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توتّر الخليج  

جانب من عمل تشكيلي للفنان الفلسطيني ستيف سابيال

الخرطوم ــ العربي الجديد

الــيــوم األربــعــاء املــفــاوضــات بــن املجلس  تنتهي 
الــعــســكــري فــي الـــســـودان وقــــوى إعــــان الــحــريــة 
ما  بحسب  للمدنين،  السلطة  لتسليم  والتغيير 
أعلنت األخيرة أمس األربعاء، وذلك استنادًا إلى 
الختراق السياسي الذي تحقق قبل يومن، ولكن 
خّيم عليه مساء أول من أمس االثنن إطاق نار 
تسبب بمقتل ستة أشخاص في موقع اعتصام 
القيادة العامة في الخرطوم، والذي تعددت روايات 
»العربي  األطراف حوله. وطبقًا ملصادر تحدثت لـ

ــوى الــحــريــة  ــ ــإن طـــرفـــي املــجــلــس وقـ ــد«، فــ ــديـ ــجـ الـ
مهام  بشأن  كبيرة  لتفاهمات  توصا  والتغيير 
صاحيات مجلس السيادة املقترح، خال الفترة 
االنــتــقــالــيــة وكــذلــك صــاحــيــات مــجــلــس الــــوزراء 
لجنة  قالت  داٍم،  ليل  وبعد  التشريعي.  واملجلس 
عدد  إن  الثاثاء،  أمس  املركزية،  السودان  أطباء 
قتلى املواجهات في محيط منطقة االعتصام في 
الفريق  اتهم  إلى ستة، في حن  ارتفع  الخرطوم 
حذيفة عبد امللك، رئيس هيئة استخبارات الجيش 
السوداني، من سماهم باملندسن واملتفلتن في 
محيط االعتصام، بإطاق الرصاص الحي ضّد 

الــجــيــش الـــســـودانـــي واملــعــتــصــمــن، مـــا أدى إلــى 
مــن جهته،  مــدنــيــن.  مقتل ضــابــط ومعتصمن 
قـــال تجمع املــهــنــيــن الــســودانــيــن إن »مـــا حــدث 
د ضربة  في التفاوض يوم االثنن من تقدم سدَّ
موجعة لبقايا النظام الساقط ال محالة، فدفعها 
أخيرة  بائسة  أوكارها في محاولة  للخروج من 
لــجــر الــثــوار للعنف وفـــض االعــتــصــام بــالــقــوة«. 
قــالــت أمس  والتغيير،  الــحــريــة  إعـــان  قــوى  لكن 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع اســتــخــدمــت الــذخــيــرة  إّن قــ
الحية يوم االثنن وإّن الجيش مسؤول عن ذلك، 
األميركية  السفارة  كــام  مــع  موقفها  ليتماهى 

فــي الــخــرطــوم الــتــي حــّمــلــت املــجــلــس العسكري 
ــــدث، خــــال مـــواجـــهـــات ذكـــرت  مــســؤولــيــة مـــا حـ
متاريس  إزالــة  املجلس  محاولة  عن  نتجت  أنها 
مــن مــحــيــط االعــتــصــام. وفـــي وقـــت الحــــق، دعــا 
حزب األمة القومي املعارض، إلى تحقيق فوري 
تــشــتــرك فــيــه قــــوى إعـــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
الوطني«،  »املؤتمر  وتنّصل  املسؤولن.  لتحديد 
البشير، أمــس، في  املــعــزول عمر  الرئيس  حــزب 
أن »ذلك  املواجهات، معتبرًا  بيان، من مسؤولية 
قــصــد بــه صـــرف األنــظــار عــن الــجــهــة الحقيقية 

املسؤولة عن تصاعد األحداث«.
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الجزائر... 
مأزق االنتخابات

وائل قنديل

أكثر ما أثار االنتباه والقلق في 
املؤتمر الصحافي للمجلس 

العسكري السوداني، الذي امتد إلى 
الساعات األولى من صباح االثنني، 
عبارة مرت سريعًا على لسان أحد 
جنراالت الدعم السريع، يقول فيها 

إن »هناك إحساسًا بأن الثورة 
انحرفت«. كان الرجل يتحدث، 

وكأنه ينقل من أرشيف إعطاب 
الثورة املصرية، عن العناصر 

الغربية واألجنبية، التي بدأت تنضم 
العتصام القيادة العامة، وتغير من 

طبيعته السلمية، ويلمح إلى أدوار 
لبعثات دبلوماسية أجنبية في 

انحراف الثورة عن مسارها، الذي 
يريده املجلس العسكري بالطبع. 
أسئلة الدماء الساخنة التي سالت 
في االعتصام، لم تجد سوى تلك 

اإلجابات النمطية املحفوظة، املنقولة 
حرفيًا من كتاب »كيف تحتضن 

ثورة حتى املوت اختناقًا؟«، إذ 
يتكلم العسكريون بوصفهم، 

ليسوا فقط شركاء في الثورة، بل 
هم الثورة نفسها، مستخدمني ذلك 

املمر السحري للتهرب من إراقة 
دم الثورات، املتمثل في إسناد كل 
الكوارث، املوجهة بمنتهى الدهاء 

للثورة، إلى طرف ثالث، أو قلة 
مندسة، أو دخول أجنبي مفاجئ، 

مع تعهد، كالسيكي جدًا، بالتوصل 
إلى األيدي اآلثمة وقطعها وتقديمها 
قربانًا للثورة. بالنعومة ذاتها، التي 

يخاطبون بها الثورة، يتوجهون 
بخطاب أكثر عاطفية تجاه الشعب 

الذي يدفع ثمن االعتصام، من 
إغالق الطرق وتعطل حركة السير 
ونقص في الوقود، نتيجة تكدس 

الشاحنات، بسبب االعتصام، أو ما 
يعرف بمرحلة تعطل عجلة اإلنتاج 

عن الدوران، بعد الثورة.
هذه املرحلة تعقبها املرحلة األخطر 

واألهم، وهي التبشير الصريح 
بالعسكرة، من أجل السيطرة 

على االنفالت األمني ووقف إراقة 
الدماء. وهذه املرحلة عرفتها الثورة 
املصرية بعد أقل من شهرين فقط 

على رحيل حسني مبارك، 
فكانت ما عرفت بأحداث 8 إبريل/ 

نيسان 2011 حني هجمت 
القوات على املعتصمني، فقتلت 

واعتقلت وعذبت، ثم خرجت 
وسائل اإلعالم بتوزيعات مختلفة 
للحن واحد، وضعه الكاتب الراحل 
محمد حسنني هيكل عن الجيش 
ضابطًا لإليقاع السياسي، فقال 

في األهرام: »القرار هناك في 
مجلس أعلى للقوات املسلحة 

موثوق فيه، لكنه يدير من دون 
أن يظهر. وتنفيذ القرار هناك 

في مجلس وزراء، وفيه عدد من 
الرجال املحترمني، لكن هذا املجلس 
يظهر من دون أن يدير، ثم إن قوى 
اإلجبار في الدولة وهي ركيزة أي 

استقرار ونظام حسم، معلقة على 
بوليس هو حاليًا ال يقدر وعلى 

قوات مسلحة هي بالحق غير 
مختصة«.

بعدها مباشرة، بدأت كل الصحف 
والشاشات الخاضعة لسطوة 

املجلس العسكري عزف مقطوعة 
»األيدي املرتعشة« ومضمونها أن 
البلد بحاجة إلى قبضة من حديد 

تستطيع السيطرة على الوضع 
األمني املنفلت، والحالة السياسية 

السائدة، وملخص الرسالة هو: كفى 
 للثوار، الثورة انحرفت.

ً
تدليال

فنشر رئيس تحرير األهرام، في 
ذلك الوقت، عبد العظيم حماد، في 

الصفحة األولى خبرًا بتوقيعه جاء 
فيه إن »12 من ائتالفات شباب 

الثورة ترفض املشاركة في مليونية 
ضد ممارسات املجلس العسكري«، 

مشيرًا إلى »شبهات تقف وراء 
الدعوة للتظاهر«، وبالتزامن تنطلق 
جوقة الخبراء االستراتيجيني تتهم 

الثورة بالعمالة للخارج.
وأحسب أن أكثر من 8 سنوات 

تفصل ثورة السودان الحالية عن 
متاهة ثورة 2011 املصرية، ال بّد 

أنه سيكون لها تأثير في إنتاج 
مسار مختلف لثورة السودان، التي 
من املفترض أنها ذاكرت ودرست، 

حتى الحفظ، دراما العسكر 
والثورات، التي تبدأ باإلعجاب، ثم 

 
ً
الشراكة، فالزواج باإلكراه، وصوال

إلى الطالق واالنفراد بكل شيء، ثم 
البطش واالنتقام.
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إلى فرضها

للحديث تتمة...

التوتر في الخليج
بعد استهداف محّطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية بهجمات عبر طائرات 
من دون طيار نفذها الحوثيون، وتعرض 4 سفن في مياه الخليج ألعمال »تخريبية«، 

تتراجع فرص احتواء التوتر بين الواليات والمتحدة لكن الحرب تبقى بعيدة

طهران، صنعاء ـ العربي الجديد

التوتر  ال يبدو أن محاوالت احتواء 
ــي الـــخـــلـــيـــج، والـــــــــذي تـــفـــجـــر عــلــى  ــ فـ
خلفية الــصــراع األمــيــركــي اإليــرانــي، 
مـــن املــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى نــتــائــج قــريــبــا، وال 
الثالثاء،  أمــس  السعودية،  تأكيد  بعد  سيما 
أنــابــيــب رئيسي  تي ضــخ لخط 

ّ
تــعــّرض محط

إلــى غربها،  السعودية  النفط من شــرق  ينقل 
إلـــى هــجــوم بــطــائــرات مــن دون طــيــار مــا أدى 
إلــى إيــقــاف ضــخ النفط فيه، فــي ثاني هجوم 
يــســتــهــدف أمـــن الــنــفــط بــعــد حــادثــة الــفــجــيــرة. 
أولــى ساعات  الحوثيون لإلعالن منذ  وبــادر 
صــبــاح أمـــس عــبــر قــنــاة املــســيــرة الــتــابــعــة لهم 
عـــن اســـتـــهـــداف »مــنــشــآت حــيــويــة ســعــوديــة« 
بسبع طــائــرات مــن دون طــيــار، ولـــم يــحــددوا 
العملية  اسم املنشآت، مشيرين إلى أن »هــذه 
العسكرية الواسعة ردًا على استمرار العدوان 
أبناء شعبنا« قبل أن تكشف  والحصار على 
السعودية أنها استهدفت محطتي ضخ. وجاء 
ذلــك فــي الــوقــت الـــذي كــانــت إيـــران تــؤكــد على 
عـــدم صلتها بــتــفــجــيــرات الــفــجــيــرة وتــتــحــدث 
عــن »أذى إســرائــيــلــي« عــلــى عــكــس خــالصــات 
التقييم األولي لعمليات تخريب السفن، التي 
قـــال مــســؤول أمــيــركــي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
اسمه، لوكالة »أسوشييتد برس« إنها »تشير 
إلى تورط إيران«، كما قال مسؤول آخر تحدث 
لوكالة »رويــتــرز« إن »وكـــاالت األمــن الوطني 
متعاطفني  وكــــالء  أن  اآلن  تــعــتــقــد  األمــيــركــيــة 
مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا 
نـــاقـــالت قــــرب دولــــة اإلمـــــــارات ولــيــس الــقــوات 

اإليرانية نفسها. 
ويــعــزز تــكــرر الــهــجــمــات املــخــاوف مــن تــدهــور 
الوضع على نحو يصبح غير قابل لالحتواء 
ــران »لــلــســيــر فـــي طـــريـــق املــحــادثــات  ــ ــع إيــ ــ ودفـ
املمثل  التهديدات«، على حد وصــف  بــداًل من 
األمــيــركــي الــخــاص إليــــران، بــرايــان هـــوك، وال 
ــيـــركـــي لــدى  ســيــمــا بــعــد حـــديـــث الــســفــيــر األمـ
الــســعــوديــة جــــون أبــــي زيــــد عـــن الــحــاجــة إلــى 
رد املــعــقــول بــمــا ال يــصــل إلــــى حـــد الـــحـــرب«، 
على قاعدة أنه »ليس من مصلحتها )إيــران( 
ولـــيـــس مـــن مــصــلــحــتــنــا ولـــيـــس مـــن مصلحة 
ــراع«، وهـــو املــوقــف  ــ الــســعــوديــة أن يتفجر صـ
الـــذي أعـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، مايك 
بومبيو، التأكيد عليه من سوتشي، بقوله في 
الروسي سيرغي  مؤتمر صحافي مع نظيره 
الفـــــروف، »ال نـــرى احــتــمــال نــشــوب حـــرب مع 
إيران، ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية«، 
ــات  املــتــحــدة ســتــرد  ــ ــــواليـ قــبــل أن يــضــيــف »الـ
بشكل متناسب على أي هجمات إيرانية على 
الـــرد األميركي  األمــيــركــيــة«. وحـــدود  املصالح 
تبقى غير محسومة، ال سيما بعد ما نشرته 
 عن مسؤولني 

ً
صحيفة »نيويورك تايمز«، نقال

في اإلدارة لم تذكر أسماءهم، إذ أشارت إلى أن 
الدفاع األميركي باتريك  القائم بأعمال وزيــر 
شــانــاهــان، قــدم يــوم الخميس املــاضــي، خطة 
الرئيس  كبار مساعدي  إلــى  عسكرية مطورة 
دونــالــد تــرامــب األمــنــيــني بــشــأن إيــــران، تشمل 
ــــى 120 ألـــف  ــال مــــا يـــصـــل إلـ ــإرســ ــورات بــ تــــصــ
جندي إلى الشرق األوســط إذا هاجمت إيران 
قـــوات أمــيــركــيــة أو ســرعــت الــعــمــل عــلــى إنــتــاج 
أسلحة نووية، قبل أن ينفي الرئيس األميركي 
دونالد ترامب صحة التقرير لكنه أكد أنه إذا 
استدعت الحاجة فسنرسل عددًا أكبر بكثير، 
وذلــــك بــعــد أقـــل مــن 24 ســاعــة عــلــى  تــحــذيــره 
 كــبــيــر« ألنــهــم »إذا 

ً
ــكـــاب »خـــطـــأ إيـــــران مـــن ارتـ

فعلوا أي شيء، فسوف يتأملون كثيرًا«، فيما 
أعــرب الفـــروف عــن أمله »بــأن تكون شائعات 
ــال قـــوات للشرق األوســط  اعــتــزام أمــيــركــا إرسـ
ــــاس«. مــع الــعــلــم أن الـــواليـــات املتحدة  بــال أسـ
أرسلت أخيرًا حاملة طائرات وسفينة حربية 
وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت.

ــــس عــن  ــا أمــ ــيـ ــانـ ــبـ ــا إعـــــــالن إسـ ــتــ ــان الفــ ــ ــا كــ ــمـ كـ
التي  نونيز«،  »منديز  لفرقاطة  مؤقت  سحب 
كانت جــزءًا من األســطــول الــذي تقوده حاملة 
الـــطـــائـــرات »يــــو إس إس أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن« 
مــخــافــة جــرهــا إلــــى صــــراع غــيــر مـــرغـــوب فيه 
نتيجة لــأزمــة بــني واشنطن وطــهــران بسبب 

االتفاق النووي.
وبــعــد نــحــو 48 ســاعــة عــلــى حــــادث تخريب 
الــســفــن فـــي اإلمـــــــــارات، نــقــلــت قـــنـــاة املــســيــرة 
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني عــن مــصــدر قــولــه إن »7 
ــرات مـــســـيـــرة نــــفــــذت هـــجـــمـــات طـــاولـــت  ــ ــائـ ــ طـ
مــنــشــآت حــيــويــة ســـعـــوديـــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
على  ردًا  تأتي  الواسعة  العسكرية  »العملية 
ــدوان والـــحـــصـــار عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــعـ ــ اســـتـــمـــرار الـ
املزيد  »لتنفيذ  االستعداد  ومؤكدًا  شعبنا«، 
مــن الــضــربــات الــنــوعــيــة والــقــاســيــة فــي حــال 
استمر الــعــدوان والــحــصــار الــجــائــر« قبل أن 
ضخ  تا 

ّ
محط استهدفت  الهجمات  أن  يتبني 

شرق  مــن  النفط  ينقل  رئيسي  أنابيب  لخط 
الــســعــوديــة إلـــى غــربــهــا، مــا أدى إلـــى إيــقــاف 
ضخ النفط فيه. وقال وزير الطاقة السعودي، 
األنباء  وكالة  نشرته  بيان  في  الفالح،  خالد 
ــّرضــــت مــحــطــتــا ضــــخ لــخــط  ــعــ ــيـــة »تــ ــمـ الـــرسـ
ــيـــب شــــرق - غــــرب الـــــذي يــنــقــل الــنــفــط  ــابـ األنـ
السعودي من حقول النفط باملنطقة الشرقية 
إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم 
مــن طــائــرات بـــدون طــيــار مفخخة«. وأضــاف 
الضخ في  بإيقاف  السعودية  أرامكو  »قامت 
خــط األنــابــيــب حــيــث يــجــري تقييم األضـــرار 

ــة إلعـــــــــادة الــــخــــط والـــضـــخ  ــطـ وإصـــــــــالح املـــحـ
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي«، مـــشـــددًا فـــي الــوقــت 
ــه عــلــى »اســـتـــمـــرار اإلنـــتـــاج والــــصــــادرات  ــ ذاتـ
السعودية من النفط الخام واملنتجات بدون 
ــقـــطـــاع«. وتـــقـــع املــحــطــتــان فـــي مــحــافــظــتــي  انـ
الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض 
على بعد 220 كيلومترًا و380 كيلومترًا من 
العاصمة السعودية. ويبلغ طول خط  شرق 
عبره  ويــمــر  كيلومتر،   1200 نحو  األنــابــيــب 
خمسة ماليني برميل نفط يوميا على األقل، 
مـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــغــنــيــة بـــالـــخـــام، إلــى 
األحمر.  البحر  ساحل  على  الغربية  املنطقة 
النفط  نــقــل  للمملكة  األنــابــيــب  خـــط  ويــتــيــح 
موانئ  عبر  وتصديره  الشرقية  املنطقة  مــن 
الــبــحــر األحــمــر بــعــيــدًا عــن الــخــلــيــج ومنطقة 
بني  التوترات  تتصاعد  حيث  هرمز  مضيق 
الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــــران. وبــحــســب الفالح 
فـــــإن »هــــــذا الـــعـــمـــل اإلرهـــــابـــــي والــتــخــريــبــي، 
العربي  الخليج  أخيرًا في  التي وقعت  وتلك 
ــد مــنــشــآت حــيــويــة ال تــســتــهــدف املــمــلــكــة  ضـ
الطاقة  إمـــدادات  أمــان  فقط، وإنما تستهدف 
لــلــعــالــم، واالقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي«. وشـــــّدد على 
»أهــمــيــة الــتــصــدي لــلــجــهــات اإلرهــابــيــة التي 
في  بما  التخريبية  األعــمــال  هــذه  مثل  تنفذ 
املدعومة  اليمن  فــي  الحوثي  مليشيات  ذلــك 

الحوثيون على إيصال  إيــــران«. وحــرص  مــن 
رسائل عسكرية وسياسية في أكثر من اتجاه 
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات  ــــس. وبــيــنــمــا قــ أمـ
املــســلــحــة الــتــي تــديــرهــا الــجــمــاعــة إن »عملية 
التاسع من رمضان أثرت على اقتصاد العدو، 
وجـــــاءت بــعــد رصــــد دقــيــق وتـــعـــاون مـــن قبل 
أبناء تلك املناطق«، أكد القيادي في الجماعة 
إن  البخيتي في تصريحات صحافية  محمد 

»سياسات السعودية واإلمارات ضد الجيران 
في املنطقة ال تعني بقاءهما بسالم«، ناصحا 
ــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي  ــــراجـ الــــســــعــــوديــــة »بـــــــأن تـ
املنطقة«. كما اعتبر املتحدث باسم الحوثيني، 
أن  السالم  املفاوض، حمد عبد  رئيس وفدها 
استهداف منشآت حيوية سعودية بطائرات 
من دون طيار أمــس جــاء للرد على »الجرائم 
أمام  اليمن، مضيفا »ال خيار  والحصار« في 

شعبنا الــعــزيــز إال الــدفــاع عــن نــفــســه«. وجــاء 
الهجوم في وقت كان وزير الخارجية األميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، يــنــتــقــل مـــن بـــروكـــســـل حيث 
التقى مــع نظرائه األوروبــيــني ورئــيــس حلف 
شمال األطلسي وأطلعهم على معلومات عن 
تهديدات »متصاعدة« من إيران، إلى سوتشي 
لالجتماع بالرئيس الروسي فالديمير بوتني 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي الفــروف  ووزيـ
مـــن دون أن يـــوحـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي بني 
الفروف وبومبيو بوجود أي توافق، سواء في 
إذ لخص  امللفات،  باقي  أو  بــإيــران  مــا يتعلق 
التي  القضايا  بالقول »معظم  الوضع  األخير 
تعرضنا لها في املحادثات لم تكن محل اتفاق 

بيننا«.
فــي غضون ذلــك، بــدا املــســؤولــون اإليــرانــيــون، 
أمس الثالثاء، ينحون لجهة نفي أي مسؤولية 
عن هجمات الفجيرة. ونقلت الوكالة اإليرانية 
لــأنــبــاء »إرنـــــا« عــن املــتــحــدث بــاســم الــبــرملــان 
بهروز نعمتي، قوله، أمس الثالثاء إن الهجوم 
الذي تعرضت له ناقالت قبالة ساحل اإلمارات 

هو »أذى إسرائيلي«.
مــن جــهــتــه، أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي، 
محمد جــواد ظريف، من الهند، عن قلقه »من 
ــال الــتــخــريــبــيــة املــشــكــوكــة  ــمـ الــتــصــرفــات واألعـ
في أمرها والتي تحدث في الوقت الراهن في 
املنطقة«، مضيفا »كنا قد توقعنا أن بعضهم 
املنطقة من خالل  التوتر في  زيــادة  سيحاول 
مــثــل هـــذه األعـــمـــال«. وتــحــدث عــن سياسيات 
خـــطـــرة تــســعــى جـــهـــات مــتــطــرفــة فــــي اإلدارة 

األميركية واملنطقة إلى فرضها.
وســاد تضارب في حجم الضرر الــذي أصاب 
للتخريب  تــعــرضــت  الــتــي  النفطية  الــنــاقــالت 
فـــــي املـــــيـــــاه االقــــتــــصــــاديــــة لـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الفجيرة،  إمــارة  من  بالقرب  املتحدة،  العربية 
وبينهما بحسب ما تأكد اثنتان تحمالن علم 
السعودية وهما »املرزوقة« و«أمجاد«، بينما 
تحمل الثالثة علم دولة اإلمارات »أي ميشيل« 
ناقلة نفط والــرابــعــة تحمل علم  أيــضــا  وهــي 
الــنــرويــج وتــدعــى »انــدريــا فــيــكــتــوري«. وفيما 
أكــد مــســؤول إمــاراتــي لــم يــحــدد اســمــه وجــود 
أضرار في أسفل هيكل السفينة النرويجية من 
الجهة الخلفية، أعلنت شركة توم النرويجية 
ــا فــيــكــتــوري  فـــي بــيــان أن نــاقــلــة الــنــفــط أنـــدريـ
تعرضت ألضرار هيكلية بعد أن »اصطدم بها 

جسم غير معروف«. 
ــر بـــيـــان لـــوزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي  وفــيــمــا ذكــ
السعوديتني  النفط  ناقلتي  أن  الــفــالــح  خــالــد 
لحقت بهما »أضــــرار كــبــيــرة«، أظــهــرت صــور 
الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة واطــلــعــت عليها 
وكالة »أسوشييتد برس«، أمس الثالثاء، عدم 

وجود أي ضرر ظاهر في ناقالت النفط. 
فــي املــقــابــل، شــوهــد حــاجــز عــائــم حـــول ناقلة 
ــه. مــيــشــيــل«، مـــا يشير  ــ الــنــفــط اإلمـــاراتـــيـــة »إيـ
ــفـــطـــي، وفـــق  ــى احــــتــــمــــال حـــــــدوث تــــســــرب نـ ــ إلــ

»أسوشييتد برس«.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي فــي واشــنــطــن لوكالة 
 تقييما مبدئيا توصل 

ّ
»أسوشييتد برس«، إن

 إيران 
ّ
إليه فريق عسكري أميركي أشار إلى أن

أو حــلــفــاءهــا اســتــخــدمــوا مــتــفــجــرات إلحـــداث 
ثــقــوب فـــي الـــســـفـــن.  وأوضـــــح أن  كـــل سفينة 
بها حــفــرة يــتــراوح طولها بــني 5 و10 أمــتــار، 
ويشتبه بأن ذلك ناجم عن شحنات متفجرة. 
كما قال مسؤول آخر لوكالة »رويترز« إن »من 
بـــني املــهــاجــمــني املــحــتــمــلــني جــمــاعــة الــحــوثــي 
إيــران  تدعمها  شيعية  فصائل  أو  اليمن  فــي 
لــهــا«، لكنه أردف أن  الــعــراق مقرًا  وتتخذ مــن 
»واشنطن ال تمتلك دليال دامغا على مخربي 

السفن األربع«.

عثمان لحياني

كل أزمة تنتهي بالحوار، وجميع 
االختيارات الجوهرية في عمق 

َرّد إلى الشعب 
ُ
املسألة التمثيلية ت

ليحدد الخيار األنسب عبر آلية 
االنتخابات، لكن في الجزائر التي 

تعيش ثورة شعبية هادئة حتى اآلن، 
تطرح االنتخابات الرئاسية املقبلة 
املقررة في الرابع من يوليو/تموز 

املقبل نفسها كعقدة ومأزق، أكثر 
 ومخرجًا. ثمة مغالطة 

ً
منها حال

بالغة البشاعة تضع كل دعوة 
توافقية إلى إرجاء االنتخابات لفترة 

محدودة ال تتجاوز نهاية السنة، 
تتولى خاللها حكومة مستقلة 
تهيئة الظروف السليمة وتعديل 
التشريعات املنظمة لالنتخابات 

ونقل صالحيات اإلعداد من وزارة 
الداخلية إلى هيئة عليا لتنظيم 

االنتخابات، في ميزان »مؤامرة« 
الخروج على الدستور وخلق فراغ 

دستوري. يحدث ذلك مع أن الجزائر 
تعيش هذا الفراغ واقعيًا وسياسيًا 

منذ إبريل/نيسان 2013، ومع 
أن أي جهد توافقي بالتعاون مع 

املؤسسات السيادية كفيل بايجاد 
أكثر من مخرج دستوري وتحديد 

موعد آخر لالنتخابات. كل سياسي 
عاقل يقول إن االنتخابات هي جزء 

من الحل بالتأكيد، وهي كذلك، 
وليس هناك أية آلية تمثيلية للشعب 

غير ذلك، لكن العقل السياسي 
يتدبر أيضًا في أن الجزائريني 

انتخبوا 14 مرة، فقط في عهد عبد 
العزيز بوتفليقة شعبيًا، دون أن 

 
ً
تكون أي من تلك االنتخابات حال

ألزمات مؤسساتية بالدرجة األولى، 
وسياسية واقتصادية بالدرجة 
الثانية. وحني ال تتوفر الظروف 

السليمة لالنتخابات، تصبح األخيرة 
مجرد تأجيل لألزمة وليس إال. 
في مراحل التأسيس لالنتقال 
الديمقراطي، يكون االستعجال 

في تنظيم االنتخابات دون توفر 
اشتراطاتها السياسية والتنظيمية 
أقرب الى عملية انتحارية وتسليم 

عشوائي قد يتحدد عليه أفق 
املستقبل. في انتخابات التسعينات 

عبرة وعظة. وفي حال نظمت 
االنتخابات املنتظرة في موعدها، 

في مثل ظروف االحتقان الشعبي 
والتهافت السياسي الراهنة، سيكون 

من الصعب تأمني التجمعات 
االنتخابية وتمكني املترشحني 

املحتملني شرح برامجهم في الشارع 
لشارع غاضب، وسيكون على 
الجيش )الذي يصّر على إجراء 
االستحقاق في موعده( نصب 

فرقة مدرعة عند كل مكتب اقتراع، 
ألن غالبية الشعب التي ترفض 

االنتخابات، لن تسمح بمصادرة 
مطالبها عبر استعجال انتخابي.
صحيح أن األمر يبدو كما لو أنه 
مناقض جدًا لروح الديمقراطية، 

عندما يتم رفض إجراء االنتخابات، 
التي يختار فيها الشعب رئيسه، 

في موعدها، لكن ثمة إجماع 
سياسي وشعبي في الجزائر على 

أن استحقاق يوليو مأزق وليس 
، ونفق وليس مخرجًا، لكون 

ً
حال

الظروف الراهنة ال تسمح بتنظيم 
االنتخابات. وفي هكذا وضع يصبح 
الخيار قائمًا بني الدستور والجزائر، 

وتكون الجزائر أولى باالختيار، 
وبني ضرورات تطبيق االستحقاق 
الدستوري املتضمن في املادة 102 
من الدستور، وبني الشعب، ويكون 

الشعب السيد أجدر باالنحياز.

الحوثيون يسلّمون الموانئ... وجبهة الضالع تحتدمالسيستاني يطلب من بغداد »النأي بالنفس«

أميركا: 
سنرّد على 
إيران بال حرب

الحدث

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

أثارت اللقاءات املفاجئة في بغداد، األسبوع 
املاضي، بني قيادات عراقية مختلفة والنائب 
السابق عبد الهادي الحكيم املقرب من املرجع 
عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، الــكــثــيــر مــــن الــتــكــهــنــات 
حــولــهــا، خــصــوصــا بــعــد لـــقـــاءات لـــه عــقــدهــا 

بشكل متسلسل مع رئيس الوزراء 
ــادل عـــبـــد املــــهــــدي ثــــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ عــ
برهم صالح والبرملان محمد الحلبوسي، تم 
اإلعـــالن عنها رسميا مــن دون تــنــاول فحوى 
التي  الصفة  وحتى  منها  والسبب  الــلــقــاءات 
قابل بها الحكيم الرئاسات العراقية الثالث. 

وأكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة رفــيــعــة املــســتــوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الحكيم  فــي بــغــداد لـــ
ــيـــة مــــن املــرجــعــيــة  ــمـ ــة بـــالـــغـــة األهـ ــالــ نـــقـــل رســ
الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف إلـــى الـــرئـــاســـات الــثــالث 
فـــي بـــغـــداد، أهــمــهــا تــلــك الــتــي كــانــت موجهة 
إلى عبد املهدي«.  وعبد الهادي الحكيم هو 
ابـــن رجـــل الـــديـــن مــحــمــد تــقــي الــحــكــيــم، دخــل 
االحتالل  عقب  الــعــراق  في  السياسة  مضمار 
األميركي للبالد عام 2003، وُعــنّي عضوًا في 
اعتزل  أنــه  إال  الجديد،  الدستور  كتابة  لجنة 
بالسنوات األخيرة العمل السياسي. وهو ما 
جعل زياراته األخيرة إلى بغداد بتوجيه من 

النجف مثار جدل واسع.
ووفـــقـــا لـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف اإلصـــــــالح، فــإن 
ــل خــــالل لــقــائــه األول بــعــادل  ــ »الــحــكــيــم أوصـ
املــهــدي رســالــة مــن املرجعية دعته فيها  عبد 
اتخاذ  أكثر صرامة وحزما في  أن يكون  إلــى 
القرارات، وعدم التراجع أمام ضغوط األحزاب 
مؤكدًا  الخاصة«،  في مصالحها  تصّب  التي 
ــل لــرئــيــس الــــــوزراء رســالــة  أن »الــحــكــيــم أوصــ
وواشنطن  بني طهران  الحالية  األزمــة  بشأن 
وهي ضرورة تجنيب العراق شظايا الصراع 
ــران، كـــون الشعب  ــ بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـ

الضالع، الحديدة ـ العربي الجديد

ــيـــني مــــن تــســلــيــم  ــع انــــتــــهــــاء الـــحـــوثـ ــ ــلـــى وقــ عـ
املتحدة،  األمم  إلى  الحديدة  موانئ محافظة 
بـــانـــســـحـــاٍب أحــــــادي الـــجـــانـــب، كـــانـــت جبهة 
املتحدة  األمــم  وأّكــدت بعثة  الضالع تستعر. 
أن  الثالثاء،  أمــس  اليمن،  غــرب  الحديدة،  في 
موا موانئ املحافظة )الصليف، 

ّ
الحوثيني سل

رأس عيسى، الحديدة( إلى »خفر السواحل«، 
ــه أن هــنــاك  ــ ــهــا اعـــتـــبـــرت فــــي الــــوقــــت ذاتــ

ّ
لــكــن

»الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل« إلزالــــــة كـــافـــة املــظــاهــر 
العسكرية من املرافئ. وذكرت »لجنة تنسيق 
ــــالل مــؤتــمــر  ــان خـ ــيـ ــتــــشــــار« فــــي بـ إعـــــــادة االنــ
صــحــافــي فــي الــحــديــدة، أن رئــيــســهــا الفريق 
مايكل لوليسغارد رّحب بتسليم أمن املوانئ 
لخفر الــســواحــل وبــالــجــهــود املــبــذولــة إلزالـــة 
جــمــيــع املـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة مـــن املـــنـــشـــآت«. 
وتــابــعــت: »ال يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــن العمل 
الذي يتعني القيام به إلزالة هذه املظاهر، لكن 

التعاون كان وما زال جيدًا للغاية«. 
الحوثيني  همت 

ّ
ات اليمنية  الحكومة  أن  ومــع 

ــد بــمــواصــلــة »الــتــالعــب«،  لــيــل الــســبــت ـــــ األحــ
ــّررة« تــتــمــثــل  ــ ــكـ ــ ــّدثـــت عــــن »مـــســـرحـــيـــة مـ ــحـ وتـ
الحوثيني  أن  إلـــى  مــشــيــرة  املـــوانـــئ،  بتسليم 
ــمــون األمـــــن إلــــى عــنــاصــر تــابــعــني لهم 

ّ
يــســل

بلباس مدني، إال أن بعثة األمم املتحدة ذكرت 
أن لوليسغارد زار موانئ الحديدة والصليف 
ــادة انــتــشــار  ــ ورأس عــيــســى لــلــتــحــقــق مـــن إعــ
قوات الحوثيني. وأشــارت إلى أن »فرق األمم 
املتحدة تقوم بمراقبة عملية إعادة االنتشار 
النحو  على  تنفيذها جزئيا  تم  والتي  هــذه، 
الــــذي اتــفــقــت عــلــيــه األطـــــراف الــيــمــنــيــة ضمن 
مــفــهــوم املــرحــلــة األولـــــى«. واعــتــبــرت أن هــذه 
»خــطــوات أولـــى مهمة بــاعــتــبــارهــا جـــزءًا من 
عمليات إعادة االنتشار األوسع في الحديدة 
التي أعرب كال الطرفني اليمنيني عن استمرار 

عن األداء الحكومي في عدد من امللفات وال 
سيما الــخــدمــيــة مــنــهــا«. بــيــانــات الــرئــاســات 
الثالث التي أعقبت اللقاءات مع عبد الهادي 
الحكيم، جاءت على نحو واحد تقريبا. ففي 
بيان رئيس الـــوزراء عــادل عبد املــهــدي، قال 
داخلية مختلفة،  »تّمت مناقشة شــؤون  إنــه 
كــمــلــفــات الـــخـــدمـــات والــتــخــطــيــط الــحــكــومــي 
والــســيــول  بــالــفــيــضــانــات  املتعلقة  للقضايا 
والــــزراعــــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وصـــــواًل إلــى 
العالقات الخارجية واالتفاقيات والشراكات 
ــــالل زيـــارتـــيـــه  ــتـــي وقـــعـــهـــا عـــبـــد املــــهــــدي خـ الـ

األخيرتني إلى فرنسا وأملانيا«.
لرئيس مجلس  اإلعــالمــي  املكتب  تــطــرق  كما 
ــارة الــحــكــيــم لرئيس  ــ ــنـــواب إلـــى أســـبـــاب زيـ الـ
الـــبـــرملـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، مــوضــحــا في 
بيان، أن »الــزيــارة ناقشت تطورات األوضــاع 
السياسية في البالد، وجهود مجلس النواب 
في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي 
الــخــدمــات للمواطنني  مــن أجــل تقديم أفــضــل 

لتحسني الواقعني الخدمي واالجتماعي«.
ــابـــل، أكــــد املــكــتــب اإلعــــالمــــي لــرئــيــس  ــقـ فـــي املـ
الجمهورية برهم صالح، أن »اللقاء مع النائب 
السابق عبد الهادي الحكيم استعرض بشكل 
تــفــصــيــلــي األوضــــــــاع الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــا يــخــص الــحــكــومــة ومــجــلــس  الـــراهـــنـــة فـــي مـ
املدني  واملجتمع  السياسية  والــقــوى  الــنــواب 
التنسيق  إلــى  إضــافــة  واملنظمات،  واألحــــزاب 
املــلــحــوظ بـــني الـــرئـــاســـات، وكـــذلـــك التصعيد 
والــدور  املنطقة  الــذي تشهده  الحاد  والتوتر 
ــــذي يــمــثــلــه الـــعـــراق فـــي حلحلة  األســـاســـي الـ

األمور املعقدة فيها«.
مــن جهته، اعتبر الــقــيــادي فــي ائــتــالف دولــة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري 
»العربي  املــالــكــي، فــتــاح الــشــيــخ، فــي حــديــٍث لـ
الجديد«، أن »زيــارة عبد الهادي الحكيم إلى 
الــرئــاســات الــثــالث جــــاءت لتعبر عــن رســالــة 

ــا(، بــــني الــــقــــوات املـــشـــتـــركـــة الــتــابــعــة  ــنــــوبــ )جــ
لــلــحــكــومــة ولــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، مــــن جــهــة، 
وسط  ثانية،  ناحية  من  الحوثيني  وجماعة 
موجات نزوح كبيرة تشهدها عشرات القرى 
ــوات لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة واإلغــاثــيــة  ــ ودعــ
الدولية لوقف الحرب وإغاثة النازحني وفك 

الحصار عن السكان املحاصرين.
وكــشــف ســكــان مــحــلــيــون فــي مــديــنــة قعطبة 
والـــقـــرى الــتــابــعــة لــهــا فــي شــمــالــهــا وغــربــهــا، 
ازدادت مع ساعات  العسكرية  املواجهات  أن 
الــصــبــاح األولــــى أمـــس الــثــالثــاء، فــي مناطق 
حجر وشمال قعطبة في قردح ونقيل الشيم 
وقرى حمر. ويستخدم الطرفان جميع أنواع 
السالح الخفيف واملتوسط والثقيل، كما يتم 
ــــرت مــصــادر  قــصــف املــنــاطــق عــشــوائــيــا. وذكـ
طبية وسكان محليون أن الحوثيني قصفوا 
قرى جنوب قعطبة في منطقة سناح، ما أدى 
إلى وقوع إصابات بني املدنيني، بينهم أطفال 
ــاء، وســــط مــطــالــب بــتــجــنــيــب املــدنــيــني  ونــــســ
والقصف  الصراع  بالسكان  اآلهلة  واملناطق 

العراقي تعب جدًا وال يريد أي مشاكل أمنية 
أخــــرى«. وكــشــف عــن أن »الــفــصــائــل العراقية 
املــســلــحــة املـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران، فــهــمــت مــوقــف 
مــن غير  لكن  أيضا  السيستاني  املــرجــع علي 

املؤكد أنها ستلتزم به«.
ــى أن »الــــلــــقــــاءات نــاقــشــت  ــ وأشـــــــار أيـــضـــا إلـ
ــادات سياسية  ــيـ وجــــود ضــغــوط مـــن قــبــل قـ
استبدال عبد  الدينية بهدف  املرجعية  على 
املـــهـــدي، وذلــــك بــســبــب مـــا يــشــاع عـــن تــدخــل 
املــرجــعــيــة فـــي اخـــتـــيـــاره لــرئــاســة الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــــن قــبــل  ــيــــا لـــحـــكـــومـــتـــه مـ ــا إضــــافــ ــمــ ــلـــب دعــ طـ
أوصلت  كما  النجف.  فــي  الدينية  املرجعية 
املــرجــعــيــة إلــيــه مــا مــفــاده أنــهــا غــيــر راضــيــة 

حدة 
ّ
املت التزامهما بها«. وذكــرت بعثة األمــم 

لــالتــفــاقــات »يقتضي  الــفــعــال«  »الــتــنــفــيــذ  أن 
تعزيز وجود األمم املتحدة في املوانئ لدعم 
إدارتها من قبل شركة موانئ البحر األحمر، 
كما يتطلب تعزيز مراقبة آلية األمم املتحدة 
للتحقق والتفتيش وفقا التفاقية الحديدة«. 
وشّددت على أن »التنفيذ الكامل لهذا االتفاق 
ــادة الــــســــالم واالســـتـــقـــرار  ـــ ـــروري إلعــ ـــ ــــر ضـ أمـ
ــول املـــســـاعـــدات  ــ ــــى الـــيـــمـــن، ولـــضـــمـــان وصــ إلـ
اإلنــســانــيــة بشكل فــّعــال إلـــى الــبــالد حــيــث ال 
يــزال املاليني في حاجة إلــى هــذه املساعدات 
إلنــقــاذ حــيــاتــهــم«. بـــــدوره، حــث لــولــيــســغــارد 
ــات  ــفـــاوضـ ــن املـ ــاء مــ ــهــ ــتــ ــرفـــني عـــلـــى »االنــ ــطـ الـ
املعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتني 
األولـــى والــثــانــيــة مــن اتــفــاق الــحــديــدة«. ومن 
املقّرر أن يعقد مجلس األمن الدولي اجتماعا 
حــول الــحــديــدة الــيــوم األربــعــاء، وفــقــا ملــا كان 

مقررًا الشهر املاضي.
ميدانيا، اشتدت املواجهات العسكرية شمال 
قعطبة وغربها، في شمال محافظة الضالع 

ــراق يــجــب أن ال يــكــون طــرفــا  ــعـ مــفــادهــا أن الـ
فـــي مــعــادلــة يــمــكــن أن يــخــســر أحـــد طــرفــيــهــا، 
بنفسها  بالنأي  العراقية  الحكومة  وملطالبة 
عــــن األزمـــــــة األمـــيـــركـــيـــة اإليــــرانــــيــــة، مــــن أجـــل 
الــحــفــاظ على الــعــالقــات الــخــارجــيــة املــتــوازنــة 
مــع جميع األطـــــراف«. وأكـــد أن »بــقــاء الــعــراق 
مــتــوازنــا فــي عــالقــاتــه مــع دول الــجــوار يصب 

في مصلحة البالد«.
ودعا الشيخ بدوره »السياسيني الذين لديهم 
صلة بإيران إلى أن يكونوا أكثر وعيا وحذرًا، 

وعدم االنجرار واالستفزاز إلقحام 
الحكومة العراقية في أمور ال تحمد عقباها«، 
مــضــيــفــا أن »مـــن أقــصــدهــم هـــم الــســيــاســيــون 
املوجودون في هيكل الحكومة، والسياسيون 
الذين لديهم صلة مع الدولة املجاورة إيران«.

إلى ذلك، ذكر النائب عن تيار الحكمة الوطني 
البخاتي، في حديٍث لوكاالت محلية،  جاسم 
الدينية  املرجعية  بعثتها  التي  »الرسائل  أن 
للرئاسات الثالث عبر الحكيم، جاءت من أجل 
تنبيه السلطات العراقية بشقيها التشريعي 
والتنفيذي من امتعاض املرجعية من اإلرباك 
ــن خــــــالل تـــأخـــر  ــ ــي الـــحـــكـــومـــة مـ ــ ــل فـ الــــحــــاصــ
اللجان  الــوزاريــة، ورئــاســات  التشكيلة  إكمال 
التي  بالتشريعات  االهتمام  وعــدم  النيابية، 

لها عالقة بتقويم الدولة«.
الخبير بالشأن السياسي علي غالب، أوضح 
النجف  بــني  املعلنة  الــخــالفــات غير  »أحـــد  أن 
وطـــهـــران قـــد يــظــهــر قــريــبــا لــلــســطــح، وهـــو أن 
ــــدم زج  مـــوقـــف املــــرجــــع عـــلـــي الــســيــســتــانــي عـ
أو مساومة من  بــأي صفقات تصفية  العراق 
قبل اإليرانيني. وظهر هــذا األمــر في موجات 
تــجــنــيــد الــعــراقــيــني مـــن قــبــل أطـــــراف إيــرانــيــة 
ــد فــي ســوريــة،  للقتال الـــى جــانــب بــشــار األسـ
ــيــــوم وإن كـــانـــت مــتــوقــعــة مــن  ــل الــ ــائــ والــــرســ
النجف لكنها تعبر عن الخالف بني الجانبني 

بصورة أكبر«.

العشوائي. وفشل الطرفان في إحراز أي تقدم 
الحوثيون  الذي يسعى  الوقت  ميداني. ففي 
لــلــدخــول إلـــى مــديــنــة قعطبة والـــوصـــول إلــى 
ســنــاح والــســيــطــرة عــلــى مــقــر األمــــن املــركــزي 
فإن  املحافظة،  ومقر  السجن  وأيضا  سابقا، 
القوات املشتركة التابعة للحكومة والتحالف 
تسعى إلى إبعاد الحوثيني عن هذه املواقع 
والسيطرة على  منها  االقــتــراب  من  ومنعهم 

مدينة قعطبة وضواحيها.
وعلى خلفية املواجهات العسكرية املشتعلة، 
ــا قـــرى  تــشــهــد مـــنـــاطـــق وقــــــرى حـــجـــر وأيــــضــ
مناطق  كبيرًا نحو  نــزوحــا  واملــديــنــة  قعطبة 
الكثير  إن  يــقــول ســكــان محليون  فيما  عـــدة، 
مــنــهــم مـــحـــاصـــرون داخـــــل مــنــازلــهــم بسبب 
ــراء  ــم يــســتــطــيــعــوا شــ ــم لــ ــهــ املــــواجــــهــــات، وأنــ
احــتــيــاجــاتــهــم املــعــيــشــيــة، وســــط مــنــاشــدات 
إلبــعــاد املــواجــهــات عــن املــدنــيــني. وذكـــر أحــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه وعائلته  املــدنــيــني لـــ
مــحــاصــرون ولـــم يــنــامــوا مــنــذ يــومــني بسبب 
املواجهات. ويعاني النازحون الذين اتخذوا 
مــن املـــدارس والــعــراء سكنا لهم، مــن أوضــاع 
عــدة من  فــي مناطق  للغاية  إنسانية صعبة 
الضالع أو املوجودين في مناطق املواجهات. 
ــدم وصــــول  ــ وتـــتـــفـــاقـــم أوضـــاعـــهـــم نــتــيــجــة عـ
املـــســـاعـــدات، وعــــدم قــــدرة الــكــثــيــر مــنــهــم على 
تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــرضــى. وأفــــاد 
الحوثيون بــأن »طيران الــعــدوان )فــي إشــارة 
اإلماراتي(  السعودي  التحالف  إلى مقاتالت 
 17 غارة على مديرية عبس، في محافظة 

ّ
شن

حجة«. وأوضــح مصدر أمني حوثي لوكالة 
األنـــبـــاء الــيــمــنــيــة )ســـبـــأ(، الــتــابــعــة لـــ«أنــصــار 
الله«، أن »طائرات العدوان التجسسية حلقت 
بكثافة في أجــواء محافظة الحديدة، وأطلق 
ــة 48 قــذيــفــة مــدفــعــيــة على  ــزقـ ــرتـ الــــغــــزاة واملـ
من  متفرقة  مناطق  فــي  املــواطــنــني  ممتلكات 

مديرية حيس«.

أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس الثالثاء، على »تويتر«، أن »فيلق 
يعمل  سليماني(،  قاسم  )بقيادة  اإليراني  الثوري  للحرس  التابع  القدس 
معسكرات  في  له  تابعة  مليشيات  وتجهيز  وتسليح  تدريب  على 
تدريب في لبنان، وكذلك في إيران«. واعتبرت أن »الهدف من ذلك هو 
استخدام هذه المليشيات في حروب الوكالة، وإشاعة عدم االستقرار 
في عموم الشرق األوسط«. وجاء موقف الخارجية بعد ساعات على 

هجوم الحوثيين على مواقع نفطية سعودية.

»تدريب وتسليح في لبنان«

برز موقف عراقي 
الفت، أمس الثالثاء، بما 
يتعلق بالتوتر األميركي 

ـ اإليراني المتصاعد، 
على لسان رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، 
الذي قال من دون 

توضيح، إن » المؤشرات 
التي تصل إليه من 

المحادثات مع الواليات 
المتحدة وإيران تفيد 

بأن األمور ستنتهي على 
خير«، على الرغم من 

التصعيد الراهن. وقال 
عبد المهدي في 
مؤتمر صحافي إن 

»بغداد تتواصل بشكل 
منتظم مع طهران 
وواشنطن وتحاول 

خفض التوتر«.

تفاؤل 
عراقي بنهاية 

سلمية

تحركات بومبيو 
قادته من بروكسل إلى 

)Getty( سوتشي

تقرير خاص

خفر السواحل سيطر على الموانئ )فرانس برس(
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حكاية إضافية للتهجير: ال لوطن بديل وال للتعويض

تعزيز االستيطان في زمن ترامب... باألرقام

45
سياسة

  شرق
      غرب

الخارجية الفلسطينية: 
سنُسقط »صفقة القرن«

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أمس الثالثاء، على »إصــرار الشعب 
ــاط خــطــة  ــ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى إسـ
ــة لــتــصــفــيــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ اإلمـــــــــــــــالءات األمـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املـــعـــروفـــة 
»صــفــقــة الـــقـــرن«، مشيرة  إعــالمــيــا بـــ
ــاء الـــذكـــرى  ــيــ إلـــــى أن »مـــنـــاســـبـــة إحــ
الـ71 للنكبة ستشكل منصة انطالق 
حـــقـــيـــقـــيـــة ملـــجـــابـــهـــة مـــــا يــــحــــاك مــن 
قيام  إلجــهــاض  خارجية  مخططات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا  ــدولــ الــ
الالجئني«.  الشريف، وعــودة  القدس 
وجـــــــددت الـــخـــارجـــيـــة عــشــيــة ذكــــرى 
النكبة التي تصادف اليوم األربعاء، 
معركتها  في  »ماضية  أنها  التأكيد 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى 
األصعدة وفي املحافل كافة إلسقاط 

رواية االحتالل«.
)قنا(

الجامعة العربية 
تطالب بحماية دولية 

للفلسطينيين
ــيــــة،  ــعــــة الـــــــــــدول الــــعــــربــ أكـــــــــدت جــــامــ
ــة  ــلــ ــلــــى »مــــواصــ أمـــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، عــ
دعــــمــــهــــا الــــكــــامــــل لــــنــــضــــال الـــشـــعـــب 
ــى أنــهــا  ــ ــيـــرة إلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، مـــشـ
عــالــيــا تضحياته وصــمــوده  »تــثــمــن 
ــه وثـــبـــاتـــه فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــ عـــلـــى أرضـ
ــلــــي، وإصـــــــراره  االحــــتــــالل اإلســــرائــــيــ
على استعادة حقوقه وإقامة دولته 
املستقلة«. وطالبت في بيان أصدره 
العربية  ــي  ــ واألراضـ فلسطني  قــطــاع 
املحتلة بمناسبة الذكرى 71 للنكبة، 
»الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر نــظــام حماية  بـــ
ــيــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  دولــ

طريق إنهاء االحتالل«.
)قنا(

سلفاكير يدعو مشار 
للعودة إلى جنوب 

السودان

جـــّدد رئــيــس دولـــة جــنــوب الــســودان 
)الصورة(، أمس  سلفاكير ميارديت 
الـــثـــالثـــاء، دعـــوتـــه زعـــيـــم املــعــارضــة 
املـــســـلـــحـــة ريـــــك مـــشـــار إلـــــى الـــعـــودة 
ــلـــبـــالد لـــتـــســـريـــع تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة  لـ
ــتــــه فــتــح  ــيــ الـــــــســـــــالم، مــــعــــربــــا عــــــن نــ
»صفحة جديدة« معه. جاء ذلك في 
البرملان  أمــام  سلفاكير  ألقاها  كلمة 
الجديدة.  افتتاح دورتــه  القومي في 
ــالـــدعـــوة إلــــى ريــك  ــه بـ وقــــــال: »أتــــوجــ
ــى الـــــبـــــالد، ألنـــي  ـــ ــلــــعــــودة إلـ ــار لــ مــــشــ
ســامــحــتــه بـــالـــكـــامـــل، كــمــا أريــــــده أن 
يــكــون شــريــكــا لــلــســالم؛ فــهــو لــم يعد 

معارضا بالنسبة لي«.
)األناضول(

الصومال: مقتل 4 
أشخاص في اعتداء 

لـ»الشباب«
ــاء،  ــثـــالثـ ـــتـــل 4 أشــــخــــاص، أمـــــس الـ

ُ
ق

فـــي تــفــجــيــر انــتــحــاري نــفــذتــه حــركــة 
»الشباب« ضد مركز حكومي وسط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــقــديــشــو، 
حسبما أفـــاد مــصــدر أمــنــي وشهود 
ــال مـــصـــدر بــالــشــرطــة، إن  ــ ــيـــان. وقـ عـ
ــارة مــفــخــخــة  ــيــ »انـــتـــحـــاريـــا فـــّجـــر ســ
داخــــــل مـــقـــر نـــاحـــيـــة ورطـــيـــغـــلـــي، مــا 
أّدى إلـــى وقـــوع خــســائــر بــشــريــة في 

صفوف العاملني«.
 )األناضول(

اجتماع أميركي ـ أفغاني 
في كابول

ــقـــدت مـــســـاعـــدة وزيــــــر الــخــارجــيــة  عـ
األمـــيـــركـــي ألـــيـــس ويـــلـــز )الــــصــــورة(، 
الــثــالثــاء، فــي القصر  اجتماعا أمــس 
ــع الـــقـــيـــادة  ــ الــــرئــــاســــي األفــــغــــانــــي مـ
التي  املساعدات  وبحثت  األفغانية، 
تــقــدمــهــا واشــنــطــن وســبــل تخفيض 
املصاريف األميركية في أفغانستان. 
ــتــل تسعة مدنيني 

ُ
فــي ســيــاق آخـــر، ق

ــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة  ــلــ خــــــالل عـــمـــلـــيـــة لــ
الـــخـــاصـــة فـــي مـــديـــريـــة دايـــمـــيـــر داد 
لــلــعــاصــمــة  املــــجــــاور  وردك  بــإقــلــيــم 

األفغانية كابول.
)العربي الجديد(

غزة ــ ماهر عبد الرحمن

دفـــعـــت أحــــــداث الــقــتــل ومـــشـــاهـــد الــتــعــذيــب 
واعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وعصاباته 
عبد  الفلسطيني  املعمر  عــقــود،  مــدى  على 
الهادي العبد قديح، البالغ 100 عام، من بلدة 
خــزاعــة شــرقــي مــديــنــة خـــان يــونــس جنوب 
قطاع غــزة، إلــى تدوين شريط ذكرياته عن 
تلك األحداث، التي عايشها بعد والدته عام 
1919، وذلك بدءًا من شبابه، مرورًا بأحداث 
النكبة عام 1948، ووصواًل إلى العام 2010. 
تـــدويـــنـــات املــعــمــر الــفــلــســطــيــنــي جــــاءت في 
كتيب من خمسني صفحة يحكي فيه بعضا 
مما رأته عيناه إبان  تهجير الفلسطينيني 
مــن قــراهــم وبــلــداتــهــم األصــلــيــة، عندما كان 
ـــص قــديــح 

ّ
ــلـــخ ــا. ويـ ــامــ عـــمـــره وقـــتـــهـــا 28 عــ

»الــعــربــي الــجــديــد« مـــا جـــاء فـــي الــكــتــيــب،  لـــ
ويبدأ بالحديث عن عمله في مدينة يافا في 
مجالي الزراعة والتجارة، متحدثا عن كروم 
مساحات  وعــن  والبطيخ،  والبرتقال  الــلــوز 

مضت حكومة االحتالل اإلسرائيلي قدما في 
اإلنفاق املفرط على مستوطناتها في الضفة 
الغربية املحتلة في أعقاب انتخاب الرئيس 
األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، طــبــقــا لــبــيــانــات 
»أسوشييتد  وكالة  عليها  حصلت  رسمية 
 رئيس 

ّ
بـــرس«، ليتأّكد بذلك املــؤّكــد فــي ظــل

منحاز بشكل واضح لصالح إسرائيل على 
حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــني وحـــقـــوقـــهـــم، وغــيــر 
آبــه بكل الــقــوانــني والــشــرع الــدولــيــة فــي هذا 
لتصفية  تــســعــى  إدارتـــــــه  إن  بـــل  ال  ــأن.  الــــشــ
إمــــالءات  خــطــة  عــبــر  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
املعلومات  وتــؤّكــد  الــقــرن«،  بـ«صفقة  تعرف 
ــر، ال سيما فــي ما  املــتــوالــيــة عنها هـــذا األمــ
الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة على  بــفــرض  ق 

ّ
يتعل

ــفـــة. وســبــق  جــمــيــع املـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الـــضـ
أن أشـــار كــل مــن مــؤيــدي حــركــة االستيطان 

سيكون أمام رئيس حكومة االحتالل املكلف، 
والعشرين  التاسع  حتى  نتنياهو،  بنيامني 
من شهر مايو/أيار الحالي، لتشكيل حكومته 
الــخــامــســة، بعد أن حصل أول مــن أمــس على 
تــمــديــد ملـــدة أســبــوعــني، وفــقــا لــقــانــون أســاس 
الحكومة. وواجــه نتنياهو مناورات األحزاب 
ومحاوالت كل منها ابتزازه لتحقيق مكاسب 
إضافية لها ولجمهور ناخبيها، بعد معركة 
ــيــــل روتـــيـــنـــا  عــــض أصــــابــــع بــــاتــــت فــــي إســــرائــ
عــقــب كل  الــحــكــومــات  يــرافــق عمليات تشكيل 

انتخابات.
وتـــبـــدو حـــظـــوظ نــتــنــيــاهــو هــــذه املـــــرة وافــــرة 
ائتالفه  امتالك  عــدة، تتجاوز مسألة  ألسباب 
اليمني  أحـــزاب  تملك  وال  البرملانية.  األغلبية 
املـــرشـــحـــة لــلــمــشــاركــة فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
الخامسة، وهي تحالف أحزاب اليمني الديني 
الــيــهــودي،  )الــبــيــت  االســتــيــطــانــي  الصهيوني 
وعوتصماه يهوديت وإيحود لئومي(، وحزبا 
شــاس ويــهــدوت هــتــوراة )للحريديم( وحــزب 
ليبرمان،  أفيغدور  بقيادة  بيتيونو  يسرائيل 
وحـــزب كــوالنــو بــقــيــادة وزيـــر املــالــيــة موشيه 
كاحلون، خيارًا آخر أو شريكا للحكومة يلبي 
باستثناء  )ربــمــا  ونــزواتــهــا  كــل مطالبها  لها 
لتهديداتها  خاضعا  ويكون  ليبرمان(  حــزب 
وابتزازها أفضل من نتنياهو، خصوصا في 
فــرص صدور  القضائية وارتــفــاع  ظل ورطته 
قرار رسمي بتقديم لوائح اتهام رسمية ضد 

نتنياهو وتقديمه للمحاكمة.
موعد  تبكير  كــان  التي  النقطة،  هــذه  وتشكل 
االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة من نوفمبر/

الرسمي  موعدها  وفــق  املقبل  الثاني  تشرين 
سابقا إلى التاسع من إبريل/ نيسان املاضي، 
مفتاحا لرسم مالمح حكومة نتنياهو املقبلة 
وخطوطها العريضة، خصوصا بعد الكشف 
أول من أمس عن سعي نتنياهو إلى تضمني 
املقبل نصا ملزما  الحكومي  االئــتــالف  اتــفــاق 
بــتــمــريــر قــــانــــون لــتــعــديــل قــــانــــون الــحــصــانــة 
ــات املــحــكــمــة  ــيــ ــيـــد صــــالحــ ــيـ ــقـ الـــبـــرملـــانـــيـــة وتـ
التدخل  من  يمنعها  بما  العليا،  اإلسرائيلية 
ــانــــون( يحمي  ــرار مـــن الــكــنــيــســت )قــ ــ ــاء قـ إللـــغـ
منصب  يشغل  دام  مــا  املــحــاكــم  مــن  نتنياهو 
رئيس الحكومة. وهي نقطة ال تفيد نتنياهو 
وحــــده، بــل تشكل نقطة الــتــقــاء مــع اثــنــني من 
الــوزراء املقبلني )وهما يعقوف ليتسمان من 
يهدوت هتوراة، وأريه درعي من شاس( تدور 
جنائية،  مخالفات  ارتكابهما  حــول  شبهات 
وخـــيـــانـــة األمــــانــــة الـــعـــامـــة وســــــوء اســـتـــخـــدام 
الــســلــطــة، ويــمــكــن لــتــعــديــل قـــانـــون الــحــصــانــة 

األرض املزروعة بالقمح والشعير، موضحا 
في  السيطرة عليها  تّمت  األراضـــي  تلك   

ّ
أن

إنه  النكبة عــام 1948. يقول  أعــقــاب أحـــداث 
عمل فــي يــافــا فــي بساتني الــبــرتــقــال، حيث 
ــان مـــشـــرفـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــمـــال،  ــ كـ
في   1931 عـــام  للقهوة  فــي مطحنة  وكــذلــك 
اسم  تحفظ  ذاكــرتــه   

ّ
أن كما  نفسها.  املدينة 

صاحب الدكان الذي عمل به، ويدعى سليم 
فضل في سوق الصالحي بيافا.

ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــذلـــك  ــّمــ ــعــ ويـــســـتـــرجـــع املــ
مــشــاهــد وضـــع الــســلــك الــفــاصــل عـــام 1951 
املحتلة،  الفلسطينية  ــــي  واألراضـ غـــزة  بــني 
حينما تقّدمت 9 عربات عسكرية مصفحة؛ 
ــــري، وثـــالثـــة  ــــصــ ثــــالثــــة مـــنـــهـــا لـــلـــجـــيـــش املــ
لإلسرائيليني، وثالثة أخرى تعود ملراقبني 
دوليني، نحو قريته خزاعة لوضع الحدود 
الـــتـــي تــفــصــل الـــقـــطـــاع عــــن املـــنـــاطـــق الــتــي 
بعد  قريته   

ّ
أن ويوضح  إسرائيل.  احتلتها 

مــرور أشهر عدة من تاريخ النكبة، اكتظت 
بالعائالت املهّجرة من مدنها الفلسطينية، 
خصوصا من سلمة في قضاء يافا، ومدينة 

بئر السبع.
ويسرد قديح حكايته مع إحدى املعارك في 
تلك الفترة، والتي دارت بني الجيش املصري 
 
ً
قائال اإلسرائيلي شــرق خزاعة،  واالحــتــالل 
إنــه نتيجة االعـــتـــداءات وبــعــد قــتــال شديد، 
خــــرج الــجــمــيــع مـــن الــقــريــة واتـــجـــهـــوا نحو 
أربعة  مدينة رفــح في سيناء ومكثوا فيها 
 القوة التي استخدمها 

ّ
أشهر. ويشير إلى أن

جيش االحتالل في ذلك الوقت كانت كبيرة، 
فــيــمــا لم  فــظــيــعــة،  ــزرة  وأّدت الرتــــكــــاب مـــجـ
البسطاء في حينه  الفلسطينيني  يكن لدى 
أي أســلــحــة لــلــمــواجــهــة. وعـــلـــى مــســافــة 10 
الحالي  إقــامــتــه  محل  مــن  فقط  كيلومترات 

ومــنــتــقــديــهــا إلــــى »تــأثــيــر تـــرامـــب« فـــي هــذا 
الــوديــة تجاه  الرئيس   مقاربة 

ّ
إن إذ  الــشــأن، 

املستوطنات تؤدي إلى املزيد من البناء في 
الضفة الغربية. وتظهر األرقام اإلسرائيلية 
»أسوشييتد  عليها  حصلت  التي  الجديدة 
بــرس« بناء على طلب حرية املعلومات من 
وزارة املالية اإلسرائيلية، زيادة في اإلنفاق 
بنسبة 39 باملائة في عام 2017 على الطرق 
واملــدارس واملباني العامة في جميع أنحاء 
اإلحصائيات  تظهر  كذلك،  الغربية.  الضفة 
الحكومية أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة 
الغربية في 2017، وهو أول عام لترامب في 
املــنــصــب، ارتــفــع مــن 1.19 مــلــيــار شيكل في 
2016، إلى 1.65 مليار شيكل )459.8 مليون 
دوالر(. وكانت إحصائيات 2017 هي األعلى 
خالل 15 عاما من البيانات املقدمة من وزارة 

الذي يسعى نتنياهو إلقراره، أن يضمن لهما 
هما أيضا البقاء في منصبيهما.

ــتـــالقـــي فــــي مـــصـــالـــح نــتــنــيــاهــو )عــلــى  ــذا الـ ــ هـ
املحاكمة،  من  بحمايته  الشخصي،  املستوى 
مــع وزيـــري شــاس ويــهــدوت هــتــوراة( يــوازيــه 
تــــــالٍق فــــي املـــصـــالـــح عـــلـــى املـــســـتـــوى الــفــكــري 
واأليـــديـــولـــوجـــي مـــع أعـــضـــاء تــحــالــف أحـــزاب 
يعتبرون  الذين  االستيطاني،  الديني  اليمني 
املحكمة اإلسرائيلية العليا، عائقا أمام إفالت 
أيـــاديـــهـــم فــــي ســـلـــب األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإقامة  املحتلة  الغربية  الضفة  فــي  الخاصة 
ــلـــيـــهـــا. كـــمـــا يـــعـــتـــبـــرون  بــــــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـ
ــــالق املــشــاريــع  ــام إطـ ــ املــحــكــمــة الــعــلــيــا ســــدًا أمـ
واملـــخـــطـــطـــات االســتــيــطــانــيــة الــحــكــومــيــة في 
الضفة الغربية املحتلة، أو في تقليص وحتى 
حرمان الفلسطينيني من أي مسار قانوني أو 
قضائي لالعتراض على ممارسات االحتالل. 
القانوني  الوضع  »لتصحيح  سعيهم  ــوج 

ُ
وت

العام املاضي  القائم« بحسب مفاهيمهم، في 
بقرار وزيرة القضاء اإلسرائيلية السابقة من 
بإقامة  أيليت شاكيد  الــيــهــودي،  البيت  حــزب 
محكمة لوائية في القدس تكون العنوان األول 
وبشكل  شخصيا  املتضررين  للفلسطينيني 
طرف  ع 

ْ
ومن االستيطان،  عمليات  من  مباشر 

ثالث )مثل جمعيات حقوقية إسرائيلية مثل 
منظمتي »بتسيلم« و»ييش دين«( من التوجه 
إلى املحكمة العليا كممثلة عن الفلسطينيني 

املتضررين.
املــؤيــدة  السياسية  نتنياهو  مــصــالــح  تــالقــي 
لـــالســـتـــيـــطـــان، مــــع مـــصـــالـــح الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي 

الــتــوّســع فــي هــذه املــســاحــات الشاسعة من 
 ذلك تّم 

ّ
فلسطني التاريخية«، مشيرًا إلى أن

والخراب،  والتدمير  والقتل  النار  على وقع 
ولم يقم أحد ببيع أرضه كما يزعم البعض 
الــيــوم. »أحـــداث ســـوداء« هــو الــوصــف الــذي 
ــره بــنــكــبــة  ــيــ ــذكــ يـــســـتـــخـــدمـــه قــــديــــح عـــنـــد تــ
إسرائيل  1948، حني قضمت  عــام  فلسطني 
الفلسطينية،  األراضــــي  مــن  كبيرة  مساحة 
وســيــطــرت عــلــى الــبــلــدات والــقــرى وهــّجــرت 
ــم مـــن مـــرور  أصــحــابــهــا مــنــهــا. وعـــلـــى الـــرغـ
هذه   

ّ
أن إال  التهجير،  على  طويلة  ســنــوات 

األحداث ما زالت عالقة بذهن املعّمر قديح، 

 »هذا 
ّ
عباس، انتقادات أكثر حدة، إذ قال إن

 اإلدارة األميركية الحالية شجعت 
ّ
يثبت أن

ــنـــذ احـــتـــالل  األنـــشـــطـــة االســـتـــيـــطـــانـــيـــة«. ومـ
الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 
عام 1967، قامت إسرائيل بتوطني 700 ألف 
مــســتــوطــن فـــي املــنــطــقــتــني املــحــتــلــتــني حتى 
 املجتمع الدولي 

ّ
وفق القانون الدولي. وظل

ــتـــحـــدة لـــعـــقـــود يـــعـــربـــان عــن  والـــــواليـــــات املـ
اتخاذ  عــدم  مع  املستوطنات  بشأن  قلقهما 
أي خطوة لوقف البناء فيها. لكن منذ تولي 
ترامب منصبه، والذي تربط الدائرة املقربة 
مـــنـــه مــــن مــســتــشــاريــه الـــخـــاصـــني بــالــشــرق 
األوسط عالقات وطيدة بحركة االستيطان، 

اتخذ نهجا مختلفا. 
وقـــال املــبــعــوث األجــنــبــي الــرئــيــســي ملجلس 
ــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات، عـــوديـــد  ــد لـ ــ ــؤيـ ــ ــا« املـ ــ ــشـ ــ »يـ

بـــدعـــم حــــل الــــدولــــتــــني، واالمــــتــــنــــاع عــــن قــبــول 
مطالب حزب البيت اليهودي ببسط السيادة 
اإلسرائيلية  املستوطنات  على  اإلســرائــيــلــيــة 
الغربية، ووقــف مقترحات قوانني  الضفة  في 
وانتقل  الرابعة  االتــجــاه خــالل حكومته  بهذا 
إلى التعهد بضم كل املستوطنات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا املـــســـتـــوطـــنـــات املـــعـــزولـــة 
والــنــائــيــة الــبــعــيــدة عــن الــكــتــل االســتــيــطــانــيــة، 

وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها.
ــقــــا ملــــا نـــشـــر فــــي الـــصـــحـــف اإلســرائــيــلــيــة  ووفــ
على مـــدار أيـــام جلسات املــفــاوضــات األولــيــة، 
أشد  املقبلة،  نتنياهو  حكومة  خطوط  تبدو 
تطرفا على مستوى الفعل التشريعي والعمل 
حكومات،  من  سبقتها  مما  أيضا،  التنفيذي 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة 
املـــــتـــــواتـــــرة عـــــن االعـــــــتـــــــراف بـــاملـــســـتـــوطـــنـــات 
والتطرف  »الــتــوســع  فــي  وحقها  اإلسرائيلية 
العمراني«. وتشير املؤشرات املختلفة، إلى أن 
حكومة  ستكون  الخامسة  نتنياهو  حكومة 
الــفــســاد الــســلــطــوي واملــــالــــي، بــمــعــنــى ضمها 
في صفوفها رئيس حكومة ُيشتَبه بارتكابه 
مــخــالــفــات جــنــائــيــة خــطــيــرة بــــدءًا مـــن خيانة 
ــة الــعــامــة وصـــــواًل إلــــى تــلــقــي الـــرشـــوة،  ــانـ األمـ
ووزيرين على األقل، ليتسمان ودرعي، تحوم 
حولهما شبهات بفساد مالي في حالة درعي، 
وفــســاد سلطوي وخــيــانــة األمــانــة الــعــامــة في 

حالة ليتسمان.
ــعـــارضـــة  ــا يـــقـــلـــق الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة املـ ــ ومــ
لنتنياهو أيضا )وهــي ال تختلف معه كثيرا 
في مسائل الحل الدائم ورفض حل الدولتني، 
العمل وحركة ميرتس  باستثناء بقايا حزب 
ولهما معا 10 مقاعد فقط في الكنيست( هو 
مـــا تــعــتــبــره »تــقــويــضــا لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
مــن خـــالل تــهــديــم سلطة الــجــهــاز الــقــضــائــي«، 
وإخضاعه، في حال مرت التشريعات املذكورة 
أعــــاله، لــقــرار األغــلــبــيــة الــســيــاســيــة، وتحييده 
ليصبح غير قادر على نقض شرعية القوانني 
ما دامت اتخذت بأغلبية عددية في الكنيست، 
بــغــض الــنــظــر عــن فــحــواهــا واحــتــمــاالت كــون 
ــقــــوانــــني مـــنـــاقـــضـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان  هـــــذه الــ
أم حتى  الداخلية إلسرائيل  األساسية، سواء 

القوانني الدولية.
إلــى ذلـــك، فــإن »الــشــيــك« املــفــتــوح الـــذي يعتزم 
الدينية، بما فيها  نتنياهو تقديمه لألحزاب 
الــحــريــديــة وتــحــالــف أحـــــزاب الــيــمــني الــديــنــي 
الصهيوني املتطرف، ينذر بزيادة تأثير الدين 
على الدولة وحتى ضرب النشاط االقتصادي 
فيها في حال تم إقرار مطالب الحريديم بمنع 

النشاط االقتصادي أيام السبت.
مــقــابــل هـــذا كــلــه، يــأمــل نــتــنــيــاهــو، أن يصبح 
ــرة،  ــيـ »أخــــيــــرًا« صــاحــب الــكــلــمــة األولـــــى واألخـ
ــا فــــــي االتــــفــــاقــــيــــات  ــهــ ــفــــرضــ ــعــــل قـــــيـــــود يــ ــفــ بــ
أيضا،  والحرب  السلم  قضايا  في  االئتالفية، 
وأن يــكــون رئــيــس حــكــومــة ال تــوجــد لــهــا وال 
بأيدي معارضيها منظومة كوابح ال قضائية 

وال سياسية وتحظى بدعم أميركي مفتوح.
نضال...

