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الحدث

جريمة لقتل الديمقراطية برعاية إقليمية

الثالثاء  4  يونيو/ حزيران 2019 م  1  شوال  1440 هـ  □  العدد 1737  السنة الخامسة

يتحدث الممثل 

المصري أحمد 

السقا، لـ»العربي 

الجديد«، عن 

مسلسله الجديد، 

»ولد الغالبة«.

22ـ23

كـــان يــفــتــرض أن يــحــمــل عــيــد الــفــطــر، 
البهجة  من  شيئًا  العربية،  البلدان  في 
الــحــاصــل مختلف  والــســعــادة، غير أن 
تــمــامــًا فــي معظم أقــطــار املــنــطــقــة، فال 
األوضاع األمنية تشي بأجواء احتفالية، 
وال األحوال االقتصادية تسمح للغالبية 
مــن املــواطــنــن الــعــرب بــوقــت مستقطع 
ــظــلــم والـــحـــروب  ــفــقــر وال مـــن الــقــمــع وال
ــى الــيــمــن  ــ ــة إلـ واالحـــــتـــــالل، مــــن ســــوريــ
والــســودان وفلسطن...  وليبيا  فمصر 
ــيـــد، وال بـــأس  ــعـ ــه الـ ــ بـــكـــل األحـــــــــوال، إنـ
ي مستقبل أفضل ألجيال 

ّ
بمحاولة تمن

لم تنعم بأيام سالم. 

]التفاصيل ص. 10ـ11، 17ـ19[

عيد 
تنقصه 
الفرحة

مصر )أحمد السيد/األناضول(سوريون عائدون من تركيا إلى قراهم لالحتفال بالعيد )جم جنكو/األناضول(



في  رابعة  مجزرة  على  سنوات   6 بعد 
االنتقالي  العسكري  المجلس  كرر  مصر، 
السيسي  الفتاح  عبد  تجربة  اإلثنين،  أمس  السودان  في 

في مصر، بعد استخدام الرصاص الحّي، والعنف الشديد، 
لفّض االعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، 
في  اإلثنين،  أمس  والجرحى  القتلى  عشرات  ليسقط 
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للحديث تتمة...

»رابعة« 
سودانية

منعطف جديد بمسار الثورة السودانية، التي نجحت في 
إسقاط عمر البشير، لتواجه خطرًا أكبر يتمثّل في محاولة 
الحكم  أنظمة  من  بدعم  الحكم،  على  السطو  العسكر 

في القاهرة والرياض وأبوظبي. دموية المشهد أمس، 
تظاهرات  في  خروجوا  الذين  السودانيين  عزيمة  تثن  لم 

كبيرة أمس في معظم المدن السودانية

الخرطوم ـ العربي الجديد

بني 14 أغسطس/ آب 2013، عندما 
العسكر في مصر مجزرتي  ارتكب 
 

ّ
ــة والـــنـــهـــضـــة بــــذريــــعــــة فـــض ــ ــعـ ــ رابـ

ــنــــني 3 يــونــيــو/  ــامـــني، وأمــــــس اإلثــ ــتـــصـ االعـ
ــقـــوات  الـ اقــتــحــمــت  عـــنـــدمـــا  حــــزيــــران 2019، 
الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الـــســـودانـــي 
ـــه، مــتــســّبــبــة فــي 

ّ
ــرطـــوم لـــفـــض اعـــتـــصـــام الـــخـ

سقوط عشرات الضحايا من دون أن تتضح 
حــصــيــلــتــهــم الــنــهــائــيــة، نــحــو ســـت ســنــوات 
فاصلة، لكن املشاهد هي نفسها، والضحايا 
بالتغيير،  يحلمون  عــزل  مــدنــيــون  نفسهم؛ 
ال  مجرمون  عسكر  أنفسهم؛  هم  واملعتدون 
يتورعون عن ارتكاب املجازر من أجل سرقة 
الثورة واالستئثار بالحكم. الصور واملقاطع 
التي ُبثت ملا جرى داخل اعتصام الخرطوم 
أمام مقر الجيش طوال ساعات أمس، حيث 
األمن  وعناصر  األرض  على  ممددة  الجثث 
تــنــهــال ضـــربـــا عــلــى املــدنــيــني حــتــى الــعــّجــز 
والـــقـــتـــلـــى مـــنـــهـــم، وتـــســـتـــخـــدم الــــرصــــاص 
تعّمدها   عن 

ً
املعتصمني، فضال لقتل  الحّي 

إحــــــــراق الـــخـــيـــم، ومـــالحـــقـــة املـــصـــابـــني إلـــى 
ومحاصرتهم  امليدانية  املستشفيات  داخــل 
ــّروا إلــيــهــا، بــدت وكأنها  فــي األحــيــاء الــتــي فـ
اســتــنــســاخ حــرفــي ملـــجـــزرة رابـــعـــة، وهـــو ما 
كــان متوقعا منذ أيـــام ألســبــاب عـــدة؛ أولها 
تراكم املؤشرات على نّية املجلس العسكري 
 االعــــتــــصــــام بــــالــــقــــوة، واســـتـــنـــســـاخـــه 

ّ
فــــــض

النظام املصري في كيل االتهامات  أساليب 
ليجرؤ  املجلس  يكن  لم  فيما  للمعتصمني، 
على انتهاج هذا األسلوب لو قوبلت مجزرة 

مصر باملحاسبة.
الدموي   

ّ
الفض هــذا  ثاني أسباب توقع  أمــا 

إلــى اصــطــفــاف العسكر  لــالعــتــصــام، فيعود 
فــي الــخــرطــوم بــدءًا مــن رئيس املجلس عبد 
ــتـــاح الـــبـــرهـــان ومــــــــرورًا بــنــائــبــه مــحــمــد  ــفـ الـ
ــو، املــلــقــب بـــ«حــمــيــدتــي« الـــذي  ــلـ ــدان دقـ ــمـ حـ
الراعي  الحلف  إلى جانب  باملشهد،  يتحكم 
 
ً
العربي، ممثال العالم  في  املضاّدة  للثورات 

ــر، الــتــي  فــــي الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات ومــــصــ
ــادة املــجــلــس الــعــســكــري فـــي اآلونـــة  ــا قــ ــ زارهـ
األخــــيــــرة، وعــــــادوا مــنــهــا بــتــعــلــيــمــات بــشــأن 
التي  التفاهمات  على  النــقــضــاض  ضـــرورة 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مـــع املـــعـــارضـــة، ممثلة 
فــــي »إعــــــــالن الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« وإنــــهــــاء 

الــــثــــورة  وأد  أن  ــم  ــهـ ــنـ مـ ــنــــا  ظــ االعـــــتـــــصـــــام، 
الـــســـودانـــيـــة ســيــتــحــقــق بــمــا يــمــهــد إلحــكــام 
لــيــكــون حاكما  الــعــســكــري سلطته  املــجــلــس 
أوحـــد لــلــبــالد، فــي تــكــريــس ملنطق اإلقــصــاء 
ورفض الشراكة. ويضاف إلى ذلك ما توفر 
أن  تؤكد  معلومات،  من  الجديد«  لـ«العربي 
 االعــتــصــام تــمــت هــنــدســتــهــا في 

ّ
خــطــة فـــض

الـــقـــاهـــرة وحــصــلــت عــلــى الـــضـــوء األخــضــر 
ــاءات الــــبــــرهــــان بــولــي  ــ ــقـ ــ ســـيـــاســـيـــا، خـــــالل لـ
بــن سلمان، وولــي  الــســعــودي محمد  العهد 
عهد أبو ظبي محمد بن زايــد، على هامش 
التي  مكة  فــي  والعربية  اإلسالمية  القمتني 
ل فيهما البرهان بالده. لكن ردود الفعل 

ّ
مث

الــشــعــبــيــة عــلــى مـــجـــزرة األمـــــس، ومــســارعــة 
األرض،  على  للتحرك  واملواطنني  املعارضة 
عبر شــل العاصمة والــتــظــاهــر فــي أكــثــر من 
والية، إلى جانب بدء عصيان مدني شامل، 
أوصلت رسالة سريعة للمجلس العسكري 
تفيد بأن مهمته لن تكون سهلة في القضاء 
على الثورة، وال سيما أنها منذ انطالقتها 
ب على كل محاوالت وأدها، 

ّ
تمّكنت من التغل

أســالــيــب قمعها سلبا حــتــى أجبر  ــــدت  ـ
ّ
وارت

العسكر على التخلص من الرئيس السابق 
عمر البشير، ظنا منهم أن الخطوة ستكون 

كافية إلرضاء املحتجني والتحّكم بالبالد.
املقبلة،  الساعات  خــالل  تتضح  أن  وُينتظر 
حصيلة املجزرة النهائية وحدود أدوار كل 
طرف داخــل املجلس العسكري في ما جرى 
أمــــس مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح األولـــــــى، وإن 
كــان التركيز أمــس انصّب على قــوات الدعم 
الــســريــع بــقــيــادة دقـــلـــو، خــصــوصــا أن هــذه 
ــعــرف بـــ«الــجــنــجــويــد« لطاملا 

ُ
الــقــوات الــتــي ت

تاريخ  لها  رســمــي،  بــزي  مليشيات  فت 
ّ
صن

طويل في قمع السودانيني وقتلهم وارتكاب 
ــــور. في  املـــذابـــح، وخــصــوصــا فــي إقــلــيــم دارفـ
الوقت الذي بدت وقاحة قادة العسكر فّجة، 

عندما خرج املتحدث باسم املجلس شمس 
العسكر بفض  قــيــام  لينفي  كــبــاشــي،  الــديــن 
 إن ما جرى هو »عمل قامت 

ً
االعتصام، قائال

به القوات األمنية املشتركة لوالية الخرطوم، 
استهدف منطقة كولومبيا املتاخمة ملنطقة 
للكثير من  أنها »بــؤرة  االعتصام«، بذريعة 
املــظــاهــر الــســالــبــة الــتــي تــهــدد أمـــن وســالمــة 
املواطنني في الخرطوم، والجميع كان يرى 
 التجمع الذي كان موجودًا 

ّ
أنه ال بد من فض

ــن هـــذه  ــ فـــــي هــــــذه املـــنـــطـــقـــة، وتـــنـــظـــيـــفـــهـــا مـ
العملية تمت  أن »هـــذه  املــظــاهــر«. وأوضــــح 
مــن خـــالل قـــوات الــشــرطــة بــالــدرجــة األولـــى، 
مدعومة بعدد من وكالء النيابة، باإلضافة 
لقوات  الحماية  لتأمني  مشتركة  قــوات  إلــى 
أداء واجــبــهــا في  مــن  الــشــرطــة، بما يمّكنها 

هـــذا املـــوقـــع وهــــذه الـــظـــروف، نــظــرًا لــوجــود 
املنطقة حسب معلومات  مسلحني في هذه 
لدينا«. وأسقطت التطورات على األرض هذه 
االدعـــاءات، بعدما أكــد تحالف »قــوى إعالن 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« فـــي بــيــان »قـــيـــام قـــوات 
 االعــتــصــام 

ّ
الــدعــم الــســريــع والــجــيــش بــفــض

الــســلــمــي«، مــؤكــدًا أن »مــنــطــقــة الــقــيــادة اآلن 
ال تــوجــد فيها إال أجــســاد شــهــدائــنــا، الذين 
لـــم نــســتــطــع حــتــى اآلن إجـــالءهـــم مـــن أرض 
ــل الـــتـــحـــالـــف املــجــلــس  ــ ــّمـ ــ االعـــــتـــــصـــــام«. وحـ
الــعــســكــري »املـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن هــذه 
أصــدره  بيان  تــبــنّي، بحسب  كما  الجريمة«. 
حزب املؤتمر السوداني املعارض، أن قوات 
ــت بــالــتــزامــن، اعــتــصــامــا في 

ّ
ســودانــيــة فــض

مدينة النهود فــي واليـــة غــرب كــردفــان كان 
أمام  املاضي،  إبريل/ نيسان   20 قائما منذ 
مقر إدارية املدينة ملطالبة املجلس العسكري 
بتسليم السلطة للمدنيني. وقال الحزب في 
إنــه »تــم فض االعتصام في  بيان مقتضب، 
مــديــنــة الــنــهــود وأزيـــلـــت الــخــيــام فــي مــيــدان 
االعتصام«، الفتا إلى أن قوات الدعم السريع 

والجيش تمركزت في ساحة االعتصام.
العسكري  للمجلس  التابعة  القوات  وبــدأت 

تنفيذ جريمتها في ساعات الصباح األولى، 
االعتصام  مــوقــع  كبيرة  أعـــداد  اقتحام  عبر 
املــســتــمــر مــنــذ 6 إبــــريــــل/ نــيــســان املـــاضـــي، 
واعتدت بالضرب وإطالق النار والغاز على 
 
ً
املــعــتــصــمــني، مــا أدى إلـــى ســقــوط 13 قتيال
ــثــــر مــــن 100 جــــريــــح، بــحــســب حــصــيــلــة  وأكــ
عــلــنــت عـــصـــرًا وكـــانـــت مــرشــحــة لــالرتــفــاع. 

ُ
أ

وروى الشاب الثالثيني محمد سليم، الذي 
كــان مــوجــودًا في مكان االعتصام أمــام مقر 
الجيش، لـ«العربي الجديد«، أنه عند الساعة 
ــنـــصـــف صـــبـــاحـــا بــالــتــوقــيــت  الـــخـــامـــســـة والـ
املحلي، بدأت وحدات من قوات الدعم السريع 
للشرطة،  الــتــابــعــة  الــشــغــب  مكافحة  وقــــوات 
مــدعــومــة بــعــنــاصــر تــابــعــة لــأمــن الشعبي 

املــوالــي لــحــزب »املــؤتــمــر الــوطــنــي« )الــحــزب 
باقتحام  البشير(،  عمر  عهد  خــالل  الحاكم 
مــكــان االعــتــصــام، ودخــلــت مــن 3 اتــجــاهــات 
رئيسية، شارع الجامعة من الجهة الغربية، 
ــارع الــنــيــل مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، ومــن  ــ وشـ
الــشــرقــيــة. وأضـــاف:  منطقة بــري فــي الجهة 
ــذه الـــقـــوات هـــو إطـــالق  »أول مـــا قــامــت بـــه هـ
وأحيانا  املعتصمني  على  الحي  الــرصــاص 
في الهواء لتخويف املعتصمني، إضافة إلى 
للدموع،  املسيل  والغاز  املطاطي  الرصاص 
ثم قامت بعد ذلــك باالعتداء بالضرب على 
املــعــتــصــمــني بــالــعــصــّي والــســيــاط وأحــيــانــا 
بأعقاب الــبــنــادق«. وتــابــع: »ثــم شرعت هذه 
الــقــوات فــي إحـــراق كــل شــيء فــي املــيــدان بما 
فــي ذلـــك الــخــيــام واملـــســـارح ومــكــاتــب أخــرى 
ــام  ــتـــصـ ــان االعـ ــكــ ــــدًا أن مــ ــــؤكـ ــودة«، مـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ مـ

ومحيطه أصبح خاليا من أي متظاهر.
مــن جــهــتــه قـــال الــشــاهــد زهــيــر الـــدالـــي الــذي 
كان في مكان االعتصام، لـ«العربي الجديد«، 
إن قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع هـــاجـــمـــت املـــكـــان 
بــخــطــة مـــحـــكـــمـــة، فـــعـــزلـــت املــعــتــصــمــني عــن 
وحــــــدات الــجــيــش الـــتـــي كـــانـــت مـــرابـــطـــة في 
 من 

ً
القوات املهاجمة وابــال امليدان، وأطلقت 

الرصاص قرب الحواجز األمنية التي أقامها 
أعــــداد الضحايا  أن  املــعــتــصــمــون. وأوضــــح 
أنــه كان  إلــى  املعلنة، الفتا  كبيرة وأكثر من 
يفتش عن زمالء له كانوا في املكان لم يعرف 
مصيره، كاشفا أنه شاهد 24 جثة في كل 3 

مستشفيات زارها.
وفـــي الــســيــاق، قــالــت »لــجــنــة أطــبــاء الــســودان 
املـــركـــزيـــة«، إن الـــقـــوات األمــنــيــة فــتــحــت الــنــار 
داخـــــــل مـــســـتـــشـــفـــى، مـــــطـــــاردة »مـــتـــظـــاهـــريـــن 
سلميني«. كما أشارت الى تطويق مستشفى 

آخر ومنع املتطوعني من الوصول إليه.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت »قـــــــوى إعـــــــالن الـــحـــريـــة  مـ
ــر«، إلـــــى إقــــامــــة مـــتـــاريـــس فــــي كــل  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
الــشــوارع فــي العاصمة واألقــالــيــم، والــخــروج 
في مسيرات سلمية ومواكب باألحياء واملدن 
والـــقـــرى. كــمــا أعــلــنــت »اإلضــــــراب الــســيــاســي 
والــعــصــيــان املـــدنـــي الـــشـــامـــل واملـــفـــتـــوح إلــى 
حني إسقاط النظام«. وأعلن التحالف »وقف 
ــاالت الــســيــاســيــة مــــع املــجــلــس  ــ ــــصـ كـــافـــة االتـ
االنــقــالبــي ووقـــف الــتــفــاوض«، ألنـــه »لـــم يعد 
 لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي«. 

ً
ــال ــ أهــ

ونــاشــد »املــجــتــمــع اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي بعدم 
االعـــتـــراف بـــاالنـــقـــالب، واالنـــحـــيـــاز لــخــيــارات 
ثـــورة الــشــعــب الـــســـودانـــي«. واعــتــبــرت »قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، أن املــجــلــس الــعــســكــري 
»يتحّمل املسؤولية كاملة عن هذه الجريمة«، 
في  الجريمة  هــذه  لتنفيذ  »خــطــط  إنــه  قائلة 
الخرطوم ومدن أخرى، بينها مدينة النهود؛ 
حــيــث قــامــت قـــوات الــدعــم الــســريــع والجيش 
ــبـــرت أن  ــتـ ــتـــصـــام الـــســـلـــمـــي«. واعـ  االعـ

ّ
بـــفـــض

ــلـــس يــتــحــمــلــون  ــذا املـــجـ ــ ــاء هــ ــ ــــضـ »قــــــــادة وأعـ
أريقت  التي  الــدمــاء  عن  الجنائية  املسؤولية 
منذ 11 إبريل 2019، وسنعمل على تقديمهم 
ملحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في 

سودان الثورة املنتصرة ال محالة«.
مــن جهته، قــال الــقــيــادي فــي »قـــوى الحرية 
والتغيير« عن الحزب »الوحدوي الناصري« 
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ســـاطـــع الــــحــــاج، لـ
 دستوريا 

ً
املجلس العسكري لم يعد مؤهال

البالد، مضيفا  لقيادة  وأخالقيا  وسياسيا 
أن »دمـــــاء الـــشـــهـــداء الـــذيـــن قــضــوا عــلــى يد 
األمنيني، دليل على أن املجلس حاٍم للدولة 

العميقة في السودان«.

خرج السودانيون في 
تظاهرات رفضًا لفّض 

االعتصام )إبراهيم حميد/
فرانس برس(

عادل األحمدي

ال يكاد يوجد في أوساط اليمنيني، 
كما أغلب الشعوب العربية 

واملجتمعات اإلسالمية، َمن لم 
يتحول عيد الفطر إلى شغله 

الشاغل، في األيام األخيرة من شهر 
رمضان، لكن بأية حاٍل يستقبل 
اليمنيون هذا العيد في ظل األزمة 

اإلنسانية واملعاناة متعددة األوجه؟ 
وفي حضرة العيد، تحضر أزمة 
مرتبات املوظفني الحكوميني في 
اليمن، كأحد أبرز أوجه املعاناة 

وأشدها قسوة، إذ اعتاد املوظفون 
في سنوات سابقة، أن يبدأ الحديث 

مع كل نهاية رمضان، مرتبطًا 
بالشائعات التي كانت تسري، 

عن أن الحكومة تستعد لصرف 
مرتب »إكرامية« إضافي في 

شهر رمضان، وبسبب تضاعف 
املتطلبات، تسلم موظفو القطاع العام 

في سنوات ما قبل الحرب، مرتب 
شهرين )أحدهما يخص الشهر 

الذي يليه(.
املقارنة املؤملة، أن مئات اآلالف 

من اليمنيني من موظفي القطاع 
الحكومي، فقدوا مستحقاتهم 

الشهرية منذ ما يزيد عن عامني، 
ويستقبلون العيد في أوضاع شديدة 

القسوة، إذ يعجز الكثيرون منهم 
عن توفير أٍي من املتطلبات العيدية 

ألطفالهم أو تكاليف الزيارات املعتادة 
لألقارب. وفي الواقع، فإن التاريخ لن 

يرحم أحدًا من األطراف املسؤولة 
عن نهب هذه الحقوق وتحويل 

جزء هائل من موظفي وإداريي 
البالد ومؤسساتها الرسمية، 
إلى شريحة فقراء. فالحكومة 

الشرعية يجب أن تعلم أنها 
مسؤولة مباشرة عن تسليم حقوق 

املوظفني في كافة أنحاء البالد، 
مهما كانت تعتقد بوجاهة املبررات 

التي تقدمها، ومهما كان حجم 
اإلدانة التي يستحقها الحوثيون، 
الذين يتحكمون بموارد وعائدات 
املحافظات الخاضعة لسيطرتهم 
ولكنهم ال يزالون يرفضون دفع 

حقوق املوظفني، ويتعذرون بنقل 
املصرف املركزي من صنعاء إلى 

عدن.
 ملحًا 

ً
في األثناء، يطرح العيد سؤاال

وهو: هل يفكر الساسة وكافة 
املسؤولني اليمنيني، سواء كانوا 

في الداخل أو الخارج، في شعور 
أب ال يقدر أن يوفر كسوة العيد 

لصغاره؟ شريحة املوظفني اليمنيني 
ليست سوى جزٍء من معاناة يمنية 

شاملة، فهناك مئات اآلالف أيضًا، 
فقدوا مصادر دخلهم من موظفي 
القطاَعني الخاص واملختلط، عالوة 
على الغالء بارتفاع األسعار، الذي 

يطحن عموم سكان البالد، في حني 
يواجه آخرون، مرارة انقسام العوائل 

بني مدينة وأخرى أو بني الداخل 
والخارج، نتيجة للظروف السياسية 
واألمنية. وهناك مسافرون عالقون 

في منفذ بري وآخر جوي )هما 
الوحيدان العامالن في البالد(... 

وعدد غير محدود من أوجه املعاناة 
التي تجعل من العيد مناسبة لتجدد 
الحزن وليس موسمًا للبهجة والفرح.
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جريمة في 
فّض اعتصام 

الخرطوم

الحدث

الخرطوم ـ العربي الجديد

أصـــيـــبـــت الـــحـــيـــاة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
وعــدد مــن مــدن الــســودان، بالشلل الــتــام منذ 
ــــى مـــن صــبــاح أمـــس اإلثــنــني،  الــســاعــات األولـ
االنتقالي  العسكري  املجلس  استخدام  بعد 
 االعتصام في محيط 

ّ
القوة املفرطة في فض

قيادة الجيش السوداني في العاصمة، فيما 
عّمت التظاهرات مختلف املناطق السودانية 
 
ً
فضال الــعــســكــري،  املجلس  بسقوط   

ً
مطالبة

عن إعالن الكثير من القطاعات بدء عصيان 
 البالد.

ّ
مدني شامل شل

متفرقة  أنحاء  في  السودانيني،  آالف  وخــرج 
ــــس،  ــوم، صــــبــــاح أمـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــن الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ مـ
إلـــى الـــشـــوارع احــتــجــاجــا عــلــى فـــض الــقــوات 
االعــتــصــام. وأغــلــق شــبــان غــاضــبــون، معظم 
الـــطـــرق الــرئــيــســة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وأحـــرقـــوا 
إطارات السيارات، استجابة لدعوة من قوى 
إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر وتــجــّمــع املهنيني 
الـــســـودانـــيـــني بــــاإلضــــراب الـــعـــام والــعــصــيــان 

الشامل.
أبوابها،  التجارية  املحال  أغلقت جميع  وقد 
واضطّر  النقل  وســائــل  تماما  انعدمت  فيما 
أقدامهم ملسافات طويلة،  للسير على  املئات 

للوصول لغاياتهم.
ــرًا، بــــــــدأت مــــديــــنــــة أم درمـــــــــــان، غــــرب  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ومـ
في  وخـــرج محتجون  الــخــرطــوم، عصيانها، 
مــعــظــم أحــيــائــهــا بــتــظــاهــرات واحــتــجــاجــات، 
رغــــــم ظـــــــروف الـــــصـــــوم، وتــــــم إغـــــــالق جــمــيــع 
الشوارع، وإشعال اإلطارات ووضع املتاريس 
عــلــى الــطــرقــات، قــبــل أن تــتــدخــل قـــوات أمنية 
بــالــهــجــوم عــلــى املــتــظــاهــريــن، مـــا أدى ملقتل 
ثـــالثـــة مـــنـــهـــم، وذلــــــك بــحــســب شـــهـــود عــيــان 

املــنــددة بالجريمة  األفــعــال  تــتــأخــر ردود  لــم 
السوداني  العسكري  املجلس  ارتكبها  التي 
العامة  الــقــيــادة  مــقــر  أمـــام  املعتصمني  بــحــق 
ــــني، إذ أجــمــعــت  ــنـ ــ ــــس االثـ فــــي الــــخــــرطــــوم أمــ
املواقف األميركية واألوروبية إلى جانب تلك 
الصادرة عن االتحاد األفريقي على إدانة فض 
االعتصام بالقوة وحملت العسكر املسؤولية 
عـــن الــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا والــتــداعــيــات 
املحتملة في ظل توقعات بتصاعد األوضاع، 
ــان االســـتـــثـــنـــاء مـــصـــريـــا إذ ســــاوت  ــ فـــيـــمـــا كــ
القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية 

بني حليفها املعتدي وبني الضحية.
ومـــــــع بـــــــدء ظــــهــــور صـــــــور فـــــض االعــــتــــصــــام 
ــادرت الــســفــارة  بــالــقــوة وقــتــل املــتــظــاهــريــن، بــ
األمــيــركــيــة فــي الــخــرطــوم، أمــس اإلثــنــني، إلى 
قــوات األمــن السودانية  التأكيد أن »هجمات 
ضد املتظاهرين خاطئة ويجب أن تتوقف«. 
وحــمــلــت الــســفــارة فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر، 
بـــدوره أكد  الــعــســكــري.  املــســؤولــيــة للمجلس 
هنت،  جيرمي  البريطاني،  الخارجية  وزيــر 
ــتــــداء  ــتــــر«، أن االعــ عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »تــــويــ
عــلــى املــعــتــصــمــني »لـــن يــســاعــد الـــســـودان في 
بـــنـــاء املــســتــقــبــل الـــــذي يـــنـــشـــد«، مــشــيــرًا إلــى 
املــســؤولــيــة  الــعــســكــري يتحمل  »املــجــلــس  أن 
الكاملة عن هذا العمل، وسيحاسبه املجتمع 
الــدولــي على ذلـــك«. وفيما دان هــجــوم قــوات 
األمــــن الــســودانــيــة عــلــى املــحــتــجــني«، وصــف 
الخطوة باملشينة مشددًا على أنها »لن تقود 
ذلــك قول  االنقسام والعنف«. وسبق  إلــى  إال 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لـــدى الــخــرطــوم، عــرفــان 
صديق، الذي أكد أنه كان يسمع إطالق النار 
ــه »ال عــــذر ألي  الــكــثــيــف مـــن مــقــر إقـــامـــتـــه، إنــ
هجوم من هذا القبيل ويجب أن يتوقف اآلن«.

مهد  وفــي  الخرطوم.  لخارج  الرحالت  يسّير 
ــثـــورة، مــديــنــة عــطــبــرة شــمــال الـــبـــالد، التي  الـ
كــانــت انــطــلــقــت مــنــهــا االحــتــجــاجــات فـــي 19 
ديسمبر/كانون األول املاضي، خرجت أعداد 
وأغلقوا شوارع  تظاهرات  في  املحتجني  من 
مدن  مــن  كــل  التظاهرات  كما شملت  املدنية. 
مـــدنـــي والــحــصــاحــيــصــا والــكــامــلــني بــوســط 

السودان، إلى جانب عشرات القوى.
ــل،  ــ ــيـــب 5 أشــــخــــاص عـــلـــى األقـ ــك، أصـ ــ ــــى ذلــ إلـ
فــي اشــتــبــاكــات بــني قــــوات األمــــن ومحتجني 
بوالية القضارف شرقي البالد، من الرافضني 
العامة. ووفق شهود  القيادة   اعتصام 

ّ
لفض

اندلعت  »األنــاضــول«،  لوكالة  عيان، تحدثوا 
تظاهرات غاضبة بوالية القضارف، تخللتها 
اشتباكات بني محتجني وقــوات األمــن، فيما 
أطــلــقــت األخـــيـــرة الـــرصـــاص الــحــي، مــا أسفر 
ــــرى نــقــلــهــم إلـــى  عــــن إصــــابــــة 5 أشــــخــــاص جـ
املــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج. ووفــــق املــصــادر 
نفسها، احتشد اآلالف بسوق املدينة نفسها، 
ــارات رافـــضـــة لــفــض اعــتــصــام  ــعــ مــــردديــــن شــ

الخرطوم بالقوة.
وجــــاءت هـــذه الــتــحــركــات بــعــدمــا دعـــا تجمع 
املهنيني السودانيني املواطنني في كل األحياء 
والبلدات بكل مــدن وقــرى الــســودان للخروج 
فـــي تــظــاهــرات ومـــواكـــب ســلــمــيــة هـــــادرة، مع 
إغـــــــالق كــــل الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة بـــاملـــتـــاريـــس 
 الحياة العامة 

ّ
وإقفال الجسور واملنافذ وشل

 كــل ذلـــك يــأتــي في 
ّ
تــمــامــا. وذكــــر الــتــجــّمــع أن

إطـــار عــصــيــان مــدنــي شــامــل وإضــــراب كامل 
عـــن الــعــمــل فـــي كـــل املـــرافـــق واملـــؤســـســـات في 
القطاع العام والخاص، مؤكدًا أنه »ال تراجع 
حــتــى إســقــاط املــجــلــس الــعــســكــري االنــقــالبــي 
وجهاز أمن النظام ومليشياته وكتائب ظله 

األوروبــي،  االتحاد  باسم  الرسمية  املتحدثة 
مــايــا كــوتــســيــانــشــيــتــش، إن االتـــحـــاد يطالب 
املــجــلــس الــعــســكــري بــاحــتــرام حــريــة التعبير 
والتظاهر السلمي، ويدعوه إلى نقل السلطة 
للمدنيني فــي أقـــرب وقـــت. وتــابــعــت: »نــدعــو 
املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــال إلـــى الــتــصــرف 
بالتعبير  الشعب  حــق  واحــتــرام  بمسؤولية 

عن مخاوفه«. 
مــن جــهــتــه، دان االتـــحـــاد اإلفــريــقــي، اإلثــنــني، 
العنف ضد املعتصمني. ونقل بيان عن رئيس 
فكي  موسى  الــتــشــادي  األفريقية،  املفوضية 
دعــوتــه »إجــــراء تحقيق فـــوري وشــفــاف، من 
املــســؤولــني«. كما طالب  أجــل مساءلة جميع 
»املــجــلــس الــعــســكــري بــحــمــايــة املــدنــيــني من 
املزيد من األذى«. ودعا فكي »جميع الشركاء 
من  املشتركة،  الجهود  تعزيز  إلــى  الــدولــيــني 
أجــل الــوقــف الــفــوري للعنف )فــي الــســودان(، 
أجل  من  للمفاوضات،  السريع  واالستئناف 

التوصل إلى تسوية سياسية«.
عــربــيــا، أعــربــت قطر عــن »أســفــهــا لــقــرار فض 
االعـــتـــصـــام بـــالـــقـــوة ومـــمـــارســـة قـــــوات األمـــن 
ل من 

ّ
العنف  ضّد املتظاهرين السلميني العز

أبناء السودان، األمر الذي قد تكون له عواقب 
وعلى  السلمي  الــتــحــول  مــســار  على  خطيرة 

النسيج الوطني السوداني«.

يتمّكن  لم  فيما  الجديد«،  لـ«العربي  تحدثوا 
إلى مواقع  التحرك  املدينة  الكثير من سكان 

أخرى.
ــارًا كــثــيــفــا  ــشــ ــتــ ــوم انــ ــرطــ ــخــ ــط الــ ــ ــهــــد وســ وشــ
أغلقت  التي  والشرطة  السريع  الدعم  لقوات 
الطرق مليدان االعتصام. كما شهد حي بري 
القريب من ميدان االعتصام إغالقا للطرقات، 
وحاالت كّر وفّر بني املواطنني وبعض األفراد 

العسكريني، بحسب الشهود.
وفي شرق الخرطوم، أغلق املحتجون شارع 
الــســتــني، أكــبــر الـــشـــوارع فـــي املــنــطــقــة، ومــعــه 
شارع عبيد ختم، بينما تدخلت قوات الدعم 
الــســريــع الــتــي أطــلــقــت الـــرصـــاص الــحــي في 
الهواء ملطاردة الشباب الذين لجأوا لأحياء 
املجاورة، مع مالحظة الغياب الكامل لقوات 
الــشــرطــة والــجــيــش، فــيــمــا أكـــد شــهــود عــيــان 
ــاء بــعــض  ــ ــنـ ــ ســـمـــاعـــهـــم إلطــــــــالق رصــــــــاص أثـ

املطاردات.
وفــي جــنــوب الــخــرطــوم، وتــحــديــدًا فــي أحياء 
املحتجون  أغلق  والسلمة،  وســوبــا  األزهـــري 
ــوم بــمــديــنــة  ــرطــ ــخــ ــربــــط الــ ــا يــ ــيـــسـ ــا رئـ ــقـ ــريـ طـ
ودمـــدنـــي، وســـط الـــســـودان، حــيــث لــم يتمّكن 
الــكــثــيــر مـــن املــســافــريــن الـــراغـــبـــني فـــي قــضــاء 
عــطــلــة عــيــد الــفــطــر مـــع ذويـــهـــم مـــن املـــغـــادرة، 
ــــالق املـــيـــنـــاء الــــبــــري الــــذي  خـــصـــوصـــا مــــع إغــ

إذ  السياق نفسه،  الفرنسي صّب في  املوقف 
دعـــت فــرنــســا إلـــى »مــحــاســبــة املــســؤولــني عن 
قــمــع املــتــظــاهــريــن فـــي الــــســــودان«. وبــحــســب 
الــفــرنــســيــة حــثــت بــاريــس  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــعــودة  على  العسكري  واملجلس  املــعــارضــة 
إلى طاولة املفاوضات، على الرغم من إعالن 
املعارضة أن باب التفاوض أغلق بعد القمع 
الــدمــوي للعسكر العــتــصــام الــخــرطــوم. وفي 
ــم وزارة  ــاسـ ــائـــب املـــتـــحـــدث بـ ــال نـ ــ أملـــانـــيـــا، قـ
الــخــارجــيــة األملـــانـــيـــة، كــريــســتــوفــر بـــرغـــر، إن 
أملانيا »قلقة للغاية بشأن التطورات األخيرة 
األمن  قــوات  استخدام  مدينا  الخرطوم«،  في 
الــســودانــيــة الــقــوة املــفــرطــة ضــد املعتصمني. 
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »ال يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
أي تــبــريــر لــهــذا الــعــنــف، ويــجــب وقــفــه على 
الفور«. واعتبر أن »حملة القمع العنيفة على 
مــقــر االعــتــصــام تــهــدد بــشــكــل خــطــيــر عملية 
االنــتــقــال إلــى حكومة بقيادة مــدنــيــة«. ودعــا 
املــتــحــدث األملـــانـــي »جــمــيــع الــجــهــات الفاعلة 
)فــي الــســودان( إلــى االمتناع عن أي خطوات 
تصعيدية، والعودة إلى طاولة املفاوضات«.

ــي، اإلثــنــني،  ــ مــن جهته، دعــا االتــحــاد األوروبـ
إلى نقل  السودان  العسكريني في  املسؤولني 
باسم  املتحدثة  السلطة لحكم مدني. وقالت 
مايا  الخارجية،  للشؤون  األوروبـــي  االتحاد 
إن  صحافي،  تصريح  فــي  كوتسيانشيتش، 
القوة لن يؤدي  قــرار بتكثيف استخدام  »أي 
إال إلى عرقلة العملية السياسية«. وأضافت 
أن »األولوية بالنسبة لالتحاد األوروبي هي 
مدنية«.  سلطة  إلــى  للسلطة  الــســريــع  النقل 
وأوضــحــت أن االتــحــاد األوروبــــي يتابع عن 
ــــودان، ، مـــحـــذرا من  ــسـ ــ كــثــب األحـــــــداث فـــي الـ
عواقب استعمال العنف ضد املدنيني. وقالت 

وبالفعل  واملجرمني«.  القتلة  من  أذياله  وكــل 
سارعت الكثير من التجمعات إلى التجاوب 
ــّمـــع املـــهـــنـــيـــني« بــالــعــصــيــان  مــــع دعــــــوة »تـــجـ

الشامل، حيث عّم الشلل مختلف القطاعات.
وأعـــلـــن تــجــمــع الـــطـــيـــاريـــن الـــســـودانـــيـــني في 
بيان أمــس، العصيان املــدنــي الــشــامــل، وقــال 
أعمدة  كأحد  السودانيني  الطيارين  »تجّمع 
تجمع املهنيني، يعلن دون أي ريبة أو مواربة 
العصيان املدني الشامل من دون أي استثناء 

 ما كانت«.
ً
ألي رحالت كائنة

كذلك، أعلن »تجمع املهنيني بقطاع الكهرباء« 
عن الدخول في عصيان مدني شامل »حتى 
 في 

ً
سقوط بقايا نظام الجوع والدماء«، قائال

العسكري من  املجلس  يمارسه  ما   
ّ
»إن بيان 

انتهاك لحرمة اعتصاماتنا الفذة، ما هو إال 
إثبات واضح وصريح لكل ما نوهت له قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــن أنـــه امـــتـــداد متواصل 

لنظام اإلنقاذ البائد، وقد ظهر ذلك جليا«.
بنك  لنقابة  التسييرية  اللجنة  أعــلــنــت  كــمــا 
املــركــزي العصيان، قائلة فــي بيان  الــســودان 
ــن ونـــشـــجـــب هــــــذه املــــــجــــــزرة، وكـــجـــزء  ــ ــديـ ــ »نـ
مــــن تــجــمــع املـــصـــرفـــيـــني الـــســـودانـــيـــني نــعــلــن 
الــعــصــيــان املـــدنـــي ونـــدعـــو جــمــيــع الـــزمـــالء، 
بـــاملـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة فــيــه إلــــى حـــني إســقــاط 

املجلس الدموي وتحقيق مطالب الثورة«.
بــــدوره دعـــا »تــجــّمــع املــعــلــمــني الــســودانــيــني« 
وفي  الــســودانــي  الشعب  »جماهير  بيان  فــي 
الخروج  إلــى  واملعلمون،  املعلمات  مقدمتهم 
للشوارع والتظاهر السلمي، وبناء املتاريس 
من أجل حماية الوطن والتأكيد على سلمية 
بالعصيان  النضال  مواصلة  وكذلك  الثورة، 
األمنية  اللجنة  ســقــوط  حتى  الكامل  املــدنــي 

ومجلسها العسكري وجنجويده«.

ونــــاشــــدت »املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري  االنــتــقــالــي 
ــــف مـــــمـــــارســـــات قـــــــــوات األمـــــــــن ضــد  ــوقـ ــ أن يـ
»إلـــى تغليب  ل«. كما دعــت 

ّ
الــعــز املتظاهرين 

بــاالنــخــراط بشكل عاجل في  صــوت الحكمة 
ــوار مــفــتــوح وصــــادق وجــامــع لــكــل أطــيــاف  حـ
الذين  املجتمع السوداني وال سيما الشباب 
حــيــاهــم املــجــلــس الــعــســكــري عــنــد اســتــالمــه 
وأثــنــى عــلــى ســلــمــيــتــهــم«. وفـــي الــوقــت الــذي 
كـــانـــت املـــواقـــف تـــديـــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة ضد 
املــتــظــاهــريــن، تــجــنــبــت مــصــر، تــوجــيــه الــلــوم 
للمجلس العسكري الذي يحكم قبضته على 
البالد. واكتفت ببيان لوزارة الخارجية دعت 
ــراف الــســودانــيــة«  فيه إلــى الــتــزام »كــافــة األطــ
مائدة  إلى  والعودة  النفس  »الهدوء وضبط 

املفاوضات والحوار«.
كــمــا أكــــدت مــصــر »دعــمــهــا الــكــامــل لــلــســودان 
الدقيق من تاريخه،  الشقيق في هذا الظرف 
ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق 
مــســتــقــبــل أفــضــل ألبـــنـــاء الــشــعــب الــســودانــي 
ــقــــرار والــتــنــمــيــة ويــحــقــق  ــتــ ــقـــوم عـــلـــى االســ يـ

الرخاء والرفاهية«.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت شـــركـــة »مـــصـــر لــلــطــيــران« 
 MS( ــم )حــكــومــيــة( إلـــغـــاء رحـــلـــة الــشــركــة رقــ
الـــقـــاهـــرة  مـــطـــار  مــــن  ــا  إقـــالعـــهـ ــقــــرر  املــ  ،)855
الـــدولـــي إلـــى مــطــار الــخــرطــوم الـــدولـــي أمــس 
نظرًا لأحداث الجارية في السودان. وحسب 
مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي الـــشـــركـــة، فــــإن الــشــركــة 
تـــدرس وقـــف رحــالتــهــا الــجــويــة مــن الــقــاهــرة 
إلــى الــخــرطــوم إلــى حــني إشــعــار آخــر، مشيرًا 
»مصر  لشركة  املتكامل  العمليات  مركز  إلــى 
بــأول،  أواًل  املوقف  تطورات  يتابع  للطيران« 

ملعرفة أي جديد في هذا الشأن.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

قالت لجنة أطباء السودان المركزية أمس اإلثنين، في بيان لها، إن جثث 
عدد من المحتجين الذين ُقتلوا، بدأت تطفو على سطح النيل، عقب 
صباح  العسكري  المجلس  قبل  من  بالقوة  الخرطوم  اعتصام  فض 
الثوار  من  »عددًا  إن  قولهم،  عيان  شهود  عن  اللجنة  ونقلت  أمس. 
سقطوا شهداء على أرض ميدان االعتصام أمام مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة، وتم التخلص منهم في النيل«. وتابع البيان »هناك 

بعض الجثث بدأت بالطفو على سطح النيل«.

جثث في النيل

منعت قوات األمن 
السودانية صحافيين 
ومراسلين أجانب من 

تغطية التطورات التي 
شهدتها البالد أمس، 
بحسب قناة »الجزيرة«. 
وقالت مراسلة »رويترز« 

نادين عوض اهلل، إن 
العديد من الصحافيين 
في الخرطوم قالوا إن 
قوات األمن تمنعهم 
من مغادرة الفنادق، 
وأشارت في تغريدة 

عبر »تويتر« إلى أنه تم 
احتجاز أحدهم لمدة 

قصيرة ثم أطلق سراحه 
الحقًا. كما ذكر المراسل 

جيسون باتينكين أن 
القوات الحكومية 
منعت الصحافيين 

األجانب من مغادرة 
الفندق.

منع التغطية

رصدمتابعة
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 اعتبر مساعد رئيس حزب »األمة« 
الــقــومــي، صــديــق الـــصـــادق املــهــدي، 
فـــي تــصــريــح لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــوم  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ اعـــــتـــــصـــــام  »فـــــــــض  إن 
بــالــقــوة املـــفـــرطـــة، وقــعــقــعــة الــســالح 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
يــمــثــل انــتــكــاســة كــبــيــرة فـــي املشهد 
ــــالد«. ووصــــف  ــبــ ــ ــيـــاســـي فــــي الــ الـــسـ
املــهــدي، خــطــوة املــجــلــس العسكري 
املبررة،  غير  والبربرية  بـ«الهمجية 
ال سيما في ظل قبول قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر بــالــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
مــفــاوضــات«. وأكـــد أن مــا جـــرى من 
عــمــلــيــات قــتــل وعــنــف ضــد املدنيني 
السلميني، »ينسف عملية التفاوض 
الــســودانــي  كــلــيــا«، مهيبا بــالــشــعــب 
فـــي حـــراســـة مكتسبات  االســـتـــمـــرار 

ثورة ديسمبر.
)العربي الجديد(

الـــشـــعـــبـــي«  ــر  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ »املـ ــزب  ــ ــ حـ دان   
ــهــا 

ّ
ــتــــي شــن الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ

لفض  االنتقالي  العسكري  املجلس 
الجيش  قــيــادة  أمــام مقر  االعتصام 
فــي الــخــرطــوم. وقـــال الـــحـــزب، الــذي 
أسسه حسن الترابي )الصورة( عام 
2000، في بيان له أمس اإلثنني، إنه 
»يرفض بشدة وبأقوى العبارات ما 
قــامــت بــه الــقــوات األمــنــيــة املشتركة 
مــــن فــــض لـــالعـــتـــصـــام بـــاســـتـــخـــدام 
الــرصــاص الــحــي والــقــوة املــفــرطــة«، 
ُيـــعـــّد نقطة  مــعــتــبــرًا أن »مــــا حــــدث 
سوداء في تاريخ الثورة السودانية 
ــلــــس   املــــجــ

ً
الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة«، مــــــحــــــّمــــــال

الــعــســكــري املـــســـؤولـــيـــة عــمــا جـــرى. 
وقـــال إن »املــجــلــس وبـــدل أن يحمي 
ــه إلـــى  ــن الــــبــــالد والــــعــــبــــاد، اتــــجــ ــ أمــ
الوطن«. وأشار  أبناء   

ً
السالح قاتال

الحزب، إلى أن ما جرى أمس »يفتح 
البالد أمام شبح املواجهات العنيفة 
بعد االستقطاب الحاد في الساحة 

السياسية«.
)العربي الجديد(

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة-قـــطـــاع  ــركــ  قــــالــــت الــــحــ
الشمال، إن فض اعتصام الخرطوم 
بـــالـــقـــوة »جـــريـــمـــة لــــن تـــمـــضـــي مــن 
دون عــقــاب«. وفــي بــيــان صـــادر عن 
نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، 
شــــددت الــحــركــة عــلــى أن »الــهــجــوم 
ــه الــــقــــوات الــنــظــامــيــة  ــذي قـــامـــت بـ ــ الـ
أحــدث انقالبا نوعيا وأدخــل البالد 
ــوى  ــة بــــــني قــ ــلــ ــامــ ــة شــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
الــثــورة والــثــورة املــضــادة«. وأعلنت 
»دعـــــــم حــــق شــعــبــنــا فــــي مـــواصـــلـــة 
ثورته والدخول في عصيان مدني 
ــه خـــيـــار ســوى  شـــامـــل، فــلــم يـــتـــرك لـ
والتغيير  الحرية  قــوى  وعلى  ذلــك، 
الــتــحــلــي بــأعــلــى درجــــات الـــوحـــدة«. 
ودعــــت الــحــركــة الــجــمــاهــيــر لــلــنــزول 
ــارع ومــــواصــــلــــة الــــثــــورة  ــ ــشــ ــ إلــــــى الــ
ــــالن الــعــصــيــان املـــدنـــي الــشــامــل  وإعـ
وتــحــويــل كــافــة مــيــاديــن الــبــالد إلــى 
ميادين اعتصام. وأشــارت أنه على 
للثورة  تنحاز  أن  املسلحة  »القوات 
ألن االنقالب عليها سيدخل بالدنا 
في ما ال يحمد عقباه«. كما طالبت 
بإدانة  واإلقليمي  الــدولــي  املجتمع 
الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي حــــدثــــت واعـــتـــمـــاد 
»قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« كممثل 
شرعي، ومطالبة املجلس العسكري 
ــورًا لــحــكــومــة  ــ ــ بــتــســلــيــم الـــســـلـــطـــة فـ
مدنية تمثل قوى الثورة السودانية.
)األناضول(

حزب »األمة«: 
خطوة همجية 

غير مبررة

»المؤتمر 
الشعبي«: 

نقطة 
سوداء في 
تاريخ الثورة

»الحركة 
الشعبية«: 

الجريمة لن 
تمضي بال 

عقاب
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سياسة

  شرق
      غرب

روحاني يستبعد الحوار 
في الظروف الحالية

اســتــبــعــد الــرئــيــس اإليــــرانــــي، حسن 
روحــانــي )الـــصـــورة(، أمـــس اإلثــنــن، 
الــواليــات املتحدة  أي مفاوضات مع 
»الطبيعية«،  للظروف  أن تعود  قبل 
أبــدى وزيــر الخارجية  وذلــك بعدما 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو اســتــعــداد 
بــــاده لــلــتــفــاوض مـــع طـــهـــران بـــدون 
شــــروط مــســبــقــة. وقــــال روحـــانـــي في 
 »الطرف الذي عبث 

ّ
خطاب متلفز، إن

االتفاق  وانتهك  املفاوضات  بطاولة 
الطبيعية،  لــلــظــروف  يــعــود  أن  عليه 
ومـــا لــم يــعــد ال سبيل أمــامــنــا ســوى 

الصمود واملقاومة«.
)فرانس برس(

ظريف يطالب واشنطن 
بوقف »الحرب 

االقتصادية«
ــي  ــرانــ ــة اإليــ ــيـ طـــالـــب وزيــــــر الـــخـــارجـ
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــــريـــــف، الـــــواليـــــات 
املتحدة بوقف »الحرب االقتصادية« 
ضد طهران، وذلك ردًا على تصريح 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي مــايــك 
بــومــبــيــو، حـــول اســتــعــداد واشــنــطــن 
ــــدون شــــروط  لـــلـــحـــوار مــــع طــــهــــران بــ
مـــســـبـــقـــة. وقــــــال ظـــريـــف بــحــســب مــا 
»املعيار   

ّ
إن اإليــرانــي،  اإلعـــام  أورده 

إيــقــاف الحرب  بالنسبة إليـــران، هــو 
ــا«،  ــدهــ ــة املــــمــــارســــة ضــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
مضيفًا »على واشنطن إنهاء الحرب 

االقتصادية على طهران«.
)األناضول(

السبسي يمدد حال 
الطوارئ شهرًا إضافيًا

الباجي قائد  التونسي  الرئيس  قّرر 
السبسي )الـــصـــورة(، أمــس اإلثــنــن، 
ــال الـــطـــوارئ الــســاريــة في  تــمــديــد حـ
ــافـــي.  لــشــهــر إضـ مـــنـــذ 2015  الــــبــــاد 
وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 
الجمهورية بعد  رئــيــس  »قـــّرر  بــيــان 
 من رئيس الحكومة 

ّ
التشاور مع كل

ــعـــب،  ــلـــس نــــــــواب الـــشـ ورئـــــيـــــس مـــجـ
إعان حالة الطوارئ في كامل تراب 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة ملـــــّدة شهر 
واحــــــد ابـــــتـــــداًء مــــن يـــــوم 5 يــونــيــو/

حزيران«.
)فرانس برس(

546 شكوى من قضاة 
سجنوا في تركيا

ــيــــة لحقوق  طــلــبــت املــحــكــمــة األوروبــ
ــان فــــي بــــيــــان أمـــــس اإلثــــنــــن،  ــ ــسـ ــ اإلنـ
تــوضــيــحــات مـــن أنـــقـــرة بـــشـــأن 546 
شكوى تلقتها حول التوقيف املوقت 
ــيـــا بـــعـــد االنــــقــــاب  لـــقـــضـــاة فــــي تـــركـ
يوليو/تموز  في  وقــع  الــذي  الفاشل 
الــتــي تتخذ  املــحــكــمــة  وقــالــت   .2016
لها، »في تواريخ  ستراسبورغ مقرًا 
مختلفة، تّم وقف أصحاب الشكاوى 
العمل،  عــن  ـــ546 وجميعهم قضاة  الـ
بـــذريـــعـــة أنـــهـــم أعـــضـــاء فـــي منظمة 
الله  فتح  للداعية  التابعة  الــخــدمــة« 
غولن التي تعتبرها تركيا إرهابية. 
ــة، ُوضـــــــع هــــؤالء  ــمـ ــكـ وبـــحـــســـب املـــحـ
الـــقـــضـــاة قــيــد الــتــوقــيــف املـــوقـــت ثم 

الحبس االحتياطي.
)فرانس برس(

المغرب يعلن 
تفكيك خلية يشتبه 

بمواالتها لـ»داعش«
ــة أنـــهـــا  ــيـ ــربـ ــغـ ــات املـ ــطـ ــلـ ــسـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ
فـــكـــكـــت أمـــــــس اإلثــــــنــــــن، خـــلـــيـــة مــن 
ثـــاثـــة أفــــــراد يــشــتــبــه فـــي مــواالتــهــم 
لـــتـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش«، و«إعـــــــدادهـــــــم 
وقـــال  إرهـــابـــيـــة«.  اعــــتــــداءات  لتنفيذ 
 
ّ
ــــوزارة الــداخــلــيــة املــغــربــيــة إن بــيــان لـ

القضائية  لألبحاث  املــركــزي  املكتب 
تمكن مــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــى ثاثة 
الخلية،  هــذه  يشكلون  »متشددين« 
وتينغير  الـــراشـــيـــديـــة  مــديــنــتــي  فـــي 
بالجنوب الشرقي للمغرب. وأوضح 
 املوقوفن، املتراوحة أعمارهم بن 

ّ
أن

26 و28 سنة، »كانوا بصدد اإلعداد 
لتنفيذ اعتداءات إرهابية باململكة«، 
و»سعوا الستقطاب عناصر أخرى«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة ســـودانـــيـــة في 
ــبـــدء  ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن الـ ــعــ »الــ ـــ لــ الــــقــــاهــــرة، 
ــام مــقــر الــقــيــادة  ــ بــعــمــلــيــة فـــض االعـــتـــصـــام أمـ
العامة فــي الخرطوم أمــس اإلثــنــن، جــاء بعد 
تــشــاور وضـــوء أخــضــر خليجي مــن اإلمـــارات 
والسعودية، ودعم مصري. وأضافت املصادر 
أخيرًا  القاهرة  زاروا  سودانين  عسكرين  أن 
ــلــعــوا عــلــى الــخــبــرات املــصــريــة فــي مسألة 

ّ
واط

ــرات  ــاهـ ــظـ ــامــــات ومــــواجــــهــــة تـ ــتــــصــ  االعــ
ّ

فــــــض
في  املصرية  الخبرة  إلى  استنادًا  املعارضن، 
فض االعتصامات الكبرى، كما حدث في عدد 
مــن االعــتــصــامــات فــي أعــقــاب ثـــورة 25 يناير 
الثاثن من يونيو/ حزيران  وأحــداث   ،2011
2013. وذكرت املصادر، أن القيادات العسكرية 
الــســودانــيــة زارت الــقــاهــرة قــبــل وبــعــد الــلــقــاء، 
الذي جمع رئيس املجلس السوداني العسكري 
عبد  املــصــري  بالرئيس  الــبــرهــان  الفتاح  عبد 

عدن ـ العربي الجديد

التصريح  يمنيًا بشأن  الجدل  يعود  مجددًا، 
 التحالف 

ّ
املــتــجــدد والــــذي لــطــاملــا تــكــّرر، بـــأن

الــســعــودي اإلمـــاراتـــي »تــمــّكــن مــن تــحــريــر 85 
في املائة من األراضــي اليمنية«، بعد انتزاع 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه 
)الــحــوثــيــن(، منذ بــدء عملياته فــي مــارس/
آذار عام 2015، في وقٍت ال تزال فيه الجماعة، 
تــحــكــم ســيــطــرتــهــا عـــلـــى أجـــــــزاء غـــيـــر قــلــيــلــة 
 عن أنها انتقلت في 

ً
وحيوية من الباد، فضا

العديد من الجبهات من الدفاع إلى الهجوم، 
عبر محاولة التقّدم نحو مناطق جديدة.

ويــعــود حــديــث الــتــحــالــف هــــذا، والــــذي كـــّرره 
املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـمـــه، الــعــقــيــد تــركــي 
 
ّ
املالكي في مؤتمر صحافي قبل أيــام، عن أن
انطاقها  منذ  تمّكنت  العسكرية  العمليات 
ــزاع الــســيــطــرة عــلــى 85 بـــاملـــائـــة من  ــتــ مـــن انــ
األراضـــــــــي الــيــمــنــيــة وتــســلــيــمــهــا لــلــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، إلـــى األشــهــر األولــــى الــتــي أعقبت 

ــاح الـــســـيـــســـي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة  ــتـ ــفـ الـ
نــهــايــة مــايــو/ أيــــار املـــاضـــي. وكــانــت مــصــادر 
»الــعــربــي  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة قـــد كــشــفــت لـــ
أن لجنة  املــاضــي،  الشهر  الــجــديــد«، منتصف 
مشتركة لنقل الخبرة املصرية في التعامل مع 
التظاهرات وأحــداث الشغب، قد بــدأت عملها 
بــإشــراف مباشر مــن مــديــر املــخــابــرات العامة 
كامل، ورئيس جهاز  الــلــواء عباس  في مصر 
األمن واملخابرات السوداني الفريق األول أبو 
ــددًا مـــن ضــبــاط  بــكــر دمـــبـــاب، مــوضــحــة أن عــ
القاهرة على دفعات  زاروا  السوداني  الجهاز 
ــيـــن، لــلــتــعــرف إلــى  ــبـــوعـــن املـــاضـ خــــال األسـ
املعارضة  للتيارات  املواجهة  استراتيجيات 
والــــقــــوى اإلســـامـــيـــة والـــيـــســـاريـــة، والــتــعــامــل 
األنظمة  تواجه  التي  املختلفة  التهديدات  مع 
ــارج، واجــتــمــعــوا  الــحــاكــمــة مـــن الـــداخـــل والــــخــ
بــعــدد مــن ضــبــاط املــخــابــرات املــصــريــة وكذلك 
جــهــاز األمــــن الــوطــنــي، وبــعــض الشخصيات 
تكليفهم  تــم  قــانــونــيــة؛  خلفية  مــن  العسكرية 
بدراسة األوضاع الدستورية والتشريعية في 
لتعامل  الــنــصــائــح  بــعــض  لتوجيه  الـــســـودان، 
السلطة معه. من جهته، قال مصدر دبلوماسي 
نــافــذ فــي الــخــارجــيــة الــســودانــيــة: »أكــــاد أكــون 
املـــيـــدانـــيـــة  الـــخـــطـــة  إن  قـــلـــت  إذا  الــــدقــــة  بــــالــــغ 
هندستها  تمت  االعتصام   

ّ
لفض والعسكرية 

الــقــاهــرة، وحصلت على الــضــوء األخضر  فــي 
سياسيًا في مكة خال لقاءات البرهان بولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد، على هامش القمتن 
ل فيهما البرهان 

ّ
اإلسامية والعربية التي مث

بـــــــاده«. وبــحــســب املــــصــــادر، فــــإن »الـــبـــرهـــان 

ــداث  وال تقتصر املــســاهــمــة املــصــريــة فــي األحـ
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الـــدعـــم، فــعــلــى الــرغــم من 
أن الخارجية أصــدرت بيانًا رسميًا دعت فيه 
جميع األطراف إلى العودة لطاولة التفاوض 
حــول أســس تشكيل املجلس السيادي، إال أن 
اإلعام املصري الرسمي تجاهل كليًا األحداث 

انـــطـــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة خــــال الــعــام 
2015. لكن كيف تّمت هذه السيطرة؟ وملاذا ال 
الواقع يحكمون مناطق  الحوثيون في  يزال 

الغالبية من اليمنين؟
ــى تــــطــــورات الـــحـــرب فـــي عــامــهــا  بـــالـــعـــودة إلــ
الحوثين  مــحــاولــة  مــع  انــدلــعــت  فــقــد  األول، 
التي  عــدن  مدينة  على  السيطرة  وحلفائهم 
»عاصمة  آنــــذاك  اليمنية  الــحــكــومــة  أعلنتها 
ــرز مــعــركــة حــول  ــ ــتـــدور أبـ مـــؤقـــتـــة« لـــلـــبـــاد، لـ
ــي املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة املــتــمــثــلــة فــي  ــ وفـ
شبوة وأبــن والضالع ولحج وعــدن. أّمــا في 
املحافظات املحسوبة على الشمال، فقد كانت 
أبــــرز جــبــهــتــن فـــي مــحــافــظــتــي تــعــز )جــنــوب 

غرب( ومأرب )وسط(.
أكتوبر/ يوليو/تموز وحتى  من  الفترة  في 
أغلب  قت 

ّ
تحق الــعــام،  ذاك  مــن  األول  تــشــريــن 

االنتصارات على مختلف جبهات املحافظات 
ــــع تـــمـــددهـــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة وأطــــــــــراف مـــــــــأرب، مـ
الجوف وشــرق صنعاء  لجبهات جديدة في 
ــريـــق مـــــــأرب( والـــســـاحـــل  ــهـــم طـ ــن بــــوابــــة ِنـ ــ )مـ
قرب  لتعز  الغربية  )املــنــاطــق  للباد  الغربي 

باب املندب(.
في تلك األثناء، ترّددت عشرات التصريحات 
الـــــصـــــادرة عــــن قــــــادة الـــتـــحـــالـــف والــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك، مــقــابــات صحافية 
لــوزيــر الــدفــاع الــســعــودي محمد بــن سلمان، 
والـــــذي كــــان فـــي ذلــــك الــحــن يــشــغــل منصب 
ه جرى 

ّ
ولي ولي العهد السعودي، فحواها أن

انتزاع 80 إلى 85 باملائة من األراضي اليمنية 
مــن أيـــدي الــحــوثــيــن، وذلـــك خـــال الــــرّد على 
التساؤالت الخاصة بطول أمد الحرب، التي 

مازالت مستمرة، خافًا للتوقعات كافة، التي 
الحرب ستنتهي في غضون   

ّ
إن تقول  كانت 

أشهر في الغالب.
الـــيـــوم، يــبــرز الــتــســاؤل الــتــالــي: هـــل يسيطر 
ــة الــيــمــنــيــة عـــلـــى هـــذه  ــكـــومـ الـــتـــحـــالـــف والـــحـ
85 بــاملــائــة مــن األراضـــــي بــالــفــعــل؟ ومـــن أيــن 
 
ّ
أن الواقعية هــي  النسبة؟ اإلجــابــة  أتــت هــذه 
والــقــوات  التحالف  تمّكن  التي  املناطق  أبــرز 
الحوثين  أيــدي  من  انتزاعها  من  الحكومية 
ال تتعدى تقريبًا ما هو أقــل من نصف هذه 
الــنــســبــة، وتــتــمــحــور بــاملــحــافــظــات الجنوبية 
ــزاء مـــن محافظتي  ــ )عــــدن ومــحــيــطــهــا(، وأجــ
ــرورًا بــأجــزاء  ــ ــأرب والـــجـــوف والــبــيــضــاء، مـ مــ
غير قليلة من محافظة تعز وحتى الحديدة 
 املــســاحــة األكــبــر لــم يكن 

ّ
وحــجــة، فــي حــن أن

ــًا، ولــم  لــلــحــوثــيــن أي ســيــطــرة فــيــهــا أســــاســ
تــشــهــد أي نـــوع مـــن املـــعـــارك املـــبـــاشـــرة، على 
ــرار محافظة حــضــرمــوت )تــشــكــل أكــثــر من  غـ
ثلث مساحة اليمن(، وكذلك املهرة الحدودية 

مع سلطنة ُعمان.
وفي أحد حواراته الصحافية، منذ ما يقرب 
مـــن عـــامـــن، ســئــل الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــدربــه 

ــق بــاســتــعــادة 
ّ
مــنــصــور هـــــادي، عـــن مـــا يــتــعــل

السيطرة على 80 إلى 85 باملائة من األراضي 
أقّر  ه 

ّ
لكن بالتأكيد،  إجابته  فكانت  اليمنية، 

 مجمل هــذه املساحة ال 
ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه، بــأن

ل سوى نسبة الكثافة السكانية األقل، في 
ّ
تمث

يــزالــون يعيشون  اليمنين ال  أغــلــب   
ّ
أن حــن 

في مناطق الحوثين، الذين يسيطرون على 
أغلب محافظات شمال ووسط وجنوب غرب 

الباد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
 تحقيق الحرب انتصارات 

ّ
إلى جانب ذلك، فإن

ــرار مــا حــصــل في  مــيــدانــيــة مــحــوريــة، عــلــى غـ
عـــدن ومــحــيــطــهــا، تــوقــف إلـــى حـــٍد كــبــيــٍر منذ 
العام 2015، لتقتصر املعارك منذ ذلك الحن 
على التقّدم املحدود، كما حصل في الساحل 
الغربي، بــدءًا مــن بــاب املــنــدب وحتى أطــراف 
مدينة الحديدة، في وقت تحّولت فيه جبهات 
أخرى إلى ما يشبه حربًا استنزافية ملختلف 
الحكومية، على  الــقــوات  فيها  بما  األطـــراف، 

غرار منطقة نهم شرق صنعاء.
وفــــــي مـــقـــابـــل مــــحــــدوديــــة »االنـــــتـــــصـــــارات« 
املـــيـــدانـــيـــة لــلــتــحــالــف فــــي األعــــــــوام الــثــاثــة 
ــق الــحــوثــيــون نــجــاحــات غير 

ّ
األخــــيــــرة، حــق

مــســبــوقــة، كـــان أبـــرزهـــا تــطــويــر الــصــواريــخ 
ــل إلــــــــى عــمــق  ــلــــهــــا تــــصــ الـــبـــالـــســـتـــيـــة وجــــعــ
ــــن مـــــــرة، وصـــــــــواًل إلـــى  ــر مـ ــثــ الــــســــعــــوديــــة أكــ
الطائرات املسيرة التي برزت أخيرًا أكثر من 
أي وقٍت مضى، جنبًا إلى جنب مع تحويل 
موازين املعركة لصالح الحوثين في بعض 
الــجــبــهــات، مـــن خــــال مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــّدم في 
مناطق فقدوا السيطرة عليها منذ سنوات، 

كما هو حاصل في محافظة الضالع.

ــّهـــدات إمـــاراتـــيـــة وســعــوديــة  ــعـ حــصــل عــلــى تـ
بتوفير غطاء دبلوماسي وسياسي دولي له 
بعد الــفــض، مــن خــال الــتــواصــل مــع صانعي 
القرار في الواليات املتحدة والقوى األوروبية 

الكبرى املؤثرة في الشرق األوسط«.
بينما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن طبيعة 
الـــخـــبـــرات الــتــي تــنــقــلــهــا مــصــر إلــــى الـــســـودان 
أساسي منها بخطط  في جــزء  تتعلق  حاليًا 
 االعتصامات، ومواجهة املتظاهرين في 

ّ
فض

امليادين املفتوحة والشوارع وأماكن مختلفة، 
بعها الشرطة 

ّ
من وحي الخطط األمنية التي تت

الــتــظــاهــرات والتجمعات  املــصــريــة إلجــهــاض 
الدعائي  التعامل  عــن   

ً
فــضــا  ،2012 عــام  منذ 

وحرب الشائعات واستشارات قانونية أخرى.

ــاواًل  املــشــتــعــلــة فــــي الــــجــــارة الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــحـ
التعتيم عليها والتهوين منها.

وقــالــت مــصــادر إعامية فــي قــنــوات وصحف 
املخابرات  بواسطة  املـــدارة  املصرين«  »إعـــام 
التعاطي  بــعــدم  إن تعليمات صـــدرت  الــعــامــة، 
 

ّ
مــع األنــبــاء الــــواردة مــن الــســودان بــشــأن فض

املــــعــــارضــــة ضــد  الـــفـــعـــل  ردة  أو  االعــــتــــصــــام، 
املجلس العسكري، ووصف أفعاله باالنقاب 
على الثورة، وذلك إلى حن استقرار األوضاع، 
التي  الرسمية  البيانات  مع  فقط  التعامل  ثم 

يصدرها املجلس العسكري السوداني.
ــام قــــــوات أمـــــن ســــودانــــيــــة مــقــّر  ــحـ ــتـ وأعـــــــاد اقـ
فــي  الــــدفــــاع  مــبــنــى وزارة  أمــــــام  ــام،  ــتــــصــ االعــ
ــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــن  الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم فـ
ــــن، تـــحـــت غـــطـــاء كــثــيــف  ــنـ ــ صـــبـــاح أمـــــس اإلثـ
مــن إطــاق الــنــار وإشــعــال الحرائق فــي خيام 
أحــداثــًا سابقة في  األذهــــان  إلــى  املعتصمن، 
 اعــتــصــامــي رابــعــة 

ّ
مــصــر، عــلــى رأســـهـــا فــــض

املعزول  الرئيس  ألنصار  والنهضة  العدوية 
املسلمن«  محمد مرسي، وجماعة »اإلخــوان 
مــئــات  أســـقـــط  مـــا  آب 2013،  أغـــســـطـــس/  فـــي 
 

ّ
الــضــحــايــا مــن املــدنــيــن، وكــذلــك أحــــداث فــض

اعتصامات الثوار في ميدان التحرير ومحيط 
مجلس الوزراء ووزارة الدفاع في القاهرة، في 
انتخابات  أول  إجـــراء  قبل   2012-2011 شتاء 
يـــنـــايـــر 2011. وكـــانـــت  ثــــــورة  بـــعـــد  رئـــاســـيـــة 
األحداث امليدانية في السودان قد تعاقبت في 
األسابيع األخيرة، وحاول املجلس العسكري 
التنّصل منها والتذرع بتورط أطراف أخرى، 
بما أعاد لألذهان سيناريو »الطرف الثالث« 

في أحداث الثورة املصرية.

