متابعًا »كانوا في السابق خطرًا 
الــفــرصــة«. وذكــر أن  علينا، واآلن هــم بمثابة 
بـــــالده تــمــتــلــك صـــواريـــخ قـــــادرة عــلــى قصف 
سفينة على بعد 300 كيلومتر، وأن مدى هذه 
الصواريخ ارتفع إلى 700 كيلومتر من خالل 

إجراءات اتخذوها أخيرًا.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال رئــيــس لــجــنــة األمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرملــان 
ــلـــه فـــالحـــت بـــيـــشـــه، إن  اإليـــــرانـــــي، حــشــمــت الـ
بـــــالده بــإمــكــانــهــا »اســـتـــهـــداف أهــــــداف على 
مــســافــة ألــفــي كيلومتر فــي إطـــار الــدفــاع عن 
الطائرات  أرادت حامالت  حــال  وفــي  نفسها، 
األمـــيـــركـــيـــة الـــقـــيـــام بــــشــــيء، فـــهـــي تــبــعــد عــن 

فــالحــت بيشه،  كــيــلــومــتــر«. ورأى  إيــــران 500 
أمس  اإليــرانــي  للبرملان  مغلق  اجــتــمــاع  بعد 
مــع الــقــائــد الــعــام للحرس الــثــوري اإليــرانــي، 
الجنرال حسن سالمي، وفقًا لوكالة »فارس« 
إيــران قط  أن »حربًا لن تحدث مع  اإليرانية، 
لعلم األميركين عــدم إمكانية ذلــك«، واصفًا 
بـــ«حــرب نفسية إلضافتها  يــجــري حاليًا  مــا 

إلى العقوبات والضغوط االقتصادية«.
وفـــي مــا يتعلق بــإمــكــانــيــة دخــــول بــــالده في 
تــفــاوض مــع اإلدارة األمــيــركــيــة، قـــال فالحت 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  مـــنـــذ الـــتـــاســـع مــ
تـــاريـــخ تــســلــم عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح رئــاســة 
الدولة مؤقتًا في الجزائر ودعوته إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز 
العسكرية،  املؤسسة  مــن  مطلق  بدعم  املقبل، 
سيما  ال  السياسي،  باملشهد  الجمود  يحيط 
ــوم الــثــالثــاء املــاضــي،  بــعــدمــا جـــدد الــجــيــش يـ
نور  برئاسة  وبالحكومة  صالح  بنب  تمسكه 
إلى  املــؤدي  الدستوري  وبالحل  بــدوي  الدين 
الحراك  رّد  املقابل  في  الرئاسية.  االنتخابات 
بقاء  أي  بــرفــض  بمطالبه،  املتمسك  الشعبي 
لـــرمـــوز نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة ورفض إجراء االنتخابات الرئاسية 
الشعبي  الحراك  يطرح  كما  تحت وصايتهم. 
الذي تدعمه قوى املعارضة السياسية بدائل 
ســيــاســيــة بـــدت واضــحــة فــي الــشــعــارات التي 
الــحــراك، وهي  ُرفعت في الجمعة األخيرة من 
مــتــعــلــقــة بــتــعــيــن رئـــيـــس انــتــقــالــي وتــشــكــيــل 
حكومة كفاءات مستقلة وهيئة عليا، تشرف 
بالكامل على تنظيم االنتخابات، وسط إصرار 

ــفـــاوض لـــه ظـــروفـــه الــخــاصــة،  ــتـ بــيــشــه إن »الـ
وإيــران بعد الثورة اإلسالمية قد دخلت مرة 
ــفـــاوضـــات بــشــأن  ــاد فـــي املـ ــدة بــشــكــل جــ ــ واحــ
الــنــووي«، مؤكدًا أنه »تقرر أن تكون  االتفاق 
ــح ـ  ــذه املـــفـــاوضـــات عــلــى قـــاعـــدة ربـ نــتــيــجــة هـ
ربـــح، لكن لــم يتحقق ذلـــك«. وأكـــد أن طهران 
»لن تدخل مفاوضات نتيجتها ربح-خسارة 
)لـــهـــا(« الفــتــًا إلـــى أن الــبــيــت األبــيــض »أظــهــر 
ــفـــاوض فـــي الــوقــت  ــتـ أن ســيــاســتــه لــيــســت الـ
الـــراهـــن«. وأضـــاف »فــي حــال تــوفــرت ظــروف 
لــلــتــفــاوض فــعــلــى األمــيــركــيــن الـــتـــراجـــع عن 
بعض سياساتهم«، مشيرًا إلى أن واشنطن 
»ســتــضــطــر إلـــى طـــرح الــتــفــاوض مــع طــهــران 
بــشــكــل أكــثــر جــديــة خــــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة«، 
وذلـــــك تــعــلــيــقــًا عــلــى دعــــــوات أطــلــقــهــا أخــيــرًا 
ــد أن  ــراء مـــفـــاوضـــات. وأكــ ــ ــران إلجـ ــ تـــرامـــب إليـ
 
ً
»أحــــدًا مــن إيــــران لــن يتصل بــتــرامــب«، قــائــال
ــن بــقــيــة الــــــــدول مــثــل  إن إيــــــــران »تـــخـــتـــلـــف عــ
كوريا الشمالية«. كما نقل فالحت بيشه عن 
ســالمــي، تــأكــيــده »أن إيــــران لــديــهــا اســتــعــداد 
كاٍف للحرب لدرجة يمكنها أن تنتصر فيها«.
وفــــي اإلطــــــار نــفــســه، قــــال مــســاعــد الـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة لــلــخــارجــيــة اإليــــرانــــيــــة، عــبــاس 
فــهــم  الــــحــــاجــــة،  دعــــــت  »إذا  إنــــــه  عــــراقــــجــــي، 
)األميركيون( لديهم أرقام هواتفنا«، معتبرًا 

عــلــى عــــدم تــســلــيــمــه بــعــهــدة الــحــل الــســيــاســي 
بن  الخالف  نقاط  تلخيص  ويمكن  للجيش. 
الجيش والحراك املدعوم من املعارضة بثالث 

نقاط أساسية.
بمسألة  الخالفات  مــن  األولـــى  النقطة  تتعلق 
ــت في 

ّ
تــنــّحــي رمـــوز نــظــام بوتفليقة الــتــي ظــل

السلطة، إذ يرفض الحراك استمرار بن صالح 
ــبـــرملـــان، مـــعـــاذ بـــوشـــارب.  ــيـــس الـ ــــدوي ورئـ وبــ
ــاع كـــامـــل لـــدى  ــمـ ــاجـ ويـــحـــظـــى هـــــذا املـــطـــلـــب بـ
ــــوى املــــــــواالة نــفــســهــا  املـــعـــارضـــة وعــــــدد مــــن قـ
الــتــي تـــرى أن بــن صــالــح وبــــدوي وبــوشــارب 
 .

ّ
يمثلون عــقــدة فــي األزمــــة، ال جـــزءًا مــن الــحــل

وفــيــمــا يــطــالــب الـــحـــراك الــشــعــبــي بــإبــعــادهــم 
ــات بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة  ــاســ ــيــ ــســ بـــســـبـــب تـــمـــثـــيـــلـــهـــم لــ
ودعــمــهــم لــتــرشــحــه لــواليــة رئــاســيــة خامسة، 
ويعتبر  مطلب،  هــكــذا  على  الجيش  يعترض 
أن بــقــاءهــم ال يــتــعــلــق بــشــخــصــيــاتــهــم، بــقــدر 
مــا يتصل بــاالســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة التي 
تضع بن صالح كرئيس سابق ملجلس األمة 
فــي منصب رئيس الــدولــة ملــدة 90 يومًا وفقًا 
ــادة 102 مــن الــدســتــور. وهـــو الــنــّص  لــنــّص املــ
نفسه الــذي ال يسمح بــإجــراء تعديل أو إقالة 
االستقالة  اخــتــارت  إذا  إال  الحالية  للحكومة 
لكن  الدستور.  للمادة 104 من  الطوعية وفقًا 
رئيس حزب طالئع الحريات علي بن فليس، 
أبــــدى اعــتــقــاده فــي تــقــديــر مــوقــف نــشــره يــوم 
الــســبــت املـــاضـــي، فـــي صــحــيــفــة جـــزائـــريـــة، أن 
»تخطي هذه العقبة األولى ليس ببعيد املنال 
واضحة  سياسية  إرادة  على  فقط  يعتمد  إذ 
وثـــابـــتـــة، وتــجــد ســنــدهــا فـــي الـــدســـتـــور الـــذي 
يسمح بتطبيق املادتن 7 و8« اللتن تنصان 

على تطبيق السيادة الشعبية.
»لــم ُيستوف أي شرط  أنــه  بــن فليس  واعتبر 
ــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في  ــ ــــروري إلجـ ضـ
أفــضــل الـــظـــروف، وفـــي الــســيــاق الــحــالــي وفــي 
غياب أدنى اتفاق حول التحضير لالنتخابات 

أن تـــرامـــب يــســعــى لــلــخــروج مـــن »صــعــوبــات 
وأزمة أحدثها لنفسه، وأميركا ليست بحاجة 
إلى وسيط أو رقم هاتف«، وذلك تعليقًا على 
مــا كشفته قــنــاة »ســي إن إن« السبت عــن أن 
ــًا لــلــســلــطــات الــســويــســريــة  تـــرامـــب مــــرر رقـــمـ
إلعطائه لإليرانين في حال أرادوا التواصل 
نادي  مع  مقابلة  في  عراقجي،  واعتبر  معه. 
الــشــبــاب«، أن رســائــل متناقضة  »املــراســلــن 
ــى أن  ــيــــض«، الفـــتـــًا إلــ ــن الــبــيــت األبــ ــســمــع مـ

ُ
ت

األخير »يفتقد لسياسة منسجمة وعقالنية 
تجاه إيران واملنطقة وربما العالم«.

فــي الــســيــاق، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، عــبــر »تـــويـــتـــر« أمــس 
األميركي  القومي  األمــن  إن مستشار  األحـــد، 
ــًا النـــســـحـــاب  ــع خـــطـــطـ ــ ــ ــون وضـ ــتــ ــولــ ــون بــ ــ ــ جـ
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ ــن االتــ ــ ــدة مـ ــتــــحــ الــــــواليــــــات املــ
وانتهاج سياسات أكثر عدائية حيال طهران، 
حتى من قبل توليه املنصب الحالي. وتابع 
»مخطط مفصل ملعلومات مخابراتية كاذبة، 
وحرب ال تنتهي، وعروض غير جادة إلجراء 
ــام الــهــواتــف  مــحــادثــات... مــا ينقصه هــو أرقــ

فحسب«.
في موازاة ذلك، دخل وزير الطاقة اإلسرائيلي 
يــــوفــــال شــتــايــنــتــز عـــلـــى الــــخــــط، مــــحــــذرًا مــن 
هجمات إيــرانــيــة مــبــاشــرة أو بــالــوكــالــة على 

وعــمــلــيــة تــنــظــيــمــهــا ومــراقــبــتــهــا، فــــإن إجــــراء 
الــرئــاســيــات فــي األجـــل املــحــدد هــو أمــر بعيد، 
بل وبعيد جدًا، عن أن يكون الحل لألزمة. بل 
تشّكل مخاطر حقيقية تزيد الطن بلة«. ودعا 
إلـــى تــأجــيــل االنــتــخــابــات مـــن »أجــــل الــســمــاح 
بعملية إجرائها الالحق في ظروف أكثر قبواًل 

 اعتراضًا عليها«.
ّ

وأقل
نــقــطــة الـــخـــالف الــثــانــيــة الــتــي تــتــصــادم فيها 
املـــواقـــف بـــن الــجــيــش والــــحــــراك واملـــعـــارضـــة، 
تتصل باالنتخابات الرئاسية. ويرى الجيش 
أن »االنتخابات هي املخرج املمكن الذي يتيح 
إرادتــه السيدة«، بحسب  التعبير عن  للشعب 
آخــر خطاب ألقاه قائد أركــان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح يوم الثالثاء املاضي. ويصّر 
إلى  العهدة  الدولة على نقل  الجيش ورئيس 
رئــيــس شــرعــي ومــنــتــخــب، يــتــولــى اســتــكــمــال 
ويعتبر  الــشــعــبــيــة،  الــتــطــلــعــات  بــاقــي  تحقيق 
الجيش أن عدم الذهاب إلى انتخابات يوليو/

ــراغ دســتــوري  تــمــوز يــضــع الــبــلــد فـــي حــالــة فــ
الدستورية  الرئاسية  العهدة  انتهاء  بسبب 
لنب صالح في التاسع من يوليو. ولــم يتردد 
الجيش في تقديم تعهد بمواكبة االنتخابات، 
الــبــلــديــات والــقــضــاة يرفضون  ــاء  إال أن رؤســ
اإلشراف عليها. كما يناهض الحراك الشعبي 

واملعارضة
 فكرة إجرائها في موعدها لسببن.

الــشــروط  ــر 
ّ
تــوف عــدم  فــي  السبب األول يتمثل 

املــطــروحــة لتنظيم االنــتــخــابــات، بما فــي ذلك 
إنشاء هيئة عليا مستقلة لالنتخابات، تتولى 
بشكل كامل اإلشــراف على تفاصيل العملية، 
إلى  املرشحن  وقــبــول  الناخبن  تسجيل  مــن 
اإلشــراف على االقتراع وإعــالن النتائج. وهو 
ما ال يتيحه عامل الوقت الذي يضغط بشدة. 
وبــافــتــراض إجـــراء االنــتــخــابــات فــي موعدها، 
فـــإن مــوعــد تسليم مــلــفــات الــتــرشــيــحــات يبدأ 
فــي 23 مــايــو/أيــار الحالي، مــن دون أن يكون 

بن طهران  املواجهة  إذا تصاعدت  إسرائيل 
وواشــــنــــطــــن. وقـــــــال فــــي حــــديــــث تــلــفــزيــونــي 
ــاع بشكل مــا بــن إيــران  »إذا اشتعلت األوضـ
والــواليــات املتحدة، أو بن إيــران وجيرانها، 
ــؤدي ذلـــك إلـــى تفعيل  فــأنــا ال أســتــبــعــد أن يــ
دور حزب الله والجهاد اإلسالمي من غزة أو 
حتى أن يحاولوا إطــالق صواريخ من إيران 

على دولة إسرائيل«.
ــام الــــواقــــع الـــقـــائـــم، ُيــســتــبــعــد حـــصـــول أي  ــ أمـ
ــة فــــي الـــوقـــت  ــيــ ــرانــ ــفــــاوضــــات أمـــيـــركـــيـــة إيــ مــ
الراهن، انطالقًا من رفض طهران أي تفاوض 
»تحت الضغط«. وكان املرشد اإليراني علي 
خــامــنــئــي، قــد أعــلــن فــي أغــســطــس/آب 2018، 
»حظر أي تفاوض في أي مستوى مع اإلدارة 
وُيستشف  الراهنة«.  الظروف  في  األميركية 
من تحليالت وتصريحات إيرانية، أن كل ما 
يريده ترامب في الوقت الراهن من الجلوس 
ــيـــن، هـــو الــتــقــاط صــــور إعــالمــيــة  ــرانـ مـــع اإليـ
معهم فحسب، وليس إجراء تفاوض حقيقي، 
املنتصر  الــرابــح  نفسه بمظهر  ليظهر  وذلــك 
ــى ذلـــــــك، فـــإن  ــ ــخ. إلــ ــ ــراضــ ــ وإيــــــــــران بــمــظــهــر الــ
الــدخــول  فــي  الــتــي تواجهها طــهــران  املشكلة 
فــي أي مــفــاوضــات مــع واشــنــطــن، أنــهــا أمــام 
السرية  بـ«الخطوط  يؤمن  ال  أميركي  رئيس 

والخلفية« من وراء الكواليس.

أي من الشخصيات السياسية وقادة األحزاب 
ــيــــح وجـــمـــع  ــتــــرشــ ــارات الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد ســــحــــب اســ ــ قــ
الــتــفــويــضــات املــطــلــوبــة )60 ألــــف تــوقــيــع من 
الناخبن أو 600 توقيع من أعضاء املجالس 
املنتخبة(، على أن يبقى للمجلس الدستوري 
الثالث  فــي  املقبولن  املرشحن  قائمة  إعـــالن 
ــران املـــقـــبـــل، لـــتـــبـــدأ بــعــدهــا  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــــن يـ
غير  وهـــذا  يــونــيــو.   9 فــي  االنتخابية  الحملة 

ممكن في الوقت الحالي.
أما السبب الثاني لرفض االنتخابات فيرتبط 
باالعتراض الجماعي على إشراف بن صالح 
وبـــدوي على االنــتــخــابــات. وقـــال الــنــاشــط في 
ــراك الــشــعــبــي، مــصــطــفــى بـــوشـــاشـــي في  ــحــ الــ
تيزي وزو  فــي  السبت،  نــدوة سياسية مساء 

الحالي  الحكومة  »رئيس  إن  الجزائر،  شرقي 
كـــان والــيــًا ووزيــــرًا لــلــداخــلــيــة، وهـــو الـــذي قــام 
بــالــتــزويــر فــي الــســنــوات الــعــشــر األخـــيـــرة. هل 
)رئيس  أول  كــوزيــر  فيه  الثقة  أن نضع  يمكن 
وتنظيم  االنــتــخــابــات  هـــذه  لتنظيم  حــكــومــة( 

مستقبلنا«؟
ثالث نقطة خالف عالقة بن الجيش والحراك 
االنتقالية  املرحلة  بمقترح  تتصل  الشعبي، 
والــهــيــئــة الــرئــاســيــة، الــتــي يــطــرحــهــا الــحــراك 
اعــتــقــاد لدى  السياسية. ويــســود  واملــعــارضــة 
الـــطـــرفـــن أن الـــحـــل يــكــمــن فـــي »إنــــشــــاء هيئة 
نزيهة  ثــالث شخصيات  مــن  تتكون  رئــاســيــة 
ومــســتــقــلــة، تــديــر فــتــرة انــتــقــالــيــة مـــحـــدودة ال 
ـــف حـــكـــومـــة كـــفـــاءات 

ّ
ــل ــكـ ــة، وتـ ــنـ ــتـــجـــاوز الـــسـ تـ

املتعلقة  الــقــوانــن  تعديل  عــل  تعمل  مستقلة، 
عليا،  مستقلة  هــيــئــة  وإنـــشـــاء  بــاالنــتــخــابــات 
تــنــقــل إلــيــهــا بــشــكــل كــامــل صــالحــيــات تنظيم 
ومراقبة االنتخابات، بداًل من وزارة الداخلية«.
وفــــي الـــســـيـــاق، أبـــــدى رئـــيـــس جــبــهــة الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، عــبــد الــلــه جـــاب الــلــه، اعــتــقــاده في 
تــقــديــر مـــوقـــف نـــشـــره يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، 
 األزمـــــــة، يكمن 

ّ
بــــأن »الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــحـــل

الــدخــول فــي مرحلة انتقالية مــحــددة من  فــي 
قــبــل رئـــيـــس، أو مــجــلــس رئـــاســـي، مـــكـــّون من 
أشخاص مثقفن، يملكون خبرة في التنظيم، 
ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــســـيـــرة الـــحـــســـنـــة والــســمــعــة 
الطيبة لدى الشعب. كما لم تكن لهم مشاركة 
في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من 

جماعة الريع وال من أوليائهم«.
االنتقالية  املرحلة  أن  يعتبر  الجيش  أن  غير 
ــيــــة، مــــجــــرد مــقــتــرح  وفــــكــــرة الـــهـــيـــئـــة الــــرئــــاســ
عـــلـــى اإلرادة  لــلــســطــو  ــغــــرض« ومـــحـــاولـــة  »مــ
املــخــابــرات  قــائــد  أن  فــي  بــل يشتبه  الشعبية، 
األســـبـــق مــحــمــد مــديــن والــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
القضاء  قبل  مــن  املعتقلن  بوتفليقة،  شقيق 

العسكري، يقفان وراءه.
أن  بـــســـكـــري  ــهــــدي  مــ ــنــــاشــــط  الــ بــــــــــدوره، رأى 
»اإلشكال األساسي الراهن في الجزائر، نابع 
مــن تــدخــل قــيــادة أركـــان الجيش فــي الــشــؤون 
السياسية. وهذا أمر يجب أن يتوقف، ألنه قد 
يوّرط الجيش«. وأضاف في حديٍث لـ«العربي 
ــقــــوي هــــو عــنــدمــا  الــــجــــديــــد«، أن »الـــجـــيـــش الــ
يــكــون مــحــايــدا، وتــســيــيــس الــجــيــش ُيضعف 
املــؤســســة، ومــطــالــب املجتمع واضــحــة وهــي: 
رحيل عناصر النظام املنبوذة وتكريس دولة 
»إذا استمر الضغط  أنــه  إلــى  القانون«. ولفت 
مــن طــرف املجتمع، فــإن قــيــادة أركـــان الجيش 
ستتوجه إلى تقديم تنازالت حتمًا على بعض 
كاستقالة  الــحــراك،  مع  فيها  املختلفة  النقاط 

.»
ً
الحكومة ورئيس البرملان مثال

رفض الدخول في عملية خاسرة 
وشكوك بجدية عروض ترامب

من تظاهرات ضد الواليات المتحدة في طهران )فرانس برس(

ترفض المعارضة عسكرة الحّل السياسي )العربي الجديد(

وليد التليلي

انتفض شباب في مدينة صغيرة 
من محافظة سيدي بوزيد اسمها 

السعيدة، أمام حالة النسيان 
والتجاهل التي يعاني منها أهلنا 

في األرض املحتلة، وقاموا بتزيني 
قباب مساجدهم باللون الذهبي، 

لون قبة الصخرة، تذكيرًا بالبوصلة 
وسعيًا لطرح أسئلة في أذهان 

صغار القرية واملارين منها على 
الطريق. ويصّر شباب املبادرة على 

أنها »رمزية« و«قد ال تغّير شيئًا في 
الوجع الفلسطيني«، ولكنهم يدركون 

أن هدفهم األساسي هو أن تبقى 
القضية حّية دائمًا في كل مكان 

عربي، أمام انكفاء الجميع وانغماس 
العرب في قضايا محلية ال تنتهي 

أبدًا.
تعكس الفكرة مدى وعي الشباب 

العربي، على الرغم من مشاكله 
التي ال تحصى وال تعد، من بطالة 

دائمة وآمال تضيع على مقاعد 
الدراسة وسياسيني منهمكني في 
هتك األعراض وفي الصراع على 

السلطة، لكن ال شيء ُينسي الوجع 
األكبر، على الرغم من إصرار أغبياء 

العرب على تدمير كل فرصة لتحرير 
اإلنسان العربي وإطالق قدراته 

لتطوير األوطان. ويكفي أن يلتفت 
الواحد منا في أي اتجاه ليرى ما 
يقترفه الطغاة العرب من جرائم 

تاريخية في حق هذه الشعوب، غير 
عابئني بآالف القتلى والجرحى 

وماليني املهّجرين واملدن التي تتحّول 
إلى أكوام من رماد. كما يتبارز 

العرب بالتدخل في شؤون إخوانهم 
 على آخر. ومثال ذلك 

ٍّ
ولنصرة شق

ما يحدث في ليبيا والسودان بالذات. 
ال يوقفهم رمضان وال تردعهم أية 
قيمة إنسانية في شهر يصّدعون 
آذاننا في تلفزيوناتهم، بأنه شهر 

التسامح واإلخاء والتآزر، بينما تعبر 
طائراتهم سرًا لدعم املجرمني والقتلة، 
فتدّك بيوتًا آمنة وتهّجر عائالت من 

مساكنها وتفتح أبواب وطن على 
املجهول، وتبرم صفقات مع الكيان 

املحتل.
ولكن شباب السعيدة في سيدي 

بوزيد، كما شباب عرب كثر في كل 
البالد، أحياء ويتنفسون وواعون، 
وال يعّولون على مثل هؤالء القادة 

األغبياء الذين ستالحقهم دماء 
رون 

ّ
األبرياء ولو بعد حني، ويذك

اإلسرائيلي الذي صار يتبجح 
بصداقته مع قادة عرب، أنهم لن 

ينسوا ولن يطّبعوا مع األمر الواقع، 
وتبقى القدس املحتلة بوصلتهم وإن 

تحالف كل الكون ضدهم.

تزداد حّدة الخالفات
 بين الجيش الجزائري 

والحراك الشعبي، 
تحديدًا بما يتعلق 

بإدارة المرحلة االنتقالية 
واالنتخابات الرئاسية، في 
ظّل مخاوف المعارضة 

من العسكرة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس األحد، أن أحد المسلحين اللذين تم 
بومرداس، 70  بوالية  السبت في منطقة دلس  القضاء عليهما مساء 
هو  العاصمة،  شرقي  كيلومترًا 
»خطاب«،  المكنى  رشيد  مسرور 
اإلرهابية  بالجماعات  التحق  والذي 
سنة 2008، في حين ال تزال عملية 
ــة اإلرهــابــي  ــوي ــعــرف عــلــى ه ــت ال
من  وحــدة  وكانت  جــاريــة.  الثاني 
إرهابيين،  على  قضت  قد  الجيش 
وصفهما الجيش بالخطيرين، وتم 
بحوزتهما،  كانت  أسلحة  استرجاع 

فيما ُقتل جنديان خالل العملية.

التعرف إلى هوية مسلح
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤول حـــــكـــــومـــــي عــــــراقــــــي، 
»جــــهــــات   

ّ
أن الــــــجــــــديــــــد«،  لــــــ«الـــــعـــــربـــــي 

ــدأت الــعــمــل لتوحيد  مــرتــبــطــة بـــإيـــران بــ
املـــنـــضـــويـــة  ـــحـــة 

ّ
املـــســـل الـــفـــصـــائـــل  رؤى 

داخـــــل الــحــشــد الــشــعــبــي، فــيــمــا يتعلق 
بالتصعيد األميركي اإليراني«. وأضاف 
أن »قيادات سياسية كبيرة في الحشد، 
منها األمن العام للهيئة هادي العامري 
لهذا  التنسيق  على  يعملون  وآخــــرون، 
التوجه، إذ يجرون تحركات واتصاالت 
بالفصائل املنضوية تحت الحشد، بما 
فــيــهــا فــصــيــل مـــقـــتـــدى الــــصــــدر )ســـرايـــا 
وسرايا  والنجباء  والعصائب،  السالم( 
الــخــراســانــي وكــافــة الــفــصــائــل األخــــرى، 

ألجل توحيد الرؤى ضّد واشنطن«.
 »الـــداعـــمـــن لـــهـــذا الــتــوجــه 

ّ
 وأوضـــــح أن

يـــريـــدون أن يــكــون هــنــاك مــوقــف موحد 
األمــيــركــي، وال  الـــوجـــود  للفصائل ضـــّد 
ــــروج أي مـــن تــلــك الــفــصــائــل  يـــريـــدون خـ
 
ّ
ــذا الــــرؤيــــة الـــجـــامـــعـــة«، مــبــيــنــًا أن عـــن هــ
ــددًا مـــن تــلــك الــفــصــائــل مــحــرجــة بن  ــ »عـ
ــا  ــهـ الـــتـــزامـــاتـــهـــا لـــلـــحـــكـــومـــة وبــــــن والئـ
 فصائل أخــرى وافــقــت على 

ّ
إليـــران، وأن

التوجه، بينما ال تزال مجموعات أخرى 
الــذي  الــوقــت  وفــي  بمواقفها«.  متذبذبة 
جّددت بعض فصائل »الحشد الشعبي« 
تعهداتها للحكومة العراقية، بأال يكون 
لــهــا مــوقــف مــنــاوئ لــواشــنــطــن، يصعب 

ضبط مجموعات أخرى. 
 »التوجه 

ّ
وأشـــار املــســؤول نفسه إلــى أن

الـــحـــالـــي لــلــفــصــائــل الـــتـــي لــديــهــا غــطــاء 
ســيــاســي ســيــكــون نــحــو مـــوقـــف مــوحــد 
الــقــوات األجنبية  لتمرير قــانــون إخـــراج 
 قــد يــدفــع عــن الــعــراق 

ّ
مــن الـــعـــراق، كــحــل

شبح الخطر فــي حــال وقعت حــرب بن 
ــران«، وســـــط تــوقــعــات  ــ ــهــ ــ ــنـــطـــن وطــ واشـ
العامري(  )بزعامة  بأن تتولى كتل بدر 
وسائرون )بزعامة الصدر( والعصائب 
)بزعامة قيس الخزعلي( الحشد لتمرير 
 املـــواقـــف 

ّ
ــإن ــ ــّر فـ ــ قــ

ُ
ــال أ ــروع، وفــــي حــ ــشــ املــ

األخرى ستتحد تباعًا«. ولفت املسؤول 
املــســلــحــة  الـــفـــصـــائـــل  »اتـــــحـــــاد   

ّ
أن إلــــــى 

تـــجـــاه  ــــوة عـــســـكـــريـــة  ــطـ ــ التـــــخـــــاذ أي خـ
النقاش«،  الوجود األميركي ما زال قيد 
الــعــســكــري  ــيــــار   »الــــخــ

ّ
أن ــّددًا عـــلـــى  ــ ــشـ ــ مـ

صــعــب عــلــى أغــلــب تــلــك الــفــصــائــل، فهي 
أميركا،  العسكرية مع  املواجهة  تريد  ال 
فها الكثير، وتريد 

ّ
لعلمها أن ذلك سيكل

الــتــخــلــص مـــن الـــوجـــود األمـــيـــركـــي عبر 
البرملان«.  القانونية، وعن طريق  الطرق 
 »وضع الفصائل ما زال مربكًا 

ّ
واعتبر أن

بــشــأن أي  اخــتــالف فيما بينها  وهــنــاك 
األميركية  املصالح  تحرك عسكري ضّد 
في العراق، في حال استدعت الضرورة«.
ويأتي هــذا الحراك في وقــت تجري فيه 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة خـــطـــوات مــنــاوئــة. 
وبــعــدمــا كـــانـــت حــصــلــت عــلــى تــعــهــدات 
ســـابـــقـــة مــــن بـــعـــض مـــكـــونـــات الـــحـــشـــد، 
األميركية،  املصالح  ضــّد  التحّرك  بعدم 
فإنها  االلتزامات،  تلك  وتسعى لتجديد 
تــحــاول أيــضــًا الــحــصــول على ضمانات 
ــن فـــصـــائـــل إضــــافــــيــــة. ويــــعــــد مـــوقـــف  ــ مـ
املوالية  املسلحة  والفصائل  املليشيات 
إليران، غير مطمئن للجهات السياسية 
 ارتــبــاطــهــا 

ّ
الــعــراقــيــة ولــلــحــكــومــة، إذ أن

الــوثــيــق بــطــهــران قـــد يــحــرج الــحــكــومــة. 
األمــر الــذي دفــع سياسين إلــى املطالبة 

بوساطة عراقية بن أميركا وإيران. 
 وقال زعيم تّيار الحكمة عّمار الحكيم، 
في تصريح له إنه »يجب على العراق أن 
يــؤدي دور الوسيط، والــوقــوف ضــّد أي 
حرب قد تحدث في املنطقة«، مشّددًا على 
أن »تــســعــى حــكــومــة عــــادل عــبــد املــهــدي 
ألخــــذ دورهـــــا فـــي تــقــلــيــل حــــّدة الــصــراع 
الـــدائـــر بـــن الــطــرفــن، الــــذي ســتــكــون له 
 
ّ
آثار سلبية على العراق«. وأشار إلى أن
»العراق يقع في قلب املنطقة من الناحية 
الجغرافية، وعليه أن يكون مؤثرًا لتأدية 
ــرار املــنــطــقــة وإبـــعـــادهـــا  ــقـ ــتـ دور فـــي اسـ
عــن الـــحـــروب«. وعــلــى الــرغــم مــن اتــحــاد 
عـــشـــرات مـــن فــصــائــل املــلــيــشــيــات تحت 
 هناك 

ّ
 أن

ّ
الــشــعــبــي«، إال غــطــاء »الــحــشــد 

انقسامات في الرؤى والتوجهات بينها 
إزاء قضايا املنطقة، كما بوجود خالفات 
ــن فــصــائــل  ــديـــد مــ ــعـ ــعـــات بــــن الـ ــاطـ ــقـ وتـ
الــحــشــد الــشــعــبــي، لــعــل أبــرزهــا الــخــالف 
بن الصدر الذي يتزعم »سرايا السالم« 
والــخــزعــلــي الــــذي يــتــزعــم »الــعــصــائــب«، 
في  والتقاطعات  الخالفات  من  وغيرها 
مراقبن،  وبحسب  والتوجهات.  الـــرؤى 
 الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات مـــن قبل 

ّ
ــإن فــ

فــصــائــل املــلــيــشــيــات، بــعــدم الــخــروج عن 
إرادة الحكومة أمر صعب، وقد تزج تلك 

الفصائل، العراق بأزمات خطيرة.
وقال املحلل السياسي، جّبار العلواني، 
»الـــحـــكـــومـــة  الــــجــــديــــد«، إن  ــعــــربــــي  ـــ«الــ لــ
إيـــران ومــن أميركا،  نفسها محرجة مــن 
وال تستطيع منح أي منهما ضمانات«، 
 »ال شيء بيد الحكومة، وأن 

ّ
الفتًا إلى أن

الحشد والتحرك  خــروج بعض فصائل 
أمر  الــبــالد  فــي  األميركية  املصالح  ضــّد 
وارد«. وأكـــد أن »قــــادة الــحــشــد يــريــدون 
يـــريـــدون  ذلـــــك، وال  إزاء  ــدًا  مـــوحـ مــوقــفــًا 
انقسامًا في الحشد، خصوصًا مع منح 
بــعــض الــفــصــائــل تــعــّهــدات لــلــحــكــومــة«، 
 »ذلك سيجر العراق نحو أزمات 

ّ
مبينًا أن

خطيرة، فالحكومة نفسها ال تعرف ماذا 
تعمل ومع من ستقف«.

تهديدات واشنطن تستنفر حلفاء طهران

حراك لتوحيد مواقف 
الحشد الشعبي

تعمل فصائل الحشد 
الشعبي على توحيد 
مواقفها في سياق 
المواجهة األميركية

اإليرانية المتصاعدة

خالف بين الفصائل 
بشأن التحرك ضّد 

المصالح األميركية



905 معتقلين في شهرين و5700 أسيرمطالبة باإلفراج عن معتقلي الرأياستئناف مفاوضات المعارضة والعسكر اليوم
النقابات تنذر الحكومة األردنية

بحث آلية لمحاكمة الدواعش األجانب
انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين

45
سياسة

  شرق
      غرب
اإلمارات تؤكد تخريب

4 سفن تجارية
اإلمــاراتــيــة،  الخارجية  وزارة  أكـــدت 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز«  أمــــــس األحـــــــــد، لــــوكــ
تعرض أربع سفن تجارية لعمليات 
تــخــريــبــيــة قـــــرب املــــيــــاه اإلقــلــيــمــيــة 
للدولة بدون وقوع خسائر بشرية.  
وكــــــان املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة 
الـــفـــجـــيـــرة بــــــاإلمــــــارات، نـــفـــى أمــــس،  
عن  تحدثت  إعالمية  تقارير  صحة 
وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة. 
وكـــانـــت قــنــاة املــيــاديــن )املــحــســوبــة 
عـــلـــى حـــــزب الــــلــــه( ذكــــــرت أن ســبــع 
نــاقــالت نــفــط تــعــرضــت لــهــجــوم في 
مــيــنــاء الــفــجــيــرة  الــــذي يــقــع خـــارج 

مضيق هرمز مباشرة. 
)رويترز(

االحتالل يمنع االعتكاف 
في األقصى

اقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت قـــــــــــــــــــوات االحــــــــــتــــــــــالل 
املسجد  السبت،  مساء  اإلسرائيلي، 
األقــصــى، وقامت بــإخــراج العشرات 
مــن املــصــلــن املعتكفن مــنــه. وأفـــاد 
ـــوات  ــأن »قــ ــ أحـــــد حــــــراس املـــســـجـــد بـ
االحتالل استبقت إخراج املعتكفن 
بإغالق جميع بوابات األقصى قبل 
ــــوات خـــاصـــة بــمــرافــقــة  أن تــقــتــحــم قـ
ضــبــاط كــبــار فـــي شــرطــة االحــتــالل 
وتقوم  املغاربة،  بــاب  من  الساحات 

بإخراج املعتكفن من املسجد«.
)العربي الجديد(

نتنياهو يطلب وقتًا
إضافيًا لتشكيل حكومته

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامن نتنياهو، أمس األحــد، أنه 
اإلسرائيلي  الرئيس  مــن  »سيطلب 
رؤوفــــن ريــفــلــن، املــزيــد مــن الــوقــت 
جديدة«،  ائتالفية  حكومة  لتشكيل 
ــاد الـــيـــهـــوديـــة  ــيــ ــاألعــ ــك بــ ــ  ذلــ

ً
ــلـــال ــعـ مـ

ــف 
ّ
وتــفــجــر األوضــــــاع مـــع غــــزة. وكــل

ــان  ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ إبــ  17 فــــــي  ــلــــن  ــفــ ريــ
باملهمة  رسميا  نتنياهو  املــاضــي، 
التي يجب أن ينجزها وفقا للقانون 
فــي غــضــون 28 يــومــا، مــع إمكانية 
عند  ألســبــوعــن  التلقائي  التمديد 
ــلــــب. ومــــــن املــــتــــوقــــع أن يــشــمــل  الــــطــ
ــــالف الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد 16  ــتـ ــ االئـ
ــوًا مـــــن األحــــــــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــــضـ عـ
املتشددة، والحزب القومي اليميني 
وحزب  بيتنا«  و«إسرائيل  املتشدد 

»كوالنو« اليميني الوسطي.
)فرانس برس(

... ويعلن بناء »قرية« 
ترامب في الجوالن 

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(، 
أمــس األحـــد، أن الــبــدء »بــبــنــاء بلدة، 
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــم الـــرئـ ــ ســتــحــمــل اسـ
دونالد ترامب«، في هضبة الجوالن 
السورية املحتلة. وأضاف نتنياهو، 
في تغريدة على »تويتر«، أنه »عثرنا 
على موقع معن في هضبة الجوالن، 
حــيــث ســتــقــام الــبــلــدة الــتــي ستحمل 
تــرامــب، وقد  الرئيس األميركي  اســم 

شرعنا في عملية البناء«.
)األناضول(

السعودية تعلن مقتل
8 في القطيف

مساء  السعودية،  السلطات  أعلنت 
الـــســـبـــت، قـــتـــل عـــنـــاصـــرهـــا األمــنــيــة 
ــــن فــــــي مــنــطــقــة  ــنـ ــ ــــواطـ لـــثـــمـــانـــيـــة مـ
األغــلــبــيــة  ذات  الـــشـــرقـــيـــة  الـــقـــطـــيـــف 
الشيعية، مّدعية أنهم شكلوا »خلية 
السلطات،  إرهابية«. وبحسب بيان 
ــة جــــــاء جــــــّراء  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ فــــــإن مـــقـــتـــل الـ
ــاك ُمـــســـلـــح« مــــع عــنــاصــرهــا  ــبـ ــتـ »اشـ
ــلـــى شــقــة  األمـــنـــيـــة الــــتــــي داهــــمــــت عـ
ــابـــس بــبــلــدة  ــنـ ســكــنــيــة فــــي حــــي سـ
البيان  القطيف. وصــف  فــي  تـــاروت 
املــجــمــوعــة بــأنــهــا »خــلــيــة إرهــابــيــة« 
واتـــهـــمـــهـــم بـــالـــتـــخـــطـــيـــط ملــهــاجــمــة 
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة وأهــــــــداف أمــنــيــة، 
فيما لم تكشف السلطات عن أسماء 
ــات أفــــــراد الــخــلــيــة الــثــمــانــيــة  ــويــ وهــ

الذين قتلوا جميعًا.
)أسوشييتد برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

قــوات  أن  أمــس األحـــد،  كشف تقرير حقوقي، 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي اعتقلت خــالل شهري 
مـــارس/آذار وإبــريــل/ نيسان املاضين، 905 
فــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة 
 و23 سيدة. 

ً
وقطاع غزة، من بينهم 133 طفال

وأوضحت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى، 
وهـــــي هـــيـــئـــة شـــــــؤون األســــــــرى واملــــحــــرريــــن، 
ونــــــــادي األســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــؤســـســـة 
الــضــمــيــر لــرعــايــة األســيــر وحــقــوق اإلنــســان، 
في تقرير مشترك لها أن »سلطات االحتالل 
 وقــاصــرًا في 

ً
اعتقال نحو 250 طفال تواصل 

ــا عــدد  ســجــون مــجــدو وعــوفــر والــــدامــــون. أمـ
األسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علمًا أن 
السجون بلغ 5700 أسير،  فــي  األســـرى  عــدد 
فيما بلغت أعداد أوامر االعتقال اإلداري 112 
أمرًا، علمًا أن عدد األسرى اإلدارين بلغ نحو 

500 أسير«.
ونـــوهـــت املـــؤســـســـات إلــــى أن »قــــــوات الــقــمــع 
واصــلــت  االحــتــالل  معتقالت  إلدارة  الــتــابــعــة 
اتــهــا عــلــى األســــرى وتــصــاعــدت عقب  اعــتــداء
التابعة  القمع  قــوات  ذتها 

ّ
نف اقتحام  عملية 

مـــارس   24 فـــي  االحــــتــــالل،  مــعــتــقــالت  إلدارة 
املاضي، حن شهد قسم 3 في معتقل النقب 
ــرى  ــّد بـــن األســ ــ الـــصـــحـــراوي املـــواجـــهـــة األشــ
وقـــــوات الــقــمــع، وخــاللــهــا اســتــخــدمــت قـــوات 
ــاز، وأطـــلـــقـــت  ــ ــغــ ــ ــ ــل الــــصــــوت وال ــابـ ــنـ ــع قـ ــمـ ــقـ الـ
ــلــــى األســــــــــرى وهـــــــو رصـــــاص  الــــــرصــــــاص عــ

خــاص بــدأت تستخدمه بحق األســرى خالل 
االقتحامات منذ مطلع العام الحالي، عدا عن 
الضرب املبّرح الذي طاول كافة األسرى داخل 
القسم، ورد األسرى بمواجهة القوات بطعن 
اثنن من السجانن«. ووصل عدد املصابن 
بــن صــفــوف األســــرى فــي عملية الــقــمــع إلــى 
120 أســـيـــرًا، تــركــزت اإلصـــابـــات عــلــى الـــرأس 
صـــيـــب عــدة 

ُ
واألطـــــــراف، وجــــزء كــبــيــر مــنــهــم أ

إصابات، وكانت غالبيتها كسورا في الرأس 
واألطـــــراف واألســـنـــان والـــحـــوض، وإصــابــات 
بليغة في العيون، وجــرى نقل ما ال يقل عن 

20 أسيرًا إلى املستشفيات.
وأجـــــرت إدارة املــعــتــقــل مــحــاكــمــات لــألســرى 
وفرضت عليهم غرامات مالية بقيمة 12 ألف 
شيكل )نحو 3300 دوالر(، وصادرت ما تبقى 
من مقتنيات داخل القسم كاملالعق، واألكواب، 
ــل ملــدة  ــ ــارة املــحــامــن واألهـ ــ ومــنــعــتــهــم مـــن زيـ
شهر. وبعد خطوات نضالية نفذها األسرى 
في بداية شهر إبريل املاضي، تمكن األسرى 
مـــن وضـــع حـــد لــــإلجــــراءات الــتــنــكــيــلــيــة بحق 
األســـرى داخـــل الــقــســم، والــتــوصــل إلــى اتفاق 
الــتــوقــف عــن نــصــب أجــهــزة الــتــشــويــش التي 
ــرى  ــ تــســبــبــت بــتــصــاعــد املـــواجـــهـــة بــــن األسـ

وإدارة املعتقالت منذ فبراير املاضي. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــرضــت مــحــكــمــة االحــتــالل 
اإلسرائيلية في عوفر غرامات مالية باهظة 
بحق األطــفــال والــقــاصــريــن، خــالل الشهرين 
ألــف  إلـــى 78  املــاضــيــن، وصــلــت بمجموعها 

شيكل )ما يعادل 21 ألف دوالر(.

أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه تتم دراســة »آلية قانونية« 
دولية ملحاكمة املقاتلن األجانب في تنظيم »داعش« في املناطق الكردية في سورية. 
وقــال لــودريــان أمــس األحــد لصحيفة »لــو بــاريــزيــان«: »نـــدرس إمكانية إنــشــاء آلية 
قانونية مــحــددة«. وأضـــاف: »قــد تستوحى هــذه اآللية من أمثلة أخــرى في النظام 
القضائي الدولي، كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة األفريقية« بدون مزيد من 
التفاصيل.  ورفض وزير الخارجية الفرنسي أّي مقارنة مع محكمة نورمبرغ، التي 
حاكمت املسؤولن النازين بعد 1945. وقال: »إنها مقارنة ثقيلة املعاني تاريخيًا«. 
وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية »مستعدة« إلعادة يتامى مقاتلن فرنسين بعد 
إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس/ آذار املاضي. في املقابل تعارض فرنسا عودة 
الرجال والنساء الذين سيحاكمون، »حيثما ارتكبوا جرائمهم« بحسب الوزير، الذي 
قال إنه مستعّد فقط لدرس ملفات األطفال املسجونن مع أمهاتهم في املخيمات، 
وفق »كل حالة على حدة«. وكانت الحكومة الفرنسية تنوي إعادة 163 مواطنًا من 
أصل 250، هم رجــال ونساء وأطفال مسجونون أو محتجزون في مخيمات تحت 
داخلية نشرتها  وثــائــق  تغير موقفها بحسب  أن  قبل  فــي ســوريــة،  الــكــرد  سيطرة 

صحيفة »ليبيراسيون« في إبريل/ نيسان املاضي.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أكدت قوى إعالن الحرية والتغيير السودانية، 
أمـــس األحــــد، أن املــفــاوضــات املــبــاشــرة بينها 
وبــــــن املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ســـتـــبـــدأ رســمــيــًا 
الــيــوم اإلثــنــن، وستستمر دون تــوقــف ملــدة 3 
وكانت  الخالفية.  القضايا  كافة  لحسم  أيـــام، 
املعارضة السودانية رفضت، السبت املاضي، 
ــلـــس الـــعـــســـكـــري الســتــئــنــاف  دعـــــــوة مــــن املـــجـ
التفاوض بـ«النهج القديم« ذاته، الذي اعتبره 
ــــدوى«، واقـــتـــرحـــت »مـــفـــاوضـــات  ــ »غـــيـــر ذي جـ
مستمرة مدتها 72 ساعة يكون بعدها الشعب 
على بــّيــنــة«. وقـــال عضو الــوفــد املــفــاوض مع 
املجلس الــعــســكــري، مــدنــي عــبــاس مــدنــي، في 
ــد«، إن املــجــلــس  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ
وافق على فكرة املفاوضات املستمرة، مشيرًا 
الحرية والتغيير سيحمل معه  أن »وفــد  إلــى 
ردًا مكتوبًا يحتوي  اإلثنن  خالل مفاوضات 
جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الــخــالفــيــة مـــع املــجــلــس 
العسكري للتفاوض حولها«. وأوضح أن أبرز 
الــطــرفــن تتعلق بتصور  الــخــالف بــن  نــقــاط 
كــل طــرف لنظام الحكم، الــذي يــريــده املجلس 
العسكري نظامًا رئاسيًا، وتريده قوى إعالن 
الحرية والتغيير نظامًا برملانيًا خالل الفترة 
 عن الخالف حول مدة الفترة 

ً
االنتقالية، فضال

العسكري  املجلس  يقترحها  التي  االنتقالية 
بسنتن فقط، بينما تقترح قوى نداء السودان 
إبــريــل/ نيسان املاضي،  4 ســنــوات. ومنذ 13 
أي بــعــد يــومــن مــن اإلطــاحــة بــنــظــام الرئيس 
ــــجــــرى مـــفـــاوضـــات 

ُ
املـــخـــلـــوع عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ت

بــن املــجــلــس الــعــســكــري بــرئــاســة الــفــريــق أول 

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــــوى إعــــالن الــحــريــة 
والتغيير التي قادت االحتجاجات في البالد 

منذ 19 ديسمبر/كانون األول املاضي.
ــادة هــيــكــلــة تــحــالــف  ــ ــ ــول مــــا ُيــــثــــار عــــن إعـ ــ وحــ
يقال عن خالفات بن  الحرية والتغيير، ومــا 
مــكــونــات الــتــحــالــف، أكـــد مــدنــي عــبــاس مدني 
بالفعل هو هيكل خاص  الحالي  »الهيكل  أن 
بفترة املقاومة، وأنه وحرصًا على استمرارية 
التحالف بعد تكوين الحكومة االنتقالية، يتم 
ليس  لكنه  الهيكلة،  إعـــادة  فــي  التفكير جديًا 
موضوعًا لــه األولــويــة فــي الــوقــت الــراهــن، وال 

يرتبط باملفاوضات مع املجلس العسكري«.
ــن تـــجـــمـــع املـــهـــنـــيـــن  ــ ــلـ ــ ــة أخـــــــــــرى، أعـ ــهــ ــن جــ مــــ

ــان أمــــــس األحـــــــــد، عــن  ــيــ ــي بــ ــ الــــســــودانــــيــــن، فـ
محاوالت جديدة جرت لفض بعض املتاريس 
ــام مــحــيــط قــيــادة  ــ فـــي ســـاحـــات االعـــتـــصـــام أمـ
ــــي لـــكـــن »أفـــشـــلـــتـــهـــا روح  ــــودانـ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ

املقاومة الجبارة لثائرات وثوار امليدان«.
ــاف الـــبـــيـــان أن »االعــــتــــصــــام تـــمـــدد إلـــى  ــ ــ وأضـ
جماهيري  تصعيد  بفعل  جــديــدة  مــســاحــات 
واٍع ألهمية مواصلة املقاومة«، حاثًا الجميع 
على »التوجه إلى القيادة العامة فورًا ملساندة 
بالهدوء  »التحلي  إلى  دعا  كما  املعتصمن«، 
التامة،  بالسلمية  والتمسك  النفس،  وضبط 
وتفادي الدخول في أي مواجهات مع أي جهة 

مهما كانت الظروف«.

عّمان ـ أنور الزيادات

الـــرأي، قــد تضعها في  تــواجــه الحكومة األردنــيــة مشكلة جــديــدة عنوانها معتقلو 
مواجهة مع الشارع، على الرغم من التعديل الــوزاري قبل أيام في محاولة لتهدئة 
الحكومة،  تواجهها  التي  األزمــة  الـــرزاز. جديد  الشعبي ضد حكومة عمر  الغضب 
ــرأي  ــراج عـــن كــافــة معتقلي الـ ــاإلفـ ــة بـ ــيـ تــمــثــل فـــي مــطــالــبــة الــنــقــابــات املــهــنــيــة األردنـ
والتعبير السلمي، وذلك بعد حملة اعتقاالت قامت بها األجهزة األمنية طاولت عددًا 
من النشطاء والحراكين في األيام االخيرة، ليرتفع عدد املعتقلن في قضايا الرأي 
الــرأي والحرية واملظلومن في األردن، إلى  في األردن، وفق لجنة متابعة معتقلي 
18 مواطنًا. وفي بيان لهذه النقابات أصدرته أمس األحــد، دعت لوقف ما وصفته 
الــعــامــة وحــقــوق املــواطــن املكفولة دســتــوريــًا وقانونيًا«.  الــحــريــات  بـــ«الــتــعــدي على 
وحذرت من »شيوع اليأس بن املواطنن بالتزامن مع خيبة أمل شعبية إزاء الفريق 
الحكومي«. وقالت النقابات إنها »تقرأ في التعديل الحكومي األخير، على ما شابه 
الشعبية،  االحتجاجات  للتعاطي مع   

ً
 خشنة

ً
عــوار دستوري وقانوني، مقاربة من 

تجلت في حملة اعتقاالت لعدد من الناشطن السياسين، وانعكاسًا لعقلية أمنية 
عرفية وعودة إلى منهجية أثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطن«. 
وتسببت االحتجاجات التي قادتها النقابات املهنية األردنية في رمضان املاضي، 
على قانون الضريبة، برحيل حكومة هاني امللقي، ومجيء حكومة رئيس الوزراء 
الرسمية  النقابات عن »خيبة أملها لعدم االستجابة  الــرزاز. وأعربت  الحالي عمر 
آلمال وطموحات ووجع املواطنن، والتي تالزمت )خيبة األمل( مع تصاعد األخطار 
األردن  على  وانعكاساتها  الــقــرن«  مقدمتها »صفقة  وفــي  واألمـــة،  بالوطن  املحدقة 

والقضية الفلسطينية«.
وما زالت االعتقاالت التي تنفذها األجهزة األمنية تثير ردود فعل غاضبة في بعض 
مناطق اململكة، فقد أطلقت قوات الــدرك الغاز املسيل للدموع بكثافة، ليلة السبت، 
الــزرقــاء،  بمحافظة  الهاشمية  منطقة  فــي  حسن  بني  قبيلة  مــن  محتجن  بــاتــجــاه 
احتجاجا على اعتقال املحامي نعيم أبو ردنية املشاقبة. كما نفذ ناشطون من حراك 
قبيلة عباد املطالب باإلصالح اعتصاما على الدوار الثامن في غرب العاصمة عمان، 
للمطالبة باإلفراج عن جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الناشط أحمد النعيمات 

الذي جرى اعتقاله منتصف مساء الجمعة.

قصفت قوات النظام 
والمليشيات محيط 

نقطة مراقبة تركية

اعتبارات عدة 
تمنع إرسال مقاتلين 

مصريين إلى ليبيا

يبقى هدف النظام 
السيطرة على الطريق 

الذي يربط حلب بالساحل

سفينة مصرية تشّوش 
على أجهزة مراقبة 

حكومة الوفاق

التوغل 
في إدلب

أمين العاصي

 االشــــتــــبــــاكــــات فــي 
ً
ــدأت قـــلـــيـــال ــ ــ هـ

شــمــال غــربــي ســوريــة، بــن قــوات 
ــا  ــيـ ــة مــــن روسـ ــومــ ــدعــ الــــنــــظــــام املــ
ــة، وبـــن  ــهــ ــــن جــ ــيـــات تـــســـانـــدهـــا مـ ــيـــشـ ــلـ ومـ
املعارضة السورية املسلحة من جهة أخرى، 
التي كانت تراجعت عن عدة بلدات في األيام 
الهائلة  الــتــدمــيــريــة  الــقــوة  األخـــيـــرة، بسبب 
الــذي  الـــروســـي،  الــطــيــران  الــتــي استخدمها 
الناري.  غطائه  تحت  النظام  قــوات  تتحرك 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع وتـــيـــرة الــقــصــف 
الجوي والعمليات العسكرية، إال أن مدفعية 
النظام الثقيلة استمرت بقصف مناطق في 
ريفي حماة وإدلب، في مؤشر على أن قوات 
الشهر  بما حققته خــالل  لــم تكتف  الــنــظــام 
الــحــالــي، وربــمــا تــهــدف إلـــى تــوســيــع نطاق 
هجومها. ولكن عوامل عسكرية وسياسية 
لعلها ستحول دون ذلك، إذ تؤكد املعارضة 
أنــهــا جــاهــزة لكل االحــتــمــاالت، مشككة في 
التوغل شمااًل في  النظام على  قــوات  قــدرة 

عمق محافظة إدلب.
بــيــنــمــا بـــرز تــطــور مــيــدانــي الفـــت أمــــس، إذ 
ذكــرت وكــالــة »األنــاضــول« أن قــوات النظام 
أمس  استهدفت  لــهــا،  املــوالــيــة  واملليشيات 
األحــــــد بـــاملـــدفـــعـــيـــة مــحــيــط نــقــطــة املـــراقـــبـــة 
التركية رقم 10، التي تقع في منطقة الزاوية 
إدلــب، وشمال غربي حماة، ضمن  جنوبي 
مـــنـــطـــقـــة »خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد«. وبــحــســب 
الوكالة، فإن هذا القصف املدفعي، الذي ُيعد 
الثالث خالل األسبوعن األخيرين، لم يسفر 
عن أضرار في النقطة. وسبق أن استهدفت 
ذاتها،  التركية  املراقبة  نقطة  النظام  قــوات 
فــي 29 إبــريــل/ نيسان املــاضــي، و4 مايو/ 

أيار الحالي.
الــهــادفــة  الــنــظــام خططها  قـــوات  وال تخفي 
إلـــى الــتــوســع لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــريــف 
الــشــمــالــي ملــديــنــة حـــمـــاة، الــــذي يــضــم مــدنــًا 
ــــورك  ــة مــنــهــا الــلــطــامــنــة ومـ ــامـ ومـــنـــاطـــق هـ
على  »الــســهــلــة«  السيطرة  عقب  وكــفــرزيــتــا، 
مــديــنــة قــلــعــة املــضــيــق، الــتــي بــاتــت »مــديــنــة 

شهداء اإلســالم في داريــا« و«لــواء الحرية« 
و«الــفــرقــة 23«. وإلــى جانب هــذه الفصائل، 
ــرز في  ــ هــنــاك »جــيــش الـــعـــزة« الــفــصــيــل األبـ
ريف حماة الشمالي الذي ُيعتبر من أفضل 
ــتـــدريـــب  ــيـــش الــــحــــّر لـــجـــهـــة الـ ــائـــل الـــجـ فـــصـ
والــتــســلــيــح، ويـــضـــم ضــبــاطــًا مــنــشــقــن عن 
جــيــش الـــنـــظـــام يـــتـــولـــون قـــيـــادتـــه وتـــدريـــب 

عناصره.
ــتــــراب  ولـــــم يـــنـــزلـــق هـــــذا الـــجـــيـــش إلـــــى االحــ
الداخلي والصدامات بن الفصائل و«هيئة 
تحرير الشام«، كما لم يتدخل في الشؤون 
املــدنــيــة، وانــحــصــر اهــتــمــامــه ونــشــاطــه في 
مقاتلة قوات النظام وصدها عن ريف حماة 
الـــدفـــاع األول عــن محافظة  الــشــمــالــي، خــط 

إدلب.
ويـــبـــرر عــــدد مـــن قـــــادة فــصــائــل املــعــارضــة 
ــن قــلــعــة املــضــيــق وكــفــرنــبــودة  تــراجــعــهــا عـ
وقرى أخرى، بالقول إن القصف الجوي من 
 عن 

ً
الطيران الروسي »غير مسبوق«، فضال

كون هذه املناطق »كانت مكشوفة ناريًا من 
قبل قوات النظام«، مضيفن: »لوال الغطاء 
القوات  ملا استطاعت هذه  الروسي  الجوي 

التقدم على اإلطالق«.
ــر الـــحـــالـــي  ــهـ ــوم الــــتــــاســــع مــــن الـــشـ ــ وكـــــــان يــ
 عــلــى الــشــارع الــســوري املـــعـــارض، إذ 

ً
ثــقــيــال

خشي من تكرار سيناريوهات أحياء حلب 

أشباح« وفق وصف مصدر محلي، إذ نزح 
أهــلــهــا تــفــاديــًا لــعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة واســعــة 
أطلقت  التي  النظام  قــوات  قبل  مــن  النطاق 
الشبيحة لتعفيش  يد عناصرها وعناصر 

البيوت وسرقة محتوياتها.
ويبدو أن أسبابًا عسكرية وسياسية حالت 
دون توغل قــوات النظام في عمق محافظة 
إدلـــــب، إذ يــــدرك الــنــظــام وحــلــفــاؤه الـــروس 
واإليـــرانـــيـــون أن الــتــوغــل فـــي املــحــافــظــة لن 
يــكــون نـــزهـــة، بـــل إن عــنــاصــر هــــذه الــقــوات 
لفصائل  التابعن  املقاتلن  آالف  ستواجه 
املعارضة املسلحة ولـ«هيئة تحرير الشام« 
منح لهم 

ُ
)جبهة النصرة سابقًا(، الذين لم ت

القتال في قلعة املضيق ومحيطها،  فرصة 
ألســـبـــاب يـــبـــدو أن لــهــا عـــالقـــة بــتــفــاهــمــات 
إقليمية سمحت لقوات النظام بالتقّدم في 

عدة مناطق.
ــنـــوات مـــن الــقــتــال  وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ســبــع سـ
ضد قوات النظام، يمتلك مقاتلو املعارضة 
تدريبًا وتمرسًا عاليًا يمكنهما من الصمود 
أمــام قــوات النظام، على الــرغــم مــن القصف 
الجوي »املتوحش«، وخصوصًا أن املعركة 
املنتظرة واملتوقعة ستكون األخيرة، إذ »ال 
إدلــــب بــعــد إدلــــب« كــي ينتقل إلــيــهــا هــؤالء 
املقاتلون الذين يعتبرون املواجهة مع قوات 
النظام »معركة موت أو حياة«، وفق قيادي 
لـ«العربي  أكــد  الــحــر،  الــســوري  الجيش  فــي 
ــــذا الـــجـــيـــش »مــســتــعــد لــكــل  ــد« أن هـ ــديـ الـــجـ
الشاملة«،  املــواجــهــة  فيها  بما  االحــتــمــاالت 

وفق قوله.
عّد محافظة إدلب املعقل األبرز لفصائل 

ُ
وت

ــة، وخــــصــــوصــــًا بــعــد  ــلــــحــ ــارضـــــة املــــســ ــعـــ املـــ
تهجير عــدد كبير من مقاتلي ريــف دمشق 
وجنوب سورية وريف حمص الشمالي إلى 
الفصائل  السوري. وانضوت أغلب  الشمال 
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  جــنــاح  تحت 
الشام«  »فيلق  هــي:   ،

ً
فصيال  11 تضم  التي 

و«جــيــش إدلـــب الــحــر« و«الــفــرقــة الساحلية 
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة الـــثـــانـــيـــة«  ــرقــ ــفــ األولـــــــــى« و«الــ
الثاني«  و«الفرقة األولى مشاة« و«الجيش 
و«جيش النخبة« و«جيش النصر« و«لواء 

ــا  الــشــرقــيــة وغــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة ودرعـ
تراجع  اليوم  هــذا  بعدما شهد  والقنيطرة، 
وفقدانها  دراماتيكيًا،  املعارضة  الفصائل 
زمــنــيــة قصيرة.  فــتــرة  أهـــم مناطقها خـــالل 
ولكن الفصائل امتّصت الصدمة العسكرية 
ــلـــعـــة املـــضـــيـــق،  األولــــــــى فــــي كـــفـــرنـــبـــودة وقـ
وعادت إلى املبادرة من جديد، ما وضع حدًا 
لتقّدم قوات النظام، التي يبدو أنها اكتفت 
بما حققته في الفترة الراهنة، ولكن عينها 
ــزال عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الــــذي يــربــط  ال تــ
الــســوري، إال أن  بن مدينة حلب والساحل 
صعبة،  تــبــدو  كــامــل  بشكل  عليه  السيطرة 

على األقل في املدى املنظور.
تأمن الطريق املذكور وطريق حلب - حماة، 
ــعـــارضـــة و«هـــيـــئـــة تــحــريــر  يــتــطــلــب طــــرد املـ
الــشــام« مــن مـــدن وبــلــدات هــامــة منها خــان 
شيخون وسراقب وأريحا ومعرة النعمان، 
النظام،  قــوات  أمــر ليس بيسير على  وهــذا 
التي تبدو غير مستعدة ملواجهة شاملة مع 
أبعاد  تــدرك جيدًا  التي  املــعــارضــة،  فصائل 

ومآالت أي تراجع جديد على مصيرها.
وتعليقًا على ذلك، رأى القيادي في الجيش 
الــــســــوري الـــحـــر الــعــقــيــد فـــاتـــح حـــســـون، أن 
قـــدرات تمّكنها من  الــنــظــام »ال تملك  قـــوات 
اقتحام أي منطقة بمعزل عن الدعم الروسي 
تـــكـــتـــيـــك األرض  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ واإليـــــــرانـــــــي، واسـ
ــيـــران واملـــدفـــعـــيـــة«.  ــة مـــن قــبــل الـــطـ املـــحـــروقـ
الجديد«:  »العربي  مــع  فــي حديث  وأضـــاف 
والجنابرة  كــفــرنــبــودة  على  هجومها  »فــي 
وتل عثمان، كانت القوات املهاجمة خليطًا 
مــن عــدة قــوات متباينة االنــتــمــاء والــقــيــادة، 

الخامس  الفيلق  مــن  مجموعات  ضمت  إذ 
املــدعــوم مــن روســيــا، واملــشــّكــل مــن عناصر 
ــوات مـــن الــفــرقــة الــتــاســعــة  ــ املــصــالــحــات، وقـ
اإليرانية،  التبعية  ذات  الرابعة  الفرقة  ومن 
الفلسطيني، ومليشيا  القدس  لــواء  وقــوات 
ــــوات تتبع  تــتــبــع لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، وقـ
للمخابرات الجوية، ومليشيا تتبع للدفاع 

املحلي، وأخرى تتبع للدفاع الوطني«.
واعـــتـــبـــر حـــســـون أن »عـــــدم وحـــــدة الــقــيــادة 
 

ّ
القوات املهاجمة، يدل والتجانس بن هذه 

مة 
ّ
على عدم وجود تشكيالت عسكرية منظ

ى من جيش النظام، وعــدم قدرة 
ّ
في ما تبق

أي مــكــّون مــن هـــذه الـــقـــوات املــهــاجــمــة على 
تنفيذ عمل قتالي بشكل منفرد، إضافة إلى 
الحاجة املاّسة للطيران الروسي الذي يمهد 
بــكــثــافــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، ثـــم يــدعــم نــاريــًا 
أثــنــاء الــعــمــل الــعــســكــري، ثــم يــرافــق الــقــوات 
املهاجمة في العمق، ومن ثم ال يمكن لهذه 
 هجومها من جبهة 

ّ
القوات املتابعة في شن

واحــــدة، لـــذا قــد يلجأ الــــروس واإليــرانــيــون 
لفتح جبهات من مناطق أخرى«.

الــقــوات املهاجمة  وأوضــح حسون أن خطة 
»قــضــم مــنــاطــق مــحــددة بــالــتــتــالــي ال دفعة 
واحـــــدة، فــبــعــد الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة يتم 
تنظيم الدفاع وإعادة تطوير الهجوم، وفتح 
أو غير  مــحــاور وجــبــهــات جــديــدة متصلة 
متصلة بمساعدة الطيران«. وأكد أن »قوى 
الجيش الحر أثبتت أنها جديرة بالتصدي 
لهذه القوات، وهي تعتمد وفق إمكانياتها 
جيوب  وتنفيذ  الــكــمــائــن  عــلــى  التسليحية 
قتال تجّر إليها القوات املهاجمة، واإلغارة 

ليكون  لــلــدفــاع،  تنظيمها  بـــدء  عــنــد  عليها 
ــيــــران  ــر يـــجـــبـــر الــــطــ ــبــــاشــ ــاك تـــــمـــــاّس مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــذا ما  واملــدفــعــيــة عــلــى إيـــقـــاف الــقــصــف، وهــ
يفسر العدد الكبير لقتلى ومصابي النظام 

وداعميه«.
وإلـــــى جـــانـــب الـــعـــوامـــل الــعــســكــريــة، هــنــاك 
موانع سياسية تحول دون توسيع نطاق 
ــــب  ــل مـــحـــافـــظـــة إدلـ ــامــ الــــهــــجــــوم لـــيـــشـــمـــل كــ
ومــحــيــطــهــا، فــاملــنــطــقــة ال تــــــزال مــحــكــومــة 
بـــاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي املــــبــــرم بــــن الــجــانــبــن 
ــتـــركـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الــــروســــي والـ
املــاضــي، الـــذي تـــّم بــمــوجــبــه إنــشــاء منطقة 
النظام  إدلــب بن مناطق  عازلة في محيط 
 ال 

ّ
واملــعــارضــة. وانهيار هــذا االتــفــاق الهش

التي تربط بن  العالقات  يصّب في صالح 
أنقرة وموسكو، ومن ثم فإن هجومًا واسع 
العالقات  انتقال  يعني  إدلــب  على  النطاق 
ــراك إلـــى مــرحــلــة الــصــدام  ــ بــن الــــروس واألتـ
فـــي ســـوريـــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن خلط 
أوراق الـــصـــراع وعــــودة الــقــضــيــة الــســوريــة 
ليسوا  الــروس  أن  األول. ويبدو  املربع  إلــى 
بوارد توسيع نطاق املواجهات، كيال يكون 
لــهــا تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى 4 مــاليــن مــدنــي 
في شمال غربي سورية، ربما تقوم تركيا 
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف بــفــتــح الــطــريــق أمــامــهــم 
ــة. وتــــدرك روســيــا أن  ــيــ ــاّرة األوروبــ ــقـ إلـــى الـ
هجومًا واسع النطاق سيؤدي إلى »غضب 
تركي«، مع ما يستتبع ذلك من تبّدل كبير 
في املوقف باتجاه الجانب األميركي، الذي 
يـــبـــدو حـــريـــصـــًا عـــلـــى إرضـــــــاء األتــــــــراك فــي 

منطقة شرقي نهر الفرات.