في غزة، وضمن األراضي املحتلة عام 1948، 
تــقــع أرض تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا لـــقـــديـــح، ولــكــن 
يمنعه الــســيــاج الــشــائــك املــمــتــد عــلــى طــول 
املعّمر  ويقول  إليها.  الوصول  من  الحدود، 
ــا أمـــام  ــنـ الــفــلــســطــيــنــي بــحــســرة وألـــــم: »أرضـ
أنــا  مــنــهــا...  االقـــتـــراب  نستطيع  وال  أعيننا 
لــدي 4 قطع أرض كانت مــزروعــة بالبطيخ 
والقمح والشعير، ولدي حنني كبير للعودة 
كبير  شــوق  لــدي  كما  واسترجاعها،  إليها 
ــادي كـــي نــمــوت  ــفــ ألن أعـــــود وأبـــنـــائـــي وأحــ
عــلــى ثــــرى تــلــك األرض«. ويــتــابــع »ســلــبــوا 
حريتنا وممتلكاتنا وحرمونا من حقنا في 

 اإلنفاق ارتفع أيضا في 2016. 
ّ
املالية، رغم أن

وحينذاك، كان الرئيس باراك أوباما املنتقد 
الـــصـــريـــح لــلــمــســتــوطــنــات »بـــطـــة عــــرجــــاء«، 
بنيامني  الــــوزراء  برئيس  عالقته  واتــســمــت 

نتنياهو بالبرود. 
عــلــى الــعــكــس، كـــان عـــام 2009 األقـــل إنــفــاقــا، 
ــا ونــتــنــيــاهــو  ــامــ عـــنـــدمـــا تـــولـــى كــــل مــــن أوبــ

منصبيهما، إذ بلغ 760.7 مليون شيكل.
ــيــــت أوفــــــــــران،  ــالـــــت هــــاغــ ــ ــاق، قـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
املعارضة  اآلن«  »السالم  الباحثة في حركة 
ــتـــخـــاب تــــرامــــب شــّجــع   انـ

ّ
لـــالســـتـــيـــطـــان، إن

الحكومة اإلسرائيلية املؤيدة للمستوطنني، 
: »لـــــــم يــــــعــــــودوا يـــخـــجـــلـــون مــمــا 

ً
ــة ــفــ ــيــ مــــضــ

يفعلونه. إنهم يشعرون بمزيد من الحرية 
في فعل ما يريدون«. وقدم نبيل أبو ردينة، 
الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود 

عنه  التعبير  يتم  االســتــيــطــانــي،  الصهيوني 
بشكل بارز في املفاوضات املستمرة لتشكيل 
الكنيست  عضو  تــصــّدر  عبر  وذلـــك  الحكومة 
بـــتـــســـلـــيـــئـــيـــل ســــمــــوطــــريــــتــــش الـــــواجـــــهـــــة فــي 
الكنيست املنتخب، كمن يشترط تعديل قانون 
»فــقــرة  ــا يــســمــى بـــ الــحــصــانــة، ولـــكـــن أيـــضـــا مـ
تغليب قوانني وسلطة الكنيست على املحكمة 
اإلسرائيلية العليا«، كي ال تتدخل األخيرة أو 
تلغي قوانني سنها الكنيست. وفْرض تعديل 
هذه الفقرة، التي ليس من الواضح حتى اآلن 
إلى أي قانون ستضاف، بات ممكنا أيضا في 
ظل تراجع القوة السياسية ملوشيه كاحلون، 
وسكوته أخــيــرًا خــالفــا ملــا تخللته فــتــرة عمل 
الــحــكــومــة املــنــتــهــيــة واليــتــهــا حــالــيــا )تــســمــى 
حكومة انــتــقــالــيــة(، مــن الــهــجــوم الــســافــر على 

جهاز القضاء واملحاكم.
هـــذا الـــوضـــع الــنــاشــئ فـــي إســـرائـــيـــل، املتمثل 
من  يجعل  »القضائية«،  نتنياهو  ظــروف  في 
األخـــيـــر أكــثــر انــصــيــاعــا لـــالبـــتـــزاز. وقـــد بـــدأت 
بوادر هذا الرضوخ تظهر خالل األيام األخيرة 
للمعركة االنتخابية في إبريل املاضي، عندما 
تــنــكــر لــكــل تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بــمــا يتعلق 

 الفلسطينيني لم ولن ينسوا 
ّ
الذي يؤّكد أن

أراضيهم املحتلة، التي كانت »جنة الله على 
األرض«، وفق تعبيره. وفي السياق، يشير 
قــديــح إلــى أنــه فــي الــعــام 1948، كــان يمتلك 
سيارة من مخلفات االستعمار البريطاني، 
وكان يذهب بها إلى يافا والخليل ويجلب 
العنب ويبيعه في غزة وخان يونس، الفتا 
 الــفــلــســطــيــنــي كــــان يــتــجــّول بــحــريــة 

ّ
إلــــى أن

فــي كــل ربـــوع الــوطــن، على عكس الــيــوم، إذ 
ــــف تــصــريــح« لــيــتــمــكــن من  يــحــتــاج إلــــى »ألـ

التنقل.
 إســـرائـــيـــل اســـتـــولـــت على 

ّ
ويـــــرى قـــديـــح أن

والقتل  »الــعــربــدة  بـــ الفلسطينية  ــي  األراضــ
 

ّ
والتدمير والــتــشــريــد«، وأنــه رغــم ذلــك »ظــل

الــفــلــســطــيــنــيــون مــتــشــبــثــني بـــأرضـــهـــم، ولــم 
يتخلوا عن أي شبر منها ألنها أرض اآلباء 

واألجداد«. 
 األرض ستعود بالقتال 

ّ
بــأن كما أنه يجزم 

والــــــقــــــوة وبـــــالـــــوحـــــدة وبــــصــــالبــــة املــــوقــــف 
واإلغـــــراءات  األثــمــان  كــل   

ّ
وأن الفلسطيني، 

التي يرّوج لها )الرئيس األميركي دونالد( 
ــــالءات  ــارة إلــــى خــطــة اإلمــ ــ تـــرامـــب، )فــــي إشــ
الفلسطينية  القضية  لتصفية  األمــيــركــيــة 
»صــفــقــة الــــقــــرن«(، لن  املـــعـــروفـــة إعـــالمـــيـــا بـــ
ــعــــادل حـــبـــة تــــــراب واحـــــــدة مــــن فــلــســطــني،  تــ
أرض  للتخلي عن  الفلسطينيني  ولن تدفع 
وطــنــهــم الـــتـــي ارتــــــوت بـــدمـــاء وتــضــحــيــات 

الشهداء.
البديل،  الــوطــن  التعويض ومــشــاريــع  وعــن 
ــر الــفــلــســطــيــنــي »بــــلــــســــان كــل  ــمـ ــعـ ــقــــول املـ يــ
فلسطيني: لن نقبل التعويض وال التوّسع 
ــا ونـــحـــن أولــــى  ــنــ ــاء، هـــــذه أرضــ ــنـ ــيـ نـــحـــو سـ
الناس بها، وسيبذل كل فلسطيني الغالي 

والنفيس للوصول لحلم تحرير األرض«.

 »إدارة ترامب بال شك هي األكثر 
ّ
ريفيفي، إن

توددًا على مّر العصور، على عكس سنوات 
إدارة أوباما التي كانت قاسية للغاية على 
بتعويض  نقوم  »واآلن  إسرائيل«، مضيفا: 
أي خــــســــارة«. واعـــتـــرض املــجــتــمــع الـــدولـــي 
مرارًا على قيام إسرائيل بنقل مستوطنيها 
للسكن فــي املــســتــوطــنــات الــتــي أقــيــمــت في 
عقبة  ذلـــك  بــاعــتــبــار  الفلسطينية  املــنــاطــق 
غير قانونية ومتعمدة في وجه إقامة دولة 
الضفة  تعّد  والــتــي  املستقبل،  فــي  فلسطني 
ــزءًا مــنــهــا.  ــ الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة جــ
وتــســيــطــر عــــشــــرات املـــســـتـــوطـــنـــات ســريــعــة 
النمو والتوسع على قمم التالل واملساحات 
االستراتيجية في الضفة الغربية، ما يجعل 

من الصعب فصل أو تقسيم املنطقة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

نكبة القرن
اللجوء«  تــزال »حالة  الجماعية، وبــني من ال 
بـــابـــا مــشــرعــا لــلــتــنــكــيــل بــهــم وانـــتـــهـــاك أدنـــى 
حقوقهم اإلنسانية البسيطة، وحرمانهم من 

العمل وحرية التنقل.
في الوطن يتوزع من بقي من الفلسطينيني 
تــحــت ثــــالث مــنــظــومــات حــكــم تــقــبــض على 
مــصــائــرهــا إلــــى درجــــة حــصــارهــا )كــمــا في 
ــتـــالل. فــي األراضــــي  ــة االحـ قــطــاع غــــزة(، دولــ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تستمر نكبة فلسطني منذ 71 عاما 
 لم يتوقف 

ً
 متواصال

ً
بكونها فعال

العسكرية في  أحــداثــه  منذ وقعت 
مايو/أيار من عام 1948، بــدون أن تلوح في 
األفق بوادر مشجعة أو بارقة أمل تستند إلى 
عوامل موضوعية تتصل بوحدة فلسطينية 
أو بــتــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي شــامــل يــؤطــر تحت 

سقفه أبناء الشعب الفلسطيني.
في  الــيــوم  يــوجــدون  فلسطيني  مليون   13.1
التي نشرها جهاز  املعطيات  العالم بحسب 
اإلحصاء الرسمي الفلسطيني، أول من أمس، 
ال يـــزال نــحــو 50 فــي املــائــة منهم عــلــى األقــل 
يعيشون فــي املــنــافــي وأرض الــلــجــوء، ســواء 
كــان ذلــك فــي الـــدول العربية املـــجـــاورة، التي 
أم  الطوق واملواجهة،  مــرة دول  كانت تسمى 
في املنافي البعيدة في شتى أصقاع األرض. 
يــعــيــشــون فــــي ظــــــروف مــعــيــشــيــة مــتــفــاوتــة، 
بـــني مـــن يــمــلــكــون حــقــوقــا فـــرديـــة ومــواطــنــني 
الهوية  منزوعي  كــأفــراد  إنسانيتهم  تحترم 

املــحــتــلــة عــــام 1948 )فــــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
والــنــقــب ومــــدن الــســاحــل الــتــاريــخــيــة( حيث 
عليهم  فــرضــت  مــمــن  الفلسطينيون  يشكل 
الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة نــحــو 21 فــي املــائــة 
من مواطني دولــة االحــتــالل، منهم أكثر من 
الفلسطيني.  الــداخــل  مــن مهجري  ألــفــا   350
التجمع اآلخر في الوطن هو الفلسطينيون 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي الــــضــــفــــة الـ
والــقــدس الــواقــعــتــني تــحــت احــتــالل مباشر، 
املباشر  الخضوع  درجـــة  فــي  متفاوت  لكنه 
تبعا  الغربية  الضفة  في  تحديدًا  لالحتالل 
لــتــعــريــف وتـــحـــديـــد مــنــاطــقــهــا الــجــغــرافــيــة 
)حسب إعالن أوسلو(، بني مناطق »أ« التي 
ظــاهــرًا  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــيــهــا  تتمتع 
بــصــالحــيــات مــدنــيــة وأمــنــيــة كــامــلــة، وبــني 
مناطق »بي« و»ج« التي تخضع بشكل شبه 
الفلتان  كلي إلرادة االحــتــالل، وتحت وطــأة 
األمني للمستوطنني. وفي قطاع غزة يعيش 
التجمع الثالث من الشعب الفلسطيني على 
أرض وطـــنـــه الـــتـــاريـــخـــي فـــي حـــالـــة حــصــار 
مــتــواصــل مــنــذ أكــثــر مـــن 12 عـــامـــا، يتحكم 

االحــتــالل عبره حتى بنوع الــخــضــروات بل 
وأعشاب التوابل والقدر املسموح به إدخاله 

ألهل القطاع.
مــا يالقيه ويعيشه  الــواقــع، مــع  يعكس هــذا 
الالجئون الفلسطينيون، في املنافي العربية 
واألجنبية، استمرار النكبة كفعل متواصل ال 
يمكن بالضرورة حصر تأريخ بدايته بدخول 
الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة لــفــلــســطــني بــعــيــد إعـــالن 
ديفيد بــن غــوريــون فــي 16 مــايــو/أيــار 1948 
عن إقامة »دولــة يهودية في أرض إسرائيل، 
ــة إســـرائـــيـــل«، بــل ربــمــا مــن الــواجــب  هــي دولــ
النكبة  العودة في تحديد موعد فصول بدء 
الفلسطينية، إلى محطات سابقة، أبرزها أو 
الــلــورد جيمس أرثـــور بلفور  أولــهــا تصريح 
املـــوجـــه لــرئــيــس الــوكــالــة الــيــهــوديــة، حاييم 

فــايــتــســمــان، فــي 2 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
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تجاوزنا  إذا  للنكبة،  املؤسس  الثاني  الفعل 
ــان األمــــــــم املـــتـــحـــدة  ــ ــجـ ــ ــــض ولـ ــيـ ــ ــتــــاب األبـ ــكــ الــ
املــخــتــلــفــة، والــــذي يــعــد األخــطــر فــي مسلسل 
النكبة الفلسطينية، هو قرار التقسيم الدولي 
الــتــشــريــع  بــاعــتــبــاره  نــوفــمــبــر 1947  فـــي 29 
الدولي األول لحق الصهيونية على فلسطني، 
شرعية  بــقــرار  بإسناده  مشروعها  وتشريع 
دولية، فيما شكل إعالن بريطانيا عن قرارها 
ســحــب قــواتــهــا مـــن فــلــســطــني بـــالـــرابـــع عشر 
ــرارة الـــوضـــوء األخـــضـــر إلقــامــة  ــ مـــن مــايــو شـ

»إسرائيل« على األرض الفلسطينية.
خرج الفلسطينيون من املواجهة العسكرية 
بــــــني جـــــيـــــوش الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وجـــيـــش 

اإلنـــقـــاذ وقـــواتـــهـــم الــعــســكــريــة، وبــــني قـــوات 
العصابات  وبــاقــي  جيدًا  املــدربــة  الهاغاناه 
واإليتسل،  الليحي  سيما  وال  اإلسرائيلية 
وقــــد تـــحـــول أكـــثـــر مـــن 800 ألــــف مــنــهــم إلــى 
الجئني، وتعرضت أكثر من 500 قرية للهدم 
التاريخية  فلسطني  مــن  يــبــق  لــم  واحـــتـــالل 
خارج قبضته سوى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والشطر الشرقي من مدينة القدس. مع 
إنهاء املعارك بدأت تغريبة طالت فصولها 
وال تزال مستمرة، لكن تحت ظروف دولية 
تبدو الــيــوم أكثر انــحــيــازًا لــدولــة االحــتــالل، 
مــع تــــراٍخ فــي الـــتـــزام الــنــظــام الــعــربــي تجاه 
قــضــيــة فــلــســطــني الـــتـــي كـــانـــت يـــومـــا قضية 
ــــى لــتــتــحــول الـــيـــوم إلـــى قضية  الـــعـــرب األولـ
تكن  لــم  مــا  وإســـرائـــيـــل،  الفلسطينيني  بــني 

أو  القطر  ــدادات تضر أو تهدد هــذا  ارتــ لها 
الــفــلــســطــيــنــي بــعــد أن  ذاك. تــمــّكــن الــشــعــب 
في  مــشــردًا  نكبته ووقــعــهــا،  عــلــى  استيقظ 
عربية مجاورة،  لدولة  أو خاضعا  املنافي، 
مــن الــنــهــوض مــجــددًا بفعل نــشــاط فصائل 
الـــفـــدائـــيـــني، وتــأســيــس منظمة  ومــنــظــمــات 
كخطوة   1964 عـــام  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
رعتها بداية الدول العربية، قبل أن تسيطر 
بعد  لــكــن  الــفــدائــي،  الــعــمــل  عليها منظمات 
أن كان ما تبقى من فلسطني قد وقع تحت 
االحــتــالل فــي حــرب يــونــيــو/حــزيــران 1967، 
التي أطلق عليها »حرب إزالة آثار العدوان« 
وكـــانـــت نــتــيــجــتــهــا املـــبـــاشـــرة عــلــى الــشــعــب 
ليشمل  الـــعـــدوان  رقــعــة  زيــــادة  الفلسطيني 
الشعب  يقف  لــم  كلها.  التاريخية  فلسطني 

الفلسطيني وثورته خالل هذه العقود منذ 
العمل املسلح، وتحديدًا بني نكسة  انطالق 
حــزيــران وغـــزو لــبــنــان، مكتوف الــيــديــن، بل 
وفدائية،  كفاحية  وعمليات  حــروبــا  خــاض 
مـــعـــارك ومـــواجـــهـــات  االحــــتــــالل،  مـــع  وأدار 
عسكرية، تّوجها بتفجير االنتفاضة األولى 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول مـــن عـــام 1987 
الــدورة  فــي  الفلسطيني  االستقالل  وإعـــالن 
الثامنة عشر للمجلس الوطني، عام 1988. 
زاد هـــذا مـــع الــتــضــامــن الـــدولـــي والــشــعــبــي 
من ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وبقرب 
تحرره من نير االحــتــالل، بما ترجم شعار 
ياسر  الــثــورة،  وقــائــد  الفلسطيني  الرئيس 
ــة عــلــى مـــرمـــى حـــجـــر«. لكن  عـــرفـــات »الــــدولــ
الــدولــة لــم تــكــن عــلــى مــرمــى حــجــر، فــقــد قــاد 
بعد  مــنــفــرد  فلسطيني  مــفــاوضــات  مــســار 
مــؤتــمــر مـــدريـــد، جـــرت جـــوالتـــه فـــي أوســلــو 
إلــى توقيع أول اتــفــاق رســمــي بــني حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي بقيادة إسحاق رابني 
عرف  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وبــني 
بإعالن املبادئ الذي وقع في البيت األبيض 

تحت رعاية الرئيس بيل كلينتون.
ــا اســــتــــثــــنــــاه مـــــن قـــضـــايـــا  ــ ــ لــــكــــن اإلعــــــــــالن ومـ
جوهرية في نصوصه وأّجله إلى مفاوضات 
الــحــل الـــدائـــم: الـــقـــدس والــالجــئــني والـــحـــدود 
ــــى مــصــدر  ــا إلـ ــقـ واملـــســـتـــوطـــنـــات، تـــحـــول الحـ
ــادت لــتــصــيــب الــشــعــب  ــ ــوارث الـــتـــي عـ ــكــ ــل الــ كـ
الــفــلــســطــيــنــي وتـــكـــرس تـــواصـــل الــنــكــبــة، من 
االنتفاضة  بعد  املقاطعة  في  عرفات  حصار 
عــام  الفلسطيني،  االنــقــســام  الــثــانــيــة وحــتــى 

2007 وتتويج حالة االنشقاق القائمة. ساهم 
ــن جـــهـــة، وإصـــــرار  االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي مـ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام الــــلــــه الــتــي 
التمسك  على  أســلــو،  اتــفــاق  بموجب  أنشئت 
وتعطيل  األمني،  التنسيق  وبمبدأ  باالتفاق 
تبلور  إلــى  الفلسطينية،  السياسية  الحياة 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــــدى رئـــيـــس حــكــومــة 
االحـــتـــالل، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، فـــي الــعــامــني 
ــريــــن، وبـــشـــكـــل أوضــــــح بـــعـــد انــتــخــاب  ــيــ األخــ
نتنياهو  استراتيجية  تقوم  ترامب.  دونالد 
الـــجـــديـــدة، عــلــى اإلمـــعـــان فـــي تــكــريــس حــالــة 
مجرد  وليس  استراتيجي،  كخيار  االنقسام 
االحتالل  دولــة  ن  يمكِّ قائم،  لوضع  استغالل 
تــحــت قــيــادة الــيــمــني الــحــالــي، وبــفــعــل الــدعــم 
تـــرامـــب، وتحييد  ــالـــد  دونـ إدارة  مـــن  املــطــلــق 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــشــكــل شــبــه كـــلـــي، مـــن سد 
ــام حــــل يــــقــــوم عـــلـــى مــبــدأ  ــ ــ الـــطـــريـــق كـــلـــيـــا أمـ
الـــدولـــتـــني واملـــضـــي نــحــو تــحــويــل االحـــتـــالل 
»الكيانات«  معها  تتعايش  دائمة  حالة  إلــى 
فيما  الفلسطينية،  السياسية  املنظومات  أو 
يقدم العرب التمويل الالزم لتحسني ظروف 
الحياة الفلسطينية في هذه األراضي وإقفال 
الـــبـــاب كــلــيــا عــلــى بــاقــي املـــلـــفـــات، خــصــوصــا 

القدس وحق العودة.
ــانــــي  ــثــ ــة فـــلـــســـطـــني عــــامــــهــــا الــ ــبــ ــكــ تـــــدخـــــل نــ
والــســبــعــني، وقـــد خــســر الــشــعــب الفلسطيني 
ــا عـــلـــى مـــــّر الــعــقــود  ــهـ ــمـ مـــكـــاســـب هـــائـــلـــة راكـ
املــاضــيــة، وهـــو الــيــوم مــهــدد حــتــى بــخــســارة 
ما تبقى من أرضــه لصالح االستيطان، وما 

تبقى من حلم التحرير.

يريد نتنياهو حكومة بال كوابح سياسية أو قضائية )غالي تيبون/فرانس برس(

من مواجهات مع االحتالل في الضفة بذكرى النكبة في 2017 )توماس كويكس/فرانس برس(

قديح: إسرائيل استولت على األراضي بالقتل والتدمير والتشريد )خالد شعبان(

عامًا  التمدد،  عن  فلسطين  نكبة  تتوقف  ال 
األصلية.  الكارثة  من  سنة   71 منذ  آخــر،  بعد 
اليوم، لم يرفع الفلسطينيون راية االستسالم، 
موضوعية  ظروف  األفق  في  تلوح  ال  لكن 
فلسطين  اســتــرداد  زمــن  إن  بالقول  تسمح 
يتسلح  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  سيما  ال  اقترب 

بدعم أميركي غير مسبوق

الغالف

71 عامًا والكارثة 
الفلسطينية مستمرة

خسر الشعب الفلسطيني 
مكاسب هائلة راكمها 

على مر العقود

13.1 مليون فلسطيني 
يعيشون في العالم 

بظروف متفاوتة

التطرف والفساد 
وتفكيك القضاء أبرز 

سمات الحكومة

يحكي المعّمر 
الفلسطيني عبد الهادي 

العبد قديح لـ»العربي 
الجديد«، تفاصيل عن 

نكبة عام 1948 وتهجير 
الفلسطينيين من أرضهم، 

ومؤكدًا أّن األرض 
ستعود

تتضح مالمح الحكومة 
اإلسرائيلية المقبلة، والتي 
يبدو أن التطرف والفساد 

وتفكيك القضاء ستكون 
من أبرز عناوينها

احتج ناشطون فلسطينيون في القدس المحتلة، أمس الثالثاء، على ما 
سّموه »االنحياز األوروبي إلسرائيل« خالل عدوانها األخير على غزة. ونظم 
مقر  قبالة  اعتصامًا  الناشطون 
االتحاد في المدينة. وقال الناشط 
ما  على  »نحتج  عــبــيــدات:  راســم 
صرحت به الممثلة العليا للخارجية 
ــي  ــ ــي االتــحــاد األوروب ــن ف ــ واألم
بأن  )الصورة(،  موغريني  فيدريكا 
الصواريخ التي أطلقت من قطاع 
هي  االحــتــالل  ــة  دول باتجاه  غــزة 
إدانة  دون  من  عبثية«،  صواريخ 

العدوان.

احتجاجات ضد االتحاد األوروبي
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تحتدم 
المواجهات بين 

النظام والمعارضة 
في شمال غربي 

سورية، على 
وقع مواصلة 

قوات بشار األسد 
حملتها على ريفي 

حماة وإدلب، 
ورّد الفصائل التي 

نّفذت هجومًا 
واسعًا ضّد 

مليشياته أخيرًا. 
في موازاة ذلك، 

يسعى الجانبان 
الروسي والتركي 

إلنقاذ ما تبقى من 
اتفاق سوتشي عبر 

مباحثات سياسية 
بدأت بينهما لهذا 

الغرض

67
سياسة

لسورية، ومن شأنه إفشال العملية السياسية.
التركية فــي وقت  املــحــاوالت الروسية  وتــأتــي 
استأنفت قوات النظام السوري، أمس الثالثاء، 
عمليات القصف الجوي واملدفعي على ريفي 
 طيران 

ّ
إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، إذ شن

النظام السوري سّت غــارات على مدينة خان 
الجنوبي، مستهدفًا  شيخون في ريف حماة 

الــنــظــام للمدنيني  قــــوات  إيـــضـــاح اســـتـــهـــداف 
بذريعة  وتدميرها  واملستشفيات  واملــــدارس 
 
ّ
مكافحة اإلرهــاب. كما شدد أردوغــان على أن
التعاون  إلــى تخريب  الــســوري يهدف  النظام 
ــرار بــروح  ــ الــتــركــي الــروســي فــي إدلــــب، واإلضـ
 التوتر في إدلب 

ّ
مسار أستانة، مشيرًا إلى أن

جديد  دستور  لصياغة  لجنة  تأسيس  يهّدد 

الــعــديــد مـــن طـــرقـــات املــديــنــة، مـــا أدى لــوقــوع 
أضرار مادية. كما قصفت الطائرات املروحية 
إدلــب  بريف  ترمال  قرية  املتفجرة  بالبراميل 
الــجــنــوبــي، فــي وقـــت طـــاول الــقــصــف املدفعي 
الشمالي،  املناطق في ريف حماة  العديد من 
ــًا عـــلـــى مـــحـــور مـــديـــنـــة كــفــرزيــتــا،  وخـــصـــوصـ
»الــضــاري« عقب  بعد يــوم مــن قــتــال ُوصـــف بـــ

النظام  قـــوات  املــعــارضــة على  هــجــوم فصائل 
ومليشيات تتبعها في مناطق عدة.

وفــاجــأت الفصائل االثــنــني قـــوات الــنــظــام في 
 هـــجـــوم واســــع 

ّ
ــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي بـــشـــن ريـ

عــلــى مــحــاور عــــدة، بينها الــحــمــامــيــات، وتــل 
الحماميات، وكفرنبودة، والجبني، في خطوة 
تــهــدف الســتــعــادة مــا خسرته املــعــارضــة منذ 

املــضــيــق وبــلــدة  ــام، وال سيما مــديــنــة قلعة  أيــ
كفرنبودة وقــرى أخــرى في محيطها. وأكــدت 
 أغلب 

ّ
مصادر في »الجيش السوري الحّر« أن

الــفــصــائــل الــنــشــطــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة 
ــدة وشـــاركـــت في  ــ شــّكــلــت غــرفــة عــمــلــيــات واحـ
الهجوم الــذي كان مخططًا له منذ أيــام، وبدأ 
بــعــد اســتــكــمــال وصـــــول الـــتـــعـــزيـــزات والـــدعـــم 
ــن مــنــاطــق  ــاد مــ ــتــ ــرة وعــ ــيــ الـــعـــســـكـــري مــــن ذخــ
ــشــرت 

ُ
»درع الــفــرات«، و »غــصــن الــزيــتــون«. ون

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــقــاطــع 
فيديو تؤكد مقتل عدد كبير من قوات النظام 
ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا فـــي الـــهـــجـــوم بينهم 
ضــبــاط، فيما تــحــّدث »املــرصــد الــســوري« عن 
 
ً
املـــعـــارك والــقــصــف بمقتل 42 مــقــاتــال تــســّبــب 

خــالل 24 ساعة بينهم 16 عنصرًا على األقل 
من قوات النظام، مقابل 19 من الفصائل.

 الـــهـــدف 
ّ
ــي املــــعــــارضــــة أن ــادر فــ وأكــــــــدت مــــصــ

مـــن الــهــجــوم »ضــــرب خـــواصـــر قــــوات الــنــظــام 
املــتــمــركــزة فـــي قــلــعــة املــضــيــق وكــفــر نـــبـــودة«، 
 فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 

ً
مــضــيــفــة

 هـــنـــاك تــــوازنــــا فـــي املــوقــف 
ّ
ــقـــول إن »يــمــكــن الـ

وقــــف زحـــف قــــوات الــنــظــام، 
ُ
الــعــســكــري، وأنــــه أ

ــــدن وبــــلــــدات الـــهـــبـــيـــط، وكـــفـــرزيـــتـــا،  وبــــاتــــت مـ
ومورك، واللطامنة، خارج دائرة الخطر«.

البكور  مصطفى  العقيد  أوضـــح  جــانــبــه،  مــن 
قائد العمليات في جيش »العزة«، أبرز فصائل 
الشمالي، في  الحر« في ريف حماة  »الجيش 
 »كل املناطق 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

مهمة، وخصوصًا منطقة ريف حماه الغربي 
بسبب تواصلها مع منطقة الغاب«، موضحًا 
 »الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا تــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 

ّ
أن

ــــروس فـــي إكـــمـــال مــســعــاهــم لــلــســيــطــرة على  الـ
القسم الغربي من مناطق املعارضة«.

 فــصــائــل »الــجــيــش الــســوري 
ّ
ــد الــبــكــور أن وأكــ

الحر« لديها اإلمكانية لالنتقال من الدفاع إلى 
ع« في 

ّ
 كل شيء »متوق

ّ
الهجوم، مشيرًا إلى أن

الحرب، بما فيه تهديد مدينة حماة في وسط 
ســـوريـــة. كــمــا أعــــرب عـــن رضــــاه عـــن مــســتــوى 
للتصدي  الفصائل  بــني  والــتــعــاون  التنسيق 
لقوات النظام، بقوله: »التنسيق جّيد، ونطمح 

إلى األفضل«.
لفصائل  األبـــرز  املعقل  إدلـــب  محافظة  ــعــّد 

ُ
وت

املــعــارضــة املــســلــحــة، خــصــوصــًا بــعــد تهجير 
عــدد كبير مــن مقاتلي ريــف دمــشــق وجنوب 
الشمال  إلــى  الشمالي  ســوريــة وريـــف حمص 
الــــســــوري. وكـــانـــت انـــضـــوت أغـــلـــب الــفــصــائــل 
تحت جناح »الجبهة الوطنية للتحرير« التي 
، أبرزها »جيش العزة« الذي 

ً
تضم 11 فصيال

ُيعتبر من أقوى فصائل »الجيش الحّر« لجهة 
التدريب والتسليح.

الــحــر في  الــســوري  ولــجــأت فصائل الجيش 
ــة األخـــيـــرة إلــــى تــنــفــيــذ كــمــائــن لــقــوات  ــ اآلونــ
النظام في ريف حماة الشمالي، حيث ال يكاد 
يمّر يوم من دون تدمير آليات عسكرية لهذه 
الـــقـــوات بــمــن فــيــهــا مــن عــنــاصــر، بــصــواريــخ 
ــــوات الــنــظــام  ــلــــدروع. وضــغــطــت قـ مـــضـــادة لــ
خالل األيام الفائتة على محورين؛ األول في 
ريف حماة الشمالي للسيطرة عليه إذ يضّم 
السورية  للمعارضة  بــارزًا   

ً
معقال تعّد  مدنًا 

املسلحة منها مورك وكفرزيتا واللطامنة، إال 
 هذه القوات تجد مقاومة من قبل فصائل 

ّ
أن

فــي املعركة  الــتــي وضــعــت ثقلها  املــعــارضــة 
مفاجئة  اندفاعة  نتيجة  التراجع  مــن  للحد 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات محلية 
ــدت مــخــاوف جدية  ــ

ّ
وطــائــفــيــة تــســانــدهــا، ول

على ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. 
ــانــــي، فـــفـــي ريـــــف الـــالذقـــيـــة  ــثــ أمـــــا املــــحــــور الــ
الشمالي، حيث تسعى قوات النظام إلى فتح 
طريق باتجاه مدينة جسر الشغور في ريف 
ردًا  تلقت  ولكنها  وتهديدها،  الغربي  إدلــب 
قاسيًا من فصائل »الجيش السوري الحر«، 
خــصــوصــًا فــي قــريــة الــكــبــانــة، حــيــث تكبدت 

خسائر فادحة في األرواح.

معركة إدلب وحماة تحتدم

مصطفى،  الرحمن  عبد  المعارض«،  السوري  »االئتالف  رئيس  طالب 
حّد  بوضع  السوري،  بالملف  الفاعلة  ــراف  واألط الدولي  المجتمع 
وحذر  لها.  شامل  اجتياح  أي  ومنع  إدلــب،  على  القصف  لخروقات 
التي  السلبية  التداعيات  من  أمس،  »األناضول«،  وكالة  مع  مقابلة  في 
قد تطاول دول العالم بأسره في حال أي محاولة الجتياح المنطقة، 
وأنها  تتغير،  لم  إدلب  في  وإيــران  وروسيا  النظام  »سياسات  أن  معتبرًا 

تعتمد استراتيجية األرض المحروقة«.

عبد الرحمن مصطفى يناشد العالم

قضية

أمين العاصي

ــوادر  ــ ــقـــريـــب بـ ال تـــلـــوح فــــي األفــــــق الـ
تــهــدئــة عــســكــريــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــــوات  ــلــــة قـ  مــــواصــ

ّ
ــــي ظــــــل ســـــوريـــــة، فـ

الــنــظــام لــحــمــالت الــقــصــف الـــجـــوي واملــدفــعــي 
عــلــى ريــفــي حــمــاة وإدلـــــب، ومــحــاولــة تطوير 
هــجــومــهــا لــيــطــاول مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
عمق محافظة إدلب معقل املعارضة السورية، 
التي باغتت أخيرًا قوات النظام بهجوم واسع 
معركة  فــي  العسكري  ثقلها  وضــعــت  أن  بعد 
تبدو مصيرية وربما تقّرر مصير هذا الجزء 

من املنطقة السورية برمته. 
ــــني الـــنـــظـــام  ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــدم املــ ــتــ ــحــ ــا تــ ــمــ ــيــ وفــ
ــتــــي تـــنـــذر بــــانــــزالق املـــوقـــف  والـــفـــصـــائـــل، والــ
الــعــســكــري نــحــو األســـــــوأ، يــســعــى الــجــانــبــان 
التركي والروسي إلى انقاذ اتفاق »سوتشي« 
املــبــرم بينهما فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، 
ب محافظة 

ّ
والـــذي كــان مــن املــفــتــرض أن يجن

 عــســكــريــًا واســــع الــنــطــاق مــن قبل 
ً
إدلــــب عــمــال

الــنــظــام، إال أنـــه فــشــل فــي ذلـــك عــلــى مــا يــبــدو. 
وأجـــــــرى الـــطـــرفـــان ســلــســلــة اتــــصــــاالت بــــدأت 
أول مــن أمـــس اإلثــنــني بــني الــرئــيــس الــروســي 
فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــني، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب أردوغـــان، الــذي حمل النظام املسؤولية 
ــفــــاق، واســتــكــمــلــت  عـــن مــحــاولــة تــقــويــض االتــ
الدفاع  الثالثاء، بني وزيــري  بمباحثات أمس 
سيرغي شويغو وخلوصي آكــار، ركــزت على 
التوتر  لخفض  اتخاذها  يجب  التي  التدابير 
بـــاملـــنـــطـــقـــة، وكــــذلــــك عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا األمـــنـــيـــة 

اإلقليمية في إطار اتفاق سوتشي.
وكــانــت وكــالــة »األنـــاضـــول« نقلت عــن رئيس 
 
ّ
إن التركية قوله  الرئاسة  االتــصــال في  دائــرة 
الثنائية  الــعــالقــات  وبــوتــني بحثا  »أردوغـــــان 
وآخـــر املــســتــجــدات فــي إدلـــب الــســوريــة، وأكـــدا 
 
ّ
ــــاف أن الــتــزامــهــمــا بــتــفــاهــم ســـوتـــشـــي«. وأضــ
 انــتــهــاكــات الــنــظــام 

ّ
ــد أن ــ الــرئــيــس الــتــركــي أّكـ

السوري لوقف إطالق النار في مناطق خفض 
التصعيد خالل األسبوعني األخيرين، وصلت 
ــّدد عــلــى أنـــه ال يمكن  إلـــى مــرحــلــة مقلقة، وشــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــن جـــديـــد، نــظــم طــــالب الـــجـــامـــعـــات في 
الـــــجـــــزائـــــر، أمــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، تـــظـــاهـــرات 
جــديــدة، فــي العاصمة الــجــزائــريــة وعــدد 
الــنــظــام  بــرحــيــل  للمطالبة  الـــواليـــات  مــن 
الحالي ورمــوزه. ولألسبوع الثاني على 
الطالب  التوالي في شهر رمضان، خــرج 
كــال من  فــي مسيرات جــابــت  الجامعيون 
مـــراد، وساحة  ديـــدوش  الشهيد  شـــوارع 
موريس أودان، ثم ساحة البريد املركزي، 
بالعاصمة الجزائرية، مطالبني بالتغيير 
الــــذي »يـــريـــده الــشــعــب« بــحــســب قــولــهــم. 
»رحيل  ورفع املحتجون شعارات تطالب بـ
ما تبقى من الباءات« وهم رئيس الدولة 
املــؤقــت عــبــد الـــقـــادر بــن صــالــح، ورئــيــس 
ــور الــــديــــن بـــــــدوي، ورئـــيـــس  ــ الـــحـــكـــومـــة نـ
البرملان معاذ بوشارب، ورئيس املجلس 

الدستوري الطيب بلعيز. 
كـــمـــا ردد الــــطــــالب الــــذيــــن تـــــوافـــــدوا مــن 
كليات الجزائر العاصمة، شعارات تؤكد 
دهم مــن أجــل دعــم الــحــراك الشعبي، 

ّ
تجن

ومـــواصـــلـــة مــســيــرتــه إلــــى غـــايـــة تحقيق 
مطالبه، وعــلــى رأســهــا رحــيــل بــن صالح 
وبـــــــدوي وبـــــوشـــــارب وبــلــعــيــز وتــســيــيــر 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة بــشــخــصــيــات تــحــظــى 
أو  الفساد  فــي  منغمسة  وغير  بالتوافق 
فــي نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عــبــد العزيز 
بوتفليقة. كما انتهزت جموع من الطالب 
األولــى نحو مقر  للمرة  للتوجه  الفرصة 
الــبــرملــان الـــجـــزائـــري. وتــعــالــت الــهــتــافــات 
»مـــاكـــانـــش انــتــخــابــات بــالــعــصــابــات«.  بــــ
وقال الطالب في كلية الطب سليم حليمي 
»العربي الجديد«، إنه »من غير املعقول  لـ
الرابع  في  الرئاسية  االنتخابات  تتم  أن 
مــن يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل بنفس الــوجــوه 
اآلليات  وبنفس  السابق،  النظام  ورمــوز 
واألدوات التي أخرجت للجزائر عصابة، 
ــوم«. ونــقــل  ــ ــيــ ــ ــ ــاتــــت أســــيــــرة املــــحــــاكــــم ال بــ
الــطــالب لــلــمــرة األولــــى أيــضــًا مسيراتهم 

االحــتــجــاجــيــة نــحــو مــؤســســات الــقــضــاء، 
امحمد  أمــــام محكمة ســيــدي  وتــجــّمــعــوا 
ــهـــوا  وســــط الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، ووّجـ
رســالــة إلـــى الــســلــطــات الــحــالــيــة، مفادها 
»ضــرورة تفعيل عدالة مستقلة ال تأتمر 
بسلطة أية جهة«. ورفعوا شعارات عدة، 
أبــرزهــا »الــشــعــب يــريــد قــضــاء مستقال«، 
ومالحقة  الفساد  ملفات  معالجة  بهدف 

رموز النظام السابق.
ــــاس عــلــى  ــونـ ــ ــــق الـــنـــاشـــط مــــــــروان الـ

ّ
وعــــل

مـــســـيـــرات الـــطـــالب بـــالـــقـــول إن »الـــطـــالب 
ــــعــــوا رســـالـــتـــني ذكــيــتــني فـــي مــســيــرات 

ّ
وق

ــاولــــون الـــضـــغـــط عــبــر  الــــثــــالثــــاء، إذ يــــحــ
جهتني، ويــؤكــدون يوميًا مــدى تمسكهم 

بمطالب الشعب الجزائري«.
وتـــزامـــنـــًا مـــع مـــســـيـــرات الــطــلــبــة، شــهــدت 
ســاحــة الــبــريــد املـــركـــزي تــعــزيــزات أمنية 
إلــى شــوارع  مشددة ملنع تمدد املسيرات 
ــع الــــطــــرقــــات أمـــــــام الــســيــر  ــطــ أخـــــــــرى، وقــ

العادي للسيارات. 
الــطــالب في  العاصمة، خــرج  وبعيدًا عــن 
عدد من املدن الجامعية في الجزائر، مثل 
بــاتــنــة وســكــيــكــدة وتـــيـــزي وزو وبــجــايــة 
وسطيف ووهــران، في مسيرات تضامنًا 
مــواقــف  ولتسجيل  الشعبي  الــحــراك  مــع 
دعــم »دولــة الحق والــقــانــون« وللمطالبة 

برحيل رموز الفساد.
وتــأتــي هــذه االحتجاجات فــي إطــار دعم 
طـــالب الــجــامــعــات فــي الــجــزائــر، كــل يــوم 
ــذي تــشــهــده  ــ ــاء لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي الـ ثـــالثـ
الــبــالد مــنــذ 22 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي. 
ودخــلــت االحــتــجــاجــات شــهــرهــا الــثــالــث، 
عــلــى وقـــع تــشــديــد الــجــيــش قبضته على 
الـــواقـــع الـــعـــام، عــبــر إحــالــتــه إلـــى الــقــضــاء 
عــددًا مــن الشخصيات، وآخــرهــم األمينة 
الــعــامــة لــحــزب الــعــمــال الــجــزائــري لــويــزة 
ــتـــي »املـــــــســـــــاس بــســلــطــة  ــمـ ــهـ ــتـ حـــــنـــــون بـ
الجيش« و»املؤامرة ضد سلطة الدولة«. 
ــطــــوات الـــجـــيـــش تــالقــي  ــع الـــعـــلـــم أن خــ مــ

معارضة من القضاة.

طالب الجزائر: 
»ماكانش انتخابات«

تحاول موسكو وأنقرة 
التمسك باتفاق سوتشي 

حتى اللحظة األخيرة

هجوم المعارضة أوقف 
زحف النظام، ومدن عدة 

باتت خارج دائرة الخطر

متابعة فصائل المعارضة تنتقل للهجوم... 
ومشاورات سياسية إلنقاذ »سوتشي«

تكشف حرب 
التصريحات بين رئيس 

البرلمان المصري 
علي عبد العال 

وحزب »مستقبل 
وطن« عن صراع 

أكبر تقوده 
االستخبارات العامة، 

إلعادة ترتيب 
المشهد الحزبي 

الداعم للرئيس عبد 
الفتاح السيسي قبيل 

االنتخابات البرلمانية 
المقبلة، ال سيما 
بعد أداء الحزب 

خالل االستفتاء 
على التعديالت 

الدستورية

حرب رئيس البرلمان المصري و»مــستقبل وطن«: صراع أجهزة خاص

)Getty( »غضب بعد االنتهاكات التي تورّط فيها »مستقبل وطن

»مستقبل وطــــن«، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
يقع« كما يتصّور  »لن  الحزب   

ّ
إن الجديد«، 

ــي مــصــر  ــ ــد فـ ــيــ ــعــــض، نــــظــــرًا ألنــــــه الــــوحــ ــبــ الــ
ــقـــاّر رئــيــســيــة فـــي جميع  ــــذي لـــديـــه مـ اآلن الـ
املـــحـــافـــظـــات، وأعـــــــداد كــبــيــرة مـــن األنـــصـــار 
فــي مختلف املـــدن والــقــرى، مــا يجعل هناك 
املرحلة  بــآخــر خــالل  استبداله  فــي  صعوبة 
 »الحزب ال يــزال يتمتع 

ّ
املقبلة. ونّبه إلى أن

الدولة،  أجهزة  مختلف  مع  جيدة  بعالقات 
وفي مقدمتها املؤسسات األمنية«.

 »السحر سينقلب 
ّ
وأضاف القيادي نفسه أن

على الساحر، وسيبقى الحزب مهما حاول 
السياسي«،  املشهد  عــن  إبــعــاده  املــغــرضــون 
 »رئــيــس الــبــرملــان الــحــالــي لن 

ّ
مشيرًا إلــى أن

يكون في منصبه بحلول الدورة التشريعية 
عــــام 2020، ونــحــن نجهز  نــهــايــة  الـــجـــديـــدة 
إلــى  »األقـــــــرب   

ّ
أن ورأى  اآلن«.  مـــن  الـــبـــديـــل 

السيد  الــحــالــي  املجلس  وكــيــل  هــو  املنصب 
الــشــريــف، ألنـــه يــتــمــتــع بــعــالقــات جــيــدة مع 
: »رئيس البرملان 

ً
جميع النواب«. وتابع قائال

ســـيـــرتـــدي الـــبـــيـــجـــامـــة قـــريـــبـــًا، وســيــجــلــس 
ــــدورة التشريعية  فــي مــنــزلــه بــعــد انــتــهــاء الـ
عرقلة  غيره  أو  هــو  ولــن يستطيع  الحالية، 
الــحــزب أصبح  مــســيــرة مستقبل وطـــن، ألن 
كــيــانــًا قــويــًا ومــتــمــاســكــًا، ويــضــم املــئــات من 
رجال األعمال وأصحاب النفوذ في مختلف 

مناطق الجمهورية«.
وكـــانـــت الــــدائــــرة املــحــســوبــة عــلــى السيسي 
قــد شــرعــت مــنــذ عـــام تــقــريــبــًا فــي مناقشات 
حــول تشكيل ثالثة أو أربعة أحــزاب كبرى، 
ــزاب لتخفيض  وتــكــويــن ائــتــالفــات بــني األحــ
ــذي يــتــجــاوز حــالــيــًا املـــائـــة حـــزب،  عـــددهـــا الــ
مــن خــالل عقد جــهــاز االســتــخــبــارات العامة 
اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة ومــتــتــالــيــة مـــع قـــيـــادات 
فـــي أحـــــزاب »مــســتــقــبــل وطــــن« و»املــصــريــني 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــنــواب  فــي مجلس  كشفت مــصــادر مطلعة 
 حربًا مستترة تدور رحاها خلف 

ّ
املصري أن

الــكــوالــيــس، بــني رئــيــس الــبــرملــان، عــلــي عبد 
الــعــال، وقــيــادات فــي حــزب »مستقبل وطــن« 
من املحسوبني على جهاز »األمن الوطني«، 
نــبــرة  مــــن  األول  تــصــعــيــد   

ّ
أن ــى  ــ إلـ  

ً
ــيـــرة مـــشـ

هجومه على الحزب أخيرًا جــاء بإيعاز من 
جهاز االستخبارات العامة، في محاولة من 
قبيل  البرملان،  ملف  إدارة  األخير السترداد 

إجراء االنتخابات التشريعية العام املقبل.
وقــــالــــت املــــــصــــــادر، فــــي حــــديــــث خــــــاص مــع 
 هــــنــــاك حــــالــــة مــن 

ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــعــ »الــ

الــغــضــب لـــدى الـــدائـــرة املــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
رئيس  يقودها  التي  السيسي،  الفتاح  عبد 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة الــلــواء عباس 
كامل، بعد االنتهاكات الفاضحة التي تورط 
فيها حزب »مستقبل وطــن« خالل استفتاء 
تــعــديــل الــدســتــور، واقـــتـــران أســمــاء قــيــاداتــه 
ما  في  خصوصًا  مسبوقة،  غير  بتجاوزات 
على  الناخبني  على  الرشى  بتوزيع  ق 

ّ
يتعل

مسمع ومرأى من وسائل اإلعالم.
وأصــدر الحزب أول من أمس اإلثنني، بيانًا 
رســـمـــيـــًا دان فـــيـــه هـــجـــوم عـــبـــد الــــعــــال عــلــى 
رئـــيـــس هــيــئــتــه الـــبـــرملـــانـــيـــة عـــاطـــف نـــاصـــر، 
»ترديد األكاذيب« و»محاولة  واتهامه إياه بـ
صــنــع مــراكــز قـــوى داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب«، 
: »على رئيس مجلس النواب مراجعة 

ً
قائال

تــصــريــحــاتــه، نــظــرًا ملـــا يــحــمــلــه مــنــصــبــه من 
مــســؤولــيــة ســيــاســيــة«، مــطــالــبــًا عــبــد الــعــال 
»تجنب الخالفات الشخصية، واالتجاهات  بـ
السياسي  الــدور  التي تحيده عن  الخاصة، 

املنوط به كرئيس للبرملان«.
وكان عبد العال قال مهاجمًا رئيس الهيئة 

األحرار« و»الوفد الجديد« و»حماة الوطن« 
ــر« و»مــــصــــر بــــلــــدي« و»الـــشـــعـــب  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ و»املـ

الجمهوري«، لبحث عملية الدمج.
التنافس  بسبب  ر 

ّ
تعث املسعى  ذلــك   

ّ
أن غير 

املحموم بني قيادات األحزاب على املناصب 
القيادية املنتظرة، استنادًا إلى عدد أعضاء 
ــه،  ــتـ ــافـ كــــل حـــــــزب، والـــــرقـــــم املـــســـتـــهـــدفـــة إضـ
واملقاّر الحزبية املستغلة، واألماكن األخرى 
املحافظات،  فــي  األحـــزاب  لــقــيــادات  اململوكة 
وهـــي مــنــافــســة تـــدور بـــاألســـاس بــني الــقــادة 
الــســابــق ضباطًا  الــذيــن كــانــوا يعملون فــي 
بالجيش أو الشرطة، ورجال األعمال الذين 
يـــمـــثـــلـــون مــــصــــدرًا أســـاســـيـــًا لـــلـــدعـــم املـــالـــي 

والحشد الجماهيري.
مطلعة،  وبرملانية  سياسية  ملصادر  ووفقًا 
 سوء إدارة املشهد امليداني في استفتاء 

ّ
فإن

تــعــديــل الـــدســـتـــور، والــضــربــة الــتــي تلقاها 
»مستقبل وطن«، واستهدفت بشكل مباشر 
رئــيــســه الــحــالــي، دعــــَوا دائــــرة السيسي إلــى 
ــزب »بـــشـــكـــل جـــديـــد«  ــحــ فـــتـــح مـــلـــف طـــــرح الــ
ــادة مــــن دمـــــج مــحــتــمــل ألحـــــزاب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ و»االسـ
أخــــرى بــــه«، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة فــتــح جــهــاز 
االســتــخــبــارات الــعــامــة تحقيقًا مــوســعــًا في 

أحداث االستفتاء األخير.
وقــبــل تــولــي »األمـــــن الـــوطـــنـــي« مــهــام إدارة 
االستخبارات  جهاز  أدى  وطــن«،  »مستقبل 
الــحــربــيــة دورًا كــبــيــرًا فـــي تــشــكــيــل الــحــزب 
مقاّر  توفير  مــن خــالل  عــام 2014،  وتمويله 
له في جميع املحافظات، حيث كــان الحزب 
جبهة تحمل االسم نفسه في األصل، أسسها 
الــجــهــاز كــكــيــان شــبــابــي داعـــم للسيسي في 
انــتــخــابــات واليــتــه األولــــى، بحسب شــهــادة 
مسؤول الشباب السابق في حملة الرئيس 
اعتقله  والـــذي  العظيم،  عبد  حـــازم  الــحــالــي 

األجهزة األمنية في مايو/ أيار 2018.

الــبــرملــانــيــة لـــحـــزب »مــســتــقــبــل وطــــــن«: »لــن 
أنكسر أو أستسلم أمام الدفاع عن املصلحة 
الـــعـــامـــة، أيــــًا كـــانـــت الـــضـــغـــوط، ولــــن أســمــح 
بمراكز قوى داخل مجلس النواب، حتى لو 
اضطررت ملغادرة هذا املكان«، مضيفًا: »إذا 
األغلبية،  يختطف  أن  يــحــاول  البعض  كــان 
فلن أستمر فــي هــذا الــطــريــق، وســتــكــون لي 
وقفة حاسمة، وأقول هذا أمام الجميع على 

رؤوس األشهاد«.
وأشـــــــــــارت املــــــصــــــادر إلـــــــى إجــــــــــراء قــــيــــادات 
االستخبارات العامة اتصاالت مكثفة أخيرًا 
مـــع رئـــيـــس الـــبـــرملـــان مـــن نـــاحـــيـــة، ورؤســـــاء 
األحــزاب الرئيسية من ناحية أخرى، لبحث 
تشكيل تكتل حــزبــي جــديــد مــحــســوب على 
ــة كـــبـــديـــل لــــحــــزب »مــســتــقــبــل وطــــن«  ــ ــدولـ ــ الـ
 
ّ
 أن

ً
ــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، مـــوضـــحـ

في   75 بنظام  جرى 
ُ
ست املقبلة  االنتخابات 

املائة للقوائم املغلقة، و25 في املائة للنظام 
ــا يــتــطــلــب تـــكـــويـــن قـــوائـــم  ــو مــ ــ ــردي، وهـ ــ ــفـ ــ الـ
مــــوحــــدة لـــالســـتـــحـــواذ عـــلـــى جــمــيــع مــقــاعــد 

البرملان.
 حزب »مستقبل وطن« 

ّ
وأفادت املصادر بأن

بات »محروقًا« في الشارع، بالتعبير الدارج، 
تعديل  استفتاء  فــي  تــجــاوزاتــه  توثيق  بعد 
ــات الــخــاطــئــة  ــارســ ــمــ ــور، نــتــيــجــة املــ ــتــ الــــدســ
لجهاز األمن الوطني الذي يديره من خلف 
ــم ملف 

ّ
 األخـــيـــر تــســل

ّ
 إلـــى أن

ً
الــســتــار، الفـــتـــة

أعقاب  فــي  االستخبارات  مــن  البرملان  إدارة 
انتخابات الرئاسة العام املاضي، ولكن ثبت 
عدم قدرته على إدارتــه بشكل جّيد، بعد أن 
»دعــم  النيابية  األغلبية  ائــتــالف  دور  حّجم 

مصر« لصالح الحزب.
ــــس حــــزب  ــيـ ــ ــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تـــــــــــوارى رئـ فــ
أشـــرف رشـــاد، تمامًا عن  »مستقبل وطـــن«، 
ــنـــواب مــنــذ فــتــرة،  ــار داخــــل مــجــلــس الـ ــظـ األنـ

ــــه يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

لجنة الشباب والرياضة في املجلس. ويأتي 
ذلك بعد أن تلقى إشارات من قيادات أمنية 
بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب، 
ــوّرط األخــيــر فــي تــوزيــع السلع  عــلــى وقـــع تــ
الغذائية على الناخبني في االستفتاء بشكل 
فاضح، وهو ما وثقته وسائل إعالم أجنبية، 
أمام  للنظام املصري  ل فضيحة مدوية 

ّ
ومث

الخارج.
 رؤســــــــاء تــحــريــر 

ّ
ــإن ــ ــ وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـ

ــج الــفــضــائــيــة  ــرامــ ــبــ الـــصـــحـــف ومــــقــــدمــــي الــ
»الحظر  من  حالة  بتطبيق  تعليمات  تلقوا 
ــــالن  ــــني إعـ اإلعــــــالمــــــي« عـــلـــى رشـــــــاد إلــــــى حـ
الحزب  مــمــارســات   

ّ
أن إلــى  الفــتــة  استقالته، 

أساءت بشدة إلى السيسي أمام الرأي العام، 
خــصــوصــًا بــعــد طــبــع اســمــه وصـــورتـــه على 
»كراتني الغذاء« املوزعة على الناخبني خالل 
املواطنني  عــن حشد   

ً
االستفتاء، فضال أيــام 

اللجان  إلــى  الحزب،  بحافالت عليها شعار 
االنتخابية للتصويت.

فــي هــذه األنــثــاء، قــال قــيــادي بــارز فــي حزب 

هجوم رئيس البرلمان 
جاء بإيعاز من جهاز 

االستخبارات العامة

قيادي في الحزب: عبد 
العال لن يستمر بمنصبه 

في الدورة المقبلة

  شرق
      غرب
الكرملين: أميركا لم 

تقترح لقاء بين بوتين 
وترامب 

ــم الـــكـــرمـــلـــني  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
الثالثاء،  أمــس  بيسكوف،  دميتري 
أن الواليات املتحدة »لم تقدم حتى 
لقاء  لعقد  اقــتــراح رســمــي«  أي  اآلن 
بني الرئيس دونالد ترامب ونظيره 
ــوتــــني، عــلــى  الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بــ
قــمــة مجموعة  هــامــش اجــتــمــاعــات 
العشرين املقررة في طوكيو الشهر 
ــرامـــب قــــال أول من  املـــقـــبـــل. وكـــــان تـ
أمس إنه سيلتقي مع بوتني في قمة 

العشرين.
)رويترز(

الفروف لبومبيو: حان 
الوقت لنعمل معًا

ــــي  ــــروسـ قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــــي الفـــــــــــــروف )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
بومبيو،  مــايــك  األمــيــركــي،  لنظيره 
 الــوقــت حـــان كي 

ّ
أمـــس الــثــالثــاء، إن

يــبــدأ الــبــلــدان الــعــمــل مــعــًا بأسلوب 
جــديــد بـــنـــاء. وأضـــــاف الفـــــروف في 
منتجع سوتشي الروسي قبيل بدء 
 جــوًا من 

ّ
إن مــع بومبيو،  محادثات 

الــعــالقــات  الــريــبــة الــشــديــدة يكتنف 
بــني الــبــلــديــن، لكنه يــأمــل فــي حــوار 
ــال بــومــبــيــو إن  ــاء. مـــن جــهــتــه، قــ ــنـ بـ
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــتـــحـــســـني الـــــعـــــالقـــــات مــع  ــزم بـ ــتــ ــلــ مــ

روسيا.
)رويترز(

اشتباكات بين مشرعين 
في هونغ كونغ

كونغ،  هــونــغ  فــي  مشرعون  اشتبك 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــاء، بـــســـبـــب اقـ ــ ــــالثــ ــثــ ــ أمـــــــس الــ
قـــانـــون تــســلــيــم، ســيــســمــح بـــإرســـال 
الــصــني ملحاكمتهم.  إلـــى  املــواطــنــني 
وبعد اشتباكات وقعت يوم السبت 
املــاضــي وأســـفـــرت عــن إصــابــة أحــد 
حــاول  للمستشفى،  ونــقــلــه  الـــنـــواب 
بالديمقراطية  املطالبون  املشرعون 
ل بكني، مرة أخرى 

ّ
والقلقون من توغ

عقد اجتماع لبحث قانون التسليم 
انــدلــع عندما   شــجــارًا 

ّ
أن إال  أمــــس، 

تـــزاحـــم مـــؤيـــدو الــديــمــقــراطــيــة ملنع 
منافسيهم من عقد اجتماع. وصرخ 
بـــعـــض املـــطـــالـــبـــني بــالــديــمــقــراطــيــة 
القانون  عبر مكبرات صوت »ألغوا 
اللعني« فــي الــوقــت الـــذي كــافــح فيه 

حراس األمن لفصل الجانبني.
)رويترز(

كوريا الشمالية تطالب 
واشنطن باإلفراج عن 

سفينتها
ــة، أمـــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــبـــت كــــوريــــا الـــشـ ــالـ طـ
ــا بــــــاإلفــــــراج عــن  ــركــ ــيــ الـــــثـــــالثـــــاء، أمــ
سفينة شحن تابعة لها احتجزتها 
ــبـــوع املـــاضـــي، بــحــجــة »خـــرق«  األسـ
بــيــونــغ يـــانـــغ الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »يـــونـــهـــاب« 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، عـــن مــتــحــدث 
الشمالية،  الـــجـــارة  بــاســم خــارجــيــة 
لــم يــحــدد اســمــه، قــولــه إن »احتجاز 
ــنـــطـــن ســفــيــنــة لــبــيــونــغ يـــانـــغ،  واشـ
ــدادًا لـــخـــطـــة الــــواليــــات  ــ ــتــ ــ يـــشـــكـــل امــ
الشمالية  كــوريــا  بــتــركــيــع  املــتــحــدة 

عبر ممارسة أقصى الضغوط«.
)األناضول(

دعوة أممية لقطع 
الدعم عن جيش ميانمار

تابعة  حقائق  لتقصي  بعثة  قــالــت 
 
ّ
لــألمــم املــتــحــدة، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن
العالم يتعنّي أن يقطع الدعم املالي 
القوات  املساعدة عن  وباقي أشكال 
املسلحة في ميانمار، مكررة الدعوة 
ــار جــــنــــراالت الــجــيــش  ــبـ ملــحــاكــمــة كـ
هــنــاك بسبب انــتــهــاكــات ضــد أقلية 
ــال عضو  ــ الــروهــيــنــغــا املــســلــمــة. وقـ
وهو  سيدوتي،  كريستوفر  البعثة 
 
ّ
محام مختص بحقوق اإلنسان، إن
أن ميانمار  أدلــة على  تر  لم  البعثة 
تحاول حل األزمة أو تسهيل العودة 

اآلمنة لالجئني.
)رويترز(

استأنفت قوات النظام القصف على ريفي إدلب وحماة )فرانس برس(

ردد الطالب شعارات تطالب بإبعاد رموز نظام بوتفليقة )رياض كرامدي/فرانس برس(
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تحقيق بقانونية البحث في التدّخل الروسي

هجوم مضاد 
من ترامب

سريالنكا: العنف الطائفي يتسع

رشيدة طليب ضحية تزوير وتحريض

تكليف مدعي عام 
كونيتيكت بمهمة فحص 

أصول التحقيق

واشنطن ـ العربي الجديد

بــن  الحــاد  الخــاف  وقــع  علــى 
والديمقراطيــن  الجمهوريــن 
حــول  األميركــي  الكونغــرس  فــي 
تقريــر  مــع  بــار  وليــام  العــدل  وزيــر  تعامــل 
ل 

ّ
املحقــق الخــاص روبــرت مولــر بشــأن التدخ

الروســي في االنتخابات الرئاســية األميركية 
عــام 2016، وتبرئتــه لســاحة الرئيــس دونالــد 
مضــاد  بهجــوم  العــدل  وزيــر  شــرع  ترامــب، 
عبــر  وذلــك  أكثــر،  الديمقراطيــن   

ّ
يســتفز قــد 

أصــول  فــي  للنظــر  لادعــاء   
ً
ممثــا تعيينــه 

ــل الروســي فــي االنتخابــات 
ّ

التحقيــق بالتدخ
كان  إذا  مــا  وتحديــد  األميركيــة،  الرئاســية 
املتعلقــة  االســتخباراتية  املعلومــات  جمــع 
وهــذه  ومائمــا«.  »قانونيــا  ترامــب  بحملــة 
الديمقراطيــن  غضــب  مــن  ســتزيد  الخطــوة 
الذيــن يســعون ملحاكمــة الرئيس وإدانته بأي 
طريقــة، إال أنهــا فــي املقابــل ســترضي األخيــر 
الذي شــكك منذ البداية في أســباب التحقيق. 
ونقلت وكالة »أسوشــييتد برس« عن مصدر 
عــن  الكشــف  رفــض  والــذي  باملطلــع  وصفتــه 
 جــون دورهــام، كبيــر ممثلــي 

ّ
اســمه، قولــه إن

ــف بمهمــة 
ّ
ُكل فــي واليــة كونيتيكــت،  االدعــاء 

الــذي فتحــه مكتــب  فحــص أصــول التحقيــق 
حــول  آي«  بــي  »أف  الفيدرالــي  التحقيقــات 
روســيا، والتواطــؤ املحتمــل مــع فريــق ترامــب 

للترويج لفكرة استهداف الرئيس. والتحقيق 
الذي ســيبدأه دورهام، منفصل عن ذلك الذي 
مايــكل  العــدل  لــوزارة  العــام  املفتــش  أجــراه 
التــي  اإلجــراءات  حــول   ،2017 فــي  هورويتــز 
إبــان  الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  اتخذهــا 
ويقــف  األميركيــة.  الرئاســية  االنتخابــات 

املكتــب األخيــر وراء تحقيــق املحقــق الخــاص 
روبــرت مولــر، بشــأن شــبهات تدخــل روســي 
فــي انتخابــات 2016. وهذا التحقيق الذي دام 
22 شــهرًا وصفــه ترامــب مــرارًا بأنــه »مطــاردة 
 عــن تنديده بما وصفه بأنه 

ً
الســحرة«، فضــا

»تجسس« على حملته الرئاسية.
عــام  كمــدع  فــي منصبــه  ُعــّن  دورهــام  وكان 
فــي واليــة كونيتيكــت بعــد ترشــيحه مــن قبــل 
ترامب. وسبق له التحقيق في عمليات فساد 
فيديــو  أشــرطة  وإتــاف  القانــون،  إنفــاذ  فــي 
متعلقــة بوكالة االســتخبارات املركزية والتي 
ومثيــرة  قاســية  اســتجواب  وســائل  تفضــح 
عاقــة  فــي  حقــق  وكذلــك   ،2007 عــام  للجــدل 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالي في بوســطن مع 

رجــال العصابــات. وعنــد ترشــيحه ملنصبــه، 
 دورهــام واملرشــحن 

ّ
قــال البيــت األبيــض إن

العامــن،  املدعــن  وظائــف  لشــغل  اآلخريــن 
يشاركون ترامب في رؤيته في »جعل أميركا 

آمنة من جديد«. 
مجلــس  قبــل  مــن  باإلجمــاع  تعيينــه  وبعــد 
مــن  اثنــان  وصــف   ،2018 عــام  فــي  الشــيوخ 
أعضــاء املجلــس عــن واليــة كونيتيكــت، وهما 
ريتشــارد بلومنتال وكريس مورفي، دورهام 
كيفيــة  يعــرف  وعــادل«  شــرعي  »مــدع  بأنــه 
الصعبــة. وباإلضافــة  القضايــا  مــع  التعامــل 
إلــى إجــراء التحقيــق، سيســتمر دورهــام فــي 
فــي  الفيدرالــي  العــام  املدعــي  منصــب  شــغل 

والية كونيتيكت.

8
سياسة

عيّن وزير العدل 
األميركي وليام بار، ممثًال 
لالدعاء للنظر في أصول 

التحقيق في التدخل 
الروسي في االنتخابات 

الرئاسية األميركية 
لعام 2016

جنود سريالنكيون يحمون متاجر تابعة لمسلمين )الكروان وانياراشي/فرانس برس(

)Getty/طليب في مقابلة تلفزيونية )جون باك

)Getty( خطوة بار سترضي الرئيس

كشف محققون، أمس الثاثاء، أن »مهندس 
برمجيات ســريانكيا تشتبه السلطات في 
كولومبو بأنه قّدم دعما فنيا ولوجيســتيا 
لانتحاريــن الذيــن نفــذوا تفجيــرات عيــد 
القيامــة )فــي 21 إبريــل/ نيســان املاضــي(، 
ثــاث  منــذ  الهنديــة  املراقبــة  تحــت  كان 
سنوات، بسبب صاته بأفراد يشتبه بأنهم 
مــن تنظيــم داعــش«. وأبــدت أربعــة مصــادر 
في أجهزة التحقيق السريانكية اعتقادها 
همــزة  هــو  عامــا(،   24( أميــز  »عــادل  بــأن 
الهجمــات  نفذتــا  جماعتــن  بــن  الوصــل 
التــي اســتهدفت كنائــس وفنــادق وأســفرت 
عــن مقتــل أكثــر مــن 250 شــخصا وإصابــة 
املئــات«. وأكــدت املصــادر أن »الشــرطة ألقت 
القبــض علــى عــادل فــي 25 إبريــل، حســبما 
الشــرطة  باســم  الرئيســي  املتحــدث  كشــف 
الســريانكية روان جوناســيكرا«، ممتنعــا 
عــن ذكــر تفاصيــل أخــرى. كمــا قال مســؤول 
بالشــرطة فــي وكالــة التحقيقــات الوطنيــة 
الهندية ومســؤول آخر بالشــرطة في والية 
جوجارات الغربية الهندية، إنهما »يقدمان 
املساعدة للسلطات السريانكية«. ويصف 
بأنــه  إن«  »لينكــد  علــى موقــع  نفســه  أميــز 
مواقــع  ومصمــم  ومبرمــج  »مهنــدس 
إلكترونيــة، حاصــل علــى درجــة املاجســتير 
فــي علــوم الكمبيوتــر وشــهادة جامعية في 
العلوم السياسية من جامعات بريطانية«. 
كمــا أنــه لــم يــوكل محاميا للدفــاع عنه ومن 
املمكن احتجازه ألجل غير مسمى بموجب 
التــي  املشــددة  االســتثنائية  القوانــن 

فرضتها سريانكا بعد التفجيرات.

فــي  بلــدة  فــي  يعيــش  الــذي  والــده  ونفــى 
جنــوب كولومبــو، أن يكــون ابنــه متواطئــا 
االتهامــات  هــذه  ووصــف  املتآمريــن،  مــع 

بـ«األكاذيب«.
وقال املحققون الهنود إنهم كانوا يراقبونه 

عريضتــي  فــي  ورد  اســمه  وإن   2016 منــذ 
اتهــام باملحاكــم الهندية ملتهمــن باالنتماء 
إحــدى  فــي  وجــاء  »داعــش«.  لتنظيــم 
العريضتــن، أنــه ظهــر على موقع فيســبوك 
وتطبيقــي واتســاب وتليغرام مــع اثنن من 
املشتبه بهم الذين يحاكمون بتهمة التآمر 
 هجــوم علــى معبــد يهودي فــي مدينة 

ّ
لشــن

أميــز  اســم  ورد  كمــا  الغربيــة.  آبــاد  أحمــد 
وكالــة  فيهــا  اتهمتــه  أخــرى،  عريضــة  فــي 
التحقيقــات الهنديــة بتقديــم مــواد دعائيــة 
القبــض  تــّم  هنــود،  لثاثــة  اإلنترنــت  عبــر 
الترويــج  بتهمــة   2016 أوائــل  فــي  عليهــم 
لتنظيــم »داعــش«. وامتنــع املســؤوالن عــن 
الحديــث عمــا إذا كان قــد ظــل تحــت املراقبــة 
بعــد اســتكمال التحقيــق فــي القضيتن في 
الهنــد. وســبق أن قــال مســؤولون إن أجهزة 
رت السلطات في 

ّ
االستخبارات الهندية حذ

ســريانكا مــن هجــوم محتمــل ثــاث مــرات 
على األقل في شهر إبريل وحده.

م جنود في ســيارات مدرعة 
ّ
فــي املقابــل، نظ

دوريات، أمس الثاثاء، في بلدات اجتاحها 
عنــف طائفــي فــي األســبوع الحالــي، بينمــا 
فــي  مســلمن  اختبــاء  عــن  ســكان  تحــدث 
التــي  الحشــود  مــن  للفــرار  األرز  حقــول 
وقالــت  ومتاجرهــم.  منازلهــم  هاجمــت 
السلطات إن »الوضع في األجزاء الشمالية 
الغربية األكثر تضررًا في الباد بات تحت 
السيطرة، بعدما بدا أن الحشود املناهضة 
منــذ  بلــدة ألخــرى  مــن  انتقلــت  للمســلمن 
تــل رجــل طعنــا وهاجمــت 

ُ
يــوم األحــد«. وق

الحشــود مســاجد وأحرقــت مصاحــف فــي 
تفجيــرات  بعــد  مســلمن  اســتهدف  عنــف 
عيد القيامة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 
250 شــخصا في كنائس وفنادق معظمهم 
فــي كولومبــو. وقــال أحــد املتجمعــن أمــام 
مســجد تحطمــت نوافــذه وأبوابــه فــي بلــدة 
كوتامبيتيا: »اختبأت الجالية املســلمة في 

حقول األرز القريبة لذلك لم يمت أحد«.
وتــّم الكشــف عــن وصــول مجموعــة مؤلفــة 
أجــرة  ســيارات  فــي  شــخصا   12 نحــو  مــن 
وهاجمت متاجر يملكها مسلمون بحجارة 
عددهــم  زاد  ثــم  االثنــن،  يــوم  ظهــر  بعــد 
إلــى 200 وصــواًل إلــى ألــف شــخص. وقــال 
شــهود إنــه »إلــى جانــب املســجد الرئيســي 
يملكهــا  متجــرًا   17 الحشــود  هاجمــت 
مســلمون و50 منــزاًل. وقــال عبــد البــاري إن 
»متجــره الصغيــر الــذي يبيــع فيــه القرميــد 
تعــرض للحــرق بقنبلة حارقــة«، مضيفا أن 
»املهاجمــن كانــوا علــى منت دراجــات نارية 
حن بعصي وسيوف«. واتهم آخرون 

ّ
ومسل

الحشــود.  تفريــق  عــن  بالتقاعــس  الشــرطة 
وقــال محمــد فليل، الذي يملك متجرًا لطاء 
الســيارات: »كانــت الشــرطة تقــف متفرجــة. 
كانــوا فــي الشــوارع ولــم يوقفــوا أي شــيء. 