جريمة الثورات 
المضادة

المقاربة 
الخليجية 
للسيسي

وهـــو مــا كـــان يــعــنــي، وال يــــزال، أن انتفاضة 
ــانــــت مـــوجـــهـــة ضــــد الــحــكــم  ــيــــن كــ الــــســــودانــ
الــعــســكــري بــقــدر مــا كــانــت تــصــوب سهامها 
البشير وجنونه.  آلــة حكم  ضد فساد وقمع 
منذ الساعات األولى إلطاحة العسكر، الذي 
سّمى نفسه »املجلس العسكري االنتقالي«، 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي 11 إبــريــل/نــيــســان 2019، 
ــقـــابـــات الــســريــعــة الـــتـــي حصلت  وبـــعـــد االنـ
للتخلص  ذاك،  الــعــســكــري  املــجــلــس  داخـــــل 
لإلسامين،  عدائهم  عــدم  عنهم  عــرف  ممن 
وبــعــد إخــــراج صـــاح قـــوش عــلــى يــد محمد 
حـــمـــدان دقـــلـــو »حـــمـــيـــدتـــي«، ظــهــر أن نــفــوذ 
عــواصــم الـــثـــورات املــضــادة وجـــد لنفسه في 
 ال ينافسهم 

ً
أوســاط عسكر الخرطوم مكانة

عليها أي طرف آخــر. بسرعة البرق، وصلت 
املليارات السعودية واإلماراتية إلى املصرف 
ــــت الــــطــــائــــرات  ـ

ّ
ــــط املـــــركـــــزي الـــــســـــودانـــــي، وحـ

»حــمــيــدتــي« ولــرئــيــســه )نــظــريــًا(،  الــخــاصــة لـــ

الــعــالــم الــعــربــي بتفعيل آلــيــات الــتــعــاون في 
مــجــال مــكــافــحــة اإلرهــــــاب وتــدعــيــم الـــقـــدرات 

الذاتية على مواجهته.
 الــســيــســي عـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر 

ّ
ويــــاحــــظ أن

الصبغة السياسية للحدث الجوهري الذي 
دعت السعودية من أجله لقمم مكة الثاث، 
املفضل شخصيًا  إدراجـــه تحت محوره  مع 
دون  مــن  اإلرهــــاب،  مكافحة  وهــو  للحديث، 
أن يضع نفسه في مــأزق تصنيف اإلرهــاب 
ــك، فــإنــه دعـــا إلـــى ما  املــقــصــود. أكــثــر مـــن ذلــ
وصفه »وضــع مقاربة استراتيجية ألزمات 
املنطقة وجذور عدم االستقرار والتهديدات 
لتجمع  العربي،  القومي  األمــن  تواجه  التي 
بن اإلجراءات السياسية واألمنية«، وتقوم 
 »الـــعـــرب دائـــمـــًا عــلــى رأس الــداعــن 

ّ
عــلــى أن

للسام والـــحـــوار، فــا يــوجــد أحـــرص منهم 
على عاقات جوار صحية وسليمة«، وكذلك 
تــقــوم على »احــتــرام ســيــادة الـــدول العربية 
ل فــي شؤونها، واالمــتــنــاع عن 

ّ
وعــدم التدخ

الطائفية  الــنــعــرات  الســتــثــارة  مــحــاولــة  أي 
واملـــذهـــبـــيـــة، وكــــل مـــن يــلــتــزم بـــهـــذه املـــبـــادئ 
ــه بــالــســام  ســيــجــد يـــــدًا عـــربـــيـــة مــــمــــدودة لــ

أرنست خوري

عــنــدمــا تــكــون املـــجـــزرة، أي مــجــزرة، 
ــقــــادرون على  مــتــوقــعــة، ويــكــتــفــي الــ
وقفها أو على الضغط من أجل منع 
حصولها على األقــل، بالفرجة، يكون هؤالء 
بنسبة  أخاقيًا،  األقــل  على  فيها،  متورطن 
الــحــديــث طبعًا  مناسبة  ينفذها.  مــن  تـــورط 
العالم  كــان  الخرطوم من مجزرة  ما تعيشه 
وصحافته يتوقعان من عسكر السودان، أو 
ارتكابها،  جــنــراالتــهــم،  كــبــار  مــن  أدق  بشكل 
مــنــذ كــشــف مــتــظــاهــرو هـــذا الــبــلــد املـــصـــّرون 
عــلــى حــكــم مـــدنـــي ديــمــقــراطــي تـــعـــددي غير 
فـــاســـد، عـــن نـــوايـــا مــجــلــس عــســكــري جــاهــر 
باملمارسة، بعد إطاحة عمر البشير، برغبته 
فـــي الــتــمــســك بــســلــطــة لــطــاملــا كــــان يمتلكها 
ــفــــســــه، بــنــســب   فـــــي عــــهــــد الـــبـــشـــيـــر نــ

ً
أصــــــــا

متفاوتة من الوضوح أو من خلف الستارة، 

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  يــكــرر 
الــســيــســي فــي كــل فــعــالــيــة سياسية 
داخـــلـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة، تــصــريــحــاتــه 
العربي، وخصوصًا  الخليج  أمن  اعتبار  عن 
ــــزءًا ال يــتــجــزأ من  الــســعــوديــة واإلمـــــــــارات، جـ
ــان فــي  ــ ــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، وآخــــرهــــا كـ ــ األمــ
ــيـــة واإلســـامـــيـــة  كــلــمــتــيــه بـــالـــقـــمـــتـــن الـــعـــربـ
 مـــقـــاربـــة 

ّ
ــي. لــــكــــن ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ فــــي مـــكـــة األسـ

الــدول  بــن بعض  الــصــراع  السيسي لقضية 
ل 

ّ
التدخ عــن  بعيدة  تبقى  وإيـــران  الخليجية 

ــول االنــــــخــــــراط بــســهــولــة  ــبــ الـــعـــســـكـــري أو قــ
ــرّحـــب بـــحـــرب إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة،  فـــي حــلــف يـ
أكدت  مصرية،  دبلوماسية  مصادر  بحسب 
 الــســيــســي لــن يقدم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

مع  بتقاربه  تضحية  تحمل  خطوة  أي  على 
ل أداء أدوار وسيطة بن 

ّ
روســيــا، وأنــه يفض

التي  املثلى  الخدمة  أنها  ويــرى  املعسكرين، 
يمكن تقديمها للرياض وأبوظبي.

وحـــــــاول الــســيــســي فــــي خــطــابــيــه بــالــقــمــتــن 
ــة، تــــافــــي ذكـــــر إيـــــران  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة واإلسـ
ــت الــــــــذي تــشــتــعــل  ــ ــوقـ ــ بــــــأي صـــــــــورة. فـــفـــي الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيــــة واإلعـ ــيــــاســ فــــيــــه املـــــواجـــــهـــــة الــــســ
بـــن الــعــاصــمــتــن الــحــلــيــفــتــن لـــه مـــن جــهــة، 
وطــهــران مــن جهة أخـــرى، ألقــصــى درجاتها 
منذ ســنــوات، آثــر الــرئــيــس املــصــري أن يلقي 
ــيـــن، مــتــهــمــًا إيـــاهـــم  بـــالـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــوثـ
باملسؤولية عن الهجمات التي تعّرضت لها 
واملــحــاوالت  السعودية،  فــي  النفطية  املــرافــق 
أراضــيــهــا بالصواريخ،  املــتــكــررة الســتــهــداف 
وكذلك االعتداءات التي تعّرضت لها املاحة 
في املياه اإلقليمية لإلمارات. والافت أنه لم 
السيادة،  اعــتــداًء على  الهجمات  هــذه  يعتبر 
وهو الوصف الذي استخدمته الدولتان، بل 
ب 

ّ
تتطل صريحة  إرهــابــيــة  »أعــمــااًل  اعتبرها 

مـــوقـــفـــًا واضــــحــــًا مــــن كــــل املـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
الــوســائــل  بجميع  للعمل  ثـــّم  أواًل،  إلدانــتــهــا 
لـــــــــردع مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا ومــــحــــاســــبــــتــــهــــم، ومـــنـــع 
تــكــرار هـــذه االعــــتــــداءات عــلــى األمــــن الــقــومــي 
الـــعـــربـــي، وعـــلـــى الــســلــم واألمــــــن الـــدولـــيـــن«. 
األعــمــال  تلك  مواجهة  مهمة  السيسي  ونــقــل 
املجتمع  ملعب  إلــى  كما وصفها،  اإلرهابية، 
الدولي ككل، مطالبًا إياه بتحّمل مسؤوليته 
»كـــامـــلـــة« تــجــاه هــــذه الـــتـــهـــديـــدات، ومــطــالــبــًا 

والرياض  القاهرة  في  البرهان،  الفتاح  عبد 
وأبو ظبي، وحصل حكام مصر والسعودية 
ــبــــوا فــــي الــحــصــول  ــا رغــ واإلمــــــــــارات عـــلـــى مــ
لعبد  عسكرية  تحية  الــجــنــراالت:  مــن  عليه 
البرهان، ال يسمح بها  السيسي من  الفتاح 
أي بــروتــوكــول، وال تعني إال تــأديــة فــروض 
ــوالء مــن الــثــانــي لــــألول. مــواقــف سياسية  الــ
الــســودان،  الــهــائــل،  البلد  مطلوبة مــن حــكــام 
حيال الحرب السعودية في اليمن، ومواصلة 
مـــشـــاركـــة الــــســــودان فــيــهــا، بــمــا يــعــنــيــه ذلــك 
سياسيًا من انضواء كامل لعسكر الخرطوم 
ــبـــي. واألهــــــم،  ــو ظـ ــ فــــي مـــحـــور الــــريــــاض - أبـ
مع  و»حميدتي«  البرهان  من  كامل  تجاوب 
الوصفة املصرية السعودية اإلماراتية التي 
ــرورة وقـــــف أي مـــفـــاوضـــات  ــ ــ تـــنـــص عـــلـــى ضـ
 
ً
جادة مع املعارضة الحقيقية، األكثر تمثيا

اليوم، واسمها قوى إعان الحرية والتغيير: 
فـــا تـــشـــارك لــلــحــكــٍم مــســمــوحــًا بـــه مـــن قبل 
محور الــثــورات املــضــادة، ألنــه سيعني، كما 
الحقيقي  التغيير  بات معروفًا، فتحًا ملجال 
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة أخــــرى ســتــتــأثــر بمفعول 
الــدومــيــنــو، وال مــجــال للتجاوب مــع مطالب 
ــــي بـــنـــد االقــــتــــصــــاص مــن  ــة، إال فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
شخص عمر البشير، وربما بعض أشقائه، 
ألن االنــتــقــام هـــو أقــصــر الـــطـــرق إلـــى تهدئة 

والتعاون«. وهنا، تتبّن رغبة السيسي في 
السياسية  لتحركاته  منفصل  مــســار  خلق 
عـــن مــســار املـــواجـــهـــة والــتــصــعــيــد، وهــــو ما 
يعيد إلـــى األذهــــان حــديــثــه فــي مــايــو/ أيــار 
حرب  أي  تحتمل  ال  »املنطقة   

ّ
أن عــن   ،2018

ــق األمـــــر بــســوريــة 
ّ
جــــديــــدة«، حــتــى إذا تــعــل

ــًا لــلــحــدث  ــان مـــقـــاربـ ــ ــاق كـ ــيـ والـــيـــمـــن، فــــي سـ
الــحــالــي فــي الــخــلــيــج، ولـــو بــدرجــة سخونة 

غــضــب الـــنـــاس، وهـــو أمـــر مــفــهــوم إنــســانــيــًا، 
لكنه ال يبني عدالة انتقالية حقيقية، مثلما 

أظهرته تجارب التاريخ البعيد والقريب.
والبرهان ورفاقهما  وعندما شعر حميدتي 
بأن رسائل الطمأنة إلى رعاتهم في الرياض 
وأبو ظبي والقاهرة لم تكن كافية، كان عليهم 
»الجزيرة«  قناة  إغــاق مكتب  استال سيف 
وحــظــر عــمــلــهــا، فــي رســالــة ســيــاســيــة بحتة، 
عرف عن »الجزيرة« في الحدث 

ُ
أنه لم ت ذلك 

نبرة  قبله  أو  البشير  إطاحة  بعد  السوداني 
عالية ضد العسكر، الذين ظلت تستضيفهم 
وتــخــصــص لــهــم حــيــزًا مــن هــوائــهــا قــد يكون 
أوسع من ذلك املحجوز لقوى إعان الحرية 
»الجزيرة«  كثيرون  يلوم  ما  والتغيير، وهو 

عليه.
ــة اعـــتـــصـــام مقر   تــمــســك املـــعـــارضـــة بـــورقـ

ّ
إن

أظهره  مثلما  جــدًا  السلمي  املسلحة،  القوات 
الـــشـــهـــران املـــاضـــيـــان مــنــذ 6 إبـــريـــل املــاضــي، 
 يرضي 

ّ
للضغط في سبيل التوصل إلى حل

السلطة  العسكر  بتسليم  ويبدأ  املنتفضن، 
إلى املدنين، أو التشارك فيها، لم يعبر إال عن 
حكمة الــســودانــيــن وإدراكــهــم أنــهــم مــن دون 
انتفاضتهم  ــة، ســتــطــوى صــفــحــة  الـــورقـ تــلــك 
املستمرة منذ ديسمبر/كانون األول املاضي، 
 
ً
ــًا مــنــتــحــا ــمـ ــاكـ وســـيـــصـــبـــح »حـــمـــيـــدتـــي« حـ
صفة ثورتهم، تمامًا مثلما فعل عبد الفتاح 
باسم  حاكمًا  نفسه  نــّصــب  عندما  السيسي 
25 يناير و30 يونيو معًا. وملا وجد من يقول 
لــه، بــإصــرار، إنــه ســـارق ومنتحل شخصية، 
لم يكن أمامه ســوى ارتــكــاب مجزرتي رابعة 

والنهضة.
»تــنــظــيــف«  لـــم تــنــفــع الــتــهــديــدات املـــتـــكـــررة بـــ
املسلحة.  القوات  مقر  اعتصام  من  الخرطوم 
تـــــهـــــديـــــدات حـــمـــيـــدتـــي  ــة  ــديــ مــــجــ ــــت  ــانـ ــ كـ وال 
وصــحــبــه لــشــخــصــيــات قــــوى إعــــان الــحــريــة 
ــفـــعـــت طــبــعــًا  نـ ــا. وال  ــ ــهــ ــ ــزابــ ــ ــر وأحــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
إسامية  بديلة  معارضة  اخــتــراع  مــحــاوالت 
أو علمانية، وال األكــاذيــب التي حيكت حول 
ــــى وكـــر  ــه تـــحـــول إلـ ــأنـ اعـــتـــصـــام الـــخـــرطـــوم بـ
للعصابات والفوضى األمنية. صبر العسكر 
بضعة أيام، وكان يسّرب عبر قنوات اإلعام 
ــعـــودي اإلمـــــاراتـــــي، تـــقـــوده »الـــعـــربـــيـــة«،  الـــسـ
تـــهـــديـــدات مــنــســوبــة إلــــى »مــــصــــادر« )كــلــمــة 
يمكن أن تكون سحرية في اختاق األكاذيب 
إزالــة  مــوعــد  بــقــرب  املتهالكة(،  الصحافة  فــي 
تضفي  مبكرة  انتخابات  إلجـــراء  االعــتــصــام 
الشرعية على حكام األمر الواقع، أي جنراالت 
املجلس العسكري االنتقالي الحالين، أو من 

يفضلهم محور الرياض أبو ظبي القاهرة.
يـــــــوم أمـــــــس ارتــــكــــبــــت جــــريــــمــــة مـــنـــظـــمـــة فــي 
الخرطوم. بثت لقطاتها مباشرة على الهواء 
تــمــامــًا كــمــا شـــاهـــد الـــعـــالـــم جـــرائـــم جــمــاعــيــة 
أخرى في القاهرة وصنعاء وحلب وحمص. 
الجنراالت  ليسوا مجرد عدد من  مرتكبوها 
في الخرطوم شعروا بفائض قوة سمح لهم 
بافتعال املحظور وإراقة الدماء، بل مهندسها 
هــو نفسه  آخـــر،  مــكــان  فــي  الحقيقي يجلس 
املكان الذي كان وال يزال يقيم فيه من أمر و/
أو سمح بإلغاء أي أثر لانتفاضات العربية. 
فـــاملـــطـــلـــوب، كــمــا »بـــشـــرتـــنـــا« يــــوم الــجــريــمــة 
الــثــورات املــضــادة، »العربية«  )اإلثــنــن( قناة 
السعودية املقيمة في أبو ظبي، هو »تنظيف 
ــــروج املعتصمن  ســـاحـــة االعـــتـــصـــام بــعــد خـ

وعدم السماح بعودتهم«.
ــن فــــرض قبضته  ــد يــتــمــكــن »حـــمـــيـــدتـــي« مـ قـ
الــخــرطــوم بعد مــجــزرة االثــنــن، بيدين  على 
ملطختن بالدماء، وقد يعجز عن ذلــك. أراد 
إهــــداء شــعــب الـــســـودان عــيــديــة فــطــر دمــويــة. 
أدرك، كما باقي الحكام العرب أن آخر هموم 
الــغــرب املــنــافــق، شــعــب تجتمع فــيــه ربــاعــيــة 
ــــود والــفــقــيــر والـــعـــربـــي. ضــرب  املــســلــم واألســ
 أنــــه نــجــح فــيــهــا عــلــى غـــرار 

ّ
ضــربــتــه ويـــظـــن

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بــعــد مــجــزرتــي رابــعــة 
بــتــاتــًا، ذلك  مــؤكــد  األمـــر غير  لكن  والنهضة. 
ــم كـــل الــنــكــبــات  ــ ــار، ورغـ ــدمــ ــم حــجــم الــ ــه رغــ أنــ
املتتالية، لم يعد أحد قادرًا على توقع ردود 
فــعــل الــشــعــوب الــعــربــيــة ودرجــــات صمودها 

وأشكال نهوضها من الحضيض.

أقـــل. وكـــان السيسي فــي ذلــك الــخــطــاب الــذي 
ألــقــاه خــال »املــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــشــبــاب«، قد 
ذهب إلى أبعد من ذلك، وتحّدث في موضوع 
شــائــك لــم يسبقه إلــيــه رئــيــس مــصــري، وهــو 
ة والشيعة، والذي 

ّ
الصراع املذهبي بن السن

يــعــتــبــر مـــن األســــس الــدائــمــة لــتــوتــر الــعــاقــة 
 هذا 

ّ
أن واعــتــبــر وقتها  وإيــــران.  الخليج  بــن 

 على 
ّ
الـــصـــراع يــضــّر بــجــمــيــع األطــــــراف، وأن

الدول املختلفة االبتعاد عن تأجيج النزاعات 
ــذا املــوضــوع   هـ

ّ
عــلــى أســــاس ديــنــي. عــلــمــًا أن

كانت القاهرة تتحاشى من قبل الدخول فيه، 
بل إنها عرفت على الدوام بسياسة متشددة 
الــشــيــعــة بسبب  غــيــر مــعــلــنــة إزاء املــواطــنــن 
الــحــســاســيــات الــقــائــمــة مــع إيــــران مــنــذ نشأة 

»الجمهورية اإلسامية«.
كما برزت املسافة بن رؤية السيسي ونظرة 
ــا يــتــعــلــق بــمــصــادر  الــــريــــاض تـــحـــديـــدًا فـــي مـ
الـــتـــهـــديـــد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة   

ّ
أن ــبـــر  ــتـ اعـ ــا  ــنـــدمـ عـ

ــــت الــقــضــيــة املـــركـــزيـــة، مـــكـــررًا الـــدعـــوة  مـــا زالـ
 ســيــاســي شــامــل يــلــبــي طــمــوحــات 

ّ
إلـــى »حــــل

ــقـــال  ــتـ ــة فــــي االسـ ــروعــ ــشــ الــفــلــســطــيــنــيــن املــ
الفلسطينية  الدولة  وإقامة  االحتال  وإنهاء 
الــرابــع  الــســيــادة على حـــدود  كاملة  املستقلة 
ــران( 1967، وعــاصــمــتــهــا  ــ ــزيـ ــ )حـ يــونــيــو  مـــن 
القدس الشرقية«، وذلك من دون أن يشير من 
القرن«  مــفــردات »صفقة  إلــى  أو بعيد،  قريب 
)خطة اإلمــاءات األميركية لتصفية القضية 
الفلسطينية املعروفة إعاميًا بصفقة القرن( 
ــطـــن وتـــــل أبـــيـــب فــي  ــنـ ــع واشـ أو الــــتــــعــــاون مــ

صياغتها.
وتحّدث السيسي عن إيران بصيغة املجهول، 
النقد  ة 

ّ
مظل وتوسيع  التعميم  قــاصــدًا  ربما 

لــتــشــمــل دواًل أخـــــرى، كــتــركــيــا. كــمــا لـــم يفته 
ــن لـــدولـــة قطر 

ّ
فـــي الــكــلــمــة تــوجــيــه نــقــد مــبــط

»أي طـــرف عــربــي يحيد عن  ـــ الــتــي وصــفــهــا بــ
الــعــربــي ويــشــارك  الــقــومــي  مقتضيات األمـــن 
الــشــؤون الداخلية للدول  الــتــدخــات فــي  فــي 

العربية«.
وفي السياق، أوضحت املصادر الدبلوماسية 
املصرية التي تحدثت مع »العربي الجديد«، 
ســيــاق  فــــي  دور  أداء  تــــحــــاول  ــقــــاهــــرة  الــ  

ّ
أن

الــتــهــدئــة الــخــلــيــجــيــة مـــع طـــهـــران مـــن خــال 
اتصاالت غير مباشرة تشارك فيها موسكو، 
 السيسي أبلغ ولي عهد أبوظبي، محمد 

ّ
وأن

بن زايد، في لقائهما األخير بالقاهرة بعض 
»املـــاحـــظـــات الــروســيــة لــتــافــي الـــدخـــول في 
 
ّ
مـــواجـــهـــة مــســلــحــة«. وأضــــافــــت املــــصــــادر أن

السيسي يشارك موسكو رؤية عدم الترحيب 
بـــأي حـــرب فــي منطقة الــخــلــيــج، نــظــرًا لعدم 
استقرار األوضاع في سورية، وما قد تؤدي 
إلـــيـــه أي مـــواجـــهـــة مـــن تــصــعــيــد لــلــتــوتــر مع 
إسرائيل أيضًا، أو دخولها في الحرب، وهو 

ظ عليه واشنطن كذلك.
ّ
ما تتحف

ــة بـــــن مــصــر  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــهــــدئــ ــتــ وتــــرتــــبــــط الــ
املتطورة  بالعاقات  أساسي،  بشكل  وإيــران 
بـــن الــســيــســي ونــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــود خـــافـــات  ــ ــ بــــوتــــن. فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـ
 
ّ
فــي بــعــض أوجــــه الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، إال أن

الــرهــان املــصــري على موسكو كــداعــم دولــي 
مــهــم لــلــنــظــام، حــاضــر مــنــذ صــعــود السيسي 
 نــشــوب خــافــات دائــمــة مع 

ّ
للسلطة، فــي ظــل

واشـــنـــطـــن، بــعــضــهــا مــعــلــن والــبــعــض اآلخـــر 
خفي، ال سيما مع استمرار تعليق جــزء من 
ــــال الــعــامــن  املــعــونــة األمــيــركــيــة ملـــصـــر. وخـ
املــاضــيــن، فتح السيسي قــنــوات اتــصــال مع 
العراق، بإقامة عاقات  اإليرانين عن طريق 
جــّيــدة بــالــقــوى الــعــراقــيــة املــقــربــة مــن طــهــران، 
على  النفط  اتفاقيات الستيراد  معها  ــع 

ّ
ووق

األمد الطويل.

البرهان وبن سلمان في مكة )األناضول(

حاول السيسي تالفي ذكر إيران خالل القمتين العربية واإلسالمية )األناضول(

زار »حميدتي« السعودية في مايو/أيار الماضي )محمود حجاج/األناضول(

ما عاشته الخرطوم 
أمس من مجزرة 

بثت تفاصيلها 
على الهواء 

مباشرة كان العالم 
يتوقع من العسكر 

ارتكابها، منذ 
كشف المتظاهرون 

المصّرون على 
حكم مدني، عن 

نوايا مجلس 
عسكري جاهر 

بالممارسة، منذ 
إطاحة عمر البشير، 

برغبته بالتمسك 
بسلطة لطالما كان 

يمتلكها أصًال

القمتين  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  خطابات  تعكس 
عن  منفصل  مسار  خلق  في  رغبته  مكة،  في  واإلسالمية  العربية 

الرياض وأبوظبي لتحركاته السياسية في ملف التصعيد مع إيران
خاصتحليل

قتل جماعي مخطط 
له منذ شهرين

تهدئة وتواصل عبر روسيا

رصدخاص

تبقى 
جنجويدًا

يحلو للبعض تبرئة العسكر 
من جرائم قوات الدعم 

السريع، عبر التمييز بين 
الجيش، وبين مليشيا 

الجنجويد، التي أجريت 
لها عملية تجميل عام 
2013، وتم تغيير اسمها 

ليصبح وقعه مقبوًال نظرًا 
إلى الدموية التي ارتبطت 
بـ»الجنجويد« في دارفور، 

وتم إلحاقها رسميًا 
بصفوف الجيش النظامي.

انضواء كامل لعسكر 
الخرطوم في محور 

الرياض - أبو ظبي

السيسي يشارك موسكو 
رؤيتها بعدم الترحيب بأي 

حرب في الخليج

نفوذ عواصم الثورات 
المضادة متغلغل في 

أوساط عسكر الخرطوم

عسكريون سودانيون 
اطلعوا على خبرات 

مصرية بفض االعتصامات

ال يزال أغلب اليمنيين 
يعيشون في مناطق 

الحوثيين

القاهرة تحاول أداء 
دور في سياق التهدئة 

الخليجية مع طهران

أعادت تطورات السودان 
أمس، إلى األذهان أحداثًا 
مشابهة شهدتها مصر، 

ليتضح أن فّض اعتصام 
الخرطوم جاء بدعم 
مصري وضوء أخضر 

إماراتي - سعودي

يكرر التحالف السعودي 
اإلماراتي منذ العام 2015، 

بأنه بات يسيطر على 85 
في المائة من أراضي 

اليمن، لكن الوقائع تقول 
غير ذلك
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  شرق
      غرب

مقتل 15 عنصرًا 
في الغارات اإلسرائيلية 

على سورية
ارتفع عدد القتلى في صفوف قوات 
النظام السوري واملليشيات املوالية 
ــراء الــغــارات  لـــه، إلـــى 15 عــنــصــرًا، جـ
من  وأول  اإلثنني  أمس  اإلسرائيلية 
أمس األحد. وأعلن النظام فجر أمس 
 الدفاعات الجوية تصّدت لعدوان 

ّ
أن

التيفور  مطار  استهدف  إسرائيلي 
ريــف حمص، وأسفر  العسكري في 
في حصيلة أولية عن مقتل جندي 
وإصــابــة اثنني آخرين بــجــروح، في 
حــني قــال املــرصــد الــســوري لحقوق 
الـــــغـــــارة أســــفــــرت عــن   

ّ
إن اإلنـــــســـــان 

»مقتل خمسة أشخاص على األقل، 
بينهم جندي من قوات النظام، كما 
أصــيــب آخــــرون بــجــروح مــتــفــاوتــة«. 
وكــانــت الــغــارة أول مــن أمــس األحــد 
ــفــــرت عــــن ســـقـــوط عـــشـــرة قــتــلــى  أســ
هــم ثــاثــة جــنــود ســوريــني وسبعة 
مقاتلني مــوالــني لــقــوات الــنــظــام من 

جنسيات غير سورية.
)فرانس برس(

مغادرة نساء وأطفال 
مخيم الهول

ــــدأت 800 امـــــرأة وطـــفـــل ســـوريـــني،  بـ
بــعــد ظــهــر أمـــس اإلثـــنـــني، بــمــغــادرة 
الــواقــع تحت سيطرة  الــهــول  مخيم 
األكراد في محافظة الحسكة، والذي 
ــنــــازحــــني،  الــ آالف  ــرات  ــ ــــشـ عـ يـــــــؤوي 
وبينهم عائات عناصر في تنظيم 
»داعــــــش«. وذكـــــرت وكـــالـــة »فــرانــس 
نــســاء  ــل  ــقـ تـ ــة  ــلـ ــافـ حـ  17 أن  بـــــــرس« 
وأطــفــااًل شــوهــدت أثــنــاء مغادرتها 
املخيم، كما كان آخرون يتحضرون 

للمغادرة، بينهم أطفال. 
)فرانس برس(

بغداد تحكم بإعدام 
جميع الجهاديين 

الفرنسيين 
أصــــــــدر الــــقــــضــــاء الـــــعـــــراقـــــي، أمــــس 
ــــني، حـــكـــمـــني بــــــاإلعــــــدام عــلــى  ــنــ ــ اإلثــ
ــــال  ــوم وبـ ــ ــهـ ــ ــيـــني مــــــــراد دلـ ــفـــرنـــسـ الـ
سورية  من  قا 

ُ
ن واللذين  الكباوي، 

ــراق. وبـــصـــدور  ــعــ لــلــمــحــاكــمــة فـــي الــ
القضاء  يكون  األخــيــريــن،  الحكمني 
ــدر أحـــكـــامـــا بـــاإلعـــدام  ــ الـــعـــراقـــي أصـ
األحد  الفرنسيني  الجهاديني  بحق 
ــقــلــوا مـــن ســوريــة 

ُ
عــشــر وتــونــســي ن

للمحاكمة في هذا البلد.
)فرانس برس(

إصابات واعتقاالت 
في الضفة 

ــــن الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــيــــب عــــــدد مـ أصــ
أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــني، بــــــجــــــروح وجــــــرى 
ــان، وذلــــــك خـــال  ــبــ ــال عـــــدة شــ ــقـ ــتـ اعـ
اقــتــحــامــات نفذتها قـــوات االحــتــال 
ــلـــي فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــيـ ــرائـ اإلسـ

مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن مع 
ــان  ــبـ ــات بـــــني الـــشـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ انــــــــــدالع مـ
وقــــوات االحـــتـــال. وذكــــرت مــصــادر 
صحافية أن قوات االحتال أصابت 
نْي بجروح بالرصاص املطاطي  شابَّ
ودهست شابا آخر خال مواجهات 
قلقيلية شمال  مــديــنــة  فــي  انــدلــعــت 
في  مواجهات  اندلعت  كما  الضفة. 
بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوب نــابــلــس شــمــال 
الضفة، وفي نحالني غرب بيت لحم.
)العربي الجديد(

ظهور مسؤول كوري 
شمالي يدحض إشاعة 

عزله
ــــوري الــشــمــالــي  ــكـ ــ ــــؤول الـ ــــسـ ظـــهـــر املـ
الــبــارز، كيم يونغ شــول، إلــى جانب 
الــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون وعــــدد آخــر 
املسؤولني، بحسب صورة  كبار  من 
نشرتها وسائل اإلعام الرسمية في 
بــيــونــغ يــانــغ، أمـــس اإلثــنــني. وينفي 
ــيـــر مـــبـــاشـــر،  ــيــــم، بـــشـــكـــل غـ ظــــهــــور كــ
ــا جـــنـــوبـــيـــا أفــــــاد بـــأن  ــوريــ تـــقـــريـــرًا كــ
املسؤول الذي كان يتولى املشاورات 
مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  مع 
للعمل  معسكر  إلــى  أرســـل  بومبيو، 
إثـــر فــشــل قــمــة هـــانـــوي مـــع الــرئــيــس 

األميركي دونالد ترامب.
)فرانس برس(

وصف كوشنر تحرر 
الفلسطينيين من االحتالل 

بالطموح العالي

231 مدنيًا قتلوا  جراء 
قصف النظام والروس 

في مايو

اعترف بومبيو بأن 
الصفقة األميركية 

يمكن أن ُترفض

ترامب: روسيا وسورية 
وبدرجة أقل إيران 

يشنون قصفًا جهنميًا

من وقاحات 
»صفقة القرن«

واشنطن ـ العربي الجديد

ُيـــعـــّبـــر الـــكـــام األخـــيـــر ملــســتــشــار 
ــد  ــ ــاريـ ــ ــــس األمــــــيــــــركــــــي جـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ــبـــر عـــــراب  ــتـ ـــعـ كــــوشــــنــــر، الــــــــذي ُي
لتصفية  الهادفة  األميركية  القرن«  »صفقة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــت شـــعـــار حــل 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي-اإلســرائــيــلــي، والـــذي 
عــلــى حكم  الفلسطينيني  بــقــدرة  فــيــه  شــكــك 
ــــذي اعــتــمــده لــرســم  أنــفــســهــم، عـــن الــنــهــج الـ
التسريبات  مــن   

ً
فــعــا والــتــي ظهر  صفقته، 

ــســقــط حــل الــدولــتــني 
ُ
األولــــى حــولــهــا أنــهــا ت

وكل حقوق الفلسطينيني في أرضهم، بمنح 
االحتال القدس كاملة ومنع عودة الاجئني 
وإسقاط حدود الدولة الفلسطينية وغيرها 
ــور الـــتـــي لــــم يـــكـــن حـــتـــى االحـــتـــال  ــ ــ مــــن األمـ
اإلسرائيلي يحلم بأن يحصل عليها في أي 
الفلسطينيني  تحرر  وصــف  سابقة.  صفقة 
»الطموح العالي« على لسان  من االحتال بـ
أميركيا  ال تصور  أن  فعليا  يعني  كوشنر، 
إلقامة دولــة فلسطينية حقيقية، بل مجرد 
حكم خاضع لاحتال هدفه فقط استمرار 
مقاومة  عمليات  أي  ملنع  األمــنــي  التنسيق 
ضد االحتال، ويدل فعليا على أن مستشار 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب وصـــهـــره يــواصــل 
الفلسطينية  للقضية  الــســاذجــة  مــقــاربــتــه 

وفق منطق تجاري.
ولكن على الرغم من استمرار تفاؤل كوشنر 
بــإمــكــان تــمــريــر هـــذه الــصــفــقــة، عــبــر إطـــاق 
أولى مراحلها من ورشة املنامة االقتصادية 
املقررة في 25 و26 يونيو/حزيران الحالي، 
فــإن هناك أصــواتــا داخــل اإلدارة األميركية 
ما  وهــو  الصفقة،  تمرير  بصعوبة  تعترف 
عــّبــر عــنــه صـــراحـــة وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك 
بومبيو، الذي أقر بأن هذه الخطة منحازة 
إلسرائيل، ما يدفع إلى االعتقاد بأن البيت 
الضغوط  يــحــاول ممارسة بعض  األبــيــض 
على االحتال لحمله على عدم اإلقدام على 
خطوة ضّم املستوطنات في الضفة الغربية، 
وفـــق مـــا تــســرب فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة خــال 
محاولة بنيامني نتنياهو تشكيل حكومته 
إجــراء  الكنيست وإعـــان  الجديدة قبل حــل 
17 سبتمبر/أيلول  فــي  جــديــدة  انــتــخــابــات 
املقبل، وهو وضع تحدث عنه أيضا ترامب 
الذي أعرب عن عدم سعادته بالفوضى التي 

تضرب الوضع السياسي في إسرائيل.
وفــــي جــديــد الـــكـــام األمـــيـــركـــي عـــن »صــفــقــة 

في لقاء خاص مع »مؤتمر رؤساء املنظمات 
الــيــهــوديــة األمــيــركــيــة« يــوم الــثــاثــاء املاضي 
 
ّ
ونقلتها صحيفة »واشنطن بوست« أواًل، أن
أن  يتوقعون  األميركية  الخطة  داعمي  حتى 
ينظر إلى هذه الخطة بتشكيك عميق. ونقلت 
في  بومبيو  لحديث  تسجيل  عن  الصحيفة 
رفض«، 

ُ
هذا االجتماع أن »الخطة ُيمكن أن ت

مضيفا: »قد يقول البعض في نهاية املطاف 
إنــهــا ال تتضمن شيئا جــديــدًا خــاصــا وهــذا 
أمــريــن جيدين  وإنــهــا تتضمن  ال يناسبني، 
وتسعة أمــور سيئة لذلك لست معنيا بها«. 
الخطة تميل ملصلحة  بأن  واعترف بومبيو 
إســـرائـــيـــل، لــكــنــه عـــّبـــر عـــن أمـــلـــه فـــي أن تتم 
الناس  ملـــاذا يعتبر  دراســتــهــا. وقـــال: »أتفهم 
أنــــه اتـــفـــاق يــمــكــن أن يــحــبــه اإلســرائــيــلــيــون 
وحدهم«. وتابع: »أتفهم هذه النظرة لكن آمل 

أن يتم إفساح املجال لإلصغاء«.
قال  بــوســت«،  »واشــنــطــن  وبحسب صحيفة 
استغرقنا وقتا  »لــقــد  الــلــقــاء:  بومبيو خــال 
 فــي طـــرح خطتنا أكــثــر مــمــا اعتقدت 

ً
طــويــا

في البداية«، مضيفا أن اإلدارة األميركية لم 
تتوقع قط أن التوصل إلى اتفاق سام دائم 
. وتـــابـــع: »لــيــســت لدينا 

ً
ســيــكــون أمــــرًا ســهــا

أي أوهــام أننا سنقّدم هذا املقترح وسيقول 
الــجــمــيــع أخــبــرنــي إلـــى أيـــن أتــوجــه لحضور 

حفل التوقيع. ال يتم األمر بهذه الطريقة«.
ــة واضــــحــــة حـــول  ــ ــم يــــقــــّدم بــومــبــيــو رؤيــ ــ ولـ
موقف ترامب من ضم االحتال مستوطنات 
الضفة، وقـــال خــال االجــتــمــاع: »إذا مضت 
ــيـــل فــــي عــمــلــيــة ضــــم املــســتــوطــنــات،  ــرائـ إسـ
فستنظر اإلدارة األميركية في أفضل الطرق 
أنها  نعتقد  التي  النتائج  لتحقيق  املمكنة 

الــقــرن« الــتــي يــقــوم كــوشــنــر بــإعــدادهــا منذ 
على  ضمنيا  وتطبق  بسرية،  سنتني  نحو 
ـــح األخــيــر مــن جــديــد إلـــى رؤيــتــه 

ّ
األرض، مل

ــتــــوقــــع أن تـــشـــّكـــل أحــــــد الـــخـــطـــوط  ــ ــي ُي ــتــ الــ
ــه فــــي مــقــابــلــة  ــقـــولـ ــة لـــلـــصـــفـــقـــة، بـ الـــعـــريـــضـ
تلفزيونية ُبثت يوم األحد، إن الفلسطينيني 
يستحقون »تقرير املصير«، ولكنه لم يصل 
إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، مبديا 
أنفسهم.  قدرتهم على حكم  تأكده من  عــدم 
وعــنــدمــا ســئــل كــوشــنــر عــمــا إذا كـــان يمكن 
الــتــدخــل  مـــن  الــتــحــرر  ـــع 

ّ
تـــوق للفلسطينيني 

إن  قــال  اإلســرائــيــلــي،  والحكومي  العسكري 
هذا سيكون »طموحا عاليا«.

وتــفــادى كوشنر مــرة أخــرى القول صراحة 
 يقوم 

ً
الــخــطــة ستتضمن حـــا مــا إذا كــانــت 

عــلــى وجــــود دولـــتـــني، والــــذي يــمــثــل أســاس 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة مــنــذ عــشــرات السنني 
الضفة  في  فلسطينية  دولــة  إلقامة  ويدعو 
الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة. ولكنه قـــال: »أعــتــقــد أنــه يجب أن 
سأترك  املصير.  تقرير  حــق  على  يحصلوا 

التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية«.
وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان 
الفلسطينيني أن يحكموا أنفسهم من دون 
ــذا ســـؤال جيد  ــل إســرائــيــلــي، فــقــال: »هـ

ّ
تــدخ

جــدًا. هــذا أمــر علينا أن ننتظر لــنــراه. األمل 
الــوقــت، على  بــمــرور  قـــادريـــن،  أن يصبحوا 
»بحاجة  الفلسطينيني  أن  واعتبر  الحكم«. 
ــائـــي عـــــــــــادل... وحـــريـــة  لــــوجــــود نــــظــــام قـــضـ
صحافة وحــريــة تعبير والــتــســامــح مــع كل 
األديان« قبل أن تصبح املناطق الفلسطينية 
أماكن »قابلة لاستثمار«. وحول سبب عدم 
ثقة الفلسطينيني فيه، قــال: »لست هنا كي 
أكـــون مــحــل ثــقــة«، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بــأن 
الخطة  على  سيحكم  الفلسطيني  الشعب 
بناء على ما إذا »كان يرى أن هذا سيسمح 

له بتحقيق حياة أفضل أم ال«.
ــك، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســعــي إدارة  مــقــابــل ذلــ
»صـــفـــقـــة الــــقــــرن« عــلــى  تــــرامــــب لـــلـــتـــرويـــج لــــ
أنــهــا أفــضــل الــحــلــول املمكنة لــحــل الــصــراع 
إغــراء  ومــحــاولــة  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
ــــرب عـــبـــر مـــســـاعـــدات  ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني والـ
مالية من خال مؤتمر البحرين، فإن وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو أعرب عن 
قاَبل الصفقة األميركية 

ُ
قلقه من احتمال أن ت

عتبر »غير قابلة للتطبيق«.
ُ
بتشكيك، وت

وتكشف تصريحات بومبيو، التي أدلى بها 

وإسرائيل«.  املتحدة  الواليات  مصلحة  في 
ــن اثــنــني  ــيـــة عــ ــيـــركـ ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة األمـ
مــن الــذيــن حــضــروا االجــتــمــاع، أن بومبيو 
بــأن الخطة  تــرك انطباعا بأنه غير متفائل 
الحاضرين  أحــد  وقــال  ستنجح.  األميركية 
ــدم الـــكـــشـــف عــن  ــ  عــ

َ
الــــذيــــن تـــحـــدثـــوا شـــــــرط

 هــــويــــتــــهــــم: »لــــــــم يــــكــــن واثــــــقــــــا بــــــــأي شــكــل 
مــن األشـــكـــال مــن أن الــعــمــلــيــة ســتــؤدي إلــى 

خاتمة ناجحة«.
للمجموعة  التنفيذي  املدير  قــال  املقابل،  في 
الــتــي اســتــضــافــت الـــحـــدث، مــالــكــوم هــونــلــني، 
ــه يــعــتــقــد أن تــصــريــحــات بــومــبــيــو تعكس  إنـ
»ادعاءات التحّيز« إلسرائيل ولكن  معرفته بـ
لــيــس وجــهــة نــظــره حــــول الــخــطــة. وأضــــاف: 
»كان يقول إنه من السهل للغاية الوقوع في 

فخ هذه التقييمات السلبية«.
في املقابل، قال املفاوض األميركي السابق، 
بومبيو  تصريحات  إن  ميلر،  ديفيد  أرون 
التي  للخطة  حقيقة  األكــثــر  الــتــقــيــيــم  »هـــي 
أن  »حقيقة  مضيفا:  اآلن«،  حتى  سمعتها 
الخطة كانت  بــأن  اعترف بسهولة  بومبيو 
تميل نحو اإلسرائيليني، أمر مذهل«. وتابع 
اقتصادية  بتنمية  الــقــيــام  يمكن  »ال  ميلر: 
والسياسية  األمنية  القضايا  حل  دون  من 

التي تسمح للمستثمرين بالعمل وبالنمو 
االقتصادي الداخلي وخلق فرص العمل«.

ــر  ــ ــــب إن وزيـ ــرامـ ــ ــون ذلــــــــك، قــــــال تـ ــــي غــــضــ فـ
بأن  تقييمه  فــي  يــكــون محقا  قــد  خارجيته 
الــخــطــة األمــيــركــيــة قـــد ال تــحــقــق أي تــقــّدم، 
 لدينا فرصة جيدة، 

ّ
لكنه أضاف: »أعتقد أن

لكن ســنــرى مــا ســيــحــدث«. وبحسب وكالة 
»أسوشييتد بـــرس«، فــإن تــرامــب الــذي كان 
بريطانيا،  إلــى  أمــس  تــوّجــهــه  قبل  يتحدث 
قال إن على إسرائيل أن تلم شتات نفسها 
ــــي تــشــكــيــل  ــــاب فـــشـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
أن  تحالف حكومي جديد. وأضــاف ترامب 
الوضع السياسي في إسرائيل في حال من 

الفوضى، و»لسنا سعداء بذلك«.
وأمـــــام هــــذا الـــتـــضـــارب فـــي مـــواقـــف اإلدارة 
األميركية، يبدو أن األخيرة تحاول الضغط 
لــعــدم ضــم املستوطنات في  على االحــتــال 
الــضــفــة، أقــلــه فــي املـــدى املــنــظــور قبل إعــان 
الصفقة. وقد يكون كام بومبيو يستهدف 
على  التقاها  التي  اليهودية  القيادات  حث 
أبيب على عدم  ممارسة نفوذها لحمل تل 
ــدام عــلــى مــثــل هـــذه الــخــطــوة فــي الــوقــت  اإلقــ
الراهن. واالعتقاد الراجح أن البيت األبيض 
بومبيو  االجتماع وتكليف  فكرة  وراء  كــان 

بها، فيما األخير بعيد أو مبعد من األساس 
وبالتي  الفلسطيني-اإلسرائيلي.  امللف  عن 
يطرح هذا تساؤالت عن إمكان أن يمّهد ذلك 
لبداية انتقال املوضوع إلى وزارة الخارجية 
ــار »صــفــقــة  ــداد املـــتـــواصـــل ملـــسـ ــ ــــسـ بـــعـــد االنـ
بومبيو  أن  خــصــوصــا  اآلن،  حــتــى  ــقـــرن«  الـ
ومنذ تعيينه في منصبه في إبريل/نيسان 
2018 اســتــطــاع الــقــيــام بـــدور خــارجــي مهم 
فــي إدارة تــرامــب بــعــدمــا كـــان سلفه ريكس 
وُمبعدًا  تــرامــب  ِقبل  مــن  مهمشا  تيلرسون 
عــن الــكــثــيــر مــن املــلــفــات املــهــمــة، أمـــا الــوزيــر 
الـــحـــالـــي فـــيـــؤدي دورًا مــهــمــا فـــي الـــصـــراع 
مــع إيـــران وغيرها مــن امللفات. فــي ظــل هذا 
اليوم،  مأزقا  األبيض  البيت  يواجه  الواقع، 
ب طرح خطته خال فترة 

ّ
ففي حال أراد تجن

لنتنياهو،  الحساسة  االنتخابية  الحملة 
فــســيــتــعــنّي عــلــيــه االنــتــظــار حــتــى نوفمبر/

ع 
ّ
املتوق املــوعــد  األقـــل،  الــثــانــي على  تشرين 

الــجــديــدة.  الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة  لتشكيل 
ولــكــن بــحــلــول ذلـــك الــوقــت، ســيــكــون تــرامــب 
مــشــغــواًل بــالــتــرويــج لــحــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 
طرح تساؤالت 

ُ
ت انتخابه، وبالتالي  إلعادة 

عــنــدئــذ عـــن قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم املـــزيـــد من 
الهدايا لنتنياهو.

كوشنر يشكك بقدرة الفلسطينيين 
على حكم أنفسهم

التقى كوشنر قبل أيام نتنياهو خالل جولة إقليمية )ماتي ستيرن/فرانس برس(

قصف النظام بصواريخ شديدة االنفجار معرة النعمان )فرانس برس(

مع اقتراب مؤتمر المنامة المقرر أواخر الشهر الحالي والذي سُتطلق 
من خالله أولى مراحل »صفقة القرن«، كان مستشار الرئيس األميركي، 
جاريد كوشنر، يُطلق عنوانًا واضحًا لهذه الصفقة وهو تأبيد االحتالل 

تحت ذريعة عدم قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

الحدث

على التراجع إلى مواقعها بعد تكبيدها 
خسائر باألرواح والعتاد.

في غضون ذلك، زعمت صحيفة »الوطن« 
 »مــوســكــو لم 

ّ
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، أمـــس، أن

تتفاعل مــع مــبــادرة أنــقــرة إلعـــان هدنة 
خــال أيــام العيد مدتها 72 ســاعــة، على 
غرار هدنة الـ72 ساعة التي أعلنت في 20 

مايو املاضي«. 
اتــــهــــا،  ــكــــرار الدعــــاء ــــي تــ مــــن جــهــتــهــا، وفـ
الجيش   

ّ
أن أمــس، على  شــددت موسكو، 

الــــروســــي ال يــســتــهــدف إال »إرهـــابـــيـــني« 
في إدلــب. وقــال املتحدث باسم الكرملني 
 
ّ
ــري بـــيـــســـكـــوف، لــلــصــحــافــيــني إن ــتـ ــمـ ديـ

ــوم بــــه اإلرهـــابـــيـــون  ــقـ »الـــقـــصـــف الــــــذي يـ
مـــن إدلــــب غــيــر مــقــبــول، ويـــجـــري اتــخــاذ 

إجراءات إلسكات مواقع املدفعية هذه«.
ــاء، قــلــلــت املـــعـــارضـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ فــــي هـ
جــدوى دعــوة ترامب لوقف قصف إدلب. 
ووصف املتحدث باسم »هيئة التفاوض 
ــة«،  ــورة واملــــعــــارضــــة الـــســـوريـ ــثــ لـــقـــوى الــ
يحيى العريضي، في حديث مع »العربي 
»الــعــابــرة«،  الــجــديــد«، تــغــريــدة تــرامــب بـــ
الـــذي تحصلون  )مــا  »عــبــارة   

ّ
أن معتبرًا 

عــلــيــه. تـــوقـــفـــوا(، ال تــلــيــق بــرئــيــس دولـــة 
الحر  العالم  ع من قائد 

ّ
ُيتوق عظمى. فا 

ــق بشكل عــابــر على 
ّ
)افــتــراضــيــا( أن يــعــل

كارثة تهدد املايني في إدلــب«، على حد 
وصفه.

مـــن جــهــتــه، رأى الـــقـــيـــادي فـــي »الــجــيــش 
الـــســـوري الـــحـــّر«، الــعــقــيــد فــاتــح حــســون، 
 
ّ
فــي تــغــريــدة لــه على مــوقــع »تــويــتــر«، أن

إدلب،  األميركي حول  الرئيس  »تصريح 
األمــيــركــيــون  املـــســـؤولـــون  يتلقفه  لـــم  إذا 
لتشكيل  فــعــلــيــا  ويـــتـــحـــركـــوا  املـــعـــنـــيـــون، 
التي  املذابح  لتوقف  ضغط على روسيا 
تــقــوم بــهــا وتــدعــمــهــا هــي وثــنــائــي القتل 
ــام األســــــد، فــســيــكــون  ــظـ مــعــهــا، إيــــــران ونـ

أشبه بنداء استغاثة، ليس له مجيب«.
ــكــــور، قــائــد  ــبــ أّمـــــــا الـــعـــقـــيـــد مــصــطــفــى الــ
العمليات في جيش »العزة«، أبرز فصيل 
»الجيش السوري الحّر« في ريف  تابع لـ
من  التصعيد   

ّ
أن فــرأى  الشمالي،  حماة 

قــبــل الــنــظــام والـــجـــانـــب الــــروســــي، أمــس 
لألميركيني  رسالة  يكون  »ربما  االثنني 
بــعــدم الــرغــبــة بــاالنــصــيــاع«، مــشــيــرًا في 
 
ّ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

»قــــــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا 
حـــاولـــت الـــتـــقـــّدم بـــريـــا، أمـــــس، فـــي ريــف 
حــمــاة الــشــمــالــي، بــالــتــزامــن مــع تصعيد 

القصف الجوي«.

ت غارات عدة على 
ّ
الحربية الروسية شن

ــلـــدات حــيــش ومـــعـــرة حـــرمـــة وعــابــديــن  بـ
والنقير في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى 
إلــى مقتل مــدنــي وإصــابــة أربــعــة آخرين 

بجروح متفاوتة.
ــقــــصــــف الـــــجـــــوي مـــديـــنـــة  ــا طـــــــــاول الــ ــمــ كــ
ــر األكـــــراد فــي ريــف  كــفــرزيــتــا وقــريــة دويــ
حماة الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي 
عــلــى مــديــنــة الــلــطــامــنــة وقــريــتــي لطمني 
والــعــنــكــاوي، مــا أســفــر عــن مــقــتــل مدني 
في األخيرة، وفق مصادر محلية أشارت 
 الــقــصــف تــســبــب أيــضــا بــأضــرار 

ّ
إلــــى أن

مـــاديـــة جــســيــمــة فـــي مــمــتــلــكــات املــدنــيــني 
واملحاصيل الزراعية. كذلك، قصفت قوات 
بالفوسفور  محملة  بــصــواريــخ  الــنــظــام 
ومرعند  والناجية  بداما  بلدات  الحارق 

بريف إدلب الغربي، وفق ناشطني.
وأصـــــدر »الــــدفــــاع املـــدنـــي الــــســــوري« في 
إدلــــــب، أمـــــس، إحــصــائــيــة بـــعـــدد الــقــتــلــى 
الفائت،  أيار  واملصابني في شهر مايو/ 
جــراء ارتفاع وتيرة القصف الــذي تنفذه 
روســـيـــا والـــنـــظـــام عــلــى شـــمـــال ســـوريـــة، 
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ّ
موضحا أن

، فيما عدد 
ً
، و56 امـــرأة، و59 طــفــا

ً
رجـــا

املــصــابــني بــلــغ 659 مــدنــيــا، بــيــنــهــم 352 
.
ً
، و144 امرأة، و163 طفا

ً
رجا

ــاء، ذكـــــــرت مــــصــــادر مــن  ــ ــنــ ــ ــذه األثــ ــ فــــي هــ
قــوات   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ املعارضة 

ت هجوما على مواقع الفصائل 
ّ
األسد شن

القصابية في  قرية  املتمركزة في محور 
الشمالي لبلدة كفرنبودة بريف  املحيط 
 
ّ
حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي. وأوضـــحـــت أن
ــوات الـــنـــظـــام تــمــّكــنــت مــــن الـــتـــقـــّدم فــي  ــ قــ
بداية الهجوم إلى العديد من املزارع في 
 املعارضة عادت 

ّ
أن شمال كفرنبودة، إال 

وتمّكنت من صّد هذه القوات، وأجبرتها 

أمين العاصي

ــات عـــلـــى مــطــالــبــة  ــ ــاعـ ــ ــّر سـ ــمــ ــم تـــكـــد تــ ــ لـ
ــيــــس األمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــرئــ الــ
شمال  على  العسكرية  الحملة  بإيقاف 
غـــربـــي ســــوريــــة، حــتــى تـــجـــّدد الــقــصــف 
ــدن  ــى مــ ــلــ الـــــــجـــــــوي، أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــني، عــ
ــي إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي  ــفــ ــــي ريــ وبـــــلـــــدات فـ
ــى مقتل  إلــ ــا أدى  مـ الــشــمــالــي،  ــاة  ــمـ وحـ
 
ً
وإصــابــة الــعــشــرات مــن املــدنــيــني، فضا

ــار فـــي املــمــتــلــكــات، فـــي مشهد  عـــن الـــدمـ
نّية  بــات يتكّرر بشكل يومي، ما يؤكد 
الــروس االستمرار في  النظام وحلفائه 
حمات القصف الجوي بهدف محاولة 
إخضاع املنطقة والقضاء على فصائل 
املــعــارضــة الــســوريــة، وذلـــك فــي تــجــاوز 
لكل التفاهمات السابقة بني الضامنني 

الروسي والتركي.
وكــــان تــرامــب قــد قـــال فــي تــغــريــدة عبر 
حسابه على موقع »تويتر«، فجر أمس 
 روســـيـــا وســوريــة 

ّ
االثـــنـــني: »نــســمــع أن

ــة أقـــــل إيـــــــــران، يـــشـــنـــون قــصــفــا  ــ ــــدرجـ وبـ
السورية،  إدلــب  محافظة  على  جهنميا 
ويــقــتــلــون مـــن دون تــمــيــيــز الــعــديــد من 
»العالم   

ّ
أن مضيفا  األبـــريـــاء«،  املدنيني 

 »مــا 
ً
يــراقــب هـــذه املــذبــحــة«، ومــتــســائــا

هو الغرض منها؟ ما الذي ستحصلون 
عليه منها؟ توقفوا«.

وقال مصدر من الدفاع املدني السوري، 
 
ّ
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

الطيران الحربي الروسي قصف، أمس، 
بـــصـــواريـــخ شـــديـــدة االنـــفـــجـــار، منطقة 
الـــســـوق، وســـط مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، 
جنوب إدلـــب، مــا أسفر عــن مقتل ثاثة 
ــيـــني، بــيــنــهــم امــــــــرأة، فــــي حــصــيــلــة  ــدنـ مـ
آخرين   عن إصابة عشرة 

ً
أولــيــة، فضا

بجروح متفاوتة الخطورة. 
في موازاة ذلك، قالت مصادر محلية، في 
 الطائرات 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

تصعيد ضد مدنيي إدلب
روسيا والنظام السوري يتجاهالن دعوة ترامب

رّدت قوات النظام 
السوري وروسيا على 

دعوة الرئيس األميركي 
لوقف القصف على 
شمال غربي بسورية، 

بتصعيد الهجمات

ترامب في لندن: تدّخل وإهاناتجرائم الموصل: الكل متهم
نينوى ـ زيد سالم

منذ إعان تحرير مدينة املوصل في يوليو/ 
تــمــوز عـــام 2017، واملــديــنــة تــعــانــد االســتــقــرار 
ــدن املــــحــــررة األخـــــــرى كــالــفــلــوجــة  ــ كـــمـــا فــــي املــ
وتــكــريــت وهــيــت، املتمتعة بــهــدوء واســتــقــرار 
أتت  الــتــي  فاملدينة  عـــدة،  أشــهــر  منذ  نسبيني 
الــحــرب على أكثر مــن ثمانني فــي املــائــة منها 
ــفــت عــشــرات آالف القتلى والــجــرحــى من 

ّ
وخــل

أقــرب  أمنيا وعملية  ارتــبــاكــا  أبــنــائــهــا، تشهد 
مـــا تــكــون لــتــنــاســخ املــشــاكــل بـــني يــــوم وآخــــر. 
ع امللف 

ّ
ومن األسباب األساسية لارتباك توز

األمـــنـــي بـــني ثــــاث ألـــويـــة مـــن الــجــيــش وتــســع 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة وجـــهـــاز شـــرطـــة ضعيف 
ووحــدات ملكافحة اإلرهــاب والتدخل السريع، 
ومع أنها جميعا تجتمع تحت قيادة عمليات 
أن كل تشكيل يعمل بمفرده. ولم  إال  نينوى، 
والجوع  املتردية  االقتصادية  األوضــاع  تْكف 
املستشفيات  ــعـــدام  وانـ ــراض  ــ واألمــ والــبــطــالــة 
واملدارس، فقفز الصراع على منصب املحافظ، 
املــدعــوم  املــرشــح  يتم حسمه ملصلحة  أن  قبل 
الذي  املرعيد،  الشعبي« منصور  من »الحشد 
ــال نــوفــل الـــعـــاكـــوب، على  ــقـ ـ

ُ
خــلــف املــحــافــظ امل

خلفية فاجعة عّبارة دجلة التي راح ضحيتها 
أكثر من 130 شخصا وفقدان 40 آخرين.

ــدت املـــحـــافـــظـــة  ــهــ ــتــــرة األخــــــيــــــرة، شــ ــفــ وفــــــي الــ
تــصــعــيــدًا أمــنــيــا خــطــيــرًا، بــالــتــزامــن مـــع قـــرار 
تسليح 50 قــريــة غــرب املــديــنــة لــصــّد هجمات 
»داعـــــش«، فــشــهــدت املــديــنــة مقتل مــخــتــار مع 
ابن  إلــى  والــدتــه واثنني من أوالده، باإلضافة 
أخيه وإصــابــة آخــريــن مــن العائلة إثــر هجوم 

لندن ـ إياد حميد

ــت طـــائـــرة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد 
ّ
حــط

تـــرامـــب فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
ــة،  ــ ــــس اإلثـــــنـــــني، فــــي زيــــــــارة دولــ ــبــــاح أمــ صــ
ــة مــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــعـ ــ ــزوبـ ــ اســـتـــبـــقـــهـــا بـ
الـــتـــي شــمــلــت امــــتــــداح حــلــفــائــه فـــي الــيــمــني 
البريطاني، مثل بوريس جونسون ونايجل 
فاراج، ومهاجمة خصومه مثل عمدة لندن 

صادق خان. 
ــة زيــــارتــــه الـــتـــي تــســتــمــر ثــاثــة  ــدايــ وفـــــي بــ
إليزابيث  بريطانيا  ملكة  استقبلت  أيــــام، 
الــــثــــانــــيــــة وولــــــــي الــــعــــهــــد األمـــــيـــــر تـــشـــارلـــز 
وزوجــتــه كاميا، تــرامــب وزوجــتــه ميانيا 
فــي قــصــر بكنغهام قــبــل تــنــاول الـــغـــداء مع 
البريطاني  الخارجية  وزير  ص 

ّ
امللكة. ولخ

الرسمي مــن زيــارة  املــوقــف  جيريمي هنت، 

»داعـــش«  تنظيم  مــن  عناصر  قبل  مــن  مسلح 
في ناحية حمام العليل غربي املوصل بحسب 
خلية اإلعام األمني. كما انفجرت عبوة ناسفة 
فت ثــاث ضحايا من 

ّ
الساحل األيمن، خل في 

املدنيني، بموازاة اإلعان عن تحرير مختطف 
من نفس املدينة. كذلك وقع هجوم على سيارة 
تل مع نجله قرب بلدة البعاج 

ُ
بائع مواش، وق
غربي املوصل.

وفي محاولة لحماية األهالي من العصابات 
اللواء  نينوى  عمليات  قائد  أعلن  اإلرهــابــيــة، 
نجم الجبوري، تسليح 50 قرية في املحافظة 
ــار ردود  ــــش«، وهـــو مــا أثـ لــصــد هــجــمــات »داعـ
الدولة«  بيد  الساح  فعٍل بشأن ملف »حصر 
الذي كان قد طرحه رئيس الحكومة عادل عبد 
املهدي، والذي من املفترض أن يكون قد تقدم 

بتنفيذه خال األشهر املاضية.
»العربي الجديد«،  وكشف مسؤول في بغداد لـ
عن »تكليف جديد من رئيس الحكومة عادل 
يتضمن  نينوى  عمليات  لقيادة  املهدي  عبد 
العسكرية في  القيادات  قبل  تقرير من  إعــداد 
خصوصا،  واملــوصــل  عموما  نينوى  مناطق 
يــتــضــمــن رؤيــتــهــم لــلــوضــع الـــعـــام فـــي املــديــنــة 
املقبلة«. وأضــاف  الفترة  به في  ومــا يوصون 
ــــش ومــن  أن »املــــوصــــل مـــهـــددة مـــن بــقــايــا داعـ
عـــصـــابـــات الـــنـــفـــط والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة ومـــن 
وكلها  ــــوالءات  الـ مــتــعــددة  مسلحة  مليشيات 
تــشــتــرك فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي تــقــع بــشــكــل شبه 
يــومــي«، مــؤكــدًا أن »نــيــنــوى أكــثــر املحافظات 
واالقتصادية  األمنية  الناحيتني  من  هشاشة 

في الوقت الحاضر«.
بـــــدوره، قـــال املــتــحــدث بــاســم عــشــائــر نينوى 

ــه »فـــصـــائـــل مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي  ــ الـــوقـــت ذاتـ
دخــلــت عــلــى خــط االســتــثــمــار واالقــتــصــاد في 
املدينة، وهي قادرة على تصفية أي مجتمع أو 
شخصية معارضة لتحركاتها، من أجل البقاء 
الــرابــحــة«، مضيفا »مــا يحدث  الــخــانــة  ضمن 
فــراغ أمني واستهانة  حاليا فــي املــوصــل مــن 

تـــرامـــب بــتــصــريــح أدلــــى بـــه لــهــيــئــة اإلذاعــــة 
أتفق  بأني  أدعــي  »لــن  بــالــقــول:  البريطانية 
شخصيا مــع دونــالــد تــرامــب فــي كــل شــيء. 
ــم حــلــفــائــنــا. يـــأتـــي إلــيــنــا  ولــكــنــه رئـــيـــس أهــ
ليحتفل بــأهــم تــحــالــف فــي الــتــاريــخ«. ومــن 
غير املقرر في هذه الزيارة، أن تجري رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تغادر 
مــنــصــبــهــا يــــوم الــجــمــعــة املـــقـــبـــل، اجــتــمــاعــا 
ــا لـــوجـــه بــالــرئــيــس  خـــاصـــا ورســـمـــيـــا وجـــهـ

األميركي. 
سيلتقيان  الزعيمني   

ّ
إن مـــاي،  مكتب  وقـــال 

الــــيــــوم الـــثـــاثـــاء فــــي مـــقـــر رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
ــن، مــضــيــفــا أنــه  ــارزيــ بــصــحــبــة مـــســـؤولـــني بــ
قبل  الترتيبات،  فــي  معتاد«  غير  شــيء  »ال 
 األخــيــرة 

ّ
أن يــذكــر مــتــحــدث بــاســم مــــاي أن

االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  مستقبل  ستبحث 
التجارية  الــعــاقــات  وستحتل  تــرامــب.  مــع 
األســاســيــة لــبــريــطــانــيــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 
»بريكست« حيزًا كبيرًا من املحادثات، وإن 
كان البعض في اململكة املتحدة يخشى أال 

تجري األمور في مصلحة بلدهم.
وكــان تــرامــب قــد وصــف زيــارتــه لبريطانيا 
بــأنــهــا »شـــديـــدة األهــمــيــة«، قــبــيــل مــغــادرتــه 
البيت األبــيــض مساء أول مــن أمــس األحــد. 
ــر الــخــارجــيــة  وملـــح إلـــى احــتــمــال لــقــائــه وزيــ
البريطاني السابق بوريس جونسون، أحد 
السباق لخافة ماي في داوننغ  متصدري 

ستريت. 
بإمكانية  »أعتقد  األمــيــركــي:  الرئيس  وقــال 
ــده صـــديـــقـــا لـــــي...  ــــون(. أعـــــ ــــسـ ــــونـ لـــقـــائـــه )جـ
تربطنا عاقة جيدة جــدًا«. كما كان ترامب 

قـــد امـــتـــدح جــونــســون يــــوم الــســبــت عــنــدمــا 
وصــفــه بــأنــه ســيــكــون »قـــائـــدًا مــمــتــازًا«، في 
ماي  لخافة  األخير  حظوظ  لدعم  محاولة 
ــة الــحــكــومــة  ــاسـ فـــي زعـــامـــة املــحــافــظــني ورئـ
الــبــريــطــانــيــة. وامـــتـــدح تـــرامـــب أيــضــا زعــيــم 
حــــزب »بــريــكــســت« نــايــجــل فـــــاراج بــالــقــول: 
»تربطني عاقة جيدة جدًا بنايجل فاراج، 
ومـــــع الـــعـــديـــديـــن هـــنـــاك )فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا(، 
وسنرى كيف ستجري األمور. قد ألتقي به. 

يريدون أن نلتقي«.
وكـــان تــرامــب قــد أطــلــق تــصــريــحــات تماثل 
 السياسي لحليفيه جونسون وفاراج، 

ّ
الخط

ــــى الــــخــــروج مــن  ــا بــريــطــانــيــا إلـ ــ عـــنـــدمـــا دعـ
االتحاد األوروبي من دون اتفاق إذا رفضت 
 الحكومة على 

ّ
بروكسل مطالب لندن، وحث

ضّم فاراج إلى فريق التفاوض البريطاني.
فـــي املـــقـــابـــل، لـــم يــســلــم عــمــدة لــنــدن صـــادق 
ــــال فــي  ــــذي قـ ــب، الــ ــرامــ ــــان مــــن هـــجـــمـــات تــ خـ
تغريدات على »تويتر« لم تخل من األخطاء 
اإلمائية، إذ أخطأ في تهجئة اسم خان، إن 
األخير »شديد الغباء« و»غير كفؤ«. وكتب 

تــــرامــــب: »صــــــادق خــــان يـــقـــوم بــعــمــل سيئ 
يتصّرف  حماقة  وبكل  للندن،  كعمدة  جــدًا 
ــات املــتــحــدة،  بــكــراهــيــة تــجــاه رئــيــس الـــواليـ
أهم حلفاء اململكة املتحدة. إنه فاشل كبير 
ويــجــب أن يــركــز على الجريمة فــي لــنــدن ال 
ــّي...«. وتــابــع بــالــقــول: »يــذكــر خـــان جــدًا  ــلــ عــ
بعمدة نيويورك شديد الغباء وغير الكفؤ، 
دي باسيو، الذي قام بعمل سيئ جدًا«. من 
جهته، وصف متحدث باسم خان تغريدات 
ترامب بأنها »صبيانية وال تليق بمستوى 

رئيس الواليات املتحدة«.
ــااًل فــــي صــحــيــفــة  ــقــ ــد نـــشـــر مــ وكــــــان خـــــان قــ
»أوبزرفر« يوم األحد، هاجم فيه اللغة التي 
يــســتــخــدمــهــا تـــرامـــب، واصـــفـــا إيـــاهـــا بأنها 
شــبــيــهــة بــالــلــغــة الــتــي اســتــخــدمــهــا فــاشــّيــو 
أســوأ خطر تتعرض  وأنــه  العشرين،  القرن 
اليمني  قبل  مــن  الليبرالية  الديمقراطية  لــه 
املتطرف. وتعود العداوة بني خان وترامب 
لسنوات عديدة شهدت تصريحات عدائية 
متبادلة. إال أن إحدى النقاط التي يحملها 
ترامب على خان، سماحه بتنظيم تظاهرات 

ضخمة في العاصمة لندن ضّد زيارته.
وســيــحــضــر تـــرامـــب غــــدًا األربــــعــــاء، مــراســم 
الخامسة والسبعني إلنــزال  الــذكــرى  إحــيــاء 
النورماندي في بورتسموث جنوب إنكلترا 
مـــع املــلــكــة والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون. بعد ذلك سيزور مع زوجته أيرلندا 
فــي الــســادس مــن يونيو، ثــم يتوجهان إلى 
الــــنــــورمــــانــــدي فــــي فـــرنـــســـا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــتـــي أعـــدتـــهـــا بــــاريــــس لــهــذه  ــفــــاالت الـ ــتــ االحــ

املناسبة.