موانع عسكرية وسياسية 
أمام رغبة النظام السوري

بلدة كفرنبودة بعد دخول قوات النظام إليها )جورج أورفليان/فرانس برس(

عادت االشتباكات في اليومين الماضيين )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/يترقب المعتصمون ما ستحمله المفاوضات )ديفيد ديغنو

لودريان رفض تقديم تفاصيل بشأن اآللية )جو كالمار/فرانس برس(

بالطيران  مدعومة  السوري،  النظام  قــوات  نجاح  من  الرغم  على 
حماة  ــف  ري فــي  تــقــّدم  بتحقيق  مــتــعــددة،  ومليشيات   الــروســي 
الشمالي في األيام األخيرة، إال أن توّغلها داخل محافظة إدلب يبدو 
المقاتلين  آالف  وجود  مع  وعسكرية،  سياسية  عوامل  بسبب  صعبًا، 

داخل المحافظة

السودان

خاص

تقريررصدمتابعة

الثانية  زيـــارتـــه  فــي  وأن حفتر  بــســيــنــاء. 
خالل معركة طرابلس إلى القاهرة، طلب 
من السيسي إرســال مجموعة أحــدث من 

األسلحة املدفعية والخفيفة تحديدًا«.
ــــب.  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــو الـ ــهــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــكــ ــشــ أمــــــــا الــ
ولــفــتــت املــصــادر إلـــى أن »وحــــدات كاملة 
مـــن مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــتــلــقــى تــدريــبــات 
مــنــتــظــمــة بـــمـــعـــســـكـــرات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
ــدة مــحــمــد  ــ ــاعــ ــ ــن قــ ــ ــري بــــالــــقــــرب مــ ــ ــــصــ املــ
وأن  العلمن،  بمنطقة  العسكرية  نجيب 
املــقــاتــلــن الــجــدد الــذيــن انــضــمــوا لحفتر 
فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة ولــــم يــتــلــقــوا هــذه 
األيــام  خــالل  إرسالهم  سيتم  التدريبات، 
املــقــبــلــة لــتــلــقــيــهــا فــــي مـــصـــر عـــلـــى أيــــدي 
ضباط خبراء مصرين«. والشكل الثالث 
مــن املــســاعــدة، بحسب املــصــادر املصرية 
ــــن »وجـــــــــود ســـفـــيـــنـــة تــشــويــش  ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
مــصــريــة لــلــتــأثــيــر عــلــى أجـــهـــزة املــراقــبــة 
الخاصة بقوات حكومة الوفاق وإضعاف 
قــدرتــهــا عــلــى رصـــد الــتــحــركــات الــجــويــة 
التابعة ملليشيات حفتر، وفي املقابل فإن 
األخيرة تملك أجهزة دفاع جوي مصرية 
في  أسبقية  اآلن  حتى  تمنحها  متطورة 
املـــعـــارك الــجــويــة، أمـــا الــشــكــل الـــرابـــع من 
والصيانة  الــوقــود  توفير  فهو  املساعدة 

خاصة للطائرات واملدرعات«.
وكــان حفتر قــد أنهى مــن أيــام زيـــارة إلى 
مــصــر اســتــغــرقــت 3 أيــــام الــتــقــى خــاللــهــا 
بالسيسي في نفس توقيت زيارة رئيس 
إلــى أملانيا  الــســراج  الــوفــاق فائز  حكومة 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا. وتعّمد 
للتأكيد  إعــالن استقباله حفتر  السيسي 
على دعمه في مواجهة األفكار األوروبية 
ــــرددة واملـــتـــنـــاقـــضـــة بـــشـــأن تـــطـــورات  ــتـ ــ املـ
األوضـــــــاع فـــي لــيــبــيــا، ولــتــوجــيــه رســالــة 
وولي  السيسي  وقــوف  استمرار  مفادها 
عــهــد أبــوظــبــي محمد بــن زايــــد مــع حفتر 
إلنــتــاج واقـــع سياسي جــديــد، وسعيهما 
إلنهاء عهد حكومة الوفاق وخلق حكومة 
ــدة عـــلـــى أســــــس مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــا تــم  ــ ــديـ ــ جـ
االتفاق عليه في السنوات املاضية. ورأت 
املصادر املصرية أن »دراسة السيسي مع 
دوائــر عربية وأوروبية وأميركية الدعوة 
ملؤتمر جديد حول ليبيا يتم فيه استبعاد 
جماعة  لفكر  القريبة  اإلسالمية  التيارات 
اإلخوان املسلمن وقمعها سياسيًا، يسير 
بالتوازي مع محاولة دعم حفتر لتحقيق 
ــــــح عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املـــيـــدانـــي.  تــــقــــدم واضـ
مـــا يــجــعــل مــســاعــدتــه أولـــويـــة لـــدى مصر 

حاليًا«.

ومــحــاواًل  »عــادلــة ومستحقة«،  مــســانــدة 
تـــصـــويـــر حــفــتــر كـــقـــائـــد لــجــيــش نــظــامــي 
ورسمي ليبي، قافزًا على كل االعتبارات 
توقيعها  السابق  واالتفاقات  السياسية 

في هذا الصدد.
كــمــا أن هـــنـــاك ســبــبــًا آخــــر لـــعـــدم إرســــال 
قوات مصرية إلى ليبيا، يكمن في خشية 
ميداني  الــتــعــّرض إلحــــراج  مــن  السيسي 
املتقدم  موقعه  خــســارة  وبالتالي  هــنــاك، 
مـــن وجــهــة نــظــر الــعــالــم كــالعــب أســاســي 
في امللف الليبي، ألن أي هزيمة أو تعثر 
املصرية سيفسر مباشرة كفشل  للقوات 
لــذلــك يفضل حتى اآلن  فــي إدارة األزمــــة. 
املــضــي قــدمــًا مـــع اإلمـــــــارات والــســعــوديــة 
بــأشــكــال مختلفة وعلى  فــي دعـــم حــفــتــر 
ــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســــيــــاســــيــــة  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
واســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة، مـــن دون الـــزج 
بالجيش املصري مباشرة في حرب غير 

معروفة األبعاد.
وكـــانـــت مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الــلــيــبــيــة تــــداولــــت مــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
العثور على أوراق نقدية مصرية في أحد 
املطار،  في محور طريق  تمركزات حفتر 
في الوقت الذي أكدت فيه املصادر الليبية 
أن هناك وحدات برية مصرية تشارك في 
مليشيات  نفذتها  التي  العمليات  بعض 
ــادر املـــصـــريـــة تمضي  حــفــتــر. لــكــن املــــصــ
فــي تــقــديــم مــعــلــومــات مــغــايــرة، موضحة 
أن »الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري املــــصــــري لــحــفــتــر 
يــأتــي فـــي 4 أشـــكـــال أســاســيــة: األول هو 
اإلمــــداد املــســتــديــم بــاملــدرعــات املتوسطة 
الخفيفة  واألســلــحــة  املدفعية  واألســلــحــة 
والذخيرة. ومعظم الذي تم توريده حتى 
معتمدة  تعد  لــم  قديمة  أسلحة  هــو  اآلن 
فـــي املـــواجـــهـــات لــــدى الــجــيــش املـــصـــري، 
العمليات  في  سابقًا  استخدم  وبعضها 

القاهرة ـ العربي الجديد

تابعة  عسكرية  مــصــادر  تــحــدثــت  بينما 
ملليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر 
لـ«العربي الجديد« عن »مشاركة مقاتلن 
أخيرًا  إلــى جانبها  الــقــتــال  فــي  مصرين 
في العملية العسكرية القتحام العاصمة 
ــلـــس، وأن غـــرفـــة قـــيـــادة الــعــمــلــيــات  طـــرابـ
الرابطة في مدينة غربان يشارك  بفندق 
فيها ضــبــاط مــصــريــون«، أكـــدت مصادر 
ــلــعــة عــلــى املــلــف الــلــيــبــي، في 

ّ
مــصــريــة مــط

حديث مع »العربي الجديد«، أن »املشاركة 
املصرية ملساندة حفتر لم تبلغ حتى اآلن 
حد إرسال ضباط أو مقاتلن إلى ليبيا، 
ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
تعقيد  بالطبع  بينها  مــن  ليس  وأمــنــيــة، 
اإلجــــــراءات الــدســتــوريــة إلرســــال الــقــوات 
الــخــارج  فــي  مــهــام عسكرية  فــي  املسلحة 

بقرار جمهوري«. 
»يوجد  فإنه  املصرية،  املصادر  وبحسب 
ــــدة تــمــنــع إرســـــــال مــقــاتــلــن  اعــــتــــبــــارات عـ
مـــصـــريـــن إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، أهـــمـــهـــا الــتــبــاس 
مليشيات  تحقيق  وعـــدم  هــنــاك  األجــــواء 
فإن  بالتالي  كافيًا.  ميدانيًا  تقدمًا  حفتر 
طيارين  إلسقاط  قائمة  احتماالت  هناك 
قتلى  أو  ــرى  ــ أسـ أو ضـــبـــاط  مــقــاتــلــن  أو 
أثــنــاء املــعــارك، وفــي هــذه الحالة ستكون 
اآلثار السلبية وخيمة على نظام الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، ليس على 
مــســتــوى اإلحــــــراج الـــداخـــلـــي، بـــل يتعلق 
ــيــــًا ومـــحـــاولـــتـــه  األمـــــــر بــــصــــورتــــه خــــارجــ
املتكررة  دعواته  مصداقية  على  الحفاظ 
لـــــعـــــدم تــــحــــويــــل لـــيـــبـــيـــا لــــســــاحــــة حــــرب 

بالوكالة.
ــالــــة حـــســـب الـــتـــعـــريـــف  ــالــــوكــ ــرب بــ ــ ــحــ ــ والــ
ــــذي يـــحـــاول الــســيــســي فــرضــه  الــضــيــق الـ
ــل الـــــــدول  ــ ــــرسـ ــلــــى األحــــــــــــداث هـــــو أن تـ عــ
املختلفة قواتها للمحاربة في ليبيا إلى 
جـــانـــب حــفــتــر أو حــكــومــة الــــوفــــاق، لكنه 
ال يـــجـــد غـــضـــاضـــة فــــي مـــســـانـــدة حــفــتــر 
فـــي مــعــركــتــه ضـــد طــرابــلــس زاعـــمـــًا أنــهــا 

4 مستويات من الدعم المصري لحفتر
نفي إرسال ضباط أو مقاتلين

مع عودة المعارك 
على جبهات العاصمة 

طرابلس تتضح أكثر 
طبيعة الدعم المصري 

لخليفة حفتر
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حزب بريكست متفوق
أوروبيًا في بريطانيا

ــــزب بــريــكــســت الــجــديــد  ــاعـــف حـ ضـ
الــبــريــطــانــي، الـــذي يــدعــو النفصال 
ــاد  ــ ــــحـ ــن االتـ ــ ــًا عــ ــامــ ــمــ بــــريــــطــــانــــيــــا تــ
األوروبـــــــــــــــــي، تــــقــــدمــــه عــــلــــى بـــاقـــي 
األحــزاب البريطانية، في استطالع 
لـــلـــرأي صـــــدر، أمــــس األحــــــد، بــشــأن 
األوروبــيــة،  البرملانية  االنــتــخــابــات 
املـــقـــررة بـــن 23  و26 مـــايـــو/ أيـــار 
استطالعات  آخــر  وكشفت  الحالي. 
الــــرأي، أن »الــحــزب بــقــيــادة نايجل 
فـــــاراج )الــــصــــورة( حــصــل عــلــى 34 
ــا الـــتـــصـــويـــت،  ــوايــ ــن نــ ــة مــ ــائــ ــي املــ فــ
ليضاعف تقدمه على حزب العمال، 
أكبر أحزاب املعارضة، إلى 13 نقطة 
خــــالل أســـبـــوعـــن، مـــا يــضــعــه على 
مسار الحصول على أصوات تفوق 
ما سيحصل عليه أكبر حزبن في 

بريطانيا معًا«.
)قنا(

فتح باب الترشيح
لرئاسة إقليم كردستان

ــــررت هــيــئــة رئـــاســـة بـــرملـــان إقــلــيــم  قـ
كردستان العراق، أمس األحد، فتح 
باب الترشح ملنصب رئيس اإلقليم. 
وصادق برملان كردستان األسبوع 
ــــون  ــانـ ــ ــــى تــــفــــعــــيــــل قـ ــلـ ــ املــــــــاضــــــــي، عـ
نائبًا.   89 اإلقليم بتصويت  رئاسة 
وبحسب قانون رئاسة اإلقليم فإنه 
ــدة شــــــروط ملــن  ــ يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر عـ
نــفــســه للمنصب أهــمــهــا أال  يــرشــح 
يقل عمره عــن 40 عــامــًا، وأن يكون 
مــن مــواطــنــي وســاكــنــي كــردســتــان، 
السياسية  حقوقه  بجميع  متمتعًا 

واملدنية.
)العربي الجديد(

»الحشد الشعبي« 
ينسحب من غرب الموصل

أفاد مسؤولون عراقيون في بغداد 
ــد، أن »عملية  ونــيــنــوى، أمـــس األحــ
الشعبي  الحشد  فصائل  انسحاب 
املجاورة  املوصل  غــرب  مناطق  من 
لــألراضــي السورية قد بــدأت فعليًا 
ــــوات  ــبــــت، لـــتـــحـــل قـ مـــنـــذ لـــيـــلـــة الــــســ
الــجــيــش والــشــرطــة الــنــظــامــيــة بــداًل 
عنها«، في خطوة قد تضفي مزيدًا 
الشمالية  املــدن  على  االستقرار  من 
العراقية املحررة من سيطرة تنظيم 
من  التي يشكو سكانها  »داعـــش«، 
انتهاكات وتسلط لفصائل مسلحة 

فيها تابعة للحشد الشعبي.
)العربي الجديد(

مقتل 13 من »طالبان«
في اشتباكات بقندهار

تل 13 مسلحًا من عناصر حركة 
ُ
ق

»طالبان« في اشتباكات مع قوات 
األمن األفغانية اندلعت في منطقة 
ــنـــدهـــار  ــة قـ ــعـ ــاطـ ــقـ مـــــــــــاروف، فـــــي مـ
الـــواقـــعـــة جــنــوبــي الـــبـــالد. وذكــــرت 
فــي  األفـــغـــانـــيـــة،  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
بيان، أن »االشتباكات أسفرت عن 
وإصابة  13 مسلحًا،  على  القضاء 
10 آخرين«. ولفت البيان إلى أنه لم 
تقع أية خسائر في صفوف قوات 

الشرطة جراء االشتباكات.
)قنا(

غوايدو يطلب دعمًا
عسكريًا أميركيًا

أعــلــن رئــيــس الــبــرملــان الــفــنــزويــلــي 
ــــورة(، الـــذي  ــــصـ ــــوان غـــوايـــدو )الـ خـ
ــبـــالد، أنـــه  ــلـ أعـــلـــن نــفــســه رئـــيـــســـًا لـ
ــات  ــلــــواليــ ــن مـــبـــعـــوثـــه لــ ــ ــــب مــ ــلـ ــ »طـ
إجراء  فيتشيو،  كارلوس  املتحدة، 
محادثات مع مسؤولن في وزارة 
مع  للتعاون  )البنتاغون(،  الــدفــاع 
ــة  ــ ــركــــي لـــحـــل األزمــ ــيــ ــيـــش األمــ الـــجـ
ــل 

ّ
ــنـــزويـــال«. وعــل الــســيــاســيــة فـــي فـ

ــه أمــــــــام حــــشــــد مــن  ــبـ ــلـ غــــــوايــــــدو طـ
أنـــصـــاره فــي الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس، 
»وجـــود عــنــاصــر ملــنــظــمــة جيش  بــــ
ــر الــــوطــــنــــي الـــكـــولـــومـــبـــي  ــريـ ــتـــحـ الـ
فنزويال،  داخــل  ومليشيات كوبية 
يـــعـــد بــمــثــابــة  الــــتــــواجــــد  وأن هـــــذا 

احتالل«.
)األناضول(

بعد مقتل صالح قام 
الحوثيون بطرد جماعته 

من مناصب إدارية

ممارسات الحوثيين أقرب 
إلى هيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر

صنعاء: مدينة 
اللون الوحيد

صنعاء ـ صادق عبدالحق

ــًا لـــصـــالـــح  ــيـ ــلـ مــــنــــذ مــــيــــل الــــكــــفــــة كـ
صهم من الرئيس 

ّ
الحوثين وتخل

ــلـــه صـــالـــح،  الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـ
 ،2017 األول  ديسمبر/كانون  مــن  الــرابــع  فــي 
شهدت صنعاء تحّوالت كثيرة، بعضها غير 
مرئي ملن يعيشون خارجها، لتصبح مدينة 
ذات لون واحد، وصوت واحد، وقوة واحدة، 

وهو اتجاه يتعزز كل يوم حتى اآلن.
بالتزامن   ،2017 ديسمبر  من  الثاني  صباح 
مع دعوة صالح إلى االنتفاضة ضد حلفائه 
الحوثين، غسل الكثيرون سياراتهم املطلية 
بـــاألخـــضـــر بــمــنــاســبــة املـــولـــد الـــنـــبـــوي الـــذي 
مسبوقة،  غــيــر  بــمــظــاهــر  الــحــوثــيــون  يحييه 
وتخلص آخرون من شعارات جماعة »أنصار 
أو  منازلهم  على  املرفوعة  )الحوثين(  الله« 
الــذي بدت  الشارع  سياراتهم، خشية غضب 
شعارات  مزقت  شعبية  بتظاهرات  مالمحه 
الــجــمــاعــة املــرفــوعــة فــي الـــشـــوارع ألول مــرة، 

وآخر مرة أيضًا.
ــتــل 

ُ
ــومــــن، ق ، فــبــعــد يــ

ً
ــــال ــــويـ ــم يـــــدم األمــــــر طـ لــ

صالح. كانت أول خطوة قام بها الحوثيون 
العليا وحتى اإلداريــة  املناصب  هي تصفية 
مــن أولــئــك الــذيــن أصــبــحــوا يــوصــفــون بأنهم 
»عفاشيون«، نسبة إلى لقب صالح )عفاش(، 

الحوثي بعد تقييمهم الدقيق، والتأكد من 
عقد 

ُ
قــد أدت مــفــعــولــهــا مــعــهــم. ت الـــــدورة  أن 

أمــاكــن مغلقة وسرية،  فــي  الثقافية  الـــدورات 
ــاركـــون بـــبـــاصـــات مــعــتــمــة،  ُيــنــقــل إلــيــهــا املـــشـ
على  ويخضعون،  هواتفهم،  منهم  وتصادر 
ــام أو أســابــيــع، ملــحــاضــرات مسجلة  مــــدار أيــ
الحوثي،  املؤسس حسن  للحوثي، وشقيقه 
ودروس دينية يلقيها محاضرون يعيشون 
مــــع املـــســـتـــهـــدفـــن بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، ملـــراقـــبـــة 
ــرأ عــلــيــهــم،  ــتـــي تـــطـ ــرات الـ ــيـ ــغـ ــتـ ســلــوكــهــم والـ
وأبـــرزهـــا طــريــقــة تــأديــتــهــم شــعــار الــجــمــاعــة 
)الـــصـــرخـــة(، ودرجـــــة حــمــاســهــم عــنــد تــرديــد 
وطبيعة  الصلوات،  في  وانتظامهم  الشعار، 
مداخالتهم. عبر هذه الدورات تحّول كثيرون 
ــيـــن  ــالــــح الـــعـــســـكـــريـــن واملـــدنـ مــــن رجـــــــال صــ
الحوثين،  لجماعة  مــوالــن  إلــى  والقبلين، 
املقابل على امتيازات وظيفية  وحصلوا في 
وفقًا لدرجة الوالء. وبهذه الطريقة أصبحت 
الدولة  ومــؤســســات  للسلطة  كمركز  صنعاء 
 ثانيًا 

ً
الواقعة تحت سيطرة الحوثين، معقال

للجماعة بعد صعدة.
ــا الـــحـــوثـــيـــون  ــاهــ ــنــ ــــي جــ ــتـ ــ أمـــــــا املــــكــــاســــب الـ
و»املـــــتـــــحـــــوثـــــون«، واألخــــــيــــــر تــــوصــــيــــف ملــن 
عــمــل مــع الــجــمــاعــة أو الــتــحــق بــهــا بحثًا عن 
املــصــلــحــة ولـــيـــس بـــدوافـــع فــكــريــة، ولــــم يكن 
ظهرت  فقد  مسبقًا،  إليها  باالنتماء  معروفًا 
في شوارع وأحياء صنعاء، على شكل مباٍن 
وعقارات تنمو كل يوم، خصوصًا على أطراف 
املدينة، وبشكل باذخ وُمبالغ في التعبير عن 

ثراء أصحاب هذه املنشآت الجديدة.
في الجانب األمني، وعلى الرغم من القبضة 
ــا تــســتــهــدف  ــهــ ــلـــحـــوثـــيـــن، إال أنــ لـ املـــــشـــــددة 
الـــنـــاشـــطـــن واملــــعــــارضــــن لـــهـــم تـــحـــديـــدًا مــن 
دون غــيــرهــم، بينما انــتــشــرت ظــاهــرة خطف 
األمن  لكن  الفتيات بشكل الفــت في صنعاء، 
ق 

ّ
لــم يــلــِق الــقــبــض عــلــى أي متهم فــيــهــا. يعل

ــانـــت صـــفـــة عـــفـــاشـــي تــشــيــر إلـــى  ــعـــد أن كـ وبـ
حــلــيــف، أصــبــحــت تــشــيــر إلــــى خــصــم خطير 
يــجــب إزاحـــتـــه، إال مـــن نــجــح فـــي امــتــحــانــات 
الوالء للحوثين، عبر مراحل متعددة، أولها 

»دورة ثقافية«. التحاقه بـ
تم تعميم الــدورات الثقافية بشكل إجباري 
الــدولــة فــي القطاعن  عــلــى جميع مــوظــفــي 
املـــدنـــي والـــعـــســـكـــري بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 
وتـــتـــفـــاوت مــــدة هــــذه الــــــدورة وفــقــًا ألهــمــيــة 
املستهدفن منها، فالقيادات العليا واملهمة 
تــخــضــع لـــــــدورات مــكــثــفــة تــعــقــد غــالــبــًا في 
يلتقي  وقــد  الجماعة،  معقل  صعدة  مدينة 
مــنــتــســبــوهــا بـــزعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد املــلــك 

ضابط أمن رفيع أصبح بال عمل بعد سيطرة 
الــحــوثــيــن عــلــى األجــهــزة األمــنــيــة، عــلــى ذلــك 
الــجــديــد«، إن »الحوثين  »الــعــربــي  لـــ بــالــقــول 
أول سلطة يمنية تقوم باعتقال الفتيات من 
املــقــاهــي والـــشـــوارع، وأثــنــاء مــشــاركــتــهــن في 
تــظــاهــرات ضـــد الــجــمــاعــة، وهـــم ال يهتمون 
بأية أخالقيات في هذا الجانب، بل يشجعون 
ــاب الــفــتــيــات مـــن الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــن  ــ إرهـ
ــة«، الفـــتـــًا إلـــــى أن  ــرفـ ــتـــطـ كـــجـــمـــاعـــة ديـــنـــيـــة مـ
مسؤولي األمن ال يمكن أن يلقوا القبض على 
عنصر حوثي مهما كانت جرائمه، وال يمكن 
أن  بغير  الظاهرة  هــذه  عــن  تفسير سكوتهم 

املتهمن منهم.
جــامــع الــصــالــح، املــســجــد الــــذي بــنــاه صــالــح 
أواخر عهده، وانطلقت منه شرارة املواجهات 
ــّد أحــد  ــعــ ــ بـــن جــمــاعــتــه وبــــن الــحــوثــيــن وُي
معالم صنعاء البارزة، أصبح جامع الشعب، 
مرة،  ألول  الجماعة  عليه شعارات  وارتفعت 
بل إن خطيب املسجد الذي كان ظاهر الوالء 
لــصــالــح، تـــحـــّول إلـــى داعـــيـــة لــلــحــوثــيــن منذ 
ــالـــح، ويــلــقــي حــالــيــًا  ــيـــوم الــتــالــي ملــقــتــل صـ الـ
مــحــاضــرات مــتــعــددة عــلــى طـــالب الجامعات 

الــيــمــنــيــة الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
لتمجيد الحوثي.

بــالــتــزامــن، تــحــّول مــيــدان السبعن املــحــاذي 
للجامع، وهو أكبر ساحات صنعاء، إلى قاعة 
بالحوثين،  الخاصة  للمناسبات  احتفاالت 
ــاد، الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــمـ ــبـــر لـــصـــالـــح الـــصـ وقـ
للمجلس السياسي األعلى )أعلى منصب في 
تل في غــارة جوية 

ُ
الــذي ق سلطة الحوثين( 

للتحالف في إبريل/نيسان 2018. هذا امليدان 
كان رمزًا للجمهورية وحربها ونضالها، ثم 
مــســاحــة خـــاصـــة بـــحـــزب »املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
ــــح، ونـــظـــمـــت فـــيـــه تـــظـــاهـــرات  ــالـ ــ ــام« وصـ ــ ــعـ ــ الـ
 2017 أغسطس/آب  إلــى   2011 منذ  ألنصاره 
»املـــؤتـــمـــر«  الـــــذي شــهــد أكـــبـــر وآخـــــر حــشــد لــــ
للصراع  مقدمة  التاريخ  ذلك  ل 

ّ
ومث وصالح، 

كانت  بينما  الحوثين.  وبــن  بينه  الحتمي 
أول فعالية للحوثين في امليدان هي فعالية 
املولد النبوي، التي انتهت تداعياتها بإزاحة 
ــد الــــرســــمــــي فــي  ــهـ ــشـ ــــن املـ ــه مـ ــ ــزبـ ــ ــالــــح وحـ صــ

صنعاء أواخر عام 2017.
تقاطعات شوارع  املتجّولون في  الباعة  كان 
ــالــــح ونــجــلــه  صـــنـــعـــاء يـــبـــيـــعـــون صـــــــورة صــ

األحياء،  اليمنين  القادة  أحمد، حصريًا من 
إلــى جــانــب صـــورة الــرئــيــس الــراحــل إبراهيم 
اليمنين  إلى قلوب  الرؤساء  أحــّب  الحمدي، 
حتى اآلن. وبعد 2015 انضمت صور مؤسس 
وشقيقه  الحوثي  حسن  الحوثين  جماعة 

عــبــد املـــلـــك، الــزعــيــم الــحــالــي لــلــجــمــاعــة، إلــى 
الــســلــع الــرائــجــة فــي تــقــاطــعــات الـــشـــوارع، مع 
اســـتـــمـــرار صــــور صــالــح ونــجــلــه. ولــكــن منذ 
أو  بيع صــور صالح  أصبح   ،2017 ديسمبر 
نجله تهمة قد تؤدي بمن يجرؤ على بيعها 

إلى املعتقل، لتهيمن صور زعماء الحوثين 
على املشهد بشكل حصري.

فــي الــجــانــب اإلعـــالمـــي، كـــان الــحــوثــيــون منذ 
ــصــوا مــن كــل الصحف 

ّ
مــطــلــع 2015 قــد تــخــل

واملـــواقـــع والــقــنــوات الــتــي تنشر أو تــبــث من 
»اليمن  وقــنــاة  صحيفة  باستثناء  صــنــعــاء، 
االشتباكات  ومــع  لصالح.  التابعتن  اليوم« 
الــتــي أنــهــت الــتــحــالــف بــيــنــهــم وبــــن صــالــح، 
وكان  للحوثين،  مباشرا  هدفًا  القناة  كانت 
الكفة  بثها مؤشرًا واضحًا على ميل  إيقاف 
عــزلــت صــالــح عــن جمهوره  فــقــد  لصالحهم، 
الجمهور.  على  بها  يطل  لــه  وحــيــدة  كنافذة 
القناة كان خطابها وأغلب  وعندما عاد بث 
وجوهها نسخة حوثية ال عالقة لها بصالح 

وال بقناة »اليمن اليوم« املعروفة للمشاهد.
كــانــت تــلــك آخـــر مــالمــح الــتــعــدد أو الثنائية 
لإلعالم في صنعاء، فلم يعد هناك من خطاب 
وال صحيفة وال قناة وال إذاعة يمكن أن تقّدم 
خطابًا مختلفًا أو مناهضًا لتوّجه الجماعة، 
وهاجرت مجموعة من اإلعالمين املؤتمرين 
لــتــلــتــحــق بــمــجــمــوعــات ســابــقــة فـــي الــشــتــات 
الداخلي والخارجي. غياب التعدد اإلعالمي 

بكثير  أدى  صنعاء،  في  الورقية  والصحافة 
التجاري،  نشاطها  تغيير  إلــى  املكتبات  مــن 
إلى  كافتيريا، وبعضها  إلى  تحّول  بعضها 
مــحــل لــبــيــع املــعــســل ومــســتــلــزمــات الــتــدخــن، 
ومـــن لــم يــهــن عــلــيــه تغيير نــشــاطــه ضــم إلــى 
ســلــعــه املـــعـــروضـــة بــعــض الــتــحــف والــهــدايــا 
توقفت  الكتب  فحتى  محله،  إيــجــار  لتوفير 

عن دخول اليمن منذ عام 2015.
مــقــاهــي صــنــعــاء ومــطــاعــمــهــا ومــتــنــزهــاتــهــا 
الحوثين،  لجماعة  هدفًا  أصبحت  القليلة، 
ملنع االختالط بن الشباب والشابات، وفرض 
شروط صارمة عليها لتوفير مداخل خاصة 
ومــســتــقــلــة لــلــنــســاء، فـــي مـــمـــارســـات تــوحــي 
األمـــر باملعروف  كــيــان شبيه بهيئة  بــوجــود 
والـــنـــهـــي عـــن املــنــكــر فـــي الـــســـعـــوديـــة، ولــكــنــه 
كيان غير معلن، شمل نشاطه أروقة وقاعات 
ــتــــي أصـــبـــحـــت مــجــهــزة  جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء الــ
بكاميرات مراقبة في كل زواياها، وبن وقت 
وآخر تنشر إعالنات تحذيرية من االختالط، 
الشابات مسؤولية ذلك مباشرة في  محملة 
آخر إعالن تحذيري. حتى لوحات اإلعالنات 
ــة، ولــــوحــــات املــــحــــالت، وواجــــهــــات  ــاريـ ــتـــجـ الـ
صور  مــن  خالية  أصبحت  البضائع،  عــرض 
الــنــســاء ألول مـــرة، بــل إن املــالبــس النسائية 
الــداخــلــيــة أصــبــحــت تــبــاع بــالــطــلــب مـــن دون 
 
ً
عرضها في مكان واضح، باعتبار ذلك عمال

 باآلداب العامة.
ً
مخال

في املقابل، تنتشر صور عمالقة تغطي أفق 
املدينة وجدرانها وشوارعها، مؤطرة باللون 
األخـــضـــر األثـــيـــر لــــدى الـــجـــمـــاعـــة، وتــحــتــوي 
أو شــعــارات  قياداتها وقــتــالهــا،  على وجـــوه 
الــصــرخــة والـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة املــنــتــجــات 
األميركية واإلسرائيلية غير املوجودة عمليًا 
فـــي الـــســـوق الــيــمــنــيــة، بــاســتــثــنــاء الــســيــارات 
الحوثيون  يقتنيها  التي  القليلة  األميركية 
ــارات مـــن خـــطـــابـــات زعــيــم  ــبــ أنــفــســهــم، مـــع عــ
ــرى  ــ ــا، وعــــــبــــــارات أخـ ــهــ الـــجـــمـــاعـــة ومــــؤســــســ
تحريضية ضد مخالفي الجماعة في الداخل 
والـــخـــارج، وال يــجــرؤ أحـــد عــلــى االعـــتـــراض، 
ــم تـــشـــويـــه جـــــــدران مـــنـــزلـــه بــتــلــك  ــو تــ حـــتـــى لــ

العبارات رغمًا عنه.
يقول الشاعر ن. م.، الــذي يعيش في صنعاء 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه عــرف  مــنــذ عـــقـــود، لـــ
املصير الذي ستصل إليه مدينته منذ دخول 
بيت  يومها  استدعى  وأنــه  إليها،  الحوثين 
البردوني: »دخلت صنعاء بابا ثانيا، ليتها 
ــق مــواطــن 

ّ
تـــدري إلـــى أيـــن انــفــتــح«. فيما يــعــل

عـــجـــوز فــــي صـــنـــعـــاء عـــلـــى الــــوضــــع الــجــديــد 
بالقول  الحوثين،  سلطة  ظل  في  للعاصمة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ذلــــك نــتــيــجــة ســوء  لــــ
فقد  األحــــزاب،  كــل  مــن  اليمنين  السياسين 
تعاملوا مع الجماعة كأداة لتصفية الثارات، 
النتيجة.  تــكــون هــذه  أن  الطبيعي  وكـــان مــن 
لــكــنــه يــشــدد عــلــى أن صــنــعــاء الــتــي يعرفها 
ســتــعــود حــتــمــًا، فــقــد عــــاش فــيــهــا مــنــذ عهد 
لظالم، على  أنها ال تستلم  اإلمــامــة، ويعرف 

حد قوله.
في  برفعه  املسموح  والوحيد  الــواحــد  اللون 
الحوثين، والصوت  صنعاء هو لون شعار 
ــــوف هــو  ــيـــد الــــــذي يـــرتـــفـــع مــــن دون خـ الـــوحـ
ــارع واملــســجــد  ــ ــشـ ــ صـــوتـــهـــم، فــــي اإلذاعــــــــة والـ
ى 

ّ
واملقهى والجامعة واملدرسة. حتى ما تبق

مـــن حــــزب »املـــؤتـــمـــر« الـــــذي أعـــلـــن اســتــمــرار 
تــحــالــفــه مـــع الــحــوثــيــن بــعــد قــتــلــهــم زعــيــمــه 
ومــــؤســــســــه، أصـــبـــح مـــؤتـــمـــرًا آخــــــر، يـــشـــارك 
ظـــاهـــريـــًا فـــي بــعــض املـــنـــاصـــب، مـــن دون أي 
ــــان شــريــكــًا  ــرار، وبـــعـــد أن كـ ــ ــ صـــالحـــيـــة وال قـ
نسبيًا، أصبح تابعًا بشكل كامل للحوثين 

بنفس اللون ونفس الصوت.

اليمن  لدى  األميركي  السفير  دعا 
تولر،  ماثيو  مهامه،  المنتهية 
بالرئيس  وداعــــي  ــقــاء  ل ــالل  خـ
هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني 
مقاومة  ــى  إل أمـــس،  مــن  أول 
لتقسيم  يسعون  الذين  »أولئك 
اليمن، على أُسس الدين أو القبيلة 
أو المنطقة أو أي أُسس أخرى«، 
قلوبهم  في  يملكون  ال  ألنهم 
اليمني. وشدد  الشعب  مصلحة 
على أن الوحدة بالنسبة لليمنيين 
موازاة  في  أساسي.  تطلع  هي 
السفير  عن  أيام  قبل  نقل  ذلك، 
اليمن  ــدى  ل الجديد  األمــيــركــي 
تأكيده  هــيــنــزيــل،  كــريــســتــوفــر 
التي  الحرب  إلنهاء  بالده  تطلع 
خالل  مــن  الــحــوثــيــون  فرضها 

الحل السياسي.

دعم أميركي 
للوحدة

الحوثيون يقضون 
على كل صوت معارض

سيطر الحوثيون على كل مظاهر الحياة )محمد حويس/فرانس برس(

ذكرت وكالة »سبأ« التابعة للحكومة اليمنية أن قوات الجيش الموالية 
الصفراء  مديرية  في  للحوثيين  هجومًا  أمــس  أحبطت  للشرعية 
ــح قــائــد  ــ فـــي صـــعـــدة. وأوضـ
أحمد  العميد  الــكــواســر،  لـــواء 
»قــوات  أن  للوكالة  المرقشي، 
الجيش الوطني أحبطت الهجوم 
مديرية  في  الرزامات  جبهة  في 
الصفراء ولقي العديد من عناصر 
مصرعهم«،  الحوثية  المليشيا 
مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد 
الوطني  للجيش  المستمر  التقدم 

في جبهة الصفراء«.

إحباط هجوم بصعدة

لم تكن صورة العاصمة اليمنية صنعاء كما 
عمد  عليها  سيطرتهم  فمنذ  اليوم،  هي 
واقع  على  تغييرات  ــراء  إج إلــى  الحوثيون 

معارضة  أصوات  أي  على  وقضوا  المدينة، 
لهم، ليصبح صوتهم هو الوحيد المسموح 
ــدارس.  ــم وال والمساجد  ــوارع  ــش ال فــي  بــه 

عبد  علي  مقتل  مع  األكبر  االنــقــالب  ــان  وك
 ،2017 األول  ديسمبر/كانون  في  صالح  اهلل 
جماعته  بطرد  ذلك  بعد  الحوثيون  قام  إذ 

على  ثقافية«  »دورات  وفرضوا  الدولة،  من 
جميع الموظفين، بالتوازي مع القضاء على 

كل إعالم معارض ومنع االختالط 
الغالف

»دورات تثقيفية« ومنع 
اختالط وإسكات اإلعالم

وحدها 
شعارات 

الحوثيين 
وأعالمهم 
مسموحة 

في 
العاصمة 

)محمد 
حويس/

فرانس برس(

»المجلس االنتقالي« يحاور نفسه: فشل باحتكار تمثيل جنوب اليمن
عدن ـ أسعد سليمان

فــشــلــت اإلمــــــارات وحــلــفــاؤهــا فـــي »املــجــلــس 
ــــي(،  ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ االنــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« )االنـ
فـــي حــشــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــجــنــوبــيــة، 
للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه املجلس 
بن القوى الجنوبية، قبل نحو أسبوع، في 
وإصباغ  الجنوب  تمثيل  الحتكار  محاولة 
وتحركاتها  اإلمــــارات  وجـــود  على  شرعية 
وذلك  حلفائها،  بواسطة  اليمن  جنوب  في 
الــقــوى السياسية في  أبـــرز  بعد أن رفــضــت 

جنوب اليمن املشاركة في هذا الحوار.
الــحــوار الـــذي استمر لــيــوم واحـــد فــي عــدن، 
قاطعته أبرز القوى واملكّونات، في مقدمتها 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــحــراك الــجــنــوبــي، الـــذي 
يــتــزعــمــه حــســن بـــاعـــوم، إضـــافـــة إلـــى مــكــون 
اليمني  الــرئــيــس  فصيل  الجنوبي  الــحــراك 
 عن تيار 

ً
األسبق علي سالم البيض، فضال

مــؤتــمــر الــقــاهــرة، الــتــابــع لــلــرئــيــس اليمني 
ــر مـــحـــمـــد، واملـــجـــلـــس  ــاصــ ــــق عـــلـــي نــ ــبـ ــ األسـ
الثوري الذي يتزعمه فؤاد راشد. كذلك قاطع 
املؤتمر الجنوبيون املوجودون في السلطة، 
إلــــى جــانــب أحـــــزاب ومـــكـــونـــات اجــتــمــاعــيــة. 
غياب  أن  الجنوبين  مــن  الكثير  يــرى  لذلك 
هذه األطراف األكثر تأثيرًا في الجنوب في 

هذا الحوار كاٍف للحديث عن فشله.
»الــعــربــي  وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن بــاعــوم، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــوار لـــم يــكــن ذات جـــدوى 
ــع أنــفــســهــم  والـــقـــائـــمـــن عــلــيــه حــــاولــــوا وضــ
أوصـــيـــاء ال شـــركـــاء فـــي الـــحـــوار، كــمــا أنــهــم 
لــم يــبــذلــوا جــهــدًا إلقــنــاع الــقــوى الجنوبية 
بــضــرورة املــشــاركــة فــي هـــذا الـــحـــوار. ولفت 
اإلقــرار  أن »املجلس االنتقالي« يرفض  إلــى 

ــات الــجــنــوبــيــة  ــّونـ ــكـ بـــأنـــه واحـــــد مـــن بـــن املـ
املــتــعــددة ويــريــد أن يجعل مــن هــذا الــحــوار 
شّماعة لخداع الشارع الجنوبي الذي رفض 
ادعاءه تمثيل الجنوب والتعذر بالتفويض 
الــشــعــبــي. ووفـــق املــصــدر، فـــإن »االنــتــقــالــي« 
إلــى حــوار، ُمطالب بالخروج  قبل أن يدعو 
مـــن عـــبـــاءة اإلمــــــــارات ومــصــالــحــهــا، وذلـــك 
كــبــادرة حــتــى يقبل مــكــّون املــجــلــس األعــلــى 
بقيادة باعوم البحث في موضوع املشاركة 
ــــالءات  إمــ ــوار جـــنـــوبـــي مــــن دون  ــ فــــي أي حــ
ــام تــوافــق الجنوبين  تــقــف حــجــر عــثــرة أمــ

ــاف املـــصـــدر:  ــ عــلــى تــمــثــيــل قــضــيــتــهــم. وأضــ
»كــان واضــحــًا أن االنتقالي لــم يــرد للحوار 
أن يــنــجــح بــقــدر مـــا أراد تــخــفــيــف الــضــغــط 
الــشــعــبــي الــــذي يــواجــهــه، بــســبــب محاولته 
ادعاء األحقية في تمثيل الجنوب بالتزامن 

مع تزايد املعارضن له«.
ــال أحـــمـــد عــبــدالــلــه، وهــــو من  مـــن جــهــتــه، قــ
وممن  الجنوبين  االجتماعين  القيادين 
ثــوار الجنوب ضد االستعمار  شــاركــوا مع 
ــذا الــــحــــوار لــــم يـــكـــن إال  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، إن هـ
مــحــاولــة جــديــدة الحــتــالل جــديــد للجنوب 

يحاول »االنتقالي« تقديم نفسه كممثل وحيد للقضية الجنوبية )األناضول(

ــي أفــكــار 
ّ
ــاٍد جــنــوبــيــة، وتــبــن وبــاســتــخــدام أيــ

ــاب نــــضــــاالت الــشــعــب  اإلمـــــــــارات عـــلـــى حـــسـ
البريطاني  االحــتــالل  طــرد  الـــذي  الجنوبي 
وسيطرد أي احــتــالل. وأضــاف عبدالله في 
»العربي الجديد«، أن هذا الحوار  تصريح لـ
املهزلة فشل ويجب أن يفشل، وعلى القوى 
بوصاية  بينها  بحوار  تقبل  أال  الجنوبية 
مــن أحـــد، ســـواء داخــلــيــة أو خــارجــيــة وعلى 
حــســاب األرض والــدولــة. وأشـــار إلــى أن أي 
الجنوبية  الــقــوى  كــل  أن يضم  حـــوار يجب 
وال يستثني أحدًا، ومن دون الكفيل، قاصدًا 

اإلمارات التي تقف خلف »االنتقالي«.
الــوجــوه املحسوبة على  ومــع ظهور بعض 
ــّونـــات ســيــاســيــة جــنــوبــيــة فـــي انــطــالق  ــكـ مـ
ــــراف »املجلس  الـــحـــوار، اتــهــمــت بــعــض األطـ
ــراف  ــ االنـــتـــقـــالـــي« بـــمـــحـــاوالت اخـــتـــراق األطـ
فــي شؤونها،  ــل 

ّ
والــتــدخ األخـــرى  الجنوبية 

كـــحـــال املــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــحـــراك الـــثـــوري، 
والــذي أكد في تصريح للمتحدث الرسمي 
ــه رئيس  بــاســمــه محمد الــحــضــرمــي، ووزعــ
املجلس فؤاد راشد، أن »االنتقالي« يحاول 
ــل فــي شــؤونــه. وأكـــد الــحــضــرمــي في 

ّ
الــتــدخ

ــذي تــلــقــت »الــعــربــي الــجــديــد«  الــتــصــريــح الــ
نسخة منه، أن سامي السعدي، وهو رئيس 
الــرقــابــة فــي املجلس األعــلــى، وحضر  هيئة 
الــــحــــوار، عــضــويــتــه فـــي املــجــلــس مــجــّمــدة، 
بــعــدمــا ارتــكــب مــخــالــفــات مــتــعــددة، آخــرهــا 
ادعــــــــاؤه تــمــثــيــل املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــحــراك 
الثوري في اللقاء الذي دعا إليه »االنتقالي«. 
وحضر السعدي اللقاء مع ثالثة آخرين تم 

تجميد عضويتهم في املجلس األعلى.
وأســـف الــحــضــرمــي لــلــجــوء »االنــتــقــالــي« إلــى 
ل في شؤون املجلس األعلى، وتكريس 

ّ
التدخ

صــحــفــه وأقـــالمـــه وأدواتــــــه ملــهــاجــمــة املجلس 
والتشجيع على الحرب اإلعالمية واملغالطات، 
الــحــوار الجنوبي، مؤكدًا  إلــى  في حن يدعو 
أن هــيــئــة رئـــاســـة املــجــلــس األعـــلـــى ومــجــالــس 
املـــحـــافـــظـــات مــتــمــاســكــة، مــعــلــنــًا أن املــجــلــس 
األعــلــى لــلــحــراك الـــثـــوري ســيــقــاطــع أي حــوار 
ل في 

ّ
مع »االنتقالي«، حتى يتوقف عن التدخ

شؤون املكّونات الجنوبية األخرى.
وكان املجلس األعلى قد اتهم في تصريحات 
سابقة، »االنتقالي« بأنه يحاور نفسه، من 
خـــالل الـــحـــوار مــع بــعــض مــكــّونــات هــي في 
األصل مشاِركة في »االنتقالي«، مثل بعض 
ــراكــــي و»املـــؤتـــمـــر«  ــتــ ــاء الــــحــــزب االشــ أعــــضــ
ــقـــودون »املــجــلــس  مـــن الــجــنــوبــيــن الـــذيـــن يـ
االنتقالي«، فيما تجاهل األطراف الجنوبية 

املؤثرة وحاول فرض نفسه كوصي.
ــا إلـــى حــــوار قــال  وكــــان »االنــتــقــالــي« قــد دعـ
إنـــه ســيــكــون تــحــت رعــايــتــه وإشـــرافـــه، فيما 
ــــوى الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــقــ ــ ــ اعـــتـــبـــرتـــه األطـــــــــــراف وال
مـــحـــاولـــة تــنــصــيــب نــفــســه كــحــاكــم ومــمــثــل 
ــرى الــعــديــد مـــن املــتــابــعــن أن  لــلــجــنــوب. ويــ
»املــجــلــس االنــتــقــالــي« أراد إقــنــاع األطــــراف 
الجنوبية،  للقضية  املمثل  بأنه  الخارجية 
وهذا جوهر الخالف بن األطراف الجنوبية 
بكل مكّوناتها، إذ يقول كل طرف بأحقيته 
املقابل،  فــي  الجنوبية.  القضية  تمثيل  فــي 
تعتبر أطــراف كانت ضمن صفوف الحراك 
وأصــبــحــت مــنــخــرطــة ضــمــن الــشــرعــيــة، أن 
في  حقها  على  حصلت  الجنوبية  القضية 
 إال تطبيق 

َ
مؤتمر الحوار الوطني، ولم يبق

أكــده قيادي  مــا  النتائج على األرض، وفــق 
فـــي الـــحـــراك أصــبــح مـــســـؤواًل فـــي الــشــرعــيــة 

»العربي الجديد«. لـ

6 أشهر على اتفاق الحديدة: أولى مؤشرات التقّدم
عادل األحمدي

اتــفــاق استوكهولم بشأن  مــن جــديــد، يعود 
مدينة الحديدة اليمنية، إلى صدارة امللفات 
املــرتــبــطــة بـــاألزمـــة فــي الـــبـــالد، بــعــد اإلعـــالن 
أخيرًا عن بدء »الخطوة األولــى« في طريق 
املنصوص عليها  االنتشار«  »إعــادة  تنفيذ 
ــٍد، وهــو  ــ فـــي االتـــفـــاق، ولــكــن مـــن طـــرف واحــ
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن(، وســط 
ــظ وشـــكـــوك الــجــانــب الــحــكــومــي. وهــو 

ّ
تــحــف

األمر الذي ُعّد حصيلة أشهر من االجتماعات 
والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي ســيــطــرت تــقــريــبــًا على 
الرامية  الدولية  الجهود  نقاشات  مختلف 
إلــى إحـــالل الــســالم فــي الــبــالد بقيادة األمــم 
ــق الـــيـــوم 13 مـــايـــو/أيـــار،  ــوافــ ــدة. ويــ ــتـــحـ املـ
ــرام االتـــفـــاق في  ــ إكـــمـــال ســتــة أشــهــر عــلــى إبـ
13 ديسمبر/كانون األول املاضي، في وقٍت 
ــادة  تشهد فــيــه مــديــنــة الــحــديــدة إكــمــال »إعـ
الحوثيون،  بــدأه  الجانب«،  أحــادي  انتشار 
الــســبــت املـــاضـــي، بـــإشـــراف ومــتــابــعــة بعثة 
األمـــم املــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــُحــديــدة، التي 
بإعادة  الجماعة  بمبادرة  ترحيبها  أعلنت 
ــدة الـــثـــالثـــة  ــديــ ــحــ ــار مــــن مــــوانــــئ الــ ــشــ ــتــ االنــ
في  عــيــســى(،  ورأس  والصليف،  )الــحــديــدة، 
املــاضــي وحتى يــوم غد  الفترة بــن السبت 
الثالثاء، لتنتهي قبل يوم واحد من اجتماع 
الــحــاصــل في  الــتــقــدم  مجلس األمـــن لتقييم 

تنفيذ االتفاق، املقرر يوم األربعاء.
»العربي الجديد«  وكشفت مصادر محلية لـ
عــن أن »خـــطـــوات إعــــادة االنــتــشــار ومجمل 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي شــــرع فــيــهــا الــحــوثــيــون، 
ــم تــخــتــلــف كــثــيــرًا  مـــنـــذ الـــســـبـــت املــــاضــــي، لــ
فرق األمم المتحدة في الحديدة )فرانس برس(عـــن اإلجـــــــراءات الــتــي ســبــق وأعــلــنــت عنها 

الجماعة من طرف واحد )التسليم من قوات 
تابعة لها إلى أخرى خاضعة لسيطرتها(، 
ــرة طــرف  ــم املــتــحــدة هـــذه املــ ســـوى بـــأن األمــ
حاضر ومراقب على اإلجراءات املندرجة في 

إطار تنفيذ )املرحلة األولى( من االتفاق«.
فة اإلشــراف 

ّ
وأكــدت بعثة األمــم املتحدة املكل

على تنفيذ اتفاق الحديدة، أن عملية »إعادة 
االنتشار« تسير وفق »الخطط املوضوعة«. 
وقــالــت البعثة فــي بيان أمــس »مضى اليوم 
األول مــن إعــــادة انــتــشــار قــــوات أنــصــار الله 
)الــحــوثــيــن( مــن املـــوانـــئ الــثــالثــة، الــُحــديــدة 

لــلــخــطــط  ــًا  ــقـ عـــيـــســـى، وفـ والـــصـــلـــيـــف ورأس 
املوانئ  مراقبة  »جــرت  وتابعت  املوضوعة«. 
الــثــالثــة فــي وقـــت واحــــد مــن قــبــل فـــرق األمــم 
املــتــحــدة عــنــد خـــروج الــقــوات العسكرية من 
ــوانـــئ وتـــولـــى خــفــر الـــســـواحـــل مــســؤولــيــة  املـ
األمـــن فــيــهــا«، مــشــيــرة إلـــى أن األيــــام التالية 
ستركز على إزالة املظاهر املسلحة واأللغام. 
رســمــي«  »تحقيق  بــإجــراء  البعثة  وســتــقــوم 
لــعــمــلــيــة انـــســـحـــاب الـــحـــوثـــيـــن مــــن املـــوانـــئ 
الــثــالثــاء. وأّكــــد رئــيــس لجنة التنسيق  يـــوم 
وإعـــــــادة االنـــتـــشـــار فـــي الـــحـــديـــدة، الــجــنــرال 

مــايــكــل لــولــيــســغــارد، أنـــه »يــتــعــن أن ُينظر 
إلـــى هـــذه الــخــطــوة األولــيــة بوصفها الــجــزء 
األول مــــن املـــفـــهـــوم املـــتـــفـــق عــلــيــه لــلــمــرحــلــة 
األولــى من عمليات إعــادة االنتشار األوســع 
الــُحــديــدة«. وتــابــع بحسب بيان البعثة،  فــي 
أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أعــربــت عــن الــتــزامــهــا 
»بتنفيذ الجزء الخاص بها من املرحلة األولى 
عند طلب األمـــم املــتــحــدة ذلـــك«. مــن جهتها، 
ذكرت وكالة »فرانس برس« أن مصدرًا مقّربًا 
مت إلى خفر 

ّ
 املوانئ ُسل

ّ
من الحوثين قال إن

قبل  عنها  مسؤولن  كانوا  الذين  السواحل 
قرابة خمس  قبل  عليها  الحوثّين  استيالء 
سنوات. وأفاد مصّور في »فرانس برس« في 
الحوثين  قـــّوات  ــه شاهد 

ّ
أن الصليف  ميناء 

ــغــادر املــوقــع، فيما كــان رجــال فــي زي خفر 
ُ
ت

السواحل يدخلونه.
وعــلــى الــرغــم مــن تــذبــذب املــوقــف الحكومي 
بــــن الــــرفــــض والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي اإلجـــــــــراءات 
واعتبارها »مسرحية« وبن التحفظ نتيجة 
الــدولــي وانــتــظــار مــا ستسفر عنه  الضغط 
إيجابية،  مؤشرات  بــرزت  برمتها،  العملية 
خـــــــالل اجــــتــــمــــاع ُعــــقــــد بـــــن رئــــيــــس لــجــنــة 
الــحــديــدة،  فــي  ــادة االنــتــشــار  ــ التنسيق وإعـ
الـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد، مـــع الــفــريــق 
الفريق  اللجنة. وأعلن عضو  الحكومي في 
صـــادق دويــــد، عــن أنـــه »جـــرى االتــفــاق على 
ضرورة أن تفضي انسحابات الحوثين من 
املوانئ إلى إطــار زمني محدد لتفعيل آلية 
املتحدة،  لألمم  التابعة  والتفتيش  التحقق 
وعلى اإلطار الزمني إلزالة األلغام واملظاهر 
 عـــن آلـــيـــة اإلشـــــــراف على 

ً
املــســلــحــة، فـــضـــال

واردات املوانئ، واإلطــار الزمني الستكمال 
املرحلة األولى«.

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019



نصر اهلل 
صفير

بيروت ــ محمد شبارو

مــنــذ بـــطـــريـــرك املــــوارنــــة الــيــاس 
ى البطريركية 

ّ
الحويك الذي تول

 1899 عـــــامـــــي  بــــــن  املــــــارونــــــيــــــة 
مؤثرًا  بطريركًا  لبنان  يعرف  لــم  و1931، 
ــه صـــفـــيـــر، الــــــذي قـــاد  ــلـ ــان نـــصـــر الـ ــ كـــمـــا كـ
الــبــطــريــركــيــة املــارونــيــة بــن عــامــي 1986 
و2011، ورحــل فجر األحــد 12 مايو/أيار 
مستشفى  فـــي  عـــامـــًا   99 عــمــر  عـــن   2019
ــو، بـــيـــروت. بـــن الــرجــلــن أكــثــر  أوتـــيـــل ديــ
ــد، وتـــجـــمـــعـــهـــمـــا الــكــثــيــر  ــقــ ــــن نـــصـــف عــ مـ
مرحلتيهما.  طــبــعــت  الــتــي  الــســمــات  مـــن 
بــأنــهــمــا كــانــا  املــقــارنــة بينهما  تــخــتــصــر 
رجلي دين بأدوار سياسية واسعة. األول 
نال لقب بطريرك »لبنان الكبير«، بما أنه 
كان عراب إنشائه عام 1920، والثاني نال 
لــقــب بــطــريــرك »االســـتـــقـــال الـــثـــانـــي«، في 
إشارة إلى انسحاب الجيش السوري من 
لبنان في عام 2005، بما أنه كان محركه. 
راكم صفير خال فترة توليه البطريركية 
املـــارونـــيـــة الــكــثــيــر مـــن الــخــصــوم، وحــتــى 
ــداء، حــالــه كــحــال أي شخصية قــررت  األعــ
دخـــــول غـــمـــار الـــســـيـــاســـة، خــصــوصــًا في 
بلدان منطقتنا، لكن األكيد أن الرجل طبع 
خال عقدين ونصف العقد مرحلة كاملة 
تـــهـــا بــمــعــزل عـــنـــه. لـــم يكن  ال يــمــكــن قـــراء
صفير رجــل ديــن فحسب. كــان خــال تلك 
لبنانيًا،  مسيحيًا  مارونيًا  زعيمًا  الفترة 
ـــــرح اســـمـــه يــومــًا 

ُ
وربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب ط

بـــصـــورة جـــديـــة فـــي األروقـــــــة الــســيــاســيــة 
لرئاسة الجمهورية. كان ذلك في املرحلة 
يوم   ،2005 شباط  فبراير/   14 تلت  التي 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة األســـبـــق رفــيــق 
الحريري، ويوم ولدت »انتفاضة 14 آذار« 
التي ساهمت في إخراج الجيش السوري 

من لبنان.
ُيقال في لبنان إن املرحلة التي عاصرها 
صــفــيــر هــــي الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه دخــــول 
الــســيــاســة. عمليًا عـــاش صــفــيــر، املــولــود 
ــفــــون فــــي كــــســــروان )شـــمـــال  فــــي قـــريـــة ريــ
شرقي بيروت( في 15 مايو 1920، الحرب 
األهلية اللبنانية كلها بتفاصيلها )1975 
)1990(، ومرحلة  الطائف  واتفاق   ،)1990
الوصاية السورية )1976 2005(، ومرحلة 
ــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي لـــجـــنـــوب لــبــنــان  ــ االحـ
)1978 2000(. نجح في قيادة املسيحين 

في لبنان، في مرحلة كانت فيها قياداتهم 
كلها إما في السجن )رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع(، وإما في املنفى 
)رئيس الجمهورية األسبق أمن الجميل، 

والرئيس الحالي ميشال عون(.
بـــــــدأت واليـــــــة صـــفـــيـــر الـــبـــطـــريـــركـــيـــة عـــام 
بداية  سياسيًا،  دقيقة  مرحلة  فــي   1986
مـــن وقـــوفـــه فـــي وجــــه إمــكــانــيــة انــتــخــاب 
حليف سورية في لبنان الرئيس األسبق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، رئــيــســًا لــلــجــمــهــوريــة 
ــام 1988، ثـــم اعـــتـــراضـــه عــلــى الــتــوافــق  عــ
السوري - األميركي على انتخاب النائب 
املقرب من دمشق مخايل الضاهر لرئاسة 
الجمهورية )وهو ما لم يحصل(، إضافة 
عــون،  ميشال  تكليف  على  اعتراضه  إلــى 
الذي كان قائدًا للجيش، بتشكيل حكومة 
انتقالية عسكرية بعد انتهاء والية أمن 
 ،1988 أيــلــول  سبتمبر/   21 فــي  الجميل 
مــن دون انــتــخــاب رئــيــس جــديــد. صــدامــه 
فه اعتداء أنصار األخير عليه، 

ّ
مع عون كل

حن اقتحموا املقّر البطريركي في بكركي 
كسروان.

الــذي أصبح فيه صفير  األول  اليوم  منذ 
ــان يــعــلــم أن اســمــه مــوضــوع  بــطــريــركــًا، كـ
عـــلـــى لــــوائــــح االغــــتــــيــــال. فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
الـــفـــتـــوى  ودار  بـــكـــركـــي  مــحــيــطــا  ــــصــــف 

ُ
ق

ــن. كــــــان صــفــيــر  ــزامــ ــتــ ــالــ )فــــــي بـــــيـــــروت( بــ
خالد،  حسن  آنــــذاك،  الجمهورية  ومفتي 
الــــذي يــتــهــم الــنــظــام الـــســـوري بــاغــتــيــالــه، 
يــتــمــوضــعــان فـــي مـــكـــان واحــــــد، ونــجــحــا 
في بناء جسور مشتركة بن املسيحين 
واملسلمن يمكن التأسيس عبرها وسط 
لغة الساح التي كانت تحكم البلد. وقف 
ــال إن »الــغــربــيــة )بــيــروت  خــالــد يــومــًا وقــ
الغربية التي كان سكانها بمعظمهم من 
قصف من الغربية )في إشارة 

ُ
املسلمن(، ت

السوري في أحياء بيروت  الحضور  إلى 
الــغــربــيــة(«. بــعــد أيــــام مــن اغــتــيــال املفتي 
خالد، وصلت الرسالة إلى بكركي أيضًا، 
فــقــرر صفير فــتــح الــصــرح أمـــام املــعــزيــن، 
ــو اغــتــيــال  مـــعـــتـــبـــرًا أن اغـــتـــيـــال خـــالـــد هــ
لــلــوطــن. رد صــفــيــر عــلــى اغــتــيــال املــفــتــي، 
ومضى في مشروع إنهاء الحرب األهلية 
ــأي ثــمــن. فـــي تــلــك املــرحــلــة بــــدأت عــاقــة  بـ
صــفــيــر بــرفــيــق الـــحـــريـــري تـــتـــرســـخ. كــان 
بتكليف  الطائف  التفاق  عرابًا  الحريري 
سعودي، وكان صفير أبًا روحيًا لاتفاق، 

فعمل عــلــى تــســويــقــه وحــتــى إقــنــاع قائد 
القوات اللبنانية سمير جعجع به، وهذا 

ما حصل.
الــحــرب األهلية، مــع بــروز مامح  انتهت 
ــداد  ــعـ ــتـ مــرحــلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا »االسـ
ملــواجــهــة الــنــفــوذ الـــســـوري«. بعد إقصاء 
ــادات املـــســـيـــحـــيـــة، بـــــات صــفــيــر  ــيــ ــقــ ــل الــ كــ
حصنًا  بكركي  وبــاتــت  سياسيًا،  زعيمًا 
ــقـــــن مــن  ــ ــــارضـــــن واملـــــاحـ ــعـ ــ ــة املـ ــايـ ــمـ لـــحـ
ــام الـــــســـــوري واألجــــــهــــــزة األمـــنـــيـــة  ــنــــظــ الــ
الــلــبــنــانــيــة الــتــابــعــة لـــه. املــواجــهــة األولـــى 
قـــّر قانون 

ُ
أ وقــعــت فــي عــام 1992. يومها 

انتخابي كان يهدف إلى إطباق سيطرة 
الــشــخــصــيــات املـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الــــســــوري عــلــى الـــحـــيـــاة الــنــيــابــيــة، فــكــان 
خــيــار املــقــاطــعــة الــــذي دعـــا إلــيــه صفير، 
الــذي أكد أن األغلبية الساحقة مسيحيًا 
تقف إلى جانب بكركي. وبن عامي 1992 
أنه  مفادها  ملعادلة  لبنان  و2000 خضع 
مــن الــصــعــب فــتــح مــعــركــة ضــد الــوصــايــة 
الــســوريــة، فــي ظــل االحــتــال اإلسرائيلي 
لــجــنــوب لــبــنــان، واالعـــــتـــــداءات املــتــكــررة 
ضـــده، وأبــرزهــا عـــدوان عناقيد الغضب 
الـــــعـــــدوان  هـــــــذا  خـــــــال   .1996 عـــــــام  فـــــي 
ــام  ــائـــس أمــ ــنـ ــكـ فـــتـــح صــفــيــر األديـــــــــرة والـ
الـــنـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب. بـــعـــدهـــا، شــّكــل 
ــن الــجــنــوب  االنــــســــحــــاب اإلســـرائـــيـــلـــي مــ

فــي عـــام 2000 مــوعــدًا لــبــدء املــعــركــة ضد 
الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة. انــطــلــق صــفــيــر من 
»قرنة  لقاء  لتأسيس  املسيحية  حيثيته 
شـــهـــوان« )فـــي منطقة قــرنــة شــهــوان في 
املــن الشمالي شــرق بــيــروت( املــعــارض، 
الــذي ضّم شخصيات مسيحية مستقلة 
وأحــــزابــــًا رئــيــســيــة، جــمــعــتــهــا مــعــارضــة 
الــنــفــوذ الـــســـوري فــي لــبــنــان. قـــّدم صفير 
والطائفي  الــديــنــي  بكركي  غــطــاء  يومها 
لربما  مــن دونــه  الــذي  للقاء،  والسياسي 
لقي 

ُ
كان من الصعب عقده، ال بل كان قد أ

القبض على املشاركن فيه.
 من ثــاث سنوات 

ّ
رّســخ صفير خــال أقــل

مـــعـــارضـــة مــســيــحــيــة مــتــمــاســكــة، مــدركــًا 
ــلـــى تــجــربــة  ــاًء عـ ــ ــنـ ــ ــه، بـ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الــثــمــانــيــنــيــات وعـــاقـــتـــه بــاملــفــتــي حسن 
الوصاية السورية  أن املعركة ضد  خالد، 
فــقــط. عليه،  مــعــركــة وطــنــيــة، ال مسيحية 
كان  شــهــوان«،  »قرنة  لقاء  مع  وبالتزامن 
الحزب  رئيس  مــع  العاقة  يرسخ  صفير 
التقدمي االشتراكي وليد جنباط، لتتوج 
الزعيم  عــام 2001، بن  الجبل  بمصالحة 
الـــديـــنـــي الــســيــاســي لــلــمــســيــحــيــن، وبــن 
جنباط، فكانت خيارًا استراتيجيًا أنهت 
مرحلة ســوداء من تاريخ لبنان، وفتحت 
التعاون  من خالها  يمكن  حقبة جديدة 
بعد  والـــــدروز،  املسيحين  بــن  سياسيًا 
فــي حينه  ُعــــرف  بــمــا  عـــام 1983،  تهجير 
الفصول  أكثر  الجبل«، وهــي من  بـ«حرب 

الدموية للحرب األهلية اللبنانية.
مـــع بـــدايـــة عـــام 2004 كــانــت الـــصـــورة قد 
اكــتــمــلــت عــنــد صــفــيــر. مـــعـــارضـــة ثــاثــيــة 
ومكوناتها وطنية،  اللبناني  الداخل  في 
ــلـــى رأســـهـــا  تـــضـــم أغــلــبــيــة مــســيــحــيــة وعـ
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــيـــة درزيــــــــة عـ ــبـ ــلـ ــر، وأغـ ــيـ ــفـ صـ
جـــنـــبـــاط، وأغــلــبــيــة ســنــيــة عــلــى رأســهــا 
رفــيــق الـــحـــريـــري، إضـــافـــة إلـــى املستقلن 
ــن هــــم خــــارج  ــ فــــي الـــطـــوائـــف األخـــــــرى ومـ
االصــطــفــافــات الــديــنــيــة. كــانــت املــعــارضــة 
ــان يـــعـــرف بــلــقــاء »الــبــريــســتــول«  أو مـــا كــ
)إســـــــم الــــفــــنــــدق الـــبـــيـــروتـــي الـــــــذي تــجــرأ 
عــلــى اســتــضــافــة االجــتــمــاعــات( قــد بــدأت 
معركتها على أكثر من صعيد، داخلي عبر 
تــوحــيــد الــصــفــوف والــتــوســع، وخــارجــيــًا 
عبر عاقات رجــاالت هــذا الفريق ومنهم 
صفير الذي كان ُيستقبل في تلك املرحلة 
فـــي الــبــيــت األبـــيـــض واإللـــيـــزيـــه اســتــقــبــال 
ــريـــري، كــان  ــع اغـــتـــيـــال الـــحـ الــــرؤســــاء. ومــ
الــحــديــث وقتها عــن الئــحــة اغــتــيــال تضم 
صفير وجــنــبــاط أيــضــًا، خــصــوصــًا بعد 
مــعــركــة الــتــمــديــد لــلــرئــيــس الــســابــق إميل 
لـــحـــود، الــتــي عــارضــهــا الـــثـــاثـــي. يــومــهــا 
وصـــف الــحــريــري صفير بــأنــه »بــطــريــرك 
الحريري  اغتيال  الــكــام«. وصلت رسالة 
ــبـــادر صــفــيــر، كــمــا عــنــد اغــتــيــال خــالــد،  فـ
الوطنية  للوحدة  هــي  اللحظة  أن  مــدركــًا 
وإلعادة التشبيك بن املكونات اللبنانية. 
أرسل مطران بيروت بولس مطر لحضور 
اجتماع املعارضة في قصر قريطم )قصر 
الحريري(، الذي أعلن املواجهة مع النظام 
ــــوري، بـــرعـــايـــة وحـــضـــور  ــسـ ــ الــلــبــنــانــي الـ
بــكــركــي، وســيــدهــا الـــذي بـــات الحــقــًا رمــزًا 
السني  للشارع  وحــتــى  آذار«،   14« لــقــوى 
املــؤيــد لــلــحــريــري، لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة 
بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان 

عام 2005.

سياسة

لبطريرك الموارنة نصر اهلل بطرس صفير، الذي توفي 
فجر أمس األحد عن 99 عامًا، تاريخ طويل في مواجهة 
نفوذ النظام السوري في لبنان، حتى أنه  لقب ببطريرك 
اللبنانية  المعارضة  قائد  يُعتبر  إذ  الثاني«،  »االستقالل 

ضد نظام األسد خالل مرحلة وصايته

ُطرح اسم صفير لرئاسة الجمهورية في 2005 )حسين بيضون(

لبنان  مــن  الــســوري  الجيش  انسحاب  بعد 
في عام 2005 ارتاح بطريرك موارنة لبنان، 
نــصــر الـــلـــه بـــطـــرس صــفــيــر. ابــتــعــد الــرجــل 
عن صــدارة املشهد، هو الــذي كانت عظاته 
األسبوعية استحقاقات سياسية ُمنتظرة. 
خصوصًا  لبنانية،  لبنانية  اللعبة  بــاتــت 
بــعــد االنـــقـــســـام الـــعـــمـــودي فـــي الـــبـــاد بن 
واالتـــهـــامـــات  آذار«،  و«14  آذار«   8« قــــوى 
منحازة  بأنها  لبكركي  مــرارًا  ُوّجهت  التي 
لفريق ضد آخر. لم يكن صفير يريد صراعًا 
ــرى مــســيــحــيــًا  ــاألحــ لــبــنــانــيــًا لــبــنــانــيــًا أو بــ
وقف  بعدما  ابتعد،  ربما  ولهذا  مسيحيًا، 
انتفاضة »14  مــا حققته  إكــمــال  يومًا ضــد 
إميل  الجمهورية  برئيس  واإلطاحة  آذار«، 
لحود، الذي كان جزءًا أساسيًا من املنظومة 
ــة الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة املــشــتــركــة.  ــيـ ــنـ األمـ
اعــتــرض صفير على إســقــاطــه فــي الــشــارع 
خــوفــًا عــلــى املـــوقـــع املــســيــحــي فـــي املــعــادلــة 
اللبنانية. ونقل عنه يومها قوله »إذا كان 
هــنــاك مــن بـــاب قــانــونــي يستطيع إســقــاط 
إميل لحود فليكن الباب القانوني، أما إذا 
ــان بــالــقــوة ولــتــجــمــيــع الـــنـــاس وحــشــدهــم  كـ
حـــول الــقــصــر، وأن تــأتــي فــئــة تــطــلــق الــنــار 
على الجماهير فإن هذا الوضع مسيء جدًا 
لــلــبــلــد، فــــإذا انــطــلــقــت الــنــار تنطلق شـــرارة 
ال يــعــود بــاإلمــكــان حــصــرهــا فــي مــا بــعــد«. 
الطائفي  باملنطق  تمسكه  عليه  أخــذ  لذلك 
ال املــواطــنــي الــوطــنــي. وانــتــهــت بــذلــك قــوى 
كليًا  بــاإلطــاحــة  تــنــجــح  أن  قــبــل  آذار«   14«

العاقة بن صفير  بالنظام املشترك. ربما 
ــــون، كـــانـــت هـــي األصـــعـــب. هي  ومــيــشــال عـ
ــتــــي فــــرضــــت عـــلـــيـــه خـــــيـــــارات االبـــتـــعـــاد،  الــ
خصوصًا بعد استدارة عون وتحالفه مع 
الــنــظــام الــســوري وحـــزب الــلــه الـــذي انتقده 
صفير مرارًا. وبينما كان يؤكد أنه  ال يمكن 

إلغاء وجــوده كحزب مسلح إال أنــه وصفه 
بأنه »حالة شاذة« في لبنان.

