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قطر وفرنسا: إعالن نوايا لحوار استراتيجي

إنه يوم للرياضة في الثالثاء  12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  □  العدد 1625  السنة الخامسة
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أميركا وإيران 

أمام مقر شركة »أن أس أو« قرب تل أبيب

الدوحة ــ أنور الخطيب

تــــــواصــــــل قــــطــــر خــــــــرق الـــــحـــــصـــــار الــــربــــاعــــي 
املـــفـــروض عــلــيــهــا مــنــذ يــونــيــو/حــزيــران 2017، 
الحوار  فبعد  العالم؛  دول  مــع  تعاونها  بتوسيع 
االســتــراتــيــجــي األمــيــركــي-الــقــطــري الـــذي انطلق 
مطلع عام 2018، وُعقدت منه جولتان حتى اآلن، 
عت قطر أمس اإلثنني على إعالن نوايا إلقامة 

ّ
وق

األدوار  فرنسا، صاحبة  مع  استراتيجي  حــوار 
الواسعة في قضايا املنطقة. وجاء التوقيع على 
إعــــالن الــنــوايــا، خـــالل زيــــارة لــوزيــر الــخــارجــيــة 

أمس  الدوحة  إلى  لودريان،  إيف  الفرنسية جان 
 الخالف 

ّ
اإلثــنــني، شــدد فيها على ضـــرورة حــل

تميم  قطر،  أمير  لقائه  وبعد  بالحوار.  الخليجي 
بن حمد آل ثاني، عقد الوزير الفرنسي مباحثات 
آل  الرحمن  عبد  بــن  القطري، محمد  نظيره  مــع 
ثــانــي، انــتــهــت إلـــى إعـــالن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إعــالن 
ــال الــوزيــر  ــوار اســتــراتــيــجــي. وقـ نــوايــا إلقــامــة حـ
إن  لــودريــان،  مــع  فــي مؤتمر صحافي  القطري، 
االتفاق »يشمل مجاالت عديدة كالدفاع واألمن 
والصحة والتعليم والثقافة والرياضة واالقتصاد 
واالستثمار ومكافحة اإلرهاب ومتابعة تطورات 

الرحمن  عبد  بن  وأوضــح  البلدين«.  بني  العالقة 
البلدين  بــني  االستراتيجي  الــحــوار  أن  ثــانــي،  آل 
يــقــوم عــلــى أســـس قــويــة جـــدًا، وأن استراتيجية 
للتنسيق  املــنــاســبــة  األرضـــيـــة  ستخلق  الـــحـــوار 
الفرنسي وقوف  الوزير  أكد  والعمل. من جهته، 
بــــالده إلـــى جــانــب قــطــر، ودعــــا إلـــى حـــل األزمـــة 
بني  »الــخــالفــات  أن  بــالــحــوار، مضيفًا  الخليجية 
الــدول يجب أن تحل من خالل الحوار وال يجب 
أن تدفع الشعوب ثمنها«. وأشار لودريان إلى أن 
جوانب  على  سيركز  الفرنسي-القطري  الحوار 
منها الوصول إلى حل سياسي في ليبيا يؤدي 

فيها،  االســتــقــرار  بــإعــادة  انتخابات تسمح  إلــى 
ــة الـــســـوريـــة عن  ــ ــــى جـــانـــب الـــخـــروج مـــن األزمــ إل
طريق وضع دستور وإجــراء انتخابات يشارك 
بيئة محايدة لكي  الــســوريــني وإيــجــاد  كــل  فيها 
دون  ومــن  مكتوبًا مسبقًا،  السيناريو  يكون  ال 
ذلك لن يكون هناك نصر مستدام ضد »داعش« 
وال عودة الالجئني. كذلك أشار لودريان إلى أن 
ــــى جــانــب قــطــر فــي تنظيم  فــرنــســا ســتــكــون »إل
كأس العالم لكرة القدم« عام 2022. وكانت قطر 
قد استلمت قبل أيــام، أولى طائرات »رافــال« من 

أصل 36 اشترتها من باريس.
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إدلـــــب فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، مـــهـــددة بعمل 
عــســكــري، أهـــدافـــه الــظــاهــرة »الــقــضــاء على 
إدلب  محافظة  إخضاع  وباطنه  ــاب«،  اإلرهـ
ومحيطها، وعــودة قوات النظام إلى معقل 
ــم فـــــرض الــحــل  املــــعــــارضــــة الـــــبـــــارز، ومـــــن ثــ
الــســيــاســي الـــذي يعيد تــأهــيــل الــنــظــام مــرة 
أخرى. ولكن زيارة شويغو إلى أنقرة تؤكد 
ســـعـــي الـــطـــرفـــن لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــهـــدوء 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، أو الــقــيــام بعمل 

ــتـــركـــي الــــروســــي ســيــســاهــم فــــي تــحــقــيــق  الـ
السالم واالستقرار في املنطقة«.

السوري محكومًا  الغربي  الشمال  وال يزال 
فــي 17 سبتمبر/ ــع 

ّ
املــوق بــاتــفــاق سوتشي 

إنشاء منطقة  املاضي، وتم بموجبه  أيلول 
آمــنــة فــي محيط إدلـــب بــن مــنــاطــق النظام 
واملـــعـــارضـــة، بــحــدود تـــتـــراوح بــن 15 و20 
ولكن  الثقيل.  السالح  من  كيلومترًا، خالية 
الروسية صّعدت لهجتها تجاه  الخارجية 

F F

عسكري محدود هدفه حشر »هيئة تحرير 
بقعة جــغــرافــيــة ضيقة تمهيدًا  فــي  الــشــام« 

للقضاء عليها. 
وال تـــريـــد أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو انـــهـــيـــار تــفــاهــم 
ســوتــشــي بــيــنــهــمــا بــشــكــل كـــامـــل، خصوصًا 
فـــــــي ظـــــــل تـــــــعـــــــاون الــــــطــــــرفــــــن فـــــــي إحـــــيـــــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــهــادفــة إلـــى الــتــوصــل 
لـــحـــل ســـيـــاســـي مــــن خـــــالل تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الدستورية. وفي هذا السياق، أعلن الكرملن 

أمـــــــس، أن بــــوتــــن ســيــبــحــث مــــع أردوغــــــــان 
والــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي فــي 14 
فبراير الحالي، »الخطوات املشتركة لتحقيق 

تسوية مستدامة للوضع في سورية«.
ــرة  ــيــ ــــي اآلونـــــــــة األخــ ــثــــرت فـ ــــي املــــقــــابــــل، كــ فـ
اتفاق سوتشي،  تقويض  النظام  محاوالت 
إذ حشد قــوات لــه فــي ريــف حماة الشمالي 
تمهيدًا كما يبدو لعمل عسكري في املنطقة 
ــوءًا  ــم يـــنـــل ضــ ــــســـــالح، ولـــكـــنـــه لــ ــة الـ ــزوعـ ــنـ مـ

ــانـــب الــــروســــي الــحــريــص  ــن الـــجـ أخـــضـــر مــ
ــي فــي  ــركــ ــتــ ــدم تـــــجـــــاوز شــــريــــكــــه الــ ــ ــ عــــلــــى عـ
املــنــطــقــة. وعــــادت صحيفة  تــقــريــر مستقبل 
»الوطن« التابعة للنظام، للتلويح بالعملية 
تبدأ  أن  اإلثــنــن  أمــس  وتوقعت  العسكرية، 
قوات النظام عملية عسكرية »أعد لها جيدًا 
باتجاه املنزوعة السالح«، بمساندة القوات 
الجوية الروسية عقب لقاء رؤساء ضامني 
اللقاء »سيفشل  أن  املقبل«، زاعمة  »أستانة 
»عقدة« إدلب  في التوصل إلى حل جذري لـ
التي تعمل أنقرة على اجتراح حلول جزئية 
لها ال ترتقي إلى التزاماتها التي فشلت في 

التقيد بها«، وفق الصحيفة.
ومن الواضح أن النظام وحلفاءه اإليرانين 
يــدفــعــون بــاتــجــاه تـــجـــاوز اتـــفـــاق ســوتــشــي 
الذي لم تكن طهران طرفًا فيه، أو الحصول 
على دعم روســي للقيام بعمل عسكري في 
ــــب الــغــربــي أو فـــي ريــــف الــالذقــيــة  ريــــف إدلـ
الــشــمــالــي أو ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي، ولــكــن 
الجانب التركي ال يزال عند موقفه الرافض 
ألي تــصــعــيــد يــتــســّبــب بــــأزمــــات إنــســانــيــة 

تتحّمل تركيا وحدها تبعاتها.
الشام«  تحرير  »هيئة  تــحــاول  جهتها،  مــن 
الصعب  من  )النصرة سابقًا( خلق حقائق 
تـــــجـــــاوزهـــــا فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــة، 
ب 

ّ
لــتــكــون جــــزءًا مــن مــعــادلــة الــحــل، وتتجن

 عــســكــريــًا يقصيها عــن املشهد 
ً
بــذلــك عــمــال

الـــســـوري. وفــشــلــت مــحــاولــة الهيئة إضــفــاء 
شرعية ثورية على سيطرتها على الشمال 
ــة، إذ قـــاطـــعـــت جــهــات  ــ ــــوريـ ــن سـ ــربـــي مــ ــغـ الـ
العام  »املؤتمر  بـ سّمي  ما  معارضة  مدنية 
ــذي عـــقـــدتـــه جــهــات  ــ ــ لـــلـــثـــورة الــــســــوريــــة« الـ
أمـــس األحـــد في  مــرتــبــطــة بالهيئة أول مــن 
ــب، بــعــد أن  معبر بـــاب الــهــوى فــي ريـــف إدلــ
كــــان مـــن املـــقـــرر إقـــامـــتـــه فـــي عــفــريــن بــريــف 
 
ّ
ــيــــان، أن ــلـــب. وأوضـــــــح نـــاشـــطـــون، فــــي بــ حـ

السياسين  إلــى جمع  كــان يهدف  »املؤتمر 
والعسكرين والناشطن من جميع املناطق 
الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، لكن 
القائمن عليه أفشلوه بعد اإلصرار  بعض 
لسيطرة  الخاضعة  إدلـــب،  فــي  إقامته  على 
القائمن  بيانهم  فــي  اتهموا  كما  الهيئة«. 
ــادة  ــ ــة فــــي إعـ ــبـ »الـــرغـ ـــ ــب بـ ــ عـــلـــى مـــؤتـــمـــر إدلــ
عتبر الجناح 

ُ
تدوير حكومة اإلنقاذ، التي ت

أجل  ومــن  الــشــام،  تحرير  لهيئة  السياسي 
اإلسهام في توسيعها«.

وفــي بــيــان صــدر عقب انتهاء املــؤتــمــر، دعا 
املشاركون فيه إلى »اختيار مجلس شورى 
ل املناطق املحررة والشرائح املجتمعية 

ّ
يمث

فيه واملدنية والفعاليات الثورية كافة، تكون 
وذلك  الوحيد،  اإلسالمية مصدره  الشريعة 
لالنتخابات،  عليا  لجنة  تشكيل  طريق  عن 
وتكون أولى مهام مجلس الشورى املنتخب، 
لــلــمــنــاطــق  إدارة رشـــيـــد  لــنــظــام  الــتــأســيــس 
ــررة، وتــســتــمــر الــحــكــومــة فـــي مــهــامــهــا  املــــحــ
لحن تسمية حكومة جديدة«. كما تضمنت 
ــوة لــتــشــكــيــل مــجــلــس  ــ ــدعــ ــ ــيــــات، »الــ ــتــــوصــ الــ
االستثمارات  و»تشجيع  مــوحــد«،  عسكري 
مـــن أجـــل إيـــجـــاد فـــرص عــمــل جـــديـــدة ورفـــع 

املستوى املعيشي للسكان«، وفق البيان.
»حكومة  تعويم  الــشــام«  »تحرير  وتــحــاول 
اإلنــقــاذ« املرتبطة بها، في ظل رفــض كبير 
املعارض  والــشــارع  السورية  املعارضة  مــن 
الذي يرى أن الهيئة تمثل سلطة أمر واقع، 
ــعـــة جـــاهـــزة لــلــنــظــام وحــلــفــائــه للفتك  وذريـ
بالشمال الغربي السوري الذي يضم قرابة 
أربـــعـــة مــاليــن مـــدنـــي. وتـــرفـــض املــعــارضــة 
املــســلــحــة تــســّيــد »تــحــريــر الـــشـــام« للشمال 
ــربـــي الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــًا أن الــهــيــئــة  ــغـ الـ
املصنفة تنظيمًا إرهابيًا ال تزال تقاوم فكرة 
تــذويــبــهــا فــي فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، 
وتعتبر التخلي عن سالحها »خطًا أحمر« 

ال يمكن تجاوزه.

مصير إدلب بين روسيا وتركيا

تحرير  »هيئة  أن  حسون،  فاتح  الحر،  السوري  الجيش  في  القيادي  رأى 
الشام تحاول أن تكون جزءًا مقبوًال من الحل عبر السعي لتشكيل بنية 
إدارية جديدة في إدلب، ال تكون لها حصة األسد فيها، إال أن روسيا ال 
تزال تهدد باللجوء للقوة، وحركت النظام إلعالن جاهزيته للمعركة«. 
ما  في  فاعل  دور  لها  ليكون  تسعى  إيران  أن  »كما  حسون:  وأضاف 
يحدث، وبالتالي مثل هذه التداخالت ال يمكن التفاهم حولها إال على 

مستوى الرؤساء«.

تعثر مساعي »الهيئة«

الحدث

أمين العاصي

تحاول أطراف الصراع في شمال 
ــا  ــهـ ــة تــرتــيــب أوراقـ غـــربـــي ســـوريـ
ــاع قــــــــادة الـــثـــالثـــي  ــمــ ــتــ قـــبـــيـــل اجــ
الضامن في سورية )روسيا وتركيا وإيران( 
املــنــتــظــر فـــي ســوتــشــي الـــروســـيـــة، يــــوم 14 
فبراير/شباط الحالي، والذي من املتوقع أن 
السورية  القضية  في  املسائل  أكثر  يتناول 
سخونة، ومنها حسم مصير محافظة إدلب 
الغربي  الــشــمــال  مــلــف  وتــحــّول  ومحيطها. 
السوري إلى عقدة من دون حل، في منطقة 
تضم مالين املدنين، في وقت تواصل فيه 
تركيا وروسيا العمل من أجل بلورة تفاهم 
حـــيـــال هــــذا املـــلـــف، يــســبــق الــقــمــة الــثــالثــيــة، 
تمهيدًا إلقــراره من الرئيسن التركي رجب 
أردوغـــان والــروســي فالديمير بوتن  طيب 
ُيــعــّول عليها  الــتــي  فــي سوتشي، فــي القمة 
فــــي الــــدفــــع »لــتــحــقــيــق تـــســـويـــة مــســتــدامــة 

للوضع في سورية«.
مستجدات األوضاع في سورية، ومحافظة 
ــتـــحـــديـــد، حـــضـــرت فــي  إدلــــــب عـــلـــى وجـــــه الـ
مــبــاحــثــات وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
شويغو في أنقرة أمس، حيث التقى نظيره 
التركي خلوصي أكار. وذكرت وزارة الدفاع 
ــــادال وجـــهـــات  ــبـ ــ ــن »تـ ــريــ ــوزيــ الـــتـــركـــيـــة أن الــ
داخــل  األمــن  لضمان  التدابير  بشأن  النظر 
املــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســالح فــي إدلــــب، وأكـــدا 
والعسكري  االستخباراتي  التعاون  أهمية 
إلرســـاء الــســالم واالســتــقــرار فــي إدلـــب، على 
الرغم من االستفزازات«. فيما أفادت وسائل 
إعــالم روسية، أن الوزيرين شــددا في بيان 
مــشــتــرك بــعــد الــلــقــاء، عــلــى »ضــــرورة اتــخــاذ 
إجــراءات حاسمة لضمان األمــن في منطقة 
ــان أكــــــار، قد  ــ ــســــالح«. وكـ ـــب املـــنـــزوعـــة الــ إدلــ
فـــي تــصــريــحــات لـــه فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء، أن 
تــركــيــا »تـــتـــواصـــل مـــع روســـيـــا عــلــى جميع 
املـــســـتـــويـــات مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى ســالم 
واستقرار املنطقة وحماية حقوق ومصالح 
الــبــلــديــن«، مــعــربــًا عــن ثــقــتــه بـــأن »الــتــعــاون 

والعسكرية  السياسية  الــضــغــوط  أن  بـــدا 
الــتــي مــارســتــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الليبية 
في طرابلس، على مدى األيام املاضية، قد 
نجحت في عرقلة حراك قوات اللواء خليفة 
حفتر، في الجنوب الليبي، خصوصًا في 
ما يتعلق بمحاولته السيطرة على حقول 

النفط. 
وفــــي الـــســـيـــاق، أفـــــاد رئـــيـــس أركــــــان قـــوات 
حفتر، عبد الرازق الناظوري، أمس اإلثنن، 
بـــأن قــواتــه »تــجــري مــحــادثــات مــع حــراس 
مــحــتــجــن لــلــســيــطــرة عــلــى حــقــل الـــشـــرارة 
الــنــفــطــي، أكـــبـــر حـــقـــول الــنــفــط فـــي الــبــالد 
الوطنية  املؤسسة  إلــى  وتسليمه  سلميًا، 
لــلــنــفــط«. وأضــــاف الـــنـــاظـــوري: »ال نسعى 
للتقدم نحو حقل الفيل النفطي ألنه يعمل 
تــهــدئ تصريحات  وقـــد  طــبــيــعــي«.  بشكل 
ــنـــاظـــوري املــــخــــاوف مـــن نـــشـــوب مــعــركــة  الـ
ألـــف برميل  الـــذي ينتج 315  الــحــقــل  عــلــى 
نفط يوميًا. وكانت قوات حفتر قد حاولت 
ــيــــل«، ونــشــبــت  ــفــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــل الــ
ــه، تــســّبــبــت  ــ ــراسـ ــ مــــعــــارك بــيــنــهــا وبـــــن حـ
ــدات  ــعــ فــــي أضـــــــرار لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــ
ومـــــدرج املـــطـــار بــالــحــقــل. وســبــق ملــصــادر 
»الــعــربــي  رت فــي حــديــٍث لـــ

ّ
ــلــعــة أن حــــذ

ّ
مــط

الــجــديــد« مــن أن »اســتــمــرار الــصــراع حول 
النفطية ســوف يــؤثــر سلبًا على  الــحــقــول 
حــجــم اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي لــلــبــالد«، وهـــو ما 
دفـــع بــرئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي املــعــتــرف بــه دولــيــًا، فائز 
القول إن »اعتداء حفتر عمل  السراج، إلى 
إرهابّي، ال تسمح بارتكابه كافة القوانن 
واملعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد 
اإلنسانية«. وأضــاف السراج قبل أيــام في 
الصاروخي  القصف  أن  بــيــان صـــادر عنه 
ــاب مـــدرج  )نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي( أصــ
املطار والبنية التحتية لحقل الفيل، الذي 
يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب 

غرب البالد، ومصدر رزق لليبين.
وعــلــى إثـــر ذلـــك، اتــخــذ املــجــلــس الــرئــاســي 

بـــقـــيـــادة الــــســــراج خـــطـــوات عــــدة ملــواجــهــة 
مــخــطــطــات حـــفـــتـــر، وأصـــــــدر تــوجــيــهــاتــه 
ــــوزارة الــخــارجــيــة بــعــرض هـــذا الــتــجــاوز  لـ
املدنين  الـــذي يستهدف حــيــاة  الــخــطــيــر، 
على مجلس األمــن الدولي، حسب البيان 
األخيرة،  الفترة  خــالل  وتصاعدت  نفسه. 
إذ  النفطية،  الحقول  الصراع حول  وتيرة 
اّدعت قوات حفتر، األربعاء املاضي، بسط 
ــرارة الــنــفــطــي  ــشــ ســيــطــرتــهــا عــلــى حــقــل الــ
الــبــالد. في املقابل، أرســل املجلس  جنوب 
الــرئــاســي، قــوات حــرس املنشآت النفطية 

لحماية الشرارة والحقول املجاورة.
ــرارة، أكــبــر حــقــول النفط  وظــــل حــقــل الــــشــ
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــة، أســــــــاس نــــــــزاع بـ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
املـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــًا ومـــقـــرهـــا طــرابــلــس 
وقـــــــوات حــفــتــر الـــتـــي تــتــمــركــز فــــي شـــرق 
الــبــالد وبــعــض مــنــاطــق الــجــنــوب. ودعــت 
املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط فــي طــرابــلــس، 
جميع األطـــراف إلــى تجنب التصعيد في 
املؤسسة  رئــيــس  وقـــال  النفطية.  الــحــقــول 
النفطية املركزية، مصطفى صنع الله، في 
العاملن  إن »ســالمــة  السبت،  بيان صــدر 
تــظــل أولــويــتــنــا الـــقـــصـــوى. نــطــالــب كــافــة 
الــنــزاعــات والتوقف عن  ــراف بتجنب  األطـ
ــزّج بــمــنــشــآت الــقــطــاع فـــي الــتــجــاذبــات  ــ الــ
إيــرادات  على  ليبيا  وتعتمد  السياسية«. 
الــنــفــط لــتــأمــن أكــثــر مــن 95 فــي املــائــة من 
مخزون  أكــبــر  وتمتلك  الــعــامــة،  موازنتها 
مــن الــنــفــط فــي أفــريــقــيــا. فــي غــضــون ذلــك، 
الــقــمــة األفريقية  فــي  الليبي  املــلــف  حــضــر 
الــــــ32 املــنــعــقــدة فـــي الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة 
ــا األمــــن الــعــام لألمم  أديــــس أبـــابـــا، إذ دعـ
املـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أول من 
أمــس، إلــى »دعــم امللتقى الوطني الجامع 
الذي ترعاه البعثة األممية«، ووصفه بأنه 
»فرصة للحل في ليبيا«، مشيدًا بالتقدم 
الذي أنجزته البعثة في الفترة املاضية في 

تهدئة الوضع في البالد.
)العربي الجديد، رويترز(

قوات حفتر تتراجع 
جنوبي ليبيا

أكار: التعاون التركي 
الروسي سيساهم في 

تحقيق السالم بالمنطقة

تواصل وسائل إعالم 
النظام التهديد بعملية 

عسكرية ضد إدلب

متابعة تفاهمات الحد األدنى في مباحثات وزيري الدفاع 
بانتظار القمة الثالثية

يعمل قادة 
»الحشد الشعبي« 
في العراق على 

االستفادة من ثغرات 
قانون »الحشد«، 
عبر إقامة مراكز 
عسكرية دائمة 
لهم في غالبية 

المناطق،  وُتنفذ 
تلك المهمة من 

خالل شركات محلية 
وأخرى إيرانية تعمل 

في العراق

معسكرات »الحشد«... واجهة إيران  لمراقبة المحافظات العراقية قضية

مقرات الحشد قد تكون عنوان مشكلة جديدة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

فبراير/شباط  ومطلع  اإلعمارية.  واملشاريع 
ــالـــي، أثـــــار قـــــرار نـــائـــب رئـــيـــس »الــحــشــد  الـــحـ
وحــدة  بفتح  املهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي« 
فــي محافظة  الــديــنــي  التبليغ  بــاســم  تــعــرف 
األنــــبــــار مــــخــــاوف الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــن، فــيــمــا 
تــصــاعــدت األســئــلــة عــن مــغــزى هـــذه الــوحــدة 
»الحشد«  وعــالقــة  لها  الحاجة  ومــا  وعملها 
دينية  مــحــاضــرات  وإقــامــة  الديني  بالتبليغ 
وأنشطة ذات صبغة طائفية، في منطقة من 
املــفــتــرض أن تــكــون ذات لـــون طــائــفــي واحـــد. 
ونشرت وسائل إعــالم محلية عراقية وثيقة 
موقعة من قبل املهندس يأمر فيها بفتح ما 
يعرف بوحدة تبليغ ديني في أعالي الفرات 

بمحافظة األنبار الحدودية مع سورية. 
واعــتــبــر الــنــائــب عــن مــحــافــظــة األنـــبـــار عــادل 
املحالوي أنه يجب أال يكون هناك معسكرات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« بـــوجـــود قـــوات  دائـــمـــة لـــ
نــظــامــيــة وأخــــــرى عــشــائــريــة فـــي املــحــافــظــة. 
»العربي الجديد«، إن »أهل  وقال، في حديث لـ
املناطق املحررة أدرى بها، والقوات النظامية 
ــة لــتــجــيــيــش وتــحــشــيــد  ــاجـ مــــوجــــودة وال حـ
ــنـــه«، مــــؤكــــدًا، في  عــســكــري نــحــن فـــي غــنــى عـ
الوقت ذاتــه، وجــود »الحشد« حاليًا في عدة 
مواقع على الحدود مع سورية واألردن. وكان 
الخميس  أعلن، في بيان صحافي  املحالوي 
املاضي، رفضه فتح وحدة تبليغ ديني تابعة 
إلــى »الــحــشــد الشعبي« فــي األنــبــار، معتبرًا 
أنها مــحــاوالت إلثــارة الفتنة. وقــال »بعد أن 
تم دحر عصابات داعش اإلرهابية من خالل 
العراقين،  فيه جميع  اشترك  جهد جماعي، 
ــدأ الــبــلــد يــتــعــافــى تــدريــجــيــًا من  وبـــعـــد أن بــ
الــطــائــفــيــة والـــفـــن، نـــرى مـــحـــاوالت بغيضة، 
قـــد تـــكـــون مـــدعـــومـــة خـــارجـــيـــًا مـــن جـــهـــات ال 
تريد للعراق خيرًا، تحاول إعادته إلى املربع 
األول وإثارة الفن والعداوات بن العراقين، 

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

التوالي تواصل شركات  الثاني على  للشهر 
مـــقـــاوالت مــحــلــيــة عــراقــيــة عــمــلــيــات تــوســعــة 
وتــطــويــر مــعــســكــرات ومـــقـــرات قــديــمــة تــعــود 
ــيـــركـــي  ــبـــل الــــغــــزو األمـ ــيــــة، قـ لـــلـــدولـــة الــــعــــراقــ
للتصنيع  ــرات  ــقـ مـ بــيــنــهــا   ،2003 ــام  ــعـ الـ فـــي 
العسكري ووزارة الصناعة وأخــرى للجيش 
مجاهدي  »منظمة  لـ ومقران  واالستخبارات 
خــلــق« اإليـــرانـــيـــة املـــعـــارضـــة، الــتــي اضــطــرت 
ملغادرة العراق بعد سلسلة هجمات تعرضت 
لها على يد فصائل مسلحة مرتبطة بإيران 

خالل السنوات املاضية.
وبــحــســب مـــصـــادر رســمــيــة عــراقــيــة وأخــــرى 
مــقــربــة مــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــإنــه يجري 
»الحشد  ملليشيات  دائمة  مقرات  بناء  حاليًا 
ــبـــي« فــــي األنـــــبـــــار وديـــــالـــــى ونـــيـــنـــوى  ــعـ الـــشـ
وكركوك وصالح الدين وحزام بغداد، شمال 
وغــــرب وشــــرق ووســــط الـــعـــراق، ضــمــن خطة 
منجزة  تكون  أن  على  العمل  يجري  انتشار 
الـــحـــالـــي. وال يــقــع أي مـــن تلك  الـــعـــام  خــــالل 
املـــقـــرات فــي املــــدن، بــل فــي محيطها أو على 
مــقــربــة مــنــهــا. ويــجــري تــمــويــل بــنــاء وتأهيل 
تلك املقرات وتوسعتها بشكل كامل من خالل 
مـــوازنـــة »الــحــشــد« لــلــعــام الــحــالــي، والــبــالــغــة 
مــن  أعـــلـــى  ــي  ــ وهـ دوالر،  مـــلـــيـــون   800 زهــــــاء 
موازنة خمس محافظات مجتمعة، كاألنبار 
نفذ 

ُ
ونينوى وبابل واملثنى وصالح الدين. وت

تلك املهمة من خالل شركات محلية وأخرى 
إيرانية تعمل في العراق في مجال اإلنشاءات 
والتعمير، لتكون بمثابة معسكرات أو قواعد 
أماكن مبيت وساحات تدريب  ثابتة تحوي 

ومستودعات أسلحة.
»الــعــربــي  ــراقـــي، لـــ وقــــال مـــســـؤول حــكــومــي عـ
الـــجـــديـــد«، إن رئـــيـــس الــحــكــومــة عـــــادل عبد 

وهـــذا مــا ال نسمح بـــه«. وأضـــاف »مــثــال ذلك 
هو افتتاح الحشد الشعبي ملا يسمى بوحدة 
ــنـــي فــــي قـــضـــاء حـــديـــثـــة غـــرب  ــديـ الــتــبــلــيــغ الـ
املــحــافــظــة، وهـــي مــحــاولــة مــمــنــهــجــة لــفــرض 
أحادية مذهبية على أبناء الشعب العراقي«.

واعتبر عضو تحالف »البناء« فاضل الربيعي 
أن تلك املقرات »طبيعية وتحت غطاء القانون 
الذي نظم عمل الحشد الشعبي«، مضيفًا، في 
»العربي الجديد«، أنه »من الطبيعي  حديث لـ
أن تكون لنحو 120 ألف مقاتل مقرات، ويجب 
أن تكون على مقربة من مناطق التوتر وليس 
في املناطق املستقرة«، مؤكدًا أن »تلك املقرات 
عسكرية ولن تحتك بالسكان على اإلطالق«. 
إال أن مسؤولن ومواطنن في مناطق شمال 
وغــــرب الـــعـــراق يـــؤكـــدون مــضــايــقــات عناصر 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« وتـــدخـــلـــهـــم فــــي شــــؤون 
املـــدن، اإلداريــــة والــيــومــيــة، ويــحــاولــون فرض 
ســطــوتــهــم عــلــى املـــســـؤولـــن، مــثــل الــقــائــمــقــام 
ومـــديـــر الــبــلــديــة وبـــاقـــي مـــســـؤولـــي الـــدوائـــر 
وحــتــى أصــغــر املــوظــفــن يــخــشــونــهــم كونهم 
ــادة يــــضــــربــــون ويـــتـــعـــمـــدون اإلهــــانــــة،  ــعــ ــالــ بــ
مــشــيــريــن إلـــى وجــــود حــــاالت كــثــيــرة مــن هــذا 
الــقــبــيــل، آخـــرهـــا فـــي املـــوصـــل، حــيــث تــعــرض 
القاضي األول في املوصل سمير برواري إلى 
الضرب هو وسائقه على حاجز تفتيش تابع 

إلى »الحشد«.
ــــك، أكــــد املــخــتــص بــالــشــأن األمــنــي  ــــول ذلـ وحـ
»الــعــربــي  الــعــراقــي عــبــد الــحــســن الــعــامــري، لـــ
تكون  أن  يمكن  الحشد  »مقرات  أن  الجديد«، 
ــود قـــاعـــدة  ــ ــــوجـ ــدة، فـ ــ ــديــ ــ ــوان مـــشـــكـــلـــة جــ ــ ــنـ ــ عـ
عسكرية للجيش وعلى مقربة منها معسكر 
ــر غــيــر صــحــيــح، وســيــخــلــق حالة  أمـ للحشد 
ــرارات«،  ــ ــقـ ــ تــنــافــس وتـــداخـــل فـــي الــخــطــط والـ
مضيفًا »ينبغي أن تبتعد مقرات الحشد عن 

السكان وحياتهم اليومية«.

املــهــدي وافــــق عــلــى حــصــولــهــم عــلــى املــقــرات، 
ــود  ــعــ ــة وتــ ــن أمـــــــــالك الـــــــدولـــــ ــمــ ــن ضــ ــ وهــــــــي مــ
ملؤسسات منحلة كالجيش العراقي السابق 
ــاز االســــتــــخــــبــــارات وهـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع  ــهــ وجــ
الــعــســكــري وحــــزب »الـــبـــعـــث«، ومــنــهــا مــقــران 
إلـــى »مــجــاهــدي خــلــق« وممتلكات  يـــعـــودان 
ــان نــظــام الــرئــيــس الــراحــل صـــدام حسن  ألركـ
ــزارع  ــاملــ ــــوات، كــ ــنـ ــ ــا قـــبـــل سـ ــهـ تـــمـــت مـــصـــادرتـ
والبساتن واألراضي. وأكد أن تلك املقرات لن 
بــل ستكون  غــيــره،  تقتصر على فصيل دون 
مــشــتــركــة بـــن كـــل تــلــك الــفــصــائــل، بــنــاء على 
البرملان  أقره  الذي  الشعبي«  قانون »الحشد 
الــثــانــي 2016. وينص  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــي 
 مسلحًا، على 

ً
القانون، الذي يشمل 69 فصيال

 عسكريًا 
ً
أن يكون »الحشد الشعبي« تشكيال

، له قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، 
ً
مستقال

ويكون انتشاره في املحافظات من صالحية 
القائد العام للقوات املسلحة ورئيس الوزراء. 
ويعتبر العنصر في »الحشد« مفرغًا من كل 
الواجبات السياسية والحزبية واالجتماعية، 

وال ُيسمح له بالعمل السياسي.
وفــــي ديـــالـــى يـــجـــري الــعــمــل مـــن قــبــل شــركــة 
ــيـــع وتــــطــــويــــر مــعــســكــر  ــلـــى تـــوسـ ــة عـ ــيــ ــرانــ إيــ
»منظمة  الــذي كــان املقر الرئيس لـ »أشـــرف«، 
مجاهدي خلق«، ويقع على بعد 18 كيلومترًا 
ــن مـــديـــنـــة بـــعـــقـــوبـــة، الـــعـــاصـــمـــة املــحــلــيــة  ــ مـ
»الحشد  لـ رئيسيًا  مــقــرًا  ليكون  للمحافظة، 
الــشــعــبــي«. وفـــي األنـــبـــار هــنــاك ســتــة مــقــرات 
في »الكيلو 160« غرب الرمادي وفي منطقة 
مناجم الفوسفات وقرب جمارك الرطبة وفي 
الفلوجة، والــعــويــســات جنوب  الــكــرمــة شــرق 
الــفــلــوجــة وفـــي منطقة الــخــمــســة بــيــوت على 
طــريــق الــفــلــوجــة بـــغـــداد. وفـــي نــيــنــوى هناك 
خمسة مقرات رئيسية قرب املوصل وتلعفر 
ــة، كـــمـــا يــوجــد  ــعــ ــيــ ــبــــعــــاج وربــ وســـنـــجـــار والــ

مقرات في صالح الدين، في مناطق القصور 
الرئاسية في تكريت وفي بيجي والصينية 
وبلد والضلوعية. وفي كركوك، تتركز املراكز 
حــالــيــًا فـــي جـــنـــوب غــــرب كـــركـــوك، وتــحــديــدًا 
سلسلة جبال حمرين وأم الخناجر والرياض 
وقــرى الحويجة وغــرب الــدبــس. ويــالحــظ أن 
»الحشد« من  قسمًا من تلك املواقع مستقلة لـ
دون التشكيالت النظامية العراقية، واألخرى 
االتحادية، وهي  الشرطة  قــوات  مشتركة مع 
التشكيل األقرب واألكثر تفاهمًا مع »الحشد« 
الــشــرطــة االتــحــاديــة  اعــتــبــار أن عناصر  على 
باألساس هم من »منظمة بدر«، التي دخلت 
الغزو األميركي،  إيــران عقب  آتية من  العراق 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  استيعابهم  وجـــرى 
زمـــن الــحــاكــم املــدنــي األمــيــركــي لــلــعــراق بــول 

بريمر.
ويتخوف مسؤولون محليون ومراقبون من 
وجود املقرات داخل املدن الشمالية والغربية 
الشكاوى  العراق، خصوصًا مع تصاعد  من 
من تدخل الفصائل بشؤون اإلدارات املحلية 
وعـــمـــل الــــدوائــــر واملـــؤســـســـات ومــمــارســتــهــا 
ــلــــى عــــمــــل الــــشــــركــــات  ضــــغــــوطــــًا مـــخـــتـــلـــفـــة عــ

ُتنفذ شركات محلية 
وأخرى إيرانية مهمة بناء 

معسكرات الحشد 

رئيس الحكومة وافق 
على حصول »الحشد« 

على هذه المقرات

اتفاق على استمرار التعاون التركي الروسي )األناضول(

أعلنت قوات حفتر تسليم حقل الشرارة النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط )فرانس برس(

  شرق
      غرب

روسيا: أمن إسرائيل 
بالغ األهمية بالنسبة لنا

اعتبر نائب وزير خارجية روسيا، 
سيرغي ريابكوف )الصورة(، أمس 
اإلسرائيلية  »الـــغـــارات  أن  اإلثــنــن، 
الـــتـــي تــســتــهــدف أراضـــــــي ســـوريـــة 
غــيــر مــشــروعــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
أمن إسرائيل قضية بالغة األهمية 
ــنـــســـبـــة ملـــــوســـــكـــــو«. وأضـــــــــاف:  بـــالـ
»بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له 
أهمية قصوى، غير أنه ال يمكنني 
أن أقـــول إن هجمات إســرائــيــل غير 
القانونية على أهــداف في سورية، 
بــمــا فــي ذلـــك ضــد أهــــداف مرتبطة 
ــقــــة مــــــا بــــــــإيــــــــران، هـــجـــمـــات  بــــطــــريــ

مشروعة ومبررة«.
)العربي الجديد(

عون يطلب دعمًا
إيرانيًا في ملف الالجئين

طـــلـــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
ــــن، مـــســـاعـــدة  ــ ــنـ ــ ــ عـــــــــون، أمـــــــس اإلثـ
إيــــران فــي تحقيق عـــودة الالجئن 
الــســوريــن فــي بــــالده إلـــى ســوريــة، 
ــدة  ــديـ الـــجـ »الــــحــــكــــومــــة  ــدًا أن  ــ ــــؤكـ مـ
ستولي هــذا امللف أهمية خاصة«. 
ــــالل اســـتـــقـــبـــال عـــون  ــك خـ ــ وجــــــاء ذلـ
لــوزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد 
جواد ظريف، في قصر بعبدا. وقال 
عـــون لــظــريــف إن مــســألــة الالجئن 
ــــن فـــــي لـــبـــنـــان »تـــحـــتـــاج  ــــوريـ ــــسـ الـ
إلــــى مــعــالــجــة تـــأخـــذ فـــي االعــتــبــار 
ضرورة عودتهم اآلمنة إلى املناطق 
السورية املستقرة، وإن إليران دورًا 
فــــي املـــســـاعـــدة عـــلـــى تــحــقــيــق هـــذه 

العودة«. 
)األناضول(

ال توافق حول عودة
سورية للجامعة العربية

أعلن األمن العام للجامعة العربية، 
أحمد أبو الغيط، أمس اإلثنن، أنه 
»ال يــوجــد تـــوافـــق بــعــد بـــن الــــدول 
األعضاء قد يسمح بعودة عضوية 
ســوريــة«، التي جــرى تعليقها عام 
2011 في بداية الثورة. وأضاف أبو 
الغيط، أثناء وجــوده في العاصمة 
اللبنانية بيروت، أنه يتابع »بدقة 
شديدة جدًا هذا املوضوع، ولكنني 
لــم أرصـــد بــعــد أن هــنــاك خــالصــات 
تــقــود إلــــى الــتــوافــق الــــذي نتحدث 
عــنــه، وبــالــتــالــي الــدعــوة إلـــى عــودة 

سورية لشغل املقعد«.
)رويترز(

»قسد« تتقدم على 
»داعش«

أعـــلـــنـــت مــلــيــشــيــا »قــــــــوات ســـوريـــة 
)قـــســـد( سيطرتها  الــديــمــقــراطــيــة« 
الباغوز  على 12 نقطة داخــل بلدة 
لتنظيم  املعقل األخير  التي تعتبر 
»داعـــــــــــــــــــش«، فـــــــي مــــحــــافــــظــــة ديـــــر 
الـــــزور شــرقــي ســـوريـــة. وأوضــحــت 
ــيـــان، أمــــس اإلثـــنـــن،  »قـــســـد«، فـــي بـ
تثبيت  مــن  تــمــّكــنــوا  »مقاتليها  أن 
12 نقطة داخــل بلدة الباغوز، بعد 
مــعــارك أدت إلـــى مقتل الــعــديــد من 

عناصر تنظيم داعش«.
 )العربي الجديد(

استنفار عراقي على
الحدود مع سورية

ــلـــن مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون في  أعـ
ــــوات  بــــغــــداد، أمـــــس اإلثــــنــــن، أن »قـ
الجيش الــعــراقــي وحـــرس الــحــدود 
فــــي مــحــافــظــتــي األنــــبــــار ونــيــنــوى 
ُوضـــعـــت فـــي حـــالـــة تـــأهـــب، بسبب 
اقـــــــــتـــــــــراب املـــــــــعـــــــــارك بـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
داعــــش ومــلــيــشــيــات قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية، املدعومة من الواليات 
املتحدة، إلى مسافات غير مسبوقة 
مــن الــحــدود مــع الــعــراق، والخشية 
إلــى  التنظيم  انــتــقــال مسلحي  مــن 
العراق، في حال محاصرتهم أكثر«. 
وقال مسؤول عسكري إن »وحدات 
ــحــــدود دخــلــت  الــجــيــش وحـــــرس الــ
حالة التأهب القصوى على الحدود 

مع سورية«.
)العربي الجديد(
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اتصاالت مباشرة 
بين نتنياهو وولي 

عهد أبوظبي
ركــزت القناة اإلسرائيلية الـــ13 في 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن تــحــقــيــق تحت 
عنوان »أسرار الخليج«، بثته أمس 
اإلثنني، على العالقات السرية بني 
إســـرائـــيـــل واإلمــــــــــارات. وقـــــال معد 
الــتــحــقــيــق بــــاراك رافـــيـــد، إنـــه جــرت 
 2016 ومـــطـــلـــع   2015 نـــهـــايـــة  بــــني 
اتـــصـــاالت مــبــاشــرة بــني ولـــي عهد 
ورئيس  زايـــد،  بــن  أبوظبي محمد 
حـــكـــومـــة االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي 
بنيامني نتنياهو )الصورة(، بغية 
املـــواقـــف« بــشــأن االتــفــاق  »تنسيق 

النووي اإليراني.
)العربي الجديد(

... وعالقات
بين المنامة وتل أبيب

اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــاة  سلطت 
الـــضـــوء على  ــد،  ــ األحـ مــســاء   ،»13«
خفايا تطور العالقة بني البحرين 
وإسرائيل، إذ أشارت إلى أن الهّبة 
2011 ضد  العام  في  اندلعت  التي 
نـــظـــام الــحــكــم فـــي املـــنـــامـــة أقــنــعــت 
ــثـــافـــة عــلــى  ــرة بـــالـــعـــمـــل بـــكـ ــ ــيــ ــ األخــ
تطوير العالقة مع تل أبيب. وأشار 
معد التحقيق بــاراك رافيد إلــى أن 
اجتماعًا عقد قبل عامني بني وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي خـــالـــد بن 
أحمد آل خليفة ووزيرة الخارجية 
ــة تــســيــبــي  ــقـ ــابـ ــسـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ليفني، حيث أبلغها بأن امللك حمد 
ــات معنيًا  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة بـ

بتطبيع العالقات مع تل أبيب.
)العربي الجديد(

مساٍع إسرائيلية إلعالن 
»حزب اهلل« منظمة 

»إرهابية«
ذكـــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ أحــــــرونــــــوت« اإلســــرائــ
 ضباطًا رفيعي املستوى 

ّ
اإلثنني، أن

مـــن جــيــش االحــــتــــالل اإلســرائــيــلــي، 
ســيــصــلــون إلـــى مــقــر األمــــم املــتــحــدة 
الدول  للقاء مندوبي  نيويورك،  في 
بمعلومات  وتزويدهم  املنظمة،  في 
»تــســاهــم« فــي تعريف »حـــزب الله« 
إرهابية«. ولفتت  ه »منظمة 

ّ
أن على 

إســرائــيــل  سفير   
ّ
أن إلـــى  الصحيفة 

لــــدى األمـــــم املـــتـــحـــدة دانـــــي دانـــــون، 
يــقــود، فــي األشــهــر األخـــيـــرة، حملة 
بدعم  املنظمة  فــي  مندوبني  إلقــنــاع 
ــه  ــ ــالنـ ــ ــه« وإعـ ـــ ــلـ ــ ــ ــريــــف »حـــــــــزب ال ــعــ تــ

»منظمة إرهابية«.
)العربي الجديد(

»العمل« ينتخب 
مرشحيه لالنتخابات

بــــــــــدأ أعــــــــضــــــــاء حــــــــــزب »الـــــعـــــمـــــل« 
ــتــــخــــاب مــرشــحــي  ــلــــي انــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــوض االنـ ــخــ ــ الـــــــحـــــــزب لــ
الــبــرملــانــيــة فـــي 9 إبــــريــــل/ نــيــســان 
املــقــبــل. ويــتــنــافــس 44 قــيــاديــًا على 
االنــتــخــابــات. ويتقدم  إلــى  الترشح 
قائمة املرشحني رئيس الحزب آفي 
غاباي )الصورة(، ويتوقع أن تضم 
للحزب  السابقة  الرئيسة  القائمة 
شـــيـــلـــي يـــحـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، ووزيـــــــر 
ــاع األســــبــــق عـــمـــيـــر بـــيـــرتـــس،  ــ ــدفـ ــ الـ
والــــنــــواب عـــومـــر بـــارلـــيـــف وإيـــتـــان 

كابل وميراف ميخائيلي.
)األناضول(

تونس: »النهضة« 
لن تكون محايدة في 

االنتخابات الرئاسية
أكــــد رئــيــس مــجــلــس شــــورى حــركــة 
الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، عــبــد الــكــريــم 
ــة ســتــقــدم  ــركــ ــحــ الــ أن  الـــــهـــــارونـــــي، 
مـــرشـــحـــًا لـــالنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــريـــن  ـــــر/ تـــشـ ــــوبـ ــــتــ املـــــــقـــــــررة فــــــي أكــ
تــكــون محايدة  املــقــبــل، و»لـــن  األول 
وحــــول   .»2014 فــــي  كـــانـــت  مــثــلــمــا 
السيناريو األقرب بالنسبة للحزب 
»إمــا بتقديم مرشح  الهاروني  قــال 
قــــــيــــــادي مــــــن داخـــــــــل الـــــحـــــركـــــة، أو 

مساندة مرشح من خارجها«.
)قنا(

يتوخى بوتفليقة طرح 
دستور يتضمن مراجعة 

شاملة لمنظومة الحكم

عبد العال قدم 
موعد المناقشة إلى 

األربعاء المقبل

استحداث منصب 
نائب للرئيس ال يزال فكرة 

مطروحة

إجراء االستفتاء تزامنًا 
مع رمضان يُنذر بضعف 

إقبال الناخبين

استفتاء دستوري 
في سبتمبر

الجزائر ـ عثمان لحياني

لم يكن إعالن الرئيس الجزائري 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة ترشحه 
مـــجـــددًا لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في الجزائر مفاجئًا، بل إن املفاجئ كان أال 
يــتــرشــح بــســبــب وضــعــه الــصــحــي املــتــردي، 
والــــــذي يـــبـــدو أنــــه كــــان لـــه الــتــأثــيــر األكــبــر 
عــلــى تفكيره فــي تــعــديــل الــدســتــور، بهدف 
استحداث منصب نائب للرئيس، قد يمهد 
الطروحات  لكن  بوتفليقة.  بعد  مــا  ملرحلة 
الــدســتــور تصطدم  الــجــديــدة بــشــأن تعديل 
الدستورية  التعديالت  تــجــارب  بإخفاقات 
بالتزاماتها  السلطة  وفــاء  وعــدم  السابقة، 
أن  كما  سياسية.  إصالحية  خطط  بتنفيذ 
الــبــالد، بسبب وضع  الــظــروف السائدة في 
الفاعلة  للقوى  الصحي، ال تتيح  بوتفليقة 
ــرة بــــإحــــداث  ــامــ ــغــ ــم املــ ــكـ فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــحـ
تغييرات عميقة ومفصلية في نظام الحكم 

وتوازن الصالحيات.
لــإعــالن عن  وطـــرح بوتفليقة، فــي رســالــتــه 
ترشحه لوالية خامسة أول من أمس، ديباجة 
لفترة  الــعــامــة  الــخــطــوط  ســيــاســيــة تتضمن 
التي  الخامسة،  الرئاسية  الوالية  في  حكمه 
إبريل/ انتخابات 18  للفوز بها في  يتوجه 

نيسان املقبل، أبرزها إقرار تعديل دستوري 
ضــمــن مــخــرجــات مــؤتــمــر وفــــاق وطـــنـــي، قد 
يــنــقــل الـــبـــالد مـــن نـــظـــام رئـــاســـي إلــــى نــظــام 
للرئيس  نائب  واستحداث منصب  برملاني، 
يــمــهــد ملــرحــلــة مـــا بــعــد بــوتــفــلــيــقــة. ويخطط 
الرئيس الجزائري لطرح دستور جديد، في 
املقبل،  سبتمبر/أيلول  في  شعبي  استفتاء 

في حال فوزه بانتخابات إبريل.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر حكومية، لـ
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  يـــحـــتـــفـــظ  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة  إن 
املــقــتــرحــات الــتــي كــانــت طــرحــت عليه ضمن 
مشاورات تعديل الدستور التي قادها رئيس 
ــه ســابــقــًا ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــي  ــوانـ ديـ
ــعـــام 2014، وقــبــلــهــا  أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، فـــي الـ
ــزاب وتــنــظــيــمــات  ــ جــمــلــة مـــن املــقــتــرحــات ألحـ

للتصويت  طرحت  التي  النهائية  املــســودة 
فــي غرفتي الــبــرملــان، رغــم مــحــاولــة مقربني 
من بوتفليقة اقــتــراح بديل لــه، وهــو رئيس 
املجلس الدستوري الجديد، الطيب بلعيز، 
بهدف تخفيف الضغط على الرئيس بسبب 
الدولة  باسم  أول  مــرضــه، ووضــع مخاطب 
لدى الشركاء األجانب، في غياب بوتفليقة 

عن املحافل الدولية«.
وفي السياق، كشف وزير العدل الجزائري، 
ــج بــثــتــه اإلذاعــــــة  ــامـ ــرنـ ــي بـ الـــطـــيـــب لــــــوح، فــ
الرسمية أمس اإلثنني، عن بعض املعطيات 
ــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري  ــفـــحـــوى الـ املـــتـــصـــلـــة بـ
الــــــــذي يــــقــــتــــرح بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مـــنـــاقـــشـــتـــه فــي 
مؤتمر تــوافــق وطــنــي، بحسب مــا جــاء في 
ــة تـــرشـــحـــه لـــالنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــالــ رســ
املــاضــي. وتشير  األحــد  التي نشرها مساء 
املــعــطــيــات إلــــى أن »الـــتـــعـــديـــل املـــرتـــقـــب لن 
يمس بالثوابت الوطنية، ولكن باملقابل إن 
اقــتــضــت الـــضـــرورة، وبــنــاء عــلــى مقترحات 
إلى  الــذهــاب  يمكن  السياسية،  التشكيالت 
تعديالت عميقة، تنبثق عن مؤتمر التوافق 
منح صالحيات  مسألة  فيها  بما  الوطني، 
في  )الــبــرملــان(  التشريعية  للسلطة  أوســـع 
مراقبة السلطة التنفيذية )الحكومة(«. ولم 
ــر الـــعـــدل إلـــى مـــدى جــديــة وجـــود  ُيــشــر وزيــ
نــائــب لرئيس  مــقــتــرح الســتــحــداث منصب 