»الــــعــــربــــي  ـــ ــــت، فـــــي حــــديــــث لــ ــــويـ ــــحـ مـــــزاحـــــم الـ
في  منخورة  األمنية  »املنظومة  إن  الجديد«، 
عــدة تسيطر  املوصل، وهناك جهات مسلحة 
على املشهد األمني، وبعض هذه القوات غير 
مــوالــيــة لــلــدولــة إنـــمـــا لــهــا والءات ومــصــالــح 
ــرى خـــارجـــيـــة مــن  ــ ــ مــــع جـــهـــات ســيــاســيــة وأخـ
أجــــل تــأمــني مــصــالــحــهــا ولــيــس تــأمــني حــيــاة 
ــة  ــ ــــح أن »املـــشـــاكـــل اإلداريــ املـــواطـــنـــني«. وأوضــ
أمن  كثيرًا على  أثــرت  املدينة  في  والسياسية 
املـــحـــافـــظـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن »عـــلـــى الــحــكــومــة 
أمــن املوصل  أن  املركزية في بغداد، أن تعرف 
ال يحققه غير أهالي املدينة وليست قوات من 
األمــوال  الحصول على  املدينة، هدفها  خــارج 
بــطــرق شــرعــيــة أو غــيــر شــرعــيــة«، متهما في 

بــأرواح املواطنني تتورط فيه جميع الجهات 
الحكومية واألمنية، املركزية واملحلية«.

مــن جهته أشـــار عــضــو لجنة األمـــن والــدفــاع 
الــورشــان، إلــى أن  في البرملان، النائب لطيف 
»الــهــجــمــات األخــيــرة ليست عــرضــيــة، فمقتل 
بالدليل  أثبت  العليل  حمام  بمنطقة  املختار 
القاطع أن تنظيم داعش ال يزال يملك موالني 
ومنتمني من داخــل املــدن وال بد من معالجة 
»الــعــربــي  هــــذا األمـــــــر«، مــنــوهــا فـــي حـــديـــٍث لـــ
إلــى أن »حــوادث الخطف واالبتزاز  الجديد«، 
لــم تــكــن مــوجــودة فــي املــحــافــظــة قــبــل احــتــال 
تــكــاثــرت بعد  الـــحـــاالت  ــذه  املـــديـــنـــة، إال أن هــ
تحرير املدينة، وهو ما يشير إلى أن الفاعلني 
إنما هي جهات خارجية  املدينة،  من  ليسوا 
تــعــمــل عـــلـــى تــغــيــيــب الـــنـــصـــر املــتــحــقــق عــلــى 
 »ملف االنفات األمني 

ً
اإلرهاب«. وتابع قائا

فــي املـــوصـــل، واالســتــهــتــار مــن قــبــل األجــهــزة 
الــعــســكــريــة والــتــقــصــيــر مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
املــحــلــيــة فـــي نــيــنــوى، ســيــكــون ضــمــن أجــنــدة 
املقبلة،  الجلسات  فــي  الــنــواب  أعــمــال مجلس 
إصــدار  على  املحافظة  عــن  كــنــواب  وسنعمل 
ــتـــجـــاوزات  ــرارات لــلــحــد مـــن الـ ــ ــقـ ــ جــمــلــة مـــن الـ

ومحاسبة املقصرين«.
بــدوره، اعتبر رئيس لجنة األمــن والدفاع في 
الــبــرملــان الــســابــق، حــاكــم الــزامــلــي، أن »خــايــا 
عصابات داعش اإلرهابية استغلت استرخاء 
والتشنج  التصعيد  وحــالــة  األمنية  األجــهــزة 
ــذي تــشــهــده املــنــطــقــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا«،  ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  الفــتــا فــي حــديــٍث لـــ
العمل  تكثيف  إلــى  بحاجة  املــحــررة  »املناطق 

االستخباري«. لم تستقّر أحوال الموصل بعد )زيد العبيدي/فرانس برس(

متابعةتقرير

قرار بتسليح 50 قرية 
في المحافظة لصد 

هجمات »داعش«

ترامب يصف 
عمدة لندن صادق 

خان بـ»شديد الغباء« 
و»غير كفؤ«

بدأ الرئيس األميركي 
دونالد ترامب زيارة 

لبريطانيا أمس اإلثنين، 
بهجوم على رئيس بلدية 

عاصمتها لندن صادق 
خان، ومغازلة وزير 

الخارجية األسبق 
بوريس جونسون
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انقسام الناخبين واستراتيجيات متباينة

عد تنازلي النتخابات إسطنبول

من أبرز نقاط ضعف 
المعارضة عدم 

انسجام مكوناتها

إسطنبول ـ جابر عمر

ف األحزاب التركية جهودها 
ّ
تكث

الستمالة الناخبني، مع بدء العّد 
االنتخابــات  إلعــادة  التنازلــي 
املحليــة فــي مدينــة إســطنبول املقــررة فــي 
23 يونيــو/ حزيــران الحالــي، وذلــك بعــد 
قــرار إلغــاء نتائــج انتخابــات 31 مــارس/ 
آذار املاضي على مســتوى رئاســة البلدية 
الكبــرى، علــى خلفيــة طعن حــزب »العدالة 
والتنميــة« الحاكــم بنتائجهــا، مــع تفــّوق 
مرشــح املعارضــة أكــرم إمــام أوغلــو علــى 
مرشــح الحــزب الحاكــم بــن علــي يلدريــم، 
بفــارق أكثــر مــن 13 ألف صوت. وهو فارق 
 قياســا إلــى عــدد الناخبني 

ً
يعتبــر ضئيــا

فــي املدينــة، والبالــغ أكثــر مــن 10 مايــني 
ونصف املليون ناخب.

وبعــد أن أّدى مرشــح املعارضــة عــن حــزب 
»الشــعب الجمهــوري«، بدعــم مــن تحالــف 
»الســعادة«  حــزب  يضــّم  الــذي  الشــعب 
القومــي،  الجيــد«  و»الحــزب  املحافــظ، 
رئيســا  مهامــه  أخــرى،  علمانيــة  وأحــزاب 
لبلديــة إســطنبول الكبــرى ملــدة 18 يومــا، 
فــي  لانتخابــات  العليــا  الهيئــة  أعلنــت 
النتائــج،  إلغــاء  املاضــي  أيــار  مايــو/   6
أوغلــو  إمــام  فــوز  وثيقــة  وســحب 
ترتبــط  مخالفــات  بحجــة  باالنتخابــات، 
ورؤســائها  االقتراعيــة  اللجــان  باختيــار 
مــن مــاك القطــاع العــام، ووجــود جــداول 
 أن ذلــك يؤثر في 

ً
مــن دون توقيــع، معتبــرة

نتائج االنتخابات. وهو القرار الذي أفرح 
التحالــف  فــي  وحلفــاءه  الحاكــم  الحــزب 
الجمهــوري، وعلى رأســهم حــزب »الحركة 
وحــزب  املتطــرف،  اليمينــي  القوميــة« 
وّجهــت  وقــت  فــي  الكبــرى«،  »الوحــدة 
املعارضــة ســهامها باتجــاه الهيئة العليا 
وقعــت  أنهــا  اعتبــار  علــى  لانتخابــات، 
تحــت تأثيــر الرئيــس رجب طيب أردوغان 

الذي ضغط باتجاه إعادة االنتخابات.
أهميــة  إســطنبول  انتخابــات  وتكتســب 
كبــرى بالنســبة ألردوغــان، إذ إنــه انطلــق 
عــام  فــي  السياســية  حياتــه  فــي  منهــا 
1994، وبقيــت املدينــة فــي قبضــة األحزاب 
عامــا   17 منهــا  عامــا،   25 منــذ  املحافظــة 
فقــدان  ومــع  والتنميــة«.  »العدالــة  بيــد 
العاصمــة أنقــرة فــي االنتخابــات األخيرة، 
 فقــدان إســطنبول شــّكل ضربــة قويــة 

ّ
فــإن

لــم  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  الحاكــم،  للحــزب 
يشــهد انخفاضــا كبيــرًا فــي عــدد ناخبيــه، 
ولكــن فقــدان كبرى املــدن التركية والخزان 
السياســي واالقتصــادي، منــح املعارضــة 

تفّوقا نادرًا.
الكــردي  الصــوت  تأثيــر  واضحــا  وكان 
الكفــة لصالــح املعارضــة، مــا  فــي تغليــب 
دعــا الطرفــني إلــى أخــذ هــذا العامــل بعــني 
اســتراتيجيتهما  تشــكيل  فــي  االعتبــار 

الرســائل وصلــت، مقــّرًا بحصــول أخطــاء 
بــرز  فــي حــني  الحمــات االنتخابيــة،  فــي 
قــادرة  قياديــة  كشــخصية  أوغلــو  إمــام 
علــى أن تقــود املعارضة وتكون مرشــحها 

املستقبلي النتخابات عام 2023.
حملتــه  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  وبــدأ 
أخيــرًا النتخابــات اإلعــادة باســتراتيجية 
جديــدة قائمــة علــى زيــارة الناخبــني فــي 
علــى  وتشــجيعهم  ولقائهــم  بيوتهــم، 
اســتراتيجية  وهــي  ــحه، 

ّ
مرش انتخــاب 

عــام  فــي  أردوغــان  إليهــا  لجــأ  قــد  كان 
إلــى  الحاكــم  الحــزب  عمــد  كذلــك   .1994
التواصــل مــع الناخبــني الذين لم يصوتوا 

علنــت 
ُ
النتخابــات اإلعــادة، وذلــك بعــد أن أ

 4 وهــم  للمرشــحني،  النهائيــة  القائمــة 
، إذ 

ً
عــن األحــزاب السياســية و17 مســتقا

قــّدم حــزب »الســعادة« نجــدت غوكجنــار 
ــح حــزب »الوطــن« 

ّ
ــح عنــه، فيمــا رش

ّ
كمرش

إلــى  إضافــة  يوجــل،  إيلكــر  مصطفــى 
علــي  بــن  والتنميــة«  »العدالــة  مرشــحي 
يلدريــم، و»الشــعب الجمهوري« أكرم إمام 

أوغلو.
ــل 

ّ
حل االنتخابــات،  نتائــج  ــف 

ّ
تكش ومــع 

كل طــرف أســباب فشــله ونجاحــه، وبنــاًء 
علــى ذلــك، بنــى اســتراتيجياته الجديــدة. 
 
ّ
أن االنتخابــات  يــوم  أعلــن  فأردوغــان 

 
ّ
أن ويتوقــع  الســابقة،  االنتخابــات  فــي 
70 فــي املائــة منهــم مــن ناخبــي »العدالــة 
والتنميــة«. كذلــك ذهــب الحــزب إلــى أبعــد 
من ذلك، بالتواصل مع أقارب أبناء مدينة 
إلــى  أصولهــم  تعــود  الذيــن  إســطنبول 
واليــات أخــرى، والتواصــل مــع الجمعيات 
ونواب البرملان، من أجل كسب أصواتهم.

ومــن االســتراتيجيات األخــرى التــي لجــأ 
تغييــر  هــي  والتنميــة«  »العدالــة  إليهــا 
فــوز  ربــط  عــدم  مــن خــال  الخطــاب،  لغــة 
اســتبعاد  وعــدم  الدولــة،  ببقــاء  الحــزب 
اآلخريــن، وعدم اســتخدام لغة اســتقطاب، 
بــل االعتمــاد علــى لغــة تحتضــن الجميــع، 
الناخبــني  تســتميل  التــي  اللغــة  ومنهــا 
األكــراد، وال ســيما املحافظــني منهــم. ومــن 
هنــا، ربمــا يكــون هنــاك تأثيــر أو ارتبــاط 
»العمــال  حــزب  لرئيــس  الســماح  بــني 
بلقــاء  أوجــان،  اللــه  عبــد  الكردســتاني«، 
ذلــك،  مــن حظــر  محاميــه بعــد 8 ســنوات 
ورســائله اإليجابيــة ألنصــاره، ومســاعي 
الناخبــني  الســتمالة  الحاكــم  الحــزب 

األكراد.
األخــرى  االســتراتيجيات  أهــم  ومــن 
مخاطبــة  هــي  والتنميــة«  »العدالــة  لـ
»الشــعب  مرشــح  أنــه  علــى  أوغلــو  إمــام 
اســمه  تنــاول  دون  مــن  الجمهــوري«، 
وإشــهاره، وتــرك املنافســة ألن تكــون بــني 
الحزبني. ويصّب كل ذلك في صالح نقاط 
»العدالــة والتنميــة«، ولكــن ذلــك ال  القــوة لـ
ــل أهمها 

ّ
يلغــي وجــود نقــاط ضعف، يتمث

االنتخابــات.  إعــادة  بقــرار  التشــكيك  فــي 
ــه يتوّجــب على الحــزب الحاكم 

ّ
وعليــه، فإن

الهيئــة  قــرار  بمبــررات  الناخبــني  إقنــاع 
مقــوالت  وتبريــر  لانتخابــات،  العليــا 
املاضــي  مــارس  انتخابــات   

ّ
بــأن الحــزب 

شهدت سرقة أصوات »العدالة والتنمية«.
علــى الجهــة املقابلة، اســتفادت املعارضة 
قت فــوزًا تاريخيا 

ّ
التركيــة مــن كونهــا حق

غيــر  املعارضــة  أطيــاف  مختلــف  بجمــع 
املتجانســة مــا بــني محافظــني ويســاريني 
وقوميــني،  وليبراليــني  وعلمانيــني 
تحــت شــعار واحــد، هــو هزيمــة »العدالــة 
فــي  نجاحهــا  عــن   

ً
فضــا والتنميــة«، 

اســتمالة حــزب »الشــعوب الديمقراطــي« 
فتــرة  مــن  اســتفادتها  وكذلــك  الكــردي، 
التــي  االنتخابــات  نتائــج  فــي  التشــكيك 
أوغلــو.  إمــام  نجــم  ملعــان  فــي  ســاهمت 
علــى  اســتراتيجيتها  بنــت  ولذلــك، 
التــي  املظلوميــة  علــى  األولــى  نقطتــني، 

تعّرضــت لهــا بقــرار اإلعــادة غيــر املقنــع 
الحاكــم  الحــزب  ط 

ّ
وتســل لانتخابــات، 

تكــون  أن  يجــب  مؤسســة  قــرارات  علــى 
وصــف  بحســب  وقضائيــة،  مســتقلة 
املعارضــة، والثانيــة علــى شــخصية إمام 
أوغلــو التــي بــرزت كزعيــم قيــادي بديــل، 
السياســية  الســاحة  شــهدت  أن  بعــد 
التركيــة علــى مدار ســنوات حكم »العدالة 
والتنميــة« فشــل املعارضــة فــي إبــراز أي 
علــى  املعارضــة  وتعــّول  عنهــا.  قيــادي 
علــى  وتأثيرهــا  أوغلــو  إمــام  شــخصية 
»الشــعب  فشــل  إذ  املحافظــني،  الناخبــني 
الجمهــوري« فــي الحصــول علــى أصــوات 
املحافظــني اإلســاميني فــي تركيــا خــال 
شــعار  ويعتبــر  الســابقة.  الســنوات 
املظلوميــة وشــخصية إمــام أوغلــو نقــاط 
قــوة املعارضــة، فيما تبقى نقاط ضعفها 
أطرافهــا،  انســجام  عــدم  فــي  متمثلــة 
مــن  بتأثيــر  األكــراد،  الناخبــني  وتذبــذب 
الــذي  الديمقراطــي«،  »الشــعوب  حــزب 
دائمــا مــا يميــل تجــاه مصالحــه، وربمــا 

يتسبب بخسارة إمام أوغلو.
التركيــة  األحــزاب  أعــدت  وفيمــا 
الناخبــني  الســتمالة  اســتراتيجياتها 
يبــدو االنقســام فــي الشــارع واضحــا إزاء 
املواطنــة  ورفضــت  اإلعــادة.  انتخابــات 
مــع  حديــث  فــي  ديــدا،  ســلمى  التركيــة 
علــى  اإلعــادة،  قــرار  الجديــد«،  »العربــي 
الســنوات  فــي  »االنتخابــات   

ّ
أن اعتبــار 

لــم  مشــابهة  حــوادث  شــهدت  الســابقة 
تتحرك بسببها الهيئة العليا في محاباة 
»كان  أنــه  واعتبــرت  الحاكــم«.  للحــزب 
 يتقّبــل حــزب العدالــة والتنمية 

ّ
األحــرى أن

إصــاح  علــى  وفقهــا  ويعمــل  النتائــج، 
سياســاته التي شــهدت تراجعات كبيرة«. 
مــا  مــع  شــاهن  ســركان  املواطــن  واتفــق 
ذهبت إليه مواطنته، معتبرًا أنه »يتوّجب 
آراء  يحتــرم  أن  والتنميــة  العدالــة  علــى 
 »إمام أوغلو شخصية 

ّ
الشعب«، مؤكدًا أن

جيــدة كان يجــب منحــه الفرصــة إلثبــات 
نفسه، فإّما ينجح أو يفشل، ويكون القرار 

بيد الشارع التركي نفسه«.
فــي املقابــل، قــال املواطــن التركــي ســميح 
ــه »يؤّيــد قــرار إعــادة االنتخابــات، 

ّ
قيــر إن

نظــرًا ملــا شــابها مــن تجــاوزات مــن جهــة، 
جهــة  مــن  النتائــج  فــي  القليــل  والفــارق 
القليــل  الفــارق  »هــذا   

ّ
أن معتبــرًا  ثانيــة«، 

 
ّ
فــإن وعليــه  كبيــرة،  شــبهات  إلــى  يــؤدي 
الشارع هو الحكم بعد تافي التجاوزات، 
بهــا«.  موثــوق  اقتراعيــة  لجــان  وتعيــني 
بــدوره، اتهــم املواطــن علــي جيــرن »جهات 
معارضة تقف ضّد الدولة )في إشارة إلى 
الداعيــة  يتزعمهــا  التــي  الخدمــة  جماعــة 
فتــح اللــه غولــن( بمواصلــة تأثيرهــا علــى 
ل في 

ّ
الحياة السياسية في تركيا، والتدخ

االنتخابــات لقلــب حكم العدالــة والتنمية، 
رافقــت  التــي  التجــاوزات  خــال  مــن 

االنتخابات املحلية«.

سياسة
بدأت األحزاب التركية، وال سيما »العدالة والتنمية« الحاكم، و»الشعب الجمهوري« المعارض، تنفيذ استراتيجيات جديدة الستمالة 
الناخبين في انتخابات اإلعادة لمحليات إسطنبول المقررة في 23 يونيو/ حزيران الحالي، مستفيدًة من نتائج االستحقاق الذي ألغي 

وما رافقه من نقاط ضعف وقوة لدى كل منها

تعّول المعارضة على شخصية إمام أوغلو وتأثيرها )ياسين أكغول/فرانس برس(
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انعكــس انقاب املشــهد في االنتخابات 
 31 فــي  أجريــت  التــي  األخيــرة  املحليــة 
التركيــة،  إســطنبول  فــي  مــارس/آذار 
وفــوز مرشــح املعارضــة فيهــا أكرم إمام 
»العدالــة  حــزب  حســاب  علــى  أوغلــو، 
والتنميــة«، قبــل إلغــاء نتائجهــا، تبــّداًل 
فبعدمــا  الطرفــني،  توّجهــات  فــي  الفتــا 
كانــت املعارضــة فــي الســنوات املاضيــة 
الدخــول  جــدوى  دون  مــن  تحــاول 
ضــد  الهــواء  علــى  علنيــة  بمواجهــة 
دور  املــرة  هــذه  جــاء  الحاكــم،  الحــزب 
مرشــح »العدالــة والتنميــة« النتخابات 
ليعلــن  يلدريــم،  علــي  بــن  إســطنبول، 
اســتعداده ملناظــرة تلفزيونية مباشــرة 
مع مرشح املعارضة عن حزب »الشعب 

الجمهوري« أكرم إمام أوغلو.
وقــال يلدريــم، فــي لقــاء تلفزيونــي، إنــه 
مســتعد ألي مناظــرة تلفزيونيــة، وذلــك 
موافقتــه  أوغلــو  إمــام  أعلــن  أن  بعــد 
علــى  تلفزيونــي مباشــر  لقــاء  أي  علــى 
أنــه  اســتدرك  يلدريــم  ولكــن  الهــواء، 
العمــل  الحزبــني  قيــادة  علــى  »يتوجــب 
املواجهــة«.  لهــذه  التحضيــر  أجــل  مــن 
حــزب  علــى  »يتوجــب  أنــه  وأوضــح 
العدالــة والتنميــة إجــراء اتصاالتــه مــع 
منافســه فــي الشــعب الجمهــوري، وهــو 
ما سيتم خال الفترة املقبلة، من خال 
مســاٍع للتواصل بــني الطرفني، وترتيب 
املناســب«.  بالشــكل  املناظــرة  عمليــة 
املناظــرة  علــى  »املوافقــة  أن  إلــى  ولفــت 

أساســيتني،  نقطتــني  إلــى  ستســتند 
املرشــحني  بموافقــة  تتعلــق  األولــى 
ترتبــط  الثانيــة  والنقطــة  أنفســهما، 
بموافقــة قيــادة الحزبــني«، الفتــا إلــى أن 
»املســؤول عــن الحملــة االنتخابيــة فــي 
العــام  األمــني  نائــب  والتنميــة،  العدالــة 
بإجــراء  ســيبدأ   يافــوز،  إحســان  علــي 
اتصاالتــه قريبــا حــول األمــر، وتحضير 

األرضية الازمة من أجل املناظرة«.
وكان إمــام أوغلــو، قــد أعلــن ســابقا أنــه 

مســتعد ألي مناظرة علنية على الهواء 
عــن   

ً
متســائا يلدريــم،  مــع  مباشــرة 

موقــف خصمــه. وأدى ذلــك إلــى صــدور 
مواقف تتحدث عن أن يلدريم يتحاشى 
الظهــور فــي أي مواجهــة علنية مع إمام 
أوغلو، بعد أن ارتفعت شــعبية األخير، 

إثر فوزه في االنتخابات امللغاة.
دأبــت  املاضيــة،  الســنوات  وخــال 
املعارضــة علــى طلــب املواجهــة العلنيــة 
فــي  والتنميــة«،  »العدالــة  حــزب  مــع 
شــهدتها  التــي  االنتخابــات  مختلــف 
دعواتهــا  تصطــدم  وكانــت  البــاد، 
والتنميــة«.  »العدالــة  مــن  بتجاهــل 
العــام  الرئاســية  االنتخابــات  وخــال 
املاضــي، طلــب مرشــح املعارضــة محــرم 
طيــب  رجــب  الرئيــس  مواجهــة  إنجــه 
يســتجب  لــم  األخيــر  ولكــن  أردوغــان، 

لتلك الدعوات.
ويأتي ذلك فيما أظهر آخر استطاعات 
إمــام أوغلــو علــى نظيــره  الــرأي تفــوق 
شــر 

ُ
ن اســتطاع  وفــق  نقــاط،   3 بفــارق 

مــن  بطلــب  شــركة  وأجرتــه  أخيــرًا 
أن  املتوقــع  ومــن  والتنميــة«.  »العدالــة 
يســتثمر إمــام أوغلــو فــي حــال حصــول 
املناظــرة، املعلومــات التي حصل عليها 
مهامــه  فيهــا  اســتلم  يومــا   18 خــال 
التصويــب  ملحاولــة  للبلديــة،  رئيســا 
فــي  والتنميــة«  »العدالــة  مســيرة  علــى 

حكم إسطنبول منذ 17 عاما.
جابر...

يلدريم مستعد لمناظرة تلفزيونية
بعدمــا كان حــزب »العدالــة والتنميــة« يرفض على مدى ســنوات أي مناظرة مباشــرة مع 
المعارضــة قبــل االنتخابــات، أعلــن مرشــح الحزب بن علــي يلدريــم اســتعداده لمناظرة ضد 

منافسه في انتخابات إسطنبول أكرم إمام أوغلو

يحاول يلدريم إبعاد تهمة تهربه من المواجهة 
)سرهات كاغداس/األناضول(

الثالثاء 4  يونيو/ حزيران 2019 م  1  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1737  السنة الخامسة
Tuesday 4 June 2019

9

قفزة أسعار تذاكر الطيران في الكويت
الكويت ـ أحمد الزعبي

تشــهد الكويت حاليا موســم ســفر مزدحما بشكل 
كبير، حيث بدأ املواطنون واملقيمون في التجهيز 
لرحاتهــم الصيفيــة خــارج البــاد، وهــو مــا أدى 
إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لجميع الوجهات الرئيسية 

خال موسم العطات الصيفي بشكل مبالغ فيه.
وحســب تقريــر عــن أســعار تذاكر الطيران فــي الكويت، صادر 
عــن شــركة مباشــر العاملــة فــي مجال حجــوزات الطيران، فإن 
تذاكــر الطيــران قفــزت بنحــو 200% خــال العطلــة الصيفيــة 
لهــذا العــام مقارنــة مــع املوســم املاضي، وهو مــا يفوق حاجة 
الكثيرين ممن يرغبون بالسفر لقضاء عطاتهم في الخارج.
عليــه،  الجديــد«  »العربــي  حصلــت  الــذي  التقريــر  ويوضــح 
أن هنــاك عوامــل كثيــرة ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع الجنونــي 
بأسعار التذاكر خال هذا العام، أبرزها التوترات السياسية 
فــي املنطقــة، واســتغال شــركات الطيران الضطــرار الوافدين 

إلى الحجز للسفر إلى بلدانهم.
وحول أبرز الوجهات التي استحوذت على الحجوزات خال 
الصيف، يشير التقرير إلى أن لبنان ومصر ودبي بالصدارة، 
حيث ارتفعت أسعار التذاكر إلى هذه البلدان بنسبة %150، 

فيمــا كانــت االرتفاعــات الجنونيــة باألســعار إلــى الوجهــات 
األوروبيــة، مثــل تركيــا ولنــدن وجورجيــا، بنســب تصــل إلــى 

.%200
أن  إال  االرتفاعــات،  مــن  الرغــم  علــى  إنــه  التقريــر  ويقــول 
الحجــوزات علــى الرحــات املتوجهــة إلــى هــذه الــدول، تعتبــر 

كاملة العدد، حيث تخطت نسبة املقاعد املحجوزة الـ%95. 
وبحسب رصد للتقرير، تبني أن متوسط سعر تذكرة السفر 
من الكويت إلى لندن، على منت الدرجة العادية بشركات عدة 
تراوح بني 3500 إلى 4000 دوالر، مقابل ما بني 1000 و1500 

دوالر في األيام العادية.
للســياحة  الصفــاة  عــام شــركة  الكنــدري، مديــر  وقــال ســالم 
األســعار مشــتعلة بســبب  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ والســفر، 
كثــرة الطلــب وقلــة املعــروض مــن املقاعــد بشــركات الطيــران، 
األســعار  الشــركات ومضاعفــة  اســتغال  إلــى  أدى  مــا  وهــو 

بشكل مبالغ فيه وغير مسبوق. 
الحالــي،  املوســم  خــال  كاف  غيــر  التذاكــر  »عــدد  ويضيــف: 
مقارنة بأعداد املســافرين، وهو ما دفع عددا كبيرا منهم إلى 
اللجوء للسفر عبر الترانزيت للوصول إلى الوجهة املطلوبة، 
للحصــول علــى مقاعــد بأســعار مخفضــة عــن الســفر املباشــر 
للوجهــة«. ويقــول إن الخارطــة الســياحية فــي الكويت تغيرت 

وجهــات  ظهــور  مــع  املاضيــني،  العامــني  خــال  كبيــر  بشــكل 
املواطنــون  أصبــح  التــي  أوروبــا  شــرق  بلــدان  مثــل  جديــدة، 
يفضلــون قضــاء عطاتهــم فيهــا، مثــل جورجيــا والبوســنة، 
فيهــا وتمتعهــا بطبيعــة  اإلقامــة  أســعار  انخفــاض  ظــل  فــي 
مميزة، مشيرا إلى أن األوضاع االقتصادية تلعب دورا كبيرا 
فــي ترتيــب أولويــات الســائح الــذي يبحــث دائمــا عــن أفضــل 

األسعار وأحسن وسائل الراحة املتاحة في تلك الدول.
والســفر  الســياحة  مكاتــب  اتحــاد  رئيــس  نائــب  وحــذر 
الكويتــي محمــد املطيــري مــن املكاتــب واملواقــع التــي تســتغل 
حاجــة املســافرين ألســعار مخفضــة، وتقــوم بالنصــب عليهم 
وإيهامهــم بأنهــا تقــدم لهــم تذاكــر مخفضــة، مشــيرًا إلــى أن 

أسعار التذاكر موحدة وثابتة من شركات الطيران.
رصــد  االتحــاد  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ املطيــري  وأضــاف 
أخيــرا ممارســات قــد تضــر بحرية املنافســة في ســوق الســفر 
والسياحة، بني كل مكاتب وشركات السفر والسياحة، والتي 
تتمثــل فــي قيــام بعــض مكاتــب الســفر والســياحة واملواقــع 
التابعــة لهــا بتقديــم خدماتهــا مــن حجــز وبيــع تذاكــر الســفر 
والســياحة وغيرهــا بأقــل مــن ســعر الكلفــة الفعليــة، مــا أضــر 
باملكاتــب األخــرى، وُيخل بحرية املنافســة بــني جميع مكاتب 

السفر والسياحة.

لندن ـ العربي الجديد

تعيش أسواق النفط حالة من التذبذب، فقد انخفضت 
األســعار بنحــو 1%، صبــاح أمــس االثنــني، لتواصــل 
خســائرها البالغة ما يزيد عن 3% منذ الجمعة، حني 
انخفضــت األســعار لتتكبــد أكبــر خســارة شــهرية فــي 
ستة أشهر في ظل ركود الطلب، في الوقت الذي تغذي 
فيــه الحــروب التجاريــة املخاوف من تباطؤ اقتصادي 
عاملــي. لكــن األســعار عادت وارتفعــت عصر أمس، بعد 
فــي  ُمصــدر  أكبــر  الســعودية،  مــن  تطمينــات  أدت  أن 
العالــم للخــام، لتوقــف الخســائر الثقيلــة التــي ُمنيــت 

بهــا األســعار األســبوع املاضــي. وأشــارت الســعودية، 
أكبــر منتــج فــي منظمة أوبك، إلى أن املنظمة وروســيا 
لتجنــب  العامليــة  الخــام  إمــدادات  إدارة  ســتواصان 
وجــود فائــض. ونقلــت صحيفــة عــرب نيــوز اململوكــة 
للســعودية عــن وزيــر الطاقــة فــي اململكــة خالــد الفالــح 
قوله »ســنفعل ما هو ضروري للحفاظ على اســتقرار 
الســوق بعــد يونيــو /حزيران. بالنســبة لــي يعني هذا 
خفض املخزونات من مستوياتها الحالية املرتفعة«.

وُمنيت أســواق النفط بأكبر خســارة شــهرية في ســتة 
أشــهر فــي مايــو/ أيار مع ركود الطلــب نتيجة تأجيج 
االقتصــاد  نمــو  علــى  املخــاوف  التجاريــة  الحــروب 

العاملــي. ونقلــت »رويتــرز«، أمــس، عــن مذكــرة أعدهــا 
ميثــون فرنانــدو، وهــو محلل االســتثمار لــدى ريفكني 
لــأوراق املاليــة، قــال فيهــا إن أســعار النفــط تنخفــض 
بفعــل توتــرات تجاريــة جديــدة بعدمــا هــدد الرئيــس 
األميركي دونالد ترامب بفرض رســوم على املكســيك، 
أكبــر الشــركاء التجاريــني للواليــات املتحــدة واملــورد 

الكبير للنفط الخام.
إن  الجمعــة،  شــرت 

ُ
ن مذكــرة  فــي  باركليــز،  بنــك  وقــال 

اســتهاك الواليات املتحدة من النفط في مارس/ آذار 
انخفــض علــى نحــو كبيــر علــى أســاس ســنوي للمــرة 
األولــى منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2017، إذ هبــط الطلــب 

ســنوي.  أســاس  علــى  يوميــا  برميــل  ألــف   370 نحــو 
أوقــات  خــال  املاليــة  لأســواق  تقليــدي  تحــرك  وفــي 
الضبابيــة، ارتفــع الذهــب، أمس، ألعلى مســتوياته في 
أكثر من شهرين في الوقت الذي باع فيه املستثمرون 
األصــول عاليــة املخاطر مثل النفــط ووضعوا أموالهم 
املعــدن  مثــل  آمنــا  مــاذا  عتبــر 

ُ
ت التــي  األصــول  فــي 

النفيس.
االســتثمار  بنــك  قــال  التوقعــات،  مســتوى  وعلــى 
غولدمان ســاكس إن من املرجح أن تظل أســعار النفط 
الخــام مســتقرة حــول مســتوياتها الحاليــة مــع تنامي 

الضبابية الكلية وارتفاع اإلنتاج األميركي.

أسعار النفط ترتقع عقب تطمينات سعودية

انكماش 
األسواق يخفض 

مبيعات كيا
كيــا  شــركة  أعلنــت 
مبيعاتهــا  أن  موتــورز، 
 3.4 بنســبة  انخفضــت 
في املائة الشهر املاضي، 
مــن جــراء ضعــف الطلــب 
األســواق  مــن  كل  فــي 

املحلية والخارجية.
 239 نحــو  كيــا  وباعــت 
مايــو/  فــي  مركبــة  ألــف 
مقابــل  املاضــي،  أيــار 
فــي  وحــدة  ألــف   247.5
العــام  مــن  الشــهر  نفــس 
املاضــي، لقلــة املوديــات 
املتنافســة،  الجديــدة 
الشــركة  ملــا ذكرتــه  وفقــا 
فــي بيــان أوردتــه وكالــة 
الكوريــة  يونهــاب 
الجنوبية، أمس اإلثنني.

املبيعــات  وانخفضــت 
املحلــي  الســوق  فــي 
املائــة  فــي   8.6 بنســبة 
علــى أســاس ســنوي إلى 
الشــهر  وحــدة  ألــف   43
املاضــي، مقابــل مــا يزيد 
علــى 47 ألــف وحــدة فــي 
 .2018 مــن  الفتــرة  نفــس 
مبيعاتهــا  وتراجعــت 
بنســبة  الخــارج  فــي 
نحــو  إلــى  باملائــة   2.2
ألــف وحــدة، مقابــل   196
200.5 ألــف وحــدة خــال 
الفتــرة نفســها مــن العــام 

املاضي.

انخفاض العجز التجاري التركي
قالت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، أمس اإلثنين، 
أساس  على   %76.56 انخفض  التركي  التجاري  العجز  إن 
أيار إلى 1.83 مليار دوالر وفقًا لنظام  سنوي في مايو/ 
التجارة الخاص. وأظهرت البيانات التي أصدرتها بكجان 
دوالر،  مليار   17.83 إلى   %19.21 انخفضت  الواردات  أن 
بينما ارتفعت الصادرات 12.21% إلى 16 مليار دوالر في 
التجارة  أنه وفقًا لنظام  البيانات  أيار. كما كشفت  مايو/ 

العام، بلغ العجز التجاري 1.77 مليار دوالر.

صندوق استثمار بين الصين وروسيا
المباشر  االستثمار  صندوق  رئيس  ديمترييف  كيريل  أكد 

الروسي  السيادي  الثروة  صندوق  أن  اإلثنين،  الروسي، 
مقوم  جديد  مشترك  صندوق  عن  اإلعالن  يعتزم 
باالستثمار  سيقوم  األسبوع  هذا  الصين  مع  باليوان 
سان  منتدى  في  سيتم  اإلعالن  أن  وأضاف  روسيا.  في 
 8-6 في  يُعقد  الذي  الدولي  االقتصادي  بطرسبرغ 
يونيو/ حزيران، ويرأسه الرئيس فالديمير بوتين. وسيحضر 

المنتدى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

مصر تقترض 715 مليون دوالر
لبيع  عطاء  طرح  عن  المصري،  المركزي  البنك  أعلن 
بقيمة 715 مليون دوالر  بالدوالر  أذون خزانة مقومة 
ألجل عام في العاشر من يونيو / حزيران الجاري. وستتم 

يحل  الذي  اليوم  ذات  يونيو،   11 في  العطاء  تسوية 
عام  ألجل  دوالرية  خزانة  أذون  استحقاق  أجل  فيه 

بقيمة 715 مليون دوالر.

تملك كامل للشركات في البحرين
ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن المملكة سمحت 
للشركات األجنبية بتملك 100%  في مشروعات استخراج 
النفط والغاز الطبيعي، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء 
ولتحقيق  األحد.  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
ذلك، يجب أن تكون الشركة األجنبية األم وقعت أو في 
المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط 

والغاز الطبيعي مع حكومة البحرين.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال تنمية اقتصادية بال استقرار 
سياسي وأمني حقيقي، وال 

انتعاش اقتصاديا في ظل حكم 
عسكري يسيطر على مفاصل 

الدولة بما فيها االقتصاد والبزنس، 
ولن يستطيع مواطن أن يشكو 

من سوء أحواله املعيشية في ظل 
وجود سلطة عنوان حكمها هو 
الحكم بالحديد والنار والقبضة 

األمنية واالعتقاالت وسجن 
املعارضني السلميني واملحتجني 

على أوضاعهم املعيشية، واإلنسان 
الذي ال يتمتع بحريته كاملة لن 
يعمل ولن ينتج ولن يمثل قيمة 

مضافة لإلنتاج واملجتمع، بل وقد 
 
ً
يكون عنصرا محبطًا ومعرقال

ملن حوله.
وما فعله عسكر السودان، فجر 

أمس، من محاولة فض االعتصام 
بالقوة من أمام مقر قيادة الجيش 

ال يصب في صالح االستقرار 
االقتصادي واالجتماعي للبالد، 

وقبله االستقرار السياسي 
واألمني، وإنما يؤجل كل ذلك ألجل 

غير مسمى، وقد تغرق محاوالت 
العسكر املتهورة تلك البالد في 

قالقل سياسية ومجتمعية، وربما 
في بحور من الدم ال قدر الله.

الشعب السوداني ثار على حكم 
البشير الذي امتد لثالثني عاما، 

ثار ألنه يريد حكومة مدنية 
منتخبة وحكما رشيدا وتفعيل 

دولة القانون واالستفادة من 
ثروات البالد املنهوبة من الذهب 

والنفط والزراعة وغيرها، ثار ألنه 
وجد صعوبة في الحصول على 

رغيف الخبز في بلد يعد سلة 
غذاء العالم وواحدا من أكبر دول 

العالم إنتاجا للثروة الحيوانية، ثار 
ألنه لم يجد سوالرًا وال بنزينًا في 
محطات الوقود، وكان يجري في 
الشوارع لساعات للفوز بأنبوبة 

غاز يطهو بها طعاما ألوالده، ثار 
عندما اختفت السيولة النقدية من 

البنوك وماكينات الصرف اآللي، 
وعندما انهارت عملته الوطنية رغم 
تحويالت تقدر بمليارات الدوالرات 

سنويا يقوم بها نحو 5 ماليني 
مغترب، ثار ألن سياسات النظام 
الحاكم تسببت في فصل جنوب 

السودان عن شماله، ثار على الظلم 
والقمع، وقبلها على الفقر والبطالة 

وانتهاك حقوق أدميته.
وبدال من أن يحظى الشعب 

السوداني الثائر بحكومة مدنية 
منتخبة تعمل على امللفات العاجلة، 

وفي مقدمتها سوء الخدمات في 
الصحة والتعليم وتردي األوضاع 

املعيشية، إذا باألرض تنشق 
لتخرج له انقالبا عسكريا جديدا 

يسعى بكل قوته للحفاظ على 
النظام الحاكم مع التضحية برأسه 

فقط متمثال في البشير.
انقالب أغراه بريق السلطة التي 

تدحرجت إلى حجره بني ليلة 
وضحاها، وأغرته كذلك مئات 

املاليني من الدوالرات وآالف 
األطنان من املشتقات البترولية 

التي تلقاها من السعودية 
واإلمارات عقب انقالبه، مع وعود 
بتحويل مليارات أخرى في حال 
اإلجهاض على الثورة والقضاء 

عليها حتى ولو كرر نموذج 
مذبحة رابعة في مصر وقتل مئات 

السودانيني واعتقل اآلالف.

عسكر السودان 
وقتل التنمية

الثالثاء 4  يونيو/ حزيران 2019 م  1  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1737  السنة الخامسة
Tuesday 4 June 2019
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

السياسية  األزمـــة  وســط تصاعد 
ــلــــس  ــجــ فــــــــي الـــــــــــســـــــــــودان بــــــــن املــ
واملحتجن  االنــتــقــالــي  العسكري 
بعد مــجــزرة االعــتــصــام، يكابد أغــلــب أربــاب 
األســـــر فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومــخــتــلــف 
املحافظات من أجل الحصول على السيولة 
الـــازمـــة لـــشـــراء مــســتــلــزمــات الــعــيــد، فـــي ظل 
والتي  الوطنية  العملة  شــح  أزمـــة  اســتــمــرار 
تــجــاوزت نحو عــام و4 أشهر، منذ تفّجرها 

في فبراير/شباط 2018.
كــمــا تــواجــه األســـر ارتــفــاعــا كــبــيــرًا فــي أســعــار 

مابس العيد ومختلف السلع، باإلضافة إلى 
شح العديد من املنتجات.

ورغــــــم أن أزمــــــة الـــســـيـــولـــة وتـــفـــاقـــم األزمــــــات 
ــة فــي  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ املــــعــــيــــشــــيــــة مــــــن األســـــــبـــــــاب الــ
االحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــاخــــطــــة مــنــذ 
ديسمبر/كانون األول املاضي والتي أطاحت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، إال أنـــهـــا ال 
تـــزال تــــراوح مــكــانــهــا، مــا يــؤكــد فــشــل املجلس 
إيجاد حلول جذرية  في  االنتقالي  العسكري 

لها، حسب مراقبن لـ »العربي الجديد«.
وقــال رب أســرة من داخــل أحــد محال املابس 
ــه، إن  ــلــ ــســــوق الــــعــــربــــي، خـــيـــري عـــبـــد الــ ــي الــ فــ
الفئات  األسعار مرتفعة بشكل كبير ملختلف 
املعيشية هو  أزماتنا  يزيد من  ومــا  العمرية، 
استمرار شح السيولة التي جعلت امليزانية ال 

تكفي لشراء مستلزمات العيد.
وأضــــاف عــبــد الــلــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه 
التي  مــن مؤسسته  االقــتــراض  إلــى  سيضطر 
الــذي  املبلغ  فــي  الــفــجــوة  لتغطية  فيها  يعمل 

يحتاجه لشراء مابس العيد ألسرته.
ورصدت »العربي الجديد« في جوالتها على 
أســـواق فــي الــخــرطــوم حــالــة استياء كبير من 

محمد عــلــي ازيــــرق، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
ارتفاع أسعار مكونات املخبوزات رفع التكلفة، 
مبينا أن أسعار كعك العيد زادت بنسبة تصل 

إلى 100% مقارنة باملوسم السابق.
ــــودا وضعفا  ــــح أن األســـــواق تــشــهــد ركـ وأوضـ
إلــى خسائر فادحة  البيع، مــا أدى  فــي حــركــة 

للتّجار.
وقــــال الــتــاجــر مــحــمــد الــحــســن نــــور الــــدائــــم، لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن العيد هــذا املــوســم من 
أســوأ املــواســم على اإلطـــاق، في ظل التراجع 
املـــلـــحـــوظ فـــي الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، وعـــــدم قـــدرة 
عــامــة الــتــجــار عــلــى اســتــيــراد ســلــع وبــضــائــع 
أن  إلــى  السيولة، مشيرا  أزمـــة  جــديــدة بسبب 
أغلب البضائع التي يقومون بعرضها قديمة 

وكانت مخزنة في مخازنهم.
وأضاف أن التجار ينتظرون العيد باعتباره 
موسما للربح العالي النتعاش الطلب على 
الشراء، إال أن شح السيولة واالرتفاع الكبير 
في األسعار إلى الضعف في بعض املنتجات 
تسبب في تراجع حركة الشراء إلى الحدود 
إلـــــى ســرعــة  الـــســـيـــولـــة  الــــدنــــيــــا. وأدى شــــح 
نــفــادهــا فــي عــدد كبير مــن أجــهــزة الــصــراف 

اآللـــي والــبــالــغــة إجــمــالــيــهــا 800 صـــراف في 
تجمهر  لتزايد  نتيجة  الخرطوم،  العاصمة 

املواطنن أمامها طلبا للسيولة للعيد.
والتقت »العربي الجديد« عددا من املواطنن 
أثناء تجمهرهم بالقرب من صرافات شارع 
ــري األهـــلـــي  ــة، ومـــنـــهـــا الـــبـــنـــك املــــصــ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الــســودانــي والــنــيــل األزرق، في  والــفــرنــســي 
انــتــظــار الــتــغــذيــة فــي مــوعــدهــا املــحــدد بعد 
الـــظـــهـــر، حــيــث طـــالـــبـــوا املــجــلــس الــعــســكــري 
أنهم دخلوا  السحب، خاصة  بــزيــادة سقف 
ــي مـــوســـم الـــعـــيـــد، والــــــــذي يــتــطــلــب تــوفــر  فــ

سيولة أكبر.
وقــال رب أســرة، الزين محمد أحمد، إن زيادة 
أســعــار ســلــع ومــســتــلــزمــات الــعــيــد دفــعــتــه إلــى 
تــقــلــيــص مـــشـــتـــريـــاتـــه إلـــــى أقـــصـــى حـــــد، لــكــي 
والتي  للمناسبة،  املــرصــودة  ميزانيته  توائم 
أكـــد أنــهــا تبلغ أكــثــر مــن 7 آالف جنيه لــشــراء 
املـــخـــبـــوزات الـــجـــاهـــزة والــحــلــويــات ومــابــس 

أطفاله وزوجته.
املشكلة ستزيد مع نهاية موسم  أن  وأضــاف 
عيد الفطر، حيث سيبدأ موسم العام الدراسي 
الجديد، والــذي يتطلب تجهيزات مماثلة من 

أزيــــاء وحــقــائــب وأحــذيــة وكـــراريـــس وغــيــرهــا، 
وامليزانية في النهاية من جيب واحد.

ـــ »الـــعـــربـــي  ــنـــيـــل، لــ وأشـــــــار املــــواطــــن مــحــمــد الـ
الجديد«، إلى استمراره في البحث عن السيولة 
منذ أسبوع من جهاز صرافة إلى آخر من دون 
جــــدوى، بسبب االصــطــفــاف الــطــويــل وســرعــة 
جنيه   2000 تتجاوز  ال  والــتــي  التغذية،  نفاد 
للفرد في الصرافات و500 جنيه من املصارف، 
األسرية، خاصة  االحتياجات  وهي ال تغطي 
الــذي يحتاج إلى مخبوزات  في موسم العيد 
املواطنن  أن  إلى  وحلويات ومابس، مشيرا 
تفاءلوا خيرا بالتعديات الحكومية الجديدة 
ونجاحها في حل هذه األزمة، ولكنها ال تزال 

مستمرة.
ــادرة عـــن الــجــهــاز املــركــزي  ــ ووفــــق بــيــانــات صـ
ــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي(، فــ ــومــ ــكــ لـــإحـــصـــاء )حــ
املاضي، انخفض معدل التضخم خال يناير/

كــانــون الــثــانــي، إلــى 43.45 فــي املــائــة، مقارنة 
فــــي ديــســمــبــر/كــانــون  املــــائــــة  فــــي  مــــع 72.94 
يشككون  اقــتــصــاد  خــبــراء  أن  إال   ،2018 األول 
فــي شفافية هــذه الــبــيــانــات، فــي ظــل االرتــفــاع 

املتواصل في أسعار السلع والخدمات.

أسواق العيد تغري الـمشترين رغم الغالء

معظم السلع شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

التجار يعولون على موسم العيد لتحريك 
)Getty( المبيعات

وتأزم  والحرب  األمنية  االضطرابات  تمنع  لم 
األوضاع المعيشية، الناس من السعي للفرح 
عبر شراء المالبس والكعك. وتباين استقبال 

عربية  دول  في  واألسواق  المواطنين 
أزمات حياتية  السودان  الفطر. ففي  لعيد 
االحتجاجات  استمرار  بسبب  متفاقمة 

المجلس  بين  والمواجهات  الشعبية 
قصد  ليبيا  وفي  والشارع.  العسكري 
المواطنون األسواق لشراء مستلزمات العيد 

في محاولة لالبتعاد عن الحرب ومآسيها، 
إلى  التّجار  سعى  أخرى  عربية  دول  وفي 

كسر الركودباستغالل مواسم الفرح.

محور

ارتفاع أسعار الكعك 
والمالبس... وركود 

في األسواق

تونس ـ إيمان الحامدي

يشكو تــجــار املــابــس واألحـــذيـــة فــي تونس 
من اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة للحد 
من الـــواردات عبر زيــادة الــرســوم الجمركية، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة قــلــصــت من 
ــار فـــي األســــــواق،  ــعــ ــعــــروض ورفـــعـــت األســ املــ
الــكــثــيــرون يــعــولــون عــلــى موسم  بينما كـــان 

عيد الفطر لتنشيط تجارتهم الراكدة.
ــزال حــركــة  ــ ــــول مـــوســـم الــعــيــد، ال تـ ــم دخـ ــ ورغـ
ــة بـــاملـــواســـم  ــارنــ ــقــ ــة، مــ ــعــ ــتــــواضــ األســـــــــــواق مــ
الــســابــقــة، فــي ظــل تــراجــع الـــقـــدرات الشرائية 
للكثير من األسر وتزايد اإلنفاق على الطعام.
ــــى، رئـــيـــس الــغــرفــة  ــــولـ وقــــــال مـــهـــدي عـــبـــد املـ
»العربي الجديد«،  النقابية ملحات املابس، لـ
إن الــعــديــد مــن الــتــجــار فــي وضــعــيــة صعبة، 
على  الجمركية  الــرســوم  خفض  إلــى  مشيرا 
إيجابيا  سينعكس  املــســتــوردة  املنسوجات 

الرباط ـ مصطفى قماس

أنــعــشــت كـــســـوة الــعــيــد الـــتـــي تـــوفـــرهـــا األســـر 
ألطــفــالــهــا، نــشــاط أســـواق املــابــس، فــي األيــام 
استفاد  املغربية، كما  املــدن  األخــيــرة، بجميع 
القطاع املوازي الذي يعتمد على التهريب من 
زيادة إقبال املغاربة على الشراء. حركة مرور 
و»كــراج  »القريعة«  يعرفها سوقا  عادية  غير 
ــدار الــبــيــضــاء، حيث  ــ عــــال« الــشــهــيــران فـــي الـ
املغربية  املــدن  مــن جميع  الجملة  تجار  يقبل 
ــن أجـــــل تـــوفـــيـــر مـــابـــس األطـــفـــال  واألســـــــــر، مــ
فـــي الـــعـــيـــد. يـــركـــز أصـــحـــاب مـــحـــات املــابــس 

عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة والــتــصــدي للسوق 
املوازية، فضا عن توفير عرض مناسب من 
ــدرة الــتــونــســيــن على  ــ املـــابـــس يــتــمــاشــي وقـ

اإلنفاق.
وبـــات االقـــتـــراض تقليدًا راســخــا لـــدى األســر 
التونسية، إذ كشفت بيانات رسمية حديثة 
عن ارتفاع نسبة االستدانة لدى األسر بنسبة 
117 في املائة منذ عام 2010 وحتى منتصف 
العام املاضي 2018، لتبلغ 23.1 مليار دينار 

)8.5 مليارات دوالر(.
وبحسب دراسة للمعهد الوطني لاستهاك 
األول  تشرين  أكتوبر/  في  نشرت  الحكومي 
املـــاضـــي، فــــإن 36.5 بــاملــائــة مـــن الــتــونــســيــن 
لديهم فرد على األقل في العائلة بصدد سداد 
قرض مصرفي و10.3 باملائة لديهم فردان في 
حالة ســداد، فيما يلجأ 19.6 في املائة منهم 
بصفة مستمرة إلى تدبير احتياجاتهم عبر 
االقتراض وهم في حالة سداد دائمة للديون.

ــذه األيـــــــام، عــلــى تــوفــيــر عــرض  ــغـــرب هــ فـــي املـ
إلى  تسعى  التي  األســـر،  ملتطلبات  يستجيب 
تأمن كسوة األطفال بمناسبة العيد. وتفضل 
ــــات  ــاع درجـ ــفــ ــر فــــي ظــــل ارتــ ــ الـــعـــديـــد مــــن األســ
الـــحـــرارة، الــتــوجــه إلــى الــقــيــســاريــات الشهيرة 
ــمــــة(، بــعــد  )مـــنـــشـــآت تـــجـــاريـــة وحـــرفـــيـــة قــــديــ
اإلفطار وصاة التراويح. وقد تحولت األزقة 
الحفاري  »قيسارية«  تخترق  التي  والشوارع 
ــدار  ــالــ بــ الـــشـــعـــبـــي  الـــســـلـــطـــان  ــــي درب  ــــي حـ فـ
الــبــيــضــاء، إلـــى ســـوق كــبــيــرة، حــيــث يتنافس 
عــرض مابس  في  الجائلون  والباعة  التجار 
األطــفــال. ولــم تتحول األســر عن القيساريات، 
الــتــي تــعــد مــنــشــآت تــجــاريــة وحــرفــيــة، وجــدت 
ــم انــتــشــار  ــ ــغـــرب، رغـ ــاملـ ــئـــات الـــســـنـــن بـ مـــنـــذ مـ
ــة فــــي األعـــــــوام  ــثـ ــديـ املــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــحـ
إسماعيل  التجزئة،  تاجر  ويــاحــظ  األخــيــرة. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  السعيدي، 
الــعــديــد مــن املــتــاجــر الــحــديــثــة، أضــحــت تلجأ 

البنك  أحصى  الجمركية،  الــرســوم  وبجانب 
املركزي في أكتوبر/تشرين األول 2017 نحو 
220 منتجا ضمن قائمة من املــواد املمنوعة 
إطــار  فــي  الــتــوريــد بتسهيات مصرفية  مــن 
الحد من عجز امليزان التجاري وتوفير النقد 

األجنبي.
ــن تــقــلــيــص  ــار مــ ــتـــجـ وفـــــي مـــقـــابـــل شـــكـــوى الـ
الــواردات وتأثر أعمالهم، يؤكد املنتجون أن 
القطاعات  أكثر  من  املحلية  النسيج  صناعة 
تضررًا بتدفق السلع الخارجية، حيث تمثل 
لعامة  الحاملة  واملابس  النسيج  منتجات 
»صنع في تونس« النسبة األضعف من بن 
التجارية  املــحــات  تعرضها  التي  املنتجات 

واألسواق الكبرى.
وبحسب بيانات رسمية كشفت عنها جامعة 
معروضات  نسبة  تمثل  النسيج،  )جمعية( 
املــورد بطرق شرعية وغير شرعية  النسيج 
 20 املحلية  الصناعة  توفر  فيما  باملائة،   80

الفترة الحالية  إلــى اإلعـــان عــن تنزيات فــي 
من أجــل تصريف ما توفر لديها من مابس 
خاصة باألطفال. ويذهب إلى أن حرص جميع 
األسر املغربية على شراء مابس لألطفال في 
عيد الفطر وذكرى املولد النبوي، يدفع العديد 
من التجار إلى طرح مابس تستجيب لجميع 
املوازنات، التي تصل أدناها بالنسبة للطفل 
الــواحــد، حسب تــقــديــرات هــذا التاجر إلــى 50 
املـــشـــرف عــلــى مــحــل تــجــاري  دوالرا. ويـــؤكـــد 
ــة«، تــوفــيــق بــنــعــبــد الـــقـــادر،  ــعـ ــريـ ــقـ بـــســـوق »الـ

بــاملــائــة فــقــط مــن املـــعـــروض. وقـــال جــمــال بن 
ســاســي، رئــيــس غــرفــة املــابــس الــجــاهــزة، إن 
خــيــار الــتــوريــد عــلــى حــســاب الــصــنــع املحلي 
فــرضــتــه الــتــحــوالت االقــتــصــاديــة الــتــي مــرت 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــســوق يــوفــر جميع  لـــ
التي تستجيب ملطالب األسر  املابس،  أنــواع 
وال ســيــمــا األطـــفـــال، الـــذيـــن أضــحــى لــهــم رأي 
حاسم في كسوة العيد. ويشير إلى أن األسر 
ــاال عــلــى مــابــس  ــبـ املــغــربــيــة أضـــحـــت أكـــثـــر إقـ
األطـــفـــال مـــن املـــاركـــات الــتــركــيــة، الــتــي أصــبــح 
حضورها قويا في السوق املغربية، ما يدفع 
ضيقهم  عــن  التعبير  إلــى  املحلين  املنتجن 
من تلك املنافسة. غير أنه يرى أن الحضور في 
السوق املحلية، ال يقتصر فقط على املابس 
التركية، فهو يشير إلى استحواذ املابس التي 
تحمل عامة »صنع في الصن« على نصيب 
مهم في السوق، بسبب االستيراد والتهريب. 
وتساهم كسوة األطفال في العيد، في إنعاش 
نشاط القطاع غير الرسمي )السوق املوازي(، 
الذي يساهم في توفير مابس أطفال مقلدة، 
يــتــولــى بــيــعــهــا بــالــتــجــزئــة تــجــار فـــي أســــواق 
شعبية وبــاعــة جــائــلــون. والحــظــت »الــعــربــي 

إلى  الفتا  املاضية،  السنوات  في  تونس  بها 
أن كلفة النسيج املصنع محليا زادت بشكل 
كبير نتيجة تراجع سعر صرف الدينار أمام 
وأجور  الضرائب  وزيــادة  األجنبية  العمات 

العمال.
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ وأضـــــــاف بــــن ســـاســـي لـ
ــيــــروا الــنــشــاط  أن الــكــثــيــر مــــن املــصــنــعــن غــ
وتوجهوا نحو التوريد املباشر، مشيرا إلى 
أن إمكانيات التصنيع املحلي تتقلص بشكل 
مستمر، بسبب زيادة الرسوم املفروضة على 
املـــواد األولــيــة وارتــفــاع سعر الطاقة وأجــور 

العمال.
وبات صنع في الصن وتركيا األكثر حضورًا 
فـــي بــلــد كــــان الــنــســيــج فــيــه الــعــمــود الــفــقــري 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي، بــعــد أن خــســرت تونس 
فــي الــســنــوات الــثــمــانــي األخـــيـــرة الــعــديــد من 
تطوير  على  قدرتها  عــدم  نتيجة  مصانعها 

نفسها وخوض غمار املنافسة.

الجديد« خال جولتها باألسواق أن متوسط 
ــة، فـــي الــقــيــســاريــات  ــ ــذيـ ــ ســعــر املـــابـــس واألحـ
واألسواق الشعبية والحديثة، تتراوح بن 50 
و100 دوالر، لذلك يصبح اإلنفاق على الكسوة 
الــهــم األكــبــر لــألســر، بعدما كــانــت تــركــز خال 
شهر رمضان على الغذاء. ويتزامن العيد هذا 
العام مع حصول العمال واملوظفن على أجور 
شهر مايو/أيار املاضي، ما يوفر لهم إيرادات 
لـــشـــراء كــســوة الــعــيــد لــألطــفــال، بــعــدمــا كــانــت 
الــســابــق،  فــي  الحكومية  واإلدارات  الــشــركــات 
ا منها في غير مواقيتها  تحول األجور أو جزء
ويشتكي  الكسوة.  تكاليف  مواجهة  أجــل  مــن 
املــنــتــجــون املــحــلــيــون مـــن مــنــافــســة الــتــهــريــب 
ــراد الــنــاجــم عـــن اتــفــاقــيــات الــتــبــادل  ــيـ ــتـ واالسـ
الـــحـــر، فــمــبــيــعــات الـــســـوق املــحــلــي، تــصــل إلــى 
ــم، حسب تــقــديــرات عاملن  4.5 مــلــيــارات درهـ
في القطاع، غير أن حصة اإلنتاج املحلي من 

املبيعات ال يتعدى 20 في املائة.

المغرب: مبيعات المالبس ُتنعش القيسارياتخفض الواردات يزعج تجار تونس

زيادة اإلقبال 
على الماركات التركية 

والصينية

الــعــيــد، رغـــم عـــدم الــتــفــاؤل الكبير فــي املــوســم 
الحالي.

وبالنسبة ألسعار السلع الغذائية، وال سيما 
كــعــك الــعــيــد، فــقــد شــهــدت ارتــفــاعــا كــبــيــرا رغــم 

وفرة الدقيق.
وقــــال تــاجــر دقــيــق فــي ســـوق بــحــري، يوسف 
الــضــو، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك وفــرة 
فــي الــدقــيــق بــاألســواق. مبينا أن سعر جــوال 
الدقيق من الشركة يبلغ 800 جنيه، أما الباكت 
10 كـــيـــلـــوجـــرامـــات مــــن الـــدقـــيـــق املــخــصــوص 
أن  وأضــــاف  الــشــركــة.  مــن  440 جنيها  فيبلغ 
الشراء  على  املواطنن  من  كبيرا  إقباال  هناك 

بالتزامن مع اقتراب العيد.
وأوضــح صاحب محل حلواني في أم درمان، 

الغالء وشح السيولة يفاقمان 
ركود األسواق

قبل تجار مابس األطفال والنساء، بسبب ما 
أسموه بموسم الكساد.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشــــــــار تــــاجــــر املـــابـــس 
الـــجـــاهـــزة، عــلــيــان الـــفـــاضـــل، إلــــى أن مــابــس 
األطـــفـــال هــي األعــلــى ســعــرا مــقــارنــة بالفئات 
يتوقف  السعر  أن  األخــرى، موضحا  العمرية 

على حسب خامة وجودة املابس.
ــد أن الـــــدوالر شــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــرا طيلة  وأكــ
الفترة املاضية، واصفا وضع السوق والحركة 
التجارية بالضعيفة، مضيفا أن هناك بعض 
املــواطــنــن بـــدأوا فــي الــشــراء قبل حــلــول شهر 
رمضان بأسعار معقولة، خوفا من ارتفاعها 

مع اقتراب العيد وعدم تمّكنهم من شرائها.
وأضاف أن الحد األدنى لسعر قطعة املابس 
يصل إلى 500 جنيه )الدوالر = 47.5 جنيها( 
بـــن 800 و1000 جنيه  مـــا  يـــتـــراوح  واألعـــلـــى 
لعمر عــام. أمــا األحــذيــة فتتراوح مــا بــن 500 

و700 جنيه.
وأشــــار إلـــى أن أســعــار فــســاتــن الــبــنــات تصل 
جنيه  و900  ســعــر  كــأعــلــى  جــنــيــه   1000 إلــــى 
كأقل سعر، واصفا القوة الشرائية للمواطنن 
بالضعف. وتوقع انتعاش األسواق مع دخول 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  على بعد بضعة كيلومترات عن جنوب العاصمة 
ــذي يــشــهــد اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة عـــلـــى مـــدى  ــ طـــرابـــلـــس، الــ
في  املناطق  من  بالعديد  التجارية  املحات  تعج  شهرين، 
طرابلس باملواطنن لشراء سلع من حلويات ومابس لعيد 
الفطر املبارك، إذ تسير الحياة في أحياء شمال العاصمة 
أحياء  تعيش  املقابل  وفــي  ووسطها بشكل شبه طبيعي، 

الجنوب أوضاعا صعبة.
وقــــال صــاحــب مــتــجــر لــبــيــع املــابــس مــحــمــد الــتــرهــونــي، لـ 
»العربي الجديد«، إن الناس تعودت على الحرب، والحياة 
أقــبــل الكثير مــن األســـر على  تسير بشكل اعــتــيــادي، حيث 
ــار غــالــيــة  ــعـ شــــراء مــابــس جـــديـــدة لــلــعــيــد، مـــؤكـــدًا أن األسـ
واألعياد مواسم مهمة للتّجار من أجل تسويق السلع رغم 

ارتفاع أسعارها.
ومن جانبه، أكد أحد املتسوقن الطاهر حنيش، لـ »العربي 
الجديد«، أن أهم مشكلة تواجه املواطن هي السيولة غير 

املتوفرة في املصارف وارتفاع األسعار.
وقال حنيش إنه رغم الحرب وصعوبة األوضاع املعيشية 
ما زلنا نبحث عن رزقنا وراحة البال، مضيفا أنه يشتغل 
سائق سيارة نقل جماعي، وأن دخله اليومي يكفيه بالكاد 
على  املعيشية  األوضــاع  وتفاقمت  أسرته.  نفقات  لتغطية 
خلفية استمرار هجمات قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
عــلــى الــعــاصــمــة واشــتــبــاكــهــا املــتــواصــل مــع قــــوات حكومة 

الوفاق الوطني املعترف بها دوليا.
وفي هذا السياق، قال نــازح من منطقة عن زارة، علي بن 
لـ »العربي الجديد«، إن »منزله في مناطق جنوب  ميلود، 
الحرب  مــن جــراء  التدمير والسرقة  مــن  لــم يسلم  طرابلس 
املتواصلة بن الفرقاء، وبالتالي قمت مثل باقي النازحن 
بتأجير شقة في العاصمة، مما ضاعف من نفقاتي املالية«. 
وأضـــاف أنــه رغــم كــل هــذه املــآســي فضلت هــذا الــعــام شــراء 

مابس لألطفال لكي نفرح بالعيد.
وأشار إلى أن الحياة ما زالت بخير، وأن »الخيرين وأبناء 
ــاع املــضــطــربــة عن  ــ األصــــول لــم تــغــيــرهــم الـــظـــروف واألوضــ

مساعدة األسر النازحة«. 
ــارع الـــجـــرابـــة فـــي مــنــطــقــة بـــن عـــاشـــور، مـــن أشــهــر  ــ وفــــي شـ
األحياء التجارية بطرابلس، الحظت »العربي الجديد« في 
لشراء  الفجر  باملتسوقن حتى ساعات  يعج  أنــه  جولتها 

مستلزمات العيد.
وأكد التاجر علي الصيد، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
ــدرة شـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــن بــســبــب الــتــعــامــل  ــاك قــــ ــنـ أن هـ
الحركة  إن  قائا  الــكــاش،  بــدال من  املصرفية،  بالبطاقات 
ــد جــنــوب  ــا ال تـــوجـ ــربـ الـــتـــجـــاريـــة شـــبـــه عــــاديــــة وكــــــأن حـ
طرابلس. وأشار الصيد إلى أن هذا العام شهد ازدحاما 
كبيرا بخاف األعــوام السابقة. ومن جانبه، يرى املحلل 

االقتصادي علي حمودة، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
ا كــبــيــرا مـــن مـــدخـــرات  أن مـــوســـم الــعــيــد يــســتــنــزف جـــــزء
املـــواطـــن، خــاصــة الــــذي يعتمد عــلــى مــرتــبــه، مــشــيــرا إلــى 
إشعال  على  يعملون  السلع  ومـــوردي  التجار  بعض  أن 
األسعار خال هذه الفترة من أجل تحقيق أرباح إضافية، 

ما يفاقم معيشة املواطنن.
وال تزال عشرات األسر عالقة في جنوب طرابلس وترفض 
الخروج من مناطق االشتباكات املسلحة، إذ نزح منها 85 
ألف ليبي من إجمالي عدد سكانها البالغ 300 ألف نسمة.

ــوارئ التابع  ــطـ وقـــال املــتــحــدث بــاســم جــهــاز اإلســـعـــاف والـ
لحكومة الوفاق، أسامة علي، لـ »العربي الجديد«، إن أحياًء 
انقطعت عنها االتصاالت الهاتفية تماما وكذلك الكهرباء، 
لكننا ننتهز بعض الفرص لندخل ونطلق نداءات بواسطة 

مكبرات الصوت للبحث عن مستجيبن.
الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة  املــتــحــدة لتنسيق  وذكـــر مكتب األمـــم 
وجود أكثر من 400 ألف شخص آخر في املناطق الواقعة 
على بعد كيلومتر واحد من خطوط القتال، والتي تأثرت 

مباشرة بالحرب على العاصمة.
وكشفت عن تدهور الظروف على األرض، مع تزايد نقص 
املياه وانقطاع التيار الكهربائي عن املناطق املتضررة من 
النزاع، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار انخفاض إمدادات 
املياه إلى طرابلس بنسبة 37%، من شبكة النهر الصناعي، 

في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة.
كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء، خـــروج 6 محطات 
العاصمة  جنوب  الــدائــرة  االشتباكات  نتيجة  الخدمة  عن 
طرابلس منذ شهر إبريل/نيسان املاضي. وأضافت الشركة 
أن فــرقــا فنية تــابــعــة لــلــشــركــة لــم تتمكن مــن الـــدخـــول إلــى 
املواقع املطلوبة ملعرفة أسباب خروج املحطات عن الخدمة 

بسبب األوضاع األمنية.

أزمات معيشية 
تحاصر 

السودانيين

أحياء طرابلس تعج 
بالمتسوقين رغم الحرب

أقبل الكثير من الليبيين في 
العاصمة طرابلس على شراء 
مستلزمات العيد رغم الحرب

المالية واإلقتصاد  لوزارة  المكلفة  العام  المدير  أعلنت إخالص حسين، 
والقوى العاملة في والية الجزيرة السودانية، عن اكتمال عمليات صرف 
بالوالية  المرتبات والفروقات لجميع العاملين في الوزارات والمحليات 
الفطر. وأكدت إخالص في  لشهر مايو/أيار إضافة لصرف منحة عيد 
الصرف  أن عمليات  )سونا(،  الحكومية  السودانية  األنباء  لوكالة  تصريح 
العسكري  المجلس  توجيهات  حسب  الماضي،  مايو   20 في  انطلقت 

االنتقالي بصرف المرتبات ومنحة العيد للموظفين الحكوميين مبكرا.