ــــون، وقـــبـــل اســـتـــدارتـــه تلك  مـــع الــعــلــم أن عـ
بــاتــجــاه الــتــحــالــف مـــع دمـــشـــق، شــــارك في 
انــتــخــابــات عـــام 2005، وحــصــل عــلــى نحو 
70 في املائة من أصوات املسيحين. يومها 

زعيمها«،  طائفة  لكل  »أصــبــح  قــال صفير: 
الذكر،  الطائفي سيئ  املنطق  ورســخ بذلك 
وطوى صفحة النزاع مع الرئيس الحالي، 
علمًا أن صفير قـــال بــعــد ســقــوط عـــون في 
»خلص   :1990 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   13
ــابـــــوس«، وكـــــــان يـــقـــصـــد بــه  ــكـــ ـــى( الـــ ــهـ ــتــ )انــ

»انتهاء الحرب«.
ــيــــر فــــــي بــــــيــــــان، وقــــــال  ــفــ ونـــــعـــــى عــــــــون صــ
صلبًا   

ً
رجـــا الوطنية  الــســاحــة  »ستفتقده 

فـــي دفـــاعـــه عـــن ســـيـــادة لــبــنــان واســتــقــالــه 
وكرامة شعبه«، فيما قال رئيس الحكومة 
»يترك  إن صفير  بيان  فــي  الحريري  سعد 
واعتبر  لبنان«.  تاريخ  في  مشرقة  صفحة 
إرثــــا للقيم  أنـــه »جــّســد بشخصه وبــعــمــلــه 
الـــروحـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، فـــي مــرحــلــة صعبة 
مــن تــاريــخ لــبــنــان ارتــفــع مــعــهــا بالصابة 
والـــقـــدوة والــثــبــات والــشــجــاعــة الـــى مرتبة 
الـــرمـــز الـــوطـــنـــي، الـــــذي أســـهـــم بــكــل تــأكــيــد 
لبنان من  األحـــداث، ونقل  بتحويل مجرى 
حال الى حال«. أما رئيس الحزب التقدمي 
االشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط، فــوصــفــه بــأنــه 
»بــطــريــرك االســتــقــال واملــصــالــحــة واملحبة 
الحالي  البطريرك  أكــد  والــســام«، في حن 
ــراعــــي فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه الــوكــالــة  بـــشـــارة الــ
الــوطــنــيــة أن صــفــيــر كــان«أيــقــونــة الــكــرســي 
الــبــطــريــركــي وعــمــيــد الــكــنــيــســة املـــارونـــيـــة 
وعماد الوطن«. وجاء في البيان »الكنيسة 

املارونية في يتم ولبنان في حزن«.
محمد...

بورتريه

نال بطريرك موارنة 
لبنان، نصر اهلل 

بطرس صفير، لقب 
بطريرك »االستقالل 

الثاني«، بعدما 
وقف في وجه 
النظام السوري 

ووصايته على لبنان، 
وتصدر المعركة 

حتى انسحاب 
الجيش السوري 
في عام 2005. 

كان اسمه 
موضوعًا على 

لوائح االغتيال. من 
بين المآخذ عليه 

تمسكه بالمنطق 
الطائفي وترسيخه. 

خلفه في منصبه 
البطريرك بشارة 
الراعي في 15 

مارس/آذار 2011

مرحلة ما بعد الوقوف في وجه النظام السوري

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة8
Monday 13 May 2019

ُوّجهت لبكركي خالل عهد صفير اتهامات بأنها منحازة لفريق 14 آذار )جوزيف برّاك/فرانس برس(

9

البرلمان المصري يحصن »بيع الشركات«
القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــواب املـــصـــري،  وافـــــق مــجــلــس الــ
أمـــس، على مــشــروع قــانــون مقدم 
مــن الحكومة بــإجــازة مــادتــن في 
قانون االستثمار تستهدفان تحصن قرارات 
بــيــع شـــركـــات قــطــاع األعـــمـــال الـــعـــام، والــحــد 
مــن مــنــازعــات التحكيم الــدولــي ضــد الــدولــة 
املصرية. ونّص تعديل قانون االستثمار على 
»أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناًء على 
طلب من الوزير املختص أو من ذوي الشأن، 
املــنــصــوص  اللجنتن  مــن  أي  إلـــى  ُيــحــيــل  أن 
قـــانـــون  ــن  مــ ــادتـــــن 85 و88  ــ املـ ــي  فــ عــلــيــهــمــا 
بكيفية  املتعلقة  الطلبات  من  أيًا  االستثمار، 
فــي شأن  الــصــادرة  النهائية  األحــكــام  تنفيذ 
الدولة،  فيها  تصرفت  التي  الشركات  بعض 
العامة،  االعتبارية  أو غيرها من األشخاص 
أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام، 

فــيــمــا لــهــا مــن رأســمــالــهــا أو فــي نــســبــة منه، 
سواء كانت تلك األحكام بإلغاء هذا التصرف 
أو بطانه، وتسوية اآلثار املالية والقانونية 
املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلـــــــك«. واتـــجـــهـــت الــحــكــومــة، 
خال الفترة األخيرة، نحو اإلســراع في بيع 
والحكومية، وكشف  األعــمــال  قطاع  شــركــات 
فــي مصر،  والنسيج  بالغزل  نقابي  مــســؤول 
سابقة،  تصريحات  في  الجديد«،  لـ«العربي 
أن هناك اتجاهًا لتصفية وبيع ما يقرب من 
الـــغـــزل والــنــســيــج بنهاية  70% مـــن مــصــانــع 
بمنطقتي  املـــوجـــودة   ،2019 الـــجـــاري  الـــعـــام 
و«شبرا  الغربية  بمحافظة  الكبرى«  »املحلة 
الخيمة« التابعة ملحافظة القليوبية )شمال(، 
ــــي تــلــك املــنــاطــق لــلــبــيــع، إلقــامــة  ــرح أراضـ وطــ
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة خـــاصـــة مـــن بينها 
أبــراج سكنية ومستشفيات ومــدارس تابعة 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، مــــا يــتــســبــب فــــي تــشــريــد 
اآلالف مــن الــعــمــال. وأملـــح السيسي أكــثــر من 

مـــرة كـــان آخــرهــا فــي احــتــفــاالت عــيــد العمال 
إلــى استمرار  املاضي  إبريل/نيسان  يــوم 30 
عــمــلــيــات بــيــع شــركــات قــطــاع األعـــمـــال الــعــام 
لــخــســائــرهــا املــتــراكــمــة، ومــواصــلــة إجــــراءات 
ــامــــج اإلصـــــــــاح االقـــــتـــــصـــــادي. واعـــتـــبـــر  بــــرنــ
القانون  مــشــروع  أن  مشترك  بــرملــانــي  تقرير 
الجديد الذي يستهدف تحصن قرارات بيع 
القطاع العام، جاء ليعالج ما ترتب عن قيام 
الفترة من 25 يناير/ كانون  بعضهم، خال 
الثاني 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن 
قــــرارات  عــلــى  اإلداري  الــقــضــاء  أمــــام محكمة 
بيع شــركــات قطاع األعــمــال الــعــام على سند 
من عدم إتباع اإلجراءات القانونية السليمة، 
وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع 

املشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتـــابـــع الــتــقــريــر أن الـــدولـــة اتـــخـــذت بــالــفــعــل 
إجراءات تنفيذ األحكام، وصدرت قرارات عدة 
مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء مــوضــع التنفيذ، 

غير أنه لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت 
على هذه الشركات واإلجــراءات والتعامات، 
ال  أنــه  تبن  لها،  العيني  التنفيذ  واستحالة 
بــأداء التعويض  بد من التحول إلى االلتزام 
الــذي تقتضيه الــدولــة. ونّبه التقرير إلــى أنه 
لم يتم االنتهاء حتى اآلن من تسوية أوضاع 
ــيــــام بــعــض  ــا تــــرتــــب عـــلـــيـــه قــ ــمـ الــــشــــركــــات، مـ
املستثمرين الــذيــن هــم طــرف فــي بعض هذه 
املنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد 
الـــدولـــة املــصــريــة، وتــهــديــد بــعــضــهــم بــإقــامــة 
منازعات تحكيمية. وادعى التقرير أن تعديل 
الــقــانــون جـــاء مــتــســقــًا مـــع أحـــكـــام الــدســتــور، 
والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في 
ضـــوء حـــرص الـــدولـــة املــصــريــة عــلــى تسوية 
أوضاع الشركات مع املستثمرين واملساهمن 
لعدم  السلبي  التأثير  ملخاطر  تجنبًا  فيها، 
تسويتها على األوضاع االقتصادية للباد، 

ومناخ االستثمار في مصر.

عمان ـ العربي الجديد

ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
األردن، بنسبة 0.4 فــي املــائــة على أســـاس ســنــوي في 
إبريل/ نيسان املاضي. وحسب البيانات الصادرة عن 
األردنــيــة )حكومية(، أمس  العامة  اإلحــصــاءات  دائـــرة 
األحد، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات 
الخضر والبقول الجافة واملعلبة واإليجارات والحبوب 

ومنتجاتها والوقود واإلنارة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.6% على 
أساس شهري، مقارنة مع مارس/آذار املاضي السابق 

له، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن 
والنقل والفواكه واملكسرات، واملابس، والسكر.

وعــلــى أســـاس ســنــوي، ارتــفــع الــرقــم القياسي ألسعار 
مــن 2019،  األولـــى  األربــعــة  الــشــهــور  بنهاية  املستهلك 
وقــدر   .2018 مــن  الــفــتــرة  بنفس  مــقــارنــة   %0.6 بنسبة 
التضخم  مــعــدل  نــمــو   ،2019 األردن  مـــوازنـــة  مـــشـــروع 

بنسبة 2.3% في 2019 و2020، و2.5% لعام 2021.
ــوة لــتــنــظــيــم  ــ ــدعـ ــ ــلـــى خــلــفــيــة تــــجــــّدد الـ ــك عـ ــ ويــــأتــــي ذلــ
احــتــجــاجــات عــلــى مــقــربــة مــن مــركــز رئــاســة الحكومة، 
للمطالبة بتخفيض األسعار وتعين وزراء يمتلكون 
املواطنن،  ملطالب  مراعية  واقتصادية  سياسية  رؤى 

شهدها  الــتــي  االحــتــجــاجــات  تجربة  باستلهام  وذلـــك 
األردن العام املاضي في شهر رمضان ضد سياسات 
الحكومة السابقة برئاسة هاني امللقي والتي أدت إلى 

إقالتها وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ــا يـــوم الخميس املــاضــي  وشــهــد األردن تــعــديــا وزاريــ
أجـــراه رئيس الــــوزراء، المتصاص غضب الــشــارع، إال 
أن خــبــراء اقــتــصــاد اعــتــبــروا أن الــتــعــديــات الـــوزاريـــة 
ســتــســاهــم فـــي زيـــــادة درجــــة االحـــتـــقـــان الــشــعــبــي ضد 
فتيل  نــزع  من  بــداًل  للحكومة  االقتصادية  السياسات 

األزمة التي يشهدها األردن منذ أكثر من عام.
ــواد الــعــنــانــي قـــال لـ  نــائــب رئــيــس الــــــوزراء األســـبـــق جــ

التعديل  إن  الجديد« في تصريحات سابقة،  »العربي 
الوزاري االخير لم يأت بجديد وكل ما حدث هو تغيير 
لــلــوجــوه، وكــــان األولــــى واألهــــم أن يــتــم تغيير النهج 
ببرامجها  النظر  تعيد  بحيث  للحكومة  االقــتــصــادي 
عــلــى الــنــحــو الــــذي يــضــع حــــدا لــلــمــديــونــيــة املــتــفــاقــمــة 
التخفيف من  وكــذلــك  مليار دوالر   40 تــجــاوزت  الــتــي 
الفقر والبطالة. وأضاف أن بعض القرارات الحكومية 
ساهمت فــي تعميق األزمـــة االقــتــصــاديــة، وخــاصــة ما 
تضمنه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي رفع األعباء 
على القطاعات االقتصادية واألفراد وساهم في تراجع 

النشاط االقتصادي.

األردن: الخضروات واإليجارات والوقود ترفع معدالت التضخم

مشروع »السيل التركي« 
يشارف على االنتهاء

قالت أصلي أسن، املتحدثة باسم 
مشروع »السيل التركي« لنقل الغاز 

الروسي، إن املشروع في مرحلته 
األخيرة، وإنه سيدخل الخدمة نهاية 

العام الحالي 2019، وفق الجدول 
الزمني املحدد.

وأشارت أسن، خالل مؤتمر 

صحافي بالعاصمة األملانية برلني، 
مساء السبت، وفق وكالة األناضول، 
إلى استكمال كافة األعمال املتعلقة 

بالجزء املار من البحر، من خط 
أنابيب السيل التركي، وربط كافة 

أجزاء الخط ببعضها.
وأكدت بدء االختبارات بشأن 

سالمة وأمن خط األنابيب، معربة 
عن ثقتها التامة بدخوله الخدمة مع 
حلول نهاية 2019، كما هو مخطط 

له. و«السيل التركي« مشروع ملد 
أنبوبني بقدرة 15.75 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، 
من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر 

األسود، بحيث يغذي األنبوب 
األول تركيا، والثاني دول شرقي 

وجنوبي أوروبا.

انخفاض مسافري مطار
 آل مكتوم بدبي

بلغ إجمالي عدد املسافرين عبر 
مطار دبي وورلد سنترال )آل 

مكتوم الدولي(، 326 ألفًا و680 
مسافرًا في الربع األول من 2019، 

بانخفاض نسبته 2.3 في املئة 
على أساس سنوي. على صعيد 

الشحن، تم نقل 43 ألفًا و114 طنًا 
من البضائع في الربع األول من 
العام، بانخفاض نسبته 9.3 في 

املئة على أساس سنوي.
من املتوقع أن يرتفع عدد املسافرين 
في الربع الثاني، نتيجة إلغالق أحد 

مدارج مطار دبي الدولي ألعمال 
التطوير والتحديث، وتحّول جزء 
من رحالت شركات الطيران إلى 

مطار آل مكتوم خالل فترة تطوير 
املدّرج، التي تمتد ما بني 16 إبريل/ 

نيسان و30 مايو/ أيار 2019.

بورصة الكويت تغلق
 على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعامالتها 
أمس على انخفاض املؤشر العام 

111.21 نقطة، ليبلغ مستوى 
5691.9 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 1.92 في املئة. وبلغت كميات 
تداوالت املؤشر 131.03 مليون 

سهم تمت من خالل 5621 صفقة 
نقدية بقيمة 34 مليون دينار 

كويتي )نحو 112.2 مليون دوالر 
أميركي(.  وانخفض مؤشر السوق 

الرئيسي 52.4 نقطة، ليصل إلى 
مستوى 4778.8 نقطة بنسبة 1.09 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
56.03 مليون سهم تمت عبر 1797 

صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون 
دينار )نحو 9.2 ماليني دوالر(. 
وانخفض مؤشر السوق األول 

139.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 
6163 نقطة بنسبة انخفاض 2.22 

في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
75 مليون سهم، تمت عبر 3824 
صفقة بقيمة 31.2 مليون دينار 

)نحو 102.9 مليون دوالر(.

أخبار

فولكسفاغن 
تستدعي أكثر من 

92 ألف سيارة

تعتزم املجموعة األملانية لصناعة السيارات فولكسفاغن، استدعاء أكثر من 92 ألف سيارة في السوق الصينية على خلفية عيوب في وحدات 
التحكم بصندوق التروس.  وذكرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن االستدعاء الذي سيبدأ في 28 يونيو/حزيران 
التحكم املعيبة في  إلــى أن وحــدات  املقبل، يشمل أكثر من عشرة طــرازات بينها بيتل وغولف وشيروكو وأودي وساجيتار. وأشــارت املصلحة، 
صندوق التروس، قد تؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السامة، فيما قالت الشركة إنها ستقوم باستبدال 

الوحدات املعيبة مجانًا، وفق ما أوردته وكالة شينخوا الصينية، أمس األحد.

اقتصاد
االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

لــــم تـــعـــد تــــهــــّدد مـــعـــركـــة طــرابــلــس 
الليبي  النفط  صـــادرات  املشتعلة 
ــاولـــت خــطــط تــطــويــر  ــل طـ فـــقـــط، بـ
ــادة اإلنـــتـــاج، حــســب مــســؤولــن  ــ الــقــطــاع وزيــ
ــراء نــفــط. وتــســعــى املــؤســســة الــوطــنــيــة  ــبـ وخـ
ــاق الــوطــنــي  ــوفـ لــلــنــفــط، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـ
املــعــتــرف بها دولــيــًا، عبر افــتــتــاح مكتب لها 
في مدينة هيوسنت األميركية، إلى النهوض 
بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز الــلــيــبــي ورفــــع الــقــدرة 
النفط  مــن  برميل  مليون   2.1 إلــى  اإلنتاجية 
عــام 2023، عبر حملة تطوير  يوميًا بحلول 
لــيــبــيــا  وتـــمـــتـــلـــك  دوالر.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  60 بــقــيــمــة 
إلى 48.36 مليار  النفط يصل  احتياطيًا من 

برميل، حسب تقارير رسمية.
ــيــــس املــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط  وقـــــــال رئــ
مصطفى صنع الله مؤخرًا، إن الصراع القائم 
فـــي لــيــبــيــا ســيــعــوق حــمــلــة املــشــتــريــات الــتــي 
تعتزم ليبيا القيام بها، والتي تبلغ 60 مليار 
دوالر مـــن الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة، واملــتــعــلــقــة 
بتوفير خدمات للحقول النفطية، مشيرًا إلى 
أن االشتباكات التي تشهدها طرابلس تمثل 
قطاع  تطوير  إلــى  الرامية  للمساعي  تهديدًا 
الــنــفــط الــلــيــبــي، وتــشــكــل خـــطـــرًا عــلــى فــرص 

املشتريات املتعلقة به. 
الــلــه فــي الكلمة الــتــي ألقاها  وأوضــــح صــنــع 
ــة هـــيـــوســـنت  ــنـ ــديـ ــمـ ــــالل حــــلــــقــــات نــــقــــاش بـ ــ خـ
وضعتها  التي  االستراتيجية  أن  األميركية، 
الــقــادمــة،  الخمس  للسنوات  النفط  مؤسسة 
ستبوء بالفشل ما لم يتم وضــع حــّد إلنهاء 
الــــحــــرب. وتــــخــــوض قــــــوات الــــلــــواء املــتــقــاعــد 
نيسان  إبـــريـــل/   4 مــنــذ  حــربــًا،  خليفة حفتر 
الوطني،  الــوفــاق  قــوات حكومة  املاضي ضد 

بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.  
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال املـــحـــلـــل الــنــفــطــي 
الــجــديــد«، إن خطة  لـــ«الــعــربــي  محمد أحــمــد 
مشيرًا  للتطبيق،  قابلة  غير  القطاع  تطوير 

إلـــى صــعــوبــة تــوفــيــر املــبــلــغ املــطــلــوب، إذ إنــه 
يـــعـــادل إيـــــــرادات لــيــبــيــا مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط 
لسنتن متتاليتن. وشّدد أحمد على أهمية 
السياسي من أجل تنفيذ  تحقيق االستقرار 

التوجهات الحكومية.
ويــؤكــد املحلل االقــتــصــادي ســالــم عطية في 
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــؤســســات 
وذلــك  اإلقـــراض  كلفة  سترفع  الدولية  املالية 
الليبي،  السوق  املخاطرة في  الرتــفــاع درجــة 
ــفـــط الـــلـــيـــبـــيـــة فــي  ــنـ ــة الـ مـــضـــيـــفـــًا أن مـــؤســـسـ
طرابلس تشتكي من نقص حاّد في التمويل.

وكشفت مصادر مسؤولة باملؤسسة الوطنية 
تمت  الصفقة  أن  الجديد«،  لـ«العربي  للنفط 
وفق دراسات اقتصادية قامت بها املؤسسة 
عبر خبراء مختصن، وسيتم اإلفصاح عنها 
ــادر، الــتــي  ــذا الـــعـــام. وأشــــــارت املــــصــ خــــالل هــ
رفضت ذكر اسمها، إلى أن »البنية التحتية 
ــوال كــبــيــرة وهــنــاك  ــ لــلــقــطــاع تــحــتــاج إلــــى أمــ
حقول نفطية تحتاج إلى تطوير وأنابيب في 
حاجة إلى صيانة في منطقة الهالل النفطي، 
ــك حـــقـــل الـــــشـــــرارة بـــالـــجـــنـــوب الــلــيــبــي  ــذلــ وكــ

والحقول البحرية«. 
ــع بــــدايــــة عـــقـــد الــثــمــانــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  ــ ومـ
املاضي، كان هناك مكتب بالخارج للمؤسسة 

العاصمة  في  الجوابي«  »أم  للنفط  الوطنية 
البريطانية لندن، ومكتب آخر »ميدل إيست« 
غـــلـــق املــكــتــبــان بـــن عــامــي 2007 

ُ
بــأملــانــيــا، وأ

الوطنية  املؤسسة  رئيس  مــن  بــقــرار  و2008، 
للنفط السابق شكري غانم. 

وكــتــب املــحــلــل الــنــفــطــي مــحــمــد يــوســف عبر 
صفحته بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إن 
خبر افتتاح املؤسسة الوطنية للنفط مكتب 
فـــي هــيــوســنت بــمــيــزانــيــة 60 مــلــيــار دوالر ال 

يمكن تصديقه.
ــابـــل، رأى الــخــبــيــر بــمــجــال الــنــفــط  ــقـ وفــــي املـ
مــنــصــف مــحــمــود الــشــلــوي، أن هــنــاك حاجة 
ــــدوى إيــجــابــيــة مـــن تــأســيــس هــذا  فــعــلــيــة وجـ
الشراء،  عمليات  لتسهيل  )هيوسنت(  املكتب 
املستلزمات  طلبيات  تنفيذ  فــي  والــتــســريــع 
التي تحتاج إليها الشركات النفطية الليبية، 
واألهم هو أن تكون عمليات التوريد ألوامر 
الشركات  قبل  ومــن  املثلى،  بالجودة  الــشــراء 
الـــعـــاملـــيـــة املـــصـــنـــعـــة وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، دون 
االضطرار لوجود أي دور ألي وسيط يمكن 

أن يتالعب في عمليات الشراء.
الهادي  أبوبكر  االقتصادي  املحلل  ويتفاءل 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الجديد  باملكتب 
إن هذه  الجديد«  لـ«لعربي   

ً
قائال أميركا،  في 

ــدة ولـــصـــالـــح املـــؤســـســـة لــعــدة  ــيـ الـــخـــطـــوة جـ
وهي  األميركية  التقنية  نقل  أولــهــا  أســبــاب؛ 
الوطني،  االقتصاد  خطوة تصّب في صالح 
 عن قفل الباب على املؤسسة الوطنية 

ً
فضال

التي حاولت  لحفتر،  التابعة  املــوازي  للنفط 
أكثر من مرة بيع النفط بطريقة غير شرعية.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل %96 
مـــن إجــمــالــي الــــصــــادرات الــكــلــيــة لــالقــتــصــاد 
الـــلـــيـــبـــي، كـــمـــا تـــســـهـــم عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط فــي 
للبالد بنسبة 95%، حسب  املالية  اإليـــرادات 

بيانات رسمية.
ويقول مدير مركز أويا للدراسات االقتصادية 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ أحـــمـــد أبـــولـــســـن لــــ«الـــعـــربـــي الــ
اإلشكالية التي ستوجه االقتصاد الليبي إذا 
ما طالت فترة عدم ضبط الصادرات النفطية، 
هي صعوبة إعادة ثقة الشركات الدولية التي 

تشتري النفط الليبي ملصافيها مرة أخرى.
وذكر رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى 
صــنــع الـــلـــه، ملـــوقـــع »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمــيــركــي 
مـــؤخـــرًا، أن الـــحـــرب الــجــاريــة حــالــيــًا أجــبــرت 
خــدمــة الــطــيــران الــنــفــطــي الــلــيــبــي عــلــى وقــف 
ــــــرت عــلــى طــواقــم 

ّ
الــعــديــد مـــن رحـــالتـــهـــا، وأث

الطيران في عدد من الحقول، وخلقت شعورًا 
عميقًا بعدم االرتياح بن العاملن في القطاع 

النفطي في ظل تصاعد األحداث. 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تمنع التدابير االحترازية التي اتخذها السلطات املغربية، 
ارتــفــاع أســعــار السلع الغذائية فــي شهر رمــضــان، فــي سياق 
متسم بزيادة الطلب وتدخل الوسطاء الذين يلهبون األسعار.

وأثار ارتفاع سعر البصل من 60 سنتا للكيلوغرام إلى 1.20 
األيـــام األخــيــرة، تعليقات ســاخــرة مــن رواد مواقع  فــي  دوالر 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، الــــذي أضـــحـــوا يـــقـــارنـــون بــيــنــه وبــن 
سعر الدوالر واليورو، بل إن منهم من رفع البصل إلى مرتبة 
الفواكه. وحسب تجار لـ«العربي الجديد«، قد أضحى البصل 
املغرب، وهو  األيــام األخيرة، عنوانا الرتفاع األسعار في  في 
مــا يـــرد إلـــى تــراجــع الــعــرض مــن تــلــك الــســلــعــة، بسبب ضعف 
انعكس سلبا على  ما  الحالي،  العام  في  املطرية  التساقطات 
املحصول الــذي كان يفترض توفيره في شهري مــارس/ آذار 

وإبريل/ نيسان املاضين.
ويؤكد التاجر عبد الله املذكوري من الدار البيضاء، لـ«العربي 
أسعار  الرتفاع  الوحيد  التفسير  ليست  األمطار  أن  الجديد« 
البصل في الفترة الحالية، بل له عالقة كذلك بالوسطاء الذي 
يتدخلون من أجل رفع األسعار إلى مستويات كبيرة، خاصة 

في ظل الطلب الكبير على تلك السلعة من قبل األسر.
ولـــم تسلم األســمــاك مــن ارتــفــاع األســـعـــار، رغـــم الــتــدبــيــر الــذي 
اتخذته وزارة الزراعة والصيد البحري، التي سعت إلى إخبار 
املستهلكن حول حقيقة األسعار، عبر نشر فيديوهات توضح 

مستوى األسعار من سوق الجملة إلى أسواق التجزئة.
ويتضح مــن جــولــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« فــي أســـواق التجزئة 
بالدار البيضاء، ارتفاع أسعار السردين التي تتجاوز دوالرين 
للكيلوغرام، بينما تتراوح أسعار سمك موسى والجمبري في 
أسواق وسط العاصمة االقتصادية بن 6 و10 دوالرات، حسب 
تــجــار. ويــقــول رئــيــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــحــقــوق املستهلك، 
بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن أســـعـــار األســمــاك 
ا منها  مرتفعة، رغــم أن املغرب منتج كبير لها، ويصدر جــزء

للخارج، ما يفسر غــالء األســعــار. ويشير إلــى أن اإلقبال على 
الــشــراء بــكــثــرة قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان، يــســاهــم فــي ارتــفــاع 
على  يؤثر  ذلــك  أن  الغذائية، مؤكدا  السلع  من  العديد  أسعار 

جودة تلك السلع.
ارتــفــاع األســعــار بالبرملان، حيث اعتبر وزيــر الشؤون  وأثــيــر 
العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الغش والفساد يتجددان 
في كل عــام بمناسبة رمــضــان، مؤكدا أن مستوى األســعــار ال 
والتأثير  الوضع  باستغالل  الوسطاء  متهما  العرض،  يبرره 
على األســعــار. ويــشــّدد الــــداودي على أن األســعــار فــي أســواق 
الــجــمــلــة تخضع لــراقــبــة الــســلــطــات املــخــتــصــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
تــجــار التجزئة يساهمون فــي رفــع األســعــار، خــاصــة فــي ظل 
زيادة الطلب في األسبوع األول من شهر رمضان على السلع 
أن وفــرت خطا هاتفيا من  الداخلية  لـــوزارة  الغذائية. وسبق 
فــي رمــضــان، حــيــث يمكنهم  املستهلكن  تلقي شــكــاوى  أجـــل 
التبليغ عن نقص السلع باألسواق وجودتها وسالمتها، وعن 

حاالت الغش واملمارسات املنافية لقواعد التجارة.
وكانت دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية 
التي توفر البيانات حول االقتصاد والشغل والبطالة، خلصت 
إلى أن نفقات استهالك األسر ترتفع بـ16.3 في املائة في شهر 

رمضان، الذي يعرف تغيرا في بنية ذلك االستهالك.
وتوضح أن نفقات األسر على الغذاء ترتفع بـ37 في املائة في 
شهر رمضان، حيث يهم ذلك كل الشرائح االجتماعية، مشيرة 
إلى أن تلك الزيادة تتراوح بن 22.5 في املائة و40 في املائة 

عند النظر إلى األسر األكثر فقرا أو األكثر غنى.
وتالحظ الدراسة أن السلع تساهم في ارتفاع نفقات االستهالك 
الفواكه بزيادة 163 في املائة، واللحوم  اإلضافية، تتمثل في 
35 في املائة، والحبوب 35 في املائة والحليب ومشتقاته 47 
في املائة. وال يتعدى معدل التضخم باملغرب سقف 2 في املائة 
في األعـــوام األخــيــرة، إال أن األســر تشتكي من تراجع قدرتها 
الشرائية، خاصة في ظل ظهور نفقات جديدة أبرزها السكن 

والتعليم والصحة.

تطوير النفط الليبي عبر الشركات 
األميركية مهّدد بالفشل

ارتفاع أسعار األسماك )فاضل سينا/فرنس برس(ليبيون يطالبون بتوزيع عادل لثروات النفط )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

غالء السلع رغم التدابير الحكومية

باتت خطة تطوير 
النفط الليبي عبر مشتريات 

من الشركات األميركية 
بنحو 60 مليار دوالر 

مهّددة بالفشل بسبب 
استمرار معركة طرابلس

إعادة فتح معابر غزة
أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

أمس، فتح معبَري كرم أبو سالم التجاري 
وحاجز إيرز/ بيت حانون، الواقعني أقصى 

جنوب وشمال قطاع غزة، بعد أكثر من 
10 أيام على إغالقهما، في أعقاب جولة 

التصعيد األخيرة. 
وسمح االحتالل بدخول الشاحنات 

املحملة بالبضائع والوقود إلى القطاع من 
خالل معبر كرم أبو سالم، املنفذ التجاري 

الوحيد للغزيني الذي يربطهم باألراضي 
املحتلة عام 1948، في الوقت الذي سمح 

فيه لألفراد بالتنقل عبر حاجز إيرز، وفقًا 
لتصاريح مسبقة يحصلون عليها. في 

األثناء، قال أمني سر جمعية النقل الخاص 
في غزة جهاد إسليم، إن االحتالل أعاد 
فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الذي 
يعتبر مصدرًا رئيسيًا لدخل أصحاب 

شركات النقل في القطاع، بعد أن تكبدوا 
خسائر مالية كبيرة نتيجة اإلغالق 

على مدار األيام املاضية. وأوضح إسليم 
لـ«العربي الجديد«، أن إجمالي الخسائر التي 
تكبدها العاملون في شركات النقل الخاص 
تقدر بعشرة ماليني شيقل، بواقع خسارة 

يومية تصل إلى مليون شيقل، نتيجة 
اإلغالق اإلسرائيلي للمعبر على مدار األيام 
املاضية. )الدوالر=3.55 شيقل إسرائيلي(.

5112 إيداع عالمة تجارية 
في الكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
تلقي إدارة العالمات التجارية وبراءة 

االختراع لديها 5112 طلب إيداع عالمة 
تجارية، عبر البوابة اإللكترونية خالل 
شهر إبريل/ نيسان املاضي. وحسب 

وكالة األنباء الكويتية )كونا(، قالت 
الوزارة في بيان صحافي أمس األحد، 

إنها أنجزت 916 معاملة طلب تسجيل 
عالمة تجارية و572 معاملة نشر عالمة 
تجارية و4192 معاملة لتسجيل عالمة 
تجارية وإصدار شهادات لها. وأضافت 

أنها أنجزت 478 معاملة تجديد العالمات 
التجارية، و472 طلبًا بتغيير عنوان واسم 

مالك العالمة، ونقل ملكيتها وشطب 
تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل، 

 عن قيد ثالثة وكالء للعالمات 
ً
فضال

التجارية. وأشارت إلى تلقيها 13 طلب 
معارضة على تسجيل عالمة تجارية، 

وتسجيل 21 تظلمًا، مبينة أنها حّصلت 
رسومًا على جميع املعامالت السابقة 

بواقع 2.1 مليون دينار كويتي )نحو أربعة 
ماليني دوالر أميركي(.

زيادة صادرات إيران من 
األقمشة

قالت املديرة العامة ملكتب صناعات 
األقمشة واملالبس التابع لوزارة الصناعة 

واملناجم والتجارة، أفسانه محرابي، أمس 
األحد، إّن البالد صّدرت العام املاضي 312 

ألف طن من منتجات األقمشة واملالبس 
بلغت قيمتها مليارا و93 مليون دوالر.  

وفي تصريح لوكالة األنباء اإليرانية )إرنا( 
أضافت أّن قيمة صادرات األقمشة سجلت 
نموا قدره 6 باملائة، كما أن حجم تصديره 
شهدا نموا بنسبة 26 باملائة مقارنة بالعام 
الذي سبقه )مارس/آذار 2017 حتي مارس/

آذار 2018(. وفي املقابل، استوردت إيران 
397 ألف طن من أقمشة ومالبس في العام 
املاضي بلغت قيمتها مليارا و120 مليون 

دوالر. األلياف تتصدر السلع املستوردة 
حيث بلغت قيمتها 541 مليون دوالر، فيما 
بلغ وزنها 223 ألف طن. وصّدرت إيران 10 

آالف طن من أوراق إنتاج املناديل الورقية 
والتعليب، ومنحت ما يزيد عن 100 وحدة 

محلية تراخيص إنتاج الورق والتعليب.

قطاع البناء بالصين يواصل 
النمو

توسع ناتج قطاع مواد البناء الصيني 
بشكل مطرد، خالل الربع األول من العام 
الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. 

وشهدت جميع مواد البناء الرئيسية 
زيادة في ناتجها. وسجل ناتج اإلسمنت 

والزجاج املسطح زيادة سنوية بلغت 
9.4 باملائة و6 باملائة على الترتيب، وفقا 
ملا ذكرت لجنة الدولة لإلصالح والتنمية 

)حكومية(. وارتفع سعر اإلسمنت بواقع 
10.2 باملائة على أساس سنوي، في 

مارس/آذار، فيما انخفض سعر الزجاج 
املسطح بنسبة 5.9 باملائة. وتأتي هذه 

البيانات في وقت شهد فيه قطاع العقارات، 
وهو مستهلك رئيسي لإلسمنت والزجاج 

املسطح، نموا في االستثمارات خالل 
األشهر الثالثة األولى من العام.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

60
الوطنية  المؤسسة  تعتزم 
تنفيذ  طرابلس  في  للنفط 
صــفــقــات مــشــتــريــات من 
بقيمة  األميركية  الشركات 
لتوفير  دوالر،  مــلــيــار   60
ــزمــات وخـــدمـــات  ــل مــســت
تطوير  بهدف  للحقول، 
الخام  إنتاج  القطاع وزيادة 

خالل الفترة المقبلة.

تقارير عربية

المغربطاقة

قـــالـــت هــيــئــة املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
إن بغداد  األحــد،  أمــس  العراقية، 
ــادة  ــ والـــكـــويـــت اتــفــقــتــا عـــلـــى إعـ
الــحــدودي  بناء منفذ »ســفــوان« 
التحتية،  البنى  وتوفير  بينهما، 

من خالل تمويل كويتي. 
للهيئة،  اإلعــالمــي  املكتب  وذكــر 
ــذكـــرة  ــع مـ ــيـ ــوقـ تـ بــــيــــان، أن  فــــي 
الــتــفــاهــم املــرتــقــب بــني الــطــرفــني، 
ســيــوضــح الــتــزامــات كــل جانب 
ــذ الــــبــــري الـــوحـــيـــد  ــفـ ــنـ  بـــعـــمـــل املـ
ــــن. ووصــــــــــل وفــــد  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــــني الـ
 عــراقــي يضم 15 مــســؤوال، أول 
مــن أمـــس، إلـــى الــكــويــت، يــرأســه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد عــلــي 
اللجنة  أعــمــال  لــقــيــادة  الــحــكــيــم، 
الــــــوزاريــــــة الـــعـــراقـــيـــة الــكــويــتــيــة 

املشتركة. 
ــويـــت  ــكـ واســـتـــأنـــفـــت بــــغــــداد والـ
عــقــب   2003 فــــي  عـــالقـــاتـــهـــمـــا 
إســـقـــاط نـــظـــام صـــــدام حــســني، 
ــيــــة قــادتــهــا  ــ ــوات دول ــ عـــلـــى يــــد قــ

الواليات املتحدة.

منفذ 
كويتي مع 

العراق
عدن ـ فاروق الكمالي

ترك القرار األميركي بتصفير النفط االيراني، 
تداعيات على جماعة أنصار الله )الحوثيون( 
في اليمن املوالية إليــران، إذ تعتمد الجماعة 
عـــلـــى نـــفـــط طــــهــــران لـــتـــمـــويـــل حـــروبـــهـــا ضــد 
السعودية،  مــن  املدعومة  الشرعية  الحكومة 

وفقا لتقارير األمم املتحدة.
 خبراء اقتصاد يمنين قللوا من تأثيرات 

ّ
لكن

ــركـــي عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــيــن،  ــيـ ــرار األمـ ــقــ الــ
وأشاروا إلى أنها قد تمر بأزمة مالية مؤقتة 
إيجاد  لكنها تستطيع  الخطوة،  نتيجة هذه 

بدائل للنفط اإليراني.
ويوم 22 إبريل/نيسان املاضي، قرر الرئيس 

ــــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، عـــــــدم تـــمـــديـــد  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
اإلعفاءات عن العقوبات األميركية على شراء 
النفط اإليراني، التي استأنفتها واشنطن في 
السماح  مــع   ،2018 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
)الصن،  اإليراني  للخام  8 مستوردين  ألكبر 
ــيـــابـــان، كــوريــا  الـــيـــونـــان، الــهــنــد، إيــطــالــيــا، الـ

الشراء  بمواصلة  تركيا(  تــايــوان،  الجنوبية، 
مــن إيـــران خــالل ستة أشــهــر، قبل أن تلغيها 

مؤخرا.
وقالت واشنطن إن الهدف من قرارها، تكثيف 
الضغوط على إيران ووضع حد »للنشاطات 
طهران  بها  تقوم  التي  لالستقرار«  املزعزعة 
في الشرق األوســط، خصوصا في لبنان من 
خــــالل مــلــيــشــيــا حــــزب الـــلـــه، وفــــي الــيــمــن عبر 
الحوثين، وفي سورية عن طريق دعم نظام 

بشار األسد.
واعــتــبــر الــبــاحــث فـــي هــيــئــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة، 
الجديد«،  لـ«العربي  حديثه  في  ناشر،  لبيب 
أن تــأثــيــر قـــرار تصفير الــنــفــط اإليـــرانـــي على 
 :

ً
اقــتــصــاد الــحــوثــيــن ســيــكــون طــفــيــفــا، قــائــال

ومنها  بـــدائـــل،  إيـــجـــاد  الــحــوثــيــون  يستطيع 
طريق  عــن  الفنزويلي  النفط  على  الــحــصــول 

شركات خليجية.
وقــلــل نــاشــر مـــن تــأثــر الــجــمــاعــة بــالــعــقــوبــات 
أن  معتبرا  الفنزويلي،  النفط  على  األميركية 
استراتيجية،  وفنزويال  إيـــران  بــن  العالقات 
إلــى  تهريبه  تستطيع  تــجــاريــة  شــركــات  وأن 

الحوثين في اليمن بوثائق مزورة.
ويعتمد الحوثيون على النفط اإليراني الذي 
ســاعــدهــم على الــصــمــود خــالل أربـــع سنوات 
من الحرب، وأكد تقرير للجنة خبراء في األمم 
 
ّ
املتحدة، في يناير/كانون الثاني املاضي، أن
عــائــدات وقــود مشحون من موانئ في إيــران 
تساهم في تمويل حرب الحوثين في اليمن 

ضد الحكومة الشرعية.
لـــعـــام 2018، قــالــت  ــي تــقــريــرهــا الــنــهــائــي  وفــ
اللجنة إنها »حددت عددًا من الشركات، سواء 
الواجهة«  اليمن أو خــارجــه، تعمل في  داخــل 
ــائـــق مــزيــفــة إلخــفــاء  مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام وثـ
 النفط 

ّ
التبرعات النفطية. وأضاف التقرير أن

ــرد مــــدرج« عــلــى الئــحــة األمــم  ــان »لــفــائــدة فـ كـ
املتحدة للعقوبات.

وقال التقرير املؤلف من 85 صفحة والذي تم 
إرساله إلى مجلس األمن: »العائد من بيع هذا 
الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثين«، 
وتوصلت اللجنة إلــى أن »الــوقــود تم شحنه 
إيــران بموجب وثائق مزيفة«  من موانئ في 

لتجنب تفتيش األمم املتحدة للبضائع.
ــن تـــحـــديـــد عـــــدد صــغــيــر  وتـــمـــكـــن الــــخــــبــــراء مــ
ــه تعمل  ــارجـ مـــن الـــشـــركـــات داخــــل الــيــمــن وخـ
كـــشـــركـــات واجـــهـــة تــســتــخــدم وثـــائـــق مــزيــفــة 
ــاء الــتــبــرع بـــالـــوقـــود« إلــــى شــخــص لم  ــفـ »إلخـ
يــذكــر اســمــه فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء لعقوبات 

األمم املتحدة. 
ــبـــراء، أن »الـــعـــائـــد مـــن بيع  ــاد فـــريـــق الـــخـ ــ وأفــ
املجهود  لتمويل  كــان يستخدم  الــوقــود  هــذا 
الـــحـــربـــي لـــلـــحـــوثـــيـــن«. وفـــــي تـــقـــريـــر ســابــق 
للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات 
وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دوالر.

ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي والوكيل 
ــيـــة، حــســن  ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــيــ ــالــ ــابــــق لـــــــــــوزارة املــ الــــســ

يضخ  الــعــراق  الــجــديــد«:  لـ«العربي  العديني، 
نفطا للحوثين خالل سنوات الحرب، ويمكن 
االســتــعــانــة بـــه لـــزيـــادة الــكــمــيــات املخصصة 
لهم، فضال عن أن للحوثين مواردهم املالية 

الخاصة اآلن من داخل اليمن ذاته.
وأوضح العديني أنه »حتى قبل قرار تصفير 
الكبير من  الــجــزء  أن  أظــن  اإليــرانــي ال  النفط 
الدعم كان يأتي من خزانة طهران، وإنما من 
والسيطرة  الجبايات  مثل  الداخلية  املصادر 

على ثروات البالد«.
ويرى مراقبون أن سعي الحوثين للحصول 
عــلــى عــــائــــدات نــحــو 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل من 
فــي محطة رأس عيسى  الــخــام املجمد  النفط 
على البحر األحمر، يأتي في إطار البحث عن 

بدائل للنفط اإليراني لتمويل أعمالهم.
وتعمل الجماعة على توفير مصادر تمويلية 
مــن خــالل الجبايات واإلتــــاوات الــتــي تفرض 
عــلــى الــتــجــار، بــاإلضــافــة إلـــى طــلــب تــبــرعــات 
مباشرة للمجهود الحربي، باعتباره »واجبًا 
وطنيًا«. وتسيطر جماعة الحوثين املسلحة 
عــلــى مــعــظــم املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
ــرب مـــراكـــز  ــ ــحـ ــ ــت الـــجـــمـــاعـــة خــــــالل الـ ــ ــسـ ــ وأسـ
اقتصاد جديدة، تظهر بوضوح في العاصمة 
صــنــعــاء، فــقــد وضــعــوا أيــديــهــم عــلــى الــبــنــوك 
وشركات االتصاالت واحتكروا تجارة النفط 
والغاز والــغــذاء وأنــشــأوا نقاط جمارك داخل 
إبريل/نيسان  فــي  لتقرير صــدر  وفــقــا  املـــدن، 
املاضي عن مركز أبعاد للدراسات والذي أفاد 
بأن الحوثين يعتمدون على عائدات الوقود 

من السوق السوداء بشكل رئيسي.
ــبـــاب  ــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـــحـــت الـــجـ وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر: »فـ
الســـتـــيـــراد املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، مــــن بــيــنــهــا 
ــيـــادات الــحــوثــيــن الــذيــن  ــقـ شـــركـــات تــابــعــة لـ
النفطية  املشتقات  تمكنوا من تحويل ســوق 
ــل ســـريـــع لــــأمــــوال وتــمــويــل  ــى مـــصـــدر دخــ إلــ
اليمنية،  العاصمة  ويــواجــه ســكــان  الــحــرب«. 
ــيـــرة، أزمــــة وقــود  صــنــعــاء، خـــالل الــفــتــرة األخـ
يــؤدي  مــا  وهــو  دوري،  تتجّدد بشكل  مزمنة 
إلى ازدحــام في طوابير طويلة أمام محطات 
ــــن مــــعــــانــــاة الــيــمــنــيــن  ــفــــاقــــم مـ ــــع، ويــ ــــوزيـ ــتـ ــ الـ

املعيشية.

السودان... تحذير من انفالت األسواقالحوثيون يبحثون عن بدائل للنفط اإليراني

اليمن يواجه أزمات وقود متكررة )محمد حويس/فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل 
                    هالة حمزة

تـــــــــزايـــــــــدت املـــــــــخـــــــــاوف فـــــــي األوســــــــــــاط 
ــة مـــــن انـــــفـــــالت األســـــــــواق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــودان،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــع املــــعــــيــــشــــي فــ ــ ــ ــــوضـ ــ والـ
وســط تــحــذيــرات مــن أن األمـــور تمضي 
إلـــــى األســــــــوأ فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم األزمـــــــات 
الــســيــاســيــة، الــتــي ألــقــت بــظــاللــهــا على 

األوضاع االقتصادية.
وطالب اقتصاديون املجلس العسكري 
بــــــضــــــرورة االلـــــتـــــفـــــات إلـــــــى األوضـــــــــاع 
ــتـــدهـــورة، والــــوصــــول إلــى  املــعــيــشــيــة املـ
مـــعـــالـــجـــات لــــهــــا. ويــــبــــدو أن طـــمـــأنـــات 
املــجــلــس الــعــســكــري لــم تفلح فــي إطــفــاء 
قلق الــشــارع، من أزمــات الوقود واملياه 
والكهرباء والخبز والسيولة، باإلضافة 

إلى تعطل عجلة اإلنتاج والتصنيع.
التوم  بابكر  االقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
ــم وجـــود  ــه رغــ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ
املجلس  طــاقــم  اقــتــصــاديــة ضمن  لجنة 
العسكري االنتقالي، إال أنها تخلو من 
الــبــرامــج اإلصــالحــيــة أو حتى وصفات 
ــات املــعــيــشــيــة.  ــ واقــعــيــة لــلــحــّد مـــن األزمــ
ــع يــمــضــي  ــ ــــوضـ الـ ــوم أن  ــ ــتـ ــ الـ وأضـــــــــاف 
ــوأ، فــي ظــل اســتــمــرار  مــن ســيــئ إلـــى أســ

االنقسامات السياسية.
يمتلك  قــد  العسكري  املجلس  أن  وذكـــر 
خططًا ولكنها ال تطبق بصورة كافية، 

ومن ثم لن تكون النتائج مرضية.
 وقـــــال إن االهـــتـــمـــام بــاملــعــيــشــة مــجــرد 
استهالك سياسي، كما لم يشر املجلس 
الحالي مجرد إشارة إلى املوارد املتاحة 
وكيفية االســتــفــادة مــنــهــا، مــثــل الــذهــب 
ــرى وكــيــفــيــة  ــ ــ ــــادن األخـ ــعـ ــ والـــــزراعـــــة واملـ
زيادة الصادرات، مضيفًا أن كل ذلك تم 
اختزاله في الصراعات السياسية، التي 
ربــمــا تفضي إلــى مــزيــد مــن التعقيدات 

االقتصادية واملعيشية.
ومــن جانبه، يــقــول االقــتــصــادي محمد 
الناير لـ«العربي الجديد«، إنه رغم مرور 

انـــدالع االحتجاجات  أربــعــة أشهر منذ 
يــشــعــر  لــــم  ــن  ــ ــواطـ ــ املـ أن  إال  الـــشـــعـــبـــيـــة، 
ــرورة  ــــود تـــحـــســـن، مـــطـــالـــبـــًا بــــضــ ــــوجـ بـ
تقوم  مدنية  حكومة  لتشكيل  الــتــوافــق 
في  انفالت  إلى  الناير  بدورها. ويشير 
الــســوق وفــوضــى فــي األســعــار، وتــكــرار 

نفس األزمات السابقة. 
ــــن واليــــــات  ــة مـ ــ ــعـ ــ وتـــشـــهـــد أجـــــــــزاء واسـ
ــات فـــي مــيــاه  ــ ــام أزمـ ــ الـــســـودان هـــذه األيـ
الشرب والرّي والكهرباء وغيرها. وأدى 
ــاه بـــأحـــيـــاء الــعــاصــمــة  ــيـ تــفــاقــم أزمـــــة املـ
ــر هــيــئــة  ــديــ ــمــ ــة بــ ــ ــــاحـ ــــإطـ الـــــخـــــرطـــــوم لـ
املــيــاه الــنــهــيــزي الــرفــاعــي مــن منصبه، 
وتكليف مالك عمر خلفًا له. ووجه والي 
الخرطوم الفريق مرتضى وراق، بتوفير 
املياه والكهرباء بالوالية وانسيابهما، 
ــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف وشـــهـــر  ــة فـ ــ ــــاصـ وخـ
رمضان الحالي. وطالب بالوقوف على 
املوقف الحالي لإشكاليات التي تواجه 
ها فورًا، كما وجه 

ّ
املياه والكهرباء، وحل

أزمة  الخاصة بحل  بتفعيل دورالغرفة 
املــيــاه والــكــهــربــاء، ألنــهــا أصــبــحــت اآلن 

تمثل همًا وهاجسًا للمواطن.
وبرر املدير املقال نهيزي الرفاعي شّح 
املياه في بعض مناطق الوالية بتذبذب 
اإلمداد الكهربائي، نافيًا وجود مشكلة 
في اإلمداد املائي املنساب من املحطات 
رت 

ّ
النيلية.  وحسب تقارير حكومية، أث

االنقطاعات املستمرة في الكهرباء على 
انسياب اإلمداد املائي، وقد اضطر ذلك 
الوضع عمال معالجة بالغات الكهرباء 
بــالــخــرطــوم لــإضــراب عــن الــعــمــل أمــس 
األحد، وإغالق شارع جامعة الخرطوم 
بــعــربــات مــعــالــجــة الــبــالغــات، مطالبن 
بالحماية من االعتداءات املتكررة التي 
يــتــعــرضــون لــهــا مـــن بــعــض املــواطــنــن 
الــــغــــاضــــبــــن مــــــن أعــــــطــــــال الــــكــــهــــربــــاء، 
وانـــعـــكـــاســـهـــا الـــســـلـــبـــي عـــلـــى انــســيــاب 

اإلمداد املائي.
وانسحبت أزمة مياه الشرب على مدينة 
كــوســتــي، كــبــرى مــحــلــيــات واليــــة النيل 

األبيض التي قاربت شهرها الثاني بال 
حلول رسمية تذكر للمشكلة، ما اضطر 
املـــواطـــنـــن لـــلـــخـــروج، أمــــس األحـــــد، في 
احتجاجات سلمية إلى مقر هيئة املياه 
بالوالية، تنديدًا باالنقطاعات املتكررة 
ــداد املــائــي وارتــفــاع سعر املياه  فــي اإلمـ

في املناطق النائية بالوالية.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
التجاني الطيب أهمية القرار السياسي 
األزمــات  واالقتصادي معًا في معالجة 
الراهنة. وقــال التجاني: ال بد من إرادة 
ــدرة عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــقـ ــ ــيـــة لـــهـــا مـ ــيـــاسـ سـ
إصــــالحــــات، مــوضــحــًا أن مـــن األخـــطـــاء 
الــتــي مـــا زال االقــتــصــاد يــعــانــي منها، 
هو عدم وجود إرادة ملعالجة تشوهات 
رســوم  هناك   

ً
فمثال الحالي؛  االقتصاد 

تفرض على اإلنتاج وما زالت الجبايات 
ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ الــــعــــمــــل  دوالب  ــعـــطـــل  تـ
ــات  ــاسـ ــيـ سـ تـــمـــتـــلـــك  لـــــم  إذا  وأضــــــــــــاف: 
قــطــاعــيــة ومـــالـــيـــة، وهــــي أهــــم مـــن سعر 
الصرف الذي يعتبر انعكاسًا للمشكلة 
في مساره  الحل  فلن تضع  األساسية، 

الصحيح.
العسكري  املجلس  يقبل  ملــاذ  وتــســاءل: 
أن تــظــل أزمــــة الــســيــولــة مــســتــمــرة منذ 

توليه السلطة الفترة املاضية؟
ــانـــي أن »اإلصــــــــــالح لــيــس  ــتـــجـ وأكـــــــد الـ
صعبًا، إذ إن هناك تشخيصًا للمشكلة 
الحلول  ووضعت  كثيرة  جهات  قدمته 
لــهــا، ولــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــحــدث رغــــم أن 
هذه األزمات هي التي قادت البالد نحو 

التغيير.
وقــــــال الــــقــــيــــادي بـــاملـــجـــلـــس الــعــســكــري 
االنــتــقــالــي الــحــاكــم فــي الـــســـودان الــلــواء 
إبراهيم جابر، أول من أمس، إن املجلس 
سلم إمـــدادات مــن الــوقــود إلــى محطات 
ــاد حــلــول  الــكــهــربــاء ويــعــمــل عــلــى إيـــجـ
ألزمة السيولة، في إطار جهود التصدي 
لـــأســـبـــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لــالحــتــجــاجــات 
الحاشدة، التي أدت لإطاحة بالرئيس 

السابق عمر البشير الشهر املاضي.

معيشةأسواق

أزمة تمويل مرتقبة قد 
تدفع الجماعة إلى زيادة 

الضرائب واإلتاوات
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة بــن  ــاريــ ــجــ ــتــ دخــــلــــت الـــــحـــــرب الــ
الواليات املتحدة والصن منعطفًا 
خـــطـــيـــرًا، بــعــد أن صـــّعـــد الــرئــيــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــن ضغوطه على 
بــكــن، بــفــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــى جميع 
منتجاتها، متوعدًا بشروط أصعب مما هي 
عليه اآلن، إن لم تقبل بكن بمطالب واشنطن 

لتصحيح الخلل التجاري بن الدولتن.
ويوم السبت املاضي، أمر ترامب ببدء زيادة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى جــمــيــع الـــــــواردات 
املتبقية من الصن، املقدرة بنحو 325 مليار 
دوالر، وذلـــك بــعــد 24 ســاعــة فــقــط مــن زيـــادة 
ــائــــة، على  املــ فـــي  إلــــى 25  الــــرســــوم مـــن %10 
مــلــيــار دوالر،  بــقــيــمــة 200  بــضــائــع صــيــنــيــة 
ــتــــي جــــــرت بــن  فـــيـــمـــا فـــشـــلـــت املـــبـــاحـــثـــات الــ
الفريقن الصيني واألميركي يومي الخميس 
ــي كـــســـر الـــجـــمـــود  ــ والـــجـــمـــعـــة املــــاضــــيــــن، فـ
التجارية خالل  املــفــاوضــات  الــذي خيم على 

األسابيع املاضية.
ويصّر ترامب على موافقة بكن على إجــراء 
إصالحات هيكلية القتصادها وتشريعاتها 
التجارية، وشراء املزيد من السلع األميركية، 
لــتــصــحــيــح الــخــلــل الـــتـــجـــاري بـــن الــدولــتــن، 

الذي يميل لصالح بكن.
ولم يكتف ترامب بفرض رسوم جمركية على 
جميع املنتجات الصينية، بل لّوح بمزيد من 
 في تغريدة على تويتر مساء 

ً
الشروط، قائال

الــســبــت بــتــوقــيــت واشــنــطــن، إن عــلــى الصن 
التحرك إلتمام اتفاق تجاري قبل انتخابات 
بــــالده الــرئــاســيــة فـــي 2020، مــلــمــحــًا إلــــى أن 
 قـــد تـــكـــون أصــعــب 

ً
شـــــروط بـــــالده مــســتــقــبــال

مــمــا هـــي عــلــيــه اآلن. وكــتــب تـــرامـــب: »أعــتــقــد 
املبرح  للضرب  بتعرضها  الصن شعرت  أن 
ــة أنـــهـــم قد  ــات األخــــيــــرة، لـــدرجـ ــاوضـ فـــي املـــفـ
في  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  ينتظرون 
بالدنا، ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول 
على الحظ، والحصول على فوز ديمقراطي«، 
مضيفًا: »يعرفون أنني سأفوز.. سيكون من 

الحكمة لهم أن يتصرفوا اآلن«.
وال يكتفي ترامب بإجبار الصن على إجراء 
يــجــري تضمينها في  اقــتــصــاديــة  تــغــيــيــرات 
االتــفــاق مــع بكن، وإنــمــا يصّر على ضــرورة 
االعتراف بالحق األميركي في اتخاذ إجراءات 
عقابية أحادية الجانب في حالة عدم التزام 
الـــصـــن، وهـــو مـــا تــرفــضــه بــكــن. وبــيــنــمــا لم 
تـــرّد الــصــن بــعــد عــلــى التصعيد األمــيــركــي، 
متعهدة باتخاذ »التدابير املضادة الالزمة«، 
ــر، فـــإن  ــيـ ــدابـ ــتـ دون تـــوضـــيـــح مــــا هــــي تـــلـــك الـ
األسواق العاملية تتخوف من استعار الحرب 
الــتــجــاريــة بــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. 
البلدان  تبادل   ،2018 يونيو/ حزيران  ومنذ 
فرض الرسوم على سلع بمليارات الدوالرات، 
ما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، 
ــل إمــــــــــــدادات املــــصــــانــــع، قــبــل  ــل ســــالســ ــطــ وعــ
التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، رافقتها مفاوضات تجارية.
وتـــوقـــع جــيــك بـــاركـــر، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــال الــصــيــنــي األمـــيـــركـــي، الـــــذي يــرعــى  ــمــ األعــ
ــن أكـــبـــر  ــ ــن مـــائـــتـــن مـ ــ ــا يــــقــــرب مـ ــ مـــصـــالـــح مـ
الــشــركــات األمــيــركــيــة املــتــعــامــلــة مـــع الــصــن، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــــس، فــــرض 
الـــصـــن تـــعـــريـــفـــات مــمــاثــلــة عـــلـــى املــنــتــجــات 
ــر: »نــنــصــح أعــضــاء  ــاركــ األمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال بــ
املــجــلــس بـــاالســـتـــعـــداد لــــزيــــادة الــتــعــريــفــات، 
والتضييق على من يعمل منهم في الصن، 
وأيضًا النصراف التجار الصينين عن شراء 

بضائعهم«.
الــتــي ردت فيها الصن  الــســابــقــة  املـــرة  وفـــي 
التعريفات األميركية، بفرض تعريفات  على 
تــراوحــت بن  مماثلة، طبقت بكن تعريفات 
مليار   60 قيمته  مــا  عــلــى  املـــائـــة،  فــي  5 و25 
وقتها  مثلت  األميركية،  املنتجات  من  دوالر 
الـــصـــن مــن  ــقـــرب مــــن خــمــســي واردات  يـ مــــا 
لكن في ديسمبر/ كانون  املتحدة.  الــواليــات 
بقيمة  الصن تعريفات  ألغت  املاضي،  األول 
25 في املائة كانت قد فرضتها على السيارات 
لكن  الصنع.  األميركية  الرياضية  واملركبات 
من املتوقع أن تلجأ الصن إلى اتخاذ خطوات، 

لندن ـ العربي الجديد

عن  مهمة  بــيــانــات  العاملية  األســــواق  تترقب 
الــعــديــد مـــن االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، ليتضح 
أكبر، وال سيما  العاملي بشكل  النمو  مصير 
في ظل التأثيرات املحتملة للحرب التجارية 
بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن، الــتــي عــادت 
للواجهة من جديد بإعالن الرئيس األميركي 
املزيد من  دونالد ترامب، قبل يومن، فــرض 
الصينية  املنتجات  على  الجمركية  الــرســوم 
الــــواردة إلــى بـــالده. ووفـــق وكــالــة بلومبيرغ 

تدفع التجار الصينين إلى التوقف عن شراء 
بــعــض الــســلــع األمــيــركــيــة، كــمــا فــعــلــت خــالل 
في  الصينيون  امتنع  املاضي، حن  الصيف 
أغسطس/ آب املاضي، بتوجيه حكومي، عن 
شراء فول الصويا والنفط ومنتجات األلبان 
من الواليات املتحدة، وقت احتدام األزمة، إال 
أنهم عادوا قبل نهاية العام ليستأنفوا شراء 
في  وللمساعدة  نية،  كــبــادرة حسن  بعضها 

التوصل إلى اتفاق بن البلدين.
وقال جايمي كاستانيدا، نائب رئيس مجلس 
إن نسبة كبيرة  األمــيــركــي،  األلــبــان  منتجات 
التعريفات  مــن جـــراء  تــضــررت  مــن صناعته 
املائة  فــي  فــرضــت بنسبة 25  الــتــي  الصينية 
ــي انــخــفــاض  ــــي، »وتـــســـبـــبـــت فــ ــــاضـ ــام املـ ــعــ الــ
صــــادرات األلــبــان مــن الـــواليـــات املــتــحــدة إلــى 
 .»2018 عــام  باملائة خــالل   48 بنسبة  الصن 

وربما تلجأ الصن إلى فرض تعريفات على 
الــثــلــث، الــــذي لــم تــفــرض عــلــيــه تــعــريــفــات من 
مشترياتها من املنتجات األميركية، ويشمل 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــاه املــــــواصــــــالت وطـ ــ ــبـ ــ بـــــاألســـــاس أشـ
تــرامــب على تضرر  يــراهــن  وبينما  البوينغ. 
الصن من فرض املزيد من الرسوم الجمركية 
الــســوق األمــيــركــيــة لن  فـــإن  عــلــى منتجاتها، 

تكون بمنأى عن هذه األضرار.
وتــشــيــر الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر املــتــخــصــصــة، 
تكلفة  األمــيــركــيــة تحملت  الــشــركــات  أن  إلـــى 
أغلب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب 
عــلــى املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة حــتــى اآلن، وهــو 
مـــا دفـــع الــشــركــات إلـــى تــمــريــر هـــذه التكلفة 
إلـــى املستهلك األمــيــركــي فــي صـــورة أســعــار 
أعــلــى.  ويــأتــي عــلــى رأس املــنــتــجــات املــهــددة 
ــة  ــذيـ بــالــتــعــريــفــات الـــجـــديـــدة املـــالبـــس واألحـ

األمـــيـــركـــيـــة، أمــــس األحــــــد، فــــإن املــســتــثــمــريــن 
يتطلعون إلى سلسلة من البيانات من جميع 
أنــحــاء العالم خــالل األســبــوع الــجــاري إللقاء 

نظرة على التطورات األخيرة.
وفــي الــصــن ثــانــي أكــبــر اقتصاد فــي العالم، 
ستصدر أرقام االستثمار واإلنتاج ومبيعات 
الــتــجــزئــة والـــبـــطـــالـــة، يــــوم األربــــعــــاء املــقــبــل، 
لــيــتــحــدد مـــا إذا كـــان االســـتـــقـــرار األخـــيـــر في 
اقــتــصــادهــا ثــابــتــا. لــكــن بــلــومــبــيــرغ رجــحــت 
هبوط اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة 
فــي إبــريــل/نــيــســان. ومــن املــقــرر أيــضــا ظهور 

تقرير التضخم في الهند، اليوم اإلثنن، وسط 
توقعات بارتفاع متواضع في األسعار. كما 
اإلجمالي ألملانيا  املحلي  الناتج  سيتم نشر 
والدول املجاورة لها في أوروبا الشرقية يوم 
تلقي  فقد  بلومبيرغ  ووفــق  املقبل.  األربــعــاء 
البيانات األملانية الضوء على ما إذا كان أكبر 

اقتصاد في أوروبا، قد بدأ في االنخفاض.
وقــــال كــــارل ريـــكـــادونـــا، كــبــيــر االقــتــصــاديــن 
األمــيــركــيــن فــي بــلــومــبــيــرغ: »مـــن املــرجــح أن 
تــعــكــس الــبــيــانــات املــرتــقــبــة وتـــيـــرة الــنــشــاط 
الــضــئــيــلــة فـــي الـــربـــع الـــحـــالـــي، حــيــث يــكــافــح 
املـــنـــتـــجـــون لــلــتــخــلــص مــــن تــــراكــــم املــــخــــزون 

متعدد الفصول«.
وتخشى األسواق العاملية انعكاسات الحرب 
الــتــجــاريــة بـــن الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن، 
لديها نشاطات  التي  العاملية  الشركات  على 
كبيرة في الدولتن والتي ينتظر أن تطاولها 
ــــن أكـــبـــر  ــبــــادلــــة بـ ــتــ ــة املــ ــيـ ــمـــركـ ــــوم الـــجـ ــــرســ الــ

اقتصادين في العالم.
تـــبـــادلـــت   ،2018 حـــــزيـــــران  ــيــــو/  يــــونــ ــذ  ــنــ ومــ
واشــنــطــن وبــكــن فـــرض الـــرســـوم عــلــى سلع 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدوالرات، مـــا ألـــقـــى بــتــأثــيــرات 
الــعــالــم، وعــطــل سالسل  سلبية على أســـواق 
إمـــــدادات املــصــانــع، قــبــل الــتــوصــل إلـــى هدنة 
رافقتها  املاضي،  األول  كانون  في ديسمبر/ 
ــــات تــــجــــاريــــة امـــــتـــــدت إلـــــــى يـــومـــي  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
التوصل  دون  املاضين  والجمعة  الخميس 
إلى اتفاق، بل وأمر الرئيس األميركي دونالد 
ــادة  ــوم الــســبــت املــــاضــــي، بـــبـــدء زيــ تــــرامــــب، يــ
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى جــمــيــع الـــــــواردات 
املتبقية من الصن، املقدرة بنحو 325 مليار 
دوالر، وذلـــك بــعــد 24 ســاعــة فــقــط مــن زيـــادة 
ــائــــة، على  املــ فـــي  إلــــى 25  الــــرســــوم مـــن %10 

بضائع صينية بقيمة 200 مليار دوالر.

من أبناء الطبقة الوسطى في الخمسينيات، 
كـــانـــوا قــــادريــــن عــلــى جــنــي أمــــــوال أكـــثـــر من 
آبائهم، بينما يحقق ذلك اآلن نصفهم فقط، 
مضيفًا أن تحقيق مستوى أساسي من األمن 

االقتصادي يعّد أمرًا جوهريًا.
»العربي  عليها  اطلعت  دراســـة حديثة  وفــي 
التجارية  االستشارات  مكتب  قــدر  الجديد«، 
متوسط  بارتنرشيب«،  »تريد  واالقتصادية 

التكلفة التي تتحملها أسرة تتكون من أربعة 
أفراد، بسبب التعريفات اإلضافية األميركية 
عــلــى املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، بــمــا فيها مــا بــدأ 
تــطــبــيــقــه يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، بــنــحــو 767 

دوالرًا في العام.
أكسفورد  االستثمار  أبــحــاث  مــركــز  قــدر  كما 
ايــكــونــومــيــكــس، أن الـــرســـوم اإلضــافــيــة التي 
تم إقــرارهــا يــوم الجمعة املــاضــي، ستخفض 
اإلنـــتـــاج األمــيــركــي الــعــام الـــقـــادم بــمــا قيمته 
الناتج  املائة من  62 مليار دوالر، أو 0.3 في 
أنه »لو نفذ ترامب  املحلي اإلجمالي، مؤكدًا 
تــهــديــده، وأصــبــحــت كــل الـــــواردات الصينية 
الــنــاتــج  فسينخفض  لــلــتــعــريــفــات،  خــاضــعــة 
اإلجمالي العاملي بنسبة 0.5 في املائة أو ما 

قيمته 625 مليار دوالر، بحلول عام 2020.
ويـــبـــدي املــــزارعــــون األمـــيـــركـــيـــون الــكــثــيــر من 

الــقــلــق، حــيــال ردة فعل الــصــن بــفــرض املزيد 
رغم  منتجاتهم،  على  الجمركية  الــرســوم  من 
ــرامــــب بــتــعــويــض املـــــزارعـــــن. ويــــوم  تــعــهــد تــ
الــجــمــعــة املـــاضـــي، الــــذي شــهــد بـــدء التطبيق 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــادة الـ ــ ــزيـ ــ الـــفـــعـــلـــي لـ
ــــى 25 فــي  إلـ الــصــيــنــيــة مــــن %10  املـــنـــتـــجـــات 
املــائــة، أعــلــن تــرامــب نيته شـــراء مــا قيمته 15 
مــلــيــار دوالر مـــن املــــزارعــــن األمــيــركــيــن، أي 
الصن  تشتريها  كانت  كميات  أي  من  »أكثر 
مبيعاتهم  انخفاض  عن  لتعويضهم  منهم«، 
للصينين، الذين يعّدون أكبر عمالئهم. وقال 
ترامب إنه سيحصل على ثمن ما يريد شراءه 
ــة، الـــتـــي ســتــحــصــل  ــيــ ــافــ مــــن اإليــــــــــرادات اإلضــ
والتي  الجديدة،  الرسوم  بفعل  الدولة  عليها 
مـــن 100 مــلــيــار دوالر.  بــأكــثــر  قــيــمــتــهــا  قــــدر 
لــكــن بــيــل جــــــــوردون، نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 

في تصريحات  قــال  الصويا،  لفول  األميركي 
صحافية: »يقولون لنا هذه روشتة للسعادة! 
هــذا ال يجعلنا ســعــداء. نحن نريد استعادة 
ــا«. وأكـــــــد جــــــــــوردون أن »األســــعــــار  ــ ــنـ ــ ــواقـ ــ أسـ
انــخــفــضــت بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، وأن املــــزارعــــن 
ال يــســتــطــيــعــون ســـــداد الـــفـــواتـــيـــر املــســتــحــقــة 
عليهم، وأنهم يفقدون جزءًا من مزارعهم كل 
يــوم، وأن مــعــدالت االنتحار بينهم فــي أعلى 
مــســتــويــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة«. ويـــعـــرف تــرامــب 
بالتأكيد أن املزارعن األميركين غير راضن 
عــن الــتــعــريــفــات اإلضــافــيــة، الــتــي سببت لهم 
خسائر كبيرة العام املاضي، األمر الذي دفعه 
دوالر.  مــلــيــار   12 بمبلغ  وقــتــهــا  لتعويضهم 
لكنه يــرى أن تعويض املــزارعــن في ظل هذه 
الظروف أقل كلفة من اتساع العجز التجاري 

مع الصن.