ــــي تــســلــمــتــهــا  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــنــ وشـــخـــصـــيـــات وطــ
بها  كلف  الــتــي  السياسية  املــشــاورات  لجنة 
الــقــادر  عــبــد  األمـــة  رئــيــس مجلس  بوتفليقة 
الخبراء  بن صالح، بهدف تكليف لجنة من 
الدستوريني لصياغة دستور جديد. وأكدت 
أن »الرئيس يتوخى طــرح دستور  املــصــادر 
يــتــضــمــن مــراجــعــة شــامــلــة ملــنــظــومــة الــحــكــم 
الجزائر  التي عرفتها  التطورات  على ضــوء 
السياسية  البنية  في  الحاصلة  والتحوالت 
واالجتماعية واالقتصادية«. وأكدت املصادر 
فإنه  بوتفليقة  خطة  »ضمن  أنــه  الحكومية 
ســيــتــم طـــرح الــدســتــور الــجــديــد لــالســتــفــتــاء 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر املــقــبــل، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
20 لــالســتــفــتــاء عــلــى قـــانـــون الـــوئـــام املــدنــي 
لالستفتاء   14 والـــذكـــرى   ،)1999 )سبتمبر 
على قانون املصالحة الوطنية )28 سبتمبر 
2005(، على أن يسبقه دعوة بوتفليقة القوى 
الــوطــنــيــة لــعــقــد مــؤتــمــر الــتــوافــق الــوطــنــي«، 
مــرجــحــة أن »ُيــعــقــد نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران 
ــبــــل«. وســـيـــخـــصـــص املـــؤتـــمـــر لــصــيــاغــة  ــقــ املــ
أرضــيــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
والــحــصــول على أكــبــر قــدر مــن الــتــوافــق بني 
الــقــوى الــوطــنــيــة حـــول الــحــلــول والــخــيــارات 

املقترحة.
ــارت مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  وأشــــ
أن »مــســألــة اســـتـــحـــداث بــوتــفــلــيــقــة ملنصب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــدســـتـــور  ــائـــب رئـ نـ
ــزال فــكــرة مــطــروحــة، وإن كــانــت  املــقــبــل ال تــ
الـــفـــكـــرة لــيــســت بـــالـــحـــديـــثـــة كـــونـــهـــا بــقــيــت 
مطروحة منذ فترة طويلة. وكان من املقرر 
أن يــســتــحــدث بــوتــفــلــيــقــة هـــذا املــنــصــب في 
دستور فبراير/شباط 2016. وطرح اسمان 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــمـ ــنـــصـــب، أحـــدهـ لــشــغــل املـ
ــيــــمــــي، وســلــســلــة  ــابـــق لــخــضــر اإلبــــراهــ الـــسـ
الرئيس في  التي تمت بينه وبني  اللقاءات 
تــلــك الــفــتــرة كــانــت تــدخــل فــي هـــذا الــســيــاق، 
لكن اعتذار اإلبراهيمي حينها عن املنصب، 
ــاده عــــن املـــشـــهـــد الـــجـــزائـــري  ــعــ ــتــ ــبـــرر ابــ بـــمـ
مــنــذ الــعــام 1995، وتــقــدمــه فــي الــســن، دفــع 
ــرة فــي  ــكـ ــفـ ــن الـ بــوتــفــلــيــقــة إلـــــى الــــتــــراجــــع عــ

ــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن املــــصــــادر  الـــجـــمـــهـــوريـــة، لـ
يبدو  مــن  بوتفليقة  مــحــيــط  »فـــي  أن  تــؤكــد 
تضمينها  باتجاه  ويدفع  بالفكرة  مقتنعًا 
فــي الــتــعــديــل املــقــبــل، بــاعــتــبــار أنــهــا مفتاح 
الفاعلة  الشخصية  تحديد  ملرحلة  رئيسي 
واملحورية ملرحلة ما بعد بوتفليقة«، وذلك 
في سياق تدافع محموم لإرادات السياسية 
بني مجموعات مقربة من بوتفليقة، ترغب 
فــي تــقــاســم الــواجــهــات الــســيــاســيــة للحكم، 
املــوزعــة عــلــى الــرئــاســة والــبــرملــان ومجلس 
ــيـــادة الجيش  ــة الــحــكــومــة وقـ األمــــة ورئـــاسـ

واالستخبارات.
الــتــفــاصــيــل السياسية  الــنــظــر عـــن  وبــغــض 
الــدســتــور املقبل،  تـــدرج فــي  الــتــي يمكن أن 
فــإنــهــا غــالــبــًا مـــا تــبــقــى دون تــفــعــيــل جـــدي، 
الـــنـــصـــوص  الــــــــى أن كـــثـــيـــر مــــــن  بــــالــــنــــظــــر 
والتعديالت الدستورية السابقة لم تجد لها 
مكانًا في الواقع السياسي، بينها تعديالت 
فبراير 2016 التي تمنح املعارضة مشاركة 
رقابية أوسع في البرملان، وحق عقد جلسة 
بـــرملـــانـــيـــة شـــهـــريـــة تـــحـــدد كـــتـــل املـــعـــارضـــة 
ــا أعـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث لــــم تــتــم  ــايـ جــــــدول وقـــضـ
أيــة جلسة فــي هــذا الــســيــاق، بــاإلضــافــة إلى 
الرقابية  النيابية  التحقيق  لــجــان  تشكيل 
وتــوســيــع الــحــريــات الــعــامــة. وبــخــالف ذلــك، 
فــقــد شــهــدت الــســنــتــني املــاضــيــتــني تضييقًا 
رهيبًا على الحريات العامة وعلى النشطاء 
ــة، وتــشــديــد  ــعــــارضــ والـــنـــقـــابـــيـــني وقــــــوى املــ
الــقــبــضــة عــلــى وســـائـــل اإلعــــــالم. وال يــبــدي 

الجزائر،  فــي  السياسيني  الفاعلني  غالبية 
السياسية،  املــعــارضــة  فــي صــف  خصوصًا 
بشأن  ســواء  بوتفليقة،  بمقترحات  تــفــاؤاًل 
ــأن عـــقـــد مــؤتــمــر  تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور أو بـــشـ
لــلــتــوافــق الــوطــنــي، عــلــى خلفية أن تــجــارب 
إصـــالحـــات ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة مماثلة 
تمت منذ اعتالء بوتفليقة سدة الحكم في 
إلــى أي تغيير  تـــؤدي  أن  الــعــام 1999، دون 
الــحــكــم وســلــوك السلطة،  فــي طبيعة نــظــام 
ــادة فـــي مــنــســوب الـــحـــريـــات وتــركــيــز  ــ أو زيــ
الديمقراطية الحقيقية واستقاللية القضاء 

واملؤسسة العدلية.
وأعــــرب الــنــاشــط الــســيــاســي فــي املــعــارضــة، 
ــة  ــن اعـــتـــقـــاده بــــأن »أيـ ــن دريــــهــــم، عـ حـــيـــدر بـ
تعديالت دستورية تطرح من قبل بوتفليقة 
لن تؤدي إلى زيــادة في مركزية السلطة أو 
تقاسمها بني مجموعات املصالح«، مشيرًا 
 نوايا جدية 

ً
إلى أنه »لو كانت للرئيس فعال

إلحـــــداث تــغــيــيــر فـــي املــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
وطبيعة نظام الحكم وإصالحات حقيقية، 
الثالث  العهدات  خــالل  بذلك  القيام  ألمكنه 
التي كان يتمتع فيها بقدرة أكبر«.  األولــى 
ــار بــن دريــهــم إلـــى تــجــارب التعديالت  وأشــ
اعتالء  التي تمت منذ  األربــعــة،  الدستورية 
بــوتــفــلــيــقــة ســــدة الــحــكــم فـــي الـــعـــام 1999، 
والــتــي  و2005،   2002 فـــي  والـــثـــانـــي  األول 
ــر خــاللــهــمــا تـــرســـيـــم الـــلـــغـــة األمـــازيـــغـــيـــة  ــ أقـ
وتجريم  ورسمية  وطنية  ثــم  وطنية  كلغة 
املـــســـاس بـــالـــرمـــوز الــوطــنــيــة، والـــثـــالـــث في 

2008 بــهــدف إلــغــاء الــقــيــد الــدســتــوري على 
بالترشح  لــه  مــا سمح  الرئاسية،  الــعــهــدات 
لوالية رئاسية جديدة في انتخابات 2009، 
ثم إقراره دستور فبراير 2016 ، والذي أعاد 
الرئاسية  الــواليــات  تحديد  بوتفليقة  فيه 
بــواليــتــني فــقــط، دون إدخــــال أيـــة تــعــديــالت 

عميقة على طبيعة النظام السياسي.
ــارب الــــتــــعــــديــــالت  ــ ــجــ ــ لـــيـــســـت إخـــــفـــــاقـــــات تــ
ــاء السلطة  الــدســتــوريــة الــســابــقــة، وعـــدم وفـ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــتــنــفــيــذ خـــطـــط إصـــالحـــات 
مــشــاورات طويلة  بشأنها  أجــرت  سياسية 
األمد مع الطبقة السياسية واملدنية فقط ما 
يدفع املراقبني إلى عدم األخذ بجدية اقتراح 
للدستور،  عميقة  تعديالت  بوتفليقة طرح 
لــكــن الـــظـــروف الــراهــنــة املــحــيــطــة بالرئيس 
والـــبـــالد عــلــى مــشــارف تسليم الــســلــطــة من 
قــبــلــه فـــي فـــتـــرة مـــنـــظـــورة، ال تــتــيــح لــلــقــوى 
الفاعلة في منظومة الحكم املغامرة بإحداث 
تغييرات عميقة ومفصلية في نظام الحكم 
وتوازن الصالحيات. وقال املحلل السياسي 
أحــســن خـــالص »نــظــريــًا، حــديــث بوتفليقة 
ــراء عــمــيــق لــلــدســتــور مــعــنــاه أن ذلــك  ــ عـــن إثـ
سيفضي إلى تغيير النظام الرئاسي بنظام 
ورد  الرئيس  رسالة  في  لكن   ،

ً
مثال برملاني 

بينما  فقط،  االقــتــراح  لــه سلطة  البرملان  أن 
تــرجــع ســلــطــة الـــقـــرار الــنــهــائــي فــي صياغة 
املقترحات الدستورية إلى الرئيس نفسه«، 
الفــتــًا إلـــى »اســتــمــرار نــفــس الــــروح املــركــزيــة 

والشمولية«.

تجارب سابقة تقلل التفاؤل 
بوعود بوتفليقة اإلصالحية

)Getty/يتوجه بوتفليقة للفوز باالنتخابات في إبريل )بالل بنسالم

تعليمات بالتصويت على التعديالت منتصف إبريل )العربي الجديد(

جديد،  دستور  لطرح  بوتفليقة  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  يخطط 
في استفتاء شعبي، في سبتمبر/أيلول المقبل، في حال فوزه بوالية 
رئاسية جديدة، لكن غالبية الفاعلين السياسيين، خصوصًا المعارضين، 

ال يبدون تفاؤًال بهذا األمر، بناًء على تجارب سابقة

تقرير S C O O P

الحكم حتى العام 2034، وإعــادة صياغة 
مدنية  حماية  فــي  الجيش  دور  وتعميق 
األعلى  املجلس  موافقة  واشتراط  الدولة، 
للقوات املسلحة على تسمية وزير الدفاع، 
للصحافة  الــوطــنــيــتــني  الهيئتني  وإلـــغـــاء 

واإلعالم، تمهيدًا لعودة وزارة اإلعالم«.
قــال مصدر برملاني  على صعيد متصل، 
بـــارز فــي ائــتــالف األغلبية »دعـــم مصر«، 
إن عددًا من أعضاء االئتالف سيتقدمون 
ــأن بـــعـــض املـــــــواد الــتــي  ــات بـــشـ ــراحـ ــتـ ــاقـ بـ
لــم تشملها الــتــعــديــالت املــطــروحــة، وفــي 
ـــلـــزمـــة لــلــدولــة 

ُ
مــقــدمــتــهــا حــــذف املــــــواد امل

الحكومي  اإلنفاق  بتخصيص نسبة من 
لــقــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــبــحــث 
الــعــلــمــي بــواقــع 10 فــي املــائــة مــن الناتج 
تدريجيًا  اإلجمالي، وتصاعدها  القومي 
ــى تـــتـــفـــق مــــــع املـــــــعـــــــدالت الــــعــــاملــــيــــة،  ــتــ حــ
ــًا.  ــيــ ــعــ ــة تـــطـــبـــيـــقـــهـــا واقــ ــوبــ ــعــ بـــحـــجـــة صــ
وأضــاف املصدر، في تصريح خــاص، إن 
االقــتــراحــات ستشمل أيــضــًا حــذف املــادة 
تـــلـــزم مجلس  الـــتـــي  الـــدســـتـــور،  مـــن   241
النواب بإصدار قانون للعدالة االنتقالية 
يكفل كشف الحقيقة واملحاسبة، واقتراح 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــعـــويـــض  ــالـــحـ ــر املـــصـ ــ أطــ
ــة،  ــيــ ــًا لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ ــقــ الـــضـــحـــايـــا وفــ
عودة  على  نهائيًا  الطريق  قطع  بذريعة 
من  غيرها  أو  املسلمني  اإلخـــوان  جماعة 
الحياة  إلى ممارسة  التيارات اإلسالمية 
»كذلك ستشمل حذف  السياسية. وتابع 
املـــادة الــخــاصــة بــاقــتــراح مجلس الــنــواب 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بناًء  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  ــراء  وإجـ
ــلـــب مــــوقــــع مــــن أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــاء  ــلـــى طـ عـ
مجلس النواب على األقل، وموافقة ثلثي 
أعــضــائــه، على اعــتــبــار أن املـــادة وضعت 
املالبسات  خلفية  على  احــتــرازي،  بشكل 
مرسي  الرئيس محمد  عــزل  التي شابت 
الــجــيــش(، نتيجة رفضه إجــراء  )مــن قبل 
ــبــــكــــرة«. ونــصــت  ــات رئـــاســـيـــة مــ ــابـ ــتـــخـ انـ
الــبــرملــان  مـــن الئــحــة  املـــادتـــان 136 و137 
بعد  الدستور،  تعديل  »إحالة طلب  على 
املــوافــقــة عــلــى مــبــدأ الــتــعــديــل، إلـــى لجنة 
وتقديم  لــدراســتــه،  التشريعية  الـــشـــؤون 
تــقــريــر عـــنـــه، يــتــضــمــن صــيــاغــة مــشــروع 
املــــواد املــعــدلــة خـــالل 60 يــومــًا مــن تــاريــخ 
اإلحالة، مع أحقية كل نائب، لديه اقتراح 
أو دراســة أو بحث في شأن طلب تعديل 
الــــدســــتــــور، أن يـــقـــدمـــه لـــرئـــيـــس املــجــلــس 
 خالل ثالثني يومًا من تاريخ إحالة 

ً
كتابة

التعديل إلى اللجنة«.

املــصــري عــلــى أنـــه »لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــنــواب، طلب  مس أعــضــاء مجلس 

ُ
أو لخ

تعديل مــادة، أو أكثر من مــواد  الدستور، 
ومــنــاقــشــة املــجــلــس طــلــب الــتــعــديــل خــالل 
تــاريــخ تسلمه، وإصــدار  ثالثني يومًا مــن 
قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا 
الــطــلــب ال  ُرفـــض  وإذا  أعــضــائــه.  بأغلبية 
يجوز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل 

حلول دور االنعقاد )السنوي( التالي«. 
ــدة أغــلــبــيــتــه  ــؤيــ ويــســتــهــدف الـــبـــرملـــان، املــ
السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس  الكاسحة 
ــــاص  ــخـ ــ ــيــــف الــــــــجــــــــدول الـــــزمـــــنـــــي الـ ــثــ ــكــ تــ
الدستور، بهدف تمريرها في  بتعديالت 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، اســتــغــالاًل لــأوضــاع 
ــيـــة، وحــــالــــة الــصــمــت  ــلـ الــســيــاســيــة الـــداخـ
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، عــلــى ضـــوء انــشــغــال 
ــات املــرتــبــطــة  ــ ــاألزمـ ــ ــات املـــتـــحـــدة بـ ــ ــــواليـ الـ
ــمـــت  بــــالــــرئــــيــــس دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، وصـ
املشتركة  باملصالح  ارتــبــاطــًا  األوروبــيــني 
ــي مـــلـــفـــات مــثــل  ــ ــري فـ ــ ــــصـ ــام املـ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ مـ
التسليح ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ــم تـــتـــن أي مــــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة  ــ ولـ
الدستور  تعديالت  إزاء  متشددة  مواقف 
السيسي حتى  لتكريس سلطات  الرامية 
قدمًا  املضي  األخير على  ما يشجع  اآلن، 
في تمريرها قبل حدوث أي تطورات على 
خصوصًا  الدولية،  أو  اإلقليمية  الساحة 
ــرامــــب فــي  ــتــ ــة بــ ــ ــاحــ ــ ــــاالت اإلطــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع احـ
االنتخابات األميركية املقررة العام املقبل، 
ــع قـــدوم  وإمـــكـــانـــيـــة عــرقــلــة الـــتـــعـــديـــالت مـ
رئيس من الحزب الديمقراطي على غرار 
الرئيس السابق باراك أوباما. وتستهدف 
»مد  الــدســتــور  على  املقترحة  التعديالت 
فترة الرئاسة من أربــع إلى ست سنوات، 
لواليتني  بــالــتــرشــح  للسيسي  والــســمــاح 
جـــديـــدتـــني بــعــد انـــتـــهـــاء واليـــتـــه الــثــانــيــة 
فــي الــعــام 2022، مــا يعني اســتــمــراره في 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر برملانية مطلعة أن رئيس 
العال،  النواب املصري، علي عبد  مجلس 
تــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن مــؤســســة الــرئــاســة 
ــات تـــعـــديـــالت  ــاقـــشـ ــنـ بـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة مـ
الــدســتــور، وعــدم االلــتــزام بالحد األقصى 
لــلــمــواعــيــد املــنــظــمــة فـــي الئــحــة الــبــرملــان، 
ــتــــعــــديــــالت  بـــــهـــــدف الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الــ
أبعد  على  املقبل  إبريل/نيسان  منتصف 
ــقـــديـــر، حـــتـــى يــمــكــن إجـــــــراء االســتــفــتــاء  تـ
الــشــعــبــي قــبــيــل بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان في 

السادس من مايو/أيار املقبل.
ــــث خــــاص  ــديـ ــ ــي حـ ــ ــت املـــــــصـــــــادر، فــ ــ ــالــ ــ وقــ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــعــلــيــمــات 
ــلـــى انـــتـــهـــاء لــجــنــة  الـــرئـــاســـيـــة شـــــــددت عـ
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــبــــرملــــان مــن 
مــنــاقــشــة الـــتـــعـــديـــالت قـــبـــل انـــتـــهـــاء املــــدة 
املحددة الئحيًا، وعدم التوسع في إجراء 
جــلــســات الــــحــــوار املــجــتــمــعــي مـــع الــقــوى 
الــســيــاســيــة، بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى بعض 
ــة، مــنــبــهــة إلــــى صــعــوبــة  ــيـ ــزاب املـــوالـ ــ ــ األحـ
ــام رمـــضـــان،  ــ ــــالل أيــ ــراء االســـتـــفـــتـــاء خـ ــ ــ إجـ
ــن الـــنـــاخـــبـــني  ــ ــًا مـ ــ ــزوفـ ــ ــا ســـتـــشـــهـــد عـ ــهــ ألنــ
ــواء الــصــيــام.  ــ عــلــى الــتــصــويــت بــســبــب أجـ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن عــبــد الـــعـــال قــدم 
مـــوعـــد مــنــاقــشــة مـــشـــروع تــقــريــر الــلــجــنــة 
العامة بشأن التعديالت إلى غد األربعاء 
بداًل من األحد املقبل، للتصويت على مبدأ 
التقرير  إحالة  ثم  ومــن  الدستور،  تعديل 
ــى الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة لـــبـــدء مــنــاقــشــة  إلــ
الــتــعــديــالت بــشــكــل تــفــصــيــلــي خــــالل مــدة 
بالتصويت  إيذانًا  يومًا،  ستون  أقصاها 
عليها بموافقة ثلثي عدد أعضاء البرملان، 
خالل  الستفتائه  الشعب  على  وعرضها 
ثــالثــني يــومــًا مــن تــاريــخ مــوافــقــة مجلس 
املـــادة 226 مــن الدستور  الــنــواب. ونصت 

برلمان السيسي يستعجل التعديالت
استغالل للصمت الدولي ولألوضاع الداخلية

يستهدف البرلمان 
المصري، تكثيف 

الجدول الزمني الخاص 
بتعديالت الدستور، 

بهدف تمريرها 
بسرعة، استغالًال 

لألوضاع السياسية

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

غريفيث ولوليسغارد يضغطان في صنعاء لتطبيق اتفاق الحديدة
تــســتــمــر الـــجـــهـــود األمـــمـــيـــة ملـــحـــاولـــة تطبيق 
اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، 
الشرعية  الحكومة  ع بني 

ّ
اليمن، واملوق غربي 

ــانــــون األول  والـــحـــوثـــيـــني، فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ
املاضي، مع وصول املبعوث األممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة االنتشار 
ــيــــني فــــي مــحــافــظــة  ــدولــ ــبــــني الــ ــراقــ وفــــريــــق املــ
الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسغارد، أمس 
اإلثنني، إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت 

سلطة الحوثيني.
وأفــاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء، بأن 

»لوليسغارد وصل إلى صنعاء آتيًا من مدينة 
عدن، جنوبي اليمن«، لعقد لقاء مع غريفيث. 
وســبــق لــلــجــنــرال الــدنــمــاركــي أن عــقــد خــالل 
لقاءات مع مسؤولني  املاضية،  القليلة  األيــام 
فــي الــحــكــومــة اليمنية فــي عــــدن، مــقــدمــًا لهم 
خطة أعدها لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية 
الــحــديــدة، تشمل  إلعـــادة االنتشار فــي مدينة 
آمنة  ممرات  ستؤمن  معزولة  مناطق  إيجاد 
لــلــمــســاعــدات واألعــــمــــال اإلنــســانــيــة، وســيــتــم 

وضعها بني الطرفني وتديرها قوات دولية.
ــزامــــن وصــــــل غـــريـــفـــيـــث إلــــــى صــنــعــاء  ــتــ ــالــ وبــ

منصور هــادي، أن »ثــورة 11 فبراير امتداد 
لتجسيد  وذكــرى  اليمنية،  للثورات  طبيعي 
ــاف في  االصــطــفــاف الــوطــنــي الــكــبــيــر«. وأضــ
افــتــتــاحــيــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »14 أكــتــوبــر« 
ــذا الــيــوم  ــه »فــــي مــثــل هــ ــــس، أنــ الــرســمــيــة، أمـ
الــــوطــــن  شـــــبـــــاب  افــــــتــــــرش   2011 عــــــــام  مــــــن 
مـــيـــاديـــن صـــنـــعـــاء وعــــــدن وتـــعـــز ومــخــتــلــف 
اليمنيني  املحافظات يحملون طموح وآمال 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل عــــــــادل مـــــشـــــرق، مــســتــنــديــن 
إلــــى نـــضـــال ســلــمــي انــطــلــق فـــي املــحــافــظــات 
لإقصاء  رافــضــًا   2007 عـــام  مــنــذ  الجنوبية 
والتهميش واالســتــحــواذ«. وأكـــد  أنــه »كــان 
لــصــمــود الــشــبــاب الــذيــن افــتــرشــوا املــيــاديــن 
الــدور  التغيير  بكل عفوية وإصــرارهــم على 
األهـــم فــي إنــجــاز االنــتــقــال السلمي للسلطة 
الدولة  ببنية  املساس  دون  حضاري  بشكل 

ومؤسساتها وأنظمتها وهياكلها«.
ــّمــــن« هــــادي مـــا ســمــاه »الــــــدور املــحــوري  و»ثــ
الـــتـــعـــاون  لـــلـــســـعـــوديـــة وبـــقـــيـــة دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي مــــنــــاصــــرة أهــــــــداف الـــشـــبـــاب 
ومساعدة اليمن على إنجاز التغيير سلميًا، 
من خالل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
لتأسيس وتعزيز مبدأ املشاركة الوطنية في 
إدارة السلطة والتحضير ملؤتمر حوار وطني 
جـــامـــع، يــمــثــل كـــل شـــرائـــح وأطـــيـــاف املجتمع 
ــًا«.  ــًا وغــــربــ ــرقـ ــمــــااًل وجـــنـــوبـــًا، شـ الـــيـــمـــنـــي، شــ
ديمقراطيًا  السلطة  انتقال  »عملية  أن  ورأى 
نموذجًا مشرفًا  2012، شّكلت  فبراير   21 في 
ولم  الشعب  إرادة  وعـــززت  السلمي،  للتغيير 

للتشاور مع الحوثيني ورئيس فريق املراقبني 
الدوليني، حول سبل تنفيذ اتفاق استوكهولم. 
وذكــر املصدر أن »غريفيث وصل إلى املدينة 
آتيًا من العاصمة األردنية عّمان، التي يوجد 
فيها مكتبه«. وأضاف أن »املبعوث األممي لم 
يــدل بــأي تصريحات حــول زيــارتــه ومدتها«. 
وعدا عن لقائه لوليسغارد، سيعقد غريفيث 

لقاءات مع مسؤولني حوثيني.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر املــتــحــدث بــاســم الحكومة 
اليمنية، راجح بــادي، في أحاديث صحافية، 
أمس، أن »اتفاق استوكهولم أصبح في غرفة 
اإلنـــعـــاش بــســبــب رفـــض مــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــنــوده«. كما  بشكل قاطع تنفيذ أي بند مــن 
أكــثــر  ــكـــون  تـ ــدأت  ــ بــ رأى أن »الـــلـــغـــة األمـــمـــيـــة 
رت األمم املتحدة من عدم 

ّ
وضوحًا، بعدما حذ

القدرة على الوصول إلى مطاحن الحبوب في 
بسبب  يحصل  »ذلـــك  أن  مضيفًا  الــحــديــدة«، 
ت مليشيات الحوثي«. وتمنى أن »تكون 

ّ
تعن

هناك خطوات فعلية إلنقاذ اليمنيني«. 
ــبــــرايــــر/ شــبــاط  ــورة 11 فــ ــ ــ أمـــــا بــمــنــاســبــة ثـ
اليمنية، فاعتبر رئيس الجمهورية، عبدربه 

تمارس اإلقصاء وضّمت كل القوى السياسية 
واالجتماعية في بوتقة واحدة ولم تعاد أحدًا 

أو تفتح سجالت ألحد«.
ــــالم الــحــوثــيــني  ــادت وســــائــــل إعــ ــ ــ مـــيـــدانـــيـــًا، أفـ
بــأن التحالف الــســعــودي اإلمــاراتــي والــقــوات 
الـــشـــرعـــيـــة »قـــصـــفـــوا بــاملــدفــعــيــة والـــعـــيـــارات 
الــرشــاشــة قــريــة الــشــجــن بمدينة الــدريــهــمــي، 
واســتــهــدفــوا بــأكــثــر مــن 33 قــذيــفــة ممتلكات 
املــواطــنــني فـــي مــنــطــقــة الــشــجــن. كــمــا قصفوا 
واستهدفوا  الكوعي،  قرية  جنوب  باملدفعية 
فيما  وأحــيــاء سكنية،  املــطــار  مماثل  بقصف 
حــلــق الــطــيــران الــحــربــي للتحالف فــي أجـــواء 

مدينة الحديدة«.
وذكــر مصدر حوثي أن »طيران العدوان شن 
خمس غارات على مديرية الظاهر بمحافظة 
صعدة، وأربع غارت على مناطق متفرقة من 
مديرية كــتــاف، وشــن غــارة على منطقة بني 

صياح بمديرية رازح الحدودية«.
 طيران التحالف السعودي 

ّ
وفي صعدة، شن

ــارت عــلــى مــديــريــة بــاقــم،  ــ اإلمــــاراتــــي ثــــالث غـ
باملديرية  املواطنني  ممتلكات  تعرضت  فيما 
مكثف.  ومدفعي سعودي  لقصف صاروخي 
 طــيــران التحالف ثــالث غـــارات على 

ّ
كما شــن

فــي محافظة  كــشــر  بــمــديــريــة  املــنــدلــة  منطقة 
تل مواطن بانفجار قنبلة عنقودية 

ُ
حجة. وق

منطقة  على  وقــت سابق  فــي  الطيران  ألقاها 
استهداف  وتــم  املــيــر،  بكيل  بمديرية  عــزمــان 

منطقة املزرق بمديرية حرض بثالث غارات.
)العربي الجديد، األناضول( غريفيث في صنعاء أمس )محمد حويس/فرانس برس(
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اتفاق استوكهولم أصبح 
في غرفة اإلنعاش بسبب 

رفض الحوثي تنفيذه

أزمة »النهضة«: إلزام إثيوبيا باجتماع سداسي في فبراير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــهـــدت الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة بــمــلــف ســد  شـ
جاءت  تطورات جديدة،  اإلثيوبي  النهضة 
بمثابة التنفيذ الفعلي لالتفاقات الجديدة 
بـــني مــصــر والـــــســـــودان، والـــتـــي تــعــّهــد بها 
ــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر خـــالل  الـــرئـ

زيارته األخيرة للقاهرة. 
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن 
التي  الثالثية  القمة  خــالل  أبـــدى  الــســودان 
شهدتها أديس أبابا، بني البشير والرئيس 
ــفـــتـــاح الــســيــســي ورئـــيـــس  املــــصــــري عـــبـــد الـ

الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، موقفًا سودانيًا 
املصرية  للرؤية  كامل  بشكل  داعمًا  جديدًا 
في ما يتعلق بالحلول الالزمة إلنهاء أزمة 
الجديد«،  »العربي  لـ املصادر،  وقالت  السد. 
إنه في الوقت الذي كانت تماطل فيه أديس 
أبابا لعقد اجتماعات جديدة إلنهاء األمور 
املخاوف املصرية، وذلك  العالقة، ومناقشة 
بسبب األزمــات الداخلية التي تعاني منها 
إثــيــوبــيــا وتسببت فــي تــأخــر أعــمــال الــســد، 
دعـــم الـــســـودان مــوقــف مــصــر لعقد اجتماع 
الثالثية  القمة  البشير خالل  أكد  إذ  سريع، 
أن ذلـــك مطلب مــشــتــرك، وهـــو مــا أســفــر عن 
تــحــديــد يــــوم 20 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــحــالــي 
على  املصرية،  العاصمة  في  اجتماع  لعقد 
مستوى وزراء الري والخارجية في البلدان 
فــي ضوء  املصرية  املطالب  لبحث  الــثــالثــة، 

التحالف الجديد مع الخرطوم.
ــــالل الــقــمــة  ــه تــــم خـ ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أنـ
الثالثية التأكيد على أن اتفاق املبادئ املوقع 
بني األطراف الثالثة في مارس/ آذار 2015، 
املائية  بالحصة  اإلضــــرار  عــدم  على  ينص 
لدول املصب، وهو ما بدت مخالفته واضحة 
في الوقت الراهن من الجانب اإلثيوبي، إذ 
أكد السودان تضامنه الكامل مع مصر في 
القاهرة  باستغالل  رحــب  كما  اإلطــــار،  هــذا 
بنحو  املــقــدرة  الــســودانــيــة  الحصة  لفائض 

10 مليارات متر مكعب. 
وقــالــت املــصــادر »فـــي الــســابــق كــانــت مصر 
تصطدم بموقف السودان الداعم إلثيوبيا، 

إال أن األمر هذه املرة بات مختلفًا«، مشددة 
على أنه في حال عدم استجابة أديس أبابا 
لــلــمــطــالــب املــصــريــة الــســودانــيــة، ستتوجه 
القاهرة مباشرة إلدخــال طــرف دولــي آخر، 
يها له. وكشفت 

ّ
وهو ما أكدت الخرطوم تبن

املــصــادر أن مصر لــّوحــت لــدوائــر مسؤولة 
فــي إثــيــوبــيــا بــإمــكــانــيــة الــتــطــرق إلـــى اتــفــاق 
املـــــبـــــادئ، وتـــعـــديـــلـــه أو إلـــغـــائـــه، بــمــبــاركــة 

وترحيب سودانيني. 
ــلــــى أن األطـــــــــــراف الــــثــــالثــــة لــم  وشــــــــــددت عــ
يــتــوصــلــوا إلـــى رؤيــــة مــوحــدة بــعــد لكيفية 
ــامــــل مـــــع قـــضـــيـــة مـــــــلء خـــــــــزان الـــســـد  ــعــ ــتــ الــ
ــن املـــــــوارد  ــ ــة الـــتـــحـــقـــق مـ ــ ــيـ ــ والـــتـــشـــغـــيـــل وآلـ
بصدد  القاهرة  أن  مؤكدة  املتوفرة،  املائية 
ــددًا في  ـــرح مـــشـــاركـــة الــبــنــك الــــدولــــي مـــجـ طـ
ــتـــه الـــخـــرطـــوم  ــات، بـــعـــدمـــا رفـــضـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ

وأديس أبابا في وقت سابق.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي قــال فيه السفير 
ــمـــود  ــبــــد املـــحـ ــرة عــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــودانـــــي فـــــي الـ
عــبــد الــحــلــيــم، إن الــقــمــة الــثــالثــيــة بــني مصر 
والــســودان وإثــيــوبــيــا، الــتــي شهدتها أديــس 

ــاد  ــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات االتــــحــ ــلـــى هــ ــا عـ ــ ــابـ ــ أبـ
التعاون اإلقليمي،  األفريقي، تأتي في إطــار 
الذي سيعود باإليجاب على شعوب املنطقة، 
مضيفًا أن القمة تأتي بهدف إحداث تقدم في 
املفاوضات الخاصة بسد النهضة، بما يعزز 
ــدول الـــثـــالث، ويــحــافــظ على  ــ الــتــنــمــيــة فـــي الـ
السيسي  الـــدول. وكــان  لتلك  املائية  الحقوق 
قد تسلم رئاسة مصر لالتحاد األفريقي من 
رئيس روانــدا، بول كاغامي، األحــد املاضي. 
وأكـــــد الــســيــســي أن مــصــر ســتــعــمــل جــاهــدة 
عــلــى مـــواصـــلـــة طـــريـــق اإلصــــــالح املــؤســســي 
والــهــيــكــلــي واملــــالــــي لـــالتـــحـــاد، واســتــكــمــال 
ــاء ملنظمتها  الـــــدول األعـــضـ ُمــلــكــيــة  تــرســيــخ 
القارية، وسعيه نحو تطوير أدوات وقدرات 
وآمال  تطلعات  لتلبية  ومفوضيته  االتحاد 
االتحاد،  لتقاليد  ووفقًا  األفريقية.  الشعوب 
فــقــد عــقــدت جــلــســة مــغــلــقــة لــلــقــادة ورؤســــاء 
األفريقية، استعرض  الــدول  دول وحكومات 
ــدا بـــول كــاغــامــي، الــذي  ــ خــاللــهــا رئــيــس روانـ
انتهت مدة رئاسته لالتحاد، ما أنجزه على 

صعيد اإلصالح املؤسسي. 
ويتضمن سجل العالقة اإلثيوبية املصرية 
عددًا من العوامل املشتركة واملتباينة ضمن 
الواقع  وتــطــّور  للبلدين  الجغرافي  العامل 
هذه  وتــدفــع  واإلقــلــيــمــي.  املحلي  السياسي 
العوامل، بحكم توازنات معينة، إلى تقارب 
 عن إرث التعايش اإلنساني 

ً
وتباعد، فضال

الــضــارب بــجــذوره فــي تــاريــخ الحضارتني 
الفرعونية والحبشية.

خاص

في حال تعنت إثيوبيا 
تخطط مصر إلشراك 

طرف دولي

اضطرت إثيوبيا، جراء 
التقارب المصري السوداني، 

إلى الموافقة على عقد 
اجتماع في القاهرة في 

20 فبراير/ شباط الحالي، 
لوزراء الري والخارجية في 
الدول الثالث، فيما لوحت 

مصر لدوائر مسؤولة 
في إثيوبيا بإمكانية المّس 

باتفاق المبادئ

الجزائر
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سياسة

  شرق
      غرب

15 اتفاقية بين الكويت 
واألردن

اتفاقية   15 والــكــويــت  األردن  ـــع 
ّ
وق

ومــذكــرة تــفــاهــم وبــرامــج تنفيذية 
ــــاالت الــــتــــعــــاون بــن  ــــجـ لـــتـــعـــزيـــز مـ
البلدين، خالل زيارة رئيس الوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ جــــابــــر املــــبــــارك 
ــّمـــان،  ــــى عـ الـــصـــبـــاح )الـــــصـــــورة( إلـ
تــزامــنــا مــع انــعــقــاد أعــمــال الــــدورة 

الرابعة للجنة العليا املشتركة.
)العربي الجديد، قنا(

دعوات للتحقيق 
بانتهاكات قوات األمن 

السودانية
حـــثـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ــدة، أمــــس  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ووتــــــــــش« األمـــــــــم املـ
االثـــــــــنـــــــــن، عـــــلـــــى الــــتــــحــــقــــيــــق فـــي 
قــوات  ارتكبتها  الــتــي  االنــتــهــاكــات 
املتظاهرين  السودانية ضد  األمــن 
ــنــــاهــــضــــن لـــلـــحـــكـــومـــة. ودعـــــت  املــ
املــنــظــمــة مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة ملــعــالــجــة 
أزمــة حقوق اإلنــســان في السودان 
ــارس/ آذار املــقــبــل.  ــ فـــي اجــتــمــاع مـ
ــا  ــهــ وأشــــــــــــــــارت املــــنــــظــــمــــة إلـــــــــى إنــ
»حصلت على لقطات فيديو تظهر 
للقوة  الحكومية  القوات  استخدام 
املــفــرطــة وانــتــهــاكــات مـــروعـــة ضد 

املتظاهرين«.
)أسوشييتد برس(

القائم بأعمال وزير 
الدفاع األميركي 

في أفغانستان
الدفاع  القائم بأعمال وزيــر  وصــل 
ــي بـــــاتـــــريـــــك شــــانــــاهــــان  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس االثـــــنـــــن، إلـــى 
زيـــــــــارة  أول  فـــــــي  أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
 يـــقـــوم بـــهـــا بـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه. 
مــــشــــاركــــة  املـــــهـــــم  »مــــــــن  إن  وقــــــــــال 
املحادثات  في  األفغانية  الحكومة 
الــرامــيــة إلــى إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة 
منذ 17 عاما«، مضيفا أنه لم يتلق 
بــتــقــلــيــص  تــعــلــيــمــات  اآلن  ــتـــى  »حـ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــيــــركــ ــــوات األمــ ــقــ ــ حـــجـــم الــ
ــنــــدي فــي  ــو 14 ألــــــف جــ ــم نـــحـ تـــضـ

أفغانستان«.
)رويترز(

بريطانيا تستعرض
قواها العسكرية قريبًا

ــاع الــبــريــطــانــي  ــ ــدفـ ــ أعـــلـــن وزيــــــر الـ
غــافــن ولــيــامــســون، أمـــس االثــنــن، 
ــعـــار )بــريــطــانــيــا الــعــاملــيــة(  أن »شـ
الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــــاي لـــيـــس مـــجـــرد تــعــبــيــر بــلــيــغ، 
مستعدة  ســتــكــون  بــريــطــانــيــا  ألن 
العسكرية  عضالتها  الســتــعــراض 
بعد مــغــادرة االتــحــاد األوروبــــي«. 
العاملية  اللعبة  أن  »بــمــا  وأضــــاف: 
ــدة ســــتــــكــــون فــــــي مــلــعــب  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ  الــ
نــكــون مستعدين  عــاملــي، يــجــب أن 
ــــل مــصــالــحــنــا«.  لــلــتــنــافــس مــــن أجـ
وجـــــاء كـــالمـــه فـــي خـــضـــّم مــســاعــي 
مـــاي لتشكيل تــوافــق حـــول اتــفــاق 
»بريكست« في أوروبا وفي الداخل 

البريطاني.
)رويترز(

تحقيق مشترك للندن
وصوفيا حول هجوم 

سالزبري
أعــلــنــت الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة في 
ــا هــوبــكــيــنــز، أمـــس  ــمـ بـــلـــغـــاريـــا، إيـ
االثنن، أن »لندن وصوفيا تجريان 
تحقيقا حول شخص ثالث يشتبه 
الكيميائي  الــهــجــوم  فــي  بضلوعه 
)البريطانية  سالزبري  مدينة  في 
في 4 مارس/ آذار املاضي(«. وقالت 
ــمـــر صـــحـــافـــي،  ــــي مـــؤتـ هـــوبـــكـــنـــز فـ
ــه »نــــواصــــل شــــراكــــة وثـــيـــقـــة مــع  ــ  إنـ
فريق مشترك«. وحدد تقرير نشره 
املوقع االستقصائي »بيلينغكات« 
ــوع املـــــاضـــــي مـــشـــتـــبـــهـــا بــه  ــ ــبــ ــ األســ
املخابرات  فــي  ثالثا، وهــو ضــابــط 
ــعــــروف   الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة مــ
بــــاســــم مـــســـتـــعـــار وهـــــــو ســـيـــرغـــي 

فيدوتوف«.
)فرانس برس(

ــدر الــقــائــمــون عــلــى مــؤتــمــر مــيــونــخ لأمن  أصـ
إن عصرًا جديدًا  االثــنــن، يقول  أمــس  تقريرًا، 
مـــن املــنــافــســة بـــن الـــقـــوى الــعــاملــيــة الــكــبــرى، 
كالصن والــواليــات املتحدة وروســيــا، يجعل 
الــعــالــم فـــي مــواجــهــة مــســتــقــبــل أكـــثـــر عــدائــيــة 
ويــصــعــب الــتــكــهــن بـــه. ويــهــدف الــتــقــريــر الــذي 
ــنـــوان »األحـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى: من  ــدر تــحــت عـ صــ
سيفك الــطــالســم؟«، إلـــى وضـــع جـــدول أعــمــال 
الزعماء املشاركن في املؤتمر األمني السنوي 
الــذي يبدأ بعد غــد، الخميس. ويأتي املؤتمر 
بعد وقــت قصير من إعــالن الــواليــات املتحدة 
تعليق التزامها بمعاهدة تاريخية للصواريخ 
الــنــوويــة مــع روســيــا، كما يتزامن مــوعــده مع 
الــتــوتــرات الصينية األمــيــركــيــة. وبــحــســب ما 
خلص إليه التقرير، فإنه »في ضوء التطلعات 
وبكن  واشنطن  فــي  الــســائــدة  االستراتيجية 
ومــوســكــو، يــتــحــول الــتــكــهــن بــعــهــد جــديــد من 
املنافسة بن القوى الكبرى إلى نبوءة تتحقق 
على ما يبدو«. وأضاف »إذا أعد الجميع لعالم 
عدائي فإنه يكاد يصبح في حكم املحتوم أن 
فترة مــا بعد الــحــرب الــبــاردة وحــالــة التفاؤل 
يتضح  لــم  »لكن  انتهت«.  بها  املرتبطة  الــعــام 
شــكــل الــنــظــام الــجــديــد الــــذي ســيــظــهــر... وهــل 

ستكون الفترة االنتقالية سلمية«.
ــلـــى بــرلــن  ــإنــــه يـــتـــعـــن عـ ووفــــقــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، فــ
فعالية  أكــثــر  نحو  على  معا  العمل  وبــاريــس 
لتعزيز قدرة االتحاد األوروبي »غير املستعد 
جــيــدًا« لــلــتــعــامــل مــع املــنــافــســة املــحــتــدمــة بن 
القوى الكبرى. وأضــاف »ومن غير املرجح أن 
العاصمتن  فــي  الــداخــلــيــة  الــســيــاقــات  تصبح 
الــعــام املقبل سيظهر ما  لــذا فــإن  أقــل تعقيدًا، 

أم  الخالفات  التغلب على  املمكن  مــن  كــان  إذا 
هدرت«. مع العلم أن الرئيس 

ُ
أن فرصة أخرى أ

ــرر مــقــاطــعــة  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــ
املؤتمر، فيما ترددت أنباء عن أن غيابه يعود 
إلى تصاعد الخالفات مع أملانيا حول مشروع 

»السيل الشمالي-2« مع روسيا. 
وفي السياق، حث رئيس مؤتمر ميونخ لأمن 
أملاني سابق  وهــو سفير  إيشنغر،  فولفغانغ 
لـــدى واشــنــطــن، صــنــاع الــســيــاســة فـــي الــقــوى 
املتوسطة كاالتحاد األوروبي على فعل املزيد 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام عــاملــي لــيــبــرالــي. وأشـــار 
إيشنغر في مقابلة صحافية إلى أن الترسانة 
ــة الــفــرنــســيــة يــنــبــغــي أن تـــهـــدف إلـــى  ــنـــوويـ الـ
كله وليس فرنسا  األوروبــــي  االتــحــاد  حماية 
وحدها. وأضاف ملجموعة فونكه الصحافية 
األملــانــيــة أن هـــذا يــعــنــي أنـــه يــتــعــن عــلــى دول 
االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تـــقـــاســـم كـــلـــفـــة صــيــانــة 

األسلحة النووية الفرنسية.
ميركل  أنجيال  األملانية  املستشارة  وستلقي 
كلمة أمـــام املــؤتــمــر، يــوم السبت املــقــبــل، فيما 
لــهــا في  فــتــرة  ينتظر أن تستغل مــيــركــل آخـــر 
مــنــصــبــهــا لــلــتــركــيــز عـــلـــى ســـيـــاســـة خــارجــيــة 

تهدف إلى إحياء التعددية والدفاع عنها.
وتــطــرق الــتــقــريــر إلـــى قـــوى أخــــرى متوسطة، 
وقــــــال إن »ســــجــــاالت خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
االتحاد األوروبي ستستمر في التأثير سلبا 
عــلــى جــانــبــي الـــقـــنـــال اإلنـــكـــلـــيـــزي لـــســـنـــوات«. 
وبــالــحــديــث عـــن الـــشـــرق، قـــال الــتــقــريــر »ربــمــا 
يضطر من يعولون على اليابان لتعزيز األمن 

في شرق آسيا إلى خفض سقف توقعاتهم«.
)رويترز(

لــم تــتــردد بولندا فــي املــوافــقــة على استضافة املؤتمر الـــذي دعــتــه إلــيــه الــواليــات 
املتحدة حول الشرق األوســط، على أمل تعزيز عالقاتها مع واشنطن والحصول 
على حماية أكبر من روسيا، لكن رهانات بولندا لن تكون بمنأى عن املخاطر. إيران، 
رت صراحة من أنه ستكون هناك تداعيات 

ّ
 عدائيا، حــذ

ً
التي تعتبر املؤتمر عمال

»املبررات  أن  اإليرانية  الخارجية  اعتبرت وزارة  بولندا، بعدما  الحدث على  لهذا 
وأن  مقبولة«،  غير  املؤتمر  استضافة  أجــل  من  البولندية  الحكومة  قدمتها  التي 
البولندين »عليهم أن يدركوا العواقب«. كما يخشى بعض املراقبن السياسين 
من أن تخاطر الحكومة البولندية بمزيد من العزلة في أوروبا عن طريق االنحياز 
إلى واشنطن في قضية تعارض فيها القوى األوروبية الرئيسية بشدة سياسات 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وفــي السياق، قــال مدير مكتب املجلس األوروبـــي للعالقات الخارجية في وارســو، 
بيوتر بوراس، »ما يقلقني هو أن الحكومة البولندية تضع كل بيضها تقريبا في 
الرهان  املتحدة، وإنما في سلة ترامب.  الــواليــات  سلة ترامب. ليس حتى في سلة 
على ترامب يذهب بعيدًا للغاية«. وأضاف بوراس »كل هذا على حساب العالقات مع 
شركاء االتحاد األوروبي، وحتى على حساب وحدة حلف شمال األطلسي«. ويرغب 
قــاعــدة عسكرية دائــمــة للواليات املتحدة وقــالــوا إنه  إقــامــة  فــي  البولنديون  الــقــادة 
يمكن تسميتها »فورت ترامب«، بالرغم من أن الخيارات األخرى، بما فيها عمليات 

االنتشار الدوري للقوات األميركية، تعد خيارات أكثر واقعية.
)أسوشييتد برس(

الحرس الثوري اإليراني: 
إذا هاجمونا فسنمحو 

تل أبيب وحيفا

باسيل: لبنان لن يشارك 
في مؤتمر وارسو بسبب 

حضور إسرائيل

المواجهة 
األميركية اإليرانية

واشنطن، طهران، بيروت 
العربي الجديد

ــمــــر وارســــــــــــو، الـــــذي  ــة مــــؤتــ ــيـ ــشـ عـ
ــاء وبــــعــــد غــد  ــ ــعــ ــ ــدًا األربــ ــ ــقـــد غــ ــعـ ُيـ
الــخــمــيــس، بـــدعـــوة مـــن الـــواليـــات 
املتحدة، لبحث األوضاع في الشرق األوسط، 
تـــحـــديـــدًا مــلــف إيــــــران وســـبـــل كــبــح نــفــوذهــا 
ــى الـــعـــراق  ــ ــة إلـ املـــتـــســـع إقــلــيــمــيــا مــــن ســــوريــ
التوقعات  عــن   

ً
فضال اليمن،  وحتى  ولبنان 

بــاســتــغــالل أمــيــركــا للمؤتمر لــبــدء الــتــرويــج 
لخطة اإلمالءات األميركية لتصفية القضية 
القرن«،  املعروفة باسم »صفقة  الفلسطينية 
بـــدا واضـــحـــا حــجــم الــتــحــشــيــد املــتــبــادل بن 
ــيـــــن، والـــــــذي انـــخـــرط  ــ ــرانـ ــ األمـــيـــركـــيـــن واإليـ
فيها بشكل مباشر املسؤولون السياسيون 

والعسكريون. 
الخارجية األميركي مايك  وبينما بدأ وزير 
ــــس االثــــنــــن، مــــن املـــجـــر جــولــة  بـــومـــبـــيـــو، أمـ
ــيـــة بــهــدف إنــجــاح املــؤتــمــر الــبــولــنــدي  أوروبـ
وزيــادة الضغط على إيــران، ال سيما بعدما 
ــة  ــ ــيــ ــ األوروبــ الـــــــــدول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  نــــــأى 
 عـــن مـــســـؤولـــة الــســيــاســة 

ً
الــرئــيــســيــة فـــضـــال

الــخــارجــيــة لــالتــحــاد األوروبــــــــي، فــيــديــريــكــا 
ــا، عــــن املـــؤتـــمـــر الــــذي  ــ ــيـ ــ مـــوغـــيـــريـــنـــي، وروسـ
اإلسرائيلي ووزراء  الــوزراء  رئيس  يحضره 
خارجية عرب، كان وزير الخارجية اإليراني 

ومن ثم إعادة فرض العقوبات على دفعتن 
على طهران. أما حجم وطريقة انخراط الدول 
الــدول  وبعض  إسرائيل  تحديدًا  اإلقليمية، 
التطبيع  مــرحــلــة  مــن  انتقلت  الــتــي  الــعــربــيــة 
السري إلى العلني مع إسرائيل، إلى جانب 
دول أخــرى، في هــذه املواجهة، فيبقى رهنا 

بالتفاهمات التي سينتهي إليها املؤتمر. 
ــدأ جــولــتــه  ــى بــومــبــيــو، فــقــد بــ وبــالــنــســبــة إلــ
بودابست،  املجرية  العاصمة  من  األوروبــيــة 
ملتقيا رئيس الوزراء املجري فكتور أوربان، 
ترامب،  دونالد  األميركي  بالرئيس  املعجب 
رغـــم أن تــقــاربــه مــع روســيــا والــصــن يزعج 
الــزيــارة أنها  الــواليــات املتحدة. والالفت في 
أول زيارة رسمية من إدارة ترامب للحكومة 
املجرية، التي تعّد من بن الداعمن القالئل 
للرئيس األميركي في اتحاد أوروبي تنتقد 
التعددية  تــرامــب ضــّد  معظم دولــه هجمات 
ودبــلــومــاســيــتــه الــتــي ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا. 
ويستكمل وزير الخارجية األميركي جولته، 

اليوم الثالثاء، بزيارة سلوفاكيا ثّم بولندا.
ــيـــة إن  ــيـــركـ وقــــــال مــــســــؤولــــون بــــــــــاإلدارة األمـ
»بــومــبــيــو يــســعــى خــــالل جــولــتــه لــتــعــويــض 
الذي فتح الطريق  نقص الوجود األميركي، 
أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي 
فــي وســـط أوروبــــــا«. وســتــرّكــز مــعــظــم زيـــارة 
الذي  وارســـو،  مؤتمر  على  لبولندا  بومبيو 
ســيــحــضــره نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي مايك 

بنس.
 اإليـــــرانـــــيـــــون 

ّ
ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، اسـ ــ فــ

ــثــــورة اإليـــــرانـــــيـــــة، أمـــس  ــلــ ــــرى الــــــــــ40 لــ ــذكــ ــ الــ
ــواقـــف مــضــادة  ــــالق ســلــســلــة مـ االثــــنــــن، إلطـ
سواء،  حّد  على  واإلسرائيلين  لأميركين 
فــأكــد الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي، أن 
»املــؤامــرة األميركية« ضد بــالده »مصيرها 
الـــفـــشـــل«. وبــعــدمــا دان »مــــؤامــــرة الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة والـــصـــهـــايـــنـــة والـــــــــدول الــرجــعــيــة 
فــــــي الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط« ضــــــد بــــــلــــــده، قــــال 
روحــانــي إن »وجــود الشعب في كل شــوارع 
العدو  أن  إيــران اإلسالمية يعني  جمهورية 

ــواد ظــريــف يــصــوب عــلــى املــؤتــمــر  مــحــمــد جــ
اللبنانية  العاصمة  مــن  املتحدة  والــواليــات 
ــر الــخــارجــيــة فيها  بـــيـــروت، الــتــي أعــلــن وزيــ
مــوازاة  فــي  املؤتمر.  باسيل مقاطعة  جــبــران 
ــدًا فــــي طـــهـــران،  ذلــــــك، كـــــان الـــعـــســـكـــر، تـــحـــديـ
للثورة  األربــعــن  الــذكــرى  إحــيــاء  يستغلون 
ــــس، لــلــتــهــديــد بـــأنـــه فــــي حـــال  ــة، أمــ ــيــ ــرانــ اإليــ
مهاجمة إيران »سنمحو تل أبيب وحيفا من 

على وجه األرض«. 
 