صرف المرتبات ومنحة العيد

أزمات معيشية عديدة 
تحاصر السودانيين في 

موسم عيد الفطر، في 
ظل تصاعد االضطرابات 

السياسية واألمنية

شهدت أسواق المالبس 
بالمغرب انتعاشًا ملحوظًا 

في مبيعاتها

العيد يكسر ركود األسواق الليبية )كريم صهيب/فرانس برس(
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واشنطن ـ العربي الجديد

اصطفت الــبــنــوك الــكــبــرى فــي وول 
من  املستثمرين  لتحذير  ستريت، 
مــخــاطــر الــركــود املــتــزايــدة، بسبب 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة املــتــصــاعــدة بـــن الـــواليـــات 
ــه لــيــس من  املــتــحــدة والـــصـــن، مــشــيــرة إلـــى أنـ
املتوقع التوصل التفاق تجاري بن واشنطن 
املقرر  العشرين  مجموعة  قمة  خــال  وبــكــن، 
عــقــدهــا نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري في 
مدينة أوساكا اليابانية. وتوقع بنك »مورغان 
ستانلي« احتمال بدء ركود عاملي في غضون 
تسعة أشهر في حال فرض الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تــرامــب رســومــا جــمــركــيــة بنسبة 25 
فــــي املــــائــــة عـــلـــى صــــــــادرات صــيــنــيــة إضــافــيــة 
ذلك  على  بكن  ورد  دوالر،  مليار   300 بقيمة 

بإجراءات انتقامية.
لدى  االقتصادين  كبير  أهــيــا،  تشيتان  وقــال 
مــــورغــــان ســتــانــلــي، فـــي مـــذكـــرة لــلــبــنــك، وفــق 
إن  اإلثنن  أمــس  األميركية،  بلومبيرغ  وكالة 

النزاع التجاري قد يستمر لفترة أطول.
وحـــذر كــذلــك بنك »جــيــه بــي مــورغــان تشيس 
آنــد كــو« من ارتــفــاع مخاطر حــدوث ركــود في 
إلــى 40 في  العام الجاري  الثاني من  النصف 
املـــائـــة مـــن 25 بــاملــائــة مــنــذ شــهــر مــضــى. كما 
قلص بنك »غولدمان ساكس غروب« توقعاته 
للنمو األميركي في النصف الثاني من العام 
بحوالي 0.5 في املائة إلى 2 باملائة، مشيرا إلى 
أنه يرى احتماال أكبر لخفض أسعار الفائدة 

من االحتياطي الفيدرالي.
ومـــثـــل هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات قـــد تـــحـــدد مــســار 
أسواق املال العاملية التي تشهد اضطرابات 
بــــاألســــاس بــفــعــل الــتــصــعــيــد املـــتـــبـــادل بن 
ــام  ــ ــــال األيـ الـــصـــن والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة خـ
ــان كــبــيــر  ــمــ ــاســ األخــــــيــــــرة. وقــــــــال بــــــــروس كــ
االقــتــصــاديــن فـــي بــنــك جــيــه بـــي مـــورغـــان: 
اآلن سينخفض    الــعــاملــي  الــنــمــو  أن  »يـــبـــدو 
لبقية هذا العام«. وبــدأت الواليات املتحدة 
في   25 تبلغ  جمركية  رســـوم  تحصيل  فــي 
املائة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى 
املاضي،  السبت  صباح  األميركية،  املــوانــئ 
 200 بقيمة  إطـــار تضييقات على سلع  فــي 
مــلــيــار دوالر ســـنـــويـــا، لـــتـــرد الـــصـــن بــبــدء 
ــوم أعـــلـــى أيـــضـــا عــلــى معظم  ــ تــحــصــيــل رسـ
تشمل  قائمة مستهدفة  في  الـــواردة  السلع 
دوالر.  مليار   60 قيمتها  أميركية  بضائع 
وتشمل زيادة التعريفة الجمركية األميركية 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــســلــع االســتــهــاكــيــة 
واملــكــونــات الــوســيــطــة مــن الــصــن، بــمــا في 
ــاث واملــكــانــس  ــ ــوادم اإلنــتــرنــت واألثــ ــ ذلـــك خـ
تعد  ولــم  ة.  اإلضــــاء ومنتجات  الكهربائية 
املــواجــهــة بــن الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن، 
مــقــتــصــرة عــلــى الــجــبــهــة الــتــجــاريــة، وإنــمــا 
االقتصاد  ركائز  لتطاول  العمق،  إلى  تمتد 
فـــي أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، مـــا يــنــذر 
 في 

ً
بإطالة أمد الصراع، الذي لن يكون سها

ظل الصمود الذي تبديه بكن في مواجهة 
الضغوط املتزايدة من قبل إدارة ترامب.

ــبــــاء الـــصـــن الـــجـــديـــدة  ــالــــة أنــ فـــقـــد كــشــفــت وكــ
»شـــيـــنـــخـــوا« نــهــايــة مــــايــــو/أيــــار املــــاضــــي، أن 
ــة قـــدمـــت عـــلـــى طـــاولـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــكـــومـ »الـــحـ
املـــفـــاوضـــات عـــــددًا مـــن املـــطـــالـــب املــتــغــطــرســة 
نــمــّو املشروعات  الــحــّد مــن  للصن مــن بينها 
تــرامــب بفرض  ولــم يكتف  لــلــدولــة«.  اململوكة 
ــتـــجـــات  ــنـ ــى جـــمـــيـــع املـ ــلــ رســـــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــ
ــم فــــرض حــظــر عــلــى أنــشــطــة  الــصــيــنــيــة، بـــل تـ
شـــركـــة هــــــواوي، عـــمـــاق صــنــاعــة االتـــصـــاالت 
الصينية، ولّوح بمزيد من الشروط على بكن.

وصعدت الصن لهجتها في حربها التجارية، 
املفاوضات،  محملة واشنطن مسؤولية فشل 
بـــدون أن تشير إلــى أي مــخــرج مــن األزمـــة في 
وقت قريب. وووسعت بكن من دائرة املواجهة 
لتشمل بجانب فرض رسوم جمركية بنسبة 
25 فـــي املـــائـــة عــلــى ســلــع أمــيــركــيــة بــقــيــمــة 60 
مليار دوالر، وضع »الئحة ســوداء« لشركات 
أجــنــبــيــة، والــتــهــديــد بــحــظــر تــصــديــر املــعــادن 
النادرة. ويم األحد املاضي، قال وانغ شوين، 
ــر الـــتـــجـــارة الــصــيــنــي، فـــي مــؤتــمــر  ــ نـــائـــب وزيـ
صحافي في بكن، إن الواليات املتحدة تبالغ 

طهران ـ العربي الجديد

»إكسبو  في معرض  إيــران مشاركتها  أعلنت 
في   ،2020 املقبل  الــعــام  تنظيمه  املــقــرر  دبـــي« 
الوقت الــذي أشــارت تقارير غربية إلى أن في 
إيــران  بــن  املنطقة  فــي  املتوتر  املشهد  خلفية 
واإلمــــــارات بــشــكــل خــــاص، تــعــامــات تــجــاريــة 

بمليارات الدوالرات.
وأكد املدير العام للشركة الوطنية للمعارض 
زاده،  حــــســــن  ــمـــن  ــهـ بـ اإليــــــرانــــــيــــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــة  ــالـ ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة نــقــلــتــهــا وكـ فــــي تـــصـ
الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة لــأنــبــاء »ارنـــــــا«، أن 
بـــــاده ســتــشــارك فـــي املـــعـــرض املـــقـــرر إقــامــتــه 

فــــي تـــقـــديـــر الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري بــــن الــبــلــديــن، 
ــه يــجــب عـــدم إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــصــن في  وإنـ
الصناعي  القطاع  في  وظائفهم  البعض  فقد 
ــغ، أن عجز  ــاف وانــ بــالــواليــات املــتــحــدة. وأضــ
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي الــســلــع والــخــدمــات مع 
الــصــن يــقــتــرب بــشــكــل فــعــلــي مـــن 150 مليار 
دوالر وليس كما قال املسؤولون األميركيون 
إنــه 410 مــلــيــارات دوالر، مشيرًا إلــى ضــرورة 
عدم ضم تجارة التجميع الصينية مع أميركا 

في حسابات العجز التجاري.
وتتأهب األسواق العاملية لتداعيات التصعيد 
ــالــــم. ونــصــح  ــعــ بــــن أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الــ
بــنــك مــورغــان ســتــانــي عــمــاءه بــأنــه فــي حــال 
اإلنتاج ستزيد  تكاليف  فإن  النزاع،  استمرار 

وسيقل اإلنفاق الرأسمالي ويتراجع الطلب.

وال تلوح في األفق بوادر للتهدئة، رغم تعويل 
العشرين في  قمة مجموعة  املستثمرين على 
ُينظر  والــتــي  الــجــاري،  الشهر  نهاية  الــيــابــان 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا فــرصــة مــحــتــمــلــة للجانبن 
إلبـــرام اتــفــاق، حيث يتوقع مــراقــبــون حضور 
الرئيسن األميركي والصيني شي جن بينغ.

وقال محللون في بنكي »جيه بي مورغان« 
و»مورغان ستانلي« لفضائية »سي إن بي 
التوصل التفاق،  املتوقع  إنــه من غير  ســي« 
الجانبن  الخطاب من كا  أن  إلــى  مشيرين 
ســـاء فــي األســابــيــع األخـــيـــرة لــدرجــة تجعل 
من غير املحتمل أن تكون هناك صفقة على 
املدى القصير على األقل. وأضاف املحللون 
تشعر  أن  يمكن  التجارية  الــحــرب  تكلفة  أن 
التوترات  تحولت  إذا  قريبا،  الــدولــتــان  بها 

فــي دبــي »إكسبو دبــي« 2020، مشيرًا إلــى أن 
تحقيق أکثر من 45 تريليون دوالر سنويا في 
خال  والخدمات  السلع  من  العاملية  التجارة 
األعــوام األخيرة، يتوقف على إقامة املعارض 
املساحة  أن  إلــى  ولــفــت  املتخصصة.  الــدولــيــة 
املــخــصــصــة لــلــجــنــاح اإليـــــرانـــــي فــــی مــعــرض 
2020، تبلغ ألفن و12 مترًا، متوقعا زيارة ما 
اإليــرانــي  للجناح  زائـــر  25 مليون  عــن  يقل  ال 
ــال إن تــطــويــر  ــ ــــال فـــعـــالـــيـــات املــــعــــرض. وقــ خـ
ــادة الـــصـــادرات مــن خــال إقــامــة معارض  وزيــ
دولية، ووجود شركات إيرانية في الفعاليات 
الخارجية، من األهداف التي يتعن متابعتها 
في العام اإليراني املقبل )يبدأ في 21 مارس/ 

 17 فـــي  لــلــمــشــاركــة  والــتــخــطــيــط   ،)2020 آذار 
مــعــرضــا دولـــيـــا عــلــى صــعــيــد آســيــا وأوروبـــــا 
وأفــريــقــيــا، وكـــذلـــك تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الــدول املجاورة والصن والهند بهدف زيادة 
نــطــاق الــتــعــاون فــي تنظيم املــعــارض وتــبــادل 

فضاء املعارض بن إيران وهذه الدول.
ــتــــوتــــرة بــن  ورغــــــم الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة املــ
اإلمــــارات تصّدرت  أن  إال  عــقــود،  البلدين منذ 
قـــائـــمـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن حـــيـــث الـــتـــبـــادل 
التجاري مــع طــهــران خــال عــام 2017، بقيمة 
13 مليار دوالر تقريبا. وتستحوذ دبي على 
التبادل  إجمالي حجم  املائة من  في   90 نحو 
الــصــادرات اإليرانية نحو  إذ بلغت  التجاري، 
الــــصــــادرات  بــلــغــت  فــيــمــا  دوالر،  ــيـــارت  ــلـ مـ  5

اإلماراتية إلى إيران نحو 7  مليارات دوالر.
ــيـــة، فــإن  ــادر الــرســمــيــة اإليـــرانـ وبــحــســب املـــصـ
اإلمارات هي أكثر دول العالم تصديرًا إليران، 
إذ تــشــكــل صـــادراتـــهـــا نــحــو 30 فـــي املـــائـــة من 
دويتشه  مــوقــع  نقله  مــا  وفـــق  إيــــران،  واردات 

فيله األملاني في مايو/ أيار املاضي.
وتــكــثــف إيـــــران تــحــركــاتــهــا الــخــارجــيــة لــلــحــّد 
مــن تأثير الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة. ويـــوم األحــد 
املاضي، كشف سفير إيران لدى أنقرة، محمد 
فـــرازمـــنـــد، عـــن إطــــاق آلــيــة مــالــيــة جـــديـــدة مع 
التجارية.  املــعــامــات  تسوية  بــغــرض  تــركــيــا، 
كما قال مدير شركة السكك الحديد اإليرانية 
سعيد رسولي، األحــد، إن بــاده توصلت إلى 

اتفاق مع تركيا لتدشن سكك حديد.
املركزي  البنك  اإلثــنــن، طالب محافظ  وأمــس 
اإليراني عبدالناصر همتي، في اجتماعه مع 
نظيره الكوري الجنوبي في سيول، بمعالجة 
ســريــعــة لــلــمــشــاكــل املــصــرفــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
الــتــجــاري، وفــق ما  الــتــبــادل  منتقدًا انخفاض 

نقلت وكالة أنباء فارس.

واشنطن  تقدم  أن  قبل  املحادثات  الستئناف 
تـــنـــازالت«. ورأى مــركــز األبــحــاث فــي كابيتال 
إيــكــونــومــيــكــس، أن قـــوة االقــتــصــاد األمــيــركــي 
الـــجـــاري سمحت  فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام 
لترامب باتخاذ موقف متعنت في املفاوضات 
ــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة  الــتــجــاريــة »لـــكـــن أحـ

تشير إلى تباطؤ حاد، وهو ما يضعف موقفه 
الـــتـــفـــاوضـــي فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن«. 
ــوارث، كــبــيــر االقــتــصــاديــن في  ــ وأكــــد بـــول أشــ
املــركــز فــي تقرير لــه، أن الــعــديــد مــن البيانات 
الصادرة األسبوع املاضي »تشير بما ال يدع 
ــركـــود«. ويــتــزايــد  مــجــااًل للشك إلـــى اقـــتـــراب الـ
القلق عامليا من اتساع نطاق الحرب التجارية 
ــّعـــد تـــرامـــب هــجــومــه  ــدد جــبــهــاتــهــا. وصـ ــعـ وتـ
ــلـــى املـــكـــســـيـــك، حـــيـــث قـــــــرر، يـــــوم الــخــمــيــس  عـ
املـــاضـــي »فــــرض رســــوم جــمــركــيــة نــســبــتــهــا 5 
املكسيك  مــن  اآلتــيــة  البضائع  كــل  باملائة على 
خذ 

ّ
تت لم  ما  يونيو/حزيران«   10 من  اعتبارًا 

لوقف  إضافية  إجـــراءات  املكسيكية  الحكومة 
الواليات  إلى  املهاجرين غير املسّجلن  ق 

ّ
تدف

املتحدة عبر الحدود املكسيكية. وتسبب قرار 

باألسواق  جديدة  صدمة  في  املفاجئ  ترامب 
ــا، بــســبــب مــخــاوف  ــ الــعــاملــيــة املــضــطــربــة أصـ
الصن. وذكــرت صحيفة  التجارية مع  الحرب 
كان  التي  تــرامــب   خطوة 

ّ
أن تايمز،  نــيــويــورك 

ــّددون بـــشـــأن الـــهـــجـــرة، لــقــيــت  ــتــــشــ وراءهــــــــا مــ
معارضة من وزير الخزانة ستيفن منوتشن 
واملــمــثــل الــتــجــاري روبـــرت اليــتــهــايــزر وصهر 
 ميك مولفاني 

ّ
أن إال  تــرامــب جــاريــد كــوشــنــر. 

ترامب   
ّ
إن قــال  األبــيــض  البيت  موظفي  كبير 

»جاّد للغاية« بشأن فرض الرسوم الجمركية. 
وصرح مولفاني لشبكة فوكس نيوز »أتوقع 
تماما أن يبدأ العمل بهذه الرسوم الجمركية 
 عــلــى مــســتــوى 5 فــي املــائــة فــي 10 

ّ
ــل عــلــى األقــ

حــزيــران/يــونــيــو«، مــشــيــرا إلـــى أن مــســؤولــن 
ــتــــجــــاري  ــثــــل الــ ــقـــون املــــمــ ــتـ ــلـ ــيـ مـــكـــســـيـــكـــيـــن سـ

األميركي فــي واشنطن هــذا األســبــوع، لبحث 
ب فرض 

ّ
ما يمكن أن يفعله املكسيكيون لتجن

الرسوم الجمركية. ويتواجد وزير الخارجية 
املكسيكي مارسيلو إيبرارد في واشنطن، منذ 
ــد، ومــن  ــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، عــلــى رأس وفــ يـ

املقّرر أن يلتقي األربعاء نظيره األميركي.
ــا تـــــراجـــــعـــــت األســــــهــــــم األوروبــــــــيــــــــة،  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
وانــخــفــضــت أســعــار الــنــفــط الــعــاملــيــة، ارتفعت 
أســعــار الــذهــب، أمــس اإلثــنــن ألعــلــى مستوى 
فــي أكــثــر مــن شــهــريــن، مــع تــصــاعــد الــتــوتــرات 
املعامات  في  النفيس  املعدن  وزاد  التجارية. 
 1311.24 ــــى  إلـ بـــاملـــائـــة   0.5 بــنــحــو  الـــفـــوريـــة 
دوالرا لأوقية )األونصة( بعد أن المس أعلى 
آذار عند 1312.6  مستوياته منذ 27 مــارس/ 

دوالرا لأوقية.

مصارف أميركا 
تتأهب للركود

إیران تشارك في »إكسبو دبي« رغم التوترات

)Getty( التوترات ترفع تكاليف الشركات وتخفض استثماراتها

التبادل التجاري بين إيران واإلمارات بلغ 13 مليار دوالر في Getty( 2017(تراجع الطلبيات الجديدة المحلية والخارجية )فرانس برس(

)Getty( كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز تجارتها الخارجية

البنوك تدعو 
المستثمرين للتأهب 
للركود خالل النصف 

الثاني

ــة إلـــــى األســـــــــوأ، مـــتـــوقـــعـــن لــجــوء  ــاريـ ــتـــجـ الـ
تــعــديــل سياساتهما  إلـــى  بــكــن وواشــنــطــن 
الــنــقــديــة كـــرد فــعــل. وأصـــــدرت الـــصـــن، يــوم 
األحــــد املـــاضـــي، »كــتــابــا أبـــيـــض« قــالــت فيه 
إن  »الــحــرب الــتــجــاريــة لــم تــعــد إلـــى أميركا 
عــظــمــتــهــا«، مــشــيــرة إلـــى أن األســعــار وكلفة 
الــواليــات املتحدة منذ  فــي  اإلنــتــاج ارتفعت 
رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، 
ــادرات األمـــيـــركـــيـــة إلــى  ــ ــــصـ كــمــا تـــراجـــعـــت الـ

الصن وبات النمو العاملي مهددًا.
وقال تشو شياو مينغ ، املسؤول السابق في 
بلومبيرغ:  لــوكــالــة  الصينية  الــتــجــارة  وزارة 
»أشار الكتاب األبيض إلى أن األزمة التجارية 
ــات املـــتـــحـــدة ســتــطــول،  ــ ــواليــ ــ بــــن الـــصـــن والــ
املـــــبـــــادرة  تــــأخــــذ  أن  الــــصــــن  مـــــن  نــــتــــوقــــع  ال 

تحذیرات متصاعدة 
من تأجج الحرب التجاریة

بــــدأت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــفــيــلــيــبــن، 
مفاوضات تجارية إلبرام اتفاقية حرة، 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، فــي خطوة 
من شأنها زيــادة التجارة واالستثمار 

بشكل كبير بن البلدين.
والـــصـــنـــاعـــة  ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  وقــــالــــت 
املديرة  إن  الجنوبية،  الكورية  والطاقة 
الـــعـــامـــة ملـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــاريـــة 
فـــي الــــــــوزارة يـــو مـــيـــونـــغ-هـــي، ووزيــــر 
التجارة والصناعة الفيليبيني رامون 
ـــعـــا عــلــى اإلعـــــان املــشــتــرك، 

ّ
لــوبــيــز، وق

ــدء املـــــــفـــــــاوضـــــــات فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــبــ ــ ــ ل
ــة ســــيــــول. واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان  ــوريــ ــكــ الــ
عـــلـــى تـــســـريـــع مـــفـــاوضـــات االتـــفـــاقـــيـــة، 
بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 إلقامة 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــن ســيــول 
ومانيا والتوصل إلى إبرام االتفاقية 
بـــمـــنـــاســـبـــة قـــمـــة خــــاصــــة بـــــن كـــوريـــا 

في  عقدها  املــقــرر  وآســيــان،  الجنوبية 
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املقبل 
ــان. وذكــــــرت يــــو، وفــــق بــيــان  فـــي بــــوســ
الـــوزارة الــصــادر أمــس اإلثــنــن، أوردتــه 
وكــــالــــة يـــونـــهـــاب الــــكــــوريــــة، أن كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة والــفــيــلــيــبــن ســتــصــبــحــان 
شريكتن للتعاون االقتصادي الشامل 
في آسيان )منظمة اقتصادية تضم 10 
دول في جنوب شرق آسيا(، مضيفة أن 
االتفاقية ستسهم في زيــادة حــادة في 

التجارة واالستثمار بن البلدين.
وبـــــلـــــغ حــــجــــم الـــــتـــــجـــــارة بــــــن كــــوريــــا 
الجنوبية والفيليبن 15.6 مليار دوالر 
فــي عــام 2018. ومــن املــقــرر بــدء الــدورة 
األولــــــى مـــن املـــفـــاوضـــات ملــــدة يــومــن، 
يونيو/حزيران  من  الرابع  من  اعتبارًا 

الجاري، في سيول.
)يونهاب(

لندن ـ العربي الجديد

انــكــمــش قــطــاع الــتــصــنــيــع الــبــريــطــانــي 
ــار  ــو/أيــ ــايــ ــع فــــي مــ ــوقـ ــتـ ــر مـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
االستفتاء  منذ  األولـــى  للمرة  املــاضــي، 
ــر عـــلـــى خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــاشـ ــبـ املـ

االتحاد األوروبي عام 2016.
وانــخــفــض مــؤشــر مـــديـــري املــشــتــريــات 
الــصــنــاعــيــة فــــي مـــؤســـســـة » آي.إتـــــــش.
إس مــاركــت« إلــى 49.4 نقطة مــن 53.1 
نقطة في إبريل/نيسان، وسط توقعات 
ــن االنــــكــــمــــاش خـــــال الــفــتــرة  بـــمـــزيـــد مــ
بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  وفــق  املقبلة، 
ــإن  ــر فــ ــ ــــؤشــ ــة. وبــــحــــســــب املــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
املــســتــويــات األقــــل مــن 50 نــقــطــة تظهر 

انكماشا في األعمال.
وقــال روب دوبــســون، مدير » آي.إتـــش.
ــد يــســتــمــر الــتــبــاطــؤ  ــ ــــت«: »قـ ــاركـ ــ إس مـ

الحالي في التصنيع، وسيشهد النمو 
االقتصادي تداعيات سلبية في األشهر 
املـــقـــبـــلـــة«، مــشــيــرا إلــــى أن عــــدم الــيــقــن 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد  بـــشـــأن خـ
األوروبي والتوترات التجارية العاملية 
و»التباطؤ الحاد في قطاع السيارات« 

كلها عوامل تعوق هذا القطاع.
ويعاني املصنعون من ارتفاع مستوى 
املــخــزون، فــي ظــل انــخــفــاض الطلبيات 
الـــجـــديـــدة املــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، حيث 
ــت عــــقــــود الــــتــــصــــديــــر بــــأســــرع  ــعــ ــراجــ تــ
ــي خـــمـــس ســــنــــوات،  ــ ــوالـ ــ ــي حـ ــ مــــعــــدل فـ
وفـــق بــلــومــبــيــرغ. وأظــهــر اســتــطــاع أن 
االتحاد  في  املتمركزين  العماء  بعض 
األوروبي حولوا ساسل اإلمداد بعيدًا 
عن بريطانيا، وكانت السلع الوسيطة 
ــــرى،  ــتــــاج ســـلـــع أخـ ــل فــــي إنــ ــتـــي تـــدخـ الـ

األكثر تضررًا.

مفاوضات تجارة حرة بين 
سيول ومانيال

انكماش التصنيع البریطاني 
ألول مرة منذ 2016

مال وسياسة

وتضرر  الركود  خطر  من  الكبرى  األميركية  البنوك  تحذيرات  تصاعدت 
النمو العالمي في األشهر المقبلة، مع تأجج الحرب التجارية، وفتح 
ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  تهديد  بعد  إضافية،  جبهات  واشنطن 

بفرض رسوم جمركية متصاعدة على المكسيك

قال الرئيس دونالد ترامب إن فرض الرسوم على واردات الصين ال تدفع 
التصنيع  شركات  تحفز  وإنها  لالرتفاع،  المتحدة  الوالیات  في  التضخم 
في بكين على االنتقال لمكان آخر. 
اإلثنين،  تویتر،  على  ترامب  وقال 
لبریطانيا:  رسمية  ــارة  زی بــدء  بعد 
الصين  تغادر  الشركات  من  »الكثير 
الوالیات  بما في ذلك  أخرى  لدول 
دفع  تجنب  بهدف  المتحدة، 
»ال  مضيفًا:  الجمركية«،  الرسوم 
أو  التكاليف  فــي  واضــحــة  زیـــادة 
المتحدة  الوالیات  لكن  التضخم، 

تحصل على المليارات«.

ترامب یدافع عن الرسوم

رؤية

عبد التواب بركات

في رمضان من كل عام يكثر نشر نتائج دراسات تؤشر إلى تزايد 
العربية للطعام في الشهر  معدالت استهالك املسلمني في املنطقة 
عن غيره من بقية شهور العام إلى حد اإلسراف والتبذير، بالرغم 

من كونه شهرا للصيام. 
املسلمني  إنفاق  زيــادة  بــاألرقــام  املدعومة  الــدراســات  نتائج  وتظهر 
العرب على الطعام خالل الشهر الكريم. وتركز الدراسات، على نهم 
االستهالك واستهتار املسلمني بالنعمة وزيادة هدر الطعام وإلقائه 
في صناديق القمامة خالل الشهر الفضيل مع تزايد أعداد الجوعى 

في املنطقة.
الخليجية  لــأســرة  اإلنــفــاق  مــعــدالت  أن  اقتصادية  تقارير  وتــذكــر 
في هذا الشهر تعادل قيمة  اإلنفاق في ثالثة أشهر، وأن استهالك 
األسرة فيه يزيد عن غيره من الشهور بنسبة 150%، وأن االستهالك 
الشراء  الخليجية، وأن  إنفاق األسر  السعودية يمثل 75% من  في 

واستهالك السلع في شهر  الصوم يشبه الحمى.
هذه التقارير ال تأخذ في االعتبار أن عدد سكان السعودية يصل إلى 
32 مليون نسمة، وتعداد املواطنني منهم 20.4 مليونا، وال تقر بأن 
االستهالك يزيد في رمضان بسبب زيادة عدد املعتمرين في الشهر 
الكريم إلى 9.5 ماليني، وأن مثل هذا العدد يزور اململكة طوال العام 
غير ماليني الحجاج، وبالتالي تصبح هذه الدراسات غير موضوعية، 
زيــادة االستهالك في رمضان  السعودي  وحــده  املــواطــن  وتحميل 

غير صحيح.
وتقدر الفاو أن حوالي ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البشري على 
هدر وال تستهلك، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليار طن 

ُ
مستوى العالم ت

من األغذية في السنة. وفي الدول الصناعية، ُيهدر الطعام بمعدل 115 
كغم للفرد الواحد، وقرابة 60 كغم للفرد في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، أو املنطقة العربية عموًما، في مقابل 10 كغم للفرد 

في منطقة جنوب الصحراء األفريقية.
ومن حيث نوعية األغذية املهدرة وكلفتها االقتصادية، فإن معظم 
تشمل  الصناعية  الــدول  في  القمامة  في صناديق  املهدرة  األغذية 
اللحوم، واملعجنات، والفطائر، واألسماك واملعلبات، والفواكه والعصائر. 
وفي الدول النامية والعربية، فإن األغذية املهدرة في الغالب تشمل 
الحبوب والخضروات والفاكهة، وشتان بني الكلفة االقتصادية لأغذية 

املهدرة هناك وهنا.
على مستوى  املهدرة  لأغذية  االقتصادية  الكلفة  تبلغ  الفاو،  وفق 
العالم نحو تريليون دوالر كل عام. تهدر الدول الصناعية في أوروبا 
وأميركا الشمالية واليابان ما قيمته 680 مليار دوالر، بينما الدول 
النامية، والتي تقع فيها الدول العربية وأفريقيا وشرق آسيا، مسؤولة 

عن هدر ما قيمته 310 مليارات دوالر، ومن هنا يتضح الفارق.
وتبني اإلحصائيات أن الهدر السنوي من الطعام في السعودية يبلغ 
427 كغم من الطعام لكل فرد، معظمها من األرز الهندي، وهو سلعة 
رخيصة السعر باملقارنة بأسعار اللحوم والدواجن والفواكه. وفي 
اللحوم  مــن  لكن معظمه  إلــى 278 كغم،  الــفــرد  هــدر  أميركا يصل 

واألسماك واملعلبات والفواكه باهظة الثمن.
ا لتقارير الفاو، فإن الدول الصناعية مسؤولة عن نحو 67% من 

ً
وطبق

فاقد اللحوم في العالم. ومعدل استهالك اللحوم فيها يزيد عن 120 
كغم للفرد في السنة، وباستثناء الكويت التي تستهلك 120 كغم، فإن 
السعودية تستهلك 56 كغم، وباقي الدول العربية أقل من ربع الكمية.
الصني، تهدر ما قيمته 32 مليار دوالر من الطعام في السنة، والهند 
40% من إنتاج الفاكهة والخضار بقيمة 8.3 مليارات دوالر تتلف 
بسبب سوء التخزين. وتقر منظمة الفاو بأن األعياد هي أوقات خاصة 
لالحتفال بالطعام وتقديره. وهي تتسم باإلفراط في تناول الطعام 
وهدره بسبب ارتباطها باألطعمة التقليدية، مثل سلطة أوليفيه لرأس 
الحمراء النقالب  الفاصوليا  الجديدة في روسيا، وعصيدة  السنة 
الشمس في كوريا، وخشاف رمضان في الشرق األوسط والهند، 
وفطائر اللحم املفروم لعيد امليالد في إنكلترا، وخبز البواجا لعيد 
فل به في العالم، هناك 

ُ
الفصح األرثوذكسي. وأيًا كان العيد وأينما احت

قصر هدر الطعام 
ُ
عادة نوع خاص من الطعام مرتبط به، فلماذا ن

على املسلمني فقط وفي رمضان؟!
يهدر البريطانيون أطعمة تزيد قيمتها عن املليار دوالر في ليلة عيد 
امليالد فقط، وُيلقون في القمامة حوالي 263 ألف ديك رومي، وعدد 
3.2 ماليني وجبة عيد امليالد الثمينة، وعدد 740 ألف عبوة من حلوى 

البودنغ في ليلة واحدة.
في دراسة لجامعة ستانفورد قالت إن هدر الطعام في الواليات املتحدة 
يزيد عن أي وقت آخر من السنة بمعدل 25% خالل فترة عيد الشكر 
حتى عطلة رأس السنة الجديدة. وتبلغ كمية نفايات الطعام اإلضافية 

25 مليون طن تذهب كلها إلى القمامة.
التالفة  الدولية لأغذية  وكتب غــوردون الزيــل، في موقع املجموعة 
وهدر الطعام، وهو موقع يضم خبراء متخصصني في بحوث الغذاء 
وعلوم التغذية، أن التقديرات تشير إلى أن 7.4 ماليني فطيرة باللحم 
لقى في القمامة في كل عيد ميالد، وأن 4.2 ماليني وجبة 

ُ
املفروم ت

ا إلى سلة املهمالت.
ً

من الديك الرومي واملعجنات الدسمة تسير أيض
حسب شركة ينيليفر، وهي سابع شركة تعمل في مجال األغذية في 
أوروبا، فإن كمية البيرة التي شربها البريطانيون خالل عيد امليالد 
املاضي يمكن أن تمأ 57 حوض سباحة بحجم أوملبي، وأهدروا 740 
ألف طبق من بودنغ الكريسماس، و17.2 مليونا من براعم بروكسل، 

و11.9 مليونا من البطاطا املشوية.
قيمة ما يلقيه املواطن الفرنسي من الطعام في سلة النفايات بني 12 
هدره كل أسرة في 

ُ
و20 مليار يورو في السنة، بينما تبلغ قيمة ما ت

بريطانيا نحو 800 يورو سنويًا، ما يقدر بنحو 6.7 ماليني طن من 
الغذاء سنويًا، بمعنى أن 32 في املائة من الطعام املشترى ال يؤكل.

وفي أميركا، يرمى ما نسبته 30% من الغذاء سنويا، أي ما تصل 
الرمضانية  الــدراســات  إلى 48 مليار دوالر، فلماذا ال تذكر  قيمته 
العالم كله وليس  الهدر في  لتقليل  الخبراء  آراء  ذلــك، وتهتم بطرح 

املنطقة العربية وحدها.
زوفق منظمة الفاو، فإن البلدان النامية تفقد 40% من األغذية فيها 
خالل مرحلة اإلنتاج والتداول بسبب تخلف مرافق التعبئة والنقل 
والتخزين، وتقع مسؤوليتها على الحكومات، واألقل بكثير من الطعام 

هو ما ُيهدر عند املستهلكني. 
األغذية عند  هدر 40% من 

ُ
ت الصناعية، حيث  الــدول  في  والعكس 

واألقـــل  املــســرفــة،  االســتــهــالكــيــة  سلوكياتهم  بسبب  املستهلكني، 
بكثير من الطعام يضيع خالل مراحل اإلنتاج حتى مرحلة ما قبل 
االستهالك، بسبب اهتمام حكومات هذه الدول بمرافق تعبئة ونقل 

وتداول وتخزين األغذية.

حقيقة اإلسراف 
في رمضان
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سيّار الجميل

كــان رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، عـــادل عبد 
املـــهـــدي، قـــد وعــــد قــبــل ســبــعــة أشـــهـــر مع 
ة 

ّ
بتطبيق خط الدستورية،  اليمني  حلفه 

ــنــــوات، تـــحـــّدد أنــشــطــة  مــدتــهــا خــمــس ســ
حكومته، وإصالح أهم مفاصلها ببنوٍد 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــّمــة جـــدًا يمكنها إنــقــاذ 
ما يمكن إنقاذه، ومنها وعوده بتحقيق 
الــرفــاهــيــة واالســتــقــاللــيــة فــي زمــن قصير 
ــه كــــان مـــجـــّرد كــالم  جـــــدًا.. ولـــكـــن تـــبـــنّي أنــ
ق، ذلك أن حجم 

ّ
معسول ووعود ال تتحق

بكثير  أكبر  العميقة  املشكالت واألزمــات 
ة وهمية، فالوزارة لم يكتمل 

ّ
من بنود خط

نصابها حتى اآلن، نظرًا لضعف رئيسها 
بما  واملليشياوية،  الحزبية  الــقــوى  أمــام 
فــي ذلــك أهــم وزارتــــني شــاغــرتــني، الــدفــاع 

والداخلية.
ــــن مـــجـــابـــهـــة الـــحـــكـــومـــة  ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
)الــجــديــدة( جملة مــن الــتــحــّديــات، إال أن 
ــا أفـــضـــل مــــن ظــــــروف حــكــومــات  ــهـ ظـــروفـ
ــــن املـــــنـــــاخ االجـــتـــمـــاعـــي  ــكـ ــ ــا، ولـ ــهـ ــتـ ــقـ ــبـ سـ
والــســيــاســي الــعــراقــي لـــم يـــزل مــضــطــرًبــا 
ــدّيـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــتـــحـ لـــلـــغـــايـــة، بــســبــب الـ
وبــســبــب  أوال،  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ والــــضــــغــــوط 
وجــــود قـــوى داخــلــيــة مــتــنــفــذة ومــتــغــّولــة 

سياسيًا وأمنيًا في العراق ثانيًا.
بــــعــــد تـــســـنـــمـــه مـــنـــصـــبـــه، وبـــــــــدء أعــــمــــال 
حــــكــــومــــتــــه، قـــــــال عــــبــــد املـــــهـــــدي إن هــــذه 
 
ً
كامال ــًا  وزاريــ برنامجًا  قــدمــت  الحكومة 
فـــي إطــــار زمــنــي واضـــــح، »ونـــحـــن نعمل 

سمير حمدي

جـــاء إعــــالن الـــنـــواب الــتــســعــة املــنــتــمــني إلــى 
الجبهة الشعبية )في تونس( استقالتهم من 
را جديدا 

ّ
كتلتهم داخل البرملان، ليكون مؤش

على مدى تصاعد األزمة داخل هذا االئتالف 
الحزبي اليساري. وتضمن البيان الصادر 
عن النواب املعنيني توضيحا مؤّداه أن قرار 
االستقالة »كان ترجمة لواقع متأزم فرضته 
بــعــض مــكــونــات الــجــبــهــة الــتــي ســعــت إلــى 
إقصاء  على  بإصرارها  عليها  االستحواذ 
مــكــونــات ومناضلني مــنــهــا«. وهـــذا اإلقـــرار 
بعمق األزمة التي تعيشها الجبهة الشعبية 
ــذوره فـــي لــحــظــات تشكلها  ــ الـــيـــوم يــجــد جـ
األولــــى، على الــرغــم مــن أنــهــا بـــدت، للوهلة 
ــدا يمكنه  ــ ــــى، مــشــروعــا ســيــاســيــا واعـ األولــ
املشهد،  على  املهيمنة  اليمني  قــوى  منازلة 
عــنــدمــا تــمــّكــنــت الــجــبــهــة مـــن تــقــديــم قــوائــم 
موحدة في انتخابات أكتوبر/ تشرين األول 
2014 والوقوف وراء مرشح رئاسي واحد، 
الهمامي.  حّمة  الجبهة،  باسم  الناطق  هو 
مستفيدة  نسبيا،  مقبولة  نتائج  وحققت 
من القانون االنتخابي التونسي القائم على 
أساس »أكبر البقايا« لتدخل مجلس النواب 
بتمثيلية تضم 15 نائبا. ولكن حالة التعبئة 
والتحريض التي شملت العناصر املنتمية 
الترويكا ومّكنتها من  للجبهة طــوال حكم 
بــنــاء إطــارهــا التنظيمي فــي مــرحــلــة أولــى 
وخـــوض االنــتــخــابــات بــصــورة مــوحــدة في 
مرحلة ثانية بدأت تخفت تدريجيا، خاصة 
في ظل الفشل التنظيمي والعجز عن بناء 
والعجز  بــل  الجهات  مستوى  على  هياكل 
عـــن إدارة الــبــنــيــة الــقــيــاديــة لــلــجــبــهــة الــتــي 
ظهرت وكأنها بصدد نقل تجارب األحزاب 
الشيوعية ذات الزعيم الواحد ولكن بصورة 

جبهوية.
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ائــتــالف حــزبــي تشكل 
منذ 2012 ويضم عددا من القوى اليسارية 
والقومية، هي حزب العمال وحــزب الوطد 
املـــوحـــد والـــتـــيـــار الــشــعــبــي وحـــركـــة الــبــعــث 
وحزب الطليعة العربي االشتراكي والوطد 
االشتراكي والحزب الشعبي للحرية والتقدم 

معين الطاهر

ــان  ــيــ ــكــ ــرة األولـــــــــــــى فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الكنيست  انتخابات  ــعــاد 

ُ
ت الصهيوني، 

من جديد قبل تشكيل الحكومة، بعد أن 
فشل بنيامني نتنياهو في تأليفها، إثر 
خالفه مع أفيغدور ليبرمان على القانون 
في  املتدينني  اليهود  خدمة  ينظم  الــذي 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، وعــــدم حــصــولــه، 
مـــع بــقــيــة أحــــــزاب الــيــمــني الــصــهــيــونــي، 
حكومٍة  لتشكيل  الكافية  األغلبية  على 
مــســتــقــّرٍة تــفــي بــطــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة 
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــرغـ ــــك إلســـــــرائـــــــيـــــــل(، وبـ ــلـ ــ ــمـ ــ )كـ
تــــأمــــني حـــصـــانـــة قـــضـــائـــيـــة لــــه مــــن تــهــم 
الــفــســاد الـــتـــي تــالحــقــه. وســـيـــؤدي قـــرار 
حـــل الــكــنــيــســت الــجــديــد إلـــى بــقــاء شكل 
قرابة  الصهيوني  الــكــيــان  فــي  الحكومة 
ــام، مــن ديــســمــبــر/ كــانــون األول 2018  عـ
ــام، لــتــصــريــف  ــ ــعـ ــ ــايـــة هـــــذا الـ ــهـ ــتــــى نـ وحــ
السياسية  قــراراتــهــا  فــي  تتحكم  أعــمــال، 
والــــعــــســــكــــريــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة أجــــــــواء 
الــتــنــافــس االنــتــخــابــي، ومــحــاولــة كسب 
أصـــــــــوات الــــنــــاخــــبــــني فـــــي االنــــتــــخــــابــــات 

املقبلة. 
القرار على ما ُعرف  بداية، ينعكس هذا 
ــقـــرن«، ولــعــلــه يــمــكــن الــقــول  بــــ »صــفــقــة الـ
هــنــا، وبـــصـــوت عـــــاٍل، إن هــــذه الــصــفــقــة، 
عــلــى مــســتــوى اإلعـــــالن عــنــهــا مــشــروعــا 
بعد  األخــيــرة،  أنفاسه  لفظ  قــد  سياسيا 
قــــرار حـــل الــكــنــيــســت، وهــــي الــتــي تــأجــل 
إعــالنــهــا طـــوال الــفــتــرة املــاضــيــة انــتــظــاًرا 
حكومة  وتشكيل  االنــتــخــابــات،  النــتــهــاء 

إسرائيلية جديدة. 
ــــؤدي إعــــــالن وفــــــاة هـــــذه الــصــفــقــة  ــيـ ــ وسـ
إلــــى عــــدم قـــــدرة نــتــنــيــاهــو عـــلـــى اتـــخـــاذ 
أي قــــــــراراٍت عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــرتــيــبــات 
هذه  فــي  املحتلة  باملناطق  تتعلق  الــتــي 
فهو  االنتخابات،  أجواء  الصفقة، ضمن 
ــفـــقـــده بــعــض  ـ

ُ
لــــن يـــغـــامـــر بـــــقـــــراراٍت قــــد ت

األصــــــوات فـــي حـــّمـــى مــعــركــة انــتــخــابــيــة 
شرسة. 

الــتــأجــيــل املــتــوقــع لـــإعـــالن عـــن »صــفــقــة 
 عن أن بعض مخرجاتها، 

ً
القرن«، فضال

مــثــل االعـــتـــراف األمــيــركــي املــتــوقــع بضم 
املستوطنات إلسرائيل، لن يجد تشريًعا 
قــانــونــًيــا لــه فــي غــيــاب الــكــنــيــســت، وذلــك 
أو بضم  بــالــقــدس  االعــتــراف  على عكس 
الـــجـــوالن الـــلـــذْيـــن قـــــّررت إســـرائـــيـــل منذ 
ــن بــشــأنــهــمــا. وال يــعــنــي ذلــــك تــوقــف  زمــ
ــة والــصــهــيــونــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ ات األمـ اإلجـــــــــــراء
ــيـــة  ــقـــضـ فــــــي ســـعـــيـــهـــمـــا إلــــــــى إنــــــهــــــاء الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــي ســـتـــتـــواصـــل عــلــى 
األرض بشدة أكثر، كسًبا ألصوات أكثر 
مــن 800 ألــف مــســتــوطــن، وزيــــادة وتــيــرة 
العنصري  والتميز  األبارتايد  ات  إجــراء
ــوطــــن املـــحـــتـــل، ولــــكــــن مــن  فــــي أرجـــــــاء الــ
تــعــلــمــنــا  ــد  ــ وقــ ــي.  ــونــ ــانــ قــ ــويـــغ  ــسـ تـ دون 
ات الــقــانــونــيــة  مـــن الــتــجــربــة أن اإلجـــــــراء
ـــا لــلــمــتــغــيــرات الــديــمــغــرافــيــة 

ً
تــأتــي الحـــق

قبلها،  وليس  العنصرية  وللممارسات 
فــالــعــدو ال يــحــتــاج إلـــى قــانــون يــبــّرر به 
تــصــرفــاتــه تـــجـــاه الـــعـــرب فـــي فــلــســطــني، 
وهو ال يخفي هدفه الجلي بالسعي إلى 

اقتالعهم من أرضهم.
ســـيـــخـــفـــت مــــــــرة أخــــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عـــن 
املـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي اعــتــقــد 
املــــوقــــف  بـــعـــضـــهـــم أن ضـــــــــرورة وحــــــــدة 
ــمــهــا، 

ّ
ــرن تــحــت ــقــ ــة صــفــقــة الــ ــهـ فــــي مـــواجـ

وسيعود  تبتعد.  أخـــذت  الصفقة  فــهــذه 
ـــحـــدث االنــتــخــابــات 

ُ
الـــوهـــم بــإمــكــان أن ت

اإلسرائيلية املرتقبة تغييًرا في املجتمع 

حسان األسود

بإصدارها قانون اللجوء السياسي، تخطو 
 جديدة على درب 

ً
دولة قطر وشعبها خطوة

اإلنسانّية، وبذلك تكون قطر الدولة العربية 
 
ّ
التي تسن العراق والــســودان،  الثالثة، بعد 
على  اللجوء  مسألة  م 

ّ
ينظ خاّصًا  تشريعًا 

أراضـــيـــهـــا. فــفــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن عــام 
الــشــيــخ تميم بن  2018، أصـــدر أمــيــر قــطــر، 
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ّ
 حق

ّ
حمد، القانون الذي سن

مايو/ أيار عام 2019، أصدر مجلس الوزراء 
مت 

ّ
ظ

ُ
القطري القرارين رقم 12 و13 اللذين ن

الفئات  وتحّددت  املسألة،  هذه  بموجبهما 
الــواجــب  والـــشـــروط  بأحكامهما  املــشــمــولــة 
للحصول على هذا  أوضاعهم  في  توفرها 

الحق.
ــعــّبــر الــحــكــومــة الــقــطــرّيــة بــإصــدارهــا هــذا 

ُ
ت

الــقــانــون عــن سعيها الحثيث إلــى االلــتــزام 
األمر  وهذا  الدولّية،  واملواثيق  باملعاهدات 
 حالة الترّدي املرعبة التي 

ّ
ُيحسب لها في ظل

وصلت إليها األوضاُع السياسّية واألمنية 
العربّية ومــا جــاورهــا من  في دول املنطقة 
إلــى  خــصــوصــا  نــظــرنــا  وإذا  أخــــــرى.  دول 
ها في 

ّ
أوضاع حقوق اإلنسان هناك، نجد أن

الحضيض، جّراء االنتهاكات الخطيرة التي 
 أبناؤها 

ُ
تتعّرض لها الشعوب، والتي يعيش

ديها، جّراء ممارسات أنظمة 
ّ

تحت سياط جال
الحكم الشمولية والدكتاتورية هناك، وهذا 
ما يزيد من قيمة هذا اإلجراء بما سيتيحه 
للمظلومني والهاربني من بالدهم من فرٍص 
للحصول على األمـــان واالســتــقــرار فــي بلد 
 قواه، إلى أن يكون 

ّ
عربي مستقر، يسعى، بكل

بلد مواطنة وعدالة يسوده القانون.
تأتي هذه القرارات إذًا ضمن مرحلة سياسية 
حـــرجـــة تـــمـــّر بــهــا شـــعـــوب املــنــطــقــة، ولــعــل 
اإلحساس بالظلم الذي يشعر به القطرّيون 
جّراء الحصار الجائر املفروض عليهم من 
إخــــوة الــــدم واملــصــيــر قـــد ســــّرع فـــي تهيئة 
التي ساعدت  الــظــروف  املناخات وإنــضــاج 
على إنجاز هذا التطّور الكبير في املجالني، 
اللذين يحمالن، في  والقانوني،  السياسي 

الوقت نفسه، الطابع اإلنساني الواضح.
وبحسب قانون »تنظيم اللجوء السياسي في 
قطر«، وقراري مجلس الوزراء القطري بهذا 
بإمكانية  السياسي  الالجئ  ع 

ّ
يتمت الشأن، 

الدرجة  استقدام زوجته وأفــراد أسرته من 
األولى، بشرط أال يجاوز عمر أوالد الالجئ 

وأردف:  ــــج«.  ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ ــذه  ــ هــ تــنــفــيــذ  ــلـــى  عـ
الكبير هو تلبية مطالب األمــة«.  »هدفنا 
ولـــكـــن يـــبـــدو وبـــعـــد مـــــرور ســبــعــة أشــهــر 
عليه في منصبه أنــه لم ينجز أّي  شيء 
 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على  األرض،  على  حقيقي 
املــــزاج الــســيــاســي الــجــديــد فــي الـــعـــراق ال 
أبــدًا أن الحكومة قــد بــدأت عزمها  يظهر 
إيــجــابــي، وأنــهــا تعتمد  تــــوازن  بتحقيق 
، وأنها لم تتفاعل بقّوة مع 

ً
نهجًا مستقال

دول أخرى في املنطقة، وإنها فشلت في 
إيــجــاد واجــهــة بــني الــقــوى اإلقليمية من 

خالل هيمنة إيران على العراق.
ــــدي، فــــي مــحــاولــتــه  ــهـ ــ لــــم يـــظـــهـــر عـــبـــد املـ
األولى، أنه يتخذ خطوات مستقلة، كونه 
أبـــدًا، فلماذا ضّمن  ذلــك  لــم يستطع فعل 
ذلك في خطته وبرنامجه؟ وملاذا أعلن عن 
ضد  األميركية  للعقوبات  عدم خضوعِه 
الدول األخرى؟ وملاذا أّكد أنه يتصّرف في 
مواجهة العقوبات األميركية ضّد إيران؟ 
ــــم تــحــديــد األولـــويـــات فــي قضية 

ّ
وهـــل أت

اســـتـــقـــالل الـــبـــالد ومــصــالــحــهــا؟ وســــواء 
كانت له دراية جيدة بالعالقات الثنائية 
مع إيران أم ال، فليَس من مصالح العراق 
العليا أن تــجــده مــع أمــيــركــا، وتــجــده مع 
إيــــران فــي آن واحــــد، إذ ســيــكــون ضحية 
لــالثــنــني مـــعـــًا، مــهــمــا بــلــغ حــجــم الــحــيــاد 
ع بيضه بني 

ّ
الذي يتشّدق به، ومهما وز

ولم  كانت  إيــران  إرادة   
ّ
أن علمًا  السلتني، 

تزل تتحّكم بالعراق. 
رئيس  على  مطروحة  ملّحة  أسئلة  ثّمة 
وزراء الــعــراق، بعد مـــرور أكــثــر مــن ستة 

بمحاربة  وعــد  لقد  ثانيا،  مــعــه.   أخفقت 
الفساد في العراق، وهو أكبر آفة خطيرة 
تتجاوز ظاهرة اإلرهاب، بسبب تغلغلها 
 مفاصل الدولة ومؤسساتها على 

ّ
في كل

جــمــيــع املــســتــويــات. وكــــان مــن املـــؤّمـــل أن 
يبدأ بإصدار قــراراٍت حدّية وصعبة، وال 
تــراجــع فيها بــاجــتــثــاث الــفــســاد وضــرب 
نحو  األعلى  من  وتبدأ  بنيته وشبكاته، 
ــة الــــفــــاســــديــــن عــلــنــًا،  ــمـ ــاكـ ــحـ األدنــــــــــى، ومـ
ــة، بــمــســاعــدة  ــعــ وإجـــــــراء تــحــقــيــقــات واســ
خـــبـــراء مــحــلــيــني ودولــــيــــني، وبــمــشــاركــة 
فرق ومنظمات دولية ملكافحة هذه اآلفة 

الخطيرة. لكن عبد املهدي لم يفعل.

ثــالــثــا، الـــحـــّد مـــن انــتــشــار األســلــحــة في 
الــبــالد، وحــصــرهــا فــي يــد الــدولــة، وهــذا 
تحّدد  التي  التحدّيات  أخطر  مــن  أيضًا 
 من الدولة واملجتمع 

ّ
مالمح ومستقبل كل

ــكـــن ألّيــــــــة حـــكـــومـــة  ــمـ الــــعــــراقــــيــــني، فـــــال يـ
ــعـــادة هــيــبــتــهــا داخـــلـــيـــًا وخـــارجـــيـــًا  ــتـ اسـ
ـــحـــة حــزبــيــة 

ّ
ــل ــع وجــــــــود فـــصـــائـــل مـــسـ ــ مـ

وسنية،  شيعية  وعــشــائــريــة،  وحــشــديــة 
السلطة  ممارسة  الحكومة  تقاسم  وهي 
الــتــحــّدث عن  املستحيل  والــنــفــوذ.. ومــن 
مكانة الدولة الوطنية الحديثة وسيادة 
السلطات  وانتشار  مــع وجــود  الــقــانــون، 
ــن  ــ ــي األمــ ــ ــة الــــــدولــــــة فــ ــطـ ــلـ املـــــــوازيـــــــة لـــسـ
وعليه،  والخدمات..  والتعليم  والجيش 
فقد فشل عبد املهدي في انتشال العراق 

من دولته العميقة. 
رابعا، الفشل في تحييد القضاء وتعديل 
الــدســتــور، وكـــان هــذا الــتــحــّدي أحــد أبــرز 
املــشــكــالت الــتــي قـــّوضـــت عــمــل الــحــكــومــة 
والــبــرملــان، فــإن تسييس الــقــضــاء يسمح 
ــع بــقــاء  ــات الــســيــاســيــة مـ ــراعـ بــنــمــو الـــصـ
الــفــســاد، مــع بــقــاء الــثــغــرات فــي الدستور 
وبــنــوده، والــتــي اعــتــرف بها الجميع، إذ 
ســمــحــت لــلــقــوى واألحــــــزاب واملــلــيــشــيــات 
باستغالل الدستور والتنكيل باملؤسسة 
التنفيذية.  الــســلــطــة  وخــــرق  الــتــشــريــعــيــة 
بإعادة  الحالية  الحكومة  فشلت  وعليه، 
وتعديل  القضاء  تحييد  خــالل  من  الثقة 
هـــــذا وذاك   

ّ
كـــــل أن  واملـــــؤّكـــــد  الــــدســــتــــور. 

مع  الــعــالقــة  طبيعة  تحديد  إلــى  سيقود 
إقــلــيــم كــردســتــان، وتــحــديــد الــعــالقــة بني 

املحافظات  ومجالس  املركزية  الحكومة 
التي تشهد فسادًا مريعًا في أغلبها.

ــا، تـــحـــيـــيـــد الـــــــعـــــــراق وتـــطـــبـــيـــق  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ خـ
املحاور  سياسة  عــن  التامة  استقالليته 
)اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة(. والــعــمــل عــلــى فك 
االرتباط السياسي غير الرسمي لبعض 
ــلــــحــــة، وزعــــــمــــــاء بــعــض  الــــفــــصــــائــــل املــــســ
الدبلوماسية  وتفعيل  إيــران،  مع  القوى، 
املختلفة، ووضع  العراقية في مجاالتها 
قصوى  أولــويــة  العليا  الــعــراق  مصلحة 

للدبلوماسية.
ــًرا، يمكننا نــقــد حــكــومــة عــــادل عبد  ــيـ أخـ
املهدي، والتي فشلت حتى اآلن في أدائها، 
بل وعجزت عن تقديم ما وعدت بإنجازه 
خالل مّدة محّددة على مستوى الخدمات، 
وفــشــلــت لــيــس فـــي تــطــويــرهــا، بـــل حتى 
تتوجب  وهــنــا،  مشكالتها.  معالجة  فــي 
إعــادة تنشيط جميع مفاصل الدولة في 
مـــجـــاالت الـــخـــدمـــات واألمـــــن واالقــتــصــاد 
بالبنية  والنهوض  والتعليم،  والصحة 
بنيته  بتطوير  والعناية  للبلد،  التحتية 
الــفــوقــيــة، وإزالــــــة الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة 
لــأحــزاب السياسّية من املــيــدان، وإعــادة 
الــعــراق،  أجـــزاء   

ّ
لكل اإلعــمــار واالستثمار 

وخصوصا املدن املنكوبة. وعليه، نطالب 
رئيس الــوزراء بأن يبرهن على ما قّدمه 
الحقائق  مــن منجزات أســاســّيــة.. ويــقــّدم 
إلــى الــنــاس، فــالــعــراق مــا زال يغوص في 
ــه، فــمــتــى يتم  ــعـ ــات واقـ ــ ــردّي مــشــكــالتــِه وتــ

انتشاله منها؟ 
)مؤّرخ عراقي(

الديمقراطي. ويمثل كل من حزب  والقطب 
ــد الــقــوتــني  ــد املــــوحــ ــال وحــــــزب الــــوطــ ــمـ ــعـ الـ
الــســيــاســيــتــني الــرئــيــســيــتــني فـــي االئـــتـــالف 
وغالبا ما يتنازعان النفوذ داخل االئتالف. 
تدريجيا بدأت تطفو على السطح الخالفات 
املتعلقة بالتداول على املواقع القيادية في 
الــغــالــب(  )فـــي  بــهــا  والــتــي يستأثر  الجبهة 
ــان املنعطف عــنــدمــا قــرر  حـــزب الــعــمــال، وكـ
ــدورة  ــ ــر انـــعـــقـــاد الـ ــزب الـــوطـــد املـــوحـــد إثــ حــ
الثامنة عشرة للجنته املركزية )مارس/ آذار 
املاضي( ترشيح املنجي الرحوي للمنافسة 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــقـــادمـــة دون 
استشارة بقية حلفائه في االئتالف الحزبي 
الذي يشارك فيه، وقد برر أمني عام الحزب 
هذا املوقف من خالل التأكيد »أن الوطد حزب 
له قراره السيادي واختار مرشحه‹‹. وتابع 
›‹كل من يتحدث عن تفاجؤه بترشيح منجي 
الرحوي ليس من حقه أن يتفاجأ.. السؤال 
املــحــوري الــيــوم هــو كيف نحسم فــي تعدد 
الترشحات، هذا هو الواقع الجديد للجبهة‹‹.

ــازع بـــــني الــــقــــيــــادات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ فـــــي ظـــــل حـ
ــتـــبـــادلـــة جـــــاء اجـــتـــمـــاع  ــات املـ ــريـــحـ ــتـــصـ والـ
مجلس أمناء الجبهة الشعبية بتاريخ 19 
مارس املاضي ليعلن أن أغلبية القيادات قد 
الهمامي  الرفيق حمة  ترشيح  على  اتفقت 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة، ولـــم يكن 
املــوقــف نــاجــمــا عــن حــالــة تــوافــق تــامــة بني 
جميع قيادات الجبهة حيث اعترض حزب 
الوطد املوحد على هذا الخيار فيما احتفظ 
حـــزب الــقــطــب الــديــمــقــراطــي بــصــوتــه داعــيــا 
إلــى مزيد املــشــاورات. وجـــاءت االستقاالت 
األخيرة للنواب والتي ضمت ممثلي حزب 
الــوطــد املــوحــد وأيــضــا نـــواب منشقني عن 
حزب العمال ممن يرفضون استمرار هيمنة 
جناح حمة الهمامي على الحزب مطالبني 
بإعادة هيكلة التنظيم بما يضمن التداول 

على املواقع القيادية األساسية.
ــذا الـــنـــقـــد يــحــيــل إلـــى  ــ ــــن الــــواضــــح أن هـ ومـ
مــشــكــلــتــني: أوالهــــمــــا الـــعـــجـــز عــــن تــحــويــل 
فاعل ومهيكل  تنظيم حقيقي  إلى  الجبهة 
مـــن جــهــة وحـــالـــة الــتــصــلــب اإليــديــولــوجــي 
والخطاب املتكلس الذي تقدمه للناس على 

الــصــهــيــونــي، يــســمــح بــأنــصــاف حــلــول، 
وهو الوهم السائد واملتجّدد منذ اتفاق 
أوسلو. لذا، لن يغامر أولئك املتمّسكون 
ــالـــســـعـــي إلــــــى مــصــالــحــة  ــل بـ ــحــ ــذا الــ ــهــ بــ
جـــديـــة قــائــمــة عــلــى مـــقـــاومـــة االحـــتـــالل، 
وســيــفــضــلــون شــــراء الـــوهـــم بــمــتــغــيــراٍت 
مــقــبــلــٍة فـــي املــجــتــمــع الــصــهــيــونــي، لـــرأب 

الصدع وإنجاز مصالحة تاريخية.
كذلك ستزداد أزمة السلطة الفلسطينية 
االقـــتـــصـــاديـــة، نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار تــوقــف 
تــحــويــل أمــــوال املــقــاصــة عــلــى الــضــرائــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــجــبــيــهــا ســلــطــات 
رفضت  عندما  توقفت  والتي  االحــتــالل، 
السلطة الفلسطينية تسلمها بعد إعالن 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة اقــتــطــاع املــبــلــغ 
ــداء واألســـــــرى مــن  ــهـ ــدفــــوع ألســــر الـــشـ املــ

املبلغ املحّول. 
ــي الــســلــطــة  ــ ــفــــذون فـ ــنــ ــتــ ــن املــ ــ حـــيـــنـــهـــا ظـ
ــٍف  ــيـ ــة صـ ــابــ ــحــ ــا ســ ــ ــهـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أنـ
حكومة  تشكيل  بــعــد  ســريــًعــا  ستنتهي 
إسرائيلية جديدة، وأن سبب هذا القرار 
االنتخابية  املـــزايـــدات  أجـــواء  يــتــعــّدى  ال 

بني األحزاب الصهيونية. 
تصريف  حكومة  على  اآلن  الصعب  مــن 
الــقــرار،  هـــذا  وقـــف  الصهيونية  األعــمــال 
الفلسطينية  السلطة  على  الصعب  ومن 
الــقــبــول العلني بــه، بــذلــك وقــع الــطــرفــان 
ــيـــة عــلــى  ــاك املــــــزايــــــدة الـــســـيـــاسـ ــبــ ــــي شــ فـ
ــة  ــلــــطــ الــــســ أن  ــا  ــ ــ ــًم ــ ــلــ ــ عــ ــا،  ــ ــمــ ــ ــورهــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ جــ
رقابيٍة  أدواٍت  أي  تملك  ال  الفلسطينية 
ــة الــــتــــي تــتــقــاضــى  ــاّصــ ــقــ عـــلـــى أمــــــــوال املــ
مـــقـــابـــل  ــا،  ــهــ ــنــ مــ نـــســـبـــة %3  إســـــرائـــــيـــــل 
املحاسبة  بعمليات  قيامها هي وحدها 
والــتــدقــيــق، وحــســم فــواتــيــر الـــعـــالج في 
املــســتــشــفــيــات الــصــهــيــونــيــة، والــكــهــربــاء 
الرصيد  وتسليم  واملــيــاه،  واملــحــروقــات 
إلـــى السلطة.  ــي، بــحــســب زعــمــهــا، 

ّ
املــتــبــق

وكـــــان بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
حسم هذا املبلغ وغيره، كما تفعل دوًما، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــراج  ــ إحـ دون  مـــن 
كــمــا فــعــلــت. فـــي قــطــاع غــــزة، ســتــتــراجــع 
احـــتـــمـــاالت الـــحـــرب الــشــامــلــة الـــتـــي راج 
ــم يــتــم  تـــوقـــعـــهـــا بـــعـــد الــتــشــكــيــل الــــــذي لــ
الظرف  اختلف  اإلســرائــيــلــيــة.  للحكومة 
تــعــود هــنــاك حــكــومــة تتحّمل  اآلن، ولـــن 
الــدافــع  الــقــرار أو تمتلك  مــســؤولــيــة هـــذا 
لــتــنــفــيــذه فــي ظــل االنــتــخــابــات. سيكون 
ــا حــــــدث مــن  ــ ــا ملـ ــاًمــ ــمــ ــــف مـــمـــاثـــال تــ ــــوقـ املـ
اشتباكات متقطعة خالل العام املنصرم. 
لــن يــتــحــمــل نــتــنــيــاهــو وحــــده مــســؤولــيــة 
ات  ــد إجــــــــــــراء ــيــ ــقــ ــيــ حــــــــــرٍب شـــــامـــــلـــــة، وســ
ــــا لــن 

ً
الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــنــه أيــــض

غزة،  لقطاع  إضافيٍة  بتسهيالٍت  يسمح 
وســيــســتــمــر فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق عليه 
كرٍّ  جــوالت  سنشهد  كذلك  ومحاصرته. 
وفر، وتسهيالٍت مؤقتة، وحصار خانق، 
نقض، يقوم فيها 

ُ
وتسوياٍت ال تلبث أن ت

النظام املصري بدوره املعتاد، وستبقى 
غزة على حافة الحرب من دون الوصول 
ــرة حــصــاٍر  ــ ــى نــهــايــاتــهــا، وضـــمـــن دائــ إلــ
ستتمّكن  ذلــك  ظــل  وفــي  ويخفت،  يشتّد 
ــزاع مـــكـــتـــســـبـــاٍت هــنــا  ــ ــتـ ــ ــقــــاومــــة مــــن انـ املــ

وهناك.
ينطبق املــشــهــد فــي غـــزة عــلــى مــا يمكن 
أن يحدث فــي ســوريــة ولــبــنــان. كــان ثّمة 
ــبـــرى هـــنـــاك،  احـــتـــمـــال كــبــيــر ملـــواجـــهـــٍة كـ
ــران مـــن جــهــة،  ــ تــرتــبــط بـــالـــصـــراع مـــع إيــ
 مــن 

ً
ــا فــــي األطـــــــــــراف، بـــــــدال ــهـ ــربـ ــر ضـ ــبـ عـ

الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــعــهــا. 
التخلص من املخزون  ومن جهة أخرى، 
ــم فــــي ســـوريـــة  ــراكــ الــــصــــاروخــــي الــــــذي تــ

وتلقي  عــامــًا،   18 استقدامهم  الــذيــن سيتم 
إعانة مالية شهرية، إلى حني توافر فرصة 
عمل له. كما يحق لالجئ السياسي الحصول 
عــلــى وثــيــقــة ســفــر، بحسب الــقــانــون، مــا لم 
الوطني  بــاألمــن  أســبــاب تتصل  تكن هناك 
أو النظام العام تحول دون ذلك، وال يجوز 
لالجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء 
أكثر من ستة أشهر متصلة.  البالد  خــارج 
ويتمتع بحريات التنقل والسفر، والعبادة 
وممارسة الشعائر الدينية، وحق التقاضي.

وتعّرف اتفاقّية جنيف لعام 1951 الالجئ 
ه »كل شخص فّر من بلده بسبب خوف له 

ّ
بأن

ما يبّرره من التعرض لالضطهاد على أساس 
أحد األسباب الخمسة التالية: العنصر أو 
الــديــن أو الــقــومــيــة أو االنــتــمــاء إلـــى طائفة 
رأي ســيــاســي«.  إلـــى  أو  اجــتــمــاعــيــة معينة 
واعــتــبــرت منظمة هــيــومــن رايــتــس ووتــش 
الخطوة القطرية »خطوة كبيرة إلى األمام، 
تاريخيا  أبوابها  أغلقت  غنيٍة،  منطقٍة  في 
فــي وجــه الــالجــئــني«، لكنها انتقدت بعض 
الــقــصــور فــي الــقــانــون، فتمنت »عــلــى قطر 
أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعّدل القانون 
بموجب  التزاماتها  مع  بالكامل  ليتماشى 
الــقــانــون الــدولــي لحقوق اإلنــســان وقــانــون 
الالجئني«. واعتبرت منظمة العفو الدولية 
إصدار قطر قانونًا بشأن اللجوء السياسي 
»خطوة إيجابية أضعفتها بعض الجوانب 
ل هــذه االنــتــقــادات من 

ّ
اإلشــكــالــيــة«. وال تقل

أهـــمـــّيـــة قـــانـــون تــنــظــيــم الـــلـــجـــوء فـــي قــطــر، 
املناسبة  الفرصة  القطريني  أمــام  وستكون 
املنظمات  انتقدتها  التي  النواقص  لتالفي 
ــن خـــــالل املــــمــــارســــة الــعــمــلــيــة.  ــة، مــ ــيــ ــدولــ الــ
 أي قانون ال يكون ُمحكمًا وال 

ّ
واملعروف أن

، بل تعتريه دومًا بعض الشوائب، أو 
ً
كامال

تعترضه بعض اإلشــكــالــيــات والــعــيــوب أو 
النواقص واملثالب. وهذه املسائل يتّم عادة 
التي  املحاكم  اجتهادات  تالفيها من خــالل 
تطّبق هذه القوانني، ومن خالل تشريعاٍت 

الحقة تعّدل النصوص املعيبة.
وســيــكــون لــهــذا الــقــانــون تــأثــيــر كبير على 
أوضاع مظلومني كثيرين في العالم العربي، 
وســتــكــون لقطر املــكــانــة الــرائــدة فــي تقديم 
الــحــمــايــة لــهــم مــن َعــســف ســلــطــات بــالدهــم، 
وسيرفع هذا األمر من مكانة قطر في عيون 
كل العرب، وستكون كما هي تريد لنفسها 

أن تكون، كعبة املضيوم.
)كاتب سوري في برلني(

أشــهــر عــلــى حــكــمــه، مــنــهــا: هــل نــجــَح في 
ــى 

ّ
إدارتـــــــه لــلــحــكــم، وخـــصـــوصـــًا أنــــه تــول

السياسّية  الــقــوى  مــوافــقــة  بــعــد  منصبه 
الشيعية عليه، فأصبح رهينة ملشيئتها، 
والــرجــل مختص فــي االقــتــصــاد، لكنه لم 
يزاول العمل االكاديمي أو البحثي، كونه 
ب أيديولوجيًا 

ّ
اشتغل في السياسة، وتقل

من املاركسية إلى البعثية إلى اإلسالمية، 
كــمــا انــتــقــل مــن راديــكــالــيــتــه العنيفة إلــى 
االعتدال.. واليوم، يعجز رئيسا للحكومة 
ــــات حــقــيــقــيــة، ولـــم  ــدّي فــــي مـــواجـــهـــة تــــحــ
تنجح حكومته في قضايا استراتيجية 
وملّحة في البالد، وهي قضايا ال تكفيها 
ــة، بــل هــي بحاجة 

ّ
إصــالحــات جــدّيــة هــش

للتغيير الـــجـــذري، كــمــا عــجــز الــرجــل في 
وبــدا  األســاســّيــة،  للتحّديات  االستجابة 
ــيـــادة الــــبــــالد، بـــعـــد نــكــث  ــقـ غـــيـــر مـــؤهـــل لـ
الــعــهــود الـــتـــي قــطــعــهــا عــلــى نــفــســه أمـــام 
ق بالسياسة 

ّ
العالم، وخصوصا ما يتعل

الداخلية، فما هي تلك التحّديات؟ 
واستقالليتها،  الوزارية  املسؤولية  أوال، 
إذ ســـّجـــلـــت الـــحـــكـــومـــة، بـــرئـــاســـة عــــادل 
 ذريــعــًا كما جــرى في 

ً
عبد املــهــدي، فــشــال

حــكــومــات مــن ســبــقــه، وفــشــل فــي التغلب 
على هيمنة القوى واألحزاب السياسية، 
ولــــم يــســتــطــع فــــرض إرادتــــــــه، كـــي تــكــون 
حكومته مستقلة عن الحيتان املسيطرة، 
وحكومته،  فشله  على  ــر 

ّ
مــؤش أّول  فــهــذا 

وخــصــوصــًا بــعــد أن فــرضــت تــلــك الــقــوى 
ة عليه، فقبلها، فدق أسافني 

ّ
أسماء معين

مــســمــومــة فــي حــكــومــتــه الــتــي تــبــدو وقــد 

من  الهمامي  حمة  الرسمي  ناطقها  لسان 
جهة أخرى. وهو ما يعني أن األزمة الهيكلية 
مــا ترتبط  بــقــدر  ذاتــهــا  بالجبهة  ال تتعلق 
ببنية األحزاب التي تتشكل منها. فهي أزمة 
وفي  االئتالف  إدارة  بكيفية  تتعلق  مرّكبة 
الوقت نفسه معالجة األزمات الداخلية التي 
تعانيها أحزاب الجبهة وعلى رأسها حزب 
ال  مما  الزعاماتية  عامل  كــان  وإذا  العمال، 
يمكن نفيه أو إبعاده ضمن عوامل الصراع 
املتعددة التي تكمن في صلب بنية الجبهة 
الشعبية، غير أن هذا ال ينفي حقيقة أنها 
فشلت في إعادة تطوير خطابها ومجاوزة 
ــا اإليـــديـــولـــوجـــي املــتــكــلــس ورؤيــتــهــا  ــهـ إرثـ
للمشهد السياسي من خالل ثنائية الصراع 
يسار/ نهضة، وهو أمر لم يعد مقنعا في 
الـــشـــارع وال يــقــدم حــلــوال واقــعــيــة وفعلية 

للمشكالت اليومية للناس.
إن صراع األجنحة داخل الجبهة الشعبية 
يحمل مؤشرات لتطورات مهمة في األشهر 
الـــقـــادمـــة مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات 
ــل الـــتـــنـــازع عــلــى قــائــمــات  الـــقـــادمـــة وفــــي ظـ
املرشحني وعدم االتفاق نهائيا بخصوص 
املرشح الرسمي في االنتخابات الرئاسية، 
وهــو ما يعني أن األفــق مفتوح أمــام مزيد 
من الــصــراع، وفــي كل األحـــوال فلن يستمر 
التعايش باإلكراه بني حزب العمال وحزب 

»الوطد«.
)كاتب تونسي(

ولــبــنــان لــدى حــزب الــلــه وقـــوات الحرس 
اإليراني، وبات يشّكل تهديًدا جّدًيا على 
الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني. 
في  كبير  بشكل  االحــتــمــال  هــذا  يتقلص 
األعمال،  تصريف  حكومة  استمرار  ظل 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــضـــربـــات اإلســرائــيــلــيــة 
ــكــــّررة عـــلـــى مــــواقــــع الــــصــــواريــــخ فــي  ــتــ املــ
ســـوريـــة. املــتــغــيــر املــتــوقــع هــو الـــرد على 
مــثــل هـــذه الــضــربــات، وهـــو ردٌّ ســيــزداد 
إلــــى  الــــــوصــــــول  دون  مـــــن  ــــج،  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــفـــرض قــواعــد  ـ

ُ
ــد ت مـــواجـــهـــٍة واســــعــــة، وقــ

ا. 
ً

اشتباك جديدة على هذه الجبهة أيض
ــتــــحــــدة ومــعــهــا  ســـتـــســـعـــى الــــــواليــــــات املــ
ــــادة الــتــطــبــيــع الــعــربــي  نــتــنــيــاهــو إلـــى زيـ
ــيــــل، وجـــعـــلـــه أكــثــر  ــرائــ ــمـــي مــــع إســ الـــرسـ
علنية، وسُيسَجل ذلك إنجازا لنتنياهو، 
البحرين االقتصادية لن يعود  لكن قمة 
عقد للمحافظة 

ُ
لها جدوى وال قيمة. قد ت

الــوجــه للقائمني  عــلــى مــا تبقى مــن مــاء 
اللحظات  في  تأجيلها  يتم  وقــد  عليها، 
ر هذا 

ّ
األخيرة، وفي جميع األحوال، تبخ

الــحــل االقــتــصــادي بــتــراجــع اإلعــــالن عن 
صفقة القرن املوعودة.