شروط ترامب 
األصعب

األسواق تترقب لتحديد مصير النمو العالمي

)Getty( الصين تتعهد بالرد على رسوم ترامب

)Getty( حركة بيع تطاول األسهم الصينية)Getty( الشركات العالمية تترقب تأثيرات الحرب التجارية

)Getty( الليرة تفقد 15 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر منذ العام الجاري

الرسوم األخيرة 
ستخفض اإلنتاج األميركي 

بقيمة 62 مليار دوالر

الطبقة  يضع  مــا  والحقائب،  األطــفــال  ولعب 
الوسطى أمام مأزق رفع أسعار أعلى للسلع 

االستهالكية.
وتــتــعــرض الــطــبــقــة الــوســطــى بـــاألســـاس إلــى 
خــطــر الـــتـــآكـــل فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وهــو 
ــروم بــــــاول، رئـــيـــس االحــتــيــاطــي  ــيـ ــا دعــــا جـ مـ
الـــفـــيـــدرالـــي )الـــبـــنـــك املــــركــــزي( إلــــى املــطــالــبــة 
مؤخرًا بوضع »سياسات سليمة«، ملساعدة 
املزيد من األميركين على البقاء ضمن هذه 

الطبقة.
وقــــــال بـــــــاول، فــــي كــلــمــة أمــــــام مـــؤتـــمـــر حـــول 
»أبحاث التنمية«، إن »معدل دخل أسر الطبقة 
سبعينيات  منذ  أبطأ  بشكل  نما  املتوسطة 
املرتفع،  الدخل  بــذوي  مقارنة  املاضي  القرن 
مــا أدى إلـــى عـــدم مــســاواة أكــبــر فــي مستوى 
الـــدخـــل«. وأشــــار إلـــى أن أكــثــر مــن 80 باملائة 

رسوم بال حدود تشعل 
الحرب التجارية مع الصين

ــر املـــالـــيـــة الـــتـــركـــي بـــــراءت  ــ ــ ــرب وزيـ ــ ــ أعـ
فــــــي أن يــتــغــلــب  ألـــــبـــــيـــــرق، عــــــن أمـــــلـــــه 
االقــتــصــاد الــتــركــي عــلــى أزمــــة العملة، 
التي نشبت العام املاضي 2018، وأدت 

إلى انكماش ملحوظ.
وقـــال ألــبــيــرق فــي حــديــث لــقــنــاة »ســي.
إن.إن ترك« أمس األحد: »آمل أن تتجاوز 
تأثير سلبي«.  بأقل  الفترة  تركيا هذه 
بنسبة  انكمش  التركي  االقتصاد  كــان 
3 فـــي املـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الربع األخير من 2018، بعدما تسببت 
أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 
باملائة من قيمتها العام املاضي، فيما 
يتوقع خبراء اقتصاد انكماشًا لربعن 

آخرين على أساس سنوي.
وفــقــدت الــلــيــرة نــحــو 15 فــي املــائــة من 
قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية العام 
الجاري. وتحرك البنك املركزي التركي 

لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة مــن خــالل 
تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ 
خـــطـــوات جـــديـــدة خـــاصـــة بــالــســيــولــة، 
بينما باعت البنوك الحكومية دوالرات 

لدعم العملة املحلية الليرة.
والتوظيف  التضخم  إن  ألبيرق  وقـــال 
ــذا الـــعـــام،  ــ فــــي تـــركـــيـــا ســيــتــحــســنــان هـ
بــيــنــمــا ســتــنــفــذ الــحــكــومــة إصـــالحـــات 
ضرورية بدون تردد، مضيفا:« تركيا، 
ــة مــــن حـــيـــث الــتــضــخــم  وبـــصـــفـــة خـــاصـ
أفضل،  مستوى  ستحقق  والتوظيف، 

ومركزا أكثر توازنا بنهاية 2019«.
الـــرئـــيـــس  ــع  ــ مــ ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ أن  ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــؤخــرًا كــان 
ــــى أن مــن  ــا، مـــشـــيـــرا إلـ ــيـ ــابـ ــاء وإيـــجـ ــنـ بـ
املــرجــح إلــى حــد كبير أن يـــزور ترامب 

تركيا في يوليو/تموز املقبل.
)رويترز(

نيويورك ـ العربي الجديد

يـــشـــرع املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي أســـــــواق املــــال 
األســهــم، ال سيما  مــن  للهروب  العاملية، 
وثيق  بشكل  واملرتبطة  املخاطر  عالية 
بـــالـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــن الــــواليــــات 
ــلــــت  ــــن دخــ ــتـ ــ ــلـ ــ املـــــتـــــحـــــدة والــــــــصــــــــن، الـ
ــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا نــفــقــا  ــات الـ ــفــــاوضــ املــ
مــظــلــمــا بــعــد فـــرض الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تـــــرامـــــب املـــــزيـــــد مـــــن الــــرســــوم  ــ ــ ــال ــ دونــ
الــجــمــركــيــة عـــلـــى املـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة 

الواردة إلى بالده.
ــرت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة  ــ ــ وذكـ
أن املستثمرين  األحــد،  أمــس  في تقرير، 
حول العالم يقفون على أهبة االستعداد 
ملواجهة موجة جديدة من االضطرابات 
ــال، مشيرة إلــى أن األزمــة  فــي أســـواق املـ

ستطاول الكثير من األسواق الناشئة.
ويتوقع املحللون أن يتوجه املستثمرون 

إلــــــــى األصــــــــــــول اآلمــــــنــــــة مــــثــــل ســــنــــدات 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة والــذهــب والعمالت 
الياباني  األمــيــركــي والـــن  الــــدوالر  مثل 
ــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري. وقـــــال رافــايــيــل  والـ
بــــيــــرتــــونــــي رئــــيــــس اســــتــــثــــمــــار الــــدخــــل 
الثابت في مؤسسة الخليج لالستثمار 
بالكويت: »يجب على املستثمرين الذين 
الناشئة  يــتــعــرضــون ألصــــول األســـــواق 
حماية محافظهم االستثمارية«. وأشار 
التي  البلدان  »التحول من  إلــى ضــرورة 
تعاني بالفعل من ضغوط تضخم كبيرة 
ــدة عـــلـــى ديــــــون الــعــمــالت  وتــعــتــمــد بـــشـ
ــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــفــيــلــيــبــن  ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
وتركيا  والهند  وماليزيا  وإندونيسيا 
والبرازيل واألرجنتن، إلى البلدان التي 
تــكــون فــيــهــا أســعــار الــفــائــدة منخفضة 
بــالــفــعــل وهـــنـــاك مـــجـــال أكـــبـــر لتخفيف 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لـــدعـــم الـــنـــمـــو، مثل 
واملكسيك«. وتايالند  الجنوبية  كوريا 

تركيا تأمل في انتهاء 
االنكماش

عاصفة جديدة تطيح 
أسواق المال

مال وسياسة

لم يكتف الرئيس األميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على 
جميع المنتجات الصينية، بل لّوح بشروط أصعب مما هي عليه اآلن، 
حال عدم موافقة الصين على اتفاق يلزمها بشراء المزيد من السلع 

األميركية للحّد من الخلل التجاري بين البلدين

أظهرت بيانات صينية أن شحنات الهواتف الذكية زادت بنسبة 6.5% على 
أساس سنوي، في إبريل/نيسان الماضي، إلى 34.79 مليون وحدة. وأشارت 
األكاديمية  عن  الــصــادرة  البيانات 
المعلومات،  لتكنولوجيا  الصينية 
التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا 
الهواتف  أن  ــى  إل المعلومات، 
جميع  من   %95.2 شكلت  الذكية 
المحمولة  الــهــواتــف  شــحــنــات 
الهواتف  وشكلت  الصين.  فــي 
التجارية  العالمات  المحمولة ذات 
إجــمــالــي  مــن   %92.9 الــصــيــنــيــة 

الشحنات.

ارتفاع شحنات الهواتف الصينية

رؤية

مصطفى عبد السالم

منذ نهاية يناير املاضي يواصل سعر الدوالر تراجعه مقابل الجنيه 
املصري، وال يزال التراجع مرشحا لالستمرار على املدى القصير، 
وحسب األرقام فإن سعر الدوالر سجل في يوم 2 يناير 2019 نحو 
17.78 جنيهًا للشراء، و17.88 جنيهًا للبيع، بينما سجل، أمس األحد، 
نحو 17.12 جنيهًا للشراء و17.20 جنيهًا للبيع في معظم البنوك.

وهذا التراجع يأتي مخالفا لتوقعات عشرات املؤسسات املالية الدولية 
واإلقليمية التي توقعت في 2018 وبداية 2019 زيادة في الدوالر بنسبة 
تدور حول 5%، لدرجة أن مؤسسات ومنها كابيتال إيكونومكس 
توقعت ارتفاع الدوالر إلى 20 جنيها بنهاية العام الجاري. في حني 
توقعت مؤسسة »فوكس إيكونوميز« للبحوث االقتصادية، حدوث 
تراجع فى سعر الجنيه لينهي عام 2019 حول مستويات تبلغ نحو 
18.30 جنيها للدوالر، على أن يصل الدوالر إلى 18.79 جنيها خالل 
2020. وتوقع استطالع أجرته املجموعة املالية »هيرميس«، أحد أكبر 
بنوك االستثمار اإلقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدوالر إلى نحو 
19 جنيها بنهاية 2019. لكن ما هي أسباب تراجع الدوالر التي جاءت 

عكس توقعات املؤسسات املالية؟
هناك أسباب منطقية للتراجع من أبرزها:

1- حالة الركود والكساد الشديدين التي أصابت األسواق املصرية مع 
تحجيم االستيراد وضعف القدرة الشرائية لدى املواطن وزيادة الدوالر 
الجمركي، وهو ما قلل من الطلب على الدوالر من قبل املستوردين 
والتجار، وهذا البند لعب دورا مهما في خفض سعر الدوالر، إذ أن 
تكلفة الواردات هي األعلى بني التزامات النقد األجنبي وتبلغ قيمتها 
نحو 5 مليارات دوالر شهريا، وبما يعادل 60 مليار دوالر سنويا 

وربما أكثر.
الدين  إلــى مصر لالستثمار في أدوات  2- عــودة األمــوال الساخنة 
الحكومية بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل 
بآلية تحويل أمــوال املستثمرين األجانب، وهذا التطور أدى إلى أن 
تذهب حصيلة األموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك 
املركزي كما كان متبعا. وحسب األرقــام فإن صافي استثمارات 
األجانب في أدوات الدين بلغ نحو 16.8 مليار دوالر حتى األسبوع 

الثالث من أبريل/ نيسان املاضي.
3- زيادة وتيرة االقتراض الخارجي سواء ألغراض سد عجز املوازنة 
العامة، أو لتمويل مشروعات في العاصمة اإلدارية وغيرها، فالحكومة 
أكثر من 8.7  اقترضت في شهر واحــد هو فبراير/ شباط 2019 
مليارات دوالر، موزعة ما بني سندات وقروض دولية وأذون خزانة 
دوالرية محلية، كما حصلت على قروض بقيمة ملياري يورو »ما 
يعادل 2.24 مليار دوالر« عبر طرح سندات في إبريل املاضي، وهناك 
خطة القتراض 5 مليارات دوالر من أســواق املــال اآلسيوية، وهذه 
القروض وفرت سيولة كبيرة في السوق، كما تتوقع الحكومة زيادة 
االقتراض املحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 

725.156 مليار جنيه )42.32 مليار دوالر(.
4- زيادة تحويالت املصريني العاملني في الخارج، وحسب بيانات 
البنك املركزي فإن إجمالي تحويالت املغتربني ارتفعت خالل 2018 
 ،2017 فــي  دوالر  مليار   24.7 مقابل  دوالر،  مليار   25.5 لتسجل 
بزيادة 778.2 مليون دوالر وبمعدل 3.1%. ويرجع السبب الرئيسي 
في الزيادة إلى عودة آالف املصريني من دول الخليج بسبب سياسة 
التفنيشات واالستغناءات والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.

5- مواصلة احتياطي النقد األجنبي لدى البنك املركزي زيادته ليتجاوز 
الزيادة  أبريل املاضي، وساهم في  44.218 مليار دوالر في نهاية 
تحسن بعض مؤشرات االقتصاد مثل السياحة واستمرار الحكومة 
في االقتراض الخارجي، وتأجيل سداد بعض مستحقات الدائنني 

الخارجيني كما حدث مع ودائع السعودية واإلمارات والكويت.
كشفت  فمثال  األجنبي،  للنقد  املــدرة  القطاعات  بعض  تحسن   -6
بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي صادرات مصر خالل العام املاضي 
بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دوالر مقابل 22.4 مليار دوالر 
خالل 2017، علما بأن الجزء األكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع 
أسعار النفط في األســواق العاملية، وحسب األرقــام الرسمية بلغت 
صادرات مصر النفطية خالل الـ 11 شهرا األولى من العام املاضي 
2.493 مليار دوالر، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له.
كما تتحدث الحكومة عن زيادة في إيرادات قطاع السياحة، وحسب 
مسؤول حكومي حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خالل 
بـ  بــزيــادة 50%، مقارنة  إلــى 11.4 مليار دوالر  عــام 2018 لتصل 
7.6 مليارات دوالر خالل 2017، لكن ال توجد أرقام رسمية تؤكد 
هذه البيانات، حيث أن وزارة السياحة تحجب أرقام اإليرادات بحجة 
أنها تخص األمن القومي. لكن في مقابل زيادة إيرادات الصادرات 
والسياحة، فإن هناك تراجعا حادا في أرقام االستثمارات األجنبية 
املباشرة التي تراجعت بنسبة 26% في النصف الثاني من 2018.

7- حملة مقاطعة السيارات التي حملت اسم »خليها تصدي«، والتي 
إلى  األوروبــيــة  السيارات  الجمارك على  زادت حدتها عقب خفض 
الوكالء  التي يحققها  الصفر، وإدراك املستهلك باألرباح الضخمة 
واملستوردون على حسابهم، وحسب األرقام فإن مبيعات السيارات 
لبيانات مجلس  الــثــانــي وفــقــًا  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  انخفضت %42 
معلومات تسويق السيارات )أميك(. كما استمر التراجع في الشهور 

التالية ليصل مثال إلى 5.2% في فبراير املاضي.
8- سحب السيولة بالجنيه املصري من األســواق سواء عن طريق 
البنك املركزي في إطار خطته لخفض معدل التضخم، أو عبر توسع 
الحكومة في سياسة طرح األراضي والعقارات، وهو ما أحبط محاوالت 
البعض في املضاربة مجددا على الــدوالر، وتخزينه لتحقيق أرباح 

رأسمالية عند أول ارتفاع له مقابل الجنيه.
العملة بعد  لتحريك سعر  املركزي بشكل مباشر  البنك  9- تدخل 
استقرارها لنحو عام، وإعطاؤه تعليمات لبنوك القطاع العام بتلبية 
احتياجات املستوردين، وهو ما ينفيه املركزي عادة، بل ويشدد على 
أنه ال يتدخل في سعر الصرف حسب االتفاق املبرم مع صندوق 
النقد الدولي، والذي تم على أساسه تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
يواكب األسباب السابقة حالة الغموض التي يفرضها البنك املركزي 
على سوق الصرف، وعدم إدالء كبار مسؤوليه بتصريحات يمكن 
من خاللها معرفة اتجاهات األســواق في الفترة املقبلة وهي نقطة 
الكالم في هذا  املــركــزي، وطاملا ناديت بها حيث أن  للبنك  تحسب 

املوضوع الحساس يأتي بآثار عكسية.
لكن هل التراجع الحالي للدوالر يمكن أن يستمر في الفترة املقبلة؟

االحتمال وارد خاصة مع انقضاء فترة موسم رمضان الذي يزيد 
خالله الطلب على الدوالر ألغراض االستيراد وعمرة رمضان، لكن 
على املدى املتوسط والبعيد فإن التوقعات تبدو صعبة ألسباب كثيرة.

لماذا يتراجع سعر الدوالر 
في مصر؟
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عصام شعبان

ــــت انــتــفــاضــة الــشــعــبــن الــســودانــي  ــا زالـ مـ
والجزائري مستمرة، وهي بحكم حيويتها 
تفتح  االنتصار،  على  مكوناتها  وإصـــرار 
أيضا دروســا  للتساؤالت، وتعطي  أبــوابــا 
ــا تـــشـــهـــده مــن  ــ ــا مـ وخــــــبــــــرات، وخــــصــــوصــ
تحوالت في الشعارات واملطالب وتكتيكات 
الحركة، وما تحققه من انتصارات بنظام 
الــنــقــاط، فــي مـــبـــاراة مــفــتــوحــة بــن الــثــورة 
وقوى السلطة القديمة أو الثورة املضادة. 
وتشارك في االنتفاضتن قطاعات واسعة 
تــمــارس ديــمــقــراطــيــة مــبــاشــرة، عــبــر حــراك 
امليادين والشوارع، قوى شعبية متعطشة 
قوى  بينها  كرامتها،  واســتــرداد  للتغيير، 
أن تشغل  سياسية تبرز في املشهد تريد 

 الراحلن.
ّ

محل
ــة بـــشـــأن  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــــان األسـ ــتـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــــزيـــــد االنـ
االنتفاضات في القرن الحادي والعشرين.. 
ملاذا تطول، وتستمر في تحقيق مكاسب، 
لكنها ال  تحسم فــوزهــا ســريــعــا؟ أو ملــاذا 
انتفاضات  مــن  كسابقتها  مبكرًا  تهزم  لــم 
ــن حــيــث  ــــات جـــمـــاهـــيـــريـــة قـــريـــبـــة مــ ــركـ ــ وحـ

الحدث والتكوين وأطراف الصراع؟
ــي الـــبـــلـــديـــن  ــ يـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــراك املـــســـتـــمـــر فـ
نـــتـــاج تـــحـــضـــيـــرات ســـابـــقـــة وجـــــــوالت مــن 
الصراع، بعضها كان ظاهرًا في السودان، 
ــثــــورة والـــســـلـــطـــة، بــيــنــمــا أقــل  بـــن قــــوى الــ
وضــوحــا فــي الــجــزائــر، شــمــل صــراعــا بن 
مكونات السلطة في ما بينها، وبن قوى 
االحتجاج والسلطة من جانب آخر، بينما 
ــا زاال تــعــبــيــرًا عـــن رغــبــة  ــان كــاهــمــا ومــ كــ

خليل العناني

ــــدد ضـــحـــايـــا الـــقـــمـــع واالســـتـــبـــداد  ــفـــوق عـ يـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي كـــل ضــحــايــا الــحــروب 
العربية،  الـــدول  خاضتها  التي  الخارجية 
مـــنـــذ نــشــأتــهــا الـــحـــديـــثـــة مــنــتــصــف الـــقـــرن 
األنظمة  جـــردة ســريــعــة لضحايا  املــاضــي. 
الــعــربــيــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة بعد 
جرائمها  بكشف  كفيلة  االستقال  مرحلة 
فــي حــق شــعــوبــهــا، ويــجــعــل الــثــورة عليها 
واقتاعها أمرًا واجبا. وال يحتاج األمر إلى 
إحــصــاءات رقمية مــن هنا أو هــنــاك، عليك 
القمع والــقــتــل خال  تــراجــع سجل  أن  فقط 
السنوات املاضية، كي تعرف حجم املأساة 
العربية. في سورية  البلدان  التي تعيشها 
وحـــدهـــا، وخــــال مـــدة ال تــزيــد عــلــى سبعة 
أعـــــوام، ســقــط مـــا يــقــرب مـــن نــصــف مليون 
قتيل، معظمهم تم قتله بالبراميل املتفجرة 
التي كانت تلقيها طائرات النظام السوري 
أن يدخل  قبل  بكاملها،  قــرى وأحــيــاء  على 
الــطــيــران الــروســي عــلــى الــخــط، أواخــــر عــام 
2015، ويبدأ عملياته العسكرية في مناطق 
مختلفة من ســوريــة، ذهــب ضحيتها آالف 
املــدنــيــن. نــاهــيــك عــن إصــابــة مــا يــقــرب من 
مليوني شخص بجروح وإعاقات مختلفة، 
وتــشــريــد مــا يــقــرب مــن حــوالــي 12 مليون 
ــــل ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، وذلـــك  شــخــص داخـ
ــام جــهــات عـــديـــدة، مــثــل البنك  ــ بــحــســب أرقـ
املحلية  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 
 عن آالف املختفن قسريا في 

ً
والدولية. فضا

الثمانينيات،  النظام السوري منذ  سجون 
والذين ال ُيعرف ما إذا كان قد تم قتلهم أم 

ال يزالون على قيد الحياة! 
ــا فــعــلــه  وقـــــد فـــــاق إرهــــــــاب بـــشـــار األســــــد مــ
ــد  أبــــــوه حـــافـــظ األســــــد وعـــمـــه رفـــعـــت األســ
الثقيلة،  اللذان دّكا مدينة حماة باملدفعية 
التخلص من  أجــل  الثمانينيات، من  أوائــل 
جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــن. وبــاملــثــل، فعل 
صــدام حسن فــي الــعــراق فــي مــجــازره ضد 
الشيعة واألكراد، أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات من القرن املاضي، والتي راح 

سالم لبيض

ــة  ــــد ســــُيــــضــــاف إلـــــــى مــــدونــ ــديـ ــ حـــــــزب جـ
األحزاب التونسية يحمل هذه املّرة اسم 
القديمة،  الــبــربــريــة  فــي  األرض  أي  أكـــال، 
عــــلــــنــــت عـــــن تـــأســـيـــســـه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ُ
أ

عالم  يلجون  الذين  التونسين  الشباب 
الــســيــاســة الــتــونــســيــة حــديــثــا مــن بــوابــة 
اإلثـــنـــيـــة واالنـــتـــمـــاء الـــعـــرقـــي. وســيــكــون 
 األحـــزاب املودعة 

ّ
الــحــزب 218 فــي سجل

التونسية  الحكومة  رئاسة  في  ملفاتها 
العمل  تــراخــيــص  عــلــى تسليم  املــؤتــمــنــة 
الحزبي إن هو نال التأشيرة القانونية. 
جـــــاء اخـــتـــيـــار االســــــم وتـــوقـــيـــت إعـــانـــه 
محكوما بخلفية أيديولوجية أمازيغو- 
بــربــريــة، فهو جــزء مــن ثاثية مــا يعرف 
بالحراك األمازيغي، أكال وتعني األرض، 
اإلنـــــســـــان، وأوال  بـــهـــا  أفــــكــــان ويـــقـــصـــد 
وتحيل على اللغة، وهي ثاثية مقّدسة 
يتداولها  الــتــي  األمــازيــغــيــة  العقيدة  فــي 
من  قدسيتها  تستمد  الــبــربــر،  النشطاء 
أنها تفّسر األصابع الثاثة التي يرفعها 
إيــمــازيــغــن، املــســمــى الـــرمـــزي، أو مــفــرده 
أمـــازيـــغ »الـــرجـــل الـــحـــر« فـــي األســـطـــورة 
»أسوقي«  مقابل  في  العتيقة،  البربرية 
تفسير  العبد، حسب  أو  األســـود  الــرجــل 
الــحــســن بـــن مــحــمــد الـــــــوزان، واملــشــهــور 
األفريقي، وصاحب كتاب وصف  بليون 

إفريقيا.
وعــلــى خـــاف كــل األحــــزاب والتنظيمات 
السياسية في تونس منذ ظهور الحزب 
الــــحــــر الــــدســــتــــوري الـــتـــونـــســـي، بـــقـــيـــادة 
الــعــزيــز الثعالبي  الــوطــنــي عــبــد  الــزعــيــم 
وتــتــوجــه  بـــاملـــئـــات،  ــــعــــد 

ُ
وت  ،1920 ســـنـــة 

إلـــى الــتــونــســيــن جــمــيــعــا، عــلــى اخــتــاف 
شــرائــحــهــم االجــتــمــاعــيــة، ومــســتــويــاتــهــم 
ــة،  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـ
ــة والـــجـــهـــويـــة  ــيـ ــقـ ــبـ وانـــــحـــــداراتـــــهـــــم الـــطـ
والعشائرية، يتوجهون إليهم ببرامجهم 
استقطابهم،  إلــى  ساعن  واختياراتهم، 
وكــســب تــأيــيــدهــم ســيــاســيــا وانــتــخــابــيــا، 
على خــاف ذلــك، يتوجه الحزب الجديد 
ــم  ــة مـــــــحـــــــدودة الـــــــعـــــــدد، وهــ ــنــ ــاكــ إلــــــــى ســ
بربرية  األمازيغو-  واملجموعة  األمازيغ. 
في تونس ال يتجاوز عدد أفرادها واحدا 
فــي املــائــة مــن عــدد ســكــان تــونــس، أي ما 
ــاكــــن، حــســب  ال يـــزيـــد عــــن مـــائـــة ألـــــف ســ
اإلحصائيات التي تتداولها املوسوعات 
ومن  املتخصصة،  والتقارير  واملــدونــات 
ذلـــك تــقــريــر تــمــازغــا الـــذي أعــدتــه منظمة 
القضاء  لــفــائــدة لجنة  الــبــربــريــة  تــمــازغــا 
ــنــــصــــري فـــــي األمـــــم  ــعــ ــز الــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
ــرة  املــتــحــدة فــي جنيف ســنــة 2003، ودائـ
بالدقة  لها  املشهود  اإلســامــيــة  املــعــارف 
والصرامة األكاديمية. ويستوطن أغلبهم 
قــرى الجنوب التونسي وحــواضــره  في 
الــــدويــــرات وشــنــنــي ومــطــمــاطــة وجــزيــرة 
جــربــة. ويــنــقــســمــون مــذهــبــيــا بــن السنة 
املــالــكــيــة واألبـــاضـــيـــن الــــخــــوارج، جلهم 
األمــــازيــــغــــيــــة، وإن  الـــلـــغـــة  يــســتــعــمــل  ال 
معجما  مــحــدودة  فبطريقة  استعملوها 
وتــداوال ومجاال، فقد هجرها أهلها إلى 
ما يمّكنهم من تيسير حياتهم والتواصل 
مع اآلخرين بواسطة ما هو مستعمل من 
اللغات، أي العربية ولهجاتها، وقليل من 

الفرنسية. 
الــــحــــزب  عــــلــــى  الــــقــــائــــمــــن  أن  يـــــبـــــدو  ال 
األمـــازيـــغـــي الـــجـــديـــد يــمــتــلــكــون تــجــربــة 
ــة فـــــــي الـــــنـــــضـــــال الــــســــيــــاســــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
هو  كما  الحكم،  ممارسة  أو  واملعارضة، 

سامر خير أحمد

بالصيام  العابدين،  أكثر  بــال  عــن  غــائــٌب 
ــر الــــــعــــــبــــــادات، أن  ــائــ ــعــ ــن شــ ــ ــــره مــ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ
مـــشـــروعـــيـــة الـــعـــبـــادة تــكــمــن فــــي دفــعــهــا 
اإلنــســان إلــى التفاعل مــع الــكــون، وإدراك 
وحدته مع ما فيه من كائناٍت وعناصر. 
ــن بـــن تــلــك الــشــعــائــر، يــقــول  الـــصـــيـــام، مـ
لـــإنـــســـان: خــــذ مــــن الــــكــــون مــــا تــحــتــاجــه 
ــــراف  فـــقـــط، وإيـــــاك أن تــتــمــادى إلــــى اإلسـ
والــتــبــذيــر. اعــمــل جـــاهـــدًا عــلــى مــســاعــدة 
مـــن يــحــتــاجــون، بــــأن تــعــطــيــهــم مـــا يــزيــد 
أن تبلغ هذا  فــإن استطعت  عــن حاجتك. 
 لك 

ً
السلوك املتوازن، كانت عبادتك مفيدة
ولغيرك، وأنجزت منها ما رَمت إليه.

ــادات الــصــيــام  ــ ــقـــول أن عــ ــائـــض عـــن الـ وفـ
الذي  املعاصرة قد عاكست ذلك الجوهر 
يرنو إليه االمتناع عن الطعام والشراب. 
فـــائـــض عـــن الـــقـــول حــقــا أن صـــيـــام أكــثــر 
ــام، أفــــرغ تــلــك الــعــبــادة  ــ ــنـــاس، هـــذه األيــ الـ
ــك أن ســـلـــوك الــنــاس  مـــن مــضــمــونــهــا، ذلــ
أبــدًا عن سلوكهم  مع الصيام ال يختلف 
إذ ذهبوا  العبادات والشعائر،  مع سائر 
بــهــا بــعــيــدًا عــن غــايــاتــهــا، وجــعــلــوهــا با 
معنًى يتصل بنجاح اإلنسان في الكون، 
 عـــن أن يــكــون 

ً
وبـــنـــائـــه وإعــــمــــاره، فـــضـــا

 فــي تفاعلهم مــع الــكــون 
ً
املــؤمــنــون قــــدوة

بعضهم  تفاعلهم  وفــي  مخلوقاته،  ومــع 
مع بعض، باتجاه التوازن والتكامل.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــيــنــا أن نـــفـــّرق بن 
مفهومن للعاقة مع الله، تفترق معهما 
ـــن عـــبـــادة  ــه املــــــــرء مــ ــارســ ــمــ ــا يــ ــ مـــاهـــيـــة مـ
ومضمونه. األول هو اإليمان بالله، إيمانا 
»التوازنية«  اإلنــســان  عاقة  عن   

ً
مستقا

ــــي هـــــو اإلحــــســــاس  ــانـ ــ ــثـ ــ مـــــع الــــــكــــــون، والـ
بالله  اإليـــمـــان  يــقــتــرن  أن  بمعنى  بــالــلــه؛ 
مـــع اإليـــمـــان بــأنــه رب كـــل شـــيء فـــي هــذا 
وعناصر،  مخلوقاٍت  من  الــواســع،  الكون 
ــه تــعــالــى مــعــنــي بــهــا كــمــا هـــو معني  وأنــ
باملؤمن نفسه. في املفهوم الثاني، يكون 
إيمان املرء صنوًا لإحساس بوحدته مع 
الكون، ودافعا لتيقنه أنه لن يكون عابدًا 
حقيقيا ما لم يــراع كل ما حوله في هذا 

الكون من بشر وشجر وحجر.
أما الحالة األولى، أي اإليمانية املستقلة 
عــن اإلحـــســـاس بــالــكــون، فــإنــهــا مــا يــورد 
بتأنيب  األنانية، من دون إحساس  املــرء 
في الضمير! أال يمكننا القول إنها الحالة 
األكــثــر شيوعا بــن املؤمنن؟ بلى. وهــذا 
تــفــســيــر أن الـــنـــاس قــلــوبــهــم شـــتـــى، وأن 

عـــارمـــة لــلــتــحــّرر والـــكـــرامـــة، فـــا يــمــكــن أن 
ثـــورة إال فــي ظــل فــرصــة سياسية،  تندلع 
ــعـــف مــــكــــونــــات الـــنـــظـــام  تــتــلــخــص فــــي ضـ
وتــفــســخــه، وقــــوة الـــحـــراك، وتــوفــر أســبــاب 
الــتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــريــة عــلــى املــســتــويــن، 
االقــتــصــادي والــســيــاســي، وحــتــى الثقافي 
والــنــفــســي، الـــذي يمكن إجــمــالــه فــي رغبة 

الشعبن بالشعور بالكرامة وتحقيقها.
يــعــود اســتــمــرار الـــحـــراك فــي الــبــلــديــن إلــى 
مــع عدم  تغير حقيقي،  فــي تحقيق  رغــبــة 
غــيــر  ــغـــط  ضـ وأدوات  ضــــمــــانــــات  وجـــــــود 
الحراك ذاته. واستفاد الشعبان الجزائري 
ــي مــــن تـــجـــربـــة مـــصـــر فــــي هـــذا  ــودانــ ــســ والــ
الضغط شهورًا  أن يستمر  قـــّررا  الــســيــاق، 
امليادين،  في  مرابطون  فالثوار   متتالية، 
وخـــصـــوصـــا الـــســـودانـــيـــن فـــي االعــتــصــام 
أمام مقر القيادة العامة للجيش، وفشلت 
حتى اآلن محاوالت فضه، أو تقسيم كتلته 
الرئيسية وتفتيتها، على الرغم من اللعب 
واألصـــوات  السياسية،  التناقضات  على 
اإلصاحية، وتهديدات املجلس العسكري، 
ل 

ّ
وضغوط دول إقليمية ونصائحها، فمث

رقابيا،  شعبيا  تجمعا  السوداني  الحراك 
ــثــــورة  الــ ــة  ــايـ ــمـ حـ ــل  ــ أجــ مــــن  ــٍط  ــغــ وأداة ضــ
وتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــا. وفــــي الـــجـــزائـــر، تــؤكــد 
مطالبها  واملليونية  املستمرة  التظاهرات 
التي  الــعــصــابــة  ومــحــاســبــة  السلطة  بنقل 
كــانــت تــحــكــم خــلــف الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.  
لـــيـــســـت وحــــســــب مـــســـألـــة تــنــفــيــذ مــطــالــب 
الــثــورة والــرقــابــة عــلــى حــكــم »الــجــنــراالت« 
هو  إنهاؤها،  املــراد  االنتقالية،  الفترة  في 

أو  تطييفها  أو  وأسلمتها  االنــتــفــاضــات، 
اتباع األساليب الثاثة، إلى هزيمة ثقيلة.

تــحــاول ثــورتــا الــســودان والــجــزائــر تجاوز 
تفتيت  مــحــاوالت  بان 

ّ
تتجن املــصــيــر،  هــذا 

الشعب  ما بن  الصراع  قواهما، وتحويل 
ــاهـــرة إلــــى تــنــاحــر  ــقـ املـــقـــهـــور والــســلــطــة الـ
وانـــقـــســـام عـــلـــى أســـــس شــكــلــيــة وثــقــافــيــة 
بــن قـــوى الـــثـــورة، كــمــا حـــدث مــن قــبــل في 
مصر، أو ما حدث في سورية من عسكرة 
ــامــــات بــن  ــقــــســ ــانــــب وتـــعـــمـــيـــق االنــ مــــن جــ
قــوى الــثــورة مــن جانب آخــر، وتعاظم أثر 
التدخات اإلقليمية إلى حد االرتهان لها. 
وهنا استخدمت سورية وليبيا نموذجن 

معطلن لتمّدد الثورات العربية.
تــجــاوز حــراكــا الــجــزائــر والـــســـودان حتى 
اآلن هـــذا الــنــمــوذج )الــعــســكــرة واالنــقــســام 

الــخــارج(، وأعطيا األمــل  واالرتــهــان لقوى 
ــادرة حــــالــــة الــتــخــويــف  ــ ــغـ ــ فــــي إمـــكـــانـــيـــة مـ
وإرهــــــــــــــاب الــــنــــظــــم بــــنــــمــــوذجــــي ســــوريــــة 
وليبيا، وهــمــا املــثــاالن األكــثــر رواجـــا لدى 
قـــوى الــثــورة املـــضـــادة، ويــتــم تصديرهما 
للثورة،  وإدانـــة  وأداتـــي تخويف  »بعبعا« 
الــــتــــحــــذيــــر مــــــن أي حــــــــــراك مــطــلــبــي  بــــــل 
اقتصادي، حتى لو كان جزئيا، أو تعبير 

سياسي، حتى لو كان إصاحيا.
لــم يــعــد كــافــيــا لنظم الــثــورة املـــضـــاّدة اآلن 
 
ً
فزاعة الــثــوري،  اإلخــفــاق  نماذج  استخدام 
لكي تهزم كــل الــتــجــارب واملــحــاوالت التي 
تدعو إلى التغيير، فقد قدمت االنتفاضتان 
الــســودانــيــة والــجــزائــريــة مــخــرجــا مــضــادًا 
ــراٍك جــمــاهــيــري، بل  ــ ــة أي حـ ــ لــنــمــوذج إدانـ
يمكن أن تكون انتفاضة الشعبن، بسلمية 
ــثـــورة ووعــيــهــا وتــعــبــيــرهــا الــحــضــاري،  الـ
نــمــوذجــا لــلــتــســويــق ضـــد نـــمـــوذج الــثــورة 
املــضــادة املــدعــومــة بــوضــوح  مــن تحالٍف 
إقــلــيــمــي اخــتــار مـــعـــاداة ثــــورات الــشــعــوب، 
تحت دعاوى الخوف من األسلمة وتفتيت 
ــن الــقــومــي،  األوطــــــان، والــحــفــاظ عــلــى األمــ
ــــوري أو  فــســعــى إلــــى أن ال يــمــر نـــمـــوذج ثـ
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة، مـــن دون إفــشــالــهــا أو 

احتوائها على األقل.
الليبية بعد  االنتخابات  نتائج  أن  ويذكر 
الثورة كانت مفاجئة، لم يفز اإلساميون 
الــقــذافــي باألغلبية،  نــظــام معمر  أتــبــاع  أو 
فــــــازت أصـــــــوات مـــدنـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، وهــنــا 
الــتــقــت مــصــالــح قـــوى دولـــيـــة مـــع مصالح 
الــثــورة املــضــادة، خوفا مــن تشكل نموذج 
ديـــمـــقـــراطـــي فـــي لــيــبــيــا يــكــســر فــرضــيــتــهــا 

األســـاســـيـــة حــــول انـــقـــســـام لــيــبــيــا مـــا بعد 
الــــقــــذافــــي، أو فـــرضـــيـــة خــــطــــورة ســيــطــرة 
اإلسامين على نظم ما بعد الثورة. لم ترد 
فهذا  ديمقراطيا،  نموذجا  الدولية  القوى 
ثــروات  على  يهّدد مصالحها وسيطرتها 
وعسكرته  الــحــراك  أسلمة  تمت  ثــم  ليبيا. 
مـــعـــا، وأدى ضــعــف الــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
وقصرها إلى تعقد الوضع، وكانت فرنسا 
وإيــطــالــيــا، ومــا زالــتــا العبتن أساسيتن 
ــي األطـــــــــــراف تـــوابـــع  ــ ــاقـ ــ ــي الــــــصــــــراع، وبـ ــ فـ
الــــذي يــدمــر ليبيا اآلن.  لــهــذا االصــطــفــاف 
الــيــوم إدانـــة التقسيم والــحــرب، ورد  ويتم 
ضد  الليبي  الشعب  ثـــورة  إلــى  أسبابهما 
حافظة  الديكتاتورية  وكـــأن  الديكتاتور، 
الــوحــدة.  إلــى  الوحيد  األوطــــان، وسبيلها 
وكان مطلوبا أن تهزم الثورات العربية في 
كل ميدان، وتظل سطوة الجنراالت ونهب 

القوى الدولية للدول والشعوب قائمة. 
تقدم الجزائر والسودان هنا، بخصائص 
ــــراك وحــــضــــارتــــه وســلــمــيــتــه ونــفــســه  ــــحـ الـ
ــا ونــمــوذجــا يـــرّد عــلــى قــوى  الــطــويــل، درسـ
في  التجربتان  تستفيد  املــضــاّدة.  الــثــورة 
الــبــلــديــن مــن تــجــارب ســابــقــة، وخصوصا 
تــجــربــة مــصــر، الــتــي تــتــجــلــى عــلــى ألسنة 
ثــــوار الــجــزائــر والــــســــودان، بــأنــنــا تعلمنا 
ــــدرس. نــريــد ســلــطــة مــدنــيــة وانــتــخــابــات  الـ
ديمقراطية وبرامج عاجلة لعاج األزمات 
ــة، ونـــرفـــض  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة واالجــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
زالــت  ومــا  فــي شؤوننا.  اإلقليمي  التدخل 
االنتفاضتان، على الرغم من خمسة أشهر، 

صامدتن مصّرتن على االنتصار.
)كاتب مصري(

ضحيتها آالف األشــخــاص، وتــم استخدام 
في  حــدث  كما  فيها،  الكيميائية  األســلــحــة 
مذبحة حلبجة عام 1988. وكذلك فعل العقيد 
الليبي معمر القذافي الذي قتل ما يقرب من 
1200 شخص في يوم، في ما يعرف بمجزرة 
الــشــهــيــرة، منتصف عــام  أبـــو سليم  ســجــن 
عشرات  واستهداف  قتل  عن  ناهيك   ،1996
املعارضن السياسين في العواصم العربية 
والغربية الذين كان يسميهم الكاب الضالة. 
مــئــات اآلالف نتيجة  ــتــل 

ُ
ق الـــجـــزائـــر،  وفــــي 

الصراع السياسي الذي أّججه انقاب الدولة 
ومؤسستها العسكرية على تجربة االنتقال 
الديمقراطي الوليدة أوائل التسعينيات، ما 
تسبب في عقد كامل من الدم والقتل. وفي 
السودان، ارتكب نظام الرئيس املخلوع عمر 
البشير مــجــازر مــرّوعــة فــي إقــلــيــم دارفــــور، 
انقسام  فــي  املــنــاطــق، وتسبب  مــن  وغيرها 
الــبــاد وضــيــاع ثــرواتــهــا. وفـــي تــونــس، تم 
اعتقال آالف وتعذيبهم، منذ عهد بورقيبة 
منتصف الخمسينيات، واستكمل املسيرة 
نظام بن على حتى سقوطه أوائل عام 2011. 
وفي املغرب، تم قمع الحراك واالحتجاجات 
فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــريـــــف ومــــــــدن أخــــــــرى مــنــذ 
الخمسينيات. وفي مصر قتلت السلطوية 
آالف األشخاص تحت وطأة القمع والتعذيب 
منذ عهد جمال عبد الناصر. وتظل مجازر 
ما بعد انقاب 3 يوليو في 2013، خصوصا 
مجزرتي ميداني رابعة العدوية والنهضة، 
في 14 أغسطس/آب 2013، أكبر عملية قتل 
جــمــاعــي فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث، وذلــك 
رايتس  هيومان  منظمة  وصفتها  حسبما 
ــل، وال يـــــــزال، الــنــظــام  ــعـ ووتـــــــش. وكــــذلــــك فـ
القتل والتصفية  يــمــارس  الـــذي  الــســعــودي 
الـــجـــســـديـــة بـــحـــق الـــنـــشـــطـــاء واملـــعـــارضـــن 
السياسين، سواء في القطيف أو في مناطق 
أخرى، من اململكة وخارجها، كما حدث مع 
الــصــحــافــي الــراحــل جــمــال خــاشــقــجــي. هــذا 
ناهيك عن عمليات القتل البطيء التي تجري 
في السجون واملعتقات العربية، بعيدًا عن 
الرقابة وعن أعن اإلعــام، نتيجة اإلهمال 
التي  الجسدية  التصفية  وحـــاالت  الطبي، 

شــــأن أغـــلـــب األحـــــــزاب الـــتـــي تــنــحــدر من 
الـــعـــائـــات األيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة واإلسـ ــ ــيـ ــ ــــروبـ ــعـ ــ ــلــــيــــديــــة الـ الــــتــــقــ
والــلــيــبــرالــيــة والــدســتــوريــة والــيــســاريــة.  
التونسيون  املــؤرخــون  لهم  يسجل  ولــم 
ــــب نـــشـــاطـــا ســـيـــاســـيـــا يـــذكـــر،  ــانـ ــ أو األجـ
مــدى  عــلــى  وطبيعته  حجمه  كـــان  مهما 
بورقيبة  ــــان حكمي  إّب الــســنــن،  عــشــرات 
وبــن عــلــي، أو حــتــى أثــنــاء حــكــم الــبــايــات 
ولــــم   .1705 ســــنــــة  مــــنــــذ  الـــحـــســـيـــنـــيـــن 
يـــمـــارســـوا أي عــمــل احــتــجــاجــي بــربــري 
أمازيغي، حتى أن التونسين ال يعرفون 
ــة،  ــيــ ــغــ ــازيــ ــة األمــ ــيـ ــقـــضـ ــا يـــســـمـــى الـ ــئـ ــيـ شـ
أو هــــم عـــلـــى درايــــــة بــظــلــم أو اضــطــهــاد 
ــــورس عـــلـــى شـــريـــحـــة مــــن الــتــونــســيــن  مــ
يعطيهم شرعية  مــا  األمـــازيـــغ،  يــســمــون 
وحقوقا  وعقانية  وتــجــربــة  وحنكة  مــا 
الــســيــاســة، بوصفها شأنا  مــمــارســة  فــي 
ــثــــيــــرا مـــــن الــتــضــحــيــة  عــــامــــا يـــتـــطـــلـــب كــ
إشارة  وباستثناء  والحذر.  واملسؤولية 
مــؤســســي الــحــزب الــعــامــة إلــى انتمائهم 
إلـــى الــعــائــلــة االجــتــمــاعــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
التقدمية، والذي يشتركون فيه مع قوى 
سياسية عديدة، وأن مرشحهم للرئاسة 
هـــو ســلــيــل الــيــســار الـــطـــابـــي، لـــم ُيــظــهــر 
نشطاء األمازيغية فكرة جديدة تختلف 
عــن األفــكــار املــتــداولــة فــي ســوق األحــزاب 
األدنــى من  الحّد  التونسية، يتوفر فيها 
في  وتستخدم  الترويج،  تقبل  الواقعية، 
الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا أنــهــم 
اختاروا األيديولوجيا بدل السياسة في 
خطابهم  فوشحوا  بأنفسهم،  التعريف 
ــراف بــالــلــغــة الــبــربــريــة،  ــتــ بــــضــــرورة االعــ
وتـــدريـــســـهـــا فــــي املـــــدرســـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
 حول 

ٌ
اتــفــاق اللغة التي لم يحصل  وهــي 

بحرف  أو  الاتينية  بالحروف  كتابتها 
التيفيناغ، واملتفرعة إلى عدة لغات، مثل 
الريفية والقبايلية والشلحية والشاوية 
ــة، حـــتـــى أن  غـــابـــريـــيـــل كـــامـــب،  ــيــ ــزابــ واملــ
وهــو مــن كــبــار دارســـي الــبــربــر، يقر بأنه 
الــيــوم لــغــة بــربــريــة، باملفهوم  »ال تــوجــد 
الذي تكون فيه انعكاسا ملجموعة تحس 
بانتماء موحد«. وأمعنوا في اليوتوبيا 
ــغ  ــازيـ الـــداعـــيـــة إلــــى تــوحــيــد الـــبـــربـــر األمـ
املنتشرين في فضاء جغرافي، يمتد من 
إلى واحة  الكناري اإلسبانية غربا  جزر 
ســيــوة املــصــريــة شــرقــا، فــي دولـــة واحــدة 
ــا، تـــضـــم كـــامـــل مــنــطــقــة  ــازغــ ــامــ تــســمــى تــ
ا من مالي، وتقوم  العربي وجــزء املغرب 

على أنقاض الدول القائمة حاليا.
أمــازيــغــي مرجعيته  ويــطــرح بعث حــزب 
األول  الفصل  مع  تناقضا  وإثنية  عرقية 
من الدستور التونسي لسنة 2014 الذي 
أقــّر بــأن »تونس دولــة حــرة مستقلة ذات 
سيادة، اإلسام دينها والعربية لغتها..

ال يجوز تعديل هذا الفصل«، ومع ما ورد 
في توطئته من تمّسك الشعب التونسي 
بــمــقــومــات الــهــويــة الــعــربــيــة اإلســامــيــة، 
وانـــتـــمـــاء تـــونـــس الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري 
لألمة العربية واإلسامية، ودعم الوحدة 
املــغــاربــيــة، خــطــوة نحو تحقيق الــوحــدة 
الفصل عدد   عليه 

ّ
العربية، ومــع ما حــث

38 مــــن تـــأصـــيـــل الـــنـــاشـــئـــة فــــي هــويــتــهــا 
الـــعـــربـــيـــة اإلســــامــــيــــة، وتـــرســـيـــخ الــلــغــة 
استخدامها.  وتعميم  ودعمها،  العربية 
ــذا الــــحــــزب مــع  ــ ــود هـ ــ كـــمـــا يــتــنــاقــض وجــ
 عــلــيــه مــــرســــوم األحــــــــزاب لــســنــة 

ّ
ــــث مــــا حـ

أنـــه »يحظر  الــرابــع مــن  فــي فصله   2011
في  تعتمد  أن  السياسية  األحــــزاب  عــلــى 
أو  بياناتها،  فــي  أو  األســاســي،  نظامها 

العبادات ال تعدو كونها مظاهر ال تثني 
مصليا عن إغاق الشارع العام بسيارته، 
 

ٌ
ــاءة لــجــيــرانــه، فكل ــ وال صــائــمــا عــن اإلسـ
أنــه بلغ املنى بعبادته، من دون أن  يظن 
يفهم أن عبادته تلك لم تأخذه إلى حيث 

يجب أن يذهب في فهم الكون والحياة.
ذلـــك هــو الــســبــب الــجــوهــري الـــذي يجعل 
أكــــثــــر الـــعـــابـــديـــن غـــيـــر مــتــصــالــحــن مــع 
ذواتـــهـــم، أي ال يــحــّســون بــســام داخــلــي، 
يترافق مع أدائهم تلك العبادات أو ينتج 
ــي الــحــقــيــقــة ال يــحــســون  عـــنـــهـــا. إنـــهـــم فــ
ــوا بــــه ملــــا انـــزلـــقـــت  ــ ــّسـ ــ ــا، ولـــــو أحـ ــالــــرضــ بــ
لــتــكــون مظهرية ال جــوهــريــة،  عــبــاداتــهــم 
على عاقاتهم  دون شك  من  والنعكست 

باآلخرين من حولهم.
والحال أن التحّول بشعائر العبادات من 
يقترب  الحياة،  لضبط  وسيلة  تكون  أن 
أقــصــى حـــاالت املثالية  الــعــابــد مــن  فيها 
املـــتـــاحـــة لـــإنـــســـان، إلــــى أن تـــكـــون غــايــة 
العابدين من ثمار  أكثر  بذاتها، قد حرم 
تلك العبادات، على صعيد الرضا النفسي 
الذي يعد ضرورة أساسية إلطاق طاقات 
اإلنـــســـان فـــي الــعــمــل والـــبـــنـــاء. واملــؤســف 
أكثر أن معظم سلوكيات العابدين تجاه 
مقاصدها،  عكس  أورثتهم  قد  عباداتهم 
تجويد  عــن  للتعطيل  مــجــااًل  فجلعتها 
ــاقـــات، ولــلــتــطــّرف  الـــعـــمـــل، ولــتــبــديــد الـــطـ
تــجــاه كــائــنــاتــه ومـــوجـــوداتـــه عــوضــا عن 

التوازن معها.
ومــــا ُيـــقـــال عـــن الـــصـــيـــام ُيـــقـــال مــثــلــه عن 
ــاة، وعـــــن ســائــر  ــ ــزكــ ــ الــــصــــاة والــــحــــج والــ
العبادات وشعائرها التي باتت، في نظر 
أكــثــر الــعــابــديــن، غــايــة فــي ذاتــهــا، وهــدفــا 
يرتاح فاعلها ملجرد فعلها، ثم ينصرف 
 
ً
إلــى حياته فا يتورع وال يتفّكر، مغفا

أنها بوابات إلصــاح نفسه عبر إصاح 
عاقته بكل ما حوله من أحياء ومــوارد 

وعناصر.
وعــلــى هــــذا، لـــن يــبــلــغ املــــرء الـــرضـــا، مـــا لم 
إلى  الــكــون  عــن  االنفصالي  تفكيره  يــغــادر 
الــتــشــّبــع بــفــكــرة الـــوحـــدة مــعــه. حــيــنــهــا لن 
الله مسارًا  مــع  أنــانــيــا، يظن عاقته  يعود 
الــوصــول  أن  بــل سيفهم   وخــطــيــا، 

ً
مستقا

إلـــى الــلــه يــمــر عــبــر عــاقــتــه مـــع مــخــلــوقــات 
الكون وعناصره، وأن العبادات هي بوابات 
لـــلـــولـــوج إلـــــى عــــاقــــٍة حـــســـنـــٍة مــــع الـــنـــاس 
واملخلوقات وكل ما في الكون، كي يتيسر 
ــا، بــلــوغ الــلــه باعتباره  لــه لــو أحــســن أداءهــ

جزءًا من هذا الكل الذي أوجده الله.
)كاتب من األردن(

مــا يدفع الــحــراك إلــى االســتــمــرار، ففي كا 
البلدين أدى التجريف السياسي إلى عدم 
جاهزية القوى السياسية على االستياء 
قادرًا   

ً
بديا السلطة، وتقديم نفسها  على 

على إدارة جهاز الدولة.
تريد القوى الصلبة )الجيشان السوداني 
والـــجـــزائـــري( الــتــي ورثــــت الــحــكــم وإدارة 
عمر  تنحية  بعد  منفرد،  بشكل  الــدولــتــن 
ــاد مـــكـــونـــات  ــ ــعـ ــ الـــبـــشـــيـــر وبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة وإبـ
واالســتــحــواذ  املشهد،  صـــدارة  سلطتهما، 
األوضـــاع آلخرين،  ترتيب  أو  الحكم،  على 
ــهـــم وســـامـــتـــهـــم.  ــالـــحـ ــا يـــضـــمـــن مـــصـ ــمــ بــ
وينتهز الجنراالت كعادتهم »االنتفاضة« 
ليتقدموا الصفوف، وهو ما تشابه في كل 
الثورات العربية، باستثناء تونس التي لم 
 ،

ً
ها املشهد السياسي طويا

ُ
يتصّدر جيش

ولــم يعبر عن أطماع أو شــروط ملن يحكم 
ترحيب،  محل  ليس  هــذا  ولكن   ،

ً
مستقبا

لينتصر،  فــتــرة  الــحــراك  ولــذلــك سيستمر 
أو يــضــعــف  ــه،  ــبــ ــالــ ــطــ مــ ــعــــض  بــ ــق  ــقــ ــحــ ويــ
بفعل اإلجــهــاد الــثــوري، وعــوامــل التفتيت 

والتدخات األخرى.
ولــــعــــل مــــن أهـــمـــيـــة قـــيـــمـــة االنـــتـــفـــاضـــتـــن، 
من  ســنــوات  ثماني  مـــرور  بعد  اندالعهما 
التي ما زالت تجلياتها  العربية،  الثورات 
وانــعــكــاســاتــهــا مــســتــمــرة، وتــنــوعــت فيها 
الــنــتــائــج مـــا بـــن الــهــزيــمــة واإلخــــفــــاق أو 
تــعــثــر عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر عــلــى الــصــعــيــديــن، 
أهمية  السياسي واالجتماعي. وتزيد من 
الفكاك  الشعبن  مــحــاوالت  االنتفاضتن 
مــــن عــــوامــــل الـــهـــزيـــمـــة الـــســـابـــقـــة لـــثـــورات 
فــي بعض  الــعــســكــرة  أّدت فيها  مــشــابــهــة، 

ترتكبها قوات األمن والجيش في أكثر من 
بلد عربي، بذريعة »الحرب على اإلرهاب«، 
على نحو ما تفعل مليشيات خليفة حفتر 

في ليبيا حاليا. 
ــا، حـــّولـــت الـــدولـــة  ــرهـ ــيـ هــــذه الـــجـــرائـــم، وغـ
الــعــربــيــة مـــن جــهــاز إداري وبــيــروقــراطــي، 
ــنــــن،  ــة املــــواطــ ــدمــ وظـــيـــفـــتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة خــ
الـــدم. كما  ى على 

ّ
اكة تتغذ

ّ
آلــة قتل فت إلــى 

حّولتها إلى جهاز عصابوي )من عصابة( 
متخصص في نهب أموال وثروات الشعوب 
وسرقتها، ومن يعترض على ذلك يتم نفيه 
أو قتله أو إخفاؤه قسريا. صحيح أن العرب 
ليسوا اســتــثــنــاًء فــي هــذا الــصــدد، فجرائم 
االستبداد والسلطوية قديمة قدم اإلنسان، 
ولكن اّدعاء هذه الدولة، ونخبتها الحاكمة، 
أنــهــا األحــــق بــاالســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة، 
واألقــــــــدر عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــحـــكـــم، يــتــنــافــى 
كليا مــع جــرائــمــهــا فــي حــق شــعــوبــهــا. وال 
العربية عن إرهاب  الدولة  إرهــاب  يختلف 
الجماعات الراديكالية، فاألولى تقتل باسم 
السلطة،  احتكار  وبغرض  الدولة«،  »هيبة 
بينما تقتل الثانية باسم »الدين«، وبغرض 
احتكار املجتمع وتطويعه أليديولوجيتها. 
وإذا كان إرهاب األخيرة مؤقتا، فإن إرهاب 
الثانية دائم ويتمّدد، وهو جزء أصيل من 

الروتن اليومي للمواطن العربي.
)أكاديمي مصري(

في برامجها، أو في نشاطها، الدعوة إلى 
والتمييز  والتعصب  والــكــراهــيــة  العنف 
عــلــى أســـس ديــنــيــة أو فــئــويــة أو جنسية 
أو جــهــويــة«، األمــر الــذي يضع الحكومة 
فــي مــــأزٍق حــقــيــقــي، فـــإن هــي منحت هــذا 
من  ومّكنته  القانونية،  التأشيرة  الحزب 
الــعــمــل والـــتـــرشـــح فـــي 80% مـــن الـــدوائـــر 
االنــتــخــابــيــة، كــمــا أعــلــن ذلـــك مــؤســســوه، 
ســتــخــتــرق الـــدســـتـــور واملــــرســــوم املــنــظــم 
ــــزاب، وإن هــــي الـــتـــزمـــت الـــدســـتـــور  ــــألحـ لـ
والقانون، ورفضت تمكن حزٍب ال يقبل 
بهوية تونس العربية اإلسامية، ويدعو 
إلــى هــويــة ولــغــة أخـــرى هــي األمــازيــغــيــة، 
ــٍة مــعــيــنــٍة دون غــيــرهــا،  ويــتــجــه إلــــى فـــئـ
تــربــطــهــا روابـــــط عــرقــيــة عــتــيــقــة، ستجد 
نفسها فــي مــرمــى الــقــوى الــدولــيــة، مثل 
ــات املــتــحــدة  ــاد األوروبـــــــي والــــواليــ ــحـ االتـ
األميركية ومنظمة األمم املتحدة لحقوق 
اإلنـــســـان الــتــي مــارســت ضــغــوطــا كبيرة 
عــلــى نــظــام بـــن عــلــي لــاعــتــراف بحقوق 
الكّرة  الثقافية، وهــا هــي تعيد  األمــازيــع 
عــدة جمعيات  أفـــرز  مــا  بعد سنة 2011، 
ثــقــافــيــة أمـــازيـــغـــيـــة، اســـتـــحـــالـــت، أخـــيـــرا، 
حزبا سياسيا سيلقى التمويل السخي، 
التغطية اإلعامية واالتصالية  لقي  كما 
الازمة، على الرغم من هشاشة تجربته 
وخوائه من أي برنامج سياسي حقيقي، 
يــمــكــن أن يــنــهــض بــتــونــس، ويــســاعــدهــا 
اقتصاديا  الهيكلية  أزمتها  تجاوز  على 

واجتماعيا. 
يعيد ظــهــور حـــزب أمــازيــغــي فــي تونس 
فــي كل  األمازيغية  التجربة  الــذاكــرة  إلــى 
املسألة  كانت  فقد  واملــغــرب،  الجزائر  مــن 
البربرية في البلدين في أوج اعتمالها في 
العشرية األولى من هذا القرن، فانزاحت 
ــى الــســيــاســي  ــ ــقـــافـــي الــــصــــرف إلــ ــثـ مــــن الـ
املحض الذي لم يقتصر على بعث أحزاٍب 
سياسيٍة أمازيغية، كما حدث في املغرب 
األقـــصـــى ســنــة 2005 بــتــأســيــس الــحــزب 
بقيادة  املغربي،  األمازيغي  الديمقراطي 
أحــمــد أدرغـــنـــي، الـــذي ســعــى إلـــى تــدويــل 
املـــســـألـــة الـــبـــربـــريـــة فـــي املـــغـــرب وإحـــــراج 
حّد  األمــر  بلغ  وإنــمــا  املغربية،  الحكومة 
فرحات  يتزعمها  منفى  حكومة  تشكيل 
مهني في فرنسا، والــدعــوة الــى انفصال 
الــقــبــائــل فـــي الـــجـــزائـــر، و»إنــــشــــاء جــهــاز 
 

ّ
ــح فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل يــحــل

ّ
أمــنــي مــســل

على  الجزائرية،  األمنية  السلطات  محل 
الكردية في  قــوات حماية الشعب  طريقة 
ســــوريــــة«، تــمــهــيــدًا ملـــا اعــتــبــره »تــحــقــيــق 
األمازيغ«،  السكان  منطقة  استقال  حلم 
فأي موقف ستتخذه الحكومة التونسية 

تجاه حزب أكال األمازيغي؟
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السودان والجزائر... مواجهة خطاب الهـزيمة والثورة المضاّدة

عن »إرهاب« الدولة العربية

عن حزب أمازيغي في تونس

الصيام وإدراك الرضا

تجاوز حراكا الجزائر 
والسودان حتى اآلن 

نموذج العسكرة 
واالنقسام واالرتهان 

لقوى الخارج

جردة سريعة 
لضحايا األنظمة 

العربية كفيلة 
بكشف جرائمها

ال يمتلك القائمون 
على الحزب األمازيغي 

تجربة تاريخية في 
النضال السياسي 

والمعارضة

آراء

معن البياري

ال ضرورة إلجهاد األذهان في البحث عن أغراٍض أرادها جهاز املخابرات اإلسرائيلية 
)املوساد(، من تزويده صحيفة يديعوت أحرونوت بتفاصيل التفاصيل لجريمة اغتيال 
القادة في حركة فتح، أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر في بيروت، في 
1973، كما نشرتها قبل أيــام، فمن أعــراف دولة االحتالل وتقاليدها أن تزيل صفة 
 باقية. حدث 

ً
الّسرية عن وقائع وحوادث وجرائم عندما ال ترى في األمر حساسية

ذلك مــراٍت. ولنا، نحن العرب، أن نخّمن أن إسرائيل تريد تذكيرنا بأياديها الطولى، 
لها جيدا وطويال،  اغتيال مرّوعة، خطط   على تنفيذ عملية 

ً
قــادرة إذا كانت  وبأنها 

 أيضا على خطف مهندس 
ٌ
في عاصمة عربية قبل ستة وأربعني عاما، فإنها قادرة

فلسطيني، اسمه ضرار أبو سيسي، من أوكرانيا )2011(، وقتل مهندس تونسي، 
اسمه محمد الزواري، في صفاقس )2016(، وقادرة أيضا وأيضا على قتل األسير 
السابق لديها سمير القنطار في سورية )2015(. ولكن هذا األمر ليس األهم، سيما 
 يوما عن العدوان واستهداف املقاومني واملجاهدين 

ّ
أن الوحش اإلسرائيلي لم يكف

الذين جاء مخزيا من صحيفة سعودية، أخيرا، رمي بعضهم باإلرهاب. وإنما األهم 
ربما أن يقرأ العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، املّخ اإلسرائيلي، كيف يصنع القرار، 
نسى الجرائم 

ُ
ط، وكيف يقترف ما يريد. وفي املنزلة نفسها من األهمية أال ت

ّ
وكيف يخط

حمى أسماء الشهداء واملقاومني واألسرى من اإلهمال. 
ُ
اإلسرائيلية، وأن ت

 تياٌر فلسطيني مقاوم 
ّ

كانت حرب اغتياالٍت شرسة نشطت فيها إسرائيل، فيما شق
أسلوب خطف الطائرات والرهائن اإلسرائيليني، في ميونخ )1972( وغيرها. في تلك 
الغضون، فعل التدبير اإلسرائيلي جريمته التي قضى فيها عدوان والنجار وناصر، 
وطالعنا في »يديعوت أحرونوت« أن نحو ثالثة آالف جندي ومخبر وموظف شاركوا 
ا ارتدى زي 

ّ
في العملية التي أدى فيها الجنرال الالحق، إيهود باراك، دورا غليظا، مل

ل بالرصاص، ويشارك في اإلغارة على منازل الشهداء الثالثة. وهو الذي 
ُ
امرأة، وهو يقت

قال، تاليا، إنه لو كان فلسطينيا النتسب إلى إحدى املنظمات »اإلرهابية«. وتشتمل 
وتشويق  إثــارة  عناصر  على  ونشرتها  العبرية  للصحيفة  أعطيت  التي  التفاصيل 
قصصية وفيرة. ثّمة عميل غير إسرائيلي مقيم في بيروت، وعميلة يهودية ابتعثوها 
من كندا لكتابة »سيناريو تلفزيوني«، فيما السيناريو الذي انشغلت به مسح أمكنة 
عملية القتل، واملساعدة في تأمني أسباب نجاحها. تنشر »يديعوت أحرونوت« صورة 
العميلة تلك، ورسوما أعّدت في حينه، وتخطيطاٍت، وصور سيارات وأبنية روقبت. 
وليس في الوسع أن يحسم قارئ التقرير املهم هذا ما إذا كان قوال للصحيفة أم ملن 
زّودوها بما نشرت إّن عملية اغتيال القادة الفلسطينيني الثالثة في بيروت ربما تكون 
أكبر عملية اغتيال في القرن العشرين، وإن إسرائيل امتألت فخرا واعتزازا لنجاحها 

بتلك العميلة الجريئة في قلب بيروت.
لعلها مصادفة، أو ليست كذلك، أن تنشر الصحيفة العبرية التقرير املفصل عن وقائع 
تلك الليلة في ربيع بيروتي بعيد، في أثناء حملة لوبياٍت وأصابع إسرائيلية في الواليات 
الديمقراطي  الحزب  ح عن 

ّ
املرش النجار )29 عاما(،  الفلسطيني عامر  املتحدة ضد 

ملقعد لوالية كاليفورنيا في الكونغرس، ال لشيٍء إال ألنه حفيد أبو يوسف النجار، 
أحد الشهداء الثالثة في تلك الجريمة املشهودة. وتساهم الصحف في دولة االحتالل 
في تشويه الشاب الطموح، والناجح، والذي يعتنق مقولة السالم مع إسرائيل، إذا ما 
قبلت حق الفلسطينيني في تقرير املصير واالستقالل واملساواة، فتكتب »يديعوت 
أحــرونــوت« و»هــآرتــس« عن الجد »اإلرهــابــي الــذي اغتيل«، وقربه من ياسر عرفات. 
مع  اإلسرائيلي  األرشيف  الوسخ من  املقطع  ذلك  تزامن إشهار  املرّجح في  واملعنى 
الحملة الشرسة والنشطة، هناك في أميركا، ضد الناشط الفلسطيني الذي يتحّدث عن 
رؤية والده جريمة قتل والده وأمه إّبان كان في الحادية عشرة من عمره، من دون أن 
تستحكم في حواشيه )الحفيد( نوازع الثأر، وإنما تقيم فيه ثقافة التسليم بالحقائق 

القائمة، من دون التنازل عن الحقوق الفلسطينية. 
 العدو اإلسرائيلي عن محاربة الفلسطينيني على جبهات املاضي، وفي جبهات 

ّ
ال يكف

الخارج والداخل، في كل أرض، فيما الفلسطينيون يقيمون في قاٍع مرّوع، عندما يعتدي 
ممثلون منهم، في مواقع مسؤولية، على البديهيات، بل وعلى العقل أيضا.

بسمة النسور

لم تتوقف الفتاة العشرينية السعيدة عن الثرثرة بصوت مرتفع حاد وزاعق، يدق 
على العصب السابع مباشرة، ألنه كان  يشبه صوت مرور لوح طبشور على لوٍح 
خشبي في يد معلم  مدرسة  حكومية حانق. باشرت الفتاة التي تعاني حتما 
من اضطراب فرط الثرثرة حديثها الفوضوي غير املترابط بال انقطاع، حتى أنها 
لشدة حماستها لم تفكر بالتقاط أنفاسها، وقد تدفق السكر الوغد  إلى خالياها 
ألحقته بحبتي  إفطارا شهيا  تناولت  أفــادت،  ما  بشكٍل سخي، كونها، بحسب 
لم  أنها  أكــدت  والقرفة، بعد صيام يوم طويل،  والجوز  بالجنب  قطايف محشوة 
تعان فيه سوى قليل من العطش، فخلدت إلى النوم ثالث ساعات متواصلة، قبل 
أن توقظها املاما، طلبا ملساعدتها في  إعداد طاولة اإلفطار، حيث إن الوالد وبقية 
رتجى من يقظتهم. واصلت 

ُ
اإلخــوة كانوا حينها  مرميني كالقتلى، ال فائدة  ت

قصفها املتواصل بال رحمة، منذ  لحظة جلوسها وصديقتها الصامتة عديمة 
الجنسني،  زبــائــٌن كهول من  يــرتــاده  الــذي  الصغير  الحي  الشخصية في مقهى 
ني لألحفاد 

ّ
، حال وصولهم، ممتن ممن يحملون حواسيب يشغلونها بزهٍو خفيٍّ

مرغمني  فالتحقوا  التكنولوجية،  أميتهم   مــن  التخلص  فــي  ســاعــدوهــم  الــذيــن 
بركب العصر املنطلق بسرعة خاطفة، غير عابئ بمجاراة قدراتهم البطيئة على 
استيعاب املتغيرات، وأنشأوا حساباٍت على مواقع التواصل، أباحت لهم التعبير 

عن أفكارهم التي ال تهم أحدا. 
ــد  خلفتهم  ضجرين  الــعــمــر بمشقة وعــنــاء، وقـ ــة منتصف  تــعــّدى هــــؤالء  أزمـ
من  البائسة  ومظاهرها  الشيخوخة،  على  دفينا  حقدا  يكنون  حزانى،  مكتئبني 
العنق  وتــدلــي  التجاعيد،  وغــزو  البشرة  وتــرهــل  مفرطة  وسمنٍة  عظام  هشاشة 
مثل ديك حبش قبيح، متذّمرين من لعنة الصحو املبكر، ومن الحميات الغذائية 
الـــدم، وقــد بــات جميعهم  على  إلــى خفض نسبة الكولسترول فــي  الــتــي تــهــدف 
ابتاعته صباحا من »مكة مــول« يليق  الــذي  بــأن قميصها األصفر  ــٍة  علٍم ودرايـ
بلون عينيها، على الرغم من أن والدتها أبدت  تحفظها على اللون، لكنها، بسبب 
الصيام واالنهماك في إعــداد وجبة الفطور لم تناقشها في األمــر. لم يكن لديها 
 ،

ّ
»الهيبىة«، وتلف الثالث من مسلسل  الجزء  رغبة، وهي تتابع حلقة معادة من 

في الوقت ذاته، ورق العنب، وتحشو حبات الكوسا باألرز واللحم املفروم،  وهو 
الطبق املفضل للسيد الوالد الذي أبدى امتعاضا شديدا من التعديل الوزاري الذي 
أجري أخيرا على حكومة عمر الرزاز، واعتبره تعديال مخيبا لألمل، خصوصا 
أنه عاد بالرجل األقل شعبية  في األردن، وزير الداخلية السابق الذي تقلد املنصب 

ذاته مليون مرة. 
وأشارت البنت إلى أن والدها املتقاعد حديثا من مؤسسة حكومية لم  يصمت،  
بل عبر عن رأيــه بمنتهى الشجاعة والــوضــوح، من خالل مجموعة »بوستات« 
نارية، حصلت على مجموعة  كبيرة من الاليكات التي تشيد بوطنيته وحرصه 
على الصالح العام. وحني سألته: هل ستذهب  الليلة إلى الجوار الرابع يا والدي.. 
الطويلة،  الوقفة  على  بقدر  مــا  بتوجعني،  مفاصلي  يــابــا،  »صعب  متثاقال:  رد 
بعدين بدي أروح على ديوان العشيرة، أبارك ملعالي ابن العم، ألنه ضل باملنصب، 
عوا إشاعة إنه طاير، وهيو رح يضل قاعد على قلوبهم.. الله 

ّ
مع أنه الحساد طل

يقويه«.  ظل دور الصديقة املرافقة  محدودا جدا، ال يتعدى تعليقا مقتضبا أو 
همهمة أو إيماءة موافقة. 