طالبونا بالدخول«.
)رويترز(

وصل الدور إلى النائبة األميركية عن الحزب 
الديمقراطــي، املتحدرة من أصول فلســطينية 
زميلتهــا  بعــد  طليــب،  رشــيدة  إســامية، 
الديمقراطية أيضا إلهان عمر، لتكون ضحية 
كالعــادة  أميــركا،  فــي  الصهيونــي  اللوبــي 
خلفيــة  علــى  الســامية«،  »معــاداة  بفزاعــة 
تأويــل،  أي  تحتمــل  أن  يمكــن  ال  تصريحــات 
ذلــك أنهــا اعتبــرت، فــي مقابلــة لهــا األســبوع 
املاضي، أنها »تجد نوعا من الشــعور املهّدئ 
في حقيقة أن الفلســطينين كانوا مســاهمن 
فــي إنشــاء مــاذ آمــن لليهــود« بعــد تعرضهم 
للمحرقــة فــي أوروبــا. وأضافــت فــي املقابلــة 
مــع املدّونــة اإلذاعيــة »ســكالداغري« التابعــة 
ملوقــع »ياهــو«، أن »هنــاك نوعــا مــن الشــعور 
أفكــر  عندمــا  لألصدقــاء  هــذا  أقــول  املهــّدئ، 
الهولوكوســت،  ومأســاة  بالهولوكوســت 
 أجــدادي الفلســطينين هــم الذيــن 

ّ
وحقيقــة أن

خســروا أرضهم والبعض خســر حياته. وفقد 
وكرامتهــم  معايشــهم،  كســب  ســبل  البعــض 
تــم  كثيــرة،  بطــرق  ووجودهــم  اإلنســانية، 
البعــض«.  ســفر  جــوازات  ومحــو  محوهــم، 
محاولــة  باســم  كان  هــذا   

ّ
»كل وتابعــت 

إنشــاء مــاذ آمــن لليهــود، فــي حقبــة مــا بعــد 
واملاحقــة  املأســاة  بعــد  ومــا  الهولوكوســت، 
املريعــة لليهــود فــي العالــم فــي ذلــك الوقــت«، 
مــن  هــم  أجــدادي   

ّ
أن حقيقــة  »أحــب  مضيفــة 

قامــوا بتأمــن ذلــك«. وأدلــى الرئيــس دونالــد 
ترامــب بدلــوه فــي هــذه القضيــة، مزّورًا مســار 
 
ّ
حديــث طليــب، معتبــرًا أنــه »مــن الواضــح أن
والشــعب  إلســرائيل  كبيــرة  كراهيــة  لديهــا 
اليهــودي. هــل تتخّيلــون مــا الــذي قــد يحــدث 
كمــا  وتقولــه؟«.  قالتــه  بمــا  أنــا  تفّوهــت  لــو 
زعمــت عضــو مجلس النــواب الجمهورية ليز 
معــاداة  ــل 

ّ
تمث طليــب  »تعليقــات   

ّ
أن تشــيني 

دنيئــة للســامية«، داعية قيــادة الديمقراطين 
 

ّ
خــاذ إجــراء بحــق

ّ
فــي مجلــس النــواب إلــى ات

ــى 
ّ
يتخط أن  يجــب  »هــذا  وغــّردت  زميلتهــا. 

هــذه  لكــن  إليهــم«.  بالنســبة  حتــى  الحــدود، 
تزويــر كام طليــب،  علــى  املبنيــة  االتهامــات 
دفــع الديمقراطيــن إلــى الدفــاع عنهــا، ومنهم 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي 
 »محــاوالت الجمهورين اليائســة 

ّ
اعتبــرت أن

لتلطيــخ ســمعة )طليــب( وتحويــر تعليقاتها 
علــى   

ّ
أن إلــى  مشــيرة  للغضــب«،  مثيــر  أمــر 

ترامب أن يعتذر. 
مــن جهتــه، رأى يائيــر روزنبــرغ، الكاتــب فــي 
تعنــى  التــي  اإللكترونيــة  »تابليــت«  مجلــة 
طليــب  تعليقــات   

ّ
أن اليهوديــة،  بالشــؤون 

هــا ليســت معاديــة 
ّ
 أن

ّ
غيــر دقيقــة تاريخيــا، إال

للســامية. وذكــر فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، 
كها شــعور مهّدئ( 

ّ
ه )يتمل

ّ
أن »طليــب قالــت إن

ليــس فــي ما يتعلق بالهولوكوســت، بل حول 
لليهــود  ملجــأ  الفلســطينين  إعطــاء  كيفيــة 
مضيفــا  تاريخــي«،  غيــر  وهــذا  ذلــك.  جــراء 
ــه ليــس معاديــا للســامية«. ودافعــت عــن 

ّ
»لكن

طليــب أيضا مؤسســة »بنــد ذا آرك« اليهودية 
حســابها  علــى  املؤّسســة  وكتبــت  التقّدميــة. 
تتعــّرض  التــي  »الهجمــات   

ّ
أن »تويتــر«،  فــي 

لهــا رشــيدة طليــب تافهة وال أســاس لها. هي 
ــل مــن شــأن مأســاة املحرقــة«. وتابعــت 

ّ
لــم تقل

»العــار علــى زعمــاء الجمهوريــن الســتخدام 
معــاداة الســامية واملعانــاة اليهوديــة كســاح 
والدفــع  ملّونــة  تقّدميــة  قيــادات  ملهاجمــة 
ســفير  ووصــف  اإلســاموفوبيا«.  باتجــاه 
إســرائيل لدى األمم املتحدة داني دانون، يوم 
»معاديــة  بأنهــا  طليــب  االثنــن، تصريحــات 
للسامية وناشئة عن جهل شديد«. أما طليب 
تعليقاتهــا   

ّ
أن »تويتــر«  موقــع  علــى  فكتبــت 

الذيــن  »جميــع   
ّ
وأن ســياقها،  عــن  أخرجــت 

يحاولــون إســكاتي سيفشــلون بذلــك بشــكل 
بائس«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

السريالنكية  ــشــرطــة  ال أعــلــنــت 
أمس  للمواطنين،  نصية  برسائل 
في  للتجوال  حــظــرًا  ــاء،  ــالث ــث ال
الثانية  لليلة  البالد  أنحاء  كافة 
أعمال  بعد  التوالي، وذلك  على 
ُقتل  شغب استهدفت مسلمين 
فيها شخص وتم خاللها إحراق 
عشرات المتاجر والمنازل. وذكرت 
الشرطة أن »حظر التجوال الليلي 
التاسعة  الساعة  من  اعتبارًا  بدأ 
لفترة  الحظر  وسيطبّق  مساء، 
أطول في غالبية مناطق الوالية 
شهدت  التي  الغربية  الشمالية 

أسوأ أعمال العنف«.

تمديد حظر 
التجوال

تعيــن  ويأتــي  االنتخابيــة.   الحملــة  خــال 
دورهــام بعــد نحــو شــهر مــن إعراب بــار، أمام 
الكونغــرس، فــي إبريل/نيســان املاضــي، عــن 
الفدرالــي  التحقيقــات  مكتــب   

ّ
بــأن اعتقــاده 

االنتخابيــة،  ترامــب  حملــة  علــى  تجّســس 
مؤكــدًا أنــه ســيفتح تحقيقــا لتوضيــح مــا إذا 

كان ذلك التجسس مبّررًا.
مجلــس  فــي  االعتمــادات  للجنــة  بــار  وقــال 
قــد يكــون  بــي آي«   »أف 

ّ
إن الشــيوخ، وقتهــا، 

ملكافحــة  تحقيقــا  بفتحــه  جــدًا  بعيــدًا  ذهــب 
التجسس بحق حملة ترامب خال عام 2016. 
وأّكــد أمــام اللجنــة أن التجســس علــى حملــة 
وأضــاف  عابــرة«.  قضيــة  »ليــس  انتخابيــة 
الســؤال  تجســس،  حصــل  قــد  أنــه  »أعتقــد 
هــو: هــل كان مبــررًا؟ أنــا ال أقــول إنــه لــم يكــن 
اتــه ال تعنــي تحقيــر  كذلــك«، مؤكــدًا إن إجراء
ســيجريه  الــذي  التحقيــق   

ّ
وأن التحقيقــات، 

»ليــس بحــق مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي«، 
فــي  إخفــاق  »حصــل  قــد  يكــون  أن  مرجحــا 
بــي  »أف  فــي  القــادة«  مــن  مجموعــة  أوســاط 
آي«. وتابــع: »مــن واجبي أن أحرص على عدم 

استغال سلطة الحكومة«.
ولــم يقــّدم بــار وقتهــا تفاصيــل حــول ماهيــة 
»التجســس« الذي حدث، ولكنه بدا أنه يشــير 
إلــى مذكــرة حصــل عليهــا مكتــب التحقيقــات 
مراقبــة  ملحكمــة  وتســمح  الفيدرالــي 
االســتخبارات األجنبية في الواليات املتحدة 
بالتجســس علــى عضــو فريــق حملــة ترامــب 
السابق كارتر بيج، إلى جانب إرسال »أف بي 
ــق متخــف للقــاء املستشــار الســابق 

ّ
آي« ملحق

جــورج  للرئيــس،  االنتخابيــة  الحملــة  فــي 
بابادوبولــوس فــي لنــدن في ســبتمبر/أيلول 
ترامــب  انتخــاب  مــن  قبــل شــهرين  أي   ،2016
مــن مســألة  ــق 

ّ
التحق أجــل  مــن  رئيســا، وذلــك 

وجــود تعــاون مــع روســيا. وكان هــذا املحقــق 
علــى  لبابادوبولــوس  نفســه  قــّدم  املتخفــي 
أنــه مســاعد فــي مجــال األبحــاث، بحســب مــا 
ذكرت وســائل إعام أميركية في وقت ســابق. 
ت إدارة ترامــب هاتــن الحادثتن 

ّ
وقــد اســتغل

الحدثمتابعة
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تونس ـ إيمان الحامدي

عــن  )مدنيــة(  التونســية  يقــظ«  »أنــا  منظمــة  كشــفت 
تكبــد شــركة النقــل الحكوميــة خســائر، بســبب فســاد 
مالي، ورواتب ومنح وهمية يستفيد منها مسؤولون 

نقابيون.
وقالــت املنظمــة فــي تقريــر حصلــت »العربــي الجديــد« 
النقــل  شــركة  فــي  نقابيــا   160 إن  منــه  نســخة  علــى 
»ترنســتو« الحكوميــة التــي تســّير خطــوط الحافــات 
فــي إقليــم تونس الكبرى يتقاضون أموااًل عن ســاعات 
ونصــف.  عامــا  يقــارب  مــا  منــذ  يوميــا  وهميــة  عمــل 

وأضافــت: »الشــركة تتكبــد خســائر تقــدر بنحــو 8000 
العمــل  ســاعات  بســبب  يوميــا  دوالر(   2700( دينــار 
املاليــة  الخســائر  أن مجمــوع  إلــى  الوهميــة«، مشــيرة 
التــي تتكّبدهــا الشــركة بســبب عــدم مزاولــة النقابيــن 
ملهامهــم، تقــدر بحوالــي 3.4 ماين دينار ســنويا )1.1 
مليــون دوالر( دون احتســاب املنــح واالمتيــازات التــي 

يتمتعون بها.
وتعاني مؤسســة النقل الحكومية التي تســّير خطوط 
الحافات من خسائر كبيرة بسبب االعتداءات املتكررة 
علــى أســطولها، فضــا عــن تضخم عــدد العاملن بها، 
الــذي زاد بشــكل كبيــر فــي الســنوات الثمانــي األخيــرة، 

مقابــل تراجــع اإليــرادات وتقــادم األســطول. وكان نــور 
الديــن الطبوبــي، األمــن العام لاتحاد العام التونســي 
صحافيــة  تصريحــات  فــي  قــال  قــد  )العمــل(  للشــغل 
مؤخرا، إن النقابة لن تدافع عن أي طرف يثبت تورطه 
في فساد مالي، مشيرا إلى أن االتحاد يرفض أن يكون 

غطاء ألي تجاوزات قانونية.
وفــي إبريل/نيســان املاضــي، قضــت محكمــة تونســية 
بســجن املختــار الحيلــي الكاتــب العــام )األمــن العــام( 
العــام  باالتحــاد  للنقــل  العامــة  للجامعــة  الســابق 
التونســي للشــغل ملــدة 10 ســنوات وتغريمــه 370 ألــف 

دينار )123 ألف دوالر( بعد إدانته في قضايا فساد.

دائــرة  أشــارت   ،2017 يونيو/حزيــران  نهايــة  وفــي 
املحاسبات )هيئة رقابة حكومية(، إلى أن 27 مؤسسة 
التأسيســي،  الوطنــي  املجلــس  بينهــا  مــن  حكوميــة، 
واملعهــد الوطنــي لإلحصــاء، والشــركة الوطنيــة للنقــل 
بن املدن، أســاءت التصرف في املال، وتواجه شــبهات 
فســاد مالــي، وفــق تقريــر رقابــي عــن أعمالها ملــدة أربع 

سنوات بن 2010 و2014. 
وترتفــع الخســائر التــي تتكبدهــا الدولــة جــراء تفشــي 
الفساد وغياب آليات الحوكمة التي تتعلق بالصفقات 
والشــراءات العمومية التي كشــفت عنها هيئة الفساد، 

إلى نحو ملياري دينار سنويا )740 مليون دوالر(.

تونس: خسائر كبيرة للنقل الحكومي بسبب ساعات العمل الوهمية

الهليكوبتر وسيلة جديدة للنقل في الصين
مــن خــال ضغــط علــى زر اســتدعاء، يمكن لطائــرات هليكوبتر 
أن تهبط إلى أسطح املباني في مدينة شنتشن جنوب الصن، 
لنقل  الركاب في وسيلة نقل جديدة في الدولة التي تستحوذ 
علــى ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم. ويعمــل مكتــب التجــارة 

فــي مدينــة شنتشــن بالتعــاون مــع شــركة إيربــاص األوروبيــة 
علــى مشــروع نقــل جــوي، يدخــل حيــز التنفيــذ بنهايــة العــام 
الجــاري 2019، ممــا يجعلهــا أول مدينــة صينيــة تضم طائرات 
الهليكوبتــر )املروحيــات( إلــى وســائل النقــل العام فــي املناطق 

إدارة  رئيــس  بويرتــا،  أدواردو دومينغويــز  وقــال  الحضريــة. 
أن  »آمــل  إيربــاص  مــن  الحضريــة  املناطــق  فــي  الجــوي  النقــل 
نتمكن من أن نثبت مًعا في نهاية هذا العام أن هذا ليس خياال 
علميا، ولكنه حقيقة واقعة وخيار للناس في مدينة شنتشن«.

ارتفاع التضخم في األردن
أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية في 
 0.6 إلى  التضخم  معدل  ارتفاع  الثالثاء،  أمس  األردن، 
الجاري  العام  األولى من  األربعة  األشهر  المائة في  في 

2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.
الجافة  والبقول  الخضروات  االرتفاع  في  وساهم 
والحبوب  المائة،  في   0.5 بنسبة  زادت  التي  والمعلبة 
منهما،  لكل  المائة  في   0.32 واإليجارات  ومنتجاتها 
والتعليم 0.12 بالمائة، والوقود واإلنارة بنسبة 0.08 في 
المائة، وفق البيانات التي أوردتها وكالة األنباء األردنية 
»بترا«. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع 
ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.45 

بالمائة،   0.12 والنقل  ومنتجاتها  واأللبان  المائة،  في 
والمالبس 0.06 في المائة.

اتفاق بين باكستان وصندوق النقد
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
وفق  دوالر،  مليارات   6 بقيمة  قرض  على  للحصول 
الباكستاني  الوزراء  رئيس  مستشار  شيخ،  عبدالحفيظ 
للشؤون المالية واالقتصادية. وقال شيخ في تصريح بثته 
جاء  االتفاق  إن  اإلثنين،  مساء  الباكستانية،  األنباء  وكالة 
نتيجة لمناقشات استمرت عدة أشهر بين حكومة بالده 
سيصرف  القرض  أن  إلى  مشيرا  النقد،  صندوق  وفريق 

على دفعات على مدى السنوات الثالث المقبلة.

تداول نشط للسندات الماليزية
أظهرت بيانات ماليزية، ارتفاع الحيازات األجنبية للسندات 
الحكومية، إلى 169.4 مليار رنغيت )40.7 مليار دوالر( في 
نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 167 مليار رنغيت 
في الشهر السابق عليه. وأشارت البيانات، التي أوردتها 
وكالة األنباء الوطنية الماليزية »برناما« أمس الثالثاء، إلى 
انخفاض إجمالي الحيازات األجنبية لسندات الشركات في 
رنغيت  مليار   13.5 إلى  رنغيت  ماليين   7 بحوالي  المقابل 
شهد  السندات  سوق  أن  إلى  ولفتت  مارس/آذار.  في 
في  رنغيت  مليار   2.7 بقيمة  صافية  داخلية  تدفقات 
مارس/آذار، في حين شهدت األسهم إجمالي تدفقات 

خارجية صافية بقيمة 1.4 مليار رنغيت.

أسماء في األخبار

غالء األدوية يُغضب األردنيين
عمان ـ زيد الدبيسية

أثــارت أســعار األدويــة املتزايــدة فــي األردن، غضب 
الكثيــر مــن األردنيــن، حيث انتشــرت مقارنات في 
مواقع التواصل االجتماعي بن أسعار العديد من 
األصنــاف مــع دول أخــرى باملنطقــة، األمــر الذي دعــا الحكومة 
إلى اإلقرار بوجود مغاالة حقيقية في األســعار، فيما طالبت 
املفروضــة علــى  املســتهلك بإلغــاء الضريبــة  جمعيــة حمايــة 

األدوية وفتح باب االستيراد لخفض األسعار.
ودعت لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب، أمس 
الثاثــاء، وزيــر الصحــة ســعد جابــر ملناقشــة أســباب ارتفــاع 
أســعار األدويــة، ليقــر بارتفــاع غيــر مبــرر لألســعار، مشــيرا 
إلى أن اللجنة التي تشــكلت لدراســة واقع تســعير األدوية لم 
تنتــه بعــد مــن أعمالهــا، وأنهــا بحاجة إلى أســبوعن إلعان 
مايو/أيــار   5 فــي  ــكلت 

ُ
ش التــي  اللجنــة  وتضــم  نتائجهــا. 

الجــاري ممثلــن عــن جميــع القطاعــات الصحيــة والنقابات، 

للوقــوف علــى وضــع األمــن الدوائــي التخــاذ كافــة اإلجراءات 
الازمــة بعــد نتائــج اللجنة. وجاء فتح ملف أســعار األدوية، 
التــي قادتهــا جمعيــة حمايــة  بعــد ســنوات مــن املطالبــات، 
املستهلك وأعضاء في مجلس النواب، بسبب وجود فروقات 
كبيــرة فــي األســعار مقارنة بــدول مجــاورة للمنتجات ذاتها 

تصل إلى 50 في املائة.
ووجهــت لجنــة االقتصــاد واالســتثمار فــي مجلــس النــواب، 
عــدة تســاؤالت إلــى وزيــر الصحــة ورئيــس لجنــة التســعيرة 
الحكومية، حول تغول مستودعات األدوية على الصيدليات، 
ومنــح مســتودعات األدويــة بعــض األطبــاء هدايــا ورحــات 
ســفر خــارج البــاد من أجــل التوصية بأدويــة معينة، وفق ما 
»العربي  كشفه رئيس اللجنة خير أبو صعيليك في تصريح لـ
الجديــد«. وأشــار أبــو صعيليــك إلــى أنــه تمــت املطالبــة بفتــح 
السوق املحلي أمام مستوردي األدوية وعدم قصره على عدد 
معــن، وذلــك لتحفيــز املنافســة وتخفيــض األســعار. ويوجــد 
فــي األردن 580 مســتودع أدويــة و23 مصنعــا. وقــال رئيــس 

جمعيــة حمايــة املســتهلك، محمــد عبيــدات، إن هنــاك احتــكارا 
فــي اســتيراد األدويــة مــن قبــل تاجريــن أو ثاثــة، يفرضــون 
علــى وزارة الصحــة الســعر الــذي يحقــق لهــم أقصــى هوامــش 
الربــح، مطالبــا بفتــح باب االســتيراد وإلغاء ضريبة املبيعات 

املفروضة على األدوية أيضا بنسبة 4 في املائة.
وبحســب بيانــات رســمية، فــإن نســبة األربــاح التــي تحصــل 
عليهــا مســتودعات األدويــة والصيدليــات تصــل إلــى 45 فــي 

املائة من قيمة املنتج، يضاف إليها ضريبة املبيعات. 
لكن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات، قال إنه 
تم خفض أسعار 3400 نوع دواء من أصل 5200 خال الفترة 
املاضيــة، وســيتم خفــض أســعار نحــو ألــف صنــف آخــر قبــل 
نهايــة العــام الجاري. وفي هذا الســياق، قــال نقيب الصيادلة، 
»العربي الجديد« إن ســعر األدوية في األردن  زيد الكياني، لـ
مرتفــع مقارنــة بمصــر وتركيــا فقــط، موضحــا أن الشــركات 
العاملية تبيع األدوية لهذين السوقن بأسعار تفضيلية لكبر 

حجمهما، فضا عن دعم الدولتن للدواء.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

لم يترك دونالد ترامب حربًا 
إال خاضها منذ توليه منصبه، 
والهدف النهائي له هو تحقيق 

شعاره االنتخابي »أميركا أوال«، 
عبر إدخال مزيد من االستثمارات 

واألموال لبالده وخفض معدل 
التضخم واألسعار وتكلفة 

اإلنتاج بالنسبة للشركات وتوفير 
مزيد من فرص العمل، وبالتالي 

الحصول على أصوات الناخبني في 
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

ترامب ابتز السعودية في العام 
2017 وحصد منها مئات املليارات 

من الدوالرات في صفقات سالح 
واستثمارات مباشرة، وال يزال 

يواصل هجومه على اململكة طالبا 
منها سداد كلفة حمايتها.

وترامب يبتز منطقة الخليج 
بالكامل، ويفرض عليها سد ثغرة 

اختفاء صادرات النفط اإليراني من 
األسواق الدولية والعمل على خفض 

أسعار النفط ،رغم أن االستجابة 
لهذا االبتزاز تتناقض تماما مع 
مصالح هذه الدول االقتصادية.

كما يشن ترامب حربا اقتصادية 
شرسة على إيران، حيث فرض 

عليها عقوبات واسعة شملت حظر 
تصدير النفط اإليراني ومعاقبة 
مستورديه، وكذا فرض عقوبات 

اقتصادية على قطاعات مهمة منها 
الطيران والبنوك، وحديثًا املعادن 

والذهب والبتروكيماويات.
على املستوى االقتصادي أيضا 

خاض ترامب حروبا شرسة حتى 
ضد شركائه التجاريني، وفي 

مقدمتهم اليابان واالتحاد األوروبي 
وكندا واملكسيك، وخاض حربا 

أكثر شراسة ضد مؤسسات 
اقتصادية كبرى، منها أوبك 

ومنظمة التجارة العاملية.
عندما اختلف مع تركيا حول 

ملفات عدة، منها سورية والقس 
األميركي أندرو برونسون، شن 
عقوبات شرسة ضد االقتصاد 
التركي وعملته، وبعدها بشهور 
خرج وقال إن أردوغان صديقه 

وإن االقتصاد التركي قوي.
ومن وقت آلخر يهدد ترامب 

االتحاد األوروبي بفرض رسوم 
جمركية على السيارات األوروبية 

التي تستوردها بالده خاصة 
السيارات األملانية.

لكن أعنف معارك ترامب على 
اإلطالق هي الحرب التجارية التي 
يشنها ضد الصني صاحبة ثاني 
أكبر وأقوى اقتصاد عاملي، حيث 
رفع الرسوم الجمركية املفروضة 
على الواردات الصينية من %10 
إلى 25%. ترامب يمسك في يده 
بمدفع يضرب به في كل اتجاه 

لقتل منافسيه وشركائه التجاريني، 
وال يعرف أن طلقة في صخرة 

قوية قد ترتد عليه، وهو ما حدث 
بالفعل، فقطاعات أميركية بدأت 

تعاني من حربه التجارية املسعورة 
مثل الصناعة والزراعة.

ترامب تاجر مبتز، تحقيق 
األرباح عنده يعني إلحاق خسائر 
باآلخرين، هو تاجر عقارات يريد 

أن يبيع كل ما في مخزونه من 
أراض وعقارات ووحدات سكنية 
وإدارية وفندقية، وإذا رفض أحد 

الصفقة أو تراجع عنها فقد يلقيه 
من أعلى مكان في الفندق الذي 

يمتلكه.

حروب ترامب 
المسعورة
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

فــي تــطــور غير مــســبــوق، تعرضت 
ــــرق  ــة شـ ــ ــــويـ ــيـ ــ مـــــــرافـــــــق نــــفــــطــــيــــة حـ
الــســعــوديــة، لــهــجــوم بــطــائــرات من 
دون طيار تبنته جماعة الحوثيني في اليمن، 
ما أدى إلى توقف ضخ النفط في خط أنابيب 
رئــيــســي فــي املــمــلــكــة، مــا تسبب فــي ارتــــدادات 
عنيفة لسوق املال التي خسرت نحو 11 مليار 
أمـــس، وصــلــت توابعها  دوالر فــي تــعــامــات، 

إلى أسهم أبوظبي الحليفة.
ويأتي إعــان السعودية عن توقف النفط في 
أنـــبـــوب رئــيــســي، فـــي ســابــقــة هـــي األولـــــى من 
نوعها، حيث دأبت في السنوات األربع األخيرة 
الحوثيني،  هــجــمــات  تــأثــيــر  مــن  التقليل  عــلــى 
الذين يشنون من وقت آلخر ضربات بطائرات 
مــن دون طــيــار وصــواريــخ مــوجــهــة، فــي إطــار 
ــا الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي  ــقـــودهـ ــتـــي تـ الــــحــــرب الـ
ضــدهــم فــي الــيــمــن لــدعــم الــحــكــومــة الشرعية. 
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في 
»واس«:  الرسمية  األنــبــاء  وكالة  نشرته  بيان 
شرق  األنابيب  لخط  ضخ  محطتا  »تعّرضت 
- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول 
النفط باملنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على 
الــســاحــل الــغــربــي، لــهــجــوم مــن طــائــرات بــدون 

طيار مفخخة«.
وأضــــاف: »قــامــت أرامــكــو الــســعــوديــة بإيقاف 
الــضــخ فــي خــط األنــابــيــب حيث يــجــري تقييم 
األضرار وإصاح املحطة إلعادة الخط والضخ 
إلى وضعه الطبيعي«، مشددا في الوقت ذاته 
على »استمرار اإلنتاج والصادرات السعودية 

من النفط الخام واملنتجات بدون انقطاع«.

وتـــقـــع املــحــطــتــان فـــي مــحــافــظــتــي الــــدوادمــــي 
ــــاض عــلــى  ــريـ ــ ومـــحـــافـــظـــة عــفــيــف بــمــنــطــقــة الـ
الــعــاصــمــة  ــرق  كــيــلــومــتــرا شــ بــعــد 220 و380 
الــســعــوديــة. ويــبــلــغ طـــول خــط األنــابــيــب نحو 
1200 كــيــلــومــتــر، وتــمــر عــبــره خــمــســة مايني 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا عــلــى األقـــــل، مـــن املنطقة 
الغربية  املنطقة  إلى  بالخام،  الغنية  الشرقية 

على ساحل البحر األحمر.
النفط من  للمملكة نقل  األنابيب  ويتيح خط 
املنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ البحر 
مضيق  ومنطقة  الخليج  عــن  بعيدًا  األحــمــر، 
الواليات  التوترات بني  هرمز حيث تتصاعد 

املتحدة وإيران.
وأعــلــن الــحــوثــيــون فــي وقــت ســابــق عبر قناة 
املـــســـيـــرة املــتــحــدثــة بــاســمــهــم عـــن اســتــهــداف 
»مــنــشــآت حــيــويــة ســعــوديــة« بــســبــع طــائــرات 
من دون طيار، مشيرين إلى أن »هذه العملية 
العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان 

والحصار على أبناء شعبنا«.
ــفـــط  ــنـ وانـــــعـــــكـــــس الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــــــرافــــــق الـ
الــســعــوديــة، عــلــى أســعــار الــخــام عــاملــيــا، حيث 
الــقــيــاس العاملي  الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام  بلغت 
برنت 70.79 دوالرا للبرميل مرتفعة 56 سنتا 
بــمــا يـــعـــادل 0.80 فـــي املـــائـــة. وبــلــغــت الــعــقــود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 

أو  سنتا   31 مرتفعة  للبرميل،  دوالرا   61.35
0.51 في املائة. وشهدت البورصة السعودية 
تــذبــذبــا حـــادًا بــني الــصــعــود والــهــبــوط، حيث 
بدأت التعامات على ارتفاع تجاوزت نسبته 
2 في املائة، لكن سرعان ما تحول إلى هبوط 
ــــان الــحــكــومــة  بــنــفــس الــنــســبــة فـــي أعـــقـــاب إعـ
تـــعـــرض مــحــطــتــي ضــــخ نـــفـــط لـــلـــهـــجـــوم، لــكــن 
ــراء عــلــى أســـهـــم مــنــتــقــاة تــدخــلــت  ــ عــمــلــيــات شـ
إلنقاذ السوق من التهاوي، لكن موجات البيع 
جــاءت أكثر حدة ودفعت السوق إلى اإلغاق 
عــلــى ارتـــفـــاع طــفــيــف بــلــغــت نــســبــتــه 0.09 في 

املائة عند مستوى 8374.27 نقطة.
وتراجعت أسهم 145 شركة من إجمالي 192 
شركة مقيدة، لتخسر األسهم نحو 41.5 مليار 
ريال )11 مليار دوالر(، حيث أغلق رأس املال 
ريــــال )522.9  تــريــلــيــون  عــنــد 1.961  الــســوقــي 
مــلــيــار دوالر( مــا يــرفــع الــخــســائــر مــنــذ نهاية 
تعامات األسبوع املاضي إلى نحو 92 مليار 

ريال )24.5 مليار دوالر(.
وكـــانـــت الـــســـوق قـــد تــعــرضــت فـــي الجلستني 
السابقتني لخسائر ثقيلة، متأثرة بالتوترات 
واشنطن،  إعــان  خاصة  الخليج،  منطقة  فــي 
ــقــــة وزارة  مــــوافــ املـــــاضـــــي،  األســـــبـــــوع  نـــهـــايـــة 
الــــدفــــاع األمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( عــلــى نشر 
ــريــــوت فــي  ــاتــ ــخ بــ ــ ــواريــ ــ ــيـــة وصــ ــربـ ســفــيــنــة حـ
للمصالح  إيرانية  تهديدات  ملواجهة  املنطقة 
األميركية، وكذلك تعرض سفن تجارية منها 
ناقلتا نفط سعوديتان لهجمات قبالة ساحل 
إمارة الفجيرة في اإلمارات يوم األحد املاضي.
وطـــاولـــت الــخــســائــر الــســعــوديــة، أمــــس، ســوق 
ــبـــي لـــــــــأوراق املــــالــــيــــة، لــيــهــبــط بــنــســبــة  أبـــوظـ
نقطة،   4802.58 مستوى  عند  املائة  في   2.57

ويامس أدنى مستوى له خال 2019.
وخسر رأس املال السوقي نحو 5.47 مليارات 
التعامات،  درهم )1.49 مليار دوالر( بنهاية 
إلــى 493.95 مليار درهــم، ما يزيد من  ليصل 
الخسائر املسجلة منذ نهاية األسبوع املاضي 

إلى نحو 18.8 مليار درهم.
وتتزايد مخاوف املستثمرين، ما يضغط على 
السعودية  سيما  وال  الخليجية،  الــبــورصــات 
واإلماراتية التي تشهد عمليات بيع عشوائية 
وواســعــة. وكــان مــســؤول كبير فــي أحــد بنوك 
»الـــعـــربـــي  ــد قـــــال لــــ ــثـــمـــار اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، قــ ــتـ االسـ
الــجــديــد« يــوم االثــنــني املــاضــي، إن مــا شهدته 
واالثنني  األحــد  يومي  الخليجية  البورصات 
ــة فقط  ــدايـ ــو بـ ــع حـــــاد، هـ ــراجـ ــن تـ املـــاضـــيـــني مـ
لعمليات هروب كبيرة من جانب املستثمرين 
من أســواق املــال، في ظل التوترات السياسية 

والعسكرية املتسارعة في املنطقة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

لجأت بعض العائات الليبية إلى تشغيل أطفالها في بعض 
املعيشة  الــظــروف  مواجهة  بهدف  مالية  مـــوارد  لتوفير  املهن 
الصعبة الناجمة عن استمرار املعارك في طرابلس وعدة مدن 
الــوفــاق الوطني املعترف بها دوليا  أخــرى بني قــوات حكومة 
وقوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.  ومنذ اندالع املعارك في 
الرابع من شهر إبريل/ نيسان املاضي، نزحت آالف العائات 
أمنا،  أكثر  إلى مناطق  الليبية طرابلس  العاصمة  من جنوب 

تاركة كافة أماكها وأراضيها، بسبب الحرب. 
ويقول محمد األشهب، نازح من منطقة عني زارة ويسكن في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ظــروفــه املعيشية في  إحـــدى املــــدارس لـــ
املهن،  فــي بعض  أطفاله  بتشغيل  قــام  لــذلــك  الصعوبة،  غــايــة 
مشيرًا إلى أن أحدهم دون العشر سنوات يقوم ببيع التمور، 
وآخر يقوم بمساعدته في بيع الخضروات قبالة أحد املساجد.

وأضـــاف األشــهــب أنــه يسعى فــي جمع مبلغ مالي لكي يقوم 
بإيجار وحــدة سكنية بــداًل مــن اإلقــامــة املشتركة مــع نازحني 
ــارات الـــنـــقـــل الــعــامــة  ــيــ ــــي مــحــطــة ســ ــة.  وفـ ــ ــــدرسـ آخــــريــــن فــــي مـ
)األفيكوا( يقوم طفل بالعمل مع أحد أقاربه بتجميع األموال 
»العربي الجديد«  من الركاب. وقال السائق محمد الترهوني لـ
مــن أجل  الطفل  نــازحــة وطلبوا مني تشغيل  الطفل  أســرة  إن 
تــوفــيــر مبلغ مــالــي لــهــم، مــشــيــرًا إلـــى أن شــهــر رمــضــان عطلة 

مدرسية للتاميذ. 
وأمام مخبز »بن عاشور« في وسط العاصمة يجلس طفان 
»العربي الجديد« إنهما من  لبيع أرغفة الخبز البلدي، وقاال لـ
أسر نازحة ويعمان يوميا من أجل املساهمة في مصاريف 
الطفان: »والــدنــا يقف في طوابير املصارف  البيت، وأضــاف 

من أول شهر رمضان ولم يتحصل على شيء حتى اآلن«.
وفي منطقة جنزور غرب طرابلس يقف طفل بجوار العمارات 
»العربي الجديد«: إن منزلنا تحطم  ليبيع بعض السلع، وقال لـ
في منطقة خلة الفرجان وأنه يعمل من أجل توفير إيجار شقة 

صغيرة يسكن فيها هو وإخوته بمنطقة انجيلة، موضحا أنه 
يحصل يوميا على 20 دينارًا )الــدوالر = 1.39 دينار( مقابل 
هـــذا الــعــمــل املــؤقــت. ويــعــيــش الــنــازح الليبي وضــعــا إنسانيا 
صــعــبــا لــلــغــايــة، إذ قــــال الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي بــشــيــر الــصــلــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ضــعــف الـــدولـــة جــعــل الـــنـــاس تشغل  لـــ
أطفالها بسبب األوضاع املعيشية الصعبة والسيما مع نزوح 
العائات في جنوب العاصمة طرابلس، رغم أن القانون يجرم 
تشغيل األطفال دون السن القانونية، موضحا أن حاالت الفقر 

في ليبيا بدأت في التفاقم مع استمرار الصراعات املسلحة.
مع  والــفــقــر  البطالة  فــي  زيـــادة  بالنفط  الغنية  ليبيا  وتشهد 
تــصــاعــد االضــــطــــرابــــات األمـــنـــيـــة وتــــراجــــع اإليـــــــــرادات املــالــيــة 
وتدهور األوضاع االقتصادية. وتعتمد الباد على النفط في 

توفير 95% من إيراداتها املالية، حسب تقارير رسمية.
ــــود مــفــارقــة عــجــيــبــة فـــي إدارة أزمـــة  وأشـــــار الــصــلــح إلــــى وجـ
ثمن  لهم  توفر  كانت  الــثــورة،  أعقاب  وفــي  فالدولة  النازحني، 
 2019 عــام  فــي  ولكن  مالية،  اإليــجــارات، وتمنحهم مساعدات 
ملساعدة  حكومي  اهتمام  بــأي  نسمع  نعد  فلم  األمـــر  اختلف 

النازحني، ولم تسع حتى إلى حصر أعدادهم.
وأكد أن عمالة األطفال ظاهرة غالبا ما ترتفع حدتها في ظل 
اقتصاديا صعبا  اليوم وضعا  تعيش  وليبيا  املسلح،  النزاع 
ســاهــم فـــي تــفــاقــم الـــظـــاهـــرة. إلــــى ذلــــك، طــالــب مــكــتــب منظمة 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف« فـــي لــيــبــيــا، وبـــصـــورة  ــ األمـ
عاجلة، الحصول على 5.5 مايني دوالر ليتمكن من مواصلة 
للسكان  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  العاجلة  االستجابة 

املتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.
وأشــارت املنظمة في منشور عبر صفحتها على »فيسبوك« 
العاجلة تأتي بسبب وجــود عجز يصل   احتياجاتها 

ّ
أن إلــى 

إلى 4.78 مايني دوالر، باإلضافة إلى االحتياجات اإلنسانية 
الخاص  املمثل  الرحمن غندور،  البلد. وقــال عبد  الطارئة في 
اآلن  »حتى  صحافية:  تصريحات  عبر  ليبيا  في  لليونيسف 

نزح أكثر من 60 ألف شخص، بينهم اآلالف من األطفال«. 

النفط السعودي في المرمى 
وخسائر فادحة لألسهم

)Getty( الهجمات تعرض أكبر مصدر للنفط في العالم للخطر)االضطرابات تزيد نسبة الفقر في ليبيا الغنية بالنفط )مروان النعماني/فرانس برس

ليبيا... الحرب تفاقم عمالة األطفال

أربك الهجوم الذي 
تعرضت له مرافق 
نفطية حيوية في 

السعودية، أمس الثالثاء، 
إمدادات الخام في أكبر 

دولة مصدرة للنفط في 
العالم، وأصيبت البورصة 
بتذبذبات عنيفة، خسرت 

خاللها نحو 11 مليار دوالر 
في يوم واحد

انخفاض التضخم في قطر
أظهرت بيانات رسمية، أمس، انخفاض الرقم 

القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
قطر خالل إبريل/نيسان املاضي، بنسبة 

0.39 في املائة على أساس سنوي. وذكرت 
البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط 

التنموي واإلحصاء، أن التراجع السنوي جاء 
نتيجة تراجع أسعار أربع مجموعات، أبرزها 
الترفيه بنسبة 5.62 في املائة، والسكن واملاء 
والكهرباء بـ2.68 في املائة. وارتفع التضخم 

في قطر على أساس شهري بنسبة 0.51 
في املائة في إبريل/ نيسان املاضي، مقابل 

107.73 نقاط مقابل 107.73 نقاط في 
مارس/آذار املاضي. ويعكس معدل التضخم 

)الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على 
الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكني( 

تحركات األسعار في األسواق املختلفة.

ُعمان تستعد لموسم 
السياحة في صاللة

عقدت املديرية العامة للتجارة والصناعة 
بمحافظة ظفار العمانية، أمس، اجتماعا 

مع عدد من الجهات الحكومية املعنية في 
املحافظة والشركات التجارية املتعلقة 

بتوفير خدمات املواد الغذائية وأصحاب 
البنوك التجارية وشركات تسويق املنتجات 

النفطية )محطات الوقود( في إطار 
االستعداد ملوسم صاللة السياحي لعام 

2019 الذي يبدأ في الفترة من 21 يونيو/ 
حزيران إلى 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام. 
كما تم خالل االجتماع التنسيق حول توفير 

الخزانات البترولية اإلضافية في املحطات 
املنتشرة في كل واليات محافظة

ظفار حيث إن أكثر السياح والزوار يأتون 
عن طريق البر. وتم أيضا التنسيق مع 

مسؤولي البنوك  في املحافظة على ضرورة 
توفير صيانة ألجهزة الصرف اآللي واإليداع 

في األسواق واملجمعات واملراكز التجارية 
والتأكد من عملها والصيانة الدورية لها.

تونس نحو قرض جديد
توجهت حكومة تونس للمرة الثانية، 

بمراسلة رسمية إلى برملان بالدها، تطلب 
فيها إعادة النظر في طلب قرض، تعتزم 

الحصول عليه من األسواق الدولية بقيمة 
800 مليون دوالر. وأفاد محافظ البنك 
املركزي التونسي مروان العباسي، بأن 

بالده »ستتجه للسوق الدولية لطلب قرض 
خالل األيام القليلة القادمة«. وفي 2 مايو/ 

أيار الجاري، رفضت لجنة املالية والتخطيط 
والتنمية بالبرملان التونسي، طلب الحكومة 

االقتراض لتمويل موازنة 2019.

نيسان تحذر من أضعف
أرباح في 11 عاما

تتوقع شركة نيسان موتور انخفاض 
أرباحها التشغيلية السنوية 28 باملئة، 

لتصبح بصدد أضعف أرباح في 11 عاما، 
األمر الذي يبرز الصعوبات التي تواجهها 
لفتح صفحة جديدة بعد اإلطاحة برئيس 

مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن.
وُيضاف األداء الضعيف لثاني أكبر 

شركة صناعة سيارات في اليابان، والتي 
تضررت بشدة جراء اعتقال غصن في 

العام املاضي، إلى الضغوط على الرئيس 
التنفيذي هيروتو سايكاوا الذي يسعى 

إلى تنحية الفضيحة جانبا، والتركيز على 
إصالح حوكمة الشركة ومنح نيسان 
وضعا أكثر مساواة مع شريكتها في 
التحالف رينو. وتتوقع نيسان أرباحا 
تشغيلية بقيمة 230 مليار ين )2.10 

مليار دوالر( للسنة املنتهية في مارس/
آذار 2020. كانت وكالة كيودو اليابانية 

لألنباء أفادت أمس، أن ممثلي االدعاء 
في طوكيو تقدموا بطلب لتعديل الئحة 
اتهامهم لكارلوس غصن، حيث قدموا 
املزيد من التفاصيل بشأن تحويالت 

نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق 
سعودي.

نيكي يبلغ أدنى مستوى 
في 3 أشهر

نزل املؤشر نيكي الياباني إلى أدنى 
مستوياته في ثالثة أشهر أمس، في الوقت 

الذي تلقت فيه معنويات املستثمرين 
ضربة جديدة بعد أن تحدت بكني واشنطن 
بإعالن رسوم جمركية انتقامية، مما دفع 

أغلب القطاعات للهبوط. وقالت الصني إنها 
سترفع الرسوم الجمركية على بضائع 
أميركية بقيمة 60 مليار دوالر، بالرغم 

من تحذير الرئيس دونالد ترامب من أي 
رد انتقامي ضد فرض رسوم جمركية 

إضافية على واردات صينية أعلنها البيت 
األبيض يوم الجمعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

145
شركة   145 أسهم  تراجعت 
ــورصــة  ــب مــســجــلــة فـــي ال
إجمالي  مــن  الــســعــوديــة 
نحو  لتخسر  شــركــة،   192
مليار   11( ــال  ري مليار   41.5
تعامالت  نهاية  في  دوالر( 
المال  رأس  أغلق  إذ  أمس، 
السوقي عند 1.961 تريليون 

ريال )522.9 مليار دوالر(.

تقارير عربية

نزوحمال وسياسة

االقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  قــــــــالــــــــت 
األسبوع  إن  أمــس،  الفلسطيني، 
األول مــن شــهــر رمــضــان شهد 
اســتــقــرارًا فــي األســعــار وتــوفــرًا 
للسلع األســاســيــة فــي األســـواق، 
الـــــســـــوق شــهــد  أن  إلـــــــى   

ً
الفـــــتـــــة

تــنــزيــالت وعـــروضـــا عــلــى املـــواد 
التموينية.

الـــعـــامـــة  اإلدارة  تـــقـــريـــر  وبــــــــنّي 
لــوزارة  التابع  املستهلك  لحماية 
االقـــتـــصـــاد الــــصــــادر أمــــــس، أن 
مــع 27 شكوى  تعاملت  الــــوزارة 
املــديــريــات  هـــواتـــف  عــبــر  وردت 
ــني بـــلـــغ عـــدد  ــ ــي حـ ــ ــة، فـ ــيــ ــفــــرعــ ــ ال
ــات الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ املـ
املستهلك  لحماية  العامة  اإلدارة 
52 مــتــابــعــة، وذلـــــك أثـــنـــاء قــيــام 
بتنفذ جوالتها  الرقابية  الطواقم 
واملسائية  الصباحية  التفتيشية 
تــم  جــــولــــة،  بـــلـــغـــت 191  والــــتــــي 
خــاللــهــا إصـــــدار 10 مــخــالــفــات 
إشـــهـــار أســـعـــار لــلــســلــع، حسب 

الضوابط املحددة.

استقرار 
األسواق 

الفلسطينية
الرباط ـ مصطفى قماس

رغم التفاؤل الذي أبداه رئيس الوزراء املغربي، 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، عــنــد عـــرض حصيلة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــن االنـ ــامــــني مـ ــد عــ ــعـ ــلـــى بـ ــه عـ ــقـ ــريـ فـ
فــي  يــــشــــددون  مـــراقـــبـــني  أن  الــتــشــريــعــيــة، إال 
»العربي الجديد« على أن الحكومة  حديثهم لـ
مدعوة ملعالجة مشاكل ضعف النمو واتساع 
دائرة البطالة وارتفاع األسعار ونقص السكن.
وتأتي تلك التحديات التي تواجهها حكومة 
العثماني في أفق انتخابات تشريعية مرتقبة 
عام 2021، في ظل هشاشة النمو االقتصادي، 
النمو  فقد كانت آخر مرة تجاوز فيها معدل 
سقف 5 في املائة في 2011، كي يتراجع دون 

ذلـــك فـــي األعـــــوام الــثــمــانــيــة األخـــيـــرة، وتشير 
تــوقــعــات الــبــنــك املـــركـــزي إلـــى بــلــوغــه 2.7 في 

املائة خال العام الحالي.
أمــام  بيانات رسمية وجــود معوقات  وتــؤكــد 
االســتــثــمــار فــي املــمــلــكــة، مــا يــؤثــر ســلــبــا على 
الــنــمــو وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، وهـــو مـــا أكـــده 

اجــتــمــاع عقد أخــيــرا وضــم ممثلني عــن البنك 
املركزي واملصارف ورجال األعمال ودعوا في 
نهايته إلى اتخاذ تدابير إلعطاء دفعة جديدة 

لاقتصاد.

أزمة التوظيف
لم يغب عن رئيس الحكومة في تصريحاته، 
الشباب من  تــراكــم احتياجات  أمـــس،  مــن  أول 
فرص العمل، ما دفعه إلى التشديد على تبني 
املــخــطــط الــوطــنــي للتشغيل وإصــــاح بــرامــج 
الــشــغــل فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــواليــة التي 

تنتهي في 2021.
ووعد العثماني، بتقديم حصيلة حكومته في 
منتصف واليتها، أمام البرملان، بعقد امللتقى 

خارطة  وبلورة  والتدريب  للتشغيل  الوطني 
الهدف  أن  مضيفا  مخرجاته،  لتفعيل  طريق 
هــــو تـــكـــريـــس الـــحـــق فــــي الـــشـــغـــل لــلــمــواطــنــني 
برامج  عــن  وتــحــدث  خــاصــة.  منهم  وللشباب 
إنعاش التشغيل، حيث أكد خلق أكثر من 138 

ألف وظيفة بني 2017 و2019.
ولـــم يــخــض رئــيــس الــحــكــومــة فــي التفاصيل 
الــتــي تــشــيــر إلــــى بــلــوغ مــعــدل الــبــطــالــة نحو 
14.5 في املائة في املــدن، و24.1 في املائة بني 
الشباب املتراوحة أعمارهم بني 15 و24 عاما 

و17.1 في املائة بني حاملي الشهادات.
االقتصادي حكومة  النمو  ولم يسعف معدل 
ــبـــات الــتــســاقــطــات  ــدم ثـ ــ الــعــثــمــانــي بــســبــب عـ
املـــطـــريـــة الـــحـــاســـمـــة لــلــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
وضعف مساهمة القطاعات غير الفاحية في 
 2.7 الحالي  العام  في  يتعدى  لن  الــذي  النمو 

في املائة، بحسب توقعات رسمية.
العامني األخيرين تصور قصور  وترسخ في 
البطالة، فاالقتصاد  النمو في تقليص دائــرة 
كان يخلق 160 ألف فرصة عمل قبل عشرين 
عــامــا، بينما ال يــجــري الــحــديــث الــيــوم ســوى 
عـــن 50 ألــــف فــرصــة عــمــل، بــحــســب الــبــيــانــات 
سابقتها،  كما  الحكومة،  وتــواجــه  الرسمية. 
مــعــضــلــة مــتــمــثــلــة فـــي كــــون االســتــثــمــار الـــذي 
تنجزه الــدولــة يمثل 32 فــي املــائــة مــن الناتج 
اإلجمالي املحلي، غير أن ذلك ال ينعكس على 
النمو االقتصادي وال يؤدي إلى توفير فرص 

العمل.

هاجس األسعار
الحالي،  الفريق  أن  الحكومة  رئيس  ويعتبر 
سعى إلى تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة 
ــاء االجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــــصـ الـــفـــقـــر والـــهـــشـــاشـــة واإلقـ
مشيرا إلى اتفاق الحوار االجتماعي الذي وقع 
قبل عيد العمال مع رجال األعمال واالتحادات 
ــلـــت دعــم  ــد أن الــحــكــومــة واصـ ــ الــعــمــالــيــة. وأكـ
بــعــض املــــواد االســتــهــاكــيــة األســاســيــة، حيث 
ــة املــخــصــصــة لـــهـــا 1.8 مــلــيــار  ــ ــــوازنـ بــلــغــت املـ
دوالر فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، مـــع الــحــفــاظ على 
أن  املـــائـــة.غـــيـــر  ــي  فــ الـــتـــضـــخـــم دون 2  مـــعـــدل 
املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة  رئــيــس 

لم  أن الحكومة  إلــى  الــخــراطــي، يشير  بــوعــزة 
تــســع إلــــى تــحــصــني الـــســـوق ضـــد املــمــارســات 
التي تفضي إلى ارتفاع األسعار، خاصة عبر 
تدخل الوسطاء.  ويؤكد الخراطي في تصريح 
هي  الوسطى  الطبقة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
األكثر تضررا من ارتفاع األسعار، خاصة في 
ظل شكاوى سائدة بني األسر بأنها تتجاوز 

مستوى التضخم املنخفض رسميا.
ــتـــصـــور مـــراقـــبـــون أن الــطــبــقــة املــتــوســطــة  ويـ
ــاريــــف خـــدمـــات  أضــــحــــت أكــــثــــر تـــحـــمـــا ملــــصــ
عــمــومــيــة مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم، فــتــوجــيــه 
بني  مــا  الخاصة، يستوعب  للمدارس  األبــنــاء 

20 و30 في املائة من إنفاق األسر.
وتخشى جمعيات حماية املستهلك باملغرب، 
مــن مــضــّي الــحــكــومــة فــي تــحــريــر أســعــار غــاز 
الطهو وخدمات عمومية، بعد رفع الدعم عن 
الــســوالر والــبــنــزيــن، مــا انعكس على تكاليف 

إنتاج سلع وخدمات.

نقص السكن
ويفترض في الحكومة السعي ملعالجة حالة 
الـــركـــود الــتــي يــعــانــي مــنــهــا قــطــاع الــعــقــارات 
باملغرب، ما انعكس سلبا على عروض السكن 
التي ال تستجيب ملطالب املشترين املحتملني. 
ــارات، الـــــذي يــســتــحــوذ  ــقــ ــعــ ويـــعـــانـــي قـــطـــاع الــ
الــقــروض البنكية، من  املــائــة مــن  على 30 فــي 
أزمــــــة، حــيــث يــعــتــبــر املـــراقـــبـــون أن الــطــلــب ال 
يـــوازيـــه عـــرض مــائــم عــلــى مــســتــوى أصــنــاف 
ــار واملـــوقـــع وآلـــيـــات التمويل  ــعـ الــســكــن واألسـ
ــــت يــعــتــقــد  والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــومـــيـــة. فــــي وقـ
مـــراقـــبـــون بـــضـــرورة إعـــــادة الــنــظــر املــمــنــوحــة 
لقطاع العقارات، يتصور االقتصادي، إدريس 
أنه  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح  الفينا، 
يــتــوجــب تــوفــيــر تــحــفــيــزات جـــديـــدة لــلــقــطــاع 

وتخفيف الضغط الجبائي عنه.
ويــعــتــقــد الــفــيــنــا أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 
الركود  القطاع من حالة  نهج سياسة تخرج 
التي يواجهها منذ ثمانية أعوام، وهو الركود 
البنكية،  القروض  انخفاض  الــذي تجلى عبر 
ــنـــت، الـــــذي يــرتــبــط  ــمـ ــع مــبــيــعــات اإلسـ ــراجــ وتــ

بقطاعي البناء واألشغال العمومي.

الحرب تجبر اليمنيين على التقشفالحكومة المغربية تواجه تحديات التوظيف واألسعار والسكن

)Getty( المغاربة يعانون من غالء األسعار

عدن ـ فاروق الكمالي

ــان  ــر رمــــضــ ــهــ اســـتـــقـــبـــل الــــيــــمــــنــــيــــون شــ
الــحــرب وسط  فــي ظــل  الخامسة  للسنة 
معيشية  وأزمـــات  اقتصادية  صعوبات 
وباتوا  األسعار،  في  متصاعد  وارتفاع 
مــجــبــريــن عــلــى الــتــقــشــف والــتــخــلــي عن 
عادات االستهاك التي كانت ترافق هذا 
املوسم، فيما أدى تدني القدرة الشرائية 
ــة أمــــــــام الـــــــــــواردات  ــيــ ــنــ ــات األمــ ــبــ ــقــ ــعــ والــ
إلـــى تـــراجـــع الــحــركــة الــتــجــاريــة وركـــود 

األسواق.
ويتفاوت الوضع املعيشي لليمنيني بني 
مناطق السيطرة املختلفة التي أفرزتها 
السكان في مناطق  الــحــرب، حيث يجد 
الحكومة بعض العزاء في توفر خدمات 
الرواتب،  املياه والكهرباء وانتظام دفع 
ــك يــعــانــون مـــن مـــوجـــة الــغــاء  ــم ذلــ ــ ورغـ
التي ضربت مختلف السلع والخدمات. 
ــا املـــواطـــنـــون فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء  أمــ
فيعيشون  الحوثيني  سيطرة  ومناطق 
في أزمات مستمرة وبدون خدمات، ولم 
مليون موظف  مــن نصف  أكثر  يحصل 

حكومي على رواتبهم منذ عامني.
وتلقي األزمة االقتصادية التي تعيشها 
الـــبـــاد بــظــالــهــا عــلــى جــمــيــع اليمنيني 
املحلية  العملة  بــانــهــيــار  تــأثــروا  الــذيــن 
وضـــعـــف مــــصــــادر الــــدخــــل، فــأصــبــحــوا 
اإلنفاق  أولــويــات  تغيير  على  مجبرين 
احتياحياتهم  مــن  كثير  عــن  والــتــخــلــي 

خال شهر رمضان.
معونات  على  األريــــاف  ســكــان  ويعتمد 
الـــغـــذاء الــتــي تــقــدمــهــا مــنــظــمــات دولــيــة، 
إذ أوضــــح مــاجــد مــحــمــد رب أســــرة في 
ريف تعز )جنوب غرب(، أنه حصل على 
احتياجاته لشهر رمضان من مساعدات 
تــقــدمــهــا مــنــظــمــة دولـــيـــة تــقــوم بــتــوزيــع 
الــقــمــح والــدقــيــق واألرز والــســكــر وزيــت 

الطبخ على السكان.
بدون  الجديد«:  »العربي  لـ محمد  وقــال 
املــســاعــدات ال أعــلــم كــيــف كــنــت سأتدبر 

لــاقــتــراض،  أمــــوري، ربــمــا كنت سألجأ 
فأنا عامل بناء وهذا القطاع في الريف 
يعيش حالة ركــود، وال أستطيع تحمل 
تكاليف السفر واإلقامة في املدينة التي 

تشهد انتعاشا في هذا املجال.
ــال بــرنــامــح األغـــذيـــة الــعــاملــي الــتــابــع  وقــ
لــأمــم املــتــحــدة، فـــي 12 إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، إن هناك نحو 20 مليون يمني 

يعانون من انعدام األمن الغذائي.
ــي تــــقــــريــــر، إلــــى  ــ وأشـــــــــــار الــــبــــرنــــامــــج فــ
والتي  الــنــاس  الــصــراع على  انعكاسات 
تــمــثــلــت فــــي تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الــعــمــلــة، 
ونقل  استيراد  ومخاطر  تكلفة  وزيـــادة 

السلع األساسية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة تــــعــــز الــــتــــي يـــحـــاصـــرهـــا 
ــن الـــشـــرقـــي  ــذيــ ــفــ ــنــ الــــحــــوثــــيــــون مــــــن املــ
والغربي، اختفت مظاهر استقبال شهر 
ــواق حــالــة ركــود  رمــضــان وتــعــيــش األســ
في ظل قلة املعروض من املواد الغذائية، 
وارتــفــاع في األســعــار بلغ 20% بحسب 
تواجه  التي  الصعوبات  نتيجة  تــجــار، 
التجار في إيصال بضائعهم عبر طرق 

جبلية وعرة.
»الــعــربــي  وقـــال أكـــرم صــالــح )مــوظــف( لـــ
ــــي وضــــــع أفـــضـــل  ــد«: نـــعـــيـــش فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بــــاملــــقــــارنــــة مـــــع الــــســــكــــان فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــحــوثــيــني ونــقــبــض رواتــبــنــا بانتظام، 
ــــادي املـــتـــدهـــور  ــــصـ ــتـ ــ ــــع االقـ ــــوضـ لـــكـــن الـ
يـــــجـــــبـــــرنـــــا عــــــلــــــى الـــــتـــــقـــــشـــــف وشـــــــــــراء 
االحــــتــــيــــاجــــات الـــــضـــــروريـــــة، ولــــــم أعـــد 
أســتــضــيــف أحــــدا عــلــى وجــبــة اإلفـــطـــار، 
وكان منزلي قبل الحرب يمتأ بأقاربي 

وأصدقائي من الطاب وأبناء األرياف.
واستقبلت العاصمة صنعاء الخاضعة 
ــات  ــ ــأزمـ ــ ــان بـ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ لـــلـــحـــوثـــيـــني شــ
معيشية خانقة في الوقود وغاز الطهو، 
فيما يعيش املوظفون بدون رواتب منذ 
غياب  وفــي ظل   ،2016 أيلول  سبتمبر/ 

للخدمات وأبرزها الكهرباء.
ويــحــصــل الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
مــنــاطــق الــحــوثــيــني عــلــى الــكــهــربــاء من 

شركات تجارية تمتلك مولدات خاصة، 
ــازل  ــ ــنــ ــ ــــات واملــ ــحــ ــ ــــد املــ ــــزويـ ــتـ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ وتــ
لــســاعــات مـــحـــدودة وبـــأســـعـــار مرتفعة 
تفوق قدرة آالف السكان الذين يعيشون 

في الظام منذ شهور.
وفـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن )جــنــوبــي 
الشرعية،  الحكومة  مقر  حيث  الــبــاد(، 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــون لــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــار ومــ ــ ــجـ ــ أكـــــــد تـ
الــجــديــد«، أن الـــركـــود يــضــرب األســــواق 
ــه،  ــالـ املــحــلــيــة قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان وخـ
واإلقــــبــــال ضــعــيــف لــلــغــايــة مـــن الــنــاس 
على شراء احتياجاتهم بسبب الظروف 

املعيشية القاسية وارتفاع األسعار.
وقـــــال جـــمـــال الــيــافــعــي صـــاحـــب متجر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــلــمــواد الــغــذائــيــة لـــ
ــادة لـــم يـــجـــازف الــتــجــار  ــعــ عــلــى غــيــر الــ
ــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن املـــــواد  ــيـ ــتـ ــاسـ بـ
الـــغـــذائـــيـــة ملـــواجـــهـــة احـــتـــيـــاجـــات شــهــر 
رمضان، ففي أعوام سابقة ظلت السلع 
مــكــدســة فـــي املـــحـــات وحـــركـــة الــتــســوق 
ضعيفة، وهذا العام ربما يكون األسوأ 

من حيث اإلقبال. 
وأدى انــخــفــاض ســعــر الـــصـــرف الــحــاد 
للعملة املحلية إلى ارتفاع أسعار السلع 
قياسية  ملستويات  التضخم  ومــعــدالت 

خال الفترة األخيرة. 
الـــبـــاحـــث واملـــحـــلـــل االقـــتـــصـــادي حــســام 
السعيد، أوضح أن الحرب غيرت أنماط 
اليمنيني فــي رمضان،  لــدى  االســتــهــاك 
ــتـــصـــرا عـــلـــى الــســلــع  ــقـ حـــيـــث أصــــبــــح مـ
السلع  لغاء بعض  نتيجة  الــضــروريــة، 
مــقــارنــة  100و%145  بـــني  يـــتـــراوح  بــمــا 

باألسعار قبل الحرب.
»الــعــربــي الــجــديــد«: إن  وقـــال الــســعــيــد لـــ
تهاوي الريال وارتفاع األسعار وضعف 
مـــصـــادر الـــدخـــل قــلــلــت مـــن الــطــلــب على 
ــلـــع، كـــمـــا أن حــــــاالت الــفــقــر  مــجــمــل الـــسـ
املدقع والحاجة املاسة للمساعدة قللت 
من حجم االستهاك. وأشــار إلــى غياب 
األسعار  حركة  على  الحكومية  الرقابة 

ما فاقم من أزمات اليمنيني.

أسواقمعيشة
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العثماني يتعهد 
بتقديم حصيلة حكومته 

في منتصف واليتها 
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ــات املـــتـــحـــدة لـــزيـــادة  ــواليــ تــعــد الــ
حـــجـــم الـــســـلـــع الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
ستفرض عليها رسومًا مرتفعة، 
إلى  دوالر  مليار   200 قيمتها  بضائع  مــن 
سلع قيمتها 300 مليار دوالر. ونشر املمثل 
الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي روبــــــرت اليــــتــــزر، يــوم 
اإلثـــنـــن، قــائــمــة جــديــدة بــالــســلــع الصينية 
الـــتـــي ســتــفــرض عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن رســومــًا 
مرتفعة والتي شملت لعب ومالبس األطفال 

والهواتف النقالة والكمبيوتر املحمول. 
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذه التعرفة 
للقائمة  الــتــي ضمت  الــجــديــدة  السلع  على 
لن تدخل حيز التطبيق قبل حلول يونيو/ 
حزيران.  وبدا أن املفاوضات بن الواليات 

ــتـــحـــدة والــــصــــن تــتــجــه صـــــوب الــنــجــاح  املـ
األســبــوع املــاضــي، لكنها تــضــررت إلــى حد 
ــأن بكن  كــبــيــر بــفــعــل اتـــهـــامـــات أمــيــركــيــة بــ

الدقيقة  فــي  كبيرة  تغييرات  إلجـــراء  سعت 
األخــيــرة. وحسب وكــالــة رويــتــرز، تجاهلت 
ــيـــركـــي  الــــصــــن تـــحـــذيـــرًا مــــن الـــرئـــيـــس األمـ
دونالد ترامب وتحركت لفرض رسوم أعلى 
على مجموعة من السلع األميركية بما في 
الطبيعي  والغاز  املجمدة  الخضروات  ذلــك 

املسال. 
لــكــن مــا الـــذي جــعــل الــنــزاع الــتــجــاري يعود 
إلى املربع األول بعدما اقترب الجانبان من 

توقيع االتفاق؟ 
السريع  الــتــدهــور  لهذا  التفسيرات  تتباين 
في العالقات التجارية بن بكن وواشنطن، 
فبينما يقول خبراء إن ترامب يرى أن بنود 
االتفاق الذي كان جاهزًا للتوقيع غير كافية 
لــحــمــايــة حــقــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة وحــمــايــة 
الشركات األميركية من التجسس الصناعي 
وسرقة املعلومات لدى الجامعات األميركية، 
ــبـــاب هــذا  ــرون أن أسـ ــ ــبـــراء يـ لــكــن هــنــالــك خـ
التدهور ليست تجارية كما يظن الكثيرون 
وإنما سياسية، حيث إن ما أغضب ترامب 
أكــثــر مــن ســـواه هــو دعـــم الــصــن العسكري 
لدول أميركا الالتينية، وسعيها إلى تعزيز 
ــذه املـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث وعــــدت  ــ ــا فــــي هـ ــفـــوذهـ نـ
أمــيــركــا  فـــي  مــلــيــار دوالر   250 بــاســتــثــمــار 
التي  املتحدة  الــواليــات  ملواجهة  الالتينية 
والطريق«  »الحزام  مشروع  بشدة  تعارض 

تفاقم الحرب 
التجارية

ترامب يستأنف 
الضغط على 

الصين
)Getty(

النزاع  لتصعيد  العودة  وراء  سياسية  عوامل  هنالك  أن  محللون  يرى 
التجاري بين واشنطن وبكين، الذي بدا على وشك االنتهاء قبل أسبوعين. 
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تقدر قيمتها بنحو 325 مليار دوالر
أسواق المال والسلع 

تضع آماًال على لقاء شي 
وترامب في اليابان 

مؤشرات التباطؤ تجتاح 
أوروبا وعدم الثقة 

التجارية ينتشر في ألمانيا

أوروبا تخشى تدفق 
المهاجرين في حال 

تطور التوتر مع إيران

عوامل سياسية 
وراء عودة 

التصعيد بين 
واشنطن وبكين

)Getty( أسواق المال باتت شديدة الحساسية تجاه تغريدات ترامب)Getty( واشنطن تراهن على الضائقة المعيشية في إيران

لندن ـ العربي الجديد

مرة  بالغيوم  العاملي  االقتصاد  تلبدت سماء 
الــتــجــارة بن  أخـــرى بعد انتكاسة مــحــادثــات 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والــــصــــن، حــيــث أظــهــرت 
مؤشرات النمو االقتصادي في كل من الصن 
املــخــاوف  وعـــادت  تراجعًا ملحوظًا.  ــا  وأوروبــ
مـــن حــــدوث أزمــــة مــالــيــة شــبــيــهــة بـــأزمـــة املـــال 
العاملية في العام 2008، على الرغم من اختالف 
الــــظــــروف الـــتـــي خــلــقــت أزمــــــة املــــــال الــســابــقــة 
واستعداد املصارف املركزية العاملية للتعامل 
مــع أي هــزة مستفيدة مــن دروس أزمـــة املــال.  
من بن نذر التشاؤم التي تبدت أخيرًا، تراجع 
الــنــمــو األملـــانـــي والــثــقــة االســتــثــمــاريــة، حيث 
أظهر مسح في برلن، نشر أمس الثالثاء، أن 
ثقة املستثمرين األملان تراجعت بشكل مفاجئ 
في مايو/ أيار مع تصاعد الخالف التجاري 
بن الصن والواليات املتحدة، وهو ما يلقي 
بظالله على توقعات النمو في أكبر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا. وكـــان مكتب اإلحـــصـــاء لالتحاد 
ــر األســـبـــوع  األوروبـــــــي »يــــوروســــتــــات« قـــد ذكــ
املاضي، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 
19 دولة قد سجل نموا بنسبة 0.4% في الربع 
السابق  بــالــربــع  مــقــارنــة  عـــام 2019  األول مــن 
لــــه. وقـــالـــت مــؤســســة يـــوروســـتـــات إن الــنــاتــج 
ــي الـــذي  ــ املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــالتــحــاد األوروبـــ

لندن ـ العربي الجديد

ــن تـــطـــور الــتــوتــر  ــة مـ ــيــ ــط مـــخـــاوف أوروبــ وســ
الــعــســكــري بــن طــهــران وواشــنــطــن ومــخــاوف 
االنزالق إلى حرب،  تسعى  حكومات أوروبية 
إلحياء آلية التجارة مع إيران. وقالت مسؤولة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي، 
ــنـــن، إنــهــا  فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، مــســاء اإلثـ
نــاقــشــت مــع وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وأملــانــيــا 
واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة ســـبـــل تــــفــــادي الــعــقــوبــات 

األميركية وتيسير التجارة مع إيران.
وأضافت موغيريني أنه خالل االجتماع الذي 
جـــرى بــن األطــــراف األربــعــة »نــاقــشــنــا السبل 
الــتــي نستطيع مــن خــاللــهــا املــضــي قــدمــا في 
بــعــض األمــــور، مــن بينها عــلــى سبيل املــثــال، 
ــم الــــتــــبــــادالت الـــتـــجـــاريـــة مــع  ــ ــيـــة دعـ تــفــعــيــل آلـ
 في إجراء تعامالت خالل األسابيع 

ً
إيران، أمال

القليلة املقبلة«.
وطــرحــت إيـــران حــلــواًل  لتفعيل آلية التعامل 

التجاري مع أوروبــا، والتي تهدف إلى إنقاذ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي مــن خـــالل الــســمــاح لــطــهــران 
بــمــواصــلــة الــتــعــامــل مــع الــشــركــات األوروبـــيـــة 

رغم العقوبات األميركية. 
وقــــال مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي اإليـــرانـــي عبد 
لتفعيل  طــريــقــة  أســـهـــل  إن  هــمــتــي،  الـــنـــاصـــر 
واإليــرانــيــة  »إينستكس«  األوروبـــيـــة  اآللــيــتــن 
ــيـــة  »ســــــاتــــــمــــــا«، وهــــــــي شـــــركـــــة نــــظــــيــــرة لـــآلـ
األوروبية  الشركات  بقيام  تتمثل  األوروبــيــة، 
باستيراد النفط من إيران أو منح خط ائتمان 
ــيـــن لــبــدء الــتــصــديــر إلــى  لــلــمــصــدريــن األوروبـ

إيــــــران. وانــتــقــد املـــســـؤول اإليــــرانــــي مـــن خــالل 
ــتــــغــــرام« نـــشـــرهـــا مــســاء  ــة عـــلـــى »إنــــســ ــنـ ــدويـ تـ
االثنن، تقاعس الجانب األوروبــي في تفعيل 
آلية التجارة، التي قدمت قبل 3 أشهر من قبل 
فرنسا  الــنــووي وهــي  املوقعة لالتفاق  الـــدول 
إن »حديث  وقــال همتي  وأملــانــيــا.  وبريطانيا 
اآللية أصبح  لتفعيل  األوروبين عن سعيهم 
الذي  الحل  أن  معتبرًا  وبالية«،  مكررة  عبارة 

قدمه هو الطريقة األمثل لتفعيل هذه اآللية.
وأضــــاف: »إذا كــان األوروبـــيـــون قلقن مــن رد 
فعل الواليات املتحدة إزاء السلع املصدرة إلى 
إيران فبإمكانهم اختبار قدرتهم على تصدير 
السلع األساسية واألدوية. اآلن يمكن القول إن 

الكرة في ملعب أوروبا«.
مــن  األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد  دول  وتــــتــــخــــوف 
تـــداعـــيـــات الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة واالقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة عــلــى االســتــقــرار الــســيــاســي في 
إيران. ومعروف أن أوروبا تتخوف من تزايد 
الهجرة من دول منطقة الشرق األوسط. كما 
تنقل  حــدوث فوضى سياسية  مــن  تتخوف 
ــيـــارات املــتــطــرفــة.  ــتـ ــى الـ ــران إلــ ــ الــحــكــم فـــي إيــ
وبــالــتــالــي فتعمل أوروبـــــا عــلــى فــتــح نــافــذة 
تجارية ودبلوماسية مع الحكومة اإليرانية. 
والعقوبات  األميركية  الضغوط  رغــم  وذلــك 
تنفذها واشنطن  الــتــي  الــصــارمــة  الــثــانــويــة 
على الشركات والدول التي ال تتقيد بالحظر 

األميركي على إيران. 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا أطلقت  أن  يذكر 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر، كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي 
املالية  الحركة  لتسهيل  »إينستكس«  آلية 
إيـــــــران. وتـــتـــخـــوف اإلدارة  والـــتـــجـــاريـــة مـــع 
 األمـــيـــركـــيـــة مــــن تـــأثـــيـــر هـــــذه اآللــــيــــة ســلــبــًا 
ــة عــلــى طـــهـــران.  ــفـــروضـ عــلــى الـــعـــقـــوبـــات املـ
إلــــى  تــــــرامــــــب  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وتــــســــعــــى 
إعــادة  إيـــران، وإجبارها على   الضغط على 
ــا الـــــنـــــووي  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ الـــــتـــــفـــــاوض حــــــــول بــ
وقــضــايــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة والــتــمــدد 

الجيوسياسي في املنطقة.