ً
وبذلك يبدو املشهد في األيــام املقبلة مقبال

على مواجهة مفتوحة، على األقل سياسيا، 
بن الــواليــات املتحدة وإيـــران، في استكمال 
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ـــان الـــرئـ لــلــتــصــعــيــد الــــــذي كــ
دونالد ترامب قد بدأه بانسحابه من االتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 

لــن يحقق أبـــدًا أهــدافــه الــشــيــطــانــيــة«. ونــدد 
فـــي مـــيـــدان آزادي )الـــحـــريـــة( بــمــا وصــفــهــا 
إيــران«، مضيفا  لعزل  األميركية  »الجهود  بـ
أن »الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة لـــن تــقــصــم ظهر 
الجمهورية اإلســالمــيــة«. وأضـــاف »لــن ندع 
ــه الـــشـــعـــب اإليــــرانــــي  ــ أمـــيـــركـــا تــنــتــصــر. واجــ
االقتصادية،  الصعوبات  بعض  وسيواجه 
لــكــنــنــا ســنــتــغــلــب عــلــى املـــشـــاكـــل بــمــســاعــدة 
بعضنا الــبــعــض«. وقــــال: »شــهــد الــعــالــم أن 
إيران عندما قررت مساعدة شعوب سورية 
والــعــراق ولــبــنــان وفلسطن والــيــمــن حققت 
بهزيمتهم«.  اآلن  يعترفون  األعـــداء  النصر. 
ــانـــي  ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي عــــن روحـ ــقـ ونـ
قــولــه أيــضــا إن »إيـــــران عـــازمـــة عــلــى تعزيز 
الصاروخي  وبرنامجها  العسكرية  قوتها 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــتــــي، عــ ــالــــســ ــبــ الــ
الــدول املعادية«، لكبح أنشطة  املتنامية من 

بالده الدفاعية.
ــيــــن فــي  ــرانــ ــن اإليــ وشـــــــارك مـــئـــات اآلالف مــ
ــبـــالد. وعـــرض  الــتــظــاهــرات عــلــى مــســتــوى الـ
كبيرة  لقطات لحشود  الحكومي  التلفزيون 
تــتــحــدى الــطــقــس شـــديـــد الــــبــــرودة وتــحــمــل 

األعـــالم اإليــرانــيــة وتـــردد »املـــوت إلســرائــيــل، 
ــو الــــهــــتــــاف الــشــهــيــر  ــ املـــــــوت ألمــــيــــركــــا«، وهــ
لــلــثــورة. وُكــتــب على إحـــدى الــالفــتــات: »رغــم 
األربعن«.  عامها  تبلغ  الثورة  أميركا،  أنــف 
وتـــحـــت املـــظـــالت املـــرفـــوعـــة بــســبــب األمـــطـــار 
أو صـــور  ــات  ــتـ الـــالفـ آالف  ُرفــــعــــت  الــــغــــزيــــرة، 
روح  السابق  واملرشد  املرشد علي خامنئي 

الله الخميني. 
ر قــادة في الحرس الثوري 

ّ
من جهتهم، حــذ

اإليراني الواليات املتحدة، وقال نائب قائد 
البريغادير جنرال حسن  الثوري،  الحرس 
قواتها من  لن تسحب  إن »طهران  سالمي، 
ــوات أمــيــركــيــة  ــا بـــذلـــك دعــــ املــنــطــقــة«، رافـــضـ
لكبح الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي اإليـــرانـــي. وأضـــاف 
الرحيل  الــعــدو  أن يطلب منا  أنــه »ال يمكن 
عــن املنطقة. هــم يجب أن يــغــادروا املنطقة، 
وسنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم«. 
مـــن جــانــبــه، أفــــاد املــتــحــدث بــاســم الــحــرس 
الثوري رمضان شريف، بأن »إيران وصلت 
إلى مستوى تحمي معه حدودها بقدراتها 
الــعــســكــريــة الــفــعــالــة، وســتــعــاقــب بــحــزم أي 
أنــه »بعد حرب  معتٍد«. وأشـــار شريف إلــى 

الخليج األولـــى بــن إيـــران والــعــراق )1980 
ولدينا  الــدفــاعــيــة،  قوتنا  تعزيز  تــم   )1988

القدرة على معاقبة العدو«.
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليرانية لأنباء عن يد الله جواني، مساعد 

»ال  قوله  السياسية،  للشؤون  الحرس  قائد 
ــات املــتــحــدة الــشــجــاعــة إلطــالق  تــمــلــك الـــواليـ
إمكانياتها  كل  رغــم  واحــدة علينا  رصاصة 
إذا هاجمونا  الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة. ولــكــن 
ــا )مـــديـــنـــتـــن  ــفــ ــيــ ــــب وحــ ــيـ ــ فـــســـنـــمـــحـــو تـــــل أبـ

إسرائيليتن( من على وجه األرض«. وكشف 
الــثــوري اإليــرانــي، محمد علي  قائد الحرس 
جــعــفــري، لــقــنــاة »ســـي أن أن« األمــيــركــيــة، أن 
»جاهزية الجيش اإليــرانــي تـــزداد مــع مــرور 
الــوقــت«، الفــتــا إلــى أن »طــهــران لديها القوة 
الــكــافــيــة لــلــتــصــدي ألي اجــتــيــاح مــحــتــمــل«. 
وأضــاف أنه »مع الصواريخ التي بحوزتنا، 
إلــيــه،  الـــذي وصــلــنــا  التكنولوجي  والــتــطــور 
واالعــتــمــاد عــلــى الــــذات فــي شــتــى املــجــاالت، 
باإلضافة إلى نمو التعداد السكاني إليران، 
نمتلك القوة والطاقة لحماية أنفسنا بوجه 

كل اجتياح«.
ــــدت وزيـــر  ــران بـــذلـــك، بـــل أوفــ ــ ــم تــكــتــِف إيــ ولــ
لبنان  إلــى  جــواد ظريف  خارجيتها محمد 
ــــذي تــطــمــح إلحـــكـــام قــبــضــتــهــا عــلــيــه، أول  الـ
ــادره أمــــس،  ــ ــغـ ــ مــــن أمـــــس األحــــــــد، قـــبـــل أن يـ
ــنــــن. فـــي الـــشـــكـــل، كـــانـــت زيــــــارة ظــريــف  االثــ
ــة دعـــــٍم وتــحــشــيــد لــحــلــفــائــه  ــالـ »رسـ ـــ أشـــبـــه بـ
اللبنانين«، خصوصا حزب الله، الذي يرى 
فــيــه املـــســـؤولـــون األمــيــركــيــون أحــــد »وكــــالء 
ــران« فــي املــنــطــقــة. أمـــا فــي املــضــمــون، فقد  إيــ
بوشر الحديث عن »تزويد الجيش اللبناني 

بـــدفـــاعـــات جـــويـــة إيــــرانــــيــــة«، بـــغـــرض مــنــع 
التحليق املستمر للطائرات اإلسرائيلية في 
سمائه. وهو املشروع الذي عّبر عنه األمن 
العام لحزب الله، حسن نصرالله، في خطاٍب 
له األسبوع املاضي. مع العلم أنه في الوقت 
الذي كان ظريف في لبنان كان وزير الدفاع 
الــواليــات  يــزور  إلــيــاس بوصعب،  اللبناني، 
املــتــحــدة، شــاكــرًا إيــاهــا عــلــى »دعـــم الجيش 
الــلــبــنــانــي«، عــلــمــا أن ســـالح الــجــيــش غــربــّي 

بالكامل، أميركي خصوصا. 
وفـــّســـر الــبــعــض زيـــــارة ظــريــف بــأنــهــا تــأتــي 
»ردًا عــلــى زيـــــارة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمــيــركــي ديــفــيــد هــيــل«، الــتــي قـــام بــهــا قبل 
تشكيل الحكومة اللبنانية. وكان من نتائج 
زيارة ظريف إعالن وزير الخارجية اللبناني 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، أن لـــبـــنـــان لــــن يــــشــــارك فــي 
مــؤتــمــر وارســـــو »بــســبــب حــضــور إســرائــيــل 
وتعارض املؤتمر مع سياسة النأي بالنفس 
الــلــبــنــانــيــة«. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع نظيره اإليراني، قال باسيل عن تسليح 
الجيش من إيران: »من الطبيعي أن نفكر بكل 
وتقوي  عليها  شــروط  ال  أن  طاملا  مساعدة، 
الدولة واملؤسسات«. واألهم في الزيارة هو 
تــكــرار ظــريــف مــا قــالــه نصرالله عندما لفت 
إلى أنه »عندما تشن على إيران الحرب، فلن 
تكون لوحدها، ألن مصير املنطقة وشعوبها 
بات مرتبطا بمصير هذا النظام املبارك«. في 
املقابل، ثمن ظريف »املوقف اللبناني النبيل 
خذ بشأن مؤتمر وارســـو«. وأضــاف 

ُ
الــذي ات

املنطقة بشكل عام  »مشكلتنا ومشكلة هذه 
هو هذا االعتداء وهذا التهديد وهذا الخطر 
الــــذي يــمــثــلــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، مــشــددًا 
عــلــى أنـــه »يــنــبــغــي أال نــســمــح لــآخــريــن بــأن 
ــهـــديـــدات وهــمــيــة  ــار وتـ يــــروجــــوا ألخـــطـ  )...(

وواهمة«.
وردًا على زيارة ظريف وما يحمله من ملفات، 
وبــغــض الــنــظــر عــن قــــدرة لــبــنــان عــلــى قبول 
ــران، خصوصا على  أو رفــض مــا تعرضه إيـ
اللبناني،  الــجــيــش  وتسليح  الــــدواء  صعيد 
في  للمستشار  زيــارة  عن  السعودية  أعلنت 
العلوال، تبدأ  السعودي نزار  امللكي  الديوان 
اليوم الثالثاء. وعلمت »العربي الجديد« أن 
الزيارة أقرت على عجل، وبالتالي ال تحمل 
مــعــهــا شــيــئــا بــاســتــثــنــاء الــتــهــنــئــة بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة، وإجــــــراء جـــولـــة مــبــاحــثــات، على 
الـــرغـــم مــمــا حــمــلــتــه الـــســـاعـــات األخــــيــــرة من 
تــزال  ال  التي  اململكة  لظريف تحرج  مــواقــف 
تعتبر لــبــنــان ســاقــطــا ســيــاســيــا فــي املــحــور 
الله«، وهو ما دفعها سابقا  »حزب  لـ التابع 
ــــف دعــم  ــى الـــتـــشـــدد فـــي ســيــاســاتــهــا، ووقـ إلــ

وتسليح الجيش اللبناني.
في مــوازاة ذلك، حاول وزير الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، عـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، 
األميركية لصالح  اإليرانية  املعركة  توظيف 
الكونغرس  اتهامه ألعضاء  السعودية، بعد 
األمــيــركــي، الــذيــن يــتــخــذون مــوقــفــا مــتــشــددًا 
تجاه اململكة على خلفية تــورط ولــي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي جــريــمــة 
تــصــفــيــة اإلعــــالمــــي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، فــي 
قنصلية اململكة في إسطنبول في 2 أكتوبر/ 
»تقديم الذخيرة« إلى  تشرين األول املاضي، بـ
مــن يــرفــعــون شــعــارات »املـــوت ألمــيــركــا«، في 
اعة 

ّ
إشارة إلى إيران. واستخدم الجبير »الفز

 في مقابلة مع شبكة »سي 
ً
اإليرانية«، قائال

بــي ســي« األمــيــركــيــة، مــســاء األحـــد، إنــه »من 
الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد 
حــلــفــاء لــلــواليــات املــتــحــدة، مــثــل الــســعــوديــة 
واإلمـــارات، في محاوالتهما لدحر منظمات 

إرهابية مثل إيران وحزب الله«.

األميركي،  الخارجية  وزيــر  واصــل 
ــك بــومــبــيــو، أمـــس اإلثــنــيــن،  مــاي
في  ــه  إدارت موقف  عن  دفاعه 
السعودي  الصحافي  قضية قتل 
إسطنبول،  في  خاشقجي  جمال 
بالده تغطي على  أن تكون  نافيًا 
في  بومبيو،  وأعــلــن  الجريمة. 
أن  بودابست،  المجرية  العاصمة 
ستواصل  األميركية  الحكومة 
خاشقجي.  قتل  فــي  التحقيق 
حــول  ــؤال  ــ س عــلــى  ردًا  وقــــال، 
لموقف  ديمقراطيين  انتقادات 
قضية  ــي  ف األمــيــركــيــة  اإلدارة 
على  تتستر  ال  »أميركا  الصحافي: 
جريمة قتل«، مضيفًا أن واشنطن 
اإلجــــراءات  ــن  م ــدًا  ــزي م ستتخذ 
عن  المسؤولين  كــل  لمحاسبة 
أكتوبر/ فــي  الصحافي  مقتل 

تشرين األول الماضي.

بومبيو: 
ال نتستر على قتل 

خاشقجي

بومبيو يجول أوروبيًا قبل 
مؤتمر وارسو

احتشد اإليرانيون بمئات اآلالف في شوارع طهران )عطا كيناري/األناضول(

)Getty( ترامب ونظيره البولندي أندجي دودا

لقائه  خالل  )الصورة(،  ظريف  جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية  وزير  كرر 
األمين العام لـ»حزب اهلل« حسن نصر اهلل، موقف »إيران الثابت إلى جانب 
ومــقــاومــة،  وشعبًا  دولـــة  لبنان 
أشكال  كل  لتقديم  واستعدادها 
مختلف  في  والتعاون  المساعدة 
نصر  وشكر  المطروحة«.  الملفات 
الوكالة  نشرته  بيان  بحسب  اهلل، 
في  »الــقــيــادة  ــإعــالم،  ل الوطنية 
على  وشعبها  ومسؤوليها  إيــران 
جميع ما قدمته للبنان وفلسطين 
وشعوب  الــمــقــاومــة  ــات  ــرك وح

المنطقة«.

لقاء بين ظريف ونصر اهلل

السياسية،  تحديدًا  المواجهة،  نُُذر  تتصاعد 
مؤتمر  عشية  واإليــرانــيــيــن،  األميركيين  بين 
سبل  لبحث  المخصص  بولندا،  في  وارســو 

مواجهة النفوذ اإليراني في الشرق األوسط. 
للمؤتمر،  األمــيــركــيــة  التحضيرات   ووســـط 
وعسكريون،  سياسيون  اإليــرانــيــون،  أطلق 

وإسرائيل،  المتحدة  الواليات  باتجاه  تهديدات 
أن  روحــانــي  حسن  ــي  ــران اإلي الرئيس  ــد  أك إذ 
»مصيرها  بــاده  ضد  األميركية«  »المؤامرة 

اإليراني  الثوري  الحرس  اعتبر  فيما   الفشل«، 
للتصدي  الكافية  القوة  لديها  »طهران  أن 

ألي اجتياح محتمل«
الحدث

طهران تعد بدحر المؤامرة 
وتهدد المعتدين

بومبيو 
يسعى 

خال 
جولته 

لتعويض 
نقص 

الوجود 
األميركي 

)فرانس 
برس(

»صفقة القرن« جاهزة... وكوشنر يتولى تسويقها عربيًا وعالميًا
واشنطن، القدس المحتلة 

العربي الجديد

األميركي دونالد ترامب  الرئيس  إدارة  تسير 
اتها لتصفية  في مخططها لوضع خطة إمالء
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املــــعــــروفــــة إعــالمــيــا 
»صفقة القرن«، على طاولة البحث في وقت  بـ
قريب، مع الكشف عن أنها باتت جاهزة، فيما 
األميركي،  الرئيس  مستشاري  كبير  سيعمل 
بداية  لها،  للتسويق  كوشنر،  جاريد  صهره، 
العاصمة  فــي  الـــذي ُيعقد  مــن مؤتمر وارســـو 
البولندية، يومي األربعاء والخميس املقبلن، 
ــي املـــنـــطـــقـــة أواخــــــــر الــشــهــر  ــي جـــولـــتـــه فــ ــم فــ ثــ

لــدى واشنطن  األبـــرز  املــحــدد  الحالي. ويبقى 
لعرض الخطة، هــو مصلحة إســرائــيــل، إذ لن 
تعمد اإلدارة األميركية إلى إطالق الخطة قبل 
االنتخابات اإلسرائيلية املقررة في 9 إبريل/

نيسان املقبل، مخافة »تهديد أمن إسرائيل«. 
ــد أعــلــنــت،  ــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ ــقــ ــت الــ ــانــ وكــ
فـــي األيـــــام األخــــيــــرة، عــــدم حــضــورهــا مــؤتــمــر 
ــدول  ــو، كــمــا طـــالـــبـــت، أمــــس اإلثــــنــــن، الــ وارســـــ
تخفيض  أو  بمقاطعته  إليه  املدعوة  العربية 
حضورها، معتبرة أنه »مؤامرة« على القضية 
الــواليــات  أن  مــن  الــرغــم  الفلسطينية.  وعــلــى 
املتحدة لم تكشف رسميا عن أي من نقاط هذه 
اإلعالمية حولها  التسريبات  لكن  »الصفقة«، 

مسؤول في إدارة
ترامب: لن نفعل أي شيء 

يهدد أمن إسرائيل

جولة خليجية لكوشنر لطلب الدعم االقتصادي للصفقة )سول لوب/فرانس برس(

غرينبالت. وبحسب القناة، فإن ترامب متفائل 
بالقدرة على وضع هذه الخطة قيد التطبيق. 
وتــراعــي واشــنــطــن أســاســا مصالح االحــتــالل 
الصفقة،  طــرح  توقيت  تقدير  في  اإلسرائيلي 
ــتـــمـــل إطــــــــالق الـــخـــطـــة قــبــل  ــن غـــيـــر املـــحـ ــ إذ مـ
 9 في  املقررة  العامة  اإلسرائيلية  االنتخابات 
إبريل املقبل، مع تأكيد مسؤول كبير في إدارة 
ترامب، بحسب »فوكس نيوز«، »أننا لن نفعل 
أي شـــيء يــهــدد أمـــن إســـرائـــيـــل«. كــمــا تــحــّدث 
املسؤولون األميركيون للقناة عن أن مشاركة 
ل فرصة كبيرة 

ّ
كوشنر في مؤتمر وارسو، تمث

لإلدارة األميركية لتذكير الشركاء اإلقليمين 
والفلسطينين  اإلسرائيلين  السالم بن  بأن 
يــمــكــن أن يــعــزز الــجــهــود األمــيــركــيــة ملــواجــهــة 
ــــط. وكــان  الــتــأثــيــر اإليـــرانـــي فــي الــشــرق األوسـ
املالكي  ريـــاض  الفلسطيني  الخارجية  وزيـــر 
ــدول الــعــربــيــة، إلــى  ــ ــنـــن، الـ قـــد دعــــا، أمـــس اإلثـ
مقاطعة أو خفض التمثيل في مؤتمر وارسو 
بدرجة أقل من املستوى الوزاري. وقال املالكي، 
الفلسطينين  إن  فــلــســطــن«،  »صـــوت  ــة  إلذاعــ
يــرون مؤتمر وارســو »مــؤامــرة« على القضية 
فلسطينيون  مــســؤولــون  وكـــان  الفلسطينية. 
شــددوا على رفضهم حضور مؤتمر وارســو، 
الذي ُيعقد تحت شعار مناقشة األوضاع في 
الــشــرق األوســـــط، مــؤكــديــن أنـــه ال أحـــد ينوب 
عن الشعب الفلسطيني غير منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويأتي املؤتمر قبل جولة سيقوم 
ــــى خـــمـــس دول  بـــهـــا كـــوشـــنـــر وغـــريـــنـــبـــالت إلـ
الحالي، تشمل سلطنة  الشهر  أواخــر  عربية، 
عمان والبحرين والسعودية واإلمارات وقطر، 
زعماء  مــع  الــقــرن«  »صفقة  تفاصيل  ملناقشة 
لها،  الدعم  املزيد من  املنطقة ومحاولة كسب 

ها االقتصادي.
ّ
تحديدًا في ما يتعلق بشق

وذكرت مصادر متعددة، منها لوسائل إعالم 
يسعيان  وغرينبالت  كوشنر  أن  إسرائيلية، 
من  االقتصادي  للشق  املالي  الدعم  إلــى طلب 
»صــفــقــة الــــقــــرن«، مـــع مـــا يــمــثــلــه هــــذا الــتــوجــه 
مـــن إحـــيـــاء لــنــظــريــات »الـــســـالم االقــتــصــادي« 
الــقــائــمــة عــلــى رشـــوة الفلسطينين  وفــكــرتــهــا 
بــبــعــض اإلغــــــــراءات الــحــيــاتــيــة االقــتــصــاديــة، 
السياسية  حقوقهم  عــن  يهم 

ّ
تخل مــقــابــل  فــي 

التاريخية. وقالت قناة التلفزة اإلسرائيلية 13، 
 عن مسؤول أميركي لم تكشف 

ً
قبل أيام، نقال

اسمه، إنه »من املتوقع أن يناقش كوشنر مع 
املسؤولن العرب الجزء االقتصادي من خطة 
اســتــثــمــارات ضخمة  الــتــي ستستلزم  الــســالم 
في االقتصاد الفلسطيني، بشكل رئيسي في 
غزة، وسيطلب من دول الخليج املساهمة في 
الخطة االقتصادية«، موضحة أن »كوشنر ال 
السياسي  الــجــزء  عــن  تفاصيل  إعــطــاء  يعتزم 
من خطة السالم خالل محادثاته في املنطقة«.

ُيذكر أن وسائل إعالم أميركية، كانت قد ذكرت، 
في أوقــات سابقة، أن »صفقة القرن« تتضمن 
للفلسطينين،  اقتصادية  بتنمية  اقتراحات 
األساسية، وتطوير  التحتية  البنى  وتحديدًا 
غــزة.  قطاع  فــي  مشاريع صناعية، خصوصا 
وأشـــــــار مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« األمـــيـــركـــي إلـــى 
أن الــجــانــب االقـــتـــصـــادي يــتــضــّمــن حــزمــة من 
االســتــثــمــارات فــي القطاعن الــعــام والــخــاص، 
بــاإلضــافــة إلـــى إيـــجـــاد مـــبـــادرات اقــتــصــاديــة، 
لــخــلــق فـــــرص عـــمـــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ونــقــلــت 
وسائل إعــالم عن مسؤولن أميركين قولهم 
إن نجاح الخطة متوقف على موافقة أولية من 
العربية  اإلسرائيلين والفلسطينين والدول 
النهاية،  في  منها،  سُيطلب  التي  الخليجية، 

تمويل الشق االقتصادي في »صفقة القرن«.

ــــت عــلــى أنـــهـــا تــســتــهــدف تــصــفــيــة الــقــضــيــة  ـ
ّ
دل

ــقــــدس عــاصــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبـــر جـــعـــل الــ
ي حل الدولتن، وإسقاط 

ّ
إلسرائيل، وعدم تبن

حــق عـــودة الــالجــئــن. وقـــد بــاشــرت واشنطن 
أولى الخطوات باتجاه تكريس هذا الواقع عبر 
االعتراف بالقدس املحتلة عاصمة إلسرائيل، 
نقلت  ثـــم   ،2017 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
مايو/أيار  في  املحتلة،  املدينة  إلــى  سفارتها 
رسميا  الفلسطينية  الــقــيــادة  لتعلن  املــاضــي، 
ــقــــرن«. وفــــي جـــديـــد هــذا  »صــفــقــة الــ رفــضــهــا لـــ
األميركية،  نيوز«  قناة »فوكس  امللف، كشفت 
 عــن اثنن 

ً
املــعــروفــة بقربها مــن تــرامــب، نــقــال

مـــن كــبــار املـــســـؤولـــن فـــي اإلدارة األمــيــركــيــة، 
انتهت  اإلدارة  أن  اســمــيــهــمــا،  عـــن  تــكــشــف  لـــم 
مــن الــعــمــل عــلــى الصفقة الــتــي بــاتــت جــاهــزة، 
وتــم إطــالع ترامب على مضمونها. وبحسب 
الـــقـــنـــاة، فــــإن وثــيــقــة الــصــفــقــة يــبــلــغ حجمها 
عليها  اطــلــع  فيما  200 صفحة،  إلــى   175 مــن 
بشكل كامل أقل من خمسة أشخاص. ونقلت 
»فــوكــس نــيــوز« عــن مــســؤول رفيع فــي اإلدارة 
األميركية قوله إن »ترامب سعيد بمواصفات 
لع على تفاصيلها 

ّ
اط الصفقة«، وهو كان قد 

مـــن الــســفــيــر األمــيــركــي فـــي إســـرائـــيـــل، ديفيد 
فـــريـــدمـــان، ومـــســـتـــشـــاره كـــوشـــنـــر، واملــبــعــوث 
الشرق األوســط جيسون  الخاص للسالم في 
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»المركزي« المصري يقترض مليار دوالر
القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن البنك املركزي املصري، عن طرح أذون خزانة 
احتياجات  لتلبية  عـــام،  ملــدة  دوالر  مليار  بقيمة 
النقد  من  الخارجية  التزاماتها  وســداد  الحكومة 
األجـــنـــبـــي، فــيــمــا قــــال رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي إن 
تدفقات النقد األجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دوالر 
فــي الــســنــوات الــثــاث املــاضــيــة. وقـــال »املـــركـــزي« على موقعه 
اإللكتروني، أمس اإلثنني، إن »أذون الخزانة املقومة بالدوالر 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2020«. ويــطــرح  الـــســـداد فـــي 11  مــســتــحــقــة 
املركزي املصري نيابة عن وزارة املالية، أذونًا وسندات خزانة 

على املؤسسات املالية املقرضة محليًا ودوليًا. 
وحسب البنك املركزي فإنه باع أذون خزانة مقومة بالدوالر 
ألجل عام بقيمة 1.014 مليار دوالر في عطاء أمس بمتوسط 
أذون  وباعت مصر  غــدا،  التسوية  3.797%، وستجري  عائد 
خزانة دوالريــة بقيمة 854 مليون دوالر بعائد 3.797 % في 

عطاء مماثل في 6 يناير/ كانون الثاني املاضي.
األجـــل  قــصــيــرة  الـــديـــن  أدوات  مـــن  أداة  هـــي  الـــخـــزانـــة  وأذون 

تصدرها الحكومة لغرض االقتراض، وتعد بمثابة تعهد من 
وتصدر  االستحقاق،  تــاريــخ  فــي  معني  مبلغ  بدفع  الحكومة 
بفترات استحقاق تتراوح بني ثاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويـــأتـــي طــــرح أذون الـــخـــزانـــة، أمــــس اإلثـــنـــني، بــعــدمــا أعــلــنــت 
من  الخامسة  الدفعة  تسلم  عــن  املــاضــي،  األربــعــاء  الحكومة، 
ليصل  ملياري دوالر،  بقيمة  الــدولــي،  النقد  قــرض صــنــدوق 
إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دوالر من إجمالي القرض 

البالغ 12 مليار دوالر واملتفق عليه نهاية عام 2016.
الدين الخارجي ملصر بنسبة 15.2% إلى 93.13 مليار  وقفز 
دوالر حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.83 مليار دوالر 
فــي نــفــس الــشــهــر مــن 2017، وفــقــا لــبــيــانــات املـــركـــزي. وتشتد 
إلــى أن احتياجات الدولة  إلــى االقــتــراض نظرًا  حاجة الدولة 
التمويلية، استنادًا ألرقام موازنة العام املالي الجاري 2018/ 
2019 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران املقبل، تناهز 714.67 
 29( مــلــيــارًا   511.2 مــنــهــا  مــلــيــار دوالر(،   40.6( جــنــيــه  مــلــيــار 
مليار دوالر( في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويات 
الدولي.  النقد  وقــرض صندوق  إصــدار سندات  خارجية من 
وقال رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر بالقاهرة، 

أمـــس، إن تــدفــقــات الــنــقــد األجــنــبــي عــلــى مــصــر تــجــاوزت 163 
مليار دوالر في السنوات الثاث املاضية، من دون أن يفصح 
التدفقات ومــصــادرهــا. وتعتمد مصر على  هــذه  عــن طبيعة 
االقتراض الخارجي وتدفقات األمــوال الساخنة من األجانب 
على أدوات الدين لتوفير الدوالر بجانب املصادر األساسية 
مثل إيــرادات قناة السويس والسياحة وتحويات املصريني 
في الخارج. وتظهر البيانات الرسمية أن نظام الرئيس عبد 
للحكم  اقترض محليا ودوليا منذ وصوله  السيسي  الفتاح 
منتصف 2014 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 نحو 3.34 
يــتــجــاوز  تــريــلــيــونــات جــنــيــه )188.7 مــلــيــار دوالر(، وهـــو مــا 
حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر 
قفز  للدولة،  السيسي  التي حملها  وبالقروض  عامًا.   50 من 
الدين العام إلى نحو 5.44 تريليونات جنيه )307.3 مليارات 
املــاضــي، حــســب بيانات  أيــلــول  نــهــايــة سبتمبر/  فــي  دوالر( 
املصرية  الــديــون  بتجاوز  التوقعات  وتتزايد  املــركــزي.  البنك 
املستويات املتضخمة الحالية، ما يجعل أجيااًل من املصريني 
رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران الباد في 

دوامة ال تنتهي من االستدانة.

الكويت ـ أحمد الزعبي

أظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن وزارة املــالــيــة الكويتية 
أن ميزانية الباد حافظت على تسجيلها للفوائض 
املالي  العام  التوالي، في  العاشر على  املالية، للشهر 
الـــجـــاري، الـــذي بـــدأ فــي إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ولــم 
اســتــقــطــاع احتياطي  بــعــد  أي عــجــز،  اآلن  إلـــى  تشهد 
الشهرية  املتابعة  إحصائية  وفــي  الــقــادمــة.  األجــيــال 
لحسابات اإلدارة املالية للدولة للسنة املالية 2018/ 
فائضا  املاضي،  الشهر  آخر  امليزانية،  2019، سجلت 
بــلــغ 1.6 مــلــيــار ديــنــار )الـــــدوالر = نــحــو 0.3 ديــنــار(، 

بــعــد اســتــقــطــاع نــســبــة احــتــيــاطــي األجــــيــــال الــبــالــغــة 
10%، لينخفض 20.7% وبقيمة 415.9 مليون دينار 
األول  ديسمبر/كانون  بنهاية  املسجل  الفائض  عــن 

املاضي، والبالغ ملياري دينار.
وأظهرت اإلحصائية املتاحة على موقع وزارة املالية، 
مــواصــلــة اإليـــــــرادات الــتــي حــقــقــتــهــا الــكــويــت بنهاية 
ــفــــاع، بــدعــم كــبــيــر مـــن اســتــقــرار  الــشــهــر املـــاضـــي االرتــ
أســعــار الــنــفــط، خـــال الــشــهــر املـــاضـــي، وهـــي املــصــدر 
األساسي إليــرادات امليزانية، مع بدء سريان اتفاقية 
خفض اإلنتاج النفطي، وفقا لاتفاق بني دول منظمة 
»أوبك« واملنتجني املستقلني من خارجها بمقدار 1.2 

وتسعى  الــجــاري.  الــعــام  مطلع  يوميا  برميل  مليون 
معدالت  ورفــع  العجز  تقليل  إلــى  الكويتية  الحكومة 
النقد  ع صندوق 

ّ
القطاعات، وتوق في مختلف  النمو 

الـــدولـــي ارتـــفـــاع الــنــمــو فــي الــقــطــاعــات غــيــر النفطية 
بالكويت إلى نحو 3.5 في املائة في عام 2020، من 2.5 
في املائة العام املاضي، نظرا ألن ارتفاع أسعار النفط 
سيعزز اإلنفاق الرأسمالي. وقال الصندوق، في بيان 
أصدره في نهاية شهر يناير/كانون الثاني املاضي، 
إن زيادة الدخل من اإليرادات النفطية واالستثمارات 
ســاعــدت عــلــى تحسني املــيــزان املــالــي بشكل عـــام في 
من  املــائــة  فــي  بثمانية  يقدر  فائض  إلــى   2018-2017

الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي، والــــذي سيصل إلـــى نحو 
السنة  في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  املائة  في   12
املالية 2018-2019. وارتفعت اإليرادات بنهاية الشهر 
املنصرم 8.5% إلى 17 مليار دينار، مقارنة بتسجيلها 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  بنهاية  ديــنــار  مــلــيــار   15.68
املاضي، الذي تراوحت أسعار النفط خاله بني 51.4 
في  دوالرا  و60.5  الــشــهــر  بــدايــة  فــي  للبرميل  دوالرا 
خــتــامــه. فــي املــقــابــل، بلغت املــصــروفــات فــي امليزانية 
مقارنة  ديــنــار،  مليار   11.56 املــاضــي  الشهر  بنهاية 
األول  ديسمبر/كانون  بنهاية  ديــنــار  مــلــيــارات  بــــ9.9 

املاضي، بزيادة 16.6%، وبقيمة 1.6 مليار دينار.

موازنة الكويت تسّجل فائضًا ماليًا للشهر العاشر على التوالي

السيول تهّدد 
الثروة الحيوانية 

ألستراليا
ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــــســـــــيـــــــول  أدت 
ضــــــــــــربــــــــــــت مــــــقــــــاطــــــعــــــة 
كـــويـــنـــزالنـــد األســتــرالــيــة 
األســــبــــوع املــــاضــــي، إلـــى 
ألـــف   300 ــــة  ــرابـ ــ قـ ــفــــوق  نــ
رأس مــن األبــقــار وإغــراق 
آالف املنازل. وذكرت قناة 
ســكــاي نــيــوز أســتــرالــيــا، 
أمــــس، أن خــســائــر نفوق 
ــــى 300  األبــــقــــار تـــصـــل إلـ
مليون دوالر، مشيرة إلى 
وورش  املـــنـــازل  آالف  أن 
ــزارع املــواشــي  ــ الــعــمــل ومـ

غطتها مياه السيول.
ــؤولــــــون فــي  وقــــــــــال مــــــســــ
تصريحات صحافية، إن 
حــجــم الــخــســائــر مــرشــح 
لـــــارتـــــفـــــاع مــــــع وصــــــول 
مياه السيول إلى العديد 
من البلدات والقرى التي 
تــــضــــم حـــــوالـــــي ثــمــانــيــة 
األبقار،  من  رأس  مايني 
مــشــيــريــن إلــــى أن نــفــوق 
الـــ 300 ألــف رأس ماشية 
يـــتـــعـــلـــق فــــقــــط بـــمـــديـــنـــة 
ــــط فـــي  ــقـ ــ تــــاونــــســــفــــيــــل فـ
كـــــويـــــنـــــزالنـــــد، الــــواقــــعــــة 
فــــي الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــرقـــــي ألسـ
وتــــزيــــد كــــارثــــة الـــســـيـــول 
ــــي  ــتـ ــ مـــــــــن الـــــــضـــــــغـــــــوط الـ
املاشية،  قــطــاع  يشهدها 
ــــذي يــعــانــي بـــاألســـاس  الـ
ــن انـــخـــفـــاض الــقــطــعــان  مـ
ــى أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي  ــ إلـ
عـــــشـــــريـــــن عــــــــامــــــــا. ومـــــن 
هذه  تتسبب  أن  املــتــوقــع 
ــاوي  ــ ــهـ ــ األضـــــــــــــــرار فـــــــي تـ
صـــــــادرات أســـتـــرالـــيـــا من 

اللحوم.

ارتفاع احتياطي الصين األجنبي
من  بأكثر  الصين  في  األجنبي  النقد  احتياطي  ارتفع 
الماضي، مع صعود  الثاني  يناير/كانون  المتوقع، في 
التجارة  محادثات  في  تقّدم  إحراز  أمل  على  اليوان، 
الصينية األميركية، قد يخفف الضغوط على االقتصاد 
المركزي،  البنك  بيانات  وأظهرت  المتباطئ.  الصيني 
ارتفعت بمقدار 15.2 مليار  الصين  أن احتياطيات  أمس، 
في  زيادة  أكبر  وهي  الثاني،  يناير/كانون  في  دوالر، 
بالمقارنة  ذلك  يأتي  دوالر.  تريليونات   3.088 إلى  عام، 
األول.  ديسمبر/كانون  في  دوالر  مليار   11 زيادة  مع 
 وتوقع اقتصاديون، في استطالع أجرته رويترز، زيادة

9.3 مليارات دوالر.

تركيا تبني محطة مياه في فلسطين
محطات  لبناء  اتفاقية  التركية  »ألكا«  شركة  وّقعت 
المياه  سلطة  مع  أمس،  ومعالجتها،  المياه  تحلية 
بناء  على  االتفاقية  وتنص  )حكومية(.  الفلسطينية 
وتشغيل محطة تنقية للمياه العادمة، في محافظة 
سلطة  رئيس  وحسب  الغربية.  الضفة  جنوب  الخليل 
الطاقة الفلسطينية، مازن غنيم، تبلغ قيمة المشروع 
الذي مّولته كل من الوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد 
األوروبي والبنك الدولي، 36 مليون دوالر. وقال غنيم، 
وسط  اهلل  رام  بمدينة  االتفاقية  توقيع  حفل  في 
الضفة الغربية، إن قيمة عقد اإلنشاء 30 مليون دوالر، 

وقيمة عقد التشغيل والصيانة 6 ماليين دوالر.

السودان يزيد صادرات الصمغ 
أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن عائدات صادرات 
 ،2018 في  بالمائة   3.2 بنسبة  صعدت  العربي،  الصمغ 
دوالر  ماليين   106 مقابل  دوالر،  ماليين   109.477 إلى 
مجلس  عن  صادر  تقرير  في  ذلك  جاء   .2017 في 
الصمغ العربي )حكومي(. وحسب التقرير، بلغ إجمالي 
السودان  ويستأثر  طنا،   73.675 العربي  الصمغ  صادرات 
عالميًا،  العربي  الصمغ  إنتاج  من  المائة  في   بـ75 
العربي  الصمغ  حزام  ويمتد  رسمية.  أرقام  وفق 
المتاخمة  البالد  حدود  على  والية   12 في  السوداني، 
وأفريقيا  تشاد  دولة  ومع  شرقًا،  وإريتريا  إثيوبيا  مع 

الوسطى غربًا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

باألرقام، تعد الجزائر واحدة من 
أبرز الدول النفطية، فهي تحتل 

املرتبة الـ 16 من حيث االحتياطي 
النفطي العاملي وتملك ثاني 

أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، 
وتحتل املرتبة التاسعة من حيث 

احتياطيات الغاز الطبيعي، وتقوم 
ببيع كميات كبيرة من الغاز إلى 

أوروبا خصوصا لفرنسا وإيطاليا 
مقابل حصد مليارات الدوالرت 

سنويًا، كما تملك الجزائر ثروات 
هائلة من منتجات الطاقة التي تعد 
العمود الفقري القتصادها، إضافة 

المتالك موارد بشرية وسياحية 
وزراعية هائلة.

لكن هذه األرقام والثروات لم 
تنعكس على املواطن، بل انعكست 

فقط على النخبة الحاكمة التي 
أصرت على ترشيح عبد العزيز 
بوتفليقة )81 عاما( النتخابات 
الرئاسة التي ستجرى في 18 

إبريل/ نيسان رغم أن الرجل الذي 
يتولى منصبه منذ 1999 غير 

قادر على الحكم، ولم يظهر علنًا 
إال نادرًا منذ أصيب بجلطة في 

2013 أقعدته على كرسي متحرك.
وفي نظرة لواقع املواطن الجزائري 

نجد أنه ال يختلف كثيرا عن 
حال املواطن في الدول العربية 

غير النفطية أو في الدول الفقيرة 
شحيحة املوارد، فالجزائر تنتشر 

بها البطالة السيما بني الشباب 
املتعلم، ويتوغل بها الفقر املدقع 

واألزمات املعيشية وتشهد موجات 
متالحقة من ارتفاعت األسعار، 
كما تشهد تهاويا في احتياطي 

النقد األجنبي رغم تحسن أسعار 
النفط في فترة ما قبل عام 2014 

وكذا في عامي 2017 و2018، فقد 
فقدت الجزائر أكثر من نصف 

احتياطيها خالل السنوات الخمس 
املاضية، ومع تهاوي االحتياطي 

تهاوت قيمة العملة وتوسعت 
الحكومة في االقتراض ولجأت 
لطباعة البنكنوت لتغطية عجز 

املوازنة.
والجزائر البلد الذي كان يمتلك قبل 
6 سنوات احتياطيًا أجنبيًا تجاوز 
194 مليار دوالر، إضافة إلى 173 

طنا من الذهب يضم نحو 1.5 
مليون عاطل من العمل، كما بلغت 

البطالة به 11.7% في سبتمبر/
أيلول 2018، وهو معدل يفوق 
مثيله في معظم الدول العربية. 

واألرقام تقول إن ربع الجزائريني 
فقراء، وإن العسكر ولوبيات رجال 

األعمال املقربني من السلطة هم 
من يسيطرون على االقتصاد 

واملشروعات االستثمارية الكبرى، 
وإن حسابات الجنراالت في 

بنوك فرنسا وسويسرا وغيرها 
من بنوك الغرب متخمة بماليني 

الدوالرات، وإن الفساد يزكم 
األنوف، والفاسدين معروفون 

باألسماء، فالجزائريون يعرفون 
باالسم كال من شكيب خليل 

وعبد املومن خليفة ومحمد مزيان 
وفضيحة سونطراك أكثر من 

معرفتهم بأسماء الوزراء وكبار 
املسؤولني.

السؤال هنا على ماذا يراهن 
بوتفليقة في جولته الرئاسية 

الجديدة، رغم الفشل االقتصادي 
الذي حققه طوال سنوات حكمه 

التي تمتد لعشرين عاما؟

بوتفليقة 
وحكم العسكر
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)فرانس برس(

مساٍع لتقويض القضية ضد شركة »أن أس أو«

مطاردة فاضحي لجوء اإلمارات لتنصت إسرائيلي

محاجنة والمصري: 
هذه المحاوالت تظهر 

توتر هذه الشركات

لندن ـ العربي الجديد

بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  نقلت 
األميركية، أمس اإلثنني، تفاصيل 
عملية مطاردة ومحاولة استدراج 
تعرض لها ستة أشخاص ممن عملوا على 
تايمز«  »نيويورك  من  كل  نشرته  تحقيق 
املاضي،  العام  خريف  الجديد«  و»العربي 
يكشف لجوء السلطات اإلماراتية لخدمات 
الــتــي  ــلـــيـــة،  اإلســـرائـــيـ أو«  أس  »أن  شـــركـــة 
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« للتنصت  طــــورت 
على الهواتف املحمولة. وكشف التحقيق، 
ــتــــخــــدام اإلمــــــــــارات الــتــطــبــيــق  حـــيـــنـــهـــا، اســ
سواء  معارضيها،  هواتف  على  للتنصت 

كانوا من املثقفني أو السياسيني.
ــيـــل ســـاتـــر في  ــايـ ويــكــشــف الــصــحــافــي رافـ
مقاله في »أسوشييتد برس«، عن تفاصيل 
حــوادث التجسس التي تعرض لها اثنان 
ــــى ثــاثــة  مــــن فـــريـــق الــتــحــقــيــق، إضــــافــــة إلـ
املــرفــوعــة  القضية  عــلــى  يعملون  مــحــامــني 
»أن  شركة  ضــد  اإلسرائيلية  املحاكم  أمــام 
أس أو«، ومــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« في 
املرفوعة ضد  والقضية  إيــاد حميد.  لندن 
بيعها  عــلــى  مبنية  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــركــة 
سجل  ذات  لحكومات  التجسس  بــرنــامــج 
سيئ في ما يتعلق بحقوق اإلنسان، مثل 
اإلمــــــــارات. ويـــقـــول املــحــاضــر فـــي الــقــانــون 
ــازن املــصــري، وهـــو أحــد  بجامعة لــنــدن، مـ
إن »هــنــاك جهة  الــتــقــريــر،  فــي  املستهدفني 
تـــســـعـــى جـــــدًا لـــتـــقـــويـــض هـــــذه الـــقـــضـــيـــة«. 
لفريق  قانونيًا  مستشارًا  املصري  ويعمل 
املحاماة في تل أبيب، ويضيف أن العاملني 
ــــوا اســـتـــفـــزاز  ــاولـ ــ لـــصـــالـــح هـــــذه الـــجـــهـــة حـ
املستهدفني، بهدف الوصول إلى أقوال قد 

تدينهم وتقّوض من مصداقية القضية.
وكانت العملية السّرية قد بدأت بالتكشف، 
ــمــــان لــــدى  ــعــ ــه بــــاحــــثــــان يــ ــبــ ــتــ حـــيـــنـــمـــا انــ
بالتحقيقات  املــخــتــّص   Citizen lab مــركــز 
الــســيــبــرانــيــة عـــن اســتــهــدافــهــمــا. فــقــد قــال 
جــون ســكــوت ريــلــتــون، أحــد الباحثني في 
ــد اســــتــــدرج في  ــه قـ  لـ

ً
ــا ــيـ املـــؤســـســـة، إن زمـ

ديسمبر/ كانون األول املاضي إلى لقاء في 
العماء في مدينة تورنتو  أحــد  فندق مع 
الكندية، ليتبع ذلك تواصل شخص يدعى 
ــتـــون، مـــحـــاواًل  ــلـ مــيــشــيــل المـــبـــيـــرت مـــع ريـ
تــرتــيــب لــقــاء مــمــاثــل فــي فــنــدق فــي مدينة 
نيويورك. حينها طلب ريلتون، الذي أدرك 
أبعاد املوضوع، من »أسوشتييد برس« أن 

تقوم بتغطية اللقاء.
أبــعــادًا أكبر،  وســرعــان ما اتخذت القضية 
إسرائيلي  تلفزيوني  برنامج  كشف  حــني 
الهوية  عــن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  وصحيفة 
اتضح  الـــذي  المــبــيــرت،  مليشيل  الحقيقية 
أنــه مــســؤول ســابــق فــي األمـــن اإلسرائيلي 
ُيــدعــى آرون أملـــوغ أســولــني. وحـــني نشرت 

الــعــمــاء لــلــقــاء مستثمر قـــال إن مــقــّره في 
هــونــغ كــونــغ؛ ليتبع ذلـــك تــعــرض مــراســل 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي لــنــدن إيــــاد حميد 
لحادثة مماثلة من قبل مستثمر، قال إنه 
اســتــثــمــار بلجيكية  لــصــالــح شــركــة  يعمل 

تقدم منحًا جامعية لطاب سوريني.
وفي تعقيبهما على الخبر، قال محاجنة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه  واملـــصـــري لــــ
والتوتر  الضغط  مــدى  »تظهر  املــحــاوالت 
ــراء  ــه هـــــذه الـــشـــركـــات مــــن جــ الــــــذي تـــمـــر بــ
الــقــضــايــا املــرفــوعــة ضــدهــا. حــتــى اآلن لم 
ــاع مـــقـــابـــل االدعــــــــــاءات الــتــي  ــ ــقـــدم أي دفــ تـ
أثارتها القضية، والتي نسبت لها ضلوعًا 

»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« املـــعـــطـــيـــات حــتــى 
ذلــــك الـــحـــني، تـــواصـــل مـــــازن املـــصـــري مع 
بــأنــه،  وكــالــة األنـــبـــاء األمــيــركــيــة ليطلعها 
وعــــاء املــحــاجــنــة، املــحــامــي الــرئــيــســي في 
القضية املرفوعة في تل أبيب، قد تعرضا 
ملحاوالت استدراج مماثلة، إذ قال املصري 
بــأن شخصني قــاال إنهما يعمان لصالح 
ــد اتـــصـــا بــهــمــا وعــرضــا  ــات ثـــريـــة قـ ــركـ شـ
عليهما فـــرص عــمــل لـــدى تــلــك الــشــركــات، 
طالبني اللقاء في لندن. وبعدها تم الكشف 
عـــن تـــعـــّرض املــحــامــيــة كــريــســتــيــنــا مــاركــو 
ملحاولة  قــبــرص،  فــي  القضية  تتابع  التي 
مماثلة، إذ سافرت إلى لندن على حساب 

التجسس«.  بعمليات  ومستمرًا  مــبــاشــرًا 
وأضافا في رّدهما املشترك: »هذه الشركات 
اعــتــادت على مـــدار ســنــوات أن تنشط في 
لــة قــانــونــيــة  الـــظـــام بــعــيــدًا عـــن أي مــســاء
أو جــمــاهــيــريــة، وتــعــاقــدت مــقــابــل مايني 
الـــدوالرات مع حكومات ودول استخدمت 
صحافيني  على  للتجسس  التكنولوجيا 
ــاء حـــقـــوق إنـــــســـــان«. وأردفــــــــا بـــأن  ــطـ ونـــشـ
»القضايا ضد هذه الشركات أثارت الرأي 
الـــعـــام الــعــاملــي حــــول نــشــاطــهــا ومــــن يقف 
وراءها، ووضعت للبحث مسألة قانونية 
استخدامها  تــم  أنــه  سيما  وال  التجسس، 
في تعقب وتصفية معارضني سياسيني. 
وفــي ظل غياب أي دفــاع قانوني، كــان من 
املتوقع أن تلجأ إلى طرق ملتوية انقلبت 

عليها في نهاية املطاف«.
ويـــقـــول تــقــريــر »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، إن 
هؤالء العماء ارتكبوا أخطاًء عديدة أدت 
ــا مــحــاولــة  ــهـ ــان أولـ إلــــى الــكــشــف عــنــهــم، كــ
املحاجنة  وكــان  املحاجنة.  عــاء  اصطياد 
قــــــد اســــتــــهــــدفــــه شــــخــــص يـــــدعـــــى مــــــــروان 
الحاج، الذي وصف نفسه على أنه شريك 
فـــي شــركــة إدارة ثـــــروات ســويــديــة تــدعــى 
حينها  الــحــاج  عـــرض   .Lyndon Partners
املحاجنة فرصة تمثيل أحد عمائه  على 
ــثـــراء، الــــذي يــحــتــاج ملــســاعــدة  الــشــديــدي الـ
قانونية في استعادة أراضي عائلته التي 
يــهــود بعد  اســتــولــى عليها مــســتــوطــنــون 
»أســوشــيــيــتــد بـــرس«.  حـــرب 1967، وفــقــًا لـــ
ــن أن الــطــلــب مــنــطــقــي، إذ  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
يطلب مساعدة محامي حقوق إنسان في 
القدس ليدافع عن حقوق الفلسطينيني، إال 
أن املحاجنة أصابه الشك حيال املوضوع 
حــيــنــمــا طــلــب املـــزيـــد مـــن املـــعـــلـــومـــات عن 
املوضوع. وتجنب الحاج تزويد املحاجنة 
بــأّي معلومات أو وثــائــق. وقــال املحاجنة 
»أســوشــيــيــتــد بــــرس«: »لـــم يــتــم تــزويــدي  لـــ
يمنحك  فعادة  األولــيــة،  باملعلومات  حتى 
والــروايــات«  الوثائق  من  العديد  املوكلون 
لدعم القضية. وأضاف أن شكوكه ازدادت، 
الــقــيــام برحلة  الــحــاج  عــرض عليه  عندما 

مدفوعة التكاليف إلى لندن.
وبــعــد عــشــرة أيـــــام، تــلــقــى املـــصـــري بــريــدًا 
 APOL ــــى ــدعـ ــ تـ ــة  ــ ــركـ ــ ــــن شـ مــ ــًا  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
consulting، يفترض أنها تتخذ من زيورخ 
مقرًا لها، تعرض عليه منصبًا في مجلسها 
املصري  استعرض  وعندما  االســتــشــاري. 
موقع الشركة على اإلنترنت، أصابه الشك 
أيــضــًا، إذ إن مثل هــذه الــشــركــات عـــادة ما 
تــعــرض أســمــاء موظفيها وخــبــراتــهــم، إال 
أن مــوقــع هـــذه الــشــركــة خـــا مـــن أي اســـم. 
ــعــــرض، أصــــّر  وعـــنـــدمـــا رفـــــض املــــصــــري الــ

ــة، يــــدعــــى كــريــســتــيــان  ــركــ مـــمـــثـــل عــــن الــــشــ
أورتــيــغــا، على لقائه فــي لــنــدن بـــأّي حــال. 
فــي بداية  املــصــري بأنه واملحاجنة،  وقــال 
ــدآ يــعــتــقــدان  ــ ــانــــي، بــ ــثــ يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــ
أن أورتـــيـــغـــا والــــحــــاج هـــمـــا شــخــصــيــتــان 
غير حقيقتني.  وأن شركتيهما  وهميتان، 

إال أنهما لم يدركا حجم املوضوع بعد.
لكريستينا  العماء  استهداف  ذلــك  وتبع 
القضية في  تتابع  مــاركــو، وهــي محامية 
قبرص، التي توجد فيها شركات مرتبطة 
وقالت  اإلســرائــيــلــيــة.  أو«  أس  »أن  بشركة 
ماركو لوكالة األنباء األميركية، إن شخصًا 
يدعى أوليفيير دوفيت تواصل معها عبر 
البريد اإللكتروني، وعــّرف عن نفسه بأنه 
شريك في شركة استثمارات مقّرها هونغ 
كــونــغ. وأصــــّر دوفــيــت عــلــى دعــــوة مــاركــو 
ــّر على  لتلقي مــحــاضــرة فــي مــؤتــمــر، وأصـ
رؤيتها شخصيًا في لندن، ودفع تكاليف 
سفرها وإقامتها، وجرت بينهما محادثة 
املحادثة  أغلب  ودارت  تقريبًا.  ساعة  ملــدة 
بــيــنــهــمــا حـــول املــحــاضــرة املــقــتــرحــة، قبل 
التي  القضية  الحديث عن  إلــى  أن تتحول 
تتابعها ضد »أن أس أو« وفرص نجاحها. 
»أجوبة  قدمت  إنها  ماركو حينها  وقالت 
مضللة أو رفضت اإلجابة«، ألنها ارتابت 

من األسئلة.
تــعــّرض الصحافي  ذلــك  أنــه تبني بعد  إال 
ــــذي كتب  ــــاد حــمــيــد، الـ املــقــيــم فـــي لـــنـــدن إيـ
التحقيق عن »أن أس أو« لحادثة مماثلة، 
إذ اســتــهــدفــه شــخــص ادعـــــى بـــأنـــه يعمل 
الثروات تدعى  في شركة بلجيكية إلدارة 

.Mertens-Giraud Partners Management
وتــبــني مـــن خـــال تــحــقــيــق »أســوشــيــيــتــد 
الـــشـــركـــات  مــــن  ــًا  ــ أيـ أو   MGP أن  بــــــرس« 
األخرى ليست حقيقية، من خال البحث 
ــلـــة فــي  ــــي ســــجــــات الــــشــــركــــات املـــســـجـ فـ
التي تضم نحو  للبيانات،   Orbis قاعدة 
300 مــلــيــون شــركــة، وغــيــرهــا مــن السبل 
اتبعتها وكالة األنباء للتحقق من  التي 
وجـــود هـــذه الــشــركــات، بــمــا فيها زيـــارة 
إلى  التقرير  ويخلص  املزعومة.  مقاّرها 
ـــــف هـــــؤالء الـــعـــمـــاء ملـــطـــاردة 

ّ
 َمــــن وظ

ّ
أن

مـــن فــضــح قــضــيــة لـــجـــوء اإلمــــــــارات إلــى 
غير  يــزال  ال  إسرائيلي،  تنّصت  برنامج 
 على 

ّ
تــدل معروف، إال أن طبيعة عملهم 

تواصلوا  الستة  فالعماء  ارتباطاتهم. 
مـــع األشـــخـــاص املــســتــهــدفــني فـــي الــوقــت 
مقاسهم.  على  وبــروايــات مفصلة  ذاتـــه، 
نفس  فتتبع  اإللــكــتــرونــيــة  مواقعهم  أمــا 
الـــنـــمـــط. ولـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــشــابــه 
ــيـــل قــطــعــي عــلــى  ــــاالت، ال يـــوجـــد دلـ ــــحـ الـ
ــــــــف هــــــــؤالء األشـــــــخـــــــاص، وفـــقـــًا 

ّ
َمـــــــن وظ

»أســوشــيــيــتــد بــــرس«. إال أن الــقــنــاة 12  لـــ
اإلســرائــيــلــيــة بــثــت تــقــريــرًا يـــوم الــســبــت، 
اإلسرائيلية   BlackCube شركة  أن  يزعم 
الخاّصة للتحقيقات، قد أجرت عددًا من 
املفتوحة  بالقضية  املتعلقة  التحقيقات 
 صوتيًا 

ً
ضد »أن أس أو«، وبثت تسجيا

لــكــل مــن املــحــامــيــة مــاركــو والــزمــيــل إيــاد 
حميد، يطابق روايتيهما ملا تعرضا له.