املزعجة  الــزائــرة  هــذه  على سلوك  واحتجاج  نــظــرات سخط  »الختيارية«  تــبــادل 
الطارئة التي أفقدت املكان الوقور املتزن مهابته. لم تنتبه الثرثارة الصغيرة إلى 
كمية القلق واإلزعاج الذي سببته لهم. قالت لصديقتها الهادئة أكثر مما ينبغي: 
املتطفلني   بهؤالء املسنني 

ٌ
العجزة، وهو مكتظ املكان ال يروقني، يشبه دار  هذا 

طاقتهم  من  باالختناق  أشعر  السمع.  استراق  يكفون عن  ال  الذين  الفضوليني 
السلبية، ونظراتهم الحاقدة الحسودة، دعينا نغادر إلى مكاٍن أكثر ألقا وحيوية.

سامح راشد

»أريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء، وأن يمتلكوا اقتصادًا عظيمًا، ولكن عليهم االتصال، 
وإذا فعلوا فنحن جاهزون للتفاوض معهم«. .. ربما قليلون فقط يمكنهم تصديق أن 
ى سياسة 

ّ
هذه الكلمات جاءت على لسان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي تبن

هجومية ومواقف حادة تجاه طهران منذ دخوله البيت األبيض، بل إنها كانت جزءًا من 
حملته االنتخابية. لكنها ليست املرة األولى التي يغّير فيها ترامب مواقفه، وتتناقض 
كلماته وتصرفاته، فقد جاء هذا الغزل املفاجئ في توقيت شديد الحرج والتأزم بني 
الجانبني، بعد أن تفاقم التوتر إلى تحريك قطع بحرية أميركية باتجاه الخليج، واحتدمت 
الحرب النفسية إلى مرحلة إطالق تصريحات نارية وتهديدات صريحة. بل إن ترامب 
في التصريحات نفسها التي غازل فيها إيران لم ينف احتمال انفجار املوقف واندالع 
مواجهة مسلحة معها!. على الجانب املقابل، ال تقل املواقف الرسمية الصادرة من طهران 
اندفاعًا وتحّديًا وتناقضًا، عن نظيرتها األميركية، فقد بلغ التحدي بكبار مسؤولي 
الحرس الثوري ووزارة الدفاع اإليرانية إلى وصف التهديدات األميركية بأنها جوفاء، وأن 
اإلدارة األميركية عاجزة عن مواجهة طهران. وقد مثلت هذه التصريحات االستفزازية 
قمة التصعيد من طهران، بعد أن سبقتها سلسلة تحذيرات لواشنطن من محاولة 
إضعاف االقتصاد اإليراني وخنقه. خصوصًا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب صراحة 
أنها تسعى إلى »تصفير« صادرات النفط اإليرانية.  وكما جمعت مواقف واشنطن 
بني النقيضني، التهديد والتهدئة، فإن إيران أيضًا زاوجت بني التحّدي والتغاضي، فقد 
تغافل وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، عن اندفاعات ترامب ولهجته العدائية، 
بل رفع عنه مسؤولية التصعيد والتوتر مع طهران. وقال إن »ترامب ال يريد مواجهة 

عسكرية مع بالده، لكن بعض املحيطني به هم من يدفعونه إلى الحرب«. 
نحن، إذًا، أمام حالٍة من الشد والجذب وحرب األعصاب. أو، بعبارة أكثر وضوحًا، 
هي سياسة عض األصابع بني الطرفني. ومن املفارقات أن كليهما يجيدانها بامتياز، 
السياسة، كما في غزل  فاإليرانيون أصحاب نفس طويل وصبر غير محدود في 
السجاد، وهم أيضًا التجار رجال »البازار« الذين يجيدون املقايضة والتفاوض. أما 
ترامب، فهو رجل الصفقات والضغط على الخصوم وابتزاز الحلفاء، ليس بالضرورة 
لتفجير العالقات وخــوض معارك وحــروب. بــل، على األرجــح، للحصول على أعلى 
مكاسب وتنازالت منهم، بأقل تكلفة أميركية ممكنة، فبينما كان ترامب يكيل االتهامات 
للروس ولإليرانيني، بسبب وجودهم في سورية، إذا به يقّرر خروج القوات األميركية من 
هناك ليتقاسماها إلى حد التنازع على النفوذ السياسي والقواعد العسكرية واإلعمار 
االقتصادي. وبعد أن وصل التراشق إلى قمة التوتر مع كوريا الشمالية إلى حد التهديد 
باستخدام الزر النووي، دخل فجأة في مسار تفاوضي، وعقد أكثر من قمة مع نظيره 
كيم. وهو نفسه، ترامب، الذي يهّدد الصني، ويرفع التعريفة الجمركية على بضائعها، 
فيما يعقد مفاوضات تجارية معها، ويعلن رسميًا تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق عادل 
ومرٍض. أما إيران، فقد كانت في الثمانينيات تعادي »الشيطان األكبر«، وترفع شعار 
ت أسلحة أميركية بوساطة إسرائيلية. ثم نسقت مع 

ّ
»املوت ألمريكا«.. في وقت تلق

واشنطن ضد العراق مرتني، في مطلع التسعينيات، وتم ضرب العراق وكسر قوته 
العسكرية، ثم في األلفية الجديدة، حيث جرى احتالل العراق نفسه وتفكيك جيشه. 
وال تضارب  تناقض مصالح،  ليس  وواشنطن  طهران  بني  الحاصل  الشديد  التأزم 
سياسات، بل مجرد تنافس بني تاجرْين على تقسيم الحصص وتوزيع النسب في 
املكاسب والعوائد، فال طهران تملك محاربة واشنطن، وال األخيرة تريد ذلك. بل على 
العكس، تدرك إيران جيدًا أهمية تحييد واشنطن وإسرائيل، وخطورة استعدائهما. 
كما أن استمرار الفزاعة اإليرانية يحقق لواشنطن وتل أبيب مكاسب إقليمية أعلى 

كثيرًا من محاربتها وكسر شوكتها.

تلك الجريمة البعيدة... وغيرها الزائرة المزعجة الطارئة

لعبة طهران وواشنطن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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»من صحنك لصحن غيرك«

السكري 
يهدد 

بالسرطان

17

طرابلس ـ انتصار الدنان

فــي شــهــر رمــضــان تمتلئ مــوائــد اإلفــطــار 
 كثيرًا 

ّ
املــأكــوالت، لكن بــأنــواع مختلفة مــن 

مـــن الـــنـــاس يـــجـــدون بـــالـــكـــاد مـــا يــأكــلــون. 
ــبـــاب، في  ــذات مـــا دفــــع مــجــمــوعــة مـــن الـــشـ ــالــ هــــذا بــ
منظمة الشبيبة الفلسطينية في مخيم نهر البارد 
جئني الفلسطينيني، في طرابلس شمالي لبنان، 

ّ
لل

إلـــى إطـــلق مـــبـــادرة لــتــوفــيــر وجــبــة طــعــام لعائلت 
محتاجة بعنوان »من صحنك لصحن غيرك«.

الشبيبة شذى  اإلعلمية في منظمة  املنسقة  تقول 
ــــنــــا نتلمس 

ّ
ــديـــد«: »ألن »الـــعـــربـــي الـــجـ ــال لــــ ــعـ عــبــد الـ

حــاجــات الــنــاس، ونـــدرك الــوضــع املعيشي الصعب 
في املخيمات، عمدنا إلــى إطــلق فكرة: من صحنك 
لصحن غــيــرك، فــي شهر رمــضــان. الــفــكــرة تتمحور 
حول الطبق اليومي الذي يعّده الناس لإلفطار مهما 
كان نوعه، فمن الطعام الذي يعدونه يستطيعون أن 
يقدموا صحنًا ألنــاس محتاجني له، وال يعرف من 
يقدمون الصحن إلى أّي بيت سيصل ومن سيأكله«.
إحصائية  بــإجــراء  هــذه  مبادرتنا  »سبقنا  تضيف: 
التي ال تملك قوت  املخيم،  املحتاجة في  عن األســر 
يــومــهــا، كــمــا جــلــنــا عــلــى الــبــيــوت الـــتـــي صنفناها 

املــبــادرة  قـــادرة على تقديم صحن يــومــي، وطرحنا 
املساهمة  فــي  يرغب  ممن  وطلبنا  أصحابها،  على 
رمــضــان،  شهر  فــي  للمحتاجني  الــيــومــي  بالصحن 
أن يدّون اسمه في قائمة أعددناها، وبالفعل سجل 

البعض أسماءهم من أجل التبرع بالطعام«.
عن عمل املنظمة ومبادرتها هذه، تقول عبد العال: 
»نحن في فرع املنظمة في مخيم نهر البارد، عشرون 
شــخــصــًا، جــمــيــعــنــا مــتــطــوعــون فـــي خــدمــة الــنــاس، 
سواء في هذه املبادرة أو في مبادرات سابقة. فكرة 
هذه املبادرة جديدة في كيفية تطبيقها، فاملتبرعون 
املخيم  أهــل  بل من  أو جمعيات،  ليسوا مؤسسات، 
في  استطاعتهم.  بــقــدر  يساهمون  الــذيــن  أنفسهم، 
 عــام ننفذ فكرة معينة في شهر رمضان، وعيد 

ّ
كــل

الفطر، فكنا أحيانًا نجلب امللبس لنقدمها للناس 
نا هذه املرة 

ّ
بمناسبة العيد، وتحديدًا لألطفال، لكن

طرحنا فــكــرة اإلفــطــار، فــالــغــذاء هــو األولــويــة. إطــار 
املــبــادرة صغير جــدًا، ألننا ال نملك إمكانات ماّدية 
ــــك، فـــاإلمـــكـــانـــات هـــي مـــن صــحــون  تــســاعــدنــا فـــي ذلـ
الــنــاس املــتــبــرعــني مــن أهـــل املــخــيــم«. تــضــيــف: »بعد 
العديد  وتسجيل  املخيم،  في  البيوت  على  جولتنا 
ا 

ّ
 املــتــبــرعــني، أعلن

ّ
مــن األهــالــي أســمــاءهــم فــي ســجــل

مــبــادرتــنــا عــبــر صــفــحــتــنــا عــلــى مــوقــع فــيــس بـــوك، 

أخبرنا  كما  األصــدقــاء،  وعلى صفحات وحسابات 
 هذا 

ّ
أن أصدقاءنا، وهم أخبروا معارفهم«. تضيف 

املخيم  إلى مشاركة شباب من  أدى  الكبير  التفاعل 
في املبادرة، التي حملت إلى جانب اسمها شعاري 

»لنتشارك الطعام يا أوالد البلد«، و»فكر بغيرك«.
ــاركـــني فـــي املـــــبـــــادرة، تـــقـــول عــبــد الـــعـــال:  وعــــن املـــشـ
»غالبية األشخاص املتبرعني واملستفيدين هم من 
مخيم نهر البارد، وكنا ننوي أن نقوم بهذه املبادرة 
مرة أسبوعيًا فقط، لكن عندما وجدنا إقبااًل كبيرًا 
من املتبرعني، نحاول قدر املستطاع أن نقدم وجبات 
إلى  كثيرين  يوميًا، وخصوصًا مع حاجة  اإلفــطــار 
ــول نــوعــيــة املـــأكـــوالت،  هـــذا الــصــحــن الـــيـــومـــي«. وحــ
تــضــيــف: »الــعــديــد مــن الــنــاس يــشــاركــون فــي تقديم 
ــأكـــوالت الــتــي تــصــل إلـــى مركز  الــطــعــام، وجــمــيــع املـ
املـــبـــادرة جــيــدة، فــهــي تحضر طــازجــة عــقــب انتهاء 
ربــــات املـــنـــازل مــن الــطــبــخ مــبــاشــرة. ونــحــن بــدورنــا 
نــعــمــل عــلــى تــوضــيــب الــطــعــام فــي عــلــب خــاصــة، ثم 

نوزعها بحسب قائمتنا«.
 املبادرة تمكنت من تجاوز 

ّ
تشير عبد العال إلى أن

اليومي  الصحن  تأمني  على  قدرتها  حــول  الــخــوف 
واثقني  عليها  الــقــائــمــون  بــات  وهــكــذا  للمحتاجني، 
املتابعة يوميًا حتى نهاية  ــادرون على  قـ ــهــم 

ّ
أن مــن 

 العديد من الناس يحبون 
ّ
شهر رمضان: »اتضح أن

أعمال الخير، والتبرع بالطعام للمحتاجني، وبهذه 
نهاية  حــتــى  مــبــادرتــنــا  متابعة  نستطيع  الــطــريــقــة 

رمضان الحالي«.
 فــكــرة املــبــادرة 

ّ
ويــشــدد كثير مــن املــشــاركــني على أن

 مــن يــريــد الــقــيــام بــعــمــل مــا ملــســاعــدة 
ّ
هـــذه تــؤكــد أن

 من أّي جهة، بل يستطيع 
ً
الناس، لن ينتظر تمويل

بنفسه وبأقل الجهود أن يساعد املحتاجني.

مجتمع
 الكثير مــن املــرضــى الــذيــن يعانون مــن حــصــوات مــراريــة وآالم في 

ّ
أشـــارت دراســـة حديثة، إلــى أن

 تلك العملية الجراحية قد 
ّ
املــرارة، ما يعني أن البطن، ال يشعرون بتحسن كبير بعد استئصال 

ال تكون ضرورية على الــدوام. وقال الدكتور فيليب دو روفــر، الباحث املشارك في الدراسة، التي 
الجامعي  رادبـــاود  في مستشفى  الهضمي  الجهاز  وجـــّراح  الطبية،  »النسيت«  مجلة  في  نشرت 
 عملية استئصال املرارة لن 

ّ
 هناك احتماالت مرتفعة بأن

ّ
 على املرضى »أن يعلموا أن

ّ
بهولندا، إن

)رويترز(  آالم البطن التي يعانون منها«. 
ّ

 لكل
ً
تشكل حل

عثرت السلطات املكسيكية على رفــات 35 شخصًا في مقابر جماعّية، في واليــة خاليسكو على 
ه تم 

ّ
ساحل املحيط الهادئ في وسط املكسيك. وقال املدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس، إن

 من بني القتلى »27 جرى 
ّ
العثور على معظم الجثث في مزرعة في منطقة زابــوبــان. وأوضــح أن

 عدد 
ّ
ر من أن

ّ
تلوا«، مضيفًا أنه »تّم التعرف إلى هوية شخصني حتى اآلن«. وحذ

ُ
تقييدهم عندما ق

القتلى قد يرتفع. ويبلغ عدد املفقودين أكثر من أربعني ألف شخص في املكسيك، التي تشهد أعمال 
)فرانس برس( عنف مرتبطة بتهريب املخّدرات. 

العثور على رفات 35 شخصًا في المكسيكاستئصال المرارة غير ضروري في بعض الحاالت

فرع  الفلسطينية،  الشبيبة  منظمة  صفحة  تنشر 
الرمضانية يوميًا  أخبار مبادرتها  البارد،  نهر  مخيم 
على صفحتها على موقع »فيسبوك«، باإلضافة 
قبل  الموضبة،  المتنوعة  المأكوالت  صور  إلى 
المبادرة  شكرت  كذلك،  المحتاجين.  إلى  إرسالها 
بيت  كشافة  وقيادة  أشبال  المنشورات،  أحد  في 

المقدس، على تطّوعهم في توزيع الطعام.

كشافة

للسكري- النوع الثاني أبعاد أخطر من 
املرض نفسه. هذا ما يؤكده باحثون في 
مــن جامعة »شانغهاي  أخــيــرة  دراســـة 
جياو تونغ« الصينية. فقد أشاروا إلى 
أّن الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي مرتبط 

بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
تــابــع فــريــق الــبــاحــثــن حــالــة 410 آالف 
املصابن  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  و191 
بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي، تــتــراوح 
أعمارهم بن 20 و99 عاما في الصن. 
ــتـــي اســتــمــرت  ــة الـ ــ ــــدراسـ ــــي بــــدايــــة الـ وفـ
أّي من  لــم يكن  إلــى 2017،  مــن 2013 
املــشــاركــن مــصــابــا بــالــســرطــان، لــكــّن 
الفريق رصد في نهايتها إصابة 8485 
مشاركا بأنواع مختلفة من السرطان.

الـــبـــاحـــثـــون أّن خــطــر اإلصـــابـــة  ووجـــــد 
زاد بنسبة 86  الــبــروســتــات  بــســرطــان 
بالنوع  املصابن  الذكور  لــدى  املائة  في 
بنظرائهم   

ً
مقارنة السكري  من  الثاني 

األصــحــاء، كما كــان لديهم خطر كبير 
لإلصابة بسرطانات الدم والجلد والغدة 
ــلــيــمــفــاويــة والــكــلــى  ــغــــدد ال ــ ــيـــة وال الـــدرقـ
والــكــبــد والــبــنــكــريــاس والــرئــة والــقــولــون 

واملعدة.
أما بالنسبة لإلناث املصابات بالسكري 
الثاني، فقد كن أكثر عرضة  النوع  من 
ــبــلــعــوم،  لــخــطــر اإلصــــابــــة بـــســـرطـــان ال
واملــرارة والكبد واملــريء والغدة الدرقية 
الليمفاوية  والغدد  والبنكرياس  والرئة 
والرحم والقولون والدم والثدي واملعدة.

ــيـــات  ــتـ فــــــي الـــــــصـــــــورة مــــــن الـــــهـــــنـــــد، فـ
ــع مـــرضـــى الـــســـكـــري،  مــتــضــامــنــات مــ
لكّن التضامن وحده ال يكفي، بحسب 
الــبــاحــثــن الـــذيـــن يـــؤكـــدون أّن املــطــلــوب 
اســتــراتــيــجــيــات أفــضــل لــوقــايــة هـــؤالء 

املرضى من السرطان.
)العربي الجديد، األناضول(

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

)Getty /سايكات بول(

إلى أين تسير السعودية؟ عن ثعابين اليمن

16

ــي بــــاد الــحــرمــن  ــي الـــســـعـــوديـــة؟ هـ ــن هـ مـ
الباد  الشريفن وقبلة كل املسلمن، وهي 
بــزيــارتــهــا كــل مــؤمــن ومسلم،  الــتــي يحلم 
العرب  الدينية وقيمتها لدى  نظرا ملكانتها 
واملــســلــمــن. لكن الــســؤال الـــذي يــطــرح: هل 
الذي  السعودية؟ وما  السعودية هي  بقيت 

جّد على السعودية؟ وماذا تغّير فيها؟
السعودي/  الفاشل  والتحالف  اليمن  حرب 
ــى كـــشـــف مــطــامــعــهــم  ــ ــ اإلمــــــاراتــــــي أديـــــــا إل
ــوانـــئ واملـــواقـــع  فـــي الــيــمــن، فــالــعــن عــلــى املـ
اإلستراتيجية في اليمن، ال عاصفة الحزم 
ــّدع آذانــنــا بها  ــل الــتــي صـ وال عــاصــفــة األمـ
ولم  العسيري،  أحمد  الــســعــودي،  املتحدث 

ينجز شيئا غير املجاعة واألوبئة.
مـــا خــفــي أعـــظـــم: ســـجـــون ســـريـــة وإخـــفـــاء 
قسري واغتياالت لكل من ينطق أو ينتقد 
صارخة  انتهاكات  وقــراراتــهــا،  السعودية 
لحقوق اإلنسان في اليمن، وفي السعودية 
نفسها، فعن أي سعودية نتحدث؟ ما الذي 

قلب السعودية رأسا على عقب؟
ما يؤكد ذلك، أغبى عملية اغتيال في تاريخ 
الصحافي  اغتيال  السياسية،  االغــتــيــاالت 
املعارض، جمال  الناصح وليس  السعودي 

خاشقجي، الذي قتل في قنصلية باده في 
إسطنبول، لم تظهر جثته ولم يتم دفنها. 

تــركــيــا  تــــوريــــط  مــنــهــا  أرادوا  عــمــلــيــة  هــــي 
وقطر، لكن لم يكن اإلنجاز وفق ما يخدم 
مصالحهم، بقدر ما فضحت ملف حقوق 
االغتياالت  وملف  السعودية  فــي  اإلنــســان 
ــاء الـــقـــســـري، حــتــى  ــ ــفـ ــ ــتــــطــــاف واإلخـ واالخــ
ــتــــون( لــم  ــ ــتـــز كــــارل ــنـــدق ريـ ــــي فـ األمــــــــراء )فـ
يسلموا، وأيضا العلماء واملشايخ. وختمها 
نــظــام الــســعــوديــة بــتــجــاوز كـــل الــنــوامــيــس 
ــيــد بــاخــتــطــاف الــنــســاء  ــتــقــال ــادات وال ــ ــعـ ــ والـ
واعــتــقــالــهــّن وتــعــذيــبــهــّن، وهـــو مــا يــعــد من 
ــيـــع الـــحـــســـاســـة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة  املـــواضـ

للمرأة والنساء.
ــراء  عــن أي ســعــوديــة نــتــحــدث؟ ابــتــزاز األمـ
مقابل حريتهم وإهانتهم وإذاللهم وإذالل 
ــى حــــصــــار لــقــطــر  ــ ــ ــة إل ــافــ ــاإلضــ ــم، بــ ــهـــ ذويـــ
ــعــمــرة والــحــج،  ــان مــواطــنــيــهــا مـــن ال ــرمـ وحـ
التي  السعودية  النوايا  تعكس  أفــعــال  لهي 
لــم تــتــرك شيئا لــم تفعله، بــل وصــل األمــر 
إلى حد تخريب مجلس التعاون الخليجي 
وتماسكه، ومن قبله جامعة الدول العربية.

تــرفــض الــســعــوديــة الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا 

بالتدخل  لنفسها  تــســمــح  لــكــن  الــداخــلــيــة، 
في شؤون غيرها عبر جيشها في اليمن 
أو بــمــالــهــا الــفــاســد فـــي تـــونـــس والــجــزائــر 
والسودان وليبيا ومصر وسورية والقائمة 

تطول.
حتى أرض صالح لم تسلم من املهرجانات 
ى 

ّ
الرسول صل فيها  قال  والتي  واملراقص، 

الله عليه وسلم ألصحابه في أثناء مرورهم 
باملنطقة قبل غــزوة تبوك »ال تدخلوا على 
هـــؤالء املــعــذبــن إال أن تــكــونــوا بــاكــن، فــإن 
لـــم تــكــونــوا بــاكــن فـــا تــدخــلــوا عــلــيــهــم أن 
يصيبكم مــثــل مــا أصــابــهــم«. وفـــي بعض 
الــروايــات أنه ملا مر باملنطقة أســرع راحلته 

ونهى عن دخول منازلهم.
الجديدة«،  »السعودية  إنها  بعضهم  يقول 
وإنـــــه خـــطـــاب الــتــجــديــد ولـــغـــة الـــحـــداثـــة. ال 
اليمن وليبيا  إنــهــا لعنة دمـــاء األبــريــاء فــي 
ومصر وسورية، إنها لعنة املعتقلن ظلما، 
إنها  التعذيب،  تحت  نحبهم  والذين قضوا 
وقطعت  قــتــل  ـــذي  ال ــاء خاشقجي  دمـ لعنة 
أوصاله، لنكون أمام سؤال: إلى أين تسير 

السعودية؟
أحالم رحومة )تونس(

ــر مـــظـــاهـــرة ســتــشــهــدهــا مـــديـــنـــة تــعــز  ــ لـــعـــل آخـ
فــي جــمــهــوريــة الــيــمــن املــمــزقــة، ســتــكــون باسم 
»ثعابن جبل جرة«. سيدعون إليها، كما دعوا 
وجماهيرهم،  وسيقفون،  قبلها،  مسيرات  إلــى 
على  لقيت حتفها  الاتي  األفاعي  ذوي  بجوار 
ظهر جبل جرة الواقع شمال غرب املدينة، وهذا 
أن  منذ  تــعــز،  مــقــاومــة  فيه  قــد عسكرت  الجبل 

نشأت في عام 2014.
ســتــرفــع فـــي مــســيــرة الــثــعــابــن )إن كــتــبــت لها 
كـ  واأللــم،  التوجع  بالخروج( شعارات  اإلمـــارات 
على  وسيتباكون  الوكيل«،  ونعم  الله  »حسبنا 
ــتــلــت وســفــكــت دمــاؤهــا ظلما 

ُ
األفــاعــي الــاتــي ق

وُعدوانا.
ــن وحــشــيــة  ــع بـــحـــرقـــة عـــ ــيـ ــمـ ســـيـــتـــســـاءل الـــجـ
املجاهدين في قتل األفاعي القابعة في جحورها، 
وكيف راق لهم قتلها، وهي لم تحمل في جوفها 

إال سما زعافا. يا ويلهم، إنهم ملجرمون
ــي خـــتـــام مــســيــرتــهــم، ســـيـــصـــدرون بــيــانــا  ــ وفـ
الذين  املــجــاهــديــن  أولــئــك  فيه  يــديــنــون  حقوقيا، 
اســتــوطــنــوا الــجــبــل، وأزعـــجـــوا الــثــعــابــن، ناهيك 
قــامــت بها لجنة املجاهدين  الــتــي  املــاحــقــة  عــن 
األمنية، وطاولت كبرى الحّيات املطلوبة بجرائم 

اغتياالت سابقة.

ــنــقــابــات  وســـيـــدعـــون املــنــظــمــات اإلنـــســـانـــيـــة وال
الثعابن  الدولية واملحلية، للتضامن مع  املهنية، 
املــســاملــن، وأحــقــيــتــهــم بــاســتــيــطــان جــبــل جــرة. 
ورســالــتــهــم الــتــي يـــــودون إرســـالـــهـــا مـــن خــال 
هـــذه املــظــاهــرة الــجــمــاهــيــريــة، هــي للعالم أجــمــع، 
وللتجمع اليمني لإلصاح في تعز خصوصا، 
وهي »أن لجنة املجاهدين األمنية قد انتهكت كل 
الحرمات، وتهجمت على أوكــار  الثعابن حتى 
كبير  بــن  تفرقة  دون  الكثير،  وقتلت  األبــريــاء، 
وصغير، وذكــر وأنــثــى، ســام وغير ســام«. كما 
أن جبل جرة ليس ملكا خاصا بإصاح تعز، 
بل هو ملك لكل الكائنات التي تدب على ظهره 

منذ آالف السنن.
ومـــا أشــبــه هـــؤالء الــثــعــابــن، بــمــرتــزقــة اإلمــــارات 
وعمائها، ال سيما أولئك القتلة في كتائب أبي 
العباس اإلرهابية، بل هم من الثعابن أخطر. هذا 
حالنا في تعز أيها الناس، ولم نَر  في مدينتنا 
سوى  بضربنا  الشر  لتحالف  شرعنا  أن  منذ 

املوت والقهر الذي شبعنا منه.
يا لغبائنا حن خرجنا رافعن صورة سلمان، 
وقلنا له »اضرب«. كنا نريده أن يضرب الحوثي 

فضربنا على غفلة منا.
موفق السلمي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

سميرة المسالمة

ــقــــول األمـــــــني الــــعــــام لــلــمــجــلــس الـــنـــرويـــجـــي  يــ
الـــنـــزوح يتطلب  لــلجــئــني، يــــان إيـــغـــلنـــد، إن 
»عــنــفــًا شــديــدًا لــلــغــايــة، وخــوفــًا مــن الـــكـــوارث، 
وأرضها  منزلها  مــغــادرة  على  عائلٍة  إلجــبــار 
وأمـــلكـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا«. وهــــو إذ يــتــوقــع أن 
ف 

ّ
تــلــك أســبــاب الــنــزوح الــرئــيــســيــة، فــإنــه يخف

مـــن حــقــيــقــة مـــا يــجــري مـــن مـــجـــازر ومـــحـــارق، 
حتى يتم تهجير ما يقرب من نصف الشعب 
السوري خــارج سورية وداخلها. وإذ تجاوز 
النازحني من سورية 1.6 مليون سوري  عدد 
في العام األخير فقط )2018(، فإن ما تعتقده 
روسيا والنظام السوري مخالف لذلك، فهما 
ما يــزاالن يقدمان الدعوة تلو األخــرى لعودة 
ــّدة  الـــســـوريـــني إلــــى بــــلدهــــم، مــعــتــبــريــن أن حـ
الصراع تراجعت، حسب الدعوة التي وجهها 
ــة إنــتــرفــاكــس  ــالــ األســـــــد، ونــقــلــتــهــا آنـــــــذاك وكــ
في  ليؤكدها  وعـــاد   ،)2018/7/27( الــروســيــة 
خــطــابــه أمـــــام رؤســــــاء املـــجـــالـــس املــحــلــيــة في 
يعيق  مــن  أن  معتبرًا   ،)2019/2/17( ســوريــة 
 
ً
لــهــم، متجاهل الــــدول املضيفة  عــودتــهــم هــي 

أسباب مغادرتهم وانتزاعهم من وطنهم.
قناة  التقته  الــذي  الــســوري  الشاب  وإذ يحّدد 
جــبــل  مــــن  ــازح  ــ ــنـ ــ الـ  ،)2019/5/8( ــزيــــرة  الــــجــ
ــه أو  ــاتــ ــبـــارة صـــريـــحـــة، أولــــويــ شــحــشــبــو، بـــعـ
أولويات  أن يمثل  فــإن ما قاله يمكن  أحلمه، 
ــاربــــني مــــن الــقــصــف  ــهــ ــوريــــني الــ ــســ ــيـــع  الــ ــمـ جـ
الوحشي للنظامني، الروسي والسوري، وهو 
إليها مع  يــأوي  إذ يقتصر حلمه على خيمٍة 

توفيق شومان

ليست مسألة تفصيلية وال عادية، أن يخرج 
مــوظــفــو الــقــطــاع الـــعـــام فـــي لــبــنــان، فــيــســّدوا 
الطرقات ويتمّردوا على  الزعامات، ويهّددوا 
التي عرفتها  الربيعية  التجارب  باستنساخ 
أقطار عربية عدة منذ عام 2011. وحني يقال 
العام  القطاع  فــألن  ليست عادية،  املسألة  إن 
التوظيفية  آلياته  تتشكل  ب، 

ّ
اللبناني متحز

ـ املذهبي  طبقًا لقواعد التحاصص الطائفي 
ـ الـــحـــزبـــي، فـــل يـــدخـــل الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة إال 
الـــحـــزبـــيـــون املـــحـــظـــيـــون بـــعـــوامـــل الــــقــــوة مــن 
داخل الحلقات الضيقة والنافذة في األحزاب 
غير  أو  الحزبيون،  املستضعفون  أمــا  ذاتها، 
املــتــحــزبــني، فـــل نــصــيــب لــهــم مـــن الــوظــائــف 

العامة، وال ممر وال مدخل.
وإذ جرت العادة في أنظمة الحزب الواحد، أن 
طابع  الدولة  مؤسسات  في  التوظيف  يأخذ 
ــــوالء لــلــحــزب، ففي  االنــتــســاب الــحــزبــي أو الـ
»الحالة اللبنانية« يتمحور هذا الطابع حول 
»األحزاب الحاكمة«، التي ذهبت إلى توسيع 
ــداد  ــ ــعــــام وتــضــخــيــمــه، لــتــصــل أعـ ــقـــطـــاع الــ الـ
ــقـــارب 300 ألــــف شخص  ــا يـ مــوظــفــيــه إلــــى مـ
النهار، 2019/2/18(، نصفهم كما  )صحيفة 
تفيد دراســات ومسوحات ميدانية ال حاجة 
لهم، وال عمل سوى تقديم والءاتهم لألحزاب 

وزعمائها.
ــال الــتــمــعــن فــــي طــبــيــعــة الـــحـــراكـــات  ــ ــــي حـ وفـ
املــطــلــبــيــة الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي هـــذه 
اآلونـــة، تتقدم إلــى الــعــني الــنــاظــرة تظاهرات 
ــقــــاعــــديــــن،  ــتــ ــكــــريــــني املــ وإضـــــــــرابـــــــــات  الــــعــــســ
ــزي،  ــ ــركـ ــ ــرف املـ ــ ــــصـ ــفــــي املـ ــاة، ومــــوظــ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ

أوالده، مكتفيًا ببصلة يسّد بها جوعه معهم، 
ــذلـــك الـــحـــلـــم يـــطـــرح عــــشــــرات األســئــلــة  ــه بـ ــإنـ فـ
بـــشـــأن حــقــيــقــة دور عــمــل كــيــانــات املــعــارضــة 
واملـــنـــظـــمـــات املــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــعــتــاش على 
االئــتــلف  مقدمتهم  وفــي  الــســوريــة،  مأساتنا 
ــذي  الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الــــثــــورة واملـــعـــارضـــة، والــ
ــاركـــوا في  يــتــحــّمــل بــعــض أعــضــائــه الـــذيـــن شـ
 في 

ً
 مــبــاشــرة

ً
اجــتــمــاعــات أســتــانــة مــســؤولــيــة

الــتــي تعد  إعــطــاء شرعية مــفــاوضــات أستانة 
ــارك نــتــائــج مـــبـــاشـــرة لـــهـــا، فـــي ظل  ــعــ هــــذه املــ
االتفاقات املتفق عليها بني الضامنني الثلثة 
إيــران، تركيا(، والتي تحدد ترسيم  )روســيــا، 
ــــراف املــتــصــارعــة،  خــطــوط االشــتــبــاك بــني األطـ
وتــمــهــد لــتــســلــيــم مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد 
تعبيرات  حسب  »الشرعية«،  مرجعيتها  إلــى 
ــتـــج  ــنـ الــــضــــامــــن الــــــروســــــي والــــرئــــيــــســــي، واملـ
املعارضة  قبلة  أصبح  والـــذي  أســتــانــة،  ملسار 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــنــاســى دوره فـــي تــدمــيــر 
ســوريــة، وقــصــف الــشــعــب الـــســـوري، وتصفه، 
اتها، بالصديق أو  في بعض خطاباتها ولقاء

الشريك في الحل السياسي.
أعضاء  نــرى  أن  يكن متوقعا  لــم  أنــه  صحيٌح 
ــلـــون الـــلجـــئـــني  ــبـ ــقـ ــتـ »االئــــــــتــــــــلف« وهـــــــم يـــسـ
الهاربني من القصف بما يتناسب وتصدرهم 
املشهد »الزعاماتي« الذي يقتبس مشهده من 
احــتــفــالــيــات الــنــظــام عــلــى مــنــصــات الــخــطــابــة، 
والتلويح للشعب املنكوب الذي شهدناه عند 
افتتاح مقر »االئــتــلف« في ريــف حلب )قرية 
عــيــاشــة، 3 كـــم مـــن مــعــبــر الـــراعـــي الـــحـــدودي( 
بعد نحو سبع ســنــوات مــن اســتــمــرار إقامته 

والعاملني  االجتماعي«  الضمان  و»صندوق 
ــعـــة  ــامـ ــروت، وأســـــــاتـــــــذة الـــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأ بـ ــ ــرفـ ــ ــي مـ ــ فــ
الرسمية، واملستشفيات  اللبنانية واملــدارس 
الحكومية، ومؤسسة كهرباء لبنان، وغيرها 
ــتـــي يــطــفــح فــيــهــا  مــــن املـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـ
بلوغه نسبة  إلــى حـــدود  الــحــزبــي  التوظيف 
25% من حجم القوى العاملة في لبنان، في 
العام  القطاع  فــي  العاملني  نسبة  تبلغ  حــني 
)صحيفة   %6 الــيــابــان  وفــي   ،%12 الفرنسي 

األنباء، 2018/11/15(.
وما يمكن قوله، إن طبقة املوظفني الحزبيني 
املــعــتــرضــة فـــي هــــذه املــرحــلــة عــلــى إجـــــراءات 
املــفــتــرضــة للحكومة  املــــوازنــــة  فـــي  الــتــقــشــف 
الــلــبــنــانــيــة، يــنــطــبــق عــلــى حــراكــهــا توصيف 
»انتفاضة الجماهير الحزبية« على أحزابها، 
التي صاغت معها معادلة »التوظيف مقابل 
الوالء«، وهي املعادلة التي ارتسمت معاملها 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة بــعــد إســـــدال الــســتــار عن 
ثــم  ــــام 1990،  الــلــبــنــانــيــة عـ الــــحــــرب األهـــلـــيـــة 
في  مسبوق  غير  بتغوٍل  أرضيتها  توسعت 
الــعــقــود الــلحــقــة، مــع دخـــول قـــوى سياسية 
جــــديــــدة إلـــــى نــــظــــام املـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي 
ــذ يــجــتــاح الــقــطــاع الــعــام  والــحــزبــي الــــذي أخـ
الــلــبــنــانــي، فـــي ظـــل تـــدنـــي فــــرص الــعــمــل في 
القطاع الخاص، من جّراء األزمات السياسية 
واألمنية املتعاقبة منذ عام 2005، وانعكاس 

ذلك على الدورة العامة للقتصاد اللبناني.
التي اعتمدتها  عملية »التجنيد الوظيفي« 
تبدو  »جماهيرها«،  مع  اللبنانية  األحـــزاب 
ــزاب من  ــاألحــ ــام مــنــعــطــف خــطــيــر، فــ ــ اآلن أمـ
االقــتــصــاد  لتصحيح  رؤى  تــمــتــلــك  ال  جــهــة 
جهة  مــن  و»الجماهيرالحزبية«  اللبناني، 

 بــمــخــاطــر االنـــفـــلت 
ً
واالقـــتـــصـــاديـــة، مـــنـــوهـــة

»النزوحي« عليهم، وما تحمله على بلدانهم 
املغلقة حول  الــدائــرة  تم فتح  إذا  من مخاطر، 
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة الــتــي تــأخــذ مــن إدلــب 
املحاصرة مقرًا لها، وسط ما يزيد عن ثلثة 

مليني سوري نازح ومقيم حولها.
وإيران التي ترى في املعركة وسيلة الستمرار 
وجـــودهـــا فــي ســـوريـــة، وبــقــاء ســوريــة ساحة 
األميركية، بعيدًا  اإلدارة  لعقد تفاهماتها مع 
عن ساحتها الداخلية، ما يجعل من التلويح 
بتهجير سكان إدلب وسيلة صالحة لتخويف 
واشـــنـــطـــن، خـــصـــوصـــا بـــمـــا تـــعـــرفـــه األخـــيـــرة 
عــن خــيــوٍط تــصــل املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة التي 
تــحــاربــهــا مـــع إيـــــران كــجــهــة راعـــيـــة أو داعــمــة 
لزعيم  الظهور األخير  لها. وضمن ذلك يأتي 
الــبــغــدادي، رسالة  الــدولــة اإلســلمــيــة،  تنظيم 
تــحــبــط الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة عـــن انــتــهــاء 

التنظيم في املنطقة. 

للمعلومات«، 2018/5/26(. كما يمكن للدولة 
اللبنانية أن توفر خمسمائة مليون دوالر، لو 
أخذت على عاتقها شراء املشتقات النفطية، 
بدل إعطاء حق االستيراد لشركتني خاصتني 
والسطوة  النفوذ  أصحاب  على  محسوبتني 
الثاني:  )»الدولية للمعلومات«، 2018/6/2(. 
قــنــاعــة الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة بــتــفــكــك الــتــمــرد 
القيادات  هــذه  امتلك  من  انطلقًا  الحاصل، 
واملحاسبة،  واإلقــالــة  التوظيف  قــوة  أســبــاب 
كـــمـــا أن انــــعــــدام الــتــنــســيــق بــــني الــقــطــاعــات 
املنتفضة وعدم اتجاهها إلى نقل قضاياها 
املطلبية من اإلطــار الفئوي إلى الحيز العام 
يجعلها فــي مــوضــع بــالــغ الــنــحــول، ُيــضــاف 
إلــيــه عــامــل الـــرهـــان عــلــى الـــزمـــن  الــــذي يكفل 

إسقاط اإلحباط  واليأس على املنتفضني. 
ــف، 

ّ
ــبـــدو إجـــــــــراءات الــتــقــش بــــصــــورة عــــامــــة، تـ

ــهــا أو بــعــضــهــا إلــى 
ّ
املــفــتــرض أن يــذهــب جــل

امتحانًا  اللبنانية،  لــلــدولــة  الــعــامــة  املــوازنــة 
آلخــــر حـــــروب تــطــويــع الـــفـــئـــات األهـــلـــيـــة، من 
الطبقة  أفــســدتــه  مــمــا  جــــزءًا  خـــلل تحميلها 

الــذي يتاجر  وإذ أصبحت الخيمة هي الحلم 
ــه مــحــســوبــون عــلــى املـــعـــارضـــة واملــنــظــمــات  بـ
األوالد  بحياة  والــهــروب  للسوريني،  الــداعــمــة 
مـــن تــحــت الــجــحــيــم هـــو الـــغـــايـــة، بــعــد ثــمــانــي 
سنواٍت من حرٍب لم يتراجع فيها النظام عن 
غــايــتــه فــي إخــضــاع الــســوريــني لسلطته، فــإن 
الحديث عن العودة إلى الوطن »البيت« التي 
يــدعــو إلــيــهــا الــنــظــام وروســيــا الــلجــئــني أمــام 
األرقــام، ليس  بها وقائع 

ّ
الدولي تكذ املجتمع 

في هذه املجزرة التي ترتكب اليوم في محيط 
ــــدار الــســنــوات  ــــب ومــــا حــولــهــا، بـــل عــلــى مـ إدلـ
ــٍن إلــى  الــثــمــانــي الــتــي حــولــت ســوريــة مــن وطــ
مــأســاة، وهــو ما يجعلني أستذكر كيف نزح 
أراد مستثمروه  إلــى خيمة،  الــوطــن  يــوم  ذات 
أقمشة منسوجة  مــن  أن يعلقوه على جـــدراٍن 
»الوطنية«.  تحت مسمى  السوريني  عــرق  من 
ومن هناك، بدأت حكاية جديدة لسورية التي 
تقبع داخــل »خيمة وطــن« ينصبها وينصب 
علينا تجار الوطن، وما بينهما أسماء بائسة 
كــثــيــرة تــحــاول أن تــجــد لــهــا مــكــانــا فــي ذاكـــرة 
الـــســـوريـــني، فـــل تــجــد أنـــســـب مـــن االســتــثــمــار 
ــراب مــدنــهــم، وتضع  فــي مـــوت الــســوريــني وخــ
التي دمرها نظامها ورجــال سلطته،  سورية 
ومــا بقي منها على طاولة مــزاد لبيعه »آخر 
التي أوت وطنًا كما  الخيمة  ســاعــة«. والــيــوم 
 يصرخ 

ً
»أوهمونا« لم تستطع أن تؤوي طفل

حرية، وال امرأة غير قابلة للكسر، أو رجل ال 
يــزال يسكن في وطــٍن لم تعتقله تلك الخيمة، 

ولم يعرف إليها طريقًا. 
)كاتبة سورية(

 من األحــزاب 
ٌ
العليا. وهــذا بحد ذاتــه مغامرة

الحاكمة برصيدها املوالي، ومخاطرة أيضًا 
من املنتفضني باحتمال االحتفاظ بمواقعهم 
الوظيفية، أو خسارة مكتسباتهم الخدماتية. 
وفيما يظهر أن حراك العسكريني املتقاعدين 
إلى  قــوة معقولة، نظرًا  يستوي على عوامل 
تــصــّب في  الــتــي  املعنوية والوطنية  األبــعــاد 
الوظيفية  القطاعات  حــراكــات  فــإن  صــالــحــه، 
األخــــرى تفتقر لــألبــعــاد املـــذكـــورة آنــفــًا. وقــد 
يحّد هــذا األمــر مــن اســتــمــرارهــا، أو قــد يدفع 

إلى النيل السهل منها.
وحني يقال إن األحزاب تخوض آخر »حروب 
الــتــطــويــع« مــع الــفــئــات األهــلــيــة، فــألنــهــا هــذه 
ــرة تــــواجــــه جـــمـــهـــورهـــا الـــلـــصـــيـــق، بــعــدمــا  ــ املــ
كــانــت واجــهــت الــجــمــهــورالــعــام فــي أكــثــر من 
واقـــعـــة ومــــوقــــع، مــثــلــمــا حــــدث مـــع »الـــحـــراك 
فجففت   ،2015 آب  أغــســطــس/  فـــي  املـــدنـــي« 
جــرى  ومثلما  واالتـــهـــام.  بالترهيب  منابته 
بعد ذلك مع روابــط التعليم الثانوي وهيئة 
ذات  متفرقة  وحـــراكـــات  الــنــقــابــيــة،  التنسيق 
أتــيــح خللها  وبــيــئــيــة،  اجتماعية  مــضــامــني 
تـــفـــّرق شــمــل مجمل  الــحــاكــمــة أن  لــــألحــــزاب 
هــذه الحراكات، ومــن ثم تركت هــذه األحــزاب 

لنفسها املطمئنة.
هذه املرة الواقعة تختلف، واملواجهة تختلف، 
ــام  فـــــاألحـــــزاب قـــبـــالـــة جـــمـــاهـــيـــرهـــا، وهـــــي أمــ
الجماهير،  هــذه  على  الطاعة  فــرض  اختبار 
فــيــمــا األخـــيـــرة أمــــام امــتــحــان االســتــمــرار في 
أو  وحــقــوقــًا،  مكتسبات  تعتبره  عما  الــدفــاع 
الـــعـــودة إلـــى بــيــت الــطــاعــة وبــالــطــريــقــة التي 

يشاؤها صاحب القرار وصاحب السلطة.
)كاتب لبناني(

فــي إســطــنــبــول، وقـــول رئــيــس »االئـــتـــلف« في 
رافــقــه حضور  الــذي  للمقر  االفتتاحي  الحفل 
ــن قــــــادة الــفــصــائــل  ــعـــشـــرات مــ ــتـــعـــراضـــي لـ اسـ
املــحــلــيــة املجتمعني حــول  املــجــالــس  ــاء  ــ ورؤسـ
قــيــادة »االئــتــلف« وقــوفــًا: »سيسهم املقر في 
ــثـــورة واملـــعـــارضـــة مـــن مكانها  قـــيـــادة قـــوى الـ
ــروف الـــلزمـــة  ــظــ الــطــبــيــعــي بـــعـــد تـــوفـــر كــــل الــ
لتحقيق ذلك«، أي أن ما وجب تحقيقه لقيادة 
التي ال يمكن أن تستثني هؤالء  الثورة  قوى 
املــشــرديــن بــســبــب الــقــصــف قـــد تـــوفـــر، ومنها 
خياراتهم  تبعات  بتحمل  »االئــتــلف«  الــتــزام 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الـــتـــي مـــهـــدت لتلك 
الــدول  ومعه  النظام،  يمارسها  التي  املذبحة 
ــار أســـتـــانـــة فــــي كــــل مــــن إدلــــب  الـــضـــامـــنـــة ملـــسـ

وحماة ومناطق من حلب.
وفــي الــوقــت الــذي تمثل حالة الــنــزوح مأساة 
سورية بامتياز، فهي ورقة تفاوض وتسويات 
الـــدول املتصارعة في  دولــيــة، تديرها كــل مــن 
سورية لحساباتها الشخصية، ووفق معايير 

الربح والخسارة: 
التسوية  قبول  باتجاه  تضغط  التي  روســيــا 
وفق رؤيتها التي تحافظ على مصالحها من 
املفاوضات  مــجــاالت  فتح  لها  وتضمن  جهة، 
لرفع  وأميركيًا،  أوروبــيــًا  العالقة  ملفاتها  في 
التي  واالقــتــصــاديــة  التكنولوجية  العقوبات 
تـــعـــيـــق تــــقــــدم صـــنـــاعـــاتـــهـــا فــــي كــــل املــــجــــاالت 
الحيوية. وتركيا التي تريد منها ورقة ضغط 
ــا الــتــي تــئــن مــن أعــــداد الــلجــئــني،  ــ عــلــى أوروبـ
ــا، اســــــتــــــدراج الـــغـــرب  ــهــ ــن خــــللــ ــ وتــــــحــــــاول، مـ
إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض األمــنــيــة والــســيــاســيــة 

ثـــانـــيـــة تــعــتــبــر أن مــكــتــســبــاتــهــا الــوظــيــفــيــة 
نتيجة نــضــال ســابــق وقــاعــدة لـــوالء الحــق، 
وهذا ما يضع الطرفني ألول مرة أمام سؤال 
صعب وحاسم، عنوانه كيفية تجديد العقد 
وتــحــت طيات  وأحــزابــهــا.  »الجماهير«  بــني 
هـــذا الـــســـؤال، يـــدور الــســجــال بــني »األحــــزاب 
الــحــاكــمــة« بــشــأن طــريــقــة تـــوزيـــع الــخــســائــر 
عــلــى »الــجــمــاهــيــر  الــحــزبــيــة«، فــُيــطــرح تــارة 
إلــغــاء رواتــــب األشــهــر الــفــائــضــة عــن االثــنــي 
عــشــر شـــهـــرًا، وفـــي طـــور آخـــر خــفــض نسبة 
معينة من رواتب املتقاعدين، أو تقليل حجم 
طور  وفــي  والتعليمية،  الصحية  التقِدمات 
ثالث التراجع عن زيادة األجور املقّررة قبل 
فــتــرة، وفــي حــني رابـــع إبــقــاء الــحــال على ما 
هي عليه، مقابل رفع الرسوم على الكهرباء 
ــرائــــب عــلــى  واملـــــحـــــروقـــــات، أو زيــــــــادة الــــضــ
الواردات السلعية املختلفة، ما يعني تدوير 
رفد الخزينة اللبنانية من اقتطاع للرواتب 

والتقِدمات العامة إلى الضرائب املباشرة.
ومهما يكن من أمر، تبدو القيادات الحزبية 
مصّرة على إجراءات التقشف واملواجهة مع 
قــواعــدهــا املــوالــيــة، وهـــي تعمل عــلــى خطني: 
الــفــســاد  مـــكـــامـــن  مــــن  االقـــــتـــــراب  عـــــدم  األول، 
الواسعة، ألن ذلك يمّس مصالحها املباشرة، 
مثل إيقاف العجز والهدر في قطاع الكهرباء 
التهّرب  أو  ســنــويــًا،  دوالر  بملياري  واملــقــّدر 
ــة مــلــيــارات  ــعــ الــضــريــبــي الـــــذي يـــقـــارب األربــ
دوالر في السنة الواحدة، وحتى في مجاالت 
الـــرســـوم، فــالــدولــة الــلــبــنــانــيــة تــتــغــاضــى عن 
تــحــصــيــل مــســتــحــقــاتــهــا، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
التي  الشواطئ،  القائمة على  املنتجعات  من 
تــتــجــاوز ثــلثــمــائــة مــلــيــون دوالر )»الــدولــيــة 

من خيمة وطن إلى وطن من خيمة

أحزاب لبنان في مواجهة »جماهيرها«
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ساهم نظام الكوتا المعتمد في األردن منذ عام 2001، في إيصال 
بعض النساء إلى البرلمان. لكّن الثقافة الذكورية والعادات، من العوامل 

ما زالت تخلق مسافة بين المرأة والشأن العام

لم يفقد المواطنون سخاءهم لكّن الظروف اختلفت

فرنسا تشهد تراجعًا في التبرعات الخيرية

1819
مجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

مـــا زال الـــــدور الــســيــاســي لــلــمــرأة 
ــة فـــي الـــبـــرملـــان مـــحـــدودًا،  ــيــ األردنــ
ــــن أن األردنـــــيـــــات  ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
يشكلن نحو 52 في املائة من أعداد الناخبني. 
إال أن األردن يحتل املركز 12 عربيًا وبنسبة 
تمثيل 15 في املائة )132 عامليًا( في املجالس 
األخيرة في عام  االنتخابات  النيابية. وفي 
2016، تــمــكــنــت خــمــس نــســاء مـــن الــوصــول 
إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب الــثــامــن عــشــر الــحــالــي 
امـــرأة عبر  بالتنافس، فــي وقــت صعدت 15 
ي في 

ّ
نظام الكوتا، ليصبح عدد النساء الكل

املجلس املكّون من 130 عضوًا 20 امرأة، في 
وقت تترأس املرأة لجنة نيابية وحيدة هي 
لجنة املرأة وشؤون األسرة، وقد منحت لها 

بالتزكية.
األردنـــي علياء  الــنــواب  تقول عضوة مجلس 
املــرأة  أداء   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  أبــو هليل 

فـــي الـــشـــأن الـــعـــام يــنــعــكــس عــلــى دور املــــرأة 
ــو بــشــكــل بــــطــــيء، مــــؤكــــدة أن  ــ الـــســـيـــاســـي، ولـ
ــنـــواب  ــــى مــجــلــس الـ ــاء إلـ وصــــــول خـــمـــس نـــسـ
عبر التنافس االنتخابي في مجتمع ذكوري 
يعطي انطباعًا جيدًا عن التقدم الذي تحرزه 
املــرأة في املجتمع األردنـــي، إال أنــه غير كاف. 
تضيف: »حضور املرأة في املجلس مؤشر على 
ثقة املواطنني بقدرات النساء للقيام بدورهن 
الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي«. وتــتــمــنــى أن يــؤمــن 
بني  تقريبًا  املناصفة  املستقبل  فــي  املجلس 
ب على كل العوائق التي 

ّ
الرجل واملرأة، والتغل

املـــرأة فــي البرملان. تــحــول دون زيـــادة تمثيل 

 الظروف االجتماعية تؤدي دورًا 
ّ
وتؤّكد أن

السياسي.  املــرأة  الحد من نشاط  كبيرًا في 
وتـــوضـــح أن هــنــاك احـــتـــرامـــًا لــتــعــدد أدوار 
الــنــســاء، لــكــن لــيــس هــنــاك تــقــديــر ألن تكون 
املرأة مشاركة في مواقع صنع القرار. لذلك 
يــمــيــل الـــنـــاس، خــصــوصــًا فــي االنــتــخــابــات، 
قــدرة على  أكثر  إلــى اختيار رجــال لكونهم 
مناسبات  وحــضــور  االجتماعية  املــشــاركــة 
ــزاء والـــــــزواج، والــــوصــــول إلــــى الــجــهــات  ــعـ الـ
ــل الــتــركــيــبــة االجــتــمــاعــيــة  املـــســـؤولـــة فـــي ظـ

لتوفير خدمات للناخبني.
 النظام االنتخابي يؤدي دورًا في 

ّ
تضيف أن

ذلك، وال يشجع النساء األكثر كفاءة نسبيًا 
عــلــى االنــــخــــراط فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. 
إلــى املجلس نتيجة  الــنــســاء وصــلــن  بعض 
عدد  الكوتا.  الستغلل  عشائرّية  توافقات 
رجل  تقديم  تستطيع  ال  التي  العشائر  مــن 
تــضــمــن نــجــاحــه فـــي االنـــتـــخـــابـــات، تــخــتــار 
امرأة لتنجح عبر الكوتا، وال تراعى الكفاءة 

في الكثير من األحيان.
وتشير عاهد إلى ضعف مشاركة املرأة في 
إلى  أحيانًا  »ينظر  تــقــول:  األعــيــان.  مجلس 
مشاركة املرأة كعملية تجميلية«، موضحة: 
»حتى النساء اللواتي وصلن إلى الحكومة 
فغالبيتهن وصــلــن من  األعـــيـــان،  ومــجــلــس 
خــلل دائـــرة مغلقة أي مــن فئة معينة ذات 
معينة«.  وعــلقــات  معني  تعليمي  مستوى 
وتشير إلى أن هناك حاالت نــادرة لوصول 
الــنــســاء إلــى مــنــاصــب، بعد ســنــوات طويلة 
من التدرج في املراحل الوظيفية في القطاع 

العام.

االنخفاض ليس له 
انعكاس مباشر على 

عمل الجمعيات العربية 
واإلسالمية

نظام الكوتا أعطى 
المرأة األردنية حقها في 

التمثيل النيابي

يخّصص  الكوتا  نظام   
ّ
أن هليل  أبــو  تؤكد 

املنتخبة  الهيئات  مقاعد  مــن  مــحــددًا  عــددًا 
ــهـــن إلـــــى مـــواقـــع  لـــلـــنـــســـاء، لـــضـــمـــان وصـــولـ
 ال يحمل أي معنى 

ّ
صنع الــقــرار، وهــو حــل

من معاني حرمان النساء من املنافسة على 
باعتبارها  النيابية،  املجالس  مقاعد  باقي 
نسبة تمثل الحد األدنى. وترى أنه ضروري 
ــابـــي الـــــذي أتـــاح  جــــدًا نــتــيــجــة دوره اإليـــجـ
لــلــنــســاء الـــوصـــول إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب في 
األردن منذ إقراره عام 2001. وتشير إلى أن 
نظام الكوتا أعطى املرأة األردنية حقها في 

التمثيل النيابي، وهذا إيجابي للمرأة.
النسائية  الكوتا  بإبقاء  هليل  أبــو  طالب 

ُ
ت

ها تؤشر 
ّ
في أي قانون انتخابي مقبل، لكن

إلــى ضـــرورة التحول فــي قــانــون االنتخاب 
تعتمد  التي  الحزبية  الــقــوائــم  إلــى  الجديد 
عــلــى الـــبـــرامـــج، مــوضــحــة أن األردنــــيــــني ال 
ــــى األحــــــــزاب بــســبــب  يــفــضــلــون االنـــتـــمـــاء إلـ
ممارسات من قبل بعض الجهات، ومــا قد 
يــتــعــرض لـــه املـــواطـــنـــون مـــن ضــغــوط تــؤثــر 

أحيانًا على فرصهم في العمل والتوظيف.
تــربــط أبـــو هــلــيــل عـــدم وصــــول الــنــســاء إلــى 
بــمــعــوقــات شخصية،  أكــبــر  الــبــرملــان بشكل 
ــدم الــــقــــدرة املــــاّديــــة، مــوضــحــة أن  أهــمــهــا عــ
الـــنـــســـاء ال يــمــلــكــن األمـــــــــوال الـــكـــافـــيـــة كــمــا 
االنتخابية،  الحملت  الرجال لإلنفاق على 
ــقــــول إن  ــن مــــصــــاريــــف. وتــ ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــ
العامل األساسي في تعظيم دور املــرأة هو 
الــــذي ينعكس على  االقـــتـــصـــادي،  الــتــمــكــني 
كافة مجاالت ونشاطات النساء. املرأة التي 
تعاني من الفقر والعوز مقيدة وال تستطيع 

االنخراط في الشأن العام. تضيف أن الثقافة 
الــذكــوريــة إحــدى أهــم معوقات املجتمع، إذ 
إن املــجــتــمــع الــــذي تــغــلــب عــلــيــه الــعــشــائــريــة 
يــقــدم املـــرشـــح الـــذكـــر عــلــى املــرشــحــة املــــرأة. 
وتــقــول: »عــلــى الــرغــم مــن أن نــســاًء كثيرات 
أثبنت وجــودهــن في املجتمع، إال أن هــذا لم 
يــغــيــر كــثــيــرًا مـــن ثــقــافــة املــجــتــمــع«. وتشير 
إلى أن النساء في مجلس النواب كان لهن 
أثر واضح في إقرار بعض القوانني واملواّد 
املهمة، كقانون األحوال الشخصية وقانون 
العمل واملــســاواة في األجــور بني الجنسني 

والنفقة. 
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية ورئيسة 
األردنية  املــرأة  اتحاد  القانونية في  اللجنة 
الجديد«:  »العربي  لـ  عاهد،  هالة  املحامية 
وسياسية  واجتماعية  شخصية  »عــوامــل 
تــؤدي دورًا مهمًا في هــذا اإلطــار. تقع على 
خصوصًا  كثيرة،  اجتماعية  أعباء  النساء 
أنــهــن أمـــهـــات ومـــســـؤوالت عـــن أســــر. لــذلــك، 
فـــإن انـــخـــراط الــنــســاء فـــي الـــشـــأن الـــعـــام في 
أن  نجد  لذلك،   .

ً
قليل يكون  املبكرة  املــراحــل 

نسبة مــشــاركــة الــنــســاء فــي األحــــزاب قليلة 
واملشاركة في الشأن العام متدنية«.

تراجعت التبرعات 
للجمعيات الخيرية فجأة 

في فرنسا إلى أدنى 
مستوى منذ عقدين، 

على الرغم من االنطباع 
المعروف عن الفرنسيين 
بأنّهم متبرعون بسخاء، 

وذلك يعود إلى ظروف 
اقتصادية مختلفة

باريس ـ محمد المزديوي

يكفي  عــادة.  بسخاء  يتبرعون  الفرنسيون 
ــــدد الــجــمــعــيــات  ــد عــ ــ ــذا رصــ ــ لـــلـــتـــأكـــد مــــن هــ
واملـــؤســـســـات الــخــيــريــة فـــي فـــرنـــســـا، وتــلــك 
العام   

ّ
لكن الــخــارج.  في  الناشطة  الفرنسية 

املـــاضـــي ســجــل انــخــفــاضــًا فـــي الــتــبــرعــات. 
ــــو انـــخـــفـــاض غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــبـــلد  وهـ
مــنــذ عــشــريــن عـــامـــًا، فــقــد تـــدنـــى مــســتــواهــا 
بنسبة 4.2 في املائة، بحسب موقع »فرانس 
باسم  الناطق  يعتبر  الــذي  جينيروزيتي« 
النقابة املهنية للجمعيات واملؤسسات التي 
الجمعيات  عمل  ويرصد  التبرعات،  تجمع 

الخيرية وتفاعل الفرنسيني معها.
ــر، اإلصــلحــات  مــن األمــــور الــتــي تفسر األمــ
الــضــريــبــيــة، فــقــد انــخــفــضــت الـــِهـــبـــات الــتــي 
الخيرية  والجمعيات  املنظمات  إلــى  تصل 
»الضريبة على الدخل« وبلغت نسبة  تبعًا لـ
املــائــة مقارنة مــع 2017.  فــي  االنخفاض 54 
ــّدرت هــذه الــخــســارة بما بــني 130 و150  وقــ

مليون يورو.
باإلضافة إلى هذا، فقد سّجل عزوف كثير من 
املانحني األوفياء عن التبرع. ويتعلق األمر 
والجمعيات  املنظمات  أخــبــروا  بمواطنني 
ــام،  ــتـــظـ ــانـ ــانـــــوا يـــتـــبـــرعـــون لــــهــــا، بـ الــــتــــي كـــ
وقــــف هــبــاتــهــم، ألســـبـــاب مــالــيــة، أي نقص 
إيمانويل  إجــــراءات   

ّ
فــإن كــذلــك،  إمكاناتهم. 

مـــاكـــرون الــتــي فــرضــت ضــريــبــة »املــســاهــمــة 
االجتماعية املعممة« حتى على املتقاعدين، 
ساهمت في الوضع الحالي، بشكل رئيسي. 
وقد شهدت فرنسا، بشكل استثنائي، بعد 
ــــروج مــتــقــاعــديــن  ــذه الــضــريــبــة، خـ فــــرض هــ
للحتجاج على اإلجراءات الحكومية. يورد 

حــــول إيـــجـــاد عـــلجـــات ألمــــــراض مــنــتــشــرة 
ــري وفـــــقـــــدان املـــنـــاعـــة  ــكــ ــســ كــــالــــســــرطــــان والــ

املكتسب )إيدز( وغيرها. 
 الــفــرنــســيــني عـــلـــى مــواصــلــة 

ّ
ــتـــى تـــحـــث وحـ

 
ّ
بأن جينيروزيتي«  »فــرانــس  تذّكر  التبرع، 

املؤسسات والجمعيات في حاجة إلى هذه 
التبرعات بسبب االحتياجات املتزايدة لها. 
وتــســتــعــرض أرقـــامـــًا ونــســبــًا تــكــشــف حجم 
الــتــبــرعــات فــي قــطــاعــات مــتــعــددة. فالقطاع 

الــطــبــي-االجــتــمــاعــي واإليـــــــواء االجــتــمــاعــي 
تبلغ التبرعات فيه 4 في املائة من مجموع 
أمـــيـــركـــي.  دوالر  مـــلـــيـــون  و360  مـــلـــيـــاريـــن 
تبلغ  والــطــبــي،  العلمي  البحث  قــطــاع  وفــي 
الــتــبــرعــات 49 فـــي املـــائـــة مـــن مــجــمــوع 674 
والتكوين،  التربية  أما قطاع  مليون دوالر. 
فتبلغ التبرعات فيه 23 في املائة من مجموع 
582 مليون دوالر. وفي قطاع الصحة، تصل 
التبرعات إلى 20 في املائة من مجموع 739 
الدولي فتصل  التضامن  أما  مليون دوالر. 
املــائــة، من  التبرعات فيه إلــى نسبة 41 فــي 
بينما  دوالر،  مليون  و460  مليار  مجموع 
التضامن  قطاع  في  التبرعات  نسبة  تصل 
داخل األراضــي الفرنسية، إلى 67 في املائة 
وأخـــيـــرًا،  دوالر.  مــلــيــون   449 مــجــمــوع  مـــن 
ــانــــيــــة، يــتــبــرع  ــلـــحـــقـــوق اإلنــــســ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الفرنسيون بنسبة 76 في املائة من مجموع 
التبرعات  في حني تصل  دوالر،  مليون   35
من أجل حماية البيئة والحيوانات إلى 73 

فــي املــائــة مــن مــجــمــوع 118 مــلــيــون دوالر.
 
ّ
 حــث

ّ
وتـــعـــرف الــجــمــعــيــات واملـــنـــظـــمـــات أن

يتواصل،  أن  يجب  التبرع  على  الفرنسيني 
فــل شــيء نهائيًا، وبــالــتــالــي، فثمة أمــل في 
استرجاع املانحني األوفياء، والذين يمكنهم 
والعودة  الضريبية  املستجدات  مع  التأقلم 
إلى التبرع. وتكشف عن بعض امللمح لهذه 
إيمانويل  الــرئــيــس  تــراجــع  الــعــودة، ومنها 
مــاكــرون، بسبب أزمــة »الــســتــرات الصفراء« 
عـــن بــعــض اإلجـــــــراءات الــضــريــبــيــة، ومنها 
إعـــفـــاء كــثــيــر مـــن املــتــقــاعــديــن مـــن ضــريــبــة 
وربطها  املعممة«  االجتماعية  »املــســاهــمــة 
بالتضخم بالنسبة للبقية ممن يؤدون هذه 
والجمعيات  املنظمات  أن  وبــمــا  الضريبة. 
الفقر  مــن محاربة  واســعــة،  تشغل قطاعات 
إلى التعليم والتكوين إلى الصحة والبحث 
الــطــبــي والــعــلــمــي إلــــى حــمــايــة الــحــيــوانــات 
جميع  يشمل  لم  االنخفاض  فهذا  والبيئة، 
القطاعات ولم يكن بنفس الحجم والدرجة.

الــجــالــيــتــان الــعــربــيــة واملــســلــمــة، وهــمــا وراء 
جمعيات  تتلقاها  الــتــي  الــتــبــرعــات  مــعــظــم 
ــي فـــرنـــســـا،  ــ خـــيـــريـــة عـــربـــيـــة وإســــلمــــيــــة فـ
تـــعـــانـــيـــان أيـــضـــًا مــــن أوضــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة 
 هذا االنخفاض الذي 

ّ
وضريبية حادة. لكن

ليس  فرنسية،  ومنظمات  جمعيات  عرفته 
لــه انــعــكــاس مــبــاشــر عــلــى عــمــل الجمعيات 
الذي  الجمهور   

ّ
إن إذ  واإلسلمية،  العربية 

ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ يـــتـــبـــرع، كـــمـــا يــفــســر لـ
الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي عـــلـــي بـــوكـــبـــوس »لــــه، 
فــي مــعــظــم األحـــيـــان، قــنــاعــات ديــنــيــة، وهــو 
ما  وغالبًا  فقيرًا.  كــان  وإن  يتبرع  مــا  غالبًا 
تــكــثــر الــتــبــرعــات فـــي شــهــر رمــــضــــان، وفــي 
يأتي ممثلو  إذ  املساجد،  فــي  الجمعة  أيــام 
ــتــــبــــرعــــات،  الـــجـــمـــعـــيـــات لــــشــــرح غـــــايـــــات الــ
ومــؤخــرًا، جــرى التبرع لحفر آبـــار فــي دول 
تبرعات   

ّ
أن إلــى  بوكبوس  يشير  أفريقية«. 

املسلمني، غير منتظمة، إذ »من النادر رؤية 
معينا  غا 

َ
مبل شهرية،  بصفة  يقدم،  متبرع 

 »التبرعات 
ّ
لجمعية معينة«، وبالتالي فإن

ــادرة،  ــارج الــصــدقــات والـــزكـــاة والـــنـــذور نـ خـ
الجمعيات فبدأت، منذ  له  نت 

ّ
وهو ما تفط

م حفلت خيرية، تحقق 
ّ
تنظ فترة قصيرة، 

مداخيل أكثر«.

إحــصــاءات  جينيروزيتي«  »فــرانــس  مــوقــع 
 18 في املائة من املانحني 

ّ
مقلقة، تكشف أن

أغــســطــس/آب  مــن شهر  بــــدأوا،  املتقاعدين، 
وطــأة  بسبب  تبرعاتهم،  تقليص  املــاضــي، 
هذه الضريبة الجديدة عليهم، فيما كشف 

20 في املائة عن نيتهم تقليص تبرعاتهم.
ما  عمومًا،  الفرنسيني،   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

زالوا أسخياء، فاملنظمات والجمعيات التي 
الــتــبــرعــات تجد صعوبة  تــقــوم بجمع هــذه 
ــدد، بــســبــب  ــ ــــى مـــانـــحـــني جــ ــول إلـ فــــي الــــوصــ
ــه »ســـيـــاق ضــريــبــي واجــتــمــاعــي  ــ

ّ
مـــا تـــرى أن

جيدًا،  الفرنسيون  ويــعــرف  مــســبــوق«.  غير 
املؤسسات  تحرص  التي  الشفافية  بسبب 
 أموالهم تذهب 

ّ
والجمعيات على إبدائها، أن

إلى املكان الذي يرغبون فيه. وهي متعددة، 
تشمل مساعدة املعوزين واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وأيضًا األقليات، كما تشمل حماية 
تعزيز  إلــى  باإلضافة  والــحــيــوانــات،  البيئة 
ــنــــادرة، والــبــحــث  الــبــحــث حـــول األمـــــراض الــ

الذكورية تقيّد المرأة 
األردنية سياسيًا

»االنتحار« وسيلة إخفاء 
جرائم القتل في العراق

يشكك بعض األهالي 
بصحة انتحار أبنائهم، 

لكنّهم ال يستطيعون 
فعل شيء

بغداد ـ أكثم سيف الدين

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد حــــاالت االنــتــحــار في 
الـــعـــراق وانــتــشــارهــا فــي أكــثــر مــن محافظة، 
العراقي  األمــن  يتحدث مسؤولون في جهاز 
عــن استغلل هــذا االنــتــشــار، ومــا يرافقه من 
أحــاديــث إعــلمــيــة وشــعــبــيــة، كــغــطــاء إلخــفــاء 
جرائم القتل التي تقع بني حني وآخر ألسباب 
هــذا،  الــعــنــف  مشهد  ضبابية  ومـــع  مختلفة. 
ما  مجهواًل  الضحايا  عــشــرات  مصير  يبقى 

بني االنتحار والقتل.
أسبوعي  بشكل  العراقية  املحافظات  تسّجل 
حاالت انتحار غالبيتها لشباب من الجنسني، 
وعــادة ما يجري إغــلق ملفاتهم األمنية، من 
دون أن يجري التحقيق في الــحــوادث، ما إذا 
قتل  أو جرائم  انتحار حقيقية،  حــاالت  كانت 

عمد.
الــعــراقــيــة في  الــداخــلــيــة  مـــســـؤول فـــي وزارة 
ــــوادث قــتــل بــدوافــع   عـــدة حـ

ّ
بـــغـــداد، يــؤكــد أن

»غــســل الــعــار« أي تلك الــتــي تقع  مــا يــعــرف بـــ
ضحيتها نساء على أيدي رجال من العائلة، 
أو حــاالت ثــأر، أو حتى خلفات، أو عمليات 
جـــنـــائـــيـــة، وقــــعــــت فــــي الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــني 
بـــالـــعـــراق، اعـــتـــبـــرت انـــتـــحـــارًا وجـــــرى إغـــلق 
الحاالت  هــذه   

ّ
فــإن للمسؤول،  وفقًا  ملفاتها. 