يضم 28 دولة قد نما أيضا بنسبة 0.5% على 
 
ً
أســـاس مــوســمــي. وتــزيــد هـــذه الــنــتــائــج قليال
عــام 2018  األخير من  الربع  عن نظيرتها في 
لــكــل مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو، الــتــي ســجــلــت نــمــوا 
بنسبة 0.2% واالتــحــاد األوروبـــي ككل، الــذي 
ســجــل نــمــوا بــنــســبــة 0.3%. أمـــا عــلــى أســـاس 
اإلجمالي  املحلي  الــنــاتــج  سجل  فقد  ســنــوي، 
ملنطقة اليورو في الربع األول هذا العام نموًا 

منخفضًا مقارنة مع التوقعات السابقة. 
وفـــي ســيــاق الــتــشــاؤم، حـــذر راغـــــورام راجـــان، 
االقــتــصــادي واألكــاديــمــي الــهــنــدي الـــذي تنبأ 
بـــوقـــوع األزمـــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة عــامــي 2007 

و2008، من أزمة اقتصادية أخرى مقبلة. 
ــذي شــغــل ســابــقــًا منصب  وتـــوقـــع راغــــــورام الــ
مدير البحوث في صندوق النقد الدولي، في 
مقابلة مع قناة »سي ان ان« األميركية، حدوث 
: »ستكون هناك أزمة مقبلة، 

ً
أزمة مالية قائال

ولكن السؤال هو متى بالتحديد، من الواضح 
أن مــا حـــدث بــعــد األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة هو 
أننا بنينا حجم ديون ضخم ليس في املواقع 

ذاتها ولكن في مواقع أخرى بالعالم«. 
وأشـــار إلــى أن الــديــون التي خلقت أزمــة املــال 
العاملية السابقة كانت ديون شركات، أما اآلن 

فهي ديون حكومات. 
النمو سيكون  يتباطأ  »اآلن عندما  وأضـــاف: 
هناك ثمن يتوجب دفعه، والسؤال هل سيكون 
الثمن مشابها للثمن الذي دفعناه في األزمة 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة املــاضــيــة؟ عــلــى األغــلــب 
ال، لن تكون في املناطق نفسها وعلى الغلب 

اليوم  البنوك  أزمــة بنكية ألن  لن تكون لدينا 
بحال أفضل كثيرًا مما كانت عليه«.

ــي، قــــال ديــفــيــد  ــاضــ ونـــهـــايـــة مــــــارس/ آذار املــ
ليبتون، النائب األول للمدير العام لصندوق 
ــــي، إن الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــن  ــدولــ ــ ــقـــد الــ ــنـ الـ
أكبر خطر  والــصــن تشكل  املتحدة  الــواليــات 
عــلــى االســـتـــقـــرار الـــعـــاملـــي. مــضــيــفــا أن إرســــاء 
ــــي ضـــــــــروري لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــالـ ــ ــرار املـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــصــدمــات عــلــى صعيد االقــتــصــاد الــكــلــي في 
أوروبــا. وأضــاف ليبتون »بوضوح هذا ليس 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــا. والـ ــدهــ شــــأن أوروبـــــــا وحــ
ــك.  ــذلـ ــا كـ ــيـ ــالـ ــيـــب بـــيـــتـــهـــا مـ ــرتـ ــة إلــــــى تـ ــاجـ بـــحـ
التوترات التجارية األميركية الصينية تشكل 
أكبر خطر لالستقرار العاملي«. وأثرت الحرب 
التجارية الدائرة والتي بدأت قبل أكثر من 10 
أشهر على تدفق بضائع بمليارات الدوالرات 

بن البلدين.
ويلخص اقتصاديون أزمة االقتصاد العاملي 
بــاالرتــبــاك الــــذي أحــدثــتــه ســيــاســات الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرامـــب الــخــاصــة بـــرفـــض االتــفــاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة املـــوقـــعـــة مـــع بـــــالده والــــعــــودة إلــى 
مــــفــــاوضــــات تـــجـــاريـــة ثـــنـــائـــيـــة يـــفـــرض فــيــهــا 
شـــروطـــًا قــاســيــة عــلــى الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن. 
كــمــا أن اســتــخــدامــه املــكــثــف للحظر الــتــجــاري 
واملالي، أضعف عمليات التبادل التجاري بن 
دول العالم. ومما يزيد املخاوف انزالق العالم 
ــة الــتــوتــر الــعــســكــري بمنطقة الــشــرق  فـــي أزمــ
األوســط بن إيــران والــواليــات املتحدة والتي 
زادت حــدتــهــا خـــالل األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، 
وكذلك التوتر في مناطق التماس بن أوروبا 

وروسيا. 
التجارية، خاصة  نزاعاته  ترامب عن  ويدافع 
ــار قـــوة  ــ حـــربـــه الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــن فــــي إطــ
اقــتــصــاد بــــالده، وهــــذا املــنــطــق فــي الــتــفــاوض 
يهدد بكارثة اقتصادية، حسب قول محللن. 
وقال ترامب في سلسلة تغريدات، صباح أمس 
أفضل  الثالثاء، على تويتر: »نحن في وضع 

بكثير حاليا من أي اتفاق كنا سنبرمه«.

أوروبا »ُتحيي« آلية المتاجرة مع طهرانخوف من أزمة مالية عالمية جديدة

آسيا  فــي  التجارية  مصالحها  يهدد  الــذي 
وأوروبا وحتى املنطقة العربية وأفريقيا. 

في السياق السياسي، اتهم وزير الخارجية 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، عــالنــيــة، الصن 
ــا الــالتــيــنــيــة  ــركـ ــيـ ــا بـــدعـــم قــــــادة أمـ ــ ــيـ ــ وروسـ
الــذيــن ال تــالئــم سياساتهم  االســتــبــداديــن 
واشنطن.  أما مصرف »غولدمان ساكس«، 
فــــيــــرى فــــي تــحــلــيــلــه أن تــــرامــــب يـــشـــعـــر أن 
االقــتــصــاد األمــيــركــي قـــوي اآلن، فــي الــوقــت 
الذي يتباطأ فيه االقتصاد الصيني، حيث 

االثــــنــــن، بــعــدمــا تـــحـــدت الـــصـــن واشــنــطــن 
بــإعــالنــهــا عــن رســــوم انــتــقــامــيــة، فــي أحــدث 
تـــطـــورات لــلــنــزاع الــتــجــاري املــتــصــاعــد بن 
الــبــلــديــن. ودفـــعـــت مـــخـــاوف تـــراجـــع الــنــمــو 
ــاملــــي املـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى  ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــهــروب من األسهم واإلقــبــال على األصــول 
األقل مخاطرة وعلى رأسها الذهب.   وأدت 
مخاوف الحرب التجارية بن أكبر عمالقن 
إلى خفض سعر النفط، حيث تركزت أنظار 
املستثمرين على مستقبل النمو االقتصادي 

يــتــراجــع مــعــدل النمو االقــتــصــادي وتشهد 
مديونيات  أزمــة  بالصن  التجارية  البنوك 

ونقصًا في السيولة الدوالرية. 
وبعد فترة من التفاؤل سادت أسواق العالم 
املعقد بن  التجاري  للنزاع  بالتوصل لحل 
الــصــن الــواليــات املــتــحــدة، عــاد الــنــزاع مرة 
إلــى شراسته، فجأة ودون مقدمات،  أخــرى 
حيث ارتفعت املخاطر في تعامالت أسواق 

السلع األولية والنفط والبورصات. 
ــــي إغـــــالق  ــــم األمــــيــــركــــيــــة فـ ــهـ ــ ــطـــت األسـ ــبـ وهـ

العاملي الذي يحدد الطلب النفطي أكثر من 
تــركــيــزهــم عــلــى الــتــوتــر الــعــســكــري وغــيــاب 
الــنــفــط اإليـــرانـــي مــن الــســوق الــعــاملــي. وكــان 
يمكن لــهــذا الــتــوتــر الــعــســكــري ومـــا صحبه 
مــن حــظــر عــلــى الــنــفــط الــفــنــزويــلــي والــحــرب 
النفط 3  أن ترفع أسعار  ليبيا،  األهلية في 
أو 5 دوالرات عــلــى األقــــل، حــســب تــقــديــرات 
»أويل برايس«، ولكن ذلك لم يحدث بسبب 

الحرب التجارية. 
وحسب وكالة رويترز، بلغت العقود اآلجلة 

التعامالت  في  برنت  العاملي  القياس  لخام 
الصباحية التي جرت أمس، الثالثاء، 70.40 
وبلغت  سنتًا.   38 مرتفعة  للبرميل،  دوالرا 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 60.92 دوالرا للبرميل، منخفضة 
الثالثاء،  أمــس  مــســح،  أظــهــر  12 سنتًا. كما 
بشكل  تراجعت  األملـــان  املستثمرين  ثقة  أن 
مفاجئ في مايو/ أيار مع تصاعد الخالف 
التجاري بن الصن الواليات املتحدة، وهو 
مــا يــلــقــي بــظــاللــه عــلــى تــوقــعــات الــنــمــو في 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد زد.إي.

ديليو إن مسحه الشهري أظهر تراجع ثقة 
إبــريــل/  فــي   3.1 مــن   2.1- إلـــى  املستثمرين 
نيسان، بينما توقع االقتصاديون زيادتها 
إلى 5.0. وقال أخيم فامباخ، رئيس املعهد، 
إن أحــــدث تــصــعــيــد فـــي الـــخـــالف الــتــجــاري 
بن واشنطن وبكن يزيد الضبابية بشأن 
صادرات أملانيا، وهو عامل رئيسي في نمو 

الناتج املحلي اإلجمالي.
املستثمرين  لتقييم  آخـــر  مــقــيــاس  وأظـــهـــر 
إلى  الراهنة تحسنا  االقتصادية  لألوضاع 
8.2 مـــن 5.5 فـــي الــشــهــر الــســابــق، فـــي حن 

توقعت األسواق ارتفاعا إلى 6.0.
ــفـــاوضـــات  ــذا الـــتـــدهـــور فــــي املـ لـــكـــن رغـــــم هـــ
الـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، يـــبـــدو أن هــنــالــك 
ــزاع الـــتـــجـــاري.  ــ ــنـ ــ نـــقـــطـــة ضـــــوء فــــي نـــفـــق الـ
ــال تـــرامـــب، االثـــنـــن، إنــه  ــذا الـــصـــدد، قـ فــي هـ
سيلتقي مع نظيره الصيني شي جن بينغ 
قمة  اجتماعات  هامش  على  املقبل،  الشهر 
مناقشاتهما  تــكــون  أن  وتـــوقـــع  الــعــشــريــن. 
ــع اشـــــتـــــداد الـــحـــرب  ــ ــايــــة«، مـ ــلــــغــ ــرة لــ ــمــ ــثــ »مــ

التجارية بن أكبر اقتصادين في العالم.
ــاف تــــرامــــب فــــي تـــصـــريـــحـــات بــالــبــيــت  ــ ــ أضـ
ــيـــض »نــتــعــامــل مــعــهــم. لــديــنــا عــالقــات  األبـ
جيدة جدًا«. وأضاف: »ربما يحدث شيء ما. 
قمة مجموعة  في  تعلمون،  كما  سنجتمع، 
العشرين في اليابان، وأعتقد أن ذلك سيكون 
اجتماعًا مثمرًا للغاية على األرجح«. وذكر 
ــــب، الــــــذي يــتــبــنــى ســـيـــاســـة الــحــمــايــة  ــرامـ ــ تـ
الــتــجــاريــة تــحــت شــعــار »أمــيــركــا أواًل«، أنــه 
لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدمًا في 
فرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 
325 مليار دوالر.  ويرى محللون أن رد فعل 
التصعيد  هــذا  ســوق »وول ســتــريــت« على 
الجديد سيكون من أهم العوامل في تحديد 
ــرامـــب الــتــجــاريــة نحو  ســيــاســة الـــرئـــيـــس تـ
الـــصـــن. وفــــي حــــال واصـــلـــت وول ســتــريــت 
في   

ً
ترامب سيكون متساهال فــإن  التراجع، 

محادثاته مع الصن، أما إذا لم تتأثر »وول 
الحرب  فــإن ترامب سيمضي في  ستريت«، 
من  يتمكن  أن  يهمه  ما  أكثر  ألن  التجارية. 

الفوز بوالية رئاسية ثانية.

بالصين  االقتصادي  النمو  تباطؤ  على  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  تراهن 
األميركية.  للشروط  بكين  في  الحكومة  رضوخ  على  ذلك  وتداعيات 
تعتد  الصين  ــإن  ف المقابل،  ــي  وف
السوق  وحجم  اقتصادها  بقوة 
االستهالكي الضخم. وبحسابات بكين 
الرسمية، فإن الناتج االقتصادي يتجاوز 
90 تريليون يوان )13.24 تريليون دوالر(، 
إجمالي  من  الفرد  نصيب  يبلغ  كما 
الناتج المحلي إلى نحو 10 آالف دوالر. 
وحتى اآلن أثرت العقوبات في تراجع 
ولكن  بالصين،  االستهالكي  الطلب 

ليس بنسبة كبيرة.

رهان ترامب

تقرير

انقلب التفاؤل باالنتعاش 
العالمي بعد أنباء 

عن قرب توقيع اتفاق 
تجاري بين واشنطن 

وبكين، إلى تشاؤم يهدد 
بحدوث أزمة مالية 

عالمية
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رؤية

شريف عثمان

ــاعــــي، وعــلــت  ــمــ ــتــ ــل االجــ ــواصــ ــتــ ــ ــغـــل اإلعـــــــــام، ومـــــواقـــــع ال انـــشـ
األصــوات في املقاهي واملطاعم والبيوت، تقريبًا في كل شارع 
 وحـــارة فــي مــصــر، على مـــدار األيـــام القليلة املــاضــيــة، بقضية 
أو  قــادمــة،  والعباد لسنوات  الــبــاد  فــي حياة  هــامــة، ربما تؤثر 
ــدأت »األزمــــــة« بــدقــائــق أضــافــهــا  هــكــذا تــصــور املــتــنــاحــرون. بــ
 من 

ً
بــدال الـــدوري املحلي،  القدم في  حكم إحــدى مباريات كــرة 

في تسجيل  الفريقني  أحد  ونجح  املباراة،  أثناء  الضائع  الوقت 
ربما  ومقتربًا  الثاث،  النقاط  منتزعًا  آخرها،  في  الفوز  هدف 
لــه وللفريق  الــتــتــويــج، رغــم تبقي خمس أو ســت مــبــاريــات   مــن 
الــنــقــاط في  فـــارق  الـــذي يسمح بتعويض  األمـــر  ينافسه،  الـــذي 

املباريات القادمة. 
لم يكن أغلب املتابعني في بر مصر على استعداد للتفهم، فقد 
تفاصيله على شاشات  وتابعنا  املتنافسني،  بني  الشجار  عا 
الــعــديــد ممن  إلــيــه  انــجــرف  الــتــواصــل، حتى  التلفزيون ومــواقــع 
يفترض  الذين  واملفكرين،  املثقفني  من  الصفوة  عليهم  يطلق 
أن يساهموا  الــوطــن، ال  قــيــادة سفينة  فــي  يــســاعــدوا  أن  فيهم 
في إغراقها في مناقشات ومشاحنات، أقل ما توصف به هو 

الصبيانية.
الترتيب  تم  احتفالية  هناك  كانت  تقريبًا،  التوقيت  نفس  وفــي 
لها بعناية فائقة، في العاصمة األميركية واشنطن، حيث كان 
جيف بيزوس، مؤسس عماق تجارة التجزئة أمازون، وأغنى 
ثــروتــه مؤخرًا  مــن نصف  يقرب  مــا  فقدانه  رغــم  العالم  أغنياء 
رؤيته  يعلن  املخاطر،  محسوبة  غير  عاطفية  مغامرة  بسبب 
القمر  على  ال  شــخــص،  تريليون  فيه  يعيش  ملستقبل  الحاملة 
وال على املريخ، اللذين وصفهما بأنهما بعيدان وغير مؤهلني 
يشبه  مــا  فــي  وإنــمــا  كافية،  بهما مساحات  توجد  وال  للعيش 
األجــيــال  أن  بــيــزوس  يــرى  الــتــي  الفضائية،  الريفية  التجمعات 

القادمة هي التي ستقوم ببنائها.
»إذا  الذي يقول:  الشريف  للحديث   عمليًا 

ً
وكأنما يضرب مثا

 وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها«، قال بيزوس 
ُ
قامت الساعة

فــي االحــتــفــالــيــة إنـــه رغـــم علمه بــأنــه لــن يتمكن مــن املــشــاركــة 
أنــه يمكنه عمل  يــرى  أنــه  إال  التجمعات،  لتلك  الفعلي  البناء  في 
الكثير في إطار تجهيز البنية التحتية الازمة لبنائها. لم يكتف 
وإنما يعمل جاهدًا،  وثــروات،  بما حققه من نجاحات  بيزوس 
مشروع  على  عمره،  من  والخمسني  الخامسة  تجاوز  أن  بعد 
يستغرق عــشــرات الــســنــني، وهــو يــعــرف أنـــه، على األرجـــح، لن 
يتمكن من معايشة أغلب ما ستحققه تلك النقلة للبشرية. وفي 
شرح رؤيته للمشروع غير التقليدي، اعتبر بيزوس أن موارد 
نــافــدة ال محالة، وأن ذلــك سيحد  املــوجــودة فــي األرض  الطاقة 
بينما  واالنـــطـــاق،  للتطور  البشرية  أمـــام  املــتــاحــة  الــفــرص  مــن 
يتيح النظام الشمسي، على حد قول بيزوس، كميات ال نهاية 
التي  أمـــازون،  التجزئة  املـــوارد. وبخاف شركة تجارة  لها من 
السوقية  قيمتها  تجاوزت  والتي   ،1994 عــام  بيزوس  أسسها 
املــاضــي، أســس عام  الصيف  مــرة خــال  تريليون دوالر ألول 
بوالية  كنت  مدينة  في  للصواريخ،  أوريجني  بلو  2000 شركة 
واشنطن، قبل أن يعلن نيته بيع ما قيمته مليار دوالر كل عام 
الصواريخ.  لشركة  الــازم  التمويل  لتوفير  أمـــازون،  أسهم  من 
في  الزمان  من  عقدين  أوريجني  بلو  أمضت  تأسيسها،  ومنذ 
تصميم واختبار تقنيات الصواريخ الجديدة التي يأمل بيزوس 
الــعــلــمــي، حيث  لــلــخــيــال  الــدخــول فــي مستقبل  أن تــســاعــد فــي 
الفضائية  املــدارات  في  ويعملوا  أن يحيوا  الناس   يمكن ملايني 

وبني النجوم.
وال تــعــد شــركــة بـــيـــزوس وحـــدهـــا حــالــيــًا فـــي ســبــاق الــفــضــاء، 
فقد بــدأ إيــلــون مــاســك، الــشــريــك املــؤســس والــرئــيــس التنفيذي 
برانسون،  وريــتــشــارد  الكهربائية،  تسا  ســيــارات  ومصصم 
أربعمائة  مــن  أكــثــر  فــي  وتتحكم  تملك  الــتــي  فيرجني  مــؤســس 
شركة، أعمالهما في نفس املجال أوائل العقد األول من األلفية 
الفضاء،  الثالثة، وساهما في دخول حقبة جديدة من رحات 
من خال ضخ األموال في املشاريع التي اعتبرت لفترة طويلة 
الــخــاص.  للقطاع  بالنسبة  املــخــاطــر،  ومحفوفة  الــثــمــن،  باهظة 
هؤالء أقواٌم تشغلهم القضايا الكبيرة، ويترفعون عن صغائر 
األمـــــور. يـــكـــدون ويــعــمــلــون وتــســتــفــيــد مـــن أعــمــالــهــم الــبــشــريــة 
جمعاء، بينما نتقاتل في بادنا دفاعًا عن رأي أو وجهة نظر 
تلفزيوني.  إعــان  أو  فنانة،  أو فستان  للكرة،  نقاط مباراة  في 
تهبط  الجد  وعند  هزلية،  قضايا  مــع  الجدية  بمنتهى  نتعامل 
لوطننا  نأمله  ما  كل  حققنا  وكأننا  الحماس،  ويختفي  الهمة 

وحان وقت االسترخاء.
أننا كمصريني،  األمـــور، ال شــك  بتوافه  االنــشــغــال  عــن  وبعيدًا 
مثلما هو الحال في العديد من الدول العربية »الشقيقة«، جرى 
وفقيرة  متوسطة  كطبقة  إلدخالنا  »نـــادرة«  بعناية  التخطيط 
البحث  العيش، وفي حاالت كثيرة  اللهاث وراء لقمة  في دوامــة 
عن ماذ يؤوينا، حتى أصبح التفكير في تطوير الذات، ناهيك 
بالعمل من أجل رفاهية اآلخرين من أبناء الوطن، من الكماليات 

التي ال يسمح بها حالنا اآلن.
ــة لــصــرفــنــا جــمــيــعــًا عـــن مــجــرد  ــبـــذولـ وفــــي غـــمـــرة الـــجـــهـــود املـ
»التفكير«، خشية أن يؤدي تفكيرنا إلى الثورة عليهم واإلطاحة 
بهم، فقدنا القدرة على التفكير في أي تطوير أو حلول ملشاكلنا 
ثقة  وفقدان  القانون،  دولة  بالتأكيد غياب  منها  وكان  الكبرى، 
بــســام مع  العيش  أو  الــحــصــول على حقوقهم،  فــي  املــواطــنــني 
بعضهم البعض، وما مشاجرة »هدف الوقت بدل الضائع« إال 

انعكاس لتلك الحالة.
الحالي،  الوقت  االقتصادية في مصر كبيرة حقًا في  األزمــات 
وعلى رأسها ديــون خارجية آخــذة في االرتــفــاع، با أي خطة 
تام  مــع غــيــاب  الــقــريــب،  املستقبل  فــي  أو تخفيضها  لــســدادهــا 
املقترضة  املبالغ  اســتــخــدام  أولــويــات  عــن  واملــســاءلــة   للشفافية 
في هذا الوقت العصيب، ثم االستسام لبيع األراضي والشركات 
ــورة مــجــحــفــة لـــحـــقـــوق املـــصـــريـــني،   املـــصـــريـــة لـــأجـــانـــب بــــصــ
وفــــي خــضــم كـــل ذلــــك ال يــســمــح لــلــمــصــريــني بــمــحــاســبــة من 
الــقــرارات، وال بمناقشة أي حــدث إال لو كــان من   يتخذون تلك 
 الـــتـــوافـــه، فـــي تــخــريــب واضــــح لــبــلــٍد كـــان مــهــدًا لــلــحــضــارة، ثم 
هــو اآلن فــي »حـــفـــرة« تــحــت األرض، يــحــتــاج عــشــرات السنني 
 للخروج منها. في تخريب واضح لبلٍد كان مهدًا للحضارة، ثم 
هــو اآلن فــي »حـــفـــرة« تــحــت األرض، يــحــتــاج عــشــرات السنني 

للخروج منها.

فضاؤهم ومالعبنا



سوسن جميل حسن

أشــعــلــت مــطــالــبــة وزيــــر الــداخــلــيــة األملــانــي، 
ــعـــديـــات  ــر، بــــــإدخــــــال تـ ــ ــوفـ ــ ــهـ ــ هـــــورســـــت زيـ
عــلــى قـــانـــون مــنــح الــجــنــســيــة بــشــكــٍل يــكــون 
مــعــه تــعــدد الـــزوجـــات ســبــًبــا كــافــًيــا لحظر 
الــجــنــســيــة األملـــانـــيـــة عــــن طـــالـــبـــهـــا، مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي. من الطبيعي أن يكون 
الرافضون  أو  املستهجنون  أو  املعترضون 
ــى املـــهـــاجـــريـــن، أو  ــذا الـــطـــرح يــنــتــمــون إلــ هــ
ــالـــزواج فــي الــبــلــدان  الــاجــئــن املــســلــمــن، فـ
املــســلــمــة، والـــتـــي تــعــتــبــر فـــي دســتــورهــا أن 
التشريع،  مصدر  هــي  اإلسامية  الشريعة 
خصوصا لجهة قوانن األحوال الشخصية 
الـــتـــي يــشــكــل الـــــــزواج والــــطــــاق مــحــورهــا، 
للقوانن  وليس  الشريعة،  ألحكام  يخضع 
املدنية. ومن الطبيعي أن يشكل السوريون 
القانون  على  املعترضن  من  األكبر  الجزء 
الذي يسعى الوزير األملاني إلى استصداره، 
الجزء األكبر  أن السورين شكلوا  باعتبار 
مـــن الــاجــئــن فـــي أملـــانـــيـــا، بــســبــب الــحــرب 

املشتعلة في بادهم منذ ثماني سنوات.
الـــــــــزواج بـــحـــد ذاتــــــه مـــؤســـســـة تـــقـــوم عــلــى 
الشراكة بن شخصن إلنشاء أســرة، وهو 
 تــخــضــع لــقــوانــن 

ٌ
 مــدنــيــة

ٌ
فــي أملــانــيــا حــالــة

ناظمة، مثلما لألسرة أسسها التي كفلها 
أملــانــيــا بلٌد  أن  ــا. وباعتبار 

ً
أيــض الــدســتــور 

يفصل الــديــن عــن الـــدولـــة، عــلــى الــرغــم من 
الـــبـــاد مسيحية،  فـــي  الــعــامــة  الــثــقــافــة  أن 
ــــاالت  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاد واالحـ ــ ــيـ ــ ــاألعـ ــ إنــــمــــا تـــتـــجـــلـــى بـ

أسامة الرشيدي

ــا تــــــرشــــــح إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
أعجب  فرنسا،  في  الرئاسية  لانتخابات 
ــداثــــة ســـنـــه وحـــيـــويـــتـــه،  ــيــــرون لــــحــ ــثــ ــه كــ ــ بـ
والسياسات الجديدة التي أعلن عنها في 
برنامجه االنتخابي، وكذلك قصة حبه مع 
أستاذته التي تزوجها بعد ذلك، كما أظهر 
استعداده لاعتذار عن جرائم االستعمار 
الــفــرنــســي، خــصــوصــا فـــي الـــجـــزائـــر، وقــد 
خدمته الظروف بشدة بعد الجولة األولى 
اليمن  واجــه مرشحة  إذ  االنتخابات،  من 
لــوبــان، وهــو ما أدى إلى  املتطّرف، مارين 
انــتــخــابــه فــي املــرحــلــة الــثــانــيــة بــفــرق كبير 
عنها، بعد أن تخوف كثيرون من وصول 
ــّرفــــة، مـــثـــل لـــــوبـــــان، إلـــى  ــتــــطــ شـــخـــصـــيـــة مــ
منصب رئاسة فرنسا. ولكن بعد فوزه في 
لم يختلف  مــاكــرون  أن  يبدو  االنتخابات، 
ــا تــجــاه  ــتـــه، خـــصـــوصـ ــيـــاسـ ــيـــرا فــــي سـ ــثـ كـ
العالم اإلسامي،  العربي وقضايا  الوطن 
عن التي كان من املمكن أن تتبعها ممثلة 
ــاكــــرون الــنــظــام  الــيــمــن املـــتـــطـــّرف. دعــــم مــ
فــي مصر بــالــســاح الــفــرنــســي، وعــقــد عدة 
الزيارات  وتبادل  الشأن،  هــذا  في  صفقات 
مــع الــقــاهــرة، وتــجــاهــل الــحــديــث عــن حالة 
حقوق اإلنسان في مصر، وقال متبّجحا، 
لن يعطي  إنــه  في مؤتمر صحافي هناك، 
دروســـا فــي حقوق اإلنــســان، وهــي دروٌس 
يــبــدو أنــــه يــعــطــيــهــا فــقــط لــتــركــيــا، عــنــدمــا 
نــشــط فـــي إدانـــــة مـــا يــعــتــبــرهــا انــتــهــاكــاٍت 
لحقوق اإلنــســان فيها، ودعــم قــرار اعتبار 
أحــــداث 1915 »إبــــادة لـــألرمـــن«، كــمــا أعلن 
يوما وطنيا إلحياء تلك الذكرى، وهو ما 
الفرنسيون  ينشط  أن  الدهشة  إلــى  يدعو 
في إدانــة أحـــداٍث ال عاقة لهم بها حدثت 
قبل أكثر من مائة عــام، ويتجاهلون أكثر 
مـــن مــلــيــون جـــزائـــري قــتــلــتــهــم آلــــة الــحــرب 

الفرنسية خال أعوام قليلة. 
خليفة  مــلــيــشــيــات  مـــاكـــرون  يــدعــم  واآلن، 
ــي هــــجــــومــــهــــا عــلــى  ــ ــا فــ ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ حـــفـــتـــر فــ
املعترف  الشرعية  الحكومة  طرابلس ضد 
ــا بــــاملــــال والــــســــاح  ــّدهــ ــمــ بـــهـــا دولـــــيـــــا، ويــ

علي العبداهلل

اقتربت الواليات املتحدة األميركية وإيران 
من اجتياز الخط الفاصل بن املواجهتن، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، بــانــتــقــالــهــمــا من 
ــى الــــتــــحــــّركــــات  ــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي إلـ
الــعــســكــريــة، مـــا زاد مـــن احـــتـــمـــال انــفــجــار 
اإلقليم  بينهما؛ وضـــع  عــســكــريــٍة  مــواجــهــٍة 
والــعــالــم فـــي حــالــة تــرقــب وقــلــق شــديــديــن. 
انـــتـــقـــلـــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مــــن تــصــفــيــر 
ــة لـــاتـــفـــاق الــــنــــووي،  ــاديـ ــتـــصـ الـــفـــوائـــد االقـ
الشاملة  العمل  »خــطــة  بـــ  رسميا  املــعــروف 
ــادة  املــشــتــركــة«، عــبــر االنــســحــاب مــنــه، وإعــ
فرض  )أعيد  االقتصادية  العقوبات  فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى مــرحــلــتــن رئــيــســتــن، في 
أغــســطــس/ آب ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
صـــادرات  تصفير  على  العمل  إلــى   ،)2018
النفط والغاز اإليرانين، إلى إضافة قطاعات 
والنحاس  واأللــومــنــيــوم  والصلب  الحديد 
اإليرانية إلى قائمة العقوبات، إلى تصنيف 
إرهابية،  منظمة  اإليراني  الثوري  الحرس 
وصــــــوال إلـــــى حـــشـــد قـــــوة بـــحـــريـــة وجـــويـــة 
»الضغوط  الستراتيجية  تنفيذا  ضــاربــة، 
»اإلدارة« ملواجهة  أعلنتها  التي  القصوى« 
ما تعتبره خطرا إيرانيا. وكانت قد شكلت، 
مــجــمــوعــة   ،2018 آب  أغـــســـطـــس/   16 يــــوم 
عـــمـــل، أطــلــقــت عــلــيــهــا تــســمــيــة »مــجــمــوعــة 
العمل اإليرانية« برئاسة براين هوك، مدير 
لتنفيذ  الــخــارجــيــة،  وزارة  فـــي  الــتــخــطــيــط 
هذه االستراتيجية. قالت اإلدارة األميركية 
هدفها  وإن  النظام«،  »تغيير  تريد  ال  إنها 
من هذه اإلجراءات »تغيير سلوك النظام«، 
كما أنها ال تريد الــحــرب مــع إيـــران؛ لكنها 
عــلــى »أي  ســـتـــرد »ردا ســريــعــا وحــــازمــــا« 
ه إيــران أو أيٌّ من حلفائها 

ّ
هجوم« قد تشن

عــلــى مــصــالــح أمــيــركــيــة، وفـــق إعــــان وزيــر 
 الرئيس 

ّ
الخارجية، مايك بومبيو. وقد حث

األميركي، دونالد ترامب، القيادة اإليرانية 
على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي 
عن برنامجها النووي؛ وملزيد من الضغط 
مــّرر رقــم هاتفه إلــى القيادة اإليــرانــيــة عبر 
الــحــكــومــة الــســويــســريــة الــتــي تـــرأس مكتب 
فــي طــهــران، في  األميركية  رعــايــة املصالح 
إشارٍة إلى أنه ليس لديها خيار آخر. كانت 
قــد وضــعــت شروطها  األمــيــركــيــة(  )اإلدارة 
للتفاوض، وهي اثنا عشر أعلنها بومبيو 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ فــــي مــــايــــو/ أيـــــــار الــــعــــام املـ
تستهدف برنامجها النووي والصاروخي 
الذي يحمل تهديدا كامنا لحلفاء واشنطن، 

ودورها ونفوذها وأذرعها اإلقليمية.
لــم تــعــر إيــــران اهــتــمــامــا النــتــقــادات املــرشــح 
الــــرئــــاســــي الـــجـــمـــهـــوري، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
النووي الذي وقعته مع مجموعة  لاتفاق 
املـــرشـــح  فـــــوز  تــــراهــــن عـــلـــى  5+1، وكــــانــــت 
ــيـــاري كــلــيــنــتــون، وألنــهــا  الــديــمــقــراطــي هـ
بقرار  دولــيــا مدعوما  االتــفــاق نصًا  تعتبر 
زت 

ّ
تــــعــــز ــد  ــ وقــ ــم 2231.  ــ رقــ األمـــــــن  مـــجـــلـــس 

الــشــهــور على توليه  بــمــرور  قناعتها هــذه 
الرئاسة، من دون اتخاذه موقفا من االتفاق، 
ولــذا كان قــراره االنسحاب من االتفاق يوم 
8 مايو/ أيار 2018 مفاجئا أثار حفيظتها، 
ــبـــدايـــة، رّدا ســيــاســيــا  ــت، فـــي الـ

ّ
لــكــنــهــا تــبــن

بــرفــع شــكــوى إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
في الهاي، ضد الواليات املتحدة إلخالها 
األميركية،   - اإليــرانــيــة  الــصــداقــة  بمعاهدة 
املوقعة بن البلدين عام 1955، عبر فرضها 
ــوبـــات االقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا، والـــتـــي  الـــعـــقـ
)املــحــكــمــة( أصـــدرت يــوم 28 أغــســطــس/ آب 
الــواليــات  لكن  ــران؛  إيــ لصالح  حكما   2018
املتحدة أجهضته بإعانها إلغاء املعاهدة.

تـــصـــاعـــدت، مـــع مــــرور الـــوقـــت، الــتــهــديــدات 

عبد اللطيف السعدون

 »الــجــمــهــوريــة« هــدفــا حــلــوا ومثيرا 
ّ

تــظــل
في ظل النظام امللكي. هكذا كان حالنا قي 
الـــعـــراق، خــصــوصــا بــعــد الــحــرب العاملية 
ــمـــوح الـــعـــراقـــيـــن أن  ــان طـ ــ الـــثـــانـــيـــة، إذ كـ
يــقــيــمــوا نــظــامــا جــمــهــوريــا ديــمــقــراطــيــا، 
يحقق العدل والحرية والرفاه، وكــان في 
التي  افــاطــون  أذهانهم سحر جمهورية 
اكتشفوا،  لكنهم  الــكــتــب،  فــي  قـــرأوا عنها 
»الجمهورية«  أن  األوان،  فــوات  بعد   

ْ
وإن

 
ً
حقيقة تصبح  أن  بمجّرد  سحرها  تفقد 

ـــك، وأن فــــي بــعــض  ــامــ ــ  أمـ
ً
 مـــاثـــلـــة

ً
ــة ــ ــعـ ــ واقـ

النظر  تعيد  مــا يجعلك  »الــجــمــهــوريــات« 
فـــي مـــا كــنــت تــفــّكــر فــيــه وتـــأمـــل، وأن في 
بــعــض »املــلــكــيــات« مــا يــضــعــك أمــــام حلم 
ــان، لــكــنــك تــكــتــشــف أن  ــ ــا كـ الـــعـــودة إلــــى مـ
ليس بإمكانك أن تعيد إلى »بكرة« الزمن 

خيوطها بعد أن تقطعت!
ــع عـــراقـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــي هــــــذا املـــــجـــــال، ثـــمـــة وقـ فـ
ــــذه األيــــــــام، تــســتــدعــي قــــدرا  مــســتــنــفــرة هـ
مــن الــتــأمــل واإلمـــعـــان، ليس فــي دالالتــهــا 
وحــســب، إنــمــا فــي خلفياتها وجــذورهــا، 
ــــع أخــــرى  ــائـ ــ ــا املـــقـــبـــلـــة، ووقـ ــهـ ــآالتـ وفـــــي مـ
موثقة ومكتوبة، تثير الذهن، وتستدعي 
الـــذاكـــرة، إلــى درجـــة أنــهــا تسقط املــواطــن 
املغلوب على أمـــره فــي هــوة املــقــارنــة بن 
ــا كــان  ــام عــيــنــيــه ومــ ــ ــيـــوم أمـ ــا يـــحـــدث الـ مـ
يحدث في عهود امللوك الذين حكموا منذ 
وثــوب  الــعــراقــيــة وحــتــى  اململكة  تأسيس 
الــعــســكــرتــاريــا واألحـــــزاب الــشــمــولــيــة إلــى 
السلطة، فيجد البون شاسعا، ويدرك أن 
العهود  دومـــا لصالح  تميل  املــيــزان  ــة 

ّ
كــف

ــرة، ويـــــرى أن الــنــخــب الــســيــاســيــة  ــدثـ ــنـ املـ
آنــذاك كانت أكثر صاحا ونزاهة وخبرة 
وإخاصا للبلد، وألهله من الذين قّدر لهم 
أن يحكموا الباد فيما بعد، فيسوموها 

الدمار والهوان واملعاناة املقيمة. 
فــي أخــبــار بــغــداد شــواهــد كثيرة على ما 
نقوله هــنــا، عــراقــيــون يــؤّســســون تجمعا 
مــولــد ملك  بــذكــرى  »مــلــكــيــا«، ويحتفلون 
الــعــراق األخــيــر، فيصل بــن غـــازي، حفيد 

املؤسس، ويلقون كاما في مآثر  فيصل 
األسرة التي حكمت العراق بعد االستقال 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، ويــســتــذكــرون  وقـــيـــام الــــدولــ
املــنــجــزات الــتــي تــحــقــقــت أكــثــر مـــن ثــاثــة 
ــتــــحــــوالت.  عــــقــــود زاخــــــــرة بـــــاألحـــــداث والــ
ــا ملــقــتــنــيــات  وآخـــــــــرون يـــقـــيـــمـــون مـــعـــرضـ
األســـــرة املــلــكــيــة، ومـــا اســتــطــاعــوا جمعه 
مــن آثــارهــا املــاديــة التي سرقت أو دمــرت 
في حينه. وفريق ثالث التفت إلى مواقع 
التواصل، فأنشأ صفحاٍت تذّكر بامللوك، 
وتنشر صورهم، وتمّجد ذكراهم، وفريق 
رابع يدعو إلى النظام امللكي، بعد أن كفر 

بالجمهوريات العربية كلها.
ــثــــون أكـــاديـــمـــيـــون  ــاحــ غـــيـــر هــــــذا كـــتـــب بــ
أطـــاريـــح ودراســــــات عـــن شــخــصــيــات تلك 
املرحلة من تاريخ العراق، أزاحــوا عبرها 
الــنــقــاب عـــن الــحــمــلــة املــضــلــلــة الـــتـــي كــان 
للنْيل  الــاحــقــة،  الــعــهــود  مــرتــزقــة  نظمها 
ومناقبيتها  الشخصيات  تلك  مكانة  من 
ومــواقــفــهــا مــن الــقــضــايــا الــعــامــة، وسعى 
أولئك الباحثون إلى إنصافها ووضعها 

في املكان الصحيح.
يلمس املرء في إطاق فعالياٍت ونشاطاٍت 
كهذه أكثر من داللة، خصوصا أن من بن 
من تبناها وشارك فيها شبابا من أبناء 
الــجــمــهــوريــات الــتــي أعــقــبــت ذاك الــزمــان 
الـــغـــابـــر، ولــــم يـــكـــونـــوا مـــن شـــهـــود حقبة 
امللوك تلك. وقطعا، فإنهم لم يولدوا فيها، 
ما الذي دعاهم إذن إلى استعادتها، وقد 

طوتها حقب ومتغيرات؟
ــا كـــــــان ذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة اســـتـــيـــعـــابـــهـــم  ــ ــمـ ــ ربـ
واقــــع الــحــال املـــاثـــل، وإدراكـــهـــم أن عهود 
الـــعـــســـكـــرتـــاريـــا واألحــــــــــــزاب الـــشـــمـــولـــيـــة 
والـــحـــكـــومـــات الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي هــيــمــنــت 
ــبــــاد ســـاهـــمـــت كــلــهــا فــــي إنـــتـــاج  عـــلـــى الــ
الــدمــاء والدموع  املرعبة من  الكومة  هــذه 
والخراب املقيم، وهي التي أوصلتنا، في 
لحظة فارقة ومأزومة، إلى االحتال الذي 
الفرصة سانحة لتركيعنا وإذاللنا  وجد 
ونهب ثرواتنا، ووضع مصائر أهلنا في 

ة القدر.
ّ
كف

)كاتب عراقي(

ومــمــارســة الــديــن بــاعــتــبــاره حــالــة روحــيــة، 
لكن دستورها ال يحتوي أي مادة أو عبارة 
تتخذ  فهي  للدولة،  الدينية  الهوية  تحّدد 
األديـــان، وال تنحاز  ا محايًدا من كل 

ً
موقف

إلـــى ديـــن مــعــن. أمـــا املـــراســـم أو الــطــقــوس 
الشخصية  بــاألحــوال  املتعلقة  الــعــادات  أو 
التي تجري في املساجد والكنائس، أو أي 
العماد  أو  أو الطاق  كــالــزواج  دور عبادة، 
ــلــزم الـــدولـــة وال 

ُ
ــاة، فــا ت أو شـــهـــادات الـــوفـ

تعترف بها.
وبـــمـــا أن الـــحـــيـــاة فـــي أملـــانـــيـــا مــبــنــيــة على 
املــشــاركــة بـــن الـــزوجـــن، وخــصــوصــًا لــدى 
املتزوجن من أملانيات األصل، فإن القانون 
يــكــون دائـــمـــا هـــو الــحــكــم فـــي كـــل األحـــــوال، 
وحكمه يراعي اإلنصاف. تقع على الزوجن 
ــرة  ــ ــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي رعــــايــــة األســ مـــســـؤولـ
والــنــهــوض بــهــا. وتــحــمــل املــــرأة املسؤولية 
ــــذي يحمله  االقـــتـــصـــاديـــة بــالــقــدر نــفــســه الـ
ــور الــتــي  ــ الـــرجـــل كـــذلـــك مــســؤولــيــة كـــل األمــ

تساعد في توفير حياة أسرية جيدة. 
إلــى فساد  مسألة الذنب، أو الخطأ املــؤدي 
بحث، وليس لها قيمة 

ُ
ت الــزواج وفشله، ال 

أمـــــام الـــقـــاضـــي، كـــذلـــك ال يــتــدخــل الــقــضــاء 
تعّدد  عن  الناجمة  الزوجية  الخافات  في 
ــزيـــجـــات، ألنـــهـــا فـــي األســــــاس حـــالـــة غير  الـ
ــر املــعــروفــة،  مـــوجـــودة فـــي كـــل أشـــكـــال األســ
فــالــزواج ال يمكن أن يكون  واملسموح بها، 
إال بــن فــرديــن فــقــط. وأمــــام الــقــضــاء، يقف 
الــطــرفــان عــلــى قـــدم املـــســـاواة فــي املحكمة، 
الطاق، فهو يضمن  القاضي  يقّر  وعندما 

الــدســتــور. ولــكــن املــواطــنــة تتطلب الــوعــي 
املواطنة يشكل  الفرد معنى  بها، فأن يعي 
ــذات ووعــي  الــنــقــطــة األســاســيــة فــي وعـــي الــ
ــر، شريكه فــي الــبــاد، ومــبــدأ املــســاواة  اآلخـ
فــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، مــن دون تمييز 
ــــاس، ديــنــًيــا كـــان أو عــرقــًيــا أو  عــلــى أي أسـ
جنسًيا أو غيره، وسيادة القانون الضامن 
بكل  تتمتع  أن  يجب  بالتالي  ــرأة  واملــ لــهــا، 

الحقوق، على قدم املساواة مع الرجل.
بلٍد يقيمون  ليس من حق طالبي جنسية 
فيه أن يفرضوا نمطًا حياتيًا يتعارض مع 
قوانن تلك الباد، بل املطلوب منه السعي 
إلــــى االنــــدمــــاج فـــي املــجــتــمــع الـــجـــديـــد، وال 

يكون االنــدمــاج بــدون االلــتــزام بقانون تلك 
الدولة، وأملانيا قد مّرت بتجارب تاريخية 
عـــديـــدة ومــــريــــرة، نــهــضــت مــنــهــا، وأســســت 
مبدأ سيادة  على  يقومان  ومجتمٍع  لدولٍة 
الــقــانــون ودســتــور ُوضــع ليضمن الحقوق 
الكرامة  بمبدأ  مــواده  ويستهل  تمييز،  با 
اإلنساني،  الكائن  يميز  ما  أغلى  هي  التي 
أي حق  انتهاك  مــقــدٌس، ألن  أمـــٌر  وصونها 
ــاك لـــهـــا. ولـــكـــن مــا  ــهـ ــتـ ــو انـ ــقـــوق هــ ــن الـــحـ مــ
يحصل أن معظم هؤالء الاجئن مهّجرون 
من بلدانهم، وخصوصا سورية، هرًبا من 
حرٍب غاشمٍة أتت على الباد والعباد، وهم 
في الواقع ضحايا استبداد تاريخي متعّدد 
ومـــتـــكـــافـــل ومـــتـــضـــامـــن، ســـيـــاســـي وديـــنـــي 
واجتماعي واقتصادي وغيره، نجمت عنه 
 وتصدعاٌت في العاقة بن املواطن 

ٌ
شروخ

الفكري  التضليل  أو  الجهل  عــدا  والــدولــة، 
واملعرفي بشأن موضوع املواطنة، فالدولة 
االستبدادية ال تتيح الفرصة الكاملة لنمو 
 من 

ً
ــامـــا ــة؛ ألنـــهـــا تـــحـــرم قــطــاعــًا كـ ــنـ املـــواطـ

البشر مــن حقهم فــي املــشــاركــة، وال تكتمل 
النموذج املناسب  ق 

ّ
املواطنة من دون تحق

املواطنة  على  القائمة  الحديثة  الــدولــة  من 
التي تقّدم الظروف املطلوبة لقيام مجتمٍع 
وعند جهل  النهوض.  على  قــادٍر  متماسٍك 
أفــــراد أي شــعــٍب بــاملــواطــنــة، كــمــا هــو عليه 
الواقع في سورية، يتراجع في مجال إدراك 
ــا 

ً
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، فــالــواجــبــات أيــض

قــيــمــتــهــا  فــتــفــقــد  الـــفـــســـاد،  تــخــضــع إلدارة 
نمو  على  ينعكس سلًبا  وهـــذا  وفــحــواهــا، 

الـــدولـــة. مــن هـــذا املــنــطــلــق، يمكن الــقــول إن 
عــدم الــقــدرة على االنــدمــاج وقــبــول قوانن 
الـــــدولـــــة املـــضـــيـــفـــة ســـبـــبـــه أمــــــــران مـــهـــمـــان: 
أزمـــة مواطنة وأزمـــة هــويــة. فبسبب عقود 
االســتــبــداد واالســتــنــقــاع الــفــكــري وإقــصــاء 
الشعب عن الشأن العام وعدم إدراكه دوره، 
تخدم  الــتــي  الفكرية  األنــســاق  فــي  وحبسه 
الــحــكــم الــشــمــولــي مــع الــظــلــم الـــواقـــع عليه، 
يتّم اللجوء نحو السند الديني في الحياة، 
الثقافية  للهوية  الديني  الجانب  فيتعاظم 
ــــب، وتــصــيــر  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــاب بـــقـــيـــة الـ ــســ عـــلـــى حــ
رجــال  يرّوجها  التي  والــفــتــاوى  النصوص 
ــن، بــعــدمــا أتــيــحــت لــهــم كـــل األســـبـــاب،  ــديـ الـ
ــام، بـــدعـــٍم من  ــعـ لــيــســيــطــروا عــلــى املـــجـــال الـ
املحّرك األساس  األنظمة االستبدادية، هي 
األقــوى لسلوكهم  الناس والضابط  ألفعال 
ــم. لـــذلـــك كــانــت  ــارهـ ــكـ واملــــرجــــع الـــوحـــيـــد ألفـ
النتيجة أن الاجئن، في قسم كبير منهم، 
يعيشون في ما يشبه الكانتونات، مشكلن 
مجتمعات موازية ضمن املجتمع املضيف، 
ــــذي يسهل  ــاج بــالــشــكــل الـ ــدمــ رافـــضـــن االنــ
والثقافة  بالقيم  متمّسكن  الحياة،  عليهم 
التي نشأوا تحت خيمتها، خيمة االستبداد 
املتنوع الــذي فــّرغ املفاهيم من مضمونها، 
وقــضــى عــلــى الــعــاقــة بــن الـــدولـــة والــفــرد، 
فأصبح الفرد غير مدرٍك معنى القوانن أو 
الدستور. وبالتالي، من الطبيعي أن ياقي 
خطاب وزير الداخلية األملاني هذه املوجة 

من الرفض واالحتجاج.
)كاتبة سورية في برلني(

والـــخـــبـــراء واملـــرتـــزقـــة الــفــرنــســيــن. وظــهــر 
الدعم السياسي واضحا في إفشال فرنسا 
إصـــدار بيان عــن االتــحــاد األوروبـــي يدين 
هذه املليشيات، كما ظهرت عدة أدلة على 
وجـــــود خـــبـــراء فــرنــســيــن فـــي املـــــدن الــتــي 
تسيطر عليها تلك القوات، على الرغم من 
أن هذه املليشيات ثبت أنها تمارس أبشع 
ــم، مــثــل الــتــعــذيــب ونـــبـــش الــقــبــور  ــرائـ الـــجـ
والـــتـــمـــثـــيـــل بــالــجــثــث واالتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
أحياء وذبحهم  األســرى وحرقهم  وإعـــدام 
على طريقة »داعـــش«، وهــي وقائع مثبتة 
باألدلة، وأدت إلى صدور أمر من املحكمة 
محمود  على  بالقبض  الدولية  الجنائية 
الـــورفـــلـــي، أبـــــرز رجـــــال حــفــتــر. لــيــس هــذا 
فحسب، بل امتدت الوقاحة الفرنسية إلى 
وزير الخارجية، جان إيف لودريان، الذي 
أعـــرب عــن امــتــعــاضــه مــن زيــــارة مسؤولي 
حــكــومــة الـــوفـــاق إلـــى تــركــيــا لــطــلــب الــدعــم 
ذلك  أن  إلــى  مــواجــهــة حفتر، وملّمحا  فــي 
الليبي، على  يعد تدخا تركيا في الشأن 
الرغم من أن حكومة الوفاق هي الشرعية، 
ومن حقها أن تطلب أي مساندة للحفاظ 
على شرعيتها في مواجهة الدعم الغربي، 

خصوصا الفرنسي، ملجرم الحرب حفتر.
وقد خرج ماكرون، قبل أيام قليلة، ليهاجم 
أنه  زاعما  السياسي«،  »اإلســـام  ما سماه 
تهديدا  يمثل  ــه  وأنـ فــرنــســا،  تقسيم  يــريــد 
ــيـــة، ويـــســـعـــى إلـــى  ــفـــرنـــسـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
االنعزال عنها، متعهدا بالتصدي له، وهو 
يوجد  ال  فرنسا  جــدا، ألن  تصريح غريب 
فيها »إســـام ســيــاســي« مــن األســــاس، وال 
بــارزة  يــوجــد أي حــزب أو جماعة مسلمة 
فـــي فــرنــســا، حــتــى يــخــشــى مـــاكـــرون على 
بـــــاده مــنــهــا، خــصــوصــا أنــــه أدلـــــى بــهــذه 
الــتــصــريــحــات فــي أثــنــاء رّده عــلــى مطالب 
مــحــتــجــي »الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« الـــذيـــن ال 
عــاقــة لــهــم، مــن قــريــب أو بعيد، بــاإلســام 
السياسي، فماكرون بدا في هذا التصريح 
وكــأنــه رئــيــس أو زعــيــم دولـــة عــربــيــة ممن 
األكبر«.  »الشيطان  اإلسامين  يعتبرون 
ــذا الــتــصــريــح »مـــدفـــوع  ولـــكـــن يـــبـــدو أن هــ
الثمن« من هذه الدول العربية. ويزول هذا 

اإليرانية ضد الواليات املتحدة وحلفائها، 
للنفط،  رة  املــصــدِّ الخليجية  العربية  الــدول 
ــوة  ــقـ ــيــــر الـ وخــــصــــوصــــا الــــســــعــــوديــــة )تــــدمــ
ــة فـــــي املــــنــــطــــقــــة، مــــنــــع تـــصـــديـــر  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الــنــفــط الــخــلــيــجــي، إغــــاق مــضــيــق هــرمــز(، 
والــدول األوروبية، تصريح وزير الداخلية 
اإليراني، عبد الرضا رحماني فضلي، الذي 
24 ساعة،  عيوننا  أغمضنا  »إذا  فــيــه:  قــال 
سيذهب مليون الجــئ إيــرانــي إلــى أوروبــا 
عــبــر حـــدودنـــا الــغــربــيــة« مـــن خـــال تــركــيــا. 
و»تهريب نحو 5000 طن من املخّدرات إلى 
الغرب«، ودعت الدول املوقعة على االتفاق 
األميركي،  للموقف  التصدي  إلــى  الــنــووي 
االقــتــصــاديــة  عــلــى خــســائــرهــا  وتعويضها 
التي ستنجم عن العقوبات األميركية التي 
أثرت على االقتصاد اإليراني بقوة، وصفها 
الرئيس اإليراني، روحاني، باملوجعة، فقد 
تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وفقدت 
أكثر من 150% من قيمتها؛ وتراجع النمو 
نسبة  التضخم  وبــلــغ   %3.8 بنسبة  الــعــام 
وقـــــّدر  ــة،  ــيـ ــمـ الـــرسـ ــــادر  املـــــصـ 30%، حـــســـب 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــراجــع االقــتــصــاد 
اإليــــرانــــي هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة 6% ونــســبــة 
التضخم بـ 40%، وتوقع انخفاض صادرات 
إلــى 1.3 مليون برميل في  النفط اإليــرانــي 
الــيــوم، كــان فــي الــعــام املــاضــي 2.8 مليون، 
ما سيؤدي إلى تراجع االحتياطي النقدي 
النفط  الــذي يعتمد على مبيعات  األجنبي 
الصعبة  للعملة  الرئيسي  املصدر  والــغــاز، 
بــنــســبــة 80%، وارتــــفــــاع األســـعـــار ارتــفــاعــا 
غير مسبوق. هذا قبل بلوغ صادراتها من 
الــنــفــط نــســبــة الــصــفــر الــتــي تــســعــى اإلدارة 

األميركية إلى بلوغها. 
ــــت إيــــــــــران فـــــي مــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات 

ّ
ــن ــبــ تــ

مع  »التأقلم  االستراتيجي،  الصبر  تكتيك 
الـــظـــروف الـــجـــديـــدة«، عــبــر إعـــــادة الــتــأكــيــد 
على خــيــار االقــتــصــاد املــقــاوم الـــذي طرحه 
املـــرشـــد األعـــلـــى، عــلــي خــامــنــئــي،  و»رفـــض 
التفاوض مع تجنب االنزالق نحو الحرب«، 
ما  بانتظار  الــوقــت،  مــن  مــزيــٍد  بغية كسب 
األميركية  الداخلية  إليه األوضــاع  ستؤول 
ونــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــعــام 
املـــــؤشـــــرات  عـــكـــســـتـــه  مـــــا  أن  ــر  ــيــ غــ  .2020
األمــيــركــيــة مـــن تــرجــيــح حــصــول الــرئــيــس، 
دونالد ترامب، على والية ثانية، من جهة، 
واآلثـــــــار االقـــتـــصـــاديـــة املــــدمــــرة لــلــعــقــوبــات 
إلــى اآلن، وتوقع فــرض مزيد  التي فرضت 
الرئيس  منها، )يتوقع معلقون أن يضيف 
األمـــيـــركـــي الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات إلــــى الئــحــة 
الــعــقــوبــات( مــن جــهــة ثــانــيــة، كــلــهــا عــوامــل 
دفــعــت الــقــيــادة اإليــرانــيــة إلـــى الـــعـــودة إلــى 
وكائها  بتحريك  الــهــاويــة،  حــافــة  سياسة 
ملــهــاجــمــة مــصــالــح أمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة، 
ــال الــــــــدول األوروبــــــيــــــة ســـتـــن يــومــا  ــ ــهـ ــ وإمـ
لــلــتــحــّرك إلنــقــاذ االتـــفـــاق الـــنـــووي بتفعيل 
الترويكا  أنشأتها  التي  »إنستكس«،  آلية 
ــيــــة )أملــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا(  األوروبــ
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، لدعم 
دائــرة  وتوسيع  معها،  التجارية  املــبــادالت 
عــمــلــهــا لــتــشــمــل الــنــفــط واملــــصــــارف، الـــدول 
الثاث قصرت عملها على الغذاء والــدواء، 
األمــيــركــيــة، وإال  الــعــقــوبــات  آثــــار  لتخفيف 
ستتوقف عن االلتزام ببعض بنود االتفاق 
النووي، بوقف االلتزام بالحد من مخزون 
اليورانيوم ودرجة تخصيبه، وإنتاج املياه 
الثقيلة املستخدمة في إنتاج البلوتونيوم 
الذي يمكن استخدامه طريقة بديلة إلنتاج 
رأس نووي. أشار الرئيس، حسن روحاني، 
إلـــى املــادتــن 26 و36 مــن االتــفــاق الــنــووي 
)وقــــف تــنــفــيــذ االلـــتـــزامـــات بــمــوجــب »خــطــة 
الراهنة في حال  العمل الشاملة املشتركة« 

كذلك  النفقة،  مقدار  في  األفقر  الطرف  حق 
صـــدر، منذ أكــثــر مــن عــامــن، قــانــون يعتبر 
ــي يــعــنــي  ــ ــزوجـ ــ كـــلـــمـــة »ال« مــــن الـــشـــريـــك الـ
للعاقة  بالنسبة  الــوضــوح  بمنتهى  »ال« 
الفعل  الشريكن، وإال يعتبر  الحميمة بن 
جــريــمــة اغـــتـــصـــاٍب يــحــاســب عــلــيــهــا الــحــق 
العام، فيما لو أسقط املعتدى عليه ادعاءه. 
ــا ســـبـــق يــعــنــي أن الــــــــــزواج، بــحــســب  ــل مــ كــ
عام،  بشكل  واألوروبــيــة  األملانية،  القوانن 
حالة مدنية خاضعة للقوانن املدنية، ففي 
ــل لــيــس الـــديـــن هـــو املـــرجـــع، ولــيــســت  ــ األصـ
ــنــــصــــوص الـــديـــنـــيـــة هـــــي الــــتــــي تــضــبــط  الــ
ســلــوك الــبــشــر وحــيــاتــهــم ضــمــن املــجــتــمــع، 
الــبــرملــان  الـــذي يمثله  الــشــعــب  إرادة  وإنــمــا 
املنتخب، والــذي تقع عليه مسؤولية إقرار 
القوانن والتشريعات التي تضبط الحياة 
والعاقات في مجتمٍع يعيش ضمن دولة. 
الدولة واملواطنة  إلى مفهوم  وهذا يقودنا 
والـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، هــــذه الـــحـــالـــة الـــتـــي لم 
له،  املماثلة  والــشــعــوب  أفـــراد شعبنا،   

َ
يـــرق

إلــيــهــا، وهـــذا ســبــب أســاســي فــي املشكات 
والـــرضـــوض االجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة التي 
تحدث بن الاجئن أو املهاجرين والبيئة 
الواقع  في  إنها  يدخلونها.  التي  الجديدة 
دلــيــل على أزمـــة هــويــٍة قــــادرٍة على العيش 
بمفهومها  فاملواطنة  الحالي،  العصر  فــي 
ا مــن كيان  املــوجــز هــي أن يكون الــفــرد جـــزًء
بعضوية  يتمتع  وأن  اجتماعي،  سياسي 
ــا، يــقــابــلــه أن تــتــرتــب عــلــى الشخص  بــلــٍد مـ
ــه حــــقــــوق يـــكـــفـــلـــهـــا لــه  ــ واجــــــبــــــاٌت مـــثـــلـــمـــا لـ

قــنــاة سكاي  نــرى تغطية  الــعــجــب، عندما 
عندما  ماكرون،  لتصريحات  عربية  نيوز 
ربــطــت بـــن تــصــريــحــاتــه تــلــك ومــــا سمته 
»الـــدعـــم الــقــطــري« لــلــمــنــظــمــات اإلســامــيــة 
املنظمات بأنها   تلك 

ً
ــا، واصــفــة أوروبــ فــي 

مــتــطــّرفــة، وهــو وصــف ينسجم تماما مع 
سرديات اليمن املتطّرف املعادي لإلسام 
نفسه. كما أظهر ماكرون تشّددا في ملف 
الــهــجــرة، مـــؤّكـــدا بـــذل الــجــهــود للسيطرة 
عــلــى الـــحـــدود فــي وجـــه املــهــاجــريــن، وهــي 
تــصــريــحــات تــتــطــابــق مــع مــقــوالت اليمن 
ــة جــبــل  ــمــ ــّرف. وأخـــــــيـــــــرا، تـــمـــثـــل قــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ املــ
االنحطاط الفرنسي املاكروني في »اإلدانة 
الــشــديــدة« الــتــي أعــلــنــهــا مـــاكـــرون إلطــاق 
الصواريخ من غزة خال التصعيد أخيرا 
مع االحتال اإلسرائيلي، مشّددا على حق 

إسرائيل في »األمن« حسب تعبيره.
واملـــضـــحـــك أن مــــاكــــرون كــــان قـــد اســتــقــبــل 
الصحافي التركي، جان دوندار، الذي سّرب 
مــعــلــومــات ســريــة خــاصــة بــاالســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة، وقــــام بــتــكــريــمــه، وظــهــر مــعــه في 
صورة سعيدا باستقباله، لكنه فتح أخيرا 
تــحــقــيــقــا مـــع ثــاثــة صــحــافــيــن فرنسين 
فجروا فضيحة كبرى، ومحرجة للسياسة 
الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا ســـّربـــوا وثــيــقــة ســريــة، 
كشفت عن استخدام اإلمارات والسعودية 
أسلحة فرنسية في حرب اليمن التي أدت 

إلى مقتل آالف املدنين.
)كاتب مصري(

وإحالة  العقوبات،  فــرض  واشنطن  أعــادت 
قضايا عدم االمتثال »إلى اللجنة املشتركة 
ــدام قــــرارهــــا فـــي وقــف  ــتـــخـ لــلــتــســويــة« واسـ

االلتزام باالتفاق(. 
قـــوة  بـــتـــحـــريـــك  ــتــــحــــدة  املــ الــــــواليــــــات  رّدت 
عسكرية مكونة من حاملة الطائرات، يو إس 
إس أبراهام لنكولن، ترافقها كاسحة ألغام 
وغواصة أو غواصتان وبارجة وفرقاطتان، 
والــســفــيــنــة الــبــرمــائــيــة الــهــجــومــيــة، يــو إس 
إس أرلنغتون، وأربع قاذفات استراتيجية 
»بي 52 ستراتوفورتريس« ستنتشر قرب 
الحدود البحرية والبرية اإليرانية، وأعادت 
ــــي دول فــي  فـ بــــاتــــريــــوت  نـــشـــر صـــــواريـــــخ 
أن كانت سحبت كثيرا منها  املنطقة؛ بعد 
في العام املاضي، لردع اإليرانين والضغط 
أيــة خــيــارات عسكرية.  عــن  للتخلي  عليهم 
قال قائد القيادة األميركية الوسطى، فرانك 
ماكنزي، »إن قرار تعزيز القوات األميركية 
جاء ردا على مؤشرات مقلقة وتصعيدية، 
وعدٍد من التحذيرات«. كما تحدث الناطق 
باسمه بيل أروبـــان، عــن وجــود »مــؤشــرات 
ــيــــن ووكـــائـــهـــم  ــرانــ ــة عـــلـــى أن اإليــ واضــــحــ
ـــرون لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداء مــحــتــمــل على 

ّ
يـــحـــض

القوات األميركية في املنطقة«.
إيــران،  مــع  األميركية حربا  اإلدارة  تريد  ال 
لكنها ال تستبعدها، وفق تصريح ترامب، 
ــي، فــــي ضـــوء  ــالــ ــحــ يــــــوم 9 مــــايــــو/ أيـــــــار الــ
ــزايــــد الـــتـــوتـــر بـــن الـــبـــلـــديـــن«، كــمــا قـــال،  »تــ
مرتبط  عسكرية  مــواجــهــة  استبعاد  فــعــدم 
تعتمد  التي  إيـــران  بسياسة  رئيس  بشكل 
ــوكــــاء،  ــا املـــســـلـــحـــة عـــلـــى الــ ــهـ ــاتـ ــراعـ فــــي صـ
ــم خـــــــارج حـــــدودهـــــا وخــــســــائــــر بــشــريــة  ــتـ تـ
غــيــر إيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا عـــائـــدهـــا الــعــســكــري 
والسياسي يصب في طاحونتها، من جهة، 
وما تعتبره كعب آخيل الدول الديمقراطية: 
الــخــســائــر الــبــشــريــة، مــن جــهــة ثــانــيــة، فهي 
تــحــلــم بــتــكــرار ضــربــة املــاريــنــز فـــي بــيــروت 
عام 1983 وانسحاب القوات األميركية من 
ــــدور الـــذي قــامــت بــه املليشيات  لــبــنــان، والـ
املوالية لها في العراق من 2003 إلى 2011، 
وما ألحقته بالقوات األميركية من خسائر، 
603 قتلى، وفق وزارة الخارجية األميركية، 
ــراق. بــاإلضــافــة  ــعــ عــّجــلــت بــرحــيــلــهــا مـــن الــ
إلــى الضغط  الرئيس األميركي  إلــى حاجة 
والــتــوتــيــر، عــلــه يـــكـــّرر تــجــربــتــه مـــع كــوريــا 
الشمالية التي خضعت للضغط، وانحازت 
إلـــى املـــفـــاوضـــات، مـــن جــهــة، وحــاجــتــه إلــى 
إلــى كــوريــا الشمالية، عبر  إيــصــال رســالــة 
ضـــرب مــواقــع إيــرانــيــة بــقــوة نــاريــة كبيرة، 
من جهة ثانية، والتغطية على املأزق الذي 
وضــــع نــفــســه فــيــه فـــي فـــنـــزويـــا، مـــن جهة 
ثــالــثــة، نــاهــيــك عـــن احــتــمــال تـــكـــرار حــادثــة 
ــدام فـــرقـــاطـــة الــــصــــواريــــخ املـــوجـــهـــة  ــ ــطـ ــ اصـ
األمــيــركــيــة »يـــو إس إس صــمــوئــيــل« بلغم 
بحري زرعته إيران في الخليج عام 1988. 
)كاتب سوري(

ال جنسية مع تعّدد الزيجات

ماكرون... أسوأ من اليمين المتطرّف

أميركا ـ إيران... ضرب تحت الحزام

عن ملوٍك حكموا 
العراق

عند جهل أفراد 
أي شعٍب بالمواطنة، 

كما الواقع في 
سورية، يتراجع مجال 

إدراك الحقوق 
والواجبات

ماكرون لم يختلف 
كثيرًا في سياسته عن 

التي كانت ستتبعها 
مارين لوبان

تبنّت إيران في 
مواجهة العقوبات 

تكتيك الصبر 
االستراتيجي و»التأقلم 
مع الظروف الجديدة«

آراء

معن البياري

هموم الحياة التي صارت أصعب، ومعها الضيق املعيشي واالقتصادي، ال يتركان 
لغالبية األردنيني حيزا فيهم لالنشغال بوزراء خرجوا من الحكومة وآخرين دخلوها، 
 ،

ٌ
عطوا وظائف رفيعة في الديوان امللكي ومن أقيلوا. أسماء هؤالء وأولئك مغرية

ُ
وبمن أ

فحسب، للحديث عنها، نقدا وانتقادا لبعضهم، أو تحبيذا واستحسانا آلخرين، في 
التعديل  واقــعــة  وهــذه  وسابقني.  راهــنــني  وسياسيني  والنخب  الصحافيني  جلسات 
الــــوزاري الــثــالــث فــي الحكومة الــتــي بــالــكــاد أتــّمــت عــامــا، وأعــلــن عنه قبل أيـــام، ُرمــي 
ت ستة 

ّ
بامتعاٍض ظاهٍر من غالبية هؤالء، من دون كثير اكتراٍث من األردنيني الذين دل

السياسات(  العربي لألبحاث ودراســة  املركز  )ُينجزه  العربي  للمؤشر  استطالعات 
أن 41% ال يثقون بها  على نقصاٍن كبير في ثقتهم بحكومات بالدهم، ومن ذلك 
مطلقا، ُيضاف إليهم 15% عدم ثقتهم أقل، وذلك في استطالع 2017 – 2018. وال 
د، أن السمعة الطيبة التي يحرزها رئيس الحكومة الحالية، عمر 

ّ
حاجة لتأكيد املؤك

أمــام خساراٍت  سعفه كثيرا 
ُ
لم ت إلــى منصبه هــذا،  الـــرزاز، وأشــاعــت تفاؤال بقدومه 

ظلت، في الشهور املاضية، تخصم من شعبيته وصورته الحسنة، فمحدودية منجز 
الفقر والغالء  أدائها، وعجزها عن اجتراح حلوٍل ملحٍة ملشكالت  الحكومة، وعادية 
االقتصادي واالجتماعي  املجلس  أحدثت ما سّماها رئيس  والبطالة، بعض عوامل 
»الفهيم«،  الشخص  الـــرزاز،  في صديقه  أمــل«  »خيبة  الحمارنة،  األردنـــي، مصطفى 
و»غير القائد«، بحسبه. ورث الرزاز ثلثي الوزراء في الحكومة التي شكلها قبل عام 
من الحكومة التي طالبت حراكات محتجة عليها بإقالتها، وفي التعديالت التي أجراها 
تاليا لم يكن مقنعا ملجتمع النخبة األردنية، وأوساط العمل العام، سيما في التعديل 
الزبن وعــودة سالمة حّماد  أيــام، مثال في خــروج وزيــر الصحة غــازي  الثالث، قبل 
لتسويق هذا  الكبير  الــكــالم  الــعــام قبض بجدية  الـــرأي  أن  يبدو  للداخلية. وال  وزيـــرا 
التغيير، وغيره في الديوان امللكي وفي مؤسسات أمنية ومدنية في الدولة، باعتبار 
العليا،  املناصب  يتناوبون على  الــنــادي نفسه ممن  أهــل  فــي حلقة  كله ظــل  هــذا  أن 
طنب تعليقات صحافيني قريبني 

ُ
ها وجوٌه جديدة قليلة، وشابة أحيانا، ت

ْ
وإن اخترقت

الــعــام بهذا  مــن الكواليس فــي وصفها طــاقــات مهنية. ويــزيــد مــن نقصان االكــتــراث 
كله أن الرزاز ال يبدو مهجوسا بإصالح سياسي واسع تحتاجه البالد، وإن ُيفرط 
في إشاعة لغة وفاقية ومنفتحة، تشتمل على شعاراٍت مستلٍة من مشاريع ثقافية، 
قليلة االتصال بتفاصيل الواقع املعاش، والذي يعرف الرزاز، محقا، أن أولى األولويات 
فيه هي مواجهة التحّدي االقتصادي، وخفض املديونية، وإطالق مشروعات تشغيل 
وتوظيف، سيما مع شّح املساعدات الخارجية، وتباخل األشقاء في بعض الخليج، 

وأثماٍن سياسيٍة يطلبها الحليف األميركي الفظ.
وســط هــذا كــلــه، ومــع انــصــرافــه إلــى مسائله الضاغطة معيشيا واقــتــصــاديــا، وجد 
املجتمع املحلي نفَسه يشارك النخب وفاعلني سياسيني، وأوساطا ثقافية وإعالمية 
وحزبية واسعة، ينتبه مع هؤالء إلى مضامني رسالة امللك عبد الله الثاني إلى مدير 
املخابرات العامة الذي جرى تعيينه، أخيرا، اللواء أحمد حسني. وال تزّيد في وصفها 
رسالة استثنائية جدا، فليس معهودا أن يتحّدث رأس الدولة، في خطاٍب معلن، عن 
والقال.  للقيل  االنكشاف  واملصان من  بالكتمان،  املطبوع  الجهاز  تجاوزاٍت في هذا 
في  الحساسية  املؤسسة، شديدة  لهذه  إلــى مسيرة مشرقٍة ومشرفة  أشــار  وفيما 
املنظومة األمنية العامة، إال أن امللك جاء على تجاوزات »قلٍة قليلة.. حادت عن طريق 
الخدمة املخلصة للوطن، وقّدمت املصالح الخاصة على الصالح العام، األمر الذي تطلب 
حينها التعامل الفوري معه وتصويبه«. بل وأملح إلى من سّولت لهم أنفسهم »محاولة 
 من 

ً
الرسالة زوبعة وتبعث  األردنـــي«.  الدستور  التي ينص عليها  باملرتكزات  العبث 

إلــى حد مــا، في شــؤوٍن كهذه، ويخبر  امللك، وهــو »يفضفض«،  أسئلة عن مقاصد 
مواطنيه عن شوائب في املخابرات العامة، املؤّسسة التي كشف »املؤشر العربي« في 
استطالع 2017 – 2018 أن 72% من األردنيني يمحضونها ثقة كبيرة، و21% ثقة 
أقل، بل إن املخابرات األردنية هي األولى من بني أجهزٍة مثيلة في ثماني دول عربية 
حرز الثقة األكبر عربيا من املواطنني األردنيني الذين يؤثرون املخابرات على 

ُ
التي ت

رى، هل سيخدش ما جهر به امللك في هذا املزاج؟ هل 
ُ
الحكومة واألحزاب والبرملان.. ت

تصنع حكومة الرزاز جديدا ومبتكرا يسعفها؟

أنطوان شلحت

الدولتني«   
ّ

»حــل بـــ تلويٍح  أي  لــدى  ترتعد  إسرائيل ال  فــرائــص  إن  الــقــول  مبالغة  ليس 
الفلسطينيني، كون موقفها منه كما مفهومها حياله كفيلني  الطويل مع  لصراعها 
بــمــوضــوع قــيــام دولــة  بــإفــراغــه مــن أي مــضــمــون حقيقي، وبـــاألســـاس فيما يتعلق 
»عملية  بـ تعرف  مــا  انــطــالق  منذ  اإلســرائــيــلــي،  املــوقــف  إلــى  وباالستناد  فلسطينية. 
 الدولتني« 

ّ
التسوية« ذات الصلة بمفاوضات أوسلو، يمكن القول إن تداول مفهوم »حل

يتم على قاعدة تأصيل مفهوم إجماعّي ينطوي على ما يلي: 
، أن يكون قيام الدولة الفلسطينية نتيجة ملفاوضات مباشرة بني قيادة فلسطينية 

ً
أوال

ذلك  ومن ضمن  املركزية،  واملوضوعات  القضايا   
ّ

حل
ُ
ت وأن  إسرائيل،  وبني  موحدة 

مسائل الحدود والقدس والالجئني، عن طريق املفاوضات فقط، ال عن طريق قرارات 
صادرة عن هيئات األمم املتحدة أو أي جهات أخرى. 