السيناريو؟ نعم،  لهذا  ثّمة استثناء  هل 
وفــي حــالــة واحـــدة، هــي أن يــقــّدم ترامب 
شــبــكــة أمـــــان لــنــتــنــيــاهــو، عــبــر الــضــغــط 
األمـــيـــركـــي عــلــى الـــقـــيـــادات الــصــهــيــونــيــة 
لدعمه  نتنياهو،  خــصــوم  مــن  املختلفة، 
وتأييده، في ما يشبه إجماًعا صهيونًيا 
قد  أميركيٍة  مع سياسٍة  يتوافق  داخلًيا 
ــرٍب كــبــرى،  تــدفــع املــنــطــقــة إلـــى شــفــيــر حــ
 ال يـــبـــدو قـــريـــًبـــا، فـــي ظل 

ٌ
وهــــو احـــتـــمـــال

الحالية. املعطيات 
 تــتــعــلــق بــالــصــوت 

ٌ
 واحــــــدة

ٌ
تــبــقــى نــقــطــة

الـــعـــربـــي فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة؛ ثــّمــة 
أصواٌت تدعو إلى إعادة تشكيل القائمة 
ــة املـــشـــتـــركـــة، وهــــنــــاك أصـــــــواٌت  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تــرتــفــع بــضــرورة مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات، 
ــارة إلـــى عـــدم جــــدوى الــتــمــثــيــل  ــ مـــع اإلشــ
الـــعـــربـــي فــــي الــكــنــيــســت، مــســتــنــدة إلـــى 
ضعف اإلنجاز والتأثير، وجنوح الكيان 
باتجاة سياسة  فأكثر  أكثر  الصهيوني 
األبــارتــايــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، وهــي 
سياسة متأصلة في الفكرة الصهيونية 
ذاتـــهـــا. وفـــي جــمــيــع األحــــــوال، املــهــم هو 
وحــــدة مــوقــف عــــرب الــــداخــــل، أكــــان ذلــك 
بــاملــشــاركــة أم بــاملــقــاطــعــة الــتــي ربــمــا لم 
تــنــضــج ظــروفــهــا بــعــد، وتــحــتــاج إلـــى أن 
ا مــن مــشــروع نضالي أوســع  تــكــون جـــزًء
ــلـــى فـــضـــح الــســيــاســة  ــائــــم عـ ـــل، قــ ــمــ ــ وأشـ
مشروع  ضمن  ومقاومتها  الصهيونية 

وطني يشمل الشعب الفلسطيني كله.
فلسطيني( )كاتب 

الحكومة العراقية وفشلها المبكر

هل تتفّكك الجبهة الشعبية في تونس؟

في تداعيات االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة

خطوة قطرية 
على طريق اإلنسانيّة

فشل في تحييد 
القضاء وتعديل 

الدستور، وكان هذا 
التحّدي أحد أبرز 

معّوقات الحكومة 
والبرلمان

صراع األجنحة داخل 
الجبهة الشعبية 

يحمل مؤشرات 
لتطورات مهمة

ستسعى الواليات 
المتحدة ونتنياهو 
إلى زيادة التطبيع 

العربي الرسمي 
مع إسرائيل، وجعله 

أكثر علنية

آراء

عيسى الشعيبي

لم يكن محض مصادفة أن تعود لغة التهديد بتدمير تل أبيب، والوعيد بإبادة إسرائيل، 
إلى صدارة املقابالت والخطب االحتفالية، املخّصصة ملناسبة يوم القدس العاملي، بعد 
أن غابت هذه النبرة عن الخطاب اإليراني منذ انقضاء عهد أحمدي نجاد. وليس من 
قبيل توارد الخواطر أن تتزامن هذه اإلنــذارات الفارغة، من وكيلني عتيدين لطهران، 
أحدهما في غزة واآلخر في بيروت، بتحقيق أمنيٍة ظلت تراود خيال املاليني عقودا 

طواال، بالقضاء على الغّدة السرطانية في املنطقة.
في مقابلة متلفزة معه، بهذه املناسبة اإليرانية، قال قائد حركة الجهاد اإلسالمي، 
زياد نخالة، إن حركته ستطلق ألف صاروخ ثقيل على تل أبيب، كل يوم ولعدة أشهر 
متواصلة، إذا وقعت الواقعة التي نرجو أال تتأخر كثيرًا، فيما قال األمني العام لحزب 
الله، حسن نصر الله، في خطاب له في اليوم التالي، إن مقاتليه قــادرون على إبادة 
الجمهورية  الحرب ضد  نشبت  إذا  املنطقة،  في  األميركية  القوات  ومعها  إسرائيل، 
وفــي غيرهما،  املسلحني،  الــذراعــني  في هذين  جــدًا  استثمرت جيدًا  التي  اإلسالمية 

خرتهم جميعًا ليوم كريهٍة كهذا. 
ّ
واذ

يوّد املرء أن يصّدق هذه البشرى التي المست شغاف قلبه، قبل أن تطرق مسامعه، 
وأن يحتفي بهذا التحول االنقالبي في موازين القوى بني األمة وأعدائها، لوال أنه كان 
قد شبع كثيرًا من خيبات األمل املتتالية. كما يصعب على املرء في املقابل أن يتغافل 
عن الغاية الوظيفية ملثل هذه الجعجعة التي تنّم عن الذعر، أكثر مما تنطوي على القوة، 
حتى وإن استمطر االتهامات عليه قناطير مقنطرة، وجرى وصفه باالنهزامي فاقد 
الثقة بالوعد اإللهي »تغيير وجهة الشرق األوسط وقلب املعادلة«. سنتجنب السجال 
حول جدية ما قاله زعيم حزب الله عن مسألة اإلبــادة، فالرجل الذي قال بعد حرب 
العام 2006 »لو كنت أعلم« أدرى بما لديه من أسلحة مخبوءة، ومن مفاجآت حربية، 
وذلك كي ندير الحديث نحو ما قاله زياد نخالة عن طفرة ممكناته العسكرية، املقدر 
لها االنطالق من مرابضها في قطاع غزة، إذا ما ارتكبت إسرائيل »حماقة«، أو ربما 
، بني نظيراتها الغّزية، مع 

ً
إذا طالبته إيران بتسديد فاتورة دعمها الحركة األكثر تماثال

الراعي الحصري لها، من دون أن نقع في محذور التهوين من عزيمة األمة.
إذ ال يسعنا سوى املصادقة على صحة ما كشف عنه، لسبب غير معلوم، خليفة 
ح، من سٍر حربي خطير، إن لم نقل من سالح استراتيجي، كان ينبغي 

ّ
رمضان شل

 ألحد االرتياب بقدرة حركة 
ّ

أن يظل طي الكتمان حتى تأتي اللحظة املواتية، وال يحق
الجهاد على ضرب تل أبيب، بكل ما ترمز إليه تلك املدينة من دالالٍت تاريخية، وهو 
أمر فعلته حركتا حماس والجهاد من قبل، إال أن املشكلة ال تقع في نطاق االستطاعة، 
وإنما تتمثل في إطار الكلفة التي ال يقدر على حْملها القطاع املحاصر املنهك، وال 

، وغالبيتهم تعيش على نظام البطاقة التموينية.
ً
يتوجب على قاطنيه دفعها أصال

إذا كان ملثل هذه التهديدات املتطايرة من غزة ولبنان أن تومئ إلى وحدة الجبهات، 
والتضامن مع الجمهورية اإلسالمية، ظاملة أو مظلومة، فإن السؤال هو: ماذا بعد أيها 
القوم؟ وماذا عن رد فعل الذئاب املتحفزة لتسديد الحساب املؤجل؟ هل توّدون تحفيز 
عدوانيتها بصورة أعمق وأشمل، وجباية ثمن أفدح، وخصوصا أننا نعي الفوارق 
الهائلة في قوة النيران التدميرية، والتفّوق الصارخ في القدرات التكنولوجية، وندرك 
سلفًا التبعات املترتبة على االنجرار إلى حرب بالنيابة عن دولٍة اعتادت خوض معاركها 

عبر وكالء، والتنّصل من املسؤولية؟
إن لم يكن لحزب الله شركاء يعتد بهم في لبنان، وكان حسن نصر الله صاحب قدرٍة 
كليٍة على تجاوز الجميع حوله، بما في ذلك الدولة اللبنانية، فكيف لحركة الجهاد املنافسة 
على صــدارة املشهد، انتزاع قرار الحرب من أيدي »حماس«، واالستخفاف بوجود 
شريك كبير لها، وازٍن وذي مسؤولية أولى في غزة، وتذهب هكذا من رأسها إلى حرٍب 
ليست حربها؟ ثم ماذا ستقول آنذاك ملن ستقتلهم الغارات وتدّمر بيوتهم املتواضعة؟

معن البياري

َعرضت شاشة تلفزيون العربي، قبل بدء شهر رمضان الحالي، آخر حلقات برنامج 
بذلك 180  فاكتملت  الكتب«،  بالل فضل، »عصير  املصري،  والسيناريست  الكاتب 
حلقة أسبوعية منه، في نحو أربع سنوات. ومع اكتمال الشهر املبارك اليوم، يوّدع رفاق 
الشاشة نفِسها برنامجه اآلخر »املوهوبون في األرض« بعد 150 حلقة في خمسة 
مواسم رمضانية. واملأمول أن ال يطول غياب الزميل الحاذق عن شاشة »العربي«، 
فيعود إليها ببرنامٍج ثالث، في الوسع أن يقول واحدنا، بثقٍة فائضة، إننا، نحن النظارة، 
حرزهما منه، أخذا بقياس الشاهد على 

ُ
سننشّد إليه، وإن متعة وإفادة وفيرتني سن

الغائب، فالبرنامجان، األسبوعي والرمضاني، شاهدان يدفعانا إلى انتظار جديٍد آخر، 
 
ُ
مبهج ومفيد، من مثقٍف وإعالمي شغوف بالحكاية، اسُمه وحده، بالل فضل، بطاقة

د لهذا البرنامج املرجو. وفي وسع كاتبنا أن يحمل عدة بطيخاٍت 
ّ
ضماٍن لنجاٍح مؤك

البرنامجني، ويقّدمهما، كان يواصل كتابة مقاالته،  في يد واحــدة، ففيما كان يعد 
القصيرة سابقا، ثم املطّولة إلى حد مهول )ثالثة آالف كلمة أحيانا!( الحقا. وإذ من 
املرتقب أن تصدر له رواية ومجموعة قصصية قريبا، فاملرّجح أنه كان يكتبهما في 
غضون مشاغله التلفزيونية. وبذلك ال تصير أوبته إلى الكتابة الصحافية في مدّونات 
ر على شائٍق 

ّ
 لالستنكاف عن تهيئة جديٍد تلفزيوني، يتوف

ً
»العربي الجديد« ذريعة

كثيٍر، كالذي ألفناه في برنامجي تلفزيون العربي املوّدعنْي.
قال عادل إمام، قبل سنوات، إن بالل فضل يكتب وكأنه قاعٌد في صالة، وكأن إيقاع 
الناس معه. ُيخبرنا بالل نفسه بأن صديقه النجم الشهير أبلغه بذلك في واحدٍة من 
ها هذه العبارة يمكن أن تنسحب على أداء زميلنا )لم نلتق بعد( 

ّ
دردشاتهما. وأظن

ثر 
ْ
ُيؤ شــأن.  أي  عن  فنانة،  أو  فناٍن  عن  كاتب،  أو  كتاٍب  عن  متحّدثا  الشاشة،  على 

قا في الحكي واالسترسال، بعفويٍة وبساطٍة ال حدود لهما، لكنهما ال 
ْ
أن يكون طل

تغلفان عن الجوهري في املسألة. لقد بَسط في »عصير الكتب« مئات الكتب العربية 
أضــاء عليها، وصل  فيها،  بها وبمؤلفيها، جــال  عــّرف  املشاهدين،  أمــام  واملترجمة 
بينها وبــني غيرها. وفــي هــذا كله، وفــي الطواف مع كل كتاب، أتقن جــذب املشاهد، 
ولم يوّرطه في مثل ذلك اإلمالل املعهود في برامج ثقافيٍة تلفزيونية غير قليلة. وفي 
محاورات بالل في البرنامج نفسه مع نحو مائة كاتب عربي )وقليل من األجانب(، 
فلم يكن التباسط معهم غير واحد من أدوات هذا اإليقاع الذي يحّببك في أن تسمع، 
العامة. وألسباٍب  الثقافية  الضيف ومؤلفاته وترجماته، وتجربته  تتعّرف على  وأن 
مثل هذه، وأخرى غيرها، في الوسع أن يوصف »عصير الكتب« بأنه من أهم البرامج 
الثقافية في الفضائيات العربية، سيما وأن هذه الفضائيات ال تحرص على توفير 

برامج مختّصة بالكتب ومؤلفيها. 
 من الحكايات عن 

ٌ
 أخرى شرحها يطول. أرطال

ٌ
أما »املوهوبون في األرض«، فقصة

فنانني وفنانات مصريني )وبعض العرب(، نجوٍم ومشاهير وآخرين متنوعي املنزلة 
يحكي  عنهم،  التفاصيل  تفاصيل  إحاطته  فــي  فضل  بــالل  ُيدهشك  الجماهيرية. 
عنها بــحــٍب وبــدرايــة، بتعاطٍف مــع األســـى واملــكــابــدة فيها. وفــي األثــنــاء، يــأتــي على 
قضايا الشهرة واإلنتاج السينمائي والصحافات الفنية واملصادفات وأجور الفنانني 
والتسويق ومسائل ال عد لها. ال تسمع في هذا البرنامج الشائق »حكاوي«، وإنما 
 وحفر في الحياة، وآراء في 

ٌ
مروياٍت عن تجارب إنسانية، فيها شقاٌء وكدح، ومغالبة

غالبيتهم  في  الفنانني،  أن  لك  ومسلسالت. سيتأكد  ومسرحيات  أفــالم  مستويات 
»شّغيلة«،  وأخــيــرا  أوال  هــم  وحــضــورهــم،  منتوجهم  كانت مستويات  وأيــا  العظمى، 
يعملون من أجل أن يعيشوا. أنفق بالل فضل مجهودا فائق االستثنائية، في جمع 
ماّدته الغزيرة املثيرة، املتنوعة اإلحاالت، منذ أولى حلقات »املوهوبون في األرض« عن 
أحمد زكي إلى آخر الحلقات عن صالح السعدني. أفاد كثيرا من أرشيٍف ثقيل، بعيٍد 
البرنامج  وقريب، ومن معرفته بكثيرين ممن تحّدث عنهم، فتوفرت ملشاهدي هذا 
املتقن معرفة، ال بطالقاٍت وزيجاٍت وخراريف مكايداٍت بني هذه املمثلة وتلك، وإنما 

بتجارب في الحياة، لكثيٍر منها حرارتها وغناها. .. 
أوجزت األسطر أعاله عن متٍع ضافيٍة في برنامجني تلفزيونني رائقنْي، وكل إيجاٍز 

 بداهة، وأرادت أيضا إرسال تلويحة محّبة إلى بالل فضل.
ٌّ

مخل

محمد طلبة رضوان

واجهت الدولة املصرية، في تسعينيات القرن املاضي، إرهابا واضحا، استهدف الدولة، 
السياحة، األقباط، وكانت تسنده رافعة أيديولوجية ترى األنظمة العربية، ومنها النظام 
املصري، كافرة. واجهت الدولة هذا اإلرهاب بكل ما لديها من إمكانات، من البندقية 
إلى كاميرا السينما والفيديو. كان القبض على أي إرهابي نجاحا يرّحب به الجميع. 
لم يكن املصريون في حاجٍة إلى نصب شادر أفراح، وال كانت الدولة في حاجٍة إلى 
نقوط وحلوان في مقابل القبض على إرهابي، وال لصناعة حالة من الفرح الكاذب. 
كان الناس يشعرون بما يقتطعه اإلرهاب من رصيد حياتهم، أمنهم وأمانهم، دينهم 

ودنياهم، رزقهم ورزق عيالهم.
األصوات العاقلة داخل التيار اإلسالمي وقتها ساعدت الدولة املصرية. ذهب الشيخ 
محمد الغزالي إلى مناظرة شباب الجماعات اإلسالمية في املعتقالت. ذهب محمد 
الجحود  بني  اإلسالمية  الصحوة  كتابه  القرضاوي  ألف يوسف  أيضا،  العوا  سليم 
والتطّرف، وهو الكتاب التي كانت تطبعه الدولة بنفسها وتوّزعه على املساجد، والذي 
تحولت أفكاره في ما بعد إلى مراجعات الجماعة اإلسالمية. وقف الجميع أمام اإلرهاب 
أسباب  الخصم واضــح،  املعركة واضــحــة،  اتخذ غطاًء إسالميا حينها. كانت  الــذي 
مقاومته واضحة، الدوافع األخالقية حاضرة، ال لبس فيها، فماذا عن هشام عشماوي؟

اإلجابة التي أخبر بها نفسي أن مجندا فصلوه من الخدمة، فتحّول إلى قاتل ألصحابه 
و»دفعته«، هو ال شك مجرم وإرهابي يستحق العقاب، إال أن املناقشات التي دارت حول 
مولد تسلم عشماوي، والتي تجاهلها إعالم »شادر الفرح« و»هاشتغات« املكايدات، 
 من تجاوزها أو املرور عليها 

ً
و»حمد الله على السالمة يا هشام«، كانت أكثر خطورة

أو وصف أصحابها باملتعاطفني مع اإلرهابيني.
مواقع التواصل شهدت جانبا من هذه املناقشات، كان أصحابها يتحّركون تحت سيل 
من املزايدات ال يسمح بأن يقولوا كل ما لديهم، »الجروبات« املغلقة، وجلسات النقاش 
الخاصة كانت أكثر وضوحا، حيث رأى كثيرون، ممن اشتبكت معهم، أن عشماوي 
ال ينطبق عليه وصف إرهابي، وأن املواجهة املسلحة مع الدولة ال تختلف عما تفعله 
الــرأي اآلخــر )وأنــا  لــدى أصحاب  أنــه لم تكن  الدولة نفسها مع معارضيها. املفارقة 
منهم( من حجة حقيقية على إدانة عشماوي سوى شهادة الباحث املتميز إسماعيل 
اإلسكندراني، أول من أشار إلى عشماوي ونبه إلى عمليات إرهاب محتملة سوف 
يقوم بها، أي أن الدليل الوحيد على صدق رواية الدولة هو شهادة أحد املعتقلني في 

سجونها بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية!
الــذي يجعل من دم العسكري حراما، وهو  الدولة: ما  كون في روايــة 

ّ
يتساءل املشك

الهجوم على  الــذي يجعل  أراق دمــاء مئات فــي شـــوارع مصر وميادينها؟ مــا  الــذي 
هذا العسكري عمال إرهابيا، وليس قصاصًا مستحقًا، لم تفلح كل حجج التجنيد 
اإلجباري، والعسكري الذي ال يملك من أمره شيئا، في إقناع فريٍق من املتحاورين، 
بجيفارا،  املعتمدة، بعضهم شّبه عشماوي  بالرواية  اإلسالميني،  غير  وأغلبهم من 

واتهم من يتهمه باإلرهاب بعقدة املناضل الخواجة!
 وطأة دارت حول الحدث: ملاذا ال يكون عشماوي ُمنتجا عسكريا بامتياز؟ 

ّ
أسئلة أخف

ضابط جيش تم فصله وحرمانه من امتيازاته، فتحول إلى خصٍم ملن فصلوه، ملاذا 
يجري تحميل الحالة على الدعشنة الدينية دون العسكرية، ملاذا ال نقول بوضوح إن أحد 
أفراد القوات املساحة خائن، وأنه قد يكون بينهم عشرات من هشام عشماوي لديهم 

االستعداد لالنقالب والخيانة، وتصفية زمالئهم إذا فقدوا وظائفهم وامتيازاتهم؟!
السؤال األكثر طرافة: ملاذا ال يكون السيسي نفسه هشام عشماوي آخر، كالهما 
ابن املؤسسة العسكرية، كالهما يقتل من أجل ما يؤمن به، كالهما يتذّرع بمبرراٍت 
دينية للقتل، كالهما متهم من قطاع كبير من الشعب املصري بالخيانة؟ هذه األسئلة 
وغيرها تحمل الفارق بني دولٍة تواجه إرهابا يعترف به الجميع، حتى أبرز املختلفني 
معها، وأخرى تسيء إلى مفهوم الدولة نفسه، وتفشل في أن توحد مواطنيها على 
روايــٍة واحــدة، حتى وهي تواجه خطرا وجوديا يحيط بهم جميعا، ويحصد أرواح 

أبنائهم، فهل يوجد من هو أفشل من السيسي ورجاله؟

أحمدي نجاد يصل إلى غزة تلويحة محبّة إلى بالل فضل

كم هشام عشماوي لدينا؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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القــرن الفائــت بســنته  كان العقــد األخيــر مــن 
الثالثة، حني قررُت أنا وصديقان أن نهرب من 
املدرســة تحــت جنــح القيــظ. خططنا ألن نرمي 
ونصعــد  املرتفــع  الســور  علــى  مــن  حقائبنــا 
ونقفز ثم نجري مســرعني حتى الشــارع العام 
ما إن يقرع الجرس معلنا عن انتهاء الفرصة.

مدرســتي التــي أحببتهــا مــا زالت صامدة على 
صحــراء الباديــة الوســطى فــي مدينــة الزرقــاء 
التــي  البعيــدة  الجميلــة  املدرســة  تلــك  الحبيبــة، 
خارجــي  شــارع  الجنــوب  مــن  يحدهــا  كان 
ــّو. 

َ
فــي منطقــة خ للجيــش  كبيــر ومعســكرات 

 
ً
مدرســتي الحبيبــة هــذه غالبــا ما تكــون خاوية

علــى عروشــها فتــرة القيــظ وقــت الظهيــرة، إال 
مــن بعــض الطلبــة امللتزمــني أو الجبنــاء، وهــي 
الطلبــة  باقــي  بهــا  ينعتهــم  كان  التــي  صفــة 
املتفلتــني، كانــت تخلــو مــن غالــب الطلبــة عقــب 
االنتهــاء مــن نصف ســاعة الفرصة التي كانت 

مقــررة بعد الحصــة الرابعة ذياك الزمن.

املشــينة  لفعلتنــا  التالــي  اليــوم  فــي  فوجئنــا 
املديــر  مســاعد  حضــر  حــني  الثالثــة  نحــن 
وقتهــا األســتاذ إســحق إلــى غرفــة صفنــا فــي 
بعصــا  ملوحــا  وســأل  األولــى،  الحصــة  أثنــاء 
وقصــّي؟  وأحمــد  بشــار  أيــن  يحملهــا:  كان 
قلــب  علــى  الصــف  فــي  الطلبــة  جميــع  فــرد 
رجــل واحــد، هــا هــم يــا أســتاذ، كانت عشــرات 
األصابع تشير إلى ثالثتنا، معظم من أشاروا 
 وازدراء لــم ُيخامــروا ألبتــة طعــم 

ٍّ
إلينــا بتشــف

التعــب واإلرهــاق والنعــاس الــذي كان يعترينــا 
نحــن الجبنــاء فــي أثناء الحصص الثالث اململة 

واملزعجة، الخامســة والسادســة والسابعة.
داخــل  قلبــي  وخفــق  الرعــب  تملكنــي  لقــد 
صــدري بشــدة، وأحسســُت حينهــا بأننــي أنــا 
ت 

ُ
الوحيــد الــذي هــرب باألمس من املدرســة، ومل

حالــي وأنــا أقــول، يا إلهي ما الــذي فعلته، كيف 
ســولت لي نفســي قتل الوقت مع من يهربون؟

إســحق  األســتاذ  وراء  الثالثــة،  نحــن  مشــينا، 

بخطــى بطيئــة مــن دون أن ننبــس ببنــت شــفة، 
خطــوات  عــن   

ً
قليــال خطواتنــا  نؤخــر  كنــا 

األســتاذ كي ال يســمعنا ونحن نعاتب بعضنا 
أحدنــا  باملســؤولية  ونلقــي  ونتــالوم  بعضــا، 
علــى اآلخــر، كنــا نتحــدث بصــوت خافت أقرب 

إلى الوشوشة.
عبــر املمــر الطويــل وصلنــا أخيــرًا إلــى مكاتــب 
املديــر  مســاعد  مكتــب  خــارج  وقفنــا  اإلدارة. 
حتــى  رؤوســنا،  مطأطئــني  إســحق،  األســتاذ 
جــاء صوتــه أخيرًا من داخل مكتبه، أدخل أنت 

وهــو حتى أرى، أدخل.
دخلنــا املكتــب، وفجــأة وقــف األســتاذ إســحق 
يحملهــا  زال  مــا  كان  التــي  بالعصــا  وطــرق 
بقــوة علــى مكتبــه لتصــدر صوتــا قويــا مدويــا 
عبــر املمــر الطويــل وهــو يقــول، أنــت يــا بشــار 
ويــا أحمــد ويــا قصــي، أنتــم! تهربــون من على 
السور كالطالب الكسالى وأصحاب املشاكل؟ 
ثــم جلــس مجــددًا وقــال: لم أصدق ما شــاهدته 

عيناي باألمس وأنتم تقفزون من على السور 
الواحــد تلــو اآلخــر، واللــه لــو أتانــي بأســمائكم 
العريــف الســرّي ملــا صدقتــه، لكــن أنــا بنفســي 
وهــو،  أنــت  اســمع  املشــينة.  فعلتكــم  شــاهدت 
إن أردتــم الذهــاب للبيــت فــي املــرة القادمــة قبل 
انتهاء الدوام، ما عليكم إال أن تتركوا لي ورقة 
هنــا علــى مكتبــي بأســمائكم حتــى لــو لــم أكــن 
موجــودًا فيــه، ثــم غــادروا مــن بــاب املدرســة، ال 
تهربــوا مــن علــى الســور كالســارقني. مفهوم؟ 
باللــه عليكــم أن ال تفعلــوا ذلــك مــرة أخرى، لقد 
نزلــوا مــن قدركــم الــذي هــو 

ُ
خيبتــم أملــي، ال ت

كبيــر عندي بهذه الصورة.
وقفنــا ثالثتنــا ال نــدري مــاذا نقــول لألســتاذ 
إســحق. شــعرنا بالخجل، وتمنينا لو انشــقت 
األرض وابتلعتنــا، شــعرُت وقتهــا وكأن الزمــن 
نفســي  وأجــد  يمضــي،  أن  يريــد  وال  توقــف، 
يكــون  وأن  املكتــب،  مــن  خرجــُت  وقــد  أخيــرًا 
قــد انتهــى هــذا املوقــف الغريــب والصعــب، ثــم 

َســرت صمتنــا وذهولنــا وخجلنــا كلماٍت من 
َ
ك

األســتاذ إســحق قالها، هيا عودوا إلى الصف، 
الــذي كنــُت أريــده منكــم  وإن ســألكم أحــد مــا 

أبلغــوه بأننــي كلفتكــم بمهمة ما. هيا اذهبوا.
خمســة  نحــو  بعــد  عــدُت  بأننــي  أخبركــم  لــم 
عشــر عامــا إلــى مدرســتي كــي أرى األســتاذ 
املفصلــي  اليــوم  ذاك  علــى  وأشــكره  إســحق، 
فــي حياتــي، وكــم أحببــُت أن أخبــره أيضــا بأن 
تصرفــه ذاك كان بمثابــة املحرك الصغير الذي 
وإرادتــي  عزيمتــي  يغــذي  وظــل  داخلــي  ُزِرع 
أكملــت  حتــى  املســتمرة  الصغيــرة  بطاقتــه 
تعليمــي الجامعــي. ولكــن بعــد عودتــي لــم أجــد 
األستاذ إسحق ولم أجد املدير كذلك، ولم أجد 
الســابقني، فقــد تغيــر كامــل  معظــم األســاتذة 
بأنــه أصبــح  الطاقــم تقريبــا، أخبرنــي أحدهــم 
مديــرًا ملدرســة ثانويــة في بلدة بشــمال البادية 

الوسطى.
بشار طافش )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

برت مراكز البحث الغربي، املستقلة 
َ
لربما اعت

أو املمولــة مــن أنظمــة االســتبداد العربــي، أن 
بمــا بعــد  »اإلســام  اليــوم منشــغل  مشــروع 
الحديثــة  الفكريــة  العمليــة  وأن  السياســي«، 
املؤسســات  هــذه  بعــض  بهــا  تنشــغل  التــي 
تركــز علــى إيجــاد البديل الدينــي للفراغ الذي 
اإلســامي  للفكــر  الشــرس  التعقــب  ُيحدثــه 

حاليًا، والعملية الدموية املصاحبة له.
تقــوم هــذه الدراســات العميقــة علــى تأمــن 
املســلم،  للشــرق  مناســبة  جيوسياســية 
هــا تتركــز علــى الوطــن العربــي اليــوم، 

ّ
ولكن

ألن حركــة التدافــع املحمومــة، التــي تخــوض 
حروبــًا حقيقيــة، إلعــادة اســتثمار املشــروع 
لاســتعمار  املنطقــة  وقابليــة  الغربــي، 
بنموذجه الجديد، تسعى إلى ضمان توجيه 
مصالحهــا،  لتأمــن  السياســية  الخريطــة 
فــي ظــل حماٍســة منقطعــة النظيــر، مــن دوٍل 
اإلســام، لصالــح  بذاتهــا، إلســقاط  مســلمٍة 
كانــت  وقــد  الغــرب.  مــع  املشــترك  املشــروع 
تراعي »اإلسام التقليدي« قديمًا، وإن أبقت 
علــى مصطلــح اإلســام قائمــًا فــي خطابهــا، 
على الرغم من أنها تهدم كل معامله الفكرية، 
قــدرات  هــدد 

ُ
ت التــي  العدليــة،  ومســاراته 

كيــف  هنــا:  املركــز  ســؤال  أن  غيــر  املســتبد، 
ُيحقــق االســتبداد مســاحة أســرع، للتجاوب 
مــع الكولونيانيــة الجديــدة، وإعادة صناعة 
اإلســام ذاتــه، عبــر التطــوع املــاّدي الضخــم 

مالك ونوس

ال تلمح في كل تصريحات املجلس العسكري 
االنتقالــي فــي الســودان، حتــى مجــرد إشــارٍة 
إلى ســعيه للمســاهمة في تغيير الواقع الذي 
أّدى إلى اندالع الثورة الشعبية في السودان، 
أو لتحقيــق املطالــب التــي خــرج الشــعب مــن 
أجــل تلبيتهــا. وفــي هــذا تأكيٌد علــى أنه ليس 
جــزءًا مــن الثــورة، كما يحلو لقادته تكرار هذا 
االدعــاء، حــن يتحّدثــون عــن مســاهمتهم فــي 
خلــع الرئيــس عمــر البشــير. بــل علــى العكس، 
التفــاوض  جــوالت  خــال  ماطلــوا،  أن  وبعــد 
بــدأوا  الســلطة للمدنيــن،  الطويلــة، بتســليم 
الثــورة  قــادت  التــي  القــوى  علــى  مــون  يتهجَّ
ويهّددونها، ما يشي ببدء سيرهم في طريق 
الثــورة املضــاّدة، مــن أجــل إعادة كل شــيء إلى 

وضعه السابق.
مســاهمة العســكر في خلع البشــير، أو حســب 
اســتجابتهم  جــرت؛  التــي  الحــوادث  ســياق 
لنــداء قــوى إعــان الحريــة والتغيير بالتدخل 
التــي  واالســتعصاء  الجمــود  حالــة  لكســر 
ورفضــه  املخلــوع،  الرئيــس  ــت 

ُّ
تعن ســها  كرَّ

التنحــي، وبــروز اتجــاٍه لديــه لجــرِّ البــاد إلــى 
ى العسكر في املجلس االنتقالي 

َّ
العنف، يتلط

خلف تلك املســاهمة للقول بأحقيتهم بقيادة 
البــاد، مــن دون اآلخريــن الذين قــادوا الثورة، 
 لهم هذا 

َ
ض يِّ

ُ
وأوصلوهم إلى الواجهة. وإن ق

األمر، ونجحوا في تشــكيل املجلس الســيادي 
إجرائهــم  ثــم  ومــن  وحدهــم،  العســكر  مــن 
انتخابــاٍت رئاســية ونيابيــة يشــرفون عليهــا 
ويتحّكمون بنتائجها، تكون الثورة املضادة 
قد انتصرت بكل جدارة، فهم من طينة النظام 
مــوا 

َّ
القديــم، وهــم قــد ترّبــوا علــى يديــه، وتعل

كيفية إفراغ الشعارات من مضمونها، وكيفية 
خداع اآلخرين، فوصولهم إلى السلطة يعني 

للنفــط الخليجــي، لتحقيــق معادلــة الغــرب 
الديــن  مهمــة  تأتــي  العربــي.  الوطــن  فــي 
املصنــوع الجديــد، علــى أثــر إســقاط نمــوذج 
دينــي قديــم، اســتخدمته املنظومــة الغربيــة، 
لتأمــن مصالحهــا  األميركيــة،  وخصوصــًا 
في الحرب الباردة مع االتحاد الســوفييتي، 
وخصوصــًا  أخــرى،  صــراع  مســارات  وفــي 
النمــوذج »الوهابــي« الذي ُيهّجن محليًا من 
الدولــة الراعيــة، لكنــه يشــهد ســقوطًا مدّويــًا 
حــٍد  علــى  واملهجــر  اإلســامي،  العالــم  فــي 
ســواء، بصورٍة ســريعة ساهمت في صناعة 
فراغ وصدمة ُكبرى لدى الشباب اإلسامي، 
ق بها فترة زمنية، ولم يخطر بباله 

ّ
الذي ُعل

أن الدولــة الراعيــة هــي مــن ســينقض أحجار 
هذا التدّين.

وهنا لسنا في معرض تحديد معالم التأثير، 
غفــل الجنايــة 

ُ
فــي كل ســاحة إســامية، وال ن

أولئــك  علــى  االســتبداد،  يمارســها  التــي 
الشــباب الذيــن حملــوا مهجــًا إيمانيــة روحية 
ــح لهــم 

َ
ت

ُ
متصلــة بأصــول اإلســام، ولكــن لــم ت

واألفــق  القيــم،  إلــى منظومــة  التعــّرف  فــرص 
النهضــوي واإلنســاني الــذي كان مــن املمكــن 
العربيــة،  الفكريــة  الصناعــة  بــه  تشــارك  أن 
واالســتقالي  والحقوقــي  التقدمــي  مســارها 
طرها العربي املحّدد.

ُ
ألوطانها الجديدة، ولق

الصدمــة  مشــروع  أن  علــى  هنــا  نركــز  لكننــا 
بحــّد ذاتــه، ليــس عفويًا كمــا أنه ليس مرتبطًا 
فقــط بحماســة املســتبّد العربــي، فــي أكثــر من 
منطقة، كعمٍل مبتور دوليًا، وإنما يأتي أيضًا 

غــدر الثــورة بامتطائهــا لتحقيــق غايــة عودة 
النظام القديم إلى الحكم عبر وجوههم هم. 

املجلــس  قــادة  يحــاول  اإلطــار،  هــذا  فــي 
االنتقالــي تكريــس أنفســهم قــادة للبــاد، أو 
ههم  قائمــن مقــام حكومتهــا، وقــد ظهــر توجُّ
فالجولــة  عديــدة،  ُصُعــٍد  وعلــى  فجــأة،  هــذا 
املجلــس  رئيــس  بهــا  قــام  التــي  الخارجيــة 
مصــر  إلــى  البرهــان  الفتــاح  عبــد  االنتقالــي 
حمــدان  محمــد  نائبــه  وجولــة  واإلمــارات، 
)حميدتــي( إلــى اململكــة الســعودية، مــن دون 
أي صفــة رســمية، محاولــة لتكريس أمٍر واقٍع 
ُيظِهــر املجلــس نفســه بهــا صاحــب الحــق في 
فــي  الفعليــة  الســلطة  نفســه  ومبــرزًا  القــرار، 
الحريــة  إعــان  قــوى  رأت  البــاد. ومــن هنــا، 
 في صاحيات 

ً
والتغييــر فــي الجوالت زيــادة

املجلــس وســلطاته، ورأت أنهــا تجعــل البــاب 
ل 

ُّ
ل الخارجي، خصوصًا تدخ

ُّ
مفتوحًا للتدخ

البلــدان موضــوع الزيــارات. وليســت التحيــة 
العســكرية، غيــر املبــّررة التــي أداهــا البرهــان 
للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، سوى 
داللة على مدى طواعيته للخارج. وللمفارقة، 
ل للدول املذكورة أنها كانت يومًا ما  لم ُيسجَّ
، بقــدر   علــى ســوداٍن قــويٍّ ومســتقرٍّ

ً
حريصــة

حرصها على ســوداٍن ضعيٍف وتابٍع، يســهل 
عليهــا التحّكــم بــه. إضافــة إلــى ذلــك لــم تكــن 
 على ثورات 

ً
هــذه الــدول، فــي أي يوٍم، حريصة

العربيــة،  البلــدان  فــي  الديمقراطــي  التحــول 
التــي  اإلرادة  هــذه  الشــعوب،  إرادة  علــى  وال 
وربمــا  تكريســها،  أجــل  مــن  الثــورة  اندلعــت 
يحاول املجلس، بجولته تلك، الحصول على 

دعٍم الختطافها. 
أطلقهــا  التــي  التهديــدات  تنــدرج  كمــا 
حميدتــي فــي إطار محاولة املجلس تكريس 
إعــان  قــوى  دعــوة  بعــد  أطلقهــا  إذ  نفســه؛ 
الــذي  لإلضــراب  الشــعَب  والتغييــر  الحريــة 

وتســتطيع أن تتحــّدث عــن الفنــون والحيــاة 
معت ســابقًا، وأنت 

ُ
اإلنســانية الجميلة التي ق

تكــون  فلــن  حمايتهــا،  باســم  النــاس  تخنــق 
مــن  ترديــد مصطلحاتهــا،  إال  اإلعــام  مهمــة 
 وجداني، تضمنه مســاحة الدستور 

ّ
دون حق

والقانون لهذا الشعب أو ذاك.
مــن  أكثــر  فــي  الدينيــة  بالفكــرة  التاعــب 
مذهــب أو مدرســة قديــم وليــس جديــدًا، لكن 
املشــروع اليــوم يمثل عاصفــة هوجاء قوية، 
فكــرة  فــي  الخلــل  إن  ضمنــًا  للنــاس  تقــول 
بالدفــاع،  لهــم  تســمح  وال  ذاتهــا،  اإلســام 
الفلســفات  مــع  حــّرة،  حــوار  بمنّصــات  وال 
الوجوديــة، أو املختلفــن عقائديــًا ومدنيــًا، 
فــي ســبيل الوصــول إلــى مقارنــات النهضــة 
والحيــاة الفاضلــة، ويتزامــن ذلــك مــع حركة 
قمٍع حكوميٍّ مزدوجة، األولى ضد الوجدان 
عنيفــة  والثانــي  نفســه،  الطبيعــي  املســلم 
مســلحة تقتل أو تســجن أو تعذب بتوحش 
املعتــدل أو  النظــر عمــن هــو  قهــري، بغــض 
املحافــظ، أو املتشــّدد مــن تلــك الجماعــات أو 

هــذا املجلــس تبعًا لحقيقته الظاهرة، واتخاذ 
التــي  الحســنة  النيــات  عــن  بعيــدًا  املواقــف 
يحملونهــا، والتــي تتبــّدى فــي حرصهــم على 
التفــاوض معــه، للوصول إلى صيغة لتســليم 
املرحلــة  علــى  ولاتفــاق  للمدنيــن،  الســلطة 
مجلــة  أوردت  اإلطــار،  هــذا  وفــي  االنتقاليــة. 
فورين بوليســي، 22 مايو/ أيار املاضي، رأيًا 
لكاميــرون هدســون، وهــو كبيــر الباحثن في 
ــم أعضــاء 

َّ
املجلــس األطلســي، جــاء فيــه: »تعل

املجلــس العســكري الذيــن كانــوا تحــت قيــادة 
دون الوقــت فــي التفاصيــل  البشــير كيــف ُيبــدِّ
الصغيرة، وترِك املعارضة تتصارع لتضعف 

نفسها بنفسها«. 
إعــان  قــوى  مــع  يتفــق  املجلــس  نــرى  لذلــك، 
الحرية والتغيير على أمٍر، ثم يعود ويخوض 
تحجيــم  أجــل  مــن  الصغيــرة،  تفاصيلــه  فــي 
االتفاق، فالرجوع عنه. ونراه كذلك يدعو إلى 
عــدة  التفــاوض  ثــم يعلــن تعليــق  التفــاوض، 
أيــام مــن دون ســبٍب وجيــٍه. وهــذه مماطلة في 
 
ً
التوصــل إلــى اتفــاق اعتمدها املجلس ســبيا
لثنــي هــذه القــوى عــن مطالبهــا. كمــا نــرى مــا 

الشــخصيات اإلســامية. الفــارق املهــم هنــا 
هــو بــن املفهــوم اإلنســاني لإلســام، ركنــًا 
وإعــادة  االجتماعيــة،  العدالــة  مــع  أساســًا 
صياغــة الوعــي اإلســامي عبــره، بمــا فيهــا 
الحياة املدنية للشعوب، وإعان اإلنسانوية 
، وهــو مــا يــرّوج لــه اليــوم. 

ً
الطقوســية بديــا

مســارات  اإلنســانوية  هــذه  تســتدعي  وقــد 
فهم تمامــًا، ضمن خريطة 

ُ
تصــّوف قديمــة، ت

الحريــات األخاقيــة والفكريــة التــي ســادت 
فــي الشــرق، لكنهــا ال تمثــل معادلــة مقابلــة 
اإلنســانوية  إن  بــل  اإلســامية،  للرســالة 
الحديثــة، باســم الطقــس اإلســامي القلبــي 
اليــوم  قــدم 

ُ
ت والتســامح،  والعشــق  للحــب 

لتعزيــز قــوة القهر للشــعوب، ودعم الســلطة 
احتجاجــيٍّ  موقــٍف  أي  ورفــض  القمعيــة، 
قديمــًا  مذابحــه  أو  الغــرب،  ازدواجيــة  علــى 
مائمــة  وترانيــم،  طقــوس  وإنمــا  وحديثــًا. 
فُيقــال  الحديــث،  الغربــي  للمســرح  جــدًا 
هــو  هــذا  العربــي،  الوطــن  كل  فــي  للنــاس، 
ــوا معنا، واتركونا نســرق مالكم 

ّ
دينكــم فغن

أطفالكــم  وندفــن  أوطانكــم،  علــى  ونعتــدي 
فقــرًا، وال نســمح لكــم بصــوٍت سياســيٍّ وال 
أو  ُيدنــدن  أن  الشــعب  علــى  فقــط  حقوقــي، 

يصمــت أو يموت كمدًا.
ملســاحة  الحقيقــي  اإلنســاني  البعــد  يقــوم 
ومفهــوم  والوجــدان،  واألخــاق  الفنــون 
ال  الشــاملة،  العدالــة  ركــن  علــى  التســامح، 
وهنــا  الظاملــة،  للنخبــة  املنتخبــة  الرفاهيــة 
املســتبدين  صفقــة  أن  غيــر  الكبيــر،  الفــرق 
والغــرب تتحــد في مشــروعها الكبير، لســحق 

الشعوب باسم اإلنسانية املزّيفة.
)كاتب عربي في كندا(

يجــري تداولــه، بن الفينة واألخرى، من أنباٍء 
عن خافاٍت تعصف في تلك القوى، قد يكون 
هو وراءها، وهي ربما ليســت ســوى خافات 
شــكلية وبروتوكوليــة. وإذا نظرنــا إلــى حجم 
نجــاح اإلضــراب الــذي دعــت إليــه تلــك القــوى، 
واملناطــق،  القطاعــات  كل  شــموليته  وإلــى 
نــرى مــدى ضآلــة حجــم تلــك الخافــات ومدى 

قها. الرغبة لدى العسكر في تعمُّ
نجــاح  عــدم  خطــورة  املرحلــة  هــذه  تحمــل 
واالتفــاق  املدنــي،  الحكــم  إقامــة  فــي  الثــورة 
مامــح  ووضــع  االنتقاليــة،  املرحلــة  علــى 
أن  الثــوار  ينشــد  التــي  الســودانية  الدولــة 
واملســاواة  والعدالــة  الديمقراطيــة  تكــون 
تحقيــق  فــي  الثــورة  نجــاح  وعــدم  ســمتها. 
أهدافها، لن يؤّدي إلى عودة النظام السابق 
عبــر وجــوه جديــدٍة، نراهــا اآلن فــي املجلــس 
ظهــور  نشــهد  أن  يمكــن  بــل  العســكري، 
ليــس  الذيــن  العســكر  عمــاده  جديــد،  نظــام 
التغييــر، وال مــن مصلحــة  مــن مصلحتهــم 
واإلمــارات  مصــر  فــي  اإلقليميــن  داعميهــم 
والسعودية كذلك. وفي هذه األثناء، ستكون 
عــن  األخيــرة  العســكري  املجلــس  تكشــيرة 
أنيابــه، املقدمــة لخطــوات قمعيــة، قــد تقــود 
العســكر إلى التأســيس لحكٍم دموي، وربما 
 للتعامــل 

ً
فاشــي، ال يــرى غيــر القمــع وســيلة

مهــاّم  مــن  ســيكون  لذلــك  معارضيــه.  مــع 
الثــوار تحطيــم الدولــة القديمــة بتركيبتهــا 
ورموزهــا وآلياتهــا، عبــر ســياق اإلضرابات 
ى 

ّ
وه، لكي يتسن

ّ
والعصيان املدني الذي تبن

لهــم بنــاء الدولــة الجديــدة علــى أنقاضهــا، 
التــي مــن دونهــا سيســتمر الســودان تحــت 
التــي  الغليظــة  العصــّي  ذي  العســكر  حكــم 
ح  يلــوِّ بينمــا  الداخــل،  أمــام  فيهــا  ح  يلــوِّ

بمناديله البيضاء أمام الخارج.
)كاتب سوري(

فــي ســياقات ترتيــب غربــي للمشــهد الثقافــي 
للمنطقة العربية، ولسنا نتحّدث عن تحريك 
دمى شــامل، كا.. وإنما نربط مصالح الغرب 
التنفيــذي  باملشــروع  األرض  علــى  القائمــة 
ــاه قــوى الثورة املضــاّدة في الوطن 

ّ
الــذي تتبن

مواجهــة  مرحلــة  تتجــاوز  التــي  العربــي، 
مقّدمــات أي ربيــع عربــي جديــد إلــى صناعــة 
قــة لصالحهــا، ُمدمــرة لطموحــات 

ّ
فكريــة خا

اليــوم يتكثــف  املســار  فــإن  الشــعوب. ولذلــك، 
 

ّ
يســتغل الــذي  الدينــي  البديــل  علــى صناعــة 
أي  أو  السياســي«،  »اإلســام  منظومــة  فشــل 
»اإلســام  بعــض توجهــات  فــي  تخلــف ســاد 
عــن  ــس 

ّ
لُينف املختلفــة،  بمذاهبــه  املذهبــي« 

ــر بــه علــى نطــاق 
ّ

الشــباب بتديــن جديــد، ُيبش
واسع، وبدعم ماّدي ضخم.

الحــرب  أن بعــض مصطلحــات  املشــكلة هنــا 
املشــروع  بــن  تختلــط  الحديثــة،  الفكريــة 
واألفــق  الغربــي  االســتبداد  لقــوى  الجديــد 
املطلــوب بالفعــل للحيــاة العربيــة املعاصــرة، 
كي تتقّدم في تكاملها اإلنساني نحو مفاهيم 
العدالة االجتماعية والفنون والحياة املدنية، 
مــن دون أن يكــون ذلــك ُمســقطًا حــق الشــعوب 
والفكــر اإلســامي الــذي ترتضيــه، فــي مســار 
الــروح اإليمانيــة والقيــم واألخــاق للرســالة، 
فالفــارق هنــا ليــس فــي املصطلــح، وإنمــا فــي 
ــر باســمه، فتســتطيع أن 

ّ
الــذي يبش املشــروع 

تتحدث باسم النهضة، وأنت تقمع أساسيات 
حريــة الفــرد فــي اإلبــداع، والــرأي السياســي، 
الحاكــم،  تقديــس  رفــض  فــي  حقــه  حتــى  بــل 

املاضــي،  أيــار  مايــو/  و29   28 فــي  جــرى، 
: »من ُيضرب 

ً
هًا كامه للمضربن قائا موجِّ

عن العمل فلن يعود إليه«. والغريب في هذا 
التهديــد الــذي يطــاول حقًا نقابيًا مشــروعًا، 
أنــه جــاء بعــد فــك املجلس العســكري تجميد 
الســابق  النظــام  أّسســها  التــي  النقابــات 
لتخدمــه. والافــت أن حميدتــي ليســت لديــه 
لــه إطــاق هــذا التهديــد،  الســلطة التــي تخوِّ
الــذي فيــه تهديــد لخــرق قانــون البــاد الــذي 
للعاملــن  دســتوريًا  ــًا 

ّ
حق اإلضــراَب  َيعــدُّ 

الخــاص،  والقطــاع  الدولــة  مؤسســات  فــي 
تكفلــه وثيقــة الحقــوق الــواردة فــي دســتور 
 على 

ً
الســودان االنتقالي لســنة 2005، عاوة

االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية التي 
صادقــت عليهــا جمهوريــة الســودان. وبذلك 
ليــس للمؤّسســات التــي وقع فيهــا اإلضراب 
الحــق فــي إنقــاص حقــوق منســوبيها لهــذا 

السبب. 
أطلــق حميدتــي تهديــداٍت،  ذلــك  إلــى  إضافــة 
، بحــق القــوى التي قــادت الحراك، 

ً
عــدُّ غريبــة

ُ
ت

وأوصلتــه إلــى اللحظــة الثورية التي نضجت 
مــع تغييــر الحكــم. إذ اتهــم حميدتي، قبل يوم 
اإلضراب، قوى إعان الحرية والتغيير بأنهم 
»وراءهــم  وأن  الخــارج،  مــن  أمــوااًل  يتلقــون 
ــفت اآلن«، وهــو مــا 

َّ
دواًل وهــذه الحكايــة تكش

بســبب  القــوى  هــذه  بــن  واســعًا  جــداًل  أثــار 
عــدم اســتناده إلــى الدالئــل، متناســيًا زياراتــه 
والبرهــان دول الخــارج، وهمــا غيــر املخولــن 

القيام بزيارات من هذا القبيل. 
وبقــدر مــا يحمــل الوجــه الجديــد الــذي يظهــر 
فــي  حقيقتــه  علــى  العســكري  املجلــس  فيــه 
مــن  الحــراك  قــادة  ومــن  الثــورة،  مــن  مواقفــه 
لقــوى  الفــرص  مــن  يحمــل  فإنــه  خطــورٍة، 
إعــان الحريــة والتغييــر، وغيرهــا مــن القــوى 
املســاهمة فــي الحــراك، مــن أجــل التعامــل مــع 

السودان... مسار الثورة المضاّدة
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اإلنسانوية الجديدة... 
تفسير اإلسالم أم إسقاطه؟

»عيّادي عيّادي« في تونس

كسوة العيد ألطفال مقديشو

17

تونس ـ بسمة بركات

ســوى  يســمع  ال  تونــس،  العاصمــة  وســط 
املحــال  أمــام  مــن  املنبعــث  الباعــة  صــراخ 
التجاريــة: »عّيادي عّيادي«. هكذا يرحبون 
والبالونــات.  والزماميــر  األلعــاب  وســط  بالعيــد 
املشــهد جميــل وينعكــس فرحــًا فــي عيــون الصغــار 

والكبار. 
علــى  واألطفــال  النســاء  وتقبــل  الشــوارع،  تزدحــم 
املحال التجارية للتسوق. أحد األطفال أنهكه التعب 
خــال البحــث عــن ثيــاب العيــد، فجلــس فــي ركــن مــن 
أركان املحــل، فيمــا كان آخــر يبكــي طالبــًا مــن والدتــه 
شــراء لعبــة وقــد طلبــت منــه الترّيــث. وتشــهد محــال 
وتشــتري  كبيــرًا.  إقبــااًل  التقليديــة  الحلويــات  بيــع 
بســبب  الجاهــزة  الحلويــات  العائــات  مــن  العديــد 

ضيق الوقت. 
جلست راضية على مقربة من شجرة بعدما أنهكها 
التعــب وقــد قضــت أربــع ســاعات تبحــث عــن مابس 
البنتها. تقول لـ »العربي الجديد«: »اشتريت مابس 
لطفلتــي لكننــي لســت مقتنعــة تمامــًا بمــا اشــتريته. 
مــا مــن خيــارات واألســعار مرتفعة جــدًا باملقارنة مع 
العــام املاضــي. أمــا التصاميــم املعروضــة فــا تلبــي 
األذواق. فــي النهايــة، كان ال بــد لــي أن أشــتري شــيئًا 

إلرضائها وإدخال الفرحة إلى قلبها«.
مــن جهتهــا، تبــدو األربعينيــة لطيفــة ســعيدة وهــي 

تتحــدث عــن العيــد، وكأن مجــرد ذكــر املناســبة كفيل 
ببعــث الفرحــة إلــى قلبهــا. تقــول: »أكثــر ما يســعدني 
واأللعــاب  باملابــس  ســعيدتن  طفلتــّي  رؤيــة  هــو 
الجديــدة. التعــب خــال البحــث عــن ثيــاب مناِســبة 
يهــون بمجــرد رؤية الفرحة بادية عليهما«. تضيف: 
»علــى الرغــم مــن الزحمــة الشــديدة واألســعار التــي 
ارتفعــت باملقارنــة مــع العام املاضــي، ال بد من اقتناء 

ما نحتاجه«. 
تنتشــر  التونســية،  واملحــال  الشــوارع  غالبيــة  فــي 
الزينــة وقــد كتــب البعــض عبــارة »عيــد ســعيد«. بــدا 
كثيرون متشــوقن الســتقبال هذه املناسبة. عدد من 
الباعة املتجولن عرضوا الزمامير والبالونات التي 
البعــض يحــاول  عــدة. كان  أشــكااًل وألوانــًا  اتخــذت 
إغراء األطفال املتجمعن القتناء هذا الشــكل أو ذاك، 
وينادي »عيادي فّرح الزوالي« أي أدخل الفرحة إلى 

ضعاف الحال. هكذا كان البعض يسوق بضاعته.
 الجميــع يفــرح 

ّ
يقــول محمــد، وهــو بائــع متجــول، إن

خــال العيــد. الفقيــر قــادر على اقتناء بالــون أو لعبة 
عــرض  علــى  الباعــة  يحــرص  لذلــك،  دوالر.  بنصــف 
البالونــات واأللعــاب التي يحبذها األطفال، وتتاءم 
وميزانيــة الجميــع. والهدف إســعاد القلــوب وإدخال 

البهجة إلى النفوس بعد شهر من الصيام. 
زوجهــا  برفقــة  تعيــش  عامــًا(   70( نفيســة  الحاجــة 
املسن. تعتبر العيد مناسبة للفرح وشراء الحلويات 
 األجــواء 

ّ
التقليديــة الســتقبال الضيــوف، مؤكــدة أن

تســتغل  أنهــا  كمــا  بالعيــد.  ســعيدة  وهــي  جميلــة 
صباح العيد لزيارة قبر والديها، ما يبعث السكينة 

في نفسها.
رافقت صليحة ابنها البالغ من العمر 15 عامًا. كانت 
تتأمــل واجهــات املحــال بحثــًا عــن حــذاء رياضي، من 
ها لم تعتد اقتناء حاجياتها في 

ّ
دون نتيجة. تقول إن

الســاعات األخيرة. لكن الظروف الصحية اضطرتها 
 الزحمــة كبيــرة والحــذاء الــذي 

ّ
إلــى ذلــك. تضيــف أن

ســيفرح ابنهــا غيــر متوفــر فــي العديــد مــن املحــال. 
لهذا، ستبحث في أماكن أخرى.

وتــرى صليحــة أنــه على الرغم من ضعف اإلمكانات، 
إال أن تحقيــق رغبــة أطفالهــا تســعدها كثيــرًا. ومــا 
يفرح أوالدها أي جديد سواء أكان مابس أم ألعابا. 
تضيف أن متوسطي الدخل ال يمكنهم اقتناء كل ما 

يرغبون به. لذلك، يحاولون تحديد األولويات. 
وتلفت إلى أن ابنها ســيكون ســعيدًا من خال شــراء 
مابــس جديــدة وألعــاب، وعــادة مــا يختــار مسدســًا 
 بإدخــال الفرحــة 

ً
كبيــرًا. أي تفصيــل قــد يكــون كفيــا

إلى قلبه. 
الترفيهيــة الســتقبال  األماكــن  اســتعّدت  بدورهــا، 
األطفــال بالزينــة والحلــة الجديــدة. وبــدأت بعــض 
األطفــال  يحبهــا  ألعــاب  إضافــة  األماكــن  هــذه 
وضعــت  كمــا  الســيارات.  وســباق  كاألراجيــح 
األراجيــح واأللعــاب في الســاحات العامة واملناطق 
الشــعبية لتكون ماذ األطفال يوم العيد. وشــهدت 

بســبب  مســبوق  غيــر  ازدحامــًا  النقــل  محطــات 
العــودة إلــى الديــار. الكثير من العائات التونســية 
تفضــل قضــاء العيــد فــي مســقط رأســها، مــا رفــع 
بدالت الرحات إلى مختلف املحافظات التونسية. 
 
ً
ليــا الرحــات  تأمــن  األجــرة  ســيارات  وتتولــى 
ونهــارًا لنقــل التونســين فــي أفضــل الظــروف علــى 
فة 

ّ
الرغم من االزدحام الكبير.  تقول ثريا وهي موظ

ــه ال معنــى للعيــد بعيــدًا عــن 
ّ
فــي عقدهــا الرابــع، إن

العائلــة. لذلــك، يســتفيد كثيــرون مــن العيــد لزيــارة 
 أبناءها 

ّ
األهل في جزيرة األحام جربة، مضيفة أن

اعتادوا قضاء العيد هناك. 

مجتمع
دعا منتدى مسلمي أوروبا، وهو تجّمع للمسلمن في الدول األوروبية، العاهل السعودي سلمان 
بــن عبــد العزيــز، إلــى العفــو عــن الدعــاة الثاثــة ســلمان العــودة وعــوض القرنــي وعلي العمــري، في 
ضوء تقارير تتحدث عن احتمال إعدامهم قريبًا. جاء ذلك في اجتماع للمنتدى، في مدينة سليما 
املالطية. ووّجه املجتمعون خطابًا مللك السعودية إلبداء الرحمة باسم اإلنسانية واملواثيق الدولية. 
وكان االتحــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن قــد طالــب، األســبوع املاضي، الســعودية ومصــر واإلمارات، 
)األناضول( باإلفراج عن معتقلي الرأي، أيضًا.  

 تخفيــض الســعرات الحراريــة مــع 
ّ
أعلــن علمــاء علــم الوراثــة فــي جامعــة »كامبــردج« البريطانيــة أن

بقــاء مســتوى كميــة الطعــام التــي يتناولهــا الشــخص يوميــًا كمــا هــو، يســمح بتخفيض الــوزن من 
دون الشــعور بالجــوع. وقــال غايلــز يــو، عالــم الوراثــة مــن الجامعــة: »ليــس مــن الســهولة التخلــص 
 الدمــاغ يعتبــر فقدان الوزن إشــارة تنذر 

ّ
مــن الكيلوغرامــات الزائــدة وليــس النحافــة هــي املهمــة، ألن

 الطريقة الوحيدة لتخفيض الوزن، 
ّ
ض فرص البقاء على قيد الحياة«. وأكد يو أن

ّ
بالخطر، إذ تخف

هي حرق طاقة أكثر من التي يحصل عليها الجسم.  )قنا(

طريقة لتخفيض الوزن من دون الشعور بالجوعمنتدى مسلمي أوروبا للعفو عن دعاة سعوديين

أطفال،  لثالثة  أب  وهــو  الحميد،  عبد  ينتقد 
مستلزمات  اقتناء  على  الشديد  الناس  تهافت 
أّن  يضيف  األسعار.  ارتفاع  من  الرغم  على  العيد، 
ما  وعــادة  كثيرًا،  بالمالبس  يهتمون  ال  األطفال 
يختار أولياء األمور ما يناسبهم، خصوصًا إذا كانوا 
صغارًا. ما يهم األطفال هو األلعاب. العيد يعني 

اقتناء ألعاب جديدة.

ألعاب جديدة

مع اقتراب عيد الفطر، انطلقت العديد من املبادرات 
الشــبابية لســد احتياجات األســر الفقيرة واأليتام 
فــي العاصمــة الصوماليــة مقديشــو، بهــدف رســم 
البســمة علــى وجوههــم. وانتشــرت إعالنــات علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي لحــث املواطنــني علــى 
تقديم يد العون لألطفال الفقراء الذين ال تستطيع 
عائالتهــم شــراء كســوة العيــد لهــم، وذلــك ضمــن 

صوماليــة  شــبابية  جمعيــات  أطلقتهــا  مبــادرات 
وأخــرى فرديــة لجمــع األمــوال مــن أجــل مســاعدة 

األطفال في العيد.
صفيــة شــكري، صوماليــة حملــت علــى عاتقهــا 
 .

ً
طفــال  80 علــى  العيــد  كســوة  توزيــع  مســؤولية 

شــهر  بدايــة  منــذ  انطلقــت  مبادرتهــا  إن  تقــول 
رمضــان، وقــد تواصلت مع املغتربني الصوماليني 

في املهجر لجمع التبرعات، وحظيت بتفاعل كبير 
مــن قبلهــم لتحقيق مشــروع غايتــه إدخال البهجة 
مــن  الرغــم  »علــى  تضيــف:  األطفــال.  قلــوب  إلــى 
صعوبة هذه املبادرات التطوعية، إال أن االستمتاع 
بفرحة العيد مع هؤالء األطفال يدفعنا إلى املضي 

قدما وينسينا كل املتاعب«.
فــي ســاحة مدرســة الحرمــني فــي حــي حمرويــن، 

شــرق مقديشــو، يتزاحم األطفال الفقراء الستالم 
كسوة العيد من املتطوعني. 

ويقــول الطفــل مســعود إبراهيــم )12 عامــا(: »أنــا 
سعيد جدًا. استلمت اليوم كسوة العيد وسأرتدي 
تلــك املالبــس الجديــدة وأشــارك زمالئــي فــي الحي 

األفراح واللعب«.
)األناضول(
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القاهرة ـ العربي الجديد

هـــذا الـــعـــام، كـــان لـــأوضـــاع االقــتــصــاديــة 
تأثير واضح على املصريني انعكس على 
استعدادهم الستقبال عيد الفطر. وباتوا 
الغالء  بسبب  بــســرعــة،  العيد  أيـــام  تــمــّر  أن  يتمنون 
الـــذي طـــاول كــل شــيء مــن مــأكــل وملبس وغيرهما. 
الــنــاس. البؤس  الــغــالء كفيل بضياع فــرحــة  وعــامــل 
تــبــدو جلّية على  الــيــد  ــرارة العيش وضــيــق ذات  ومــ
وجوه كثيرين. على الرغم من ذلك، يبقى للمناسبة 

فرحتها وطقوس ال غنى عنها.
ــدى الـــشـــركـــات،  ــ ربـــيـــع حــســني يــعــمــل ســاعــيــا فـــي إحـ
 
ً
ولديه أربعة أبناء. يوميا، يأتي إلى القاهرة مستقال

القطار. كانت فرحته كبيرة  حني وجــد أحــد الباعة 
الــجــوالــني يبيع بــالــونــات رخيصة فــي الــقــطــار. كان 
الــبــائــع يــنــادي: »الــبــالــونــة بــجــنــيــه«، فــاشــتــرى عشر 
الذين  أوالده وأوالد شقيقه  ليوزعها على  بالونات 
يــعــيــشــون مــعــه فـــي املـــنـــزل نــفــســه. يــقــول لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »بــالــكــاد نــوفــر ثمن وجــبــة الــعــيــد. لــم يعد 
هناك فائض للعيدية كما في السابق، ولم يعد شراء 
املالبس الجديدة من أولوياتنا. لكن ال ذنب لأوالد 

ويجب أن يفرحوا«. 
أما أبو حسان، فيقول إنه يعمل في أحد محال بيع 
املالبس. لم يستطع شراء مالبس العيد ألوالده ألن 
الــذي يعمل فيه. أعطى  املحل  األسعار مرتفعة في 
زوجته مبلغا من املــال لتشتري مالبس مستعملة 
بالتقسيط. يضيف:  اشترتها  وقــد  الــثــالث،  لبناته 
»العيد لم يعد كما في السابق. كنا نتبادل التهاني 
ونقضي أيامه بفرح. لكن األحوال تغيرت والترابط 
الناس  من  كثير  يكتفي   .