ــرى رصـــد  ــ ــ كــــثــــرت فــــي اآلونــــــــة األخـــــيـــــرة، وجـ
أربـــع جــرائــم قــتــل ألشــخــاص داخـــل منازلهم 
ها انتحار، وأخرى سقوط من 

ّ
سجلت على أن

الشكوك  تــحــوم  ها 
ّ
وكل مرتفعة،  بناية  أعــلــى 

ــراف،  ــ ــهــا جـــرائـــم مـــن ارتـــكـــاب أطـ
ّ
حــولــهــا بــأن

وجــرى ترتيب الــصــورة لتظهر انــتــحــارًا، مع 

املــلــفــات. يعلق: »مــراكــز  فــي  كــذلــك  تسجيلها 
مــع ذوي  تــجــري تحقيقات بسيطة  الــشــرطــة 
الــضــحــايــا، والـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة تــصــل إلــيــنــا 
ــن املــســتــشــفــيــات الـــتـــي تـــجـــري الــفــحــوص  مــ
للجثامني. التحقيقات هذه والتقارير تشكل 

حدًا قاطعًا بالنسبة لنا إلغلق امللفات«.
مراكز  مــن  طلبت  الداخلية  وزارة   

ّ
أن يكشف 

الـــشـــرطـــة الـــتـــوقـــف عــــن الــتــســلــيــم بــــروايــــات 
ــهــا 

ّ
األهــــل أو املــقــربــني مـــن الــضــحــايــا عــلــى أن

ملراجعة  انتحار، وخصصت محققني  وقائع 
 »حــالــة انتحار 

ّ
أن يــؤكــد   حــالــة. 

ّ
كــل تفاصيل 

خنقًا  مقتولة  ــهــا 
ّ
أن تبني  أسابيع  قبل  لفتاة 

ــات، لـــكـــن جـــــرى وضـــــع حـــبـــل فــي  ــ ــاعـ ــ مـــنـــذ سـ
رقبتها وتعليقها بغرفة منزلها، ثم االتصال 

ها انتحرت«.
ّ
بالشرطة مع زعم أن

الــنــاشــط اإلنـــســـانـــي املــهــتــم بــتــوثــيــق حـــاالت 
االنتحار التي جرت في بغداد أخيرًا، محمد 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن الـــتـــمـــيـــمـــي، يـــقـــول لــــ
»الرشوة والضغوط العشائرية والوساطات 
ــي إنـــهـــاء   رئـــيـــســـًا فــ

ً
ــل ــامــ ــا تــشــكــل عــ عــــــادة مــ

لكن،  منتحرًا،  الضحية  واعــتــبــار  التحقيق، 

ارتكبت  الجرائم   كثيرًا من 
ّ
فــإن الحقيقة،  في 

العادة،  »في  انتحار«. يضيف:  تحت عنوان: 
الـــذيـــن يــعــتــبــرون منتحرين  الــضــحــايــا   

ّ
فــــإن

أو  لهم  قاتلهم قريبًا  يــكــون  مــقــتــولــون،  وهــم 
من معارفهم، وهي جرائم قتل داخل األسرة 
 
ّ
أو األصـــدقـــاء واملـــعـــارف لــألســف«. ويــبــنّي أن

»كــثــيــرًا مــن الــتــقــاريــر الطبية شــهــدت تــزويــرًا 
ارتفع عدد حاالت   ملسارها، بينما 

ً
وتحويل

 كــثــيــريــن يــرتــكــبــون الــجــرائــم 
ّ
ــتـــحـــار ألن االنـ

ويغطونها باالنتحار«.
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي تــحــّمــل الــحــكــومــة 
 ذلـــــك، لــكــونــهــا لـــم تــتــخــذ أّي 

ّ
مــســؤولــيــة كــــل

ــة، وإنـــهـــاء  ــرطـ إجـــــــــراءات لــتــطــويــر عـــمـــل الـــشـ
ــال الـــعـــيـــســـى، مـــديـــرة  ــنـ الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا. مـ
ــل بـــغـــداد« الــنــاشــطــة فـــي الــدفــاع  مــنــظــمــة »أمــ
 
ّ
ــراق، تـــقـــول إن ــ ــعـ ــ ــاء فــــي الـ ــنـــسـ عــــن حـــقـــوق الـ
»الدولة مطالبة بالتحقيق بشكل حقيقي في 
الشرطة،  قــدرات  وتطوير  االنتحار  ادعـــاءات 
فــاملــوضــوع بــات غــطــاًء لــإلفــلت مــن العقاب، 
وهناك أشخاص قتلوا واعتبروا منتحرين«. 
 »جـــرائـــم قتل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــؤكــد لـــ

تمت بدوافع السرقة وما يعرف بغسل العار 
أو الطمع على اإلرث أو الخلفات األسرية أو 
حتى مشاكل الجيرة، وجرى ترتيب سيناريو 
 
ّ
أن انــتــحــروا«. تؤكد  هم 

ّ
الــزعــم بأن ثــم  لقتلهم 

 
ّ

الشعب العراقي محّب للحياة بالرغم من كل
ما مّر به، ونسب االنتحار الحالية تؤشر ملا 
ــهــا تــحــولــت إلــى 

ّ
هــو غــيــر صــحــيــح، ومــنــهــا أن

غطاء قتل جديد.
يشكك بعض أهالي الضحايا بصحة انتحار 
فــعــل شــيء  ــهــم ال يستطيعون 

ّ
لــكــن أبــنــائــهــم، 

أمام تلك التقارير. يؤكد والد أحد املنتحرين 
 ابنه »لــم يكن يعاني 

ّ
ويــدعــى أبــو محمد، أن

املعيشية  نــفــســيــة، وظـــروفـــه  مــشــكــلــة  أّي  مـــن 
جيدة نوعًا ما، لكن فوجئنا باتصال الشرطة 
 ابــنــنــا ألــقــى بنفسه مــن أعــلــى جــســر في 

ّ
بـــأن

بغداد ووجــد ميتًا على مسافة بعيدة، عقب 
»العربي الجديد«:  جرف النهر له«. يوضح لـ
»وجدنا جثته في نهر دجلة. ال نعرف السبب 
ــد، وال نــتــوقــع انــتــحــار  ــ ــداء لــنــا مـــع أحـ ــ فـــل عـ
ـــه حالة 

ّ
ابــنــنــا«. يــؤكــد: »ســجــل املــلــف عــلــى أن

 التقرير الطبي لم يسجل عليه أّي 
ّ
انتحار، ألن

 ذلك، فقد يكون 
ّ

اعتداء. لكن، لدينا شكوك بكل
هناك من دفعه في النهر من دون أّي ضرب. 

وال نعرف كيف نكشف الحقيقة«.
ــــر مـــــؤســـــســـــة »غــــــــالــــــــوب«  ــيـ ــ ــــشـ بــــــــــدورهــــــــــا، تـ
 زيــــادة مــعــدل االنــتــحــار 

ّ
لــإلحــصــاءات إلـــى أن

في العراق تعود إلى »املشاعر السلبية ومن 
وما  والخوف،  والقلق  والكآبة  الحزن  بينها 
ــيـــرات أخــــــرى، كــالــغــضــب  ــأثـ يــتــبــع ذلــــك مـــن تـ

واللجوء الى العنف«.

ــائــــلت اعـــتـــمـــاد حــيــاة  ــعــ ــتـــار بـــعـــض الــ يـــخـ
ــغـــذاء أو فـــي عــلقــات  صــحــيــة، ســــواء فـــي الـ
أفرادها بعضهم مع بعض. في هذا اإلطار، 
يــــعــــرض مــــوقــــع »ريـــــــــدرز دايــــجــــســــت« ســت 

عادات تعتمدها العائلت الصحية، وهي:
1 - يــأكــلــون بــبــطء: الــعــائــلت الــتــي تعتمد 
نــظــامــًا صــحــيــًا ال تــأكــل بــســرعــة أو تتوتر 
عــنــدمــا يــحــني وقــــت تـــنـــاول الـــطـــعـــام. تــقــول 
الطعام  تــنــاول  إلــى  إنــهــا تسعى  أم لطفلني 
ــا، واالســـــتـــــمـــــاع إلـــى  ــهــ ــالــ ــفــ بـــــهـــــدوء مـــــع أطــ
املوسيقى، مع التركيز على الهضم الصحي 
عندما يحني وقت تناول الطعام، وبالتالي 
مضغ كل لقمة بشكل جيد وعلى مهل. هذه 
استمتاعًا  أكثر  وأطفالها  تجعلها  الــعــادة 

بطعم وألوان ورائحة األكل.

ــة شــخــص مسن  ــايـ ــة مــســنــني: رعـ ــايـ 2 - رعـ
الــتــعــاطــف، لكن هذا  وسيلة رائــعــة إلظــهــار 
ال يــعــنــي أنـــه يــجــب الــتــضــحــيــة بــكــل شـــيء. 
الــعــائــلت الصحية تضع حـــدودًا مــع كبار 
السن كالجد والجدة. يفكرون بمدى تأثير 
ــن املـــســـنـــني إلـــــى املـــنـــزل  ــديــ ــوالــ نـــقـــل أحـــــد الــ
وتقديم الرعاية له. يمكن أن يتأثر األطفال 
هــذه  مــع  الــتــعــامــل  بكيفية  بــقــوة  واألزواج 
الــقــرارات سلبًا أو إيجابًا. لذلك، فــإن فرض 
حــــدود مــعــيــنــة مـــع أحـــد الـــوالـــديـــن املسنني 
ــــذي يــنــتــقــل إلــــى املـــنـــزل قـــد تـــكـــون جــيــدة.  الـ
منها أن تظل العائلة الصغيرة قادرة على 

الخروج في رحلة من حني إلى آخر.
3 - العلقة الزوجية أواًل: العائلت الصحية 
 
ّ
تــعــطــي األولــــويــــة لــــلــــزواج. وهــــذا يــعــنــي أن

العلقة الزوجية أهم من األطفال. قد يختار 
الثنائي تناول شراب دافئ معًا بعدما ينام 
األطفال. يجب الحفاظ على بعض العادات 
الــتــي تجعلهما أكــثــر راحـــة وســعــادة. حني 
يــكــون تـــواصـــل الـــزوجـــني صــحــيــًا، سيكون 

الجميع أكثر سعادة وصحة. 
إلكترونية: يمكن  ألــعــاب  بــل  نــشــاطــات   -  4
العائلة قضاء وقــت معًا في أنشطة  ألفــراد 
ال تحتوي على ألعاب إلكترونية. ومن وقت 
إلــى آخـــر، رّبــمــا تــكــون مــشــاهــدة التلفزيون 
نـــشـــاطـــًا مـــريـــحـــًا وتــعــلــيــمــيــًا فــــي آن. يــجــب 
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع  ــديـــد األنــــشــــطــــة الــ تـــحـ
هذه  املــحــادثــات.  وتشجيع  فيها  املــشــاركــة 
ملموسة  روابـــط  تخلق  العائلية  األنــشــطــة 

وذكريات دائمة. 

5 - يـــطـــهـــون مـــعـــًا: إعـــــــداد وجـــبـــة الــعــشــاء 
وتناولها معًا كأسرة أمر مهم جدًا. ويمكن 
ــراد الــعــائــلــة االشـــتـــراك فــي طهي  لجميع أفــ
وجــبــة صــحــيــة. وقــبــل ذلـــك، قــد يــتــشــاركــون 
فــــي شــــــراء األغــــــــراض الــــلزمــــة مــــن خــضــار 
وأعشاب وغيرها. وربما يكون هذا النشاط 
التوعية حول  في  تساهم  تعليمية  تجربة 
الــوجــبــات الصحية، عــدا عــن تــشــارك أفــراد 

العائلة األحاديث.
6 - يــهــتــمــون بــالــحــديــقــة: الــعــمــل مــعــًا في 
املنزل  مــن  للخروج  رائــعــة  طريقة  الحديقة 
وقــضــاء بعض الــوقــت املثمر. وهــذه فرصة 
رائـــعـــة لــلــهــرب مـــن الـــشـــاشـــات والــلــعــب في 

الهواء الطلق.
)ربى أبو عمو(

6 عادات 
تعتمدها 
العائالت 
الصحية

محمد أحمد الفيالبي

لحماية  الــســودانــّيــة  الجمعية  نشرتهما  كتابن  آخــر  أّن  مصادفة  ليست 
البيئة يشتركان في أن كاتبيهما من الرعيل األول من منسوبي الغابات، 
الكبرى«  ومحنته  اإلنسان  جريرة  »التصحر..  عنوان  أولهما  يحمل  وأن 
لــأســتــاذ أبـــو الــقــاســم ســيــف الــديــن، والــثــانــي »تــدهــور غــابــات الـــســـودان.. 

أسبابه.. آثاره.. وإمكانات وقفه« لأستاذ محمد األمن مختار. 
الـــســـودان األولــــى، وقـــد ظــلــت الجمعية مــنــذ عـــام 1975  التصحر قــضــّيــة 
أوائــل  من  وكانت  املتأثرة.  املجتمعات  ومساعدة  باألمر  لالعتراف  تدعو 
»حكاية  الوثائقي  الفيلم  الخطر من خالل  ناقوس  دقت  التي  املؤسسات 
املتورت« عن التصحر فى جنوب دارفــور، وما قد ينتج عنه من صراع، 

وقد صدقت النبوءة في ما بعد. 
سبق كتابي هذا العام جهد التوثيق للمتأثرين بالتصحر في السفر القّيم 
إلى  العودة  أم  الــرمــال..  ألستاذ األجيال أحمد محمد سعد »أطــالل تحت 
التصحر  امتد  الجمعية في عام 1997. لكن لكأنما  الذي نشرته  الغابة«، 
إلى نفوس متخذي القرار على مدى السنوات لتندفن تحت كثبان التجاهل 
وإمكان  اإليجابية،  املعالجات  ونوايا  اإلنــذار،  األمر صرخات  واستسهال 
الزاحفة  الــرمــال  كثبان  تحت  تماما  انــدفــنــت  مثلما  ذلــك  ــار،  اآلثــ مالحقة 
مساحات كنا نصنفها حتى وقت قريب ضمن نطاقات السافانا الفقيرة 

واإلقليم شبه الصحراوي.
والحال هكذا لم تخفت أصوات املنادين بااللتفات لأمر، ومن بن هؤالء 
األستاذان أبو القاسم ومحمد األمن. ووجدا وسواهما في الجمعية بوتقة 
تنصهر فيها خبرات األكاديمين، وأصحاب املعارف في كل مجال ذات 
صلة بالبيئة. وما كان لها أن تنجح في ذلك على الرغم من التضييق عليها 
لوال أن دوافع املنافحة عن قضايا البيئة كانت كبيرة بفضل الجهود بن 
الخبير املؤسس، والعالم املنتظم الحقا بالصفوف، ومجموعات املهتمن 
من أهل العلوم واالقتصاد والتربية، ودعاة التنمية املستدامة واإلعالمين، 

بل الشباب حديثي التكوين البيئي.
من الحقائق الواردة في الكتابن أن النقص السنوي في مساحة الغابات 
تدهور  أســبــاب  مــن  وأن  املــربــعــة،  الكيلومترات  مــن  آالف  إلــى ستة  يصل 
الحطب  من  املنزلية  الطاقة  استخدام  في  السكان  غالبّية  اعتماد  الغابات 
الغابات  الــزراعــة فــي أراضـــي  الــرعــى الجائر، وتــوســع  إلــى جانب  والفحم، 
ك التربة 

ّ
ــدن. وأدت هــذه الــعــوامــل إلــى تفك واملــراعــي والــحــرائــق وزحـــف املـ

وتعرضها إلى االنجراف املائي والهوائي، والتصحر الذي أدى إلى زحف 
الرمال على األراضى الزراعية والغابات. 

خلص الكاتبان إلى أن السودان الشمالي بات مهّدددًا بالفناء إذا لم تتسارع 
خطى تغطية األراضي املتعرية، ووقف انفالت الزحف الصحراوي وتمدده 
اإلنسان ينفق بسخاء  التصحر جريمة ألن  أن  يــوم. واعتبرا  جنوبا كل 
على أنشطته األخرى، كالتسلح، من دون تخصيص جزء يسير من تلك 

األموال ملكافحة التصحر واالحتباس الحراري. 
)متخصص في شؤون البيئة(

الزحف جنوبًا

إيكولوجيا تحقيق
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فيلمون وهبي
الفطرة الموسيقية وذكريات 
كفرشيما والمخابرات السورية

فيلمون وهبي فنان ثالثي األبعاد: ملحن، 
أغــاٍن نقدية ساخرة. من  وممثل، وصاحب 
هــزلــيــاتــه الــغــنــائــيــة الــشــهــيــرة الــتــي نظمها 
اها: »سنفرلو ع السانفريان«، و«كشوا 

ّ
ولّحنها وغن

الدجاج من قدام البيت«، و«بسيطة«، و«عندك بستان 
يــا ســعــدى« التي غنتها صباح أيــضــا. ومــن أدواره 
مــع منصور  الدويتو  فــي  الشهيرة: شخصية سبع 
نــتــج الــعــديــد من 

ُ
الــرحــبــانــي »ســبــع ومـــخـــول«، وقـــد أ

هذه االسكتشات في حلقات إذاعية وتلفزيونية. كما 
تألق فيلمون وهبي املمثل الكوميدي في مسرحيات 
األخـــويـــن رحــبــانــي، وفـــي بــعــض مــســرحــيــات قامت 

ببطولتها صباح.
النجاح ونالت  البعد األول، عرفت  ألحانه فهي  أمــا 
اإلعجاب منذ إذاعتها ألول مرة. ألحانه أّداها أشهر 
 

ّ
نجوم الغناء. أذكــر على سبيل املــثــال: »يــا أمــي طل
مــن الــطــاقــة« )صــبــاح(، و«بــرهــوم حاكيني« )نجاح 
ــافـــي(،  ســـــــالم(، »بــــتــــروح لــــك مــــشــــوار« )وديـــــــع الـــصـ
و«يـــا هــال بالضيف« )ســمــيــرة تــوفــيــق(، و«هــّدونــي 
هــّدونــي« )نــصــري شمس الــديــن(. وبــاقــة كبيرة من 
أغــانــي فـــيـــروز، مــنــهــا: »جــايــبــلــي ســــالم«، و«يـــا دارة 
دوري فينا«، و«ليلية بترجع يا ليل«، و«يا مرسال 

املراسيل«. 
إنجازات فيلمون وهبي الفنّية معروفة لدى الجميع، 
ــــى فــيــلــمــون  ــــع، إلـ ــرابـ ــ ــــى الــبــعــد الـ لـــذلـــك ســـأتـــطـــرق إلـ
اإلنسان. رب العائلة، واألب الطيب، الــذي تــزّوج من 
واسمها  مغنية  وكــانــت  خـــوري سنة 1946  جانيت 
البكر اسمه  أربعة:  الفني تغريد الصغيرة، وأنجبا 
عماد، والثاني يدعى سعيد، على اسم أبي فيلمون، 
وآخر العنقود اسمه ربيع. واالبنة الوحيدة اسمها 

ألحان. واسمها الكامل: ألحان فيلمون وهبي. 
فيلمون العصامي، الذي لم تسنح له الفرصة لدراسة 
املوسيقى في كونسرفاتوار، ولم يتعلم كتابة النوتة 
املــوســيــقــيــة، عــــّوض ذلـــك بــفــضــل مــوهــبــتــه الــفــطــريــة 
الفّياضة التي جعلته يبدع األلحان الجميلة السهلة، 
التي يستوعبها الجمهور من أول استماع وال يلبث 
أن يــرددهــا. كــان يعزف على آلــة العود لكنه لم يكن 
مــحــســوبــا فــي قــائــمــة عــازفــي الــعــود الــبــارعــن. كــان 
يلحن بالدندنة وبنقر أصابعه على الطاولة وحن 
يولد اللحن يعزفه على العود ويسّجله. كان أوالده 
قد اشتروا له آلة تسجيل ودّربوه على استخدامها، 
لكنه كثيرًا ما كان يستنجد بهم طلبا للعون التقني! 
ــن رحـــبـــانـــي وهــمــا  ــويــ ــــى األخــ ــم الــلــحــن إلـ

ّ
ــــان يــســل كـ

املوسيقي.  والتوزيع  النوتة  تدوين  يقومان بمهمة 
ومــثــل هــــذه املــهــمــة قــــام بــهــا آخـــــرون ومــنــهــم سليم 
سحاب، عندما لّحن فيلمون وهبي لفيروز مجموعة 
من األغاني خارج اإلطار الرحباني وكانت من نظم 
ــه األصـــفـــر«، و«طــلــع لي  جـــوزف حـــرب، ومــنــهــا »ورقــ

البكي«، و«أسوارة العروس«. 
وفيلمون هو امللحن الذي بدأ حياته املهنية منشدًا. 
ِمد مغنيا في اإلذاعــة اللبنانية سنة 1937 وهو 

ُ
اعت

فــي التاسعة عــشــرة مــن عــمــره )مــوالــيــد 1918( وفي 
السنة ذاتها سافر إلى فلسطن وكان يغني في مالٍه 
ومسارح فلسطينية ويمشي على األقــدام إلــى يافا 

ليسجل أغانيه في إذاعة الشرق األدنى. 
وبعد سنوات شعر بأن طريق الغناء وعٌر في وجود 
نــجــوم كــبــار مـــن وزن مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب وفــريــد 
وأرحــــب  أســهــل  الــتــلــحــن  درب  أن  وأدرك  األطــــــرش، 
»على  أغنية  وكانت  املوهبة.  يملك  وهــو  خصوصا 
مهلك يا مسافر« باكورة ألحانه. ومن ألحانه املبكرة 
أغنية »يا با قلبي ما ادري إيش بي« التي أنشدتها 
نــجــاح ســـالم. ثــم مــا لبث فيلمون وهــبــي أن أصبح 
ــن مــجــمــوعــة املــلــحــنــن  فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــيــات مـ
الذين وضعوا أسس األغنية اللبنانية الحديثة مع 
الباشا  وتوفيق  ناصيف  وزكـــي  رحباني  األخــويــن 

وحليم الرومي. 
 فيلمون وهــبــي ابن 

ّ
فــي ألحانه ظــل فــي حياته كما 

ــاش عـــمـــره فــيــهــا.  ــ ــد وعـ كــفــرشــيــمــا، الــبــلــدة الـــتـــي ولــ
كفرشيما التي أنجبت العديد من األدباء والفنانن، 
وآل تقال  إبــراهــيــم،  اليازجي وولـــده  منهم: ناصيف 
مؤسسو جريدة »األهــرام« القاهرية، واملفكر شبلي 
الشميل، والشاعر املهجري إلياس فرحات، والشاعر 
بــركــات، وعصام  والصحافي جـــورج رجـــي، وملحم 
الــرومــي  رجــي ومـــاري سليمان، وفيها عــاش حليم 

وولدت وترعرعت ابنته ماجدة. 
اسمه  لفيلمون وهبي  كفرشيما صديق  بلدة  ومــن 
أبو نمر يملك محطة بنزين. أتذّكره اآلن ألنه في بعد 
ظهر ذات يوم في صيف 1976 كنت أحتسي القهوة 
مع »أبو عماد« في صالون »فندق الشرق ــ أوريانت 
 أبو نمر 

ّ
باالس،« مقر إقامتنا آنذاك في دمشق، أطل

به  يلحق  أن  فيلمون وهــبــي  مــن   وطــلــب 
ً
مستعجال

منوعات

بــســرعــة بحجة أنـــه ركـــن ســيــارتــه فــي مــكــان ممنوع 
الوقوف فيه.

ــداء وأســــرع  ــنــ ومــــا كــــان مـــن فــيــلــمــون إال أن لـــّبـــى الــ
خــارجــا مــع »أبــــو نــمــر«. وبــعــد ســهــرة طــويــلــة عــدت 
في أواخــر الليل إلى الفندق فوجدت زوجة فيلمون 
وابــنــتــه ألـــحـــان ســاهــرتــن جــالــســتــن فـــي الــصــالــون 
فيلمون  اخــتــفــاء  بسبب  قلقتن  باكيتن  حزينتن 
واملستشفيات  واملخافر  األصــدقــاء  عنه  وقــد سألتا 
ولــم يعثر عليه أحــد. قلت: رأيته ذهــب مع أبــو نمر. 
راح  »إذًا هو  الصعداء  ست 

ّ
تنف وقــد  زوجته  فهتفت 

إلى الصيد«. وارتاحت الزوجة واالبنة وذهبتا إلى 
 كان فيلمون وهبي قد رافق أبو نمر 

ً
غرفتهما. وفعال

فــي رحلة صيد وعـــاد مــع بـــزوغ فجر الــيــوم التالي. 
ومــن شــدة إلحاح أبــو نمر نسي أبــو عماد أن يخبر 

أهله عن مشروع الصيد.
كان الصيد شغفا كما كان التلحن واألداء التمثيلي. 
املاضي  الــقــرن  اعــتــاد منذ مطلع خمسينيات  وهــو 
أن يــقــوم بــرحــالت الصيد إلـــى ســوريــة. وكـــان يحب 

ســـوريـــة الــبــلــد والـــنـــاس. وذات مـــرة ســمــعــُت بعض 
األلسنة الخبيثة تلوك شائعة سخيفة مفادها بأن 
فيلمون وهبي هو رجل املخابرات السورية، بدرجة 
عميل أو مــتــعــامــل. واســتــشــطــت غضبا ألنـــي أعــرف 
الفندق نفسه شاهدًا  الرجل على حقيقته. كنت في 
على زيارات قام بها مسؤولون سوريون، عسكريون 
ومدنيون، إلى فيلمون وهبي. أسماء معروفة جيدًا 
لدى اللبنانين ألنها كانت ترد في نشرات األخبار 
ــذاك. هــم الــذيــن كــانــوا يــأتــون لزيارته يستمتعون  آنـ
والطرائف  بالسخريات  الحافل  اللطيف  بمجلسه 
ويستمعون إلـــى مــا جـــّد لــديــه مــن ألــحــان. ولـــم يكن 
للسياسة دخل في هذه السهرات. وهو لم يسَع في 

يوم إلى التقّرب من أحد. 
وهبي  فيلمون  البائخة:  الشائعات  على  رّدًا  وقلت 
يــتــردد عــلــى ســوريــة ألجـــل الــصــيــد مــن أيـــام حسني 
الــزعــيــم. وبــعــد ســقــوط عــهــد الــزعــيــم عــرفــت ســوريــة 
وفــوزي سلو، وأديــب  الحناوي،  الحكام: سامي  من 
القوتلي، وجمال عبد الناصر  الشيشكلي، وشكري 
أيـــام الــوحــدة ورجـــل ســوريــة الــقــوي فــي عــهــده عبد 
الــســراج، ثم وقــوع االنفصال وعهد مأمون  الحميد 
ــبـــي، ثـــم مـــجـــيء حــزب  ــيـ ــعــــروف الـــدوالـ ــكـــزبـــري ومــ الـ
»الـــبـــعـــث« إلـــــى الــســلــطــة بــتــنــويــعــاتــه املــتــخــاصــمــة 
املختلفة مــن أمــن الــحــافــظ ومحمد عــمــران، وبــروز 
البيطار،  وصـــالح  الــحــورانــي  ــرم  وأكــ عفلق  ميشيل 
مــرورًا بنور الدين األتاسي ويوسف زعــّن وصالح 
جديد، إلى حن إمساك حافظ األسد بزمام السلطة. 
توالى حكام وأنظمة وعــهــود، وظــل فيلمون وهبي 
يتردد على سورية بانتظام. زال الرجال عن العروش 
وبقي فيلمون وهبي ضيف الشام الــدائــم. ولــو كان 
 ألحد هذه األنظمة لكان النظام التالي اعتبره 

ً
عميال

ولــكــان عاقبه بعنف وربما  الــبــائــد  العهد  أزالم  مــن 
قــصــف عـــمـــره. كــــان فــيــلــمــون وهـــبـــي يــحــب ســوريــة 

 محّبا. 
ّ

والشعب السوري، ومن وفائه ظل
ــان صـــاحـــب آراء  ــ ــا ســـبـــق ال يــمــنــع أن الــــرجــــل كـ ــ ومـ
من  وقــربــي  محلية.  لبنانية  كانت  لكنها  سياسية. 
فيلمون وهبي سمح لي بأن أعــرف ميوله. هو كان 
مــن أنــصــار الرئيس فــؤاد شــهــاب، معجبا بنزاهته، 
ومقربا من الدائرة املحيطة بالرئيس، ومنها الياس 

الــــذي أصــبــح الحــقــا رئــيــســا للجمهورية  ســركــيــس 
)1976 – 1982(. كان فيلمون وهبي مقتنعا بأن النهج 
الشهابي هو األفضل لحكم لبنان. لكن هذه القناعة 
السياسي. ولم  العمل  االنغماس في  إلــى  تأخذه  لم 
يطلب من األصدقاء وهم في موقع السلطة أّي خدمة. 
وحدث أنه في 30 ديسمبر/ كانون األول 1961 جرت 
محاولة انقالب عسكري إلطاحة حكم الرئيس فؤاد 
شــهــاب قــادهــا ضــبــاط ينتمون إلــى الــحــزب القومي 
السوري االجتماعي. لكن املحاولة لم تنجح. فنشط 
جهاز املخابرات املعروف باملكتب الثاني وتم إلقاء 
ــن املــنــتــســبــن  الــقــبــض عــلــى عــســكــريــن ومـــدنـــيـــن مـ
إلى الحزب القومي السوري بينهم قيادات وكــوادر 
حزبية عليا وأودعوا السجن. وفي تلك األيام بلغت 
أنباء املداهمات واالعتقاالت مسامع فيلمون وهبي، 
وكانت أسماء بعض الفنانن ضمن قائمة املطلوب 
 
ً
اعــتــقــالــهــم. فــمــا كـــان مــن فــيــلــمــون إال أن تــوجــه ليال

ْن زكي ناصيف وتوفيق الباشا، 
َ
إلى منزلي امللحن

األنظار  عن  بالتواري  لهما  وهما حزبيان، ونصح 
تفاديا لالعتقال. طغى االلتزام اإلنساني على امليول 
الــســيــاســيــة، وحـــــرص فــيــلــمــون وهـــبـــي عــلــى إنــقــاذ 
صديقن قديمن تربطه بهما أواصر الزمالة املهنية 
أيضا. وقــد سمعت تفاصيل ذلــك من زكــي ناصيف 
ومــــن تــوفــيــق الـــبـــاشـــا. والحـــقـــا لـــم يــتــم اعــتــقــالــهــمــا 
ألنهما برغم االلتزام الحزبي لم يشتركا في محاولة 

االنقالب. 
وإذا استكملنا استعراض مالمح شخصية فيلمون 
وهبي فال يمكن تجنب اإلشــارة إلى ظرفه، وسرعة 
الساخر.  والتعبير  النكتة  وحــضــور  لــديــه،  البديهة 
ذات مــرة استاءت إحــدى األمهات في كفرشيما من 
إلى  ربطته  بــأن  فعاقبته  الصغير  ولــدهــا  مشاغبة 
مّر  أن  بعدها  وتــصــادف  املنخفض.  الحديقة  ســور 
فــيــلــمــون وهــبــي بــذلــك املـــنـــزل فــاســتــنــجــد بـــه الطفل 
وقال »عمو أبو عماد.. فّك الحبل الله يرضى عليك«، 
 وثــاقــه ومــضــى. 

ّ
فــأشــفــق فيلمون عــلــى الــطــفــل وحـــل

وانذهلت األم حن رأت طفلها يركض مطلق السراح، 
وعلمت أن الذي فّك الحبل هو الفنان الشهير والتقته 
في ساحة البلدة وعاتبته قائلة: »ولو يا أبو عماد! 
: »أنـــا بفّك 

ً
هــيــك بتفك حــبــل الــصــبــي؟!« فعلق قــائــال

مشانيق ما بدك ياني فّك صبي«.
ــــوم كـــنـــت فــــي بــــاريــــس أتـــمـــشـــى فــــي جــــادة  وذات يــ
سيدة  صادفتنا  وهــبــي.  فيلمون  مــع  الشانزيلزيه 
ــيـــدات الــطــبــقــة املــخــمــلــيــة. وانــهــالــت  لــبــنــانــيــة مـــن سـ
عــلــى فــيــلــمــون بـــعـــبـــارات املـــديـــح بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة 
مبدية إعجابها بتمثيله وأغانيه، وهو يرد عليها 
باقتضاب لكن باللهجة اللبنانية. وهي استرسلت 
بالفرنسية وهو عمدًا يجيبها بالعربية وباختصار 
الــوداع وكانت طويلة، وإذ  شديد. ثم أطلقت عبارة 
مــدت يدها للسالم عليه مــّد يــده ونطق بالفرنسية 
 »فــريــجــيــديــر«! ذهــلــت السيدة 

ً
قــائــال بكلمة واحــــدة 

من هذا التعليق أما أنا فضحكت طويال وجرفتني 
القهقهات بعيدًا. 

ولكي يبدد فيلمون وهبي ذهول السيدة أطلق عليها 
من  املترابطة  غير  الفرنسية  الكلمات  من  مجموعة 
نوع »بونجور«، »أورفــوار«، »أنشانتيه«، »ميرسي« 
ومضى وهــو يتمتم بالعربية كلمات غير مفهومة 

لكن تعابير وجهه كانت تنّم عن االستياء. 
البسمات  الناس بألحانه وزرع  أطــرب  الــذي  الفنان 
فــي وجــوهــهــم بــطــرائــفــه، عـــاش األشــهــر األخــيــرة من 
عمره فــي حــزن وهــو يــصــارع الـــداء الخبيث، إلــى أن 
توفي يوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 

1985 عن عمر ناهز السابعة والستن.

أنقذ صديقيه زكي 
ناصيف وتوفيق الباشا من 

االعتقال

انتشرت شائعة 
مفادها بأنه رجل 

المخابرات السورية

مع عبد الوهاب وصباح )فيسبوك(مع عبد الوهاب وفيروز وفريد األطرش )فيسبوك(

ــ مصر( عقودًا من حياته،  بين المسرح واإلذاعة والموسيقى قضى فارس يواكيم )1945 
الماضي،  القرن  في  العربي  الفني  المشهد  محطات  أبرز  في  ومشاركًا  ومؤرّخًا  مواكبًا 
إثنين،  يوم  كل  الجديد«  »العربي  تنشر  الفّن.  عالم  شهدها  التي  التحّوالت  على  وشاهدًا 
مذّكرات يواكيم مع أبرز الفنانين والمنتجين والمخرجين العرب، مستعيدًا محطات شخصية 

ولقاءاته مع هؤالء في القاهرة وبيروت وباريس وغيرها من العواصم.

دفــاتـر فارس يواكيم

7

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

مع ابنه سعيد )فيسبوك( اعُتِمد مغنيًا في اإلذاعة اللبنانية سنة 1937 )تويتر(

قضايا

عبد الباسط سيدا

الــعــربــي الــجــديــد،  نــشــرت صحيفة 
مـــقـــااًل   ،2019 أيــــــار  ــايــــو/  مــ  2 فــــي 
ــــب الـــــســـــوري  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــي والــ ــ ــالمـ ــ ــإعـ ــ لـ
عن  ســيــدا..  على  »ردًا  بعنوان  دلــي  خورشيد 
ــق الــكــاتــب  حـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، وافــ
بـــصـــورة عـــامـــة، فـــي الــقــســم األول مـــن مــقــالــه، 
على ما ذهبُت إليه في مقال كانت الصحيفة 
نــفــســهــا قـــد نــشــرتــه لــصــاحــب هــــذه الــســطــور، 
فــي 30 إبــريــل/ نيسان 2019 بــعــنــوان: »حــزب 
االتحاد الديمقراطي.. دور إشكالي ومستقبل 
ضبابي«. وهو القسم الذي تناولت فيه مسألة 
تــوصــيــف نــشــأة الـــحـــزب املــعــنــي، واملــتــغــيــرات 
التي طرأت على عالقاته وتحالفاته، مع العلم 
أن املقال قد اقتصر على العموميات من دون 
الــتــفــصــيــالت. ولـــكـــن املـــالحـــظ أن الـــكـــاتـــب قد 
توقف عند دعوتي إلــى ضــرورة فك االرتباط 
الكردستاني،  العمال  الحزب وحــزب  بن هــذا 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى تــوافــق كـــردي - كــردي 
ســـوري، يكون خــطــوًة ال بــد منها على طريق 
التفاهم الــكــردي - الــعــربــي الــســوري، ومــن ثم 
السوري - السوري العام. وكان وصفه موقفي 
الدقة،  من هذا املوضوع بأنه يعاني من عدم 
ويفتقر إلى الرؤية الشاملة. ثم أجرى مقارنة 
الديمقراطي لحزب  االتحاد  تبعية حــزب  بن 
العمال الكردستاني وتبعية األحزاب الكردية 
لألحزاب الكردستانية العراقية، سيما للحزب 
الديمقراطي الكردستاني- العراقي، واالتحاد 

الوطني الكردستاني بهذه الصيغة أو تلك.
والـــالفـــت أن الــكــاتــب، عــلــى الــرغــم مــن اطــالعــه 
العميق على تفاصيل الوضع الكردي، تجاهل 
في مقارنته نقاطا عــدة، كان من املفروض أن 
يــتــوقــف عــنــدهــا، طــاملــا أنـــه اتــخــذ مــن املــقــارنــة 
املــعــنــيــة مــحــورًا رئــيــســا فــي رّده عــلــي، وليس 
على الــرأي الــذي ذهبت إليه في مقالي، وهذا 
مــا يستشف مــن عــنــوانــه »ردا على ســيــدا.. »، 
وهـــذه خــاصــيــة شــرقــيــة لــم نــتــحــّرر منها بعد 

بكل أسف.  
املــقــارنــة املعنية جـــزءًا مــن موضوعي  لــم تكن 
املعني هنا. ولكن سبق وأن تناولت املوضوع 
في مناسبات وأحاديث شتى، وهو موضوع 
يستحق التناول، ولكن ضمن سياقه الطبيعي، 
وبــنــَفــس بحثي هــــادئ، يــمــّكــن مــن تشخيص 
املمكنة.  الحلول  أمــام  الطريق  د 

ّ
ويمه الخلل، 

دلي  إليها  لجأ  التي  املقارنة  كثيرا  وذّكرتني 
بالحجة التي ُتسمع عادة من بعض القومين 
السورين في ردة فعلهم على دعوات  العرب 
للقضية  عــادل  إيجاد حل  املطالبن بضرورة 
الكردية في سورية، إذ يقولون: إذا فتحنا هذا 
الــبــاب، سنجد الــتــركــمــان والــســريــان واألرمـــن 
والشركس... يطالبون بحقوقهم، وبحل عادل 
لــقــضــايــاهــم، وبــالــتــالــي تضيع ســوريــة، نحن 
شعٌب واحد، وعلينا أن نبتعد عن هذا األمور، 

وكلنا قد تعرضنا للظلم. 
إقــرارنــا بحقوق الجميع، ودعــوتــنــا إلى  ومــع 
الجميع، سواء  احترام خصوصيات  ضــرورة 
اإلثنية القومية أم الدينية واملذهبية، في إطار 
املشروع الوطني السوري العام، إال أن أولئك، 
في عملية الخلط بن جملة القضايا الخاصة 
األول،  املقام  في  يرمون،  السورية،  باملكونات 
إلى إلغاء مشروعية املطالبة بالحقوق وإلغاء 
التمييز، سيما كرديا. في حن أن الظلم املركب 
الـــذي تــعــّرض لــه الــكــرد عــقــودا مــن حكم حزب 
الــبــعــث، وحــتــى قبله، وفــق ســيــاســاٍت رسميٍة 
مــقــصــودة، اســتــهــدفــت الــكــرد فــي املــقــام األول، 
بات واضحا جليا ألي مهتم بالشأن العام، في 
اإلقليمي  املستوين  وعلى  الــســوري،  الــداخــل 
والدولي. ولكن هذه مسألة أخرى، تخرج عن 
نطاق موضوعنا هنا، وإنما أوردتها من باب 

املقارنة، وفي سياق تداعي األفكار، ليس إال.
مـــا ذهــــب إلــيــه دلــــي بــخــصــوص املـــقـــارنـــة بن 
ــة حــــــزب االتـــــحـــــاد وحـــــــزب الــــعــــمــــال مــن  عــــالقــ
الكردية  األحـــزاب  بــن  العالقة  وطبيعة  جهة، 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  السورية 
أمر ال يجانب الحقيقة تماما، ولكنه ال يفصح 
عنها كاملة. وكنا نأمل أال يكون األمــر  كذلك 
من موقع شخص مطلع عارف. وإللقاء بعض 
الــضــوء على هــذا املــوضــوع، ال بــد مــن العودة 
إلــى الــبــدايــات قــلــيــاًل، فقد تطلع كــرد ســوريــة، 
منذ األيام األولى لتقسيم املنطقة، باستمرار، 
نحو وراء الحدود من الشمال والشرق. وهذا 
أمر له أسبابه املوضوعية التي تشمل الجذور 
الــتــاريــخــيــة لــقــضــيــتــهــم، ووقـــائـــع الــجــغــرافــيــا، 
وانعكاسات العقلية اإلقصائية االستئصالية 
ــّكـــام ســوريــة  الـــتـــي تـــمـــّيـــزت بــهــا ســـيـــاســـات حـ
وممارساتهم، هؤالء الذين أعلنوا عن التزامهم 
الخمسينيات،  منذ  القومية  باأليديولوجيا 
فــالــكــرد الـــســـوريـــون، شـــأن الــعــرب الــســوريــن، 
وجـــــدوا أنــفــســهــم، وقــــد تـــم تــقــســيــم اعــتــبــاطــي 
لبالدهم، وبقيت مدنهم األساسية في الجانب 
التركي، فــي حــن أن مناطق الــريــف هــي التي 
ــة الــحــديــثــة فـــي إطـــــار حـــدود  ــوريـ ضــمــتــهــا سـ
االنتداب الفرنسي التي رسمت بعد توافقات 
واتفاقيات مع الجانبن، البريطاني والتركي، 
وهي التوافقات التي شكلت الحدود السورية 
الحالية. ومثلما لم يعترف العرب السوريون 
الحل يتمثل في  أن  التقسيم، ووجــدوا  بواقع 
ــدة مــســتــقــلــة، تــطــّلــع الــكــرد  ــ ــة عــربــيــة واحــ ــ دولـ
السوريون إلى الحل الكردستاني، وتحّمسوا، 
في بداية األمر، ملشاريع النخب الكردية التي 
كانت قد لجأت إلى املناطق الكردية السورية 

فــي عهد االنــتــداب الــفــرنــســي، كما سكنت في 
مدينتي حلب ودمشق خصوصا. وذلــك بعد 
أن ضاقت بها السبل في املناطق الكردية التي 

ظلت ضمن إطار الدولة التركية الحديثة.
ويـــشـــار فـــي هــــذا املـــجـــال، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
إلى مشروع خويبون 1927. ولكن مع تراجع 
الشمال، وتصاعده  الكردي في  النضال  حــّدة 
ــل مـــال مصطفى  ــراحــ فـــي الـــشـــرق فـــي عــهــد الــ
للقضية  الروحي  األب  والــذي يعد  البارزاني، 
الكردية املعاصرة، توجهت أنظار الكرد، منذ 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــنـــصـــرم، نــحــو كــردســتــان 
ــــل بـــأنـــهـــم ســيــســتــفــيــدون  ــــراق، وكـــلـــهـــم أمـ ــعـ الـــ
مــن إنـــجـــازات الــحــركــة الــكــرديــة هــنــاك، فــي رد 
عفوي، وبمنطق فطري سليم، على سياسات 
الـــحـــكـــمـــن الـــبـــعـــثـــيـــن فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق 
ــقــــوات الــســوريــة  ومـــمـــارســـاتـــهـــمـــا، ودخــــــول الــ
إلى كردستان  الشاعر عام 1963  فهد  بقيادة 
العراق، بغرض القضاء على ثورة الكرد هناك.
ولــكــن املــالحــظ أن املــطــالــب الــكــرديــة الــســوريــة 
كانت تتمحور، في ذلك الحن، حول ضرورة 
رفع الظلم، واالعتراف بالحقوق ضمن اإلطار 
ولــم تكن هناك صيغة من  الــســوري.  الوطني 
صيغ االلتحام العضوي مع املشروع الكردي 
في كردستان العراق. وكانت العالقة، بصورة 
عامة، أقرب إلى شكل عالقة األحزاب والتيارات 
وإن  الناصري،  املشروع  مع  العربية  القومية 
بصيغة مغايرة إلى حٍد ما، مع عالقة األحزاب 
مع  هــذا  السوفييتي،  االتــحــاد  مــع  الشيوعية 
اإلقرار بمحدودية التجربة الكردية، وتشابك 
الـــظـــروف الــتــي كــانــت تــحــيــط بــهــا مـــن جميع 

النواحي. 
ــثـــورة الــكــرديــة فـــي كــردســتــان  ومـــع انــهــيــار الـ
الــجــزائــر  اتــفــاقــيــة  نتيجة  ــام 1975،  عـ الـــعـــراق 
بـــن صـــــّدام حــســن وشــــاه إيــــــران، وبــوســاطــة 
ــري هــــــــواري بـــومـــديـــن،  ــزائــ ــجــ ــن الـــرئـــيـــس الــ مــ
ــراغ كـــبـــيـــر عـــلـــى صـــعـــيـــد املــرجــعــيــة  ــ ــ حـــصـــل فـ
وكان  العام،  الكردستاني  بعدها  في  الكردية 
تحول الفصائل الكردية الالفت نحو االلتزام 
بــاملــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، أو االســـتـــفـــادة منها 
واالســتــرشــاد بها، ليس فــي ســوريــة وحدها، 
بـــل فـــي تــركــيــا والــــعــــراق وإيــــــــران، وكـــــان ذلــك 
بــالــتــنــاغــم مــع تــصــاعــد مــوجــة الــيــســار عربيا 
وتركيا وفارسيا في املنطقة كلها، وبحثا عن 
األجـــواء،  هــذه  وفــي  تعبوية.  عقائدية  نظرية 
إلــى الساحة  الكردستاني  العمال  دخــل حــزب 
السورية في عام 1979، وكان االتحاد الوطني 

ــزاب الــكــرديــة األخــرى،  العالقة مــع بعض األحـ
ولكنه، في الوقت ذاته، كان يعمل على إنشاء 
تــنــظــيــمــاتــه الـــخـــاصـــة بــــن الــــكــــرد الـــســـوريـــن 
وحــتــى الــلــبــنــانــيــن، وذلــــك بــتــفــاهــم وتنسيق 
كــامــلــن مــع األجـــهـــزة األمــنــيــة الــســوريــة التي 
كـــان قــد تــمــّكــن مــن الــتــفــاهــم معها مــنــذ بــدايــة 
الــثــمــانــيــنــيــات. واســتــطــاع بــفــعــل ذلـــك تجنيد 
آالف مـــن الـــكـــرد الـــســـوريـــن ضــمــن صــفــوفــه، 
مستفيدا، في هذا املجال، من تجربة الفصائل 
الفلسطينية في التعامل مع العواطف وامليول 
ماركسيٍة  يــســاريــٍة  بمسحٍة  املشوبة  القومية 
ضــمــن األوســــــاط الــعــربــيــة، ســيــمــا فـــي لــبــنــان 
وســوريــة واألردن. واملــعــروف فــي هــذا املجال 
أنـــه قـــد ُقــتــل مـــن الـــكـــرد الــســوريــن آالف ممن 
كانوا قد التحقوا بالحزب قبل إخراج زعيمه، 
عــبــدالــلــه أوجــــــالن مـــن ســــوريــــة، وفــــي ظـــروف 
تثير عالمات استفهام كثيرة، وذلك بناء على 
في  نفسه.  الــحــزب  عنها  أعلن  التي  البيانات 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزبــن،  أن  حــن 
واالتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي لـــم يــجــنــدا 
الكرد السورين، كما أنهما لم يمارسا أسلوب 
الكرد  التبرعات على  ــاوات وجــمــع  اإلتــ فــرض 
السورين، بينما كان حزب العمال يلجأ إلى 
ذلك، ويمارسه باستمرار، حتى أنه كان يلزم 
ــزٍء مــن مــــردود عملهم  الــفــقــراء بتخصيص جـ
في عمليات الحصاد القاسية لصالح الحزب، 
وهناك تفاصيل ال تعد وال تحصى، ووقائع 
من  ويتذكرونها  بــدقــة،  ناسنا  يعرفها  مؤملة 
حــن إلــى آخــر بــمــرارة.  وبعد إخـــراج أوجــالن 
مــــن ســــوريــــة بــضــغــط تــــركــــي، وتـــوقـــيـــع نــظــام 
اتفاقية أضنة األمنية عام  حافظ األســد على 
الديمقراطي،  االتحاد  1998، تم تشكيل حزب 
لــــيــــكــــون الــــــفــــــرع الـــــــســـــــوري لـــــحـــــزب الــــعــــمــــال 
الُقطرية  التشكيالت  غــرار  على  الكردستاني، 
البعث تحت مظلة  كــان يؤسسها حــزب  التي 
القيادة القومية، مع فرق أساسي، أن االرتباط 
الـــعـــضـــوي الــتــنــظــيــمــي والــعــســكــري واألمـــنـــي 
ــــي هــــو وثــــيــــق إلـــــى حــــد الـــتـــمـــاهـــي، بــل  ــالـ ــ واملـ
وبكالم أدق، يعتبر األول مجرد منظمة فرعية 

خاضعة بصورة مطلقة للتنظيم األساسي.
ومع انطالقة الثورة السورية، في مارس/ آذار 
2011، تفاعل الكرد السوريون معها منذ اليوم 
األول، نتيجة تطورات عميقة، كانت قد طرأت 
على الوعي الكردي السوري العام. وبناء على 
الــتــجــارب الــكــثــيــرة، واملـــراجـــعـــات الــتــي كــانــت 
ــــواء ضــمــن األحـــــــزاب، أم مـــن املــثــقــفــن  تـــتـــم، سـ
ــمـــن مــنــظــمــات  ــيـــات املـــســـتـــقـــلـــة ضـ والـــشـــخـــصـ
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي وخــــارجــــهــــا. وبـــفـــعـــل ذلــــك، 
توصلت الغالبية الغالبة من الكرد السورين 
إلى قناعٍة بأن حل قضيتهم يتم ضمن اإلطار 
الوطني السوري، ولن يكون ذلك إال بالتفاهم 
والتفاعل مع القوى املؤمنة باملشروع الوطني 
السوري. ولكن مشكلة السورين كانت تتمثل 
ــيــــادات الـــحـــزبـــيـــة، الـــعـــربـــيـــة مــنــهــا  ــقــ فــــي أن الــ
والــكــرديــة، لــم تكن تمتلك مــن املــؤهــالت التي 
تمنحها الــثــقــة بــالــنــفــس، وتــعــمــل عــلــى طــرح 
ولم  ومــوضــوعــيــة،  بــجــرأة  الوطنية  مطالبها 
يــكــن هــــذا األمـــــر، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، بــعــيــدًا عن 
ســيــاســات )وتــكــتــيــكــات( الــنــظــام األمــنــي الــذي 
كــان قــد فــرضــه حــافــظ األســـد على السورين، 
فـــقـــد كـــــان مـــســـمـــوحـــا ألحــــزابــــهــــم ومــفــكــريــهــم 
ــــع الــقــضــيــتــن،  ومـــثـــقـــفـــيـــهـــم أن يـــتـــفـــاعـــلـــوا مـ
القضية  مــع  وحــتــى  والــعــراقــيــة،  الفلسطينية 
ــواء فـــي تــركــيــا أم  ــارج ســـوريـــة، ســ الــكــرديــة خــ
ــراق، ولـــكـــن لـــم تــتــحــول تــلــك الــجــهــود  ــعــ فـــي الــ

ــوري،  ــســ ــــروع الـــوطـــنـــي الــ ــــشـ ــن املـ إلـــــى نـــــوع مــ
املطالب بتغييرات وإصالحات على املستوى 
ــّرمـــات الـــتـــي ال  ــان مـــن املـــحـ ــلـــي، فـــذلـــك كــ الـــداخـ
يجوز مجّرد التفكير فيها. ولكن مع انطالقة 
الــكــرد معها، وجد  الــســوريــة، وتفاعل  الــثــورة 
النظام ضـــرورة الــعــودة إلــى دفــاتــره القديمة، 
واســتــخــدام حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عبر 
واجــهــتــه، حـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي )ال ب. 
ــاع فــي املناطق  ي. د(، مــن أجــل ضبط األوضــ
الـــكـــرديـــة، والــحــيــلــولــة بــيــنــهــا وبــــن الــتــفــاعــل 
الــثــورة، واالنــخــراط فيها بصورة  الكامل مــع 
فاعلة. ومــا يؤخذ هنا على األحــزاب الكردية 
ــــن مـــهـــمـــة مـــواجـــهـــة  ــة  تـــقـــاعـــســـهـــا عـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
التي  املصيرية  الــقــرارات  واتــخــاذ  التحديات، 
ــانـــت تــســتــوجــبــهــا املـــرحـــلـــة، وإنــــمــــا اكــتــفــت  كـ
إلــــى عقليتها  ولـــجـــات  الـــقـــديـــمـــة،  بــأســالــيــهــا 
ــقــــت األخــــــوة فـــي كــردســتــان  االتـــكـــالـــيـــة، وأرهــ
الــــعــــراق بـــأعـــبـــاء املـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي كــــان من 

املفروض أن تتصّدى لها بنفسها. 
مـــع ذلــــك، نــــرى أن جــعــل طــبــيــعــة الــعــالقــة بن 
حــزبــي االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي والــعــمــال، على 
املستوى نفسه من طبيعة العالقة بن الحزب 
الكردية  واألحـزب  الكردستاني   الديمقراطي 
ــة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  األخــــــرى فـــي ســـوريـ
ــرا يــقــفــز فـــوق  ــ ــراق، أمــ ــ ــعـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الـ
املــعــطــيــات املــوضــوعــيــة الــتــي نــعــتــقــد أن األخ 
االتحاد  يعرفها جيدًا، فحزب  دلــي  خورشيد 
الكردية  باملناطق  اليوم  يتحكم  الديمقراطي 
الـــســـوريـــة، عــبــر شــبــكــة الــتــشــكــيــالت األمــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة مـــبـــاشـــرة ألوامــــــــر حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني. فخلف كل واجهٍة سوريٍة هناك 
ــادر غــيــر ســـوري فــي أغــلــب األحـــيـــان، يتلقى  كـ

األوامر مباشرة من قيادات جبال قنديل.
كما أن هذا الحزب يفرض الضرائب، ويتحّكم 
باملوارد، ويطبق التجنيد اإلجباري، ويفرض 
ــه، ويـــغـــلـــق مـــراكـــز  ــ ــام تــعــلــيــمــه الــــخــــاص بـ ــظـ نـ
ــزاب، ويــغــّيــب الــنــاس بمختلف األشــكــال،  األحــ
ــدنـــي بـــضـــرورة  ــزم مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـ ــلـ ويـ
الحصول على موافقات إدارته التي أعلنها من 
أيــة مشروعية، وهي  جانب واحـــد، ومــن دون 
إدارة ال تتمتع بأي اعتراف بها من أية جهة. 
ومــــع ذلــــك، يــطــالــب خــورشــيــد دلــــي بــضــرورة 
اإلعــــتــــراف بــهــا كــــــإدارة أمــــر واقـــــع، مـــع علمنا 
الــتــنــســيــق بـــن اإلدارة  وعــلــمــه بــاســتــمــراريــة 
للنظام في  التابعة  األمنية  املعنية واألجهزة 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة وبــقــيــة املــنــاطــق، وذلــك 
كــلــه عــلــى الــرغــم مــمــا نــســمــع بــه مــن تباينات 
ومــواقــف مــتــعــارضــة، يطلقها هــذا الــطــرف أو 

ذاك للتعمية واالستهالك املحلي.
كما أن عمليات اعتقال املعارضن لتوجهات 
اإلدارة املــعــنــيــة، وإبــعــادهــم، وفـــرض الــبــرامــج 
الـــدراســـيـــة األيـــدولـــوجـــيـــة غــيــر املــبــنــيــة على 
أســــس عــلــمــيــة تـــربـــويـــة، مـــن األمــــــور الـــتـــي لم 
يــقــم بــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الــعــراقــي، وهــو يتعامل مــع األحــــزاب الكردية 
األخــرى وفق قواعد واضحة للجميع، فهناك 
ــيـــادات مــعــروفــة، هي  مــؤســســات مــعــروفــة، وقـ
التي تقيم العالقة مع األحزاب املعنية. هذا في 
الــقــيــادات الفعلية فــي قنديل،  حــن أن أســمــاء 
القرارات فيما بينها،  اتخاذ  وأدوارهـــا، وآلية 
والـــعـــوامـــل املــتــحــكــمــة، والـــجـــهـــات اإلقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة املــــؤثــــرة، ذلــــك كــلــه يـــدخـــل فـــي بــاب 

املجهول الشبحي غير املعروف.
أمـــا مـــوضـــوع بــيــشــمــركــة روز فـــال يــخــرج عن 
نطاق املتغيرات الحاّدة التي شهدتها الساحة 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري،  ــة عـ الــــســــوريــ
ــــوى املـــســـلـــحـــة مــن  ــقـ ــ ودخـــــــول املـــلـــيـــشـــيـــات والـ
مختلف الجنسيات واالتجاهات واالنتماءات، 
وتحول الجيش السوري إلى أداٍة بيد النظام 
لــقــتــل الـــســـوريـــن، فــتــمــّكــنــت هــــذه الـــقـــوات من 
ــن تـــركـــوا  ــذيــ ــرد الــــســــوريــــن الــ ــكــ اســـتـــيـــعـــاب الــ
الــجــيــش، أو رفــضــوا االنــضــمــام إلــيــه فــي ظل 
الظروف الحالية. وفي جميع األحــوال، هؤالء 
ســـوريـــون، نــعــرف أمــاكــن إقــامــاتــهــم األصــلــيــة، 
كــمــا نــعــرف أســرهــم وذويـــهـــم وبــيــئــاتــهــم، وال 
كما  متطّرفة،  أيديولوجية  مشاريع  تحّركهم 
ــؤالء لـــن يــدخــلــوا،  ــ أن قــيــاداتــهــم مــعــروفــة. وهـ
الكردية من  املناطق  إلــى  فــي جميع األحـــوال، 
ــام، ولـــن يكونوا  دون اتــفــاق ســـوري وطــنــي عـ
عنصر تــهــديــد مــوجــٍه ضــد أي طـــرف ســـوري، 
بــــل ســتــنــحــصــر مــهــمــهــتــم فــــي حـــمـــايـــة األمــــن 

واالستقرار في املناطق الكردية.
ونعود لنؤكد مجددًا أهمية فك االرتباط بن 
ــاد الــديــمــقــراطــي وحــــزب الــعــمــال  ــحـ حــــزب االتـ
الخطوة  فهذه  الــكــرديــة،  الحالة  إلــى  بالنسبة 
ــتــــؤدي إلـــــى انــــفــــراج كــبــيــر عـــلـــى املــســتــوى  ســ
السوري الداخلي. وستخفف كثيرًا من التوتر 
اإلقليمي، سيما مع تركيا. وسيكون هذا األمر 
موضع ارتياح لدى كرد العراق، خصوصا من 
أبدى  الــذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
حرصه  باستمرار  البارزاني  مسعود  رئيسه 
الالفت على صيانة السالم الكردي - الكردي، 
وعــمــل دائــمــا مــن أجـــل الــوصــول إلـــى التفاهم  
بـــن األطـــــراف الــكــرديــة الـــســـوريـــة، ولـــن يــكــون 
السورية  الكردية  القيادات  تحّمل  أمــام  عائقا 
مسؤولياتها، والتصّدي لواجباتها؛ بل على 
العكس، سيشجعها على ذلــك، ألنه سيتحّرر 
بـــذلـــك مـــن أعـــبـــاء كــثــيــرة تـــرهـــقـــه، إلــــى جــانــب 
الكردستاني  املستوين،  الكثيرة على  أعبائه 
ــام، وعــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي  ــعـ والـــعـــراقـــي الـ

بصورة أشمل.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

مرة أخرى... وتعقيبًا على رد
دور حزب االتحاد الديمقراطي ومستقبله

توجهت أنظار 
الكرد، منذ ستينيات 

القرن المنصرم، نحو 
كردستان العراق، 

وكلهم أمل أن 
يستفيدوا من إنجازات 

الحركة الكردية هناك

ُقتل من الكرد 
السوريين آالف ممن 

كانوا قد التحقوا 
بحزب العمال 

الكردستاني قبل 
إخراج زعيمه أوجالن 

من سورية

فــي هذا المقال يرد عبدالباســط ســيدا على مقالة خورشــيد دلي بعنوان »ردًا على ســيدا.. عن حزب االتحــاد الديمقراطي«، 
كحلقة ثالثة، بعد افتتاح السجال من سيدا بمقالة بعنوان »حزب االتحاد الديمقراطي.. دور إشكالي ومستقبل ضبابي«

أنصار لحزب االتحاد الديمقراطي يحملون األعالم وصورة أوجالن أمام بوابة براندنبورغ في برلين في 2018/3/3 )األناضول(

الكردية  األحــزاب  بعض  مع  عالقات  الكردستاني  العمال  حزب  أقــام 
األخرى. وكان يعمل على إنشاء تنظيماته الخاصة بين الكرد السوريين، 
وحتى اللبنانيين، بتفاهم وتنسيق كاملين مع األجهزة األمنية السورية 
التي كان قد تمّكن من التفاهم معها منذ بداية الثمانينيات. واستطاع 
هذا  في  مستفيدًا،  صفوفه،  ضمن  السوريين  الكرد  من  آالف  تجنيد 
العواطف  مع  التعامل  في  الفلسطينية  الفصائل  تجربة  من  المجال، 
األوساط  ضمن  ماركسيٍة  يساريٍة  بمسحٍة  المشوبة  القومية  والميول 

العربية، سيما في لبنان وسورية واألردن.

أوجالن في سورية
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)الطالباني(  جــالل  مــام  بقيادة  الكردستاني 
قد دخلها عام 1975، وبعد ذلك دخل الحزب 
يترأسه  كــان  الــذي  الكردستاني  الديمقراطي 
مسعود الــبــارزانــي بعد وفـــاة املــرحــوم والــده 
االســـتـــقـــطـــاب  ــن  مــ وبــــــــدأت حـــالـــة  عـــــام 1979. 
بــن األحــــزاب الــكــرديــة، وكــانــت الــعــالقــة عالقة 
ــيــــف الـــــشـــــائـــــع، بــن  ــتــــوصــ تــــحــــالــــف، وفـــــــق الــ
والديمقراطي  الكردي  الديمقراطي  الحزبن، 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي الــــعــــراق، وعـــالقـــة تــحــالــف 
بــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي التقدمي واالتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي بـــقـــيـــادة الــــراحــــل مــام 
جـــــــالل. وأقــــــــام حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
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مشاهد  غالبية  فــي  الكاميرات  تحضر  كبير. 
ــــى جــانــب  ــام الـــقـــصـــر، إلـ ــ ــى أمــ ــ ــ الـــحـــلـــقـــات األولـ
املراسلن وامليكروفونات، والرسائل املباشرة 
 بـــيـــان نــجــم الــديــن 

ّ
عــلــى الــــهــــواء. وهـــنـــا تـــطـــل

غانم  الزعيم  طبيبة  بصفتها  نجيم(  )نــاديــن 
صحافي  مصّور  فيلتفت  الشخصية،  الغانم 
ويتلقط  الخلفي  الــبــاب  مــن  القصر  لدخولها 
ــاراتــــزي يــتــابــع أخــبــار  ــابــ صـــــورًا لـــهـــا، كــــأي بــ
الفنانن، ويتلصص على حياتهم الشخصية. 

نــاديــن بقصي  الــثــانــيــة، تلتقي  الــحــلــقــة  وفـــي 
الخولي الذي يلعب دور ِغمار ابن غانم الغانم 
الــقــادم مــن ســوريــة، على درج القصر، فتكون 
الــصــحــافــة حــاضــرة وتلتقط عــشــرات الــصــور 
لــهــمــا. لــيــتــبــعــه مــشــهــد مــبــالــغ فــيــه لــعــشــرات 
تتصدرها  والتي  الــصــادرة  الورقية  الصحف 
صورتا »غمار« و»بيان« مع أسئلة غير مبررة 
عشرات  صــورة  طبعا  معا.  تجمعهما  لعالقة 
الصحف الصادرة في بيروت، تبدو منفصلة 

عدنان حمدان

بـــــــــــــدأت الـــــحـــــلـــــقـــــات األولـــــــــــــــى مـــن 
ـــــ وال سيما  رمـــضـــان  مــســلــســالت 
الــــســــوريــــة  أي  مــــنــــهــــا،  املــــشــــتــــركــــة 
الصحافي.  الــعــمــل  كــوالــيــس  مــن  ـــــ   اللبنانية 
ومن دون معرفة ما إذا كان التشابه في األفكار 
جـــاء عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، فـــإن اســتــخــدام 
الــصــحــافــة بــالــصــورة الــتــقــلــيــديــة فــي الــدرامــا 
لــم يــخــرج حتى الــيــوم مــن إطـــار الــتــهــويــل، أو 
تقديمه في صــورة تتماهى مع الكليشيهات 

املتوارثة عبر السنن عن هذه املهنة.

الصحافة تصنع الحب
لم تجد الكاتبة إيمان السعيد فرضية أخرى 
غــيــر بــنــاء عــالقــة عــاطــفــيــة بـــن قــصــي خــولــي 
ونــاديــن نجيم فــي مسلسل »خــمــســة ونــص« 
أسمر(  فيلي  وإخـــراج  السعيد،  إيمان  )كتابة 
ــــوت االبــــــن األكـــبـــر  ــاب الـــصـــحـــافـــة. مـ ــ إال مــــن بـ
الحلقة  فــي  أحــمــد(  )رفــيــق علي  الغانم  لغانم 
األولـــــى يــدفــع بــعــشــرات الـــوســـائـــل اإلعــالمــيــة 
لــلــتــوافــد وفـــــرز مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن بثها 
لــتــغــطــيــة تـــداعـــيـــات وفـــــاة ابــــن زعـــيـــم لــبــنــانــي 

عنبسة بن إسحق 
هو أول مسحراتي أيقظ 

الناس في مصر

تصوير صحافيين 
سياسيين كمتلصصين 

على الحياة الخاصة

نالت بعض المسلسالت 
الدرامية االجتماعية 

استحسان الجمهور
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الــورقــيــة في  إذ تعاني الصحافة  الــواقــع.  عــن 
ــن، فــعــدد مــن الــصــحــف الــورقــيــة  ــّريـ لــبــنــان األمـ
»السفير«  الفائتة كصحف  األعـــوام  فــي  أغلق 
لم  »الحياة«  أن  كما  و»األنــــوار«  و»املستقبل« 
تعد تصدر في العاصمة اللبنانية. كما أغلق 
 عن غياب 

ً
الصحافية فضال املكاتب  عــدد من 

ــرة لــلــصــحــيــفــة الـــورقـــيـــة فـــي ذهــن  ــؤثـ الـــقـــوة املـ
الشارع العربي في السنوات األخيرة. 

 فــهــل يــصــدق الــجــمــهــور انــطــالق عــالقــة حب 

بن بطلي العمل من عنوان صحافي، وكيف 
تــحــولــت الــحــكــايــة إلـــى حــالــة غــــرام يقّدمها 
»بــيــان« فــي الــوقــت الـــذي كــان من  »غــمــار« لـــ
األجــــــــدى مـــنـــاقـــشـــة كـــيـــف يــــــــداري الــطــرفــن 
 لها بدل إثباتها. وهل 

ً
الشائعة ويجدان حال

من املنطقي تصوير صحافين يعملون في 
كمتلصصن  واإلخباري،  السياسي  املجال 
العامة،  للشخصيات  الخاصة  الحياة  على 

والسعي للتشهير بها؟ 

صحافي شاب وجريمة كبيرة
كــوالــيــس الــصــحــافــة لـــم تــغــب عـــن مسلسل 
»الكاتب« )كتابة ريم حنا وإخراج شقيقها 
رامي حنا(، فجريمة قتل يتهم بها الكاتب 
»يــونــس جــبــران« )بــاســل خــيــاط( تستدعي 
تـــواجـــد عـــشـــرات الــوســائــل اإلعــالمــيــة أمـــام 
املـــخـــفـــر لــلــحــديــث عــــن الـــجـــريـــمـــة. شـــاشـــات 
الــتــلــفــاز ال تـــهـــدأ فـــي مــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل، 
ــيـــال رحـــمـــة(  ــيـ ــاجــــدولــــن« )دانـ والـــبـــطـــلـــة »مــ
تــســعــى لــتــحــويــل قــضــيــة الـــفـــتـــاة الــضــحــيــة 

تمارا )ريم خور( إلى قضية »رأي عام«.
فـــجـــأة تــغــّيــر »مـــاجـــدولـــن« قــــرارهــــا وتــتــبــنــى 
الدفاع عن »يونس جبران«، بينما يظهر في 
الحلقات األولى صحافي شاب يسعى لتتبع 
أبطال الحكاية. ال مبرر لوجوده في كل األمكنة 
وحـــضـــوره فـــي بــيــت أهـــل الــضــحــيــة وتحكمه 
بخطوط الشخصيات: يتصل بطليقة »يونس 
جبران« تــارة )تلعب دورهــا ندى بو فرحات( 

ويحّرض أهل »تمارا«  تارة أخرى.
ــة،  ــافــ الــــصــــحــ دور  تـــضـــخـــيـــم  فــــــي  املــــبــــالــــغــــة 
ــــن، يـــبـــدو  ــفـ ــ ــق الـ ــالــ وتــــصــــويــــرهــــا بـــمـــظـــهـــر خــ
بدوره غير منطقي. فالتفاعل مع حياة كتاب 
العربي شبه غائب، كما  العالم  الــروايــات في 
أن اهــتــمــام اإلعـــــالم بــقــضــايــاهــم أو حــيــاتــهــم 

الشخصية أيضا ضئيل جدًا.