سياسة
كشفت وكالة »أسوشييتد برس« األميركية، أمس اإلثنين، تفاصيل عملية مطاردة ومحاولة استدراج ألشخاص عملوا على تحقيق 
نشرته كل من »نيويورك تايمز« و»العربي الجديد« خريف العام الماضي، حول لجوء السلطات اإلماراتية لخدمات شركة »إن أس أو« 

اإلسرائيلية، التي طورت برنامج »بيغاسوس« للتنّصت على الهواتف المحمولة

سعي لتقويض القضية ضد شركة »أن أس أو« اإلسرائيلية )جاك غويز/فرانس برس(

إياد حميد

عــــرضــــت الـــقـــنـــاة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــثــانــيــة 
عــشــرة يـــوم الــســبــت املــاضــي، فــي التاسع 
مـــــن فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط الــــحــــالــــي، تـــقـــريـــرًا 
تــحــاول فيه ضــرب صدقية مجموعة من 
الناشطني، محامني وصحافيني، كشفوا، 
ــلـــول املـــــاضـــــي، قــضــيــة  ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ فـ
اإلسرائيلية  أو«  أس  »أن  السايبر  شركة 
ــغـــاســـوس«  ــيـ ــتـــجـــت بــــرنــــامــــج »بـ ــتــــي أنـ الــ
للتجسس والذي تستخدمه دول عربية، 
مــنــهــا اإلمـــــــــارات. ويــشــمــل تــقــريــر الــقــنــاة 
ــــي تــم  ــًا لـ ــيـ ــوتـ ــًا صـ ــثـ ــديـ ــيــــة، حـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
تسجيله سرًا في إطار جلسة مع شخص 
ــه يــتــولــى تــقــديــم منح  ــّدم نــفــســه عــلــى أنـ قــ
دراســــيــــة جــامــعــيــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــد 
خدم جــزء مــن الحديث مــع الشخص 

ُ
است

املـــذكـــور، فــي تــقــريــر الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة، 
الـــــذي نــشــر تحقيقًا  الــصــحــافــي  لــكــونــي 
الــجــديــد« مطلع سبتمبر/  »الــعــربــي  فــي 
أيــلــول املــاضــي، عــن اســتــخــدام املــخــابــرات 

اإلماراتية للبرنامج اإللكتروني
 ويــكــشــف عـــن الــتــجــســس عــلــى عــــدد من 
املـــعـــارضـــني الــســيــاســيــني والــصــحــافــيــني 
ــــادة دول أبـــرزهـــم أمــيــر  بـــاإلضـــافـــة إلــــى قـ
دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري.
حــصــل الــلــقــاء مــعــي تــحــت ذريـــعـــة إجـــراء 
مــقــابــلــة فـــي إطــــار احــتــمــال تــقــديــم منحة 
لــي، كوني أيضًا طالب دكتوراة  دراســيــة 
فــــــي جــــامــــعــــة لــــــنــــــدن. وشـــــمـــــل الـــتـــقـــريـــر 
حصل  حديث  من  مقتطفات  التلفزيوني 
نهاية الــعــام املــاضــي مــعــي، وقــد حاولت 

الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة مـــن خــالــه تصوير 
ــزء مــــن الـــخـــاف  ــ ــه جــ ــ ــلـــى أنــ الـــتـــحـــقـــيـــق عـ
قطري،  بتوجيه  مكتوب  وأنــه  الخليجي، 
وبإشارات تلّمح إلى دور مزعوم للدكتور 
عـــزمـــي بــــشــــارة، الـــــذي تــنــاصــبــه الـــدوائـــر 
اإلســرائــيــلــيــة عـــداوة مــعــروفــة. وكــانــت قد 
دعى سارة جانسن 

ُ
تواصلت معي سيدة ت

تزعم أنها سكرتيرة جميل عباسي الذي 
يفترض أنه يمثل مجموعة تعرف باسم 
MGP management ومقرها بروكسل يوم 
23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وادعت 
جانسن في االتصال أن املؤسسة ستبدأ 
بــتــقــديــم مــنــح لــلــطــاب الـــســـوريـــني ضمن 
صيغة  لي  وأرسلت  الخيرية،  نشاطاتها 
الطلب مرفقة عبر البريد اإللكتروني. بعد 
أن تقدمُت بالطلب، والذي تم قبوله، ُرتب 
كافتيريا  فــي  املدعوعباسي  مــع  لقاء  لــي 
فندق في لندن يوم 13 ديسمبر/ كانون 
باستعراض  املقابلة  بـــدأت    .2018 األول 
انتقل  ثــم  ومـــن  الــذاتــيــة،  لسيرتي  بسيط 
املنشور  التحقيق  عــن  مباشرة  للحديث 
أشهر.  قبل بضعة  الجديد«  »العربي  في 
كثف املدعو عباسي )إن كان هذا هو اسمه 
الــحــقــيــقــي( أســئــلــتــه عـــن املـــقـــال املــنــشــور. 
وتــــركــــزت أســئــلــتــه عـــلـــى كــيــفــيــة وصــــول 
الـــوثـــائـــق املـــنـــشـــورة واملـــرفـــقـــة مـــع املـــقـــال، 
ــداده. كــمــا حـــاول املــدعــو  ــ وعــلــى كيفية إعـ
القضية  إن  لــلــقــول  يــدفــعــنــي  أن  عــبــاســي 
كلها مــوجــهــة مــن جــهــات عليا فــي دولــة 
الوثائق  قطر. وكــان ردي بكل بساطة أن 
باملصدر،  الشخصية  ملعرفتي  وصلتني 
بوثائق صحيحة،  مدعومة  القضية  وأن 
ـــعـــد ســبــقــًا صــحــافــيــًا، لـــذلـــك اتـــخـــذ قـــرار 

ُ
ت

نشره. كما أكدُت أن دولة اإلمارات ارتكبت 
خطأ في تصرفها ذاك )استخدام برنامج 
وأنــنــي أستبعد  اإلســرائــيــلــي(،  التجسس 
أن يــتــمــكــن مـــصـــدر املـــعـــلـــومـــات مـــن نشر 

التحقيق في صحيفة إماراتية.
بالطبع، عند تركيز عباسي أسئلته على 
مـــوضـــوع ال يــتــعــلــق بــاملــنــحــة الـــدراســـيـــة، 
انــتــابــنــي الــشــك واكــتــفــيــُت بــالــرد بأجوبة 
عامة. ثم طلب املدعو عباسي عن طريق 
ليطلعني على  مــجــددًا  لــقــائــي  مــعــاِونــتــه 
ــة. ُعــقــد  ــيـ نــتــيــجــة طــلــبــي لــلــمــنــحــة الـــدراسـ
اللقاء الثاني بالفعل يوم 16 يناير/كانون 
في  آخــر  فــنــدق  كافتيريا  فــي  األول 2019 
استجوابًا  الثاني  اللقاء  يشمل  لم  لندن. 
آخر عن املقال، ولكنه سألني إن كنُت قد 
 Citizen lab منظمة  تــقــريــر  عــلــى  اطــلــعــُت 
فأجبُت  »بيغاسوس«،  بتطبيق  الخاص 
بـــالـــنـــفـــي. ثــــم بــــــدأت تــفــاصــيــل املـــوضـــوع 
باالنكشاف يوم 26 يناير/ كانون الثاني، 
بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  نــشــرت  حيث 
ــــروي فـــيـــه تــعــرض  ــيـــة، تـــقـــريـــرًا تــ ــيـــركـ األمـ
أفـــراد آخــريــن ممن شــاركــوا فــي التحقيق 
الــســلــطــات اإلمــاراتــيــة  بقضية اســتــخــدام 
جرى  إذ  اإلسرائيلي،  التجسس  برنامج 
استهداف/أو استدراج عدد منهم بطريقة 
اإلسرائيلية  القناة  تقرير  ليأتي  مماثلة، 
 يـــوم الــســبــت املــاضــي، ويكشف 

َّ
الـــذي ُبـــث

ــاد الــقــضــيــة وطــبــيــعــتــهــا. وتـــبـــع ذلــك  ــعـ أبـ
صدور تحقيق »أسوشييتد برس« أيضًا 
يــــوم اإلثـــنـــني 11 فــبــرايــر لــيــكــشــف املــزيــد 
مــن الــتــفــاصــيــل عــن طـــرق االحــتــيــال التي 
الستهداف  اإلسرائيلية  الشركة  اتبعتها 

األفراد العاملني على التحقيق. 

مراسل »العربي الجديد« 
يروي محاولة استدراجه

يكشف مراسل »العربي الجديد« في بريطانيا، إياد حميد، عن كيفية تعرضه لمحاولة استدراج 
من شركة »أن.أس.أو«، والتي أنتجت برنامج »بيغاسوس« للتجسس، في أعقاب نشره تحقيقًا 

في »العربي الجديد« عن استخدام المخابرات اإلماراتية للبرنامج للتجسس على معارضين

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة8
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الجزائر ـ حمزة كحال

أعاد إعالن الرئيس الجزائري عبد 
للوالية  بوتفليقة ترشحه  العزيز 
الضوء  تسليط  املقبلة،  الرئاسية 
مــجــّددًا على األزمـــات االقــتــصــاديــة املتفاقمة 
الــتــي تــواجــه الــبــالد، وهــي حصيلة تراكمية 
لــــأداء الــحــكــومــي، خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة. 
ورغم التأكيدات الرسمية املتكررة للحكومة 
عــلــى أنـــهـــا تــتــحــكــم فـــي األزمــــــة املـــالـــيـــة الــتــي 
ــيـــرة، تكشف  بــلــغــت ذروتـــهـــا فــي الــفــتــرة األخـ
أرقـــام صادمة   8 عــن  بيانات رسمية حديثة 
لـــالقـــتـــصـــاد الــــجــــزائــــري رصـــدتـــهـــا »الـــعـــربـــي 
الجديد«. وتعكس هذه األرقام مدى الخسائر 
التي تكّبدتها البالد من جراء تراجع عائدات 
صــــــادرات الــنــفــط، وزيــــــادة الــعــجــز الــتــجــاري 
وانخفاض االحتياطي وتهاوي قيمة العملة 
املحلية، خالل الوالية األخيرة لبوتفليقة، ما 

انعكس سلبًا على معيشة الجزائريني. 

1 - طباعة األموال
بلغ حجم األموال التي طبعها البنك املركزي 
مليارا   40 منها  دوالر،  مليار   50 الــجــزائــري 
تم إقراضها للخزينة العمومية لسد عجزها 

الــشــهــر  مــطــلــع  مــلــيــار دوالر،  بــلــغ 31  الـــــذي 
قة للعام 

ّ
الحالي، فيما تبقت 10 مليارات معل

الــجــاري. وتــأتــي هــذه األرقـــام عكس تعهدات 
الــحــكــومــة، الــعــام قبل املــاضــي، بــأن الخزينة 
الــعــمــومــيــة لـــن تــقــتــرض أكــثــر مـــن 11 مــلــيــار 
دوالر سنويًا، وذلــك فــي ظــل تــواصــل تراجع 

عائدات النفط. 
قبل  تبنت،  قــد  الــجــزائــريــة  الحكومة  وكــانــت 
سنة، مجموعة من التدابير املتعلقة باللجوء 
»التمويالت غير التقليدية«،  إلى ما ُيعرف بـ
ــة الــعــامــة وتــحــريــك عجلة  لــســد عــجــز املـــوازنـ
االقــتــصــاد، فــي ظــل الــصــعــوبــات املــالــيــة التي 
ــة الــتــي  ــة. وحــــســــب الـــخـــطـ ــ ــدولــ ــ ــا الــ ــهـ ــهـ تـــواجـ
وضــعــتــهــا حــكــومــة أحـــمـــد أويـــحـــيـــى آنـــــذاك، 
وصادق عليها البرملان، يقوم البنك املركزي 
بــطــبــاعــة مــا يــعــادل 11 مــلــيــار دوالر سنويا 
مــدار 5 سنوات،  الجزائري، على  الدينار  من 
أن  على  العمومية،  للخزينة  البنك  يقرضها 
سدد الديون مستقبال عند انتعاش أسعار 

ُ
ت

النفط. 

2 - فاتورة الصادرات
الجزائر  مــلــيــارات دوالر، هــي مــا خسرته   10
ــر األحـــــد عشر  ــهـ ــي فــــاتــــورة صـــــــادرات األشـ فـ
التي  بالفترة  األولــى من سنة 2018، مقارنة 
تراجعت فيها أسعار النفط، بعدما تراجعت 
مــلــيــار   47 مــقــابــل  دوالر،  مــلــيــار   37.25 إلــــى 
دوالر في نفس الفترة من سنة 2014، حسب 

إحصائيات رسمية. وتراجعت أسعار النفط 
 2014 منتصف  فــي  للبرميل  دوالرًا   115 مــن 

إلى نحو 62 دوالرًا حاليًا.

3 - العجز التجاري
4.13 مليارات دوالر قيمة العجز الذي سّجله 
امليزان التجاري الجزائري، في الفترة املمتدة 
من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي ســنــة 2018، فــي ظــل ارتـــفـــاع واردات 
فــــوق عــتــبــة 40 مــلــيــار دوالر مــقــابــل  الـــبـــالد 
تراجع الصادرات. وحسب تقديرات رسمية، 
يــســتــقــّر عــجــز مــؤشــر املـــيـــزان الــتــجــاري عند 

عتبة 6 مليارات دوالر خالل عام 2018.

4 - مأزق الموازنة
31 مليار دوالر حجم العجز املقّدر للخزينة 
الــعــمــومــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، عــنــد نــهــايــة السنة 
الخزينة  املالية 2018، وذلك بعدما استهلت 
السنة املاضية بتسجيل عجز مالي قياسي 
غير مسبوق، بنهاية فبراير/شباط املاضي، 
ــار )14 مــلــيــار  ــنـ بــلــغ نــحــو 1.4 تــريــلــيــون ديـ
دوالر(، مقابل 413 مليار دينار )4.5 مليارات 
 2014 سنة  مــن  الشهر  نفس  بنهاية  دوالر( 
)قــبــل انــخــفــاض إيــــرادات الــنــفــط(، أي بــزيــادة 

بلغت نسبتها 250 باملائة.
 

5 - نزيف االحتياطي
واصــــلــــت احـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي فــي 
مليار   82.12 إلــى  لتصل  تهاويها،  الجزائر 
دوالر، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 
 ،2017 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   97.33 مــقــابــل 
دوالر  مـــلـــيـــار   15.21 ــعــــادل  تــ ــارة  ــســ خــ أي 
 فــي غــضــون 11 شــهــرًا، حــســب أرقــــام البنك 
ــهــــد احـــتـــيـــاطـــي  ــــزي الـــــجـــــزائـــــري. وشــ ــركــ ــ املــ
، خـــالل 

ً
ــــال ــــواصـ ــتـ ــ ــًا مـ ــزفــ ــبــــي نــ ــنــ ــد األجــ الـــنـــقـ

الــواليــة األخــيــرة لعهد الــرئــيــس الــجــزائــري 

الرباط ـ مصطفى قماس

يؤشر الدعم املرتفع لغاز الطهو، الذي رصده 
املـــغـــرب الـــعـــام املـــاضـــي، إلـــى صــعــوبــة تحرير 
ــاره وبـــيـــعـــه بــــاألســــعــــار الـــعـــاملـــيـــة دفــعــة  ــ ــعـ ــ أسـ
واحدة، ما يبرر التريث الذي تبديه الحكومة 

بسبب تخوفها من ردود أفعال املستهلكني.
الطهو خالل  غــاز  ووصــلــت مخصصات دعــم 
من  دوالر،  مــلــيــار   1.25 ــى  إلــ املــــاضــــي،  ــام  ــعـ الـ
بينها مصاريف النقل، حسب تقرير لصندوق 
املــقــاّصــة )حــكــومــي(، وارتــفــع دعــم غــاز الطهو 
بنسبة 17% خالل 2018، مقارنة بالعام الذي 
قبله، والذي تحّمل فيه صندوق املقاصة 1.05 

مليار دوالر.
ويــوضــح تــقــريــر صــنــدوق املــقــاصــة أن أســعــار 
ــاز الــطــهــو، وصــلــت إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها  غـ
األول  تشرين  وأكتوبر/  أيلول  سبتمبر/  في 
املاضيني، إذ تجاوزت سقف 600 دوالر للطن، 
قبل أن تنخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني 

وديسمبر/ كانون األول املاضيني.
ويشير التقرير إلى أنه، رغم االنخفاض الذي 
ــــواق الــدولــيــة  سجله غـــاز »الــبــوتــان« فــي األسـ

في الشهرين األخيرين من العام املاضي، كي 
يستقر في حدود 383 دوالرًا للطن الواحد، إال 
أن متوسط السعر على مدى عام كامل ارتفع 
11%. ويؤكد الخبير املغربي في الطاقة عمر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أي قـــرار  الــفــطــواكــي، لـــ
أو تحرير  الحكومي  الدعم  إلــى خفض  يرمي 
أســـعـــار غــــاز الـــطـــهـــو، ســيــنــعــكــس ســلــبــًا على 
األسر املغربية، وخاصة في ظل التقلبات التي 

تعرفها السوق الدولية.
العمومية  املالية  يتصور خبير  ومــن جانبه، 
»العربي الجديد«،  محمد الرهج، في حديثه لـ
أن رفع الدعم عن مواّد مثل غاز الطهو، سيؤثر 
الطبقة املتوسطة، وخاصة في ظل عدم  على 

تحسني قدرتها الشرائية في األعوام األخيرة.
وصــــّرح رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــبــد اإللــه 
تحرير سعر  يريد  كــان  بأنه  أخــيــرًا،  بنكيران 
غــاز الطهو، إال أن جهات في الدولة عارضت 
ذلــك، خوفًا مــن االضــطــراب االجتماعي. وقــال 
إنـــــه كـــــان يـــــرى بـــــأن تـــحـــريـــر ســـعـــر الــبــنــزيــن، 
ســيــمــّكــن الـــدولـــة مــن تــوفــيــر مــلــيــار دوالر من 
الــذي ستتمكن  أمــوال الدعم، في نفس الوقت 
فيه من توفير صفيحة غاز لكل أسرة معوزة 

مجانًا في الشهر.
م األجــور في املــغــرب، نال 

ّ
ويــرى أن تعطل سل

من القدرة الشرائية لأسر، مشيرًا إلى املأزق 
ــل فــيــه الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، بعدما  الــــذي دخـ
لــم تفض املــفــاوضــات إلــى الــزيــادة فــي األجــور 

وتحسني الدخل.
ــار الـــبـــنـــزيـــن والــــســــوالر،  ــعــ ــد تـــحـــريـــر أســ ــعـ وبـ
أضــحــى غـــاز الــطــهــو يستفيد مــن نــحــو %70 
الــذي يوفره  الــدعــم،  مــن إجمالي مخصصات 
الــحــكــومــي، حسب بيانات  صــنــدوق املــقــاّصــة 
ــالـــشـــؤون الـــعـــاّمـــة  ــــوزارة املــكــلــفــة بـ ــلـ ــ ســـابـــقـــة لـ
والحكامة، لدى رئيس الحكومة الحالي سعد 

الدين العثماني.

بغداد ـ علي الحسيني

الـــنـــفـــط  وزارة  فـــــي  مـــــســـــؤول  مــــصــــدر  كــــشــــف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــودة شركات  الــعــراقــيــة، لـــ
املناطق  في  الحقول  لتطوير  أجنبية،  نفطية 
بدورها  األمنية  القوات  زادت  بينما  املــحــررة، 

اتها لتأمني املشاريع. من إجراء
أحالت عددا  قد  العراقية  النفط  وكانت وزارة 
مــن الــحــقــول النفطية والــغــازيــة إلـــى شــركــات 
 الشركات 

ّ
أجنبية لغرض زيادة إنتاجها، لكن

انــســحــبــت مـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــر عليها 
تنظيم »داعش« خالل السنوات الفائتة.

وقال املسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، 
التي  األجنبية،  النفطية  الشركات  »بعض   

ّ
إن

والغاز  النفط  بتطوير حقول  فــازت  قــد  كانت 
عــام 2014 بدأت  للعراق  قبيل اجتياح داعــش 
ــعـــودة إلـــى الــعــمــل فـــي تــطــويــر أعــمــالــهــا في  الـ
ــة«، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــقـــول الــنــفــطــيــة والـ الـــحـ
 املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة ســتــشــهــد عـــــودة شــركــات 

ّ
أن

نفطية أخـــرى إلــى املــنــاطــق املــحــررة. وأوضــح 
فــي تلك  العمل بها  التي توقف   »املــشــاريــع 

ّ
أن

املــنــاطــق ســتــعــود مــن جــديــد، كحقل عــكــاز في 
محافظة األنبار، الذي كان قد أحيل إلى شركة 
ــاز الـــكـــوريـــة وتـــوقـــف الــعــمــل فــيــه بسبب  كـــوكـ
سيطرة داعش عليه قبل أربع سنوات«. وأكد 

 »نــحــو أربـــع شــركــات عـــادت إلــى العمل في 
ّ
أن

املوصل وصالح الدين، لتطوير حقول نفطية، 
األخـــرى،  البريطانية هــي  بــي  بــي   شــركــة 

ّ
وأن

ســتــقــوم بتنفيذ أعــمــالــهــا فـــي حــقــول كــركــوك 
األمنية  القوات  العمالقة«.  وشــّددت  النفطية 
في  النفطية  للمشاريع  التأمينية  اتــهــا  إجــراء
املــنــاطــق املــــحــــّررة، بــهــدف تــشــجــيــع الــشــركــات 

على العودة إليها.
ــار كــريــم  ــبـ وأكــــد عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة األنـ

 »حــقــل عــكــاز لــلــغــاز ســيــوفــر فــرص 
ّ
هــــالل، أن

عمل كثيرة ألبناء املحافظة، كما سيوفر مادة 
العراقية، وسيصدر  الغاز لجميع املحافظات 

كميات كبيرة منه إلى الدول املجاورة«.
ولــــم يــقــتــصــر دخــــول الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة إلــى 
املناطق املحررة فحسب، بل شمل مشاريع في 
جنوبي الــبــالد. وأكــد، محافظ ذي قــار يحيى 
ــنــــاصــــري، »قــــــرب دخــــــول إحــــــدى الـــشـــركـــات  الــ
الـــروســـيـــة لــتــطــويــر حــقــل نــفــطــي بــطــاقــة 150 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، والــــذي تــصــل مخزوناته 
إلى مليار برميل من النفط الخام«. وأوضح، 
كــبــيــرة لتطوير  أهــمــيــة  تــولــي   »املــحــافــظــة 

ّ
أن

األربــعــة  حقولها  عبر  فيها،  النفطي  الــقــطــاع 
الــتــي يــصــل إنــتــاجــهــا الــحــالــي إلـــى نــحــو 250 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا«. مــن جــهــتــه، قـــال الخبير 
النفطي العراقي حسني الجميلي في تصريح 
 »تــحــســن األوضــــاع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

األمــنــيــة فـــي عــمــوم الـــبـــالد وخـــاصـــة املــنــاطــق 
املحّررة في كركوك واألنبار ونينوى سيسهم 
بعودة املزيد من الشركات النفطية التي فازت 

في جوالت التراخيص السابقة«.
 »عودة الشركات ستكون بداية 

ّ
وأشار إلى أن

مبشرة لتعزيز االقتصاد العراقي، الذي تكّبد 
خــســائــر بــاهــظــة عــقــب ســيــطــرة داعـــــش على 

مناطق واسعة من البالد«.

أرقام صادمة 
لالقتصاد الجزائري

مساٍع حكومية لزيادة إنتاج النفط
)حمد الربيعي/فرانس برس(

حذر حكومي من تحرير سعر غاز الطهو

شركات نفط أجنبية تعود إلى المناطق المحّررة

تدهور العملة واالحتياطي 
أبرز مؤشرات والية بوتفليقة األخيرة

أخطاء متالحقة تفاقم األزمات وتثير غضب األردنيين

في الوقت الذي أعلن 
فيه الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، ترشحه 
للوالية الرئاسية الخامسة، 

تكشف 8 أرقام رسمية 
عن تدهور الوضع 

االقتصادي للبالد

المغرب مال وسياسة

العراق

%4.5
ارتفع الرقم القياسي ألسعار 
في  )التضخم(  المستهلك 
على   %4.5 بنسبة  األردن 
 ،2018 فــي  ســنــوي  أســـاس 
مقارنة بمستواه في 2017، 
في  صـــادرة  بيانات  ــق  وف
الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
ــاءات  ــصـ عـــن دائـــــرة اإلحـ

العاّمة )حكومية(.

تحقيق

نفاد رصيد »صندوق 
ضبط إيرادات الدولة« 
نهاية السنة الماضية

تعهدات من وزير المالية 
بعدم رفع الضرائب 

خالل العام الجاري

التوتر بدأ يطغى على 
أداء المسؤولين بسبب 

االنتقادات الحاّدة

يستفيد من نحو 70 
في المائة من إجمالي 

مخصصات الدعم

عمان ـ زيد الدبيسية

أخـــــطـــــاء مـــتـــالحـــقـــة وقــــعــــت بــهــا 
عــمــر  بــــرئــــاســــة  األردن  حـــكـــومـــة 
الــــــــرزاز خـــــالل أقـــــل مــــن شــهــريــن، 
بـــاتـــت تــشــّكــل مــنــعــطــفــات مــهــمــة لــلــمــطــالــبــة 
غير مسبوقة  استياء  بإقالتها وســط حالة 
لدى مختلف األوساط الفاعلة التي ترى أن 
الشعبي  االحتقان  مــن  زادت  الحكومة  هــذه 

في ظل تفاقم األزمات املعيشية.
وحــســب مـــصـــادر بــرملــانــيــة ومــخــتــصــني في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــتـــصـــادي، لـــ الـــشـــأن االقـ
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة مــنــذ 
العام  تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران من 
املاضي، بعد إقالة حكومة هاني امللقي على 
املؤشرات  إذ تؤكد كافة  وقع االحتجاجات، 
تـــدنـــي شــعــبــيــة حــكــومــة عــمــر الـــــــرزاز لــعــدة 
اعـــتـــبـــارات، أهــمــهــا إخــفــاقــهــا حــتــى اآلن في 
الضرائب  ورفعها  االقــتــصــادي  املــلــف  إدارة 

وأسعار السلع.
وواجـــهـــت الــحــكــومــة خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة 
ــادات مــــن قــبــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــديـــدًا مــــزيــــدًا مــــن االنـ
ــات املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي  ــســ ــنــــني ومــــؤســ ــواطــ املــ
لها باألسوأ  املراقبني  لدرجة وصــف بعض 

منذ نحو 20 عامًا.
ــه،  ــمـ ــع، رفــــــض ذكــــــر اسـ ــلـ ــطـ وقـــــــال مــــصــــدر مـ
»العربي الجديد«، إن حالة من التوتر بدأت  لـ
الــحــكــومــي بسبب  الــفــريــق  أداء  عــلــى  تطغى 
الكبيرة للحكومة، وخاصة بعد  االنتقادات 

اكتشاف تعيينات أشقاء النواب.
ــكـــومـــة وجــــود  ــقـــربـــني مــــن الـــحـ ــقــــل عــــن مـ ونــ
املعشر،  رجائي  ونائبه  الـــرزاز  بني  خالفات 
على خلفية إحــراج األخير له أثناء حضور 
امللك عبد الله الثاني اجتماع مجلس الوزراء 
الحكومة  املــاضــي، وتوجيهه  األربــعــاء  يــوم 
بإعادة النظر في قرارات التعيينات األخيرة 
التي تمت غالبيتها، بحسب ما قاله املعشر، 
من دون أن تمر من خالل اللجنة املخصصة 
لــــذلــــك. كــــذلــــك يـــــرى مـــخـــتـــصـــون أن الـــبـــيـــان 
الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام 
زيــارتــه إلــى األردن، يــوم الخميس املــاضــي، 
يؤكد أن اإلصــالحــات التي قامت بها خالل 

ــم تـــكـــن نـــاجـــعـــة لــتــحــســني  ــي لــ ــاضــ ــام املــ ــعــ الــ
الوضع االقتصادي وتخفيض عجز املوازنة 

والدين العام.
وقــال صــنــدوق النقد فــي بيان نشره نهاية 
األســبــوع املــاضــي، إن األردن ما زال بحاجة 
ــــات  ــــالحـ ــي لـــتـــعـــزيـــز اإلصـ ــالــ إلــــــى تـــدعـــيـــم مــ
االقتصادية التي يقوم بها لتحسني ظروف 
وإمكانيات العمل، علمًا أن األردن ينفذ مع 
الصندوق برنامجًا موسعًا لإلصالح يهدف 
ــز املــــوازنــــة  ــــى خـــفـــض الــــديــــن الــــعــــام وعـــجـ إلـ

وزيادة التشغيل وضبط املالية العامة.
 2019 إصــالحــات  ترتكز  الصندوق  وحسب 
تنفيذ  املالي ومواصلة  التعزيز  على مسار 
إجــــــــــــراءات تـــعـــزيـــز ظــــــــروف الـــعـــمـــل وآفــــــاق 
التوظيف، وفي املقابل دعم هذه اإلصالحات 
من مجتمع املانحني الدولي واإلقليمي. لكن 
ــر الــتــفــصــيــالت  الـــصـــنـــدوق لـــم يــــأت عــلــى ذكــ
املطلوب من الحكومة القيام بها خالل هذا 

العام.
ــر املــالــيــة عـــز الـــديـــن كــنــاكــريــة في  ــال وزيــ وقــ
تصريحات عقب انتهاء زيارة بعثة صندوق 

النقد الدولي إن الحكومة لن ترفع الضرائب 
خالل العام الجاري. 

ووفـــقـــًا الســتــطــالع أجـــــراه مــركــز الـــدراســـات 
عقب  األردنــيــة  الجامعة  فــي  االستراتيجية 
مـــــرور 100 يــــوم عــلــى تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة، 
التي شملها  الوطنية  العينة  مــن  فــإن %66 
االستطالع ترى أن األمور تسير في االتجاه 

الخاطئ، فيما أظهرت دراسات استطالعية 
كبير  بشكل  الحكومة  شعبية  تدني  أخــرى 

بسبب سياساتها االقتصادية.
نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء األســـبـــق والــبــرملــانــي 
لـــعـــدة دورات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مــمــدوح 
العبادي قال إن الحكومة لم تقدم للمواطنني 
اقتصادية  بظروف  يمرون  الذين  األردنيني 
التراكمية  للمشكالت  عملية  حلواًل  صعبة 
ــادة نــســب الفقر  ــ الــتــي يــعــيــشــونــهــا، مــثــل زيـ
التنظير  والبطالة، واقتصرت حلولها على 
بـــالـــعـــقـــد االجــــتــــمــــاعــــي الــــجــــديــــد ومــــشــــروع 
النهضة والدولة املدنية واملصفوفات وبركة 
الببسي التي ما زالت مليئة بمياه األمطار 

ولم يتغير عليها شيء.
ــار الــعــبــادي إلــى أن حــادثــة التعيينات  وأشـ
األخــيــرة ألشــقــاء الــنــواب ومــا تبعها تؤشر 
الحكومية،  اإلدارة  فــي  الــتــخــبــط  حــجــم  إلـــى 
إذ يجرى اتخاذ قرار والتراجع عنه أو عدم 
القدرة على تبريره أو تأكيد صحته من عدم 
صحته. ومن جانبه، قال الناشط في مجال 
حماية املستهلك سهم العبادي إن الحكومة 

وقعت في عدة أخطاء في ما يخص الجوانب 
االقتصادية، من بينها إعالن إعفاء حوالي 
املــبــيــعــات لتخفيف  60 ســلــعــة مـــن ضــريــبــة 

األعباء عن كاهل املواطنني.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــادي فـــــي حــــديــــثــــه لــ ــبـ ــ ــعـ ــ وبـــــــني الـ
الجديد« أن األمــر عاد بنتائج عكسية على 
من  كبيرا  عــددا  أن  اتضح  الحكومة، عندما 
تلك السلع ال يصنع أو يستورد من الخارج، 
وبــعــض املـــــواد عـــبـــارة عـــن حـــيـــوانـــات، مثل 
أفــــاٍع وســالحــف وغــيــرهــا، مــا أثــــار سخرية 

املواطنني.
وقال إن من أخطاء الحكومة األخيرة واقعة 
بها  قــامــت  الــتــي  القيادية  الفئات  تعيينات 
أعضاء  أشــقــاء  إلــى  تعود  ومنها  الحكومة، 
في مجلس النواب، وكذلك عدم صحة إعفاء 
العراق  العراق ألكثر من 300 سلعة لدخول 
من دون رســوم جمركية، إذ إن حوالي 200 

.
ً
منها ال يصنع في األردن أصال

ــة مـــن عــقــبــات  ــيــ وتـــعـــانـــي الــــصــــادرات األردنــ
عــديــدة أدت إلـــى تــراجــعــهــا خـــالل الــســنــوات 
ــا االضـــطـــرابـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــرزهـ األخــــيــــرة، أبـ
ــــالق الـــحـــدود مـــع كـــل من  الـــتـــي أدت إلــــى إغـ

العراق وسورية لفترات طويلة.
مازن  االقتصادي  الخبير  قــال  ومــن جانبه، 
»العربي الجديد« إن األداء الحكومي  مرجي لـ
التخبط تؤثر  إلــى حالة واضحة من  يشير 
عــلــى الــوضــع االقــتــصــادي بشكل عـــام، وقــد 
ــــات مــطــلــب اســـتـــقـــالـــة أو إقــــالــــة الــحــكــومــة  بـ
مــحــقــًا فـــي هـــذا الـــوقـــت. وأضـــــاف أن ضعف 
املـــبـــادئ  بــمــخــالــفــة  تــمــثــل  الــحــكــومــي  األداء 
األساسية التي أكدت الحكومة أنها ستلتزم 
بــهــا، وفــي مقدمتها الــعــدالــة واملــســاواة بني 
القانون، وهذا لم  املواطنني وتعزيز سيادة 
يحدث في التعيينات األخــيــرة.  وأشــار إلى 
أن الحكومة ال يوجد لديها كما هو واضح 
الوضع االقتصادي،  أيضًا برنامج لتطوير 
وتحسني  االستثمارات  جــذب  على  كالعمل 
بيئة األعمال، بل إن سياساتها قائمة على 
فرض الضرائب وما صدر عن صندوق النقد 
االقتصاد  ألداء  مراجعته  في ختام  الــدولــي 
األردنــي ال يبعث على التفاؤل. ومــا يعكس 
عدم استقرار الحكومة الحالية إجراء الرزاز 
 عــلــى حــكــومــتــه فـــي شــهــر أكــتــوبــر/ 

ً
تــعــديــال

تشرين األول املاضي، أي بعد نحو 4 أشهر 
فقط من تسلمها مهامها، غادر بموجبه 10 
وزراء، ودخل سبعة جدد، كما تم دمج ست 

وزارات.
وقــــال الــنــائــب فـــي الـــبـــرملـــان األردنــــــي جــمــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــلــف الطاقة  قــمــوه لـــ
املسائل  أكثر  مــن  الكهرباء  أســعــار  وارتــفــاع 

التي تؤزم عالقة الشارع بالحكومة، إذ تتم 
ــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء  ــ مـــن حـــني إلـــى آخـــر زيـ

وقيمة الفواتير بدون أسباب مبررة.
وأشــــــار أيـــضـــًا إلــــى عــــدم صــحــة قـــــرار وقــف 
ترخيص أعمال جديدة في مشاريع الطاقة 
املتجددة والذي يعد من القطاعات الناجحة 
لــتــطــويــر  كـــثـــيـــرًا  عــلــيــه  ــعــــول  فــــي األردن ويــ
الــوضــع االقــتــصــادي وتــصــديــر الــطــاقــة إلــى 
دول مــجــاورة مثل الــعــراق وســوريــة ومصر 

والسعودية. 
ــّرت قــانــونــًا جــديــدًا  ــ وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أقـ
على  الضريبة  رفــع  الدخل تضّمن  لضريبة 
ــن الـــقـــطـــاعـــات وإخــــضــــاع شــرائــح  الـــعـــديـــد مـ

إضافية من املواطنني لضريبة الدخل. حكومة 
مهّددة بالرحيل

وقعت الحكومة األردنية في أخطاء متالحقة خالل الفترة األخيرة، ما زاد من حدة االنتقادات 
الشعبية والبرلمانية لها، وسط تصاعد احتقان الشارع بشكل غير مسبوق، ما جعلها مهّددة 

بالرحيل رغم عمرها القصير الذي يبلغ نحو 7 أشهر
اإلجراءات التقشفية ترفع األسعار

ــراءات التي  ــ أرجـــع الــبــنــك املـــركـــزي األردنـــــي، ارتـــفـــاع الــتــضــخــم إلـــى اإلجــ
بــأن تواصل  تــوقــعــات  املــاضــي، وســط  الــعــام  الحكومة خــال  اتخذتها 

األسعار الصعود، ما يزيد من تراجع القدرات الشرائية للمواطنني.
وأشار البنك املركزي في تقرير حديث، إلى أن هذه اإلجــراءات ما تزال 
تؤثر بشكل مباشر في مستوى أسعار السلع والخدمات. وأوضح أن 
أبرز القرارات الحكومية تمثلت في تحرير أسعار الخبز ورفع الضريبة 
العامة على املبيعات، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية 
الرسمية،  البيانات  وحسب  املحلية.  األســعــار  زيـــادة  فــي  أيضًا  ساهم 

الــصــادرة أول مــن أمـــس،، جــاء ارتــفــاع التضخم الــعــام املــاضــي نتيجة 
صعود أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، 
واإليجارات، والوقود واإلنارة. ووفق بيانات البنك املركزي، فإن من أبرز 
ارتفاعا  شــهــدت  الــتــي  املستهلكني،  أســعــار  ملــؤشــر  املكونة  املجموعات 
خال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
2018، هي »الحبوب ومنتجاتها« التي زادت أسعارها بنسبة %20.8، 
باملقارنة مع تراجع نسبته 0.2% خال الفترة املماثلة من 2017، وذلك 

نتيجة قرار تحرير أسعار الخبز مطلع العام املاضي.

عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، فـــي ظـــل تــوقــعــات 
ــأن يــواصــل الــتــراجــع فــي الــواليــة  رســمــيــة بـ
الــرئــاســيــة املــقــبــلــة. وحــســب رصـــد »الــعــربــي 
 الجديد« إلحــصــاءات البنك املــركــزي، فقدت 
أكــثــر مــن نصف احتياطها، خالل  الــجــزائــر 
 الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـــيـــة، إذ بــلــغ نحو
ليتهاوى   ،2013 عــام  دوالر  مليار   194.01 
نــهــايــة  دوالر،  مـــلـــيـــار   82.12 نـــحـــو  إلــــــى 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

6 - اإلنفاق العام
سينخفض اإلنـــفـــاق الــعــام فــي الــجــزائــر إلــى 
حدود 8500 مليار دينار )75 مليار دوالر( في 
2019، مقابل 8650 مليار دينار )76.5 مليار 
دوالر( فــي الــعــام املــاضــي. وأّجــلــت الحكومة 
ــرار خــفــض اإلنــفــاق بشكل أكــبــر إلـــى عامي  قـ
حــددتــهــا  الـــتـــي  الــســنــة  وهــــي  و2021،   2020
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة لــبــلــوغ الـــتـــوازن املــالــي.  
»العربي  وحسب الخبير املالي فرحات علي لـ

ــرار الـــتـــوســـع فـــي اإلنـــفـــاق  ــ ــإن »قــ الـــجـــديـــد«، فــ
كــان معاكسًا  الــذي سلكته حكومة أويحيى، 
سلفه  حكومة  رسمتها  التي  لالستراتيجية 
عبد املالك سالل، والتي باشرت في سياسة 
خفض اإلنفاق ملواجهة توسع عجز امليزانية 
ــذا الــتــوجــه لن  مــنــذ 2015، ولــكــن يــبــدو أن هـ
ــرار حــكــومــة أويــحــيــى  ــ  مـــع قـ

ً
يــســتــمــر طـــويـــال

العودة إلى سياسة ترشيد اإلنفاق والتمسك 
باالنضباط املالي«.

تراجع المؤشرات 
االقتصادية انعكس 
سلبًا على معيشة 
الجزائريين 
)Getty/بالل بنسالم(

تفاقم األزمات 
المعيشية 
لألردنيين 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

االقتصادية  السياسات  تتأرجح 
ــة لـــحـــل أزمــــــــات الــــديــــون  ــتـــرحـ ــقـ املـ
العامة والتزايد املستمر بالفجوة 
فــي الـــدخـــول فــي أمــيــركــا بــني أقــصــى اليمني 
ض 

ّ
وأقــصــى الــيــســار، ففي الــوقــت الـــذي يخف

ــرامــــب، الـــــذي يمثل  ــد تــ ــالــ فــيــه الـــرئـــيـــس دونــ
األثــريــاء  على  الضرائب  الجمهوري،  الــحــزب 
ــــك ســيــعــمــل عــلــى  ــات، بــحــجــة أن ذلـ ــركــ ــشــ والــ
ــمــــارات ويـــنـــعـــش االقـــتـــصـــاد  ــثــ ــتــ زيــــــــادة االســ
والوظائف في البالد، يقترح مرشحو الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي املــحــتــمــلــون فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة املقبلة فــي عـــام 2020، 

زيادة الضرائب على األثرياء والثروة. 
املــرشــحــني املحتملني  ويــالحــظ مــراقــبــون أن 
إذ منهم  اليساري،  للتيار  معظمهم ينتمون 
أوكـــاســـيـــو  ــا  ــنـــدريـ ــكـــسـ والـ وارن،  ــيـــث  ــزابـ ــيـ الـ

ــا بــيــرنــي  ــمـ كـــورتـــيـــز، وكــــامــــاال هــــاريــــس، وربـ
ساندرز، املعروف بمواقفه اليسارية.