نتيجة  أيــضــا  العتيدة  الفلسطينية  والــدولــة  بــني إســرائــيــل  الــحــدود  تــكــون  أن  ثــانــيــا، 
 على أساس خطوط 

ً
مفاوضات مباشرة بني الجانبني، وأال تكون هذه الحدود قائمة

الهدنة من عام 1949.
ثالثا، ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة تمثل عموم الشعب الفلسطيني، وأن 
 على تقديم التعهدات وتنفيذها، وهو وضع غير متوفر حاليا 

ً
تكون هذه القيادة قادرة

إثر االنقسام.
رابعا، يجب أن تعترف الدولة الفلسطينية بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وأن 
تعترف إسرائيل، في الوقت ذاته، بالدولة الفلسطينية دولة قومية للشعب الفلسطيني 

)بغية طّي موضوع الحقوق القومّية للفلسطينيني في مناطق 1948(.
قدراتها  في  وُمقّيدة  السالح،  منزوعة  الفلسطينية  الدولة  تكون  أن  ينبغي  خامسا، 

خرى.
ُ
العسكرية واألمنية، وكذلك فيما يتعلق برموز السيادة األ

عيد التذكير بأن رؤية رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
ُ
وبخصوص »الدولة الفلسطينية«، ن

ــع اتــفــاق أوســلــو، فيما يــخــّص مــســائــل الــتــســويــة الــدائــمــة،  ـ
ّ
ــذي وق يتسحاق رابــــني، الـ

تضمنت، وفق ما ذكر في خطاب له أمام الكنيست اإلسرائيلي في أكتوبر/ تشرين 
األول 1995، إقامة »كيان فلسطيني يشكل وطنا ملعظم السكان الفلسطينيني الذين 
يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية«، موضحا أن هذا الكيان سيكون »أقل من 
دولة، وسوف يتولى إدارة حياة الفلسطينيني تحت مسؤوليته«. أما رئيس الحكومة 
الحالي، بنيامني نتنياهو، فقد أعلن، في الخطاب الذي ألقاه في جامعة بار إيالن عام 
2009، تمّسكه بفكرة حل »دولتني تعيشان جنبا إلى جنب، في إطار عالقات صداقة 
واحترام متبادلة، وأن يكون لكل دولة منهما علم ونشيد وحكومة خاصة، من دون 

أن توجه أو تشكل إحداهما تهديدا ألمن أو بقاء الدولة األخرى«. 
التحرير  منظمة  اعــتــراف  واملـــبـــادئ:  األســـس  تتضمن  رؤيــتــه  أن  نتنياهو  وأوضــــح 
أن  الــيــهــودي؛  للشعب  قومية  ــة  دول بإسرائيل  الفلسطينية(  )والسلطة  الفلسطينية 
تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، ومن ضمن ذلك حظر استيراد الصواريخ 
والقذائف الصاروخية؛ عدم االحتفاظ بجيش أو عقد تحالفات مع عناصر وجهات 
»إرهابية«، باإلضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية ملنع تهريب األسلحة إلى داخل مناطق 
هذه الدولة؛ حل مشكلة )قضية( الالجئني الفلسطينيني خارج حدود إسرائيل؛ فرض 

قيود على استخدام )الدولة الفلسطينية( للمجال الجوي.
»حل الدولتني« بإسناد أميركي، حتى قبل ظهور ترامب  ويحظى املفهوم اإلسرائيلي لـ
، تطرقت خطة مبادئ الرئيس بيل كلينتون )عام 2000( 

ً
وإدارته بأعوام طويلة. مثال

إلى فكرة هذا الحل، وسط استخدام مفهوم »دولة فلسطينية منزوعة السالح«، ذات 
سيادة محدودة، تكون »وطنا للشعب الفلسطيني«، إلى جانب ِذكر إسرائيل »وطنا 
القائمة  الرئيس جــورج بوش االبــن )عــام 2002( رؤيته  اليهودي«. وعــرض  للشعب 
الوقت عينه،  وأمــن«، مؤكدًا، في  تعيشان بجوار بعضهما في ســالم  »دولتني  على 
»محاربة اإلرهاب وبلورة زعامة فلسطينية جديدة  ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بـ
الحكومة  إلى رئيس  إبريل/ نيسان 2004  التي وجهها في  الرسالة  مختلفة«. وفي 
اإلسرائيلية أرييل شارون )رسالة الضمانات(، عاد بوش، وأكد رؤيته بشأن »حل 
الدولتني«، وأن املفاوضات بني الجانبني، اإلسرائيلي والفلسطيني، يجب أن تؤدي، من 
ضمن أمور أخرى، إلى تفاهم حول مسألة »الحدود اآلمنة واملعترف بها«، إنما من 

دون العودة إلى خطوط الهدنة من عام 1949.

مروان قبالن

التي  الهجمات  تفاصيل  معرفة  الصعب  مــن  وتــضــاربــهــا،  املعلومات  شــّح  ظــل  فــي 
أو من يقف  املــاضــي،  األحــد  الفجيرة  األربــع في ميناء  النفط  لها ناقالت  تعرضت 
وراءها، لكن الالفت أن أسواق النفط تجاهلت الحادث تماما، فلم نشهد حالة ذعر، 
وال حتى ارتفاعا محدودا في األسعار، كما يحصل عادة في مثل هذه الظروف، إذ 
بقيت أسعار النفط حول 70 دوالرا للبرميل، على الرغم من استمرار ارتفاع منسوب 
العسكري  بالتوازي مع استمرار واشنطن في تعزيز وجودها  املنطقة،  التوتر في 
إلــى تحقيق  إيــران منها، كانت تهدف  تبّرأت  الهجمات، وإن  أن  الحال  فيها. وواقــع 
أمرين رئيسني. األول رفع أسعار النفط، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يدفع الرئيس 
ترامب إلى التراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضها على قطاع النفط اإليراني، 
وردعه أيضا عن القيام بعمل عسكري ضد إيران، ألن ارتفاع األسعار يؤذي قاعدة 
دعمه في سنة انتخابية صعبة. والهدف اآلخر تأكيد ما درجت إيران على التهديد 
به أنها إذا ُمنعت من تصدير نفطها، فإن اآلخرين لن يتمكنوا من تصدير نفطهم 

أيضا، حتى من منصات تحميٍل تقع بعيدا عن مضيق هرمز، كما الفجيرة.
وكانت اإلمارات قد أنشأت، خالل األعوام القليلة املاضية، ميناء لتصدير النفط في 
الفجيرة التي تقع على بعد 140 كم خارج مضيق هرمز على بحر ُعمان، ناقلة بذلك 
محطات تصدير نفطها من داخل الخليج إلى خارجه. ولهذه الغاية، أنشأت أبو ظبي 
أنبوبا عمالقا لنقل النفط عبر جبال الحجر الوعرة بطول يصل إلى 386 كلم وبطاقة 
تصل إلى 1,5 مليون برميل يوميا، رابطة بذلك أكبر حقول النفط لديها، وهو حقل 
حبشان في أبو ظبي في ميناء الفجيرة، وهي اإلمارة الوحيدة التي لها منفذ على 
املحيط، عبر بحر ُعمان، لتجنب املرور بمضيق هرمز، فيما لو تم إغالقه. استهداف 
ناقالت النفط قرب الفجيرة يعني أن أحدا لن يكون في منأى عن الضرر، حتى ولو 

تحّرر من عقدة هرمز.
على الطرف اآلخر، تدل الهجمات على أن األهداف التي سعت واشنطن إلى تحقيقها 
من تعزيز وجودها العسكري في املنطقة لم تتحقق أيضا. فقد أرسلت واشنطن، 
التي لديها قواعد عسكرية تحيط بإيران من كل اتجاه تقريبا )أفغانستان، تركيا، 
العراق، سورية، األردن، الكويت، البحرين، قطر، اإلمارات، السعودية وُعمان(، حاملة 
طائرات »بو إس إس أبراهام لنكولن«، وإحدى أكبر بوارجها املحملة بصواريخ كروز 
املجنحة )البارجة أرلنغتون( وقاذفات قنابل استراتيجية )طراز بي 52( وبطاريات 
بــأي رد  القيام  إيـــران عــن  بــاتــريــوت، لتحقيق هدفني رئيسني: األول ردع  صــواريــخ 
فعل على اإلجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضدها، والتي يبدو أن تأثيرها 
ر مواطنيه من 

ّ
سيكون مدّمرا على االقتصاد اإليراني، حتى أن الرئيس روحاني حذ

الثاني  العراقية - اإليرانية. والهدف  توقع أوضــاع ال تقل ســوءا عن ظــروف الحرب 
إلى  ــران  إيـ لــدفــع  واالقــتــصــاديــة بضغوط عسكرية  الدبلوماسية  الــضــغــوط  إســنــاد 
االستسالم للشروط األميركية، والعودة إلى طاولة املفاوضات، ملناقشة ثالث قضايا 
جوهرية تشغل واشنطن، برنامجي إيران النووي والصاروخي، ونفوذها اإلقليمي.

حتى اآلن، ال يبدو أن إيران أو الواليات املتحدة حققت أيا من أهدافها في هذه الجولة، 
فال أسعار النفط ارتفعت، وال تدفق النفط غير اإليراني من الخليج تأثر، وال إيران 
أبدت استعدادا للتفاوض مع إدارة ترامب، ما يعني أننا سننتقل إلى مرحلة أعلى من 
الصراع، فالرئيس ترامب املهووس بإعادة انتخابه لن يقبل بفشل آخر في سياسته 
الخارجية )بعد كوريا الشمالية وفنزويال(، خصوصا بعد االستثمار الكبير الذي 
وضعه في امللف اإليراني. وإيران ليست في وارد أن تمنحه نصرا يمدد بقاءه في 

البيت األبيض والية ثانية، تكون أقسى عليها من األولى. 

األردنيون والحكومات والمخابرات تأصيل مفهوم إسرائيل 
لـ»حّل الدولتين«

لغز الفجيرة
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والبقــاء  النمــو  تعنــي  اللغــة  فــي  الحيــاة 
علــم  فــي  وتعــّرف  الحــي.  للكائــن  واملنفعــة 
األحيــاء علــى أنهــا الصفــات املوجــودة فــي 
الكائــن الحــي كالتغذيــة والنمــو. وقــد ذكــرت 
الحيــاة فــي القــرآن الكريــم 145 مــرة، وذكــر 
مــرة  الدنيــا 115  مــرة وذكــرت  املــوت 145 
واآلخــرة 115 مــرة. ومــن اآليــات التي ذكرت 
الحيــاة فــي القــرآن، علــى ســبيل املثــال، قوله 
تعالــى فــي ســورة األعــراف اآليــة 51: »الذين 
اتخــذوا دينهــم لهــوًا ولعبــا وغرتهــم الحيــاة 
الدنيــا«، وفــي ســورة يونــس، اآليــة 24: »إنما 
مثــل الحيــاة الدنيــا كماء أنزلناه من الســماء 
فاختلط به نبات األرض«. وقوله في ســورة 
فــي  الدنيــا  الحيــاة  »ومــا   :26 اآليــة  الرعــد، 

اآلخرة إال متاع...«.
علــى  األرقــى  الكائــن  بأنــه  اإلنســان  اهتــم 
وجــه البســيطة بالحيــاة ومفهومها وكيفية 
تحقيــق الحيــاة الحقيقيــة الســعيدة. وطبعا 
بتقديــم  اإلســهام  مــن  الفلســفة  تخــل  لــم 
مفاهيم للحياة، حيث يقول أرسطو »الحياة 
املنســجمة  الفاضلــة  الفعاليــة  هــي  الجيــدة 
مــع العقــل«. أمــا ســقراط فيقول: »كل شــيء 
الحكمــة  إرشــاد  تحــت  الــروح  إليــه  تســعى 
ينتهــي إلــى الســعادة«. وهــذا يــدل علــى أّن 
املفهــوم الصحيح للحيــاة يرتبط بالفضيلة 

والحكمة، والتي توصلنا إلى حياة سعيدة.
مــن  نمــّر  مؤقتــة  مرحلــة  الدنيــا  والحيــاة 
خاللها إلى حياة الخلود. وال بد لنا من فهم 
هذه الحياة فهما جيدًا. لذا اسأل نفسك ملاذا 
أنــا موجــود؟ هل هناك هدف علينا تحقيقه 
أو السعي لتحقيقه؟ هنا املفهوم سيختلف 
حســب إيمــان واعتقــاد الفــرد، فهنــا مــن ال 
يــرى غيــر الجانــب املــادي للحيــاة واملتمثــل 
بالتمســك بمظاهرهــا وزخرفهــا وزينتهــا، 
والبعــض مــن هــؤالء ال يؤمــن إال بمــا هــو 
ملمــوس، أمــا ما بعد ذلك فهو من الغيبيات، 
بهــا  البعــض  والتــي، ومــع األســف اليؤمــن 
كالبعــث والحســاب. وهــؤالء ينطبــق عليهم 
الحيــاة  مــن  »يعلمــون ظاهــرًا  تعالــى:  قولــه 

الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون«.
للحيــاة  الروحــي  الجانــب  يــرى  مــن  أمــا 
فيمثلــه املؤمــن ومــا يزرعــه مــن عمــل فــي 
إلــى  وينظــر  آخرتــه،  فــي  ليحصــده  دنيــاه 
الحيــاة الدنيــا  طريقــا يعبــده آلخرته. فأنت 
تفكيــرك،  وتجهــد  نفســك  تــؤرق  مــن  يــا 
وتحــزن علــى مــا مضــى، وتخشــى مــا قــد 
يكون في الغد، تذكر أنها حياة فانية زائلة، 
واعمــل آلخرتــك يوم ال ينفع مال وال بنون، 

وال تنسى نصيبك من الدنيا.
سالم عفات عودة )العراق(

علــى بعــد 490 كلم من عطبرة، وقبل 
فــي  أحمــد  محمــد  ولــد  عاًمــا،   174
جزيرة لبب، وعند بلوغه سن 38 خلع 
علــى نفســه لقب )املهــدي(. قد تحدث 
نقلــة نوعيــة فــي حيــاة املــرء؛ حصوله 
على شــهادة املاجســتير أو الدكتوراه 
أو منصــٍب مــا، لكن أن يختار لنفســه 
فــي  أخــرى.   

ٌ
فقصــة املهــدي،  عبــاءة 

بواكيــر حياته، التحق بأحد الكتاتيب 
ودرس الصوفيــة، وانتظــم فــي ســلك 
الطريقة السمانية وذاع صيته وصار 
الخــالف بينــه  نــار  قطًبــا؛ فاشــتعلت 
وبني شــيخه محمد الشريف، وانقلب 
الخــالف عــداًء مكشــوف الوجه، وقّرر 
الشــريف تجريــد تلميــذه مــن الرتبــة 

املمنوحة إليه.
بعد هذه الحادثة، التحق محمد أحمد 
بالشــيخ القرشــي، قرر أن يغرس في 
آذان النــاس بــذوًرا جديــدة؛ فجــاء عام 
1880 وقد انتقل الرجل من الصوفية 
ينقــل  أن  تتخيــل  هــل  املهديــة..  إلــى 
الطالــب نفســه مــن التعليــم األساســي 
إلــى الدكتــوراه؟ أســمعت بهــذه القفزة 
هــل  قبــل؟  مــن  الجانحــة  الجامحــة 

شاهدتها حتى في أفالم هوليوود؟

يميــل كثيــرون إلــى تبجيــل أنفســهم، 
ويخلعــون عليهــا ملســة مــن القداســة 
قفــزة  وجــاءت  حــق،  وجــه  دون  مــن 
القطــب علــى هذه الشــاكلة، واســتثمر 
رعونة بعضهم، ووظف االستخفاف 
بمــا خدمــه؛ فوصيــة الشــيخ القرشــي 
»إن  وفيهــا:  الطريــق،  لــه  اختصــرت 
زمن املهدي قد حان، وإن الذي يشيد 
على ضريحي قبة ويخنت أوالدي هو 
املهــدي املنتظــر«. شــروط املهديــة فــي 
متنــاول اليــد، وأن تبنــي قبــة وتخــنت 
املهــدي  لقــب  لقــاء  القرشــي  أوالد 
ألمــر هــني، وطفــق محمــد أحمــد ينفذ 
شــهادة  علــى  الحصــول  متطلبــات 
انتــزع  املتطلبــات،  املهــدي. وبتحقيــق 
القرشــي،  مريــدي  بعــض  اعتــراف 
عِلن في غرة شعبان 1298هجرية، 

ُ
وأ

 ،1881 حزيــران  يونيــو/   29 املوافــق 
ظهــور املهدي رســمًيا في جزيرة أبا، 
وســلم،  عليــه  اللــه  النبــي، صلــى  وأن 
قــد باشــر تنصيبــه مهدًيــا بصــورة 
نهائيــة فــي مجمــع الخلفــاء واألولياء، 
مهديتــه،  إلــى  بالدعــوة   

َ
ــف

ِّ
ل
ُ
ك وأنــه 

وأرســل مكاتيــب ومنشــورات داعًيــا 
للدخول في رحاب مهديته.

صادفت دعوة املهدي هوى في أنفس 
االقتصاديــة  فاألوضــاع  كثيريــن؛ 
النــاس  تدفــع  الضاغطــة  والسياســية 
إلــى الثــورة، وعنــد الغــرق يتعلــق املرء 
بقشة علها تنجيه، وكان بني الجموع 
منجم من أهل البقارة، يدعى عبد الله 
التعايشــي؛ فــرأى أن يغتنم الســانحة، 
وأن يشــمر للقــرد فــي دولتــه، وعقــد 
عزمــه علــى أن يضــرب بســهم. دخــل 
بــني  وخــر  املهــدي،  علــى  التعايشــي 
يديــه ســاجًدا مدعًيــا أنــه أغمــي عليــه، 
وملــا ســئل عــن الســالفة قــال: »نظــرت 
أنــوار املهديــة علــى وجهــه؛ فصعقــت 

من شدة تأثيرها على حواسي«.
ربما كان املهدي يتشكك في مهديته 
مهديتــه  فــي  ثقتــه  لكــن   ،

ً
قليــال ولــو 

ارتفعت بســجدة التعايشــي وكلماته، 
التعايشــي؛  مكانــة  ارتفعــت  ومعهــا 
مرتبــة  املنجــم  علــى  املهــدي  فخلــع 
ــم أصحابه إلى  الخليفــة األول، ثــم قسَّ
طوائف، منهم أربعة خلفاء راشــدين، 

على رأسهم التعايشي.
املهــدي  يناصــرون  النــاس  خــرج 
ألســباب وجيهة؛ فقــد تكاثرت مظالم 
الرجــل املريض )الدولــة التركية(، وقد 

أثقلــت الضرائــب كواهــل الســودانيني، 
مقــدرات  الحكــم  طغمــة  واحتكــرت 
فــي  الســودان  واختزلــت  البــالد، 
ركــب  الشــعب.  وأهملــت  مطامعهــا 
الدينــي،  االعتقــاد  موجــة  البعــض 
واتخذ الدين مطية ألهداف سياسية؛ 
بكذبــه،  يقينهــم  مــع  املهــدي  فتابعــوا 
لكــن االســتياء العــام وضعــف النظــام 
املعيشــة،  مســتوى  وتراجــع  القائــم 
وحــدوث  الرقيــق  تجــارة  وإلغــاء 
انهيــار اقتصــادي، وتحطيــم مجتمــع 
أبــرز  والدناقلــة،  والجعليــني  الجاليــا 
إلنجــاح  تضافــرت  التــي  العوامــل 
الثــورة املهديــة. واجهــت الثورة املهدية 
املصريــة  فالدولــة  إقليميــة؛  تحديــات 
وتشــاركها  املهــدي،  نجــاح  تريــد  ال 
نفســه،  الهــدف  البريطانيــة  األطمــاع 
 ،

ً
لكــن بريطانيا تود إحراج مصر أوال

املهــدي؛  مــن حســن حــظ  ذلــك  وكان 
فكســر حملة راشــد أيمن، ومن بعده 
ثــم  الشــاللي،  باشــا  يوســف  حملــة 
حملــة هيكــس وكذلــك حملة تشــارلي 
غــوردون، وســقطت الخرطــوم فــي يد 

املهدي.
محمد الشبراوي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

تحتــاج التجربــة الفلســطينية إلــى املراجعــة 
مــدى  علــى  ليــس  السياســي،  األداء  لتقييــم 
الحديثــة  مــن عمــر تجربتهــا  خمســة عقــود 
العشــرين  القــرن  مــدى  علــى  بــل  فحســب، 
، بــل هــي تحتــاج إلــى مــا هــو أكثــر مــن 

ً
كامــا

املراجعــة، تحتــاج إلــى إعــادة كتابــة التاريــخ 
الفلســطيني الحديــث واملعاصــر، علــى الرغم 
مــن أن هــذه التجربــة لــم تنتــِه بعــد. وال شــك 
كمــا  املشــّرفة،  بالوقائــع  مليئــة  كانــت  أنهــا 
إلــى  تحتــاج  التــي  باألخطــاء  مليئــة  كانــت 
مراجعة ونقد. وبطبيعة الحال، يذهب النقد 
علــى  الذاتيــة  القــدرة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى 
صناعــة املســتقبل، وعندمــا يتم االســتنكاف 
عــن صناعتــه علــى الوجــه األفضــل، فــإن ذلــك 
يحتــاج إلــى النقــد، بــل وإلــى النقــد القاســي 
التجربــة،  مــن  التعلــم  يتــم  حتــى  والنقــض، 
بهــذا  وخطاياهــا.  أخطاؤهــا  تتكــرر  وال 
لــه  تجربــة  أي  ونقــد  النظــر  إعــادة  املعنــى، 
الحاضــر،  مزايــا كثيــرة وفوائــد كبيــرة، ألن 
بشــكل أو بآخر، ابن املاضي، واملســتقبل ابن 
الحاضــر. وبالتالــي، هنــاك ترابــط وثيق بني 
املاضي واملستقبل عبر جسر الحاضر. على 
الرغــم مــن ضرورة ذلك، هناك فارق كبير بني 
مراجعــة التجربــة ونقدهــا، وبــني جلــد الذات 
بوصفهــا مســؤولة عــن أحــداث تاريخية كان 
يمكــن تجنبهــا، في وقــٍت كانت هذه األحداث 
التأثيــر  علــى  الذاتيــة  القــدرات  مــن  أكبــر 
يبقــى  ال  وحتــى  األحــداث.  مســار  وتغييــر 

علي أنوزال

انطاقهــا  عنــد  الســودانية،  الثــورة  تحــظ  لــم 
قبــل أربعــة أشــهر، باهتمــام كبيــر مــن وســائل 
اإلعام الدولية. وفي منتصف طريقها، جاءت 
الثــورة الجزائريــة لتســرق منها األضواء. وفي 
لحظــة مــا، اعتقــد كثيــرون أن نظــام الدكتاتــور 
قــد نجــح، مــرة أخــرى،  البشــير  املخلــوع عمــر 
فــي احتــواء االنتفاضــة الشــعبية التــي خرجت 
محضــة.  اجتماعيــة  مطالــب  ترفــع  األمــر  أول 
ولكــن الثــورة التــي كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
مجّرد »ثورة جياع«، فاجأت الجميع في اليوم 
ذلــك  ومنــذ  النظــام.  رأس  فيــه  أســقطت  الــذي 
اليــوم وهــي تفاجئنــا كل يــوم بمــا هــو جديــد، 
يدفعنــا إلــى االنحنــاء أمامهــا، والتعلــم منهــا، 
فالثورة الســودانية تعلمنا الجديد، وسيكتب 
عنهــا مســتقبا الكثيــر، عنــد تحليــل تجــارب 
باعتبارهــا  الثوريــة،  االجتماعيــة  الحــركات 
مــن أنجــح الثــورات املنظمــة في تاريــخ املنطقة 
العربيــة، فاقــت، في تنظيمهــا ودقتها، تجارب 
االنتفاضــات العربيــة، بمــا فيهــا التــي حدثــت 
أن  يبــدو  التــي  العربــي«  »الربيــع  مرحلــة  فــي 
مــن  أكثــر  أخطائهــا  مــن  تعلمــوا  الســودانيني 
انبهارهم بالنجاح املحدود لبعض تجاربها.

وفــي عجالــة، يفرضهــا حيزهــا املخصص لها، 
تحــاول هــذه املقالــة رصــد أبــرز الــدروس التــي 
يمكــن اســتخاصها، حتــى هــذه اللحظــة، مــن 
مــن  أكثــر  منــذ  املســتمرة  الســودانية  الثــورة 
فــي حــد ذاتــه أكبــر تحــدٍّ  أربعــة أشــهر، وهــذا 
نجحــت التجربــة الثوريــة الســودانية فــي ربــح 

الحديــث فــي اإلطــار النظــري، فــإن التجربــة 
الفلسطينية هي املثال الحي على الخلط بني 
جلــد الــذات والنقــد املوضوعــي. أحيانًا تكثر 
األقــام التــي تلــوم الــذات الفلســطينية علــى 
الفلســطينيني  بوصــف  األحــداث،  مجريــات 
القــدرة  يملــك  الــذي  الفاعــل  الطــرف  كانــوا 
علــى تغييــر مجــرى األحــداث، لــو كان األداء 
ويبــدأ  مختلفــا.  الفلســطيني  السياســي 
جــادو الــذات أمثلتهم من تجربــة النكبة في 
مســؤولية  ُيحّملــون  وتحديــدًا   ،1948 العــام 
مــا جــرى للفلســطينيني ألنهــم رفضــوا قــرار 
التقســيم رقــم 181 الصــادر عــن األمم املتحدة 
فــي 1947. وتعتبــر هــذه األقــام أنــه لــو وافــق 
الفلســطينيون علــى هــذا القــرار ملــا وصلنــا 
إلــى مــا وصلنــا إليه مــن واقع متــرد. وتعتبر 
يمكــن  كان  الســام  أن  هــذه  النظــر  وجهــة 
تحقيقه في املنطقة منذ وقت طويل، لو كان 
املوقــف الفلســطيني مختلفًا فــي ذلك الوقت، 
ولكنــا حققنا الدولة الفلســطينية على رقعة 
جغرافيــة مــن أرض فلســطني، تبلــغ ضعــف 
بهــا  الفلســطينيون  يطالــب  التــي  املســاحة 
اليــوم. مــا يعنــي لــو أن الفلســطينيني أقــّروا 
بالواقــع القائــم في ذلك الوقت، لقامت الدولة 
الفلسطينية منذ وقت طويل وتجنبنا كثيرا 
من سفك الدماء الذي جرى في الحروب التي 

شهدتها املنطقة منذ ذلك القرار.
علــى الرغــم مــن إدراكنــا أن التاريــخ ال يمكــن 
تحليلــه مــن خــال »لــو« التمنــي، أو اســتبدال 
مســار تاريخــي بواحــد آخــر افتراضــي، وأن 
تحليــل التاريــخ يقــوم علــى درس املعطيــات 

الشــعبية  االجتماعيــة  الحــركات  ألن  رهانــه، 
فــي  طويلــة  مــدة  تصمــد  أن  يصعــب  األفقيــة 
، يزداد 

ً
االحتجاج، ونادرا ما تستمر متماسكة

زخمهــا يومــا بعــد يــوم. فاملعــروف أن  قاعــدة 
كل فعــل جماعــي كلمــا اتســعت أصبــح عرضــة 
ق والتشتت، قبل 

ّ
لاختراق، وهشا قابا للتمز

أن يضمحل ويندثر.
أول دروس الثورة الســودانية هو االســتثناء 
الــذي تمثــل بوجــود قيــادة جماعيــة، بمثابــة 
حركــة  فــي  ممثلــة  الجمعــي،  ضميرهــا 
الحريــة والتغييــر، وفــي صلبهــا وطليعتهــا 
تجمــع املهنيــني الســودانيني. ومنــذ ســقوط 
البشــير، بــدأت تظهــر بعــض مامــح هيكلــة 
الثــورة الســودانية التــي يتأكــد يوميــا أنهــا 
لــم تكــن عمــا فجائيــا أو تلقائيــا، علــى غــرار 
الثــورة التونســية عــام 2011، وإنمــا نتيجــة 
ومــدروس  ومضبــوط  منظــم  تخطيــٍط 
عــرف كيــف يلتقــط لحظــة  اســتمر ســنوات، 
فــورة الغليــان الشــعبي، ليدعمــه مــن الخلف، 
املطالــب  ذات  األولــى،  لشــعاراته  ويعطــي 
سياســيا  ومحتــوى  بعــدا  االجتماعيــة 
للثــورة  الحالــي  الشــعار  فــي  يتمثــل  قويــا، 
بــات  مــا  خــال  ومــن  والتغييــر«.  »الحريــة 
الســودانيني  املهنيــني  فتجمــع  اآلن،  يعــرف 
يمثــل رأس الحربــة داخل الثورة الســودانية، 
مــن  ســنوات  مــدى  علــى  بنــي  تجمــٌع  وهــو 
مجموعــات مــن املهنيــني املســتقلني، يمثلون 
مقدمتهــا  فــي  مختلفــة،   

ً
مهنيــة قطاعــاٍت 

والصحافيــني  واملحامــني  األطبــاء  قطــاع 
واألساتذة الجامعيني والصيادلة واملعلمني 

رفضهــم لــه، وكانــت املؤامرة أكبــر من قدرتهم 
يمنــع مراجعــة  لهــا. وهــذا ال  التصــّدي  علــى 
التجربــة الفلســطينية ونقدهــا، ولكــن بمــا ال 
للحظــة  املوضوعيــة  املعطيــات  قــراءة  يغيــر 
لقــد  األحــداث.  فيهــا  التــي وقعــت  التاريخيــة 
تقاطعــت معطيــات ووقائــع تاريخيــة عديــدة 
لصناعة الكارثة الفلسطينية في 1948، وكان 
يعيشــونه  الــذي  والتخلــف  الفلســطينيون 
يتحمل جزءًا من املسؤولية عما جرى، ولكنه 
الجزء غير الحاسم من القصة، فالتخلف الذي 
مفهــوم  تبلــور  وعــدم  الفلســطينيون،  عاشــه 
الوطنيــة.. إلــخ، مــن النقد الذي يمكن توجيهه 
القيــادات  وإلــى  الفلســطينية،  التجربــة  إلــى 
يفســر  وال  يبــّرر  ال  والــذي  الفلســطينية، 
الفلســطينيني  بحــق  ارتكبــت  التــي  الجريمــة 

الوســطى املهنيــة في ســيرورة التغيير الذي 
خيــار  أن  كمــا  الشــعب.  ملطالــب  يســتجيب 
السرية الذي فرضته ظروف القمع والتضييق 
علــى الحريــات أعــاد االعتبــار إلــى دور العمــل 
الســري الســلمي فــي إحــداث التغييــر الجــذري 
داخــل املجتمعــات. ولعل أهم ما حققته تجربة 
الثــورة الســودانية رفعهــا التهمــة عــن العمــل 
كان  لــو  حتــى  تاحقــه  ظلــت  والتــي  الســري، 
ســلميا، ألن التجــارب الســابقة فــي هــذا املجــال 
العنــف  ــى 

ّ
تتبن ســّرية  بتنظيمــاٍت  ارتبطــت 

ســبيا إلحــداث التغييــر. وفــي تجربــة تجمــع 
املهنيــني الســودانيني درس لــكل األنظمــة التــي 
تضيق على مجاالت حرية الرأي والتعبير في 
املجــال العــام، فهــي بذلــك تدفــع خصومهــا إلى 
اختيــار الســرية ألنشــطتهم، خوفــا مــن القمــع 
والتضييــق. والعمل الســّري بطبيعته تصعب 
قــد  بمــا  التنبــؤ  أو  فيــه،  التحكــم  أو  مراقبتــه، 
ينتــج عنــه، خصوصــا عندمــا يكــون مخترقــا 

واقتاعهــم مــن أرضهــم وتشــريدهم فــي دول 
الجــوار وعبــر العالــم. وليــس تخلــف الشــعب، 
أي شــعب، مبــّررًا وســببًا لتدميــره واقتاعــه 
لقــد  وطنــه.  علــى  واالســتياء  أرضــه،  مــن 
تعّرضت فلســطني والفلســطينيون إلى خطر 
أكبــر مــن قدرتهــم علــى التصــّدي لــه: تقاطــع 
دولي غريب من نوعه، لم يتوافق على جريمة 
تدميــر الوطــن الفلســطيني وســحقه فحســب، 
وتواطــأت  أيضــًا.  التدميــر  هــذا  ع  وشــرَّ بــل 
 عربيــة مع التقاطعات الدولية ملنع أي 

ٌ
أطــراف

ظهــوٍر فلســطيني علــى الخريطــة السياســية 
إلــى  للمنطقــة، مــا احتــاج مــن الفلســطينيني 
عقديــن مــن النضال ضــد التغييب الذي جرى 
لهــم، مــن أجــل أن يعــودوا إلــى الظهــور شــعبا 

على الخريطة السياسية.
بالطبع، ال يمكن معالجة موضوع كبير مثل 
النكبــة بهــذه العجالة، ولكن ما يراد قوله إنه 
ال مبــّرر لجلــد الــذات بتحميــل الفلســطينيني 
وحدهم املســؤولية عما يجري لهم، وكأنه ال 
وجــود لاحتــال وملحتــل، وكأن ليــس هنــاك 
ضحيــة وجــاد فــي هذا الصــراع. مهما كانت 
املســؤولية التــي يتحّملهــا الفلســطينيني عن 
مــآالت األحــداث، فهــم، فــي نهايــة أي تحليــل 
اإلســرائيلي  االحتــال  ضحايــا  موضوعــي، 
الذي لم يسلبهم حقوقهم فحسب، بل وحطم 
مجتمعهــم وســلبهم ديارهــم أيضًا، وأي قلٍب 
للمعادلة، هو جلد للذات ومعاقبة الضحايا، 
مــن دون أن يمنــع ذلــك الحــق فــي نقــد الطــرف 

الفلسطيني الذي يحتاج إلى نقد كثير.
)كاتب فلسطيني(

أو غيــر منظــم وأعضــاؤه غيــر منضبطــني. أمــا 
خيــار الســلمية الــذي يعتبر ســر نجــاح الثورة 
الســودانية فهو اســتراتيجي للمقاومة املدنية 
ــاه تجمــع املهنيــني منــذ تأسيســه، وأثبــت 

ّ
تبن

فاعليتــه فــي مواجهــة قمــع النظام ووحشــيته، 
علــى الرغــم مــن كلفتــه العاليــة مــن الضحايــا 
النظــام  لجــوء  جــّراء  ســقطوا  الذيــن  األبريــاء 
إلى اســتعمال العنــف املفرط لقمع املتظاهرين 
الــذي  هــو  بالســلمية  فالتمســك  وتخويفهــم، 
علــى  كثيريــن  ومتخوفــني  متردديــن  يشــجع 
نفســه،  الوقــت  وفــي  الثــورة.  بركــب  االلتحــاق 
يسحب من السلطات املضادة للثورة كل حجٍة 
الســتعمال العنــف للــرد علــى عنفهــا املفتــرض 
أو املختلــق مــن أجــل وأدهــا، والقضــاء عليهــا، 

بدعوى املحافظة على السلم واالستقرار.
أما أهم درٍس تعلمه لنا الثورة الســودانية كل 
يــوم، فهــو التواضــع الــذي يعتبــر إحــدى أبــرز 
سمات الطبع السوداني، وتتجلى أبهى صوره 
فــي القيــادة الجماعيــة للثــورة، ممثلة في قوى 
الحريــة والتغييــر، وفــي قيادة تجمــع املهنيني 
الســودانيني التــي تأبــى، تواضعــا، اإلعان عن 
نفســها، وفــي الــدور الريادي الــذي لعبته املرأة 
في مرحلٍة حساســٍة ومفصليٍة من تاريخ هذه 
الثورة، وفي الوعي السياســي العالي والحس 
الراقــي  الحضــاري  الكبيــر والســلوك  الوطنــي 
الــذي أبــان عنه الســودانيون، وهــم يتظاهرون 
منذ شهور با كلل أو تعب، وخصوصا بدون 
ادعــاء، علــى الرغــم من كل النجــاح الذي حققته 
ثورتهم، وما زالت تحققه، وتفاجئ به العالم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

التاريخيــة التــي جعلــت التاريــخ يســير فــي 
الطريــق  هــذا  الــذي ســار عليــه، ألن  الطريــق 
تمنيــات  ال  موضوعيــة،  عوامــل  تصنعــه 
مســقطة على التاريخ، لتجنب وقائع قاســية 
اليوم. ولكن ال يعيب مناقشــة هذا االفتراض 
الــذي يحــاول أن يجر نفســه علــى واقع اليوم، 
طالبــًا مــن الفلســطينيني التعامل مع »الواقع 
الحركــي  التعبيــر هــو االســم  القائــم«، وهــذا 

لاستسام فعليًا.
أعتقد أنه حتى ولو وافق الفلسطينيون على 
قــرار التقســيم، وقبلــوا كل الشــروط املجحفــة 
فــي حقهــم، وفي حق وطنهــم من اقتطاع أكثر 
مــن نصفــه، ومنحــه للعصابــات الصهيونيــة، 
لــم  ملــا قامــت الدولــة الفلســطينية، فالقضيــة 
ذلــك  فــي  الفلســطينية«  »الدولــة  تكــن قضيــة 
الحــني، بــل على العكس، كانت القضية قضية 
التحالــف  وجــد  الــذي  اليهوديــة«  »الدولــة 
الدولــي املنتصــر فــي الحــرب العامليــة الثانيــة 
علــى  الداخليــة  مشــكاته  أحــد  يحــل  نفســه 
هــذه  بخلــق  الفلســطيني،  الشــعب  حســاب 
الدولــة اليهوديــة فــي فلســطني. ولــم يكــن هــذا 
الكســر لتاريــخ املنطقة ممكنــًا من دون توافق 
الــدول املنتصــرة فــي تلــك الحــرب علــى قيــام 
»دولــة إســرائيل« التــي كان وجودهــا بحاجــة 
إلــى قــرار دولــي، ومن أجل تشــريع االغتصاب 
ومحاولــة  فلســطني،  ألراضــي  الصهيونــي 
إعطائــه شــرعية عبــر تكريــس هــذه الدولة في 
قــرار لألمــم املتحــدة. بمعنى آخــر، كان الحدث 
أكبــر  الفلســطينية  األرض  علــى  التاريخــي 
مــن موافقــة الفلســطينيني علــى القــرار 181 أو 

مؤسســي  شــهادات  وحســب  والصيارفــة..  
هــذا التجمــع وأعضــاء فيــه، وأغلبهــا أصبــح 
هــذا  أســس  اإلنترنــت،  علــى  متوفــرا  اليــوم 
التجمع املهني عام 2013، رد فعل على القمع 
الوحشــي الــذي واجــه به النظــام احتجاجاٍت 
وفــي  املعيشــة.  تكلفــة  غــاء  ضــد  شــعبية 
بدايــة تأسيســه، كانــت مطالــب أعضائــه ذات 
أساســا  تتمثــل  فئويــة،  اجتماعيــة  طبيعــة 
فــي مطالــب نقابيــة محضــة. وبســبب ضيــق 
مساحات حّرة للتعبير في املجال العمومي، 
واألحــزاب  النقابــات  علــى  النظــام  وهيمنــة 
اتهــا،  التــي نجــح فــي تدجينهــا وشــراء والء
أو على األقل هدنتها. اختار »التجمع«، منذ 
البدايــة، أن يكــون مســتقا عــن كل الهيئــات 
الســرية،  فــي  النقابــة والحزبيــة، وأن يعمــل 
ــى الســلمية فــي كل أنشــطته. وفــي 

ّ
وأن يتبن

يمكــن  دروس  عــدة  الثاثــة،  املبــادئ  هــذه 
اســتنباطها مــن تجربــة الثــورة الســودانية، 
البدايــة، شــجع  فاختيــار االســتقالية، منــذ 
مهنيــني كثيريــن، كل فــي قطاعــه، علــى وضع 
الدولــة  مؤسســات  فــي  املفقــودة  ثقتهــم، 
وأحزابها، في تجمعاتهم املهنية، خصوصا 
أنهــم ينتمــون إلــى الطبقــة الوســطى، وإلــى 
قطاعــاٍت حــّرة، أو شــبه حــّرة، مســتقلة ماليــا 
كليــا أو جزئيــا عــن الدولــة. وعكــس مــا هــو 
إلــى  الوســطى  الطبقــة  ميــل  عــن  معــروف 
مــن  ونفورهــا  االســتقرار،   علــى  املحافظــة 
املفاجــآت التــي قــد يحملها التغييــر الثوري، 
فــإن تجربــة الســودان تضــرب املثــل لــألدوار 
الطائعيــة التــي يمكــن أن تلعبهــا الطبقــات 

النكبة الفلسطينية بين النقد وجلد الذات

تجربة الثورة السودانية

مهما كانت 
المسؤولية التي 

يتحّملها الفلسطينيون 
عن مآالت األحداث، 

فهم، في نهاية أي 
تحليل موضوعي، 

ضحايا االحتالل

خيار السلمية سر 
نجاح الثورة السودانية 

فهو استراتيجي 
للمقاومة المدنية 
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بيروت ــ ربى أبو عمو

ليــس اليــوم الدولــي لألســر )15 مايو/أيــار( 
يومًا شعبّيًا. سيمّر اليوم من دون أن تصنع 
العائــات قوالــب حلــوى لاحتفال. والســبب 
ه مجّرد يــوم يضاف إلى 

ّ
ليــس الضائقــة املاديــة. بــل إن

األيــام العامليــة الكثيــرة التــي تمأل الروزنامــة الدولية. 
تقول األمم املتحدة على موقعها اإللكتروني إنه على 
الرغم من تغير بنى األســر في كل أرجاء العالم تغيرًا 
كبيــرًا فــي أثنــاء العقــود املاضيــة بســبب االتجاهــات 
العامليــة والتغيــرات الديمغرافيــة، فــإن األمــم املتحــدة 

 هذا هو جوهر األسرة في يوم عاملي 
ّ
عليهم. أعتقد أن

أم في غيره«.
 األمــر مرتبــط بالتجربــة الشــخصّية فــي أحيــاٍن 

ّ
وألن

كثيرة، إضافة إلى العوامل االجتماعية واالقتصادية، 
تتحــّدث باســمة، وهــي أّم أيضــًا، عــن تراجــع مــا كان 
 ارتفاع نسبة الطاق. 

ّ
ُيسّمى بوحدة العائات في ظل

ل 
ّ
وتــرى فــي هذا أنانية وطغيانًا للفردانية على التكت

الــذي كان ويفتــرض أن يجمــع األفــراد في ظل األســرة. 
»وهذا قد يكون مرتبطًا بالضغوط الناتجة عن واقع 

الحياة املعاصر والرغبة في الفرار«.  
 األســرة اختلفت اليوم عّما كانت 

ّ
وهل يمكن القول إن

عليــه؟ وإذا كان ذلــك حقيقيــًا، مــن يتحّمل املســؤولية؟ 
املجتمــع  أن  شــك  ال  املتوقعــة؟  النتائــج  هــي  ومــا 
والعاقــات بــني األفــراد وداخل األســر تشــهد تغّيرًا لم 
يتبلــور بعــد. تقــول املستشــارة االجتماعيــة التربوية 
 »األسرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن دانيا بشناتي كريدية لـ

كانــت أمــرًا بديهيــًا، وهــي عبــارة عــن مبــادئ وأدوار 
 
ً
نــواة األســرة  كانــت  واحتــرام...  واضحــة  وهيكليــة 
 فــرد مــن أفرادهــا، مــا يســاعد علــى نمــو 

ّ
واضحــة لــكل

 واقع الحال مختلف اليوم 
ّ
الطفل بطريقة سوية«. لكن

 كثرة الضغوط والهجرة والحرب والحرمان 
ّ

»في ظل
والتطــور  العمــل  ســوق  إلــى  املــرأة  ونــزول  والفقــر 
التكنولوجي«. تضيف: »على سبيل املثال، األم تعجز 
 طاقــة إيجابيــة فــي البيت بعــد العمل. 

ّ
أحيانــًا عــن بــث

كمــا ســاهم اإلنترنــت والتكنولوجيــا فــي إلهــاء أفــراد 
األســرة، عدا عن املشــاكل االجتماعية األخرى«. وترى 
أنــه »حــني تتفــكك العاقــات بــني األفراد داخل األســرة، 
نتجــه نحــو الفردانيــة. وفــي النتيجة، هنــاك خطر وال 
بــد مــن صرخة توعية لتذكيرهم بأنهم ضمن األســرة 
الــدفء  علــى  يحصلــون  منهــا،  الخليــة.  تعــد  التــي 
هــي  »األســرة  أن  وتوضــح  واالســتقرار«.  العاطفــي 
الخليــة األولــى لإلنســان. فــي هــذه األيــام، تحتــاج إلى 

دعم ألنها تمر بتحديات كثيرة وتهديد بالتفكك«.

لــم تــزل تعتــرف باألســرة بوصفهــا اللبنــة األساســية 
للمجتمــع. وهــذا العــام، اختــارت شــعار األســر وتغير 
املنــاخ، ورّكــزت علــى الهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة 

املستدامة.
هــل تغّيــرت الحيــاة أو األســر أو كاهمــا؟ هــل اختلــف 
للعائــات؟  التحتيــة  البنــى  علــى  ــروا 

ّ
وأث األفــراد 

عطــي بعــض اإلجابــات هنــا. كان ثّمــة 
ُ
الذكريــات قــد ت

وجلــوس  »صبحّيــة«  العائلــة...  أفــراد  بــني  تواصــل 
أو  الغــداء  مائــدة  علــى  بعضــًا  بعضهــم  مــع  األفــراد 
؟ بمجّرد أن ينهي 

ً
العشاء. اليوم، هل يجلسون طويا

أحــد أفــراد العائلــة طعامه، يتــرك الطاولة إلتمام عمٍل 
أّم لثاثــة أطفــال وعاملــة، إن  مــا. تقــول ديمــة، وهــي 
»األســرة تعيــش اليــوم فــي ســباق مــع الوقت، وســباق 
لتأمــني االحتياجات األساســية، وتلك االســتهاكية«. 
وفي النتيجة، ترى أن »جميع أفراد األســرة متعبون. 
والغضــب  ــر 

ّ
التوت مشــاعر  فــي  التعــب  ويتجلــى 

يشــعرون  ال  برأيهــا  األطفــال  حتــى  والســلبية«. 
 وتيرة الركض املستمّرة.

ّ
باالستقرار في ظل

ال يتحــّدث فــؤاد عــن اختــاف فــي األســرة بــني األمــس 
 شــخص 

ّ
واليــوم، بــل يــرى أن مفهــوم األســرة لــدى كل

كابــن  عاشــها  التــي  الشــخصية  بالتجربــة  ــق 
ّ
يتعل

أن  املســتقبلية  يريــد ألســرته  الــذي  والشــكل  ألســرة، 
تكون عليه، ســواء في االلتزام بما كانت عليه أســرته 
ببســاطة  بعضهــا،  أو  قواعدهــا،  مخالفــة  أو  كابــن، 
الظــروف  أن  يضيــف  عنهــا.  راضيــًا  يكــن  لــم  ــه 

ّ
ألن

املختلفــة الخارجــة عــن خططــه الشــخصية قــد تحبط 
جهــوده فــي االلتزام أو االفتــراق واملخالفة، كالظروف 
االقتصادية والثقافية املتغيرة بتغير الزمن، ودخول 
عوامــل جديــدة مــن بينهــا الحرب والســلم، واملســتوى 
التعليمــي، وطبــاع الــزوج أو الزوجــة. يقــول: »أنــا فــي 
الثامنة والثاثني ولم أتزوج بعد، وال أعرف مستقبل 
هذا األمر. لكنني متمســك بالوحدة العائلية وأســاند 
وأخــاف  وأحبهــم  وأســاعدهم  وأبناءهــم  أشــقائي 

مجتمع
أعلنت منظمة »أطباء با حدود« إنشاء مستشفى في مدينة أوالنق الواقعة أقصى شرق دولة جنوب 
الســودان على الحدود مع إثيوبيا، والخاضعة لســيطرة املعارضة املســلحة. واملستشــفى، الذي يعد 
األول للمنظمة في مدينة أوالنق واملناطق الخاضعة لســيطرة املعارضة بصفة عامة، ســيخدم أكثر 
من 100 ألف مواطن في تلك املدينة، واملناطق املحيطة بها التي حرمتها سنوات الحرب الطويلة في 
البــاد مــن الخدمــات الصحيــة. وقالت املنظمة في بيان: »الهدف هو تقديم خدمات الرعاية الصحية 
)األناضول( للمواطنني الذين يعيشون أوضاعًا عصيبة في ظل انعدام الخدمات األساسية«. 

رت دراســة أميركيــة حديثــة أعّدهــا باحثــون فــي جامعــة ألبانــي فــي واليــة نيويــورك األميركيــة، 
ّ
حــذ

مــن أن إصابــة الحوامــل بفيــروس زيــكا تعــرض األجنــة لخطــر اإلصابــة باضطــراب نقــص االنتبــاه 
وفرط الحركة. وقال قائد فريق البحث أبيغيل سنايدر كيلر: »نتائج الدراسة تشير إلى أن األطفال 
الذين أصيبت أمهاتهم بفيروس زيكا خال انتشاره حول العالم ما بني 2015 و2016، أكثر عرضة 
الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة«. وأضاف أن البحث يعد خطوة أولى نحو دراسة مجموعة 
)األناضول( كاملة من اآلثار املحتملة لفيروس زيكا على األطفال.  

إصابة الحوامل بزيكا يعّرض األطفال لنقص االنتباه»أطباء بال حدود« تفتتح أول مستشفى في أوالنق

لندن ـ كاتيا يوسف

عندمــا نــرى التعفــن قــد بــدأ بالظهــور علــى 
أطــراف الجبنــة، يهــرع معظمنــا إلــى رميها 
تفاديًا ألّي تسمم غذائي. لكن البروفيسورة 
جوديــث إيفانــز، تقــول بصفتهــا عاملــة فــي 
تعلــم جيــدًا مخاطــر  هــا 

ّ
إن األغذيــة،  مجــال 

البكتيريا التي يمكن أن توجد في األطعمة 
 
ّ
هــا تضيف أن

ّ
التــي انتهــت صاحيتها. لكن

األخبــار الصــادرة منــذ فتــرة عــن مختبرات 
جمعيــة معالجــة اللحــوم البريطانيــة تفيد 
 لحــوم البقــر والضــأن قــد تســتمر لفتــرة 

ّ
أن

أطــول مــن تاريــخ االســتخدام املعتــاد، حتى 
ال  مــا  وهــو  اإلنتــاج،  بعــد  أســابيع  ســبعة 

يفاجئها إطاقًا. 
و7.3  بيضــة،  مليــون   720 مــن  أكثــر  ُيرمــى 
مايــني طــن مــن الفواكــه والخضــر والخبــز 
 عــام فــي 

ّ
والســلع املجففــة، مــن دون داٍع كل

ها تجاوزت تواريخ 
ّ
اململكة املتحدة ملجرد أن

األخيــر  للبحــث  ــا 
ً
وفق الرســمية  امللصقــات 

الغذائيــة  النفايــات  تطبيــق  نشــره  الــذي 
»تــو غــود تــو غــو«. أثــارت هــذه القضية قلق 
مبــادرة  فأطلقــت  البريطانيــة،  الحكومــة 
طعــام  »نفايــات  تســميه  مــا  لتخفيــض 

النصــف.  بمقــدار  تجنبهــا«  يمكــن  منزليــة 
ويعــود ملصــق تاريــخ صاحيــة الطعام في 

بريطانيا إلى عام 1980.
تواريخ االستخدام وفق التاريخ املحّدد، من 
ناحية أخرى، تعتبر أوقاتًا صارمة لألطعمة 
التــي تتعفــن بســرعة، مثــل منتجــات اللحوم 
املغلفــة.  والســلطات  واأللبــان  واألســماك 
قــد ينتهــي  فــإذا تجاهلــت هــذه التعليمــات 
بــك األمــر مــع التســمم الغذائــي. مــع ذلــك، من 
بأمــان  األطعمــة  مــن  العديــد  تنــاول  املمكــن 
بعــد وقــت »انتهــاء الصاحيــة«، باســتثناء 
النســاء الحوامــل والرضــع واملســنني وذوي 

الظــروف الصحيــة التــي تهدد جهــاز املناعة 
لديهــم. »فوجئــت حــني تنــاول جــدي طعامًا 
باســتهزاء:  لــي  وقــال  صاحيتــه  انتهــت 
تاريــخ الصاحيــة الــذي يكتــب علــى الغــذاء 
لــو أكلنــاه. هنــاك  ال يعنــي أننــا سنتســمم 
اهــا قبــل كل هــذه االختراعــات 

ّ
طــرق تعلمن

عــن كيفيــة معرفــة الطعــام الصالــح لــألكل 
مــن عدمــه...«، هــذا ما تقوله ريتــا )18 عامًا( 
جــدي  »راح  وتتابــع:  الجديــد«.  »العربــي  لـ
يعلمنــي كيــف أميــز الطعــام الصالــح لألكل 
ــن 

ّ
مــن رائحتــه، وكيــف أقــص أطــراف التعف

حــول الجــن. فــإن الحظــت مذاقــًا ســيئًا أو 

رائحــة كريهــة تكــون قــد فســدت«. تضيــف 
جــدي  نصيحــة  »اتبعــت  تضحــك:  وهــي 
غذائــي  تســّمم  بــأي  أصــب  ولــم  التقليديــة 

حتى اآلن«.
بدورهــا توضــح البروفيســورة إيفانز كيف 
طازجــًا  الطعــام  كان  إذا  مــا  معرفــة  يمكــن 
مــن دون االعتمــاد علــى امللصــق؛ فالبيضــة 
فهــي  طفــت  وإذا  مــاء،  وعــاء  فــي  توضــع 
غيــر صالحــة لــألكل، لكــن إذا غرقــت يمكنــك 
تناولهــا. أمــا اللحم الذي انتهت صاحيته، 
فيتخــذ لونــًا بنيــًا أو رماديــًا، وتنبعــث منــه 

رائحة كريهة.

ال تتخلص من الطعام بعد انتهاء صالحيته

دانيا  التربويّة  االجتماعية  المستشارة  تقول 
االختالفات  زادت  »كلّما  إنّه  كريدية  بشناتي 
اضطرب  البيت،  فــي  اآلخــر  تقبّل  وعــدم 
الخلية،  هذه  داخــل  واألب  واألم  األطفال 
أنه »من  الغضب«. وتوضح  ووزادت حدة 
خالل األسرة، يشكل الطفل هويته الجنسية 
والقيم والمبادئ والمرونة الفكرية ويطّور 
ــرة«.  األسـ ضمن  يكتشفها  الــتــي  ــه  قــدرات
تضيف: »األسرة هي المجتمع الصغير األول 
للطفل، ويجب تأمين السالم داخلها لينقله 

إلى الخارج«.

سالم

ميليا بو جوده

»خيارنا هو ملكنا دائما. في الواقع نحن 
مجموع خياراتنا«. هذا هو »الواقع« أو 

»الحقيقة« بالنسبة إلى جوزف أوكونور، 
الروائّي والكاتب املسرحّي والصحافّي 

ف »حّرر نفسك من الخوف: 
ّ
األيرلندّي، مؤل

ب على القلق والعيش من دون هموم«. 
ّ
التغل

ا 
ّ
؟ رّبما كن

ً
هل خياراتنا في أيدينا فعال

رة - بطريقة 
ّ
ها تأتي متأث

ّ
نملكها، غير أن

فَرض علينا 
ُ
أو بأخرى - بإمالءات كثيرة ت

أو قد تأتي كنتيجة حتمّية لتلك اإلمالءات. 
رّبما نعي تلك اإلمالءات التي أنتجتها ظروف 

خارجة عن إرادتنا أو أحمال نجرجرها، 
ا سوف يخضعون 

ّ
غير أّن كثيرين من

صل، 
ّ
لها العتبارات جّمة. في سياق مت

بالنسبة إلى أندريه جيد، الكاتب الفرنسّي 
الحائز جائزة نوبل في األدب لعام 1947، 

فإّن »اإلنسان غير قادر على حسم خياره، 
وتصّرفه يأتي على الدوام منقادًا باإلغراء/ 

الترغيب األقوى«. إشارة تجدر إلى أّن أعمال 
جيد لطاملا تمحورت حول كيفّية أن يكون 

املرء نفسه، كلّيا.
ها عوامل 

ّ
إمالءات أو إغراءات أو ترغيب، كل

تحكمنا... بالتالي تحكم خياراتنا. األمر 
ال يتناقض مع ما ذهب إليه أوكونور، 

بل هو يحّملنا مسؤولّية خياراتنا سواء 
أكانت خيارات »حّرة« أم محكومة بأمر 

أو آخر. نحن مسؤولون. هذا هو الواقع... 
هذه هي الحقيقة. رّبما من الحرّي القول 
 من 

ً
نا »مسؤولون« عن خياراتنا بدال

ّ
إن

ا؟ سؤال 
ّ
»مالكيها«. هل ثّمة فرق حق

ل تباين  ف عنده. رّبما ُيسجَّ
ّ
 التوق

ّ
يستحق

ما، بسيط، بني األمَرين. ال شّك في التباين. 
 عّما يملك ليس بأمر 

ً
أن يكون املرء مسؤوال

د، على الرغم من افتراض »البديهّية« 
ّ
مؤك
هنا.

صاغ 
ُ
وُيحكى عن حسم خياراتنا. هكذا ت

العبارة عادة: حسم فالن خياره. الفعل 
»ثقيل« في السياق. الحسم فعل ينطوي 

ا قادر على اإلقرار 
ّ
على الجزم. كم واحدًا من

نا 
ّ
... صدقا؟ ال شّك في أن

ً
لنفسه بالجزم فعال

نترّدد قبل الحسم. قد يكون ترّددنا وجيزًا 
أو قد يطول. رّبما كان الترّدد ملزما قبل 

اإلقدام على ذلك الفعل القاطع. الترّدد يقينا 
التهّور. بالتالي، نصير مسؤولني عّما نملك... 

نَسب 
ُ
وهنا عن تلك الخيارات التي سوف ت

إلينا، طاملا حيينا. لن يجهد أحد نفسه في 
شرح ماهّية خيار لجأ إليه آخر. سوف يبقى 

خيار ذلك اآلخر، وهو مسؤول عنه. ال يهّم 
ة فقط 

ّ
 أو لم يكن. قل

ً
 فعال

ً
إن كان هو مسؤوال

ف عند دوافع خيار ليس ملكا 
ّ
سوف تتوق

لها... خيار ال شأن لها فيه. والهدف من ذلك 
لن يكون محاولة لتفّهم َمن حسم خياره، 

ها بتلك 
ّ
فحسب. ثّمة أسباب كثيرة، ليست كل

اإليجابّية.
نمضي في حياتنا ونحن نّدعي حسم 
ها 

ّ
خيارات كثيرة، نظّن ال بل نعتقد بأن

نا الفاعلون 
ّ
خياراتنا نحن ونتباهى بأن

الوحيدون... وقد فلحنا. نمضي كذلك، ونحن 
نّدعي عدم مسؤوليتنا عن خيارات كثيرة 

رأينا أنفسنا نحسمها في يوم، فنحّمل 
آخرين وظروفا مختلفة فشلها... فشلنا. 

ونبقى نحن في الواقع »مجموع خياراتنا«.

نحن خياراتنا

مزاج

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019

عائلة ُتشارك في نشاط رياضي )حسين بيضون(



»جمعية  جاءت إلعادة توحيد تلك الجهود. لـ
لــفــتــا الــخــيــريــة« اآلن مــقــر فـــي مــديــنــة الــبــيــرة، 
وسط الضفة الغربية، وتسعى إلى بناء مبنى 
أبــنــاء القرية،  تــبــرع بها أحــد  آخــر على أرض 
ــد نــظــمــت الــجــمــعــيــة  ــ ــــو شـــلـــبـــك. وقـ بــحــســب أبـ
انـــتـــخـــابـــات، الــشــهــر املــــاضــــي، أســـســـت إلدارة 
ــقـــول عـــضـــو الــهــيــئــة  جــــديــــدة. فــــي الـــســـيـــاق، يـ
»العربي  لـ عـــدوي،  الــجــديــدة سفيان  اإلداريــــة 
الحفاظ  »الــجــمــعــيــة تحمل رســالــة  الــجــديــد«: 
على جذور سكان القرية وارتباطهم ببلدتهم، 
لتحمل األجيال الجديدة حلم اآلباء واألجداد 
الذين ُهّجروا، وهو العودة«. تحاول الجمعية، 
بــحــســب عــــــدوي، الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــرابـــطـــة بني 
بل  العصبية،  القبلية  بــاب  مــن  ليس  الــنــاس، 
مـــن بــــاب الــوطــنــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــرابــط 
األســــري مــن خـــال إيــجــاد الــقــواســم املشتركة 
باستمرار عن طريق النشاطات التي تقيمها، 
هم في لفتا. داخــل الجمعية، تقام بيوت 

ّ
وكأن

 لفتاوي من باب 
ّ

التي يشارك فيها كل العزاء 
أداء الــــواجــــب بــمــا يــعــنــيــه مـــن تـــواصـــل دائـــم 
لـــأهـــالـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إقـــامـــة مــهــرجــانــات 
املتفوقني،  تكريم  مهرجان  تجمعهم:  سنوية 
ومــهــرجــان األســــرى الــســنــوي، كــذلــك، اإلفــطــار 
العام،  هــذا  سيقام  الــذي  السنوي  الرمضاني 
الغذائية على  الطرود  املقبل، وتوزيع  السبت 

الــعــائــات املــســتــورة، وهــو مــا يلعب دورًا في 
إبـــقـــاء املــجــتــمــع حــيــا بــالــتــكــافــل االجــتــمــاعــي، 
الـــنـــاس بــعــضــهــم بــعــضــا. للجمعية  فــيــســاعــد 
أّي  لجان عديدة، أهمها لجنة اإلصــاح، مثل 
والخافات  أبنائها  مشاكل  تتابع  حية  قرية 
ــرأة، ولــجــان  بينهم وبـــني اآلخـــريـــن، ولــجــنــة املــ
الــبــيــرة ليست   الجمعية فــي 

ّ
لــكــن اجــتــمــاعــيــة. 

الوحيدة، فهي نموذج عن عدد من التجمعات 
واألردن،  الــقــدس،  فــي  لفتا  ألهــالــي  النشيطة 
والــواليــات املــتــحــدة، وغيرها مــن الـــدول التي 
أسست فيها جمعيات مشابهة تتعاون في ما 

بينها، وتجمع حولها أهالي القرية.

شباب
تـــبـــدو تــجــربــة »جــمــعــيــة قــالــونــيــا الــخــيــريــة« 
ها تأسست بعد إقامة 

ّ
مشابهة، وبالرغم من أن

السلطة الفلسطينية وتحديدًا في العام 1997، 
ولــيــس فــي ظــل االحــتــال املــبــاشــر، فــاألهــداف 
هــي نــفــســهــا. يــقــول عــزمــي الــخــطــيــب: »الــدافــع 
األهالي  شعور  كــان  تأسيسها  وراء  الرئيس 
بخطورة ضياع حقهم في العودة إلى قريتهم 
قـــالـــونـــيـــا، قـــضـــاء الــــقــــدس، فـــاســـتـــهـــداف حــق 
العودة أصبح أكثر وضوحا في تلك الحقبة، 
وكان ال بد من العمل على ترسيخه، باإلضافة 
إلــى أهـــداف توحيد جــهــود األهــالــي املبعثرة 

رام اهلل ـ جهاد بركات

أراد املــهــنــدس حــســن أبــــو شــلــبــك، 
الــــذي ولـــد قــبــل عــامــني مـــن النكبة 
غربي  لفتا،  قريته  فــي  والتهجير 
القدس، أن يؤسس عام 1982، مع عدد من أبناء 
قريته ممن هّجروا إلى رام الله والبيرة، وسط 
بلدتهم  اســم  تحمل  جمعية  الغربية،  الضفة 
لفتا، فكان رفض من سلطات االحتال لاسم 
التأسيسية،  الهيئة  أفــراد  من  ثم الثنني  أواًل، 

من بينهما أبو شلبك بالذات.
تأسست الجمعية بعد مرور عام على تقديم 
الطلب باسم آخر وهو »جمعية حماية األسرة 
والــطــفــولــة« وبــــإدارة مــن تمكنوا مــن تسجيل 
األهــم،  ليسوا  فاألشخاص  رسميا،  أسمائهم 
ــه ظل 

ّ
كــمــا يــقــول أبـــو شــلــبــك، بـــل الــفــكــرة، لــكــن

مرتبطا بإدارة الجمعية من خلف الكواليس، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  ــروي لـــ ــاد، كــمــا يــ ــ وعـ
إجــراء  بعد  رسميا  للجمعية  اإلداريـــة  الهيئة 

انتخابات داخلية الحقا.
دور  أهمية  يلخص  اإلسرائيلي  التدخل  ذلــك 
املؤسسات املجتمعية للقرى التي هجرت عام 
1948، كــحــاضــنــة جــامــعــة ألهــالــي تــلــك الــقــرى 
فـــي مــواجــهــة الــتــهــجــيــر، والـــحـــفـــاظ عــلــى حق 
»جمعية لفتا الخيرية«، كما أصبح  العودة، فـ
اســمــهــا بــعــد إنـــشـــاء الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
العديد  والبيرة  الله  رام  في  الوحيدة.  ليست 
مــن املــؤســســات والــجــمــعــيــات لــلــقــرى املهجرة 
املهجرة«،  القرى  »تجمع  لــواء  تنضوي تحت 
 مكان يوجد فيه الاجئ 

ّ
كما هي الحال في كل

الفلسطيني.

ما يجمعهم
بقي مجتمع لفتا املهجرة محافظا على كيانه 
نــوعــا مــا بــعــد الــنــكــبــة، كــمــا يــؤكــد أبـــو شلبك، 
القرى  أهــالــي  ومشاركة  العائلية،  بالتكتات 
بــاملــنــاســبــات، والــتــآخــي، فبعدما فــقــد الــنــاس 
املحافظة   

ّ
إال لهم   

َ
يبق لــم  وأرزاقــهــم،  أماكهم 

العائلية  والـــروابـــط  والتقاليد  الــعــادات  على 
والقروية. التفكير في تأسيس الجمعية جاء 
كحاجة في ظل االحتال وانقطاع األهالي عن 
التواصل مع الجمعية التي أسست في األردن. 
بــات دور الجمعية تحت االحــتــال في خدمة 
املــجــتــمــع، فــأقــيــمــت عـــيـــادة صــحــيــة، وأقــيــمــت 
النشاطات االجتماعية واالحتفاالت املوسمية 
ــافــــة لـــلـــدور  ــال، إضــ ــ ــفـ ــ ومـــشـــاريـــع تـــأهـــيـــل األطـ
 فلسطيني.