برامج توك شو عن »جبل«
فــــي أول مــــواســــم »الـــهـــيـــبـــة« يــــالحــــق األمــــن 
اللبناني شخصية »جبل شيخ الجبل« )تيم 
حــســن( فـــي ضــيــعــتــه ويـــحـــاول اإلمـــســـاك بــه، 
فيهرب جبل إلى الجرود. وبعد موسمن من 
الحكاية تطرح قضية جبل شيخ الجبل في 
تقدمه  برنامج  لبنانية ضمن  إعــالم  وسيلة 
»نـــــور رحـــمـــة« الـــتـــي تـــــؤدي دورهــــــا الــفــنــانــة 

اللبنانية سيرين عبد النور.
»نــــــــــــور« تــــنــــاقــــش خــــبــــر عــــــن »جــــــبــــــل« فــي 
إيجاد  الــكــونــتــرول  مــن  فتطلب  برنامجها، 
صورة له وتستغرب من عدم توفر أي صورة 
من  واملطلوب  للجدل  املثير  الشخص  لهذا 

قوات األمن.
فـــي الــحــلــقــة الــتــالــيــة، تــفــكــر »نـــــور« فـــي طــرح 
مـــوضـــوع جــبــل ضــمــن بــرنــامــجــهــا فـــي حلقة 
الكاريكاتيرية  الصدفة  عــن  وبعيدًا  خــاصــة، 
في تقابلهما معا أمام بعضهما في املصعد 
وســكــنــهــمــا فـــي شــقــق مــتــقــابــلــة. إال أن بــنــاء 
ــــدم  ــاســـك وعـ ــمـ ــتـ ــل الـ ــلـ ــه خـ ــوبـ ــة يـــشـ ــيـ ــفـــرضـ الـ
أن  دون  لــحــلــقــات  تستمر  قــد  الــتــي  املنطقية 
تعرف أشهر إعالمية حوارية كما يصورها 
الــبــرنــامــج صـــورة زعــيــم الهيبة بكل مــا بني 

حوله من أسطورة.
يــبــقــى أن نــشــيــر لـــحـــضـــور الـــصـــحـــافـــة فــي 
ــمــــت« كـــمـــســـاهـــم فــي  ــيــــقــــة صــ مـــســـلـــســـل »دقــ
تصعيد الحدث بشكل ذكي ضمن الحبكة، 
رغم ضبابية حالة نشر جريدة رسمية في 
إذ  سورية صور مجرمن تعرضا لإلعدام. 
تكتفي بالعادة بوضع أول حرفن من االسم 
الــصــورة، مع تصوير اإلعــالم  والكنية دون 
الـــســـوري كــجــهــة مــواكــبــة لــلــحــدث، تــعــرض 
أســـمـــاء الــضــبــاط الـــذيـــن تــعــرضــوا ملــحــاولــة 
اغتيال وهــذا قليل الحدوث في نظام يقوم 
عـــلـــى طـــمـــس أي أســــمــــاء تـــخـــص عــمــلــيــات 

التفجير واالغتيال.

باريس ــ محمد المزديوي

كـــل الــوســائــل مـــن أجـــل اســتــرجــاع الشعبية 
 في العادة في الحمالت 

ٌ
والزخم، هو أمٌر جائز

االنــتــخــابــيــة الــفــرنــســيــة الــشــرســة والــعــنــيــفــة. 
األمر الذي التي دفعت صحيفة »ليبراسيون« 
»بسط  لتكريس غالفها وملفها ملا وصفته بـ
)إيمانويل( ماكرون و)مارين( لوبان يديهما 

على الحملة االنتخابية«.
حة للبرملان 

ّ
ولكن، من جهة أخرى، حملة املرش

األوروبي والسياسية، ناتالي لوازو، تعاني 
من بعض الَوَهن. وثمة مخاوف حقيقية من 
اليمن املتطّرف ملارين لوبان  وصــول الئحة 
لــلــصــدارة. وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون لــدخــول الــحــمــلــة، والــتــصــريــح بأنه 
لـــن َيــقــبــل بــــأن تــفــوز مـــاريـــن لـــوبـــان فـــي هــذه 
عليها،  يعول  والتي  األوروبــيــة،  االنتخابات 

الستعادة شعبيته ومكانته األوروبية.
وفـــي هـــذا الــصــراع أطــلــقــت حــركــة »شــبــاب مع 
لــوازو،  ناتالي  أة خلف حملة  املعبَّ مــاكــرون«، 

فيها  الناس  وتسحير  التطبيل  تم  املنطقة 
فال داعي إلعادة التطبيل.

المسحراتي األول
 عنبسة بن إسحق هو أول مسحراتي 

ّ
يقال إن

أيقظ الناس على إيقاع الطبلة حن جــاء إلى 
مصر، فكان يذهب ماشيا من مدينة العسكر 
فــي الــفــســطــاط إلـــى جــامــع عــمــرو بــن الــعــاص، 
وينادي الناس بالسحور، وقد أصبح عنبسة 
والــيــا على مصر سنة 238 هـــ، وقـــال عنه ابن 
حـــزم فــي »جــمــهــرة أنــســاب الـــعـــرب«: »كـــان من 
ــهــم بــمــذهــب الـــخـــوارج لــشــدِة 

َّ
أعـــدل الـــنـــاس، ُيــت

ــِه وتــحــريــه لــلــحــق، وهـــو آخـــر عــربــي ولــي  ــْدِلـ عـ
مــصــر، وآخــــر أمــيــر صــلــى بــالــنــاس وخــطــب«. 
وقديما كان تسحير القرية من مهمات العمدة 
الــتــي كــان يــقــوم بها بنفسه، أو يــنــدب بعضا 
ليقوموا  املناطق  على  ويقسمهم  الخفراء  من 
بــإيــقــاظ الــنــاس قبل الفجر فــي رمــضــان. وفي 
الجنود  بعض  الخلفاء  عــن  الفاطمين؛  أيــام 
من أجل تسحير الناس واملــرور في الشوارع، 
وكان الواحد فيهم يحمل عصا يدق بها على 
األبـــــواب عـــدة نـــقـــرات ثـــم يـــقـــول: »أيـــهـــا الــنــاس 
إلــى طبلة  العصا  بعدها تحولت  تــســحــروا«، 
صــغــيــرة فـــي يـــد املــســحــراتــي تــســمــى »بـــــازة«. 
ــادت مــهــنــة املــســحــراتــي تختفي أيــام  وحـــن كــ

القاهرة ـ محمد كريم

مرت من رمضان عدة لياٍل، والناس في مصر، 
ينامون  ال  الحكومين،  املوظفن  باستثناء 
ــام  الـــلـــيـــل، فــالــجــمــيــع يــقــظــان فـــي الـــبـــيـــوت أمـ
الــشــاشــات أو على املــقــاهــي أو فــي األســـواق؛ 
ــٍد من  ــ ــيٌّ واحــ ــك ال يــخــلــو حــ وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــ
مسحراتي خاص به، يبدأ رحلته قبل الفجر 
بأكثر من ساعتن بصحبة طبلته التقليدية، 
الصبيان  يلحقه عشرات  كثيرة  أحيان  وفــي 
ــواري واألزقـــــة، يــــرددون  ــحـ عــبــر الـــشـــوارع والـ
خلفه األغاني وينادون على الناس من أجل 

تنبيههم إلى وقت السحور.

مناطق نفوذ
ــار فــولــكــلــوريــا وفــنــيــا  ــع أن األمـــــر صــ ــواقــ والــ
يعودوا  لم  فالناس  فاعلة،  وظيفة  منه  أكثر 
يعودوا  لم  املسحراتي ألنهم  إلى  يحتاجون 
ــتـــراويـــح كــمــا كــان  يــنــامــون بــعــد الــعــشــاء والـ
حال أجدادهم، وإنما يحتاجون فقط إلى من 
الشهر نكهة تختلف عن  لــهــذا  بــأن  يــذكــرهــم 

باقي الشهور.
مسحراتي  لــكــل  أن  التسحير  تــقــالــيــد  ومـــن 
فــي هــذه  زمــيــلــه  نــفــوذ ال يتخطاها  منطقة 
ــــوف يـــحـــصـــل مــن  ــه ســ ــ ــة، ألنــ ــتــ ــنـــة املــــؤقــ املـــهـ
ومقابل  تسحيره  أجـــر  عــلــى  املنطقة  أبــنــاء 
 يمر على البيوت 

ْ
تسليتهم طوال الشهر، إذ

العيد وينادي على سكانها، وخاصة  ليلة 
األطـــفـــال، فيحصل عــلــى أجــــره وفـــق تقدير 
الناس مع تهنئتهم له بالعيد. وقديما كانت 
تـــحـــدث مـــشـــاجـــرات بـــن مــســحــراتــي وآخـــر 
يتعدى على منطقة نفوذ زميله، فيقال في 
املثل: »إنت هتطبل في املطبل؟!«، أي أن هذه 

ــار، لعبة  ــايـــو/أيـ يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، 9 مـ
بــروس«.  فيديو، ومنحتها اســم »سوبر جيم 
 تقوم املرشحة في هذه االنتخابات ناتالي 

ْ
إذ

لوازو في اللعبة بمحاربة ما يصفهم الفيديو 
»الـــشـــعـــبـــويـــن«، ومــــن بــيــنــهــم زعـــيـــم حــركــة  بــــ
»فرنسا غير الخاضعة«، جان لوك ميالنشون، 
والذي يتم تقديمه تحت صورة حشرة طائرة 
ــو مــــا أغــــضــــب، بـــالـــطـــبـــع، حــركــة  ــ عـــمـــالقـــة، وهـ
قد  السحر  أن  ويبدو  وناشطيها.  ميالنشون 
انقلب على الساحر، فحركة ميالنشون هي من 
باَدر سنة 2017 إلى إطالق لعبة فيديو، تحت 
ل فيها ميالنشون 

ّ
اسم »فيسكال كومبا«، ُيمث

دور الــبــطــل، وهــو يــحــارب فــي شـــوارع مريبة 
»قوى املال«، التي يمثلها رئيس أرباب العمل، 
بيير غـــاتـــاز، ونــيــكــوال ســـاركـــوزي وفــرانــســوا 

فيون وإيمانويل ماكرون.
 فــيــديــو 

َ
وتـــســـتـــوحـــي هـــــذه الــلــعــبــة مــــن لـــعـــبـــة

شهيرة، معروفة باسم »سوبر ماريو بروس«. 
ظهر اللعبة الجديدة املرشحة ناتالي لوازو 

ُ
وت

فــي شــــوارع الــعــاصــمــة، وهـــي تــقــاتــل مــن أجــل 
الوصول إلى االنتخابات األوروبية. ونكتشف 
االنتخابات  مرشحي  بعض  أن  الفيديو  فــي 
األوروبية، من الشعبوين أي الذين ال يكنون 
الخصوص  وعلى  األوروبــــي،  لالتحاد  الحب 
مارين لوبان وجاك لوك ميالنشون واإليطالي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وغــيــرهــم، قـــد أقـــدمـــوا على 
مهّمة  ــي، وتكمن  ــ األوروبـ العلم  نــجــوم  ســرقــة 

لوازو في استرجاع هذه النجوم.
وفي إحدى مقاطع الفيديو يظهر ميالنشون، 
وهـــو عــلــى هــيــأة حــشــرة ضــخــمــة، تــحــت اســم 
ــيــــالنــــروس«، وهــــو تــحــويــر الســـمـــه، على  »مــ
مــا يــبــدو، ويــكــون عــلــى عــاتــق نــاتــالــي لـــوازو 
هــزيــمــتــه، مــن أجـــل بــلــوغ مــراحــل أخــــرى، في 

مسار ال يخلو من مراحل ومفاجآت. كما أن 
من واجب لوازو التخلص من ميالنشون، أو 
»ميالنروس«، إذا أرادت تجنب القذائف التي 
يطلقها رجل إيطاليا القوي ماتيو سالفيني.
وإذا كان بعض املعلقن السياسين سخروا 
مــن نجاعة هــذا الــســالح الــجــديــد، معتبرين 

أن مـــاريـــن لــــوبــــان، بـــصـــدد فــــرض إيــقــاعــهــا 
ــإن بـــعـــض قـــيـــاديـــي حــركــة  ــ عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة، فـ
»فرنسا غير الخاضعة«، ومن بينهم النائب 
الـــبـــرملـــانـــي عـــن مــنــطــقــة ســـن ســــان دونـــيـــه، 
كوربيير،  أليكسي  الباريسية،  بالضاحية 
غّرد محتجا: »إن املاكرونين، وهم ينسخون 

ما قمنا به، بشكل أفضل، يقدموننا في لعبة 
فيديو باعتبارنا حلفاء لروسيا«، ثم أضاف 
في لغة نارية: »من سيقول لهؤالء الذين ال 
إلى  أسلحة  تبيع  بــأن حكومتهم  لهم  قيمة 
قصف 

َ
املــمــلــكــة الــســعــوديــة الــشــائــنــة الــتــي ت

مدنين في اليمن؟«.

ــام الـــظـــاهـــر بـــيـــبـــرس بــإحــيــائــهــا،  ــ املـــمـــالـــيـــك؛ قـ
فــصــار املسحراتي يــخــرج فــي مــوكــب فني من 
األطـــفـــال والــصــبــيــان لــتــأديــة املــهــمــة. الــرحــالــة 
الــذيــن قــدمــوا إلــى مصر فــي رمــضــان تحدثوا 
ــن الـــحـــاج« الــرحــالــة  عـــن املــســحــراتــي؛ مــثــل »ابــ
املغربي الذي زار مصر في أيام الناصر محمد 
بن قالوون )1285-1341م( فقال عن املسحراتي 
ــارج عــن الــشــرع ال تــعــرفــه بـــالده،  إنـــه تقليد خـ
ــنـــادي فـــي شــــوارع  وإن املــســحــراتــي يــغــنــي ويـ
 

ّ
الــقــاهــرة، أمــا فــي اإلســكــنــدريــة، فيطوف ويــدق

على البيوت بعصاه دقات منتظمة، وهو يردد 
ى بمعجزات الرسول وغزواته.

ّ
األدعية أو يتغن

المرأة المسحراتية
ويقول الكاتب فؤاد مرسي في كتابه »معجم 
ــان« إن فـــن الــتــســحــيــر قـــد شــهــد بعض  رمـــضـ
الــنــســاء الــلــواتــي مـــارســـن هـــذه املــهــنــة، وذلـــك 
)868-905م(،  الــطــولــونــيــة  ــة  الــــدولــ أيـــــام  فـــي 
الجميل  الصوت  ذوات  النساء  بعض  فكانت 
النوافذ،  وراء  واإلنشاد من  بالتسحير  يقمن 
ويعد  فــقــط.  للنساء  بالتسحير  يتوجهن  إذ 
املستشرق البريطاني إدوارد وليم لن )1801-

1876م( من أكثر الرحالة حديثا عن املسحراتي 
املصري في بدايات القرن التاسع عشر، ومما 
ذكـــره أن رحــلــة املــســحــراتــي تــبــدأ بعد املغرب 
بساعتن، وأن لكل منطقة مسحراتيا خاصا 
بيده  وطبلة  اليمنى  بيده  عصا  يمسك  بها، 
األغنياء دون  بباب  يقف  كــان  وأنــه  اليسرى، 
الفقراء، يطرق أبوابهم بالعصا ثالث نقرات، 
وأنــه ال يذكر من  وينادي عليهم بأسمائهم، 
أســـمـــاء اإلنــــــاث ســــوى الــفــتــيــات الــصــغــيــرات 
: »أسعد الله لياليك 

ً
اللواتي لم يتزوجن قائال

يا ست العرايس«، وغير ذلك من أوصاف.

لعبة فيديو لدعم المرشحة ناتالي لوازو في وجه »الشعبويين«المسحراتي... تقليد لم يمحه الزمن
أطلقت حركة »شباب مع 

ماكرون« لعبة فيديو 
تحارب فيه السياسية 

ناتالي لوازو من تصفهم 
اللعبة بـ»الشعبويين« 
الذين يحاربون فكرة 

أوروبا واحدة

الرباط ـ العربي الجديد

رغـــم مـــرور بضعة أيـــام فــقــط مــن شــهــر رمــضــان، 
ــة، على  ــاربـ ــغـ ــن املـ ــادات الـــعـــديـــد مـ ــقـ ــتـ انـــهـــمـــرت انـ
رأس القناتن األولى والثانية، بسبب ما تم بثه 
وبــرمــجــتــه مـــن مــــواد رمــضــانــيــة، خــاصــة بــرامــج 
االنــتــقــادات،  مــن هــذه  ينُج  ولــم  الخفية.  الكاميرا 
ــيــــة تــقــّدمــهــا  ســــوى مــســلــســالت اجــتــمــاعــيــة درامــ

القناتان الرئيسيتان في البالد.

اتفاق مسبق
اعتبر نشطاء ومشاهدون في تعليقاتهم بمواقع 
الخفية،  الكاميرا  برامج  أن  التواصل االجتماعي، 
»كاميرا  أو  الثانية،  للقناة  فيها«  ســواء »مشيتي 
فاشي« التي تبثها القناة األولى، تتعمد استغباء 
املشاهد املغربي، من خالل استضافة أشخاص أو 
ممثلن يتم االتفاق معهم مسبقا حول سيناريو 
املقلب، ليكون املتفرج هو الضحية. وقال مشاهدون 
إن الحلقات التي ظهر فيها، املمثل مهدي تيكيتو 
أو الــفــنــانــة حـــنـــان اإلبـــراهـــيـــمـــي، أو املــقــلــب الـــذي 
العزيز الستاتي،  تعرض له املطرب الشعبي عبد 
وآخــــرون أيــضــا، بــدت عليها مــؤشــرات »التكلف« 
والــبــعــد عــن الــعــفــويــة، إلــى حــد ظهر فــي كثير من 
ــعـــرف مــســبــقــا   املـــشـــاهـــد أن الـــبـــطـــل/ الـــضـــحـــيـــة، يـ

املقلب الذي سيتعرض له.

استسهال في اإلنتاج
وصف عدد من املشاهدين مقالب الكاميرا الخفية 
 يتعمد 

ْ
إذ الــــدم.  بــأنــهــا ثقيلة وتــبــتــعــد عــن خــفــة 

القائمون على القنوات التلفزية املغربية إدراجها 
فــي وقــت الــــذروة، وهــو وقــت إفــطــار رمــضــان، من 
أجل جذب أكبر عدد من املشاهدين. لكن دون أن 
يقابل ذلك أي إبداع في الفكرة والطرح، أو حتى 

تنوع في التقديم. 
ويــقــول فــي هــذا الــصــدد، محمد مشروحي، وهو 
»العربي  ناقد في الشأن التلفزيوني، في حديٍث لـ
الــجــديــد«، إن هــنــاك اســتــســهــااًل كــبــيــرًا فــي إنــتــاج 
 ال يتم اإلعداد 

ْ
برامج الكاميرا الخفية باملغرب. إذ

شــروط  يستوفي  بشكل  الرمضانية  املـــواد  لهذه 
اإلبــــــداع والـــجـــدة والــــرؤيــــة الــتــي تــجــعــل املــتــفــرج 
يــبــتــســم، مــع ضــمــان حــد أدنــــى مــن الــفــرجــة التي 
ــد، وتــثــيــر أيـــضـــا فــضــولــه،  ــاهـ تــحــتــرم عــقــل املـــشـ

وتخلق لديه الرغبة في متابعة البرنامج.

فبركة البرامج
الخفية  الكاميرا  برامج  بأن  ذاتــه،  املتحدث  وتابع 
ــة فـــي الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــة خــــالل رمــضــان  ــداولـ ــتـ املـ
ــــي مــــواســــم رمــــضــــان املـــاضـــيـــة أيــضــا  الـــحـــالـــي، وفـ
التركيز  عوض  والثرثرة،  بالكالم  مليئة  باملغرب، 
عــلــى املـــوقـــف، كــمــا هـــو جــــار فـــي بـــرامـــج الــكــامــيــرا 
الــخــفــيــة فـــي الــتــلــفــزيــونــات الـــغـــربـــيـــة، مــضــيــفــا أن 
الــعــديــد مــن املــشــاهــد بـــدت كــأنــهــا مــفــبــركــة، بدليل 
أنهم شاركوا  اعترفوا  تصريحات سابقة ملمثلن، 
في كاميرا خفية مفبركة. نفس االنتقادات وجهها 
مشاهدون مغاربة إلى برامج توصف بالكوميدية، 
 
ْ
تمت برمجة أوقــات عرضها في أوقــات الــذروة، إذ
الكوميديا بشيء، وهو  إلــى  أنها ال تمت  اعتبروا 
ما قال عنه الناقد املذكور إن »األمر يتعلق بمجرد 
أعــمــال تــم إعـــدادهـــا بشكل ســريــع فــي تــســابــق مع 
الزمن، لتكون مبرمجة في رمضان، وهو ما أفقدها 

املهنية والنجاح املطلوب«.
ويبدو أن النقطة املضيئة الوحيدة، حسب الكثير 
املغاربة، في برامج رمضان لهذا  من املشاهدين 
العام، هي بعض املسلسالت الدرامية ذات الطابع 
االجــتــمــاعــي الــتــي نــالــت اســتــحــســان الــجــمــهــور، 
يستعرض  الـــذي  »الــزعــيــمــة«  مسلسل  قبيل  مــن 
مشاركة املرأة في الحياة السياسية، أو »املاضي 
ال يموت« الذي يستعرض أنماطا بشرية مرتهنة 

بأحداث املاضي.

كيف ُتصّور الصحافة في مسلسالت  رمضان؟

)Getty( السياسية الفرنسية ناتالي لوازو

الممثلة 
المغربية 
حنان 
اإلبراهيمي 
)Getty(

)Getty( رحلة المسحراتي تبدأ بعد المغرب بساعتين، ولكل منطقة مسحراتي خاص بها

نادين نجيم بدور الدكتورة بيان نجم الدين في »خمسة ونص« )فيسبوك(

ال تبدو صورة األعمال الرمضانية عن الصحافيين منصفة. فهم إما متلصصين على الحياة الخاصة، 
أو زارعي فتن... نرصد صورة الصحافي في الحلقات االولى من المسلسالت المشتركة

تهويل واستغالل

برامج الكاميرا الخفية في المغرب

فنون وكوكتيل
دراما

نقد

قضيَّةتراث

تتوجه األنظار منذ عرض 
مسلسل »الهيبة الحصاد« 

إلى شخصية »جبل«، 
إْذ استطاع تيم حسن 

بكل وسامته والكاريزما 
التي قدمها في هذه 

الشخصية، أن ينال اهتمام 
المشاهدين. ولكن وبالنظر 
إلى بداية »الهيبة الحصاد« 

هذا الموسم، يبدو أن 
»جبل« لن يقدم الجديد، 
بل قد يقدم أداء يمكن 

وصفه بـ»المسرحي« نوعا 
ما، كما في المشهد داخل 
السوبر ماركت في الحلقة 
الثانية، حين أشار للبائع بأن 

يعطيه القبعة على رأسه، 
إْذ كان المشهد مسرحيًا وال 

ضرورة درامية له.

أداء مسرحي
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لم  القصص.  في حكي  جّيدة  موهبة  يملك 
 بعائلة دون أخرى. 

ً
تكن هذه العادة خاّصة

ني هما  أغلب األسر هنا تملك كتاَبني رئيسيَّ
الــكــتــاب املـــقـــّدس وتــفــســيــر األحـــــام، والـــذي 
ــا، فـــهـــو يــحــظــى  ــكـــون مـــقـــّدســـا أيــــضــ ــا يـ ــمـ ربـ
باالحترام ذاته والتقبيل والحفظ، وأحيانا 
ُيــســتــعــمــل لــلــقــســم فــــي األمـــــــور الــصــغــيــرة. 
لبيع  مكتبة  تملك  ال  مدينتنا  أن  صحيح 
ر كتاب التفسير للبيوت، ولكن 

ّ
الكتب لتوف

القرطاسية يوفر نسخا  صاحب محل بيع 
كــثــيــرة مــنــه، وبــأحــجــام مــخــتــلــفــة. وبــمــرور 
الوقت، اكتسبت النساء - ومن ضمنهن أّمي 
 فــي مــجــال تفسير االحـــام، 

ً
- خــبــرة واســعــة

حــتــى أنــهــا أحــيــانــا تــفــّســر أجــــزاء مــن الحلم 
دون الرجوع إلى الكتاب.

 عــن ذلـــك فــأخــبــرتــنــي ببعض 
ً
ســألــتــهــا مــــّرة

الواقع، فلو  القوانني، منها أن الحلم عكس 
ــك تـــمـــوت، فـــهـــذا يــــدل عــلــى حــيــاة  حــلــمــت أنــ
تــفــقــد حبيبتك  أن  أو  ــواقــــع،  الــ فـــي  طــويــلــة 
أنــك ستتزّوجها قريبا وهكذا.  ذلــك  فمعنى 
أخبرتني، أيضا، عن وجود بعض األشياء 
 
ً
التي تشير إلى معنى ثابت؛ فالعقرب مثا
ــُدو، والـــقـــطـــار إلــــى الــحــيــاة،  ــعــ يــشــيــر إلــــى الــ
واألفاعي إلى الهموم، وتوجد أشياء مبطلة 
ل فيه أو سقوط قطرة دم. للحلم منها التبوُّ

الناس هنا يتحّدثون كثيرًا عن االحام. إنهم 
عنها.  الحديث  فــي  والــنــهــار  الليل  يقضون 
يبدو أن املدن الصغيرة أكثر سوريالية من 
ــدة 

ّ
غــيــرهــا، لــكــنــي كــنــت أواجــــه مشكلة مــعــق

لــم أحظ  ، وهــي أنني فــي هــذه املدينة 
ً
قليا

بــأحــام عــاديــة. كــنــُت أرى كــل ليلة كابوسا 
مخيفا، ولم تكن أّمي تملك كتابا للكوابيس. 
 من روعي قائلة: »ال تقلق، 

ُ
كانت فقط تهّدئ

إنه مجّرد كابوس، عليك العودة إلى النوم«.

ني كنت أبــحــث عن 
ّ
أعـــرف أنــه كــابــوس، لكن

تفسير مــنــاســب لـــه، كــابــوس واحــــد يــتــكــّرر 
كــل لــيــلــة، يــبــدو كــأنــه حــلــم بــــريء، لــكــنــه في 

الحقيقة كابوس بشع.
أيــام، وكل  يت قبل عــدة 

ّ
وف

ُ
جّدتي كانت قد ت

مــن فــي الــبــيــت كـــان يــتــوّســل الـــرب بطريقته 
، كــان 

ً
ــّمـــي، مـــثـــا لــلــقــاء الـــجـــّدة فـــي الــحــلــم. عـ

ي ويدعو الله بأن يراها، وعّمتي تضع 
ّ
يصل

ثوبها القديم كوسادة للنوم حتى تزيد من 
احتمالية لقائها في املنام، إال أن الجّدة وملّدة 
طويلة لم تزر أحدًا منهم. كانت تزورني فقط.
كــنــت أعـــرف فــي الــحــلــم أنــنــي فــي حــلــم، وأن 
جــدتــي قـــد تــوفــيــت، لــكــنــنــي أشــاهــدهــا اآلن 
فـــي الــغــرفــة الــضــيــقــة الــقــديــمــة، هــنــاك تقف 
ــبـــازة وتمسح  لــتــحــمــل قــطــعــة مـــن قــمــاش الـ
عــلــى الــبــوفــيــة الــخــشــبــيــة وتــنــظــر إلــــي من 
خلف نظارتها القديمة، وقد عّصبت رأسها 
بــقــمــاش أســـــود، تــنــفــلــت مـــن تــحــتــه خصلة 
من الشيب، تملك حاجبني خشنني وجبهة 
متعّرجة. مظهرها أفزعني، كأنها الساحرة 
فــي قــصــة األمـــيـــرة واألقـــــزام الــســبــعــة. تنظر 
إليَّ بخبث، وأحيانا كانت تضحك بطريقة 
عة، كأنها تتعّمد إخافتي، وكم 

ّ
درامية متقط

 عــلــّي تــحــّمــل ذلـــك، فكنت أحـــاول 
ً
كـــان ثــقــيــا

الــدار،  الــهــروب منها بالركض باتجاه بــاب 
 أنني ال أستطيع الركض في الحلم.

ّ
إال

خـــطـــواتـــي بــطــيــئــة وجــســمــي ثــقــيــل. أشــعــر 

حسن أكرم

فــــــي املــــــــــدن الــــصــــغــــيــــرة جــــــــــّدًا مــثــل 
مــــديــــنــــتــــي، يــــهــــتــــم الــــــنــــــاس كـــثـــيـــرًا 
بــاألحــام، وأنــا أفّسر هــذا االهتمام 
على أنه أمر للتسلية أو للخاص من رتابة 
 مــوقــن 

ّ
الــحــيــاة هــنــا وتــشــابــه األيــــــام، فــالــكــل

أن ال جــديــد ســيــحــدث عــلــى األمـــد الــقــصــيــر... 
والطويل أيضا.

أّمـــي، ليحكي  أبــي يفيق فــجــرًا فيوقظ  كــان 
لــهــا حــلــمــه خــشــيــة نــســيــانــه فـــي الــنــهــار، ثم 
يسألها في آخر اليوم أن تستذكر له الحلم، 
الــشــاي.  صينية  حــول  نحن  ق 

ّ
نتحل بينما 

تفسير  كــتــاب  تحمل  وهــي  أّمـــي  تتوّسطنا 
األحــــام بــني يــديــهــا، وتــقــرأ لــنــا - أنـــا وأبــي 
أن  البارحة. وبعد   حلم 

ً
ُمفّسرة  – وأخــوتــي 

 منا راغٌب 
ٌّ

تنتهي منه، يتقافز الجميع وكل
ــعـــر أن أخـــي  أن يــحــكــي حـــلـــمـــه، لــكــنــنــي أشـ
تفاصيل  يذكر  ألنــه  كثيرًا،  الصغير يحتال 
دقــيــقــة جـــــّدًا عـــن حــلــمــه ال يــمــكــن ألحـــــٍد أن 
يتذّكرها. ربما كان يفعل ذلك للتسلية، ألنه 

أبوبكر زمال

ف كغائب ضمن الحراك الشعبي 
ّ
يحضر املثق

 ما 
َّ
ــأن ــب، كــ

ّ
 ويــتــيــه ويــتــرق

ّ
فــي الـــجـــزائـــر... يــلــف

م بصمت 
ّ
يحدث يتجاوز فاعليته وذاتيته، يتكل

وخفوت كي يصغي لهفيف العاصفة وهي تمّر 
ت في 

ّ
ر ومشت

َ
بني عينيه. غائٌب وحاضر ومبعث

 منها مستميتا 
ّ

ماذات »السوشل ميديا«، يطل
ــه يــقــارب 

ّ
فـــي الــكــتــابــة والــحــفــر والــتــفــكــيــك، عــل

ــــارات  أو يفهم أو يــســتــوعــب مــا تــشــي بــه اإلشـ
والــعــامــات الــتــي تــثــور وتحتقن بــني جنبات 
ــارع، كـــأنـــهـــا تــمــتــحــن حــــضــــوره وتــدفــعــه  ــ ــشـ ــ الـ
ليتحّرر مــن سلطة الــوهــم والــكــســل والــعــزوف 
ف  ــحــّرره مــن تــاريــخ مزيَّ

ُ
والــخــوف والـــتـــرّدد... ت

ومــغــشــوش وحــقــيــقــي، ومـــن حــضــور هامشي 
ى 

ّ
بع سلوكياته طيلة أزمنة تشظ

َ
ل ط

ّ
خانع متذل

فيها قدر الجزائر من واحٍد مؤتلف إلى متعّدد 
ــّدمـــت الـــصـــفـــوف نـــخـــٌب أخــــرى؛  ــقـ مــخــتــلــف، وتـ

سياسية وعسكرية وزمــر وعــائــات وفاعلون 
ب 

ّ
آخرون ينتمون إلى فضاءات ومناخات تتقل

حسب الــبــرهــة واملــصــلــحــة... تــقــّدمــت واقترنت 
بحرائقه وصنعت الفارق والجوهر، وأّسست، 
وتؤسس اآلن، ملستقبله، حتى وإن كان األخير 

فا بالغموض واملجهول.
َّ
مستترًا ومغل

■ ■ ■
ف لصوته 

َّ
في طريقه إلى الحراك، يقترح املثق

منظومة أفكار بسيطة ترتهن ملا يصدح ويتكّرر 
في أفواه عامة الجمهور من شعارات وكلمات 
 وأسطورية من 

ً
وتعابير وجمل باتت مقّدسة

كثرة ما ترّددت طوال هذه املدة من عمر الحراك. 
ف، بل خرجت من حناجر 

ّ
لم ينتجها هذا املثق

العبني آخرين أصبحوا رمــوزًا تتوّهج في كل 
جمعة، وفي كل موقع، وعند كل فرصة تسمح 

بالكشف والظهور.
■ ■ ■

ــيـــاشـــي  بــــــني أحــــــــــام الــــــــروائــــــــي أحـــــمـــــيـــــدة عـ
ــاداة بــــدوام  ــنــ بــالــثــورّيــني داخــــل الــــحــــراك، واملــ
عــادل  الشاعر  عند  جمهوره  لــدى  االبتسامة 
صــيــاد، والــخــوف املــرتــبــك عليه عــنــد الكاتب 
مستهلكة  وتنظيرات  بوباكير،  العزيز  عبد 

كتاب الكوابيس

بدا الحراك وكأنه 
وضع المثّقف الجزائري 
في حالة من الصدمة 

أمام قيم وُمثل لطالما 
باركها، وها هي تنهار 

أمامه فجأًة وبسرعة 
أمام قيم جديدة

أغلب األسر هنا تملك 
كتابَين رئيسيَّين: الكتاب 

المقّدس وتفسير األحالم، 
والذي ربما يكون مقّدسًا 

أيضًا، فهو يحظى 
باالحترام ذاته، وأحيانًا 

يُستعَمل للقسم

أصوات خافتة في الحراك الجزائري

يخطوان محاولَين االقتراب منّي

أحيانًا تفّسر أّمي 
بعض األحالم دون الرجوع 

إلى الكتاب

خطاب جديد وحاد في 
مواجهة خطاب ثقافي 

مهادن ومستكين

جميعهم يصلّون ليروا 
الجّدة في الحلم، لكنها 

تكتفي بزيارتي في السنوات األخيرة، تزايدت في البالد العربية النزعة للكتابة السوداوية، 
ما  غير  في  الحروب  تنتشر  حيُث  الواقع؛  من  كثيرة  مسّوغاٌت  ولذلك 
روايــات  ذلك  إلى  ُتشير  منها.  بلٍد 
ــات قــصــصــيــة من  ــوع ــم ــج وم
خالد  للمصري  »دستوبيا«  بينها: 
ــس  ــي ــواب ــق، و»ك ــي ــوف أحــمــد ت
سليمان،  وليد  للتونسي  مرحة« 
ــداد«  ــغ ــن فـــي ب ــاي ــت ــش ــك ــران و»ف
في  ســعــداوي.  أحمد  للعراقي 
العراق تحديدًا، تبدو هذه النزعة 
عدم  إلى  بالنظر  أكثر؛  مفهومة 

استقراره طيلة تاريخه المعاصر.

دستوبيات عربية

2425
ثقافة

قصة

فعالياتمهرجان

ي وتكاد تامسني، دون أن 
ّ
بأنها تقترب من

كصورة  باتجاهي  تتحّرك  نــحــوي،  تخطو 
الـــهـــواء. حينها أصحو  ثــابــتــة تــتــحــّرك فــي 
بــفــزع شــديــد، تــهــرع أّمــــي إلــــّي ويــلــحــق بها 
فيسأل  كابوس،  أنه  فأخبرهم  أبي لضّمي، 
والـــــــدي: »مــــا الـــــذي شـــاهـــدتـــه بــالــضــبــط؟«. 
كه 

ّ
خبره أنها كانت جّدتي، فيقول وقد تمل

ُ
أ

الغضب: »أنــت ولــد عــاق. كيف تعتبر رؤية 
أّمــــي كـــابـــوســـا؟«، فــأخــبــره أنــنــي كــنــت أعــلــم 

بموتها في الحلم وأشاهدها حية هناك.
ــه: »أال يــخــيــفــك ذلــــــك؟«، فــيــجــيــب بــأنــه  ــألـ أسـ
للحظة واحــدة،  مــجــّددًا  يلتقيها  لو  ى 

ّ
يتمن

حتى لو كان ذلك في الحلم.

ــابــــي، ومـــقـــوالت  عـــنـــه لـــأكـــاديـــمـــي نـــاصـــر جــ
ــّردة حـــولـــه لــلــكــاتــب إســمــاعــيــل  فــلــســفــيــة مــــجــ
مــهــنــانــة، ولــقــطــات سيلفي وفــيــديــوهــات من 
ذلــك،   

ّ
كــل بــني  الصحافّيني...  قلبه عند بعض 

نــســتــرق الــســمــع إلـــى هــــؤالء كــعــّيــنــة صغيرة 
بوصفهم أنشط مــن حــّرك أو تــحــّرك أو ُحــّرَك 
ــــاب، 

ّ
ـــفـــني والــــكــــت

ّ
ــن زمــــــرة املـــثـــق ــــراك مــ ــــحـ ــي الـ فــ

نستنطق باغتهم املهّمشة ونتلمس عفافهم 
إلى  الــزاحــف  املجتمع  يــتــأّمــل  وهــو  البطولي 
زمن آخر ُينشئه من شرعية الشارع الرافض 
لكل وصاية تأتيه من أبراج عالية أو من ذكاء 
تعد صالحة ملسايرته، وهو  لم  التي  النخب 
املجتمع املحافظ الرازح تحت عتبات »الجهل 
س«، والفقر املقنن، والرؤية الضبابية في  املقدَّ
ــّحــاْو 

َ
ــن

ْ
معرفة مــا يــريــده بالضبط، ســوى »َيــت

ــاع« )عــــبــــارة بــالــعــامــيــة الـــجـــزائـــريـــة تــعــنــي:  ــ قـ
يجب أن يذهبوا جميعا(... ال تهّمه التحديات 
ــتـــرق وتــعــبــر  ــتــــي تـــخـ الـــكـــوســـمـــوبـــولـــيـــتـــيـــة الــ
العظيمة  الشعوب  بفكرة  تؤمن  وال  الــحــدود 
املــنــاضــلــة وتــكــاد تــمــارس عــلــيــه الــنــفــي حتى 
داخــل الــوطــن، وهــو سعيد بذلك، بل يتحّدى 
 من سّولت له نفسه أن يقترب من مجاله... 

َّ
كل

تـــحـــدٍّ واهـــــم ومـــرضـــي لـــن يــصــمــد أمـــــام غلق 
مــجــال حــيــوي مثل فــيــســبــوك... حتى ال نقول 

الكثير عن أبسط أمور الحياة املعيشية.
)كاتب من الجزائر(

ــابــــوس، راح والـــــدي  ــكــ ــكــــرار ذلـــــك الــ ومـــــع تــ
اضطررت  النهاية،  وفــي  بقسوة.  يوّبخني 
ألن أكـــــذب عــلــيــهــم وأخـــبـــرهـــم عـــن كــابــوس 
آخــــر، وأحــيــانــا كــنــُت اخــفــي فــزعــي املــعــتــاد، 
كي ال ياحظوا ذلك. استمر معي الكابوس 
إلى هذه اللحظة، مع إضافة جديدة، فبعد 
ـــي والــــــدي، صــــرُت أشـــاهـــد كــابــوســا 

ّ
ــوف ـ

ُ
أن ت

من  قطعة  يمسكان  وجــّدتــي  أبــي  مضاعفا. 
البازة ويمسحان ببطء على خشب  قماش 
ــران إلـــــيَّ بــعــيــون جــاحــظــة  ــظـ ــنـ الــبــوفــيــة ويـ
ــاردة، حــيــنــهــا أحـــاول  ــ مــخــيــفــة وابــتــســامــة بــ
نفسي،  إنقاذ  في  أخفق  الــركــض، وكالعادة 
ــرة أن أركـــــض إلــى  ــ ــذه املـ ــنــي حـــاولـــت هــ

ّ
لــكــن

الحركة،  في  نجحت  أنني  صحيح  الخلف. 
 جــــــّدًا، وهـــمـــا مـــا زاال 

ً
لــكــنــهــا كـــانـــت بــطــيــئــة

ي. 
ّ
ــني االقــتــراب من

َ
يــخــطــوان نــحــوي مــحــاول

أختنق وأتعّرق من شّدة الخوف، مع صراخ 
شديد أحيانا.

 صحوت على صــراخ ابــنــي، فركضُت 
ً
ومـــّرة

نحوه واحتضنته. وقبل أن أسأله، قال إنه 
شاهد جّده في الحلم،

ثم سألني: »أين ذهب جّدو؟«.
أجبت: »إلى الجنة«.

قـــال: »هـــل الــجــنــة هــي تــلــك الــغــرفــة الضّيقة 
الصفراء؟«.

قلت: »نعم هي تلك«.
)كاتب من العراق(

تصويب

باسم النبريص

اللحظة   هذه 
ٌ
بهّية: زرقــاء وبهّية

من صباح الغوتيكو املبكر.
في  العتيقة،  الغرفة  أفتح شرفة 
الشرفات  وأتــأّمــل  العتيق،  البيت 
ــيــــض، عــلــى  ـــاة بـــقـــمـــاش أبــ

ّ
مـــغـــط

ــبــرشــلــونــيــن الـــقـــدامـــى.  ــادة ال ــ عــ
ــات الـــــتـــــي تــقــبــع  ــ ــرفــ ــ ــشــ ــ ــ تــــلــــك ال
كــادحــن،  لبشر  خلفها حــيــوات 
يشاركونني نفس الجو واملأوى. 
أتــنــّســم الـــهـــواء الــصــافــي بلذعة 
نـــصـــت إلــى 

ُ
ــبــة، وأ ــه املــحــبَّ بـــرودتـ

ــــذي،  ــذا ال ــ ــداح الـــشـــحـــرور )هـ ــ صـ
أينما  يــرافــقــنــي  الــطــالــع،  لحسن 
سكنت(، فيما تصلني »بونديا« 
الصباح تلقيها كالوديا الجميلة 
على أّمها أسنسيون من الشقة 

املقابلة.
لــحــظــة، إن لــم تــكــن هــي الشعر، 

فماذا يكون هذا؟
ــن أجـــــراس  هــــــــدوء، وأصـــــــــداء مــ

الكنيسة القريبة.
وهــأنــذا، بعد خمسن يومًا من 
اإلقامة، أشعر باأللفة مع املكان 
والــنــاس، حتى ال أتــصــّور كيف 

يمكن تغيير السكن بعد ذلك؟
أن تــســكــن فـــي الــحــي الــقــوطــي، 
إنما هو امتياز. في بيت واسع 
الصغير  كـــارلـــوتـــا وكــلــبــهــا  مـــع 
كلعبة )ثمنه 3000 يورو(، فهو 

ال امتياز وال نقيصة.
خــــالل الــخــمــســن يـــومـــًا، بنيت 
عالقات مع الجيران، وصار لي 
ــّن إلــيــه لو  مــا أحــبــه هــنــا ومـــا أحـ

ابتعدت.
مــن  ــلـــو  تـــخـ ال  ــاة  الــــحــــيــ إن  ثـــــم 
مــفــاجــآت ســـــارة، هـــي أكــثــر ما 
ــر فــي الــكــاتــب، كــأن تتعّرف 

ّ
يــؤث

العمارة،  على اثنن من ساكني 
قرآ  ألنهما  يعرفانك  بهما  فــإذا 

كتبك بلغتهم.
الــواحــد، رغــم بعض  أن  حقيقة، 

املنغصات السيادية، محظوظ.
)شاعر وكاتب فلسطيني مقيم 
في برشلونة(

البلدي في تونس يحضر المثقف كغائب المسرح  الرمضانية، يحتضن  الموسيقية  أمسياته  إطار  في 
زياد غرسة )1975(، عند العاشرة من مساء  التونسي  العاصمة حفًال للموسيقي 
الخميس المقبل، 16 من الشهر الجاري، يؤّدي خالله مجموعًة من أغاني المالوف 

والموّشحات األندلسية، إلى جانب أغاٍن من التراث الموسيقي التونسي. 

بالقاهرة حتى  غاليري المشربية للفن المعاصر  منّورين 2 في  يتواصل معرض 
الثالثين من الشهر الجاري. يضّم المعرض مجموعة من التجهيزات الضوئية التي 
استُخدمت فيها مواد بسيطة مثل الورق والزجاج والنحاس والخشب والفوانيس. 
مارشينا،  لوك  وجان  العال،  أبو  وهبة  بسيوني،  عليا  هم:  المشاركون  الفنانون 

وخابيير بويجمارتي. 

والنصف من مساء  السادسة  بيروت، عند  للفن والثقافة في  النمر  دار  تعرض 
إلهية.  حليب، قرنفل، وأنشودة  الوثائقي  الفيلم  الجاري،  الشهر  21 من  الثالثاء، 
حياة   ،1955 سنة  بيزجيان  نيغول  األرمني  السوري  أخرجه  الذي  الشريط،  يستعيد 
الشاعر األرمني دانيال فاروجان )1884 - 1915(، الذي كرس تجربته الشعرية لتوثيق 

تاريخ أرمينيا من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

الشهر  من   22 األربعاء،  مساء  من  الخامسة  عند  بلندن،  سواس  جامعة  ُتنّظم 
الباحث  أنجزه  القوالي،  موسيقيي  لبعض  الوسائط  متعّدد  تقديمًا  الجاري، 
لبعض  نادرة  فيديو  تسجيالت  يناقش  وفيه  جمال،  محمود  الهندي  والمخرج 
ميان،  وعزيز  خــان،  علي  فتح  نصرت  مثل:  الحديث،  العصر  في  القوال  أشهر 

ومونشي رازي الدين، وأوالده ومورلي.
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تغيير السكن

سبهان آدم، زيت على قماش، 150 سم × 150 سم

وقفة
طارق الطيّبمع

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي 

في أسئلة سريعة 
حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

الرضا التام أفوٌل مشاطرته مع قرّائه
والالرضا التام يأٌس 

وبينهما يتخلّق اإلبداع فيينا ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــداث الـــثـــورة  ــ ــام أحــ ــ ــذه األيــ تــشــغــلــنــي هــ
فـــي الــــســــودان ومـــــآل الــشــعــب الــصــابــر 
األبــــــــــــّي... يــشــغــلــنــي مــــا ســــتــــؤول إلــيــه 
األمور ومقاليد الحكم والهيمنة وسط 
الــضــبــاع املــتــرّبــصــة هـــنـــاك. تــشــغــلــنــي، 
ــبـــو، وعــمــل   أدبــــيــــة تـــحـ

ٌ
أيــــضــــا، كــــتــــابــــة

أكاديمي يتكاثف با رحمة.

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

آخر عمل صدر لي هو رواية »وأطوف 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـــا أنـــطـ ــيـــيـ عـــــــاريـــــــا«، وفـــــــي فـ
بــاألملــانــيــة فـــي الــنــمــســا عــنــوانــهــا على 
اسمي »بورتريه طارق الطّيب« احتفااًل 

ني.
ّ
بي بمناسبة عيد ميادي الست

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
ي تطأ أرض الرضا 

ّ
دائما أقف وقدٌم من

واألخرى على أرض عدم الرضا، وهذا 
هـــو املــــحــــّرك الـــصـــّحـــي لـــاســـتـــمـــرار في 
ساحة األدب والفن في ما أظن. الرضا 
ــأٌس،  ــ ــتــــام يـ ــا الــ ــ ــــارضـ ، والـ

ٌ
ــتــــام أفــــــــول الــ

ق اإلبداع.
ّ
وبينهما يتخل

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مسار 
ُ
■  لــو ق

كنت ستختار؟
ــداًل من  ــة لــغــات أكــثــر بــ ــ ســأخــتــار دراسـ
اللذين أخــذا زمنا  الــقــانــون والــدســتــور 
بــقــي على 

ُ
غــالــيــا مـــن عـــمـــري، لــكــنــي ســأ

على  كذلك  هــو،  كما  اإلبــداعــي  الجانب 
ِهَبة السفر الغالية حول العالم.

■  ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في 
العالم؟

ــأتـــي الــتــغــيــيــر بــالــتــغــيــيــر  ـــى أن يـ
ّ
أتـــمـــن

ــاه؛ فــنــحــن نغّير 
ّ
الــحــقــيــقــي الــــذي نــتــمــن

فيبقى  أزرق،  بــشــريــر  األحــمــر  الــشــريــر 
الشرير ونفرح ساذجني بتغير األلوان. 
ا 

ّ
من الــذيــن  األشـــرار  ينسحق  أن  ى 

ّ
أتمن

أواًل؛ أّمـــا األشــــرار األعــــداء الــواضــحــون 
األنـــــــــــذال، فـــنـــحـــن لـــهـــم رغــــــم هـــزائـــمـــنـــا 
د  املتوالية. لكن سيكون لنا شرف التمرُّ

والرفض والهزيمة!

وملاذا  لقاءها،  تــوّد  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟

االبتدائية  درْســُت  عبده.  اإلمــام محمد 
فــي الــقــاهــرة فــي فــيــا كــانــت لـــه، وكنت 
أتــصــّور أنــه يسكن فيها وأنــنــي ســأراه 
ذات يـــوم ســائــرًا فــي حــديــقــتــهــا. فــي ما 
ُمصلحا  وأحببته  وعنه  له  قــرأت  بعد، 

نادرًا متنّورًا.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
»سالة« لـ باتريك موديانو... رواية في 

السيرة الذاتية. 
ــد وســـبـــعـــون كــتــابــا  ــ ــ ويـــنـــتـــظـــرنـــي واحـ
ــــة  ــــروايـ ــــن مـــلـــتـــقـــى الـ حـــّمـــلـــتـــهـــا مـــعـــي مـ

األخير في القاهرة.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
نــشــاركــك  أن  يمكننا  مــوســيــقــيــة  أو  غــنــائــيــة 

سماعها؟
ــاز... أعـــشـــق لــويــس  ــ ــجـ ــ أســـمـــع كـــثـــيـــرًا الـ

أرمسترونغ. 
ــــا فــيــتــزجــيــرالــد، ونــيــنــا ســيــمــون،  وإيـ
ــز، وفــــــرانــــــك ســــيــــنــــاتــــرا،  ــ ــونــ ــ  ونــــــــــورا جــ

وبيلي هوليداي.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود 
إليه دائمًا؟

ـــرًا صــاح 
ّ

صــديــق عــمــري الـــراحـــل مـــؤخ
أحمد أبو دوح. 

كان أكثر من كتاب لي. 
لــم تــكــن لــه عــاقــة بــالــكــتــابــة، لــكــنــه كــان 

دوحة في الحياة.

طارق الطيّب في فيينا، 2018

كــاتــب مــصــري مــن مــوالــيــد الــقــاهــرة 
سنة 1959. يقيم في فيينـا ويعمل، 
إلى جانب الكتابة األدبية، بالتدريس 
فــي ثــالث جــامــعــات. نشر 14 كتابًا 
لغات  إلــى  بعضها  ــرجــم 

ُ
ت بالعربية، 

ــيــــة مــثــل األملـــانـــيـــة والــفــرنــســيــة  أوروبــ
واإليطالية.  واإلسبانية  واإلنكليزية 
ــنـــوات األخـــيـــرة  صـــــدرت لـــه فـــي الـــسـ
ــجــهــة إلــى 

ّ
روايـــــات: »الــرحــلــة 797 املــت

فيينـا«  و»نـــهـــارات   ،)2014( فيينا« 
)2016(، و»وأطوف عاريا« )2018(.

بطاقة

متظاهرون في الجزائر العاصمة يرفعون صورة للمطرب األمازيغي معطوب الوناس )ياسين بوعزيز(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

اعترف الالعب الفرنسي السابق فرانك لوبوف، 
بسعادته لخروج برشلونة من دوري األبطال 

وبالتحديد لخروج املهاجم لويس سواريز 
الذي وصفه بأنه »مخادع وكثير الشكوى«. 
وقال لوبوف في تصريحات لقنوات »آر إم 

سي سبورت«: »أعشق برشلونة ولكني سعيد 
لخروجه من دوري األبطال بسبب سواريز. فأنا 
ال أكن أي احترام لالعبني أمثاله. هو العب كبير 

ولكنه مخادع وكثير الشكوى. أكره طريقة لعبه«.

واصل باوك هيمنته بعد أن توج بلقب الكأس 
على حساب آيك أثينا بهدف نظيف في املباراة 

النهائية. وبهذا التتويج يجمع باوك بني الثنائية 
املحلية، بعد فوزه منذ أسابيع بلقب الدوري، 
للمرة األولى في تاريخه. ويواصل باوك بذلك 

هيمنته على بطولة الكأس للموسم الثالث تواليًا، 
ليرفع محصلته في البطولة إلى 7 ألقاب. ُيذكر 

أن أوليمبياكوس ينفرد بصدارة األندية املتوجة 
بالكأس برصيد 27 بطولة.

وفي حكم كرة قدم للصاالت، إيسيلدو فابيانو 
ُ
ت

بيانكي، أثناء نقله إلى املستشفى، بعدما تعّرض 
لسكتة قلبية أثناء إدارته ملباراة. وأفاد اتحاد 

والية ساو باولو للعبة بأن الواقعة حدثت في 
مواجهة بني فريقي إنتيلي وتاوباتيه. وسقط 

بيانكي على األرض بعد لعب أول دقيقتني فقط 
في املباراة. وقدم أطباء الفريقني اإلسعافات 

األولية للحكم، وقررا نقله إلى مستشفى قريب، إال 
أنه توفي في سيارة اإلسعاف.

لوبوف: لويس 
سواريز مخادع وأكره 

طريقة لعبه

باوك يواصل 
تكريس العقدة آليك 

في نهائي الكأس

وفاة حكم برازيلي 
إثر تعرّضه لسكتة قلبية 

أثناء مباراة

توفي المصارع 
المكسيكي 
سيزار بارون، 
الشهير »بسيلفر 
كينغ«، إثر 
تعرضه لإلغماء 
أثناء نزال في 
لندن، حسبما 
أعلنت وسائل 
إعالم بريطانية. 
وكان بارون 
)51 عامًا( 
المعروف بأنه 
عمل مع الممثل 
الكوميدي جاك 
بالك في فيلم 
 »Nacho Libre«
عام 2005، يُشارك 
في نزال حين 
تعرض لإلغماء. 
وبحسب 
وسائل إعالم 
مكسيكية، فإن 
بارون تعرض 
ألزمة قلبية 
أثناء مصارعة 
خوبينتود جيريرا.

)Getty( 2005 المصارع شارك في فيلم سينمائي عام

نهاية »سيلفر كينغ«
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سينما

مــهــرجــان  فــي  ســتــالــون  سيلفستر 
«. مشاركته فــي دورتـــه الـــ72 

ّ
»كــــان

)14 ـ 25 مايو/ أيار 2019( مرتبطة 
ــزٍء جـــديـــد مــــن الــســلــســلــة األشـــهـــر  ــ بــــإطــــالق جــ
فــي ســيــرتــه املــهــنــّيــة، »رامـــبـــو«، هــو الــخــامــس 
بعنوان »دم أخير« )2019( ألدريان غرونِبرغ؛ 
»دم  األول،  الجزء  مة من  ُمرمَّ وبعرض نسخة 
الجمعة،  )مساء  كوتشيف  ْد 

َ
لت  ،)1982( أول« 

24 مايو/ أيار 2019، في »قصر املهرجانات«(. 
سلسلة سينمائية منبثقة من كتاب »رامبو« 
 ،)1943( مـــــوّريـــــل  ــيـــد  ــفـ ديـ لـــلـــكـــنـــدي   )1972(
ا من عام  بــدًء الدولية  الــصــاالت  ومنطلقة في 
ثــابــتــتــان:  فــيــهــا وظــيــفــتــان  لــســتــالــون   .1982
ى 

ّ
التمثيل، وكتابة السيناريو مع آخرين. يتول

إخـــــراج جـــزء واحــــد فــقــط، هـــو الـــرابـــع: »جـــون 
رامبو« )2008(.

ــخــتــصــر بــشــخــصــيــة جــــون رامــبــو 
ُ
الــحــكــايــة ت

)ســـتـــالـــون(. جــنــدي أمــيــركــي يــعــود إلـــى بلده 
ـ 1975(،  فــيــتــنــام )1955  بــآثــار حـــرب   

ً
ُمــحــّمــال

ا عن آخر 
ً
وينتقل من مدينة إلــى أخــرى، بحث

رفــيــق مــن رفـــاق الــســالح. يكتشف أنـــه مــتــوٍف 
ــمــــرٍض ســـرطـــانـــي، نـــاتـــج عــن  ــتـــه بــ ــابـ ــر إصـ ــ إثـ
مواد ساّمة مستخدمة في الجيش األميركي. 
ـــى. يـــواجـــه أشــبــاحــه 

ّ
يــتــعــّرض لــتــحــّديــات شـــت

وماضيه عبر صراع مع شرطة إحدى البلدات 
ا 

ً
تعكس شيئ وآالم. صــورة  الريفية. مصائب 

مــن بــــؤٍس مــتــأٍت مــن حــــرٍب، يــدفــع أمــيــركــيــون 
قَبل الفيلم 

َ
كثيرون ثمنها أعواًما طويلة. ُيست

ــنــجــز بــعــد أعــــوام عــلــى رائــعــتــني 
ُ
جـــيـــًدا، هــو امل

من روائــع أفالم تلك الحرب: »صائد الغزالن« 
 ،)2016 ـ   1939( تــشــيــمــيــنــو  ملــايــكــل   )1978(
فــــورد  لــفــرنــســيــس   )1979( اآلن«  و»الـــــرؤيـــــا 
ا متنّوًعا 

ً
كوبوال )1939(. فيلمان يبدأان نقاش

عـــن الـــحـــرب والــســيــنــمــا والـــفـــرد والــتــداعــيــات 

والصورة، بلغة سجالية رافضة وحــاّدة. »دم 
ا 

ً
أول« يحاول إكمال هذا بلغة أخرى، مستعين

بـــــفـــــرٍد يـــــواجـــــه مــــاضــــيــــه ومــــــآزقــــــه الــنــفــســيــة 
ــق إيـــــرادات 

ِّ
والـــروحـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة، فــُيــحــق

ــا و904 
ً
ألــف ا و212 

ً
دولــيــة تــســاوي 125 مليون

دوالرات أميركية، مقابل ميزانية إنتاج تبلغ 
15 مليون دوالر أميركي فقط. املزج بني الذاتي 
والـــعـــام أســـاســـّي. تفكيك الــُبــنــى االجــتــمــاعــيــة 
 مــهــّم فــي بناء 

ٌ
والــنــفــســيــة واالنــفــعــالــيــة عــامــل

شخصية جــون رامــبــو. الــصــدام الحاصل بني 
رامبو، العائد إلى بلده كمن يبقى في متاهات 
ــراب، والــبــيــئــة  ــ ــخــ ــ ــنـــف والـــــــدم والــ ــعـ املــــــوت والـ
االجــتــمــاعــيــة الـــقـــادم إلــيــهــا، يــنــتــج مــن أسئلة 
مـــطـــروحـــة عــلــى االجـــتـــمـــاع األمـــيـــركـــي لحظة 
والقيادة  السياسية  لــإدارة  ي 

ّ
الكل االنغماس 

العسكرية واآللة االقتصادية في تلك الحرب. 
روايــة »رامبو« مكتوبة قبل أعــوام قليلة على 
انتهائها. ُينجز الفيلم بعد 7 أعوام فقط على 
نهايتها. األسئلة تعصف بالبنيان األميركي. 
بمرايا  أشــبــه  أول«  دم  »رامــبــو:  لــهــذا، ُيصبح 
تــعــكــس غـــلـــيـــان الــــنــــاس واملـــجـــتـــمـــع واألفــــكــــار 

والصناعة والسياسة. 
ــذه بــــدايــــة درٍب ســيــنــمــائــي  ــ ــه. هـ ــ ــيـــزة لـ ــذه مـ ــ هـ
ملمثل يــنــخــرط فــي صــنــاعــة الــفــن الــســابــع، من 
دون أن يعثر على ألــٍق تمثيلي يريده فيعجز 
ملــاًمــا. األفـــالم الالحقة  عــن الحصول عليه، إال 
ــســرف فــي الــعــنــف والــتــشــويــق 

ُ
فــي السلسلة ت

واملبالغة. تحاول أن تواكب تحّوالت السياسة 
في العالم. تريد أن ترافق الحرب الباردة قبل 
فها إثــر ســقــوط جـــدار بــرلــني )9 نوفمبر/ 

ّ
توق

البريسترويكا  وزمـــن   )1989 الــثــانــي  تــشــريــن 
 )1988( لبيتر 

ً
)1985ـ  1991(. الجزء الثالث مثال

حربها  في  أفغانستان،  إلــى  يذهب  ماكونالد 
 

ٌ
ضــد غــزو واحــتــالل سوفياتيني. هــذا حاصل
بعد عــودتــه إلــى فيتنام، فــي »رامــبــو: دم أول، 
الجزء الثاني« )1985( لجورج بان كوزماتوس، 
ا عن أسرى أميركيني متروكني في سجون 

ً
بحث

الــذي ُيخرجه،  الــجــزء  فــي  فيتنامية شيوعية. 

ــا الــحــرب 
ً

ــا رافــض
ً
م ســتــالــون نفسه إنــســان ــقــدِّ ُي

والــعــنــف والــــدم، وُمــقــيــًمــا فــي عــزلــة تايلندية. 
تتعّرض لوحشية  دينية مسيحية  بعثة  لكن 
إرهابيني من بورما، ما يدفع جون رامبو إلى 

إنقاذها، بوحشيته املعتادة.
4 أجزاء في 26 عاًما، بتكلفة إنتاجية تساوي 
أميركي، تتمّكن من حصد  168 مليون دوالر 
ا 

ً
ألف و873  ا 

ً
مليون  727 تبلغ  دولــيــة  إيــــرادات 

سيلفستر  شهرة  هــذه  أميركيا.  دوالرا  و237 
ستالون )1946(. الئحة أفالمه مليئة بعناوين 
مــخــتــلــفــة، يــغــلــب عــلــيــهــا الـــتـــشـــويـــق والــقــتــل 
والعنف، وبعضها يحاول أن يكون كوميدًيا. 
نادًرا ما يكون له فيلٌم يكشف براعته األدائية، 
»كوبالند« )1997( لجيمس مانغولد. الئحة  كـ
 ومــخــرًجــا 

ً
ــال

ّ
تــتــضــّمــن أعــمــالــه املــتــنــّوعــة: مــمــث

ــر  ــ ــبــــدأ أواخــ ــا وكــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو، تــ ــًجـ ــتـ ــنـ ومـ
إلـــى لحظة  ـــ20، وتــســتــمــّر  ــ الـ الــقــرن  ستينيات 
عـــرضـــه مــقــتــطــفــات مـــن الـــجـــزء الـــخـــامـــس في 
 2019«، إلى جانب تلك النسخة 

ّ
مهرجان »كان

مة من فيلم افتتاح السلسلة. رمَّ
ُ
امل

في صنع شهرٍة  ساهم 
ُ
ت ثانية  هناك سلسلة 

وحــضــور وتــفــاعــل. تبتعد عــن عنف الــحــروب 
ــة  ــيـــويـ ــــقــــة، وحـ

ّ
ــكــــة واملــــعــــل ــائــ ــة الــــشــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ واألسـ

ــب لـــدى ُمشاهدين  ــحــبَّ
ُ
الــتــشــويــق الــتــجــاري امل

كثيرين. تبتعد عن الصورة املثالية لألميركي 
الوطني الذي، بطرحه أسئلة الحرب والخراب 
النفسي والـــدمـــار الــروحــي عــلــى بــلــده، يــدافــع 
عنه دائًما، وعن رفاق السالح، وعن مواطنني 
ــاب والــقــتــل  ــ ــ ــراد يـــواجـــهـــون تــنــانــني اإلرهـ ــ ــ وأفـ
والنهب. سلسلة ثانية تعتمد على شخصية 
ا من تلك البذرة 

ً
ا، شيئ

ً
ُمالكم يحمل، هو أيض

يمتلك حساسية  لــكــنــه  األمــيــركــيــة،  الــوطــنــيــة 
ــــدام  انـــفـــعـــالـــيـــة أقـــــــوى وأعـــــمـــــق، ويـــــواجـــــه صـ
مــســألــتــني يــعــيــشــهــمــا ويــعــانــي تــداعــيــاتــهــمــا: 
خطواته الثابتة باتجاه االنتصار في حلبات 
ا من موت  املالكمة، وتداعي الحياة حوله، بدًء
مـــدّربـــه الــعــجــوز مــيــكــي غــولــدمــيــل )بـــورغـــس 
)تاليا  ينو 

ّ
بين أدريـــان  زوجته  ثم  ميريديث(، 

ــايـــر( وصـــديـــقـــه/ مــنــافــســه الـــســـابـــق أبــولــو  شـ
كريد )كارل ويثرس(، وصواًل إلى شيخوخته 

ومرضه السرطانّي.
نديم...

26

من جندي ُمصاب 
بأعطاب الحرب إلى مقاتل 

يسفك الدماء

في 24 مايو 2019، 
يُقّدم سيلفستر ستالون 

مقتطفات من 
»روكي 5« في »قصر 

المهرجانات« في »كاّن«، 
ثم يعرض نسخة مرّممة 

من »دم أول« )1982(

نديم جرجوره

في  تكشف،  صحافية  أو  نقدية  كتابة  مــن  عــديــدون  مخرجون  يستاء 
تحليلها أفالًما لهم، جوانب كثيرة من القّصة أو الحبكة. يرون في هذا 
ون 

ّ
ا لن يستسيغوه، ألنه ـ بالنسبة إليهم ـ يفضح املضمون. يظن

ً
استباق

شاهدة، وُيفّرغها من مفاجآتها 
ُ
ل امل

ِّ
أن سرًدا ملسار القّصة/ الحبكة ُيعط

من  أكبر  السينما  أّن  يتناسون   .
ً
تفاعال أو  أو صدمة  دهشة  وإثــارتــهــا 

وأن  أعمق من حبكة،  الكبيرة  الشاشة  املبثوثة على  الــُصــَور  وأن  قّصة، 
ه، 

ّ
 يستحيل نقل هذا كل

ْ
إذ املعالجة والتمثيل والتقنيات أهّم من كشٍف، 

بما ُيثيره من انفعاالت، إلى كلماٍت. يعتقدون أن القّصة/ الحبكة أساسية، 
 كتابة، نقدية 

ّ
وهذا صحيح لكنه لن يكون األساسّي. يتغاضون عن أّن كل

ــراد 
ُ
امل أو تفكيكية، لن تحول دون ُمشاهدٍة، فهي  أو تحليلية  أو سردية 

شغف  ل 
ِّ
عط

ُ
ت لن  فقراءاتهم  يــقــرأوا  وإْن  ويتابعون،  يهتّمون  شاهدين 

ُ
مل

شاهدة لديهم.
ُ
امل

شاهدة. 
ُ
لون عدم القراءة قبل امل

ّ
ا، ُيفض

ً
هذا ينسحب على ُمشاهدين أيض

يكتفون بمعلومات عامة، فأسماء عاملني في األفالم تكفيهم الختيارها، 
 بتحريضهم 

ٌ
من دون التغاضي عن أن مواضيع وأساليب اشتغال كفيلة

 بعضهم 
ّ

ون عن قراءة نقد أو تحليل، ولعل
ّ

شاهدة املطلوبة. ينفض
ُ
على امل

يختار حواًرا مع مخرج أو ممثل أو فنان صورة أو توليف أو موسيقى 
شاهدة، ويختارون بناًء عليها. ال عالقة لهذا 

ُ
إلخ. آخرون يقرأون قبل امل

ا أن املكتوب عن األفالم يتناقض 
ً
 يكتشفون الحق

ْ
بنتيجة خياراتهم، إذ

مع ما يرونه فيها، أو العكس. هذا جزٌء من لعبة خفّية بني ثالثة أطراف: 
تقع   

ْ
إذ فيها،  ر يحصل 

ّ
توت رغــم  لعبة جميلة  ونــاقــده.  الفيلم وُمشاهده 

ا، أو يتوافق أحدهم مع اآلخر، أو مع الطرفني 
ً
خالفات بني الجميع أحيان

اآلخرين.
شاهدة 

ُ
استياء مخرجني من »فضح« أفالمهم أمام قــّراء يرغبون في امل

 يفرض 
ْ
ًيا، عن آلية عمل يعتمده بعضهم أثناء التصوير، إذ

ّ
يختلف، كل

ا على العاملني جميعهم، مانًعا أحًدا منهم من التفّوه 
ً
البعض حصاًرا خانق

بكلمة واحدة عما يحصل في االستديو أو موقع التصوير، وعما تقوله 
يوسف  بهذا.  مشهوٌر  كوبريك  ستانلي  العمل.  يوميات  وعــن  الحكاية، 
املستور«  »كشف  مختلفة.  والصحافية  النقدية  الكتابة  ا. 

ً
أيض شاهني 

االنتهاء من  قبل  حــوار  إجــراء  عــدم  ل 
ّ

ُيفض ُمخرجني، وبعضهم  ُيزعج 
 يشعرون 

ْ
ون إلى حّد ما، إذ

ّ
الفيلم، أو قبل عرضه. هــؤالء ُمحق تحقيق 

لن  اإلبـــداع«  »عبقرية  يفعلون، ألن  وبما  بالنفس  الثقة  في  بنقٍص  ربما 
يكسرها سرد قّصة، إْن تكن األفالم مرتكزة على قّصة محّددة، رغم أن 
اهد وُصــَوًرا وتقنيات، 

َ
 وأحاسيس وَمش

ً
انفعاال السينما  كثيرين يرون 

يصنعون حصاًرا  مخرجون  أهميتها.  رغــم  ا 
ً
الحق تأتي  القّصة  بينما 

على عاملني معهم، وهذا جزٌء من اشتغالهم مهّم وضروري. التسريبات 
نة من معطياتها الكاملة، وأي قول تبوح به لن يكون 

ّ
قاتلة، فهي غير متمك

ا 
ً
ر سلًبا على العمل برّمته. التسريبات تكون أحيان

ّ
 أو وافًيا، ما يؤث

ً
كامال

نتاج »نمائم« تريدها صحافية فنية.
هــنــاك اســتــثــنــاءات. مــنــتــجــون ومـــوّزعـــون وصــانــعــو أفــــالٍم يــطــلــبــون من 
معّينة آلخرين  تفاصيل  أو  الخاتمة  أو  الحكاية  شاهدين عدم كشف 

ُ
امل

ــشــاهــدة. هــذا جـــزٌء مــن تــرويــج إعــالمــي، ومــن إثـــارة حماسة 
ُ
يــريــدون امل

اد وصحافيون يلتزمون 
ّ
. نق

ٌّ
شاهدة، ومن االحتفاظ باملفاجأة. هذا حق

ُ
امل

أخالقّي،  التزامهم  شاهدة. 
ُ
امل ر سلًبا على 

ّ
يؤث أنــه  يــرون  بما  البوح  عــدم 

فبعض األفالم تحتاج إلى صمٍت مطبق قبل وصولها إلى مشاهديها. 