وحسب وسائل إعالم أميركية، اقترح معظم 
املرشحني إجــراء زيــادات كبرى على ضرائب 
األثرياء، لحل أزمة املديونية األميركية التي 

بلغت 22 ترليون دوالر، وتفوق خدمتها أكثر 
من نصف ترليون دوالر، وفق اإلحصائيات 
الكونغرس  امليزانية في  الصادرة عن مكتب 
اليزابيث  الديمقراطية  املــرشــحــة  األمــيــركــي. 
وارن ترى، في لقاء مع تلفزيون »بلومبيرغ«، 
الــتــي تعيشها أميركا  املــالــيــة  أن حــل األزمــــة 
حاليًا يكمن في زيادة الضريبة بنسبة %2.0 
على األثرياء الذين يملكون 50 مليون دوالر 
فأكثر، وعلى من يملكون مليار دوالر فأكثر، 
هــذه  مــثــل  فـــإن  وارن،  3.0%. وحــســب  بنسبة 
التي  الــدخــول  فــي  الــفــجــوة  الضريبة ستقلل 
الوقت  ذات  أميركا حاليًا، وفي  تعاني منها 
الــعــام.  وتسعى املرشحة  الــديــن  ستقلل مــن 
الديمقراطية وارن، عبر فرض هذه الضريبة، 
وكسب  الجماهيري  الغضب  امتصاص  إلــى 
الـــشـــارع األمـــيـــركـــي الــســاخــط عــلــى الــقــانــون 
الضريبي الجديد الذي أقره الرئيس ترامب، 
فــي نــهــايــة عـــام 2017 وتـــم مــن خــاللــه خفض 

الضرائب على الشركات. 
وحسب إحصائيات قائمة مجلة »فورتشن« 
أميركي  ألــف مواطن   75 فــإن نحو  لألغنياء، 
يملكون ثروات تفوق 50 مليون دوالر فأكثر، 
ــو مـــا يــعــنــي أن هــــؤالء ســيــتــأثــرون سلبًا  وهـ

بهذه الضريبة املقترحة. 
ــــرى خــبــيــر الـــضـــرائـــب األمـــيـــركـــي انــتــونــي  ويـ
ديفيس، في تعليقات في هذا الصدد نشرها 
موقع »زيرو هيدج«، أن مقترح املرشحة وارن 
سيرفع دخل الخزانة األميركية من الضرائب 
بنحو 2.75 تريليون دوالر، خالل 10 سنوات. 
ــة الــكــســنــدريــا  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت املـــرشـــحـ

ضريبة الثروة

بيزوس من بين 
المتأثرين بالضريبة 

)Getty( المقترحة
ضرائب  على  كبرى  زيادات  إجراء  ديمقراطي،  مرشح  من  أكثر  اقترح 
األثرياء لحل أزمة المديونية األميركية التي بلغت 22 ترليون دوالر، وتفوق 
عن  الصادرة  اإلحصائيات  دوالر، وفق  ترليون  نصف  من  أكثر  خدمتها 

مكتب الميزانية في الكونغرس

زادت ثروات المليارديرات 
بنسبة 12 في المائة 

العام الماضي

شركات الطاقة 
الروسية قلقة على 

حصتها في السوق 
الصينية

مبيعات السيارات ستتأثر 
بخروج غير منظم 
لبريطانيا من أوروبا

ديمقراطيون 
يقترحون رفعها 

لحل األزمة المالية 
في أميركا

)Getty( بوتين وسيتشين في أحد لقاءاتهما)Getty(  بي إم دبليو ستكون األكثر تأثّرًا

موسكو ـ العربي الجديد

وسط مخاوف واسعة ومتعددة من تداعيات 
حدوث تعاون دائم مع منظمة »أوبك«، دعت 
لــه الــريــاض فــي الــعــام املــاضــي ومـــن املنتظر 
ر 

ّ
الجاري، حذ الشهر  أن تتم مناقشته خالل 

الــروســيــة »روس نفط«  النفط  رئــيــس شــركــة 
إيغور سيتشني، من تداعيات اتفاق »أوبك+«، 
الــــذي أبــرمــتــه دول نــفــطــيــة مــســتــقــلــة بــقــيــادة 
روســيــا مــع »أوبــــك«، على حصة روســيــا في 

سوق النفط العاملية. 
واعتبر رئيس كبرى شركات النفط الروسية، 
أن خــفــض إنــتــاج الــخــام مــن الــــدول املــشــاركــة 
فــي االتــفــاق خلق ظــروفــًا مــواتــيــة للمنتجني 
األميركيني للتمدد في سوق النفط العاملية، 
ــات يــشــكــل تــهــديــدًا اســتــراتــيــجــيــًا لتنمية  وبــ
صناعة النفط في روسيا. وجاءت تحذيرات 
ســيــتــشــني فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــــى الــرئــيــس 
ديسمبر/  نهاية  بــوتــني،  فالديمير  الــروســي 
لــكــن مــصــادر مطلعة  كــانــون األول املـــاضـــي، 
الروسية  »فــيــدومــوســتــي«  لصحيفة  كشفت 

عن تفاصيلها أمس اإلثنني. 
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة، أن ســيــتــشــني أبـــلـــغ في 
بــأن حصة روسيا في سوق  رسالته بوتني، 
الــنــفــط الــعــاملــيــة تــراجــعــت مـــن 16.3% الــتــي 
سجلتها في 1990 إلى 12% في 2018، إذ إن 

برلين ـ العربي الجديد

ــة حديثة فــي أملــانــيــا، أن خــروج  أظــهــرت دراسـ
)بريكست(  األوروبــــي  االتــحــاد  مــن  بريطانيا 
بشكل غير منظم، أي دون اتفاق مع بروكسل، 
من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف 

شخص في أملانيا. 
األملانية  إم زونتاغ«  وكشفت صحيفة »فيلت 
األسبوعية في عددها الصادر هذا األسبوع، 
ــة شـــارك فــي إجرائها  بعضًا مــن نتائج دراسـ
كــل مــن معهد »اليــبــنــيــتــس« األملــانــي ألبــحــاث 
االقتصاد وجامعة »مارتن - لوثر« في مدينة 
هاله، شرقي أملانيا تفاصيل التحذيرات عبر 
تناول تأثير »بريكست« على سوق العمل في 
أملانيا. وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمني 
»تأثير  إن  األملانية  للصحيفة  الــدراســة،  على 
على  لبريطانيا  املنظم  غير  الــخــروج  حـــدوث 
إجــمــالــي الــعــمــالــة لـــن يــكــون كــبــيــرًا عــلــى هــذا 
ــة أخـــرى مثلما هــو الــحــال  الــنــحــو فــي أي دولـ
فــي أملــانــيــا«. يــشــار إلــى أنــه مــن املمكن أن يتم 

أملانيا  فــرض رســـوم جمركية على صــــادارات 
إلــى بريطانيا مــن جــديــد بعد حـــدوث خــروج 

من دون اتفاق.
التي  املحاكاة  أن حساب  هولتمولر  وأضــاف 
ــي الـــــدراســـــة شـــمـــل فــقــط  قـــــام بـــهـــا الـــعـــلـــمـــاء فــ
إلـــى انهيار  الــتــي يمكن أن تــرجــع  الــتــأثــيــرات 

الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون 
ــادرات األملــانــيــة  األكــثــر تــأثــرًا مــن تــراجــع الـــصـ
إلى بريطانيا، ولذلك فإن كثيرًا من الوظائف 
فـــي مـــوقـــع شـــركـــة »فـــولـــكـــس فـــاغـــن« بــمــديــنــة 
فــولــفــســبــورغ ومــوقــع شــركــة »بـــي إم دابــلــيــو« 

بافاريا  فــي  النــــداو«   - »دينغوفينغ  بمنطقة 
السفلى، جنوبي أملانيا، ستكون مهددة. 

ــرًا مــن  ــيــ ــثــ ــًا فـــــــإن كــ ــ ــــضـ ــب الـــــــدراســـــــة أيـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــي مـــقـــاطـــعـــة بــوبــلــيــنــغــن بـــواليـــة  املـــوظـــفـــني فــ
ــادن - فــورتــمــبــرغ«، جنوبي أملــانــيــا، والتي  »بـ
»آي بي  تقنية مثل  يــوجــد بها مثال شــركــات 
ســيــارات،  إم« و»سيمنس« وشــركــات صناعة 

سيشعرون بالخوف على وظائفهم. 
وأشارت الدراسة إلى احتمال مواجهة مخاطر 
مماثلة أيضًا في بعض مناطق واليــة شمال 
الراين - فيستفاليا، غربي أملانيا، حيث تتخذ 
كــثــيــر مـــن الــشــركــات مــتــوســطــة الــحــجــم، الــتــي 

تعمل في صفقات خارجية، مقار لها.
ومـــن املــتــوقــع أن يــضــعــف بــريــكــســت مبيعات 
السيارات األملانية، لكن ليس بشكل قوي، كما 
يعتبر فرديناند دودنهوفر، خبير القطاع من 

جامعة دويسبورغ ـ إسني.
وقــــــــال دودنـــــــهـــــــوف »فـــــــي حـــــــال تـــــراجـــــع بــيــع 
الـــســـيـــارات فـــي بــريــطــانــيــا بــنــســبــة 20%، فــإن 
هـــذا لــن يــؤثــر كــثــيــرًا عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات 
ــة بــــي إم دبــلــيــو  ــة«. ويــــبــــدو أن شـــركـ ــيــ ــانــ األملــ
ستتأثر بشكل قوي بـ« بريكست غير منظم« 
األخــرى،  األملانية  السيارات  بشركات  مقارنة 
ألن الـــشـــركـــة تــــديــــر مــصــنــعــًا فــــي بــريــطــانــيــا 
لــســيــارة »مــيــنــي«، كــمــا لـــدى الــشــركــة مصنع 
بالقرب من برمنغهام. وقد تحصل  محركات 
مشاكل في التزود باملواد بني القارة األوروبية 
وبــريــطــانــيــا. وإلـــى جــانــب هـــذا يــوجــد مفعول 
إيــجــابــي، كــمــا يــقــول دودنـــهـــوفـــر: أي أنـــه في 
فإنه  اإلسترليني،  الجنيه  قيمة  تــراجــع  حــال 
منخفضة  بتكاليف  سيارات  إنتاج  باإلمكان 
رضت 

ُ
مقارنة مع منطقة اليورو ـ ما عدا إذا ف

رسوم جمركية عالية. وعلى صعيد املصارف، 
فــإن الــبــنــوك غير األوروبـــيـــة الــتــي لها مقرها 
فــي لندن وتــديــر أعمالها مــن هناك فــي باقي 
دول االتحاد األوروبي لن تقدر على فعل ذلك. 
ومن بني هذه البنوك مصرفا »دويتشه بانك« 

و»كوميرتس بانك« األملانيان.

املستهلكني بدأوا يستخدمون أنواعًا جديدة 
من النفط مبتعدين عن الخام الروسي. كذلك 
أن  على  الصحيفة،  بحسب  سيتشني،  شــدد 
الــشــركــات الــروســيــة فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف، 
قــد تــســجــل خــســائــر ال تــعــوض فــي حصتها 
بهذه السوق الحيوية، مشيرًا إلى أن منتجي 
الــنــفــط فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة رفـــعـــوا حجم 
إنتاجهم بشكل كبير بسبب انخفاض العبء 

زات استثمارية. 
ّ
الضريبي ووجود محف

وتــتــخــوف الــشــركــات الــروســيــة، مــن احــتــمــال 
ــفـــاق تـــجـــاري يــتــم بـــني بكني  أن يـــكـــون أي اتـ
وواشنطن، على حساب حصتها في السوق 
ــانـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قد  الــصــيــنــيــة. وكـ
ــا من  ــ ــهـ ــ عـــرضـــت عــلــى أمـــيـــركـــا زيــــــادة وارداتـ
النفط الصخري األميركي، بمعدل يصل إلى 
مليوني برميل يوميًا. ومن ثم ، فهي ال تريد 
أن تصبح جــزءًا مــن اتــفــاق دائــم مــع »أوبـــك«، 

يقيد حركتها في السوق الصينية. 
لــكــن هــنــالــك مـــخـــاوف أخــــرى ومــهــمــة، يشير 
إلــيــهــا مــحــلــلــون روس فـــي صــنــاعــة الــطــاقــة، 
وتــتــمــثــل فـــي احـــتـــمـــال تــحــريــك الــكــونــغــرس 
لـــقـــانـــون مــعــاقــبــة االحـــتـــكـــار املـــوجـــهـــة نــحــو 
»أوبــك«، وأوضــح مصدر على درايــة بفحوى 
رسالة سيتشني لصحيفة »فيدوموستي«، أن 
حجم األعباء الضريبية من رسوم وضرائب 
وغـــيـــرهـــا عــلــى املــنــتــجــني األمـــيـــركـــيـــني يبلغ 
35%، فيما يــتــجــاوز هـــذا املــعــدل الـــــ80% في 
روسيا. واتفقت دول منتجة للنفط من داخل 
مــنــظــمــة »أوبـــــك« وخــارجــهــا بــقــيــادة روســيــا 

والسعودية، أبرز منتجني للخام في العالم، 
على خفض إنتاجها من الذهب األسود منذ 
عام 2017، لخلق توازن بني العرض والطلب 
ودعم األسعار املتهاوية، ومنذ ذاك الوقت تم 

تمديد االتفاق مرتني.
وفي إطار االتفاق، يجب على روسيا تقليص 
إنتاجها بحلول مايو املقبل بنسبة 2%، إلى 
11.2 مليون برميل يوميًا، وفي الشهر نفسه 
يتعني على الـــدول املــشــاركــة فــي االتــفــاق، أن 
تقرر ما إذا سيتم تمديده حتى نهاية 2019.

وتقاربت مصالح روسيا والسعودية جزئيًا، 
خالل األعــوام املاضية، بسبب تدخل موسكو 
فــــي ســــوريــــة وبـــســـبـــب الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة، إذ 
النفط  أســعــار  انخفاض  مــن  كلتاهما  تعاني 
ض أمنهما املالي للخطر. وهذا  الخام، ما ُيعرِّ
ــبــرم 

ُ
ــاق األصـــلـــي امل ــفـ هـــو ســبــب اســـتـــمـــرار االتـ

واملــلــك سلمان  بــوتــني  الرئيس فالديمير  بــني 
في سبتمبر/ أيلول من عام 2016، الــذي كان 
يهدف إلى إبقاء سعر البرميل فوق 50 دوالرًا.  
د وزيـــــر الــطــاقــة  ــايـــو/ أيــــــار، مـــــدَّ وفــــي شــهــر مـ
السعودي  ونظيره  نوفاك  ألكسندر  الــروســي 
 ملدة تسعة أشهر أخرى 

َ
الفالح، االتفاق خالد 

في أثناء اجتماٍع ُعِقد في العاصمة الصينية 
بكني. وكشفت زيارة امللك سلمان عن إمكانية 
استمرار اتفاق »أوبك +« حتى نهاية عام 2018.

وتواجه شركات الطاقة الروسية الحكومية 
تــشــديــد الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة واألمــيــركــيــة، 
زهــا الــكــونــغــرس األمــيــركــي مــؤخــرًا، 

َّ
الــتــي عــز

وال تــريــد هـــذه الــشــركــات أن تـــرى املــزيــد من 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، وخــاصــة أن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب حانق على موسكو 
النظام  لتغيير  خطته  لعرقلة  تسعى  الــتــي 
فـــي فــنــزويــال. يــذكــر أن الــشــركــات الــروســيــة 
عــانــت خــــالل ســـنـــوات الــنــفــط الــرخــيــص من 
الــحــصــص النفطية، وخــاصــة  الــســبــاق عــلــى 
من قبل شركة أرامكو التي تمكنت من منح 
الصينية وغزت بعض  للشركات  حسومات 

دول أوروبا الشرقية.

ألمانيا: 100 ألف وظيفة مهّددة»روس نفط« تحذر من التعاون مع »أوبك«

أوكاسيو كورتيز، وحسب ما نقلت صحيفة 
»ذا غارديان« البريطانية، أنها تقترح فرض 
ضريبة بنسبة 70% على الدخول التي تبلغ 
10 ماليني دوالر أو أكثر. وأثــارت مقترحات 
الــضــريــبــة عــلــى األثــــريــــاء فـــي أمـــيـــركـــا حنق 
اليمني الجمهوري على كورتيز، التي ُوصفت 

لــجــأت إلــيــهــا دول فــي مـــرات عــديــدة ولكنها 
أثبتت عدم جدواها، ومن بني 12 دولة كانت 
تطّبق هذه الضريبة حتى عام 1992، هنالك 
دول   4 حاليًا  وتطبقها  ألغتها،  دول  ثماني 
ــتـــي تــفــرض  ــقـــط، عـــلـــى رأســــهــــا الـــســـويـــد، الـ فـ
ضــريــبــة بنسبة 70% عــلــى دخـــول األغــنــيــاء. 

بــأنــهــا تــنــتــمــي إلــــى حــــزب اشـــتـــراكـــي ولــيــس 
ــان الــرئــيــس  حـــزب الــوســط الــديــمــقــراطــي. وكــ
تــرامــب قــد أشـــار إلــى ذلــك فــي خــطــاب »حالة 
ــاد« الــــذي ألــقــاه قــبــل أيــــام. والــضــريــبــة  االتـــحـ
على الثروة ليست فكرة جديدة لحل األزمات 
املــالــيــة وعــجــز املـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدول، فقد 

 أثار فرض ضريبة نسبتها 
ً
وفي فرنسا مثال

75% على الثروة في العام، جداًل واسعًا، أكثر 
مما أدخلته من أموال إلى خزينة الدولة التي 
تعاني من عجز. وقد أصبحت الضريبة التي 
تعبيرًا  استثنائية  »مساهمة  بأنها  توصف 
الفرنسي  الرئيس  بها  وعــد  التضامن«،  عــن 

ــد خـــــالل الــحــمــلــة  ــابـــق فــــرانــــســــوا هــــوالنــ الـــسـ
االنتخابية في 2012 وأقر تعديالت بها بعد 

انتخابه، مثار تهّكم على فشله. 
وتــفــيــد تــقــديــرات الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــرانـــس بــــرس وقـــتـــهـــا، بــأن  ــة فـ ــالـ نــشــرتــهــا وكـ
ضــريــبــة الـــــــ75% الــتــي أقـــرهـــا هـــوالنـــد دّرت، 
خـــالل ســنــتــني، أكــثــر مـــن 400 مــلــيــون يـــورو، 
الذي  العجز  وهــو مبلغ ضئيل باملقارنة مع 
تواجهه فرنسا البالغ مليارات اليورو. وفي 
املقابل، فإن هذه الضريبة أسهمت في إجبار 
الــعــديــد مــن األثـــريـــاء عــلــى الــهــجــرة إلـــى دول 
مجاورة، من بينها بلجيكا وبريطانيا، حيث 
هاجر امللياردير برنار آرنو، وهو أغنى رجل 
الجواز  ى عن 

ّ
إلى بلجيكا، وتخل في فرنسا، 

الفرنسي.  كما هاجر املمثل جيرار ديبارديو، 
ــد أشـــهـــر الــفــنــانــني الــفــرنــســيــني في  ــو أحــ وهــ
الضرائب  تذّمره من مصلحة  العالم، بسبب 
إلى موسكو، ساخطًا من أخذ 85% من دخله 

وطلب الجنسية الروسية.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مــحــاولــة حـــل أزمـــــات مــالــيــة 
السياسات  فيها  تسببت  ومعقدة  متراكمة 
املـــالـــيـــة املـــتـــوالـــيـــة عــبــر الـــضـــرائـــب أو إعــــادة 
ــا تـــكـــون مــحــفــوفــة  ــع الـــــثـــــروة، عــــــادة مــ ــوزيــ تــ
باملخاطر، حسب خبراء مال وإدارة الثروات. 
 ساهمت سياسة »التيسير 

ً
ففي أميركا مثال

الكمي« فــي زيـــادة ثـــروات مــن يملكون، فيما 
ــــــرون، حـــيـــث إنــــهــــا مــنــحــت 

ّ
أفــــقــــرت مــــن يــــــدخ

ــوااًل مجانية  الــشــركــات وأصــحــاب الــثــروة أمــ
وبفائدة شبه صفرية. كما يالحظ أن النظام 
األمــيــركــي ُبــنــي عــلــى الــعــائــالت الــثــريــة التي 
لديها أدوات وحيل قانونية لتفادي دفع مثل 
ــذه الــضــرائــب املــقــتــرحــة مـــن قــبــل مرشحي  هـ
الـــصـــدد،  الـــديـــمـــقـــراطـــي. وفـــــي ذات  ــزب  ــحــ الــ
تـــتـــزايـــد الـــفـــجـــوات املـــالـــيـــة بـــني مـــن يــمــلــكــون 
لتخلق  الغرب وتتفاعل  في  يملكون  ومــن ال 
احتجاجات وثورات، مثل ما يحث حاليًا في 

فرنسا تحت مسمى »السترات الصفراء«.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت املــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
»أوكــســفــام إنــتــرنــاشــونــال« ويــنــي بيانيما،  لـــ
ــن املــنــظــمــة عــلــى هــامــش  فـــي بـــيـــان صـــــادر عـ
دافـــوس، إن »الــهــوة التي تتسع بني األثرياء 
الفقر وتضر  والفقراء تنعكس على مكافحة 

باالقتصاد وتؤجج الغضب في العالم«.
في   12 بنسبة  املــلــيــارديــرات  ثــــروات  وزادت 
املـــائـــة الـــعـــام املـــاضـــي، أو بــقــيــمــة 2.5 مــلــيــار 
دوالر في اليوم، في حني أن 3.8 مليارات فقير 
دخولهم  تراجعت  البشرية،  نصف  يشكلون 

بنسبة 11%، وفق تقرير أوكسفام.

تباطأ كما هو  بريطانيا  اقتصاد  أن  االثنين،  أمس  رسمية  بيانات  أظهرت 
متوقع في آخر ثالثة أشهر من العام الماضي ليسجل النمو في عام 
ست  في  له  مستوى  أقــل   2018
المحلي  الناتج  وهبط   ســنــوات. 
ــر من  ــع األخــي ــرب اإلجــمــالــي فــي ال
إلى معدل فصلي  الماضي  العام 
الربع  فــي   %0.6 مــن   %  0.2 بلغ 
السابق. ويتفق ذلك مع متوسط 
أجرته  استطالع  في  التوقعات 
ولكنه  اقتصاد،  خبراء  آلراء  رويترز 
إنكلترا  بنك  أقل قليًال من تقديرات 

المركزي في األسبوع الماضي.

تباطؤ اقتصاد بريطانيا

تحقيق

حذر رئيس شركة النفط 
الروسية »روس نفط« 

إيغور سيتشين، من 
تداعيات اتفاق »أوبك+«، 
الذي أبرمته دول نفطية 

مستقلة بقيادة روسيا 
مع »أوبك«
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رؤية

موسى مهدي

تدخل أوروبــا خالل انتخابات البرملان األوروبــي التي ستجرى 
يــتــزايــد فيه أعضاء  املــقــبــل، نفقًا مظلمًا، ربــمــا  أيـــار  فــي مــايــو/ 
األحزاب الشعبوية واليمينية املتطرفة في البرملان الذي يفترض 
فيه أن يعمل على تقوية وحدة أوروبا وليس تفتيتها. ومن غير 
األوروبية  للوحدة   

ً
املعروف كيف سيجيز برملان رافــض أصــال

الدول،  الحدود بني  الواحدة وفتح  العملة  اليورو وحتى  ومنطقة 
على املساهمة في بناء أوروبــا الحديثة التي ينادي بها زعماء، 
مــثــل املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــال مــيــركــل والــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. 
ويالحظ أن األحزاب الشعبوية تنمو بمعدل مخيف في أوروبا 
الــتــقــلــيــديــة وأزمـــــات سياسية  وســـط تـــراجـــع  شعبية األحـــــزاب 
من  أصبحت  التي  الهجرة،  أزمــة  إلــى جانب  ومالية  واجتماعية 
أهم القضايا التي تكسب التيارات املتطرفة شعبيتها في البلدان 

األوروبية. 
وتستفيد هذه األحــزاب الشعبوية من أزمات املال التي ضربت 
أوروبــا خالل العقدين املاضي والحالي، حيث عانت أوروبــا من 
أزمــة املــال العاملية في العام 2007. ثم ضربتها أزمــة املصارف 
في العام 2011. وكادت تفلس بالعديد من دولها، خاصة دول 
الجنوب الضعيفة. وال تزال دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا 

تجاهد للخروج من الركود االقتصادي والبطالة. 
ومع قرب انتخابات البرملان األوروبــي بدأت األحــزاب الشعبوية 
االصطفاف ووضع أجندتها، لخوض االنتخابات وهزيمة النخب 

األوروبية في منازلة قد تنتهي بتفجير مجموعة من األزمات. 
وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فـــإن حـــزب الــبــديــل فــي أملــانــيــا، وضـــع في 
برنامجه االنتخابي، ضرورة أن تخرج أملانيا من منطقة اليورو. 
ــروج االقــتــصــاد األملــانــي مــن منطقة الـــيـــورو، فــإن  وفـــي حـــال خـ
منطقة اليورو ستنتهي عمليًا كـ »كتلة مالية نقدية اقتصادية«، 
الــواقــع، ُبنيت حول  الــوحــدة األوروبـــيـــة، فــي  وذلـــك ببساطة ألن 
االقتصاد األملاني، كما تأسست الوحدة النقدية على ركيزة قوة 

املارك األملاني. 
البديل األملاني، حزب حديث، تأسس  وعلى الرغم من أن حزب 
االنتخابات  املقاعد في  العديد من  نــال  أنــه  إال  العام 2013،  في 
األملانية التي جرت على مقاعد »البندنستاغ« أو البرملان األملاني 
فــي بــرلــني. ويــعــارض حــزب البديل أي دور دفــاعــي ألملانيا في 

أوروبا أو حتى املشاركة في السياسات الخارجية ألوروبا.  
وفي فرنسا تطالب رئيسة حزب »الجبهة الوطنية«، مارين لوبني، 
التي تقود الحركة اليمينية املتطرفة بخروج فرنسا من االتحاد 
األوروبي وعودة بالدها إلى العملة الوطنية »الفرنك الفرنسي«. 

وفرنسا من أهــم الــدول في االتــحــاد األوروبـــي ومنطقة اليورو. 
واقتصادها هو ثاني أكبر اقتصاد بعد أملانيا. وتمكنت الجبهة 
الوطنية من الحصول على 25% من املقاعد الفرنسية في البرملان 
األوروبي خالل انتخابات 2014. كما تدعو كذلك إلى إلغاء حرية 
أمــا فــي إيطاليا،  الـــدول األوروبــيــة.  بــني  البشر والبضائع  حركة 
فإن حركة »فايف ستار«، أصبحت القوة الرئيسية في البرملان 
اإليطالي، وهي اآلن جزء من الحكم. وفي بريطانيا هنالك أزمة 
بريكست التي تدخل االقتصاد البريطاني في مرحلة من التباطؤ 
وتهدد بقتل االنتعاش الذي كان يميز بريطانيا عن بقية الدول 
الصناعية. وفي آخر التقارير التي صدرت الشهر املاضي، فإن 
شركة »أيرنست آند يونغ« للحسابات، ذكرت أن حوالي ترليون 
وبالتالي  بريكست.  استفتاء  منذ  بريطانيا  من  هاجرت  دوالر 
هنالك قائمة طويلة من اإلحباطات االقتصادية التي تسبب فيها 
الفشل السياسي للنخب السياسية في أوروبا وساهمت بشكل 
مباشر في صعود التيارات الشعبوية واليمينية املتطرفة، التي 

تعمل على تفتيت أوروبا.   
وســط هــذه الــضــربــات تترنح اقــتــصــادات أوروبــــا، ومــنــذ حلول 
العام املاضي تتوالى املؤشرات السلبية في  الثاني من  النصف 
منطقة اليورو التي ينشرها موقع »يورو ستات« في بروكسل، 

وهو راصد البيانات االقتصادية لدول االتحاد األوروبي. 
محللون  توقع  البريطانية،  أكسبرس«  »ديلي  وحسب صحيفة 
االقــتــصــادي بمنطقة  الــنــمــو  مــعــدل  أن ينخفض  اقــتــصــاديــون، 
ــيــورو إلـــى أقـــل مــن 1.6%، مــقــارنــة بــالــتــوقــعــات الــســابــقــة التي  ال
وضعت له 1.9%. وهذا املعدل يقل كثيرًا عن معدل النمو الذي 
ونسبت   .%2.4 والبالغ   2017 العام  في  الــيــورو  منطقة  حققته 
األوروبــي كالوس  االقتصادي  إلى  أكسبرس«  »ديلي  صحيفة 
فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة 

اليورو إلى الركود خالل العام الجاري. 
مخاطر  من  االقتصادي  للنمو  املتدنية  التوقعات  هــذه  وترفع   
تكرار أزمة املال التي مرت بها املنطقة في العام 2011، وكادت 
أن تفلس العديد منها، لوال قوة االقتصاد األملاني وحزم اإلنقاذ 
النقد  بمساعدة صندوق  األوروبـــي  االتــحــاد  دول  قدمتها  التي 

الدولي لكل من اليونان وأيرلندا وقبرص. 
وكــان البنك املــركــزي األوروبـــي قــد دعــا دول االتــحــاد األوروبـــي 
اليورو. ولكن  أزمــة مالية بمنطقة  اإلنفاقي وحــذر من  للحرص 
التي التــزال تزرع  الصفراء«  »السترات  أزمــات مثل احتجاجات 
الرعب في باريس وضواحيها تهدد االقتصاد الفرنسي، كما أن 
اإلنفاق الكبير في امليزانية اإليطالية يرفع من العجز في امليزانية 
 مثل بولندا باتت 

ً
فوق املستوى املطلوب في أوروبا. كما أن دوال

ــــدول األوروبـــيـــة مــثــل أملــانــيــا.  تتحالف مــع تــرامــب ضــد بــعــض ال
وبالتالي فإن أوروبــا تدخل نفقًا مظلمًا خالل هذه االنتخابات 
البرملانية التي يتخوف صناع املال في أوروبا واملستثمرون أن 

تكون نقطة بداية لتفتيت أوروبا.
وفـــي مــحــاولــة لــدعــم االقــتــصــاد وســـط مــخــاوف الــتــفــكــك، أنفق 
املركزي حتى اآلن حوالى 2.5 ترليون دوالر في برنامج  البنك 
ــيــا والـــعـــديـــد مـــن الــــدول  ــنـــدات الـــســـيـــاديـــة فـــي إيــطــال شـــــراء الـــسـ
»املـــركـــزي األوروبــــي«  الـــيـــورو. ويــتــخــوف  الضعيفة فــي منطقة 
من هروب املستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا، 
النمو  عــن  الــصــادرة  السلبية  االقتصادية  اإلحصائيات  وســط 
االقتصادي. كما أظهرت بيانات املفوضية األوروبية، الصادرة 
اقتصاد منطقة  الثقة في  املاضي، تدهورًا ملحوظًا في  الشهر 
اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون األول املاضي. 
الصادرة الشهر املاضي، تدهورًا ملحوظًا في الثقة في اقتصاد 
منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي.

انتخابات »الغضب 
األوروبي«



منى عبد الفتاح

فــيــمــا كـــان الـــصـــراع اليــــزال مــتــصــاعــدًا بني 
ــراف  الـــســـودان وإريـــتـــريـــا، كــانــت هــنــاك أطـ
 إلى 

ً
أخــرى موجودة داخــل اإلطــار، ساعية

فــرض نفسها، وقــد ضــاقــت ذرعـــا بتخّبط 
الحكومة السودانية على املحور اإلثيوبي 
ه 

ّ
تــارة، واإلريــتــري تــارة أخــرى. ومعلوم أن

فـــي أي أرٍض ونــشــر  الـــســـاح  عــنــد حــمــل 
الجنود على الحدود وإغاقها، حتى وإن 
علن، فيما بعد، عن سحبهم وفتحها مرة 

ُ
أ

ه ال بد من وجود ُبعٍد سياسي 
ّ
أخرى، فإن

حاضر في هذا املشهد. وهذا ما حدث في 
والية كسا شرق السودان التي أعلن منها 
الرئيس السوداني، عمر البشير، األسبوع 
ــا، في  ــتـــريـ املـــاضـــي، فــتــح الـــحـــدود مـــع إريـ
التي  الداخلية  لها ضمن جــوالتــه  زيــارتــه 
يحاول فيها حشد دعٍم شعبي، باإلضافة 
ــاوالت اســتــجــدائــه مـــن تــحــّركــاتــه  إلــــى مـــحـ
الــخــارجــيــة، والــتــي لــم يــحــصــد مــنــهــا غير 

الدعم بالكلمات.
ديـــدن الــعــاقــة الــســودانــيــة ــــ اإلريــتــريــة هو 
االتهامات والتوتر، فقد احتضنت إريتريا 
الـــعـــمـــل املـــســـلـــح لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـودانـــيـــة 
الجنوبية والشمالية، عقب اتهام الرئيس 
اإلريـــــتـــــري، أســـيـــاس أفــــورقــــي، الــخــرطــوم 
عام  إريتريا  فــي  إسامية  جماعات  بدعم 
 ،2002 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــي   .1994
ــم الــبــشــيــر إريـــتـــريـــا بـــالـــخـــيـــانـــة، بــعــد  ــهـ اتـ
تعّرض مواقع الجيش في منطقة الحدود 
السودانية اإلريترية لهجوٍم شنته الحركة 
جون  بــقــيــادة  الــســودان  لتحرير  الشعبية 
قرنق، بإسناد إريتري بالقوات واألسلحة، 
لــتــرّد أســمــرة عــلــى االتــهــامــات الــســودانــيــة 

يحيى العريضي

في الذكرى األربعني ملا تم االصطاح عليه 
»الثورة اإلسامية« أو »الثورة اإليرانية«، 
تتزاحم األفكار والذكريات، ولكن ما يشكل 
قطب الرحى في ذلك املفصل التاريخي هو 
رأس ذلــك الحدث، الخميني، ومــا حــدث له 
م الطائرة 

ّ
ومعه قبل عام من نزوله عن سل

الفرنسية في مطار طهران. 
التقط الخميني، في العام 1978، في منفاه 
ــاتـــو الــفــرنــســيــة،  فــــي مـــديـــنـــة نـــوفـــيـــل لـــوشـ
اإلشارات األميركية التي أرسلها مستشار 
ــذاك، زبغنيو  ــ األمــــن الــقــومــي األمــيــركــي آنــ
بـــريـــجـــنـــســـكـــي، والــــتــــي كــــانــــت تــــومــــئ إلـــى 
ــة الــشــيــوعــيــة،  ــاربـ الـــبـــحـــث عــــن وكـــيـــل ملـــحـ
املــتــمــثــلــة بــاالتــحــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق؛ 
وقــد وجــد الخميني هــذه اإلشــــارات هدية 
مــن الــســمــاء إلقــنــاع الــغــرب بــأنــه املــنــشــود، 
وأنــــــــه خــــيــــر مـــــن يــــقــــوم بـــمـــهـــمـــة مـــحـــاربـــة 
وأنه سيحقق  الكفرة،  السوفييت  املاحدة 
ــران عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــ ــاداًل لــــثــــروة إيـ ــ ــ تـــوزيـــعـــا عـ
شعبها، وأنــه ال ينوي تصدير ثورته إلى 
خارج اإلقليم الفارسي، بل سيقيم عاقات 
املسلمات  العربيات  الشقيقات  مع  أخوية 
أنــه لن  على ضفة الخليج املقابلة؛ واألهــم 
يقطع النفط عن الغرب؛ ولكن ذلك يتطلب 
التخلص من عسف »السافاك« )املخابرات( 

وعرش الشاه.
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ ــيـــة« اإليــ ــقـ ــتـ انـــطـــلـــت حــيــلــة »الـ
لم تجد غضاضة،  التي  املتحدة  الــواليــات 
كعادتها، بالغدر بأصدقائها؛ فتخلت عن 
َجّرب وفاؤه 

ُ
صديقها العزيز شاه إيران، امل

بــحــمــايــة إســرائــيــل، وقــيــامــه بـــدور شرطي 
الــخــلــيــج، وحـــامـــي صــنــابــيــر الــنــفــط. ولــكــن 
بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن وصــــول الخميني 
إلــى طــهــران، مــا لبث أن تــبــّدد حلم الغرب، 
بــعــدمــا تــمــّكــن الـــقـــادم الــجــديــد مــن تحقيق 
مراده، حيث تحولت أجنحته الناعمة إلى 

عالء بيومي

باعتبارها  الــثــورة  مــع  التعامل  الخطأ  مــن 
ــوم أنـــفـــســـنـــا أو بــعــض  ــلــ ــا عـــــاديـــــا، نــ ــدثــ حــ
ــه،  ــائــ ــلــــى أخــــطــ ــلــــني الـــســـيـــاســـيـــني عــ ــاعــ ــفــ الــ
فالثورة بركان غضب ينفجر فجأة، مرعبا 
الكثيرين، خصوصا حلفاء االستبداد. وملا 
انتفضت شعوب بعض الــدول العربية في 
2011 كان ذلك نتاج عقود من الظلم والقمع 
ــن مـــا زالــــوا  ــذيـ واضـــطـــهـــاد املـــعـــارضـــني، والـ
التغيير  بـــإدارة  مــا يتعلق  كــل  فــي  يعانون 
الرعب  الــثــورة  ألقت  الــثــوري وتبعاته. كما 
الــشــديــد فـــي قــلــوب داعـــمـــي االســـتـــبـــداد في 
اإلقليم وفي العالم، ما يجعلهم يتصّرفون 

بطرق فجة لم نعتدها من قبل.
الداخلي  املــشــهــديــن،  ــراءة  قـ وهـــذا يعني أن 
والــخــارجــي، بدقة مهمة ضــروريــة ما زالت 
مطلوبة لفهم طبيعة التحّدي الذي واجهته 
قوى الثورة، وكيف أنه لم يكن تحديا سها 
أو عــاديــا فــي أي حـــال، ولـــو أيــقــنــت الــقــوى 
تقييم  ذلــك ألعــادت  السياسية والجماهير 

أدائها، وتوقفت عن جلد الذات.
ــل مـــــن انـــتـــفـــاضـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــوقـــــف إسـ ــــل مـ ــعـ ــ ولـ
 2011 الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  املصريني 
ــــذي أحــدثــتــه  هـــو أبـــلـــغ تــصــويــر لـــلـــزلـــزال الـ
الــثــورة عــلــى الــســاحــة الــخــارجــيــة، والــرعــب 
الدوليني،  قلوب خصومها  في  ألقته  الــذي 
حــيــث وقــفــت إســرائــيــل، عــلــى الــرغــم مــن كل 
ــة. كــمــا كشفت  قـــوتـــهـــا، مـــصـــدومـــة مـــرعـــوبـ
سياساتها  تــداخــل  مـــدى  عــن  فعلها  ردود 
مــع سياسات االســتــبــداد فــي مصر، بشكٍل 

يستحق الرصد بعناية.
فــور انطاق شــرارة ثــورة املصريني في 25 
يــنــايــر، فــرض رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، حـــظـــرا إعـــامـــيـــا على 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه، ومــنــعــهــم مـــن الــتــعــلــيــق 
ــــك فـــي أول  عــلــى مـــا يـــحـــدث فـــي مـــصـــر. وذلـ
عــامــة عــلــى صــدمــة إســرائــيــل مــمــا يــحــدث، 
وشعورها بأن شيئا كبيرا وغير اعتيادي 
ــاعـــت وســــائــــل إعــــام  ــطـ ــتـ يــــحــــدث. وملــــــا اسـ
دولية الوصول إلى بعض أعضاء حكومة 
نتنياهو، وجدتهم في حالة رفض وإنكار، 
لكن وزيرا، رفض ذكر اسمه، قال لصحيفة 
أن  »نعتقد  يناير:   28 في  واشنطن بوست 
ي ما 

ّ
النظام )مبارك( قوي بما يكفي لتخط
يحدث مستخدما مؤسساته األمنية«.

واخــتــلــط الــصــمــت واإلنـــكـــار اإلســرائــيــلــيــان 
ــيـــت صـــرح  ــق، حـ ــلــ ــقــ ــعـــور بـــالـــعـــجـــز والــ بـــشـ
مسؤول آخر لصحيفة نيويورك تايمز في 
27 يناير: »في الحقيقة، ليس لدينا الكثير 
الذي يمكننا فعله« للتأثير على ما يحدث 
في مصر.  وبعد 28 يناير، بدأ مسؤولون 
األميركي  لــإعــام  يتحّدثون  إسرائيليون 
قال أحدهم لصحيفة  عن مخاوفهم، حيث 
نــيــويــورك تــايــمــز فــي 31 يــنــايــر: »بالنسبة 
ــاس لسياستها  ألمــيــركــا، مــصــر حــجــر أســ
ــــط.. بالنسبة إلســرائــيــل،  فــي الــشــرق األوسـ
مــصــر هــي املــحــور كــلــه«. كــمــا بـــدأ ســيــل من 
الــتــحــلــيــات الــدولــيــة يــتــدفــق عــن معنى ما 
يحدث في مصر بالنسبة إلسرائيل؟ وملاذا 
والرعب«،  »الصدمة  بـ اإلسرائيليون  يشعر 
وفقا لتعبير توماس فريدمان )»نيويورك 

تايمز«، 2 فبراير/ شباط(؟
بــاخــتــصــار، الـــســـام مـــع مــصــر حـــّيـــد أكــبــر 
ــربــــي، وأوقـــــــف حــــــروب إســـرائـــيـــل  جـــيـــش عــ
مــعــه، مــا مــّكــن إســرائــيــل مــن تغيير بنيتها 
 ،1979 عــام  فمنذ  واالقتصادية.  العسكرية 

محمد أحمد القابسي

كما توقع كاتب هذه األسطر في مقال سابق 
في »العربي الجديد« )2/ 2/ 2019(، تنفس 
الــتــونــســيــون الـــصـــعـــداء، بــعــد أن تــوصــلــت 
الـــحـــكـــومـــة واملـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة املـــركـــزيـــة 
)االتحاد العام التونسي للشغل( إلى اتفاٍق 
من شأنه أن ينهي أزمة الثاثة أشهر التي 
شلت 80% من مؤسسات التعليم الثانوي 
ألـــف تلميذ،  الــتــي يــؤمــهــا 900  واإلعــــــدادي 
وجــدوا أنفسهم خــارج املــدارس، محرومني 
من حقهم الدستوري في التعليم واملعرفة، 
مــا جعلهم يــخــرجــون إلــى الــشــارع ثائرين 
ــن رفــضــهــم صــراعــا  مــحــتــجــني، مــعــبــريــن عـ

نقابيا سياسويا هم ضحاياه.
ــاق بــني  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد االتـ ــ ــعـ ــ ــة أخـــــــــــرى، أبـ ــهــ ومـــــــن جــ
املركزية شبح اإلضراب  الحكومة والنقابة 
واملؤسسات  العمومية،  الوظيفة  في  العام 
شبه العمومية الذي كان مقرًرا خال شهر 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــــجــــاري. وكـــانـــت دوائــــر  فـ
األزمـــــة الـــتـــي عـــاشـــت عــلــى إيــقــاعــهــا عـــودة 
الــعــاقــة بـــني الــحــكــومــة والــنــقــابــة املــركــزيــة 
ــلـــة الــــــاعــــــودة، وصـــفـــهـــا املـــاحـــظـــون  مـــرحـ
ها »تهّدد انهيار التوازنات الهشة التي 

ّ
بأن

تحكم مرحلة االنتقال الديمقراطي، في ظل 
بيضاء،  دراسية  من سنة  املخاوف  تعاظم 
ومن إضــراب عام جديد في قطاع الوظيفة 
الــعــمــومــيــة«، خــصــوصــا أن الــتــونــســيــني لم 
يـــتـــجـــاوزوا بــعــد مــخــلــفــات اإلضـــــراب الــعــام 
ضحيتها  راح  التي  الخطيرة   1978 لسنة 
ضحايا كثيرون.  لقد تمت تسوية النقاط 
الخافية بني الطرفني )كما توقع الكاتب(، 
واألهـــم الــيــوم عندنا محاولة بــلــورة قــراءة 
أحدثتها  الــتــي  لــلــدروس  رصـــدا  تحليلية، 
ــــني الـــحـــكـــومـــة  هــــــذه األزمـــــــــة املـــســـتـــفـــحـــلـــة بـ
والــنــقــابــة، والــتــي كـــادت نتائجها أن تكون 
كارثية على مختلف األصعدة. لقد كشفت 
النقابي عن استفاقة  األزمــة على املستوى 
وعي التيار اإلصاحي الوطني الذي يقود 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة مــنــذ تــأســيــســهــا، والـــذي 
ــاة مــصــلــحــة  ــراعــ ــّود الــتــونــســيــني عـــلـــى مــ ــ عــ
ــبـــل كــل  ــتــــمــــاعــــي، قـ الـــــبـــــاد، وســـلـــمـــهـــا االجــ
اعتبار، جاعا التهديد باإلضراب القطاعي 
أو العام مجّرد ورقة ضغط على الحكومة، 
عبر آلية الحوار في إطار اإلمكانات املتاحة.
لقد واجـــه هــذا الــتــيــار الــوطــنــي اإلصــاحــي 
األزمـــة  هـــذه  خـــال  النقابية  املنظمة  داخـــل 
تــيــارا آخـــر مــضــادا، ســمــاه بعضهم التيار 

ــهــا ترقى إلــى إعــان حــرب. ولم 
ّ
معتبرة أن

ُعــقــدت  الــتــي  اإلقليمية  املــصــالــحــات  تفلح 
 
ً
بني الطرفني، لتتواصل العاقة متأرجحة

بني الشّد والجذب، والتقارب والخاف.
ــــدود قـــبـــل عـــــام واحــــد  ــحـ ــ حـــصـــل إغــــــاق الـ
فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، حــني أعلنت 
الحكومة السودانية ذلك، بموجب مرسوم 
ــــوارئ فــي  ــطـ ــ ــــاص بــــإعــــان الـ جـــمـــهـــوري خـ
ــســــا، أعـــقـــبـــه إرســـــــــال تـــعـــزيـــزات  واليـــــــة كــ
عسكرية إلى الوالية. بــّررت الحكومة ذلك 
بحجج عديدة، منها عملية جمع الساح، 
ومـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب املــــــخــــــدرات والـــســـلـــع 
واالتـــجـــار بــالــبــشــر. وكــــان املــشــهــد بكامله 
خاضعا إليحاءات تحركات عسكرية بني 
مصر والــســودان عند الــحــدود اإلريــتــريــة. 
وفورًا، ذهبت اآللة اإلعامية نحو تصوير 
السوداني  النظام  تبعها  مجهول،  مصير 
على غير هدى، منقادًا بخافاته الظرفية 
ه امتلك مفاتيح حل 

ّ
ا منه أن

ّ
مع مصر، وظن

ــّد الــنــهــضــة، فــنــكــص عـــن اتــفــاقــاٍت  ــة سـ أزمــ
ــد كــان  وتــســّربــت أخــــرى مــن بــني يــديــه. وقـ
ــــوزراء  بــعــيــدًا نــســبــيــا أن يـــذهـــب رئـــيـــس الــ
ــد، ويــعــقــد اتــفــاقــاتــه  ــمـ ــي أحـ ــيـــوبـــي، آبــ اإلثـ
مصالحته  يعقد  ثــم  مصر،  مــع  وصفقاته 
الــتــاريــخــيــة مـــع إريـــتـــريـــا، تـــاركـــا الـــســـودان 
ــكــــوب، فــي  يـــنـــظـــر بــــأســــًى إلـــــى الــــلــــن املــــســ
إريتريا  الخليج وضــع  دول  أعـــادت  وقـــٍت 
للقرن  السياسي  الجغرافي  السياق  داخل 

األفريقي بشكٍل عاجل.
ــذه األحــــــداث،  عــلــى الــجــهــة املــقــابــلــة مـــن هــ
كان رهان البشير على الحصان الخاسر، 
قـــد أخــــرج الـــســـودان مـــن لــعــبــة الــتــوازنــات 
اإلقــلــيــمــيــة، حــتــى ولـــو بــالــوجــود اللفظي 
فحسب. فبعد إغــاق حــدوده مع إريتريا، 

وثـــيـــق مــنــذ عـــصـــوٍر قـــديـــمـــة. ربـــمـــا يــكــون 
األهـــم مــن ذلـــك، والـــذي يفّسر أن إريتريي 
ــــرق الــــســــودان  ــزء مـــكـــّمـــل مــــن شـ ــ الــــشــــرق جـ
ـــــــه، عـــلـــى خـــاف 

ّ
ــّر الـــتـــاريـــخ هــــو أن ــ عـــلـــى مـ

من  يتمّكنوا  لــم  مــن  مكث  اللجوء،  قضايا 
الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا أو إســرائــيــل، طوعا 
املتاخمة، وكثيٌر منهم  املــدن  أو  في كسا 
فــي الــخــرطــوم. ومـــع أوجـــه الــتــشــابــه هــذه، 
تــــوجــــد أيــــضــــا فــــــــروق بـــــني الـــســـودانـــيـــني 
ــذيـــن يــتــعــامــل مــعــهــم أهــل  واإلريـــتـــريـــني الـ
ــــح في   واضـ

ٌ
الـــشـــرق يــومــيــا. هـــنـــاك تــبــايــن

الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة بـــني املــجــتــمــعــني. وعــلــى 
 األسباب املوضوعية 

ّ
الرغم من ذلــك، تظل

قة فرصا 
ّ
والذاتية للتقارب مرّجحة، ومحق

تحقيق  املــجــتــمــعــان  بــمــوجــبــهــا  يستطيع 
اخــتــراقــاٍت نــوعــيــٍة على صعيد الــعــاقــات. 