ّ
الوطني في االنتفاضات كحال كل

املــهــنــدس عــزمــي الخطيب،  مــن جــهــتــه، يشير 
رئـــيـــس »جــمــعــيــة قــالــونــيــا الـــخـــيـــريـــة« وأحـــد 
مؤسسيها، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
 جـــهـــود أهــــل قــريــتــه قـــالـــونـــيـــا، كــانــت 

ّ
إلــــى أن

ــنـــوات طــويــلــة قــبــل أن  ــدار سـ ــ مــبــعــثــرة عــلــى مـ
ــام 1997، الــتــي  يــــقــــرروا إنـــشـــاء جــمــعــيــتــهــم عــ

جمعيات 
القرى

مهّجرو النكبة 
يحفظون 

حق العودة

تنشط جمعيات باسم القرى الفلسطينية المحتلة عام 
السلطة  أراضي  في  منها  أهلها  هّجر  والتي   1948
الوطنية الفلسطينية والشتات. هذه الجمعيات تحفظ 
حق العودة وتنقله إلى األجيال الشابة، وتربط بين أبناء 

القرية الواحدة

يعيش أهالي القدس 
أجواء التهديد المستمر 

بضمها نهائيًا إلى كيان 
االحتالل، مع ما يعنيه 

ذلك من طرد لهم من 
أرضهم. بعضهم هّجر 
بالفعل من القدس عام 

1948، وعاش أهوال 
النكبة، لكنّه يتمسك بحلم 

العودة ألرضه

عائلة الوعري المقدسية تتمسك بأمالكها التي سـرقها االحتالل

تفخر مجتمعات 
القرى المهجرة برحالتها 

إلى قراها األصلية

ما زالت عقلية القرية 
قائمة، وما زال الحّب 

والتعاضد يميز األهالي

يقع حي البقعة 
في جنوب البلدة 

القديمة من القدس

باتت آالف العقارات في 
قبضة االحتالل الذين نقل 
ملكيتها إلى مستوطنين
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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــو مـــاهـــر(  ــ ــري )أبــ ــوعــ ــــب الــ لــــم يـــكـــن غـــالـــب راتــ
قــد تــجــاوز الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــره حينما 
ــّجــــرت الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة عــائــلــتــه  هــ
مدينة  فــي  منازلها  مــن  فلسطني  نكبة  إبـــان 
الــقــدس مــن ناحيتها الغربية. الــيــوم هــو في 
في  عائلته  استقرت  وقد  والثمانني،  الثانية 
القديمة ونشأ فيها وكبر بني أزقتها  البلدة 
األبناء والبنات  وحاراتها لينجب هناك من 
من هم اآلن كما أبيهم وكما من قبلهم جدهم 
راتـــب الـــوعـــري، يحلمون بــالــعــودة إلـــى بيت 
الــعــائــلــة فــي محلة الــوعــريــة التحتا مــن حي 
البقعة، التي استولى عليها الصهاينة وبات 
الوجود  أو حتى  املــحــّرم عليهم دخولها  من 

في محيطها كما يروي أحد أبناء العائلة.
ما  آخــر  الصهيونية  العصابات  احتلت  حني 
تبقى من أحياء القدس في ناحيتها الغربية 
خــصــوصــا الــبــقــعــة والــطــالــبــيــة والــقــطــمــون، 
انتقلت معظم العائات الفلسطينية من هناك 

إلـــى الــقــدس الــقــديــمــة مــتــجــاوزة خــط الــهــدنــة 
آنــذاك تحت سيطرة الجيش األردنــي  وكانت 
أبناء  مــن  الفلسطينيني  املجاهدين  وكتائب 
املــديــنــة ومـــن الـــعـــرب، وعــلــى رأســهــم الشهيد 

عبد القادر الحسيني، بطل معركة القسطل.
ــد مـــن أشــهــر  ــ ــو واحـ ــري، وهــ ــوعــ ــو مـــاهـــر الــ أبــ
وأقـــــدم الــحــاقــني املــقــدســيــني، يــقــيــم اآلن في 
حـــي وادي الـــجـــوز، شــمــالــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
من القدس، تفصله عن بيت العائلة في حي 
 هذه 

ّ
البقعة مسافة خمس عشرة دقيقة، لكن

املسافة باتت اليوم أطول بكثير، باتت بعمر 
»العربي  النكبة نفسها كما يقول أبو ماهر لـ
الجديد«. هو ما زال يحلم بالعودة إلى الحّي، 
ليستقر في بيته بعدما غادرته عائلته خوفا 
مـــن مـــذابـــح الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، الــتــي 
أبو  يــاســني. يقول  كــان أشهرها مذبحة ديــر 
ماهر: »كنا مضطرين للمغادرة كما روى لنا 
والدنا، وذلــك بعدما سرت أنباء املجزرة في 
دير ياسني فانتقلنا على عجل برفقة والدّي 
القديمة من القدس وبقينا هناك  البلدة  إلى 

حتى وقعت حرب عام 1967 وسقطت املدينة 
بــأيــدي االحـــتـــال لنعيش ونــعــايــش نــزوحــا 
جــديــدًا ونــكــون شــهــودًا على تفاصيل كثيرة 

مما روي عن سقوط املدينة«.
مـــا تـــذكـــره شـــهـــادات وروايـــــــات مـــن عــايــشــوا 

»العربي  يستقبل  عــقــار.  آالف  عــشــرة  بقرابة 
الــجــديــد« فــي صــالــون الــحــاقــة الــخــاص بــه، 
ويتعذر الذهاب إلى املكان الذي كان فيه بيته 
األصلي. كان يحاول مرارًا الذهاب، وفي املرة 
األخـــيـــرة خـــرج إلــيــه قــاطــنــه الــجــديــد وســالــب 
حق العائلة فيه ليهدده ويحذره من العودة 
إلى محيط املنزل مهددًا إياه بجلب الشرطة 

اإلسرائيلية.
ــائـــات  ــعـ ــا الـ ــمــ ــيــــرة، وكــ ــثــ أمـــــــاك الــــوعــــريــــة كــ
املجاورين  والقطمون  الطالبية  فــي  األخـــرى 
التي  العقارات،  الوعر، فهناك كثير من  لحي 
تــحــولــت إلـــى مــســاكــن لــلــيــهــود أو مؤسسات 
ــاء الـــعـــربـــي يـــذّكـــر  ــنـ ــبـ  نـــمـــط الـ

ّ
ــز، لـــكـــن ــ ــراكـ ــ ومـ

هوية  للمكان   
ّ
بـــأن املــحــتــلــني،  حــتــى  الجميع 

أخـــرى غــيــر الــهــويــة الــجــديــدة، بينما مــا زال 
 
ً
الــحــلــم بــاســتــعــادتــهــا والـــعـــودة إلــيــهــا مــاثــا

وحاضرًا.
البلدة  البقعة، في جنوب  يقع حي  جغرافيا 
الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، بــمــحــاذاة طــريــق بيت 
لحم، ووفقا للباحث طاهر النمري، فقد »ظهر 

التسجيل  ووثائق  الخرائط  في  البقعة  اســم 
الــعــائــدة لـــغـــوردون بــاشــا الـــذي أشـــرف سنة 
1864، على توثيق أسماء األماكن التاريخية 
ــم الــبــقــعــة  ــ ــان اسـ ــ ـــك، كـ ـــ فــــي فــلــســطــني. قـــبـــل ذل
املساحة نفسها  إلــى هــذه  يستعمل لإلشارة 
مـــن األرض فـــي ســجــات الـــوقـــف اإلســـامـــي. 
وعــــرف الــبــقــعــة أيــضــا بــاســم وادي الـــــورود، 
لوفرة الــورود في الحدائق التي كــان يصنع 
وكذلك  بالكنائس،  الخاص  الــورد  مــاء  منها 

لسّد حاجة السكان منه«.
وفي بحث له عن محلة النمامرة في البقعة، 
 عائلتني 

ّ
يشير الباحث طاهر النمري، إلى أن

مــقــدســيــتــني كــانــتــا تــقــطــنــان خــــارج األســــوار. 
توجهت العائلة األولــى، النمري، إلى البقعة 
ــــرى،  الـــتـــحـــتـــا، بــيــنــمــا انــتــقــلــت الـــعـــائـــلـــة األخــ
حصلت  بعدما  الفوقا  البقعة  إلــى  الــوعــري، 
مــــن املـــتـــصـــرف الـــعـــثـــمـــانـــي، عـــلـــى قــطــعــة مــن 
أراضي الدولة في البقعة. وسموا بالوعري، 
لــتــركــهــم الـــقـــدس املــــســــورة، وســكــنــوا األرض 

الجديدة الوعرة.

القادر   املجاهدين بقيادة عبد 
ّ
أن الفترة  تلك 

الــحــســيــنــي، وفـــــوزي الــقــاوقــجــي، وعــبــد الــلــه 
التل تقدموا وحققوا انتصارات على األرض 
فــي الــشــطــر الــغــربــي مــن املــديــنــة املــقــدســة في 
مـــواجـــهـــة الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة إلــــى أن 
جاءت التعليمات لهذه الكتائب باالنسحاب 
فــجــأة، ثــم حــدث بعد ذلــك مــا حــدث مــن مــآٍس 
 هذا مع توطيد االحتال 

ّ
ونكبات. ترافق كل

ســيــطــرتــه عـــلـــى املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة بــكــامــلــهــا، 
وبــاتــت آالف الــعــقــارات فــي قــبــضــة االحــتــال 
أقــامــوا  إلـــى مستوطنني  ملكيتها  نــقــل  الـــذي 
ــوا، بينما الــنــكــبــة ظــلــت ترسم  ــ فــيــهــا ومـــا زالـ
فصواًل حزينة من معاناة أصحاب العقارات 
التي كانت رمزًا ألكثر تصاميم البناء جمااًل 

في ذلك الوقت.
ــا مــاهــر،  ــِس أبــ ــنـ ـ

ُ
ــم ت ــد وســـبـــعـــون عـــامـــا لـ ــ واحـ

 لهم حقا مسلوبا هناك في البقعة، 
ّ
وأبناءه أن

تــمــامــا كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع آالف املــقــدســيــني 
الذين تقدر معطيات لباحثني عدد العقارات 
ــقــــدس الـــغـــربـــيـــة اآلن  املـــســـلـــوبـــة مــنــهــم فــــي الــ

»جمعية  واملـــوزعـــة فــي الـــداخـــل والــشــتــات«. لـ
قالونيا الخيرية« مقر في مدينة البيرة أيضا. 
وتــضــم الــجــمــعــيــة مــكــتــبــة وقـــاعـــة لــلــنــشــاطــات 
ومــقــرًا لــفــرقــة كشفية وأخــــرى لــلــدبــكــة، وتقيم 
مهرجانا سنويا إلحياء ذكرى تهجير أهالي 
القرية في 1948/4/12، أي قبل تاريخ النكبة 
بأكثر من شهر، فتدعو الجمعية أهالي القرية 
 مناطق الضفة الغربية، وهم موزعون 

ّ
من كل

لحم،  وبيت  والخليل،  والــبــيــرة،  الله  رام  على 
وأريحا، والعيزرية، والرام، ونابلس والقدس. 
يجمع هـــذا املــهــرجــان وغــيــره مــن الــنــشــاطــات 
بكبارها  العائات  وتحضره  قالونيا،  أهالي 
وصغارها، ويحرص املنظمون على إعطائهم 
مـــا ال يــقــل عـــن ســـاعـــة فـــي بـــدايـــة أّي فــعــالــيــة 
لــتــبــادل الــحــديــث والــتــعــارف والــتــواصــل قبل 
 
ً
البدء بالبرنامج املقرر. وتقيم الجمعية حفا
ســنــويــا لــتــكــريــم خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة، 
باإلضافة  والكليات،  واملــعــاهــد،  والجامعات، 

ــنـــوي ال يــخــلــو مــن  ــــى إفــــطــــار رمـــضـــانـــي سـ إلـ
الــعــودة. ويقول  القرية وحــق  مناقشة قضايا 
قــرويــا. صحيح  زلــنــا مجتمعا  »مــا  الخطيب: 
نا مشتتون في أكثر من مكان، لكن ما زالت 

ّ
أن

عقلية الــقــريــة قــائــمــة، ومــا زال الــحــّب واملـــودة 
والتعاضد يميز األهالي«.

يقر سفيان عدوي من »جمعية لفتا الخيرية«، 
 الـــجـــيـــل الــصــغــيــر والـــشـــبـــاب الــلــفــتــاوي 

ّ
بــــــأن

ربــمــا ال يــعــرفــون جــمــيــعــا بــعــضــهــم الــبــعــض، 
خــصــوصــا تــامــيــذ املـــــدارس، لــكــن، عــلــى مــدار 
سنوات استطاعت الجمعية ربطهم ببعضهم 
ــاتـــهـــم  ــبـ ــي واجـ ــ ــــني يــــشــــاركــــون فـ ــعــــض، حـ ــبــ الــ
االجــتــمــاعــيــة مـــن أفـــــراح وأتـــــــراح، ونــشــاطــات 
 الجمعية ستعمل قريبا على 

ّ
عديدة. ويؤكد أن

إعادة تفعيل فرق الكشافة والفرق الفنية التي 
تعني مزيدًا من التواصل.

 »كثيرًا من الشباب لم 
ّ
أما الخطيب، فيقول إن

 اللقاءات 
ّ
يكونوا يتواصلون مع بعضهم، لكن

ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاطــ ــشــ ــنــ واملــــهــــرجــــانــــات والــ
للجمعية باتت تضمها صفحة نشيطة على 
مواقع التواصل االجتماعي، تنشر مناسبات 
أهالي القرية أواًل بأول، وهو ما قّربهم أكثر«. 
مخيمات  الخيرية«  قالونيا  »جمعية  وتنظم 
صيفية بشكل دوري، وتشارك فرقها الكشفية 
والفنية في املناسبات الوطنية العديدة رافعة 

اسم القرية.

عودة... لساعات
ــقـــرى  ــم مــــا تـــفـــخـــر بــــه مـــجـــتـــمـــعـــات الـ ــ  أهــ

ّ
لــــعــــل

املهجرة، رحاتها الدورية إلى قراها األصلية، 
أهالي قالونيا زيارة  العام 2015 ينظم  فبعد 
ــة، تــقــتــصــر  ــريــ ــقــ ــى الــ ــ ــبـــه شــــهــــري إلــ بـــشـــكـــل شـ
الذين يسمح االحتال  السن  عــادة على كبار 
ــــزه فــي  ــــواجـ ــقــــدس عـــبـــر حـ بــتــوجــهــهــم إلـــــى الــ

أهالي   
ّ
فـــإن الخطيب،  وبحسب  الجمعة.  يــوم 

قالونيا القاطنني في القدس ينظمون زيارات 
ــاء الـــتـــواصـــل مع  ــقـ ــم، إلبـ ــ مــشــابــهــة بــشــكــل دائــ
القرية، والتعرف على معاملها الباقية بالرغم 
مـــن قــلــتــهــا، فــمــن أصـــل ثـــاث عــشــرة عـــني مــاء 
املعالم،  بعض  وبقيت  اثنتني،  ســوى   

َ
يبق لــم 

بــعــد هـــدم االحــتــال معظم املــنــازل واملــنــشــآت 
الـــحـــجـــريـــة. وحــــني تــســنــح الـــفـــرصـــة، يـــزورهـــا 
الــجــيــل الــصــغــيــر، وذلــــك بــطــرق مختلفة، كــان 
إحياء  فــي  مــشــاركــة مجموعة كشفية  آخــرهــا 
ــريــــل/ نــيــســان  يــــوم اإلســـــــراء واملــــعــــراج فـــي إبــ

املاضي.
الخيرية«،  ازمقنا، من »جمعية لفتا  أما زياد 
»العربي الجديد«: »من أهم النشاطات  فيقول لـ
للقرية،  الزيارات  تنظيم  عليها  التي حافظنا 
وإحياء األعراس فيها أحيانا، ويجري تنظيم 
رحــلــتــني ســنــويــا بــرفــقــة أحــــد املــعــّمــريــن ممن 
يــتــولــى تــعــريــف املـــشـــاركـــني بــمــعــالــم الــقــريــة، 
ــرى يـــوم  ــ ــر تـــلـــك الـــــزيـــــارات فــــي ذكــ ــ وكــــانــــت آخـ
الزيارات  العام«. وعــادة ما تكون  األرض هذا 
ــــدام، للمرور  عــلــى شــكــل رحــلــة ســيــرًا عــلــى األقـ
الفردية  الرحات   عن 

ً
املعالم، فضا أهم  على 

لأهالي، والــوجــود الــدائــم ألهــالــي القرية من 
استطاعوا  والذين  املقدسية،  الهويات  حملة 
الــقــيــام بــخــطــوات قــانــونــيــة أفــشــلــت هـــدم عــدد 
من منازل القرية الباقية قبل سنوات، حينما 
كان االحتال يسعى إلزالتها لصالح مشروع 

سياحي.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يــقــول رئــيــس تــجــمــع الــقــرى 
»الــعــربــي الــحــديــد«:  املــهــجــرة، عــمــر عــســاف، لـــ
 قرية لهم مؤسساتهم وجمعياتهم، 

ّ
»أهالي كل

وعــــاقــــاتــــهــــم االجــــتــــمــــاعــــيــــة، ونـــشـــاطـــاتـــهـــم 
ورحاتهم إلى قراهم املهجرة، وهم يحافظون 
بـــقـــدر مـــا عــلــى مــنــاســبــاتــهــم كــمــا كـــانـــت قبل 

الــنــكــبــة«. والــــعــــودة نــقــطــة مــحــوريــة فـــي هــذه 
التجمعات وهي األساس، برأي عساف، الذي 
يــــرأس أيــضــا »جــمــعــيــة بــيــت نــبــاال« املــهــجــرة، 
 األنظمة الداخلية لتلك املؤسسات تجمع 

ّ
فكل

الجمعيات  وتنفذ  الــعــودة.  حــق  صيانة  على 
الــنــشــاطــات وتـــصـــدر الــكــتــب بــمــا يــســاعــد في 

جعل هذا الحق ثابتا.
ــــرى، بــــــرأي عـــســـاف،  ــقـ ــ تــمــكــنــت مــجــتــمــعــات الـ
بنسبة كبيرة، من الحفاظ على نفسها، فحيث 
يوجد عدد معقول من أبناء قرية ما في مكان 
مــعــني تـــراهـــم مــتــرابــطــني، لــكــن تــبــقــى أحــيــانــا 
تشكل  أن  فــإمــا  بالعشائرية،  متعلقة  مشكلة 
أحــيــانــا الــهــيــئــات اإلداريـــــــة لــتــلــك املــؤســســات 
يكون  أن  أو  العائات،  تمثيل  على  بالحرص 
العائلية.  لــاعــتــبــارات  وفــقــا  الجمعية  رئــيــس 
والتراجع  الــعــام  بالواقع  ذلــك  ويــربــط عساف 
في العمل العام، وعدم وجود مرحلة مد ثوري 
في هذه اللحظات، بل جزر، مؤكدًا قدرة الناس 

على تجاوز هذه الحالة بالوعي. 

االردن

مصر

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

J J

تحقيق

جنين ـ محمود السعدي

ــا، جــلــب  ــ ــامــ ــ ــــن عــ ــريـ ــ ــــشـ ــل خـــمـــســـة وعـ ــبــ قــ
الفلسطيني إبراهيم أحمد سعيد سمور 
)72 عاما(، بعض التراب من أرض قرية 
أم الشوف في حيفا، مسقط رأســه الذي 
هــّجــر مــنــه وعــائــلــتــه عـــام 1948 ليستقر 
فــي مدينة جنني ومخيمها،  الــحــال  بهم 
الــغــربــيــة، مصمما على  الــضــفــة  شــمــالــي 
حــقــه فــي الـــعـــودة حــتــى لــو كـــان ذلـــك في 
ــمــــور، أبـــو  ــان ســ ــ ــفــــاد أبـــنـــائـــه. كـ ــن أحــ ــ زمـ
أسنان  مختبر  فني  يعمل  الــذي  محمد، 
ــارة إلـــى قريته  فــي مــديــنــة جــنــني، فــي زيــ
ألهالي  ُيسَمح  كــان  إذ  يومها،  املهجرة، 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــدخــول إلـــى املناطق 
الــحــاجــة  دون  مــــن   1948 عـــــام  املـــحـــتـــلـــة 
إلـــى تــصــاريــح. وضـــع الـــتـــراب فـــي كيس 
تمسكه  محمد  أبــو  يــواصــل  باستيكي. 
الغالية، ويخرجها بني  التراب  بحفنات 
الحني واآلخر كي يشاهدها هو وأبناؤه 
 
ّ
وأحــفــاده باستمرار، وهــو يصر على أن
الــحــق مهما طـــال الــزمــن يــجــب أن يعود 
»العربي  إلــى أصــحــابــه، وفــق مــا يــقــول لـ

الجديد«.
لــه إلــى قريته، بعد العام  فــي أول زيـــارة 
1967، اختلطت املشاعر لدى أبي محمد، 
ومــعــهــا لــم يــقــدر عــلــى مــنــع الــبــكــاء. بكى 
ـــه لــم يعش 

ّ
طـــوال ساعتني بالرغم مــن أن

أراضيها. يتساءل:  فيها، ولم يتعب في 
ــم أعـــــش حـــيـــاتـــي فـــيـــهـــا، فـــمـــا هــو  »أنــــــا لــ
شـــعـــور مـــن عـــــاش؟ أعـــانـــهـــم الـــلـــه وجــبــر 
خواطرهم. لقد تعرفت من خال أقاربي 
»بل  يستدرك:  الجميلة«.  أراضينا  على 

هي جنة وليست جميلة فقط«.
الــتــرابــط بــني األهــالــي كــان قــويــا جــدًا في 
املشاركة  يــحــاول  فالجميع  الــقــريــة،  تلك 
فـــي اســتــقــبــال أّي ضــيــف فـــي مــنــزلــه، بل 
التعاون والتكافل في ما بني  عــادات   

ّ
إن

ــّد تــقــديــم الــذبــائــح من  األهـــالـــي بــلــغــت حـ
األغنام لبعضهم البعض، وكذلك األلبان 
في أوقــات إعــداد والئــم العرس والــعــزاء، 

فلم يكن العريس يخسر شيئا.
الشيخ أحمد سمور، والد إبراهيم، والذي 
كان إمام مسجد قرية أم الشوف، ويعمل 
مــعــلــمــا فـــي الــكــتــاتــيــب هـــنـــاك، أصـــر بعد 
النكبة بــأشــهــر عــلــى زيــــارة الــقــريــة، عــدة 
مرات. وفي إحدى املرات ذهب إلى أرضه 
كتبه  الزيتون، وإحضار  ليتفقد أشجار 
الصهيونية  العصابات  اكتشفت  عندما 
أمــره ورفــاقــه، وبـــدأت بــإطــاق الرصاص 
عليهم، فاختبأوا بني الشتول واألشجار 
الـــبـــريـــة. أشـــيـــع يــومــهــا خــبــر اســتــشــهــاد 
ه نجا وعــاش 

ّ
لكن أحــمــد ســمــور،  الشيخ 

بعد ذلك نحو 12 عاما. 
أن ينساها،  الــشــوف ال يمكن لسمور  أم 
وإن لم يعد يسمح له بلقائها. يصر على 
 أبــنــاءه أو أحــفــاده ســيــعــودون إليها، 

ّ
أن

فالحق يجب أن يعود ألصحابه. يتمنى 
الــظــروف بــأخــذهــم جميعا  لــه  أن تسمح 
إلــيــهــا لــيــشــاهــدوهــا عـــن قــــرب ويــعــرفــوا 

أراضيهم.
بخيراتها  عامرة  كانت  التي  الشوف  أم 
وأشجارها املتنوعة وخصوبة أراضيها 
ووفــــرة املــيــاه فــيــهــا، كــانــت إحـــدى الــقــرى 
التي تجمع سجات جميع أراضيها قبل 
ويبني  منازلها،  تهدم  أن  وقبل  النكبة، 

مستوطنتي  أنقاضها  على  الصهاينة 
زخــرون يعقوب، وجفعات نيلي، وهكذا 
ــالــــي اآلمـــنـــني،  ــتــــال مـــكـــان األهــ  االحــ

ّ
حــــل

أبو  يــقــول  مــاتــوا بحسرتهم، كما  الــذيــن 
محمد.

أمـــــــا ســـــــري ســـــمـــــور، وهـــــــو ابـــــــن شــقــيــق 
ه 

ّ
إبــراهــيــم، املــولــود فــي مخيم جنني، فإن

ه مهما بنى 
ّ
»العربي الجديد«، أن يؤكد لـ

 
ّ
مـــن عـــاقـــات فـــي جــنــني ومــخــيــمــهــا، فـــإن

الــشــوق والــحــنــني إلــى أم الــشــوف مــا زال 
قــائــمــا، فــالــلــجــوء واالقـــتـــاع مـــن األرض 
صــعــبــان جــــدًا. مـــا زال يــــردد قــصــة جــده 
الذي بادر إلى تسجيل أراض مما يملك 
في القرية باسم ابنته كهدية زواج واسم 
زوجة ابنه كجزء من املهر، إذا ما تمكنوا 

من العودة.
حــكــايــات أم الـــشـــوف، مــا زالــــت فــي ذهــن 
محمد أحمد صباح )54 عاما(، كما يقول 
»العربي الجديد«. أبو سامر يسكن في  لـ
ــه يــرســخ حــب الــقــريــة 

ّ
مــديــنــة جــنــني، لــكــن

األولى في أبنائه، وهو ما يفعله أشقاؤه: 
»وال بّد من العودة إلى أرض الوطن«. في 
نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، زار 
صباح أم الشوف، حينما كان في الرابعة 

عــشــرة. يتذكر مــن تلك الــزيــارة عــني املــاء 
ــر الــــــخــــــروب والـــــزيـــــتـــــون املـــعـــمـــر  ــ ــــجـ وشـ
والــعــنــب. كانت املــرة األولـــى التي يدخل 
إلـــى قــريــتــه، وكــانــت الــدهــشــة مــازمــة له 
في رؤيــة املكان، والــيــوم، يازمه الحنني 
والشوق إلى أم الشوف، كي يعيش فيها.
أمــــا تــيــســيــر أحـــمـــد مــحــمــد صـــبـــاح، أبــو 
فــادي )69 عاما(، وهو طبيب يسكن في 
مدينة جنني، فقد اعتاد أن يربي أبناءه 
 لهم قرية أصلية هي أم 

ّ
وأحفاده على أن

الشوف، فالقرية هي التاريخ والذكريات، 
ولــــو قـــــّدر لـــه أن يـــعـــود إلــيــهــا ســيــعــود. 
أرضنا،  الجديد«: »هذه  »العربي  لـ يقول 
أحّدث أبنائي وأحفادي عنها وعن سلب 
الصهاينة لها. ال بّد لهم من أن يتعلقوا 
الـــعـــودة«. كــان  بقريتهم ويــؤمــنــوا بــحــق 
تيسير قد زار مع والديه في ثمانينيات 
الــقــرن املــاضــي، قريتهم أم الــشــوف، وما 
زال يــذكــر مــشــهــد الــبــيــوت املــهــدمــة. كــان 
والداه يتفقدان األراضي، ويرويان كيف 
زرعـــــا هــنــا شـــجـــرة تـــني وهـــنـــاك شــجــرة 
زيـــتـــون وعـــنـــب: »كـــنـــت أنـــظـــر مـــن خــال 
عــيــون والــــدّي ودموعهما ومــا فيها من 

حسرة وألم على أراضينا املحتلة«.

أحفاد أم الشوف 
يحلمون بالعودة إلى »الجنة«

المفاتيح ذاكرة األجيال )عصام الريماوي/ األناضول(

معظم أهل القرية يعيشون في جنين ومخيمها )سيف دحلة/ فرانس برس(

عقارات يملكونها 
ويُمنعون من استعادتها 

)فرانس برس(

ذكريات قالونيا حاضرة في جمعيتها )العربي الجديد(

18
مايو/ أيار الجاري، أي السبت المقبل، 

هو موعد اإلفطار الرمضاني السنوي 
الذي تنظمه »جمعية لفتا الخيرية«

مرّ 71 عامًا على طرد 
أهالي قرية أم الشوف 
منها. من كان صغيرًا 

بات مسنًا، ومعظم 
أبنائها ولدوا خارجها. 

لكّن األجيال جميعًا 
تحلم بالعودة إلى 

أرض يسّمونها »الجنة«
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قضايا

ساري حنفي

»البحث  كتابي  نشر  يبعدني  لــم 
املــعــرفــة.. رؤيــة  الــعــربــي ومجتمع 
نــقــديــة جـــديـــدة« )مـــركـــز دراســــات 
الوحدة العربية. 2015( عن متابعة مراقبتي 
اإلنتاج املعرفي العربي، وهاجس البحث عن 
أملــس ضعفها  إذ  العلمية،  الجماعة  مواضع 
الــشــديــد فــي الــعــالــم الــعــربــي. ولعلني ســررت 
ــرا فـــي معهد  ــ كــثــيــرا مـــن إقــامــتــي أســـتـــاذا زائـ
ــب نــشــوء  ــ ــ الــــدوحــــة لــــلــــدراســــات الــعــلــيــا ألراقـ
معنى  بكل  وتبلورها  عربية  علمية  جماعة 
ــــك، أنــبــه  الــكــلــمــة. قــبــل الـــولـــوج فـــي إثـــبـــات ذلـ
أن مركزا  إلى خصوصيتني للمعهد: األولــى 
ــة  ــ بــحــثــيــا )املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
أن نجد جامعة  يندر  إذ  أنشأه،  السياسات( 
تــحــتــوي عــلــى مــركــز ابـــحـــاث كــبــيــر يتناسب 
ببرامجه  )إلــى حد معقول(  حجما ويتفاعل 
الــبــحــثــيــة مـــع أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة. 
ــرٍة رصـــدتـــهـــا قــبــل  ــاهــ ــذا مــخــتــلــٌف عــــن ظــ ــ وهــ
ســنــوات عــن إشــكــالــيــة وجــــود مــراكــز أبــحــاث 
)غــالــبــا مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة خـــارج حــرم 
الـــجـــامـــعـــة( بـــــدون بـــاحـــثـــني. والــخــصــوصــيــة 
املعهد يضم طالًبا وأساتذًة  أن هذا  الثانية 
قادمني من كل مشارب الوطن العربي، فهنا 
يلتقي الفلسطيني واملوريتاني والصومالي 
والسوري  والجزائري  واملغربي  والسوداني 
وجنسيات  والــقــطــري،  واملــصــري  واللبناني 
عربية أخــرى، مع بعضها بعضا، وكــأن هذا 
للوحدة  أن يكون مختبرا  إلى  املعهد يطمح 
ــى، بــعــد أن  ــلــ الــعــربــيــة مـــن األســـفـــل إلــــى األعــ
أفشلت مثل هذه املحاوالت سياساٌت من عٍل. 
مـــا يــعــجــبــك فـــي مــعــهــد الــــدوحــــة لـــلـــدراســـات 
الذين  للطالب  الراقية  النوعية  ليس  العليا 
تم اختيارهم بعناية شديدة فحسب، وكذلك 
األساتذة، ولكن أيضا نوعية النقاش والجدل 
املختلف عما اعتدت عليه في بعض الندوات 
في مصر ولبنان وفلسطني، والذي غالبا ما 
يــغــرق فــي محلياٍت مــفــرطــة. ومــا أدعــيــه هنا 
أن فـــي هـــذا املــعــهــد/ املـــركـــز جــمــاعــة علمية، 
تظهر من خالل النشاطات اليومية للباحثني 
ــة لــيــســت  ــّيـ ــمـ ــلـ ــِعـ واألســـــــاتـــــــذة. والـــجـــمـــاعـــة الـ
البحث  فــي  للُمشتغلني  حــســابــّيــا  مــجــمــوعــا 
 

ٌّ
فيها حد يتوفر  وإّنما هي شبكات  الِعلمي، 

أدنـــى مــن امَلــأَســَســة واالســتــقــاللــّيــة والسلطة. 
وهذا يتطلب تهيكل الجماعات العلمّية لدعم 
املنافسة والتعاون بني أعضائها. ولدى هؤالء 
األعضاء عادًة وظائف مختلفة، كتشكيل فرق 
وُمناَقشة  حيوّية،  علمّية  وجمعّيات  بحثّية 
املـــوضـــوعـــات الــجــدلــّيــة الــعــلــمــّيــة، وُمــراجــعــة 
ــرة لــلــنــشــر.  ــ األقــــــــران لــلــمــخــطــوطــات امُلــــحــــضَّ
أكثر  العلمية  الجماعة  هــذه  ويصبح وجــود 
املنطقة،  في  االستبداد  دول  في ظل  إلحاحا 
فــمــا أســهــل عــلــى املــســتــبــد أن يــعــاقــب الــفــرد، 
ــراد. ويــرتــبــط  ــ فــالــجــمــاعــة تــعــنــي تــحــالــف األفــ
مــفــهــوم الــجــمــاعــة الــِعــلــمــّيــة بـــوجـــود اثــنــَتــني 
مـــن الــعــمــلــّيــات امُلـــتـــرابـــطـــة: مـــْأَســـَســـة الــعــلــوم 
)الــهــيــاكــل، والــتــمــويــل، والــتــقــيــيــم(، وإنــشــاء 
ــذه املــقــالــة  ــ َمـــحـــافـــل لــلــُمــنــاقــشــة. وتــكــتــفــي هـ
بــأســبــاب أربــعــة النــبــثــاق جــمــاعــة علمية في 

املعهد/ املركز.

انبثاق جماعة علمية
أراه  ــدل  ــ جــ بــــوجــــود  األول  ــبـــب  الـــسـ يــتــمــثــل 
يــتــطــور يــومــيــا، مــســتــفــيــدا مـــن املــحــاضــرات 
كــان على  )إن  والــنــدوات واملؤتمرات والنشر 
شــكــل مـــقـــاالت أو كـــتـــب(. هــنــاك مــوضــوعــاٌت 
حّساسٌة ومصيريٌة يتناولها املركز/ املعهد: 
االنــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي ظــل الــحــراك 
العربي، الدين والعلمانية، الطائفية، مناهج 
العلوم االجتماعية. وليس مصادفًة أن هذه 
كــلــهــا عـــنـــاويـــن لــكــتــب ومـــوضـــوعـــات كتبها 
املايسترو  باعتباره  بشارة،  عزمي  ويكتبها 
واملعهد،  املركز  ملشروعي  والفلسفي  الفكري 
فمثال يــرفــض الــجــدل فــي هـــذا املــركــز املعهد 
ثمة  للدين.  إلــى مقابٍل  العلمانية  أن تتحول 
اشتغال فكري يؤسس لنموذج نظري ملفهوم 
التدّين الذي يأخذ دالالته من نتائج املؤشر 
 ســـنـــوّي يــنــجــزه املــركــز 

ٌ
الـــعـــربـــي )اســـتـــطـــالع

الــعــربــي فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي ال 
نظريا.  ويــغــّذيــه  تــنــفــيــذه(،  سلطاتها  تمانع 
بـــدون بنية تحتية وحامل  أنــه ال علم  وبــمــا 
باللغة  خاصا  اهتماما  املــركــز  يولي  لــغــوي، 
التاريخي،  الدوحة  العربية من خالل معجم 
وليس ذلك غريبا بما أن املركز اتخذ شعارا 

له هو »إنتاج معرفة باللغة العربية«. 
ــبـــب الــــثــــانــــي هــــو تــــواصــــل وحــــــــوار بــني  الـــسـ
بــدال مــن سيادة  آراء مختلفة،  الــنــخــب، ومــن 
ــة. تــكــاد تــقــل كــثــيــرا الـــفـــضـــاءات في  ــاديــ األحــ
العالم العربي التي يتحاور فيها الباحثون 
املنتمون إلى مروحٍة واسعٍة من االتجاهات 
ليس  بالحوار  واملقصود  الفكرية.  واملــدارس 
عــمــلــيــة مـــهـــادنـــة لــلــنــقــد )بــــــوس لـــحـــى، كــمــا 
نــقــول فــي املـــشـــرق( وإنــمــا بــاعــتــبــاره عمليًة 
للتبادل،  للتعلم،  للتعارف،  أخالقية تؤسس 
ولــإنــســانــيــة. وهـــــذا ال يــتــم بـــــدون مــراجــعــة 
ــلـــذات، ولــفــكــرة الــتــبــشــيــر بــالــحــقــيــقــة، وذلـــك  لـ

قلقا،  املثقف  فيها  يــكــون  لثقافٍة  للتأسيس 
حسب تعبير خالد الحروب. وهكذا تتداخل 
التصنيفات، ذات األيديولوجيا التصادمية، 
ــتـــخـــرج أفـــــكـــــارا تـــــتـــــراوح بــــني الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  لـ
أي  والعلمانية، بدون  املاركسية،  اإلسالمية، 
أيديولوجي  ملــشــرب  فــكــرٍة  الخــتــزال  إمكانيٍة 

واحد. 
يبدو املوضوع بديهيا. كال، إنه ليس كذلك، 
هــنــاك قطيعة بــني النخب فــي كــل بلد عربي 
أخرى،  أحيانا  والحداثة  التراث حينا  باسم 
ــيـــا  )أيـــديـــولـــوجـ ــيــــة  الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والــــديــــانــ أو 
الحركات اإلسالمية(... وقد غَذى االستبداد، 
املحلي أو االستعماري، ذلك. وعندما نفحت 
فــي  الــــحــــريــــة  الـــعـــربـــيـــة روح  ــات  ــاضــ ــفــ ــتــ االنــ
ومن  الجميع.  منها  يستفد  لــم  مجتمعاتنا 
جامعتي الــعــريــقــة )األمــيــركــيــة فــي بــيــروت(، 
وهـــي بــوتــقــة لــلــحــريــة الــفــكــريــة، أعــطــي مثال 
ــذه الــقــطــيــعــة، فــلــقــد حـــصـــرت أســمــاء  عــلــى هــ
املشاركني بثالث وعشرين ندوة أو محاضرة 
الــعــربــيــة، أقيمت فيها بني  عــن االنــتــفــاضــات 
2011 و2015. من بني عشرات املشاركني هناك 
فقط مدعوان من ذوي االتجاهات اإلسالمية، 
ــراٍت مـــن املـــنـــّظـــريـــن لــلــيــســار  فـــي مــقــابــل عــــشــ
ولــلــعــســكــر ولـــلـــمـــقـــاومـــة واملــــمــــانــــعــــة. كــانــت 
اإلسالمية  الحركات  عــن  كثيرة   

ٌ
أوراق هناك 

ــد تــجــيــيــشــي لــلــحــديــث عن  ــ ولـــكـــن بـــلـــون واحـ
ــورات، و»عــــدم  ــ ــثـ ــ ــة« هــــذه الـــحـــركـــات الـ ــرقــ »ســ
وأن  بــالــديــمــقــراطــيــة«،  مطالبتهم  مــصــداقــيــة 
»سيد قطب يبقى امللهم التنظيمي والنظري 
تـــهـــم«، وأنـــهـــم »عـــمـــالء ألمــيــركــا  تــحــت عـــبـــاء
والسعودية«... إلخ. كان ينبغي االنتظار حتى 
عبد  هبة  مثل  لشخصيات  لالستماع   2016
الرؤوف وعبد الفتاح مورو اللذين شاركا في 
مؤتمر للجامعة بالتعاون مع املركز العربي 
لأبحاث ودراسة السياسات، وتنظيم معهد 
والــشــؤون  العامة  للسياسات  فـــارس  عــصــام 
الدولة )خمس سنوات على الثورات العربية: 
عــســر الــتــحــول الــديــمــقــراطــي ومــــآالتــــه(. لقد 
اســتــطــاع املـــركـــز/ املــعــهــد أن يـــوِجـــد مــنــاخــا 
جديدا لحوارات لم نكن نسمعها من قبل، ولم 
االجتماعية  للعلوم  العلمية  الجماعة  تعد 
مــرتــبــطــًة بــالــتــعــريــف »بــعــدائــهــا لــلــديــن«، أو 
باشتباكها  بل  االستبداد«،  على  »صمتها  بـ
مع واقٍع فيه طبقات اجتماعية، تراث، حداثة، 

الطقوس  هــذه  ألعضائها.  الفكرية  للمكانِة 
بقياس  تسمح  رســمــيــة،  غــيــر  تقييمات  هــي 
وضــعــّيــة فـــرد أو مــجــمــوعــة داخــــل الــجــمــاعــة 
الِعلمّية. وهكذا ال يمّر أسبوع بدون احتفاء 
املـــركـــز/ املــعــهــد بــكــتــاب جــديــد. مــثــال، نوقش 
كــتــاب الــفــيــلــســوف املــغــربــي، رشــيــد بــوطــيــب، 
»نــقــد الــحــريــة.. مــدخــل إلـــى فلسفة إمــانــويــل 
ليفيناس«. وبما أن املعهد هو بوتقة تتداخل 
فــيــهــا االخـــتـــصـــاصـــات، فــقــد نـــاقـــش بــوطــيــب 
وأستاذ  الناشف  إسماعيل  األنثروبولوجي 
األدب املقارن أيمن الدسوقي وأستاذ الفلسفة 
رجــــا بـــهـــلـــول. ويــســتــمــر نـــقـــاش مــحــاضــرات 
وأفكار كثيرة مع الطالب واألساتذة في أروقة 
املــعــهــد. وتــصــبــح الــكــافــيــتــيــريــا، مــكــانــا يمكن 
ألي طــالــب االلــتــحــاق بــطــاولــة فيها أســاتــذة، 
واالشتباك  الجدل  والنقاش معهم. ويستمر 
الطلبة  الفكري مساء وحتى ليال في سكني 
واألساتذة، وذلك كله داخل الحرم الجامعي. 
إنـــه املـــجـــال الـــعـــام الــهــبــرمــاســي بــامــتــيــاز. لم 
يعد االحــتــفــاء والــتــكــريــم حــصــرا على رحيل 
الباحث، وكأنه نوع من االعتراف الجنائزي، 
بل تأسيس لجماعٍة علميٍة تتحاور ساعية 
إلــى دفــع املعرفة أمــامــا، بــدال من املــراوحــة أو 
األميركية  بالنظريات  باالستشهاد  االكتفاء 
الــنــوح والبكاء على هيمنة  واألوروبــيــة، مــع 
ــوات بــضــرورة  ــدعــ ــة والــ ــيــ املـــركـــزيـــة - األوروبــ
املعرفة وتعريبها، وخلع االستعمار  توطني 
ــبـــب الـــــرابـــــع هــــو ربـــط  ــرا، الـــسـ ــ ــيــ ــ ــا. وأخــ ــنـــهـ عـ
املــــركــــز/ املــعــهــد املـــعـــرفـــة بــاملــجــتــمــع، فــأغــلــب 
بــاحــثــي املـــركـــز وأســــاتــــذة املــعــهــد يــنــتــجــون 
يكتبون  نفسه،  الوقت  العميقة. وفي  املعرفة 
وهو  التاريخ،  مع  ويتفاعلون  الصحف،  في 
فــي صـــيـــرورة صــنــعــه، فــهــم أيــضــا صــانــعــوه. 
الجماعة  القول إن خصوصية  أريــد  وكأنني 
العلمية في العلوم االجتماعية ال تتمثل فقط 
في استقاللها النسبي عن السلطة السياسية 
بــورديــو(،  بيير  الحقل عند  في مفهوم  )كما 
ليصبح  ــزام،  ــتــ االلــ بــراديــغــم  بتبنيها  ولــكــن 
تبرير  مــن  ا  جــزء  )praxis( التجربة  أو  الفعل 
املوقف الفكري والعلمي للجدل )وهذا شرط 
للعقل العملي غير االستبدادي باملعنى الذي 

تعطيه له الفيلسوفة اإليرلندية ميف كوك(.

التحديات
علمية  جماعة  بنشوء  املعرفي  التفاؤل  هــذا 
غــيــاب تحّديات  املعهد ال يعني  املــركــز/  فــي 
عويصة أمام الجماعة العلمية واإلدارة. هي 
التي  الــجــغــرافــيــة  البيئة  تفرضها  تــحــّديــات 
يوجد فيها املركز/ املعهد، والتي يمكن لها 
أن تــؤثــر عــلــى وتـــيـــرة تــطــور هــــذه الــجــمــاعــة 
البيئة فقط قطرية،  هــذه  ليست  ونضوجها. 
أيضا  بــامــتــيــاز، ونــجــدهــا  ولــكــنــهــا خليجية 
في دول عربية أخرى بأشكال متفاوتة. هنا 
تضافر  مواجهتها  تتطلب  تــحــّديــات،  ثــالثــة 

جهود الباحث/ األستاذ الفرد واملؤسسة.
نــمــط  فـــهـــنـــاك  الـــتـــشـــغـــيـــل،  ــات  ــاسـ ــيـ سـ األول، 
األجنبية  العمالة  مــع  التعامل  فــي  خليجي 
التخلص  يمكن  كــأشــيــاء  بــاعــتــبــارهــا  يتسم 
 )disposable labor( منها، واستبدالها سريعا
ومــــن دون حـــقـــوق تـــذكـــر. وقــــد أظـــهـــر بحثي 
املــيــدانــي شــعــورا مضطربا بــعــدم االســتــقــرار 
النفسي والوظيفي لدى عدد مهم من أساتذة 

البلدان،  العرب في هذه  الوافدين  الجامعات 
وبــأن كثيرا من االستنسابية الشخصية قد 

تنهي عقودهم. 
الـــــــتـــــــحـــــــدي الـــــــثـــــــانـــــــي مـــــــــربـــــــــوط بـــــــــــــــاألول، 
والخوف  املحسوبيات  تولد  فاالستنسابية 
من النقد. وأجمل ما سمعته من أستاذ علم 
اجتماع وافـــد، تــجــرأ على نقد رئــيــس قسمه 
في جامعٍة خليجية، فقال له زميل وافد آخر 
إنه إذا كان يريد فعال الحفاظ على وظيفته 
عليه عدم انتقاد رئيس القسم املواطن. بعد 
عدة أشهر، أصبح هذا الزميل الوافد رئيسا 
للقسم، وبعد أول مجادلٍة معه، ذّكره بأن عليه 
االنتقاد. فاملقهور أصبح قاهرا. وهكذا  عدم 
توحي هذه القصة )وسمعت أمثالها كثيرا( 
إشكالية كبيرة، ألن الوظيفة األساس للعلوم 
االجتماعية هي النقد، نقد كل السلطات، من 

السياسية إلى املجتمعية والدينية.
التحدي الثالث لغوي، فمع سلعنة الجامعات 
وهــوســهــا فـــي الــتــرتــيــب الــعــاملــي، وقــيــاســات 
الجودة الشكلية ذات الطابع الكمي، أصبحت 
الــجــامــعــات تــدفــع أعــضــاء هيئتها الــدراســيــة 
إلــــى الــنــشــر بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة فـــي مــجــالت 
نــعــرف إحــصــائــيــا )مـــن خـــالل دراســــة علمية 
جادة( أنه ليس أكثر من تسع قراء يقرأونها 
فــي املــتــوســط. طبعا هــنــاك جــامــعــات عربية 
إال  باحثوها  ينتج  وال  املحلية،  فــي  مفرطة 
منتجا محليا. كيف يمكن للجامعات في دول 
الخليج، والتي تدفع باالتجاه األول، املوازنة 
بــني هذين االتــجــاهــني؟ لــن يكون ذلــك ممكنا 
من دون اعتراف واضــح بأن للبحث العلمي 
وظائف متعّددة، منها النقدي األكاديمي أو 
املهني، ومنها  تقديم معرفة مبسطة ِعلمّية 
يـــعـــرف بــعــُضــهــم  الــــعــــادّي )إذ ال  لــلــجــمــهــور 
الفرق بني املناخ والطقس مثاًل(. هذه املعرفة 
املجتمع  للتأثير على  األســاســيــة هــي شـــرٌط 
والسلطات السياسية، عن طريق ِبناء تحاُلٍف 
ــاع الــــقــــرار يــهــتــّمــون  ــّنـ  صـ

ّ
ــع الـــعـــمـــوم، وألن مـ

بالرأي العاّم أكثر من الحقائق الِعلمّية. إذا لم 
الترقية،  أنظمة  بتغيير  الجامعات  هــذه  تقم 
لــالعــتــراف بــتــنــوع وظــائــف الــبــحــث العلمي، 
الـــبـــاحـــثـــون بــتــنــويــع جــمــهــور  ــم يـــقـــم  لــ وإذا 
من  ببساطة  ذلــك  يكون  )قــد  العلمي  بحثهم 
أمام ظاهرة نخب  الترجمة(، فسنبقى  خالل 
 دولة ال تتواصل مع بعضها 

ّ
أة داخل كل

َّ
مجز

بعضا، فهي نخب إما أنها تنُشر عامليا لكّنها 
تندثر  لكّنها  محّليا  تنُشر  أو  محّليا  تندثر 
 Publish globally and perish locally( عامليا 

 .)vs publish locally and perish globally
لــلــدراســات العليا  الــدوحــة  لقد اخــتــار معهد 
أال يكون على شاكلة الفروع النازلة بمظالٍت 
 ،)parachuted branches( وأوروبــا  أميركا  من 
ــَقــــل بــــــدون أيــكــولــوجــيــتــهــا الــتــي  ــ ــْن ــ ــي ُت ــتــ والــ
الفردية وخصوصا  )الحريات  بها  ترعرعت 
استخدام  املركز مبدأ  ابتدع  التعبير(.  حرية 
هيئته  أعضاء  من  لعشرٍة  متجّددة«  »عقود 
التدريسية )من أصل 60 عضوًا( وهــذا نادٌر 
في كل الخليج العربي.  أراد املعهد واملركز أن 
يكونا فضاًء ماكرويا )microcosm( يستمدا 
قوتهما من عمقهما العربي. هذا رهان كبير، 
ومـــمـــكـــن، مــــا دام يــــواجــــه بـــحـــزم الــتــحــديــات 

املذكورة أعاله.
)باحث وأستاذ جامعي فلسطيني(

االنبثاق والتحديات
الجماعة العلمية في 

معهد الدوحة للدراسات العليا

يطمح معهد الدوحة 
إلى أن يكون مختبرًا 
للوحدة العربية من 

األسفل إلى األعلى

 موضوعاٌت حّساسٌة 
ومصيريٌة يتناولها 

المركز/ المعهد: 
االنتقال إلى 

الديمقراطية في ظل 
الحراك العربي، والدين 

والعلمانية

اختار معهد الدوحة 
أال يكون على شاكلة 

الفروع النازلة بمظالٍت 
من أميركا وأوروبا

استطاع معهد الدوحة للدراسات العليا في سنوات قليلة أن يوِجد مناخًا جديدًا للحوارات، ولم تعد الجماعة العلمية للعلوم 
االجتماعية مرتبطًة بالتعريف بـ»عدائها للدين«، أو بـ»صمتها على االســتبداد«، بل باشتباكها مع واقٍع فيه طبقات اجتماعية، 

تراث، حداثة، وعولمة. هنا مقال للباحث واألكاديمي، ساري حنفي، يضيء على المعهد وموقعه في الحقل األكاديمي

معهد الدوحة للدراسات العليا... قوته من عمقه العربي )معتصم الناصر/ العربي الجديد(

أغلب باحثي المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات وأساتذة معهد 
الوقت  وفي  العميقة.  المعرفة  ينتجون  العليا  للدراسات  الدوحة 
نفسه، يكتبون في الصحف ويتفاعلون مع التاريخ، وهو في صيرورة 
العلمية في  صنعه، فهم أيضا صانعوه. وكأن خصوصية الجماعة 
السلطة  النسبي عن  العلوم االجتماعية ال تتمثل فقط في استقاللها 
 )praxis( السياسية. ولكن بتبنيها براديغم االلتزام، ليصبح الفعل أو التجربة

جزءا من تبرير الموقف الفكري والعلمي للجدل.

معرفة والتزام
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وعـــوملـــة، وقــبــل كـــل شــــيء، إنــهــا جــمــاعــة ذات 
سماع مرهف ألصوات الفاعلني االجتماعيني 

ومطالبهم في سيرورة حياتهم اليومية.
ــة  ــ ــــدوحـ ــــني مـــعـــهـــد الـ ــأمـ ــ ــبــــب الـــــثـــــالـــــث، تـ الــــســ
لأبحاث  العربي  واملــركــز  العليا  لــلــدراســات 
ودراســــــــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــات، الـــــطـــــقـــــوس الـــتـــي 
يحتاجها تشكل أي جماعة علمية. ال جماعة 
عــلــمــيــة بــــدون الــطــقــوس الــصــغــيــرة، كــإحــيــاٍء 
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Wednesday 15 May 2019
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MEDIA

حملة تضليل إيرانية استهدفت 
خصومها باألخبار الزائفة

موجة إذاعية مشتركة استعدادًا 
لمليونية العودة في غزة

لندن ـ العربي الجديد

املراقبــة  برنامــج  تثبيــت  قراصنــة  اســتطاع 
عــن بعــد علــى الهواتــف واألجهــزة األخــرى، 
باســتخدام ثغــرة أمنيــة كبيــرة فــي تطبيــق 
الــذي  التطبيــق  وقــال  »واتســاب«.  املراســلة 
الهجــوم   

ّ
إن »فيســبوك«  شــركة  تملكــه 

استهدف عددًا مختارًا من املستخدمني، وتم 
تنظيمــه مــن قبــل شــركة البرمجــة والهايتــك 
اإلســرائيلية NSO. وســمحت الثغــرة األمنية 
بحقن برامج التجسس في هاتف املستخدم 
مــن خــالل ميــزة االتصــال الصوتــي الهاتفــي 
برامــج  أو«  إس  »إن  وتبيــع  للتطبيــق. 
حكوميــة.  اســتخبارات  لــوكاالت  التجســس 
بمجــّرد  »بيغاســوس«،  برنامــج  ويســتطيع 
جميــع  اســتخراج  الهاتــف،  علــى  تثبيتــه 
البيانــات املوجــودة علــى الجهاز من رســائل 
املوقــع  وبيانــات  االتصــال  وجهــات  نصّيــة 
 

ّ
وســجل اإللكترونــي  والبريــد  الجغرافــي 

التصفــح للمســتخدمني. هــذا باإلضافــة إلــى 
إنشاء بياناٍت جديدة باستخدام مايكروفون 
املســتهدف  املســتخدم  هاتــف  وكاميــرا 
لتســجيل ما يدور حوله، بحســب ما نشــرته 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« ســابقا. وســبق 
أن اســتخدمت اإلمــارات والســعودية برامــج 
الســتهداف  اإلســرائيلّية  للشــركة  تجســس 
معارضــني. وتجسســت الشــركة أيضــا علــى 
ناشــطني مؤيديــن لفلســطني، وحقوقيني من 

حول العالم. 
ونقلــت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« الخبــر 
ــه تــم تطويــر برنامــج تجســس 

ّ
 إن

ً
أواًل، قائلــة

اإلســرائيلّية،  غــروب«  إو  إس  »إن  قبــل  مــن 
مّكــن املهاجمــني مــن إرســال برمجية 

ُ
والتــي ت

خبيثــة إلــى جهاٍز هدف، عــن طريق االتصال 
بالبرمجيــة،  املكاملــة  وإصابــة  باملســتخدم 
ســواء أجــاب املســتخدم علــى االتصــال أم ال. 

وغالبا ما تّم مسح سجل املكاملات الواردة.
الثغــرة  اكتشــاف  تــّم  ــه 

ّ
إن »واتســاب«  وقــال 

عالجــت  الشــركة   
ّ
وإن الشــهر،  هــذا  األمنيــة 

التحتيــة  بنيتهــا  داخــل  »بســرعة«  املشــكلة 
الخاصــة. وتــّم نشــر التحديــث يــوم اإلثنــني، 
شــّجعت  حيــث  غارديــان«،  »ذا  بحســب 
الشــركة املســتخدمني على التحديث بسرعة. 
 »الهجــوم يتضّمــن 

ّ
أن بيــان  فــي  وأوضحــت 

جميع الســمات املميزة لشــركة خاصة تعمل 
مع الحكومات لتقديم برامج تجسس تتولى 
وظائــف أنظمة تشــغيل الهواتــف املحمولة«. 
منظمــات  مــن  عــددًا  أطلعــت  هــا 

ّ
أن وأضافــت 

حقــوق اإلنســان بهــدف مشــاركة املعلومــات 
والقيام بما يمكن إلخطار املجتمع املدني.

القانــون  إنفــاذ  جهــات  الشــركة  وأبلغــت 
خبــراء  لتنبيــه   

ً
ورقــة ونشــرت  األميركّيــة، 

الثغــرات  إلــى  اآلخريــن  الســيبراني  األمــن 
ــه 

ّ
إن تايمــز«  »فايننشــال  وقالــت  الشــائعة. 

منوعات

محاولــة  فــي  األمنيــة  الثغــرة  اســتخدام  تــم 
للهجوم على محاٍم مقيم في اململكة املتحدة 
في 12 مايو/أيار. واملحامي الذي لم تكشــف 
الصحيفــة عــن اســمه، هــو فــي صلــب دعــوى 
رفعتهــا  أو«  إس  »إن  شــركة  ضــّد  قضائّيــة 
املكســيكيني،  الصحافيــني  مــن  مجموعــة 
ســعودي.   ومعــارض  للحكومــة،  ومنتقــدون 
نفســها،  عــن  اإلســرائيلية  الشــركة  ودافعــت 
هــا »ال تشــارك 

ّ
»فايننشــال تايمــز« إن  لـ

ً
قائلــة

تشــغيل  فــي  الظــروف  مــن  ظــرف  أي  تحــت 

والتــي  تكنولوجيتهــا،  أهــداف  تحديــد  أو 
تديرهــا وكاالت اســتخبارات وجهــات إنفــاذ 
القانــون«. وأضافــت: »لــن تســتخدم NSO، أو 
ال تستطيع استخدام التكنولوجيا الخاصة 
مــة، بمــن 

ّ
بهــا الســتهداف أي شــخص أو منظ

هــا »تحقــق فــي 
ّ
فيهــم هــذا الفــرد«. وقالــت إن

هجمات واتساب«.
قــّدم   ،2018 األول  ديســمبر/كانون  وفــي 
مونتريــال  فــي  املقيــم  الســعودي  املعــارض 
مــن  واملقــرب  العزيــز  عبــد  عمــر  الكنديــة، 

خاشــقجي،  جمــال  الراحــل  الصحافــي 
اإلســرائيلية  الشــركة  ضــد  قضائيــة  دعــوى 
اختــراق  علــى  الســعودية  ســاعدت  والتــي 
اتصــاالت  علــى  والتجســس  الذكــي،  هاتفــه 
جــرت بينــه وبــني خاشــقجي الــذي قتــل فــي 
قنصلية بالده في إســطنبول في 2 أكتوبر/

تشــرين األول 2018. وتّم رفع دعاوى موازية 
قدمهــا صحافيــون وناشــطون اتهمــوا فيهــا 
مجموعــة NSO اإلســرائيلية بأنهــا ســاعدت 
العربيــة  واإلمــارات  املكســيك  حكومتــي 
هواتفهــم  علــى  التجســس  علــى  املتحــدة 
الذكيــة، رغــم أنــه ال ســجالت جنائيــة لديهــم 
قالتــه  مــا  تهديــد، بحســب  أي  يشــكلوا  ولــم 

»نيويورك تايمز« العام املاضي.
والعــام املاضــي أيضــا، اتهمــت منظمة العفو 
بمســاعدة   NSO مجموعــة  مؤخــرًا  الدوليــة 
الســعودية فــي التجســس علــى أحــد موظفي 
األمــن  وزارة  مــن  املنظمــة  وطلبــت  املنظمــة. 
التصديــر  ترخيــص  إلغــاء  اإلســرائيلية 
 لرفض الطلب 

ً
األمني لشــركة NSO، ونتيجة

قّررت املنظمة مقاضاة إسرائيل.
مليــار   1.5 حوالــى  »واتســاب«  ويســتخدم 
ر 

ّ
مشــف والتطبيــق  العالــم.  حــول  شــخص 

 
ٌ
ــه آمــن

ّ
مــن النهايــة إلــى النهايــة، مــا يعنــي أن

»ذا  وبحســب  واملعارضــني.  للناشــطني 
التجســس  برنامــج  ــر 

ّ
يؤث ال  غارديــان«، 

وال  التطبيــق،  تشــفير  علــى  »بيغاســوس« 
املاضــي،  فبراير/شــباط  وفــي  يتضّمنــه. 
عــن  اإلســرائيلي  االحتــالل  حكومــة  دافعــت 
مســاعدة أنظمــة حكــم ديكتاتوريــة على قمع 
هــذه  ببيــع  تســمح  إنهــا   

ً
قائلــة مواطنيهــا، 

البرمجيــات لأنظمــة »التــي يشــكل بقاؤهــا 
وقالــت  إلســرائيل«.  اســتراتيجية  مصلحــة 
 الحكومة اإلســرائيلية 

ّ
محافــل إســرائيلية إن

»تعزيــز قــدرة أنظمــة حكــم معينــة  معنيــة بـ
قــد  ســقوطها  أن  اعتبــار  علــى  البقــاء،  علــى 
يفضــي إلــى صعــود أنظمــة حكــم أخــرى قــد 

تتبنى سياسات معادية إلسرائيل«.
دان  الجديــد،  التجســس  عــن  الكشــف  وإثــر 
العالــم  حــول  مــن  وصحافيــون  ناشــطون 
املعارضــني  علــى  التجسســية  املمارســات 
ليــس  ــه 

ّ
أن إلــى  هــؤالء  وأشــار  والحقوقيــني. 

مســتغربا أن تكــون الشــركة التــي تجسســت 
منخرطــة  خاشــقجي  جمــال  الراحــل  علــى 
مجــددًا.  ناشــطني  هواتــف  قرصنــة  فــي 
 بعــض املســؤولني فــي 

ّ
وأشــار هــؤالء إلــى أن

كوشــنر،  جاريــد  وبينهــم  األبيــض،  البيــت 
مــع  للتواصــل  »واتســاب«  يســتخدمون 

مسؤولني من الخارج. 
كمــا ســخر املســتخدمون مــن عنــوان تحديث 
ــه 

ّ
إن الشــركة  قالــت  إذ  الجديــد.  »واتســاب« 

مخّصــص للملصقــات علــى التطبيق، بينما 
 املســتخدمني على التحديث 

ّ
هي تحاول حث

لتفادي االختراق عبر الشركة اإلسرائيلية.

استخدم البرنامج 
للتجسس على محاٍم 

في بريطانيا

غزة ـ يوسف أبو وطفة

غــزة،  قطــاع  فــي  محليــة  إذاعــات  أطلقــت 
 مفتوحــة ومشــتركة 

ً
أمــس الثالثــاء، موجــة

اســتعداًدا ملليونية العودة وكســر الحصار 
التي ستقام في مخيمات العودة على طول 
املحتلــة،  األراضــي  مــع  الشــرقية  الحــدود 
اليــوم األربعــاء، إحيــاًء لذكــرى النكبــة الـ71. 
وشاركت في املوجة اإلذاعية املفتوحة التي 
استضافتها إذاعة األقصى، واستمرت ملدة 
ســاعتني، إذاعــات مــن ضمنهــا »األقصــى« 
و»القدس« و»الشعب« و»الرباط« وغيرها.

واشــتملت املوجــة علــى فقــرات عــدة، بينهــا 
سياســية  فلســطينية  قيــادات  مــع  لقــاءات 
وناطقــني  الفلســطينية  الفصائــل  فــي 
حقوقيــة  فقــرات  وتضمنــت  باســمها. 
وقانونيــة ولقــاءات مــع شــخصيات محلية 
اإلســرائيلية  الجرائــم  ناقشــت  وخارجيــة 
املرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني، وعلــى 
املتظاهريــن  اســتهداف  الخصــوص  وجــه 
الســلميني املشــاركني فــي مســيرات العــودة 
الكبــرى وكســر الحصار منــذ انطالقها قبل 

أكثر من عام.
األقصــى،  إذاعــة صــوت  فــي  املذيــع  ويقــول 
اإلذاعيــة،  املوجــة  فــي  املشــاركني  وأحــد 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ زغبــر،  أحمــد 

التأكيــد  رســائل  إليصــال  ســعت  اإلذاعــات 
علــى حــق الفلســطيني بأرضــه بعــد مــرور 
ويوضــح  النكبــة.  علــى  الســنوات  هــذه 
بفعاليــات  الخاصــة  اإلذاعيــة  املوجــة  أن 
جــاءت  الحصــار  وكســر  العــودة  مليونيــة 
بعــد اتفــاق بــني اإلذاعــات املحليــة وتحديًدا 
املختصة في الشأن السياسي في غزة على 
الخروج بموجة مفتوحة يتم عبرها حشد 

الجماهير للمشاركة بأكبر عدد ممكن.
ملســيرات  العليــا  الوطنيــة  الهيئــة  ودعــت 
العتبــار  الحصــار  وكســر  الكبــرى  العــودة 
األربعــاء 15 مايــو/ أيار يوم إضراٍب شــامل 
إلــى  الفلســطينية  األراضــي  مختلــف  فــي 
جانــب دعــوة الجماهيــر الفلســطينية بغزة 
وكســر  العــودة  مليونيــة  فــي  للمشــاركة 
الحصــار التــي ســتقام شــرق القطــاع علــى 
مقربــة مــن األراضــي الفلســطينية املحتلــة 

عام 1948.
املفتوحــة  اإلذاعيــة  املوجــة  منســق  ويقــول 
وعضــو اللجنــة اإلعالميــة ملســيرات العودة 
الجديــد«،  »العربــي  لـ مســلم،  إبراهيــم 
مــن  سلســلة  مــع  تتزامــن  املوجــة  هــذه   

ّ
إن

الفعاليات التي ستقام لتحشيد الجماهير 
الفلسطينية للمشاركة في مليونية العودة 

وكسر الحصار.
ويشــير إلى أن الرســالة التي سعت املوجة 

اإلذاعيــة إليصالهــا هــي ضــرورة توحيــد 
الخطاب والرســالة اإلعالمية كما توحدت 
الجماهير واملقاومة الفلســطينية ميدانيا 
خالل اآلونة األخيرة، عبر برنامج مشترك 
ربط عدة إذاعات محلية بغزة في آن واحد. 
كما أقيمت موجة تلفزيونية مفتوحة بني 
املحليــة،  الفلســطينية  القنــوات  مــن  عــدد 
التــي  الفعاليــات  ضمــن  الثالثــاء،  مســاء 
تقيمهــا الهيئــة الوطنيــة العليــا ملســيرات 

العودة.

)NurPhoto/أصدرت »واتساب« تحديثًا لمعالجة الثغرة )ناصر كاشرو

)مصطفى حسونة/األناضول(

تورنتو ـ العربي الجديد

أفــادت املجموعــة البحثيــة مــن »جامعــة تورنتــو« الكنديــة، »ســيتيزن الب«، بــأن 
حملــة إيرانيــة ســعت، منــذ عــام 2016، إلــى نشــر األخبــار الوهميــة علــى شــبكة 
ومنصــات  زائفــة  إلكترونيــة  مواقــع  عبــر  إيــران،  خصــوم  ومهاجمــة  اإلنترنــت 

التواصل االجتماعي.
وفــي تقريرهــا املنشــور، أمــس الثالثــاء، أشــارت »ســيتيزن الب« إلــى أن القائمــني 
علــى الحملــة عمــدوا إلــى مســح األخبــار الزائفــة بعــد أن تثيــر ضجــة وتنشــرها 

مواقع إخبارية معروفة، مما يصعب تتبع مصدر التضليل.
وأوضحــت أن الحملــة نشــرت »قصصــا كاذبة على مواقع إلكترونية مستنســخة، 
ثم ضخمتها بأخبار مفبركة عن إسرائيل واململكة العربية السعودية والواليات 

املتحدة األميركية«.
التــي  الرحمــن«  عبــد  »منــى  بينهــا  وهميــة،  شــخصيات  الحملــة  اخترعــت  كمــا 

استهدفت املعارض السعودي املقيم في واشنطن، علي األحمد.
وأطلقــت »ســيتيزن الب« علــى الحملــة اإليرانيــة اإللكترونيــة اســم »ذبابــة مايــو 
الالمتناهيــة« Endless Mayfly، فــي إشــارة إلــى الحشــرات الهزيلــة قصيــرة العمــر 

التي تفقس أعدادًا هائلة كل صيف.
بالحكومــة  الحملــة  ارتبــاط  تؤكــد  لــم  البحثيــة،  املجموعــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اإليرانية، إال أنها لفتت إلى أن موقعي »فيسبوك« و»تويتر« حذفا، في أغسطس/
»فيســبوك«  وقالــت  نفســها.  بالحملــة  املرتبطــة  الحســابات  مئــات  املاضــي،  آب 
حينهــا إن الحســابات لديهــا روابــط بوســائل إعــالم إيرانيــة حكوميــة. كما أفادت 
بأن رسائلها »كثيرًا ما رددت التعليقات واملواقف الرسمية للحكومة اإليرانية«.
فــي املقابــل، نفــى الســكرتير الصحافــي فــي الســفارة اإليرانيــة فــي لنــدن، محمــد 
 إن إيــران »الضحية 

ً
محمــدي، تــورط حكومتــه فــي عمليــة التضليل الرقمــي، قائال

الكبرى« ملثل هذه الحمالت، داعيا إلى فرض إجراءات عاملية لوضع حّد لها، في 
تصريحه لوكالة »أسوشييتد برس«، اليوم الثالثاء.

تجسس إسرائيلي يستهدف »واتساب«

الصين 
تحجب 

ويكيبيديا

قــررت الســلطات الصينيــة منــع الوصــول إلى 
اإلنترنــت.  علــى  »ويكيبيديــا«  موســوعة   

ّ
كل

فبعدمــا كانــت تفــرض رقابــة علــى إصــدارات 
اإللكترونيــة،  املوســوعة  مــن  الصينيــة  اللغــة 
اإلصــدارات.  كل  ليشــمل  الحظــر  توســع 
 PC Magazine مجلــة  نقلتــه  مــا  وبحســب 
عــن خدمــة مراقبــة إنترنــت يديرهــا مشــروع 
الشــهر  الحظــر  بــدأ   ،Tor الســري  التصفــح 

أي  إلــى  الوصــول  محاولــة  وتــؤدي  املاضــي. 
البلــد،  داخــل  مــن  »ويكيبيديــا«  فــي  صفحــة 
بغض النظر عن اللغة، إلى ظهور رسالة »خطأ 
في االتصال«. وتقول مجموعة مراقبة الرقابة 
Greatfire.org إن الصني منعت الوصول إلى 
»ويكيبيديــا« منــذ 22 إبريل/نيســان املاضي. 
ويقــول املســتخدمون املحليون على منصات 
وســائل التواصــل االجتماعــي الصينيــة إنهم 

وقعــوا ضحيــة »الســور االفتراضــي العظيم«. 
الحكومــة  قيــام  ســبب  الواضــح  مــن  وليــس 
الصينيــة بهــذا الحظــر، لكــن املجلــة نقلــت عــن 
متعلقــا  ذلــك  يكــون  أن  ترجيحهــم  املراقبــني 
ميــدان  ملذبحــة  الثالثــني  الســنوية  بالذكــرى 
تيانانمــن التــي وقعــت فــي 4 يونيو/حزيــران 
1989، لــذا مــن املمكن أن يكــون الحظر مؤقتا 
فقط. وعلى مر السنني، حظرت البالد بشكل 

انتقائــي بعــض الصفحات علــى »ويكيبيديا« 
عــام  وفــي  حكومتهــا.  تنتقــد  كانــت  التــي 
الوصــول  فــي منــع كل  الصــني  بــدأت   ،2015
إلــى صفحــات لغة املاندرين فــي »ويكيبيديا« 
بعــد أن انتقــل موقــع املوســوعة إلــى تشــفير 
HTTPS افتراضيا لحماية املســتخدمني من 

املراقبة غير املبررة.
)العربي الجديد(

كشفت »واتساب« وصحيفة »فايننشال تايمز« أّن شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية NSO  تمّكنت من حقن برامج تجسس في هواتف 
مستخدمين محددين، بعد قرصنة المكالمات الصوتية

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019



بـــهـــا قـــــــدرات مـــشـــايـــخ الـــغـــنـــاء الـــديـــنـــي الــتــي 
عــــززت أصــواتــهــم الــعــريــضــة مــامــح األغــنــيــة 
الــديــنــيــة بــروحــانــيــتــهــا. مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
ــــي الـــديـــنـــيـــة أســـالـــيـــب أغـــانـــي  ــانـ ــ جــــــارت األغـ
اللحنية  التراكيب  العربية، ســواء في  البوب 
والرتم والتوزيع، أو في توزيعاته املوسيقية 
قدم  الحليم  فعبد  السياق؛  اختلف  الحديثة. 
أثــره  األغــنــيــة الدينية ضمن أســلــوبــه، وتـــرك 
على أجيال من املطربني، عبر اعتمادهم على 
االدعــاء. وبالنسبة  فيه، حّد  املبالغ  االنفعال 

النقشبندي،  مثل  التقليدي،  الغناء  ملشايخ 
ناحظ االنغماس، والفضاء الصوتي املقتدر 
الغناء الشرقي.  بمساحاته ومعرفة أساليب 
تقديم  في  الحاليون،  املغنون  يعتمد  بينما 
األغنية الدينية، على نقل األسلوب العاطفي، 

مع اّدعاء الخشوع.
ــح أن تـــوّجـــه نـــجـــوم الـــبـــوب الــعــربــي  ــواضــ الــ
لتقديم أغان دينية، ازداد منذ سنوات، بينما 
كان تقديمهم لهذا النوع مناسباتيًا بدرجة 
أغــاٍن بهيئة أدعــيــة، أو  أساسية، لكن ظهرت 

جمال حسن

ازدهر الغناء الديني في رمضان، 
لــيــضــفــي عــلــيــه زخـــمـــًا روحـــانـــيـــًا، 
نابعة  تطريبية،  بسمات  ويمتاز 
بـــدرجـــة رئــيــســيــة مـــن مــعــرفــة عــمــيــقــة بــقــراءة 
الــقــرآن. هــذا األمـــر تغّير فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
وتــحــديــدًا مــع مــحــاولــة ربـــط الــغــنــاء الــديــنــي 

بتطور األغنية العربية.
فــي الــســنــوات األخــيــرة، اتــجــه عــدد مــن أشهر 
املغنني واملغنيات العرب إلى الغناء الديني، 
ليظهر في جمل لحنية يطغى عليها البوب 
الرومانتيكي، مع توظيف كليشيهات لحنية 
الــدعــاء،  أو شــكــل  األذان،  مــن  قــريــبــة  تقليدية 

ى في جمل لحنية راقصة. 
ّ
وأحيانًا  يتجل

هناك طابور طويل من املغنني الذين دخلوا 
مجال األغنية الدينية؛ عمرو دياب، ومحمد 
فؤاد، ووائل جسار، وحسني الجسمي، وتامر 
حــســنــي وآخــــــــرون، لــكــنــهــم أخـــفـــقـــوا فـــي نقل 
األغنية  بــه  اتسمت  الـــذي  الــروحــانــي  الطابع 
الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. فـــا هـــي مـــن الــنــاحــيــة 
الــلــحــنــيــة حـــافـــظـــت عـــلـــى شــخــصــيــتــهــا، وال 
تمتعت األصوات املؤدية بإمكانيات تضاهي 

يبقى حضوره 
السينمائي أقّل شعبية 
من ظهوره المسرحي

يعتمد المغنّون 
اآلن على انفعاالت مبالغ 

بها حد االدعاء

تشارك هبة طوجي 
التينور الشهير بوتشيلي 

في عمل ثنائي

2223
منوعات

مديح للرسول، تذكر فضائل اإليمان وتعبر 
الله. وأخفقت غالبًا في تجسيد أي  عن حب 
طــابــع روحــــانــــي، واقـــتـــصـــرت عــلــى أن تــكــون 

أغنية بوب دينية فقط. 
لــعــل جــمــهــورًا واســعــًا يبحث عــن هـــذا الــنــوع 
مــن الــغــنــاء، وهـــو مــا جــّســده انــتــشــار فنانني 
اقتصروا على تقديم أغان دينية، مثل ماهر 
زيــن، وهو أيضًا ال يذهب بعيدًا عن أسلوب 
البوب. وقبل سنوات، ذاع اسم سامي يوسف، 
املــغــنــي األذربــيــجــانــي، وقــــدم بــلــغــات عــديــدة 

أغاني دينية، معتمدًا على أسلوب البوب. من 
، أشهر 

ً
جهته، قّدم محمد منير ألبومًا كاما

أغــانــيــه هـــي »مــــدد يـــا رســــول الـــلـــه«، وكــانــت 
خليطًا من الغناء الصوفي، وأساليب أغنية 
البوب العربية. صبغ عليها منير مامحها، 
السهل،  اللحني  والتركيب  اإليقاعات،  لتبرز 

والرتم السريع لألغنية.
وباملقارنة مع أسلوب النقشبندي وأساطني 
الديني، ليس في مصر وحدها، بل  اإلنشاد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــقــدت األغــنــيــة الدينية 
بعد  والروحاني،  التطريبي  العمق  الحديثة 
أن كانت تعتمد على ضوابط غنائية وفنية 

تمنحها مناخها الخاص.
يــمــتــاز صـــوت الــنــقــشــبــنــدي بــتــلــك املــســاحــات 
األخـــــــــــاذة مـــــع رحـــــابـــــة الــــــصــــــوت، وجــــمــــالــــه، 
وهــــي الـــســـمـــات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــكــتــاتــيــب 
واملـــشـــيـــخـــات الــديــنــيــة إلخــــــراج قــــــّراء الـــقـــرآن 
ومـــنـــشـــدي الــقــصــائــد الــديــنــيــة والــتــواشــيــح 
واملدائح النبوية. وكانت تستهدف األصوات 
الجهورة، ذات املساحة العريضة، التي تمتد 

على أوكتافني، مع وجود النفس الطويل. 
لــطــاملــا اســتــوعــب الــغــنــاء الــديــنــي الــكــثــيــر من 
األلـــحـــان الــدنــيــويــة، لــكــنــه ظـــل يــحــافــظ على 
ــة وأســـالـــيـــب تــحــفــظ لــلــغــنــاء  ــارمــ ــوالــــب صــ قــ

الديني مهابته وروحانيته.
ــارى بــلــيــغ حــمــدي  ــ فــــي أغـــنـــيـــة »مـــــــــوالي«، جــ
ــاح  فـــي لــحــنــه أســـالـــيـــب الـــغـــنـــاء الـــديـــنـــي، وأتــ
العريضة،  إبــراز مساحة صوته  للنقشبندي 
بتلك الترنيمات الشرقية وزخارفها املحفوفة 
بمزاج روحاني رحب. أصبحت هذه األغنية 
واحدة من األصوات الرمضانية التي تقدمها 
قــنــوات الــتــلــفــاز عــلــى مــر الــســنــوات. الــواضــح 
مع  اللحني  بأسلوبه  ُمــفــاِجــئــًا  كــان  بليغ  أن 
النقشبندي، بصورة تخالف ألحانه الذائعة 

التي قدمها عبر مساره.
ــــوالي«، لــحــن املــذهــب  نستذكر دائــمــًا، فــي »مـ
الــذي يـــرّدده الــكــورس، وظــل كخلفية لصوت 
والشجية، وهو  الحادة  بطبقته  النقشبندي 
يتاعب بتلوينات طربية وزخرفية، يصعب 
على كثير من األصوات الكبيرة أداءها بنفس 
االعتيادي  االبتهال  املزيج بني  هــذا  اإلتــقــان. 
ولــحــن املــذهــب اإليــقــاعــي كتوطئة أو مدخل، 
يــنــســاب عــلــيــه صــــوت الــنــقــشــبــنــدي، لينسج 

اللحن املبتهل إلى الله في قالب األغنية.
التي تعتمد  اللحنية  املــفــردات  إلــى  إذا عدنا 
فقد  الحديثة،  الدينية  األغاني  عليها موجة 
الرومانتيكي  الغناء  أساليب  على  اقتصرت 
إعـــادة توظيف ثيمات  بــاالّدعــاء، مــع  املغلف 
األلحان  إلــى  وإضــافــة  دينية شائعة.  لحنية 
الــضــعــيــفــة، اعـــتـــمـــدت عـــلـــى كـــلـــمـــات شـــديـــدة 
ــة. لــنــأخــذ أغــنــيــة وائـــــل جـــســـار »أمـــك  ــاكـ الـــركـ
ــااًل، وهــــي مــنــذ عــنــوانــهــا تــبــدو  ــثــ وأبـــــــوك« مــ
ُمـــضـــحـــكـــة! تــــقــــول: »أّمـــــــك وأبـــــــوك عـــلـــى طـــول 
حبوك، ليه إنت بقيت غصن من الشوك.. ادع 

لربك يغفر ذنبك وافتح قلبك ملا يعاتبوك«. 
االنفعالي نفسه  يعتمد جّسار على أسلوبه 
في األغاني العاطفية، مع لحن طفولي. هذا 
نعثر،  الــديــنــي.  للغناء  اقتباسه  يتم  الشكل 
أيـــضـــًا، عــلــى لــحــن آخــــر لـــه فـــي مــديــح الــنــبــي 
محمد، لحنه أشبه بأغنية اطفال رديئة. هذا 
املنحى الساذج، يذهب فيه حسني الجسمي 
أيـــضـــًا، لــيــس فــقــط فـــي الــلــحــن الــبــاهــت ألحــد 
»ابتهاالته« بل في اعتماده على لحن راقص، 
أغــاٍن وطنية. أما  هو سمة أيضًا شاعت في 
ــاب واآلخـــــرون، فــلــم يــكــونــوا أفضل  عــمــرو ديـ
حااًل بمجموعة من االبتهاالت الغنائية التي 
ألــصــقــت غــنــاء الــبــوب الــرومــانــتــيــكــي مــع ذلــك 
التي  االدعــاء، مفتقرين إلى مساحة الصوت 
ظلت مطلوبة في الغناء الديني كما في قراءة 
القرآن، وحتى في اختيار الكلمات. كان األمر 
أشــبــه بــتــأديــة أغــنــيــة ذات رتـــم ســـريـــع، وبـــدا 

األمر أشبه بأداء واجب ديني، ال أكثر.