ً
قليال العائالت صــار  بني 

بــإرســال رســالــة أو إجـــراء اتــصــال هاتفي للتهنئة، 
بالتالي،  الحياة.  وأعــبــاء  بهموم  االنشغال  نتيجة 
انعدمت عيدية األطفال التي كانوا ينتظرونها كل 
عام، وتعد طقسا أساسيا في العيد. وكان الجميع 
الورقية  والــعــمــالت  الــنــقــود  يــحــرص على تحضير 
ــاد مـــن حــولــهــم في  ــعـ ذات الــطــبــاعــة الـــجـــديـــدة إلسـ
رّب  الــيــوم، فيكتفي  أمــا  األطــفــال.  العيد، خصوصا 
 

ّ
األســرة بتقديم عــدد من الجنيهات إلــى أوالده، كل

بحسب ظروفه. 
التخطيط  املصريني من  الصعبة  الــظــروف  لم تمنع 
ــارج املـــنـــزل مثل  ــــات ســعــيــدة لـــأســـرة خــ لــقــضــاء أوقـ
الحدائق، واملتنزهات العامة القليلة، أو التوجه إلى 
املالهي بصحبة األطفال، أو دور السينما ملشاهدة 

أفالم جديدة.
ــه يتقاضى  يــقــول مــحــمــد مــدنــي وهـــو رب أســــرة، إنـ

ماذا في استطاعة العائالت 
أن تفعل، إذ كانت قطعة 

ثياب تساوي ثلث الراتب؟

تعيش معظم العائالت فقرًا 
مدقعًا، وال وجود ألية مظاهر 

استعداد للعيد

راتبا شهريا يقدر بـ 2300 جنيه )نحو 137 دوالرًا(، 
ويعمل فــي مــجــال األمـــن خــالل الــفــتــرة املسائية من 
أجــل تــأمــني احــتــيــاجــات أســرتــه على مــدى 30 يوما. 
الصغيرة  أسرته  على اصطحاب  اعتاد  أنــه  يوضح 
فــي نــزهــة أول أو ثــانــي أيـــام العيد مــن كــل عـــام، إلى 
النيل.  كورنيش  أو  الجيزة  فــي  الــحــيــوانــات  حديقة 
»يــحــق لـــأوالد أن يفرحوا ويــشــعــروا أن يــوم العيد 
يختلف عن باقي األيام، على الرغم من كل الظروف 

الصعبة«.
وتتفق ماجدة عبد الرحمن، وهي ربة منزل مع رأي 
مدني. تقول: »ال بد لأوالد أن يفرحوا بالعيد على 
الــرغــم مــن أن الحياة أصبحت أصعب مــن أي وقــت. 
نجهز األكل واملشروبات في البيت ونخرج إلى أحد 
العيد. املهم أن يلعب األوالد  املتنزهات لقضاء يوم 

واملال ليس كل شيء«.
من جهته، يرى أحمد عطا، وهو موظف، أن »ضغوط 
الحياة غيرت طعم األعياد. حتى الزيارات العائلية 
ــال الـــهـــاتـــفـــي يــغــنــي عــن  انـــقـــطـــعـــت، وأصــــبــــح االتــــصــ
الــــزيــــارات. حــجــم الــرفــاهــيــة أصــبــح أقـــل مــن الــســابــق 

بكتير، والخيارات محدودة«. 
نــاصــر ديــــاب شـــاب فــي الــعــشــريــن مــن عــمــره. يــقــول: 
»أحرص أنا وأصدقائي على قضاء ليلة العيد معا، 
وعـــادة مــا نذهب إلــى املــالهــي أو أحــد املتنزهات أو 
اليوم  لهذا  في مطعم. نستعد  الغداء  نتناول طعام 

من قبل وندخر له حتى ال نكلف أهلنا«.
محمد ابن الثانية عشرة كسر حصالته ليتمكن من 
الــخــروج مــع أصــدقــائــه. يــقــول: »وجـــدت فيها ثالثني 
جــنــيــهــا، وقــــد يــصــل املــبــلــغ إلــــى الــخــمــســني نتيجة 
وقررنا  التنزه  على  أصحابي  مع  اتفقت  العيديات. 
يكفي  لن  املتبقي  املبلغ  الكشري.  من  طبقا  نأكل  أن 
 في 

ً
للذهاب إلى املالهي. لكن سنقضي يوما جميال

أحد املتنزهات. املهم أن أكون مع أصدقائي«. ويقول 
بــمــال كثير يــوم  ـــه يحلم 

ّ
إن حـــازم محمد )11 عــامــا( 

العيد، حتى يشتري األلعاب ويركب املراجيح. 
أما فاطمة السيد )15 عاما(، فتتذكر املال الذي كانت 
ــــان يكفيها  ــــل واألقــــــــارب، وكـ تــحــصــل عــلــيــه مـــن األهـ
ــيـــوم، فــالــعــيــديــة تــقــتــصــر عــلــى األب  أســبــوعــا. أمـــا الـ
تــتــراوح بني 5  األم أحيانا، وبمبالغ زهيدة  أو  فقط 
جنيهات )0.3 دوالر( و20 جنيها )نحو دوالر(، وال 
تكفي لشراء أي لعبة. حتى األلعاب أصبحت رديئة، 

ل في اليوم نفسه. 
ّ
وتتعط

من جهته، يقول محمد طنطاوي، وهو صاحب مهنة 
حـــرة: »أعــطــي عيدية لـــأوالد واألقــــارب مــن الــدرجــة 
ازدادت نسبة  البهجة على وجوههم.  لرسم  األولــى 

الغالء في البالد، وال ندري ماذا نفعل«.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

كما في كل عام، يؤثر ارتفاع األسعار وغياب السيولة 
بلة  الطني  وزاد  بالعيد.  الليبيني  فرحة  على  النقدية 
املشتعلة جنوب طرابلس،  الــحــرب  نتيجة  الــعــام  هــذا 
املــنــاطــق األخـــرى.  إلــى غالبية  امــتــدت تأثيراتها  وقــد 
ــواق الجملة  وتــتــركــز فــي جــنــوب طــرابــلــس معظم أســ
الكبرى التي تــزّود األســـواق األخــرى داخــل العاصمة 
تماما  أقفلت  غالبّيتها  لكن  بالبضائع.  خارجها  أو 

بسبب وقوعها داخل مناطق االشتباكات الحالية.
يقول خالد أبوقرين، صاحب متجر مالبس في شارع 
الــجــرابــة الرئيسي فــي طــرابــلــس: »األســعــار تضاعفت 
بــاملــقــارنــة مــع الــعــام املـــاضـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن التجار 
مخازن  إلــى  ووصولها  الحرب  رقعة  اتساع  يخشون 
متاجرهم، ما جعلهم يرجئون استيراد مالبس العيد 
حتى أيام قليلة مضت«. ويوضح لـ »العربي الجديد« 
أن »عمليات االستيراد من الخارج تأثرت، إضافة إلى 
استغالل تجار الحرب الوضع ورفع األسعار«. ويقّدر 
بـــ 300 ديــنــار ليبي  سعر قطعتني مــن مــالبــس الطفل 

)نحو 213 دوالرًا(، وهذا سعر وسطي.
مـــن جــهــتــهــا، تــســأل أم حـــال وهـــي أم لــخــمــســة أطــفــال: 
»ماذا في استطاعة العائالت أن تفعل، إذ كانت قطعة 
ثياب واحدة لطفل تساوي ثلث الراتب؟«، مشيرة إلى 
للطفل وليس طقما  بــلــوزة  أو  بنطال  أن شــراء قطعة 
 سيبدو عاديا بالنسبة لغالبية العائالت بسبب 

ً
كامال

الظروف الصعبة التي تتكرر عاما بعد عام«. 
إنها  أم حال  الجديد«، تقول  »العربي  لـ  وفي حديثها 
راشــدًا،  كونه  البكر  البنها  فقط  بنطااًل  تشتري  ربما 
»وفي إمكانه تقدير الظرف املادي على عكس طفلتي 
األصغر. ال أريد أن تذهب فرحة العيد ولو نسبيا عن 
أســرتــي«. أم حــال أرمــلــة تعيل خمسة أطــفــال وتعيش 
فــي بيت شقيقها بعدما غيبت الــحــرب والــدهــم الــذي 
تل وهو يشارك في عمليات القوة الثالثة في جنوب 

ُ
ق

ليبيا عام 2014.
نقص  ملواجهة  الحكومة  قدمتها  الــتــي  الــبــدائــل  وعــن 
الــســيــولــة الــنــقــديــة كــالــشــراء بــالــصــكــوك أو الــبــطــاقــات 
العريفي إنها »غير كافية«.  اإللكترونية، يقول فوزي 
في طرابلس،  االتــصــاالت  قطاع  في  املوظف  ويوضح 

الــتــي شــاعــت مــن خـــالل شــركــات خــاصــة، ليتمكن من 
 بوقرين يؤّكد أنها 

ّ
شراء مالبس العيد واألحذية. لكن

ف املواطن دفع املزيد من األموال كنسب تشترطها 
ّ
تكل

املصارف للتحويل، أو الشركات الخاصة للتربح.
ويقول بوقرين لـ »العربي الجديد«: »كتاجر تضطرني 
للبيع بالصك  إلى إضافة نسبة  الحكومية  السلطات 
الــحــصــول على  املــصــرفــي إذ ال يمكنني  الــتــحــويــل  أو 
أمـــوالـــي نـــقـــدًا، بــــداًل مـــن خـــالل شــــراء عــمــالت أجنبية 
وبيعها مجددًا بالعملة الليبية« وهي عملية معقدة. 
إلــى وضــع نسب إضافية  الــتــاجــر يضطر  أن  يضيف 
يقول  العريفي  لكن  لــلــخــســارة.  تالفيا  املبيعات  على 
الدينية  املــنــاســبــات  هـــذه  مــثــل  يستغلون  الــتــجــار  إن 
أن  أكــثــر، مــؤكــدًا  ويرفعون األســعــار لتحقيق مكاسب 
»غــالــبــيــة الــبــضــائــع املــعــروضــة ليست جـــديـــدة«. وفــي 
وقــت كــان العريفي يتحدث عــن تــراجــع قــدرة املواطن 

الــشــرائــيــة، يــؤكــد حـــازم بالشيخ أنــه غير قـــادر تماما 
ــراء أي مـــن لـــــوازم الــعــيــد. ويـــوضـــح بــالــشــيــخ  ــ عــلــى شـ
الــــذي نــــزح بــرفــقــة أســـرتـــه وجـــيـــرانـــه مـــن مــنــطــقــة عني 
الجديد«:  »العربي  لـ  تــاجــوراء في طرابلس،  إلــى  زاره 
»نقيم فــي مصنع مهجور ونــقــاوم مــن أجــل تأمني ما 
الطبيعي أال نفكر في  اليومية. من  يسد احتياجاتنا 
«. ويقول لـ »العربي الجديد«: »الحمد لله 

ً
العيد أصال

أشتري  أال  الــثــالث ســنــوات، ويمكنني  دون  أن طفلّي 
لهما مالبس جديدة في العيد. لكن ماذا عن جيراني؟ 
أطفالهم  إلــيــهــم ألن  بالنسبة  مــؤملــا  الــوضــع  ســيــكــون 
لن يرتدوا ثيابا جديدة هــذا الــعــام.   ويلفت بالشيخ 
النازحني  أبلغت  املنطقة  فــي  خيرية  جمعية  أن  إلــى 
الكثير  أن  يــؤّكــد  لكنه  عليهم.  العيد  مــالبــس  بتوزيع 
من أصدقائه لن يقبلوا املساعدات التي يراها املواطن 

صدقة ال تجوز عليهم. الوضع فرض علينا«. 

 ،
ً
التداول مثال أن »رصيد بطاقة  الجديد«،  »العربي  لـ 

وهي بطاقة إلكترونية قليل وال يتجاوز 3000 دينار 
)نـــحـــو ألـــفـــني ومـــائـــة دوالر(، وبـــالـــكـــاد يــغــطــي املــبــلــغ 

مصاريف رمضان. فما بالك بمالبس العيد؟«.
وفــــي ظـــل غــيــاب الــســيــولــة الــنــقــديــة، يــضــطــر املــواطــن 
ــــى االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــصـــكـــوك املـــصـــدقـــة أو  الــلــيــبــي إلـ
عمليات التحويل املصرفية أو البطاقات اإللكترونية 

الخوف يغلب على أطفال مصر بال عيدية
النازحين السوريين

أطفال يمنيون 
لن يخرجوا من 

البيت
صنعاء ـ العربي الجديد

يستقبل اليمنيون عيدًا جديدًا ال يختلف عن األعياد 
ــع املــاضــيــة. كثير من  الــتــي مــرت خــالل الــســنــوات األربـ
الــعــائــالت الــتــي تــعــيــش فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة جماعة 
احتياجات  توفير  )الحوثيني( تعجز عن  الله  أنصار 
العيد، وتتعامل معه كيوم عادي ال يختلف عن بقية 
األيــام. تقول النازحة أم سليمان محمد إنها ال تنوي 
الخروج وأطفالها يوم العيد بعدما عجزت عن شراء 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ثـــيـــاب جـــديـــدة لـــهـــم. وتـــوضـــح لـ
»معظم األطفال في املنطقة سيرتدون مالبس جديدة، 
املال والحلويات. سيتألم أطفالي  وسيحصلون على 

في حال خرجوا من البيت«. 
تؤكد أم سليمان أنها حصلت على مساعدات غذائية 
ومـــالـــيـــة خــــالل شــهــر رمـــضـــان قـــد تــمــكــنــهــا مـــن شـــراء 
لكنها تفضل عــدم صرف  الخمسة،  مالبس ألوالدهـــا 
ما حصلت عليه من مال لتوفر احتياجاتهم املعيشية 
ــالــــي الـــكـــبـــار  ــفــ ــلـــة. تـــضـــيـــف: »أطــ خـــــالل األشــــهــــر املـــقـــبـ
أمــا الصغار، فــال يفهمون ما  الــوضــع.  يتفهمون هــذا 

يحدث من حولهم«.
املوظف الحكومي في صنعاء محمد عبده، يقول إنه 
لــم يــشــتــر كــســوة جــديــدة ألطــفــالــه الــثــالثــة هـــذا العيد 
كما جــرت الــعــادة، بسبب ارتــفــاع األســعــار واستمرار 
انقطاع راتبه منذ نحو ثالثة أعوم. يضيف لـ »العربي 
من  العيد  وكعك  املكسرات  بشراء  »اكتفيت  الجديد«: 
أجـــل اســتــقــبــال الــضــيــوف بقيمة 20 ألـــف ريـــال يمني 
تفاصيل  عــن  بــذلــك  مستغنيا  أمــيــركــيــا(«،  دوالرًا   40(
أنــه كــان ُيعد  إلــى  أساسية يحتاج لها البيت. ويلفت 
 ألســـرتـــه قــبــل كـــل عــيــد. 

ً
بــرنــامــجــا تــرفــيــهــيــا مــتــكــامــال

إال أن هـــذه الــطــقــوس تــوقــفــت خـــالل الــســنــوات األربـــع 

املــاضــيــة بسبب تــداعــيــات الــحــرب. ويشير عــبــده إلى 
أنه يعمل سائق سيارة أجرة ملدة تصل إلى 12 ساعة 
األسرة  املنزل ومتطلبات  إيجار  »لتوفير بدل  يوميا، 
األســـاســـيـــة الـــيـــومـــيـــة«. وتــبــلــغ املـــعـــانـــاة ذروتــــهــــا في 
املناطق الريفية في اليمن، إذ تعيش معظم العائالت 
فقرًا مدقعا، وال وجود ألية مظاهر لالستعداد للعيد. 
ملحافظة  التابعة  سعد  بني  مديرية  سكان  وكبقّية 
املــحــويــت )غــــرب(، يعتمد املــواطــن محمد عــبــد الــلــه، 
على املساعدات التي يقدمها برنامج األغذية العاملي 
وبــعــض املــؤســســات الــخــيــريــة مــن حــني إلـــى آخـــر، ما 

يجعل االهتمام بتفاصيل العيد أمرًا ثانويا بالنسبة 
قريته  في  الناس  إن  الجديد«  »العربي  لـ  يقول  إليه. 
يكافحون للبقاء على قيد الحياة فقط، وال يملكون 
املـــــال لـــشـــراء أبـــســـط مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة األســـاســـيـــة، 
أو تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــعــيــد مـــن مــالبــس لــأطــفــال 
يعد  العيد  متطلبات  توفير  أن  يضيف  وحــلــويــات. 
ثانويا أو ترفيها تخلى عنه الناس منذ بدء الحرب 
قــبــل أكــثــر مــن أربــــع ســـنـــوات، خــصــوصــا بــعــدمــا فقد 
غــالــبــيــتــهــم أعــمــالــهــم فـــي الــــزراعــــة وتــربــيــة املـــواشـــي 
للقطاع  الدعم املخصص  املياه، وتوقف  نتيجة شح 

الزراعي في البالد. 
ــي الـــخـــارج  ــي الــيــمــنــيــني املـــغـــتـــربـــني فــ ــالــ ويـــبـــقـــى أهــ
أفضل حااًل من غيرهم، إذ لم يتأثروا بشكل مباشر 
جراء  من  اليمن  في  الحاصل  االقتصادي  بالتدهور 
الـــحـــرب. فـــي الــســيــاق، تــقــول أم مــهــنــد الــعــمــرانــي إن 
زوجها املغترب في اململكة العربية السعودية أرسل 
ما تحتاجه لالستعداد  كل  بداية شهر رمضان  لها 
للعيد. تضيف لـ »العربي الجديد«: »اشتريت كسوة 
على  والكعك  والعصائر  واملــكــســرات  ألطفالي  العيد 

الــرغــم مــن االرتـــفـــاع الــجــنــونــي لــأســعــار«.  وإن كــان 
حال أم مهند أفضل من غيرها بكثير، إال أنها تشكو 
عدم توفر غاز الطهي، »وهذا ما ينغص فرحة العيد. 
وتطالب  العيد«.  يــوم  الحطب  على  الطعام  سنطبخ 
املنزلي  الغاز  بتوفير  صنعاء  في  املحلية  السلطات 
أيــام العيد،  الــشــوارع أقله  في املحطات املنتشرة في 
العيد  أطفالها يوم  أنها تنوي اصطحاب  إلى  الفتة 
إلى املالهي في صنعاء، والسفر ثاني أيام العيد إلى 

بلدها في محافظة عمران )شمال(.
وأدى ارتــفــاع أســعــار مــالبــس األطــفــال إلـــى ركـــود في 
عملية البيع قبل عيد الفطر، بخالف السنوات السابقة 
بحسب أكرم حيدر، صاحب محل لبيع مالبس األطفال 
أن بيع مالبس األطفال  اليمن. يؤكد  بــاب  في منطقة 
تــراجــع بنسبة 40 فــي املــائــة هــذا الــعــام بــاملــقــارنــة مع 
العام املاضي. يضيف لـ »العربي الجديد«: »مواطنون 
يــزورون املحل بشكل يومي ويكتفون بمشاهدة  ُكثر 
البضائع أو يسألون عن سعرها فقط ويرحلون. أعرف 
أن األســعــار مرتفعة، لكن األمــر ليس فــي يــدنــا. تجار 
ارتفاع األسعار. ومحال  الجملة يتحملون مسؤولية 
الــتــجــزئــة تــشــتــري بسعر مــرتــفــع وتــبــيــع وفــقــا لــذلــك«. 
ويشير إلى أن أصحاب محال بيع املالبس يعتمدون 
البيع في مواسم األعياد لتسيير أمور  إيـــرادات  على 
البيع  الــســنــة. ويــــرى أن »تـــراجـــع عملية  بــقــيــة أشــهــر 

يجعلنا في وضع صعب للغاية«. 
جنوبا، تسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية في إحجام 
كــثــيــر مــن الــعــائــالت الــقــاطــنــة فــي املــنــاطــق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عـــن شــــراء احــتــيــاجــات 
الرحيم عمر، وهــو من  السياق، يؤكد عبد  العيد. في 
ــل مــن كــمــيــة الــحــلــويــات 

ّ
ــه قــل ســكــان مــحــافــظــة عــــدن، أنـ

بــاملــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة. ويــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »أسعار املواد الغذائية بما فيها الحلويات 
تضاعفت فــي اآلونـــة األخــيــرة، ورواتــبــنــا قليلة جــدًا، 

وليس أمامنا إال تقليل املشتريات«.
وال يــتــقــاضــى أكــثــر مـــن مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي في 
ــار الــلــه  املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة أنـــصـ
)الـــحـــوثـــيـــني(، رواتـــبـــهـــم مــنــذ تــوقــفــهــا فـــي سبتمبر/ 
أيلول في عام 2016. ويعتمد كثير من اليمنيني على 
الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  اإلغــاثــيــة  املــســاعــدات 
الــعــامــلــة فـــي املـــجـــال اإلنـــســـانـــي مــنــذ بــــدء الـــحـــرب في 
مارس/ آذار في عام 2015، بحسب األمم املتحدة، التي 
العالم،  أزمــة إنسانية في  اليمن يمر بأسوأ  أن  أكــدت 
ويحتاج 80 في املائة من سكانه )24 مليون شخص( 

إلى املساعدات اإلغاثية العاجلة.

يأتي عيد الفطر هذا العام وسط ظروف اقتصاديّة صعبة، تضاف إليها الحروب المستمرة 
والتشرّد  والنزوح  الموت  المواطنين جراء  والتي فاقمت من معاناة  البلدان،  من  في عدد 
وارتفاع نسبة الفقر. عوامل أفقدت العيد بهجته وطقوسه من شراء ثياب جديدة وصنع الحلويات 

وتبادل الزيارات وإعطاء األطفال العيديات. على الرغم من ذلك، تبقى هناك نكهة للعيد في مختلف 
الدول العربية، حتى تلك التي تعاني ويالت الحروب والبطالة، ويسعى المواطنون إلى إسعاد أطفالهم 

بما تيّسر من قدرات

عيد الفطر ينقـصه الفرح عربيًا

ريان محمد

يبدو أنــه لن يكون للعيد أي رهجة في الكثير من مناطق 
ــراء اســتــمــرار الــقــصــف والـــنـــزوح.  الــشــمــال الـــســـوري، مـــن جــ
جــراء  مــن  والــخــوف  والقلق  والبطالة  الفقر  نسبة  وترتفع 
القصف، عدا عن مشاعر الغربة والشوق إلى األهل والزمن 

املاضي.  
يــقــول املــهــجــر مـــن جــنــوب دمــشــق إلــــى مــخــيــم الــبــلــوط في 
الشمال السوري رامي السيد، لـ »العربي الجديد«: »لأسف، 
 

ّ
ال يوجد أي استعداد للعيد. بات مثل أي يوم آخر في ظل

العيد، وجعلنا  بهجة  مــا ســرق  واملـــوت،  القصف  استمرار 
نعيش قلقا وتوترًا وخوفا. نرى أن هناك من ال يجد مكانا 

يعيش فيه«.
يضيف: »في املخيمات، الفقر يثقل على األهالي. ال إمكانية 
لــلــتــفــكــيــر فـــي الــتــحــضــيــر لــلــعــيــد«، الفـــتـــا إلــــى أنــــه يــحــاول 
والحلويات  املــالبــس  بعض  تأمني  الشباب  مــن  ومجموعة 
لــأطــفــال الــيــتــامــى، »عــلــنــا نستطيع تــأمــني بــعــض الــهــدايــا 
والتحضير لنشاط يدخل الفرح إلى قلوبهم، علما أن هناك 
أعــدادًا كبيرة من األطفال الذين ال يستطيع ذووهــم تأمني 
إلــى األشــخــاص األكثر  الــوصــول  لــذلــك، حاولنا  حاجاتهم. 

حاجة«. 
ويــشــيــر الــســيــد إلـــى أن »كـــل عــيــد يختلف عــن الــعــيــد الــذي 
يــســبــقــه. خــســرنــا أهــــم مـــا يــمــيــز هــــذه املــنــاســبــة. الــعــائــالت 
مهجرة أو الجــئــة، وهـــذا مــا يــؤلــم بــشــدة. األمـــر الــثــانــي هو 
فـــقـــدان االســـتـــقـــرار مـــن جــــراء الـــحـــرب، إضـــافـــة إلــــى الــبــؤس 
والفقر«. يتابع: »مــا يفرحنا وضــع حد لهذا اإلجــرام الذي 

يمارس بحقنا«.
اليوم  مــا نمّيز  نـــادرًا  »األيـــام أصبحت تتشابه.  أن  ويــذكــر 
الذي نعيشه، باستثناء يوم الجمعة، بسبب الصالة التي 
ــراء الـــحـــرارة  ــ تــجــمــع الـــنـــاس. نــعــانــي فـــي يــومــيــاتــنــا مـــن جـ

املرتفعة والحشرات وفقدان األمان والخصوصية«.
من جهته يقول يعرب الدالي، املهّجر من ريف حمص إلى 
ص الحياة 

ّ
عفرين شمال حلب لـ »العربي الجديد«: »ما ينغ

هو البعد عن األهــل. لكن هنا نشعر باألمان أكثر من ريف 
حمص. فال قصف يطاردنا يوميا«. يضيف: »الحمد لله أن 
 هذه األيام. لذلك، قررت أن أشتري بعض الثياب 

ً
لدي عمال

أشعرهم  أن  في  كبيرة  برغبة  أشعر  ألطفالي.  والحلويات 
بفرحة لم يعيشوها بعد منذ ولدوا«.

من جهتها، تقول سلوى عبد الرحمن التي تقيم في إدلب، 
مراهقون.  بل  ليسوا صغارًا  »أوالدي  الجديد«:  »العربي  لـ 
النواقص فقط  لم أشتِر شيئا بعد، لكن قد أشتري بعض 

مــن الثياب، ألن هناك الكثير مــن األشــيــاء األهـــم«. تضيف: 
»منذ سنوات لم أعّد الحلويات، وما يضايقني أن البعض 
الــعــراء. في  فــي  الزيتون  أشــجــار  العيد تحت  سيستقبلون 
 ألنه يجب 

ً
ر للعيد. وهذا ليس خطأ

ّ
املقابل، هناك من يحض

أن يشعر األطفال بالفرح على الرغم من كل اآلالم«. 
ــال في  ــفــ تــضــيــف: »أشـــعـــر بـــالـــفـــرح عــنــدمــا يــســتــطــيــع األطــ
املناطق املحررة اللعب واالستمتاع بالعيد من دون خوف«. 
وتلفت إلى أن »األعياد سابقا كانت تتميز بلّمة األهل الذين 
أن  الصعب  مــن  وربــمــا  األرض.  بــقــاع  فــي مختلف  تشتتوا 

تلتّم مجددًا«.      
في  أريحا  تنحدر من  التي  بيطار  تقول ميسون  بــدورهــا، 
لهذا  التحضيرات  »تبدو  الجديد«:  »العربي  لـ  إدلــب،  ريــف 
ــه املــنــطــقــة  الــعــيــد مـــمـــزوجـــة بــــاأللــــم، بــســبــب مـــا تــتــعــرض لـ
مـــن قــصــف مــمــنــهــج يــســتــهــدف األســـــــواق واملــــــدن وأمـــاكـــن 
 األلبسة ليس كاملعتاد، كذلك 

ّ
التجمعات. اإلقبال على محال

الفقر«.  العيد بسبب  للحلويات ومــأكــوالت  بالنسبة  األمــر 
تــضــيــف: »الــزيــنــة شــبــه مــعــدومــة. كــيــف لــشــخــص أن يــزيــن 
وجــاره قد فقد قريبا أو شقيقا قبل أيــام؟ احــتــرام األعــراف 
والتقاليد واجــب على الجميع. أما عن األراجيح واأللعاب 
إلى  البعض  الــعــيــد، فقد عمد  فــي  األطــفــال  الــتــي ينتظرها 
تجهيزها، لكن الخوف على حياة األطفال قد يجعل األهل 

يفضلون بقاء أوالدهم في البيوت«.
وتبنّي أن األيام التي تسبق العيد »تحمل الكثير من الخوف 
والقليل من السعادة. ربما نحاول أن نظهر هذه السعادة 
حــتــى نــرضــي أنــفــســنــا. لــكــن ال نــنــكــر مـــا يــــدور داخــلــنــا من 
حزن وألم على من غادروا الحياة في شهر رمضان نتيجة 
الــقــصــف. وال ننكر الــخــوف مــن جـــراء االســتــهــداف املستمر 
ألمـــاكـــن الــتــجــمــعــات«. وتـــأمـــل أن يــتــحــســن الـــوضـــع األمــنــي 

ويتحقق االستقرار.
وتقول: »اختلف العيد كثيرًا. فقدنا العديد من األحبة بني 
مهاجرين وشهداء ومعتقلني ومفقودين. تغيرت الظروف 
بشكل عام نحو األسوأ، سواء املادية أو األمنية أو العادات 
االجتماعية. كل أّم حزينة على شقيق أو ابن أو قريب، وهذا 
الــحــزن يــتــمــدد مــا يــجــعــل الــعــيــد حــزيــنــا أكــثــر مــنــه مــصــدرًا 
فقدتهم  مــن  لتعيد  املناسبة،  بهذه  الــذكــريــات  تعّج  للفرح. 

وتتحسر على عدم وجودهم معها«.
وتبني أن »الجّو العام السائد مليء بالحزن«. 

من جهته، يقول حسني الدغيم، من جرجناز في ريف إدلب لـ 
»العربي الجديد«: ال أحب أن أكون متشائما. لكن في الريف 
العيد معدوما من جــراء القصف، إال  الجنوبي يكاد يكون 

من بعض الطقوس التي ال بد منها«. 

مناسبة

صالة العيد 
)حازم تركية/ 
األناضول(

)Getty /ثياب العيد )محمد حمود

)Getty /بالونات العيد )محمد مصطفى
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بيروت الفنية

فردوس الجبل األسود

إزمير الهادئة

باكو الساحرة 

ماليزيا الحالمة

بــدأ العــد العكســي القتــراب عيــد الفطــر. وهــي فرصــة مناســبة للقيــام برحلــة ســياحية 
واكتشــاف أنمــاط جديــدة وعــادات وتقاليــد الكثير من الشــعوب، وطــرق احتفالها بالعيد. 
ما رأيكم بقضاء عطلة  جميلة، وبمتوســط أســعار يبدأ من 200 دوالر في اليوم الواحد 
حتى ال ترهقوا ميزانيتكم؟ البداية من بيروت، عاصمة الجمال واألناقة. في فترة العيد، 
تكتــظ الشــوارع باملصلــن، وتعبــق بيــروت برائحــة العنبر والبخور منذ ســاعات الصباح. 
وللعيد نكهة خاصة هناك، حيث تفتح محال الحلويات أبوابها حتى ساعات املساء، فال 
بــد مــن تــذوق طبــق الكنافة، وغيرها من أطباق الحلويات. كذلك تقام مهرجانات ترفيهية 
لجميــع أفــراد العائلــة فــي قلب العاصمة، وفي الليــل، تبدأ األلعاب النارية. ال تفوتوا فرصة 
زيــارة أماكــن ســياحية هامــة، كتلفريــك جونيــه، مغــارة جعيتــا، ملتقــى النهريــن، وغابات 
األرز. وإن كنتــم مــن محبــي املهرجانــات الغنائيــة لكبــار الفنانــن، فهــي فرصــة مناســبة 

للطرب والسهر. )راتب الصفدي/األناضول(

بــات الجبــل األســود، أو املونتينغــرو، مــن أبــرز الوجهــات الســياحية فــي دول البلقــان. فــي 
عيــد الفطــر، تســتقبل املســاجد املصلن مــن كافة أنحاء الجمهوريــة، حيث يمأل املصلون 
مســاجد مدينــة فــاروس ســتارا، الواقعــة فــي قلــب العاصمــة بودغوريتســا، وهــي فرصــة 
مناسبة للتعرف على تقاليد وثقافة السكان، إذ يقوم كبار السن بتوزيع الحلوى والنقود 
املعدنيــة علــى األطفــال. يقصد الســياح والســكان املحليون بائعي الحلــوى، حيث يقدمون 
أطبــاق اللقيمــات بالفســتق الحلبــي، وهــو طبــق مشــهور فــي العيد. كــذا، تقــام املهرجانات 
الفنيــة والغنائيــة التراثيــة فــي قلــب املدينــة القديمة في فترة املســاء. ولالســتمتاع باألجواء 
البحريــة، ال بــد مــن زيــارة مدينــة بودفــا، التــي تلقــب بالفــردوس العائــم، تتميــز بســاحلها 
الرملــي، حيــث يقضــي الســائح أوقاتــا رائعــة تحــت أشــعة الشــمس، كــذا يمكــن ممارســة 
الرياضات املائية، وأبرزها الغوص واستكشاف أعماق البحار. أيضًا تتميز املدينة بتنوع 

)Getty/األماكن الطبيعية، كالكهوف، والينابيع، والبحيرات الساحرة. )الزلو زيرتي

ملدينــة إزميــر التركيــة طابعهــا الخــاص فــي عيد 
الفطــر. تســمى عروس بحــر إيجة أو لؤلؤة بحر 
ايجــة، تجمــع املدينــة مــا بــن محبــي الشــواطئ 
واالســتمتاع بأشــعة الشــمس، ومحبــي الطبيعــة 
باختصــار،  الشــعبية.  أحيائهــا  فــي  والتســوق 
فهــي مدينــة تلبــي كافــة األذواق. في فتــرة العيد، 
وكباقــي املــدن التركيــة، تتــألأل الشــوارع بالزينــة 
الشــوارع  فــي  وينتشــر  واألضــواء،  الخاصــة 
خاصــة  الحلويــات،  بائعــو  الســكنية  واألحيــاء 
حلوى البشمانية، وهي نوع من أنواع الحلويات 
التــي يكثــر الطلــب عليهــا فــي العيــد. تحتضــن 
املدينة الكثير من األماكن السياحية والتي ال بد 
مــن تخصيــص وقــت لزيارتهــا، وأبرزهــا مدينة 
أفســس اإلغريقيــة، التــي كانــت املركــز التجــاري 
والثقافــي للعالــم القديم، وهي تحتضن بداخلها 
املســرح  التاريخيــة وبقايــا  البيــوت  مــن  العديــد 
األثــري الضخــم وســاحة عامــة، إضافة إلى ذلك، 
ال بد من زيارة قلعة كادفيكالي، وبرج الســاعة. 

)محمود سلدار ألقوز/األناضول(

يطلق عليها اسم لؤلؤة القوقاز. دولة غنية بثقافتها، تاريخها، وعراقتها. في عيد الفطر، تتزين العاصمة باكو في أذربيجان بأحلى 
زينتها. الشوارع، املساجد والبيوت، تتألأل باألضواء. تستقبل باكو عيد الفطر بمجموعة من النشاطات الترفيهية الغنية. في صباح 
العيد، تعج املساجد باملصلن، وتشكل املساجد بحذ ذاتها تحفة فنية رائعة. يعد مسجد حيدر ومسجد باب الهيبة التاريخي، من 
التحف الفنية النادرة التي ال بد من زيارتها. تتنوع النشاطات الخاصة بالعيد، حيث تقام الكرنفاالت امللونة في الشوارع الرئيسية. 
خــالل إقامتكــم، ال بــد مــن زيــارة املدينــة القديمة، حيث الشــوارع الضيقة واألرصفة التــي تعيدكم إلى عصور قديمة، وال تفوتوا تذوق 
أطباق البقالوة. كذا تشــتهر باكو بقصورها الرائعة، وأبرزها قصر الشروانشــاهانين املطل على بحر قزوين، وســراي الســعادة. ال 

بد من خوض تجربة اإلبحار باملراكب الصغيرة التي تمر عبر القنوات املائية للمدينة. )مالدين أنتونوف/فرانس برس(

أســباب كثيرة تجعل ماليزيا وجهتك الســياحية. فالدولة الواقعة في جنوب شــرق آســيا تحتفل بقدوم شــهر رمضان بطريقة 
مختلفــة. الشــوارع واألحيــاء فــي كواالملبــور تكتســي باألضــواء والفوانيــس طيلــة الشــهر، وخــالل عيــد الفطــر. لــذا فهــي فرصــة 
الكتشــاف روعــة هــذه األجــواء خــالل إجازتــك. خــالل هــذه الفتــرة، تقــام املهرجانــات الفنيــة ذات الطابــع اإلســالمي، إضافــة إلــى 
مســابقات وبرامــج كثيــرة لأللعــاب، وربمــا يحالفــك الحــظ وتربــح جوائــز نقديــة خــالل إحــدى مشــاركاتك. صبيحــة العيــد، تعج 
املســاجد باملصلــن، وبعــد االنتهــاء، تبــدأ أجــواء االحتفال، حيث تفتح املحال التجارية واملطاعم أبوابها الســتقبال الســياح. كما 
تشــتهر البــالد بمعالــم ســياحية هامــة، منهــا البرجــان التوأمــان بترونــاس، ومدينــة بيتالنــج جايــا التــي تحتــوي علــى أكبر مدن 
الترفيــه فــي البــالد. وبعيــدًا عــن العاصمــة ومراكزها الحيوية، ال بد من زيارة مرتفعات جنتنج ذات الطبيعة الخالبة، واكتشــاف 

)Getty/املراكز األثرية هناك. )مستقيم خير الدين
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السودان يعرّي اإلعالم من جديد
الخرطوم ــ العربي الجديد

الشاشــات،   
ّ

ليحتــل الســوداني  الخبــر  عــاد 
املجلــس  محاولــة  إثــر  اإلثنــن،  أمــس  يــوم 
 اعتصام القيادة 

ّ
العســكري الســوداني فض

نيســان  إبريــل/   6 منــذ  املســتمّر  العامــة، 
 التغطيــة كانــت متفاوتــة بــن 

ّ
املاضــي. لكــن

القنــوات بحســب اصطفافاتهــا السياســّية. 
 املشهد على الشاشات العربّية أصبح 

ّ
ولعل

الحــدث، طبقــا  ــع قبــل حصــول 
ّ
للتوق  

ً
قابــا

للبلــد الــذي يحصــل فيــه، وسياســة القنــاة، 
وســعوديا.  إماراتّيــا  املمّولــة  تلــك  تحديــدًا 
التغطيــة  مــع  أمــس،  جليــا   

َ
بــان مــا  وهــو 

العربّية من ساحة االعتصام أمام مقر قيادة 
الجيــش )القيــادة العامــة( في الخرطوم، إثر 
بفــض  الســودانين  واألمــن  الجيــش  قيــام 
ف 

ّ
االعتصام السلمي بالعنف املفرط، ما خل

قتلى وجرحى.
بــدء  عنــد  أي  األولــى،  الفجــر  ســاعات  مــع 
العربيــة  الشاشــات  خلــت   ،

ّ
الفــض محاولــة 

مواقــع  كانــت  بينمــا  للحــدث،  ذكــٍر  أي  مــن 
التواصــل االجتماعــي تعــّج بمقاطــع فيديو 
قبــل  مــن  املمــارس  العنــف  ظهــر 

ُ
ت وصــور 

وبينهــا  وآثــاره،  املدنيــن  علــى  العســكر 
ألشــخاص يفارقــون الحيــاة أمــام الكاميــرا 
قنــاة  باســتثناء  هــذا  لإلصابــات.   

ً
نتيجــة

 
ّ

لفــض ــت مقاطــع حّيــة 
ّ
بث التــي  »الجزيــرة« 

األولــى.  الفجــر  ســاعات  منــذ  االعتصــام 
الناشــطن  مــن  عــددًا  القنــاة  واســتضافت 
تصعيــد  إلــى  دعــوا  الذيــن  الســودانين 
شــعبي ســلمي وخــروج الجماهيــر مجــددًا 
بالقــوة  حكــم  ألي  رفضــا  النصــر«  »حتــى 
وللحكم العسكري. ونشرت مقاطع سّجلها 
متظاهــرون عبــر هواتفهــم النقالــة، بعدمــا 
يومــن،  قبــل  الخرطــوم  فــي  مكتبهــا  غلــق 

ُ
أ

مــن هواتــف محمولــة  ــا حيــا 
ّ
بث نقلــت  كمــا 

الخرطــوم،  فــي  الغــرض  لهــذا  مخّصصــة 
 الحي للقنــاة عثور أحد 

ّ
قبــل أن ُيظهــر البــث

عناصــر الجيــش علــى هاتــف كانت الشــبكة 
، وقام بإقفاله. 

ً
 منه مباشرة

ّ
تبث

القنــاة  تغطيــة  فــي  التــوازن  واضحــا  وكان 
التــي قابلــت أيضــا املتحــدث باســم املجلــس 
كباشــي،  الديــن  الفريــق شــمس  العســكري، 
 االعتصــام 

ّ
 املجلــس لــم يفــض

ّ
والــذي قــال إن

مجــاورة  مجموعــة  مــع  »تعامــل  ــه 
ّ
ولكن

رفضــه  مــا  املواطنــن«،  علــى  تشــّكل خطــرًا 
قــوى  مــن  اآلخــرون  املتحدثــون  تمامــا 
الســودانين  املهنيــن  وتجمــع  التغييــر 
وأّكــدوا  القنــاة الحقــا،  اســتضافتهم  الذيــن 
والرصــاص.  العنــف  علــى  شــهادتهم 
وعلــى القنــاة، جــاءت هتافــات املتظاهريــن 
؛ إذ قالــوا »حكومة العســكر تســقط 

ً
واضحــة

بينمــا  بــس«،  تســقط  املــوت  حكومــة  بــس، 
 إغــاق مكتــب 

ّ
رأى صحافيــون ومغــّردون أن

االعتصــام،   
ّ

لفــض تمهيــدًا  كان  »الجزيــرة« 
كون القناة تدعم الثورة السودانية.

 
ّ
كما فتح »التلفزيون العربي« شاشته للبث
الناشــطون  نشــرها  مشــاهد   

ً
ناقــا الحــي، 

علــى مواقع التواصل االجتماعي، من خال 
رســائل مباشــرة من مراســلته في العاصمة 
الســودانية، ســالي عثمــان، مــع تخصيــص 
شــريط األخبار العاجلة في أســفل الشاشــة 
لنقــل التطــورات األمنيــة وامليدانيــة. وفيمــا 
مراكــز  مداهمــة  التلفزيــون  مراســلة  أّكــدت 
أماكــن  فــي  األطبــاء  عمــل  وحصــار  العــاج 
االعتصــام، أشــارت إلــى وجود أعــداد كبيرة 
اســتخدام  تــم  إذ  والجرحــى؛  القتلــى  مــن 
ل. 

ّ
العــز املدنيــن  لتفريــق  املفــرط  العنــف 

املفاوضــات  لجنــة  عضــو  قــال  فيمــا  هــذا 
يوســف،  صديــق  العســكري،  املجلــس  مــع 
 املجلــس العســكري 

ّ
للتلفزيــون العربــي، إن

لفــض  واإلمــارات  الســعودية  مــع  نّســق 
االعتصام بالقوة.

الســودان«،  »احتجاجــات  عنــوان  وتحــت 
فتحــت قنــاة »بــي بــي ســي عربــي« الهــواء، 
الجرحــى  ونقــل  الخرطــوم،  مــن  ملشــاهد 
املدنين إلى املستشفيات، مع لقطات قريبة 
القنــاة  وركــزت  الشــوارع.  فــي  للمواجهــات 
تغطيتهــا مــن خــال سلســلة مــن املداخــات 
الهاتفية مع محللن سودانين ومختصن 

قيــام  إمكانيــة  عــن  الســوداني،  الشــأن  فــي 
ثورة ثانية، إلى جانب تسليط الضوء على 

أركان الثورة املضادة في الباد.
»العربيــة«  قنــاة  تحّولــت  جانبهــا،  مــن 
الســعودية إلــى مــا يشــبه الناطــق الرســمي 
باســم املجلس العسكري السوداني، ليظهر 
انحيازهــا بشــكل واضــح ضــد املعتصمــن، 
عبــر  تغطيتهــا،  فــي  عليــه  دأبــت  مــا  وهــو 
حســاب  علــى  العســكر  نظــر  وجهــة  إبــراز 
ف 

ّ
املتظاهريــن منذ بــدء االعتصام، وقد تكث

بعــد إعــان املجلــس عــزل عمــر البشــير فــي 
فــي  وإمعانــا  املاضــي.  نيســان  إبريــل/   11
هــذه التغطيــة املنحازة، قامــت القناة، أمس، 
ال  العســكري  املجلــس  نظــر  وجهــة  بنقــل 
 
ً
الســودانين، فجــاءت كل »عواجلهــا« نقــا

ــت أخبــارًا 
ّ
عــن »مصــادر املجلــس«. هكــذا بث

عاجلــة مــن نــوع »األمــن دخــل امليــدان بعــد 
دخــول مجموعــة كبيــرة مــن املخالفــن إليه، 
دخلــوا  كولومبيــا  منطقــة  مــن  فاريــن  وأن 
إلــى مــكان االعتصــام، مــا اضطــر األمــن إلــى 

لعمليــات  واضــح  تبريــر  فــي  مطاردتهــم«، 
القتل الحاصلة.

واستخدمت القناة تعبير »محاولة الفض« 
طيلــة تغطيتهــا، مبّرئــة املجلــس العســكري 
»الجهــة  أن  املجــزرة، ومعلنــة  مــن عمليــات 
املســؤولة عــن إطــاق النيــران غيــر معروفــة 
حتــى اآلن«، وهــو مــا يفتــح البــاب لشــيطنة 
العســكري  املجلــس  وإظهــار  املتظاهريــن 
تســتمر  بروباغنــدا  فــي  ســلمي،  كمجلــٍس 
القنــاة فــي الترويــج لهــا فــي أكثــر مــن دولــة 
 الخبــر 

ّ
عربيــة، دعمــا منهــا للعســكر. ولعــل

للســودانين  اســتفزازًا  األكثــر  العاجــل 
العســكري،  املجلــس  عــن   

ً
نقــا أيضــا  كان 

عمليــات  هــي  القتــل  عمليــات  أن  معتبــرة 
تنظيف لســاحة االعتصام. فجاء في الخبر 
»مصادر املجلس العسكري: الشرطة نظفت 
ســاحة االعتصــام بعــد خــروج املعتصمــن 

ولن تسمح بعودتهم«. 
وكمــا علــى شاشــتها كذلــك علــى موقعهــا، 
إذ وبينمــا خّصصــت القنــاة أكبــر جــزء مــن 
تغطيتهــا للســودان، كانت عناوين 4 أخبار 
مــن أصــل 6 تتحــدث عــن املجلــس العســكري 
فــت نقلهــا لروايته التي 

ّ
الســوداني، فيمــا كث

أمــام  »مفتــوح  االعتصــام  مــكان   
ّ
إن تقــول 

الســودانيون  نفــاه  مــا  وهــو  املتظاهريــن«، 
تغريــداٍت  عبــر  التواصــل  مواقــع  علــى 

ظهر حصارهم.
ُ
ومقاطع فيديو حّية ت

ت قناة »سكاي نيوز عربية« 
ّ
من جهتها، بث

مــكان  مــن  الفاريــن  للســودانين  مقاطــع 
 
ً
النــار، مرّكــزة إطــاق  االعتصــام علــى وقــع 
علــى »مغــادرة املتظاهريــن مــكان االعتصام 
ســمتها.  كمــا   »

ّ
الفــض محاولــة  وقــع  علــى 

وبعد ســاعاٍت من ذلك، أخذت القناة منحى 
باســم  املتحــدث  عــن  فنقلــت  »العربيــة«، 
املجلــس العســكري االنتقالــي فــي الســودان 
قولــه »كنــا علــى تواصل حتى صبــاح اليوم 
مــع قيــادات فــي قــوى الحريــة والتغييــر، لــم 
نفض االعتصام بالقوة.. واملعتصمون فروا 
من ســاحة االعتصام بعد دخول الخارجن 
 
ً
علــى القانــون مــن ســاحة كولومبيــا«، ناقلة

»أمله« في استمرار »الحوار السياسي«.
نيــوز«  و»ســكاي  »العربيــة«  قناتــا  وكانــت 
املجلــس  مصــادر  عــن  النقــل  فــي  األوليــان 
إلــى  »دعوتــه  عــن  تتحــدث  العســكري 
قــوى  مــع  االنتقــال  مفاوضــات  اســتئناف 
الحريــة والتغييــر«، قبــل أن تنقلهــا وســائل 

اإلعام األخرى.
اإلماراتــي  ـ  الســعودي  اإلعــام  كان  وفيمــا 
الســودان،  فــي  »إربــاك«  حالــة  عــن  يتحــدث 
كان املغّردون ينشــرون تعليقاتهم ومقاطع 
وســوم  عبــر  العســكر  عنــف  ظهــر 

ُ
ت فيديــو 

و»#فض_اعتصــام_ »#لم_تســقط_بعد« 
و»#مجزرة_القيــادة_ القياده_العامــه« 

العامة« و»#السودان« وغيرها.
علــى  عســاكر  اعتــداء  املقاطــع  وأظهــرت 
وضربهــم  بالعصــّي  العــزل  املواطنــن 
إلــى  أظهــرت خروجهــم  كمــا  مبــرح،  بشــكل 
الشــوارع بأعــداد كبيــرة، فيمــا ُســمع إطــاق 
الرصاص في أغلب الفيديوهات. وفي وقت 
نــار  إطــاق  فيديــو  مقاطــع  أظهــرت  الحــق، 
كثيفــا وتصاعــد ســحب الدخــان فــي محيــط 
ســاحة االعتصــام أمــام مقــر قيــادة الجيــش 
عشــرات  املقاطــع  أظهــرت  كمــا  بالخرطــوم، 
االعتصــام  ســاحة  يقتحمــون  املســلحن 

ويقومون بضرب املعتصمن بالهراوات.
ســيناريو  تكــرار  مــن  الناشــطون  وتخــّوف 
مصــر،  فــي  العدويــة  رابعــة  اعتصــام  فــض 
الســيناريو  إعــادة  علــى رفضهــم  مشــددين 
الناشــطون  وأشــار  الســودان.  فــي  املصــري 
 اجتمــاع القمــة العربيــة األخير يبدو 

ّ
إلــى أن

علــى  االعتــداء  إباحــة  عنــه  ضــت 
ّ

تمخ ــه 
ّ
أن

الثــوار الســودانين. ودعــا الناشــطون إلــى 
النــزول مجــددًا إلــى امليادين وإغــاق الطرق 
واملشــاركة فــي عصيــان مدنــي شــامل، كمــا 
نشــروا ســجات بأســماء املصابن في عدد 

من الشوارع.
 القمــة العربيــة األخيرة 

ّ
ورأى الناشــطون أن

ض عنها قرار بالســماح بقمع 
ّ

في مكة تمخ
املتظاهريــن الســودانين، معلنــن رفضهــم 

للمجلس العسكري االنتقالي.

أظهرت مقاطع 
فيديو ضرب عساكر 

لمواطنين ُعزل

بدت ساحة االعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم ساحة معركة، مع قيام عناصر أمنية بفض االعتصام 
السلمي، فيما تفاوتت التغطية على القنوات، بينما كان مشهد العنف واضحًا على مواقع التواصل

بينما كانت أرقام الضحايا تتفاوت في وســائل اإلعالم مع 
منتصــف يــوم أمــس اإلثنــن، ومــع نفــي املجلــس العســكري 
قيامــه بفــّض االعتصــام الســلمي بالقــوة، كان الســودانيون 
التواصــل  عبــر وســائل  املبــرح  للعنــف  تعّرضهــم  قــون 

ّ
يوث

االجتماعــي. وكان موقــع »تويتــر« بــارزًا فــي هــذه املســألة، 
الناشــطون عبــره مقاطــع فيديــو تناقلتهــا وســائل  فنشــر 
املدونــن  »شــبكة  حســاب  دور  وكان  العربيــة.  اإلعــالم 
كل  وعاجــل  لحظــي  بشــكل  نقــل  إذ  بــارزًا،  الســودانين« 
التــي  تلــك  وهــي  الخرطــوم،  فــي  تحصــل  التــي  التطــورات 
فاق 

ّ
نشــرها مواطنــون متواجــدون فــي امليدان. ومــن دون ات

مسبق، قام السودانيون بنشر مشاهداتهم مرفقة بتوقيت 
حصولهــا. وُيعــّد إضافــة التوقيــت املحــدد هامًا فــي أحداٍث 
 لتسارع حصول األحداث، وثانيًا خوفًا من بطء 

ً
كهذه، أوال

اإلنترنــت، وبالتالــي صعوبــة نشــر التغريــدات واملنشــورات 

ــد الحقــًا إربــاكًا فــي تراتبيــة 
ّ
فــي وقــت إرســالها، مــا قــد يول

األحــداث. واملجموعــة تضــّم أكثر من 400 مدّون ســوداني، 
وتوسع عملها أمس كي تعيد نشر جميع اإلحداثيات التي 
يكتــب عنهــا الســودانيون. ونشــر املغــردون مقاطــع فيديــو 
ظهــر عمليــات كــّر وفّر فيما ُيســمع صوت إطالق النيران، 

ُ
ت

بالضــرب،  املواطنــن  علــى  جنــود  اعتــداء  إلــى  باإلضافــة 
ه تم منعهم من نقل 

ّ
وأوضح الســودانيون في شــهاداتهم أن

املصابن، وتم االعتداء على املراكز الطبية التي تعالجهم. 
لكــّن مقاطــع الفيديــو أظهــرت أيضــًا االعتــداء علــى جميــع 
الشــارع،  فــي  الجنــود  هــؤالء  صادفهــم  الذيــن  املواطنــن 

وبينهم حتى متسّوقو الخضار.
والحقًا، أطلق الســودانيون وســوم »#السودان_التصعيد_
و»#يســقط_املجلس_ و»#تســقط_تالت«  الثــوري« 

العسكري« و»#العصيان_املدني_الشامل«.

شبكة المدونين

MEDIA
منوعات

معاداة 
اإلسالم 

وصالح

لندن ــ العربي الجديد

نشــر »مختبر سياســات الهجرة« التابع لجامعة 
ســتانفورد األميركيــة دراســة مــن 80 صفحــة، 
علــى  االنفتــاح  يــؤدي  أن  يمكــن  »هــل  بعنــوان 
املشــاهير إلــى تخفيــف حــدة األحــكام املســبقة؟ 
تأثيــر محمــد صــالح علــى الســلوكيات املعاديــة 
للمســلمن«. العّينة التي اعتمدت عليها الدراســة 

اســتندت إلــى نمــوذج مــن 936 جريمــة كراهيــة 
فــي مقاطعة ميرسيســايد، التــي تقع في نطاقها 
مليــون  إلــى جانــب رصــد 15  ليفربــول،  مدينــة 
بريطانيــا،  فــي  القــدم  كــرة  ملشــجعي  تغريــدة 
واســتطالع رأي 8060 مشــجعا لنــادي ليفربــول 

لكرة القدم.
وخلصت الدراســة إلى أن ميرسيســايد شــهدت 
جرائــم  فــي  املائــة  فــي   18.9 بنســبة  ــا 

ً
انخفاض

الكراهيــة، بينمــا لــم تشــهد األنــواع األخــرى مــن 
انخفــاض. كذلــك  أي  والجنــح  الجنائيــة  الجرائــم 
ينشــرها مشــجعو  التــي  التغريــدات  انخفضــت 
ليفربــول حــول املســلمن مــن 7.2 فــي املائــة مــن 

إجمالي تغريداتهم، إلى 3.4 في املائة. 
أمــا تفســير هــذه األرقــام، بحســب الدراســة، فقد 
يكــون »الرغبــة فــي معرفــة املزيــد عــن اإلســالم« 
النــادي  نجــم  يعتنقهــا  التــي  الديانــة  بصفتــه 

اإلنكليزي. وفي صلب الدراسة استعادة لنماذج 
حســية تعكــس االنفتــاح علــى اإلســالم مــن قبــل 
مشــجعي ليفربــول، أبرزهــا األغانــي والهتافــات 
املباريــات.  فــي  النــادي  مشــجعو  يرددهــا  التــي 
التــي  الطريقــة  فــي شــرح  الدراســة  وتســتفيض 
املشــجعن  عنــد   

ً
قبــوال أكثــر  اإلســالم  جعلــت 

اإلنكليز، مشيرة بشكل أساسي إلى أن سجود 
صالح بعد تسجيله كل هدف.

دعوات لالعتصام والعصيان المدني )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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الـــتـــي تــلــقــيــتــهــا مـــن الــجــمــهــور فـــي الـــشـــارع، 
ــنـــد حـــســـن ظــن  وأتـــمـــنـــى دائــــمــــا أن أكـــــــون عـ

الصغير قبل الكبير.

¶ ألم تتلق أي تعليقات سلبية عن العمل؟
ال يوجد أي عمل ليست عليه تعليقات سلبية، 
وبــشــكــل  لــلــجــمــهــور،  ــديــــدة  عــ أذواق  فـــهـــنـــاك 
كــان سلبيًا،  أتلقاه، حتى لو  عــام، كل تعليق 

يهّمني، ولصاحبه كل التقدير واالحترام.

¶ ما رأيــك في شكل املنافسة املــوجــودة في درامــا 
رمضان الجاري؟

أي مــنــافــســة تـــكـــون لــصــالــح الــجــمــيــع، وهــي 
مــشــروعــة بـــأن تــبــقــى فـــي نــطــاقــهــا الــصــحــيــح؛ 
ــكــــون األفـــــضـــــل، وكــلــنــا  ــكـــل يـــســـعـــى ألن يــ ــالـ فـ
اجتهدنا وتعبنا وفي النهاية الرأي للجمهور.

¶ ربط البعض من الجمهور في هذا السباق بينك 
وبني الفنان محمد رمضان، فما تعليقك؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اســـتـــطـــاع الـــفـــنـــان املـــصـــري أحــمــد 
السقا أن يحقق نجاحًا تلفزيونيًا 
ــــال مــســلــســل »ولــــد  ــًا مــــن خــ ــتــ الفــ
الغابة«، الذي يعرض حاليًا ضمن املنافسة 
الــدرامــيــة ملــوســم رمــضــان الــحــالــي، إذ اختار 
قــصــة تــمــس مــعــظــم الــبــيــوت الــعــربــيــة بشكل 
عــــام، مــجــســدًا شــخــصــيــة عــيــســى، الــــذي بــات 
حـــديـــث مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي منذ 
ــه. الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي  الــحــلــقــة األولـــــــى لـــعـــرضـ

الجديد« الفنان أحمد السقا في هذا الحوار

ــذي حققه  ــ ¶ مـــا رد فــعــلــك عــلــى الــنــجــاح الــكــبــيــر ال
مسلسلك »ولد الغالبة«؟

هــذا نــجــاح لكل فــرد عمل فــي هــذا املسلسل، 
لـــي أو إلــــى أي شخص  ُيــنــســب  فــالــنــجــاح ال 
بمفرده، فكلنا تعبنا ليا ونهارا حتى يخرج 
هـــذا الــعــمــل بــالــشــكــل الــــذي ظــهــر عــلــيــه. أحــب 
الــتــواصــل االجتماعي  أن أشــكــر رواد مــواقــع 
كتبوها  التي  اإليجابية  التعليقات  كــّم  على 
التي  والــصــور  التصميمات  العمل، وكــم  عــن 
اإليجابية  اآلراء  أفرحتني  أبهرتني.  بالفعل 

تظهر الشخصيات ضمن 
العمل، لها ماٍض وحياة 

كاملة قبل التهجير

السقا: يبقى 
حضوري على التلفزيون 

مرهونًا بالنصوص التي 
ُتقترح علي

تشابه المسلسل مع 
النسخة األميركية إلى حّد 

تطابق بعض المشاهد

2223
منوعات

مــحــمــد رمـــضـــان نــجــم كــبــيــر ولــــه اســـمـــه في 
السوق وبني جمهوره، وطاملا أن املنافسة لم 
تخرج عن اإلطار الشرعي الائق فأها بها، 
وكل الزماء لهم كل التقدير واالحترام وفي 
الــنــهــايــة املــنــافــســة لــصــالــح الـــدرامـــا املصرية 

بشكل عام.

¶ حدثنا عن الشكل الذي ظهرت به في املسلسل.
ــم أتــــدخــــل فــــي اخـــتـــيـــاره عـــلـــى اإلطـــــــاق إال  لــ

ــاملــــشــــورة فــــقــــط، بــــل كــــانــــت فــــكــــرة الـــســـيـــدة  بــ
املــوهــوبــة واملــحــتــرفــة ناهد  مصممة األزيــــاء 
كان  ألنــه  عليه  أشكرها  وبالطبع  الله،  نصر 
ــدا لــتــفــاصــيــل شــخــصــيــة عيسى  مــنــاســبــا جــ
التي قدمتها، فهي صاحبة رؤية وتركز على 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة قــبــل الــكــبــيــرة وتــذكــر 
تــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة وتـــطـــوراتـــهـــا لــتــخــرج 

أفضل ما لديها.

كانت  قدمتها  الــتــي  عيسى  األســتــاذ  شخصية   ¶
قريبة للغاية من الجمهور. حدثنا عن هذا األمر.

ل جدا مثل هذه الشخصيات التي يشعر 
ّ

أفض
املشاهد أنــه يــرى على الشاشة أخــاه أو أحد 
الــدرامــا فــي النهاية هــي نقل ملا  أقــاربــه، ألن 

يحدث على أرض الواقع.

ــامـــات طـــاولـــتـــك بــــاإلســــاءة لفئة  ــهـ ¶ لــكــن هـــنـــاك اتـ
املــــدرســــني بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــت لـــتـــاجـــر مــــخــــدرات فــي 

األحداث؟
والطالح،  الصالح  فيها  الدنيا  في  مهنة  أي 
فشخصية  إيجابية،  وأخــرى  سيئة  ونماذج 
ــي جـــســـدتـــهـــا مــــــرت كـــمـــا تـــابـــع  ــتــ املـــــــــدرس الــ
الجمهور بالكثير من األحداث التي أسهمت 
فــي تــحــوالت كــثــيــرة فــي شخصيته، فــهــو لم 
يقرر من تلقاء نفسه أن يكون تاجر مخدرات.

¶ مــشــهــد قـــتـــل »ضــــاحــــي« فــــي املــســلــســل أبــكــى 
الجمهور فما كواليسه؟

هو آملني أنا نفسيا أيضا، ألنه مشهد صعب 
أن مشهد وفــاة  ــتــل حــرقــا، كما 

ُ
ق للغاية فهو 

الــفــنــانــة صــفــاء الــطــوخــي كــذلــك فــي األحـــداث 
كان صعبا.

¶ حدثنا عــن رأيــك فــي املــخــرج محمد سامي وما 
الذي أضافه لك؟

 من دون مبالغة هو مخرج عظيم، ويكفي أنه 
وشخصية  لجمهوري  جديد  بشكل  قدمني 
لــم أقــدمــهــا مــن قــبــل، ســـواء فــي التلفزيون أو 
أدواتــه ويبذل  للغاية من  السينما، ومتمكن 
مجهودا كبيرا للغاية حتى يخرج العمل في 

الشكل الذي يرضى عنه.

أنــك  أم  لهجة صــعــيــديــة  اســتــعــنــت بمصحح  هــل   ¶
اعتدت عليها بعد فيلم »الجزيرة«؟

لــهــجــة  ــمـــصـــحـــح  بـ اســــتــــعــــنــــت  بــــالــــطــــبــــع  ال، 
صعيدية ألن لهجات مناطق الصعيد بشكل 
عام مختلفة فكل منطقة تقريبا لها لهجتها، 
 لــــدّي 

ّ
ــم أشـــعـــر بــمــجــهــود كــبــيــر ألن ولـــكـــن لــ

اللهجة  عــن  وقــويــة  كــبــيــرة  خلفية  بالتأكيد 
بشكل عام.

¶ نــجــاح املــســلــســل هـــل ســيــدفــعــك لـــإصـــرار على 
الحضور تلفزيونيا كل عام؟

بالطبع أتمنى ذلك، فطعم النجاح مع دخول 
البيوت كل يــوم، حلو للغاية، وال أحــد ينكر 
الــفــنــان عندما  يــكــون عليها  الــتــي  الــســعــادة 
يـــصـــل إلــــيــــه هـــــذا اإلحـــــســـــاس؛ فـــــأن تــجــتــمــع 
األســــــرة ملــشــاهــدتــك أو تــمــتــلــئ املـــقـــاهـــي في 
موعد املسلسل هو أمر رائع. لكن في النهاية، 
حـــضـــوري فـــي الــتــلــفــزيــون كـــل عــــام مــرهــونــا 
الـــذي يــقــدم لــي، فالنجاح مسؤولية  بــالــورق 
كــبــيــرة ويــجــب أن أســعــى ملــضــاعــفــتــه ولــيــس 
مجرد الحفاظ عليه، وهذا يتطلب التأني في 
إلى  وأنــا دومــا في حاجة  القادمة،  املشاريع 

دعاء الجمهور.

¶ عــــدت مـــؤخـــرا مـــن فــرنــســا بــعــد إجــــــراء عملية 
جراحية. كيف هي أوضاعك الصحية؟

ــرا، وأجــــريــــت  ــيــ ــثــ ــي فـــرنـــســـا كــ ــ ــم أمــــكــــث فـ ــ لـ
إلصابة.  تعرضي  بعد  ساقي  فــي  العملية 
أنا اآلن أفضل إلى حد كبير ولكن ما زلت 

أواصل العاج.

ربيع فران

ــًا، أن مــوســم  ربــمــا ســيــتــذّكــر الــجــمــهــور دائـــمـ
لـــعـــودة  ــل  ــ أمــ بـــصـــيـــص  ــان  ــ كــ ــا 2019  ــ ــدرامــ ــ الــ
الـــدرامـــا الــســوريــة إلـــى املــنــافــســة. باختصار، 
 من 

ً
شّد السوريون سواعدهم، وأعادوا قليا

الحرب،  أنهكتها  التي  الصناعة  لهذه  األمــل 
وسطوة النظام في بعض األحيان.

مـــن دون شـــك، اســتــطــاع الـــســـوريـــون الــقــول 
ال ملسلسل »بـــاب الــحــارة« فــي آخــر أجــزائــه. 
يــبــدو أن الـــدعـــوة إلــــى املــقــاطــعــة، أو الــنــقــد 
الــــذي رافــــق املــســلــســل فــي أجـــزائـــه األخــيــرة، 
»حــارة  ولــم يحظ مهاجرو  حققا مرادهما، 
ــبـــب، كــمــا  ــبـــع« بــنــســب مـــشـــاهـــدة. الـــسـ الـــضـ
ــات  ــشـــركـ ــــاذل الـ ــــخـ ــــو تـ ــًا، هـ ــومـ ــلـ ــعـ ــبــــح مـ أصــ

ستجد.
ُ
املنتجة، وطاقم العمل امل

هــكــذا، تخلى الــســوريــون عــن واحـــد مــن أكثر 
املسلسات شعبية، واتجهوا إلى مسلسات 
محلية تــصــدرت املــشــهــد بــوســائــل وأهــــداف 
ــــذي مــهــد  مــقــنــعــة، مــنــهــا »دقـــيـــقـــة صـــمـــت« الــ
لــعــودة الــكــاتــب ســامــر رضــــوان إلـــى الكتابة، 
ــداث املــســلــســل لــلــكــشــف عن  ــ واســـتـــثـــمـــاره أحــ

الخطف  السوري من عمليات  الجيش  يبرئ 
للنازحني  املسؤولية  والتعفيش، كما يحّمل 
أنفسهم عن كل املصائب التي حلت بهم. من 
هنا، تنبع أهمية إنتاج مسلسل درامي مثل 
»عبور«، يحاكي أوضاع الاجئني السوريني 
املــاكــيــنــة  عــــن  بـــعـــيـــدًا  األردن،  مــخــيــمــات  فــــي 
اإلنتاجية للنظام السوري التي ال تهدف إال 

لتلميع صورة النظام.
الــحــكــايــات فــي العمل ضمن خطني  تــتــداخــل 
ــيـــات  زمــــنــــيــــني يـــــــرويـــــــان مـــــاضـــــي الـــشـــخـــصـ
وحاضرها، وهو األمر الذي يساهم بصورة 
ــورة الــنــمــطــيــة عــن  إيـــجـــابـــيـــة فــــي كـــســـر الــــصــ
الــاجــئــني الـــســـوريـــني الــتــي تــتــضــّمــن مـــا هو 
أشبه بلطم وبكائيات على حالهم، من دون 

ناقش واقعهم وآفاق مصائرهم.
ُ
أن ت

الشخصيات  تظهر  »عـــبـــور«،  مسلسل  فــي 
ضمن الــعــمــل، لها مـــاٍض وحــيــاة كاملة في 
الــزمــن الـــذي سبق نــزوحــهــم، وهـــذا املاضي 
مستمر، فنرى امتداده في تفاصيل حياتهم 
اليومية في املخيم، وهو ليس مجرد حكاية 
ـــســـرد وكــأنــهــا لــشــخــصــيــة أخــــرى ُمــســحــت 

ُ
ت

في  درامــيــًا  دورًا  تلعب  بــل حكاية  معاملها، 
تطور األحــداث. كما ُيظهر العمل الاجئني 
كأشخاص منتجني ضمن املخيم، يعملون 
في مهن مختلفة، ويساعدون على تطوير 

نور عويتي

مــبــارك لتؤدي  الفنانة األردنــيــة صبا  عـــادت 
شخصية الــاجــئــة الــســوريــة مــن جــديــد، في 
املسلسل األردني »عبور«، الذي يصور حياة 
الــاجــئــني الـــســـوريـــني فـــي مــخــيــمــات األردن. 
ســبــق ملــــبــــارك، الـــتـــي اكــتــســبــت شــهــرتــهــا من 
خال سنوات العمل في الدراما السورية في 
عصرها الذهبي، أن جسدت شخصية الجئة 
سورية، في فيلم »مسافر حلب - إسطنبول« 
قــبــل ســنــتــني. مــســلــســل »عــــبــــور«، مـــن تــألــيــف 
ثريا حمدة، وإخراج محمد حشكي، ويشارك 
السوريني،  املمثلني  مــن  العديد  بطولته  فــي 
أبــرزهــم: سامر إسماعيل، ورنــا جمول ولني 
غــرة، وشــارك في العمل بعض أهالي مخيم 
ــــى جــــانــــب الـــفـــنـــان  ــيـــب الــــفــــهــــود«، إلــ »مـــريـــجـ

األردني خالد الطريفي.
ــال الــــدرامــــيــــة الــــتــــي ســلــطــت  ــ ــمـ ــ ــلـــة هــــي األعـ قـ
الضوء على حياة الاجئني السوريني داخل 
املخيمات، إذ ليس هناك سوى مسلسل »غدًا 
نلتقي« الذي رصد حياة الاجئني في لبنان. 
في املقابل، فإن النظام السوري أنتج العديد 
مـــن املــســلــســات الــتــي تــضــمــنــت شخصيات 
»الجـــئـــني«، نـــزحـــوا فـــي الـــداخـــل مـــن املــنــاطــق 
إلــى مــا يسميها »املــنــاطــق اآلمــنــة«،  املنكوبة 
وأبــــرز هـــذه األعـــمـــال »بــانــتــظــار الــيــاســمــني«، 
الذي ركز على حياة النازحني السوريني في 
ى روايــة النظام 

ّ
الــداخــل الــســوري، ولكنه تبن

عـــن الــســبــب الـــــذي أدى إلــــى نـــــزوح األهـــالـــي 
الــحــال »ناجم  مــن مناطقهم، ويــؤكــد أن هــذا 
ــتـــشـــدديـــن  ــات اإلرهــــابــــيــــني واملـ ــارســ ــمــ عــــن مــ
كانوا  التي  املناطق  دمــار  في  الذين تسببوا 
يــعــيــشــون فــيــهــا وتـــــم تـــدمـــيـــرهـــا«. كـــمـــا أنـــه 

فــــســــاد مـــســـتـــشـــٍر فــــي املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
والسجون السورية. قصة القت رواجًا كبيرًا 
ــارع الــــســــوري الـــــذي لـــم يــتــأخــر عن  ــشــ فـــي الــ
املــتــابــعــة، ولـــو أن تــصــريــح الــكــاتــب رضـــوان 
لــقــنــاة الـــجـــديـــد، كــــاد أن يــطــيــح بــاملــســلــســل، 
وربما كان سيتسبب بإيقافه، لكن لم يحصل 
شيء، وتحول التصريح إلى ماّدة تصاعدية 
لجهة املشاهدة. هذا ما اعترفت به »الجديد« 

اللبنانية.
ــرج الـــتـــونـــســـي شـــوقـــي  ــ ــخـ ــ ــذا، نـــجـــح املـ ــ ــكـ ــ هـ
ــن الـــتـــصـــويـــر  ــ ــاكـ ــ ــيــــار أمـ ــتــ ــــي اخــ املـــــاجـــــري فـ
اكتشاف  جيدًا  كــان  الشخصيات.  وتحريك 
املغيبني،  الــســوريــني  املمثلني  مــن  مجموعة 
كنوع من التنويع. القصة املمسوكة بشغف 
مـــن قــبــل املـــخـــرج والـــكـــاتـــب، تـــــؤرخ لحقبة 
ــلـــى ســـلـــطـــة ســيــاســيــة  ــكـــري عـ انــــقــــاب عـــسـ
نظام  عنجهيات،  وال  مــقــدمــات،  ال  فــاســدة، 
سجني  بسبب  يتهاوى  أمني  استخباراتي 
تقرر أن يهرب قبل إعدامه بدقائق. تداعيات 
ترسم  بــل  فـــاّر،  تقف عند سجني  ال  القصة 
عـــشـــرات األســئــلــة حــــول ســبــب تــهــريــبــه مع 
بعد  منتحرًا  يقضي  الــذي  اللبناني  زميله 

حلقات قليلة.
الــذئــاب«، يأتي هو أيضًا في  »عندما تشيخ 
مرتبة متقدمة جــدًا. العاقة بني رجــل الدين 
األحكام  على  التحايل  بــه،  املحطية  والبيئة 
ــــام؛ يــتــمــثــل هـــذا كــلــه في  الــشــرعــيــة فـــي اإلســ

الشيخ عبد الجليل.
يــمــســك الــعــمــل بــالــتــحــوالت فــي ســوريــة زمــن 
الديني  الخط  تجنيد  الثمانينيات، ويصور 
لــصــالــح الــســلــطــة الــســيــاســيــة، واإلمـــعـــان في 
ترسيخ فرضية الحاكم بأمر الله على الفقراء 
واملحتاجني، من دون حــدود. إخــراج متمكن 

لعامر فهد، وأداء ُمتقن لسمر سامي وسلوم 
حداد وعابد فهد.