 عائات 
ّ
فــإن االلــتــقــاء هــذه،  ونسبة لنقاط 

متداخلة كثيرة بني البلدين ال تقتنع بهذه 
الحدود، بل تشجب على الدوام طبيعتها 
ــهــا ال تــرتــقــي إلـــى أن 

ّ
االصــطــنــاعــيــة. بــل إن

ــكـــون مـــصـــدر خــــــاف، كـــمـــا فــــي خـــافـــات  تـ
الحدود األفريقية التي جاءت في األدبيات 
بــازل  أطلقه  الـــذي  الــجــدل  مثل  السياسية 
دافيدسون في كتابه »عبء الرجل األسود: 
- األمــة« عــام 1992،  الدولة  أفريقيا ولعنة 
 الــتــقــســيــم االســـتـــعـــمـــاري أدخـــل 

ّ
بــقــولــه إن

االصطناعية  الحدود  إطــاٍر من  في  القارة 
البحتة، والتي هي ضارة في الغالب. وهو 
ما يأتي على توصيف املشكلة في الحدود 
الــســودانــيــة ــــ اإلريـــتـــريـــة، وهـــي لــيــســت في 
ــيـــة املـــرســـومـــة  طــبــيــعــة الـــخـــطـــوط الـــوهـــمـ
بــقــدر مــا هــي فــي الــتــطــورات على األرض، 
فطبيعة هــذه الــحــدود تميل إلــى أن تكون 
السكانية،  لكثافتها  نسبة  اســتــقــرارًا  أقــل 
على  اقتصادية  حياة  شرايني  ل 

ّ
تمث فهي 

الـــجـــانـــبـــني. وهـــنـــا كــــان إضـــفـــاء الــشــرعــيــة 
مهما  الحالية  حــدودهــا  على  االجتماعية 
الــتــي تنشب بــني حني  الــنــزاعــات  لتلطيف 
وآخر، وتتجاوز ما تقوم به الحكومات من 
رفع غطاء الحماية عن مواطني الدولتني 

بواسطة القوة العسكرية.
ــة مــا  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــــحـــــدود اإلريـ
تعانيه حــدود واليــات السودان الداخلية، 
نتيجة فشل الدولة السودانية في احتواء 
شــتــات الــهــويــات املــتــعــددة املــنــحــصــرة في 
الـــواليـــات ذات الـــحـــدود الـــدولـــيـــة. وبــأخــذ 
كـــل إقــلــيــم حــــــدودي فـــي تــشــكــيــل قــومــيــتــه 
املتوحدة في ذاتها، بعدما فشلت وحدتها 
ـــه بإمكان 

ّ
إن الــقــول  األم، يمكن  الــدولــة  مــع 

مـــواطـــنـــي شـــــرق الــــــســــــودان، بــاعــتــبــارهــم 

ــّررًا تسوغه  ــبـ قــومــيــة خــالــصــة، أن تــجــد مـ
سياسي  كيان  بتشكيل  وضعها،  لتغيير 
املــبــّرر، على الرغم مما فيه  مستقل. وهــذا 
مـــن تــبــعــاٍت وتـــحـــديـــات، وعــلــى الـــرغـــم من 
املطروحة  الحلول  قــد ال يكون أحسن  ــه 

ّ
أن

والشراكة  اإلقليم  تنمية  كحلول  البديلة، 
تــــم، فعلى  ــه إن  ـ

ّ
ــإن ــة، فـ ــادلـ ــعـ الـ الــســيــاســيــة 

املستوى الواقعي سيكون التجربة الثانية 
الــســودان في  انفصال جنوب  بعد تجربة 
تفتيت الدولة إلى عدة دوياٍت، تقوم على 

أسس عرقية وإثنية. 
اليوم عند مفترق  السوداني  النظام  يقف 
طرق خطير، حيث مآالت الثورة آخذة في 
الــتــحــول إلـــى إطــاحــة بــالــنــظــام أو إرهــاقــه 
ــة، ولـــفـــت  ــيــ ــومــ ــيــ بــــهــــذه االحــــتــــجــــاجــــات الــ
لهذه  العنيفة  مواجهته  إلى  العالم  أنظار 
السودان  أي من  لــدى  ليس  االحتجاجات. 
 مشّرف في مجال حقوق 

ٌّ
أو إريتريا سجل

 النظام السوداني اختلق 
ّ
اإلنسان، لذا فإن

ــــاق الـــحـــدود.  ــى إغـ ــذي أدى إلــ ــ الــــصــــدام الـ
ــامـــه، عمل  ــواب أمـ ــ غــلــقــت جــمــيــع األبــ

ُ
ــــا أ

ّ
ومل

على فتحها من أجل تشتيت االنتباه عن 
الشعبية. وفــي هذا  مــوجــة االحــتــجــاجــات 
ــا الــخــارجــة  ــتـــريـ املــنــعــطــف، لـــن تـــدخـــل إريـ
ــــن ســـجـــن الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة  لـــتـــوهـــا مـ
الطويل في مجازفة أخرى، بالتعاطي مع 
وتعذيب  املطلق،  التعسف  يــمــارس  نــظــاٍم 
املــعــتــقــلــني، وقـــتـــل املـــتـــظـــاهـــريـــن. فــلــم تــرد 
إريـــتـــريـــة مــرّحــبــة،  فــعــل إعـــامـــيـــة  أي ردة 
ــودان نــحــو فتح  ــســ أو مــهــتــمــة بــخــطــوة الــ
الحدود، وذلك على ِغرار دول املنطقة التي 
تـــجـــاوزت الــعــاقــة بــيــنــهــا وبـــني الـــســـودان 

حدود املداورة إلى النفور الواضح.
)كاتبة سودانية(

قــنــاع »التقية« ليفصح عن  أظـــاف؛ ونـــزع 
مكنوناته االستراتيجية؛ فتمثل رد جميله 
السفارة  أعــضــاء  باحتجاز  ألمــيــركــا  األول 
األميركية في طهران 444 يوما، وبإعانه 
أميركا عدوا مبينا، واعتبارها »الشيطان 
األكبر«؛ ليتبنّي الحقا أن كل ذلك الخطاب 
جزء من »التقية« املطلوبة لتنشيط »ثورية 

الثورة«. 
كــانــت املــكــافــأة األكــبــر الــتــي قــّدمــتــهــا ثــورة 
»الجمهورية اإلسامية اإليرانية« ألميركا 
ــا فــتــحــت حــربــا  ــهـ وربــيــبــتــهــا إســـرائـــيـــل أنـ
لثماني سنوات ضد جارتها العراق، والتي 
على  الخميني  جِبر 

ُ
أ بعدما  إال  تتوقف  لم 

قوله  السم«، حسب  »يتجّرع  كمن  إيقافها 
املـــشـــهـــور. ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــزيــمــة 
الــتــي حــلــت بـــإيـــران وجــيــشــهــا وارتـــــــدادات 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ذلـــــك الــســلــبــيــة عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع اإليـ
واألرامــــل،  الثكالى  آالف  بمئات  واملتمثلة 
والــبــطــالــة والـــفـــقـــر، فــــإن الــخــمــيــنــي وآيــــات 
الـــلـــه بـــعـــده لـــم يـــقـــومـــوا بــمــراجــعــة لـــلـــذات، 
الــخــطــيــئــة فـــي فلسفتهم  ــة مــكــامــن  ــ ودراســ
التي مــا زالــت تجر املــآســي على إيـــران، بل 
والدينية  الفكرية  غــزواتــهــم  فــي  اســتــمــروا 
إلى  املجاورة  العربية  للبلدان  والعسكرية 
الجنراالت  تباهي  نسمع  أصبحنا  درجـــة 
اإليرانيني بأنهم أصبحوا يسيطرون على 

أربع عواصم عربية.
ــثــــورة« الــعــاقــة  عــامــة أخــــرى فـــي هـــذه »الــ
الــــتــــي حـــــرص املــــالــــي عـــلـــى نــســجــهــا بــني 
منظومتهم ونظام األسد الذي تنبه مبكرًا 
ــــك املـــتـــغـــّيـــر اإلقـــلـــيـــمـــي الـــنـــاجـــم عــن  ــــى ذلـ إلـ
وصــــول الــخــمــيــنــي إلــــى الــحــكــم بــمــســاعــدة 
غربية، حيث قام بتعديل بوصلته املاكرة، 
ــــدى رجـــلـــيـــه عـــنـــد إيـــــــران تـــاركـــا  لــيــضــع إحــ
الرجل األخــرى عند العرب؛ فقد كان يزّود 
ــدادات الحربية، وفي  إيــران بالساح واإلمـ
اآلن نفسه، يتشاور مع السعودية إليجاد 
طرق تعاون لدرء خطر أذى هذه الحرب عن 

ــنـــت إســــرائــــيــــل مـــــن تـــقـــلـــيـــل إنـــفـــاقـــهـــا  ــّكـ ــمـ تـ
ــــي خـــمـــس نــاتــجــهــا  ــوالـ ــ ــــن حـ الـــعـــســـكـــري مـ
إلـــى حــوالــي %8  السبعينيات  فــي  املــحــلــي 
السابق  إسرائيل  لسفير  وفقا  فقط حاليا، 
لدى واشنطن ســاالي مريدور )يو إس إيه 
تــوداي، 2 فبراير(. كما تمّكنت من التركيز 
على أهداف أمنية أقل أهمية، مثل حزب الله 
في لبنان، وحركة حماس في غزة والضفة، 

أو أهداف بعيدة كإيران.
ــأن الـــتـــزام مصر  ويـــؤمـــن اإلســرائــيــلــيــون بــ
بــالــســام يــرتــبــط بــالــنــظــام الــحــاكــم، وليس 
ــري، أو كـــمـــا قــــــال ســفــيــر  ــ ــــصــ ــالـــشـــعـــب املــ بـ
إيلي شاكيد:  فــي مصر،  السابق  إســرائــيــل 
ــنــــاس الـــوحـــيـــدون املـــلـــتـــزمـــون بــالــســام  »الــ
هم املــوجــودون في دائــرة مبارك الداخلية. 
الرئيس املقبل ملصر ليس منهم.  ولــو كــان 
ــكــــون فــــي مـــشـــكـــلـــة« )نــــيــــويــــورك  فــــســــوف نــ
تايمز، 3 يناير(. هذا باإلضافة إلى تقدير 
معهم  الكبير  مــبــارك  تــعــاون  اإلسرائيليني 
في مختلف السياسات، بما في ذلك حصار 

غزة غير اإلنساني.
وهــذا يعني أن انتفاضة املصريني لم تكن 
مجّرد  اإلسرائيليني  للمسؤولني  بالنسبة 
تهديٍد بالقضاء على نظام مبارك، املتعاون 
تهديدا  كانت  لكنها  القضايا،  في مختلف 
على  األمــنــيــة  استراتيجيتهم  ــان  أركــ ألهـــم 
اإلطاق، ولنمط حياة اإلسرائيليني نفسه، 
يعني  ديفيد«  »كــامــب  ملعادلة  تهديد  فــأي 
األمنية،  إسرائيل  استراتيجية  بناء  إعــادة 

وأوجه إنفاق ميزانيتها بشكل كبير.
ــر نــتــنــيــاهــو، فــــي أول تـــصـــريـــح لــه  ــ ــذا ذكـ ــ لـ
بعد األحــــداث، وتــحــديــدا فــي 30 يــنــايــر، أن 
إسرائيل »تتابع بقلق« ما يحدث في مصر، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع تــحــّركــه عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا األمــيــركــيــة، مطالبا 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بدعم 
مـــبـــارك، مــهــاجــمــا مــعــارضــيــه، بــمــا فــي ذلــك 
مــعــارضــني لــيــبــرالــيــني كــمــحــمــد الــبــرادعــي 

)نيويورك تايمز، 31 يناير(.
ــــازوا على  ــا اإلخـــــــوان املــســلــمــون فــقــد حــ أمــ
والــذي  نتنياهو،  نقد  مــن  األكــبــر  النصيب 
رّكــــز فـــي حــديــثــه مـــع املــســؤولــني الــغــربــيــني 
»اإليــرانــي«،  السيناريو  التخويف من  على 
الراديكالي«  »بــاإلســام  سّماه  ما  وصعود 
ــّرك لــوبــي  ــحــ ــه الـــتـــغـــيـــيـــر. كـــمـــا تــ ــافـ ــتـــطـ واخـ
إسرائيل على املنوال نفسه، مثيرا الشكوك 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــر، ومـــــــــدى الـ ــ ــــصـ ــأن مـــســـتـــقـــبـــل مـ ــ ــــشـ بـ
الوقت،  وبمرور  بالديمقراطية.  »اإلخـــوان« 
اإلسرائيلية،  الحكومة  تــوتــر  واضــحــا  بــدا 
حــيــث اشــتــكــى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون من 
كــثــرة اتــصــال نــظــرائــهــم اإلســرائــيــلــيــني بهم 
بـــخـــصـــوص مـــصـــر )نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، 5 
اإلسرائيلية  املعارضة  زعيمة  أما  فبراير(. 
في ذلك الحني، تسيبي ليفني، فقد طالبت 
فـــي مــؤتــمــر هــرتــزيــلــيــا األمـــنـــي، فـــي أوائــــل 
بــمــنــع »اإلخــــــوان«  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2011، 
)جيروزاليم  االنتخابات  فــي  املــشــاركــة  مــن 
الـــدفـــاع  وزيــــــر  وزار  ــر(.  ــرايــ ــبــ فــ  8 ــت،  ــوســ بــ
اإلســرائــيــلــي فــي ذلــك الــحــني، إيــهــود بـــاراك، 
واشنطن، محذرا من »الفوضى في مصر«. 
ف من قلق إسرائيل إعــان مبارك 

ّ
ولم يخف

ــه، على  عـــن تــعــيــني عــمــر ســلــيــمــان نــائــبــا لــ
الــرغــم مــن تفضيل إســرائــيــل عمر سليمان 
ــا لـــبـــرقـــيـــة حــكــومــيــة  ــقــ خــلــيــفــة ملـــــبـــــارك، وفــ
إسرائيلية تعود إلى عام 2008 كشف عنها 
إسرائيل  قلق  مــن  وزاد  ويكيليكس.  موقع 
انقسام إدارة أوباما وغموضها، حيث دعم 

الــنــقــابــي الـــفـــوضـــوي، املــطــلــبــيــة الــنــقــابــيــة 
عنده ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة 
ــقـــول املــخــتــصــون في  ــقـــاط الـــنـــظـــام. ويـ إلسـ
التيار  هذا  إن  وتاريخها  النقابات  أدبيات 
مـــوجـــود فـــي كـــل الـــنـــقـــابـــات، ولـــكـــن تــأثــيــره 
ــة الــنــقــابــيــة  ــالــ يـــبـــقـــى ضـــعـــيـــفـــا. وفــــــي الــــحــ
الــتــونــســيــة، فــــإن وزيــــر الــتــربــيــة، حــاتــم بن 
سالم، كان قد اتهم الجبهة الشعبية )قطب 
حــزبــي يــســاري مــعــارض( بأنها تقف وراء 
وتجاذباته  السياسي  املــلــف  ناقلة  األزمـــة 
إلـــى املــؤســســة الــنــقــابــيــة والــتــربــويــة، وذلــك 
الــهــيــاكــل  ــل  طــبــعــا مـــن خـــال ممثليها داخــ
النقابية في املنظمة املركزية، وكذلك صلب 
للتعليم  الــعــامــة  للجامعة  املــســيــر  الــهــيــكــل 
الثانوي )نقابة مركزية(. لقد أعطى هؤالء 
للمنظمة  )الفوضويون( صورة  النقابيون 
التونسي  العام  )االتحاد  املركزية  النقابية 
بادر  الذين  التونسيون  يألفها  لم  للشغل( 
منهم تاميذ وأولياء إلى االحتجاج رافعني 
التونسية  الجامعة  قــيــادة  تــديــن  شــعــارات 
للتعليم الثانوي. ولهذه األسباب، وغيرها 
أخذ أمني عام املنظمة على عاتقه مسؤولية 
قيادة التفاوض مع الوفد الحكومي. وتقول 
إنــه »وضــع تاريخ املنظمة  مصادر خاصة 
املحك«،  الشخصي على  النقابية وتاريخه 
ــل يـــرضـــي، ولــو  ــى حـ ــل الــــوصــــول إلــ مـــن أجــ
جزئيا، مطالب سائر املوظفني، وال يرتهن 
الدولة وإمكاناتها. وقد نوهت هذه املصادر 
االجتماعية،  الــشــؤون  وزيــر  بجهود  كذلك 
النقابية،  املرجعية  الطرابلسي، ذي  محمد 
والــــذي قـــاد الــوفــد الــحــكــومــي فــي مــاراثــون 
 

ٍّ
ــــى حـــل ــل الـــتـــوصـــل إلــ ــ الــــتــــفــــاوض، مــــن أجــ
ــراف، وبــالــتــالــي يخرج  ــ يــرضــي جميع األطـ
الباد من النفق املسدود. واملؤمل كذلك أن 
النقابة املركزية مستقبا عن الشكل  تنأى 
خصوصا  واملتمثل  لاحتجاج،  املتوحش 
الدراسة،  وإيقاف  االمتحانات  مقاطعة  في 
داخل  عامة  مدونة سلوك  إيجاد  يحتم  ما 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة، تــقــول مـــصـــادر خــاصــة 
أسابيع«. حكومة  خــال  موعدها  »سيأتي 
ــزال فـــي مــرمــى  ــ  ال تـ

ْ
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، وإن

األصدقاء قبل األعداء، على غرار حزب نداء 
الــذي لم يغفر  تونس، ورئيس الجمهورية 
لــابــن الــروحــي )يــوســف الــشــاهــد( خروجه 
عن جلباب أبيه، وإعانه بعث حزب جديد 
االنتخابات  غمار  لخوض  تــونــس(  )تحيا 

املقبلة يعني طي ملف املاضي.
)كاتب تونسي(

تـــواءمـــت جــمــيــع األضــــــداد، فــقــد كــانــت من 
املــســتــوى  عـــلـــى  ـــزات 

ّ
مـــحـــف الــــحــــدود  وراء 

إريتريا،  إلــى  االلتفات  إلــى  أدت  اإلقليمي، 
إريتريا،  تقابل  اليمن.  في  الفوضى  منها 
الــيــمــن بــمــوقــعــهــا املــهــم فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
األفريقي، ملا تمثله من أهمية إستراتيجية 
مــتــصــاعــدة، نــســبــة لــنــشــاط صــنــاعــة نقل 
ل 

ّ
النفط البحري، ثم الشاغل األمني املتمث

فـــي إمــكــانــيــة الــتــحــّكــم فـــي املـــمـــرات املــائــيــة 
التهديدات  املنطقة. وتــأتــي هــذه  فــي هــذه 
ــا بــفــعــل املـــمـــيـــزات الــجــيــوســيــاســيــة  أســـاسـ
ممرًا  باعتبارها  للمنطقة،  واالقــتــصــاديــة 
الدولية،  للتجارة  ومعبرًا  النفط  لناقات 
ــيــــزات وجـــــــود نـــقـــاط  ــمــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــ
تسمح  عسكرية،  إستراتيجية  ومضائق 
ــبــــره إلـــى  ــة عــ ــيــ ــدولــ ــيـــاب الـــــقـــــوات الــ ــانـــسـ بـ

املحيطات املختلفة. 
ال تفارق النظام السوداني مشكلة اإلدراك 
الــقــرارات غير املدروسة،  املتأخر، وإصــدار 
سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، 
وهـــي مــا جــعــلــت الــنــظــام ال يــأبــه بمنطقة 
االستراتيجية  وأهميتها  الــســودان  شــرق 
القرن  ومنطقة  ولإقليم  للقطر  بالنسبة 
يفتعل  النظر  األفريقي. كما جعله قصور 
املشكات مع إريتريا، ذلك البلد الصغير، 
ــٍة في  ــزلـ ــتـــي كـــانـــت تــعــانــي مـــن أكـــبـــر عـ والـ
داخل أفريقيا، بداًل من احتوائها. وقبل أن 
تمّر سنة واحــدة من إغاق حــدوده معها، 
تصبح إريتريا ذات أهمية بالنسبة لقوى 
العقوبات  عنها  ــرفــع 

ُ
وت ودولــيــة،  إقليمية 

الدولية.
 اإلريـــتـــريـــني لــيــســوا 

ّ
األعـــجـــب مـــن ذلــــك أن

غرباء على شرق السودان، فثقافة الطرفني 
بشكٍل  متشابكة  وتاريخهما  وعرقيتهما 

األسد  حافظ  ولكن  الخليج.  ودول  اململكة 
كان  بل  اإليرانية،  للسكني  رقبته  يرهن  لم 
الشخصية،  مصلحته  على  بــنــاء  يتعامل 
وبناء على معادلة تقوية العاقة مع إيران 
إلى الحد الذي ال يغضب الغرب أو العرب 
على السواء، بل استخدام هذه للمساومة 
الــدول،  إقامة عاقات أفضل مع هــذه  على 
إيـــران لتخويف  املــتــاجــرة بالعاقة مــع  أي 
هـــــذه الـــــــــدول، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــار الــعــاقــة  ــ مــكــتــســبــاٍت أكـــبـــر مــنــهــا فـــي إطـ
البينية معها. ولعل كاتب هذا املقال شاهد 
عيان على طبيعة العاقة بني نظام حافظ 
ــــد وإيــــــران خــــال عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات،  األسـ
اإلسامية  الــثــورة  ما تسمى  كانت  عندما 
فتية في بداية عهدها، فقد كان حزب الله، 
إعاقة  إيــرانــي،  بإيعاز  يــحــاول،  صنيعتها، 
كــان يعقدها حافظ  التي  الصفقات  بعض 
ــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــوضـــوع  ــ ــ ــد مــــع الـ ــ األســ
لبنان؛  فــي  املحتجزين  الغربيني  الــرهــائــن 
فيكون رد األســد حاسما مع إيــران وحزب 
الله من خال منعهم من تقويض تكتيكاته 
مع الغرب، وكأنه يقول لهم: »أنا الذي أبتز 

ني«.
ّ
اآلخرين، وال أسمح ألحد أن يبتز

)كاتب وإعالمي سوري(

رحيل  الشباب  مستشاريه  وبعض  أوباما 
مبارك. ودعم نائبه جوزيف بايدن ووزيرة 
الخارجية هياري كلينتون ودوائــر األمن 
واالستخبارات بقاء مبارك حتى سبتمبر/ 
ــلــــول2011. وذكـــر تــقــريــر لصحيفة لــوس  أيــ
أنجلوس تايمز )12 فبراير(، أن املسؤولني 
ــوا، حـــتـــى آخـــــر لــحــظــة،  ــلــ ــلـــيـــني ظــ اإلســـرائـــيـ
يــتــوقــعــون بــقــاء مـــبـــارك فـــي الــســلــطــة حتى 
سبتمبر على األقــل. وبعد يوم من مغادرة 
الــرئــاســة، أصــدر نتنياهو بيانا لم  مــبــارك 
يهنئ فيه املصريني برحيل مبارك، كما فعل 
قادة كثيرون في العالم، واكتفى بالترحيب 
بإعان املجلس العسكري التزامه باتفاقية 

السام بني البلدين.
وهكذا، تكشف دراســة موقف إسرائيل من 
األهمية  بالغة  كثيرة  قضايا  يناير  ثـــورة 
لــكــل املــعــنــيــني بــالــتــحــول الــديــمــقــراطــي في 
مصر، فإسرائيل لم تكن في أي حال داعمة 
لــثــورة املــصــريــني، كما يـــرّوج إعـــام النظام 
ــم صــلــب  ــ ــــي فــــي الــحــقــيــقــة داعــ ــا. وهـ ــانـ ــيـ أحـ
لــلــنــظــام االســـتـــبـــدادي نــفــســه، وقـــد فــاجــأت 
الــثــورة إســرائــيــل وصــدمــتــهــا، كما صدمت 
الــداعــمــني اإلقــلــيــمــيــني والــدولــيــني  مختلف 
لــاســتــبــداد فــي مــصــر.  ولــم تقف إسرائيل 
ــــداث الـــثـــورة، أو  ــــدي تــجــاه أحـ مــكــتــوفــة األيـ
ترضخ لدوائر الغرب الليبرالية التي دعمت 
والديمقراطية.  التظاهر  في  املصريني  حق 
حيث عادت إسرائيل الثورة املصرية بقوة 
ووضوح، وأطلقت مقوالت سياسية عديدة، 
معادية للثورة، تناغمت مع أفكار أساسية 
رّددهــا نظام مبارك ثم االنقاب العسكري. 
وفي مقدمة تلك املقوالت الربط بني الثورة 
والفوضى، والراديكالية، والتشدد الديني، 
في  بالتشدد.  املسلمني«  »اإلخـــوان  ووصــم 
الدوائر  املقابل، دعمت إسرائيل مبارك، ثم 
املقربة منه، مثل عمر سليمان، ثم املجلس 
الــعــســكــري، بــاعــتــبــارهــا الـــدوائـــر املــرتــبــطــة 
تــاريــخــيــا بــاتــفــاقــيــة الـــســـام مـــع إســرائــيــل، 
الداعم  األميركية  املصرية  العاقات  وفلك 
لــتــلــك االتـــفـــاقـــيـــة. أخـــيـــرا، تـــوضـــح الــوقــائــع 
الــســابــقــة حــجــم الـــزلـــزال الــــذي مثلته ثــورة 
ــذه  ــــت هـ ــاولـ ــ ــيــــف حـ ــــل. وكــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر إلسـ ــايـ ــنـ يـ
األول.  يومها  مــن  الــثــورة  على  االنقضاض 
ــــداواٍت هائلة،  وكــيــف أن الــثــورة واجــهــت عـ
ربـــمـــا لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا بــالــشــكــل الــكــافــي، 
أو فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب، املـــواطـــن الـــعـــادي 
أو نشطاء يناير. ولــهــم فــي ذلــك ألــف عــذر. 
ولكن تبقى قــراءة التاريخ ورصــده بأمانة 
املاضي وتراكم  للتعلم من   

ً
 ضرورية

ً
مهمة

الخبرات.
)كاتب مصري في لندن(

السودان وإريتريا... رهان الحدود

في ذكرى الثورة اإليرانية

استعادة صدمة إسرائيل في 25 يناير

عن دروس أزمة التعليم 
في تونس

فشلت الدولة 
السودانية في 

احتواء الهويات 
المتعددة المنحصرة 

في الواليات ذات 
الحدود الدولية

بعد وفاة حافظ 
األسد، أصبح تعامل 

وريثه مع إيران 
مختلفًا كليًا

لم تقف إسرائيل 
مكتوفة األيدي تجاه 

أحداث الثورة، أو 
ترضخ لدوائر الغرب 

الليبرالية

آراء

عيسى الشعيبي

يــبــدو أن آخــر عـــدوان إسرائيلي على ضــواحــي دمــشــق، فــي أواخـــر الشهر املاضي 
التموضعات  على  الكلفة  وباهظ  الــوطــأة  كــان شديد   ،)2019 الثاني  كانون  )يناير/ 
الذي  العبري  اإلعــالم  تقارير  إلــى  باالستناد  ليس  السورية،  األراضـــي  في  اإليرانية 
أسهب في تعداد املواقع واملستودعات والبطاريات املستهدفة في تلك املوجة الواسعة 
الثوري،  الحرس  قــادة  فعل  ردود  بالوقوف على  أساسًا  وإنما  الجوية،  الــغــارات  من 
والتمّعن فيما فاضت به مدفعية آيات الله الكالمية الثقيلة من رشقاٍت لفظيٍة هادرٍة 
 أكثر من أي غاراٍت 

ً
وغير مسبوقة. من الواضح أن غارات يناير الفائت كانت مؤملة

سابقة، على األقل منذ الغارات على قاعدة التيفور في إبريل/ نيسان املاضي، وأنها 
 من سابقاتها، إذ جرت في وضح النهار ألول مرة، 

ً
انطوت على رسائل أكثر بالغة

واعترفت بها الحكومة اإلسرائيلية عيانًا بيانًا، على غير عادتها، وأفضت إلى أشد 
تالوم من نوعه بني طهران املخذولة وموسكو املتهمة بتعمية منظومة الدفاع الجوي 
 من حــٍس ُممّض بفداحة 

ً
أوال املوجة. على خلفية متشكلة؛  بــدء تلك  لــدى  إس 300 

في  كبير  وثانيًا من شعوٍر ساحٍق بخذالن شريك  واألنــفــس،  العتاد  في  الخسائر 
 
ً
معركة واحدة ضد عدو واحد، ارتفعت عقيرة قادة الجمهورية اإلسالمية صارخة

كــالٍم  كــل  سقف  الهمايونية  هم 
ُ
تهديدات واخترقت  األمـــور،  وعظائم  والثبور  بالويل 

معقول، بل وفاقت كل ما درجت عليه التّرهات اإليرانية املحفوظة عن ظهر قلب، مثل 
إغالق مضيق هرمز، إزالة إسرائيل من الخريطة في سبع دقائق فقط.

ال يتسع املقام الستعراض كل ما تفّوه به قادة الحرس والجيش اإليراني من معلقات 
هجاء بعد الغارات أخيرًا، أين منها الشاعر املخضرم الُحطيئة، ولذلك ُيكتفى هنا بذكر 
»معلقتني« أعجميتني جاد بهما خيال املاللي الجامح؛ األولى جاءت في تصريحات 
قــائــٍد فــي الــحــرس، يصفه محبوه أنــه كيسنجر طــهــران الــحــاذق، قــال فيها »شعرًا« 
والثانية  العقلية،  األمــراض  إلــى مستشفى  ُيدخل صاحبه  كله،  الغرب  موّجهًا ضد 
التقليدية ضد الشيطان األصغر، لكنها  أتت في معرض همروجة الوعيد والتهديد 
همروجة بّزت، هذه املرة، كل ما تفتقت عنه العقلية اإليرانية، ففي غمرة فائض ردود 
الفعل اإليرانية، املثيرة للسخرية السوداء، وعد كيسنجر طهران، بنبرٍة جاّدة جدًا، 
وبالصوت والصورة، أن بالده تخطط لتحويل البيت األبيض إلى حسينية عام 2065، 
حيي فيه مراسم كربالء، وأنها ستحتفل بليالي القدر في قصر فرساي، وستقيم 

ُ
وت

البريطانية في  الحكومة  املنتظر )15 شعبان( في مقر  املهدي   بيوم ميالد 
ً
احتفاال

قصر بكنغهام، فيما ستصبح الزيارة إلى القدس كالزيارة إلى شيراز.
واستطرادًا ملا درج عليه الخطاب اإليراني من تهويٍل ومبالغات، أكد قائد سالح الجو 
الذين  النسور  أن هــؤالء  الــجــدد؛  الطيارين  املتقادم جــدًا، في حفل تخريج دفعة من 
على  فيه  ون 

ّ
ينقض الــذي  لليوم  يتحّرقون شوقًا  والقاذفات  املقاتالت  إلى  يفتقرون 

إسرائيل، للقضاء على الغّدة السرطانية املتوّرمة، وأن ما يشغل بال الجنرال، بحسب 
بخيار  لنفسها  تحتفظ  نــوويــٍة  دولــٍة  أفعال  ردود  ليست  العرمرمي،  التصريح  ذلــك 

شمشون، وإنما كيف سيدفن اإلسرائيليون قتالهم في ذلك اليوم.
 من 

ً
 ال تزال عالقة

ً
أعادت هذه امللحمة اإليرانية االفتراضية إلى الذهن ذكرياٍت مريرة

حرب عام 1967، يوم هدر على موجات األثير صوت مذيع صوت العرب الشهير، 
 »تجّوع يا 

ً
أحمد سعيد، متوعدًا إلقاء إسرائيل في مياه البحر األبيض املتوسط، قائال

سمك«، فإذا بها تلقينا إلى الصحراء في غضون ستة أيام، األمر الذي ال مفر معه من 
 جارحًا وهذه العنتريات 

ً
عقد مقارنٍة تعافها النفس، بني تلك األقوال التي ذهبت مثال

املتصّببة أحالم يقظة وهذيان. خالصة ما ينبغي قوله، تعقيبًا على كل هذه التّرهات، 
إن العرب واملسلمني قد شبعوا حد االمتالء من هذه الوعود والتوعدات، وبات لديهم 
ما يكفي، ويفيض، من خيبات األمل املتراكمة على مر السنني، فعلى ِرسلكم، أيها 
املمعنون في استغفال الشعوب، املتمادون في استثمار عوامل الجهل والفقر واألمية، 

والسذج من الناس، ال سيما في البلد الذي يخنقه الحصار.

معن البياري

لطلب مؤسسة متحف  االحتالل اإلسرائيلية  أال تستجيب سلطات  كان متوقعا 
محمود درويــش في رام الله إصــدار تصريحي دخــول اثنني من األعضاء العرب 
)أربعة وخامستهم كاتبة صينية( في لجنة التحكيم للجائزة العاملية للرواية العربية 
القصيرة  القائمة  فــي  الست  الــروايــات  إعــالن  فــي  للمشاركة  فلسطني،  )الــبــوكــر( 
ثقافيتني  فعاليتني  وفــي  طبعا(،  والشرقية   ،

ً
بــداهــة )املحتلة  الــقــدس  فــي  للجائزة 

األربعة  مون 
ّ
املحك أال يسلك  الــلــه. وكــان طبيعيا جــدا  فــي بيت لحم ورام  خــريــني 

ُ
أ

ريدها إسرائيل لعبورهم إلى الضفة الغربية والقدس، وهي منحُهم 
ُ
الصيغة التي ت

ه ما سّمته عضو لجنة 
ّ
تأشيراٍت من إحدى سفارات دولة االحتالل. وجاء في محل

ه في أثناء مشاركتها 
ْ
التحكيم، السعودية فوزية أبو خالد، »بيانا شخصيا« أشهرت

من عّمان، بتقنية »فيديو سكايب«، مع زمالئها )باستثناء الصينية التي شاركت 
في الفعاليات في فلسطني(، وأوضحت فيه أن »إعالن القائمة القصيرة من مقر 
املسرح الوطني الفلسطيني بالقدس ال يعني لي شخصيا بأي حال من األحوال، 
مني بالطبع، القبول، وال قيد أنملة، بتطبيٍع مع االحتالل الصهيوني 

ّ
وال لجنة املحك

لفلسطني، بل هو إعالن رمزي لتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني ونضاالته، 
أّجلت حلم زيارة  أبو خالد إنها  ..«. وقالت  الجائزة  في عمل ثقافي عربي، كهذه 
الــذي تم  القدس إلــى حني تحّرر كامل التراب الفلسطيني«، وقــد القــى هــذا البيان 
االستماع إليه، في أثناء إعالن القائمة القصيرة، استحسان أعضاء اللجنة ورئيس 
مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، وحضور الفعالية )ومتابعيها في وسائل 

التواصل االجتماعي(.
سلوك دولة االحتالل متسق تماما مع سياساتها التعسفية ضد أي اتصال ثقافي 
 
ً
شرقية اعتبارها  ترفض  التي  القدس  مع  وخصوصا  وأهلها،  فلسطني  مع  عربي 
التي ال تعد للتنغيص على  ت عليه، قبل موقعة »البوكر«، عراقيلها 

ّ
، وقد دل

ً
وغربية

اٌب عــرب، مثل عدم إصدارها أي تصريح 
ّ
له كت ُيدعى  كل نشاط فلسطيني ثقافي 

دخول ألّي مدعّو منهم ملعرض فلسطني الدولي للكتاب في مايو/ أيار املاضي. وال 
الثقافة العربية«  التي واجهت بها فعالياِت »القدس عاصمة  نسى الحرب الشرسة 

ُ
ت

مقّررا  كان   
ً
أنشطة واالعتقاالت،  واملداهمات  بالقوة  منعت،  عندما   ،2009 العام  في 

انتظامها في القدس )املحتلة طبعا، الشرقية بداهة(، في انطالقة فعاليات ذلك العام، 
فجرت االحتفاليات واألنشطة، بمشاركاٍت عربية رسمية وأهلية، في الضفة الغربية 
وقطاع غزة )منع االحتالل إقامة أنشطة في الناصرة(. ومعلوٌم أن قرار تعيني 2009 
خذه وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم في 

ّ
عام »القدس عاصمة للثقافة العربية« ات

الله أبو السيح،   لطلب وزير الثقافة الفلسطيني، عطا 
ً
مسقط في العام 2006، تلبية

في الحكومة التي ترأسها رئيس املكتب السياسي لحركة حماس حاليا، إسماعيل 
)البريطانية أصال، واإلماراتية  العربية  للرواية  البوكر  أبو هنية.  خال بيان جائزة 
تفاصيل بشأن عسف  أي  الفائزة من  الــروايــات  أسماء  بإعالن  الخاص  التمويل( 
سلطات االحتالل، واكتفى بإيضاح أن رئيس لجنة التحكيم وثالثة من أعضائها 
من  )الحكواتي(  الفلسطيني  الوطني  املسرح  في  الصحافي  املؤتمر  في  شاركوا 
الــســت مــن القدس  الــروايــات  عــّمــان، عبر »الفيديو ســكــايــب«، وبـــأن اختيار إعـــالن 
الجائزة باختيار مركٍز يعّبر عن  الــذي اعتمدته  السنوي  النهج  إطــار  إنما هو في 
د هذا األمر 

ّ
الثقافي العربي كل عام، لتعلن منه قائمتها القصيرة. وقد أك املشهد 

رئيس مجلس األمناء، ياسر سليمان، مشّددا على النظر إلى القدس باعتبارها من 
حواضر الثقافة العربية، كانت وال تزال كذلك، وأن من املهم حضوُرها على خريطة 
تركيزهما على هذا  الجائزة  وبيان  كان جّيدا من سليمان  وربما  البوكر.  جائزة 
مني عرب 

ّ
األمر، من دون إحالٍة إلى بطوالٍت مّدعاة بسبب منع املحتلني قدوم محك

 
ً
إلى فلسطني، ومن دون االنشغال بأي جداٍل يبعد »البوكر« عن مضمونها جائزة

 للرواية العربية. 
ً
مقّدرة

محمد طلبة رضوان

في مقهى بالدوحة، جلسنا، نظر في موبايله، وابتسم في حسرة:
- تخّيل، محمود عباس يقول إنه يعمل من أجل مستقبل إسرائيل!

- محمود عباس مني؟
- بتاع فلسطني، يا عم.

-عباس آه، عارفه، ما له بقى؟
- بيشتغل ألمن إسرئيل ومستقبل شبابها.

- طب ما أنا عارف.
ز، الرجل بيقول كده بنفسه.

ّ
- يا بني رك

- بيقول؟!.. بيقول ازاي؟ .. تالقيه تسريب.
- شكله كده.

سحبت نفسا عميقا من معسل »السلوم« املصري، وقلت له معلقا: املثل يقول: »إذا 
قّرر أحدهم أن يغتصبِك ولم تستطيعي مقاومته فاستمتعي«. .. ضحكنا، وتجاوزنا 
إلى »يوتيوب« ألسمعه بنفسي، كتبت  التسريب، دخلت  األمــر. في الصباح تذكرت 
البحث »تسريب محمود عباس«، جاءني صوت صائب عريقات يقول:  في محّرك 
»نتنياهو مش معطيهم شي«.. ليس هذا إذن، بحثت في النتائج التالية، ال يوجد شيء، 
تركت »يوتيوب« إلى »غوغل«، ليس في نتائج األخبار أي شيء يشير إلى تسريباٍت 
مصر.  فــي  الدستورية  للتعديالت  ملعارضني  جنسية  تسريبات  فقط  فلسطينية، 
فتحت موقع »العربي الجديد«، ألفاجأ بأنها كانت »تصريحات«، أي أن محمود عباس 
قال هذا في عالم »الشهادة«، يسمعه الناس، ويرْونه، وهو يعلم أنهم يسمعونه ويرونه، 

ه، كان هذا حقيقيا إذن..؟!
ْ
وهم يعلمون أنه يعلم أنهم يسمعونه ويرون

قضية  والنضالي،  الوطني  العمل  بوصلة  هي  الفلسطينية  القضية  أن  على  ترّبينا 
الــعــرب األولــــى الــتــي يــجــاهــد مــن أجــلــهــا الــجــمــيــع، عــلــى اخــتــالفــاتــهــم األيــديــولــوجــيــة، 
مواقف  بعض  نعتبر  كنا  كــل قضية عظيمة.  االنــتــهــازيــون، شــأن  بها  يتاجر  فيما 
ياسرعرفات نوعا من االستسالم والتراخي. كنا نتعامل مع أي »مهّون« من شأن 
تحرير  بــأن  يوما  يقيننا  نفقد  لــم  إننا  بــل  »خــائــنــا«،  بوصفه  الفلسطينية  القضية 
الرئيس في  السبب  املحلية، وأن وجــود إسرائيل هو  فلسطني مقّدم على قضايانا 
نهاية  في  يكمن  واإلقليمية،  املحلية  للقضيتني،  الحل  بداية  وأن  حولها،  من  ف 

ّ
تخل

إسرائيل. اآلن، يصّرح رئيس السلطة الفلسطينية، التي من شأنها أن تقاوم املحتل، 
فهذه هي وظيفتها الوحيدة وداللة كونها سلطة فلسطينية، إنه يعمل من أجل أمن 

إسرائيل، ومستقبل شبابها!
 
ً
اشتعل الربيع العربي في منطقتنا للتخلص من أنظمٍة رأى في أدائها الكثيرون عمالة
تستوجب اإلزاحة واملحاكمة، فيما رأى آخرون فشال وفسادا واستبدادا، وانسدادا 
أحــٌد من  لم يتوّرط  الرغم من ذلــك،  السياسية يحول دون تطّورها. على  الحياة  في 
»مجرمي« هذه األنظمة يوما في تسريب. ال تصريح، بهذا املستوى. حسني مبارك 
تماما.  العكس  كان على  أكثرهم جنونا،  القذافي  يفعلها، معمر  لم  تطبيعا  أكثرهم 
الـ »مو مانع«، كانت  أتحّدث عن »الخطاب« ال الفعل، الحد األدنــى من اإلنكار، بشار 
مقتضيات خطابه تحول دون أن يفعلها، فضال عن بعض العقل، وقليل من الحياء 
بالضرورة.. فما  للقضية،  املنحاز  الجمعي،  الشعور  والحشمة، ومراعاة  السياسي، 

الذي يحدث؟
انتقل عباس من مربع االستسالم الذي كنا نتهم به عرفات إلى مربع »االنسجام« 
الذي أشرت إليه ممازحا صديقي في املقهى، وأنا أتصّور أن األمر مجرد »إشاعة« أو 
على األكثر »تسريب« لرجٍل يتحدث إلى مسؤول إسرائيلي في مأمن من آذان بني 

وطنه.. إن جاز نسبة الوطن إلى رجل املستقبل اإلسرائيلي!
السيسي، عسكري فاشل، ونتاج  الفتاح  دائــم، حــول حقيقة عبد  في مصر، حــوار 
طبيعي ملنظومة مبارك، أم »جاسوس« نجحوا في زرعه لتخريب البلد بشكل ممنهج، 

كما فعلوها من قبل في سورية، مع إيلي كوهني؟ 

كيف ستدفن إسرائيل قتالها؟ »البوكر« في القدس

تسريبات محمود عباس
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فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

تصاعدت اإلشكاليات الحقوقية لدول املهجر 
ــة  ــ الـــغـــربـــي، ومـــواطـــنـــيـــه املـــســـلـــمـــني، فــــي اآلونـ
األخيرة، مع صعود اليمني املتطّرف، بشقيه، 
الــعــنــف الــفــكــري ضـــد املــســلــمــني أو الــتــوظــيــف 
ــــري، فــي  ــكـ ــ ــفـ ــ الــــســــيــــاســــي لــــخــــطــــاب الــــعــــنــــف الـ
املسلمني كمسلمني.  الغربية ضد  املجتمعات 
وهــنــا نــحــتــاج مــقــدمــة مهمة فــي هـــذا الــصــدد، 
وهي أن معادلة الحقوق املدنية التي أنجزها 
الغرب، بعد مساحة كفاح مدني، مع السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــلـــعـــهـــود الـــقـــيـــصـــريـــة واملــلــكــيــة 
املــطــلــقــة، ودور الــكــنــيــســة وخــطــابــهــا الــديــنــي 
فــي قــمــع الــحــقــوق الــفــرديــة، والــفــكــر الفلسفي 
فاعلة  مــواد دستورية  إلــى  والعلمي، تحّولت 
الــيــوم، فــي مــشــروع الــدولــة الــحــديــثــة. استفاد 
من هذه املواد الاجئون من العالم الجنوبي، 
املــتــعــّددة، وحظيت  املسلم  الشرق  بلدان  ومــن 
واملــواطــنــة،  الــلــجــوء  أعـــداد كبيرة منهم بحق 
ــواء حــقــوقــيــة وشــفــافــيــة، ضمنتها  ــ تــحــت أجــ
ــواد، وقــد تــحــّولــوا الــيــوم إلــى جـــزٍء من  تلك املــ
ــنـــي، والـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة  الــنــســيــج الـــوطـ
للدول الغربية. وبالتالي هذا الدور في التقّدم 
املدني ال ُينكر فضله، وإن بقي مسار التفاضل 
ال  قائما  حقا  والفلسفي  السياسي  والتقييم 
يــجــوز أن ُيــســقــط. مــنــتــجــات الـــدولـــة الــغــربــيــة، 
بــمــعــنــاه الحقيقي  الـــعـــاملـــي،  الـــســـام  لــصــالــح 
لــكــل أهـــل األرض، وخــصــوصــا عــالــم الجنوب 
ــــذي تـــعـــّرض، فـــي ظـــل الــعــهــود االشــتــراكــيــة  الـ

سمير سعيفان

ــافـــي  تــــــقــــــّدم فـــــصـــــول أحـــــــــــداث مـــقـــتـــل الـــصـــحـ
ا في الهواء 

ً
السعودي، جمال خاشقجي، عرض

الغطاء،  ترفع  فهي  الدولية،  للسياسة  الطلق 
 ملـــا يـــمـــارس فـــي الـــخـــفـــاء، حيث 

ً
وتـــقـــدم مـــثـــاال

الــفــرص،  السياسة وانــتــهــازهــا  أالعــيــب  تظهر 
ــــداث لــاســتــفــادة منها أو  واســتــخــدامــهــا األحـ

 للتخلص من مشكلة ما. 
ً
جعلها مناسبة

ــا مـــشـــهـــًدا مــثــيــًرا  ــهـ ــّدم الــجــريــمــة بــحــد ذاتـ ــقـ تـ
لــإعــام. صــحــافــي ســعــودي يــدخــل قنصلية 
بـــــاده فـــي إســطــنــبــول فـــا يـــخـــرج مــنــهــا، ثم 
ينكشف األمـــر عــن جــريــمــٍة، ويــبــدأ الضجيج 
ا  بــاالرتــفــاع، وتــبــدأ أحــداثــهــا بالتكشف جــزًء
بعد آخــر، على نحو مشّوق. وصــف أحداثها 
املـــرّوعـــة وبــعــض الـــحـــوار الــــذي دار وكــلــمــات 
خاشقجي أنه ال يستطيع التنفس، ثم حكاية 
الــتــقــطــيــع بــاملــنــشــار، واخــتــفــاء أجــــزاء الــجــثــة، 
وبقاء موضعها غير معروف، أو أنه معروف 
وال يعلن، وربما يتم اإلعان عنه عند الحاجة، 
وحكاية املتعهد املحلي، ثم انكشاف عاقاته 
بالسعودية، واإلسراع لتنظيف املكان إلخفاء 
التركية  املراقبة  وكاميرات  للجريمة،  أثــر  أي 
املــتــربــصــة بــكــل مــا دخـــل إلـــى القنصلية ومــا 
ــار الــســعــودي  ــكـ خـــرج مــنــهــا، ومـــحـــاوالت اإلنـ
ثم االعــتــراف تحت الضغط. ثم الــســؤال الذي 
اللجوء لهذه  بقي مــن دون جـــواب عــن سبب 
من  الرغم  على  القتل،  في  املنشارية  الطريقة 
وجـــــود أســـالـــيـــب أخـــــرى تــبــعــد أي دلـــيـــل عن 
ــداث تمثل  ــ الــقــاتــل الــحــقــيــقــي... كـــل هـــذه األحــ
اإلعامي.  للجذب   

ً
نموذجية  

ً
بوليسية  

ً
روايــة

والــلــيــبــرالــيــة الــحــديــثــة لــلــغــرب، والــرأســمــالــيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، لـــعـــزل تــصــنــيــفــي وقـــهـــر ســيــاســي 
في  توحش  إلــى  تحّولت  اقتصادية،  وهيمنة 
دعـــم انــقــابــات أو اســتــبــداد، أو حــتــى حـــروٍب 
موجهة داخل ذلك العالم املصنف بالجنوبي.

وال ُيمكن أبـــدًا أن ُيــقــّر االنــتــخــاب الــعــرقــي، أو 
مطلقا  مرجعا  للشمال،  البشرية  الجغرافيا 
للفلسفة االجتماعية وتاريخ األمم والشعوب، 
طرح قضايا النقد والتقييم في ظل هذه 

ُ
وأن ت

القواعد، بل بتحرير األزمة اإلنسانية، وتأثير 
أو االجتماعي  الديني  أمــٍة وخطابها  إرث كل 

أو القومي، على ذاتها وعلى محيطها.
ــــني املـــصـــدر  ــرق بـ ــ ــفـ ــ ومــــــن الــــــضــــــروري فـــهـــم الـ
ــة، وتــــاريــــخ  ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــربــ ــتــــجــ الـــفـــلـــســـفـــي والــ
التسلسل املعرفي والحضاري لإنسانية. هنا 
نحكم أو نفترض أين تفوقت مسارات التقّدم، 
واألمن االجتماعي بما فيه السعادة األسرية 
والــكــرامــة الــفــرديــة، وهـــذا الــحــوار املنصف لم 
تصنع له منّصة مستقلة كافية أبدًا، ولم يمنح 
 في حوار األمم ومنّصته الدولية، وال 

ً
مساحة

حوار الشعوب في ظل سقوط تكافؤ الفرص، 
بــني حــكــومــات منتخبة فــي الــغــرب وشــعــوب 

مقهورة في الشرق.
ويحتاج تقييم عطاء التجربة املدنية، للدولة 
الغربية الحديثة إلى رؤيٍة تفكيكيٍة، ال مجرد 
ــزّكــي الــغــرب باملطلق، 

ُ
بــروبــاغــنــدا إعــامــيــة، ت

والــدســتــوريــة،  املعرفية  نجاحاته  ثبتت  وإن 
ــع وأيــــن هـــو املــســتــقــبــل الـــذي  ــواقـ ولــكــن أيــــن الـ
االجتماعية  الــعــدالــة  تمّكن  فيه دالئـــل  نــرصــد 

ــة، أصـــــيـــــب الـــجـــمـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ حــــــني وقـــــــــوع الـ
بــالــدهــشــة، لــكــل هـــذه األهــمــيــة الــتــي اتــخــذهــا 
مقتل شخص واحــد، في حني أن مئات آالٍف 
فــي سورية  مــدى ثماني ســنــوات  قتلوا على 
ـــتـــل قــبــلــهــم فـــي الـــعـــراق 

ُ
والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا، وق

كثيرون، ولــم تأخذ تلك األهمية، ولــم يحدث 
كل هذا الضجيج، ولم يسَع أحد ملعاقبة أحد. 
وقـــبـــل تــقــطــيــع خــاشــقــجــي بــاملــنــشــار، كـــم من 
مـــعـــارض ســـعـــودي وغــيــر ســـعـــودي اختطف 
ــم نــســمــع عنهم  وقـــتـــل واعـــتـــقـــل واخـــتـــفـــى. ولــ
ا. ونحن نعلم أن كل هذا يحدث والعالم 

ً
شيئ

 
ً
كله يعلم، ولكن تبقى أدلته وأخباره مخفية
ومـــرتـــكـــبـــوه مــجــهــولــني. بــيــنــمــا هــنــا جــريــمــة 
مرغًما  بفعلته  مرتكبها  اعــتــرف  مــوصــوفــة، 
بعد إنكار، وبعد أن تمت مواجهته بأدلٍة لم 
لــلــعــامــة بــعــد، وإنــمــا اطــلــعــت الخاصة  تنشر 
عليها. يكاد من أعطى األمر بالقتل واملسؤول 
عن الجريمة يقول ها أنــذا، وثّمة إثباتات لم 
ولن تعلن، ألن إعان ذلك سيفسد اللعبة على 
الجميع، فهم يريدون الثمن، وال يريدون رأس 
مــن أعــطــى األمـــر بــالــقــتــل. ولــكــن يــتــم التهديد 
أكـــثـــر، واملـــطـــالـــبـــة بتحقيق  بــنــشــر تــفــاصــيــل 
أيــدي السعودية،  دولــي إلخـــراج القضية مــن 
يبدأ، ألن ال مصلحة  لن  التحقيق  هــذا  ولكن 

ألحد بذلك.
ــة عــلــى  ــمـ ــريـ ــتــــي حــــدثــــت الـــجـ ــا الــ ــيـ ــركـ بـــــــدأت تـ
أراضيها، ويبدو أنها تمتلك معلومات وأدلة 
واإلعــان  تباًعا،  الجريمة  أخبار  نشر  كثيرة، 
عــن امــتــاكــهــا أدلــــة، مــن دون أن تــنــشــرهــا، إذ 
ال مــصــلــحــة لــهــا فـــي نــشــرهــا، لــكــنــهــا أطــلــعــت 
قـــادة دول كــبــرى على مــا لــديــهــا، فــي نــوع من 

األصلية  الــصــراع  فــكــرة  على  بــنــاء  الجنسني، 
ــــرأة بــغــض الــنــظــر عن  لــلــتــيــار، بــني الــرجــل واملـ
أي ديــن أو مذهب أخــاقــي(، لــم يــعــودا يقفان 
املسلمني،  من  الغربيني  املواطنني  قناعة  عند 
بــاحــتــرام تــوجــهــات وعــقــائــد كــل مجتمع وكل 
فرد، وااللتزام القانوني والشراكة الدستورية 
الغرب.  في  مدني  مجتمع  لكل  والتعاضدية، 
به،  القناعة  اإلنــســانــي، توسعت  األصــل  فهذا 
وهــنــاك حـــرٌص، وإن ضعفت األدوات وبعض 
العوائق التي استقدمت من الشرق، في تقليل 
سرعة النشر الثقافي له في أوساط املسلمني، 
أننا  الــيــوم  الغربيني  املسلمني  خــطــاب  أن  أي 
مواطنون غربيون نحتكم للدستور، ونحافظ 
عـــلـــى هــويــتــنــا اإلســـامـــيـــة بـــمـــوجـــب مــــــواده، 
واخــتــافــنــا مــع أي تــيــار أو ديـــن ال يــمــنــع من 
الجديد.  وطننا  لصالح  والتضامن  التواصل 
اليميني/  للتحالف  كافيا  هنا  األمــر  يعد  لــم 

لــه، وفرصة ملزيد من  السمسار مصدر فائدة 
االبتزاز.