عدنان حمدان

لم يكن لنشاهد درامــا سورية عالية السقف 
لو ما رفع النظام يده جزئيًا عن الحرّيات في 
الرسائل  بعض  بتمرير  وسمح  املسلسات، 
عـــن طــريــق الــشــخــصــيــات والــــحــــوارات، لــذلــك 
جاءت كوميديا 2019 بسقف جرأة عاٍل، لكن 
فـــي ظـــل غــيــاب صــنــاعــة الــكــومــيــديــا الفعلية 

القادرة على اإلبهار.
قبل عام، أعلنت شركة »إيمار الشام« نيتها 
إنـــتـــاج مــســلــســل كــومــيــدي بــصــيــغــة جــديــدة، 
تــقــوم عــلــى الــســيــنــاريــوهــات املــتــعــددة ضمن 
قالب اللوحات املنفصلة املتصلة. كتب النص 
أعمال  باقتباسه من  الشهير  كــيــوان،  شــادي 
سورية معروفة، ال سيما مسلسات الكاتب 
مــمــدوح حــمــادة واملـــخـــرج هــشــام شربتجي. 
شاركه السيناريو مجموعة كتاب شباب، في 
حني لعب أدوار البطولة فنانون أصحاب باع 
تحسني  حسام  منهم  الكوميديا،  فــي  طويل 
بيك، وأمل عرفة، وآمال سعد الدين، ومحمد 

حداقي، وغادة بشور وشادي الصفدي.
مت للمخرج حسام الرنتيسي 

ّ
دفة اإلخراج سل

ًرا في 
ّ
تـــجـــذ ــا، وأعــمــقــهــا 

ً
شخصياته طــغــيــان

وعــفــويــتــهــا،  وصــدقــهــا  لبساطتها  الـــذاكـــرة، 
ولجمالية أدائه لها.

الــتــنــقــيــب فـــي تـــاريـــخ املـــســـرح والــســيــنــمــا في 
اللبنانية  األهلية  الحرب  مرحلة  في  لبنان، 
لـــه، في  أعـــمـــاٍل  ــة 

ّ
قــل يــكــشــف  ـــــ 1990(،   1975(

بجدارة  ه، 
ّ
تحتل الــذي  الكبير  الحجم  مقابل 

 براعة زياد 
ّ
ومصداقية، شخصية نجيب. كأن

الرحباني في ابتكار شخصياٍت تحافظ على 
واالنفعالية،  والحقيقية  الشعبية  نضارتها 
قـــات 

ّ
ــواء بـــلـــد واجــــتــــمــــاع، وتـــمـــز ــ وتـــكـــشـــف خــ

ــم  ــهـ ــاتـ ــاقـ ــقـ ــشـ نـــاســـهـــمـــا وانــــكــــســــاراتــــهــــم وانـ
أو  الشخصيات  تبرئة  دون  مــن  وضياعهم، 
محاكمتها تجد في شخصية نجيب إمكانية 
ــراِقــــب وتـــصـــمـــت، وعــنــدمــا  ــ

ُ
ــا ت

ً
أن تـــكـــون عــيــن

قواًل  فتقول  تهدأ  ثم  فتهاجم،  تثور  تغضب 
 تفسيٍر أو سرد.

ّ
سلًسا لكنه أعمق من كل

األستاذ عبد األمير ُيدرك أن هناك مؤامرة، وأن 
ته تكمن في كشفها. مشفى اضطرابات  مهمَّ
نفسّية يختزل بلًدا، يختزله »ساندي سناك« 
أفــــراًدا يأتون  الــذي ُيصيب  قبله. »الــجــنــون« 
إلـــى املــشــفــى محّملني بــارتــبــاكــات ومــخــاوف 
 مــن »جــنــون« بلٍد 

ٌ
وأحـــقـــاٍد ونـــزاعـــات منبثق

يهوي، يومًيا، إلى قعٍر غير منتٍه. إزاء مناٍخ 
كــهــذا، يــحــاول عبد األمــيــر أن يــكــون بوصلة 

نديم جرجوره

رفيق  اللبناني  املــمــثــل  بــني  الــفــصــل  يصعب 
ــي مـــســـرحـــيـــة  ــ ــم وشــــخــــصــــيــــة نـــجـــيـــب فــ ــجــ نــ
لـــزيـــاد   ،)1978( شـــــــو؟«  ــكـــرا  ــبـ لـ »بـــالـــنـــســـبـــة 
الراحل صباح  املمثل،  واقــع.  الرحباني. هذا 
بشخصية   

ٌ
ُمـــرتـــبـــط  ،2019 مــــايــــو/أيــــار   13

ًيا، في مخّيلة كثيرين، ينتمون إلى 
ّ
نجيب كل

أكثر من فئة عمرية. ورغم تأدية نجم أدواًرا 
أميركي  »فيلم  فــي مسرحية  أحــدهــا  أخـــرى، 
أن   

ّ
إال ـــا، 

ً
أيـــض لــلــرحــبــانــي   ،)1980( طـــويـــل« 

نجيب طاٍغ، ونبرة صوته حاضرة، وغضبه 
فاعل لغاية اآلن. ومع أن عبد األمير، األستاذ 
أميركي طويل(،  )فيلم  املــؤامــرة  عن  الباحث 
فـــردي وجماعي،  يــوغــل فــي الوعـــي لبناني، 
كنتيجة  مــعــهــا  ــعــامــل 

َ
ُيــت أهــلــيــة  ــرٍب  ــ حـ إزاء 

ــحــاك ضــد »الــبــلــد الــبــريء« 
ُ
ملـــؤامـــرات جــّمــة ت

نجيب،  أن حساسية  إال  الطّيب«،  و»الشعب 
العفوي، وعصبّيته، وموقعه كشاهٍد  وحّبه 
ــدي ســـنـــاك«  ــانــ »بـــــار« األشــــهــــر »ســ ــل الــــــ ــ داخــ
 

ّ
عـــلـــى مــــســــارات ومـــصـــائـــر وحــــــــاالت، تــحــتــل

ب أدواًرا أخرى، لن  غيِّ
ُ
املشهد برّمته، وتكاد ت

التقّدم على نجيب، وعامله  يوًما من  تتمّكن 
وأحاسيسه وحضوره.

 يـــتـــوافـــق مـــع مــــــزاٍج شــعــبــي عـــام، 
ْ
وهــــــذا، إن

ــل كــثــيــرون التغاضي 
ِّ

ُيــخــاِلــف وقــائــع ُيــفــض
 
ّ
عــنــهــا، لسهولة الــتــغــاضــي. وقــائــع تــقــول إن

لنجم أدواًرا مسرحية وسينمائية متنّوعة، 
 مـــن رغــبــة 

ٌ
 اشــتــغــالــه الــتــمــثــيــلــي مــنــبــثــق

ّ
وإن

وحقيقية،  حّية  شخصيات  تقديم  في  فنّية 
أقــدر املمثلني على  يبدو أن رفيق نجم أحــد 
أمــام  لعفويته وســاســة حــضــوره  تقديمها، 
الكاميرا أو على خشبة املسرح. نجيب أكثر 

فــي أولــــى تــجــاربــه، مــا أثــــار حفيظة البعض 
ــنــــاء هــــويــــة لــلــمــســلــســل  ــلـــى بــ ــــول قــــدرتــــه عـ حــ
 الــقــصــة تــقــوم على 

ّ
الــكــومــيــدي، خــصــوصــًا أن

قصة الجيران القاطنني في بناء واحد.
لــآمــال، حيث  فــجــاءت مخيبة  النتيجة،  أمــا 
»بقعة  أســر سلسلة  مــن  الحكاية  تــتــحــّرر  لــم 
كاريكاتيرات وقصص  مع  والتقاطع  ضــوء« 
 ،

ً
حــفــرت فــي ذهـــن الــجــمــهــور الــســوري طــويــا

القادمة من  فــي بناء الشخصيات  تــرّهــل  مــع 
ــة؛ فــبــدا  مــنــاطــق مــحــلــيــة مــخــتــلــفــة فـــي ســـوريـ
االفــتــعــال واضــحــًا مــع الــخــشــيــة مــن تكريس 
بــيــئــات معينة من  أبــنــاء  صـــورة نمطية عــن 

سورية، بسبب ضعف معالجة النص.
أما الحكاية، فجاءت بسيناريوهات متعددة، 
تبدأ بنقطة واحدة، وتفترق ليشاهد املتفرج 
لــوحــتــني أو ثــاثــا بــدايــة مــن نقطة االفــتــراق. 
الــغــرابــة أن الــلــوحــات ال تتشابه، وهـــذا ليس 
ــالــــضــــرورة، لــكــنــهــا ال تـــقـــّدم وجـــهـــات نظر  بــ
بل  الــجــمــهــور،  ــع 

ّ
تــوق كــمــا  للقضية  مختلفة 

جاءت منفصلة عن بعضها من حيث زاوية 
الـــطـــرح، وحــتــى املــمــثــلــني، ومـــكـــان األحـــــداث؛ 
فــانــتــقــل املــشــاهــد خـــال الــحــلــقــة نــفــســهــا بني 
ثاث أو أربــع قصص، ال حيز مكانيًا يجمع 
بينها، وال فكرة واحــدة تلم شمل ما تبعثر 

من مشاهد.
بــاملــقــابــل، أصـــــّرت شـــركـــة »ســـمـــا الـــفـــن« على 
الــرابــع عشر من »بقعة ضــوء«،  الجزء  إنتاج 
وأعادت املخرج سيف الشيخ نجيب، العامل 
فــــي الــــخــــارج مـــنـــذ ســــنــــوات، لـــيـــخـــرج الـــجـــزء 
الــجــديــد ضــمــن ورشـــة كــتــابــة، أشـــرف عليها 
ــمـــد قــــّصــــار، لـــكـــن الــتــعــثــر  الــســيــنــاريــســت أحـ
فــي إيــجــاد نــصــوص مــنــاســبــة دفـــع عمليات 
الــتــصــويــر لــلــتــأخــيــر والــتــأجــيــل عــــدة مــــرات. 

وكــانــت النتيجة شـــارة ركــيــكــة تــهــني أســمــاء 
ــلـــني فــــي املـــســـلـــســـل وتــــســــيء لــرصــيــد  ــامـ ــعـ الـ

املسلسل في ذاكرة الجمهور.
ــقــــف الــــعــــالــــي لــبــعــض  ــغـــي الــــســ ــلـ وهـــــــــذا ال يـ
لوحات »بقعة ضوء«، وخاصة تلك املرتبطة 
بــســيــطــرة األمـــــن عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، في 

ــيـــحـــاول إلـــصـــاق  ــام لـ ــنـــظـ هـــامـــش يــفــســحــه الـ
مــشــاكــل الـــبـــاد بــالــعــقــلــيــة األمــنــيــة، مـــن دون 
الــســمــاح بــاالقــتــراب مــن الــخــطــوط الــحــمــراء، 
ــة، فـــي حـــني يغيب  ــرئــــاســ وهــــي الــجــيــش والــ
فالجمهور  للوحات؛  واملدهش  املتني  الحبك 
يستمتع بأداء املمثلني وعفويته، لكنه يتوقع 

ذكاء  ال  اللوحة، فحيث  تتحرك  كيف  مسبقًا 
فـــي املــعــالــجــة وإدهـــــــاش فـــي األحـــــــداث تفقد 
آخر  األشــهــر  الكوميدية  الــســوريــة  السلسلة 
الشركة  يدفع  أن  يجب  ما  البراقة،  مامحها 
إلى التفكير جديًا بإنهاء السلسلة والتفكير 

بعمل كوميدي جيد.

أن يصنع  الحبكة. يحاول  نــواة  أو  الحكاية، 
مــن »وعـــيـــه« وقــائــع ُيــدركــهــا وحــــده. يــحــاول 
أن ُيعّري املخّبأ فيذهب بعيًدا في هلوساٍت 
يغيب  التي  وتلك  متناقضة  غير  ومــتــاهــاٍت، 
ــقــيــمــون مــعــه فـــي املــشــفــى 

ُ
فــيــهــا اآلخـــــــرون، امل

نفسه. لكن هذا غير متمّكن من الظهور على 
ــاد الــرحــبــانــي  خــشــبــة املــســرح لـــوال بــراعــة زيــ
ولـــوال سحر  ُصــنــع شخصياٍت حقيقية،  فــي 
ل بنبرٍة أو حركٍة أو 

ّ
خاٍص برفيق نجم، يتمث

صوٍت أو كيفيِة أداٍء وقول.
بني نجيب وعبد األمير، يحضر رفيق نجم 
ل بخيبة 

َّ
ُمعط لكن حضوره  ــ 2019(.   1952(

 
ّ

أهلّي هش نشوء سلم  مع  وانكماش،  وقهر 
ح تحت ضرباٍت كثيرة 

ّ
وناقص في بلٍد يترن

ومختلفة.
في  الكامل، شــارك نجم  االعتكاف شبه  قبل 
 

ّ
أقــل فيها  بــقــي حــضــوره  أعــمــال سينمائية، 

شــعــبــيــة لـــه مـــن األعـــمـــال نــفــســهــا أواًل، ومــن 
شخصيتي نجيب وعبد األمير ثانًيا. وهذا 
رغــم تعاونه مع مــارون بــغــدادي في »لبنان 
وبـــرهـــان   ،)1988( والـــبـــخـــور«  الــعــســل  بــلــد 
وفولكر   ،)1981( اللقاء«  »بيروت  في  علوية 
قــبــل   ،)1981( »املــــــــــــزّور«  فــــي  شــــلــــونــــدورف 
سم 

ّ
انتقاله إلى تجربة سينمائية لبنانية، تت

بمنطق تجاري بحت، خصوًصا مع سمير 
الغصيني.

ــاٍس،  رحــــل رفـــيـــق نــجــم فـــي لــحــظــِة تــخــّبــٍط قــ
ــعــانــيــه بـــيـــروت الــتــي لــهــا فـــي شخصياته 

ُ
ت

املــســرحــيــة والــســيــنــمــائــيــة أكــثــر مــن حــضــوٍر 
ــاّد،  ــ ــاٍك حـ ــ ــبـ ــ وصــــــــورة. يـــرحـــل فــــي لــحــظــة ارتـ
تــعــيــشــه املــديــنــة ونـــاســـهـــا، هـــو املــتــمــّكــن من 
التقاط نبض املدينة ذات زمن، ومن اختزال 

مواجع ناسها دائًما.

الكوميديا السورية: سقف عاٍل بال مضمونرفيق نجم: سحر خاص
رغم محاولة رفع 

سقف الخطاب النقدي 
في األعمال الكوميدية 
السورية الرمضانية، إال أن 
المحتوى جاء ضعيفًا، 

يفتقد إلى متانة البناء

سالم أبو ناصر

طوجي،  هبة  اللبنانية  واملمثلة  املغنية  أعلنت 
ــتـــغـــرام، عن  عــبــر حــســابــيــهــا عــلــى تــويــتــر وإنـــسـ
مــشــاركــتــهــا الــغــنــائــيــة فـــي فــيــلــم »عـــــاء الـــديـــن« 
الــجــاري. العمل  املقرر عرضه يــوم 24 مايو/أيار 
مــن إنــتــاج شركة والــت ديــزنــي العاملية، وإخــراج 
جاي ريتشي، وتأليف جون أوغست. يشارك في 
البطولة النجم العاملي ويل سميث بدور الجني 
األميرة ياسمني، ومينا  بــدور  وناعومي سكوت 

مسعود سيكون من نصيبه عاء الدين.
تــقــدم طــوجــي دور أمــيــرة ديـــزنـــي، وذلــــك بوضع 
صـــوتـــهـــا عـــلـــى شــخــصــيــة يـــاســـمـــني فــــي نــســخــة 
الفرنسية،  إلــى  اإلنكليزية  من  املدبلجة  الشريط 
إضافة إلى أغنية املقدمة، وباقي أغنيات الفيلم. 
بــالــتــالــي، تـــكـــون مـــشـــاركـــة طـــوجـــي هـــي الــثــانــيــة 
األولــى عام  لها في عالم ديزني بعد مشاركتها 
العربي  العالم  فــي  نجمها  سطع  فبعدما   .2016
الشهير  املوسيقي  البرنامج  فــي  مشاركتها  إثــر 
الــفــرنــســيــة، وتــمــيــزهــا في  فــويــس« بنسخته  »ذا 
أداء األغــنــيــة الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، بــســطــت لها 
اســتــديــوهــات ديــزنــي ذراعــيــهــا، وضــمــت صوتها 
»إلينا  التلفزيونية،  أعمالها  أهــم  مــن  إلــى واحــد 
ــــور«، وهــــو مــســلــســل كـــرتـــونـــي أمــيــركــي  ــالـ ــ مـــن آفـ
الكاتبة  الــعــربــيــة  إلـــى  دبلجته   ،2016 عـــام  صـــدر 
إيمان النجار، بينما قامت بإخراج أغاني العمل 
املوسيقية املصرية جيهان ناصر. بعدها، ُعرض 

على قــنــاة »ديــزنــي الــشــرق األوســـط« بتاريخ 29 
طــوجــي  اخــتــيــرت   .2016 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــتــأديــة أغنية الــبــدايــة، لكن األخــيــرة تــأخــرت في 
باملغنية  نــاصــر  فاستعاضت  األغــنــيــة،  تسجيل 
املصرية رنا عادل كبديل مؤقت عن طوجي، لكن 
األمر لم يستمر على هذا الحال، إذ أعلنت ديزني 
اســتــبــدال أغــنــيــة املــقــدمــة بـــأخـــرى مــغــايــرة بـــأداء 

طوجي وإخراج املوسيقي أسامة الرحباني.
هذا العمل كان بداية حقيقية للسوبرانو الشابة، 
لتسلك طريقها نحو العاملية والنجومية. عشرات 
إليها  ألبومات، ُيضاف  املنفردة وأربعة  األغاني 
املسرحية  عـــروض  خــال  حققته  الـــذي  نجاحها 
العاملية »إزمــيــرالــدا« التي مــرت مــن خــال بلدان 
عــديــدة، مثل بريطانيا ولــبــنــان وكــنــدا وتــايــوان 
ــّوه  ــ ــا، ونـ ــ ــيـ ــ ــرا وفـــرنـــســـا وروسـ ــويـــسـ وتـــركـــيـــا وسـ

كثيرون بأدائها الغنائي واالستعراضي.
أثـــبـــتـــت طـــوجـــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــقـــارعـــة فــنــانــني 
في  والعالم  العرب  أنظار  وجــذب  وعامليني  كبار 
املهرجانات واملحافل املوسيقية. موهبة بالتأكيد 

لن تتنازل ديزني عنها بسهولة، بدليل اختيارها 
لعمل  املوسيقية  الواجهة  لتكون  الثانية  للمرة 
سينمائي كامل لم يسبق ملطرب/ة عربي/ة أن نال 
مثل هذه الفرصة. ومما يزيد من ظهور طوجي، 
إضافة إلى دورهــا في »عــاء الدين«، مشاركتها 
املرتقبة ضمن فعاليات مهرجانات األرز الدولية 
املقرر إطاقها بتاريخ 29 يونيو/حزيران القادم، 
حيث ستشارك التينور العاملي أندريا بوتشيلي 
في ديو سيجمعهما في الليلة األولى من انطاق 
فعاليات املهرجان؛ وذلــك بعد أن أعلنت طوجي 
خــبــر مشاركتها مــن خـــال تــغــريــدة عــبــر تويتر، 
تعبر فيها عن مدى سعادتها وفخرها لدعوتها 

للتعاون مع التينور الشهير في ديو مشترك.
ــذه الــــــدعــــــوة مـــــن قــــبــــل رئــــيــــس لــجــنــة  جــــــــاءت هـــــ
ــات، الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع. كــمــا  ــانــ ــهــــرجــ املــ
سيشارك في الحفل نحو 70 عازفا موسيقيا من 
املعهد  من  اللبنانية  الفيلهارمونية  األوركسترا 
)الــكــونــســرفــاتــوار(،  للموسيقى  الــعــالــي  الــوطــنــي 
إضافة إلى 60 منشدا ومنشدة من جوقة جامعة 
املــاســيــتــرو مارتشيللو  بــقــيــادة  الــلــويــزة  ســيــدة 
ــا الــلــيــلــة الــثــانــيــة مـــن حــفــل املـــهـــرجـــان،  روتــــــا. أمــ
فستقام يوم السبت 13 يوليو/تموز تحت عنوان 
نخبة  الحفل  سيحيي  حيث  ليبانون«  »سمايل 
مشهدية  ضمن  اللبنانية  الكوميديا  نجوم  مــن 
مشتركة سيقوم بكتابتها الشاعر نزار فرنسيس 
ــراج نــاصــر فــقــيــه، بــالــتــعــاون مــع املوسيقي  ــ وإخـ

ميشال فاضل.

خلٌط بين الديني والدنيوي

محمد حداقي في »كونتاك« )المكتب اإلعالمي لإلنتاج(

ُتقّدم مشاركات 
غنائية في فيلم 
»عالء الدين« الذي 
يُعرض قريبًا 
)هيا السويد / 
فرانس برس(

رفيق نجم أثناء العرض السينمائي لـ»بالنسبة لبكرا شو« )فيسبوك(

)Getty/أخفقت معظم هذه األغاني في تجسيد أي طابع روحاني )الشاذلي بن إبراهيم

في السنوات األخيرة، راح مغنّو البوب العربي يصدرون ابتهاالت دينية، تزامنًا مع حلول رمضان، 
إلّا أنها جاءت بقوالب لحنية رومانتيكية، وكلمات ال تخلو من االبتذال

االبتهاالت الرمضانية

طوجي وعالء الدين وبوتشيلي

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

نقدرحيل

تدين الموسيقى العربية 
لألساليب الدينية في الغناء، 

وأيضًا في قراءة القرآن، 
إذ تأسس وعي كثير من 
الموسيقيين على ذلك. 
ولعّل أم كلثوم ورياض 
السنباطي هما أبرز مثال 

على تطور الغناء الديني. 
كالهما، الّست والملّحن، 

تشكلت جذورهما الغنائية 
واللحنية من تقاليد الغناء 
الديني، المرتبطة بالقصائد 

والتواشيح واالبتهاالت، 
وقراءة القرآن. من هنا، 

لّحن السنباطي ألم كلثوم 
عددًا من أعمالها 

الدينية الشهيرة.

أم كلثوم 
والسنباطي
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الخارجي،  بالفضاء  مغلقًا  شريطًا  ودمجت 
بالالمحدود، لينتج عن ذلك نصٌب تذكاري، 
جــداريــة الــزمــن الـــراهـــن، يظهر عــبــرهــا كفاح 
باختصار،  الحرية.  أجــل  من  األبــدي  الشعب 
العمل هو عبارة عن واقع في قلب واقع، رحلة 
إلى بداية ونهاية الزمن. والحياة في فلسطني 
تشبه أنشوطة كما لم تكن في يوم من األيام؛ 
ـــبـــعـــد. كــفــاح 

ُ
ــن خـــريـــطـــة الــــعــــالــــم، ت تــســقــط عــ

الشعب الفلسطيني فقد مركزه، وأريد إبداع 
عدة  مــن  القصة  على  النظر  فيه  يتركز  عمل 
زوايـــا وحــيــث لكل مشهد أهمية، وكــل حياة 
العمل  استمد هذا  األكبر.  بالصورة  متصلة 
إلهامه من فن النهضة، ومصطلح »النهضة« 
يعني حرفيًا إحياًء وانبعاثًا. ما ُيرعبني اآلن 
هو أن تموت القصة الفلسطينية؛ أن تصبح 

أيقونة دينية بال هالة.

التي  التقنيات  عن  حدثنا  بصريًا،  مذهل  العمل   ■
استخدمتها في تشكيله؟

يــمــكــن الـــقـــول إنــنــي أســتــخــدم آلـــة تــصــويــري 
أحيانًا مثلما يستخدم الرسام فرشاة الرسم، 
ولــكــنــنــي فـــي هــــذا الــعــمــل ربـــمـــا اســتــخــدمــت 
ألــوان هذه الصور بمثابة ألــوان الرسم. ومع 
ذلــــك ســيــظــل أســـــاس الــتــلــويــن فــوتــوغــرافــيــًا 
هنا،  وألــٍم حقيقيني.  ممتزجًا بصراٍع  دائمًا، 
تتحّول النيران املنتشرة والنجوم املتوهجة 
إلى غيوم طافية  للدموع،  املسيلة  والــغــازات 
ــر املـــخـــيـــلـــة،  ــيـ ــثـ ــه، وتـ ــتـ ــويـ ــيـ ــل حـ ــمـ ــعـ تـــمـــنـــح الـ
تجعلها تقفز من بعد إلى آخر، من غزة إلى 

العالم، ومن العالم إلى ما هو أبعد. 

حـــني رأيـــــت مــســيــرة الــــعــــودة الـــكـــبـــرى ألول 
مـــرة عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز، بـــدت لــي مشهدًا 
ــنـــاس  ــواقــــــع. الـ ــلـــى الــــ ــًا، يـــعـــلـــو عـ ــيــ ــالــ ســــوريــ
يغرقون في الدخان، ال يردعهم إطالق النار 
عليهم، تلتقطهم الصور في مواقف تشعر 
إنــهــا إنــجــيــلــيــة، كــمــا لـــو أنــهــا مـــأخـــوذة من 
رسوم جدارية ملّونة في كاتدرائية قديمة. 

استغرق مني هذا العمل القائم على القص 
 ونــهــارًا، 

ً
والــلــصــق حــوالــي 700 ســاعــة، لــيــال

فــي الظلمة فــي أحــيــان كثيرة إال مــن ضوء 
ينبعث من الصور التي أقّصها ثم ألصقها، 
ــًا أفـــتـــش عـــن املـــكـــان الـــــذي يــمــكــن أن  ــمــ ودائــ
املــرات اكتشفُت  العديد من  تتركب فيه. في 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة بــعــد الـــعـــودة والــنــظــر إلــى 
الـــصـــورة نــفــســهــا مــئــات املـــــرات. خـــالل هــذه 
الـــســـاعـــات، آخـــر شـــيء أردت أن يــحــدث لي 
هو أن تخّدرني هذه الصور الفوتوغرافية، 
ــب 

ّ
ــّدر بـــالـــفـــعـــل. تــطــل ــخـــ  والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا يـــ

ــاء الــعــيــنــني يــقــظــتــني لــكــي  ــقــ  مـــنـــي األمــــــر إبــ
أنـــــســـــج هــــــــذه الــــــصــــــور بـــاملـــخـــيـــلـــة نــســجــًا 
. وخــــالل هـــذه العملية بــــدأت كل 

ً
مــتــواصــال

شــخــصــيــة مـــن شــخــصــيــات الـــصـــور بــروايــة 
ــــري،  ــا أمــ ــلـــمـــت لـــهـ قـــصـــة خــــاصــــة بــــهــــا، وسـ

وتركتها تأخذ بيدي. 

ــؤالء الــــذيــــن يـــظـــهـــرون فــــي الـــصـــور  ــ ــ ■ مــــن هــــم هـ
الفوتوغرافية؟ هل تعرف أي قصة من قصصهم؟ 

وكيف كانت ردود الفعل على هذا العمل؟   

أجراه: محمد األسعد

■ »مسيرة العودة الكبرى« هو أول عمل 
من أعمالك الفنية يتخذ شكل دائرة، ماذا 

تود أن تقول بذلك؟
هـــذه الــــدائــــرة، بــقــطــرهــا الــــذي يــبــلــغ املــتــريــن، 
تتضمن أكــثــر مــن ألـــف صـــورة فــوتــوغــرافــيــة 
التقطها صحافيون من غزة؛ عطية درويش 
ومحمد  فتحي  ومــجــدي  محمد  ومــصــطــفــى 
الــذيــن  للفلسطينيني  عــمــرة،  أســعــد وأشــــرف 
يـــوم جــمــعــة مــنــذ شــهــر آذار/  يتجمعون كــل 
مـــارس 2018 إلنــهــاء االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي. 
ما قمُت به هو تركيب هذه الصور، ذّوبتها 
معًا، لخلق أكثر من واقع جديد، عالم جديد. 

نور المغربي

غدت اللهجات املحكية موضع اهتمام متزايد 
لــــدى الــبــاحــثــني فـــي الــلــغــويــات والــــدراســــات 
الــســيــوســوثــقــافــيــة واألنــثــروبــولــوجــيــا، بعد 
فترة طويلة من اإلهمال الذي ما يزال بعض 
ــّررونـــه بــدفــاعــهــم عن  ــبـ املــشــتــغــلــني بــالــلــغــة يـ
الــفــصــحــى، واعــتــقــادهــم أن الــعــامــيــات تشّكل 
خطرًا عليها. ظهرت العديد من األبحاث مع 
وأتبعها  ومــنــاهــجــه،  اللسانيات  علم  ــور 

ّ
تــط

ــي اخـــتـــّصـــت  ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــــاجـ ــعـ ــ ــعــــض املـ صـــــــــدور بــ
بتراكيبها ومعانيها وجذور مفرداتها، مثل 
العامية  اللهجة  العامية في  األلفاظ  »معجم 
وتفسير معانيها« لـ أنيس فريحة، و«معجم 
األلفاظ الدخيلة في اللهجة العراقية الدارجة« 
لـ رؤوف البزركان، و«معجم الكلمات واأللفاظ 
الــعــثــمــانــيــة-الــتــركــيــة الــدخــيــلــة فـــي الــلــهــجــة 

العامية األردنية« لـ أحمد شقيرات وغيرها.

في هذا السياق، صدر حديثًا »معجم تأثيلي 
الفلسطينية..  اللهجة  في  األعجمية  لأللفاظ 
عربي – عربي – إنكليزي« عن »مركز أبحاث 
املـــــــوروث الـــشـــفـــوي الــفــلــســطــيــنــي« الـــتـــابـــع لـ 
السامية  اللغات  »جامعة بيت لحم« ألستاذ 
مــعــني هـــلـــون، بـــاالشـــتـــراك مـــع أســـتـــاذ األدب 
ــاذة  ــتـ الـــحـــديـــث إبـــراهـــيـــم أبــــو هــشــهــش، وأسـ
الــلــغــة الــعــربــيــة نـــاديـــة بــنــي شــمــســة. يشير 
بــغــزارة  ق 

ّ
تتعل خالفية  مسألة  إلــى  التقديم 

فون، أنها »لم 
ّ
األلفاظ الدخيلة التي يرى املؤل

املــتــواصــل بالشعوب  االحــتــكــاك  تـــأت بسبب 
ــاءت أيــضــًا مــن رغبة  األخــــرى فــحــســب، بــل جـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــرفــة الــشــعــوب 
ــــي مـــواكـــبـــة  ــه فـ ــبــ األخـــــــــرى وثــــقــــافــــاتــــهــــا، وحــ
الــحــضــارات املـــجـــاورة«. عــلــى غـــالف الــكــتــاب، 
تعداد للغات التي تّم االقتراض منها، وهي: 
البهلوية واليونانية والالتينية والسريانية 
اللغات  من  وغيرها  والعثمانية  والفارسية 
ــر الــســيــاق الــتــي  الــقــديــمــة والــحــديــثــة مـــع ذكــ
وردت فيه، ما يضمر فرضية البحث القائمة 

جدارية 
العودة الكبرى

يعود المعجم إلى 
اللغات التي تّم االقتراض 

منها كالبهلوية 
واليونانية والالتينية 

والسريانية والفارسية 
والعثمانية مع ذكر 

السياق التي وردت فيه

يقّدم الفنان الفلسطيني 
قريبًا عمله »مسيرة 

العودة الكبرى« والذي 
يعيد فيه تركيب الواقع 

الفلسطيني، مستهلمًا 
فن عصر النهضة. 
بمناسبة الذكرى 71 

للنكبة، هنا حديث مع 
الفنان

األلفاظ األعجمية في اللهجة الفلسطينية اقتراض عبر آالف السنين

حبال معقودة إلى الرمل

ستيف سابيال في رحلة إلى البداية والنهاية

نحُن محاَصرون 
في قّصتنا وهذا العمل 

محاولة إفالت

يؤّصل المعجم
المفردة بإحالتها 

لكلمات في الحقل 
الداللي نفسه

لكّل مشهد أهمية 
ألّن كل حياة متصلة 

بالصورة األكبر
ُولد ستيف سابيال في القدس المحتلة 
غــادرهــا   2007 وفـــي   .1975 عـــام 
برلين.  في  يستقر  أن  قبل  لندن،  إلــى 
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لقاء

كتاب

قصائد

في ذكرى النكبة

الــنــاس قصص ال تنتهي. أريـــد من  لــهــؤالء 
الــنــاس، وأن يقيم  شاهد أن يعرف هــؤالء 

ُ
امل

صــلــة مــعــهــم. الــكــثــيــرون مــنــهــم ُجـــرحـــوا أو 
العمل يبدو باعثًا على  قتلوا. ومع أن هذا 
الــكــآبــة، إال أن مــن شــاهــدوه تــوالهــم شعور 
 بـــالـــقـــوة واألمـــــــــل. وأســــعــــدنــــي أن بــعــضــهــم 
الــتــقــط مــعــنــى الــنــهــضــة فـــي الــعــمــل، معنى 
ــلــــق عــلــيــه اســـم  ــى الـــحـــيـــاة، وأطــ الــــعــــودة إلـــ
»كنيسة سيستني الفلسطينية«. هذا العمل 
ــقــــى ضــــوءًا  أثــــــار مـــشـــاعـــر مــــن شــــاهــــده، وألــ
جديدًا على هذا الواقع الذي ال يكاد ُيصّدق 
الفلسطينيون  األرض.  عــلــى  مـــوجـــود  أنــــه 
ــــي قـــصـــتـــهـــم، وهـــــــذا الــعــمــل  مــــحــــاصــــرون فـ

عــلــى الــلــهــجــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي امــــتــــداد أو 
املعيارية، وهو موضوع  العربية  للغة  تفّرع 
املعجم يضع  أن  كما  والنقاش.  للجدل  قابل 
»اســتــعــارة«  تــم  الــتــي  اللغات  بــني  السريانية 
ــاظ الــدخــيــلــة مــنــهــا، وكـــأنـــه يــســاويــهــا  ــفــ األلــ
بينما  والــفــارســيــة،  والــيــونــانــيــة  بالالتينية 
بالد  شــعــوب  بها  تحّدثت  أساسية  لغة  هــي 
الخامس  القرن  منذ  الشام، ومنها فلسطني، 
عــشــر قــبــل املـــيـــالد، وقــبــل أن يــتــكــلــمــوا اللغة 
السنني.  بمئات  الحالية  بصيغتها  العربية 
افــتــراضــات مشابهة في  الــعــثــور عــلــى  يمكن 
ــات أجــراهــا بــاحــثــون فــي بــلــدان عربية  دراســ
أخرى حول لهجاتهم املحكية، وهم ينطلقون 
نحو  ينزعون  الــعــاّمــة  أن  مفادها  مقولة  مــن 
االقتصاد في اللغة واستبدال أو تغيير نطق 
بعض األحرف بصورة أيسر بالنسبة إليهم، 
وبالتالي فإن جميع اللهجات العربية مرّدها 

الفصيحة.
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة مــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــم بـ ــ ــــجـ ــعـ ــ يـــــتـــــنـــــاول املـ
املـــصـــطـــلـــحـــات لـــيـــشـــرحـــهـــا مــــثــــل مــصــطــلــح 
اللغات  الـــذي ُيطلق على  الــواســطــة«  »الــلــغــة 
ــة مــــــا، ثــم  ــغـ ــــن لـ ــفــــاظــــًا مـ ــتــــي اســــتــــعــــارت ألــ الــ
ــــرى حيث  انــتــقــلــت بــواســطــتــهــا إلــــى لــغــة أخـ
البهلوية  بني  الواسطة  اللغة  العربية  كانت 
والـــســـريـــانـــيـــة مـــن نـــاحـــيـــة، وبــــني الــفــارســيــة 

والتركية من ناحية أخرى. 

يـــســـتـــجـــوب ويــــتــــحــــدى اآللـــــيـــــات املــطــلــوبــة 
لإلفالت، للتحرر.

■ هـــل يــمــكــنــك وصــــف انــتــقــالــك مـــن الــتــجــريــد إلــى 
على خط  تسير  ال  ســرديــة  فــي قصة  التشخيص 

واحد؟ 
قـــد يـــكـــون الــتــجــريــد هـــو أســـهـــل مـــســـار نحو 
لــة قــضــايــا فـــي الــصــمــيــم، مــثــل الــوطــن  مــســاء
ــذا مـــا فــعــلــتــه طـــوال  واالحـــتـــالل واملــنــفــى، وهــ
سنوات، ولكن أحيانًا ال وجود ملسار إال مسار 
مواجهة هذه الوقائع. ال أرى أن عملي ينتقل 
العكس. كل  أو  التشخيص  إلــى  التجريد  من 
شــــيء، بــالــنــســبــة لـــي، يعتمد عــلــى املــشــاريــع 
التي أباشرها، وعلى أي مرئيات تطلب مني 
أن أعــمــل بــهــا. وأشــعــر أن الـــصـــورة يــجــب أن 
تخدم مقاصد الفنان مباشرة وليس العكس. 
وأقول دائمًا أن في استكشاف أعماق الصور 
والرحيل معها بال خوف سحٌر، وأي سحر. 
إن أول صــورة، أو ربما أصعب صورة يمكن 
تجاوزها، هي صــورة الــذات. فــإذا تم احتالل 
الــــذات، فــإن مــا ستعكسه مــرآتــهــا عندئذ هو 
إلى عمله هو  الواقع دائمًا. وما نحتاج  هذا 
إعــادة تخيل هــذه الصورة املنحرفة  الشفاء؛ 

للذات وبنائها مجددًا. 

تصويب

حفر في لغة أرض الكالم

بحثُت عن مفاتيحهم في األقفال

بداية من  زوايا من فلسطين، عنوان سهرة رمضانية تقام  إلى  افتراضيّة  رحلة 
المصّورة  خاللها  تقّدم  الناصرة،  في  الثقافّي«  المها  »مقهى  في  ليًال  التاسعة 
الفلسطينية سهر روحانا مجموعة من أعمالها الفوتوغرافية التي وثقت فيها 
للزوايا الفلسطينية بعضها ال يزال مأهوًال فيما تعود أخرى إلى قرى ُهّجر منها 

سكانها.

بتنظيم مجموعة 5000، يحتضن غدًا »بيت مها« في عكا ندوة بعنوان كنا وما 
إلى تاريخ قرى فلسطينية تعرّضت  البكري وفيها يعود  طارق زياد  للباحث  زلنا 
والتجارية  والثقافية  االجتماعية  الحياة  مجاالت  يضيء  حيث   1948 في  للتهجير 
والتوثيق  الفوتوغرافي  التصوير  على  البكري  يعتمد  فيها.  والفنية  والعمرانية 

الشفوي.

العربية« في حيفا  الثقافة  اليوم »جمعية  النكبة، تقيم  الذكرى 71 من  بمناسبة 
معالمها  لتروي  الفلسطينيّة  حيفا  مدينة  أحياء  عبر  تمر  ثقافية  جوالت  خمس 
العربيّة وقصصها االجتماعيّة والثقافيّة، تحت عنوان في ذكرى النكبة: جوالت 
في »باص حيفا بيروت«. تنطلق الجولة األولى عند العاشرة صباحًا، ليختتم اليوم 

بندوة »ما بعد النكبة: أسئلة المستقبل ومخيال الحريّة«.

مقاومة النكبة المستمرة: الحفاظ على األمل في فلسطين عنوان الفعالية 
والتي  بريطانيا،  في  ليدز  مدينة  وسط  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  تقام  التي 
كما  أرشيفية،  صور  باستخدام  النكبة  يوثّق  فوتوغرافي  معرض  على  تشتمل 
يناقش المشاركون الفارق الذي تحدثه حركة مقاطعة »إسرائيل« )BDS(، وأهمية 

التضامن مع فلسطين.

أمير حمد

قناديل البحر
تــجــلــســني عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــــــذي ال يــــزال 

يتذّكر صنادلك القديمة
 تــحــرس صوت 

ً
 صــامــتــة

ً
تشبهني صــدفــة

البحر األشّد قدمًا
خك الشمس بريشتها املقّدسة

ّ
تلط

ك ال تنتبهني
ّ
لكن

تعّج عيناك بحجارٍة أجهدتها الطحالب

تعودين إلى البحر
بعد أن تشاهدي الحجارة تصنع دوائر 

تفتقر إلى املركز
تنفخ طيوٌر ال تعرفني أسماءها تحليقها 

ًفي نايك
 كنائس املوج أجراسها األكثر زرقة

ّ
وتدق

ها لن تصمد
ّ
فتصنعني قوارب تعلمني أن

 تمسكني مجاذيفك املكسورة
ً
طويال

 قناديل البحر تطفو تحتك كأكياٍس 
ّ
لكن

معّبئٍة بهواٍء ملّون
أشكالها التي ال تهدأ تبسط قبضاٍت من 

األحجار الكريمة داخلك
تــغــريــك أطــرافــهــا بــرغــبــٍة تــقــضــم الــحــبــال 

املعقودة إلى الرمل

 يقّربون 
ٌ

لن يقدر اآلن على إنقاذك أطفال
الصدفة من آذانهم 

■ ■ ■

بعد العاصفة
استيقظت بعد العاصفة

لم أجد أحدًا منهم
في الباحة فّرت األشياء من ظاللها

أطلقُت أسماءهم من أقفاصها
لم يعد أيٌّ منها

عدت إلى الداخل
بحثت عن مفاتيحهم في األقفال

وإطاراتهم على الجدران

جــلــســت فـــي الـــركـــن أثــقــب نــســيــجــًا بــإبــرة 
البوصلة

على مقبض باب الحديقة
من أسمائهم القديمة
ت نباتاٌت بنوافذ

ّ
تدل

■ ■ ■

مجاز الطفل
اللغة برج

يقف الطفل على حافة
شرفة طابقه األخير

يطلب من األم صنع بحٍر
في البانيو وقت االستحمام

توافق األم ألنها تبصر
ضفائرها فيه

صًا جسده
ّ
فيسبح مقل

قدر املستطاع
تغيب الشمس الرملية سريعًا

ينزل الطفل البرج واقعًا

في طريق الرجوع
 »كـ« فرٍد عائلي

ّ
كي أظل

■ ■ ■

نرسيس
الليل كان شاطئًا
البحر كان نجمًا

وأنا كنت بينهما
أحاول أن أقايض

صورتي
■ ■ ■

انتظار
هم ينتظرونه

ّ
لم يكونوا يعرفون أن

كانوا يجلسون طوال الليل
تحت شجرٍة تضرب جذورها

في سكونهم
نون بقايا سجائر

ّ
يدخ

تفرك عيونهم الواجمة
ّيصيبهم بالرجفة هواٌء
ال يفركون ألجله األكف

هم ينتظرونه
ّ
لم يكونوا يعرفون أن
 حني انطفأ أمامهم

ّ
إال

شهاب آخر الليل

* لعبة شعبية في بالد الشام

)شاعر من القدس(

حني يزيل سدادة »البحر«
 كبلبٍل* في الدوامة

ّ
وال يلتف

ــًا  ــرف أيـــضـ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــــالبـ ــبـ ــ ــة الـ ــبــ ــعــ *لــ

بالخذروف 
■ ■ ■

كلمات
ال تسعني الكلمات
فأهرب إلى األشياء

كلما حّدقت في شيٍء صرته
كلما دخلت منزاًل

َور شاهدت وجهي في الصُّ
يضحك كفرٍد من العائلة

ال تسعني الكلمات
ها الخبز املفتت

ّ
لكن
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هذا التكوين
ــذا الـــتـــكـــويـــن: »مــســيــرة  ــ عــــن هـ
الــــــعــــــودة الـــــكـــــبـــــرى«، الــشــبــيــه 
فضاء  على  ترتسم  بــجــداريــة 
بـــال حـــــدود، لــلــفــنــان املــقــدســي 
ســتــيــف ســـابـــيـــال، قــــال بعض 
إنـــه  مــــــرة  ــاهـــــده ألول  شـــ ــن  مـــ
السقف السماوي الفلسطيني، 
ــــه بــســقــف كــنــيــســة  تــشــبــيــهــًا ل
ــذي  ــ ــ ــتـــن اإليــــطــــالــــيــــة ال ــيـــسـ سـ
نــثــر الـــرســـام اإليــطــالــي مايكل 
إنــجــلــو فـــي فــضــائــه قصصًا 
ــن مـــشـــاهـــد تـــكـــويـــن الــعــالــم  عــ
فموته فانبعاثه، أي بداية وآخر 
الـــعـــامـــن 1508  بــــن  ــان  ــ ــزمـ ــ الـ
و1512، ويعد هذا العمل ذروة 
فــــن عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، أي فــن 

عصر اإلحياء. 
الذي أجريناه  الحديث  في هذا 
ــع الـــفـــنـــان ســابــيــال يـــبـــدو أن  مـ
ــم تـــكـــن بــعــيــدة  ــ ــفـــكـــرة ل ــذه الـ ــ هـ
عـــن ذهـــنـــه وهــــو يــعــمــل طـــوال 
أكثر  مــن  تركيبًا  أيــام فيحدث 
فوتوغرافية،  ألــف صـــورة  مــن 
فكرة نهضة شعب ينطلق في 
مسيرة عودة كبرى إلى وطنه، 
أي إلـــى الــحــيــاة مــجــددًا، وســط 
النار والدخان والقتل والدمار، 
نهضة شعب يــروي قصصه. 
ــدارة مــن  ــثــــر جـــــ ــــن هــــو األكــ ومـ
الفنان في أخذ هذه القصص، 
أو تــركــهــا تـــقـــوده كــمــا يــقــول، 
الفضاء  امــتــداد  على  ونشرها 
الــالمــتــنــاهــي، لــتــخــرج مــن غــزة 
إلى العالم وإلى ما بعد العالم؟ 
ــوار اســتــكــشــاف  ــــحــ فـــي هــــذا ال
الفكرية؛  العمل  هــذا  لخلفيات 
ــواجــــس  ــــهــــامــــه وهــ ــادر إل ــ ــــصـ مـ
ــــذي أبـــدعـــه، وتــقــانــتــه  الــفــنــان الـ
النادرة في عالم الفنون، التقانة 
الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا الــفــنــان 
بألوانها  الفوتوغرافية  الصور 
كما يستخدم الفنان التشكيلي 

فرشاته ولوحة ألوانه.  
النص الكامل محمد...

على الموقع األلكتروني

تفصيل من »مسيرة العودة الكبرى«، 16.33 × 11.49 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»مسيرة العودة الكبرى«، كوالج فوتوغرافي، دائرة بقطر يساوي مترين



سينما

قيس قاسم

ح الجزائري َعمارة 
ّ

ــل الفــا خيَّ
َ
هــل ت

منانــة، يوًمــا، أن حياتــه ســتنتهي 
ر  فــي غويانــا الفرنســية؟ هــل تصــوَّ
روايــة  طفولتــه  فــي  يقــرأ  وهــو  فــؤاد،  حفيــده 
للفرنســي هنــري شــاريير   )1969( »الفراشــة« 
كبعــض  ســيكون  جــّده  أن   ،)1973 ـ   1906(
بَعــدة ظلًما إلــى الجهة الثانية 

ُ
شــخصياتها امل

املحيــط  ســواحل  قبالــة  األرضيــة،  الكــرة  مــن 
األطلســي؟ ولــوال تقــارب تجربــة الجزائــري مع 
ـ   1930( ماكويــن  ســتيف  الســجينني،  حكايــة 
1980( وداسنت هوفمان )1937(، في »الفراشة« 
)1973(، التحفة الســينمائية لفرانكلني شافنر 
)1920 ـ 1989(، أكان ســيهتّم املخــرج الفرنســي 
رحلــة  توثيــق  فــي   )1984( ميشــولون  بيــار 

البحث عن مصيره املجهول؟ 
الوثائقــي  مشــاهدة  ســياق  فــي  تــرد  أســئلة 
 ،)2018 جزائــري،  فرنســي  )إنتــاج  »َعمــارة« 
ح 

ّ
الفــا فقّصــة  أجوبــة.  تشــترط  أن  دون  مــن 

بَعد عام 1926 من قســنطينة إلى 
ُ
الجزائري، امل

لــت بــني 
ّ
غويانــا، أخــذت مناحــَي عديــدة، وتنق

جغرافيــات مختلفــة التضاريــس، فــي طياتهــا 
امللتويــة  مســاراتها  وتطــرح  إجابــات،  تكمــن 

أسئلة جديدة عن املصائر العجيبة للبشر.
بيــار  اشــتغل  النتائــج  ال  الفعــل  جوهــر  علــى 
األكاديميــة،  دراســته  وبحكــم  ميشــولون. 
»التســفيرات  حــول  الســينمائية  وأطروحتــه 
انجــذب  األصليــني،  للســّكان  الكولونياليــة« 
إلــى قّصــة َعمــارة، وانكبــاب حفيــده فــؤاد علــى 

 به في منفاه.
ّ

معرفة ما حل
 

ُّ
كل شــاغلهما.  بــاَت  الجــذور  عــن  البحــث 

فــؤاد،  واحــد منهمــا يعمــل عليــه مــن زاويتــه. 
املتحــدة  الواليــات  إلــى  ُمهاِجــر  الخمســينّي، 
ــا لرغبــة والــده الراحل 

ً
األميركيــة، يبــدأـ  تحقيق

بحسرة في معرفة حقيقة ما جرى ألبيه َعمارة 
ـ رحلــة بحثــه »الذاتــي« مــن واليــة كولــورادو. 
الحفيــد،  مــع  خــِرج 

ُ
امل يتواصــل  جهتــه،  مــن 

 بشــعور املســؤولية 
ً
ا ــا عــن الجــذر، وُمحمَّ

ً
بحث

األخاقيــة، لفضــح مــا فعلــه »أجــداده« بســكان 
مســتعمراتهم. فــي الجامــع بينهمــا، وللتحّري 
ميشــولون   

ّ
اختــط بَعــد، 

ُ
امل الجزائــري  عــن 

مســاًرا حكائًيــا متشــّعب الــدروب، وغائــًرا فــي 
تواريــخ وأرقــام ملتبســة، مطموســة حقيقتهــا 
وصــل 

ُ
فــي مجاهــل الذاكــرة والجغرافيــا، وال ت

الباحث فيها إلى خاتمة.
ال ُيعــرف متــى بــدآ العمــل مًعــا. لكــن الظهــور 
األول لفــؤاد علــى الشاشــة ُيخبــر أن صلتهمــا 
خــرج 

ُ
امل ألن  بعيــدة،  غيــر  مــدة  منــذ  تأّسســت 

األولــى،  للمــّرة  تصويــره  أثنــاء  منــه،  يطلــب 
قراءة نص مكتوب أمامه، ُيعيد فيه ما ســمعه 
عــن جــّده مــن والــده، ليبنــي عليــه مســار فيلمه 

الوثائقّي. 
 السلطات الفرنسية 

ّ
الحكاية املنقولة تقول إن

أرادت بنــاء مطــار جديــد فــي والية قســنطينة، 
خــروب،  بلــدة  فــي  َعمــارة،  جــّده  أرض   

ّ
وإن

الســلطات  لــه.  املخّصصــة  املســاحة  فــي  تقــع 
األرض  عــن  ــي 

ّ
التخل منــه  طلبــت  الفرنســية 

ــَعر الجــّد بالظلــم 
َ

مــن دون دفــع تعويضــات. ش
والحيف، فقّرر إضرام النار في أنحاء املديرية 
احتجاًجا. ُحكم عليه بالطرد من الجزائر إلى 
غويانــا، والســجن 8 أعــوام. منــذ ذلــك الوقــت، 
مبعثــرة،  نتــف  باســتثناء  أخبــاره،  انقطعــت 
فــي  أّكــدوا زواجــه  مــن هنــاك،  نقلهــا قادمــون 

منفاه القسري. 
مــن الحكايــة املتوارثــة، انطلــق فــؤاد فــي تتّبــع 
خِرج، 

ُ
حيــاة جــّده فــي غويانــا، وتواصل مــع امل

 تطّور يحصل معه. 
ّ

ُمخبًرا إياه بكل
م زمن الوثائقي  مراساتهما اإللكترونية تقسِّ

مكتــوب،  كام  قســمني:  إلــى  دقيقــة(   118(
والضيــاع  الخيبــة  فــي   

ٌ
غــارق األول  وُصــَور. 

ومعامــات  أرشــيفية  ت 
ّ

ســجا دوامــة  فــي 
بيروقراطيــة، مــا يرشــح منهــا بالــكاد يســاعد 
الباحث على املضي خطوة واحدة إلى األمام. 
ا، بات ســراًبا. ال اســم 

ً
ه فؤاد يقين

ّ
فما كان يظن

جــّده موجــود في ســجات املحاكم الفرنســية، 
َرّحلــني، وال دليــل علــى 

ُ
وال ُمــدرج فــي قوائــم امل

فكــرة  الفرنســية.  غويانــا  فــي   
ً
أصــا وجــوده 

التواصــل مــع الفــرع »الجديــد« لعائلتــه، خال 
زمــن طويــل مــن البحــث فــي أرشــيف »مناطــق 
الجــدوى.  عديمــة  بــدت  البحــار«،  أعالــي 
الحاســوب  شاشــة  علــى  املنقولــة  املراســات، 
كانــت  فيمــا  حِبــط، 

ُ
امل فعلهــا  أّدت  هــي،  كمــا 

 بالرموز. 
ً

ا  بصرًيا، ُمحمَّ
ً

الصورة تؤّدي عما
َصــبٌّ علــى تصويــر الطبيعــة فــي 

ْ
اشــتغال ُمن

ثاث مناطق، زحفت إلى أعماق تربتها جذور 
َعمارة: كولورادو األميركية، وســواحل كايني، 
وقســنطينة الجزائريــة. تضاريــس ال تحّدهــا 
البحــر  وتأّمــل.  بتجــّرد  إليهــا  للناظــر  حــدود 
والســماء والطيــور ال تعــرف حــدوًدا، وال تعــي 
روا في 

ّ
معنى الرحيل وقطع صات بشــر تجذ

بيئــات ثابتــة. مــرارة املنفى تأتي مــن االبتعاد 

»َعمارة«،  القســري عنهــا، وفــي املنت الســردي لـ
بــني  الحــاّدة  باملقارنــة  تنجلــي  أن  لهــا  ريــد 

ُ
أ

الحاســوب، وتفاصيــل  علــى شاشــة  املكتــوب 
وهــذا  الانهائــي،  علــى  مفتوحــة  جغرافيــات 
تحــت عدســاتها علــى 

ُ
ِقــط بكاميــرات ف

ُ
ــه الت

ّ
كل

سعتها.
ل  يفعــل األمــر الســلطوي فعلته العجيبــة. ُيَرحَّ
بشــر من مكان إلى آخر. املكان الجديد يصبح 
ســكان  األول.  بالفعــل  ــا 

ً
مرهون اآلخــر  هــو 

غويانا املعارضون لاحتال واجهوا املصير 
الســجون  شــواهد  إليهــا.  للُمَرّحلــني  نفســه 
املشــتركة ال تــزال موجــودة، كأبنــاء املنفيــني. 
تذكــر  يريــدون  ال  لكنهــم  أصولهــم،  يعرفــون 

ماضي آبائهم وأجدادهم. 
رحات بيار ميشــولون إلى غويانا، أكاديمًيا 
أرض  إلــى  الفيلــم  ُمشــاهد  تنقــل  ووثائقًيــا، 
ــاه 

ّ
تلق مــا  ولشــّدة  بشــرية.  فظاعــات  شــهدت 

َيت  ُســمِّ العــذاب،  مــن صنــوف  املنفيــون فيهــا 
يخــرج  ال  إليهــا  الواصــل  الرعــب«.  »أرض  بـــ
منهــا حًيــا، إال نــادًرا. تكذيــب القّصة الرســمية 
ألســباب الحكــم عليــه وترحيلــه، تركهــا فــؤاد 
إلخوته في الجزائر كي يتابعوها، فما سمعه 

وعرفه عن عذابات جّده تركه مذهواًل.

فؤاد حفيد منانة في »َعَمارة« ميشولون )الملف الصحافي للفيلم(
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رحلة بحث في مصائر 
الُمرّحلين الجزائريين إلى 

خارج بلدهم

يستعيد الفرنسي بيار 
ميشولون سيرة جزائرّي 

رافٍض إلذالل مستعمرين 
فرنسيين له، ليتحرّر من 

وطأة األلم األخالقي 
الناتج من أفعال أجداده

دنيــاك؟«  فــي  اآلن  هــي  ســاعة  »أي  فيلميــك  فــي   ■
و»فجأة، شجرة«، تتكّرر أمكنة ومشاعر: بحر، بيت 
األم، ذكريــات افتقــاد، مــع شــيء مــن حنــن. هــل همــا 

جزء من سيرة ذاتية؟
ووثائقيــة  قصيــرة  أفاًمــا  قــت 

ّ
حق تماًمــا.   -

عديــدة، قبــل إنجــاز هذيــن الفيلمــني. ال أنوي 
احتــراف صناعــة الفيلــم الطويل، بــل اخترته 
وببيــت  بحياتــي،  قــة 

ّ
متعل قصــص  لروايــة 

أّمــي فــي »رشــت« )بحــر الخــزر(، وبارتباطي 
بجــذوري لجهــة األم. هــذا واضــح أكثــر فــي 
وأكثــر  أبســط  قّصــة  األول،  الثانــي.  فيلمــي 
ا، وأقنــع النــاس 

ً
شــعبية، أردتــه ألكــون جاهــز

واملنتجــني )بــي(. عــرف نجاًحــا جماهيرًيــا. 
بســبب   ،)Culte( مرجــع«  »فيلــم  اآلن  ُيعتبــر 
الغنائيــة التــي فيــه، والربــط بــني املوســيقى 
الشــمال  فــي  الواقــع  املــكان  وهــذا  الغربّيــة 
فــي  يعيــش  إيرانــي  وشــخص  )جيــان(، 

الغرب، ويراه بعني إيرانية.
لــي أال يغــادر البطــل  فــي فيلمــي هــذا، ُمهــّم 
الرتباطــه  للثــورة،  األول  العــام  بعــد  إيــران 
ثقافًيــا بالبلــد، بينمــا غــادر رفاقــه جميعهم. 
أن  للبطــل  ُيمكــن  ال  شــجرة«،  »وفجــأة،  فــي 
الحــرب  بســبب  نفســها،  الفتــرة  فــي  ُيغــادر 

والسجن. 
الفيلمــان متشــابهان فــي وجهــة النظــر تلــك، 
وفي اســم الشــخصية الرئيسية فرهاد، التي 
متعــّددة  أجــزاء  هــذه  عبرهــا.  القّصــة  أروي 
ــا زوجــة فرهــاد، فــي الفيلــم 

ً
ــي. هنــاك أيض

ّ
من

الثانــي، التــي وجــدُت صعوبــة فــي التحــّدث 
عنهــا. بــدت غريبــة، ال تعّبــر عــن مشــاعرها 
ألنــي أجهلهــا. هــي تعبيــر، ربمــا، عــن خمــس 

أو ست نساء في حياتي )مبتسًما(.

■ أبقيَت في إيران بعد الثورة؟
غــادر  بينمــا  بقيــُت،  األولــى،  الفتــرة  فــي   -
املدينــة  باريــس،  إلــى  جميعهــم  أصدقائــي 
التــي يفكــر فيهــا اإليرانيــون قبــل أيــة مدينــة 

وفيــه دمــج بأبعــاده املختلفــة، كمــا تجّمعــت 
فيه ثاثة أزمنة مختلفة.

الثقافــة  وزارة  مــن  بعرضــه  تصريــح  لديــك  هــل   ■
واإلرشــاد؟ هنــاك حنــن لزمــن مضــى، زمــن مــا قبل 

الثورة.
- كثيرون قالوا لي هذا بعد ُمشاهدته. ال أفّكر 
 ملا مضى أو أعجب به. 

ّ
أبًدا باملاضي، وال أحن

إنــه الحاضــر بالنســبة إلــّي. هنــاك مــرارة لدى 
شخصياتي أكثر من الحنني.

■ أجدها شخصيات مجروحة.
- بالضبط. هذا هو التعبير األنسب.

■ قلَت إنك محظوظ. كيف يظهر هذا عملًيا بالنسبة 
إلى تحقيق الفيلم؟

- أجهــل الســبب. ربمــا ألن النــاس يثقــون بــي. 
نجــاح  بعــد  ثــاٍن  فيلــم  عمــل  تفســير  يســهل 
جعــل  علــى  رفاقــي  ســاعدني  الــذي  األول، 

أخــرى، ليــس بســبب الحريــة السياســية، بــل 
ألنهم يرونها رومانسية جًدا.

■ في فيلميك بحٌث عن الشــكل، وأســلوب جديد في 
الســرد، أو باألحــرى غيــر معتــاد ونادر في الســينما 

اإليرانية.
- ال أقصــد ذلــك، وال أســعى إلــى فعــل أشــياء 
ــا، ال أنــوي إضافــة أّي شــيء 

ً
تهــدف إليــه. حق

علــى  قــادر  غيــر  ألنــي  اإليرانيــة،  للســينما 
بالحصــول  ومحظــوظ  ســعيد  لكنــي  ذلــك. 
ــي العمــل فــي الفيلمني. 

َ
علــى تمويــل، وبفريق

كنــُت قــادًرا علــى فعــل مــا أرغــب wفيــه. بهــذا 
املعنى، ربما يكون األمر جديًدا، ألن أحًدا لم 
ل في خياراتي لُيعيدني إلى »قوانني« 

ّ
يتدخ

السينما اإليرانية. كنُت حًرا تماًما في سرد 
القّصــة كمــا أريــد. ما تقولينــه حول »جديد« 
الســرد  أســلوب  فــي  يظهــر  ربمــا  و»نــادر«، 
ًيا على عنصر الزمن، لكن 

ّ
ِمد كل

َ
والبناء املعت

بطريقتني مختلفتني، ال سيما الفيلم األول، 

ــا. تكلفــة الثاني غالية جًدا، وال 
ً
تحقيقــه ممكن

ــا مــن صنعــه. نجــوٌم 
ً
أعــرف كيــف تمّكنــت حق

ــا. في األول، ســاعدني علي 
ً
عملــوا معــي مجان

مصفا، وعثر على تمويٍل له.

■ حضــرت العــرض مــع الجمهــور. مــاذا تعنيــه لــك 
ُمشاهدة فيلمك معه؟

شــيء  الجمهــور  مــع  الفيلــم  حضــور  فــي   -
أفعالــه،  ردود  ألتقــط  للنفــس.  أذيــة  مــن 
يتفّحــص  البعــض  وغضــب.  بحــزن  واشــعر 
شــاهدة. ســألت 

ُ
»إنســتغرام« وغيرهــا خال امل

نفســي: ملــاذا أبقــى هنــا؟ يصعب الشــرح. لكن، 
يشــاهدون  وهــم  النــاس  رؤيــة  دائًمــا  مهــّم 
قّصتك، رغم ما ُيمكن أن ُيســّببه ذلك من أذى. 
املهم ليس كرههم أو حّبهم. هذه ليست قّصة 
أحــد منهــم، بــل قّصتــي بمعنــى مــا. إنهــا أمــي 
ال أم أحــد آخــر. أنــِت ال تريديــن، حــني تظهــر 
 .

ً
أّمــك علــى الشاشــة، أن يجــد أحــٌد هــذا ممــا

ق بــني الروائــي والواقعي،  بهــذا املعنــى، ال أفــرِّ
ــق بأّمــي. األمــر مختلف 

ّ
خصوًصــا فيمــا يتعل

بالنسبة إلى بقية الشخصيات.

■ لديــك موقــف مــن الغربــة وهجــرة البلد. تشــير إلى 
هــذا، ال ســيما فــي »أي ســاعة هــي اآلن فــي دنيــاك؟«، 

مع شخصية امرأة إيرانية عادت إلى البلد لزيارته.
- شــخصية ليــا حاتمــي فــي »أي ســاعة هــي 
إيــران،  إلــى  العــودة  تريــد  دنيــاك؟«،  فــي  اآلن 
أو  قصيــر  لوقــٍت   

ْ
إن لــي،  كثيريــن  كأصدقــاء 

 شــيء تغّير، 
ّ

 كل
ّ
لفترة طويلة. هي ال تدري أن

 كان 
ْ
ــا، ال يعــرف هــؤالء إن

ً
حتــى اللغــة. أحيان

ل عــدم االّدعاء 
َّ

مــا ُيقــال ُمزاًحــا أو جّدًيــا. ُيفض
 
ّ
 شيء، ألن

ّ
 شيء، أو نتذّكر كل

ّ
بأننا نعرف كل
 شيء تغّير.

ّ
كل

■ الســينما اإليرانيــة مرتبطــة بنوعــن مــن الســرد: 
فرهــادي  وأصغــر  بشــاعريته،  كيارســتمي  عبــاس 
ــه. مــن يخــرج عنهمــا يلقــى صعوبــة،  صِّ

َ
بأســلوب ق

بــر فيلمــه غيــر إيرانــّي علــى نحو ما. أهو ســوء 
َ
وُيعت

حظ أو ُحســن حظّ  لها؟ هل حصل معك ما يشــير 
إلى ذلك؟

ــا. 
ً
 أحيان

ّ
- تماًمــا. ربمــا يكــون هــذا ســوء حــظ

وفرهــادي،  كياروســتامي  أســلوبي  أحــّب  أنــا 
 
ّ
الفــن قضيــة  فهــذه  واقــٌع،  أنــِت  ذكرِتــه  ومــا 
اإليرانيــة  الســينما  تنميــط  أخــرى:  بعيــون 
ال  خارجهمــا  هــو  ومــا  اإلطاريــن،  هذيــن  فــي 
ُيعتبــر ســينما إيرانيــة. أنــا ســعيٌد حني أصنع 
قّصتي الخاصة بي، وأســلوب الســرد الخاص 
ا يلتقطــه الغــرب. 

ً
بــي، ويصعــب أن يكــون شــيئ

ــاَهد فيلمــي كفيلــم قائــم بحــّد 
َ

أبتهــج حــني ُيش
ه 

ّ
ذاتــه. إنــه إيرانــي، ألني صنعته في إيران، لكن

»فيلــم« أواًل. حــني عرضــت »أي ســاعة هــي اآلن 
فــي باريــس، قيــل  فــي دنيــاك؟« للمــّرة األولــى 
لــي إنــه ليــس إيرانًيا. لكن موضوعه الرئيســي 
 وجــود 

ّ
ر فيهــا، فهــل أن مــن إيــران، وهــو ُمصــوَّ

حــوار باللغــة الفرنســية فيــه يجعلــه فرنســًيا؟ 
مثقفــون،  الشــمال  مــن  كثيــرون  إيرانيــون 
ا بالفرنســية 

ً
وهناك تســمعينهم يقولون شــيئ

ال  مشــكلتهم  هــذه  ــا. 
ً
أحيان بالروســية،  أو 

 لصنــع فيلم، فأنا 
ً
مشــكلتي. لــم أكن مســتعجا

بــدأت هــذا مــع بلوغــي 51 عاًمــا، وال أرغــب فــي 
ــا. أنــا ســعيد بتواجــدي  أن أكــون شــخًصا مهّمً
فــي املهرجانــات، وبعــروٍض جماهيريــة. لكــن 
هــذا ليــس هدفــي، فهدفــي أن أروي قّصــة كمــا 
ا. إذا 

ً
أرغــب، وبهــذا املعنى ربما ال أكون ُمحترف

لــم ينجــح فيلمــي فــي مهرجــاٍن أو فــي عــروض 
داخــل إيــران، ربما يكون صعًبا الحصول على 

تمويل لفيلمي الثالث. 
ــر الســينما اإليرانيــة فــي 

َّ
 تؤط

ْ
حــزن أن

ُ
مــن امل

هذيــن اإلطاريــن، ألن مــن يفعــل هــذا ال يعطــي 
نفســه فرصــة الكتشــاف شــيء آخــر جديــد. ال 
ُيقــال هــذا عــن الســينما األخــرى. أنــا إيرانــي، 
إيــران  فــي  كثيــرون  وأنــاس  إيرانــي،  واملــكان 
فــي  النــاس  يعيــش  كمــا  هكــذا،  يعيشــون 
هــذه  ويأكلــون.  الخمــرة  يشــربون  باريــس، 

إيران: تركيبة من الشرق والغرب واإلسام.