ــيــــرًا، يـــبـــدو »مـــســـافـــة أمــــــان« كـــأنـــه دقــائــق  أخــ
ــلــــة بـــــني الــــفــــســــاد فـــــي ســــــوريــــــة، وبــــني  فــــاصــ
ن  املكوِّ عــال.  الفضيلة. خيوط متماسة وأداء 
االجــتــمــاعــي هــو أســـاس هـــذا املــســلــســل الــذي 

قاده املخرج الليث حجو إلى مراتب متقدمة. 
العاقات األسرية املرتبكة أمام واقع مهزوم، 
مشغول بالصراع، رؤية تستحق التأمل رغم 
لحركة  واملضاد  التبريري  السياسي  املنطق 
ــى.  ــ ــة الـــنـــظـــام فـــي الــحــلــقــات األولـ ــ تــبــنــي روايــ
ــا مــرعــشــلــي(  ــيـ الــحــلــقــة 25  تــخــبــر صـــبـــا )هـ

شقيقها مروان )إيهاب شعبان(، بأنها تعمل 
مــع أحـــد كــبــار الــفــاســديــن، لــيــذكــرهــا بخطف 
الخط  لهذا  مواجهته  بسبب  آيــاد  شقيقهما 
مع  بالعمل  لنفسها  تسمح  فكيف  الــفــاســد؛ 
ربيع حمدان السياسي الذي أرادهــا خليلته 

وقبلت بشرط الزواج بها؟

املــخــيــم وتــحــســيــنــه، عــلــى عــكــس كــثــيــر من 
ــة، ســـــــواًء الــــســــوريــــة أو  ــيــ ــهـــات اإلعــــامــ الـــجـ
التي حاولت أن تصّور الاجئني  األردنــيــة، 

بطريقة سلبية.
ــه عــنــدمــا  لــكــن مــشــكــلــة الــعــمــل تــكــمــن فـــي أنــ
املنظمات  الضوء على دور  يحاول تسليط 
املحلية في املخيمات، فيقع في فخ املبالغة، 
ــنــــدق خــمــس  ــه فــ ــ ــلـــى أنــ ــم عـ ــيـ ويــــصــــور املـــخـ
نجوم تتحقق فيه أحام الاجئني، فجميع 
مــؤّمــنــة، مــن دون  طلباتهم واحــتــيــاجــاتــهــم 
ــى أن املـــخـــيـــم يــمــنــع الــاجــئــني  ــ اإلشــــــــارة إلـ
؛ بــل إنـــه يتم 

ً
الــســوريــني مــن مــغــادرتــه مــثــا

ــــروج مــــن املـــخـــيـــم عــلــى  ــخـ ــ تـــصـــويـــر حـــلـــم الـ
أنـــه خــيــار خــاطــئ وغــيــر آمـــن، ويتمثل ذلــك 
من  يتمّكن  عندما  لــيــث،  الطفل  بشخصية 
مغادرة املخيم فيضيع في العاصمة عمان، 
وتطارده عصابة من األوالد تحاول سرقته، 
بـــإرادتـــه مقتنعًا بفكرة  إلـــى املــخــيــم  لــيــعــود 
الــبــقــاء داخـــل حــبــســه. كــذلــك، يبتعد العمل 
فــي الكثير مــن األحــيــان عــن خــطــه الــدرامــي 
لــيــشــرح لــنــا مــا يــحــتــويــه املــخــيــم مــن مــراكــز 
طــبــيــة وتــعــلــيــمــيــة ومـــعـــلـــومـــات عـــن سعته 
وهـــويـــة مــمــولــيــه، لــيــصــبــح املــســلــســل أشــبــه 

بإعان للمنظمات غير الحكومية.
وفـــي حـــني أن املــســلــســل يـــحـــاول أن يــســّوق 
 فــنــيــًا اشـــتـــرك فيه 

ً
لــنــفــســه بــاعــتــبــاره عـــمـــا

الــاجــئــون، إال أنــه، مــن جهة أخـــرى، يهمش 
املشاركني  الفنانني  حــســاب  على  الاجئني 
واملنظمات وغيرها. يبدو ذلك واضحا من 
شارة البداية التي تؤكد أن العمل هو إهداء 
ألهــالــي مــخــيــم »مــريــجــيــب الــفــهــود«، ولكن 
الذين  الــشــارة تتجاهل أســمــاء األشــخــاص 

شاركوا في التمثيل من داخل املخيم.

الدراما السورية تنفض عن نفسها رُكام الحرب»عبور«... مسلسل أم إعالن دعائي للمنظمات غير الحكومية؟
بعد معاناتها طوال 

األعوام األخيرة، يبدو أن 
الدراما السورية تنهض 

من جديد، وتعود بقوة 
هذا الموسم. هنا، نظرة 
سريعة على أبرز أعمالها

محمد جابر

 املــمــثــل أحــمــد الــســقــا، فــي أي وقـــت ســابــق، 
َ
لــم يــحــظ

السينمائية،  نجوميته  يــقــارب  تلفزيوني  بنجاح 
ورغم تقديمه ثاثة مسلسات في السنوات األخيرة؛ 
ــاب وعــــودة«  ــ ــمـــراء« )2012( و»ذهــ هـــي »خـــطـــوط حـ
)2015( و»الحصان األســود« )2017(، إال أنها مّرت 
بــشــكــل عــابــر ومــــن دون اهـــتـــمـــام. الـــوضـــع مختلف 
تــمــامــًا مــع مسلسله الــجــديــد »ولـــد الــغــابــة«، الــذي 
 
ً
حظي بردود أفعال متفاوتة؛ البعض يراه مسلسا

جــيــدًا وأحــــد أفــضــل إنــتــاجــات املـــوســـم الــرمــضــانــي 
ــّرد نــقــل  ــجــ ــه مــ ــرونــ ــعـــض اآلخــــــر يــ ــبـ ــع، والـ ــتــــواضــ املــ
 ،Breaking Bad وتقليد للمسلسل األميركي الشهير
فانهالوا عليه بواِبل من السخرية، ولكل من الرأيني 
ناجحًا   

ً
عــمــا تجعله  نهائية  فــي محصله  أســبــابــه 

رغــم كل شــيء. تــدور أحــداث املسلسل في الصعيد، 
س التاريخ الشريف عيسى )السقا(، والذي  عن مدرِّ
الــذي  التاكسي  ســرقــة  بــني  متتالية  كـــوارث  يعيش 
والــدتــه واحتياجها  مـــرض  وبـــني   

ً
لــيــا يعمل عليه 

إلـــى عملية جــراحــيــة ُمــكــلــفــة، مــا يــدفــعــه إلـــى العمل 
)محمد ممدوح(،  املــخــدرات مع ضاحي  في تجارة 
الطاغية الـــذي يــكــره عيسى ألنــه رفــض زواجـــه من 
شقيقته صفية )إنــجــي املــقــدم( قــبــل ســنــوات. ومــع 
تصاعد الصراع على أكثر من مستوى، نتابع رحلة 
تــحــّول عــيــســى مــن شــخــص ذي مــبــادئ إلـــى مجرم 

خطير يعمل في االتجار باملخدرات.
الوعي، بني حبكتني  املسلسل، وبدرجة من  يدمج 

األولى  دائمًا؛  الجمهور ويتفاعل معهما  يحبهما 
ــي الـــصـــعـــيـــد، تـــلـــك املــنــاطــق  أن األحـــــــــداث تــــــدور فــ
الجنوبية البعيدة عن العاصمة، وبالتالي تحتمل 
مصر  فــي  التلفزيونية  الـــدرامـــا  لــصــنــاع  بالنسبة 
ــنـــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات تـــحـــديـــدًا( إكــســابــهــا  )ومـ
في  املنظمة  بالجريمة  متعلقًا  أســطــوريــًا  طــابــعــًا 
 بــأفــام 

ً
الـــســـاح أو املــــخــــدرات، بــشــكــل شــبــيــه مــثــا

وعـــصـــابـــات املــافــيــا األجــنــبــيــة، واألمـــــر يــنــجــح في 
»ولد الغابة« مرة أخرى، بفضل أداء مميز للغاية 
في  الذكية  التفاصيل  ممدوح، وبعض  من محمد 

الكتابة واإلخراج رغم تقليدية األجواء عمومًا. 
الــذي  للبطل  االنــتــقــام  هــو حبكة  الــثــانــي  العنصر 
يـــبـــدأ مـــن نــقــطــة مــســاملــة وشــريــفــة وبــمــســاحــة من 
الظلم  مــن  لكثير  ويتعرض  والضعف،  االستكانة 
واملــآســي واملـــواقـــف الــصــعــبــة، قــبــل أن يــتــحــول إلــى 
النقيض وينتقم ممن ظلموه. عيسى في املسلسل 
هـــو »كـــونـــت دي مــونــت كــريــســتــو« آخـــر يتعاطف 
في  املــعــتــادة  املبالغات  مــع  وحتى  معه،  الجمهور 
تمتلك  فالشخصية  للدور؛  السقا  أحمد  من  األداء 

 حــقــيــقــيــًا مـــع مـــا حــولــهــا، مثل 
ً
تــفــاصــيــل وتـــفـــاعـــا

)صفاء  األم  مــن  بــدايــة  بعائلته،  املتداخلة  عاقته 
صفية  الكبرى  والشقيقة  جيد(  أداء  في  الطوخي 
الـــتـــي تــصــل بــشــكــل مــنــطــقــي ومــتــتــابــع عــلــى مـــدار 
الحلقات من محبة وتآلف إلى عداٍء تام، ثم إخوته 

الصغار ومسؤوليته نحوهم.
ــــال الـــنـــصـــف األول مــــن األحـــــــــداث، كـــان  لــــذلــــك، وخــ
املسلسل مقبواًل، وفي ظل مشاكل التكلف واإليقاع 
»ولـــد الــغــابــة« هو  فــي بــاقــي األعـــمـــال هـــذا الــعــام فــــ
األفــضــل حـــااًل، قبل أن يــبــدأ هــو اآلخـــر فــي التراجع 
بشكل عنيف، تحديدًا مع بداية تحّول املسلسل إلى 
املؤلف  يعد  ولــم   ،Breaking Bad مــن  رديــئــة  نسخة 
أيمن سامة يكتفي فقط بالتشابهات العامة؛ مثل 
»طــبــخ« املــخــدرات  كـــون الــبــطــل مـــدّرســـًا ويــتــحــول لـــ
واالتجار فيها، أو حتى تفاصيل محددة مثل شكل 
نــظــارة كــا الشخصيتني، ولــكــن يــتــجــاوز ذلـــك إلــى 
واملواقف  الجمل  لبعض  مباشر  واقتباٍس  محاكاة 
والصراعات والشخصيات، مثل املحامي جمال لبة 
التي جسدها أحمد زاهر بشكل مطابق لشخصية 
»ســــول غــــودمــــان« فـــي »بــريــكــيــنــغ بـــــاد«، أو تــهــديــد 
الحوارية،  الجمل  بنفس  عائلته  من  ألفــراد  عيسى 
أو وقوفه مع شريكته فرح أمام تال من األموال في 

تطابق - باللقطة - مع مشهد في األصل األجنبي. 
مع هذا التحول، لم يعد املسلسل درامــا صعيدية 
بــحــبــكــة انــتــقــام وبــطــل تـــراجـــيـــدي ومــســاحــة تــأثــر 
بــعــمــٍل نــاجــح آخــــر، بـــل مــعــالــجــة هــزلــيــة وكــســولــة 

تحاول مشابهة األصل من دون تجديد أو ابتكار.

دردشة على هامش مسلسله الجديد

عابد فهد في »دقيقة صمت« )فيسبوك(

إنجي 
المقدم في 
مشهد من 
المسلسل 
)شاهد(

للمرة الثانية تؤدي صبا مبارك دور الجئة )فيسبوك(

يستعرض المسلسل قصة رجل تحّول من مدرِّس إلى تاجر مخدرات )فيسبوك(

أثار آخر عمل للفنان المصري أحمد السقا، »ولد الغالبة«، جدًال واسعًا في مواقع التواصل. 
هنا، حديث مع الفنان حول المسلسل، والشخصية التي أداها

أحمد السقا

»ولد الغالبة«: اقتباس رديء

فنون وكوكتيل
لقاء

نقد

قراءةمسلسل

يستعرض مسلسل »ولد 
الغالبة« حياة رجل صعيدي 

مكافح يدعى عيسى 
)أحمد السقا(، يجبره 

الفقر على العمل في 
مهنتين، األولى كمدرٍِّس 
لمادة التاريخ في مدرسة 

للفتيات صباحًا. أما في 
المساء؛ فيعمل سائًقا 
لشخٍص يدعى ضاحي 

محمد ممدوح. تتعرّض 
حياة عيسى إلى أزمات 

مالية عديدة، فتدفعه 
الظروف إلى التخلي عن 

بعض مبادئه، فيقدم على 
فعِل ما يحول العالقة بينه 

وبين كثير من أصدقائه 
لخصومة وعداوة شديدة.

أستاذ وتاجر 
مخدرات
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ــجــج املـــعـــارف وأنـــســـاق الــفــكــر. 
ُ
اإلبـــحـــار فـــي ل

ــلــهــم 
ُ
 والــــفــــرات ت

َ
وكـــذلـــك كـــانـــت أمـــــــواُه دجـــلـــة

األدباَء وتغذو الفالسفة. 
الكالسيكّية  للفلسفة  مـــدّرســـا  ــه 

َ
حــيــات بـــدأ 

َجه إلى اآلداب والصحافة  والحديثة، ثم توَّ
ــل. ومــنــذ  ــواصــ ــتــ ــة فــــي شـــبـــكـــات الــ ــابـ ــتـ ــكـ والـ
»األكاديمية  فــي  عضوًا  أصبح   ،1990 سنة 
 عشَر، إقرارًا 

َ
الفرنسية« يتبوأ املقعد الثامن

البارعة  اللغوية  الصيغ  نحت  فــي  بتأنقه 
وإمـــتـــاع الــفــكــر بــأســلــوبــه الــســلــس: يتالعُب 
ــف ويــنــطــقــهــا بــأعــمــق 

ّ
بــالــكــلــمــات دون تــكــل

ــوُح مــزّيــتــه  ــ ــــوضـ الــتــحــلــيــالت بــــال إكــــــــراه. الـ
الفلسفّي إلى  الرئيسة وبه أوصل الخطاب 
ه من 

ّ
عموم الناس عبر وسائط اإلعالم. لعل

ــقــوا بــن صــرامــة العقل 
ّ
ــة وف

ّ
بــن فالسفة قــل

 عــنــدنــا. 
َ
ـــان ــلــــوب، كـــأبـــي حـــيَّ ــــوح األســ ووضــ

وِبسالسة عبارته، كان يطوف بقارئيه في 
أدغال الفكر الَوعرة ومجاهيل امليتافيزيقا 

الشائكة دون أن يتيَه أحُدهما فيها. 
خاض في قضايا التقنية والعلوم وآثارها 
عنها  يترتب  ومــا  واملجتمعّية  السياسية 
مــن عــنــٍف يــمــارس عــلــى الــطــبــقــات الــكــادحــة 
فــتــظــهــر بــيــنــهــا نـــزعـــات الــتــبــشــيــر وتــنــســج 
الـــطـــوبـــاويـــات. وأعـــــاد الــتــفــكــيــر فـــي »الــعــقــد 
الطبيعي« بن األفراد وفي األخالق العقلية 
التي ينبغي أن ترسى بينهم في مجتمعات 
ــم إقــــــراره بــتــفــّكــك هــذه  ــ الـــغـــرب، الـــيـــوم. ورغـ
الثقافة وانهيار قيمها، حافظ على تفاؤله 
حيان  كأبي  أيضا  للتشاؤم،  يستسلم  ولــم 

 عصره. 
َ

ل عن ِفت
َ
الذي أحرق كتَبه وانعز

لـــكـــن عـــلـــى الـــعـــكـــس، كـــــان صــــاحــــب »ديـــقـــي 
هــيــرجــيــه« مــنــخــرطــا فـــي أحــــــداث الــســاعــة، 
ب مــا يــطــرأ على عــصــره مــن تــحــّوالٍت. 

ّ
يتعق

 يوم أحد، يقرأها 
ّ

طيلة أربع عشرة سنة، كل
ويــســتــجــلــي دالالتـــهـــا. فـــي بــرنــامــج »معنى 
ُيــديــره ميشال بــوالكــو، املدير  الخبر« الــذي 
السابق إلذاعة فرانس-أنفو )فرنسا لألخبار، 
اإلذاعــة األكثر متابعة في فرنسا( كان سير 
ــئـــات، فـــي بــيــوتــهــم  ــفـ يـــتـــوّجـــه إلــــى جــمــيــع الـ
املعرفة  إلشاعة  ومنتجعاتهم،  وسّياراتهم 
وإيـــصـــال الــفــكــر الــنــقــدي. يــتــنــاول مواضيع 
مــثــل الــشــجــاعــة والــشــبــاب والـــكـــرم والــشــرف 
والــــبــــراءة واالنـــتـــظـــار وغــيــرهــا مـــن املــحــاور 
إلــى بالط  ستدعى 

ُ
ت أن  أحـــٌد  التي ال يتوقع 

فيتوّسع  باقتدار.  التحدي  وَيرفع  الفلسفة. 
في  الحديثة  التقنيات  حــضــور  فحص  فــي 
عاملنا وفضح سلطتها على الوعي، ويجول 
ها رهانا في 

َ
في قضايا البيئة منتقدًا توظيف

السياسة ومحورًا في االقتصاد. 
ــه رؤيـــويـــة إلـــى حـــد بــعــيــٍد، 

ُ
كــانــت مــســامــرات

يـــســـتـــبـــق خــــاللــــهــــا مـــــا آلـــــــت إلــــيــــه أوضـــــــاع 
فـــرنـــســـا، ويــســتــشــرف مــصــيــر مــؤســســاتــهــا 
الــتــي صـــارت، حسب رأيـــه، غير قـــادرة على 
الــحــديــث وضــبــط حركته  ــم 

َ
الــعــال استيعاب 

ــر الــزمــن« فــي حــن ظــلــت هــذه  بــعــد أن »تــغــيَّ
املؤسسات على حالها، تقادمت فغدت بال 
صلٍة بالواقع. وهذا خطأ الفالسفة الذين لم 

نجم الدين خلف اهلل

أختتُم أسبوَع َحْيرة وإرهاق بنبأ 
ــيــلــســوف 

َ
رحــيــل مــيــشــيــل ســيــر، ف

ــّبــــب إلـــــــى ســـائـــر  ــُمــــحــ ــ ـــ فــــرنــــســــا الــ
والطبقات،  األعــمــار  اخــتــالف  على  فئاتها، 
تاركا وراءه قرابة مائة تأليٍف حول مسائل 
الــِعــلــم والــفــلــســفــة، آخـــرهـــا كــتــاب »األخــــالق 
الــَجــذلــى«، بــعــد أعــمــال شــهــيــرة أخـــرى مثل 

»معجم العلوم« و«العقد الطبيعي«. 
أحزنني الخبُر. ِللحظٍة عابرة، تذّكرُت ليالَي 
بـــغـــداَد ومـــســـامـــرات فــالســفــتــهــا اإلنــســانــيــن. 
ــان الــــّرجــــل مـــوســـوعـــيَّ  ــ ــيــــان، كـ ــــي حــ فــمــثــل أبـ
التكوين، إنــســانــيَّ الــنــزعــة، انــحــدر مــن أْســرة 
حا ُيسّير القوارَب في 

ّ
واتي: عمل والــُده مال

َ
ن

 هذه النشأة على الضفاف 
ّ

نهر غارون. ولعل
دته  هي التي وهبته انفتاحا على اآلفاق وعوَّ

دون الوقوع 
في خطأ الفالسفة

لعله من بين فالسفة 
قلّة وّفقوا بين صرامة 

العقل ووضوح األسلوب. 
فبسالسة عبارته، كان 

يطوف بقارئيه في أدغال 
الفكر الَوعرة ومجاهيل 

الميتافيزيقا الشائكة

لم تعد هناك خدع 
يمارسها الفنّانون، 

ويتبارى مثّقفو 
األنظمة لتبريرها، بل 

بات هناك انسجام بين 
الدراما على الشاشة 
والدراما في الواقع

دراما الشاشة ودراما الواقع

ميشيل سير  قريبًا من أبي حيّان

كأبي حيان كان سير 
موسوعيَّ التكوين 

إنسانيَّ النزعة

لم يُخف بعض الفنّانين 
انحيازهم للقاتل بل 

وشاركوه جرائمه

كان فيلسوَف فرنسا 
الـُمحبّب إلى سائر فئاتها 

وأجيالها ضمن  ــدارات  ــ ــ اإلص ــن  م سلسلة  بــعــد 
العلوم،  فلسفة  الدقيق،  تخّصصه 
فاجأ ميشيل سير قرّاءه في 1975 بإصدار 
كتاب بعنوان »شباب« حول أعمال كاتب 
وقت  في  فيرن،  جول  العلمي  الخيال 
كان هذا النوع من الكتابة غريبًا جدًا عن 
في  سير  استمرّ  وقد  الفلسفي،  البحث 
حين   2000 سنة  إلى  وصوًال  النهج  هذا 
صديقي«،  »هيرجيه  كتبه  أشهر  أصدر 
وفيه تناول بأدوات الفلسفة »مغامرات 
الــكــاســحــة  الــشــعــبــيــة  ذات  ــان«  ــ ت ــان   تـ

لدى الناشئة.

التفكير مع المتخيّل

2425
ثقافة

إطاللةمشهد

فعاليات

التاريخ.  لها، وَجُبنوا عن توجيه  يتصدوا 
ومن أجل ذلك دعا بشدة، في سائر كتاباته، 
املجال واسعا لإلنسان وللثقافة  إلى فسح 
وملــعــرفــة املــاضــي فــي سبيل بــنــاء املستقبل 
واســـتـــشـــراف اآلتــــــي. وخـــلـــص إلــــى أنــــه في 
ظــل هيمنة وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
وانهيار القيم وطغيان التكنولوجيا، ال بد 

من عودة الفلسفة إلى العصر.
تعّود املستمعون على صوته املتهدج ونبراته 
البديهة  »عفو  يتفنن،  كــان  حن  املسترسلة، 
الــرويــة« في نحت الصيغ املوجزة  ودون كــّد 
ــبــــارات الـــخـــارقـــة، يــصــف حـــالـــة الــعــالــم  والــــعــ
ويــشــَرح مــا يــجــري فــي ســاحــاتــه. وقــد يرسل 

أثناء حديثه.  لعوٍب  ماكرة وَبسماِت  نظرات 
فتستمع إلى نبرة الفلسفة، كما لم تسمعها 
، تـــتـــجـــاوز أبـــراَجـــهـــا الــعــاجــيــة وتــمــتــزج 

ّ
قـــــط

الــراهــنــة والــوقــائــع املتداخلة. كان  بــاألحــداث 
يــقــرأهــا بمنهجية صــارمــة،  بـــاملـــرصـــاد،  لــهــا 
تــمــتــح مـــن أنـــســـاق الــحــكــمــة، املــثــالــيــة منها 
ــة، ويـــربـــط بـــن ظـــواهـــرهـــا بشكل  ــيـ ــعـ والـــواقـ
وابتكار:  استباق  تحليالته  في  ع. 

ّ
ُمتوق غير 

َيستشرف ما سيصير إليه العالم ويكتشف 
عالقاٍت ما كانت لتخطَر على باٍل. 

ــى تـــدخـــالتـــه األســبــوعــيــة  ــان اإلنــــصــــات إلــ كــ
ــٌم فــلــســفــّي  ــ ــهـ ــ ـ

َ
ــا ف ــغــــذوهــ ــتــــجــــددة يــ مـــتـــعـــة مــ

ــَده، كـــل مــســاء  لـــألحـــداث. كــنــت أنــتــظــر َمــــوعــ
ــاٍق  ــ ــ ـــوَع حــــيــــرٍة وإرهـ ــٍد، أخـــتـــتـــم بــــه أســــبـ ــ ــ أحـ
َر، فتولد ساعاته األولى على 

َ
وأفتتح به آخ

جّمله نصاعة العبارة. 
ُ
إيقاع تحليل نقدي ت

ــان ُمـــــحـــــاِوُره، مــيــشــال بـــوالكـــو، يــنــاديــه  ــ وكـ
 يطلق عليه: أخي 

ً
 باسمه األول وتــارة

ً
تــارة

مــيــشــال! ُمـــرَهـــقـــا، أســتــعــيــد مـــســـامـــراِت أبــي 
حيان التوحيدي وِمسكويه: أصيخ إليهما، 
ــحــاوران ضمن 

َ
فــي نــبــرات ميشيل ســيــر، يــت

ليالي  في  والــشــوامــل«،  »الهوامش  جمالية 
ــاريـــس مـــن بـــغـــداد حن  ــرَب بـ ــ ــا أقــ بــــغــــداد. مـ
لم  لــألســف  النزعة اإلنــســانــيــة.  فــي  يلتقيان 
العربية  الفلسفة  تاريخ  سير  ميشيل  يقرأ 
اإلســالمــيــة، وفــي املــقــابــل لــم تلتفت الثقافة 

العربية الحديثة إليه كثيرًا.

تصويب

ميرزا غالب

يقولون عن ِشعري 
نعم، يا قلبي، قصائدي الغزلية 

عصية.
عندما يسمع الشعراء املجيدون 

قصائدي
يــقــولــون لـــي أكــتــب شــيــئــا أكــثــر 

سهولة.
 تكون 

ّ
علّي أن أكتب العصّي، وأال

الكتابة صعبة

■ ■ ■

ما ال يقال
ي

ّ
التي أخذت قلبي من

هل تملكه؟
ال أستطيع القول.

ها ظاملة،
ّ
لعل

مستبّدة؟ 
ال أستطيع القول.

تركض في معركة ال دماء فيها
ال مكان لسيف.

مأدبتها بال خمر
رفع عاليا.

ُ
ال أنخاب ت

تسقيني خمرًا
أصابعها ال تقدم أّي قدٍح لي.
واثقة يدها في نحت األصنام

ال تقدر أن تصيح مناديا عليها
عندما تهدأ جلبة املظاهرات

لـــهـــا أن تـــتـــفـــاخـــر بــطــرد  كـــيـــف 
الظلم.

لن تجد ما تقول عن الظلم 
في يوم الحساب؟
السرُّ في الصدر 
غير قابل للنصح.
غريب أن ينحرف

العقل وال أحد يعلم كيف.
كيف أكون أنا غالب بال إيمان

ولكن ال تصفني بالكافر.

 )شاعر هندي ُولد عام 1797 
ورحل عام 1869. ترجمة عن 
اإلنكليزية: عاشور الطويبي(

هل الفن مهنة فقط؟

البريطاني  العربي  المركز  ينّظم   ،2019 للعمارة  لندن  مهرجان  فعاليات  ضمن 
البحث  في  بعنوان  لقاًء  الخميس،  غٍد  بعد  مساء  من  السادسة  عند  لندن،  في 
عن لندن العربية: حوار في التصميم، تتحّدث خالله المعماريات والمصّممات 
رندة حنا، ومي فوزي، وهداية إسالم، عن تجاربهن في تصميم مشاريع في 

بريطانيا.

يُفتتح، عند الخامسة من مساء بعد غٍد الخميس، في مركز مينا للصورة ببيروت 
تيسير البطنيجي، ويتواصل  الرمل يأتي من النافذة للفنان الفلسطيني  معرض 
حتى الحادي عشر من آب/ أغسطس المقبل. خالفًا لحنا مينة، المستوحى عنوان 
والغياب  الفراغ  مفاهيم  تجسيد  إلى  البطنيجي  يسعى  روايته،  من  المعرض 

واالنفصال.

حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، يتواصل معرض معارف مجّردة للفنان المصري 
شادي أديب سالمة في معهد غوته بالقاهرة. يمثّل المعرض، الذي افتتح نهاية 
الشهر الماضي، جزءًا من مجموعة مشاريع فنية تحمل عنوان »توالد المعرفة«، 
بدأها سالمة منذ عام 2011، وفيها يتناول فكرة المعرفة كمصدر نقي في حياتنا 

مبنّي علي مورثتنا الخاصة المتشابهة عبر العصور والثقافات.

الشمس  مسرح  خشبة  على  المقبل،  الجمعة  مساء  من  الثامنة  عند  ُتعرض، 
المأخوذ عن  النص  السالم قبيالت.  عبد  لـ  إدفع ما بدفع  في عّمان مسرحية 
نص للكاتب اإليطالي داريو فو )1926 - 2016( يحمل العنوان ذاته، ويتضّمن نقدًا 
ش  توحُّ نتيجة  العالم  وفوضى  العائلة،  نواتها  تمثّل  التي  السلطة  لفكرة  جذريًا 

الرأسمالية.

فّواز حداد

ـــانـــن، مــــن مــخــرجــن 
ّ
 الـــفـــن

ُ
كــــــّرس بـــعـــض

ـــاب، شعبيتهم 
ّ
ــلــن ومــطــربــن وُكـــت

ّ
ومــمــث

سياسية  ملــواقــف  للترويج  الجماهيرية 
ــا تـــحـــلـــيـــلـــهـــم الـــقـــتـــل  ــهـ ــائـــجـ ــتـ كـــــــان مـــــن نـ
لديهم  تكن  لــم  أغلبهم  أن  مــع  والتدمير، 
 كــمــوضــوعــات 

ّ
اهــتــمــامــات ســيــاســيــة، إال

ــمــــدت غـــالـــبـــا عـــلـــى الــنــقــد  ــتــ درامــــــيــــــة، اعــ
الــســاخــر، شــمــل بعضها املــســؤولــن، ما 
ــورة  ــّرجـــن صــ ــفـ ــتـ ز لـــــدى جـــمـــهـــور املـ

ّ
عــــــز

للفنان، توحي بالنزاهة والجرأة.
ثم جاءت سنوات الربيع، وحصل الصدام 
الفن  على  انعكس  والشعب،  السلطة  بن 
بشكل دراماتيكي، وأّدى إلى انفصام كامل 
بن الشخصية على الشاشة والشخصية 
الواقعية. الخطأ الذي وقع فيه املشاهدون 
ل 

ّ
هو االعتقاد أن الصورة الدرامية للممث

متطابقة مع صورته الواقعية. بمعنى أن 
املمثل الذي ينادي على الشاشة بالحرية 
ال يـــدعـــو إلــــى قــمــع املـــظـــاهـــرات املــطــالــبــة 
بالحرية، وال إلى إبادة قرى ثائرة. اعتبر 
فو السلطة أن املشاهدين جمهور من 

ّ
مثق

لن، حسب مقولة »القانون ال يحمي 
ّ
املغف

لن«. هذا هو قانون الدراما والواقع، 
ّ
املغف

فالعدالة  والحياة.  الفن  بن  يفصل  الــذي 
ـــبـــهـــا الـــعـــمـــل 

ّ
ــة والـــــــثـــــــورة يـــتـــطـــل ــ ــريـ ــ ــــحـ والـ

الدرامي، ال الحياة في بلداننا.
هـــــذا الـــخـــطـــأ الـــفـــاحـــش الـــــــذي وقـــــع فــيــه 
بــات مفهوما،  نية  املشاهدون عن حسن 
ما  الفنون،  قانون  يجهلون  أنهم  دام  ما 
ل الــذي يناطح 

ّ
أّدى إلــى الخلط بن املمث

املــنــبــطــح للسلطة،  الــســلــطــة، والــشــخــص 
بن الوطني الذي يدافع عن الشعب على 
الشاشة، والشخص الذي يلهج بوطنية 
ــل، هـــــذا وال ُيــســتــبــعــد  ــتـ ــقـ ــي الـ ــام فــ ــظـ ــنـ الـ
أن الـــفـــنـــان نــفــســه، ربـــمـــا حــمــل مــســّدســا 
ولبس املبرقع، وشـــارك فــي الــحــرب على 
وا له 

ّ
لن إياهم، الذين كن

ّ
املشاهدين املغف

الدرامية  اإلعجاب، وأبصروا في مواقفه 
قدرًا ال بأس به من الكرامة، فإذا به يمرغ 

كرامتهم في الوحل.
ــــــويــــــت، وانــــكــــشــــف مــن 

ُ
هـــــــذه املــــرحــــلــــة ط

انــكــشــف... لــم تعد هــنــاك خــدع يمارسها 
ــفــو األنــظــمــة 

ّ
ــارى مــثــق ــبـ ــتـ ـــانـــون، ويـ

ّ
الـــفـــن

ــاك انــــســــجــــام بــن  ــنــ لـــتـــبـــريـــرهـــا، بــــــات هــ
الدراما على الشاشة والدراما في الواقع، 
الرمضانية،  الـــدرامـــا  فــي  رأيــنــا  حسبما 
مهما شابها من خدع يصعب تمريرها، 
فــســنــوات الــربــيــع كــانــت ومـــا زالـــت درامـــا 

معايير أخالقية ال تنسجم مع الفن. لذلك 
يجب النظر إليهم بهذا املنظار، والقبول 
بـــواقـــع أن الـــفـــنـــان فـــي حــيــاتــه قـــد يــكــون 
الفنية  أعماله  في  بينما  ولئيما،  حقيرًا 

 صادقا ونزيها.
ً
يكون رجال

السؤال الذي يطرح نفسه: هل الفن مهنة 
فــقــط؟ وهـــو ســـؤال ال ُيــعــنــى بــــأداء املمثل 
بمجملها،  الــفــنــيــة  بالعملية  بــل  وحــــده، 
الفيلم السينمائي واملسلسل التلفزيوني 

وغــيــرهــمــا مـــن الـــفـــنـــون، بــمــا تــحــمــلــه من 
ــــى الـــحـــيـــاة والــحــقــيــقــة والــبــشــر  نـــظـــرة إلـ
املوقف  ما  والحرية...  والعدالة  واإلنسان 
واملــخــرج  املنتج  يشمل  والــجــواب  منها؟ 
ـــل وكــــاتــــب الـــســـيـــنـــاريـــو... بــعــدمــا 

ّ
واملـــمـــث

ــل االنــســحــاب 
ّ
أصـــبـــح مـــن الـــــــوارد لــلــمــمــث

مــن تمثيل دور فــي فيلم، ورفــض مخرج 
اعــتــذار كاتب سيناريو  أو  حــذف مشهد، 
عــن إدخــــال تــعــديــالت عــلــى عــمــلــه... وذلــك 
لتعارضه مع قيمهم. أّما عن هذه الحثالة 
رًا، والتي 

ّ
من املسلسالت التلفزيونية مؤخ

تبّرر للنظام جرائمه، فلم ُيخف العاملون 
فــيــهــا انـــحـــيـــازهـــم إلــــى الـــقـــاتـــل، واألصــــح 
الفن  أن  ُيعتقد  شــاركــوه جــرائــمــه. ولــئــال 
هو الضحية، في الحقيقة هذا ليس فنا، 
لتبييض صفحة  إعالنات دعائية  وإنما 

ف إلى القاتل.
ُّ
الطغيان بالتزل

تـــغـــّص بـــعـــذابـــات يــســهــل تــحــويــلــهــا إلــى 
ــراع مع  مــســلــســالت ال تــنــتــهــي مـــن الــــصــ
ــــرة، أو بـــالـــعـــكـــس تـــأديـــب  ــائـ ــ ســـلـــطـــات جـ

الشعوب لتطاولها على دكتاتورياتها.
انن، ومطالبتهم 

ّ
ليس بوسعنا لوم الفن

الــرصــاص  الــدرامــيــة.  بــأدوارهــم  د  بالتقيُّ
والقذائف تدحض مثاليات ثبت بطالنها 
عات 

ّ
تطل ُينكر  الــذي  ل 

ّ
فاملمث الربيع،  في 

ــة، لــيــس  ــ ــــروعـ ــــشـ ــه املـ ــوقـ ــقـ شـــعـــبـــه إلــــــى حـ
بوسعنا مؤاخذته، فهو يقبع في الطرف 
 على 

ّ
املعادي. وال عالقة له بآالم الناس إال

أنها مادة للفرجة، مع ما فيه من إجحاف 
د والنزوح. يستثمر املوت والتشرُّ

كما ال يجوز إدانة الفنانن على افتقادهم 
وثيقة  على عالقة  الفن  أن  مــع  للضمير، 
باألخالق، ففي حياتهم الخاصة والعامة 
ون بضمائرهم، وقد تكون لديهم 

ّ
مستقل
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بيت بال حيطان

ميشيل سير )ليوناردو سيندامو(

الـــلـــه/  بــــــالل مـــحـــمـــد شـــلـــش )مــــوالــــيــــد رام 
»املركز  في  باحث   ،)1987 ة 

ّ
املحتل فلسطني 

ــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات«  الـ
ضــمــن مـــشـــروع »تــوثــيــق ودراســـــة القضية 
في  ماجستير  على  حاصل  الفلسطينية«، 
الدراسات  في  وماجستير   )2015( التاريخ 
تاريخ  بــدراســة  مهتم   ،)2018( اإلسرائيلية 
املــعــاصــرة،  ــحــة 

ّ
املــســل الفلسطينية  املــقــاومــة 

حــــرب 1949-1947.  عــلــى  آنــــي  تــركــيــز  مـــع 
ز  للتميُّ خــوري  إلياس  »جائزة  على  حاصل 
واإلبـــــداع« )جــامــعــة بــيــرزيــت 2018(. صــدر 
عدنان مسودي  ذكريات  املواجهة..  »إلــى  له: 
الغربية  ــة 

ّ
الــضــف فــي  املسلمني  اإلخــــوان  عــن 

و»ســـيـــدي   ،)2013( ــمــــاس«  حــ ــيـــس  ــأسـ وتـ
املقاومة  في  أبــو طير  عمر.. ذكريات محمد 
وثالثة وثالثني عاما من االعتقال« )2017(، 
يافا وفعلها  و»يافا دٌم على حجر... حامية 

العسكري دراسة ووثائق« )2019(.

بطاقة

وقفة
مع

رام اهلل ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
دراســّي  القراءة تحضيرًا ملشروع  تشغلني 
ق بالبحث في الفعل العسكري 

ّ
جديد، متعل

الفلسطيني في القطاع الشرقي من املنطقة 
الوسطى خالل حرب 1949-1947.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر أعــمــالــي كــتــاب »يـــافـــا دٌم عــلــى حــجــر.. 
حـــامـــيـــة يـــافـــا وفــعــلــهــا الـــعـــســـكـــري دراســـــة 
ووثائق«، وقد صدر في جزأين عن »املركز 
الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات«، 
ور  والعمل القادم يحمل عنوان »داخــل السُّ
ــاوي عــن  ــمــ ــريــ ــم.. نـــصـــوص قـــاســـم الــ ــديــ ــقــ الــ

الجهاد املقّدس، تحقيق ودراسة«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
أبــــذل جــهــدي ألكــــون راضـــيـــا، وأســـعـــى إلــى 
ــكـــاالت فـــي ما  تـــجـــاوز مـــا أقـــع عــلــيــه مـــن إشـ

أنتجُت سابقا.

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

سأختار مساري الذي 
سرت فيه، لكن مع 
االختصار في بعض 

محّطات هذا المسار

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
سأختار مــســاري الـــذي ســرت فــيــه، لكن مع 

ات هذا املسار.
ّ
االختصار في بعض محط

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أن يسقط الدكتاتور.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

ــام... لــلــفــرق  ــ ــّسـ ــ ــقـ ــ ــديــــن عـــبـــد الــــقــــادر الـ ــز الــ عــ
الــالمــحــدود الــذي أحــدثــه فعله املــحــدود في 

تاريخ فلسطن املعاصرة.

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائما؟

أكـــثـــر مـــا أعـــــود إلـــيـــه هـــو كـــتـــاب »يــومــيــات 
 »1949  -1947 االســـتـــقـــالل  حــــرب  الــــحــــرب.. 

داته الثالثة لـ دافيد بن غوريون.
ّ
بمجل

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أعيد قراءة »إعادة اكتشاف فلسطن.. أهالي 

جبل نابلس 1700-1900« لبشارة دوماني.

بالل شلش

بالل شلش
تــقــتــرح عــلــيــنــا تجربة  ــل  ــاذا تــســمــع اآلن، وهـ ■ مــ
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــز الــعــربــي  ــركــ الـــبـــث املـــبـــاشـــر لــســيــمــنــار »املــ
لـــألبـــحـــاث ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات« بــعــنــوان 
ــة حــــــــــول الـــــديـــــن  ــيــ ــمــ ــيــ ــاهــ ــفــ »مـــــــقـــــــاربـــــــات مــ

والفلسفة«... 
ل 

ّ
تجربتي في السماع عموما فقيرة، إذ أفض

العمل والقراءة في جو ُيخّيم عليه الصمت، 
 أصوات أطفالي.

ّ
وال تخترقه إال

مقطع من عمل لـ بطرس المعري
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عثمان لكعشمي

املغربــي  الباحــث  أنجزهــا  بترجمــة 
مؤخــرًا  صــدرت  احجيــج،  حســن 
»الخطــر  لكتــاب  العربيــة  النســخة 
الحتميــة  خطــاب  نقــد  فــي  السوســيولوجي.. 
االجتماعيــة« وهــو عمــل مشــترك أنجــزه عامِلــا 
االجتمــاع الفرنســيان جيرالــد برونيــر وإيتيــن 
جيــان. حــن صــدر هــذا الكتــاب فــي 2017، بــدا 
وكأنه جزء من ســجال تعرفه في فرنســا األلفية 
أنطولوجــي  ســؤال  حــول  يتمحــور  الثالثــة، 
بالنســبة إلــى علــم االجتمــاع: مــا الجــدوى ِمنــه؟ 
صحيــح أن ســؤال الجــدوى هــذا ليــس جديــدًا، 
فطاملــا الزم علمــاء االجتمــاع، فطفقــوا ينظــرون 
فــي مهامهــم العلميــة واملجتمعيــة، علــى ضــوء 
كل مرحلــة تاريخيــة يعاصرونهــا، لكــن يبقــى 

للسؤال راهنّيته.
يقــف علــم االجتمــاع فــي اشــتباك دائــم مــع الواقع 
املجتمعــي فــي تحّوالتــه املســتمرة، وعلى صعيد 
السوســيولوجِين  مســاءالت  أمــام  يقــف  آخــر 
أنفســهم، في عالقتهم بسوســيولوجّياهم أو في 
السوســيولوجية  املعرفيــة  عالقتهــم باملنظومــة 
»الخطــر  كتــاب  مؤلفــا  يفعلــه  مــا  وهــذا  ككل، 
السوسيولوجي« الصادرة ترجمته عن »مؤسسة 
عبــد العزيــز« فــي الدار البيضاء. يــرى املؤلفان أن 
علــم االجتمــاع مســرح لحــرب إبيســتيمولوجية 
املــدارس  بــن  ضــروس  )وسوســيولوجية( 
ق األمر باملوضوع 

ّ
واالتجاهات، سواء حن يتعل

أو باملنهــج، أو بخصــوص املفاهيــم  والنظريــات. 
يختصر املؤلفان الصراع بن السوسيولوجيات 
إلــى صــراع بــن قطبــن: سوســيولوجيا حتميــة 
آخــر،  جانــب  مــن  تحليليــة.  وسوســيولوجيا 
يالحــظ برونيــر وجيان االنحســار املســتمر الذي 
تشهده السوسيولوجيا في مختلف املجتمعات 
 تزايــد األصــوات املناديــة هنا 

ّ
األوروبيــة، فــي ظــل

وهنــاك بإقصــاء السوســيولوجيا أو تهميشــها 
فــي بعــض الســياقات، وصــواًل إلــى الدعــوة إلــى 
اســتئصالها، ويأتــي ذلــك ضمــن تزايــد الشــعور 
األنظمــة  علــى  املعرفــي  الحقــل  هــذا  بخطــورة 
السياســية، كمــا تصّعــد هــذا الخطــاب النزعــات 
فــي  انتشــارها  زاد  التــي  واألصوليــة  املحافظــة 
العقود األخيرة، إضافة إلى أن التخويف من علم 
االجتمــاع كان دائمــا جــزءًا مــن مقــوالت النزعــات 
البراغماتية التقنوية حيث تشــير إلى النفعيته، 
تقــول  وضعانيــة  ِعلميــة  نزعــات  نجــد  ومعهــا 
بالِعلميتــه، وفــي كل ذلــك يبــدو أن علــم االجتماع 
ه النقدي من ناحية وثمن الصورة  يدفع ثمن حسِّ

النمطية املكّرسة عنه ِمن ناحية ثانية. 
بحسب املؤلفن، ال يكمن الخطر السوسيولوجي 
العلــوم  اســتئصال  »مشــروع  بـ يســمى  مــا  فــي 
هــذا  أن  باعتبــار  ذاتــه،  حــد  فــي  االجتماعيــة« 
املشــروع ليــس ضربــا ِمــن ضــروب األيديولوجيا 
السياســية  األنظمــة  تعتمدهــا  التــي  الرجعيــة 
التوتاليتاريــة فحســب، بــل يحضــر املوقــف ذاتــه 
فــي األنظمــة األكثــر ديمقراطيــة كمــا هــو الحــال 
بالنســبة إلــى دولــة أوروبيــة كسويســرا، أو كمــا 
هــو األمــر فــي دولــة آســيوية كاليابــان. وال يكمن 
ومجــاالت  بالسوســيولوجيا  املحــدق  الخطــر 
عديــدة مــن العلــوم االجتماعية في هــذه اإلرادات 
الخارجية الستئصالها فحسب، بل أيضا هناك 
السوســيولوجية  املعرفــة  مــن  تأتــي  خطــورة 
ذاتهــا، حيــث يشــير املؤلفــان إلــى وجــود عناصر 
فــي  أيضــا  موجــودة  االجتمــاع  لعلــم  تهديــد 
فمــاذا  بنفســه.  ينتجــه  الــذي  املعرفــي  الخطــاب 
يوجــد داخــل أّي خطــاب سوســيولوجّي؟ يشــير 

برونيــر وجيــان إلــى أن علــم االجتمــاع مســكون 
قدمــت  طاملــا  االجتماعيــة.  الحتميــة  بخطــاب 
سوســيولوجيا كهــذه نفســها كسوســيولوجيا 
عــن  مــا  حــّد  إلــى  تنحــرف  جعلهــا  ممــا  نقديــة 
 لنــا أن نتســاءل 

ّ
وظيفتهــا الِعلميــة. وهنــا يحــق

 أمام سوســيولوجيا 
ً
مــع املؤلفــن: هــل نحن فعال

والحالــة  نــا 
ّ
إن عــة؟ 

ّ
مقن إيديولوجيــا  أم  نقديــة 

عــة أو لنقــل أمــام 
ّ
هــذه أمــام سوســيولوجيا مقن

السوســيولوجيا.  باســم  تتكلــم  إيديولوجيــا 
وبذلــك يصبــح الخطــاب العلمي بعيــدًا كل البعد 

عن النقد اإلبيستيمولوجي املطلوب.
بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  الباحثــان  يتوقــف  لــم 
أال  آخــر،  خطــر  إلــى  أيضــا  ينّبهــا  أن  حــاوال 
مــن  للعديــد  امليتافيزيقيــة  االنزالقــات  وهــو 
مــا  خصوصــا  املعاصريــن،  السوســيولوجين 
ي مــا بعــد الحقيقــة، وهــم  ُيعــرف بسوســيولوجيِّ
هنــا  األمــر  يتعلــق  الســاحة.  علــى  األبــرز  اليــوم 
بأشــهر أســماء علمــاء االجتمــاع: إدغــار مــوران 
املؤلفــن  بحســب  فهمــا  مافيزيولــي.  وميشــيل 
مــن  أكثــر  إلــى ميتافيزيقيــْن  مــا يكونــان  أقــرب 
كونهمــا سوســيولوجيْن، بمــا يحمل خطابهما 
مــن ترســيخ للحتميــة االجتماعية وعــودة دائمة 

مقابــل  فــي  دوركايــم.  إيميــل  املفقــود:  األب  إلــى 
خطــاب الحتميــة أو باألحــرى السوســيولوجيا 
الحتمية، يقّدم لنا الباحثان، بعد انتقاد األسس 
كهــذا،  خطــاب  عليهــا  يقــوم  التــي  واملنطلقــات 
حتمــي،  ال  سويســيولوجي  بخطــاب  مقترحــا 
ــق 

ّ
يتعل حتميــة.  ال  سوســيولوجيا  ورائــه  ومــن 

األمــر هنــا بسوســيولوجيا تحليليــة مــن حيــث 
التــي  اإلبيســتيمولوجية  واملنطلقــات  األســس 
تقــوم عليهــا، موضوعــا و منهجــا. تحــاول هــذه 
 تعــود إلى ما ينبغي 

ْ
السوســيولوجيا البديــل أن

االعتبــار  إعــادة  السوســيولوجيا:  تكونــه  أن 
 اجتماعيــا، و ليــس مجّرد 

ً
للفــرد باعتبــاره فاعــال

سوســيولوجيا  هــا 
ّ
إن املنظومــة.  يــد  فــي  دميــة 

فهميــة باملعنــى الفيبري )نســبة لعالــم االجتماع 
األملاني ماكس فيبر( للعبارة، تقوم على التأويل 

السوسيولوجي، وال شيء غير التأويل. 
مانيفســتو  الكتــاب  نعتبــر  أن  يمكــن  هكــذا 
التقليــد  علــى  تقــوم  لسوســيولوجيا الحتميــة 
الفيبــري ومــا يســمى بالفردانيــة املنهجيــة مــن 
ناحيــة، وعلــى العلــوم املعرفيــة والدماغيــة مــن 
ناحية ثانية. وهذا الطرح كفيل بحسب برونير 

وجيان بمجاوزة السوسيولوجيا لذاتها. 
مــن  املعاصــر  العالــم  يشــهده  مــا  ضــوء  علــى 
تعقيــدات، ســواء اتخــذت صفــة مــا بعــد الحداثــة 
أو صيغة ما بعد الحقيقة، فإن السوسيولوجيا 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى باتــت موضــع  اليــوم 
باتــت  حــّدة  أكثــر  بعبــارة  مســتمر،  تســاؤل 
السوسيولوجيا في موضع أزمة، في ما يخص 
نفعيتهــا و جدواهــا مــن جهــة، وعلميــة روحهــا 
النقدية من جهة أخرى. يأتي ذلك ونحن نشــهد 
اليوم نماذج متنّوعة من السوسيولوجيا فيها 
آثــار مــن األخطــار التــي تحــّدث عنهــا الباحثــان 
الفرنســيان، ففــي كثيــر مــن املواضع نحــن حيال 
خطــاب سوســيولوجي ذي طابــع ميتافيزيقــي، 
وآخر يؤمن بالحتمية بشكل دوغمائي، واألسوأ 
مــن هــذا ظهــور سوســيولوجيا تقنويــة، بعيــدة 
كل البعــد عــن املهمــة العلميــة للسوســيولوجيا 
واألفعــال  للوقائــع  العلمــي  الفهــم  فــي  املتمثلــة 
االجتماعيــة التــي باتــت اليــوم أكثــر تعقيــدًا مما 
إلــى  أحــَوج  املجتمــع  أصبــح  وبالتالــي  مضــى، 
السوســيولوجيا أكثــر ممــا مضــى. أحــوج إلــى 
تأويليــة؛  سوســيولوجيا  سوســيولوجيا؟  أّي 
مــن  كل  يلــّح  هكــذا  تحليليــة،  سوســيولوجيا 

برونير وجيان.

من أجل نسيان القوالبعلم االجتماع وأعداؤه

على خالف معظم 
أعمال نيتشه بقي هذا 

الكتاب مهّمشًا عربيًا

شوقي بن حسن

حــن نُعــّد ترجمات مؤلفاته إلى العربية، 
مــن »هكــذا تحــّدث زرادشــت« )ت: فليكس 
األخــالق«  »جينيالوجيــا  إلــى  فــارس( 
)فتحي املسكيني(، مرورًا بـ »إنسان مفرط 
الناجــي(، و»مــا  فــي إنســانيته« )محمــد 
بورقيــة(،  )حّســان  والشــر«  الخيــر  وراء 
مصبــاح(،  )علــي  اإلنســان«  هــو  و»هــذا 
 إلــى أن الفيلســوف 

ّ
وغيرهــا، قــد نطمئــن

األملاني فريدريك نيتشه حاضر بقوة في 
ثقافتنا، غير أننا ســنراجع هذا االعتقاد 
لو نظرنا في مسألة الترجمة من منظور 
غيــر كّمــي، إذ يمكــن قياس حضــور مفّكر 
فــي  منــه  االســتفادة  زاويــة  مــن  أجنبــي 
القضايــا األساســية التــي تشــغل مفكــري 
ربمــا  املنظــور  هــذا  التلقــي. ومــن  ثقافــة 
نيتشــه،  بحضــور  الشــعوُر  يتخلخــل 
فبمجــرد أن نضــع أمامنــا تلــك القضايــا 
ومقاومــة  التــراث  إحيــاء  مثــل  الكبــرى؛ 
لــن  الدولــة،  وطغيــان  الغربيــة  املركزيــة 
لــم  إذ  الحضــور،  نفــس  لنيتشــه  يكــون 
تطابــق انشــغاالته كثيــرًا الفكــر العربــي، 
بحثيــة  محــاوالت  علــى  نعثــر  ال  كمــا 
مالحظــات  تثيــر  طروحاتــه.  لتأصيــل 
لنيتشــه،  جديــدة  ترجمــة   

ُ
ة قــراء كهــذه 

أنجزهــا الباحــث املغربي رشــيد بوطيب 
التاريــخ  »محاســن  بعنــوان  كتــاب  فــي 
ومســاوئه«، صــدر مؤخــرًا عــن »منتــدى 
وهــذا  والدوليــة«.  العربيــة  العالقــات 
ترجمتــه،  ــرت 

ّ
تأخ وإن  بالــذات،  العمــل 

مالمســة  نيتشــه  أعمــال  أكثــر  أحــد  هــو 
لقضايــا الفكــر العربــي، وخصوصــا أنــه 
فــي  التاريــخ واســتعماالته  يثيــر ســؤال 
ــرح ضمــن 

ُ
الحاضــر، وهــو ســؤال وإن ط

 ســؤااًل 
ّ

ســياقه األملانــي املخصــوص يظل
أساسيا في الثقافة العربية.

األملانــي  املجتمــع  أن  نيتشــه  يعتبــر 
يعاني من »مرض التاريخ«، على خلفية 
يضــّر  للماضــي  الطاغــي  الحضــور  أن 
الفرديــة  الشــخصية  بالحيــاة ويضعــف 
كهــذه  مالحظــة  تقــّدم  أال  والجماعيــة. 
أســئلة  أكثــر  أحــد  علــى  إجابــة  عناصــر 
ــر العــرب وتقــّدم 

ّ
الفكــر العربــي: ملــاذا تأخ

أن  املمكــن  غيــر  مــن  كان  وإذا  غيرهــم؟ 
تبلــورت  إجابــات  واقعنــا  علــى  ســقط 

ُ
ن

املمكــن  مــن  فإنــه  مخالــف،  ســياق  فــي 
فــي ســياقنا  الســؤال نفســه  اســتحضار 
بمتابعــة  االســتئناس  مــع  الخــاص، 
معاصــر  مفّكــر  يقيمــه  الــذي  االشــتباك 
قيمــة،  وأّي  مضافــة،  قيمــة  وتلــك  معــه، 
فــي  كدأبــه  الفكريــة.  الترجمــات  تقّدمهــا 
العمــل  هــذا  أن  ورغــم  مؤلفاتــه،  جميــع 
نيتشــه  يذهــب  الشــباب،  كتابــات  مــن 
 
ً
بالنقــد إلــى حدوٍد قصــوى، فينتقد مثال

معرفــة  باعتبــاره  التاريــخ  إلــى  النظــر 
موضوعيــة، مشــيرًا إلــى أن هــذه النظــرة 
ميتافيزيقــا،  إلــى  األخيــر  فــي  تحّولــه 
أو بعبــارة أخــرى إلــى شــكل مــن أشــكال 

الخروج من الحياة ونفيها.
»العلــم  صاحــب  يســبق  كثيــرة،  بعقــود 
املــرح« طروحــاٍت هــي اليــوم األشــهر فــي 
استقراء عمليات كتابة التاريخ وتأثيث 
قّدمــه  مــا  قبيــل  مــن  الجماعيــة،  الذاكــرة 
هالفاكــس  وموريــس  ســعيد  إدوارد 
وبــول ريكــور فــي هــذا اإلطــار، إذ يشــير 
ع 

ّ
نيتشــه بوضــوح إلــى أن التاريــخ يصن

فــي »مختبــر« الحاضــر، أي إنــه محكــوم 
بظروفــه ومعطياتــه، وهــي قــراءة تعيــد 
لإلنســان ســيطرته علــى التاريــخ مقابــل 
حــن  والجماعــات  الــدول  لــه  تــرّوج  مــا 
تشــتغل على »صناعة التاريخ« وفرضه 
علــى املنتمــن لهــا، ســالبة منهــم كل حق 
في القراءة ومحتكرة اســتخدام التاريخ. 
هنــا يلتقــي نيتشــه الشــاب بالفكرة التي 
تبلــورت علــى مــدى مشــروعه الفلســفي 
حــول اإلرادة، والتــي يبــدو وكأنــه يشــير 
القــراءة  إلــى أن النســيان )نســيان  فيهــا 
أحــد  بينهــا(  مــن  الجاهــزة  التاريخيــة 
ملــاذا  نتســاءل:  أن  يبقــى  شــروطها. 
غفلــت الثقافــة العربيــة عــن هــذا النــص؟ 
ربمــا ألنــه مــن أعمــال ســنوات الشــباب، 
فــه 

ّ
أل مــا  أبــرز  بــن  وضعــه  يمكــن  وال 

الفيلســوف األملانــي. كمــا أنــه عمــل يمكن 
أن نضعــه ضمــن حقــل فلســفة التاريــخ، 
نيتشــه  اســم  يلمــع  ال  اإلطــار  هــذا  وفــي 
مثــل  أخــرى  أملانيــة  بأســماء  مقارنــة 
هيغــل وماركــس وشــبرنغر. ربمــا أيضــا 
ثــان  جــزء  ســوى  ليــس  العمــل  هــذا  ألن 
أصدرهــا  أجــزاء،  أربعــة  مــن  كتــاب  مــن 
نيتشــه تحــت عنــوان جامــع »اعتبــارات 
في غير أوانها«، بدأها بإصدار جزء أول 
)»ديفيــد شــتراوس: ُمعترفــا وكاتبــا( في 
1873 ثم تبعه الكتاب الذي نحن بصدده 
فــي 1874، وهــي نفس الســنة التي أصدر 
فيهــا »شــوبنهاور مرّبيــا«، ليختــم عمله 
فاغنــر  »رتشــارد  بـ  1874 ســنة  الرباعــي 
في بيروت«. كل هذه التفسيرات ال تلغي 
أن غيــاب العمــل عــن الثقافــة العربيــة ذو 
وتعاملنــا  التاريــخ  ســؤال  وكأن  داللــة، 
ــل أن يظــل غيــر مطروح، أو أنه 

ّ
معــه يفض

ل أن ُيطرح على أال يكون بمستوى 
ّ

ُيفض
الحّدة النيتشوية.

نظرة أولى

غرافيتي في باريس

سؤال نيتشه الذي تأخر طرُحهمانيفستو ضّد الحتميات والمعرفة المقنّعة

ضمن سلسلة »دراسات 
التحول الديمقراطي« في 
»املركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات«، 
صدر كتاب جماعي 
بعنوان 20 فبراير 
ومآالت التحّول 

الديمقراطي في املغرب. 
يدرس العمل الواقع 

السياسي في املغرب ُعقب 
الحراك الشبابي والشعبي 

في عام 2011، ضمن 
مقاربة تضيء الظروف 
التي هّيأتها الفترة التي 

سبقتها. ال تنشغل 
الدراسات التي يتضّمنها 

الكتاب بمقارنات مع 
نماذج أخرى لالنتقال 

ز 
ّ
الديمقراطي، ليرك

بالخصوص على الُبعد 
الديموغرافي املتمثل في 
ظهور جيٍل من الشباب 

يختلف كثيرًا عن أسالفه، 
ثّم الطفرة التكنولوجية 

التي صاحبت هذا الظهور.

صدر عن »الدار العربية 
للعلوم«، كتاب »فلسفة 

الفكاهة« للناقد 
اإلنكليزي تيري إيغلتون، 

وهو عمل في شكل 
دليل ملا يعرف في الغرب 

»دراسات الفكاهة«  بـ
Humor Studies حيث 
تبرز املكانة األساسية 

للسخرية في الثقافة 
الغربية، ضمن أسئلة 

مثل: ملاذا نضحك؟ هل 
الفكاهة تخريبية؟ هل 

يمكننا تحديد الطرافة؟ 
يفحص إيغلتون نظريات 

الفكاهة املعروفة، 
باالعتماد على مجموعة 

واسعة من املصادر 
األدبية والفلسفية، حيث 

ينتقل من أرسطو إلى 
فرويد وباختني وينظر 

بشكل خاص في اآلليات 
التحليلية النفسية الكامنة 

وراء الفكاهة وتطورها 
االجتماعي والسياسي.

عن منشورات »إيواكو«، 
صدر مؤخرًا كتاب 

بورندي 1972: مجزرة 
التوتسي لـ نوفات 

نينتونزي. يجمع العمل 
شهادات من أهالي 

الضحايا، ومن كانوا 
شهود عيان ملا حدث، 

علمًا بأن املؤلف هو نفسه 
أحد شهود العيان وقد فقد 

والده خالل هذه األحداث 
الدموية التي شهدتها 

بالده. وضع نينتونزي 
خيطًا ناظمًا لألحداث 

التي ترد ضمن الشهادات 
حتى أن العمل ُيمكن أن 

ُيقرأ كرواية تاريخية، 
وهو بذلك يستلهم نمطًا 

حديثًا من الكتابة اشتغلت 
عليه بالخصوص الروائية 

البيلوروسية سفيتالنا 
ألكسفيتش صاحبة نوبل 

2015 في أعمال مثل 
»الحرب ليس لها وجه 

امرأة«.

متعة األسماع في 
علم السماع عنوان 
مخطوط ألحمد بن 
يوسف التيفاشي 

القفصي )1184- 1253( 
حققه الباحث رشيد 

السالمي، وصدر حديثًا 
عن »املجمع التونسي 

للعلوم واآلداب والفنون« 
)بيت الحكمة(، ويتناول 

املدّونات املوسيقّية 
وعالم الرقص واملجالس 

األدبّية وطقوس الغناء في 
البالطات شرقًا وغربًا. كما 

تعرض قراءة التيفاشي 
لوظائف املوسيقى نفسيًا، 
وأنطولوجيا ضمن الردود 

املعرفية على مركزية 
بعض الثقافات، ويشير 

الكتاب إلى النزعة التحررية 
لكاتب قاوم املحظور 
وتمّرد على التدابير 

االجتماعية والقيم السائدة 
وخاض معيشه على نحو 

اختاره.

يصدر قريبًا عن »تاشــن« 
كتاب اســتعادي تحت 

عنوان رامبرانت: 
الكاملة،  اللوحات 

شــارك في تأليفه ثالثة 
باحثــني هم: فوكر مانوث، 

وماريكــي دي وينكل، 
ورودي فــان ليوين، 

ويصدر بمناســبة الذكرى 
الـــ 350 لرحيل الفنان 

الهولندي. يســتعيد 
الكتــاب العصر الذهبي 

للفــن فــي بالد فان غوخ، 
مــن خالل العودة إلى 

تجربة وســيرة رامبرانت 
)1606-1669(، الذي 

بالرغــم مــن أنه لم يغادر 
بــالده أبدًا فإن فنه كان 
عابــرًا للحدود وأثر في 

تاريــخ الفن األوروبي 
بشــكل قوي. يتوقف 

الكتــاب عند أعمال 
رامبرانــت الدينية ولوحات 

البورتريه ورسومات 
املناظــر الطبيعية. 

صــدر حديثًا عن دار 
»الفارابــي« كتاب نور من 
التاريــخ للكاتب اللبناني 

حبيــب صادق )1931(، 
وجمع فيــه حلقات برنامج 

إذاعــي كان يقّدمه في 
ســتينيات القرن املاضي 

علــى اإلذاعــة اللبنانية. يعد 
الكتــاب نوعًا من التوثيق 
لتلك املرحلة التي ســبقت 

الحرب. 
ويقــول عنه الكاتب 

»هــذا العمل األدبي كان 
قــد أبصر النور فى 

الســتينيات من القرن 
املنصــرم وقد تم عرضه 

عبر اإلذاعــة اللبنانية 
فــى حلقات متتالية 

طوال شــهر رمضان، 
نــرى فيه محاكاة لواقع 

مريــر صارخ بوجه الظلم 
واألحقاد والفساد، 
واستالب األوطان، 

الرخيص  والخضوع 
النفوس. لصغائر 

عن »املركز القومي 
للترجمة«، صدرت مؤخرًا 

مذكرات نابليون - 
الحملة على مصر، 

نقله عن الفرنسية 
األكاديمي عباس أبو 

غزالة. يقدم الكتاب ألول 
مرة شهادة اإلمبراطور 

الفرنسي )1769 – 
1821( عن تاريخ وقائع 

حملته الحربية على 
مصر )1798 - 1801(، 

ومشاعره تجاه جنراالته 
وجنوده، وكذلك شؤون 

السياسة والتسليح 
والدفاع عن حدود مصر، 
ومشاعره تجاه شعبها 

أيضًا. كان نابليون قد بدأ 
كتابة مذكراته في منفاه، 

بعد هزيمته في معركة 
واترلو، ومن األحداث 

التي تناولها ثورة القاهرة 
وغزوات مصر والحملة 

على الشام )سورية 
وفلسطني وحصار عكا(.

مكتبة شكسبير: فّك 
أعظم لغز في األدب 

عنوان الكتاب الذي صدر 
حديثًا عن منشورات 

»كاونتر بوينت« للباحث 
األسترالي ستيورات 
كيلز. يستقصي هذا 

العمل الكثير من النقاط 
التاريخية، إذ يتصدى ملا 

فات 
ّ
لم تجب عنه آالف املؤل

حول الكاتب اإلنكليزي 
)1564 – 1616( والذي 

ق بمكتبته التي بحث 
ّ
يتعل

عنها الناس في البيوت 
والقصور واملكتبات ولم 

يتم العثور على أي أثر 
ملخطوطات أو كتب أو 

خطابات له، ليصل إلى 
الكثير من الروايات، ومنها 

أن شخصية شكسبير 
تتداخل مع شخصيات 

كثيرة عاصرته مثل الكاتب 
املسرحي كريستوفر 

مارلو والفيلسوف 
فرانسيس بيكون.
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أبدى اإلسباني رافاييل نادال أنه لم يفقد الطموح 
بعد مرور كل هذه السنوات. وصرح نادال: 

»كثيرون من خبراء التنس قالوا لي إن مسيرتي 
ستكون قصيرة للغاية بسبب طريقة لعبي. 

لحسن الحظ أنهم أخطأوا. ما زلت قادرًا، وأشعر 
بأنني بحالة جيدة. أنا أتدرب جيدًا، والكرة 

تجري وفق السرعة التي أحتاجها. إذا استطعت 
أن أفعل هذا األمر في اللحظات املناسبة، ستكون 

حظوظي أكبر في الفوز«.

فاز الدراج اإلكوادوري ريتشارد كاراباز )فريق 
موفيستار( بطواف إيطاليا للدراجات للمرة 

األولى في تاريخه، وذلك بعد أن دافع عن تقدمه 
في الترتيب على اإليطالي فينتشينزو نيبالي 
)فريق البحرين( في مرحلة الـ17 كيلومترا من 
السباق النهائي الذي أقيم في فيرونا. وأنهى 

كاراباز السباق متفوقا على نيبالي بدقيقة و54 
ثانية، وعلى الرغم من فقدانه لـ49 ثانية إال أنه 

تمكن من التتويج في النهاية.

وج فريق تيغري بلقب النسخة األولى من كأس 
ُ
ت

الدوري األرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه على 
بوكا جونيورز بهدفن نظيفن. وحمل هدفا 
تيغري في املباراة توقيع فيدريكو غونزاليز 

ولوكاس جانسون من ضربة جزاء. وُيعد هذا 
اللقب األول الذي يحصده تيغري في تاريخه 
املمتد على مدار 116 عاما. وبفوزه، يخوض 

تيغري، الذي هبط هذا املوسم إلى الدرجة الثانية، 
النسخة املقبلة من بطولة كأس »ليبرتادوريس«.