ــلــك بــأي 
ُ
محمد بــن ســلــمــان، الــســاعــي إلـــى امل

ثــمــن، والـــذي ُيشتبه بــأنــه هــو مــن أمــر بهذه 
الجريمة، يسعى إلى فعل كل شيء للخروج 
مــن هــذه الــورطــة، فقد اعــتــرف بــأن الجريمة 
وقــعــت فـــي قــنــصــلــيــة بــــاده فـــي إســطــنــبــول، 
ووجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة الـــتـــهـــم، واعــتــقــلــت 15 
ــا«، وبـــــــدأت بــــإجــــراء مــحــاكــمــة عــلــى  ــًمـ ــهـ ــتـ »مـ
الــطــريــقــة الــســعــوديــة، ال عــاقــة لــهــا بالحق 
والــــعــــدل، فــمــن نــفــذ الــجــريــمــة ال ُيــــــدان ألنــه 
رئيسه.  مــن  وبطلب  وظيفته،  بحكم  نفذها 
ــام هــــذه املــحــكــمــة ســيــقــررهــا الـــبـــازار  ــكــ وأحــ
ــتـــوح لـــدفـــع »ديـــــة«  ــفـ ــــي املـ ــــدولـ الـــســـيـــاســـي الـ
ــــدى مــحــمــد بــن  لـ ــع  ــانـ دم خـــاشـــقـــجـــي. وال مـ
ســلــمــان مـــن إيـــقـــاع عــقــوبــة الــســجــن لبعض 
بــإخــاص، وحتى  السعوديني ممن خــدمــوه 
ــــدام آلخـــريـــن، لــيــكــونــوا كــبــش فـــداء عنه،  اإلعـ
كما يسرع أمام أعيننا إلى تقديم التنازالت 
لنيل رضــى تــرامــب، واألهــم رضــى إسرائيل، 

الــجــنــســانــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن خـــاف تــيــاري 
ــه يـــتـــحـــد فــــي حــصــار  ــ ــذا الـــتـــحـــالـــف، إال أنــ ــ هــ
مسلمي الغرب، وهذه إشكالية ثقافية مدنية 
وسياسية فلسفية، فاألصل في تعزيز ثقافة 
املجتمع املدني أن يتمتع الجميع بهذه الروح، 
مستقبل  لتحقيق  والــتــضــامــن  ــرام  ــتـ االحـ مــن 
أفـــضـــل، لــوطــنــهــم ولــعــاقــات أجــيــالــهــم. وهــنــا 
خـــطـــورة الــســلــوك الـــضـــاغـــط، لــقــهــر املــســلــمــني 
لــلــتــخــلــي الــضــمــنــي عـــن إســـامـــهـــم، وتــجــريــم 
ــي األســــــــرة والـــطـــفـــولـــة، الــقــيــم  ــرق فــ ــشــ قـــيـــم الــ
التي تقوم على املــودة والــتــراحــم، من دون أن 
 أو امــرأة، ومن دون أن 

ً
تحرم أي إنسان، رجا

ثقافة  تمارسها  قهرية،  سلوكيات  ألي  تــبــّرر 
على  الشرق  من  اجتماعية  أو  دينية  َمَرضية 
املــرأة، لكنها ال تسقط الحياة اإليجابية التي 
املتنور  املستقل  والعقل  األســـري،  الـــود  ز 

ّ
تــعــز

املدني  الــتــوازن  هــذا  رفــض  املسلمني.  لشباب 
ــغـــرب،  الــــدســــتــــوري ملـــواطـــنـــة املــســلــمــني فــــي الـ
غيرهم،  دون  ترغمهم  مشاريع  على  والعمل 
وإن لـــم تــعــلــن رســمــيــًا، عــلــى اإلقــــــرار الــقــهــري 
بــتــخــلــف )إســـامـــهـــم( كـــإســـام مــطــلــق، ولــيــس 
انــــحــــرافــــات وّعــــــــاظ، وإشــــعــــارهــــم بــدونــيــتــهــم 
املسلم،  للشرق  منتمني  باعتبارهم  األصلية 
انــدمــاج  تمنع  عميقة،  سياسية  ــة  أزمـ ــشــّكــل 

ُ
ت

املــســلــمــني فـــي الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة املــدنــيــة، 
أبارتايد  فــي  املسلمني  لعزل  مقدمة  هــي  فهل 
ــا هـــو الـــطـــريـــق املـــدنـــي املــتــاح  اجــتــمــاعــي؟ ومــ

للكفاح أمام هذا الفكر العنصري؟
)كاتب عربي في كندا(

فــتــبــدأ الــتــســريــبــات عــن مــشــاريــع تــقــارب بني 
الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل، وإســـرائـــيـــل بــارعــة 
هـــي األخــــــرى بــاســتــغــال األحــــــــداث. واألمــــم 
املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، كما تركيا، 
محايد،  دولــي  بتحقيق  مطالبني  يضغطان 
ال  معنوية  سلطة  املنظمتني  لــهــاتــني  ولــكــن 

تأثير يذكر لهما.
إنـــهـــا مــســرحــيــة ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز، وبـــــازار 
مفتوح في الهواء الطلق، وتقّدم هذه املسرحية 
 ملــشــاهــدة حــالــة مشخصة 

ً
مــع بــازارهــا فــرصــة

لتعامل السياسة الدولية مع جريمٍة أو حدث 
 حًيا لدارسي السياسة، ولنا 

ً
ما، وتقدم مثاال

نحن املواطنني في هذا العالم املتوحش الذي 
يحكمه األقوياء، الذين يطبقون شريعة الغاب 
كــلــمــا احــتــاجــوا لــهــا، دفـــاًعـــا عـــن مصالحهم، 
الــعــراق، فالسياسة  بــل وجــرائــمــهــم مثل غــزو 
الــدولــيــة ال يــوجــهــهــا الــحــق والـــعـــدل أواًل، بل 
، وفق القاعدة الشهيرة 

ً
توجهها املصالح أوال

»الغاية تبّرر الواسطة«.
حتى  املنشارية،  الجريمة  أخــبــار  تهدأ  إن  مــا 
تعود لترتفع متصّدرة وسائل اإلعــام، وهذا 
ــــدة، مــنــهــا مــــدى تحقيق  عـــائـــد إلــــى عـــوامـــل عـ
الـــاعـــبـــني فــــي األزمــــــــة غـــايـــاتـــهـــم، وقـــــد حــقــق 
بعضهم مكاسب كبيرة أو صغيرة. وأصبحت 
لم  وربــمــا  عــصــرهــا،  تــم  ليمونة  القضية مثل 
يــعــد بــهــا الكثير مــن الــعــصــيــر. وقـــد ال نسمع 
 أو قد يعود بعضهم إلى النفخ 

ً
عنها مستقبا

فيها إن احتاجها، من أجل مزيد من ابتزاز بن 
املسؤولة  توقعه تصرفاته غير  الــذي  سلمان 

في مشكاٍت ترتد على اململكة ككل.
)كاتب وباحث سوري(

والطبقات  األعـــراق  كــل  وتــطــورهــا، وشمولها 
ــة الــغــربــيــة  االقــتــصــاديــة الــتــي ضــمــتــهــا الـــدولـ
التي  الــصــراع  الــحــديــثــة، وكــيــف نفهم قضايا 
ــــات الــقــهــر  ــــوجـ ــــود مـ ــعـ ــ ــثــــًا، وصـ تـــتـــفـــجـــر حــــديــ
املعيشي فــي طبقات واســعــة، وعـــودة مشاعر 
االنفصال، وأزمة الحفاظ على مستقبل ثابت 
لاتحاد األوروبي، وكيف نفهم تمّكن ماكينة 
املال والرأسمالية، من االتحاد في أميركا، مع 
املــفــهــوم الــكــنــســي املــســيــحــي لــلــعــرق األبــيــض، 
وفوزها عبر ترامب وفريقه، في تولي زعامة 
دون  مــن  للغرب،  قيادية  عاملية  عاصمة  أكبر 
أن يتمّكن فكر العدالة االجتماعية، على الرغم 
من كفاح مارتن لوثر كينغ من منعه أو منع 
نفوذه، وتوّحشه الشرس على الشعوب التي 
في عهود  األميركية  املتحدة  للواليات  لجأت 
سابقة. كل هذه ملفات ال ُيمكن تجاوزها في 
الـــحـــوار اإلنــســانــي املـــجـــرد، ملــجــّرد أن الــشــرق 
يعيش تحت أنظمٍة قهريٍة مستبدة. وعليه، ال 
يقبل رأي أي منصة شرقية أو فكرية يسارية 
مستقلة، عن التوظيف أو التعبئة الجنسانية 
يسارية،  قــوى  فيها  انخرطت  التي  املتطّرفة، 
وأصـــبـــحـــت أحـــــد مــــصــــادر الـــضـــغـــط والـــقـــهـــر 
ملــســلــمــي الــــغــــرب، بــــــداًل مــــن مـــعـــيـــار الــحــقــوق 

والعدالة االجتماعية.
الصعود  املقال، فهذان  إلى محور  هنا ندخل 
ــّرفـــة، )الـــتـــيـــار  ــتـــطـ الــيــمــيــنــي والــجــنــســانــيــة املـ
الــثــقــافــي املـــنـــاهـــض لــقــيــم األســـــــرة، والـــداعـــي 
القسوة الشعورية ضد األبــويــن، ورفض  إلــى 
عـــاقـــة الــتــكــامــل الــعــاطــفــي والــــوجــــدانــــي بني 

الضغط لتغيير السياسة السعودية السلبية 
تـــجـــاه تـــركـــيـــا. وأرادتـــــهـــــا، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
ترامب،  األحــمــق  الرئيس  مــع  للتقارب   

ً
فــرصــة

ــيــــطــــرة قـــــوات  وخــــصــــوصــــا فـــــي قـــضـــيـــتـــي ســ
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة  »البيدا« 
)الــــكــــردي( فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، وهــي 
تــتــبــع حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي املــصــنــف 
ــا، واعـــتـــقـــال الــقــس األمـــيـــركـــي، أنــــدرو  ــًيـ ــابـ إرهـ
برانسون، املعتقل منذ 2016 في تركيا بتهمة 
وقد  إرهابية،  منظمات  ومساعدة  التجسس، 
أحدث اعتقاله أزمة حادة بني تركيا والواليات 
املتحدة، فأطلقت تركيا سراحه بهذه املناسبة، 

وحدث تقارب.
ــان تــــرامــــب، الــــــذي يــشــبــه ســـلـــوكـــه ســمــســار  ــ كـ
عـــقـــارات بـــا أخـــــاق، ويــســعــى إلــــى اســتــغــال 
كــل حــدٍث لصالحه، ويقيس كــل شــيء بكمية 
الــنــقــود، ســعــيــًدا بــحــدوث الــجــريــمــة، فــقــد رفــع 
السعودية،  ولــي عهد  مــن  الــذي يطلبه  الثمن 
محمد بن سلمان، من دون الوصول إلى إدانة 
هذا الحاكم الشاب. ومنطق تصريحات ترامب 
السعودية  مــع  املــتــحــدة  الــواليــات  أن مصالح 
وصفقاتها الكبيرة أهم من تحقيق العدل في 
جريمة قتل شخص واحد أيا كان. ولكنه يرفع 
إن  حــّدة تصريحاته، ويقترب من بن سلمان 
الكثيرة  فــي تلبية أحــد طلباته  تـــرّدد األخــيــر 
غــيــر املــعــلــنــة، أو املــعــلــنــة، مــثــل تــمــويــل قـــوات 
الكردية في شمال سورية، ثم يعود  »البيدا« 
سلمان  بــن  عــن  الشبهة  ليبعد  بتصريحاته 
لــم يــضــغــط عليه   

ً
مــثــا بــعــد تلبيتها. ولــكــنــه 

ــة مــجــلــس الــتــعــاون الــتــي أحــدثــهــا  إلنــهــاء أزمــ
حـــصـــار قـــطـــر، فــمــشــكــات اآلخــــريــــن بــمــنــطــق 
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يا شعوبيي العالم اتحدوا بين األمس واليوم
كثيرة هي تعاريف الشعوبية، إال أنها جميعًا 
حركة  القرطبي،  اختصره  ما  حسب  تعني، 

»تبغض العرب وتفضل العجم«!
والباحث  الشعوبية  لتاريخ  الـــدارس  فــإن  لــذا 
بالتاريخ  يتلمسها  وأن  بــد  عــن وجــودهــا، ال 
بالتبغيض  املستهدفني  العرب  كــون  العربي، 
الــذهــن  إلــــى  مـــايـــتـــبـــادر  وأول  غـــيـــرهـــم،  دون 
بدايات النشاط الشعوبي في العهدين األموي 
الشعوبية  العناصر  بدأت  عندما  والعباسي، 
تنخر في جسد الدولة حسدا وغيرة أن أعتز 
ــة، بــعــد أن كــانــوا  ــ الـــعـــرب، وأصــبــحــت لــهــم دول
جـــنـــودا فـــي مــعــســكــرات امــبــراطــوريــتــي ذاك 
الزمان. ومن قراءة بسيطة لدسائس شعوبيي 
ذلك الوقت وأفعالهم، يتأكد للمتابع أن الهدف 
األول للشعوبيني إضعاف هذه الدولة، والعمل 
على هدمها أينما كانت ويتبني ذلك من الكره 
والحقد الذي يحمله الشعوبيون للعرب تحت 

شتى املزاعم وبشتى الوسائل.
العربية  الــدولــة  تركيبة  فــي  الشعوبية  وظلت 
عــصــيــة عــلــى االســـتـــئـــصـــال بــســبــب الــطــابــع 
ــذاك الــتــي الفــضــل فيها  اإلســالمــي لــلــدولــة آنــ
الشعوبيون  فاستغل  أعــجــمــي،  على  لعربي 
هــذا املــســاواة فــي الــوصــول إلــى مــراكــز قــرار 
املسلمني، وما أن وصلوا حتى تحولت الدعوة 

إلى  علي شريعتي  املفكر  بحسب  للمساواة 
حركة تدعو إلى تفضيل العجم على العرب، 
مــن خـــالل تــرويــج األفــكــار الــقــومــيــة وإشــاعــة 
الــيــأس مــن اإلســــالم.  ويبقى اســتــخــدام هذا 
الحال  بواقع  منوطا  الشعوبيني  من  السالح 
قــوة وضعفا، ففي  العربية  الدولة  الــذي عليه 
ــعـــف تـــصـــبـــح جـــلـــيـــة صــريــحــة  حـــــــاالت الـــضـ

وتتجسد بشن الحروب والفنت. 
ــوة، لــيــقــتــصــر  ــ ــقـ ــ ثــــم تــســتــتــر فــــي مــــراحــــل الـ
املفكرين والساسة،  نشاطها من خالل دس 
الحكام،  يتملقون  الــدولــة  فــي جسم  ودفعهم 
لتقلد  دنيئة،  بوسائل  الـــوالء  لهم  ويــظــهــرون 
املناصب والوظائف، تهيئة ملرحلة االنحطاط 

واالنقضاض.
أبــرز حــاالت االنحطاط  التاريخ أن  وقــد أثبت 
التي شابت مراحل الدولة عبر التاريخ كانت 
بفعل تغلغل أولئك االنتهازيني من الشعوبيني 
القرار  مراكز  إلــى  مفاصلها، ووصولهم  في 

والتاثير فيه.
وهــكــذا نــجــدهــم يــخــتــلــقــون الـــذرائـــع عــلــى مر 
مستخدمني  الــعــرب،  على  للتهجم  العصور، 
كل الوسائل للنيل منهم، ولم يوفروا وسيلة 
الــعــربــي وتــحــقــيــره واإلســـــاءة اليه  للحط مــن 
ــا يــخــتــلــقــون  ــبـ ــالـ ــل وغـ ــا بــ ــتـــخـــدمـــوهـ اال واسـ

اظهار  بغية  االساطير  ويــســردون  األكــاذيــب 
دونــيــة الــعــرب. هــو الــتــاريــخ يــتــكــّرر، وتتشابه 
الحقب الزمنية مع تعاقبها، حتى تكاد تكون 
مستنسخة عن بعضها لشدة تطابقها، فما 
أشبه اليوم باألمس، على أنه ليس تجنيا إذا 
قــلــنــا أن جــمــيــع شــعــوبــيــي الــعــالــم عــيــال على 
ــفــارســيــة الــتــي وضــع  املـــدرســـة الــشــعــوبــيــة ال
بــذرتــهــا أبـــو لـــؤلـــؤة املــجــوســي، والـــتـــي تبقى 
أســوأ أنــواع الشعوبية وأشــرهــا وقــد خرجت 
الكثير من االدباء والشعراء واملفكرين الذين 
تفننوا في شتم العرب باقذع االوصاف، وفي 
مــقــدمــتــهــم الــفــردوســي صــاحــب الــشــاهــنــامــة 
صنعة  ملحترفي  معجما  كتابه  أصبح  الــذي 
كثيرين  لشعوبيني  ومــرجــعــا  الــعــرب،  بغض 

معاصرين، يغذون منه أحقادهم. 
ــذا الــحــقــد  واملـــالحـــظ فـــي عــصــرنــا تــنــامــي هــ
في  مبالغة  ال  بــل  ملحوظ،  بشكل  الشعوبي 
الــقــول إن العمل جــار على قــدم وســـاق، وفق 
قوى  مــن  وتشجيعا  دعــمــا  تلقى  مخططات 
عاملية ومؤسسات وظفت له شعارات براقة. 
وقد وجدت ضالتها ببعض أبناء املنطقة من 
للدعاية  العنصرية  الفردوسي  مدرسة  اتباع 

لهذه املفاهيم وترويجها. 
موسى الهايس )سورية(

صــراع لم نعهده. بدأ يلف في أفق األشقاء، لغاية 
فريق  تقَض بسبب تحمس  لم  يعقوب،  نفس  في 
لصفعة القرن، من دون أن يدعمها الفريق الثاني. 
ما جعل األشقاء الفاقدين للقرار يلجأون إلى طرق 
أنها  يــقــال عنها  مــا  أقــل  أصــح  بمعنى  أو  ملتوية، 
واتهامها  قطر،  أولــهــا شيطنة  كــان  أخالقية،  غير 
بــاتــهــامــات ال أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة، بــل األنــكــى 
مــحــاولــة احــتــاللــهــا، لـــوال تــدخــل تــركــيــا والـــواليـــات 
املــتــحــدة بــثــقــلــيــهــمــا مـــن خــــالل قـــواعـــد عــســكــريــة، 
ــداء يــفــكــرون ألـــف مــــرة، قبل  ــ جــعــلــت األشـــقـــاء األعـ
القيام بتصّرف قد ينهيهما من على وجه التقسيم 
الجغرافي، وهو ما صّرح به رئيس الواليات املتحدة 
الــدول ال تستطيع العيش  دونالد ترامب إن بعض 
األمر  وهــو  األميركية،  الحماية  دون  أسبوعني من 
اإلهانة، بطرق دخيلة  يبلعون  األشقاء  الذي جعل 
الشجاعة  الــذي من صفاته  العربي  اإلنــســان  على 
 عميقًا: لَم كل هذا 

ً
واإلقدام واإليثار، ما يطرح سؤاال

التقوقع أمام الدول الغربية؟ 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــعــانــي الفقر  والــتــنــمــر عــلــى الـ
والــتــخــلــف واألمـــيـــة واألوبـــئـــة. ولــيــس عــلــى الــقــارئ 
الكريم إال أن ينظر الى التقارير الواردة من اليمن، 
ســوريــة، الـــعـــراق، الــصــومــال، مــصــر، لــيــبــيــا.... ومــا 
خفي أعظم، ليس أقله نشر الصحافي السعودي، 
ــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، بـــطـــرق داعـــشـــيـــة، مــــا يــطــرح  جـ

الـــســـؤال: مـــن تــعــلــم مــمــن الــوحــشــيــة؟ ومـــا قــانــون 
جــاســتــا بــبــعــيــد، والــقــائــمــة طــويــلــة ال يتسع املــقــال 
لذكرها، ما يجعل املوضوع مفتوحًا على مقاالت 
املــوضــوع نفسه، فالقائل إن مــن فقد  جــديــدة فــي 
العربية السعودية فقد نصف العالم عليه أن يعلم 
أن الدول تقاس بما تنتج، وبما تصنع، وبما تتفوق، 
واملعادلة القائمة أمامنا أننا أمام دولة تعتمد على 
النفط والسياحة الدينية بنسبة تقترب من مئة في 
أمــام اقتصاد هــش، يعتمد على  املــئــة، مــا يجعلنا 
ينبغي  ما  الدينية، وهو  والسياحة  الطبيعة  الثروة 
العربية اإلسالمية تفكر في جعل  أن يجعل األمة 
أو بمعنى أصــح دولــة  واملــديــنــة منطقة حـــرة،  مكة 
، ال يخضع 

ً
خاصة، تكون مرجعًا إسالميًا شامال

ألي سلطة، كما هو الحال في الفاتيكان. وللمملكة 
الــشــرق والــغــرب،  املغربية تــاريــخ عــريــق جمع بــني 
مــا جــعــل املــغــاربــة يــتــمــيــزون بــمــواصــفــات خاصة 
تــخــتــلــف عـــن الـــشـــرق فـــي عـــديـــد مـــن تــمــظــهــراتــهــا 
الــفــكــريــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. 
إلــى ذلــك أن في املغرب شريحة كبيرة من  أضــف 
آل بــيــت رســــول الــلــه عــلــيــه الــصــالة والـــســـالم، لهم 
الحق التاريخي والعقائدي في مكة املكرمة واملدينة 
القوميات  لبعض  بالنسبة  الحال  املــنــورة، كما هو 

في بعض األراضي العربية.
رشيد المجدوبي )المغرب(

قطر: يوم لحياة صحية

17

الدوحة ـ أنور الخطيب

الذي  الرياضي  باليوم  اليوم،  تحتفل قطر، 
يعّد عطلة رسمية. ويتوافد آالف املواطنني 
واملقيمني منذ ساعات الصباح األولــى إلى 
والقرية  »كــتــارا«  الثقافي  والحي  الــدوحــة،  كورنيش 
ــايــــر«، إضـــافـــة إلــــى مـــقـــاّر األنـــديـــة  ــبــ الـــريـــاضـــيـــة »اســ

والحدائق لاحتفال. 
ــام،  ــعـ ــذا الـ ــ ويــــدخــــل االحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــريـــاضـــي هـ
وتتحّول  الثامن،  عامه  سنويًا،  تقليدًا  أصبح  الــذي 
العاصمة الدوحة واملدن القطرية األخرى إلى ملعب 

تشهدها الباد. ويشكل التشجيع والترويج ألسلوب 
السلطات،  أمــام  كبيرًا  تحدّيًا  قطر  فــي  حياة صّحي 
السّكري  بــمــرض  اإلصــابــة  فيه نسب  ترتفع  بلد  فــي 
والـــبـــدانـــة والـــســـرطـــان بــشــكــل مــقــلــق. ووفـــقـــًا لــدراســة 
أجرتها الجمعية القطرية للسّكري عام 2012، بلغت 
نسبة اإلصــابــة بــالــســّكــري فــي قــطــر 16.7 فــي املــائــة، 
فيما بلغت نسبة األطفال املصابني باملرض 23 لكل 
100 ألف طفل. وحذر االتحاد الدولي ملرض السّكري، 
ــع الــقــطــريــني مــعــّرضــون لــإصــابــة بــمــرض  مـــن أن ربـ

السّكري بحلول عام 2030. 
وكان استطاع للرأي أجرته وزارة التخطيط التنموي 
القطرية  األوملــبــيــة  اللجنة  مــع  بالتعاون  واإلحــصــاء، 
الــعــام مــا قبل املــاضــي،  قــد أظهر أن 71 فــي املــائــة من 
ســكــان قطر يــمــارســون أنشطة ريــاضــيــة. وشـــارك في 
بنسبة  قطرّيًا   620 بينهم  1749 شخصًا  االستطاع 

35 في املائة و1129 مقيمًا بنسبة 65 في املائة.
ورئيس  للدولة،  الرياضي  اليوم  لجنة  رئيس  وكــان 
االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــريــاضــة للجميع، عــبــد الــرحــمــن 
التي  الرياضية  الفعاليات  أهــّم  أعلن  قــد  الــدوســري، 
القطري  واالتــحــاد  والرياضة  الثقافة  وزارة  تقدمها 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع، خـــال الـــيـــوم الــريــاضــي لــلــدولــة 
املــقــّرر الــيــوم. وقــال الــدوســري إن الفعاليات ستكون 

مبتكرة هذا العام.
كما أشـــار الــدوســري إلــى وجـــود مــؤشــرات خطيرة 
لــعــدم االهــتــمــام بممارسة الــريــاضــة، مــا يــؤثــر على 
ــرة الــخــطــورة إلصـــابـــة األطــفــال  ــ الــصــّحــة، إذ إن دائـ
بالسّكري تجاوزت 25 في املائة وهي نسبة كبيرة 
جدًا. وبلغ عدد األطفال املصابني بالسّكري 17 في 
املائة. كما أن نسبة السمنة عالية جدًا، وهي بوابة 
الرياضة  ألمــراض كثيرة ومتعددة. لذلك، أصبحت 
مطلبًا أساسيًا في ظل تطور وتغير نمط وأسلوب 

حياتنا اليومي.

مفتوح، يمارس فيه املواطنون واملقيمون من مختلف 
األعمار الرياضة بكافة أنواعها.

وصــدر قــرار أميري عــام 2011، حــّدد الثاثاء الثاني 
مــن شهر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن كــل عــام يــومــًا رياضّيًا 
للدولة، وُيعتبر اليوم إجازة رسمية بهدف التشجيع 
والــتــرويــج ألســلــوب حــيــاة صــّحــي. وتسعى قطر في 
اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة املشاركة الفّعالة 
في الرياضة والنشاط البدني، وإتاحة الفرصة أمام 
أفراد املجتمع ملمارسة األنشطة املختلفة، إضافة إلى 

نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني. 
ز االحتفاالت باليوم الرياضي من أهداف الرؤية 

ّ
وتعز

الدولة  إلــى حــرص  لـــ »قطر 2030«، إضــافــة  الوطنية 
والــتــزامــهــا بتطبيق »الــبــرنــامــج األوملــبــي املــدرســي«، 
الذي يشّجع التاميذ على ممارسة الرياضة لتكون 
جــــزءًا أســاســيــًا مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة. وُيـــشـــارك أمير 
الوالد  ثــانــي، واألمــيــر  آل  قطر الشيخ تميم بــن حمد 
اليوم  فعاليات  ثاني، في  آل  الشيخ حمد بن خليفة 
الرياضي، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

واملسؤولني كافة.
وتــحــرص وزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة الــقــطــريــة، على 
لها،  التابعة  الرياضية  واللجان  االتحادات  تشجيع 
لفتح أبوابها واملشاركة في اليوم الرياضي للدولة، 
واملساهمة في نشر الوعي العام بالحركة األوملبية، 

تناغمًا مع الشعار األوملبي »الرياضة للجميع«.
وشــهــد الــيــوم الــريــاضــي الــعــام املــاضــي إقــبــااًل كبيرًا 
من املواطنني، على الرغم من هطول األمطار. وخرج 
الناس إلى الساحات العاّمة، وشملت فعاليات اليوم 
ــات،  الــريــاضــي أنــشــطــة عـــديـــدة، مــنــهــا ركــــوب الـــدراجـ
والسباحة، وكــرة القدم، وكــرة السلة، وكــرة املضرب، 
النفس،وغيرها.  الدفاع عن  والتايكواندو، وعــروض 
واعتاد املسؤولون القطريون الحضور في هذا اليوم، 
واملشاركة مع الناس في الفعاليات واملنافسات التي 

مجتمع
الــذي ينذر بكارثة  العالم، األمــر   »عــدد الحشرات يتراجع في كل أنحاء 

ّ
أن ر تقرير علمي من 

ّ
حــذ

انهيار النظام البيئي الطبيعي«. وأفادت مراجعة علمّية موّسعة، هي األولى من نوعها في هذا 
تختفي  أن  املحتمل  »مــن  ه 

ّ
بأن العلمية،  البيولوجية«  »الحماية  دوريــة  في  أخيرًا  شرت 

ُ
ن اإلطـــار، 

الحالية«.  الوتيرة  تراجع عددها بحسب  تواصل  إذا  قــرن،  في خــال  األرض  الحشرات عن وجــه 
 »أكثر من 40 في املائة من أنــواع الحشرات في العالم تتراجع أعدادها 

ّ
وأشــارت املراجعة إلى أن

)األناضول( وتتناقص، بينما ثلثها مهّدد باالنقراض«. 

الساعات املاضية 48 مهاجرًا سريًا في واليــة إزمير، غربي  التركية في خال  السلطات  ضبطت 
الباد، في أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير نظامية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة 
 مروحية تابعة لخفر السواحل التركي رصدت قاربًا مطاطيًا على 

ّ
»األناضول« أمس اإلثنني، أن

متنه مجموعة من املهاجرين »غير الشرعيني« في مياه بحر إيجة على سواحل قضاء ديكيلي 
هم كلهم يحملون 

ّ
التابع لوالية إزمير، فتوّجهت فرق خفر السواحل إلى املنطقة وضبطتهم، علمًا أن

)األناضول( الجنسية األفغانية وأن من بينهم عددًا من األطفال. 

ضبط 48 مهاجرًا »سريًا« غربي تركياانخفاض عدد الحشرات يهدد العالم بكارثة حقيقية

ــع »تـــــايـــــمـــــز هــــايــــر  ــ ــوقــ ــ ــر ملــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ يــــنــــطــــلــــق تـ
إيــديــوكــيــشــن« األكــاديــمــي املــتــخــصــص من 
 17 فــقــط مـــن أصــــل 81 مــؤســســة 

ّ
واقـــعـــة أن

جامعية في إسبانيا، تقودها نساء، سبع 
ــامــــة وعــــشــــر خـــاصـــة،  مـــنـــهـــا مــــؤســــســــات عــ
 الــتــشــجــيــع عــلــى اســتــخــدام 

ّ
لــيــشــيــر إلـــى أن

السياسات  وغــرس  للنساء،  الدامجة  اللغة 
املــنــاهــضــة لــلــعــنــف الـــجـــنـــدري فـــي األحــــرام 
إلــــى تغيير  يـــؤديـــا  أن  يــمــكــن  الــجــامــعــيــة، 

مجتمعي أوسع بكثير.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، مـــن املـــقـــّرر أن تستضيف 
مــديــنــة مــاملــو الــســويــديــة، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 

املـــقـــبـــل، »مـــؤتـــمـــر رئـــيـــســـات الـــجـــامـــعـــات« 
السادس، ما سيمثل فرصة مهمة لتحليل 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مـــن مــنــظــار نـــســـاء يــقــدن 
الــجــامــعــات فــي بــلــدان مختلفة مــن الــقــارة 
األوروبـــيـــة. وســيــركــز املــؤتــمــر الـــذي يحمل 
هــذا الــعــام عــنــوان »االســتــجــابــة للتحديات 
الـــنـــاشـــئـــة: املــــمــــارســــات األفــــضــــل لــلــنــســاء 
الـــقـــائـــدات فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي« عــلــى دور 
الــنــســاء عــمــومــًا فـــي هـــذا الــقــطــاع. وهـــو ما 
يــعــنــي تــغــيــيــر بـــعـــض الــــقــــوالــــب الــنــمــطــيــة 
 
ّ
ــول املـــــــرأة، وتـــوحـــيـــد فـــكـــرة أن الـــســـائـــدة حــ

تكون  أن  مــن  بــّد  ال  األكاديمية  مساهمتها 

عــلــى قـــدر املـــســـاواة مــع الــرجــل، وغــايــة ذلــك 
خلق قاعدة ثقافية جديدة.

 املـــطـــلـــوب أكــثــر 
ّ
يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن

ــيـــر ورعـــايـــتـــهـــا مــنــذ  ــايـ ــعـ ــذه املـ ــ ــزيـــز هــ ــعـ تـ
ــواًل  ــ ــانــــوي وصـ ــثــ الــتــعــلــيــم األســــاســــي والــ
ــــن بـــعـــدهـــا املــنــاصــب  ــــى الـــجـــامـــعـــات ومـ إلـ
ــى  ــــول إلــ ــــوصـ ــلـ ــ ــــي لـ ــعـ ــ ــــسـ ــة، والـ ــيــ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
ــاء مــحــكــومــات  ــنـــسـ وقـــــت ال تــبــقــى فـــيـــه الـ
مهنية  ومــجــاالت  مــحــددة  باختصاصات 
 عليها ما يعرف 

ّ
بعينها، وهــي التي يــدل

باسم »فجوة ستيم«، وهي مجاالت العلوم 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

املــخــصــصــة لــلــذكــور تــاريــخــيــًا، فــي معظم 
النساء  فــي عـــدد  الكبير  الــنــقــص  األحـــيـــان. 
املــهــن يثير  ــذه  فــي هـ الــلــواتــي يتخصصن 
التساؤالت حــول األســبــاب، التي قد تشكل 
، وقد يكون املؤتمر 

ً
مزيجًا كبيرًا ومتداخا

 األساس، 
ّ
املقبل أحد ميادين عرضها، لكن

 هـــذا النقص 
ّ
الــــذي ال جــــدال حــولــه، هــو أن

ــــروة بــشــريــة  يـــحـــرم املــجــتــمــع عــمــومــًا مـــن ثـ
له،  ذكــاء عاطفي مشهود  استثنائية، ومن 
 
ّ
ومن مواهب فكرية. ومن الجدير بالذكر أن
العديد من النساء في مجاالت التكنولوجيا 
العمل  عــن  انقطعن  والعلوم  والرياضيات 

بسبب عوائق وهمية واجهت مسيراتهن.
باإلضافة إلى ذلك، حرمت نساء كثيرات من 
االعتراف املهني املتكافئ الذي يستحققنه، 
ــع مــــن بــــني أســــبــــاب رئـــيـــســـة عـــدة  ــ ــــو واقــ وهـ
ــة فــي  ــ ــــدراسـ إلقــــبــــال نـــســـاء قـــلـــيـــات عـــلـــى الـ
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 
والرياضيات، فالنظام التعليمي يوجههن 
 مبكرة، ربما، في اتجاه مهن أخرى 

ّ
منذ سن

أكثر »أنوثة«.
املؤتمر املقبل سيواصل التركيز على هذه 

النقاط، بزخم أكبر هذا العام.
عصام...

تقدم نحو المساواة الجندرية في الجامعات

للدولة  الــريــاضــي  الــيــوم  لجنة  رئيس  أعلن 
للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  ورئيس 
عبد الرحمن الدوسري، عن تطبيق إلكتروني 
للجميع.  للرياضة  القطري  لالتحاد  جديد 
مستمر،  تطور  في  التطبيق  »هــذا  وقــال: 
ونسعى ألن يكون المنصة اإللكترونية األولى، 
مستوى  على  بــل  فــقــط،  قطر  فــي  ليس 
من  قطر  شباب  يتمكن  حتى  المنطقة، 
وحجز  المتاحة،  الرياضة  أماكن  إلى  التعرف 

تذاكر لممارسة رياضتهم المفضلة«.

تطبيق إلكتروني

عصام سحمراني

يقول السوسيولوجي العراقي الراحل، 
علي الوردي، في كتابه »وّعاظ السالطني«: 
»ويبدو لي أّن هذا هو دأب الواعظني عندنا. 

فهم يتركون الطغاة واملترفني يفعلون ما 
 اهتمامهم على 

ّ
يشاؤون. ويصّبون جل

تهم، 
ّ

الفقراء من الناس، فيبحثون عن زال
وينّغصون عليهم عيشهم، وينذرونهم 

بالويل والثبور في الدنيا واآلخرة«.
شر هذا الكتاب 

ُ
قبل خمسة وستني عامًا ن

في العراق، ليتحدث عن الشرخ الذي يعيشه 
املجتمع ما بني مثل عليا ووقائع اجتماعية، 

فيتمسك البعض بتلك املثل قهرًا ويحاول 
 شيء، في انسالخ 

ّ
أن يسقطها على كل

كبير عن الواقع االجتماعي. وبينما للبعض 
مصلحة واضحة في ذلك، إذ يستفيد من 

التمسك بما يوفر له الحظوة لدى السلطان، 
والقدرة على السيطرة على عقول العامة، 
فإّن األخيرين، حني يتحولون إلى واعظني 
 إن 

ّ
بدورهم، ال مصلحة لديهم في ذلك، إال

كان التمسك بقيم غير واقعية يجعلهم 
»آمنني« عن الخوض في الصراع االجتماعي 

بحلوه ومّره، أي بحسناته وسيئاته.
هم ال يريدون أن يعرفوا أّن املجتمع في 

حراكه يحمل الخير والشّر معًا، ولم يشهد 
العالم حضارة نقية في خيرها أو نقية في 

 في عقول 
ّ

شرها. هو نموذج ال يعيش إال
فالسفة يبتكرون عاملًا من فكرة، وهو عالم 

أثبت التاريخ عدم إمكانية الوصول إليه، 
وعلى هذا األساس يبدو من الصعب جدًا 
الوصول إلى مثل هذا العالم في املستقبل 
- من دون أن نحكم باستحالة ذلك. وهو 
 في مخيالت رجال 

ّ
نموذج ال يعيش إال

دين ينشدون الفضيلة ويرومون الوصول 
إلى ذلك »النقاء« األول، وإن أعادوا املجتمع 

معهم ألفًا وألفني وسبعة آالف عام إلى 
الوراء. وكذلك يعيش في ممارسات أفراد 

ون عن الوعظ املثالي ذاك.
ّ
دين ال يكل

ّ
مقل

مناسبة هذا االقتباس، ويل وثبور وتهديد 
بعظائم األمور، نالت من مواطن لبناني 

ه أحرق نفسه ومات، 
ّ
ذكرت األنباء أن

ألسباب معيشية، وربما لجملة من 
األسباب املتداخلة. وبني التعاطف الكثيف 

معه ومع قضيته التي تعكس أوضاع 
كثيرين في لبنان وغيره، ممن يالحقون 

منع عنهم حقوقهم في 
ُ
لقمة العيش وت

ه 
ّ
األساسيات قبل الكماليات، ساء البعض أن

أقدم على االنتحار.
هذا البعض يحمل كثيرًا من الوعظ اآلتي 

من أعماق التراث، فيؤّول ويجتهد، ليصنف 
ويلعن وُيدخل من شاء إلى الجنة ومن شاء 

إلى النار. وقبل ذلك، لدى هؤالء الوّعاظ 
نتهم منه 

ّ
كثير من الفخر بأنفسهم، مك

خصوصًا وسائل التواصل االجتماعي، 
رون ويعظون انطالقًا من ذواتهم؛ تلك 

ّ
فينظ

املكافحة والناجحة واملؤمنة والتقية والقدوة 
لألبناء واألحفاد.

ه لم يكن يجدر بذلك املواطن 
ّ
يعلن هؤالء أن

هم ال 
ّ
أن يقدم على ما أقدم عليه، لكن

 ما يعانيه من 
ّ

يقدمون له الحلول لكل
ت الفقراء«... 

ّ
مشاكل. هم »يبحثون عن زال

 تلك 
ّ

وهذا دأبهم، كما قال الوردي، قبل كل
السنوات.

دأب الواعظين

مزاج
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

عمران خان، الجئ أفغاني في باكستان يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا. ولد في 
بلد اللجوء وعاش فيه، وال يرغب في العودة إلى أفغانستان. هو ال يعرف شيئًا 
من رفاهية الحياة التي يعرفها الشباب في هذا العمر. غالبًا ما يفكر في الحصول 
على عمل أفضل براتب يمّكنه من مساعدة أهله في إيجار املنزل واالحتياجات 
اليومية. ما زال يأمل في أن يأتي عليه زمان يتمكن فيه من الذهاب إلى املدرسة، 

بعدما تركها غير مرغم على ذلك، وبات مجبرًا على العمل.
 أباه أيضًا، 

ّ
ه يقول إن

ّ
ال يعرف عمران خان متى جاءت أسرته إلى باكستان، لكن

 أسرته تعيش منذ 40 عامًا هنا. هو سعيد 
ّ
ريدي غول، قد ولد في باكستان وإن

في هذه البالد، ولن يغادرها إاّل إذا أجبرته السلطات على ذلك.
يقول عمران خان: »لم أدرس كثيرًا إذ غادرت املدرسة في الصف الثالث االبتدائي، 
وكانت مدرسة الجئني. حال أسرتنا آنذاك كانت جيدة فلم أجبر على ترك املدرسة 
ه أخطأ في 

ّ
بل اخترت ذلك رغم إصرار والدّي علّي على العكس«. يعرف الشاب أن

ذلك، وكان عليه أن يواصل الدراسة كي يصبح مثل كثيرين من أبناء قريته اآلتني 
شقيقه  د 

ّ
قل هــو  جيد.  عمل  على  ويحصل  أفغانستان،  شرقي  لغمان،  إقليم  مــن 

ه ما زال يملك 
ّ
األكبر في ذلــك، وتــرك املدرسة كما تركها هو وأقــارب آخرين. لكن

 الوقت أمامنا، فإذا رتبنا أمورنا يمكننا أن نبدأ الدراسة مجددًا 
ّ
األمل: »أظن أن

خصوصًا أشقائي األصغر الذين تركوا املدرسة أيضًا«.
ه 

ّ
ه لم يرها مرة، لكن

ّ
ه يحب بالده بالرغم من أن

ّ
كغيره من األفغان، يقول عمران إن

يخشى من الوضع األمني السائد في بالده، إذ ذهب كثير من أقاربه وعادوا مرة 
أخرى إلى باكستان بعدما خسروا أعمالهم: »كانوا يتوقعون أن يجدوا أعمااًل 
ذلــك، فذهب بعض  هم يئسوا من 

ّ
لكن أفغانستان،  العيش في  جيدة تمّكنهم من 

إلــى باكستان  إلــى الجيش ومــا فيه مــن مخاطر كبيرة، وآخـــرون عـــادوا  الشبان 
 شــيء«. اعتاد خــان منذ صغره على العمل. يعمل 

ّ
مــرة أخــرى بعدما خسروا كــل

في الفترة الحالية حارسًا لشركة، ويتقاضى شهريًا 15 ألف روبية )112 دوالرًا 
أميركيًا(. يساهم مــع شقيقه زيــد فــي شــؤون املــنــزل بعد تــرك الــوالــد العمل. زيد 
يعمل حارسًا ملصنع طوب قريب من مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة إسالم 

أباد، ويتقاضى الراتب نفسه. لديهما شقيقان أصغر وثالث شقيقات.
الالجئني، وهو  مــن  األســـرة كغيرهم  هــذه  أفـــراد  ثمة مشكلة كبيرة يعاني منها 
اتهامات،  أّي  دون  من  تتعقبهم  إذ  معهم،  القاسي  الباكستانية  الشرطة  تعامل 

وتضايقهم في ذهابهم إلى العمل والعودة منه.

استمرار  جراء  اليمن،  شرقي  حضرموت،  محافظة  سكان  يعاني 
المسافرين  أمام  المكال،  مدينة  في  الدولي،  الريان  مطار  إغالق 

أكثر  المسافر لقطع  المرضى منهم، فيضطر  المدنيين، ال سيما 
من 300 كيلومتر، من أجل الوصول إلى مطار مدينة سيئون

حملة إلنهاء االعتقال اإلداري لألسيرات الفلسطينيات

1819
مجتمع

حضرموت ـ العربي الجديد

تــســبــبــت الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن فــي 
ــل الـــبـــالد  ــ كــثــيــر مــــن املـــعـــانـــاة ألهـ
ــام 2015.  واملــقــيــمــني فــيــهــا مــنــذ عـ
وبــيــنــمــا تــســتــمــر الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة فــي 
وتتسبب  األرواح  لتحصد  املــنــاطــق  بــعــض 
 مناطق أخرى تعاني 

ّ
في موجات نزوح، فإن

الحياة  احتياجات  غياب  ومــن  الحصار  من 
العامة  املــرافــق  غياب  من  وكذلك  األساسية، 
الــضــروريــة لحياة املــواطــنــني، والــتــي تشكل 
أساس الحياة املدنية. يأتي وقف الحركة في 
الواقعة  املكال،  بمدينة  الدولي  الريان  مطار 
في  اليمن،  شرقي  حضرموت،  محافظة  فــي 
هذا اإلطار، إذ يؤدي ذلك إلى معاناة كثيرين 

.
ّ

في املحافظة ككل
يـــقـــول مــحــمــد حـــســـن: »بـــعـــد إصـــابـــة والــــدي 
الصحية  الخدمات  وتــردي  الكلوي  بالفشل 
ــــررت الــســفــر مــعــه إلــــى الـــخـــارج  فـــي املـــكـــال، قـ
 استمرار إغــالق مطار 

ّ
مــن أجــل الــعــالج، لكن

الــــريــــان الــــدولــــي كـــــان عـــائـــقـــًا أمــــــام ســفــرنــا. 
 مــع األمــل بفتح املــطــار أمــام 

ً
انتظرنا طــويــال

املسافرين املدنيني لكن من دون جدوى، لذلك 
من  بالرغم  مطار سيئون  عبر  السفر  قررنا 
بعد املسافة بني املكال وسيئون إذ تستغرق 

 عن 
ً
ــات، فـــضـــال ــاعــ الـــطـــريـــق نــحــو خــمــس ســ

مـــتـــاعـــب الـــســـفـــر الـــطـــويـــل بـــــرًا عـــلـــى والـــــدي 
املـــريـــض«. يــؤكــد حــســن لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
مــطــار سيئون كثر جــدًا:  املــســافــريــن عبر   

ّ
أن

»تـــفـــاجـــأت بــــاالزدحــــام الـــشـــديـــد، بــاإلضــافــة 
إلــى عــدم انتظام الــرحــالت الــجــويــة«. يتابع: 
»وصــلــنــا إلـــى األردن، وهــنــاك تــوفــي والـــدي 
ه تأخر بحسب األطباء. 

ّ
بعد خمسة أيام، ألن

كذلك، كلفتني الرحلة من املكال إلى سيئون 
طـــاقـــتـــي،  يــــفــــوق  مـــــا  األردن  إلــــــى  ثـــــم  ومــــــن 
خصوصًا مع قــراري بإعادة جثمان والــدي، 

لدفنه في مسقط رأسه باملكال«.
 الــقــوات 

ّ
بــــــدوره، يـــوضـــح، عــلــي الـــنـــهـــدي، أن

اإلماراتية املشاركة في التحالف السعودي- 
ــة عـــن فــتــح مــطــار  اإلمـــــاراتـــــي هــــي  املـــســـؤولـ
 ذلك لم يحدث منذ تحرير مدينة 

ّ
الريان، لكن

املكال من العصابات املسلحة التابعة لتنظيم 
الــقــاعــدة، قــبــل نــحــو ثـــالث ســـنـــوات. يضيف 
ــنـــهـــدي لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »الــــرحــــالت  الـ
الـــعـــســـكـــريـــة مــســتــمــرة بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي، 
بــاإلضــافــة إلــى رحـــالت املــســؤولــني اليمنيني 
املـــوالـــني لـــإمـــارات عــلــى وجـــه الــخــصــوص«. 
أمــام  املــطــار مغلق  »ملـــاذا  النهدي:  ويتساءل 
واملوالني  التحالف  لقوات  ومفتوح  املدنيني 
 اإلمارات »جعلت 

ّ
لها؟«. يشير النهدي إلى أن

يحتاجون السفر إلى الخارج لتلقي العالج، 
 حالة بعضهم الصحية ال تسمح 

ّ
مع العلم أن

له بالسفر إلى مطار سيئون الذي يستغرق 
الوصول إليه أكثر من خمس ساعات. يؤكد 
 إغـــالق 

ّ
ـــ« الــعــربــي الــجــديــد« أن بــامــخــشــف لـ

السياسي  بالجانب  عــالقــة  لــه  ليس  املــطــار 
ــه يستقبل 

ّ
أو األمــنــي أو عــدم جاهزيته، ألن

طائرات بعض املسؤولني وقوات التحالف، 
ــــف مــــبــــررات الـــســـلـــطـــات بــعــدم  مــــا يـــؤكـــد زيـ
ــافـــظ أكــــد مــــرارًا  جـــاهـــزيـــتـــه. يــضــيــف: »املـــحـ
أن اســتــمــرار إغـــالق املــطــار يــرجــع إلـــى عــدم 
جاهزية الصالة الخاصة، مشيرًا إلى العمل 
على بناء صالة جديدة«. ويلفت بامخشف 
 األسباب الحقيقية إلغالق املطار غير 

ّ
إلى أن

معروفة.
الــريــان الدولي   مطار 

ّ
إلــى أن ــارة  تجدر اإلشـ

أغلق بعد سيطرة تنظيم القاعدة على املكال 
الجيش  واستعاد   .2015 نيسان  إبريل/  في 
اليمني السيطرة على املدينة بدعم من قوات 
إبريل/  في  اإلمــاراتــي   - السعودي  التحالف 
نيسان 2016، وما زال املطار مغلقًا حتى اآلن 
السلطات  بحسب  الــصــيــانــة،  أعــمــال  بحجة 

املحلية بمحافظة حضرموت.
ويــعــتــبــر مــطــار الـــريـــان الـــدولـــي، ثــالــث أكــبــر 
مطار في اليمن في معيار الحركة املالحية، 
بــعــد مــطــاري صــنــعــاء وعــــدن، إذ يــربــط مــدن 
محافظة حضرموت برحالت دولية إلى عدد 
من الدول اإلقليمية، باإلضافة إلى الرحالت 
الداخلية. ويضم اليمن ستة مطارات دولية، 

اثنان منها فقط يعمالن حاليًا.
الـــوزراء اليمني السابق، أحمد  وكــان رئيس 
 »العمل 

ّ
عبيد بــن دغــر، قــد أكــد عــام 2016 أن

ــاق مــــع دول الــتــحــالــف  ــ ــــدم وســ ــاٍر عـــلـــى قـ ــ جــ
الــعــربــي إلعــــادة فــتــح مــطــار الـــريـــان بمدينة 
نفسها  والوعود  التصريحات  وهي  املكال«. 
الــتــي أطــلــقــهــا مــحــافــظ حــضــرمــوت الــســابــق 
التأكيد  اللواء أحمد بن بريك، وكــان آخرها 
املطار سيكون في منتصف  افتتاح   

ّ
أن على 

يناير/ كانون الثاني 2017، أي قبل أكثر من 
عامني. كذلك هناك تصريحات نائب الرئيس 
ــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق، خـــالـــد بــحــاح،  ورئـ
املـــقـــرب مـــن اإلمــــــــارات. وأخـــيـــرًا تــصــريــحــات، 
مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت الـــحـــالـــي، فــــرج ســاملــني 
 الـــوعـــود لـــم تــصــل إلــى 

ّ
 كــــل

ّ
الــبــحــســنــي. لــكــن

التنفيذ حتى اليوم.
ويــضــطــر املــســافــر مـــن الــيــمــن إلـــى الـــخـــارج، 
لــالنــتــظــار أكــثــر مــن شــهــر بــعــد قــطــع بطاقة 
ــام الشديد  ــ الــســفــر. ويــعــود ذلـــك إلـــى االزدحـ
 معظم مطارات 

ّ
للمسافرين، باإلضافة إلى أن

ــراء الــحــظــر  ــ الــــبــــالد مــتــوقــفــة عــــن الـــعـــمـــل جــ
السعودي-  التحالف  املــفــروض مــن  الــجــوي 
الحزم«  اإلماراتي منذ بدء عملية »عاصفة 
نــاشــطــون  ويــنــفــذ   .2015 آذار  مـــــارس/  فـــي 
ومنظمات محلية في حضرموت بني الفينة 
واألخرى فعاليات وأنشطة للمطالبة بفتح 

مطار الريان الدولي.

تعتقل سلطات االحتالل 
في سجن الدامون 

49 أسيرة فلسطينية 
في قسم واحد

مــــن املــــطــــار قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة لـــهـــا، وهـــنـــاك 
املناوئني  أنــهــا تحتجز بعض  تــؤكــد  أخــبــار 
ــرمـــوت، لــذلــك  لــســيــاســاتــهــا مــــن أبــــنــــاء حـــضـ
تــرفــض االســتــغــنــاء عــنــه وإعـــــادة تشغيله«. 
ــة والـــســـلـــطـــات  ــيـ ــة الـــشـــرعـ ــكـــومـ ــالـــب الـــحـ يـــطـ
املحلية في املحافظة بالضغط وإعــادة فتح 
املطار من أجل التخفيف عن املواطنني. كذلك، 
يـــتـــســـاءل الـــنـــهـــدي عـــن األســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة 
املسافرين: »حضرموت  أمــام  املــطــار  إلغــالق 
املوقع  لهذا  بدائل  ايجاد  وبإمكانهم  كبيرة 
ــــرى. أمـــا إذا كــانــت  الــعــســكــري فـــي أمـــاكـــن أخـ

يطلعونا  أن  فعليهم  أمــنــيــة  مــخــاوف  هــنــاك 
 »الحديث عن االستمرار 

ّ
عليها«. يلفت إلى أن

 
ّ
في صيانة وتجهيز املطار غير منطقي، ألن

الفترة الزمنية منذ تحرير املكال حتى اليوم 
وتقلع  تهبط  الطائرات   

ّ
أن كما  جــدًا،  طويلة 

من املطار بشكل طبيعي«.
من جهتها، تؤكد اإلعالمية أماني باخريبة، 
 مطار الريان الدولي توقف عن العمل بعد 

ّ
أن

سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة املكال في 
شهر إبريل/ نيسان 2015. تضيف لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«: »الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة بــمــحــافــظــة 

ــرارًا بـــإعـــادة تشغيله،  ــ ــدت مـ حــضــرمــوت وعــ
لم  لكنها  الصيانة،  عمليات  استكمال  بعد 
معاناة   

ّ
أن باخريبة،  تؤكد  بــوعــودهــا«.  تــِف 

 
ّ
املواطنني تــزداد يومًا بعد آخر: »ال يبدو أن

 
ّ
أن إلــى  قريبًا«. وتشير  فتحه  املطار سيعاد 

املــطــار »مــفــتــوح لــرحــالت بعض املــســؤولــني، 
السلطات هذا،  املدنيني، وتعلل  أمــام  ومقفل 
بعدم جاهزيته الستقبال الرحالت املدنية«.

اإلنساني صالح  الناشط  من جانبه، يقول 
 مــعــانــاة املـــواطـــنـــني كــبــيــرة، 

ّ
بــامــخــشــف، إن

جــراء إغــالق املطار، ال سيما املرضى الذين 

ألن الكثير من الناشطين 
على وسائل التواصل 
االجتماعي يحرصون 

على مواكبة »الترند«،  
فإنهم باتوا يعمدون 

إلى نشر صور لهم خالل 
ممارستهم الرياضة 

في النوادي الرياضية أو 
في الساحات العامة، 
ويتحدثون عن الفرق 
الذي أحدثته الرياضة 
في حياتهم. ولهذه 
القصص الناجحة تأثير 

إيجابي، في ظل أهمية 
ممارسة األنشطة 

الرياضية على الصحة. 
من جهة أخرى، 

يسعون إلى إبراز عنصر 
الجمال لديهم، لتأتي 

تعليقات مشجعة 
ومعجبة في آٍن.