■ كيف تحّولت من النقد السينمائي إلى اإلخراج؟
- لم أكن ناقًدا بل كاتًبا. لم أكتب كلمة واحدة 
 »ممثلة 

ّ
 إن

ً
ســلبية عــن الســينما. ال أقــول مثــا

 »هذا الفيلم طويل أو 
ّ
بالغت في األداء«، أو أن

قصيــر«. بهــذا املعنــى، أنا لســُت ناقًدا. »لســنا 
أطبــاء« لنشــير إلــى مــا هــو غيــر صحيــح أو 
هــذا  تحــت   

ً
مقالــة كتبــُت  الجســد.  فــي  ســليم 

العنــوان. أكتــُب فقــط عــن الســينما التــي أحّب، 
وأنجــز أفاًمــا عن قصــص أحّبها، ولم أتناول 

كثيًرا السينما اإليرانية.

■ هل تشاهد السينما اإليرانية؟ هناك تبّدالت تطرأ 
عليها اليوم.

 
ّ

ظــل أن  أشــعر  لكنــي  كثيــًرا،  أشــاهدها  ال   -
ألن  ليــس  الحــظ،  لســوء  زال  كياروســتامي 
تأثيــره ذهــب، بــل ألنــه هــو لــم يعــد هنــا. هــذا 
القــول  ُيمكــن  العــام، شــاهدُت أفاًمــا عديــدة، 
اآلخــر.  هــو  يــزول  فرهــادي  تأثيــر  إن  معهــا 
فرهــادي نفســه لــم يعــد مخرًجــا إيرانًيــا بــل 
عاملًيــا. هنــاك تحــّول اآلن نحو ســينما أخرى، 
ال أدري بعد كيف ستكون. لسُت خبيًرا، لكنك 

تبدين هكذا )يضحك(.

حوار

ال أنوي إضافة 
شيء للسينما 

اإليرانية

فجر  »مهرجان  في  شجرة«،  »وفجأة،  مشاهدة  بعد 
صفي  الجديد«  »العربي  التقت  الـ37«،  للفيلم  الدولي 

يزدانيان في حوار عن أفالمه والسينما اإليرانية

صفي يزدانيان

األدبية. مشاهدة  النقد والكتابة  اإلخراج من  إلى  يزدانيان  جاء صفي 
 )2019 نيسان  إبــريــل/   26 ـ   18( الـــ37  الـــدورة  في  شــجــرة«،  »وفــجــأة، 
لـ»مهرجان فجر الدولي للفيلم«، ال تمنع شعوًرا بأننا لسنا أمام »فيلم 
في  أو  مختلفة،  دولية  مهرجانات  في  ُمشاهدته  اعتدنا  إيراني«، 
صاالت العروض التجارية في الغرب. في فيلمه هذا شاعرية السينما 
البعيدة عن سينما عباس كيارستمي، وسرد قصصي يعتمد  اإليرانية، 
على الحوار من دون أن يشبه أصغر فرهادي. إنه سينما إيرانية من تلك 

التي نادًرا ما تصل إلى الغرب.

سينما إيرانية

عار 
استعمارّي

المصير المؤلم لـ»َعمارة«

ندى األزهري
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أعلن قائد روما 
اإليطالي دانييلي 
دي روسي، 
رحيله عن النادي 
الذي نشأ في 
صفوفه ولعب 
لفريقه األول 
طوال 18 عامًا 
نهاية الموسم 
الجاري. وقال 
بيان للنادي 
إنه »منذ نحو 
18 عامًا، كان 
الشاب دانييلي 
دي روسيل 
يخوض أول 
مباراة مع روما 
أمام أندرلخت. 
وأمام بارما في 
الملعب األولمبي 
سيخوض آخر 
مباراة بقميصنا. 
ستكون نهاية 
حقبة«. وسيتابع 
صاحب الـ35 
عامًا، مسيرته 
في عالم كرة 
القدم خارج 
دي روسي حمل شارة القيادة بعد رحيل توتي في عام 2017 )أوكتافيو باسوس/Getty(إيطاليا.

رحيل الملك األخير

تعّرض منزل املدرب األرجنتيني املخضرم، 
رامون دياز، الذي يتولى حاليًا مسؤولية نادي 

بيراميدز املصري، للسطو في حي تيجري الواقع 
بالعاصمة بوينس آيرس. وبحسب ما أفاد 

مصدر من الشرطة لوكالة أنباء »تيام« املحلية 
األرجنتينية، فإن مجموعة من املجرمني سرقوا 

مبلغًا ماليا من الدوالرات ومجوهرات من منزله. 
وكان دياز قد تعّرض منزله لحادث سطو آخر 

خال أعياد املياد في عام 2016.

كشفت تقارير إخبارية أن مدرب ريال مدريد، 
الفرنسي زين الدين زيدان، طلب أن يكون نجله 

 للبلجيكي تيبو كورتوا، 
ً
لوكا، حارسًا بديا

خال املوسم املقبل. ونشرت صحيفة )ماركا( 
في غافها صورة ضخمة للوكا وذكرت أن طلب 

زيدان يتعارض مع رغبة اإلدارة الرياضية للنادي 
امللكي. وأوضحت أن النادي يرغب أن يكون 

األوكراني آندري لونني )20 عامًا( حارسًا ثانيًا 
خلف كورتوا، واملعار حاليًا لصفوف ليغانيس.

أقّر الحارس األملاني مانويل نوير أنه قد ال 
يكون جاهزًا لخوض مباراة فريقه بايرن ميونخ 

الحاسمة في الدوري املحلي ضد أينتراخت 
فرانكفورت. ويغيب نوير عن املاعب منذ منتصف 

نيسان/ أبريل املاضي إلصابة بربلة ساقه، وكان 
يأمل للعودة إلى  الفريق في مباراته األخيرة، التي 

تعادل فيها ضد اليبزيغ. ويبحث بايرن عن لقبه 
السابع تواليًا في الدوري، وسيضمن هذا اإلنجاز 

بحال عدم تعثره أمام فرانكفورت.

السطو على منزل 
المدرب األرجنتيني 

رامون دياز

زيدان يطلب تصعيد 
نجله لوكا ليكون حارسًا 

بديًال لكورتوا

مانويل نوير يُشكك في 
إمكانية مشاركته أمام 

آينتراخت فرانكفورت
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الجماهير هتفت 
باسم زياش في مباراة 

أياكس السابقة

ريفر بليت يواجه كروزيرو 
في ثمن نهائي ليبرتادوريس

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لألندية األبطال 
األرجنتيني،  بليت  ريفر  بني  قوية  مواجهة  الجنوبية، عن  أميركا  قــارة  في 
حامل اللقب، وكروزيرو البرازيلي. وأجريت القرعة في مقر اتحاد أمم أميركا 
الجنوبية )كونميبول( في مدينة لوكي بباراغواي، التي أسفرت عن مواجهة 
أخرى قوية بني بوكا جونيورز األرجنتيني، وصيف بطل النسخة املاضية، 
وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي، واللذان التقيا في دور املجموعات. وبحسب 
القرعة، فسيكون من املستحيل أن يشهد النهائي سيناريو مشابها ملا حدث 
املوسم املاضي حني التقى ريفر بليت مع بوكا، ما يعني أنهما قد يصطدمان 
النهائي حال واصل كّل منهما مشواره في  ببعضهما البعض في نصف 
البطولة. كما سيواجه جودوي كروز األرجنتيني نظيره بامليراس بطل الدوري 
البرازيلي، وإيمليك اإلكــوادوري منافسه فالمنغو البرازيلي، وسيلعب ليغا 
دي كيتو اإلكوادوري أمام أوليمبيا الباراغواياني، وناسيونال األوروغواياني 
أمام إنترناسيونال البرازيلي وليبرتاد الباراغوياني أمام غريميو البرازيلي 
وسان لورنزو األرجنتيني أمام سيرو بورتينيو. وستختتم البطولة يوم 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، عندما ستقام للمرة األولى في تاريخ املسابقة 

مباراة واحدة للنهائي على امللعب الوطني في سانتياغو دي تشيلي.

بولونيا يبتعد عن مناطق الخطر بالفوز على بارما
أضاف بولونيا 3 نقاط ثمينة لرصيده أبعدته أكثر عن منطقة الخطر في 
»السيري آ« بعد أن أكرم ضيافة بارما برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي 
الــدرجــة األولـــى اإليطالي لكرة  الــــ36 مــن دوري  الجولة  جــرى بينهما ضمن 
القدم. وعلى ملعب )ريناتو داالرا( جاءت األهداف الخمسة في الـ45 دقيقة 
الدقيقة 52 عن طريق  في  التسجيل  الضيافة  افتتح أصحاب  الثانية، حني 
ريكاردو أورسوليني. لم تكد تمرُّ 7 دقائق حتى أضاف بولونيا الهدف الثاني 
مرماه.  في  بالخطأ  سيبي  لويجي  طريق  عن  الصديقة  النيران  بمساعدة 
وفي الدقيقة 62 لعب بارما منقوصًا من العب، بعد طرد املدافع البرتغالي 
واستغل  الدقيقة.  نفس  في  صفراوين  ببطاقتني  ألفيش  برونو  املخضرم 
العبو بولونيا النقص في صفوف الضيوف وأضافوا هدفًا ثالثًا في الدقيقة 
72 بواسطة ليانكو إيفانغليستا. وقبل نهاية الوقت األصلي بتسع دقائق 

سجل روبرتو إنغليسي هدفًا شرفيًا لبارما، قبل أن تختتم النيران الصديقة 
فرانشيسكو سييرالتا.  طريق  عن   84 الدقيقة  في  بولونيا  رباعية  مجددًا 
الفوز ليضيف 3 نقاط ثمينة  النتيجة الكبيرة طعم  واستعاد بولونيا بهذه 
لرصيده الذي أصبح 40 ويرتقي بها للمركز الـ13 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن 
الهبوط قبل جولتني من النهاية. بينما ظل رصيد بارما عند 38 نقطة في 
املركز الـ15 ويستمر مسلسل فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة التاسعة 

تواليًا )5 تعادالت و4 هزائم(.

األولمبي القطري يتحضر لكأس آسيا تحت 23 عامًا
الــقــدم فــي معسكر خــارجــي، يقام  لــكــرة  الــقــطــري األوملــبــي  ينتظم املنتخب 
في فرنسا، خالل الفترة من العشرين من شهر مايو وحتى نهاية الشهر 
الفرنسية  تــولــون  فــي بطولة  للمشاركة  اســتــعــداداتــه  الــجــاري، وذلـــك ضمن 
الدولية. وتأتي املشاركة في بطولة تولون التي تعتبر محطة مهمة لإلعداد 
لكأس آسيا املقبلة تحت 23 عامًا، املقررة في تايالند بشهر يناير 2020، 
وُتعتبر هذه البطولة مؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020، إذ يشارك أصحاب 
املــراكــز الثالثة األولـــى. وتــقــام بطولة تــولــون الدولية خــالل الفترة مــن 1 الى 
األوملــبــي ضمن  القطري  املنتخب  البطولة  قرعة  وأوقــعــت  املقبل،  يونيو   15
منتخبات املجموعة الثانية التي تضم بجانبه فرنسا والبرازيل وغواتيماال.

ــدٌد مـــن الــنــجــوم الــكــبــار فـــي عــالــم   عــ
ُ

يــعــيــش
القدم أيامهم األخــيــرة مع أنديتهم في  كــرة 
املوسم الحالي، بعدما لفت بعضهم أنظار 
الجيد  أدائهم  إليهم، بسبب  األندية  إدارات 
جلوسهم  نتيجة  فرقهم،  مــع  معاناتهم  أو 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء فــي املــبــاريــات الــقــويــة 
وسعيهم  للمشاكل،  إثــارتــهــم  أو  الحاسمة 
إلــى الرحيل مهما كّلف األمــر. وبــات النجم 
العربي املغربي حكيم زياش مهاجم نادي 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي قـــاب قوسني 
ــــى، مـــن االنــتــقــال إلـــى فــريــق أوروبــــي  أو أدنـ
كــبــيــر ُيــلــبــي طــمــوحــاتــه الــتــي يــحــلــم فــيــهــا، 
ــّدم مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا مـــع أبــنــاء  بــعــدمــا قــ
املــدرب إيريك تان هاغ ســواء في البطوالت 
املــحــلــيــة أو الــقــاريــة الــتــي وصـــل فــيــهــا إلــى 
أبطال أوروبـــا، وخرج  نصف نهائي دوري 
عــلــى يـــد تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي. لــكــن زمــيــلــه 
ــادي  ـــري ريــــــاض مـــحـــرز مـــهـــاجـــم نــ ــزائـ ــجــ الــ
بــات حبيس  اإلنــكــلــيــزي،  مانشستر سيتي 
ــة الـــبـــدالء فـــي أهــــم مـــبـــاريـــات فــريــقــه في  دكــ
ــة، إال أنــــه كــان  ــاريـ ــقـ الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة والـ

ــا تــــتــــويــــج مـــوســـمـــه  ــ ــتـ ــ ــــانـ يـــــأمـــــل نــــــــــادي أتـ
ــراز لــقــب مسابقة  ــ الــتــاريــخــي مـــن خـــال إحـ
كأس إيطاليا للمرة األولى منذ 1963، وذلك 
حني يتواجه اليوم األربعاء مع التسيو في 
امللعب  الــتــي يحتضنها  الــنــهــائــيــة  املـــبـــاراة 

األوملبي في العاصمة. 
وبعد أن احتكر يوفنتوس لقب الكأس في 
املواسم األربعة املاضية، فتح أتانتا الباب 
أمام تتويج بطٍل جديد للمسابقة من خال 
إقصاء رجال املدرب ماسيميليانو أليغري 
من الدور ربع النهائي باكتساحهم 3-صفر 
دوفـــان  املــتــألــق  للكولومبي  ثنائية  بفضل 

زاباتا.
وفــي نصف النهائي، تخلص فريق املــدرب 
مـــن فيورنتينا  غــاســبــيــريــنــي  بــيــيــرو  جـــان 
الذي أذل روما في ربع النهائي 7-1، ليحجز 
مـــقـــعـــده فــــي الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة األولـــــــى مــنــذ 
1996 والـــرابـــعـــة فـــي تــاريــخــه املـــتـــوج بلقب 
الكأس  املسابقات، وكــان في  يتيم في كافة 
ــام 1963 عــلــى حـــســـاب تــوريــنــو.  بـــالـــذات عــ
إلى  بالوصول  أتانتا  إنــجــاز  ينحصر  وال 

املــدرب اإلسباني  يثبت نفسه عندما يتيح 
الصحراء  مــحــاربــي  لنجم  غـــوارديـــوال  بيب 
ــيـــر تــطــالــبــه  ــمـــاهـ ــا جـــعـــل الـــجـ ــ الــــفــــرصــــة، مـ
ــي كــبــيــر يجعله  ــ بــالــرحــيــل نــحــو نــــاٍد أوروبـ
مــتــواجــدًا فـــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة، حتى 
يــقــدم ســحــره الـــكـــروي الــكــبــيــر الـــذي يتمتع 
تــراقــب جماهير تشلسي  إنكلترا،  بــه. وفــي 
قــرار النجم البلجيكي إيــديــن هـــازارد حول 
مستقبله مع الفريق باملوسم املقبل، بعدما 
أبدت إدارة ريال مدريد اإلسباني اهتمامها 
الــبــلــوز، وُمطالبة  بقائد خــط وســط  الكبير 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان بــالــتــعــاقــد مع 
ابــن الـــ28 عاما، ألنــه ُيلبي طموحات امللكي 
الساعي للعودة بقوة في البطوالت املحلية 

والقارية باملوسم املقبل.
الــويــلــزي غــاريــث بيل كثيرًا  النجم  وعــانــى 
مع ريــال مدريد في املوسم الحالي، بعدما 
خذل الجماهير التي ظّنت أن جناح امللكي، 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  رحــيــل  ســيــعــوض 
ــتـــوس فــــي الــصــيــف  ــنـ ــدو نـــحـــو يـــوفـ ــ ــالــ ــ رونــ
املاضي، بسبب تعرضه لإلصابات، وغيابه 

نهائي مسابقة الكأس وحسب، بل ينافس 
أيــضــا مــن أجـــل املــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبــا للمرة األولــى في تاريخه، إذ يدخل 
الـــدوري وهو  إلــى املرحلتني األخيرتني من 
للمسابقة  املؤهل  األخير  الــرابــع،  املركز  في 
 من 

ّ
ــل ــام كــ ــ ــارق ثــــاث نـــقـــاط أمـ ــفـ ــة، بـ ــاريـ ــقـ الـ

العماقني روما وميان، ونقطة خلف جار 
األخير إنتر الثالث.

ــاء فــي  ــ ــعـ ــ ــيــــوم األربـ ــكــــأس الــ ــفــــوز بــلــقــب الــ الــ
الـــعـــاصـــمـــة، ســـيـــكـــون أفـــضـــل تـــتـــويـــج لــهــذا 
املــوســم االســتــثــنــائــي ألتــانــتــا الـــذي »يــريــد 
تحقيق حلم املشجعني الذين كانوا رائعني 
غاسبيريني  قاله  مــا  بحسب  بحماسهم«، 
ــنـــوى 2-1 فــي  الـــســـبـــت بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى جـ
باملشاركة  الفريق  وتعزيز حظوظ  الــدوري 

في دوري األبطال.
أما فريق التسيو الذي ُيعتبر من املتمرسني 
في مسابقة الكأس، كونه يخوض النهائي 
الــــرابــــع مــنــذ 2013 والـــعـــاشـــر فـــي تــاريــخــه 
ألــقــاب )آخـــرهـــا عـــام 2013(،  املــرصــع بستة 
ففقد األمل في الوجود بني األربعة األوائل 
في الدوري، وحتى أن مشاركته في مسابقة 
»يــوروبــا ليغ« مستبعدة من خــال ترتيبه 
فـــي »ســـيـــري آ«، مـــا يــجــعــل تــتــويــجــه بلقب 
الــــكــــأس مـــصـــيـــريـــا ألنـــــه ســيــمــنــحــه بــطــاقــة 

املشاركة في الدوري األوروبي.
ويــــدخــــل فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
ــاء،  ــعــ ــاراة األربــ ــبــ ــزاغــــي إلــــى مــ ســيــمــونــي إنــ
متمتعا بأفضلية اللعب على امللعب األوملبي 

عليه  الــذي ظهر  الكبير  الفني  عن مستواه 
ــنــــوات األولــــــــى مــــع املــيــريــنــغــي،  خـــــال الــــســ
لــيــواصــل مشجعو الــريــال إطـــاق صــافــرات 
إدارتهم  استهجانهم نحوه، مع مطالبتهم 
الدين  زيــن  الفرنسي  املـــدرب  وقــيــام  ببيعه، 
زيــــدان بــاســتــبــعــاده فــي آخـــر املــبــاريــات من 
ــانـــي، لــكــن وجــهــتــه لم  ــبـ عــمــر الـــــــدوري اإلسـ

تحدد حتى اآلن.
ــرم  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــالــــــــي املـ أمـــــــــــا الــــــــــحــــــــــارس اإليــــــــطــــــ
ــانـــي مــع  ــإنــــه يـــعـ جـــيـــانـــلـــويـــجـــي بـــــوفـــــون، فــ
باريس سان جيرمان، بسبب جلوسه على 
دكة البدالء، وعدم قيادة الفريق إلى تحقيق 
لــقــب بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، الـــذي 
الـــ16 على يد مانشستر  خــرج منه في دور 
يونايتد اإلنكليزي، لتسارع وسائل اإلعام 
إلى الحديث عن احتمالية عودته إلى فريقه 

السابق يوفنتوس خال الصيف املقبل.
ــاورو  ونــخــتــم مـــع املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي مــ
الــذي يعيش موسما متباينا مع  إيكاردي، 
إنــتــر مــيــان تــحــت قــيــادة املــــدرب لوتشانو 
ــارة الــقــيــادة  ســبــالــيــتــي، إذ ُســحــبــت مــنــه شــ
ودخل في معارك مع اإلدارة بسبب زوجته 
واندا نارا، على خلفية عملية تجديد العقد 
ــــن املــــرجــــح أن يــــغــــادر العـــب  مــــن عــــدمــــه، ومـ
ســمــبــدوريــا الــســابــق الــفــريــق فــي امليركاتو 
الصيفي فــي ظــل رغــبــة الــعــديــد مــن األنــديــة 
وريــال  يوفنتوس  غـــرار  على  معه  التعاقد 

مدريد.
)العربي الجديد(

الــذي يتشاركه مع جــاره اللدود رومــا، لكن 
ذلــك ال يعني أنــه قـــادر على اســتــغــال هذه 
األفــضــلــيــة لــصــالــحــه فــي مــواجــهــة أتــانــتــا، 
وأبرز دليل ما حصل قبل أقل من أسبوعني 
من  فريق غاسبيريني منتصرًا  حني خــرج 

الخامسة  املــرحــلــة  فــي   1-3 مــنــافــســه  ملعب 
والثاثني من الدوري. وبعد خسارة الدوري 
أمـــام أتــانــتــا، تــطــرق إنــزاغــي إلـــى مواجهة 
نــهــائــي الـــكـــأس بـــالـــقـــول: »نــعــلــم أن مــبــاراة 
ويتوجب  مفتوحة،  ستكون  الكأس  نهائي 

علينا أن نرتكب أقل عدد ممكن من األخطاء 
)5 مايو/ اليوم  أن يتكرر ما شهدناه  دون 

بالنقاط  الـــعـــودة  يستحق  أتــانــتــا  أيــــــار(... 
الثاث«.

ورغم بدايته الصعبة وتخّلفه بعد أقل من 
دقيقتني ونصف بهدف ملاركو بارولو، كان 
أتانتا الطرف األفضل في اللقاء واستحق 
من  الــخــالــي  على سجله  الــفــوز ومحافظته 
الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا )قبل 
أن يضيف الثالثة عشرة السبت بفوزه على 
فــي معقل  األول  فـــوزه  جــنــوى 2-1(، محققا 
التسيو )1-صفر( منذ 9 مــارس/آذار 2014. 
وساهم بهذا الفوز الذي تحقق في العاصمة 
ــدرب  ــ ــبــــان رائــــعــــني« بــحــســب املـ بــفــضــل »شــ
غاسبيريني، زابــاتــا الــذي عــزز رصيده في 
املــركــز الــثــانــي عــلــى الئــحــة هــدافــي الـــدوري 
بـ22 هدفا خلف مخضرم سمبدوريا فابيو 

كوالياريا )26(. 
بالنسبة  األســبــوع مصيريا  هــذا  وسيكون 
بلقبه  فـــوزه  إمكانية  بسبب  ليس  ألتانتا 
األول على اإلطـــاق منذ 1963 وحــســب، بل 
ألنه يخوض مواجهة مفصلية أيضا األحد 
فــي املرحلة قبل األخــيــرة مــن الـــدوري، حني 
 ضــيــفــا عــلــى يــوفــنــتــوس املــتــوج بطًا 

ّ
يــحــل

للموسم الثامن على التوالي، في لقاء ثأري 
لألخير كونه تنازل عن لقب الكأس نتيجة 
خــســارتــه الــقــاســيــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي ضد 

رجال غاسبيريني.
)فرانس برس(

أتالنتا والتسيو... أحالٌم متباينة في نهائي كأس إيطالياميركاتو الصيف: نجوم يستعدون لمغادرة أنديتهم
يتحضر العديد 

من النجوم لمغادرة 
فرقهم في الصيف 

المقبل

تتجه األنظار إلى نهائي 
كأس إيطاليا، الليلة، حين 

يالقي نادي التسيو 
نظيره أتالنتا

)Getty/إيكاردي سُيغادر إنتر بنسبة كبيرة )إيميليو أندريولي

انقسامات كبيرة شهدها االتحاد المصري )فرانس برس(

أبو ريدة قرر فّك وديعة مالية تصل قيمتها إلى مليون دوالر )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty/أتالنتا انتصر قبل أسبوعين في أرض التسيو بالدوري )ماتيو كيامبيلي

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

فيما ُيمكن وصفه بالكارثة املالية، 
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر مــــن اســتــضــافــة 
مــنــافــســات كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة 
املـــقـــررة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل، اتــخــذ 
اتحاد كرة القدم املصري برئاسة هاني أبو 
أفريقيا،  ألمــم  املنظمة  اللجنة  رئيس  ريـــدة، 
قرارًا يقضي بفك وديعة مالية تصل قيمتها 
إلـــى مــلــيــون دوالر فــي أحـــد الــبــنــوك. وتــأتــي 
هـــذه الــخــطــوة مــن أجـــل الــوفــاء بــااللــتــزامــات 
املــالــيــة الــشــهــريــة لــاتــحــاد، وصــــرف رواتـــب 
الــعــامــلــني فــي الــجــبــايــة )مــقــر االتـــحـــاد(، في 
ظل اإلفاس الذي تعاني منه الشركة الراعية 

مصر 
في أزمة

كارثة مالية قبل بطولة أفريقيا

هناك،  المحلي  واالتحاد  المصرية  الكرة  تعيش 
أزمة مالية قبل فترة قصيرة من انطالق بطولة 
ومشاكل  كبيرة  بخسائر  يُنذر  مما  أفريقيا،  أمم 

أكبر في قادم األيام

تقرير

الوقت  في  الــراعــي  »بريزنتيشني«،  لاتحاد 
نفسه لكبري األندية. واتخذ أبو ريدة قرارًا 
أحمد مجاهد  يتقدمهم  أعضاء مجلسه  مع 
 فــــي فــــك االتــــحــــاد 

ُ
عـــضـــو املـــجـــلـــس، يـــتـــمـــثـــل

لــوديــعــة مــالــيــة تــصــل إلـــى 40 مــلــيــون جنيه 
في أحد البنوك، من أجل ضخها في خزينة 

االتحاد للوفاء بالرواتب الشهرية للعاملني 
واألجــــهــــزة الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
املدير  أغيري  خافيير  املكسيكي  يتصدرهم 
الفني للمنتخب الذي يتقاضى راتبا شهريا 
يصل إلى 145 ألف دوالر، فضًا عن طاقمه 
املــعــاون. ورفـــض أبــو ريـــدة نصائح البعض 
فـــي املــجــلــس بــالــتــفــاوض مـــع مــحــمــد كــامــل، 
ــم أفــريــقــيــا  ــ رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــســـويـــق فــــي أمـ
ــل ســــداد  ــ ورئــــيــــس الـــشـــركـــة الـــراعـــيـــة مــــن أجـ
يحق  ســنــويــا،  مليون جنيه   100 مــن  حصة 
لاتحاد الحصول عليها، وفقا لعقد الرعاية 
الطرفني في وقــت سابق، في ظل  املبرم بني 
األزمة املالية الطاحنة التي تعيشها الشركة، 
وتعدد طلبات األندية مثل األهلي والزمالك، 
الــلــذيــن هـــددا فــي وقـــت ســابــق بفسخ عقود 
الــرعــايــة مــعــهــا بــســبــب وصــــول املــديــونــيــات 
لهما إلــى نحو 250 مليون جنيه. ونــال أبو 
ريــــدة تــأيــيــدًا كــبــيــرًا مـــن جــانــب أعـــضـــاء في 
مثل  بريزنتشني  شركة  في  عاملني  املجلس 
ــام،  ــــر وحـــــازم إمــ أحـــمـــد شــوبــيــر وســـيـــف زاهـ
وآخــريــن رفــضــوا االقــتــراب مــن بريزنتيشني 
في الوقت الحالي خاصة مع تعهدات كامل 
 األزمـــة املالية فــي أســرع وقــت، ورهانه 

ّ
بحل

على عائدات التذاكر الخاصة بأمم أفريقيا، 
االتحاد  مليار جنيه حصة  إلــى  التي تصل 
ــة املــالــيــة لشركته.  والــشــركــة فــي إنــهــاء األزمــ
وامُلــثــيــر فــي األمـــر أن اتــحــاد الــكــرة بـــاع قبل 
نحو عام حقوق الرعاية، بعقد يمتد لخمس 
سنوات بمقابل مالي يصل إلى 450 مليون 
ــــرى اإلعـــــان  ــــى بــريــزنــتــيــشــني، وجــ جــنــيــه إلـ
وقتها عن تخصيص املقابل املالي في بناء 
مقر جديد بمجموعة من الفنادق في منطقة 

السادس من أكتوبر.
ــــات تتوالى  فــي الــوقــت نــفــســه، ال تـــزال األزمـ
الـــتـــي  الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة  ــوة عـــلـــى رأس  ــقــ بــ
يــتــرأســهــا هــانــي أبــــو ريـــــدة، عــضــو اللجنة 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ الــتــنــفــيــذيــة لـــاتـــحـــاد الــــدولــــي لـ
»فيفا«، ورئيس االتحاد املصري لكرة القدم. 
ــرزت أزمــــة أخــــرى لــلــعــلــن، وهـــي تسويق  ــ وبـ
إلى  رئــاســة لجنتها  تــم منح  الــتــي  البطولة 
مـــحـــمـــد كــــامــــل رئــــيــــس شــــركــــة بــرزنــتــيــشــني 
الــكــرة، إذ لم تظهر  الــراعــي الرسمي التحاد 
للترويج  أو حــمــات  مــلــصــقــات دعــائــيــة  أي 
لــلــبــطــولــة فـــي ظـــل األزمـــــة املــالــيــة الــضــخــمــة 
التي تعيشها الشركة، والتي لم ُتسدد قرابة 
400 مــلــيــون جــنــيــه ديـــونـــا عــلــيــهــا لــصــالــح 
األنــديــة الــراعــيــة لها مثل األهــلــي والــزمــالــك 
واإلسماعيلي واملصري عن املوسم الجاري، 

»بريزنتيشين« 
الراعية لالتحاد تعاني 

من أزمة مالية

)Getty( حقوق صور النجوم تعد من أبرز المشاكل أيضًا

بسبب خــســائــر الــبــث وعـــدم الــحــصــول على 
»إعانات بمعدل مالي ضخم«.

وشــهــدت األيـــام األخــيــرة رفــض شركة إعــام 
قدمه  تصورًا  لبرزنتيشني  املالكة  املصريني 
ألـــف دوالر من  فــي رصـــد 800  كــامــل يتمثل 
ــتــــتــــاح والـــخـــتـــام  أجـــــل اإلعـــــــــداد لــحــفــلــي االفــ
بــالــبــطــولــة، وطــالــبــت بتخفيض  الــخــاصــني 
امليزانية للنصف على األقل أو تمويلها من 
خال عقود إعانية يجرى إبرامها وهو ما 
لــم يوفق بــه حتى اآلن كامل فــي ظــل عــزوف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن املـــعـــلـــنـــني الـــكـــبـــار مــــن شـــركـــات 
ــن املــــشــــاركــــة فــــي أي  اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة عــ

هاني  مــن  مقربة  مجموعة  حــصــول  بسبب 
الكاف  أبــو ريــدة على مناصب ضمن لجنة 
املــنــظــمــة، وتــحــديــدا الــثــاثــي أحــمــد مجاهد 
ــردي وعــــصــــام عـــبـــد الـــفـــتـــاح، الــتــي  ــ ــرم كــ ــ وكــ
لن  »مــصــروف جيب« ضخم،  لها  ُيخصص 
 وفقا لسعر العملة املصرية عن 6 آالف 

ّ
يقل

جنيه يوميا، وهو أمر أثــار حفيظة أعضاء 
آخرين في املجلس، يتقدمهم أحمد شوبير 
نــائــب رئــيــس االتــحــاد ومــجــدي عــبــد الغني 
أبــو ريــدة بضرورة  وخالد لطيف، وطالبوا 
املــعــامــلــة بــاملــثــل لــجــمــيــع األعـــضـــاء، ليدخل 
ومثير  داخلي غريب  نــزاع  في  الكرة  اتحاد 

االقتصادية  األزمـــة  بسبب  دعائية،  حمات 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا مـــصـــر، وســــط تـــوجـــه جــديــد 
ــع الــبــنــوك  يـــدعـــو إلـــــى إبـــــــرام بــــروتــــوكــــول مــ
املــصــريــة الــكــبــرى مــن أجـــل دخــولــهــا كــراعــي 
للبطولة، أمًا في تمويل التكلفة املالية سواء 
الصغيرة بشأن حفلي االفتتاح والختام، أو 
الــضــخــمــة املــنــصــوص عــلــيــهــا، فــيــمــا يخص 
البطولة نفسها التي لن تقل عن مليار جنيه 
في  التطوير  عــن عمليات  بعيدًا  األقـــل،  على 

اإلنشاءات الرياضية.
ووســـط هــذه األزمــــات، بـــرزت مشكلة أخــرى 
مــــدويــــة تــمــثــلــت فــــي انـــقـــســـام اتــــحــــاد الـــكـــرة 

في وقت تقترب خاله البطولة من االنطاق 
وسط مشاحنات كبيرة.

وتـــفـــّجـــرت أزمــــة جـــديـــدة تــهــدد اســـتـــعـــدادات 
الــقــاريــة،  نــفــســه للبطولة  املــصــري  املــنــتــخــب 
وهــــو مـــرشـــح لــلــفــوز فــيــهــا، بــعــد صـــيـــام دام 
9 ســنــوات، وبــطــل األزمــــة هــو اإلعـــانـــات، إذ 
الكبار محمد صاح ومحمد  النجوم  رفض 
الــنــنــي وأحـــمـــد حـــجـــازي وأحـــمـــد املــحــمــدي 
وضــع صــورهــم أو أسمائهم فــي أي حمات 
قبل  البطولة،  االتحاد خــال  دعائية تخص 

أن يجرى التفاوض على حقوقهم املالية.
ووصلت األزمة إلى نقطة صدام كبيرة بعدما 

شــدد نجوم املنتخب على عــدم ارتـــداء الــزي 
الــتــدريــبــات  الــتــدريــبــي للمنتخب ســـوى فــي 
فــقــط وخــلــعــهــا فـــي غــرفــة خــلــع املـــابـــس، إذا 
ــات  ــن اإلعــــانــ ــم يـــتـــم تــعــويــضــهــم مـــالـــيـــا عــ لــ
املوجودة، في زي املنتخب واملتعاقد عليها 
من جانب برزنتيشني وعدم تكرار ما حدث 
في كأس العالم املاضية في روسيا. حينها، 
أثـــــار صــــاح أزمـــــة الــــصــــورة الــشــهــيــرة على 
طـــائـــرة املــنــتــخــب ولــــم يــنــضــم لــلــمــعــســكــر إال 
بعد رفعها مــن الطائرة وهــو مــا تسبب في 
الراعية والتحاد كرة  خسائر مالية للشركة 

القدم وصلت إلى 70 مليون جنيه.
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مدريد ـ العربي الجديد

انـــطـــلـــقـــت ثـــــــورة الـــتـــصـــحـــيـــح فــي 
ــي،  ــانـ ــبـ ــد اإلسـ ــدريــ نــــــادي ريــــــال مــ
الــــــذي قـــــدم أحـــــد أســــــوأ مــواســمــه 
الــكــرويــة خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، نتيجة 
خروجه من املنافسة على البطوالت املحلية 
والــقــاريــة، لــذلــك بـــدأت اإلدارة بــإبــاغ بعض 
الاعبني بضرورة إيجاد البديل أثناء سوق 
إدارة  وقــامــت  املــقــبــلــة.  الصيفية  االنــتــقــاالت 
نــادي ريــال مدريد اإلسباني، بعقد اجتماع 
نــافــاس،  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس  مــع 
ــه بـــأنـــه بــــات فــائــضــا عـــن مــتــطــلــبــات  وإبــــاغــ
ــن الــــديــــن زيــــــــدان فــي  ــ ــفـــرنـــســـي زيــ املــــــــدرب الـ
املـــوســـم املــقــبــل، وطــالــبــتــه بــمــغــادرة الــفــريــق 
خـــال مــوســم االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة املقبلة، 
بــعــد خــمــس ســنــوات قــاضــاهــا حــامــي عرين 
ليفانتي السابق، بحسب ما ذكرته صحيفة 

»آس« اإلسبانية.
وانــضــم الـــحـــارس كــيــلــور نــافــاس إلـــى نــادي 
ريال مدريد اإلسباني قادما من ليفانتي في 
صــيــف عـــام 2014، مــقــابــل 10 مــايــني يـــورو، 
أداًء  الكوستاريكي  املنتخب  مع  قــدم  بعدما 
الــبــرازيــل، ليساهم  مــونــديــال  فــي  استثنائيا 
ـــ32 عــامــا بــحــصــول املــلــكــي عــلــى ثاثة  ابـــن الــ

رحيل 
كيلور نافاس

تحقيق  في  المساهمة  من  نافاس،  كيلور  الكوستاريكي  الحارس  تمكن 
نادي ريال مدريد اإلسباني لقب دوري أبطال أوروبا في ثالث سنوات متتالية، 
مع التتويج بالليغا مرة وحدة، من خالل تصدياته الحاسمة والمهمة أثناء 

السنوات الخمس التي قضاها في التشكيلة األساسية للفريق

3031
رياضة

تقرير

ألقاب في دوري أبطال أوروبــا، ولقب وحيد 
فـــي الــــــدوري اإلســـبـــانـــي خــــال مــســيــرتــه مع 
الفرنسي  املــدرب  أن  البيضاء. ويبدو  القلعة 
ــدان املــديــر الفني لــنــادي ريــال  زيــن الــديــن زيـ
مدريد اإلسباني، قرر االعتماد على الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا كحامي عرين الفريق 
 ،2020/2019 املــقــبــل  املـــوســـم  فـــي  األســـاســـي 
فيما ســيــعــود األوكـــرانـــي أنــــدري لــونــني إلــى 
انتهاء إعارته  ثــاٍن، بعد  امليرينغي كحارس 
مــــع فـــريـــق لــيــغــانــيــس، فــــي حــــني ســيــحــتــفــظ 
لوكا زيدان بمركزه الثالث مع الفريق األول. 
وسيتعني على كيلور نافاس البحث عن ناٍد 
نادي  مع  الحالي  املوسم  نهاية  بعد  جديد، 
ريال مدريد في الدوري اإلسباني، لكن مهمة 
ــارس الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي ســـتـــكـــون ســهــلــة،  ــحــ الــ
ألنــه محل اهتمام عــدد من كبار األنــديــة في 
الدوريات األوروبية الخمسة الكبرة، بسبب 

مساومة  على  وقــدرتــهــم  الجيد،  عقده  سعر 
إدارة امللكي على تخفيض قيمة عقده الذي 

سينتهي في الصيف املقبل.

مانشستر يونايتد
ــبـــانـــي ديــفــيــد دي خيا  ُيـــعـــد الــــحــــارس اإلسـ
ــاريـــس ســان  ــادي بـ ــ هـــدفـــا أســـاســـيـــا إلدارة نـ
جيرمان الفرنسي، الذي يطمح إلى التعاقد 
مـــع حـــامـــي عـــريـــن الــشــيــاطــني الــحــمــر، الـــذي 
ــه مــوســمــا صعبا للغاية مــع فــريــقــه في  واجـ
ــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، وبــطــولــة دوري  الــ
أبطال أوروبا لكرة القدم. وسيكون الحارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس مــحــط أنــظــار 
سولسكاير  غونار  أوليه  النرويجي  املــدرب 
املدير الفني ملانشستر يونايتد في حال قرر 
ديــفــيــد دي خــيــا الــرحــيــل إلـــى فــرنــســا، خــال 
املــقــبــلــة. وتطمح  الصيفية  االنــتــقــاالت  فــتــرة 
ــال مـــدريـــد إلـــى قــيــام نــظــيــرتــهــا في  إدارة ريــ
مانشستر يونايتد بطلب التعاقد مع كيلور 
نافاس في الصيف املقبل، حتى يتسنى لها 
بالتعاقد  انــتــظــاره،  قــديــم طــال  تحقيق حلم 
مع الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، كجزء 

أساسي في الصفقة املحتملة.

روما
ــــس إلـــى  ــورايــ ــ ــام إديــــــرســــــون مــ ــمــ بـــعـــد انــــضــ
مــانــشــتــســر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي أحــــد أهــــداف 
نــــادي رومــــا، قــامــت إدارة الــفــريــق اإليــطــالــي 
قادما  أولسن  روبــن  السويدي  مع  بالتعاقد 
مــن كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، لــكــنــه لــم يثبت 
قوته مثل البرازيلي، بعدما تلقت شباكه 58 
هدفا في 35 مباراة خاضها مع »ذئاب روما« 
ــدوري اإليــطــالــي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم.  ــ فـــي الــ
ويطمح روما إلى التعاقد مع الكوستاريكي 
السويدي،  مكان  يحل  حتى  نــافــاس،  كيلور 
وال توجد لدى إدارة الفريق أي نية بتكليف 
ميرانتي،  أنطونيو  االحتياطيني  الحارسني 
ودانـــيـــيـــل فــــوزاتــــو، كــأســاســيــني فـــي املــوســم 

املقبل 2020/2019. 

أرسنال
تــفــاقــمــت مــشــاكــل مــركــز حـــراســـة املـــرمـــى في 
نــادي أرســنــال، بعد أن أعلن التشيكي بيتر 
اللعب بشكل رســمــي، وعــدم  اعــتــزالــه  تشيك 
انـــتـــظـــام الـــبـــديـــل األملــــانــــي بـــيـــرنـــد لــيــنــو فــي 
ــة لـــلـــمـــدرب اإلســـبـــانـــي  ــيـ ــاسـ الــتــشــكــيــلــة األسـ
أوناي إيمري، الذي يخطط إلى دخول سوق 
بمبلغ محدود،  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 
بــســبــب األمــــــــوال الــكــثــيــر الـــتـــي صـــرفـــهـــا فــي 
أونــاي إيمري املدير  السنة املاضية. ويــدرك 
الــفــنــي الــســابــق لــنــادي إشــبــيــلــيــة اإلســبــانــي 
حجم القيمة الفنية للحارس الكوستاريكي 
كيلور نافاس، وبخاصة أن سعر انتقاله من 
ريـــال مــدريــد إلـــى أرســنــال لــن يكلف خــزائــن 

املدفجعية الكثير من األموال.

يطمح زيدان 
بتحقيق ثورة في سوق 

االنتقاالت الصيفية

فوغل مدربًا لنادي لوس أنجليس ليكرز
قرر لوس أنجليس ليكرز أن يضع ثقته بمدرب 
شــــاب آخــــر فـــي شــخــص فـــرانـــك فــوغــل ملــحــاولــة 
استعادة مكانته في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، وذلك بعدما أعلن تعاقده مع املدرب 
السابق إلنديانا بيسرز وأورالندو ماجيك فرانك 
فوغل، لإلشراف عليه بعقد لعدة أعوام. والتزامًا 
بالسياسة املعتمدة في ثاني أكثر الفرق تتويجًا 
بــلــقــب الـــــدوري )16(، لـــم يــعــلــن لــيــكــرز عـــن مــدة 
مديره  لسان  على  ببيان  واكتفى  وقيمته،  العقد 
متحمسون  »نحن  فيه:  قــال  بيلينكا  روب  الــعــام 
إلضـــافـــة فـــرانـــك فــوغــل كـــمـــدرب مــقــبــل لــلــيــكــرز. 
النجاح  مــن  فــوغــل بسجل حــافــل  املـــدرب  يتمتع 
في بالي أوف الدوري األميركي للمحترفني، وهو 
يعكس الصفات األساسية التي كنا نبحث عنها في املدرب، بما في ذلك، اإلعداد املفصل 
للمباريات، العمل الدؤوب، ومحاسبة الالعبني بأعلى معايير كرة السلة«. وأصبح فوغل 
املدرب الـ27 في تاريخ ليكرز والـ23 بعد انتقال الفريق من مينيابوليس إلى لوس أنجليس 
البعد عــن سجل املــدربــني الكبار  ـــ45 عــامــًا بعيد كــّل  الـ ابــن  فــي عــام 1960، لكن سجل 
الذين عرفهم الفريق األصفر واألورجواني مثل بات رايلي )أحرز معه ثالثة ألقاب( وفيل 
جاكسون )5 ألقاب( أو الراحل جون كوندال )5 ألقاب(. وسيحل فوغل بداًل من الشاب 
الــذي تّم االستغناء عن خدماته نتيجة غياب الفريق عن  اآلخــر لوك والتون )39 عامًا( 
األدوار اإلقصائية »بالي أوف« للموسم السادس تواليًا، وذلك على الرغم من التعاقد مع 
»امللك« ليبرون جيمس الذي يغيب بدوره عن البالي أوف للمرة األولى منذ 2005 بعد أن 

وصل إلى نهائي الدوري في املواسم الثمانية املاضية وأحرز اللقب ثالث مرات.

ميكل يعود لقيادة نيجيريا في أمم أفريقيا
أكد العب الوسط املخضرم جون أوبي ميكل أنه 
أمم  كــأس  فــي  نيجيريا  منتخب  لقيادة  سيعود 
أفريقيا، املــقــررة فــي مصر فــي حــزيــران/ يونيو 
املقبل. ومثل ميكل )32 عامًا( بالده في مونديال 
أنه لم ُيشارك في التصفيات  روسيا 2018 بيد 
اتحادي  مسؤول  وقــال  القارية.  للبطولة  املؤهلة 
غــرنــوت(  )األملــانــي  بــاملــدرب  ميكل  »التقى  كبير: 
رور في إنكلترا، وأكد له أنه سيشارك في كأس 
األمــم في مصر«. وشــارك ميكل في 85 مباراة 
دولية مع منتخب »النسور املمتازة« سجل فيها 
6 أهداف، بدءًا من املواجهة األولى ضد ليبيا عام 
2005. وستكون خبرة ميكل هامة في تشكيلة 
ــك بعد  ــ تــضــم الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــوه الـــشـــابـــة، وذلـ
وُتعد  األخيرتني.  النسختني  عن  نيجيريا  غياب 
القارية وقد توجت بلقب كأس األمم أعــوام 1980 و1994  نيجيريا من أبرز املنتخبات 
و2013 وحلت وصيفة في 1984 و1988 و1990 و2000. وحمل ميكل الوان تشلسي 
اإلنكليزي بني 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري أبطال 
أوروبا في 2012 والدوري األوروبي في 2013. ودافع ميكل بعدها عن ألوان تيانجني تيدا 

الصيني وميدلزبره اإلنكليزي.

طاقم تحكيم نسائي للمرة األولى 
في تاريخ كأس االتحاد اآلسيوي

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن طاقم تحكيم نسائيًا سيقود مباراة للرجال للمرة 
يونايتد من ميانمار وناغا  يانغون  تاريخ مسابقته، وذلــك في مباراة فريقي  األولــى في 
وورلد الكمبودي اليوم األربعاء ضمن كأس االتحاد. وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا 
الحكم الرئيس للمباراة بمعاونة مواطنتيها ماكوتو بوزونو ونومي تيشيريغو. وكان على 
الرجال  الحكام من  متطلبات  البدنية، ومطابقة  اللياقة  اختبار  اجتياز  التحكيمي  الثالثي 
قبل اختيارهن وتعيينهن في الوقت املناسب »ألنهن أيضًا جزء من 12 َحَكَمًا من اإلناث 
حزيران/يونيو«،  في   2019 للسيدات  القدم  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  في  آسيا  سيمثلن 
بحسب ما أفاد به االتحاد القاري. وقالت ياماشيتا التي شاركت في نهائيات كأس العالم 
أحد  »هــذا هو  األردن:  للسيدات 2018 في  آسيا  وكــأس  للسيدات تحت 17 عاما 2018، 
أحالمي. لقد عملنا بجهد كبير وهذه هي النتيجة. يجب أن أشكر االتحاد اآلسيوي ملنحنا 
هــذه الفرصة والــدخــول فــي كتب تــاريــخ التحكيم اآلســيــوي«. وأضــافــت: »إنــه إنــجــاز مهم 
بالنسبة لنا، ألن هذه هي املرة األولى التي تتولى فيها ثالث سيدات التحكيم في بطوالت 
األندية التي ينظمها االتحاد اآلسيوي، وتأتي أهمية ذلك أيضًا كونها قبل نهائيات كأس 
بــدورهــا، رأت تيشيروغي:  مــبــاراة«.  نبذل قصارى جهدنا في كل  للسيدات، حتى  العالم 
»نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ألن الالعبني لديهم شخصيات ومزاجات مختلفة. عملت 

بجد مع مدربي الشخصي وأنا سعيدة ألنني اجتزت اختبار اللياقة البدنية«.

إلــى تورينو اإليــطــالــي فــي موسم  اإلنكليزي قـــررت إعــارتــه 
إدارة  وقـــررت  مــبــاراة.   23 فــي  معهم  ليلعب   ،2009/2008
الــفــريــق اإليــطــالــي شـــراء عقد املــدافــع الــســويــســري مقابل 2 
الثانية،  النادي إلى دوري الدرجة  مليون يــورو، بعدما هبط 
لكن املدافع طالب بسماع عرض بارما، الذي أراد ضمه إلى 
مــبــاراة   19 فــي  معهم  ليعلب  ــارة،  اإلعــ على سبيل  صفوفه 
سجل فيها هدفًا وحيدًا. انضم املدافع بشكل نهائي لنادي 
بارما في موسم 2011/2010، مقابل 7 ماليني يورو، لكنه 
بـــ11 مليون يــورو،  عــاد وانتقل إلــى نابولي، بصفقة قــدرت 
البطوالت  ولعب معهم 86 مباراة سجل فيها 16 هدفًا في 
املحلية، لكنه فكر بخوض تجربة جديدة بعيدة عن إيطاليا، 
الـــذي لم  ــراي،  ليتجه إلــى تــركــيــا، حتى ينضم إلــى غلطة سـ
يشارك معه سوى في 11 مواجهة فقط. وعاد السويسري 
مرة أخرى إلى إيطاليا في موسم 2016/2015، تحديدًا إلى 

نادي جنوى على سبيل اإلعارة، ليلعب معه في 27 مواجهة 
لــتــتــواصــل إدارة بــولــونــيــا مــع وكيل  ســجــل فيها 3 أهــــداف، 
مليون   1.3 مقابل  الفريق  إلــى  بالقدوم  يقنعه  أعماله، حتى 
يــورو. ولعب دزيمايلي مع نادي بولونيا في 61 مباراة في 
الدوري اإليطالي وكأس إيطاليا، تمكن خاللها من تسجيل 
إدارة  بعدما قدمت  إلــى كندا،  الرحيل  ليقرر  أهــداف،  تسعة 
رحل  املــخــضــرم.  للمدافع  عرضًا  إمباكت  مونتريال  فريق 
السويسري إلى نادي مونتريال إمباكت في ديسمبر/كانون 
األول عام 2016 على سبيل اإلعارة، حتى يواصل مسيرته 
يجعله  لــم  الــســن  فــي  تقدمه  أن  للجميع  ليثبت  االحــتــرافــيــة، 
أهــداف مع فريقه في 22 مباراة  يتراجع، بعدما سجل 10 
بليريم دزيمايلي  الدولي، فلعب  الصعيد  أما على  خاضها. 
69 مباراة دولية سجل فيها 10 أهــداف، كما شارك املدافع 

مع سويسرا في مونديال 2006، و2014، و2018.

قتيبة خطيب

الحرب  بسبب  كثيرًا،  طفولته  فــي  دزيمايلي  بليريم  عانى 
نحو  الهجرة شمااًل  والــداه  ليقرر  مقدونيا،  في  وقعت  التي 
سويسرا، حتى ينقذا أطفالهما من ويالت الحرب، ويتمكنا 
بليريم دزيمايلي  ولد  الكريمة ألوالدهــمــا.  الحياة  تأمني  من 
فـــي مــديــنــة تــيــتــوفــو املــقــدونــيــة فـــي 12 إبــريــل/نــيــســان عــام 
السويسري  نــادي زيوريخ  ليبدأ مشواره مع شباب   ،1986
في سن التاسعة من العمر، وصعد بعد سنوات إلى فريقه 
األول، حتى تنطلق مسيرته االحترافية في عالم كرة القدم. 
خاض دزيمايلي مع نادي زيوريخ السويسري 111 مباراة 
في البطوالت املحلية سجل فيها تسعة أهداف، لفتت أنظار 
إدارة نادي بولتون وانــدررز، التي تعاقدت مع املدافع القوي 
في سوق االنتقاالت الشتوية عام 2007، لكن إدارة الفريق 

بليريم دزيمـايلي

على هامش الحدث

تمكن المدافع 
بليريم دزيمايلي 

من المشاركة 
مع المنتخب 

السويسري في 
ثالث بطوالت كأس 
عالم، أعوام 2006 

و2014 و2018

غاب نافاس عن عدد 
من المباريات في 
الموسم الحالي مع 
)Getty( ريال مدريد

الفني  المدير  سولسكاير  غونار  أوليه  النرويجي  المدرب  أنظار  ستتجه 
قرر  حال  في  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  الحارس  إلى  يونايتد  لمانشستر 
ديفيد دي خيا الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خالل فترة 
تضيع  لن  اإلسباني  مدريد  ريال  إدارة  لكن  المقبلة.  الصيفية  االنتقاالت 
الفرصة في حال رحل نافاس إلى اليونايتد، حتى يتسنى لها تحقيق حلم 
قديم، بالتعاقد مع الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، كجزء أساسي في 

الصفقة المحتملة.

دي خيا حلم ريال مدريد القديم

وجه رياضي

مرسيليا
لدى نادي أوملبيك مرسيليا الفرنسي أربعة 
حـــــراس فـــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
ــان كانيو  اثــنــان مــن الــشــبــاب الــواعــديــن رومــ
البالغ 21 عاما، وفلوريان إسكاليس صاحب 
ــن املـــحـــاربـــني الـــقـــدامـــي،  ــا، واثــــنــــان مـ ــامـ 23 عـ
ستيف مــانــدانــدا )34 عــامــا(، ويــوهــان بيليه 
)36 عـــامـــا(، شـــاركـــوا مــع فــريــقــهــم فــي موسم 
الكوستاريكي  الحارس  وُيمثل   .2019/2018

بسبب املشاركة األوروبية في املوسم املقبل، 
ــن تــقــديــم الــــحــــارس الـــحـــارس  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
البوسني سمير هاندانوفيتش أداء جيدًا مع 
فريقه باملوسم الحالي في البطوالت املحلية 
اإليــطــالــي  الـــفـــريـــق  إدارة  ــريـــد  والـــقـــاريـــة. وتـ
البوسني  للحارس  حقيقي  منافٍس  إيــجــاد 
ســمــيــر هــانــدانــوفــيــتــش فـــي املـــوســـم املــقــبــل، 
ولـــن تــجــد أفــضــل مــن الــكــوســتــاريــكــي كيلور 
إلـــى تشكيلة  الـــذي سيمثل إضــافــة  نــافــاس، 

كــيــلــور نـــافـــاس الــحــاصــل عــلــى 3 ألـــقـــاب في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، مـــع خــبــرة جــيــدة في 
ــــاده، مــشــروعــا  كــــأس الـــعـــالـــم مـــع مــنــتــخــب بــ
تريد  التي  مرسيليا  أوملبيك  إلدارة  مناسبا 

بناء فريٍق جديد في املوسم املقبل.

إنتر ميالن 
تتطلع إدارة نادي إنتر ميان اإليطالي إلى 
فريقها،  إلى تشكيلة  الخبرة  إضافة عنصر 

املدرب لوتشيانو سباليتي، بسبب القدرات 
الــفــنــيــة الــهــائــلــة الــتــي يمتلكها فـــي املــاعــب 
األوروبـــيـــة. يــذكــر أن كيلور نــافــاس، قــد ولد 
في مدينة بيريس سيليدون الكوستاريكية 
 ،1986 عــــام  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   15 فـــي 
ليبدأ مسيرته االحترافية مع فريق مدينته، 
ويــرحــل بــعــدهــا إلـــى إســبــانــيــا، حــتــى ينضم 
إلى ألباسيتي، ثم ليفانتي، ليصل إلى ريال 

مدريد في صيف 2014.

لن يكون العب دوري كرة السلة األميركي للمحترفني املخضرم باو غاسول، بصحبة 
املنتخب اإلسباني خالل مشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها الصني بني 31 آب/ 
لها العب  وذلــك بسبب عملية جراحية خضع  املقبلني،  أيلول/ سبتمبر  و15  أغسطس 
ارتكاز ميلووكي باكس األسبوع املاضي في قدمه اليسرى. وسُيحرم ابن الـ38 عامًا من 
املشاركة في مونديال السلة للمرة الرابعة، علمًا بأنه كان أفضل العب عام 2006 حني 
العاملي للمرة األولــى والوحيدة. ولن يكون غاسول أيضًا بصحبة  ُتوجت بــالده باللقب 

.NBA زمالئه في ميلووكي الذي بلغ نهائي املنطقة الشرقية في

صورة في خبر

غياب باو غاسول

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019
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مهرجان كاّن
السينما ُتشيّد مسارحها

محمد هاشم عبد السالم

انــطــلــقــت، أمــــس، الــــــدورة الــــــ72 من 
« الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

ّ
مــــهــــرجــــان »كــــــــــــان

الدولي )14 - 25 مايو/ أيار 2019(، 
في املدينة الساحلية الفرنسية، التي يحمل 
املهرجان اسمها. موعد يتجّدد سنوًيا، في 
الشهر الخامس تحديًدا، منذ عقود بعيدة. 
يــنــتــظــره مـــهـــتـــّمـــون بـــالـــشـــأن الــســيــنــمــائــي. 
 املـــديـــنـــة، فــيــتــضــاعــف عــدد 

ّ
بــســبــبــه، تــكــتــظ

، على نقيض 
ّ

سكانها مرة واحدة على األقل
واملؤتمرات  التظاهرات  رغــم  األشــهــر،  بقية 
ــقــام 

ُ
والــنــشــاطــات غــيــر الــســيــنــمــائــيــة الــتــي ت

فيها.
 البعض أن مسابقات وبرامج مهرجان 

ّ
يظن

ها في »قصر املهرجانات« 
ّ
« تنعقد كل

ّ
»كــان

الــضــخــم، الــكــائــن فــي شـــارع »ال كـــروازيـــت«. 
هـــــذا لـــيـــس صـــحـــيـــًحـــا، فــالــقــصــر يــحــتــضــن 
أهـــمـــهـــا، كــاملــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، ومــســابــقــة 
االفتتاح والختام،  »نظرة خاصة«، وحفلي 
وســوق الفيلم، وهــو األكــبــر دولــًيــا، وبعض 

املسابقات الفرعية.
منذ عام 1949، كان ُيقام املهرجان في »قصر 
ــمــه الــســيــر أوبــيــر  ــــذي صــمَّ ــروازيــــت«، الـ ــكــ الــ

تحتّل مدينة كاّن المرتبة الثانية بعد باريس من حيث الزوار )فاليري هاتشي/ فرانس برس(

بــيــنــيــت، قــريــًبــا مـــن مــوقــع الــقــصــر الــحــالــي. 
 مكانه فندق »جي. دبليو. 

ّ
ُهدم القديم، وحل

ــعــــرض أفــــــام بــرنــامــج  ــ
ُ
مـــــاريـــــوت«، حـــيـــث ت

ــا  ــبـــوعـ ــرجــــن« أو »أسـ ــخــ ــر املــ ــهـ »نــــصــــف شـ
املـــخـــرجـــن«، فـــي ســيــنــمــا قــائــمــة فـــي طــابــق 
البرنامج بدأ عام 1969،  تحت األرض. هذا 
بـــإشـــراف »نــقــابــة املــخــرجــن الــفــرنــســيــن«، 
ــا ومــالــًيــا، عن  ــ إدارًيـ تــمــاًمــا،   

ّ
بشكل مستقل

«. اختير للبرنامج هذا االسم 
ّ
مهرجان »كان

النــعــقــاده فــي مــرحــلــٍة كـــان املــهــرجــان يمتد 
على 14 يوًما.

أمــــا الـــتـــظـــاهـــرة األقـــــــدم، »أســــبــــوع الـــنـــقـــاد«، 
ــاد 

ّ
ــراف »نـــقـــابـــة نــق ــ فــتــخــضــع بــالــكــامــل إلشــ

الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــن« وتــنــظــيــمــهــا، مــنــذ 
ـــقـــام نــشــاطــاتــهــا 

ُ
ــام 1962، وت تــأســيــســهــا عــ

ــنـــدق »قـــصـــر مـــيـــرامـــار«،  وعـــروضـــهـــا فــــي فـ
عــلــى ُبـــعـــد أمــــتــــاٍر قــلــيــلــة مـــن مـــكـــان انــعــقــاد 
»نـــصـــف شــهــر املـــخـــرجـــن«. هــــذا يــعــنــي أن 
الــبــرنــامــجــن ُيــقــامــان فــي مــكــان يبتعد عن 
 

ّ
»قــصــر املــهــرجــانــات« نــحــو كــيــلــومــتــر. لــكــل
ــر،  ــ ــــاص يــخــتــلــف عــــن اآلخـ مــنــهــمــا نـــظـــام خـ
عتبر 

ُ
ة. فعلًيا، ت

ّ
وجداول عروضهما ُمستقل

منفصلن  مهرجانن  بمثابة  التظاهرتان 
«، إذ تتقاطع عروضهما 

ّ
عن مهرجان »كــان

ــا كـــثـــيـــرة، تـــتـــفـــّوق أفــامــهــمــا  ـ
ً
ــان ــيـ مـــعـــه، وأحـ

املــخــتــارة رســمــًيــا للمهرجان.  عــلــى األفــــام 
فــي عــام 1979، ونــظــًرا إلــى زيـــادة نشاطات 
املدينة وعــدد زائــريــهــا، بــدأت أعــمــال البناء 
»قصر املهرجانات«  ا بـ

ً
في ما سُيعرف الحق

«. الــقــصــر 
ّ
ــمـــرات مــديــنــة كـــــــان ــة مـــؤتـ ــاعــ و»قــ

الــجــديــد، الــــذي صــّمــمــه املــعــمــاري فــرانــســوا 
درويـــــه، انــتــهــى تــشــيــيــده عـــام 1982، الــعــام 
ا. منذ ذلك الحن، 

ً
الذي شهد افتتاحه أيض

باإلضافة  فيه،  السينمائي  املهرجان  ُيــقــام 
إلى نشاطات ومهرجانات وفعاليات أخرى 
ألــف متر مربع   30 تبلغ مساحته  متنّوعة. 
ف من ستة طوابق، ويضّم 

ّ
تقريًبا، وهو ُمؤل

ــراوح عـــدد مــقــاعــدهــا بن  خــمــس صــــاالت، يــ
في  شــاســعــة  مــســاحــة  هـــنـــاك  و2300.   150
فيها  قام 

ُ
ت القصر،  األرضــي وحــول  الطابق 

فعاليات وعروض سوق الفيلم.
ــتـــي شــهــدهــا  ــتـــوســـعـــة« الـ ــم عــمــلــيــات »الـ ــ رغـ
متر  آالف   10 بــإضــافــة   ،1999 عــــام  الــقــصــر 
مــربــع إلـــى مساحته الــســابــقــة، خــضــع ـ منذ 
عام 2010 ـ ألعمال صيانة وتطوير وتوسعة 
 2013( أعـــوام  لثاثة  بعضها  امتد  ضخمة، 
الترميم  – 2015(. الجزء األكبر من عمليات 
والتجديد والتطوير كان من نصيب الصالة 

الــكــبــرى، املــعــروفــة بــاســم »مــســرح لوميير«، 
فارتفع عدد مقاعدها إلى 2309. هي الصالة 
األكبر في القصر. شاشتها من أكبر شاشات 
ــائـــل اإلعــــام  الـــعـــالـــم. تــســتــأثــر بــانــتــبــاه وسـ
التي  الرئيسية  واهتمامها، لكونها الصالة 
ع 

َّ
تــشــهــد عــرضــي االفــتــتــاح والــخــتــام، وتــــوز

يصعد  الــــ24،  درجاتها  على  الجوائز.  فيها 
قط 

َ
لت

ُ
أهم املخرجن والنجوم وأشهرهم، وت

لهم الُصَور التذكارية. يلي »مسرح لوميير«، 
كلود  »مسرح  واملساحة،  األهمية  حيث  من 
دوبوّسي« )1068 مقعًدا(، ثم »لوي بونويل« 
)452 مقعًدا(، و»أندريه بازان« )280 مقعًدا(. 
نصب خيمة »صالة 

ُ
في جانب من القصر، ت

لـــ500 مقعد،  سعة 
ّ
الــــ60« منذ عــام 2007، املت

ك  فكَّ
ُ
ت الــعــرض.  تقنيات  بــأحــدث  ــجــّهــزة 

ُ
وامل

 دورة، وتنَصب مجّدًدا 
ّ

ا بعد انتهاء كل
ً
الحق

قبل الدورة الجديدة بأياٍم قليلة.
ـــــــــعـــــــــرض أفـــــــــام 

ُ
فـــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــصـــــــــــاالت، ت

املــســابــقــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة )»ســيــنــي 
 .)

ً
فــونــداســيــون« و»األفــــام الــقــصــيــرة« مــثــا

بــنــيــة تــحــتــيــة مـــجـــّهـــزة بــأفــضــل الــتــقــنــيــات 
والخدمات  شاهدة 

ُ
وامل بالعروض  الخاّصة 

يــحــظــى بتغطية  فــاملــهــرجــان  الــصــحــافــيــة، 
أكثر من 4500 صحافي، وهذه أكبر تغطية 
 دولّي في العالم، 

ٌ
إعامية يحظى بها حدث

بعد »أوملبياد«.
 في املرتبة الثانية 

ّ
ه وضع مدينة كان

ّ
هذا كل

بــعــد بــــاريــــس، فـــي الئـــحـــة املـــــدن الــفــرنــســيــة 
جــذًبــا ألعــــداد هــائــلــة مــن الــــــزّوار، الــقــادمــن 
ــة وتــــجــــاريــــة.  ــيـ ــاحـ ــيـ ألســـــبـــــاٍب ثـــقـــافـــيـــة وسـ
ــقــام فــي القصر 

ُ
فــاملــؤتــمــرات والــنــشــاطــات ت

نفسه، على امتداد العام: موسيقى، مسرح، 
ورش عــمــل، مــعــارض فنية، بــاإلضــافــة إلى 

السينما طبًعا.

يخضع »أسبوع النقاد« 
اد 

ّ
إلشراف »نقابة نق

السينما الفرنسيني« 
قام نشاطاته 

ُ
وت

وعروضها في فندق 
»قصر ميرامار«.

■ ■ ■
نظرًا إلى زيادة 

نشاطات املدينة وعدد 
زائريها، بدأت أعمال 
البناء في ما سُيعرف 

»قصر  الحقًا بـ
املهرجانات« و»قاعة 
مؤتمرات مدينة كاّن«.

■ ■ ■
يلي »مسرح لوميير«، 

من حيث األهمية 
واملساحة، »مسرح 
كلود دوبوّسي« ثم 

»لوي بونويل« و»أندريه 
بازان«.

باختصار

يظّن البعض أن برامج مهرجان »كاّن« تنعقد كلّها في »قصر المهرجانات«، الكائن في شارع »ال كروازيت«. هذا ليس صحيحًا، 
إذ تتوزع فعاليات المهرجان على عّدة فضاءات، هنا أبرزها

هوامش

سما حسن

كــشــفــت الــبــاحــثــة فــي مــركــز تــاريــخ املــشــاعــر، ســارة 
شاني، أن هناك سبعة مشاعر لدى البشرية أصبحت 
»النوستالجيا«،  منها  الحالي،  العصر  في   

ً
منقرضة

وهو شعور الحنني إلى املاضي، وغالبًا ما نستخدم 
هذا اللفظ، حني نغرق في املادية وتطغى التكنولوجيا، 
ــاٍم خــلــت، ونــســنــد رؤوســنــا املرهقة  فــنــتــحــّدث عــن أيــ
الـــوراء. ولكننا  إلــى  إلــى مساند مقاعدنا، ونعود بها 
ونبقى على  الـــوراء،  إلــى  بذاكرتنا  نعود  الحقيقة  في 
هذا الحال للحصول على جرعٍة من »النوستالجيا«، 
ونحن ال نعتقد أننا نعاني من مــرٍض ُعــرف قديمًا، 
وقــد كــان يصاب بــه الــبــحــارة على وجــه الخصوص، 
وتحديدًا في القرن الثامن عشر، وحيث كان البحارة 
ــبــحــر شـــهـــورًا،  ــي ال عــلــى مـــن الــســفــن الـــتـــي تــغــيــب فـ
العمل،  القدرة على  يشعرون بالفتور والكسل وعدم 
وكذلك بــآالم جسدية مبهمة. وغالبًا ما تفضي هذه 
األعراض إلى املوت، والسبب الرئيسي لهذه األعراض 
هو الحنني إلى الوطن، والشوق للمنازل الدافئة حيث 
ــصــاب، فــي شهر رمــضــان، بشعور 

ُ
أجـــواء األســـرة. ن

النوستالجيا الذي ال يعني أننا مرضى بالطبع، ولكنه 

يعني أننا ما زلنا نحمل روحًا صافية لم تلّوث، وقلبًا 
نابضًا لم يتحّول إلى آلة، ونتحدث في ما بيننا وبني 
أنفسنا عن املاضي الجميل شهرًا يمر سريعًا، ولكنه 
ليس مثل باقي الشهور، وال نستطيع أن نجعله كذلك، 
إال حني يصبح عبئًا ال تخفيفًا، وحني يتحول عادة 
ال عبادة، وحني يغدو مظهرًا ال جوهرًا، وحني ال نرى 
في  والتفكير  واإلســـراف  الطقوس  تغيير  فيه ســوى 

موائد الطعام.
أن  نستطيع  ال   

ٌ
كــاســحــة  

ٌ
شخصية رمــضــان  لشهر 

نقاومها، فصوت حركات أمي في مطبخها الصغير 
ال يبارحني، ويطرق على أذنــي بحنني جــارف، حني 
 حبات 

ّ
كانت تصحو في جوف الليل األخير، وتبدأ بدق

 
ً
الفول املسلوقة في وعاٍء من األملنيوم، ومستخدمة أداة

ــة«. ولنا أن نتخّيل 
ّ
للدق مصنوعة من الخشب »املــدق

وأنت  الصغيرتني،  أذنيك  إلى  إيقاٍع ساحر يصل  أي 
بيتك، حني  فــي  الحياة  الــفــراش مرهفًا لصوت  تحت 
أن  أمــك  استطاعت  مختلفني،  معدنني  يمتزج صــوت 
توثق عالقتهما ببعضهما بعضا، فنتج هذا الصوت 
املحبب، وتلته رائحة أكثر تحببًا، وهي رائحة حبات 
للتو خلطة  أمك  إليها  املسلوقة، والتي أضافت  الفول 
الثوم والفول والليمون، وتتململ في فراشك منتظرًا 

ــي تلهث  ــاب الــغــرفــة، وهـ صــوتــهــا، حـــني تــقــف عــلــى بـ
وتطالبك بالنهوض مسرعًا قبل انطالق صوت األذان.

هــا أنـــا قــد وضــعــت صـــوت حــركــات أمـــي عــلــى قائمة 
ــان، يليها  األصــــــوات الــتــي تــشــكــل شــخــصــيــة رمـــضـ
صوت أبي، وهو يتلو القرآن في زاوية، ويرّدد أدعية 
الحمام وقريب  الوضوء قبلها، في حوض بعيد عن 
مــن بــاب غرفة نــومــي، فأحفظ هــذه األدعــيــة بصوته، 
وتــتــرســب فـــي ثــنــايــا عــقــلــي وذاكــــرتــــي، وأســتــعــيــدهــا 
بــســرعــة، وأحــبــهــا ألنـــي أحـــب صـــوت أبـــي حـــني كــان 
الــذي يأتي قبل موعد  يــرّددهــا. وصــوت املسحراتي 

السحور بوقت طويل، وحني كان يأتي صوته كانت 
 بـــأن أنــطــلــق خــلــفــه، وأجـــوب 

ٌ
 عـــارمـــة

ٌ
تتملكني رغـــبـــة

الشوارع  اكتشاف  هواية  أن  ويبدو  املظلمة.  الشوارع 
للشوارع  ألن  الصغر،  منذ  عندي  بــدأت  خالية  وهــي 
هـــويـــة تــضــيــع حــــني تـــعـــّج بـــالـــنـــاس، وتـــصـــبـــح كــلــهــا 

متشابهة، وتعود حني تخلو من األصوات والحركة.
وصوت آخر كان يأسرني، وأحن إليه في كل رمضان، 
والـــذي كــان يسحرني، حني  هــو صــوت زوزو نبيل، 
يأتي عبر املذياع، وهي تقول »مــوالي«، وهي تتثاءب 
يجلس  واملــلــك  ذلـــك،  تفعل  وهــي  وأتخيلها  وتتمطى. 
فــي حــضــرتــهــا مــنــبــهــرًا ومــنــتــظــرًا كــل كلمة تقولها، 
وهي تروي له قصصًا تشبع خياله، وتبدع في رواية 
ــرًا 

ّ
الــقــصــص، لتطيل مــن عــمــرهــا لــيــلــة أخــــرى. ومــبــك

جـــدا أدركــــت أن اإلنــســان قــد يــدافــع عــن مــبــدأ بشتى 
الطرق، مهما كانت مكلفة، وهي كانت تدافع عن بنات 
جنسها، وتعلم امللك درسًا لن ينساه، وسيغير حياته 

بنهاية سعيدة، كما كل الروايات.
وصــرت  الــشــهــر،  هــذا  فــي  »النوستالجيا«  قتلتك  إن 
لنفسك، وال  بذلك  فاحتفظ  لــذكــريــاٍت مضت،  أســيــرًا 
بعضهم،  نظر  في  غباء  الحنني  فبعض  أحــدًا،  تخبر 

وبعض الحنني بقايا إنسانية إن صدقنا الوصف.

أصوات رمضان

وأخيرًا

إن قتلتك »النوستالجيا« 
في هذا الشهر، وصرت أسيرًا 

لذكرياٍت مضت، فاحتفظ
بذلك لنفسك

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