نادال: لم أفقد 
الطموح واألمل مع 

مرور السنوات

اإلكوادوري ريتشارد 
كاراباز يفوز بطواف 

إيطاليا للدراجات

تيغري يهزم بوكا 
ويُتوج بلقب كأس 

الدوري األرجنتيني

كشفت وكالة 
»أسوشييتيد 
برس« عن أن 
االتحاد الدولي 
لكرة القدم 
يُفكر في منح 
قطر شرف 
تنظيم بطولة 
مونديال 
األندية، وذلك 
في النسخة 
التي ستشارك 
فيها سبعة 
أندية، على أن 
يتم التصويت 
على القرار في 
اجتماع »فيفا« 
القادم. ووفقًا 
للمعلومات فإن 
قطر ستستضيف 
مونديال األندية 
في نسختي 
2019 و2020.

)Getty/ريال مدريد بطل النسخة األخيرة من مونديال األندية )ماثيو أشتون

مونديال األندية »قطري«؟
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ُتوج ماركيز بلقب 
»موتو2« للمرة الثانية 

على التوالي

ديجون مستمر في »الليغ 1«
املــوســم املقبل  الفرنسي  الـــدوري  ضمن فريق ديــجــون االســتــمــرار فــي بطولة 
في  بــالــفــوز  النــس  حــســاب  على  الــبــقــاء  بطاقة  أن حسم  بعد   )2020-2019(
مواجهة إياب تصفيات البقاء في »الليغ 1«. وعلى ملعبه )غاستون جيرارد(، 
الــذي سجل هدفني  السليتي  التونسي نعيم  النجم  تألق من صفوف ديجون 
الثاني  الهدف  بتسجيل  سعيد  ويسلي  تكفل  بينما  و90،   28 الدقيقتني  في 
في الدقيقة 71، في وقت سجل هدف الضيوف الوحيد في اللقاء جون كيفن 
دوفيرن في الدقيقة 39. وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني على ملعب النس 
انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف في كل شبكة، ليقتنص ديجون بطاقة البقاء 
في »الليغ 1« بإجمالي املواجهتني )4 - 2(. وبهذا يضمن ديجون التواجد ضمن 
في  الثانية  الدرجة  من  عودته  منذ  التوالي،  على  الرابع  للموسم  فرنسا  كبار 
2016. ُيذكر أن كان وغانجون هبطا مباشرة إلى الدرجة الثانية بعد احتاللهما 
فاصلتني  مباراتني  ديجون  خــاض  فيما  الترتيب،  على  والــــ20  ـــ19  ال املركزين 

للبقاء أمام النس القادم من مرحلة تصفيات الصعود في الدرجة الثانية.

بيناسيونال يُتوج بالدوري البيرواني ألول مرة
البيرواني  الـــدوري  ذهــاب  بلقب مرحلة  األولــى  للمرة  بيناسيونال  فريق  ُتــوج 
البطولة وذلــك بفضل تغلبه على  )أبــرتــورا( قبل جولة على نهاية  القدم  لكرة 
سبورت بويز بهدفني نظيفني. واستطاع بيناسيونال أن يهزم ضيفه سبورت 
أنــدي بــوالي وجيفيرسون كــويــازوس. وبفوزه  املــبــاراة عبر هدفي  بويز فــي 
رفع بيناسيونال رصيده إلى 36 نقطة متقدمًا بسبع نقاط على سبورتينغ 
للدوري قبل جولة على نهايته. أما سبورت  ليتوج بطال  الوصيف  كريستال 

بويز املتعثر فتجمد رصيده عند عشر نقاط ويواصل تذيله الترتيب.

بالميراس يعزز صدارته للدوري البرازيلي
ــلـــي بــتــغــلــبــه عــلــى مضيفه  ــدوري الـــبـــرازيـ ــلــ ــ ــه ل ــدارتــ ــيـــراس صــ ــاملـ عــــزز فـــريـــق بـ
هدفي  وأحـــرز  البطولة،  مــن  السابعة  الجولة  إطــار  فــي   )1  -  2( شابيكوينسي 
الوحيد  الهدف  املباراة، في وقت سجل إفيرالدو من ضربة جزاء  بامليراس في 
ـــ13. وبفوزه  ال املرتبة  نقاط في  الــذي تجمد رصيده عند سبع  لشابيكوينسي 
رفع بامليراس رصيده إلى 19 نقطة معززًا صدارته للبطولة متقدمًا بأربع نقاط 
نظيفة  برباعية  اكتساحه  بفضل  للوصافة  صعد  الــذي  مينيرو  أتلتيكو  على 
الـــذي تجمد رصــيــده عــنــد ســت نــقــاط في  ضيفه ســنــتــرو سبورتيفو أالجــنــو 
املرتبة الـ17. وحملت رباعية أتلتيكو مينيرو توقيع فابيو سانتوس من ضربة 

جزاء واإلكــوادوري خوان كازاريس والكولومبي يمي تشارا وأديلسون. وقفز 
سانتوس للمركز الثالث بـ14 نقطة متقدما بنقطة على فالمينغو الرابع بفضل 
فوزه بهدف نظيف من توقيع إدواردو ساشا على مضيفه سيارا الذي تجمد 

رصيده عند تسع نقاط في املرتبة الـ11.

فرنسا تفوز على بوليفيا وديًا 
استعدادًا لتصفيات »يورو«

حقق منتخب فرنسا فوزًا وديًا على نظيره البوليفي بثنائية نظيفة، جاءت ثناية 
»لو بلو« في الـ45 دقيقة األولى، حيث افتتح توماس ليمار باب التسجيل مبكرًا 
بعد خمس دقــائــق، ثم جــاء الــدور على غريزمان لــزيــارة الشباك هــذه املــرة في 
الفوز  الدقيقة 43 بتسديدة قوية من داخل املنطقة سكنت الشباك. ويأتي هذا 
العالم. وسيحل  يــورو 2020 ألبطال  أيــام من استئناف مشوار تصفيات  قبل 
منتخب فرنسا ضيفًا على نظيره التركي يوم 8 من الشهر الجاري على ملعب 
)توركو أرينا( في مدينة قونية، في ثالث جوالت املجموعة الثامنة، قبل أن يواجه 
بعدها بثالثة أيام منتخب أندورا خارج قواعده أيضًا. وتتقاسم فرنسا وتركيا 
صدارة املجموعة بالعالمة الكاملة حتى اآلن برصيد 6 نقاط، مع أفضلية بفارق 
هدف لصالح »الديوك«. في املقابل يستعد منتخب بوليفيا للمشاركة في بطولة 
يونيو/حزيران   14 من  الفترة  خــالل  البرازيل  تحتضنها  التي  أميركا«  »كوبا 
التي تضم  األولــى  املجموعة  »الفيردي« ضمن  ويتواجد  يوليو/تموز.   7 وحتى 
أيضًا البرازيل وفنزويال وبيرو، حيث سيكون شريط البداية أمام »السيليساو« 

في مباراة االفتتاح.

ــدراج اإليــطــالــي دانــيــلــو بتروتشي  ــ حــقــق الـ
فــوزه األول في مسيرته مع فريقه دوكاتي 
األول في سباق جائزة  املركز  أحــرز  عندما 
ــة من  ــبـــرى، املـــرحـــلـــة الـــســـادسـ ــكـ إيــطــالــيــا الـ
بطولة العالم للدراجات النارية، على حلبة 
بتروتشي على منت  فــوز  موجيلو. وتزامن 
دراجــــة إيــطــالــيــة مــع احــتــفــال بـــاده بالعيد 
الـــوطـــنـــي، ومــــع ســقــوط مــواطــنــه املــخــضــرم 
فالنتيو روسي )ياماها(، بطل العالم سبع 
مرات، في اللفة السابعة وانسحابه. ووضع 
الــــدراج اإليــطــالــي حــدًا لسلسلة انــتــصــارات 
ــل الـــلـــقـــب اإلســــبــــانــــي مـــــــارك مـــاركـــيـــز  ــامــ حــ
)هــــونــــدا( الـــــذي أنـــهـــى الـــســـبـــاق فـــي املــركــز 
الثاني، بعد فوزه بالجولتني السابقتني في 
إسبانيا وفرنسا، فيما أكمل مواطنه أندريا 
اإليطالية  الفرحة  )دوكــاتــي(  دوفيتسيوزو 
بوصوله ثالثا. وحقق بتروتشي )28 عامًا( 
فوزه األول في »موتو جي بي«، بعدما كان 
الثامن  املركز  أنهى عامي 2017 و2018 في 
في بطولة العالم. وقال الدراج الفائز: »األمر 
مـــذهـــل، أشــعــر بــســعــادة غــــامــــرة«، مضيفًا: 

ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــقــــطــــري لــ ــل املـــنـــتـــخـــب الــ ــ ــــواصـ يـ
تحضيراته املتواصلة في معسكره اإلعدادي 
ملواجهة  بيلو  بورتو  مدينة  في  بالبرازيل 
نظيره البرازيلي غدًا 5 يونيو/حزيران في 
اختبار ودي قبل انطاق منافسات بطولة 
كوبا أميركا 2019. ويتدرب املنتخب بواقع 
حصتني يوميًا، صباحية ومسائية، ويركز 
على  سانشيز،  فيليكس  اإلسباني  املـــدرب، 
الـــجـــوانـــب الــتــكــتــيــكــيــة، خـــاصـــة بــعــد أن تم 
الــحــســم فــي الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة الــتــي ضمت 
مشاركته  في  العنابي  سيمثلون  العبًا   23
ويبحث  أمــيــركــا.  بكوبا  األولـــى  التاريخية 
مـــدرب املنتخب الــقــطــري عــن الــوصــول إلــى 
الــجــاهــزيــة الــتــامــة قــبــل انـــطـــاق مــنــافــســات 
ــواء على  الــبــطــولــة، إذ ســرق »األدعــــم« األضــ
مستوى العالم منذ فبراير/شباط املاضي، 
منذ تحقيقه اإلنجاز بحصوله على بطولة 

كأس آسيا 2019.
القطري  للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  ويطمح 
إلـــى ظــهــور الــفــريــق بــنــفــس املــســتــوى الـــذي 
ــــأس آســــيــــا، ويــــقــــدم أفــضــل  لـــعـــب بــــه فــــي كــ

أمــام جماهيري وفــي مدينتي، األمر  »فــزت 
مذهل، ال يمكنني وصف شعوري«.

ولم يتمكن ماركيز املنطلق من املركز األول 
من الحفاظ على أفضليته، واضطر للدخول 
في صــراع شرس مع دراجــي دوكاتي حتى 
خط النهاية، ومع دراج سوزوكي اإلسباني 
املنطلق من مراكز متأخرة،  أليكس رينس، 
الــفــارق والــصــعــود  لكنه نــجــح فــي تقليص 
ــون األربــعــة  ــدراجــ ــادل الــ ــبـ فـــي الــتــرتــيــب. وتـ
بتروتشي  أن يحسم  قــبــل  مــــرارًا،  الـــصـــدارة 
اللفة األخيرة، بعدما  الصراع لصالحه في 
وجد السرعة املطلوبة لفرض نفسه، وتمكن 
ــدارة الترتيب  مــاركــيــز مــن الــحــفــاظ على صـ
نقطة، موسعًا   115 برصيد  للبطولة  العام 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــني دوفــيــتــســيــوزو إلـــى 12 

نقطة. 
وفي فئة »مــوتــو2«، ُتــوج اإلسباني أليكس 
مــاركــيــز )كــالــيــكــس( بــالــلــقــب مــحــقــقــًا فـــوزه 
على  الخناق  وضيق  التوالي،  على  الثاني 
ــي لــورنــتــســو  ــالــ ــطــ ــيـــب اإليــ ــرتـ ــتـ ــتـــصـــدر الـ مـ
 رابــــعــــًا، بــتــقــلــيــص 

ّ
بــــالــــداســــاري الــــــذي حـــــل

مــا لــديــه فــي كــوبــا أمــيــركــا لــتــشــريــف الــكــرة 
ــيـــة. وتـــبـــدو  ــعـــربـ ــيــــويــــة والـ الـــقـــطـــريـــة واآلســ
ــم إلســعــاد  ــ ــام األدعــ ــ كـــل الـــظـــروف مــهــيــأة أمـ
جماهيره في كوبا أميركا ألسباب متعددة، 
يسيطران  الــلــذان  والتركيز  االلــتــزام  أهمها 
ــق والـــــاعـــــبـــــني بــــشــــكــــل عــــــام،  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى الـ
واستمرار نفس االستراتيجية في التعامل 
القائمة  وضمت  واملنافسني.  البطوالت  مع 
الاعبني  نفس  املنتخب  لاعبي  النهائية 
الـــذيـــن ُوِجــــــدوا فـــي آســيــا 2019 بــاســتــثــنــاء 
غياب 3 العبني هم عبد الرحمن مصطفى، 
وعــبــد الــكــريــم ســالــم الــعــلــي، وخــالــد محمد، 
ولـــم تــغــب هـــذه األســمــاء ألســبــاب فــنــيــة، بل 
األوملــبــي  باملنتخب  تتعلق  أخـــرى  ألســبــاب 

املشارك حاليا في بطولة تولون الدولية.
القطري،  املنتخب  مـــدرب  سانشيز  وكــشــف 
قــبــل الـــظـــهـــور ألول مــــرة فـــي بــطــولــة كــوبــا 
عن  البرازيلية،  املــاعــب  على   2019 أميركا 
طــمــوحــاتــه املــســتــقــبــلــيــة مـــع الــعــنــابــي، بعد 
اإلنجاز الذي حققه بالتتويج بلقب بطولة 
كــأس آسيا األخــيــرة فــي اإلمـــارات ألول مرة 
في تاريخ الكرة القطرية. وأوضح سانشيز 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة ملـــوقـــع »فــيــفــا«، 
عـــن آخــــر تــحــضــيــرات الــفــريــق وتــجــهــيــزاتــه 
وخــطــة اإلعــــداد ملــونــديــال 2022، الـــذي يعد 
الـــهـــدف األكـــبـــر واألســـمـــى لــلــكــرة الــقــطــريــة. 
وقــــال اإلســبــانــي إن اســتــضــافــة قــطــر كــأس 
تــجــهــيــز  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ ــــرض  ــفـ ــ تـ  ،2022 ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
املــنــتــخــب بــأفــضــل صـــــورة لــكــي يــصــل إلــى 

الفارق بينهما الى نقطتني )88 مقابل 86(. 
الثاني تواليًا ألليكس، الشقيق  الفوز  وهو 
األصغر ملارك ماركيز، بعد حلوله في املركز 
الكبرى على حلبة  فرنسا  األول في جائزة 
لــومــان فــي الــجــولــة الــســابــقــة، محققًا فــوزه 
 23( ألــيــكــس  ــام 2017. وحــقــق  عـ مــنــذ  األول 
عــامــًا( فــي موجيلو انــتــصــاره الخامس في 
الــتــي يــخــوض منافساتها منذ  الــفــئــة  هـــذه 
الــعــام 2015. وقــــال اإلســبــانــي: »كــــان الــفــوز 
أســهــل فــي لــومــان. عندما شــاهــدت أن طوم 
ومن  تجاوزته  املشاكل،  يواجه  بدأ  )لوثي( 
ثـــم بــــدأت أخــلــق الـــفـــارق. يــجــب اآلن الــبــقــاء 
 ثــانــيــا اإليــطــالــي 

ّ
عــلــى هــــذه الـــســـكـــة«. وحــــل

لفالنتينو  الشقيق  األخ غير  ماريني،  لوكا 
قائا:  السباق  بعد  ماريني  وعلق  روســـي. 
»آمل أن أتمكن من املنافسة على الفوز خال 
قــدرتــي على  أعــرف  السباقات، ألنــي  جميع 
تحقيق ذلك«. ويحتل الدراج اإليطالي املركز 
السادس في ترتيب الدراجني، فيما احتفظ 
مواطنه لوكا بالداساري، رابع الترتيب في 
مــوجــيــلــو، بـــصـــدارة الـــدراجـــني بــرصــيــد 88 

نقطة وبفارق نقطتني عن ماركيز )86(.
وأنـــهـــى الــســويــســري لــوثــي الــســبــاق ثــالــثــا، 
ورفع رصيده إلى 84 نقطة في املركز الثالث 
املنافسة  حظوظ  على  مبقيا  الترتيب،  فــي 
في  لــآمــال  بعد موسم مخيب  اللقب،  على 
»مــوتــو جــي بـــي«، الـــذي لــم يحصد فــيــه أي 

نقطة، ليقرر املشاركة في هذه الفئة.
)فرانس برس(

حجم  مــع  تتماشى  حــالــة  بأفضل  البطولة 
الــطــمــوحــات الــقــطــريــة، وهــــذا يــعــنــي أنــنــا ال 
نريد املشاركة فقط، بل نحن عازمون على 
تــرك بصمة مــؤثــرة فــي تــاريــخ كــأس العالم 
وخــصــوصــًا أنـــهـــا املـــشـــاركـــة األولـــــى لــقــطــر. 

وحــــول مــشــاركــة الــفــريــق فـــي بــطــولــة كــوبــا 
أميركا، أجاب سانشيز بأن البطولة واحدة 
ــداد لــلــعــنــابــي، ألنها  ــ مــن أقــــوى مــراحــل اإلعـ
بــطــولــة رســمــيــة ســنــواجــه فــيــهــا منتخبات 
قوية وعريقة وبالتأكيد هي تملك مستوى 

مختلفًا تمامًا عن كأس آسيا، وبخاصة أن 
مجموعتنا تضم األرجنتني والجميع يعلم 
قدرات الفريق، وأيضا كولومبيا التي تقدم 
أو كوبا  العالم  كــأس  فــي  أداء مميزًا ســـواء 
الــبــاراغــواي تملك تاريخًا  أن  كــمــا  أمــيــركــا، 
ستشكل  املـــبـــاريـــات  أن  أرى  لـــذلـــك  مـــمـــيـــزًا، 
مــحــطــة مــهــمــة لـــي ولـــاعـــبـــني، وســتــجــعــلــنــا 

نتعرف على املكان الذي نقف فيه حاليا.
املنتخب  أن  إلــى  فيليكس سانشيز  وأشـــار 
القطري يملك الكثير من الاعبني الشباب، 
ــتـــســـاب أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن  ويــتــطــلــع الكـ
الخبرات في املباريات التنافسية، من ناحية 
أسلوب لعب كرة أميركا الاتينية، وعيش 
أجواء البطولة وحضور الجماهير، وكيفية 
امللعب  داخـــل  مهمة  تفاصيل  مــع  الــتــعــامــل 
النجمني ميسي  وخــارجــه. وحــول مواجهة 
ونيمار، قال مدرب املنتخب: بكل تأكيد هما 
رائـــعـــان، مــيــســي ونــيــمــار يــقــدمــان مستوى 
يــفــوق الــجــمــيــع، والــلــعــب ضــدهــمــا سيمنح 
ــا فـــي الــجــوانــب  العــبــيــنــا فـــوائـــد كــبــيــرة، أمــ
ــا نـــمـــتـــلـــك العـــبـــني  ــنــ الـــنـــفـــســـيـــة، فـــأعـــتـــقـــد أنــ
محترفني أصبحوا على دراية تامة بما هو 
مطلوب منهم في مثل هذه املواجهات، لكن 
فرصة  بأنهما  اللقاءين  لهذين  ننظر  نحن 
كبيرة  رائعة ملواجهة منتخبني ومجموعة 
من الاعبني بعيدًا عن التركيز على العبني 
مثل  من  املرجوة  الفائدة  تكمن  فقط، وهنا 

هذه املباريات.
)قنا(

قطر تواجه البرازيل قبل كوبا أميركاالدراج بتروتشي يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى
سقط الدراج روّسي بطل 

العالم سبع مرات باللفة 
السابعة من السباق، 

ليعلن انسحابه

يواجه المنتخب القطري 
نظيره البرازيلي غدًا، 

استعدادًا لبطولة كوبا 
أميركا التي يشارك فيها

)Getty/احتفل بتروتشي بجائزته في العيد الوطني إليطاليا )ماركو كانونيرو

منافسات البطولة شهدت نتائج مثيرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/الدوري المصري مهدد باإللغاء )أحمد عواد

)Getty/حقق المنتخب القطري لقب كأس آسيا 2019 في اإلمارات )فرانكوس نيل

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

مستقبل  عــلــى  الــغــمــوض  يسيطر 
الدوري املصري لكرة القدم ملوسم 
شبح  خــيــم  بــعــدمــا   ،2019/2018
اإللــغــاء وبــقــوة على الساحة رغــم تصريحات 
اتحاد  إدارة  القاطع من جانب مجلس  النفي 
الــكــرة، بــرئــاســة هــانــي أبــوريــدة عضو املكتب 
نفسه  الــوقــت  فــي  وتمسكه  للفيفا،  التنفيذي 
أي ظــروف  الــجــاري تحت  املــوســم  باستكمال 
مــن دون إلــغــائــه، رغـــم اقـــتـــراب مــوعــد انــطــاق 
كأس األمم األفريقية املنتظر أن تقام في مصر 
اعتبارا من 21 يونيو/حزيران الحالي. وبات 
اتحاد الكرة أمام خيارين، كاهما مّر، لحسم 

فتنة الدوري 
المصري

أزمة تهدد البطولة والمنتخب

على  بقوة  نفسه  ليفرض  اإللغاء  شبح  عاد 
األحداث  العديد من  المصرية، في ضوء  الكرة 
من  المخاوف  معها  تصاعدت  التي  الساخنة 
األندية،  جماهير  بين  كبيرة  كروية  فتنة  صناعة 

والتي تهدد مستقبل المنتخب

تقرير

امللف برمته، األول يتمثل في إنقاذ الدوري عبر 
استمراره حتى 15 يونيو الحالي على أقصى 
بطولة  قبل  املوسم  إنهاء  له  ليتسنى  تقدير، 
أمم أفريقيا، وتلبية مطالب األندية، ولكنه في 
الوقت نفسه يهدد مستقبل املنتخب املصري 
ــــذي يـــخـــوض الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة ولــــن يــكــون  الـ

أمامه ســوى أسبوع واحــد لــإعــداد للبطولة، 
تم  الــذيــن  املحليني  الاعبني  كثرة  مــع  خاصة 
إســتــدعــاؤهــم مـــن جــانــب املــكــســيــكــي خافيير 
أغيري في معسكره املرتقب، وهو حل يرفضه 
تماما أغيري ويعتبره مهددا لفرصة املنتخب 
في املنافسة على الكأس، ويطلب إعفاءه معه 
من تحمل مسؤولية أي خسارة يتعرض لها 
بعد أن طالبه االتحاد بضرورة الفوز ببطولة 
األمم األفريقية. أما الحل الثاني، فهو تأجيل 
ــدال الــســتــار  ــ إنـــهـــاء املــســابــقــة إلـــى مـــا بــعــد إسـ
عـــن أمـــم أفــريــقــيــا، والـــدخـــول فـــي صــــدام قــوي 
وإعانه  التأجيل  لفكرة  الرافضة  األنــديــة  مع 
تحديد هوية الفرق التي ستشارك في بطولتي 
الكونفيدرالية  وكـــأس  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
األفــريــقــيــة، وهــي بالترتيب األهــلــي والــزمــالــك 
املقاولون  أو  األولــى وبيراميدز واملصري  في 
الحصول  يستلزم  ولكنه  الثانية،  فــي  الــعــرب 
ــة مــــن جـــانـــب الــــكــــاف، وهـــــو حــل  ــقـ عـــلـــى مـــوافـ
يــــرفــــضــــه األهــــــلــــــي ومـــــعـــــه قـــــطـــــاع كـــبـــيـــر مــن 
االتــحــاد وســمــوحــة وبتروجيت  األنــديــة مثل 
واملقاولون العرب، فهي فرق إما تنافس على 
القمة أو للوصول إلى املركز الرابع في جدول 
الــدوري أو للهروب من شبح الهبوط  ترتيب 
لــلــدرجــة الــثــانــيــة. ويـــرجـــع الــخــطــر األكـــبـــر في 
إلــغــاء الـــدوري املــصــري لرفض حلول وسطى 
نائب  أبــوريــدة ومعه أحمد شوبير  ألقى بها 
رئــيــس االتـــحـــاد فــي وجـــوه األنـــديـــة، فاألهلي 
أعــلــن رفــضــه الـــتـــام لــفــكــرة اســتــكــمــال املــوســم 
لــقــاء املــقــاولــون  بعد انتهائه وعـــرض خــوض 
املتبقي له من املؤجات مع إقامة 4 مباريات 
أخرى للزمالك ماحقه املباشر على لقب بطل 
الـــــدوري مــع فـــرق اإلنـــتـــاج الــحــربــي والــجــونــة 
ــــرس الـــحـــدود واإلســمــاعــيــلــي فـــي الــفــتــرة  وحـ
القليلة املقبلة، على أن يلعب مباراة القمة في 
الــجــولــة األخــيــرة مــع الــزمــالــك فــي 11 يونيو، 
وبــالــتــالــي تـــرك مــســاحــة زمــنــيــة تــصــل إلـــى 10 
أيــــام بــالــنــســبــة ألغـــيـــري لــيــتــســنــى لـــه اإلعــــداد 

لألمم األفريقية.
السيناريو  هــذا  الزمالك  يرفض  املقابل،  فــي 
ويــعــتــبــره اســتــنــزافــًا لــجــهــود وطــاقــة العبيه 
املــجــهــديــن فــعــلــيــا مـــن تـــوالـــي املـــبـــاريـــات في 
املوسم الجاري من أجل التأثير عليه ليخسر 
اللقب املحلي لصالح األهلي، ويكتفي باملركز 
الثاني، ويصر الزمالك على تأجيل مبارياته 

ملا بعد كأس األمم األفريقية.
ــات املـــقـــدمـــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــتــــضــــارب فــــي االقـ ومـــــع الــ
مــن جــانــب األهــلــي والـــزمـــالـــك، ظــهــرت أنــديــة 
تــتــحــالــف مـــع الـــطـــرفـــني، فــاألهــلــي حــــاز على 

رفض الحلول الوسطى 
هو الخطر األكبر الذي 

يهدد بإلغاء الدوري

)Getty/الزمالك بطل الكونفيدرالية يرفض مقترحات األهلي )إسالم صفوت

دعـــم أنــديــة االتـــحـــاد وســمــوحــة وبــتــروجــيــت 
بيراميدز،  فأيده  الزمالك  أما  واإلسماعيلي، 
الـــذي ال يــريــد مــاقــاة األهــلــي فــي الـــدور ثمن 
الــنــهــائــي  لــكــأس مــصــر إال بــعــد انــتــهــاء أمــم 
الذي  األول  األهلي  اقــتــراح  ويرفض  أفريقيا، 
تــضــمــن فـــي بــيــانــه املــوافــقــة عــلــى الــلــعــب في 
كـــأس مــصــر خـــال فــتــرة مـــؤجـــات الــزمــالــك، 
ــال تــأجــيــل  وخــصــوصــًا أن بــيــرامــيــدز فـــي حــ
الجولة 34 سيكون مجبرا على اللعب بدون 

عدد من كبار نجومه بسبب اإليقاف.
ويــقــف اتــحــاد الــكــرة عــاجــزا بــشــدة، وهـــو ما 
دفـــع هــانــي أبـــوريـــدة رئــيــس االتــحــاد للجوء 

ــقـــي قـــبـــل 30 يـــونـــيـــو، وخـــصـــوصـــًا أن  ــريـ األفـ
صراع املركز الثاني املؤهل إلى دوري األبطال 
في نسختها الجديدة يمكن حسمه للزمالك 
الزمالك  على حساب بيراميدز في حال فوز 
عــلــى اإلنـــتـــاج والـــحـــرس أو الــجــونــة، وكــذلــك 
للكونفيدرالية  املــؤهــل  الــرابــع  املــركــز  صـــراع 
بني املصري البورسعيدي واملقاولون العرب 

اللذين يتنافسان عليه في املقابل.
واملثير في األمــر أن تحركات هاني أبوريدة 
ــاءت فـــرديـــة بــعــيــدة عـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة، إذ  ــ جـ
نجح نائبه أحمد شوبير في كسب التأييد، 
واألغــلــبــيــة لصالحه مــكــونــة مــن ســيــف زاهــر 

إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
الـــريـــاضـــة  الـــحـــكـــومـــي األول عــــن  ــــؤول  ــــسـ واملـ
باقي  طلبات  بقبول  األهلي  إلقناع  ليتدخل 
األنــديــة فــي إنــهــاء املــوســم بعد أمــم أفريقيا، 
وشــــــرح ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــل مــــن وجـــهـــة نــظــره 
فــي أن يـــؤدي األهــلــي لــقــاء املــقــاولــون الــعــرب، 
وكــذلــك يــــؤدي الــزمــالــك مــبــاراتــني مؤجلتني 
مــن مــبــاريــاتــه وخـــوض الــجــولــة 34 مــن دون 
لـــقـــاء الـــقـــمـــة بــــني الـــقـــطـــبـــني، لــيــحــســم هــويــة 
الــفــرق األربــعــة الــتــي سيجرى اإلعـــان عنها 
للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا 
االتــحــاد  يشترط  كما  الكونفيدرالية  وكـــأس 

ــرم كــــردي  ــ ــ ــام وخــــالــــد لـــطـــيـــف وكـ ــ ــ وحــــــــازم إمـ
املــوســم حتى نهايته  إكــمــال  اقــتــراح  لناحية 
قــبــول مقترحات  مــن خــال  أفريقيا  أمــم  قبل 
األهلي وإجبار الزمالك على تنفيذ ذلك، أسوة 
األهــلــي عندما لعب مبارياته  مــع  بما حــدث 
املؤجلة في الدوري والتي تخطت 11 مباراة 
في الــدور األول بواقع 72 ساعة لكل مباراة، 
على أن يتم تأجيل الجولة األخيرة إن لم يكن 
أمم  ملا بعد  بالكامل  الجباية  الوقت حليف 
أفــريــقــيــا، عــلــى أن يــفــتــح بـــاب االســتــثــنــاء في 
املشاركة  شــرف  الــتــي ستنال  لــألنــديــة  القيد 
البطولة، ولكنه خيار يواجه برفض من  في 

الــزمــالــك وبــيــرامــيــدز الــلــذيــن يــلــوحــان بورقة 
عدم استكمال املوسم واالعتذار عن املباريات.
ويــتــســاءل الــجــمــيــع حـــول مـــدى قــــدرة اتــحــاد 
ــة  ــاد املـــخـــرج الــنــهــائــي ألزمـ ــرة عــلــى إيـــجـ ــكـ الـ
الدوري املصري، وكيفية استكماله مع توفيق 
ــاع املــتــأزمــة بــني األنــديــة وصراعاتها  األوضــ
يومية،  كامية  مشاحنات  محل  باتت  التي 
كــل طرف  يــحــاول  الــتــي  السرية  والتحالفات 
فيها تحقيق النصر على اآلخر، بما يضمن 
أندية   4 وتحديدا  املصرية  األنــديــة  مشاركة 
فـــي بــطــولــتــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا وكـــأس 

الكونفيدرالية في نسختها املقبلة.
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عــــــــــادل فـــــريـــــق غــــــولــــــدن ســـتـــايـــت 
ووريــورز، الذي يخوض النهائي 
التوالي،  على  الخامس  للموسم 
الــتــي تحسم عــلــى أســاس  الــنــهــائــي  سلسلة 
لــُيــمــدد  األفـــضـــل فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات )1-1(، 
الـــفـــريـــق ســجــلــه الــقــيــاســي بــاالنــتــصــار مــرة 
واحـــدة على األقــل خــارج ملعبه فــي آخــر 23 
الـــدور  مــنــذ  اإلقــصــائــيــة  األدوار  فــي  سلسلة 
األول في 2013. وهذه هي املباراة الخامسة 
ــــورز  عــلــى الــتــوالــي الــتــي يــتــأخــر فــيــهــا ووريـ
حــامــل الــلــقــب فـــي آخـــر مــوســمــن بـــفـــارق 12 
فـــي األدوار اإلقــصــائــيــة هــذا  أكــثــر  نــقــطــة أو 

عودة ووريورز
أداًء  قدم  بعدما  الثالث،  الربع  في  الفارق  تعويض  في  قوته  ووريورز  ستايت  غولدن  فريق  أكد 
ويفوز  رابتورز  تورونتو  مستضيفه  على  سيطرته  ليفرض  متتالية،  نقطة   18 وأحرز  مذهًال  دفاعيًا 

109-104 في المباراة الثانية في نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترفين

3031
رياضة

تقرير

الــعــام. ففي آخــر ثــاث مواجهات فــي نهائي 
بليزرز  تــريــل  بــورتــانــد  الغربي ضــد  القسم 
تأخر بفارق 17 و18 و17 نقطة على الترتيب، 

لكنه خرج منتصرًا في كل هذه املباريات.

ــبــــاراة األولـــــى 109-118  املــ وبــعــد خــســارتــه 
عــنــدمــا تــأخــر بــفــارق 12 نقطة وســـط تألق 
باسكال سياكام، كان ووريــورز عازمًا على 
التعويض قبل العودة الستضافة املباراتن 
الثالثة والرابعة في أوكاند، يومي األربعاء 
والـــجـــمـــعـــة. وشــــهــــدت تــشــكــيــلــة ووريــــــــورز 
األساسية تغييرًا واحدًا عن املباراة األولى، 
بــعــدمــا قــــرر املـــــدرب ســتــيــف كــيــر االعــتــمــاد 
على دي ماركوس كازنز، العائد من إصابة 
ــاءت الــبــدايــة  ــ مــنــذ 15 إبـــريـــل/نـــيـــســـان. وجــ
متكافئة، وأحــرز كاي طومسون أول تسع 
نقاط للفريق الضيف. غير أن رابتورز تقدم 
)19-13(. واستعاد ووريورز توازنه سريعًا 
-23( ليتقدم  متتالية  نقاط  عشر  بتسجيل 

19(، لكن رابتورز أنهى الربع األول لصالحه 
لــيــونــارد الــذي  )27-26( بفضل تــألــق كـــواي 

أحرز تسع نقاط.
وبــدا ستيف كـــوري، العــب غــولــدن ستايت، 
األول، وفشل في  الربع  في  في حالة سيئة 
الــســت، واكتفى  مــحــاوالتــه  مــن  أي  تسجيل 
بأربع نقاط من خمس رميات حــرة. وأبلغ 
كير مؤتمرًا صحافيًا »كوري كان يعاني من 
الجفاف وشعر بالغثيان في بداية املباراة«.
وبعدما سجل ووريــورز نقطتن في بداية 
الــربــع الــثــانــي، أحـــرز تــورونــتــو عــشــر نقاط 
الذي  كازنز،  لكن   ،)28-37( ليتقدم  متتالية 
لـــم يــلــعــب ســــوى أقــــل مـــن تــســع دقـــائـــق في 
املــبــاراة األولـــى، أحــرز سبع نقاط متتالية، 
ليقلص ووريـــورز الــفــارق، وفــرض رابتورز 
سيطرته ليتقدم )47-35( وسط دفاع سيئ 
مــن حــامــل الــلــقــب. ونــجــح كـــوري أخــيــرًا في 
تسجيل أول ثاث نقاط من اللعب املفتوح 
ــــاث دقــــائــــق و44 ثـــانـــيـــة مــــن نــهــايــة  قـــبـــل ثـ
الربع الثاني. وأحــرز كــوري عشر نقاط في 
الوقت املتبقي، ليعود ووريــورز مرة أخرى 
إلــى املــبــاراة، إذ انتهى الشوط األول بتقدم 
رابتورز )59-54(. وبعد الخسارة في املباراة 
األولـــى تــحــدث كير عــن أن االرتــــداد السيئ 
لــلــدفــاع كـــان الــســبــب فــي الــهــزيــمــة. وأضـــاف 
»لم نستطع إيقاف الهجمات، لكننا قلصنا 

الفارق إلى خمس نقاط«.

انهيار كبير
لـــم يــتــوقــع أكــثــر املــتــشــائــمــن بـــن جماهير 
انهيار فريقه في بداية  أن يشاهد  رابتورز 
ــيــــُث لـــجـــأ ســـتـــيـــف كــيــر،  ــالــــث، حــ ــثــ الــــربــــع الــ
مـــــدرب ووريـــــــــورز، إلــــى بــعــض الــتــغــيــيــرات 
ووضع  فريقه،  في  الدفاعية  الثنائيات  في 
أندري إيغوداال ملراقبة سياكام، بينما عهد 
إلى طومسون مراقبة ليونارد. وأتــى األمر 
ثماره؛ إذ سجل ووريورز 18 نقطة متتالية، 
وسط ذهول العبي رابتورز، ليطبق الصمت 
على جماهير الفريق في سكوتيابنك أرينا.
وفــقــد رابـــتـــورز الـــكـــرة فـــي ســـت مــنــاســبــات، 
وفشل في تسجيل أول تسع محاوالت على 
السلة. وفي هذا اإلطار، قال كير »الاعبون 
ــة  ــعـ ــة رائـ ــالــ بــــــــدأوا الــــشــــوط الــــثــــانــــي فــــي حــ
املــبــاراة، وأحكمنا قبضتنا  وسيطروا على 
ــك الــــحــــن. أجــبــرنــا  ــ ــــيء مـــنـــذ ذلـ عـــلـــى كــــل شـ

G

تألق دي ماركوس 
كازنز وساهم في صناعة 

انتصار ووريورز

جنازة حاشدة لخوسيه أنطونيو رييس
شارك اآلالف اإلثنني في جنازة حاشدة لالعب كرة القدم اإلسباني خوسيه أنطونيو 
رييس، الذي توفي في حادث سير السبت. وجرى لف نعش الالعب بعلم نادي إشبيلية 
الذي نشأ في صفوفه، وأقيم قداس جنازته في كنيسة سانتا ماريا ببلدة أوتريرا، في 
مقاطعة إشبيلية، مسقط رأســه. ونكست أوتريرا األعــالم حــدادًا على الالعب، وأعلن 
عمدة البلدة الحداد يومني، فيما من املقرر حرق رفات الالعب في وقت الحق. وتوفي 
رييس السبت، في حادث سيارة بعمر 35 عامًا. وتعرض رييس لحادث صباح السبت 
في الساعة 11.40 بالتوقيت املحلي على طريق سريع، حيث اشتعلت سيارة العب كرة 
يمتلك  الحالي،  الثانية  الدرجة  أن رييس العب إكستريمادورا في دوري  ُيذكر  القدم. 
أندية كبيرة إسبانية وأوروبية مثل ريــال مدريد وأتلتيكو مدريد  مسيرة ذهبية في 

وإشبيلية وأرسنال.

الذهبية  الميدالية  وسام  يمنحه  اإلسباني  واالتحاد   ...
واأللماس

الذي  رييس،  أنطونيو  الراحل خوسيه  الالعب  القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  سيمنح 
توفى إثر حــادث سير مأساوي، وســام امليدالية الذهبية واألملــاس، كتكريم له. وأعلن 
رييس  عائلة  مرافقته  أثناء  الــقــدم،  لكرة  اإلسباني  االتــحــاد  رئيس  روبياليس،  لويس 
وأعضاء مجلس إدارة فريق إشبيلية في املصلى املتواجد داخل ملعب النادي )رامون 
التي  العامة  الجمعية  الــوســام خــالل  هــذا  الــالعــب  أنــه سيتم منح  بيثخوان(  سانشيز 
ستعقد في العاشر من الشهر الجاري. وأرســل روبياليس تعازيه إلى عائلة الالعب 
الــراحــل ونــقــل إليهم الــشــعــور والــحــزن الـــذي أظــهــره الكثير مــن مــســؤولــي كــرة القدم 

اإلسبانية والدولية.

نيمار يحظى بدعم زمالئه في المنتخب البرازيلي 
خالل األزمة

عن  الــقــدم  لكرة  البرازيلي  املنتخب  العبو  دافــع 
زمــيــلــهــم نــيــمــار وقـــدمـــوا لـــه املــســاعــدة والـــدعـــم، 
ــرأة في  ــ ــك بــعــدمــا تـــم اتــهــامــه بــاغــتــصــاب امـ ــ وذل
وقـــال فرناندينيو، العــب وســط فريق  بــاريــس. 
مانشستر سيتي اإلنكليزي وأحد أكبر العبي 
املنتخب، خالل مؤتمر صحافي: »لقد كان هذا 
األمر بمثابة مفاجأة وحزن كبير بالنسبة لي. 
وأثـــق فــي أن كــل هــذه األمـــور سيتم إيضاحها 
فــي أقــرب وقــت ممكن. أنــا أثــق تمامًا فــي بــراءة 
نــيــمــار، وأعــتــقــد أنـــه لــم يــقــم بـــأي شـــيء مــمــا تم 
اتهامه به«. وأظهر كل من فرناندينيو ولوكاس 
باكيتا واملهاجم إيفرتون، الذين كانوا حاضرين 
املؤتمر الصحافي، تضامنهم مع نيمار، وأكدوا 
أنه تم استقبال الالعب بالعناق من الجميع فور 
عودته إلى معسكر السليساو اليوم. وأضاف فرناندينيو »هو يعلم أنه يحظى بدعمي 
أنا وبقية املجموعة. وسنستمر في تقديم الدعم واملساندة له في كل ما هو ضروري 

وبأكثر ما في استطاعتنا«.

رالي البرتغال: الفوز لتاناك وأوجييه يبقى في الصدارة
انـــتـــزع األســتــونــي أوت تـــانـــاك )تـــويـــوتـــا( الــفــوز 
بطولة  من  السابعة  املرحلة  البرتغال،  رالــي  في 
نوفيل  تييري  البلجيكي  على  متقدمًا  الــعــالــم، 
أوجييه  سيباستيان  والــفــرنــســي  )هــيــونــداي( 
ــذي احــتــفــظ بـــصـــدارة الــتــرتــيــب  ــ )ســيــتــرويــن( ال
ــام. وحــقــق األســتــونــي فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــًا  ــعـ الـ
والــثــالــث إجــمــااًل فــي 2019، إذ ســبــق لــه الــفــوز 
ــــي تــشــيــلــي )املــرحــلــة الـــســـادســـة( ورالـــي  فـــي رال
السويد )املرحلة الثانية(. كما شهدت منافسات 
ــرالــي تــبــداًل فــي املــنــصــة، إذ  الــيــوم األخــيــر مــن ال
املركز  البريطاني كريس ميك )تويوتا( في  بدأ 
أتاح  القيادة  بداية خطأ في  ارتكب  لكنه  الثاني، 
لنوفيل التقدم إلى هذا املركز على حسابه، قبل 
املرحلة  في  بالكامل  االنسحاب  إلى  أن يضطر 
الخاصة األخيرة، ما سمح ألوجييه بالتقدم إلى 
الترتيب  البقاء في صدارة  الثالث، وتاليا  املركز 
العام. وأضاف أوجييه في البرتغال الفوز في مرحلة »باور ستايدج«، ما منحه نقاطًا 
الستة األخيرة. وقــال تاناك بعد  املتوج به في األعــوام  العاملي  اللقب  ثمينة في سباق 
الرالي »هذا هو فوزي األصعب« حتى اآلن هذا العام، كان علينا أن نقاتل وعانينا من 

مشاكل عديدة«.

الدور األول، ونجحت في هزمها آنذاك بفضل أدائها القوي 
والصلب خالل 51 دقيقة. في وقت شاركت تاتيشفيلي مع 

جورجيا في بطولة »فيد كاب«.
تلعب تاتيشفيلي باليد الُيمنى وحققت أرباحًا مالية خالل 
مسيرتها الرياضية بلغت مليونا و554 ألف دوالر أميركي. 
»الفردي« حققت  وعلى صعيد مشاركتها في منافسات 
تاتيشفيلي 355 فوزًا مقابل 277 خسارة، وفي منافسات 

»الزوجي« حققت 158 فوزًا مقابل 134 خسارة.
تاتيشفيلي  فخرجت  ســالم«،  »الغراند  منافسات  في  أمــا 
من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عامي 2012 
بــطــولــة فرنسا  فــي  الــــدور األول  كــمــا ودعــــت مــن  و2015، 
و2019،   2014  ،2013  ،2012  ،2011 أعـــــوام  املــفــتــوحــة 
باإلضافة لخروجها من الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« 
بطولة  فــي  الـــرابـــع  الــــدور  وبــلــوغــهــا  عــامــي 2011 و2012، 

أميركا املفتوحة عام 2012.  كما شاركت تاتيشفيلي في 
األلعاب األوملبية عام 2012، وخرجت من الدور األول آنذاك.
ومؤخرًا قرر االتحاد الدولي للتنس تغريم آنا تاتيشفيلي 
بمبلغ 46 ألف يورو، كعقاب على املشاركة في الدور األول 
بــبــطــولــة روالن غــــاروس )ثــانــي الــبــطــوالت األربــــع الــكــبــرى 
تنافس بشكل  لــم  أنها  اعتبر  أن  بعد  الغراند ســـالم(،  فــي 
ـــ 29 عــامــًا من  ريــاضــي ومــحــتــرف. واســتــفــادت صاحبة ال
البطولة  املشاركة في  املحمي« من أجل  »التصنيف  قاعدة 
الفرنسية، ولكنها خسرت أمام اليونانية ماريا سكاري في 
الدور األول بمجموعتني نظيفتني )6 – صفر( و)6 – 1(. 
الــدولــي للعبة تحقيقًا ضــد الالعبة  فــي وقــت فتح االتــحــاد 
وفرضت  والتنافسية،  االحــتــرافــي  الــســلــوك  غــيــاب  بسبب 
عليها هذه الغرامة وفقا للقاعدة املعمول بها لتجنب حدوث 

أي تالعب من الالعبني في املباريات.

رياض الترك

الجورجية  الجنسيتني  تاتيشفيلي  آنا  التنس  العبة  تمتلك 
واألمــيــركــيــة وهــي الــتــي ُولـــدت فــي الثالث مــن شهر شباط/
فبراير 1990، وهي العبة محترفة منذ عام 2005. حققت 
وثمانية  »الــفــردي«  فئة  منافسات  في  لقبًا   11 تاتيشفيلي 
ألقاب في منافسات »الزوجي« ووصلت إلى أعلى مركز لها 
في تصنيف السيدات عام 2012، وذلك عندما احتلت املركز 

الـ 50، كما ووصلت إلى املركز الـ 59 في تصنيف الزوجي.
ومن أفضل إنجازات تاتيشفيلي الوصول إلى الدور الرابع 
في بطولة أميركا املفتوحة عام 2012، وتفوقت آنذاك على 
املصنفة األولى عامليا فيكتوريا أزارينكا في ثالث جوالت 
عام  فــي  املفتوحة  أميركا  بطولة  إلــى  تأهلت  كما  متتالية. 
2015 وواجهت منافستها القوية كارولينا بليسكوفا في 

آنا تاتيشفيلي

على هامش الحدث

العبة تنس 
جورجية/أميركية 
تعرضت لعقوبة 

من اتحاد التنس 
بسبب سلوكها 

السلبي

ووريورز سيستفيد 
من مباراتين 
متتاليتين على 
أرضه )غريغوري 
)Getty/شاموس

تحدث ستيف كير، مدرب فريق ووريورز، عن نجمه دي ماركوس كازنز 
الذي أنهى المباراة ُمسجال 11 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة 
باإلضافة إلى ست تمريرات حاسمة. وقال المدرب »كازنز كان رائعًا. كنا 
نفكر في أنه ربما سيلعب 20 دقيقة لكنه شارك لمدة 28 دقيقة، وكنا 
بحاجة إلى كل ما فعله من قوة بدنية واستحواذ على الكرة«. يُذكر 
أن كازنر لم يكن أفضل الهدافين، إذ إن ليونارد تصدر قائمة المسجلين 

في المباراة برصيد 34 نقطة، بينما اكتفى سياكام بتسجيل 12 نقطة.

كير يمدح كازنر

وجه رياضي

رابتورز على فقدان الكرة 15 مرة، واالكتفاء 
على  املـــحـــاوالت  مــن   %37 تسجيل  بنسبة 
الثنائيات  »تغيير  املــــدرب  وتــابــع  الــســلــة«. 
الدفاعية كان مجرد فكرة وأثبتت نجاحها، 
وسجل رابتورز 21 نقطة في الربع الثالث«. 
وأوقـــــف فـــريـــد فــــان فــلــيــت انــهــيــار رابـــتـــورز 
 )59-72( إلى  الفارق  ليقلص  برمية ثاثية، 
لصالح الفريق الضيف، وهو أكبر تقدم له 
فــي املــبــاراتــن حتى اآلن. ومــنــذ ذلــك الحن 
ــورز فــي تــأخــره وبـــدأ الــربــع  ــ لــم يــفــرط ووريـ

األخير متقدمًا )88 - 80(.
إلــى )106-94( بفضل تألق  الــفــارق  ووصــل 
بدالء ووريورز كوين كوك وأندرو بوغوت، 
ــــروج طــومــســون بــســبــب إصــابــة  فـــي ظـــل خـ
فــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ، فــيــمــا عانى 
رابتورز من خروج كايل لوري بعد ارتكاب 
ستة أخطاء شخصية. وتحّسر نيك نيرس، 
مدرب رابتورز، على ارتكاب فريقه لألخطاء 
الشخصية الساذجة، وقال »سننظر إلى ما 
حدث في أول ست دقائق من الربع الثالث. 
ــــي الـــســـلـــســـلـــة املــــاضــــيــــة ضــد  ــلـــت فـ ــا قـ ــمــ وكــ
ميلووكي باكس والحالية، إن الهجوم مهم 
ويجب أن نحافظ على تركيزنا وعلى الكرة. 
فـــي بــعــض األوقـــــات يــجــب أن تــلــعــب بــذكــاء 
وتــتــجــنــب األخـــطـــاء الــشــخــصــيــة الــســاذجــة، 

وسأرى ما حدث مع لوري«.
آخر  في  دفاعيًا مذهًا  أداًء  الفريقان  وقــّدم 
ست دقائق، وهو األمر الذي حرم ووريورز 
مـــن تــســجــيــل أي نــقــطــة ملــــدة خــمــس دقــائــق 
ونــصــف، ولــم يستغل رابــتــورز ذلــك بفضل 
نــجــاح دفــــاع مــنــافــســه فـــي إيـــقـــاف الــهــجــوم 
أيـــضـــًا، لــُيــســجــل دانــــي غــريــن رمــيــة ثــاثــيــة 
النتيجة إلى )106-104( قبل 26.9  ويقلص 

ثانية من النهاية.
ولجأ رابتورز إلى الدفاع ضد كوري باثنن 
مـــن املـــدافـــعـــن بــغــرض خــطــف الـــكـــرة وعـــدم 
ارتكاب خطأ. وكــاد كــوري، الــذي لم يسجل 
أي نقطة فــي الــربــع األخــيــر، أن يفقد الكرة، 
لكنها وصلت إلى شون ليفنجستون الذي 
مــررهــا إلـــى إيـــجـــوداال لــيــحــرز رمــيــة ثاثية 
ــوز ووريــــــــــــورز. ورغـــــــم خـــروجـــه  ــ حـــســـمـــت فــ
ــان طــومــســون األكــثــر  فـــي الـــربـــع األخـــيـــر، كــ
تسجيا في صفوف ووريـــورز برصيد 25 
نقطة، وتبعه كوري وله 23 نقطة، وأضاف 
دريــمــونــد جــريــن 17 نقطة واســتــحــوذ على 
ــرات مـــرتـــدة و9 تــمــريــرات حــاســمــة.  عــشــر كــ
النهائي  الــذي يخوض  رابتورز  وسيتمنى 
ألول مرة في تاريخه أن يعود بانتصار من 
أوكــانــد كــمــا فــعــل هـــذا املــوســم، فــي كــانــون 
األول/ديــســمــبــر املــاضــي، عندما فــاز )113-

93( والذي كان األول له في كاليفورنيا منذ 
 .2004

)فرانس برس(

بعد مرور أقل من 72 ساعة على انــدالع خالفات شديدة بينه وبني مرتضى منصور، 
رئيس نادي الزمالك املصري، رهن محمود عبد املنعم »كهربا«، العب الوسط املهاجم، 
استمراره في الفريق بالحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون دوالر أميركي. وفور 
فشل الصلح ورفض كهربا الذهاب إلى مكتب رئيس النادي لتصفية األجواء، عقد الالعب 
جلسة مع أمير مرتضى، املشرف على الكرة، طلب فيها تحديد موقف تعديل عقده ماليًا 
أمير  الالعب عــرض  املجمد منذ 6 أشهر كاملة، ودارت مناقشات ساخنة رفــض فيها 
بالحصول على 12 مليون جنيه في املوسم الواحد كحد أقصى وطلب رفع قيمة راتبه 

السنوي إلى مليون دوالر.

صورة في خبر

كهربا يطلب مليون دوالر
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عشق الفنان المغربي رشيد العمراني، الرسم واأللوان منذ صغره، وأَسَرته الوشوم األمازيغية والطبيعة األطلسية الخصبة التي 
فتح عينيه عليها، فانتهى ذلك الشغف إلى جدران مدينته

هوامش

نجوى بركات

األسبوع  البريطانية،  غــارديــان  جــاء في صحيفة ذي 
تعّرضت  شفق،  أليف  املعروفة،  الروائية  أن  املــاضــي، 
ــعـــام فـــي تــركــيــا، هـــي وعـــدد  لــشــكــوى مـــن االّدعـــــــاء الـ
مــن زمــائــهــا الــروائــيــن، بتهمة الــتــرويــج فــي أعمالهم 
لجرائم التحّرش باألطفال. وقد طالب االّدعاء بأن يتّم 
التحقيق في كتبها، وبالتحديد في روايتيها »نظرات 
الــثــاث« )2016(، هذا  و»بــنــات حــواء  ثاقبة« )1999( 
فــي حــن أبــــدت صــاحــبــة »قـــواعـــد الــعــشــق األربـــعـــون« 
تتغّير، عندما  لم  »القوانن  أن  ذلــك  األمــر،  استغرابها 
الــتــحــّرش،  يجب اتــخــاذ إجــــراءات طــارئــة للتعامل مــع 
باتت  كبيرة  مأساة  إنها  الروائين.  السلطات  تاحق 

كمطاردة الساحرات«.
بالطبع، ليست هي املّرة األولى التي يتّم فيها الخلط بن 
الكاتب وشخصياته، باملعنى السلبي واإليجابي على 
لبطٍل شريف  الروائية  الشخصية  كانت  فإن  السواء، 
األخير  قــّرائــه، صفات  نظر  الكاتُب، في  مقدام، قطف 
وأمجاده، وإن كان بطا مضاّدا ذا شخصية سلبية 
بمثل سلبّيته  أيضا  الكاتب  بر 

ُ
اعت أو ســوداء،  معقدة 

وتعقيده، هذا إن لم ُينظر إليه منحرفا، مرّوجا القيم 
السلبية واألفعال املسيئة إلى املجتمع. وفي الحالتن، 
الشخصية  هــذه  ابتكاره  عواقب  من  الكاتُب  ينجو  ال 
والشخصية،  الــقــارئ  بــن  تــمــاٍه  بفعل عملية  تــلــك،  أو 
ــه، برفضه  ــ ذاتـ عـــن  األّول  ــاَع  ــ دفـ يــســتــدعــي  تــنــافــٍر  أو 

فها.
ّ
الشخصية مباشرة والحكم على مؤل

ــاٍب عـــرٍب أن دفــعــوا أثــمــانــا بــاهــظــة، إذ 
ّ
لــقــد ســبــق لــكــت

وضـــعـــوا عــلــى ألــســنــة شــخــصــيــاتــهــم الـــروائـــيـــة كــامــا 
مات 

ّ
لــتــجــاوزه مسل ــيــتــه، أو صــادمــا 

ّ
بــأحــق مــســتــِفــّزا 

اجتماعية، أو دينية، أو خادشا للحياء، أو مسيئا للذات 
أو  أصعَبها  وليس  ومعروفة،  عديدة  واألمثلة  اإللهية، 
ــه »ولــيــمــة ألعــشــاب الــبــحــر«   مــا واجــ

ً
أشـــّدهـــا خـــطـــورة

أو  محفوظ،  لنجيب  حــارتــنــا«  و»أوالد  حــيــدر،  لحيدر 
»مدن امللح« لعبد الرحمن منيف.. إلخ. بيد أن الجدير 
بالذكر، أن املــكــروه قــد يصبح فــي زمــن آخــر محّببا، 
واملــســمــوح مــمــنــوعــا، واملــقــبــول مــرفــوضــا، والــعــكــس 
ــطــاملــا ســمــعــنــا عـــن ضــــــرورة عــدم  ــعــكــس. أجـــــل، ل بــال
آرائها  اعتبار  الكاتب وشخصياته، وعــدم  الخلط بن 
آراءه وأفــكــارهــا أفــكــاره. ومــع ذلــك، مــا تــزال املحاكمة 
ــلــة بــشــخــص كاتبها، 

ّ
ــّد الــشــخــصــيــة مــتــمــث جــاريــة ضـ

االتهام بسبب  اب يقعون أســرى قفص 
ّ
الكت ومــا زال 

أقوال شخصياتهم، كما يجري مع أليف شفق اليوم، 
وأخرياٍت وآخرين أمس وغدا. 

وعــلــى الــرغــم مــن االعــتــراف بــأن الــكــاتــب ليس صنوا 
لشخصياته املختلقة، وإن كان فيها منه وفيه منها، 
بون هذه املقولة )التي ُيفترض 

ّ
فإن بعض الروائين يكذ

أن تــصــّح أكــثــر مــا تــصــّح فــي كتابة السيرة الــذاتــيــة(، 
 مـــن ذواتـــهـــم، 

ً
ــهــم نــســخــا مــجــتــزأة

ُ
فــتــأتــي شــخــصــيــات

الذي  القناع  إنها تكاد تكون  أفكارهم، بل  معّبرة عن 
يخجلون  التي  تلك  حقيقتهم،  إبــراز  على  يساعدهم 
أحــيــانــا مـــن إعــانــهــا، أو يــخــشــون كــشــفــهــا، أو على 

ون مامح شخصياتهم للمجاهرة 
ّ
العكس، هم يستغل

 الكاتبة مرغريت ميتشيل التي 
ُ

بها. هنا، يحضر مثال
لم تكن مع مساواة البيض والسود، وهو ما نضحت 
رائعتها  فــي  »الــعــبــيــد«  رســمــهــا شخصية  كيفية  بــه 
ــــريــــح«، والــفــيــلــســوف الــفــرنــســي فولتير  »ذهــــب مـــع ال
الذي كان عنصريا حيال السود والنساء، هو القائل: 
العبيد أرقى  العبيد، كما أن  »البيض أرقــى من هــؤالء 
من الــقــردة، والــقــردة من املــحــار«.. وكذلك كــان الكاتب 
أما  لليهود.  كارها  معاديا  سيلن  فردينان  العبقري 
لم ُيخف يوما معاداته اإلسام  الــذي  ميشال ويلبيك 
الجنسية  للسياحة  أو تشجيعه  والعرب، وعنصرّيته 
ــق ذات يـــوم مــن عــام 

ّ
واالســتــنــســاخ الــبــشــري، فــقــد عــل

ليست مكانا إلصــدار األحكام  »الــروايــة  1998 قائا: 
القضايا  لتفجير  مــكــان جــّيــد  أنــهــا  غــيــر  األخــاقــيــة، 
األخاقية: فمن املمكن اإليمان بالخير والشّر من دون 

أن نؤمن بالطّيب والشّرير«.   
هذه  على  وشخصياته  الكاتب  بــن  الخلط  يــجــري  ال 
اليوم وبشكل  بــات  إنــه  بل  الثقافات،  الشاكلة في كل 
فاضح، ميزة ثقافاٍت تراوح مكانها، تنغلق على ذاتها، 

تتقوقع وتتزّمت، متّوجهة إلى الحائط مباشرة.

الكاتب وشخصيّاته

وأخيرًا

الكاتب ليس صنوًا 
لشخصياته المختلقة وإن كان 

فيها منه وفيه منها
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الرباط ــ حنان النبلي

يـــؤكـــد الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــشــاب 
رشــيــد الــعــمــرانــي )23 عـــامـــا(، ابــن 
»العربي  لـــ  املــغــربــيــة،  أزرو  مدينة 
الـــجـــديـــد«، حـــّبـــه لــفــن الـــرســـم مــنــذ صــغــره. 
ــلـــوحـــات  ــنـــبـــهـــرًا بـــالـ ــت أقــــــف مـ ــنــ ــول: »كــ ــ ــقـ ــ يـ
والــرســومــات الــتــي أصــادفــهــا، ســـواء داخــل 
ــدران بعض  املــقــررات الــدراســيــة، أو على جـ
والشغف،  العشق  هــذا  معي  فكُبر  املــنــازل، 
ولــــم أتـــوقـــف عـــن الــــرســــم، بـــل رســـمـــت على 
لــوحــي الــخــشــبــي وعــلــى مــقــعــدي املــدرســي، 
وصف  أستطيع  ال  كتبي.  صفحات  وعــلــى 
ذلك اإلحساس الذي يغمرني عندما أحّول 
دخل 

ُ
األشياء البسيطة إلى لوحات ملونة ت

 من يراها«.
ّ

البهجة على قلوب كل
ــــي الــســنــة  ــات: »فـ ــدايــ ــبــ يـــتـــحـــدث عــــن تـــلـــك الــ
ــي، بــــدأت  ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــيـــة مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم االبـ ــانـ ــثـ الـ
أكــتــشــف مــوهــبــتــي فـــي فـــن الـــرســـم، وجـــدت 
تشجيعا من أسرتي الصغيرة، ومن بعض 
املعلمني الذين لم يخفوا إعجابهم بما كنت 
 مــن رســومــات عفوية فطرية ألشجار 

ّ
أخــط

ــا. والحــــقــــا فــي  ــرهــ ــيــ ومـــــنـــــازل ووجــــــــوه وغــ
املرحلة اإلعدادية بدأت باملوازاة مع متابعة 
ــتــــي، أحـــــرص عــلــى تــطــويــر مــوهــبــتــي  دراســ
الــفــطــريــة واكـــتـــســـاب تــقــنــيــات الـــرســـم عبر 
الفترة تعلمت  اليوتيوب. وفي تلك  دروس 
الــرســم عــلــى الــقــمــاش بـــاأللـــوان املــائــيــة، ثم 

جداريات نابضة بالحياة )العربي الجديد(

الرسم بخامة األلوان الزيتية. وفي املرحلة 
الــثــانــويــة نقلت هـــذه الــتــجــربــة الــفــنــيــة إلــى 
الـــجـــدران/ فــن الــشــارع، لتقريبها أكــثــر من 
البصرية  املتعة  هــذه  ومقاسمتهم  الــنــاس، 
فــي أجــــواء مــفــتــوحــة، وشــغــف يختلف عن 

الرسم منفردًا«.
للرمز  رسمتها  جدارية  أول  »كانت  يتابع: 
الــتــاريــخــي طـــارق بــن زيـــاد داخـــل املؤسسة 
في  دراســـتـــي  فيها  أتــابــع  الــتــي  التعليمية 
ــم نــفــســه،  ــ ــتـــي تــحــمــل االسـ مــديــنــة أزرو والـ
لم يتجاوز 17 عاما. سّرني  آنــذاك  وعمري 
ما القيت من تشجيع، سواء من التالميذ أو 
املدرسني والتربويني. حفزوني على املضي 
قدما في هذا الفن، وأذكــر يومها عبارة ما 
اللغة  مــدرس  قالها  فــي ذهني  زالــت عالقة 
الــعــربــيــة: انــظــر كــيــف بــوســع ريــشــة موهبة 
صاعدة أن تجعل الجمال والسالم يشّعان 
من جــدار«. يضيف: »بعدها تقدمت بطلب 
االلـــتـــحـــاق بــمــدرســة الــفــنــون الــجــمــيــلــة في 
مدينة تطوان شمال املغرب، من أجل دراسة 
والتطبيقية،  البصرية  التشكيلية،  الفنون 
ــك لــم  ــ ــم مــــن ذلــ ــرغــ ــالــ لــكــنــنــي لــــم أوفــــــــق، وبــ
أستسلم، وقررت أن أدرس بنفسي وأتعلم، 
والـــيـــوم نــحــن جــيــل مــحــظــوظ بــاملــعــلــومــات 
ومحترفات  العملية  وبــالــورشــات  املــتــاحــة 

التدريب والتأهيل«.
لــم يــتــوقــف الــعــمــرانــي عــن الـــرســـم، ُمــســخــرًا 
هـــذه املــوهــبــة لطمس مــعــالــم الــقــبــح وبعث 

ه يشتغل 
ّ
قيم ومعالم الجمال، مشيرًا إلى أن

بــــــــــأدوات بــســيــطــة وألــــــــــوان فــــي املــــتــــنــــاول، 
والجدارية قد تستغرق من يوم إلى يومني 
متواصلني من العمل. يمسك الشاب ريشته 
ــابــــعــــه، يــغــمــســهــا فــــي األلـــــــــوان ثــم  بــــني أصــ
يرفعها إلى الجدار في خفة. ومن البياض 
املــحــيــط بـــه، يــبــدأ فــي تشكيل لــوحــتــه التي 
بها في ذهنه وغذاها من خياله وثقافته 

ّ
رت

مالمح  تنكشف  فشيئا  وشــيــئــا  ومــحــيــطــه. 
الجدارية، وسرعان ما يدخل العمراني في 
تبوح  بعدما  إال  يتركها  وال  معها،  حـــوار 

 شيء.
ّ

بكل
العمراني  ولــوحــات  جـــداريـــات  فــي  تحضر 
الطبيعة والــرمــوز األمــازيــغــيــة، واألســـواق، 
واألزقة، وغيرها من اليوميات التي تحاكي 
املجتمع وحركيته، كما تهيمن املرأة أيضا 
ــرأة واألم واألخــــت  ــ ــ بــشــكــل كــبــيــر، فــهــي »املـ
والزوجة. هي بكل اختصار الوطن، وفيها 
 مــعــانــي الــصــبــر والــتــضــحــيــة 

ّ
ــل تــتــجــســد كــ

والتفاني والجمال واملحبة. وعندما أمسك 
ريشتي ال أستطيع منع خيالي من التفكير 
 هذه القيم«. املرأة 

ّ
فيها، ومن استحضار كل

في جداريات العمراني، إما صبية بمالمح 
بــريــئــة، أو شــابــة فــي كــامــل جــاذبــيــتــهــا، أو 
ــم بــني  ــ ــ ــزّي تـــقـــلـــيـــدي ووشـ ــ ــ أم أمـــازيـــغـــيـــة بـ
الــحــاجــبــني والـــذقـــن، فــي تعبير واضـــح عن 
الهوية واالنتماء إلى هذه املدينة األطلسية 
التي يعني اسمها باألمازيغية »الصخرة«.

 جداريات الشاب العمراني 
ّ
وبالرغم من أن

تــضــفــي جــمــالــيــة عــلــى الــــشــــوارع واملــنــظــر 
والجهد  الوقت  عن   

ً
للمدينة، فضال العام 

 بـــعـــض »دعـــــاة 
ّ
الــــــذي يــتــطــلــبــه مـــنـــه، فــــــإن

الــتــخــريــب« لــهــم وجــهــة نــظــر مــخــالــفــة، إذ 
دمـــــروا مـــؤخـــرًا جـــداريـــة امـــــرأة أمــازيــغــيــة 
ــا. يـــقـــول  ــهــ ــنــ ــه مــ ــائــ ــهــ ــتــ ــعــــد انــ مــــبــــاشــــرة بــ
 من قاموا بهذا الفعل 

ّ
العمراني: »ال شك أن

جمالية،  وروح  فنية  رؤيـــة  إلــى  يفتقرون 
جعلتهم يخربون جدارية استغرقت مني 
جهدًا ووقتا«. يلفت إلى غياب ثقافة فنية 
الــذوق  ترّبي  املدينة  في  مــوازيــة  وأنشطة 
وفي  الشباب،  تأطير  فــي  وتساهم  الفني 
أن تسود قيم التسامح والسالم. يؤكد ابن 
مدينة أزرو أن خير رّد على هؤالء هو عدم 
التوقف عن اإلبداع ومقاسمة تجربته مع 
 الفن 

ّ
 من يحب الجمال ويشيد به، ألن

ّ
كل

ينتصر في النهاية.
ــرانــــي عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــي  ــمــ ــعــ يــــحــــرص الــ
العديد من الفعاليات التي تنظمها بعض 
جمعيات  أو  الثقافية،  واملــراكــز  املؤسسات 
املجتمع املــدنــي، يــقــول عــنــهــا: »أشــــارك في 
بعض األنشطة متطوعا باملجان، من أجل 
املسؤولني  من  أتمنى  التي  مدينتي  خدمة 

أن يمنحوها قيمة ومكانة كبقية املدن«.
ويــشــيــر الــعــمــرانــي إلــــى أن تــجــربــة الــرســم 
على الجدران ساهمت في إكسابه جمهورًا 
جــــديــــدًا، إذ اســـتـــفـــاد مــــن مـــنـــصـــات مـــواقـــع 
ــــحـــــرص عــلــى  ــاعــــي، ويـ ــمــ ــتــ ـــل االجــ ـــواصـ ـــتـ الـ
مشاركة متابعيه جديد لوحاته وأنشطته، 
ــيــه طـــلـــبـــات رســـم 

ّ
ــك بـــــاملـــــوازاة مــــع تــلــق ــ وذلــ

يــدبــر معيشته من  بــورتــريــهــات وغــيــرهــا، 
أجــرهــا، وإن كانت هــذه الــعــروض، بحسب 
ــر دائــــمــــة. كـــذلـــك،  ــيـ تـــعـــبـــيـــره، مــوســمــيــة وغـ
عــلــى تحضير معرض  انــكــبــابــه  إلـــى  يلفت 
فــردي، موضوعه املــرأة األمازيغية. ويحلم 
املغرب  وأن يمثل  العاملية،  ه 

ّ
فن يعانق  بــأن 

ومدينته أزرو أحسن تمثيل.

املرأة في جدارياته، 
إما صبية بمامح 
بريئة، أو شابة في 

كامل جاذبيتها، أو أم 
أمازيغية بزّي تقليدي 
ووشم بن الحاجبن 
والذقن، في تعبير 
واضح عن الهوية 
واالنتماء إلى هذه 

املدينة

■ ■ ■
بعض »دعاة 

التخريب« دمروا 
مؤخرًا جدارية امرأة 

أمازيغية مباشرة بعد 
انتهائه من رسمها

■ ■ ■
ه 

ّ
يحلم بأن يعانق فن
العاملية، وأن يمثل 

املغرب ومدينته أزرو 
أحسن تمثيل

باختصار