أخبار
◆ يلتقي تييري فريمو، املندوب 
العام ملهرجان »كاّن« السينمائي 

اًدا 
ّ
الدولي، صحافيني ونق

فرنسيني وأجانب، ظهر اليوم 
اإلثنني، 13 مايو/ أيار 2019، في 

»قصر املهرجانات«، للتحّدث 
فتتح 

ُ
عن الدورة الـ72 التي ت

مساء غٍد الثالثاء 14 مايو/ 
أيار الجاري، بفيلم »األموات 
ال يموتون« لجيم جارموش، 

شارك في املسابقة الرسمية 
ُ
امل

مع 20 فيلًما آخر، تتنافس 
على »السعفة الذهبية« و6 

جوائز أخرى، تمنحها لجنة 
تحكيم دولية برئاسة املكسيكي 

إيناريتو. أليخاندرو غونزاليس 

◆ في إطار برنامج سينمائي 
عربي في فرنسا، تعرض 

»شاشات أفالم« في مدينة 
ق فّي« 

ّ
ليون، »مادة سحرية تتدف

اع، 
ّ
)فلسطني، 2015( لجومانا من
مساء الخميس 16 مايو/ أيار 

2019، و»فالفل« )لبنان، 2006( 
مليشال كّمون. علًما أن »شاشات 

أفالم« كّرمت أمس األحد، اللبنانية 
الراحلة جوسلني صعب )1948 ـ 
2019(، بعرض أفالم وثائقية لها.

اد العرب« في 
ّ
علن »جائزة النق

ُ
◆ ت

نسختها الثالثة، بعد ظهر السبت 
18 مايو/ أيار 2019، في »بالج 
غوِوالن« في »كاّن«، في احتفال 

يحضره مخرجون وفنانون 
وصحافيون ومشاركون في لجنة 

مي 
ّ
التحكيم، باإلضافة إلى منظ

الجائزة، »مركز السينما العربية«.

◆ ذكرت معلومات صحافية 
أن املمثلة املصرية ُيسرا، بدأت 

تصوير مشاهدها في فيلم 
سينمائي جديد بعنوان »صاحب 
املقام«، الذي ُيخرجه ماندو العدل 
)ابن املنتج جمال العدل(، وُينتجه 
أحمد السبكي. أضافت املعلومات 

أن املشاهد األولى تلك جمعتها 
مع املمثل آسر ياسني، ونقلت 
لعني قولهم إن الفيلم 

ّ
عن مط

ا لُيسرا عن 
ً

»سيكون تعويض

غيابها التلفزيوني الرمضاني«. 
ُيذكر أن »صاحب املقام« ثالث 

عمل سينمائي للصحافي إبراهيم 
عيسى، بعد »موالنا« )2016( 
ملجدي أحمد علي و»الضيف« 

)2018( لهادي الباجوري.

◆ بدأت »ناشيونال 
جيوغرافيك« تصوير فيلم 

وثائقي بعنوان »إنقاذ أطفال 
الكهف«، عن قصة حقيقية جرت 

وقائعها في تايالند، مع وقوع 
ا ومدّربهم في حصار 

ً
12 مراهق

داخل كهف ملدة 17 يوًما، بدًءا 
من 23 يونيو/ حزيران 2018، 

بعد هطول أمطار غزيرة.

لعبة المشاهدة

عودة البطل
ستالون في »كاّن 2019«

)Getty( سيلفستر ستالون: بطوالت ال تنضب

ها، يستحّث املونتاج السيناريو. في املقابل، السرد 
ّ
في أفالمي كل

خذ شكله فعلًيا أثناء املونتاج. أعشق التوليف الذي 
ّ
القصصي يت

تج يومًيا. هذه طريقة ألجأ إليها 
ْ
َمن

ُ
أشتغله أثناء التصوير، فأنا أ

أبــدأ  التصوير، حتى  ينتهي  إْن  مــا  أفعله.  مــا  إزاء  واعــًيــا  ألبقى 
توليف ما صّورته في اليوم السابق. ال أستطيع االنتظار 3 أشهر 

كي أشاهد النتيجة.
بدرو ألمودوفار

ر العائلة، أكثر فأكثر.  قدِّ
ُ
أعتقد أننا مع دخولنا سّن الشيخوخة ن

ــا، والــجــمــيــع حــولــنــا يــنــمــون ويــكــبــرون في  عــنــدمــا نــكــون شــبــاًب
ُيفرض  أن  يحّب  الــشــاب ال  ا. 

ً
األمــر مختلف يكون  نفسه،  الــوقــت 

عليه االتصال بوالديه دائًما، لكن عندما يتصل بك أوالدك، فإنك 
رهم أكثر فأكثر. قدِّ

ُ
ت

كلينت إيستوود

ذكية  للتمثيل  البعض  التمثيل. مقاربة هذا  إزاء  للبعض حــدٌس 
وواضحة وحّساسة. لكن ليس إلى درجة امتالك أو معرفة تقنية 
التمثيل للغرق فيه. لم ألتِق أحًدا من هؤالء. غالًبا ما يترك املخرج 

 في هذا.
ّ

للممثل حرية أن يفعل ما يريد، ومعه حق
جولييت بينوش

يعود تيرينس ماليك، في »حياة خفّية« )ُيشارك في املسابقة 
الرسمية ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(، إلى عام 1938، 
مع وصول قوات هتلر إلى النمسا. في إحدى البلدات، يرفض 
النازيني إلغاء بلده عن الخارطة، فُيحاربهم، قبل  فرانتز قرار 

إلقاء القبض عليه ونقله إلى برلني.

في »عذًرا نحن مشتاقون لكم« )ُيشارك في املسابقة الرسمية 
 لوتش حكاية 

ْ
ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(، يتابع ِكن

عــائــلــة مقيمة فــي نــيــوكــاســل. الـــوالـــدان يــخــدمــان عــجــائــز في 
نا من الراحة إْن لم يستقال 

ّ
منازلهم، وُيدركان أنهما لن يتمك

تــمــاًمــا، مــا يدفعهما إلــى مــواجــهــة تــحــّديــات جــّمــة لتحقيق ما 
يطمحون إليه.

ا أساسًيا يتبلور مصيره 
ً
يواجه املراهق أحمد )13 عاًما( مأزق

 بني املثل العليا للنقاء 
ٌ

بناء على كيفية الخالص منه، فهو عالق
ي فيه، ومتطلبات الحياة 

ّ
التي يتمتع بها إمام املسجد الذي ُيصل

ه في فيلم »أحمد الشاب« 
ّ
العصرية في بلجيكا حالًيا. هذا كل

الرسمية  املسابقة  )ُيــشــارك في  ــ بيار داردن  للوك وجــان 
ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(.

أقوالهم

أفعالهم

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

االتحاد اآلسيوي فند 
روايات اإلعالم السعودي 

في بيان رسمي

ربع  منافسات  مستهل  في  وريفر  راسينغ  خسارة 
نهائي كأس الدوري

ســقــط فــريــقــا راســيــنــغ وريــفــر بليت فــي فــخ الــهــزيــمــة أمـــام تــيــغــري وأتلتيكو 
النسخة  نهائي  ربــع  ذهـــاب  منافسات  فــي مستهل  الــتــرتــيــب،  على  تــوكــومــان 
األولى من كأس الدوري األرجنتيني لكرة القدم. وسقط راسينغ، بطل الدوري 
الثانية  الــدرجــة  لـــدوري  هبط  الــذي  تيغري  أمــام مضيفه  املمتاز،  األرجنتيني 
ريفر  أمــا  غونزاليس.  وفيدريكو  مونتيو  والتر  توقيع  حملت  نظيفة،  بثنائية 
بليت، فخسر أمام مضيفه أتلتيكو توكومان بثالثية دون رد أحرزها خابيير 
النسخة األولــى من  الذي سجل ثنائية، وديفيد باربونا. وُيقام نهائي  توليدو 
املقبل، وسيتأهل  يونيو/ حــزيــران  مــن  الثاني  فــي  األرجنتيني  الـــدوري  كــأس 
البطل لكأس ليبرتادوريس 2020 بينما سيحجز الوصيف مقعدًا في كأس 

أندية أميركا الجنوبية )كوبا سود أميريكانا(.

ليدز يونايتد وأستون فيال يضعان قدمًا في النهائي
الفاصلة،  الـــدورة  نهائي  يونايتد وأســتــون فيال قدمًا في  ليدز  وضــع كل من 
لتحديد املتأهل للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم »البريمييرليغ« في املوسم 
ووســت  كاونتي  ديــربــي  على  النهائي  ذهـــاب نصف  فــي  فوزهما  إثــر  املقبل، 
بروميتش ألبيون على الترتيب. في املباراة األولى، عاد ليدز يونايتد بانتصار 
بالفضل  ليدز  ثمني من معقل مضيفه ديربي كانوتي بهدف نظيف. ويدين 
في هذا االنتصار لالعب وسطه الشاب كيمار روفي، صاحب الهدف الوحيد 

في الدقيقة 55. وبهذا الفوز يضع رجال األرجنتيني مارسيلو بييلسا قدمًا 
في النهائي، قبل خوض مباراة اإلياب على ملعبهم )إيالند رود(. وفي مباراة 
بطاقة  فيال على حظوظه في خطف  أستون  األخـــرى، حافظ  النهائي  نصف 
التأهل للنهائي، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف 

النتصار ثمني )2 - 1( على ملعب )فيال بارك(.

ميالن يكتفي بهدف في شباك فيورنتينا
عاد ميالن بثالث نقاط ثمينة من عقر دار مضيفه فيورنتينا، بعد أن تغلب 
اللقاء الذي جمعهما على ملعب )أرتيميو فرانكي(  عليه بهدف نظيف في 
ضمن الجولة الـ36 من منافسات الدوري اإليطالي. جاء هدف اللقاء الوحيد 
حّول  الــذي  أوغلو،  تشالهان  هاكان  التركي  الدولي  بتوقيع   36 الدقيقة  في 
›سوسو‹  فرنانديز  خواكني  اإلسباني خوسيه  للنجم  اليمني  من  عرضية 
التوالي والــــ17 هــذا املوسم،  الثاني على  الــفــوز  بــرأســه داخــل الشباك. ورفــع 
الخامس مؤقتًا،  للمركز  للنقطة 62 ليرتقي  رصيد كتيبة جينارو غاتوزو 
األوروبية  للبطوالت  املؤهلة  البطاقات  إحــدى  بقوة على  منافسته  ويواصل 
في املوسم املقبل. في املقابل، استمر فشل »الفيوال« في حصد أي انتصار 
الــتــوالــي والــــ12 هذا  الــــ4 على  الــتــوالــي، وتــجــرع خسارته  ـــ12 على  الـ للمباراة 
املوسم، ليتجمد رصيد فريق فينتشينزو مونتيال عند 40 نقطة في املركز 

الـ13 مؤقتًا.

سان جيرمان يفوز على آنجيه في مباراة شرفية
فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه آنجيه )2 - 1(، ضمن الجولة 
الـ36 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل الفريق »الباريسي« 
االفتتاح عن  إذ جــاء  الالتينية،  النكهة  هدفًا في كل شــوط، وكالهما حمل 
طريق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 20. ثم عزز األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا التقدم بهدف ثان في الدقيقة 58، لُيعلن وصول »الباريسي« 
لحاجز الـ100 هدف في املسابقة. ولعب الضيوف منقوصني العبًا في الدقيقة 
86 بعد طرد املدافع البرازيلي ماركينيوس ببطاقة حمراء مباشرة. بعد ذلك 
ل أصحاب األرض الفارق قبل النهاية بدقيقتني، عن طريق فالفيان تايت 

ّ
ذل

الحارس اإليطالي املخضرم جانلويجي  لها  الذي سدد ركلة جزاء تصدى 
بوفون، لترتد له الكرة ويتابعها داخل الشباك من جديد. وبهذا رفع رجال 
األملاني توماس توخيل رصيدهم إلى 88 نقطة في صــدارة البطولة. بينما 

تجمد رصيد آنجيه عند 45 نقطة في املركز الـ12.

كوااللمبور ــ العربي الجديد

أكــــد االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم شــراكــتــه 
التجارية مع مجموعة »بي إن« القطرية، نافيًا 
في بيان رسمي نشره على موقعه اإللكتروني 
السعودية، ومفندًا  إلغاء عقود املجموعة في 
الروايات غير الصحيحة التي نشرها اإلعالم 
الــســعــودي حـــول تــلــك املــســألــة. وكـــان االتــحــاد 
الـــقـــاّري أعــلــن فــي آذار/ مــــارس املـــاضـــي، نقل 
مـــبـــاريـــات األنـــديـــة الــســعــوديــة داخــــل اململكة 
ضمن بطوالته من دون تشفير على منّصاته 
الــرقــمــيــة فـــي الــســعــوديــة، فــأعــلــنــت مجموعة 
الحقوق  نيتها مقاضاته المتالكها  إن«  »بــي 
االتــحــاد اآلسيوي  الحصرية. وجــاء في بيان 
الرسمي على شبكة  الــذي نشره على موقعه 
القدم  اإلنترنت: »يــوّد االتحاد اآلسيوي لكرة 
التي  الدقيقة،  الــروايــات غير  تصحيح بعض 
نشرها اإلعالم حول اتفاقية الحقوق التجارية 
اإلقليمية مع قنوات بي إن سبورتس، والتي 
ــرق األوســــــــط وشـــمـــال  ــشــ تــتــضــمــن مــنــطــقــة الــ
أفــريــقــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الــســعــوديــة«. وأضـــاف 

تأجل حسم لقب الــدوري األملاني لكرة القدم 
ــــرة، بـــعـــد تــــعــــادل بـــايـــرن  ــيـ ــ ــــى املـــرحـــلـــة األخـ إلـ
ميونخ املتصدر مع مضيفه اليبزيغ الثالث، 
ــا دورتــــمــــونــــد الـــثـــانـــي عــلــى  ــيـ ــوز بـــوروسـ ــ وفــ
ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-2، في املرحلة 
الـ33 قبل األخيرة. ورفع بايرن، حامل اللقب 
في آخــر ستة مــواســم، رصيده إلــى 75 نقطة 
مــقــابــل 73 لـــدورتـــمـــونـــد الـــــذي ضــمــن مــركــز 
الوصافة على األقل، ويلعب بايرن في املرحلة 
األخـــيـــرة مــع ضــيــفــه آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الــــذي يــنــافــس عــلــى مــقــعــد مــؤهــل إلـــى دوري 
دورتموند ضيفا  يحل  فيما  ــا،  أوروبـ أبطال 

على بوروسيا مونشنغالدباخ الرابع.
ويحتاج الفريق البافاري إلى نقطة التعادل 
والــعــشــريــن،  الــتــاســع  لقبه  منطقيا  ليضمن 
نـــظـــرا لــتــقــدمــه املــــريــــح بــــفــــارق األهــــــــداف عــن 
سيحرز  فيما   ،)35+ مقابل   52+( دورتموند 
دورتموند اللقب بحال فوزه وخسارة بايرن.
ــان الــعــمــالق الـــبـــافـــاري أحـــســـن اســتــغــالل  ــ وكـ
تــراجــع دورتــمــونــد الـــذي تقدمه بــفــارق تسع 

الــبــيــان أن »عـــدة تــقــاريــر إعــالمــيــة اعــتــبــرت أن 
الـــحـــقـــوق الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــســابــقــات االتـــحـــاد 
اآلسيوي لكرة القدم، التي تمتلكها حاليًا بي 
السعودية، وهذا  ألغيت في  قد  إن سبورتس 
األمر غير صحيح، حيث إن بي إن سبورتس 
ــًا لـــالتـــحـــاد  ــيــ ــًا تــــجــــاريــــًا أســــاســ ــكـ ــريـ تـــبـــقـــى شـ
اآلســـيـــوي«. وأثـــــارت خــطــوة االتـــحـــاد الــقــاّري 
آنــــــذاك غــضــب املــجــمــوعــة الـــقـــطـــريـــة، فــأعــلــنــت 
ــه »يــشــكــل ســابــقــة خــطــيــرة في  مــقــاضــاتــه ألنــ

مجال حماية الحقوق التلفزيونية العاملية«.
ــار االتــحــاد اآلســيــوي فــي بــيــانــه، إلــى أنه  وأشـ
يعمل مع شركائه من أجل التعامل مع تأثيرات 
التي  الــســعــوديــة،  فــي  الرسمية  الهيئات  قـــرار 
قــررت إلغاء رخصة بي إن سبورتس بتقديم 
»لهذا،  السعودية  فــي  التلفزيونية  الخدمات 
فقد قــرر في إجــراء محدود ومتسق، أن يقوم 
 مــحــدود جــغــرافــيــًا ملــبــاريــات الــفــرق 

ّ
بعمل بـــث

الــســعــوديــة، عــبــر الــقــنــوات الــرقــمــيــة وخــدمــات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــاالتـــحـــاد، 
وذلــــك لــضــمــان حــصــول جــمــاهــيــر كــــرة الــقــدم 
فـــي الــســعــوديــة عــلــى فــرصــة مــشــاهــدة فرقها 
عبر طرق وخدمات شرعية، وذلك طوال فترة 

نــقــاط فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــاضــي، 
ــارق تــدريــجــا قــبــل أن يــلــحــق به  ــفـ لــيــقــلــص الـ
هزيمة قاسية قوامها خمسة أهــداف نظيفة 
في املرحلة 28. وعلى ملعب »ريد بول أرينا« 
أنــه لن  ألــف متفرج، أثبت اليبزيغ  وأمـــام 42 
يكون لقمة سائغة أمام بايرن عندما يلتقيان 
مـــجـــددا فـــي نــهــائــي مــســابــقــة الـــكـــأس فـــي 25 
الجاري، فقال حارسه املجري بيتر غوالتسي: 
»كـــانـــت مـــبـــاراة لــيــســت بــالــســهــلــة لــلــفــريــقــني. 
نجحنا بتصعيب األمور على بايرن وقدمنا 
مــبــاراة جــيــدة. لــكــن نــهــائــي الــكــأس لــن يكون 
فــاألمــور مختلفة وسنسعى  ســهــلــة.  مــبــاراة 
ــان بــــايــــرن قـــريـــبـــا مــن  ــ ــــوز«. وكــ ــفـ ــ لــتــحــقــيــق الـ
ضمان اللقب بعد تسجيله هدف املباراة عبر 
بيد  الثاني،  الشوط  مطلع  غوريتسكا  ليون 
الفيديو،  بتقنية  مستعينا  الــغــاه  الحكم  أن 
ليحرم مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش موقتا 

من إحراز لقبه األول في البوندسليغا.
بــدوره، قال الدنماركي يوسف بولسن العب 
اليــبــزيــغ الــــذي كـــان قــد ضــمــن املــشــاركــة مــرة 
جديدة في دوري أبطال أوروبا: »كانت مباراة 
متكافئة. دافعنا بصورة جيدة ولم نمنحهم 
فرصا كثيرة للتسجيل«، وكان الشوط األول 
مـــتـــوازنـــا، مـــع فــرصــتــني لــبــايــرن عــبــر ســيــرج 
غــنــابــري نــجــح غــوالتــســي بــالــتــصــدي لهما، 
وفـــي الــثــانــي، ســـدد الــنــمــســاوي دافـــيـــد أالبـــا 
من حــدود املنطقة صدها الحارس وتابعها 
القائم  بــجــانــب  كــومــان  كينغسلي  الــفــرنــســي 
ــر، وبــــعــــد ثــــــــوان، افـــتـــتـــح غــوريــتــســكــا  ــ ــسـ ــ األيـ

السعودية  السلطات  بــني  القضايا  اســتــمــرار 
وبـــي إن ســبــورتــس«. يــأتــي ذلـــك بــعــد إصـــدار 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم دعوة، »للمشاركة 
ــاء الــــحــــقــــوق الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــطـ ــ ــي عـ ــ فــ
السعودية«.  فــي  2021 و2024  بــني  اإلعــالمــيــة 
ويتضمن العطاء الحقوق اإلعالمية ملسابقات 
املنتخبات الوطنية واألندية، بما فيها بطولة 
العالم 2022 في  كــأس آسيا وتصفيات كــأس 
األندية،  مسابقات  العطاء  يتضمن  كما  قطر. 
ــال آســـيـــا وكــــــأس االتـــحـــاد  ــطــ أبــ وهـــــي دوري 
ــرز أنــديــة الــقــاّرة  اآلســـيـــوي، حــيــث تتنافس أبـ
على أهـــّم األلــقــاب الــقــاّريــة. وكــانــت املجموعة 
الــقــطــريــة أطــلــقــت فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ يناير 
»السرقة«  لكشف  إلكترونيًا  موقعًا  املــاضــي، 
التي يتعرض لها محتواها من قبل شبكة »بي 
السعودية  الــســلــطــات  تتهم  الــتــي  كــيــو«،  آوت 
بالوقوف خلفها. وتطالب املجموعة اإلعالمية 
القرصنة  عــن  دوالر،  مليار  بقيمة  بتعويض 
التي تقول إنها ضحيتها من قبل السعودية 
وقــمــر »عــربــســات«، عبر بــث املــبــاريــات بشكل 

غير قانوني ومخالف للنظام.
من جهة أخــرى، أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة 
الــقــدم أنـــه بـــدأ »عــمــلــيــة بــيــع الــحــقــوق لــلــدورة 
ملنطقة   )2024-2021( الـــحـــقـــوق  مـــن  املــقــبــلــة 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وذلــــك في  الـــشـــرق األوسـ
أعــقــاب عــدم اتــفــاق االتــحــاد اآلســيــوي وشبكة 
قنوات بي إن سبورتس على شــروط تجديد 
االتــفــاقــيــة الــحــالــيــة لــلــحــقــوق اإلقــلــيــمــيــة بعد 

نهاية الدورة الحالية«.

التسجيل من تسديدة جميلة داخــل املنطقة 
بعد تشتيت خاطئ من الدفاع، بيد أن الحكم 
التسلل بعد االستعانة بتقنية  الغاه بداعي 
الــفــيــديــو. وأصــبــح اليــبــزيــغ الــــذي لــم يخسر 
فــي آخــر 15 مــبــاراة أخطر على منطقة سفن 
أولـــريـــش الــــذي لــعــب بـــدال مــن مــانــويــل نوير 

املصاب، لكن بعد دخول املخضرم الفرنسي 
فرانك ريبيري، الحالم بأن يصبح أول العب 
ــدر الـــالعـــب الـــذي  ــــرات، أهــ يــتــوج بــالــلــقــب 9 مـ
املــوســم مــن مسافة  فــي نهاية  سيترك فريقه 
ثــم مــرت ركلة  الــحــارس )83(،  قريبة صــدهــا 
ــنـــدي روبـــــرت  ــبـــولـ ــهـــداف الـ ــلـ حـــــرة خـــطـــيـــرة لـ

ليفاندوفسكي قريبة من القائم األيسر )89(، 
لتنتهي املباراة بالتعادل. وفي الوقت عينه، 
كان دورتموند يخوض مباراة عصيبة، بعد 
بسقوطه  بــالــتــتــويــج  منطقيا  األمــــل  فــقــدانــه 
ــه فـــي دربــــي مــديــنــة »الــــــرور« أمـــام  عــلــى أرضــ
جاره شالكه 2-4 في املرحلة قبل املاضية، ثم 
فرط بفوز كان في متناوله عندما تقدم على 
بــهــدفــني نظيفني في  بــريــمــن  فــيــردر  مضيفه 
الجولة السابقة، قبل أن يدرك األخير التعادل 

)2-2( مستغال أخطاء دفاعية هائلة. 
وفي املباراة األخيرة لكريستيان بوليسيتش 
على ملعبه »سيغنال إيــدونــا بــارك« أمــام 81 
ألــــف مــتــفــرج، افــتــتــح األمـــيـــركـــي الـــشـــاب الـــذي 
 64 مــقــابــل  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي  إلـــى  سينتقل 
برأسية  لدورتموند  التسجيل  يــورو،  مليون 
ــة، وعــــــــــادل دوســــــلــــــدورف  ــبــ ــريــ مـــــن مــــســــافــــة قــ
عــبــر أولــيــفــر فــيــنــك بــرأســيــة أفــلــتــهــا الــحــارس 
السويسري مارفن هيتس )47(، بيد أن ديالني 
ــذا املـــوســـم بــتــســديــدة  ســجــل هـــدفـــه الــثــالــث هــ
ارتــدت من الدفاع على دفعتني )54(، وأصبح 
دورتموند أول فريق في تاريخ البوندسليغا 
يسجل هدفني على األقل في جميع مبارياته 
على أرضه خالل موسم واحد. واشتد الصراع 
فــي الــوقــت املــحــتــســب بـــدال مــن ضــائــع بهدف 
بتسديدة  لدورتموند  الثالث  غوتسه  مــاريــو 
الــبــولــنــدي  عــلــيــه  رد  ــــذي  والـ  ،)2+90( أرضـــيـــة 
الـــشـــاب دافـــيـــد كــوفــنــاتــســكــي بــهــدف تقليص 

الفارق )5+90(.
)فرانس برس(

حسم لقب البوندسليغا يتأجل للجولة األخيرةاالتحاد اآلسيوي يؤكد الشراكة مع »بي إن سبورت«
قال االتحاد اآلسيوي إنه 

ملتزم بمكافحة القرصنة 
على الحقوق في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

تأجل حسم الدوري 
األلماني بعد تعادل 

البايرن مع اليبزيغ وفوز 
دورتموند 

على دوسلدورف

)Getty( بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطوالت اآلسيوية

السويق العماني فقد األمل بالتأهل للدور الثاني )محمد صواف/فرانس برس(

هالل القدس سيخوض مواجهة حاسمة للتأهل )محمد همص/فرانس برس(

)Getty/بايرن يحتاج للتعادل فقط في الجولة األخيرة لحسم اللقب )أوليفر هاردت

مباريـات
      األسبـوع

علي إسماعيل

تـــنـــطـــلـــق مــــســــاء الـــــيـــــوم اإلثــــنــــني، 
الجولة األخيرة لدور املجموعات 
لــبــطــولــة كـــأس االتـــحـــاد اآلســيــوي 
ــرب الــــقــــارة وشــرقــهــا،  ــقـــدم ملــنــطــقــة غــ لـــكـــرة الـ
األنــديــة عن خطف  العديد من  وفيها تبحث 
بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لكل 
منطقة، حيث تقام مباراتان ضمن املجموعة 
الثالثاء ضمن  يــوم  مباريات  وأربــع  الثالثة، 

املجموعتني األولى والثانية.
نــاديــًا من  الـــدور األول، مــشــاركــة 12  ويشهد 
سبع دول في منطقة غرب آسيا، من ضمنها 
أربعة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة. 

كأس االتحاد 
اآلسيوي

مواجهات حاسمة للعرب

الجولة  اآلسيوي  االتحاد  كأس  منافسات  تدخل 
األخيرة والحاسمة لدور المجموعات التي تبحث 
بطاقة  خطف  عن  األندية  من  العديد  فيها 
المربع  وبلوغ  النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل 

الذهبي للبطولة

تقرير

ــة، يـــلـــتـــقـــي الـــعـــهـــد  ــثــ ــالــ ــثــ فــــفــــي املــــجــــمــــوعــــة الــ
ــام ضيفه  الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة الــحــســم أمــ
املالكية البحريني اليوم اإلثنني على استاد 
العهد  الرياضية في بيروت. وضمن  املدينة 
الــلــبــنــانــي الـــتـــأهـــل لـــــدور الــنــصــف الــنــهــائــي 
ملنطقة غــرب آسيا، بعد وصوله للنقطة 11، 

كبيرة  ترويجية  حملة  العهد  نـــادي  وأطــلــق 
على  والجماهيرية  الرسمية  حساباته  عبر 
عشاقه  لدعوة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
البحريني،  املالكية  أمــام  مواجهته  لحضور 

ضمن الجولة األخيرة من دور املجموعات. 
وســمــى االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم طاقم 
ــيــــادة املــــــبــــــاراة بـــقـــيـــادة  ــقــ تـــحـــكـــيـــم أوزبـــــكـــــي لــ
قـــاســـيـــمـــوف شــــيــــرزود ويـــعـــاونـــه املـــســـاعـــدان 
عــثــمــانــوف الــيــشــر وشــايــشــوبــوف ســانــجــار، 
وســيــكــون املـــالـــيـــزي مــحــمــد نــظــمــي بـــن نصر 
الدين حكما رابعا. ويلتقي في املباراة الثانية 
مع  العماني  الــســويــق  املــجــمــوعــة،  ذات  ضمن 
مجمع  ستاد  على  الكويتي  القادسية  ضيفه 
ــــي مـــســـقـــط. ويـــتـــصـــدر  الـــســـيـــب الــــريــــاضــــي فـ
العهد ترتيب املجموعة برصيد 11 نقطة من 
و7  للمالكية  نقاط   8 مقابل  مباريات،  خمس 
لــلــقــادســيــة ونــقــطــة لــلــســويــق. وكــانــت الجولة 
األولى، شهدت فوز املالكية على السويق 1-2 
في مسقط وتعادل العهد مع القادسية 0-0 في 
فوز  الثانية  الجولة  بيروت، في حني شهدت 
املالكية  وتــعــادل   0-2 السويق  على  القادسية 
فوز  الثالثة  الجولة  وشــهــدت   ،0-0 العهد  مــع 
العهد على السويق 4-2 في بيروت واملالكية 
عــلــى الــقــادســيــة 2-1 فـــي الــكــويــت، وفـــي رابـــع 
ــاز الــعــهــد عــلــى الــســويــق 1-0 في  الـــجـــوالت فــ
مــســقــط والـــقـــادســـيـــة عـــلـــى املـــالـــكـــيـــة 2-1 فــي 
املنامة، وشهدت الجولة الخامسة فوز العهد 
على القادسية 1-0 في الكويت وتعادل املالكية 
مــع الــســويــق 2-2 فــي املــنــامــة. وفــي املجموعة 
األولى، يطمح نادي الوحدات األردني لتأكيد 
تصدره، عندما يتقابل مع ضيفه هالل القدس 
الفلسطيني يوم غد الثالثاء على ستاد امللك 
عبدالله في َعمان. ورغم خسارته لقب الدوري 
األردنــــــــي، يــطــمــح الــــوحــــدات لــلــمــنــافــســة على 
الــكــأس وكــذلــك مسابقة كــأس االتحاد  بطولة 
الــفــريــق الفلسطيني  اآلســـيـــوي، والــفــوز عــلــى 
في مباراة الغد سيمنحه بطاقة التأهل للدور 
املقبل. ويلتقي في املباراة الثانية ضمن ذات 
املجموعة أيضًا، الجيش السوري مع النجمة 

اللبناني في مدينة املحرق.
ويمتلك الجيش حظوظًا قوية للتأهل للدور 
املــقــبــل بــرفــقــة الـــهـــالل الـــقـــدس الــفــلــســطــيــنــي، 
بينما ال يمتلك النجمة اللبناني أي حظوظ 
للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، حيث 
املجموعة برصيد  ترتيب  الــوحــدات  يتصدر 
10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط 

للجيش و8 لهالل القدس وال شيء للنجمة.
ــافـــســـات  ــنـ ــن مـ ــ ــة األولـــــــــــى مــ ــ ــــولـ ــــجـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ

يتأهل للدور قبل 
النهائي صاحب المركز 

األول وأفضل ثاٍن

العهد اللبناني ضمن التأهل لدور نصف النهائي )فرانس برس(

املجموعة شهدت فوز الوحدات على النجمة 
ــادل الـــجـــيـــش مــــع هـــالل  ــعــ 1-0 فــــي عـــمـــان وتــ
الــــقــــدس 1-1 فــــي املـــنـــامـــة، فــــي حــــني شــهــدت 
الــجــولــة الــثــانــيــة فــــوز الــــوحــــدات عــلــى هــالل 
القدس 6-2 والجيش على النجمة 1-0، وفي 
الــجــولــة الــثــالــثــة فـــاز الــجــيــش عــلــى الــوحــدات 
فــي  الــنــجــمــة 1-2  عـــلـــى  الــــقــــدس  ــــالل  1-0 وهــ
الرابعة تعادل الوحدات مع  جدة، وبالجولة 
الجيش 1-1 في عمان وفاز هالل القدس على 
الجولة  فيما شــهــدت  جـــدة،  فــي   1-2 النجمة 
الــخــامــســة فـــوز الـــوحـــدات عــلــى الــنــجــمــة 0-2 
في بيروت وتعادل هالل القدس مع الجيش 

االنتصار  حــال  في  مكافأة جديدة  الالعبون 
على الكويت، التي سيدخلها الفريق األردني 
الالعب  فقط  عنها  يغيب  مكتملة،  بتشكيلة 

علي علوان بسبب اإلصابة.
ــي املـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن ذات  ويـــلـــتـــقـــي فــ
املجموعة يوم الثالثاء، االتحاد السوري مع 

النجمة السوري في أبوظبي.
برصيد  املجموعة  ترتيب  الجزيرة  ويتصدر 
13 نــقــطــة مــــن خـــمـــس مــــبــــاريــــات، مـــقـــابـــل 10 
ونقطة  البحريني  للنجمة  و4  للكويت  نقاط 
لالتحاد. وكانت الجولة األولى من منافسات 
املجموعة شهدت تعادل النجمة مع الجزيرة 

0-0 في جدة. وفي املجموعة الثانية، يسعى 
نـــادي الــجــزيــرة األردنــــي للتمسك بــالــصــدارة 
الكويتي  الكويت  مع مضيفه  يتقابل  عندما 
يوم غد الثالثاء على استاد َعمان الدولي في 

العاصمة األردنية.
وضــمــن الـــجـــزيـــرة الــتــأهــل لـــلـــدور املــقــبــل من 
الــجــولــة املــاضــيــة بــعــد وصـــولـــه لــلــنــقــطــة 13 
الجزيرة  نــادي  وقــام  الثانية،  فــي مجموعته 
بتوزيع مكافأة مالية على العبيه، بعد الفوز 
على شباب األردن في بطولة الدوري، بينما 
تم صرف مكافأة آخرى بعد الفوز في املباراة 
اللبناني، فيما ينتظر  السابقة على النجمة 

1-1 في املنامة والكويت مع االتحاد 0-0 في 
الكويت، في حني شهدت الجولة الثانية فوز 
الجزيرة على الكويت 1-0 في عمان والنجمة 
الجولة  فــي أبوظبي، وفــي  على االتــحــاد 1-2 
ــاز الــجــزيــرة عــلــى االتـــحـــاد 4-0 في  الــثــالــثــة فـ
املنامة،  النجمة 1-0 في  عمان والكويت على 
وشــهــدت الــجــولــة الــرابــعــة فـــوز الــكــويــت على 
النجمة 2-1 في الكويت والجزيرة على االتحاد 
2-0 فــي أبــوظــبــي، وبــالــجــولــة الــخــامــســة فــاز 
الجزيرة على النجمة 3-0 في عمان والكويت 
أبــوظــبــي. ويتأهل إلى  على االتــحــاد 2-0 فــي 
قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب املركز 

األول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق 
يحصل عــلــى املــركــز الــثــانــي فــي املــجــمــوعــات 
ملسابقة  الهدافني  قائمة سباق  وفــي  الــثــالث. 
كــــأس االتـــحـــاد ملــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا، يــتــصــدر 
مهاجم هالل القدس الفلسطيني عدي الدباغ 
املنافسة برصيد خمسة أهداف، مناصفة مع 
العب الوحدات بهاء فيصل. ويغيب عن هذه 
النسخة فريق القوة الجوية العراقي، املتوج 
باللقب في أخر ثالث نسخ، بعد مشاركته في 
الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، قبل أن 
يودع املسابقة من الدور التأهيلي األول بعد 

الخسارة أمام باختاكور األوزبكي.
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ماجد عزام

زيـــــــــدان  ــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ زيـــــــــن  أن  ــك  ــ ــ شـ ال 
ــًا عـــظـــيـــمـــًا مـــــع بـــــــوردو  ــ ــبـ ــ كـــــــان العـ
ويـــــوفـــــنـــــتـــــوس وريــــــــــــــال مــــــدريــــــد، 
الــذي حقق  الفرنسي،  املنتخب  وبالتأكيد مع 
معه كأس العالم 1998، بأدائه الرائع وهدفني 
في النهائي أمام البرازيل، ليتجه بعدها إلى 
عالم التدريب في ريال مدريد الذي نجح فيه، 
كان  إلــى نفس مستواه عندمًا  لــم يصل  لكنه 
أليكس  الــســيــر  قــالــه  مــا  لينطبق عليه  العــبــا، 
في  مبهرًا  يــبــدو  ال  »زيــــدان  بحقه:  فيرغسون 
حقق  كــبــيــر«.  مــديــر  لكنه  وتكتيكاته،  خططه 
زيــدان مع ريــال كــمــدرب، دوري أبطال أوروبــا 
مــرات متتالية في إنجاز غير مسبوق،  ثــالث 
وال شـــك أنـــه اجــتــهــد بــبــذل مـــا بــوســعــه، وقـــام 
بواجبه على أكمل وجه في املرات الثالث، لكنه 

بدا فيها محظوظًا بطريقة الفتة جدًا للنظر.
في املرة األولى عام 2016، تمكن من الفوز على 
أتلتيكو مدريد األفضل في املباراة، بضربات 
الجزاء، بعدما أضاع النجم الفرنسي أنطوان 
غــريــزمــان ركــلــة جـــزاء على غير الــعــادة أثناء 
الثاني في  النهائي  القوية، أما في  املواجهة 
األول  الشوط  في  عــام 2017، فخرج متعاداًل 
الــذي كــان مسيطرًا على 45  أمــام يوفنتوس 

كيف يلعب المدربون؟
زين الدين زيدان

نجح المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 
متتالية،  مواسم  ثالثة  في  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  مع  القدم  لكرة 
المحلية، بعدما فرض أسلوب لعبه على خصومه،  إلى األلقاب  باإلضافة 
بفضل كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة
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الــتــي حــدثــت بني  كــامــلــة، لكن املشكلة  دقيقة 
العـــبـــي يــوفــنــتــوس فـــي غــــرف خــلــع املــالبــس 
أثـــنـــاء االســــتــــراحــــة، جــعــلــتــهــم يـــنـــهـــارون في 
الشوط الثاني، الذي خسروه بأربعة أهداف 
لواحد. وذهــب ريــال مدريد إلى ثالث نهائي 
ببطولة دوري أبطال أوروبا على التوالي في 
اإلنكليزي،  ليفربول  يواجه  عام 2018، حتى 
الـــذي سيطر عــلــى املــواجــهــة فــي الـــــ30 دقيقة 
األولـــى، وكــان األقــرب للتسجيل، لكن خروج 
النجم العربي محمد صــالح، بعدما تعرض 
ــر االلـــتـــحـــام مع  ــة قـــويـــة فـــي كــتــفــه، إثــ ــابـ إلصـ
املـــدافـــع اإلســبــانــي ســيــرجــيــو رامـــــوس، الــذي 
تعرض النتقادات شديدة من قبل العديد من 
األرجنتيني  رأســهــم  وعلى  اللعبة،  أساطير 
الــذي طالب بمعاقبة قائد  دييغو مــارداونــا، 

امللكي، بسبب ما فعله مع مهاجم الريدز.
وبعد املتابعة الحثيثة ألسلوب لعب زيدان، 

فإنه ال يبدو أنه يفضل طريقة فنية محددة، 
ــع اإلســــبــــانــــي بــيــب   مــ

ً
ــال مـــثـــال ــحــ ــو الــ كـــمـــا هــ

غوارديوال الذي يفضل 4-3-3 أو األرجنتيني 
كــونــتــي  أو حــتــى  ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 2-4-4 
صاحب الـ5-3-2، ألن أسطورة الكرة الفرنسية 
لكن مع عودته  ما سبق،  اعتمد على جميع 
ــد، بـــعـــد إقـــالـــة  ــ ــــدريـ مـــــرة أخــــــرى إلـــــى ريــــــال مـ
سانتياغو سوالري بات يلعب أيضًا بطريقة 
4-2-3-1. ولعب زيدان بفترته األولى مع ريال 
التاريخي  بالثالثي   ،3-3-4 بطريقة  مــدريــد، 
ــة، ورونــــــالــــــدو فــــي الـــهـــجـــوم،  ــمـ ــزيـ ــنـ بــــيــــل، وبـ
وخلفهم كـــروس، وكــاســيــمــيــرو، ومــوريــتــش، 
املدافعني مارسيلو، ورامـــوس، وفــاران،  أمــام 
وكــارفــخــال، وخلفهم الــحــارس نــافــاس، لكن 
إصــابــات الــجــنــاح الــويــلــزي املــتــكــررة، جعلت 
فيما   ،2-4-4 إلــــى  طــريــقــتــه  يــغــيــر  الــفــرنــســي 
يشبه املاسة، مع وضع اإلسباني إيسكو حرًا 

خلف رأسي الحربة.
وبدا أن زيدان تعلم كثيرًا من املدرب اإليطالي 
املـــخـــضـــرم كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، عــنــدمــا عمل 
مــســاعــدًا لــه ملـــدة عــامــني، بــعــدمــا اعــتــمــد على 
اللذين  للظهيرين،  الكبير  الــهــجــومــي  الــــدور 
أوكل لهما مهمة الكرات العرضية للمهاجمني 
ــمـــة ورونـــــــالـــــــدو فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء،  ــزيـ ــنـ بـ
لــيــتــواجــد خــمــســة العـــبـــني فـــي مــنــاطــق دفـــاع 
ــــروس ومــودريــتــش  الــخــصــم، مـــع تــمــوضــع كـ
أمــام منطقة الــجــزاء، ووجـــود كاسيميرو في 
وأمــام  الظهيرين،  خلف  الــدفــاعــيــة،  التغطية 
قـــلـــبـــي الـــــدفـــــاع، ومــــنــــع املـــنـــافـــســـني مــــن بــنــاء 
الفرنسي  املــدرب  املــرتــدة. واستفاد  الهجمات 
من مواطنه كريم بنزيمة، الــذي يحب طريقة 
لعبه، من خالل منح الحرية لزميله البرتغالي 
املــســاحــات  عــبــر خــلــق  كريستيانو رونـــالـــدو، 
»صاروخ ماديرا«، وصناعة األهداف، بعدما  لـ

بات البرتغالي مهاجما صريحا.
وأعاد زيدان اكتشاف البرازيلي كاسيميرو 
كــالعــب وســـط مــدافــع، وقــاطــع كـــرة تقليدي 
أدوار متعددة دفاعيًا  فــي مركز رقــم 6، مــع 
تميز  كما  ومودريتش،  لكروس  وهجوميا 
املــــدرب الــفــرنــســي بــإعــطــاء الــحــريــة الكاملة 
بإرسال  تكليفهم  مع  وكارفخال،  ملارسيلو 
الهجمات،  لصناعة  بــكــثــرة،  عرضية  كـــرات 
مــع عــدم تحبيذه فــكــرة االســتــحــواذ املبالغ 
بـــه، واالعــتــمــاد عــلــى كاسيميرو فــي تأمني 
ــًا، مــســتــنــســخــًا دور زمــيــلــه  ــيـ ــاعـ الـــفـــريـــق دفـ
الـــســـابـــق كــلــو مــاكــلــيــلــي. وال يــحــب زيــــدان 
ألنه  العالي،  والضغط  املتقدم  الدفاع  فكرة 
املتأخر  أو  الــوســط  دفـــاع خــط  يعتمد على 
ــام منطقة جــزائــه، مع  فــي نــصــف املــلــعــب أمـ
ارتكازه على البرازيلي كاسيميرو في قطع 
ــتـــش وكــــروس  الــــكــــرات، وتـــمـــريـــرات مـــودريـ
باإلضافة  الهجوم،  في  لزمالئهم  السريعة 
ــة لــلــمــهــاجــمــني  ــيــ ــاعــ ــات الــــدفــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ إلــــــى الـ
باستثناء البرتغالي رونالدو. واهتم زيدان 
بــالــضــربــات الــثــابــتــة الــتــي تــولــى رونـــالـــدو 
مهاجم الفريق السابق تسديدها أو لعبها، 
وقيام متوسطي امليدان في تنفيذ الركالت 
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اللعب بالصيف المقبل

عمدة مدريد تتسلم كأس دوري أبطال أوروبا
تسلمت عمدة مدريد مانويال كارمينا، من الالعبني السابقني؛ البرتغالي باولو فوتيري 
والبرازيلي روبيرتو كارلوس، كأس دوري أبطال أوروبا، الذي سيقدم للفائز في نهائي 
مطلع  ميتروبوليتانو«  »وانــدا  ملعب  على  وتوتنهام  ليفربول  بني  إقامته  املقرر  البطولة 
يونيو/ حزيران املقبل. وتسلمت كارمينا الكأس في حفل أقيم في مدريد من فوتيري 
مــدريــد، بصفتهما  ــال  وريـ مــدريــد  أتلتيكو  فــي صــفــوف  السابقني  النجمني  وكــارلــوس، 
أن  إلــى  العمدة  املهمة. وأشــارت  القدم )يويفا( في هــذه  سفيري االتحاد األوروبـــي لكرة 
أن  اإلسبانية. وذكــرت كارمينا  العاصمة  األبطال حدث سياحي مهم في  نهائي دوري 
مدريد  إنكليزي سيزورون  ألف مشجع   100 نحو  بأن  أخطرتها  البريطانية  السلطات 
ملشاهدة النهائي. وأضافت كارمينا إنه »من الرائع استضافة فريقني إنكليزيني، وتوجد 

أيضًا فرصة إلقناعهما بأال يستمروا في تطبيق )البريكست(«.

فيدرير يؤكد مشاركته في بطولة روما لألساتذة
فيدرير،  روجيه  السويسري  الالعب  أكــد 
ــارك فـــي بــطــولــة رومـــــا لتنس  ــُيـــشـ أنــــه سـ
التي ستنطلق  األلــف نقطة،  األساتذة ذات 
هــذا األســبــوع، والــتــي غــاب عــن النسختني 
ــا  األخــيــرتــني مــنــهــا، عــلــمــًا بــأنــه بــلــغ دورهـ
النهائي 4 مرات لكنه لم يتوج بلقبها قط. 
وقال فيدرير في فيديو نشره على حسابه 
في شبكة )إنستغرام(: »مرحبًا بالجميع، 
تــحــدثــت لــتــّوي مــع فــريــقــي ويــســعــدنــي أن 
عب في روما، إيطاليا. 

ّ
أعلن أنني سأعود لل

فترة  منذ  ألعب  لــم  إنني  بحماسة،  أشعر 
طــويــلــة هـــنـــاك. ســالمــي لــلــجــمــيــع«. وكـــان 
فــيــدريــر مـــن بـــني الــالعــبــني املـــدرجـــني في 
قائمة املسجلني في بطولة روما، ولكنه لم 
يؤكد مشاركته رسميًا إال السبت. ُيذكر 
أن الالعب خسر في دور ربع النهائي في 
بطولة مدريد املفتوحة للتنس أمام الالعب 

النمساوي دومينيك تيم.

سيميوني: نعتقد أن غريزمان سيبقى معنا
مــدرب  سيميوني  دييغو  األرجنتيني  أكــد 
فريق أتلتيكو مدريد، أنه يعتقد أن الالعب 
املوسم  أنطوان غريزمان سيظل  الفرنسي 
املقبل مع »الروخيبالنكوس«، مشددًا على 
أنه ال يشعر بأي قلق حيال احتمالية رحيله 
إلى برشلونة. وقــال سيميوني في مؤتمر 
صــحــافــي: »لــطــاملــا تــمــســكــت بــنــفــس األمـــر 
عندما بدأت الصحافة تربط اسم غريزمان 
ببرشلونة: أنا أرى أنه في وضع جيد للغاية 
فريقنا ومن  قائد  زمــالئــه، هو  وسعيد مع 
جانبنا نمنحه باستمرار كل االهتمام الذي 
ــــك، نــحــن لسنا  يــســتــحــق«. وتـــابـــع: »بــعــد ذل
بداخله لنعلم في ما يفكر. نحن نعتقد أنه 
ســيــبــقــى مــعــنــا. ال نــخــشــى خــســارتــه على 
اإلطــالق. هو قائدنا وما يحدث بعد ذلك ال 
قــد رفض  غــريــزمــان  وكـــان  يعتمد علينا«. 
املوسم املاضي االنتقال لبرشلونة وجدد عقده من أتلتيكو حتى 2023، إال أن التقارير 

الصحافية ذكرت مؤخرًا أن الالعب اقترب من االنتقال إلى برشلونة.

كأس أمير قطر: السد في النهائي 
وفيريرا يلّمح لتولي تشافي تدريب »الزعيم«

حسم فريق السد بطل الدوري القطري لكرة القدم، مباراته ضد ضيفه الريان في نصف 
نهائي مسابقة كأس األمير، بالفوز عليه بهدفني نظيفني، في مباراة كانت األخيرة لنجمه 
أيار/  الــذي يقام في 16  النهائي  اإلسباني تشافي على ملعب فريقه. ويالقي السد في 
مايو على ملعب الوكرة، الفائز من املباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بني 
الدحيل والسيلية. في وقت أملح املدرب البرتغالي للسد جوزفالدو فيريرا بعد الفوز، إلى أن 
تشافي الذي أعلن هذا الشهر عزمه االعتزال مع نهاية املوسم والتوجه نحو التدريب، قد 
يكون خلفه على رأس اإلدارة الفنية لـ »الزعيم«. وقال فيريرا الذي ينتهي عقده مع النادي 
وأحيي  املستويات،  أعلى  على  كــان  مع تشافي  »طيلة سنوات عملي  املــوســم:  نهاية  مع 
تشافي وخاصة أنه كان يهتم بنجومية الالعبني الشباب، ولم يهتم بنجوميته وشهرته 

وكان يسعى ملصلحة الفريق«، وذلك في تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني للسّد.

االتحاد األوروبي. وواصل باديلي مستوياته املميزة رغم 
سنه الصغير، حيث وضع نفسه كالعب أساسي خالل 
ا 

ً
موسم 2009-2010، في مارس/آذار 2011، سجل هدف

في الفوز 2-0 في مباراة الديربي ضد املنافس هايدوك 
في  لإلعجاب  املثير  أدائـــه  فــي  باديلي  واستمر  سبليت، 
ــقــيــادة في  ال ــارة  ــــدى شــ ارتـ مــوســم 2010-2011، حــتــى 
باديلي  كــان  فــي موسم 2012-2011،  املــبــاريــات.  بعض 
الــذي وصل  الالعبني األساسيني في فريق دينامو  أحــد 
إلى مرحلة املجموعات لدوري أبطال أوروبا ألول مرة في 
12 عاًما، وظهر في جميع مباريات املجموعة الست ضد 

ريال مدريد وليون وأياكس.
وكانت آخر مباراة له على ملعب »ستاديوم ماكسيمير« 
أوروبــا  أبطال  دوري  في  الفاصلة  املواجهة  في  لدينامو، 
ا عكسيًا 

ً
ضد فريق ماريبور السلوفيني، سجل فيها هدف

منح من خالله املنافس هدف التعادل في مباراة الذهاب، 
ومــع ذلــك سجل باديلي في وقــت الحــق هــدف الفوز في 
الــشــوط الــثــانــي. انــضــم إلــى فــريــق هــامــبــورغ فــي الـــدوري 
األملاني، في أغسطس/آب عام 2012، مقابل عقد يقدر بـ 
4.5 مليون يورو، وظهر ألول مرة في مباراة ضد فيردر 
أســاســي في  ثبت نفسه كعنصر  مــا  بريمن، وســرعــان 
الفريق، وسجل باديلي أول هدف له في الــدوري األملاني 
في   .2012 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 في  شالكه،  ضد 
31 أغــســطــس/آب 2014، أعــلــن عــن انــتــقــال بــاديــلــي إلــى 
نادي فيورنتينا بدوري الدرجة األولى اإليطالي، مقابل 5 
ماليني يورو، وبعد وفاة دافيد أستوري، تم تعيينه قائدا 
أغسطس/آب  إلى التسيو، في 1  انضم  للفريق. وبعدها 
2018، في انتقال مجاني، وفي 17 فبراير/شباط 2019 

سجل هدفه األول للنادي ضد جنوى.

أيوب الحديثي

ــــد العـــب كـــرة الــقــدم الــكــرواتــي مــيــالن بــاديــلــي فــي 25  ُول
فبراير/شباط 1989 في زغرب. في سن مبكرة، تم رصد 
الالعب  مــودريــتــش،  لــوكــا  للنجم  محتمل  كبديل  باديلي 
األبرز في فريق دينامو زغرب، الذي انضم إلى توتنهام 
هوتسبر في عام 2008. انضم باديلي في نفس العام إلى 
الفريق األول، وأثبت نفسه على الفور كالعب مهم، خاض 
لــدوري  املؤهلة  التصفيات  في  دينامو  مع  له  مــبــاراة  أول 
الشمالية،  إيرلندا  لينفيلد مــن  نــادي  أوروبـــا ضــد  أبــطــال 
ثم خاض أول مباراة له على املستوى املحلي في املباراة 
ريــيــكــا، وسجل  2008-2009 ضــد  ملــوســم  االفــتــتــاحــيــة 
الــفــوز 2-0، وأنــهــى مــوســمــه األول مع  الــهــدف األول فــي 
دينامو بـ 31 مباراة محلية و12 مباراة في البطولة كأس 

ميالن باديلي

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
كرواتي، مثّل 

العديد من األندية 
في الدوري 

اإليطالي، وساهم 
في تتويج منتخب 

بالده بفضية 
مونديال روسيا 

2018

عاد زيدان إلى 
تدريب ريال 
مدريد مرة 
)Getty( أخرى

لمواطنه  الثقة  إعادة  من  زيــدان،  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  تمكن 
كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد، بعدما استلم إدارة الجهاز الفني 
المطلقة  الحرية  الملكي  نجم  ليعطي  بينيتيز،  رافاييل  لإلسباني  خلفا 
وتمريراته  الملعب،  بطرفي  ألعاب  كصانع  الملعب،  في  بالتحرك 
الحاسمة لزميله السابق كريستيانو رونالدو. وساهم بنزيمة في تحقيق 
ريال مدريد ثالث بطوالت متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

بفضل تمريراته المتقنة لزمالئه، وأهدافه الحاسمة.

إعادة الثقة لكريم بنزيمة

وجه رياضي

الركنية، حتى يستفيد من القدرات العالية 
ــــاع رامـــــــوس وفــــــــــاران، الــلــذيــن  ــــدفـ لــقــلــبــي الـ

يمتلكان ميزة الكرات الرأسية.
وأجاد زيدان إدارة غرف خلع املالبس، بفضل 
ــتــــرام  شــخــصــيــتــه الـــهـــادئـــة املــــتــــوازنــــة، واالحــ
الــكــبــيــر لــتــاريــخــه كـــأســـطـــورة فـــي عـــالـــم كــرة 
ــدم، لــيــعــتــمــد عــلــى تـــدويـــر الــالعــبــني دون  ــقـ الـ

مستواه، ليقرر إشراك أسينسيو وفاسكيز 
كجناحني، وبنزيمة كرأس حربة، وخلفهم 
الثالثي التاريخي، مع إعادة الثقة إليسكو 
ــافــــاس، لــكــنــه بــدا  ومـــارســـلـــو، والــــحــــارس نــ
ــيـــة، بتقييم  املـــاضـ الـــفـــتـــرة   خــــالل 

ً
مــنــشــغــال

الالعبني، بسبب خروج فريقه من املنافسة 
املحلية والقارية في  البطوالت  على جميع 

مشاكل، مما سمح له بفرصة إشراك الشباب 
مثل أسينسيو، وفاسكيز، لينجح بعدها في 

تحقيق األلقاب مع ريال مدريد.
ــع قـــلـــيـــلـــة عــلــى  ــيــ ــابــ ولــــــم تــــمــــِض ســــــوى أســ
عـــودة زيــــدان إلـــى ريـــال مــدريــد مـــرة أخـــرى، 
رحــيــل  بـــعـــد   ،3-3-4 خـــطـــة  ــلـــى  عـ لــيــعــتــمــد 
رونــالــدو نحو يوفنتوس، وغــيــاب بيل عن 

املــوســم الــحــالــي. ويــمــضــي زيــــدان وقــتــه في 
اآلونة األخيرة، بتحديد احتياجات الفريق 
فـــي مـــوســـم االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة، 
وتــحــديــد مــن ســيــرحــل مــن الــالعــبــني، حتى 
يحضر ريال مدريد للموسم املقبل، ويعيد 
املحلية  البطوالت  في  املنافسة  على  قدرته 

والقارية.

للتنس، عقب فوزها في  املفتوحة  بلقب بطولة مدريد  بيرتنس  الهولندية كيكي  تّوجت 
ساعة  إلــى  عامليا  السابعة  املصنفة  واحتاجت  هاليب.  سيمونا  الرومانية  على  النهائي 
و28 دقيقة من أجل حصد اللقب األهم في مسيرتها، بالفوز بمجموعتني من دون رد 
وبنفس النتيجة 6-4. ويعد هذا هو اللقب التاسع واألهــم في مسيرة الالعبة الهولندية. 
وعوضت بيرتنس بذلك خسارتها نهائي العام املاضي على يد التشيكية كفيتوفا، كما 
أنها ستقفز إلى املركز الرابع في التصنيف للمرة األولى. وحرمت الخسارة هاليب من 

عدة أرقام، حيث توقف رصيدها في البطولة عند لقبني )2016 و2017(.

صورة في خبر

بيرتنس بطلة مدريد
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هوامش

بشير البكر

ــام 1992،  ــرة عـ ــب لــنــدن حـــن دخــلــتــهــا أول مـ لـــم أحـ
ألفتها بعد عدة زيــارات ونشأت بيننا صلة  ولكني 
حميمية، وصرت أقصد أماكن محددة، وأسكن في 
فنادق تتيح لي ممارسة رياضة املشي التي أعتبرها 
ولكن حن  املدينة،  قلب  إلــى  للوصول  األول  املدخل 
استقر مقامي بها للعمل في »العربي الجديد« عام 
أقــع في  أخـــذت  ملتبسة.  عــاقــة  بيننا  بـــدأت   ،2014
غــرامــهــا ولــكــن ذلـــك لــم يــردعــنــي عــن هــجــائــهــا، ولــي 
لندن  الشعر ســوف يصدر قريبا تحتل  ديــوان من 
مساحة خاصة فيه. البرد والطقس الرمادي والريح 
التي حضرت بقوة في الشعر اإلنكليزي. ففي نهاية 
األمر بريطانيا جزيرة تحدها البحار وهي مفتوحة 
كــان يضايقني في هذه  الجهات. وأكثر ما  من كل 
الــحــاضــرة اإلمــبــراطــوريــة هــو نــدرة الشمس التي لم 
الثاني  كــانــون  يناير/  شهر  طيلة  ظهورها  يتجاوز 

2018  ساعات.
حن يحل الربيع تنقلب املعادلة ويتبخر شقاء العام، 
وتــتــحــول املــديــنــة إلــى مــهــرجــان الحــتــفــال الــنــبــات. ال 

توجد مدينة في الكون تنافس لندن على احتفائها 
بــالــخــضــرة الــتــي تــصــل إلـــى حــد فــاحــش. أكــثــر من 
نــبــاتــات من  لــنــدن حــدائــق تستقبل  نصف مساحة 
الزائر  الفصول والجغرافيات. هي مدينة تجعل  كل 
يقع في غرامها خال ربيعها الذي يبدأ في نهايات 
أبريل/ نيسان الذي قال عنه الشاعر أليوت: »نيسان 
أقسى الشهور... يخرج فيه الزنبق من األرض امليتة«.

ــادرت لــنــدن أحــســســت بــألــم لــم يصبني من  حــن غــ
وافترقنا قسرًا حتى  بيننا عاقة حب  ليسن  قبل. 
يؤملي قلبي إلــى هــذا الحد. إذن ما هي املسألة حن 
يكون الحب وال يكون؟ كأني خنت هذه املدينة، حن 
الــذي بــدأت تقبل نحوي وتصبح  تركتها في الوقت 

أكثر ألفة.
أخــبــرنــي صــديــقــي الــلــنــدنــي الــشــامــي حــســام الــديــن 
محمد أنه لم ينم باطمئنان إال في لندن. ورأيت هذا 
فــي ســلــوك الــعــديــد مــن الــكــتــاب والــفــنــانــن العراقين 
الذين اختاروا لندن كمنفى خال ديكتاتورية صدام 
الــعــراق بعد سقوط  إلــى  حسن، ولكنهم لم يــعــودوا 

النظام في عام 2003. 
التي حلموا  والنتيجة أنهم فضلوا لندن على بغداد 

طويا بالعودة إليها، ورغم أن نهر التايمز ال يشبه 
دجلة فإنه في سيره املغناج أعطى للشعر معادالت 

أخرى.
 جديدًا، وجملة شعرية 

ً
املكان الجديد منحني خياال

أشـــد رحــابــة وكــثــافــة، وأخـــذنـــي نــحــو عــوالــم لــم أكــن 
ســأصــلــهــا لـــو أنــــي بــقــيــت فـــي بـــاريـــس الــتــي صــرت 
الــتــجــديــد.  لــي مــن  بــد  بــأنــي استهلكتها، وال  أحـــس 
ــــوان املختلفة  األل لــنــدن ذات  التجديد جــاء مــن  وهـــذا 
من  كنت  إذا  إيقاعها  عليك  تفرض  ثم  تبهرك  التي 

الذين يؤمنون بالتفاعل مع اآلخر واإلصغاء  الناس 
أن يختلف  الطبيعي  الداخلي. وكــان من  إلــى نبضه 
الشعر وتأتي القصيدة على وزن الشجر الذي يحيط 

بك من كل مكان.
في الثاني عشر من أبريل/ نيسان املاضي، تركت 
فــوق الــطــاولــة رزمـــة أوراق بــيــضــاء وأقــامــا بــألــوان 
متعددة، وأغلقت باب البيت من دون أن أنظر خلفي، 
وذهبت إلى املطار، ومعي حقيبة متوسطة الحجم، 
وضــعــت فــيــهــا بــعــض املـــابـــس والــكــتــب والــدفــاتــر. 
ورغم أني عازم على ترك لندن، وخططت لذلك منذ 
حوالى عام، اكتشفت، حن حانت اللحظة، أن األمر 

ليس هينا. 
بنا  تفعله  بما  املــطــار  إلــى  فــي طريقي  وأحــســســت 
املدن والنساء من دون أن ندري، وأن لحظة الفراق 
تفتح هــوة واســعــة كــي يــرى الــكــائــن نفسه وحــيــدا، 
يتعلمه  لم  ما  الحياة،  في  ما  أقسى  على  ويتعرف 
مــن الــتــجــربــة الــتــي مــر بــهــا، وكـــي يــــدرك، أيــضــا، أن 
املكان يصبح هو، حن يكون قد انقطع طويا عن 
حيث  األمكنة  عليه  تختلط  وصـــارت  األول،  املــكــان 

حل أو رحل بعيدا عن الشام أرض السماء األولى.

بعيدًا عن لندن

وأخيرًا

رغم أني عازم على ترك لندن، 
وخططت لذلك منذ حوالى 

عام، اكتشفت، حين حانت 
اللحظة، أن األمر ليس هينًا
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 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

ليغيا متاني
جدارية عن القدس في مستشفى »المقاصد«

القدس المحتلة ــ محمد محسن

في الساحة الرئيسية بالقرب من 
اإلسالمية«  »املقاصد  مستشفى 
في القدس املحتلة، كانت الفنانة 
ــة لــيــغــيــا مــتــانــي،  ــ ــوادوريـ ــ الــتــشــكــيــلــيــة اإلكـ
كانت   

ْ
إذ الــتــطــّوعــي،  عملها  فــي   

ً
منهمكة

تــرســم عــلــى جـــدار داخــلــي فــي املستشفى 
لوحة ضخمة بمضامني عكست وجسدت 
كانت  واملكان بشرًا وحجرًا.  القدس  واقــع 
أشــجــار الــلــوحــة وجــبــالــهــا وســمــاؤهــا من 
ى مسجدها 

ّ
نكهة القدس وتاريخها، وحت

األقــصــى الـــذي تــوســط مــســاحــة مهمة من 
الجدارية.

إقامة في فلسطين 
منذ 35 عامًا

ــة  ــ ــــوادوريـ لــيــغــيــا مـــتـــانـــي، هــــي مـــواطـــنـــة إكـ
ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ وفـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة، تـــقـــيـــم مـ
خمسة وثــالثــني عــامــا فــي مــديــنــة قلنسوة 
في فلسطني املحتلة عام 1948، مع زوجها 
املـــهـــنـــدس الــــزراعــــي أحـــمـــد مـــتـــانـــي، عضو 
الــداخــل  الــفــن فــي  جمعية »إبــــداع« لتطوير 
ــكـــور،  الــفــلــســطــيــنــي. درســــــت هـــنـــدســـة الـــديـ

حازت على المرتبة األولى في مسابقة للرسم )العربي الجديد(

مقاعد  عــلــى  الفلسطيني  زوجــهــا  والــتــقــت 
ــا،  ــــي إحـــــــدى جــــامــــعــــات بــــالدهــ الــــــدراســــــة فـ
ليتزوجا الحقا ويؤسسا أسرتهما. تحدثت 
عــن تجربتها  بلغة عربية واضــحــة،  ليغيا 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وعـــــن عـــالقـــتـــهـــا مــــع زوجـــهـــا 
ــي، وكـــشـــفـــت لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــزراعــ ــ ــنـــدس الــ ــهـ املـ

الجديد«، حبها للرسم الذي تعشقه.  

الفن كحامل لرسالة إنسانية
ى خالل حديثها معنا، لم تترك متاني 

ّ
حت

ــم تــتــوقــف عـــن الـــحـــديـــث عن  ريــشــتــهــا، ولــ
عشقها للفن، وارتباطها باألرض املقدسة 
فلسطني. وهــا هــي الــيــوم فــي الــقــدس، في 
وحبها  عشقها  تترجم  األرض،  تلك  قلب 
بــجــداريــة كــبــيــرة فـــي »مــشــفــى املــقــاصــد«. 
 لــــم يـــكـــن اخـــتـــيـــارهـــا لـــهـــذا املــســتــشــفــى 

ْ
إذ

 للفن دورًا 
ّ
عشوائيا، بل هو إدراٌك منها بأن

فـــي عـــالج مـــن يــعــانــون األمــــــراض. تعتبر 
ــا الـــيـــوم فـــي املــســتــشــفــى  مــتــانــي وجــــودهــ
ها. وهي لم تنس 

ّ
رسالة هامة يعكسها فن

بهذه املناسبة أن تقدم الشكر للمستشفى 
الــذي وضــع كــل إمكاناته تحت تصرفها، 
بما في ذلك تفريغه أحد موظفيه ليرافقها 
ويــســاعــدهــا فــي إنــجــاز مهمتها. وأحــمــد، 

مرافقها الذي التقيناه، لم يخف سعادته 
ف به إلى جانب ليغيا. كما لم يخف 

ّ
بما كل

انبهاره بما تقوم به ليغيا، وهي التي ال 
العمل  عــن  أن ال يتوقف  تنفك تطلب منه 
مــعــهــا، كــي تنجز الــجــداريــة بــأســرع وقــت 

ممكن. 

مشاركة األسرة
وبــيــنــمــا كــانــت لــيــغــيــا مــنــهــمــكــة فـــي رســم 
أيـــضـــا  ــد  ــقــــاصــ املــ زوار  كــــــان  الـــــجـــــداريـــــة، 
ــا تـــقـــوم بـــه هــذه  يـــنـــظـــرون بــتــقــديــر إلــــى مـ
املواطنة اإلكــوادوريــة التي تركت أسرتها 
التطوعية،  مهمتها  لتنجز  قلنسوة،  فــي 
وهي مهمة شاركتها فيها بناتها اللواتي 
ذاتــه، وأمضينه معها،  اليوم  في  حضرن 
يـــشـــاركـــنـــهـــا الــــرســــم وتـــحـــضـــيـــر األلـــــــوان 
ــكــــون األســـــــــرة كــلــهــا  ــاد تــ ــكــ وإعـــــــدادهـــــــا. تــ
زوجها  حتى  وتعشقه،  الفن  في  منهمكة 
ــنـــدس الـــــزراعـــــي أحـــمـــد مـــتـــانـــي )أبــــو  ــهـ املـ
جهاد(، فهو فنان وخبير في مهنته، عدا 
الفنون  التشكيلي وسائر  بالفن  اهتمامه 
األخــــرى، ولــطــاملــا كــان لــه دور فــي تطوير 
 
ْ
الهندسة الزراعية في دولة اإلكــوادور، إذ

كان يوفد إلى هناك لهذا الغرض. 

سيرة ذاتية
والــتــي خّصت  املــصــورة معها،  املقابلة  فــي 
الــجــديــد«، تحدثت ليغيا عن  »الــعــربــي  بها 
تــجــربــة مهمة  الـــقـــدس، وهـــي  فــي  تجربتها 
وإعجابا  حبا  زادتــهــا  تقول،  كما  وعظيمة، 
باملدينة وأهلها. شاطرها في ذلك مرافقها 
أحــمــد أبــو رعــيــة الـــذي كــان لــه رأيــهــا أيضا. 
ولدت  أنها  إلــى  تشير  الذاتية  ليغيا  سيرة 
في اإلكوادور بأميركا الجنوبية سنة 1961. 
وفـــي ســنــة 1982 اقــتــرنــت بــزوجــهــا العربي 
الفلسطيني، وانتقلت عام 1986 للعيش في 
املحتل.  الــداخــل  في  باملثلث  قلنسوة  بلدته 
مــنــذ صــغــرهــا أحــبــت الــرســم واشــتــركــت في 
دورات عديدة ألجل ذلك، وقد بدأتها على يد 
أحد الفنانني في مدينة كيتو في اإلكوادور، 
وهي اآلن تعمل في تدريس الرسم للطالب 
خـــارج املــدرســة فــي املــركــز الجماهيري في 
قلنسوة، وفي قسم الرفاه االجتماعي أيضا 

بمركز »فتيات البلدة«. 

خبرات متراكمة
إلـــــى جــمــعــيــة  انـــضـــمـــت  وفـــــي ســـنـــة 1997، 
»إبداع« لتطوير الفن التشكيلي في الداخل 
الفلسطيني. لم تكتف ليغيا بذلك، بل كانت 
عــلــى مـــدى ســنــوات عــمــرهــا قــد أتــمــت عــددًا 
 تعلمت 

ْ
الـــدراســـيـــة، إذ الــــــدورات  كــبــيــرًا مــن 

تخصص  للراهبات  الثانوية  املــدرســة  فــي 
ســكــرتــاريــا. وفــــي إحــــدى الـــســـنـــوات حـــازت 
على املرتبة األولــى في مسابقة الرسم. أما 
دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة، فــكــانــت فـــي جــامــعــة 
إكـــــوادور«، تخصص تصميم  »أنــوكــســيــال 
تبعتها   ،1982  -  1979 بــني  وذلـــك  داخــلــي، 

دورة استكمالية في الرسم بالفحم.

لم يكن اختيارها لهذا 
املستشفى عشوائيا، 
بل هو إدراٌك منها بأّن 
للفن دورًا في عاج 
من يعانون األمراض.

■ ■ ■
ولدت في اإلكوادور 
بأميركا الجنوبية 

سنة 1961. وانتقلت 
عام 1986 للعيش في 
بلدة زوجها قلنسوة 
باملثلث في الداخل 

املحتل.

■ ■ ■
لم تترك متاني 
ريشتها، ولم 

تتوقف عن الحديث 
عن عشقها للفن، 

وارتباطها بفلسطن.

باختصار
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