في ظل الظروف 
الصعبة التي تعيشها 
األسيرات الفلسطينيات 
بعد نقلهن إلى سجن 

الدامون، أطلقت حملة 
إلغالق السجن وإنهاء 

االعتقال اإلداري

رام اهلل ـ محمود السعدي

في  الفلسطينيات  األســـيـــرات  مــعــانــاة  دفــعــت 
ســـجـــون االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، مــؤســســات 
فلسطينية تعنى بشؤون األسرى واملرأة، إلى 
االعتقال  إلنــهــاء  التضامنية  »الحملة  إطــالق 
وتسليط  الفلسطينيات«،  لألسيرات  اإلداري 
اإلداري بشكل  االعــتــقــال  عــلــى قضية  الــضــوء 
ــرات اإلداريـــــــــات بــشــكــل خـــاص.  ــ ــيـ ــ عـــــام، واألسـ
وبلغت ذروة معاناة األسيرات الفلسطينيات 
ــدامـــون في  بــعــد نــقــلــهــن جــمــيــعــًا إلـــى ســجــن الـ
املحتل،  الفلسطيني  الداخل  منطقة حيفا في 

الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
أمــس في مدينة  أول من  أطلقت  التي  الحملة 
ــرى  ــ الــــلــــه، بـــــإشـــــراف هـــيـــئـــة شـــــــؤون األســ رام 
املدافعات  و«تجّمع  الفلسطينية،  واملحررين 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان - فـــلـــســـطـــني«، ويـــضـــم  ــــن حــ عـ
مؤسسات نسوية عدة، ستنفذ فعاليات حتى 
ميداني  هــو  مــا  منها  الــجــاري،  الشهر  نهاية 
ــام مـــقـــاّر الــصــلــيــب األحــمــر  كــاالعــتــصــامــات أمــ
أمام  الغربية، ووقفة  الــدولــي في مــدن الضفة 
سجن الدامون حيث تعتقل األسيرات، إضافة 
إلى التواصل مع ناشطني ومؤسسات نسوية 
وحــقــوقــيــة عــاملــيــة، إضـــافـــة إلـــى حــمــالت على 
مواقع التواصل االجتماعي. ويتكون »تجّمع 
املدافعات عن حقوق اإلنسان« من مؤسسات 
ــة،  ــيـ نـــســـويـــة نـــاشـــطـــة ولـــهـــا عـــالقـــاتـــهـــا الـــدولـ
ووســـائـــلـــهـــا لـــلـــوصـــول إلــــى املـــؤســـســـات على 
مستوى العالم. ومن املفترض أن تستثمر تلك 
املــؤســســات عــالقــاتــهــا مــن أجـــل الــوصــول إلــى 

تلك املؤسسات إلسناد ودعم الحملة. 
وتقول رئيسة اتحاد لجان املرأة الفلسطينية، 
املدافعات عن حقوق  وهــي عضو في »تجمع 

املــجــلــس  فـــي  الـــســـابـــق  الـــنـــائـــب  اإلداري، هــمــا 
التشريعي خالدة جرار، وفداء دعمس. وأعربت 
ــذه الــحــمــلــة  ســعــافــني عـــن أمــلــهــا أن تــنــجــح هــ
بتكثيف الضغط على سلطات االحــتــالل، من 
أجل تخفيف االعتقاالت اإلداريــة وصــواًل إلى 
إنــهــائــهــا. والــحــمــلــة ســتــنــهــي فــعــالــيــاتــهــا في 
نهاية الشهر الحالي، لكن هناك حمالت أخرى 
من املمكن إطالقها بهدف مساندة األسيرات. 

اإلنسان - فلسطني«، ختام سعافني، لـ »العربي 
الجديد«: »الحملة جــاءت ضمن لقاء تفاعلي 
ملجموعة مــن املــدافــعــات عــن حــقــوق اإلنــســان، 
األردن وفلسطني، إلطــالق حملة  ضم تحالف 
في  الفلسطينيات  ــيـــرات  األسـ مــع  لــلــتــضــامــن 
ــادرة مــن  ــ ــبـ ــ ســـجـــون االحــــــتــــــالل«. والـــحـــمـــلـــة مـ
االجتماع األردني الفلسطيني الذي عقد قبل 
أشــهــر عـــديـــدة، وضـــم نــاشــطــات فلسطينيات 
ــاق الـــتـــضـــامـــن الـــعـــاملـــي  ــيــ ــــي ســ وأردنـــــــيـــــــات فـ
والعربي مع النساء الفلسطينيات، وسيكون 
فـــي الــحــمــلــة شـــركـــاء مـــن مــؤســســات حقوقية 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  والـــحـــركـــة  ونـــســـويـــة، 

وشركاء عرب ودوليون.
وســتــرســل الــحــمــلــة رســـائـــل عـــديـــدة وبــلــغــات 
مختلفة للناشطني واملؤسسات في العالم، من 
أجــل الضغط على االحــتــالل إلنــهــاء االعتقال 
اإلداري، في ظل وجود امرأتني رهن االعتقال 

ــــالل انــتــهــاكــاتــهــا  ــتـ ــ ــلـــطـــات االحـ ـــــواصـــــل سـ
ُ
وت

ــرات الــفــلــســطــيــنــيــات  ــ ــيــ ــ ــة بـــحـــق األســ ــيـ ــيـــومـ الـ
اللواتي تعتقلهن في سجن الدامون في حيفا، 
الذي يفتقر ملقومات الحياة األساسية. وقبل 
نحو أربعة أشهر، نقلت جميع األسيرات إلى 
ســجــن الــــدامــــون، واحــتــجــزن فـــي قــســم واحـــد، 
ومــنــعــن مـــن اســتــخــدام املـــراحـــيـــض، ونصبت 
ــرات،  ــمــ ــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــي الـــســـاحـــات واملــ ــامـ كـ

ومنعن من إدخال الكتب.
تــعــّد  تــعــســفــي  اعـــتـــقـــال  اإلداري  واالعــــتــــقــــال 
ــتــــي تــتــخــذه  إســــرائــــيــــل الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الــ
في  الفلسطينيني،  لــعــقــاب  ممنهجة  ســيــاســة 
مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــقــوانــني الـــدولـــيـــة، بحجة 
تشكيل األسير أو األسيرة »خطورة على أمن 
املــنــطــقــة«، وقــد ورثــتــه إســرائــيــل عــن االنــتــداب 
ــام 1945،  الــبــريــطــانــي مــن قــانــون الـــطـــوارئ عـ
وقطاع  الغربية  الضفة  أهــالــي  بحق  وتنفذه 

غزة ضمن صالحيات من يسمى قائد املنطقة. 
وفـــي الـــقـــدس، فـــإن قــــرار تــحــويــل األســـيـــر إلــى 
من  بــصــالحــيــات  مـــرهـــون  اإلداري  االعـــتـــقـــال 
يسمى وزير األمن الداخلي. وتؤكد سعافني أن 
األسرى  بنفسيات  تتالعب  االحتالل  سلطات 
واألسيرات وعائالتهم خالل االعتقال اإلداري. 
االحــتــالل استخدمت  أن سلطات  إلــى  وتشير 
االعتقال اإلداري بحق النساء الفلسطينيات، 
منذ االنتفاضة األولى التي اندلعت عام 1987، 
وما زالت تفرضه بحق األسيرات. صحيح أن 
االعتقال اإلداري بحق املــرأة الفلسطينية أقل 
مــن الـــرجـــال، لــكــنــه مــا زال مــســتــمــرًا، مــا يكبد 

األسيرات وعائالتهن معاناة مضاعفة.
وتعتقل سلطات االحتالل في سجن الدامون 
ــد فــي  ــ 49 أســــيــــرة فــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــســـم واحــ
إداريــتــان،  أســيــرتــان  بينهن  املــذكــور،  السجن 
وأخــــريــــات مـــوقـــوفـــات ومـــحـــكـــومـــات بــأحــكــام 
عــدة أشهر و16 عامًا،  تتفاوت مدتها ما بني 
من بينهن أمهات لثالثة شهداء، و8 أسيرات 
اإلداري  االعتقال  رهــن  تقبع  كذلك،  مصابات. 
في سجن الدامون األسيرتان؛ النائب السابق 
في املجلس التشريعي خالدة جرار، وقد جدد 
اعتقالها أربع مرات، واعتقلت منذ 20 شهرًا، 
إضافة إلى األسيرة فداء دعمس، التي حولت 
إنهاء  بعد  أشهر  مــدة ستة  اإلداري  لالعتقال 

محكوميتها البالغة 100 يوم.
القاسية،  بــظــروفــه  الــدامــون  ويــبــدو أن سجن 
دفــــع الــنــاشــطــة واملــحــامــيــة فـــي هــيــئــة شـــؤون 
األســــــــرى واملــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، حــنــان 
الخطيب، إلى املطالبة خالل الحملة بضرورة 
العمل على إغالق سجن الدامون الذي تعتقل 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــات لــكــونــه يفتقر  ــيـ فــيــه األسـ
ملقومات الحياة األساسية، وتعاني األسيرات 
ظــروفــًا قاسية. ودعــت إلــى ضـــرورة أن تشمل 
ــيـــرات  ــراج عـــن األسـ ــ ــ الــحــمــلــة الــعــمــل عــلــى اإلفـ
اإلداريــــــــــــات، وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة 
اإلداري  االعتقال  إنهاء  ألن  اإلداري،  االعتقال 

.
ً
 منظمًا ومتواصال

ً
يتطلب عمال

وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها نحو 
بينهم  مــن  فلسطينية،  وأســيــرة  أســيــر   6500
يـــرزحـــون رهـــن االعــتــقــال اإلداري،  500 أســيــر 
منهم أسيرتان إداريتان، وبعضهم قد أمضى 
سنوات عديدة رهن هذا االعتقال. وأصبح هذا 
وعائالتهم،  األســـرى  يقلق  هاجسًا  االعــتــقــال 
من خــالل تجديد اعتقال األســيــرة مــدة أخرى 

من دون تحديد موعد لإفراج عنها.

تحقيق
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مطار الريان الدولي
اإلغالق يفاقم معاناة المسافرين اليمنيين

أزمة قوارير الغاز في شتاء الجزائر

في سّن صغيرة ترك المدرسة ودخل سوق العمل. هو عمران 
خان الذي يفضل اللجوء على العودة إلى أفغانستان
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2
من أصل ستة مطارات 

دولية في اليمن، يعمالن 
حاليًا، هما مطار عدن 

ومطار سيئون، بينما 
عطلت الحرب البقية

عمران خان
يأسف على ترك المدرسة

نحتطب من الغابة 
القريبة بهدف التدفئة 

في البيت والطهو أحيانًا، 
ما من حلول أخرى

الجزائر ـ عثمان لحياني

حون في الجزائر بقدوم 
ّ

عادة ما يفرح الفال
فصل الشتاء وتساقط األمطار، لكن تتجدد 
هــواجــس الــكــثــيــر مــن الــعــائــالت الــتــي تقيم 
أزمة  بسبب  والجبلية  الريفية  املناطق  في 
قوارير الغاز، وخصوصًا مع قطع الطرقات 
العائالت  تدفع  التي  والعزلة  الثلوج  بفعل 
فـــي الـــريـــف لــلــعــودة مـــجـــددًا إلـــى اســتــعــمــال 

الحطب. 
ــم تــتــحــقــق تـــعـــهـــدات الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ ولـ
لــتــســويــق وتــــوزيــــع املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، 
ومفادها أن الجزائرّيني لن يعرفوا ندرة في 
قوارير الغاز هذا الشتاء. وبعد أسابيع على 
بدء فصل الشتاء وتساقط الثلوج، تجّددت 

مــعــانــاة الــجــزائــريــني فـــي الـــقـــرى واألريـــــاف 
ــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة بــســبــب نـــــدرة الـــغـــاز،  ــنـ واملـ
وبدأت رحلة البحث عن قوارير الستعمالها 
للتدفئة والطبخ. وقبل أيام، وّجه سكان قرى 
شرق  سكيكدة  منطقة  فــي  جبلية  وبــلــدات 
إلى الحكومة واملسؤولني،  نــداءات  الجزائر 

بهدف وضع حّد ملعاناتهم املتفاقمة بسبب 
ندرة التمّون بقوارير الغاز، على الرغم من 

موجة البرد والعاصفة الثلجية.
وفـــي بــلــدة أقـــمـــون فـــي واليــــة بــجــايــة شــرق 
الجزائر، يتجمع املواطنون في طوابير منذ 
الــصــبــاح الــبــاكــر فــي الــســاحــة املــركــزيــة، في 
بقوارير  املحملة  الشاحنة  وصــول  انتظار 
غاز البوتان. وال يعرف أحد موعد وصولها 
إلى القرية الصغيرة، وخصوصًا مع إغالق 
الطرقات بفعل تساقط األمطار والثلوج، ما 
وعلى  الثقيلة.  املركبات  سير  حركة  يعوق 
الرغم من الوعود التي حصل عليها سكان 
هــــذه الــقــريــة مـــن الــســلــطــات، وهــــي إيــصــال 
الغاز الطبيعي إلى البيوت، لم يتحقق لهم 

ذلك حتى اآلن.
»دفــعــتــنــا هـــذه األزمــــة لــلــعــودة إلـــى الحطب. 
التدفئة  بهدف  القريبة  الغابة  من  نحتطب 
فـــي الــبــيــت والــطــهــو أحــيــانــًا، مـــا مـــن حــلــول 
أخرى«. هذا ما يقوله حمزة حمية الذي يقيم 
في قرية تتبع بلدة وادي جر غرب الجزائر، 
ــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »جــمــع  مــضــيــفــًا لـ
 بسبب الثلوج واألمطار 

ً
الحطب ليس سهال

الــتــي تــعــوق االحــتــطــاب مــن جــهــة، والحاجة 
إلـــى تــجــفــيــف هـــذا الــحــطــب قــبــل اســتــعــمــالــه 
مـــجـــددًا«. يــضــيــف: »بــعــض الــعــائــالت تلجأ 
منذ سنوات إلى تخزين الفحم في الصيف 
الستخدامه في ظروف مناخية قاسية تمنع 

السكان من الخروج من البيت«.  
وال تقتصر األزمــة على مناطق الشمال، إذ 
يــؤدي تساقط الثلوج إلى إغــالق الطرقات، 
بـــل تــمــتــد إلـــى مــنــاطــق الــجــنــوب الــتــي تــعــّد 
املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــغــاز فـــي الـــجـــزائـــر. في 
مــنــطــقــة تــيــمــيــاويــن فـــي واليـــــة تــمــنــراســت، 
يــعــانــي الــســكــان مــنــذ أســابــيــع مـــن مشكلة 
الــتــمــون بـــقـــواريـــر الـــغـــاز، ويـــضـــطـــرون إلــى 
الـــبـــقـــاء ســــاعــــات فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة، مــن 
أجــل الحصول على قــارورة واحــدة للطهو. 
ويقول مختار مهنا أحد سكان تيمياوين، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــســكــان يــعــانــون 
مــن هــذه املشكلة كــل فــتــرة، وخــصــوصــًا في 
انتظار وصول  إلــى  الشتاء. »نضطر  فصل 
شــاحــنــة الـــغـــاز إلـــى املــديــنــة، مـــا يــــؤدي إلــى 
حــصــول تــدافــع بــني الــنــاس للحصول على 
الــغــاز، مــع أن مــنــاطــق الــجــنــوب قــريــبــة جــدًا 
ملــصــدر الـــغـــاز، ويــمــكــن لــلــســكــان االســتــفــادة 
من ذلك في بيوتهم بداًل من العيش في هذا 

الهاجس الذي يتكرر بني الفترة واألخرى«. 
»الـــغـــاز يصبح مشكلة في  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
فصل الشتاء، والكهرباء في فصل الصيف«. 
مــعــانــاة ســكــان تــيــمــيــاويــن هــي نفسها في 
املنطقة  هــذه  أدرار.  واليـــة  فــي  كنتة  منطقة 
املعروفة بزوايا التصوف التي تضم نقطتي 
بيع للغاز، يعاني سكانها منذ شهر يناير/ 
كانون الثاني املاضي ندرة حاّدة في قوارير 
الغاز، علمًا أن غالبية أحياء املدينة لم يتم 

ربطها بالغاز الطبيعي.
تـــحـــدث هــــذه املـــعـــانـــاة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الحكومة أعلنت في أكتوبر/ تشرين األول 
ــر الـــالزمـــة  ــيـ ــتـــدابـ ــخــــذت الـ ــي أنـــهـــا اتــ املــــاضــ
ــنـــــني،  ــ ــــواطـ ــن املـ ــويــ ــمــ ــان تــ ــ ــمــ ــ لــــتــــخــــزيــــن وضــ
وخــصــوصــًا فــي املــنــاطــق الــريــفــيــة، بقوارير 
الغاز. وقال وزير الطاقة مصطفى قيطوني 
الرئيس  ريـــزو،  إنــه وّجــه تعليمات لحسني 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــتــســويــق 
وتــــوزيــــع املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة )نـــفـــطـــال(، 
ــن قـــــواريـــــر غـــاز  ــ ــــزون كــــــاف مـ ــــخـ لـــتـــوفـــيـــر مـ
الــبــوتــان واالســتــعــداد بشكل جيد بـــدءًا من 
ونوفمبر/  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  شــهــري 
لتخزين  إجـــراءات  واتــخــاذ  الثاني،  تشرين 
الــبــلــدات النائية، وال سيما  هــذه املــــاّدة فــي 
تلك املــوجــودة فــي واليـــات الهضاب العليا 
وتلبية  سنويًا،  الثلوج  بتساقط  املــعــروفــة 
كــافــة الــحــاجــات املــمــكــنــة لــلــمــواطــنــني خــالل 

فترة البرد.
ــنــتــج الــجــزائــر 500 ألـــف قــــارورة غـــاز في 

ُ
وت

ــد يــرتــفــع اإلنـــتـــاج إلــــى أكـــثـــر من  الـــيـــوم. وقــ
ذلـــك بــثــالثــة أضـــعـــاف، إال أن ذلـــك ال يكفي 
لتأمني حــاجــات السكان فــي املـــدن والــقــرى، 
بــســبــب االســتــخــدامــات املــتــعــددة لــلــغــاز في 
الشتاء للتدفئة والطهو. زيادة الطلب على 
الغاز تــؤدي إلــى ارتــفــاع سعر الــقــارورة من 
1.4 دوالر إلى دوالريــن، من دون أن تتمكن 
الذين  املضاربني  كبح جماح  من  السلطات 

ون حاجة السكان واملزارعني.
ّ
يستغل

واملــفــارقــة لـــدى الــخــبــراء واملــتــابــعــني، تكمن 
املنتجة  الــدول  الجزائر تعّد من بني   

ّ
أن في 

واملصّدرة للغاز، وتمّون من خالل أنبوبني 
يمّران عبر إسبانيا وإيطاليا جزءًا هاّمًا من 
قــرى وبلدات  حاجات أوروبـــا. فيما تعاني 
وحتى أحياء داخل املدن الجزائرية بسبب 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ ــدم تــوصــيــلــهــا بــشــبــكــة الـ عــ

إضافة إلى مشكلة ندرة قوارير الغاز.
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كثيرون ينتظرون فتح المطارات للعالج في الخارج )محمد حويس/ فرانس برس(
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MEDIA
منوعات قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

وصلت االحتجاجات التي اندلعت 
في السودان منذ 19 كانون األول/ 
ديسمبر 2018 إلى حالة من توازن 
الـــقـــوى بـــني نــظــام الــحــكــم والـــقـــوى املنتفضة 
فعل  كما  قمعها،  استطاع  النظام  فــا  ضــده؛ 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر 2013، وال  أيــ انــتــفــاضــة  فـــي 
واملعارضة  الشبابية  الــقــوى  مــن  املنتفضون 
تــعــبــوا مـــن الــنــضــال، أو اســتــطــاعــوا تحقيق 
خــرٍق فــي اتــجــاه هدفهم املعلن، وهــو إسقاط 
الــنــظــام املــســتــمــر فــي حــكــم الــبــاد مــنــذ ثاثة 
عقود، فالحراك مستمر، ولكنه بقي محصوًرا 
فـــي فــئــة الــشــبــاب والــــطــــاب، عــلــى الـــرغـــم من 
تــواصــلــه واتــســاع رقــعــتــه الــجــغــرافــيــة وتــعــدد 
استقطاب  اآلن  حتى  يستطع  ولــم  أســالــيــبــه، 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى فــي املجتمع. 
مع ذلــك، يمّثل هذا الحراك، على محدوديته، 
الــتــحــّدي األكــبــر الـــذي يــواجــه نــظــام الرئيس 

عمر البشير منذ وصوله إلى السلطة.
 

سمات »انتفاضة ديسمبر« 
على  عــن سابقاتها،  االنــتــفــاضــة  هــذه  تتميز 
الرغم من أنها ما زالت عاجزة عن حشد كتلة 
القوى  وتـــوازن  الجمود  لكسر  كافية  شعبية 
بينها وبني النظام، بأنها حراك نوعي مثابر، 
قـــوامـــه الــشــبــاب والـــطـــاب واملــثــقــفــون الــذيــن 
الحكم  تجربة  لكامل  نقدي  بوعٍي  يتمتعون 
في السودان لفترة ما بعد االستقال؛ بشقيها 
ز هذا  العسكري والديمقراطي مًعا. كما يتميَّ
الحراك بانتشاره في جميع مناطق السودان، 
أثرها  لها  سيكون  الفتة،  نسويٍة  وبمشاركٍة 
ذلك،  فــوق  املقبلة.  املرحلة  في تحديد مامح 
تــواصــلــت هــذه االنــتــفــاضــة مــدة أطـــول بكثير 
من »ثورة أكتوبر 1964« التي أطاحت الفريق 
إبــراهــيــم عــبــود، و»ثــــورة إبــريــل 1985« التي 

أطاحت الرئيس جعفر النميري.
أبــرز عامات هذا الحراك أيًضا حرصه  ومن 
عــلــى الــطــابــع الــســلــمــي، ورفـــض أي شــكــٍل من 
أشــكــال الــعــنــف؛ فــخــال مــا يــقــارب الشهرين 
ــل عــلــيــه، فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم،  لـــم ُتــســجَّ
التهم  حادثة تخريٍب واحـــدة، ولــم ُتلصق به 
ومحاوالت االفتراء عليه بهذا الشأن. ويتميز 
ــراك أيـــًضـــا بـــوقـــوف بــعــض الــطــرق  ــحــ هــــذا الــ
الصوفية التي تنتشر في السودان على نطاق 
واســـع إلــى جــانــبــه؛ إذ لــهــذا الــتــحــّول دالالتـــه، 
نــظــًرا إلـــى املــــزاج الــعــام املــتــدّيــن فــي الــســودان 

الذي يغلب عليه التصوف.
 2013 أيــلــول/ سبتمبر  انتفاضة  إخماد  منذ 
الـــتـــي ُقـــتـــل فــيــهــا أكـــثـــر مـــن مــائــتــي شــخــص، 
تــمــّكــن الــشــبــاب والـــطـــاب املــنــتــفــضــون، عبر 
الرقمي  والتشبيك  الطوعي،  العمل  ممارسة 
ــل  ــواصــ ــتــ ــــات الــ ــّصـ ــ ــنـ ــ ــى مـ ــلــ ملـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم عــ
االجـــتـــمـــاعـــي، مـــن تــحــقــيــق درجـــــة عــالــيــة من 
التنظيم والــتــنــســيــق. وقـــد وجـــد هـــذا الــحــراك 
الـــرقـــمـــي فـــرصـــتـــه، لــيــتــحــّول إلــــى فـــعـــٍل الفــت 
فــي الـــشـــارع مــع اشـــتـــداد الـــظـــروف املعيشية. 
وســارعــت الــحــكــومــة، مــنــذ بــدايــة االنــتــفــاضــة، 
إغـــاق منصتي فيسبوك وواتـــســـاب، إال  إلــى 
الــذكــيــة، واملعرفة  الــهــواتــف  أن شيوع امــتــاك 
 ،VPN بخاصية الشبكة االفتراضية الخاصة
نا الشباب والكبار، مًعا، من االلتفاف على  مكَّ
مــؤّشــرات نجاح هذا  الحكومي. ومــن  الحظر 
الواسع أن عدد املشتركني  التواصل الشبكي 
ــة مــع  ــفــ ــاطــ ــعــ ــتــ ــات املــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ فــــــي إحــــــــــدى املـ
املليون  االنتفاضة على منصة فيسبوك بلغ 

ونصف املليون شخص.

أسباب استمرار االنتفاضة
أدت جــمــلــة مــن األســـبـــاب دوًرا جــوهــرًيــا في 
ــاريـــخ  ــرار االنـــتـــفـــاضـــة األطــــــــول فــــي تـ ــمــ ــتــ اســ

السودان الحديث. وأهمها:

1. هيمنة النظام وإغالق المجال العام
حـــرص »نـــظـــام اإلنـــقـــاذ« مــنــذ ســيــطــرتــه على 
مقاليد الحكم في الباد في حزيران/ يونيو 
اٍت تضمن  1989 على اتخاذ ما يلزم من إجراء
ما سّماها  منها فرضه  الحكم؛  في  البقاء  له 
ــتـــمـــكـــني«؛ فـــأبـــعـــد مــــن الـــوظـــائـــف  ســـيـــاســـة »الـ
كل  والشرطة،  الجيش  خصوًصا  الحكومية، 
من يشّك في والئه له. وأحل محلهم أنصاره 
النقابيني  مطاردة  في  نشط  كما  ومحازبيه. 
والـــنـــاشـــطـــني ســـيـــاســـًيـــا، فــــــــأودع قـــيـــاداتـــهـــم 
الــســجــون، ودفـــع آخــريــن إلـــى مــغــادرة الــبــاد. 
حزب  الكبيرين،  الحزبني  النظام  واستهدف 
بالتفتيت  الــديــمــقــراطــي،  واالتــــحــــادي  ــــة  األمـ
عبر الضغوط واإلغراءات املتوازية، فخرجت 
ــن الــنــظــام من  ــزاٍب تــمــكَّ ــ مــنــهــمــا مــجــمــوعــة أحــ
دفعها إلى مشاركاٍت صوريٍة في السلطة في 

فترات مختلفة.
إلـــى جــانــب مــا تـــقـــّدم، ضــّيــق الــنــظــام الــخــنــاق 
الــتــجــار، وأحــكــم سيطرته على اإلعـــام،  على 
واستحدث ما ُسميت »الرقابة القبلية« على 
ــك إلــى  ــا. وتــــطــــّور ذلــ ــدورهــ الــصــحــف قــبــل صــ

تكتمل طباعتها،  أن  بعد  الصحف،  مصادرة 
مالًيا. كما حظر على بعض  إرهاقها  بقصد 
الصحافيني الكتابة، وأرهقهم باالستدعاءات 
املحاكم. وسيطر  أمام  األمنية، وبمقاضاتهم 
النظام على العمل التطّوعي، وأغلق مختلف 
الجمعيات األهلية، واملنظمات غير الحكومية 

الحرة، وأبدلها بمنظماٍت تابعة له. 
بمثل تلك اإلجراءات، أوصل النظام املجتمع 
إلى حالٍة من االنغاق،  السوداني بأجمعه 
أدت إلى اندالع االنتفاضة الحالية التي لم 
تأت، هذه املرة، من القوى الحزبية املنظمة 
التي ظلت تناهض النظام، وال من الحركات 
ضــده،  طويلة  حــروًبــا  أدارت  التي  املسلحة 
فـــي األطــــــــراف، بـــل جـــــاءت ســلــمــيــة مـــن فئة 

الشباب والطاب.

2. االقتصاد وظروف المعيشة 
لـــم يــســجــل نــظــام الــبــشــيــر، مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
الـــحـــكـــم، إنـــــجـــــازات فـــعـــلـــيـــة، خـــــاف تــمــّســكــه 
بــالــســلــطــة، إذ فــشــل فــي الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الـــبـــاد. ومــــع األخــــذ فـــي الــحــســبــان الــحــصــار 
املديد الــذي تعّرض لــه، فــإن النظام لم ينجح 
في إدارة هذا البلد الزراعي الخصب، والغني 
السلع والخدمات  باملوارد، وفشل في توفير 
وكبح جماح الغاء. وبسبب الحصار الطويل 
وسوء إدارة االقتصاد، تراجعت قيمة الجنيه 
الـــســـودانـــي، مـــن 3 جــنــيــهــات تــقــريــًبــا، مقابل 
ــركـــي الــــواحــــد، عــنــدمــا اســتــلــم  ــيـ الـــــــدوالر األمـ
ا 

ً
النظام الحكم عام 1989، إلى نحو 47 جنيه

حالًيا. كما فشل النظام في جلب استثماراٍت 
ــد، حـــتـــى بـــعـــد رفـــع  ــلــ ــبــ ــاد الــ ــتــــصــ ــدٍة القــ ــيــ ــفــ مــ
العقوبات، بسبب انتشار الفساد ونهب املال 
السودان  الــذي يمتلك  الذهب  العام، وتهريب 

بعض أكبر مناجم التنقيب عنه في العالم. 

3. ضعف المعارضة 
الــحــزبــني  أن  ــعــــام  الــ ــة اإلحــــبــــاط  ــالـ مــــن حـ زاد 
الجماهيري  الثقل  يمثان  الــلــذيــن  الكبيرين 
ــة الـــصـــادق  ــامـ ــة الـــنـــظـــام، األمــــــة بـــزعـ ملـــعـــارضـ

املهدي واالتحادي الديمقراطي بزعامة محمد 
عــثــمــان املــيــرغــنــي، كــانــا مــقــصــَيــني تــمــاًمــا من 
الــحــكــم. وعــنــدمــا أتــيــح الــحــوار، فهما التأثير 
فــي الــســيــاســات بــوصــفــه اهــتــمــاًمــا باملشاركة 
بحصص فــي الــنــظــام الــفــيــدرالــي واإلقــلــيــمــي، 
أكـــثـــر مـــن الـــنـــضـــال مـــن أجــــل تــحــقــيــق تغيير 
فعلي،  ديمقراطي  انتقال  إلــى  يــقــود  حقيقي، 
يمّثل منطلًقا لنهضة تنموية واقتصادية في 
الشعب  الــبــاد. ولــم يعّبرا بذلك عــن تطلعات 
السوداني، خصوًصا فئة الشباب. يضاف إلى 
ذلك أن القيادة فيهما بقيت حكًرا على أسرتي 
املهدي  الــصــادق  بقي  فقد  وامليرغني؛  املهدي 
ومحمد عثمان امليرغني في رئاسة حزبيهما، 

ما يزيد على الخمسني سنة، وال يزاالن.

4. السياسة الخارجية 
إضافة إلى فشله في إدارة االقتصاد وتحقيق 
ــقــــرار فـــي الـــبـــاد واالنـــفـــتـــاح  ــتــ الـــســـام واالســ
الـــجـــاد عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســودانــيــة، 
الــنــظــام الــخــارجــيــة املتقلبة  ذهــبــت ســيــاســة 
وغــيــر املــتــســقــة بــمــا تــبــّقــى لــه مــن مــصــداقــيــة، 
إيــران،  فبعد سنواٍت طويلٍة من الصداقة مع 
وتقديم تسهيات لها في املوانئ السودانية، 
على البحر األحمر، انقلب النظام فجأًة وقطع 
للمشاركة في  أرســل جنوًدا  عاقاته بها. بل 
الــيــمــن إلـــى جــانــب اململكة العربية  حـــرب فــي 
وقد  املــتــحــدة.  العربية  واإلمــــارات  السعودية 
وضــعــت مــشــاركــة الــجــنــود الــســودانــيــني في 
ــرب الــيــمــن الــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي خــانــة  حــ
السودانيني من  استياء  زاد من  ما  االرتـــزاق، 
النظام الذي أخذ يتقلب في مواقفه، ليحصل 

على أكبر مساعدة مالية ممكنة.
وكــــان آخـــر هـــذه الــتــقــلــبــات مــحــاولــة الــرئــيــس 
البشير االنفتاح على موسكو، بهدف الضغط 
على واشنطن الستكمال رفع العقوبات عنه، 
ورفــع اسم السودان من قائمة الــدول الراعية 
لإرهاب، وذلك من خال زيارة سورية لكسر 
العزلة عن نظام بشار األسد. وصار واضًحا 
أن خـــيـــارات الــرئــيــس الــبــشــيــر انــحــصــرت في 
الــتــشــبــث بــالــســلــطــة، مــنــذ أصــــــدرت املــحــكــمــة 
الجنائية الدولية أمر القبض عليه. وأخضع 
عـــاقـــاتـــه الــــدولــــيــــة، وحــــتــــى مـــســـألـــة جــنــوب 

السودان، لهذه القضية. 

س المخارج 5. تلمُّ
في  حصلت  التي  العديدة  االنشقاقات  بعد 
السلطة  إلــى  البشير  الــذي أوصــل  التحالف 
عام 1989، وما نتج منه من إبعاد لخصومه 
في الحركة اإلسامية والجيش، قام البشير 
بــتــكــويــن قـــوة مـــوازيـــة ســّمــاهــا قــــوات الــدعــم 
القوة  هــذه  ُأنشئت  وقــد  لحمايته.  الــســريــع، 
القبلية، فــي الــبــدايــة، ملــســاعــدة الــجــيــش في 
حروب دارفــور، إال أن غرًضا آخر وقف وراء 
تتكّون  الــذي  الجيش  تحييد  هــو  إنشائها، 
قـــيـــادتـــه الــعــلــيــا مـــن الـــضـــبـــاط اإلســـامـــيـــني. 
وبعد أن كانت هذه القوة تعمل في املناطق 
النائية في أطراف الباد، جرى استدعاؤها، 
لتتمركز في معسكراٍت تقع داخل الخرطوم، 
وعــلــى مــقــربــة مــنــهــا. أخـــذ الــرئــيــس البشير، 

بــالــتــوازي مــع إبــــداء اســتــعــداده الســتــخــدام 
ــوة، فـــــي إطــــــــاق تـــــحـــــذيـــــراٍت مــســتــمــرة  ــ ــقــ ــ ــ ال
ثــورات  مصير  مــن  املنتفضني،  للسودانيني 
سورية وليبيا واليمن التي انقلبت حروًبا 
أهـــلـــيـــة، غــيــر أن ذلــــك لـــم يــمــنــع انــــــدالع هــذا 
الــحــراك، ولــم يــوقــف استمراريته. ولــكــن مع 
ــتـــي حــصــلــت فــــي غــيــاب  ــداد الـ ــ ــسـ ــ ــة االنـ ــالـ حـ
ال  الحسم،  على  النظام  أو  االنتفاضة  قــدرة 
يبدو من املمكن حصول تغيير في السودان 
مـــن دون تـــحـــّرك الــجــيــش، أو دعــمــه الــفــاعــل 
لــانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة أو الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم. 
ويمكن تلخيص سيناريوهات الخروج من 

هذه األزمة، في اآلتي:
¶ أن يستجيب الرئيس البشير لضغط الحراك 
وأن تضعف  والدولية،  اإلقليمية  وللضغوط 
موقَفه املتصلب التشققاُت الداخلية لنظامه، 
ثم يجد مــاًذا من ماحقة املحكمة الجنائية 
الدولية، فينقل السلطة إلى القوى السياسية 
املــوقــعــة مــيــثــاق تجمع املــهــنــيــني، خـــال فترة 
اإلصــاحــات  فــي  مهمتها  تنحصر  انــتــقــالــيــٍة 
الدستورية والقانونية والسياسية، واإلعداد 
النتخابات عامة نزيهة. لكن احتمال حدوث 
هـــذا الــســيــنــاريــو ضــعــيــف، بــســبــب شخصية 
بنظامه  املحيطة  الدوائر  وتخوفات  البشير، 

من العزل السياسي ونزعات االنتقام.
¶ أن يحصل انقاب عسكري يطيح البشير، 
يـــســـتـــلـــم عــــلــــى أثــــــــــره ضـــــبـــــاط مــــــن الـــجـــيـــش 
القائم )كما  النظام  السلطة، ويعيدون إنتاج 
حــصــل فــي مــصــر(، ثــم يــتــم الــقــيــام بــإجــراءات 
شــكــلــيــة المـــتـــصـــاص الــغــضــب الــشــعــبــي، مع 
لكن هذا  املعارضة،  قــوى  انفتاٍح جزئي على 
الــســيــنــاريــو لـــن يــحــل املــشــكــلــة، بـــل ســيــكــون 

مقدمة ملشكلة أكبر. 
 بـــني الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

ٌ
¶ أن يــحــدث تـــوافـــق

ــامــــج  ــرنــ ــــى بــ ــلـ ــ ــــف الــــــــثــــــــوار الــــــــواســــــــع عـ ــيــ ــ وطــ
ديــمــقــراطــي، عــلــى نــحــٍو يــزيــد مــن ثــقــل الكفة 
الحكم،  فــي  البشير  الرئيس  وجــود  الرافضة 
النظام  ويدفع الجيش إلى تغيير موقفه من 
الــديــمــقــراطــيــة، مثلما  إلــى  االنــتــقــال  ويتحقق 

حدث في ثورَتي 1964 و1985.
االنتفاضة  بقمع  الجيش  البشير  يقنع  أن   ¶

الشعبية بالقوة.
الــحــالــي حتى تحصل  الــجــمــود  أن يستمر   ¶
إلــى تغيير مــوازيــن  تـــؤدي  متغيرات جــديــدة 

القوى لصالح النظام أو لصالح الثوار.
القوى  بني  التوافقي  الحل   

ّ
إن القول  خاصة 

الــســيــاســيــة عــلــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة وبــرنــامــج 
تــحــول ديــمــقــراطــي هــو الــخــيــار األســلــم؛ إذ ال 
يملك أيٌّ من القوى الفاعلة القدرة على الحسم. 
قــوٌة بمفردها.  أن تملكها  املنتظر  وليس من 
وقد ظهر في املشهد بعض املبادرات، ومنها 
لقيت  التي  الخرطوم  مبادرة أساتذة جامعة 
ترحيًبا واسًعا. املطلوب من جميع األطــراف 
إدارة مزيد من الحوار، لتقريب وجهات النظر 
بني الفرقاء، والتحّرك بحكمة وحذر، لتجنيب 
العنف والفوضى،  فــي  االنـــزالق  الــبــاد خطر 
واإلصرار على االستمرار في سلمية الحراك، 
حــتــى يــتــحــقــق االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي بــأقــل 

التكاليف املمكنة.

حافظت على طابعها السلمي رغم عنف النظام

احتجاجات السودان... 
عوامل استمرارها وآفاقها

تواصلت مدة أطول 
بكثير من ثورة أكتوبر 

1964 التي أطاحت 
عبود، وثورة إبريل 
1985 التي أطاحت 

النميري

خالل ما يقارب الشهرين 
ل، في  لم ُتسجَّ

العاصمة الخرطوم، 
حادثة تخريٍب واحدة

شيوع الهواتف 
الذكية، والمعرفة 

بخاصية الشبكة 
االفتراضية الخاصة 
نا الشباب  VPN، مكَّ

والكبار من االلتفاف 
على الحظر الحكومي 

لفيسبوك وواتساب

على الرغم من أن انتفاضة الســودان ما زالت عاجزة عن حشــد كتلة شــعبية كافية لكســر الجمود وتوازن القوى بينها وبين 
النظام، فإن حراك الشباب فيها تميز بوعٍي نقدي لكامل تجربة الحكم في السودان لفترة ما بعد االستقالل. هنا تقدير موقف 

بشأنها للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

متظاهر يحمل صورة عمر البشير مع عبارة »تسقط بس« شرق العاصمة الخرطوم في 2019/2/8 )فرانس برس(

إنجازات  السودان، خالل فترة حكمه،  البشير في  نظام عمر  لم يسجل 
وحدة  على  الحفاظ  في  ففشل  بالسلطة،  تمّسكه  خالف  فعلية، 
فإن  له،  تعرّض  الذي  المديد  الحصار  الحسبان  في  األخذ  ومع  البالد. 
النظام لم ينجح في إدارة هذا البلد الزراعي الخصب، والغني بالموارد، 
وتراجعت  الغالء.  جماح  وكبح  والخدمات  السلع  توفير  في  وفشل 
قيمة الجنيه السوداني، من 3 جنيهات تقريًبا، مقابل الدوالر األميركي، 
إلى نحو 47 جنيًها حالًيا. كما  النظام الحكم عام 1989،  عندما استلم 

فشل النظام في جلب استثماراٍت مفيدٍة القتصاد البلد.

نظام أضاع وحدة البالد
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جريمة خاشقجي كما روتها التسجيالت ]2/1[
إسطنبول ـ جابر عمر

كانت صحيفة »صباح« املقربة من الحكومة 
الــتــركــيــة، مــن املــؤســســات اإلعــامــيــة األولـــى 
الــتــي نــشــرت تــســريــبــات تــتــعــلــق بتفاصيل 
مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
فـــي قــنــصــلــيــة بـــــاده فـــي 2 تــشــريــن األول/

أكتوبر املاضي. واستكمااًل ملتابعة القضية 
ــيــــرًا كـــتـــابـــًا بــعــنــوان  أصـــــــدرت »صــــبــــاح« أخــ
لقتل  املظلمة  األســرار  دبلوماسية:  »فظائع 
خــاشــقــجــي« أعـــده وكــتــبــه صــحــافــيــون فيها 
)فـــرحـــات عــلــنــو، وعـــبـــد الــرحــمــن شــيــمــشــك، 
ونــظــيــف كـــرمـــان( تــضــّمــن تــفــاصــيــل عـــدة لم 

يسبق نشرها في وسائل اإلعام  من قبل.
ـــ الصادر في ديسمبر/كانون  وجاء الكتاب 
ـــ فـــي 352  ـــ ـ األول املـــاضـــي بــالــلــغــة الــتــركــيــة 
متناواًل  عـــدة،  فــصــول  على  قّسمت  صفحة، 
املحيطة  والـــظـــروف  بتفاصيلها،  ــــداث  األحـ
بــعــمــلــيــة الــقــتــل، وأســبــابــهــا مـــع نــظــرة على 
ــاع املــحــلــيــة لــلــســعــوديــة، واألوضـــــاع  ــ األوضــ

اإلقليمية والدولية.
ـــلـــع »الــعــربــي 

ّ
ــذي اط  كــمــا يــشــكــل الــكــتــاب، الــ

الـــجـــديـــد« عــلــيــه، وثــيــقــة مــهــمــة ألنــــه يجمع 
مــخــتــلــف الـــوثـــائـــق والــتــســريــبــات والـــصـــور 
في   مقتله  منذ  خاشقجي  بقضية  املتعلقة 
قنصلية بــاده، ويستعرض جميع املقاالت 
قت حقيقة ما جرى، وفيه 

ّ
واألخبار التي وث

 
ً
فضا تباعًا.  نشرت  التي  للتسريبات  ذكــر 

لم  الــتــي  املتممة  التفاصيل  ذكــر بعض  عــن 
تذكر بعد. ومن أهم املعطيات الجديدة التي 
التسجيل  عـــن  الــحــديــث  الــكــتــاب،  تضمنها 
التركية.  املــخــابــرات  تمتلكه  الـــذي  الصوتي 
إذ لــفــت الــكــتــاب إلـــى أن رئــيــســة املــخــابــرات 
ــــي أول مــن  ــبــــل، هـ األمــــيــــركــــيــــة جـــيـــنـــا هــــاســ
اســتــمــع إلـــى هـــذه الــتــســجــيــات، أي قــبــل أن 
يتم عرضها على أجهزة املخابرات األخرى. 
وكـــانـــت األحــــاديــــث فـــي الــتــســجــيــات كلها 
باللغة العربية فتّمت ترجمتها بشكل فوري 
إلى اإلنكليزية عبر مترجم خاص. كما أشار 
تلتِقط  لــم  التسجيات  هــذه  أن  إلــى  الكتاب 
فقط فــتــرة الــجــريــمــة، بــل مــا قبلها ايــضــًا إذ 
بدأت اعتبارًا من الساعة 12:00 أي قبل أكثر 

من ساعة من قتل خاشقجي. 
للجريمة  الــتــخــطــيــط  الــتــســجــيــات  وتــظــهــر 
فـــريـــق  بـــــني رئــــيــــس  الــــــــذي دار  ــــث  ــديـ ــ ــــحـ والـ
االغــتــيــال، ضــابــط املــخــابــرات مــاهــر مــطــرب، 
ورئـــيـــس الــطــب الــشــرعــي صـــاح الــطــبــيــقــي، 
وفــــيــــهــــا قــــــــال مـــــطـــــرب بــــأنــــهــــم ســـيـــقـــولـــون 
لــخــاشــقــجــي »ســـنـــأخـــذك إلــــى الـــســـعـــوديـــة«، 
وفــــي حــــال رفـــضـــه، ســيــقــوم الـــفـــريـــق بقتله 
ــال الــطــبــيــقــي  والــتــخــلــص مـــن جــثــتــه. هــنــا قــ
ــا مــعــتــاد عــلــى الــعــمــل  ــ بــحــســب الـــكـــتـــاب: »أنـ
على الجثث، وأعــرف تقطيعها بشكل جيد، 
ــمـــل مــــن قـــبـــل عـــلـــى تــقــطــيــع جــثــة  لـــكـــن لــــم أعـ
ــك. كــمــا أنــي  ســاخــنــة، لــكــن أستطيع عــمــل ذلـ
عــادة مــا أضــع سماعات على أذنــي وأسمع 
قهوتي،  وأشـــرب  التقطيع  أثــنــاء  املوسيقى 
ن سيجارتي... خاشقجي طويل يصل 

ّ
وأدخ

ــــى 180 ســنــتــمــتــرًا، يــمــكــن تــقــســيــم  طـــولـــه إلـ
 املشكلة 

ّ
مفاصل األضحية بشكل سهل. لكن

فــي التقطيع الــذي سيأخذ وقــتــًا، عــادة يتم 
العمل  بهذا  أقــم  لم  قة، 

ّ
معل الذبيحة  تقطيع 

أقـــوم بعملية  أن  قــبــل. بعد  على األرض مــن 
التقطيع، تضعون أنتم القطع في األكياس، 
ومـــن ثـــم الحــقــًا تــضــعــونــهــا فـــي الــحــقــائــب«. 
وشدد مؤلفو الكتاب على أن استخدام كلمة 
آخــر على  دليل  الطبيقي  قبل  األضحية من 

وحشية الجريمة.
ــط 

ّ
الــتــســجــيــات تــظــهــر بــــوضــــوح أن مــخــط

الـــجـــريـــمـــة وضـــــع فــــي الــــريــــاض ولـــيـــس فــي 
القضائية  السلطات  ادعــت  كما  القنصلية، 
بدقيقة  خاشقجي  دخــول  فبعد  السعودية، 
واحـــــــدة فـــقـــط، جـــــرى اصـــطـــحـــابـــه مــــن قــســم 
الــــتــــأشــــيــــرات إلـــــى مـــكـــتـــب الـــقـــنـــصـــل مــحــمــد 
االغــتــيــال. وعندما  فــريــق  قــبــل  مــن  العتيبي 
تم التعامل معه بقّوة، قال خاشقجي لفريق 
ــاذا تــظــنــون أنــكــم  االغــتــيــال »اتـــركـــوا يـــدي مــ
تفعلون؟«. وفور دخول الصحافي السعودي 
غــرفــة الــعــتــيــبــي حــتــى عــاجــلــه مــاهــر مطرب 

بــالــقــول »تــعــال اجــلــس، جــئــنــا لــنــأخــذك إلــى 
الرياض«. لكن جواب خاشقجي كان قصيرًا 
لب 

ُ
وحازمًا: »لن أذهب إلى الرياض«. كما ط

منه إرسال رسالة البنه، ولكنه رفض أيضًا. 
وقد قال خاشقجي لقاتليه »هل هذا يعني 
أنكم ستقتلونني، هل ستخنقونني؟«. إال أن 
مطرب طالبه بالتعاون ليخفي نيته املبّيتة.

وُيـــفـــهـــم مــــن الــتــســجــيــات بــحــســب الــكــتــاب 
كيف بقي خاشقجي صامدًا في وجه فريق 
الخوف،  عليه عامات  تظهر  ولــم  االغتيال، 
ولم يتردد حتى مقتله. أما مضمون الرسالة 

التي طلب منه إرسالها البنه فتقول: »بنّي 
أنــــا فـــي إســـطـــنـــبـــول، ال تــقــلــقــوا عـــلـــّي إن لم 
يكن  لــم  لفترة«.  معي  التواصل  تستطيعوا 
لــدى فــريــق االغــتــيــال نية مــواصــلــة الحديث 
األمــر  فــأتــى  بمطالبهم،  خاشقجي  وإقــنــاع 
الحادة بسرعة  خرجت اآلالت 

ُ
من مطرب، وأ

الغرفة.  في  الكبيرة  الطاولة  على  ووضعت 
عندها كان خاشقجي جالسًا على األريكة، 
ورغــم مظهر اآلالت لم يبِد أّي خــوف. ورغم 
إدراكــه بأنه سيموت، لم يتراجع عن رباطة 
ــم يـــتـــحـــرك مــــن مـــكـــانـــه. يـــواصـــل  ــ جــــأشــــه، ولـ

إنــه وبتعليمات  إذ  الكتاب ســرد مــا حصل، 
مــــن مــــطــــرب تــــحــــرك خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــن 
بــاتــجــاه خاشقجي لخنقه،  االغــتــيــال  فــريــق 
من بينهم شخص »ربما يكون ذعــار غالب 
الحربي، حاول كّم فم خاشقجي. لكن األخير 
نــجــح فــي تخليص نــفــســه، وبــعــدهــا انقض 
األربعة اآلخرون فوقه، ومن املؤكد أن واحدًا 
مـــن الـــذيـــن انــقــضــوا عــلــيــه هـــو مــحــمــد سعد 
قتله  عملية  استغرقت  وبــعــدهــا  الــزهــرانــي. 
أحكموا  إذ  الــدقــيــقــة  دقــائــق ونــصــف  سبعة 
ــيــــه. وكــــــان مـــعـــروفـــًا عــن  مـــســـك يـــديـــه وقــــدمــ
ى تدريبًا حول 

ّ
أنه رياضّي وتلق خاشقجي 

الدفاع عن النفس، وقد حــاول جاهدًا إنقاذ 
ــاء ذلــــك نــجــحــوا فـــي كــتــم فمه  ــنــ نــفــســه، وأثــ
، ال 

ّ
ليئن ويــقــول »ال تغلقوا فــمــي، لــدي ســـل

تفعلوا ذلــك أنــا أختنق«. هــذه كانت جملته 
األخــيــرة، فــجــادوه تمكنوا من وضــع كيس 
اللحظة مرت  هــذه  وبــعــد  لقتله.  رأســـه  على 
ــاوم فــيــهــا خــاشــقــجــي، قبل  خــمــس دقـــائـــق قــ
أن يـــمـــوت. وبــحــســب الــكــتــاب تـــأثـــرت جينا 
هاسبل بلحظات خاشقجي األخيرة بسبب 
ــعـــت عــيــنــا املـــتـــرجـــم،  مـــأســـاويـــتـــهـــا، كـــمـــا دمـ

ع صوته.
ّ
وتقط

األولــى  الخطوة  كانت  خاشقجي،  قتل  بعد 
مــن قــبــل فــريــق االغــتــيــال هـــي  نـــزع مابسه 
بعملية  الطبيقي  ليبدأ  لشبيهه،  وإعطائها 
الـــتـــقـــطـــيـــع، والــــتــــي جـــــرت بـــغـــرفـــة الــقــنــصــل 
الــعــتــيــبــي، واســتــغــرقــت نــصــف ســـاعـــة. وقــد 
ساعد الحربي والزهراني في العملية، كما 
من  قسمًا  الـــوريـــد  عــبــر  الطبيقي ســحــب  أن 
التقطيع،  أثناء  لكي ال تسيل  دم خاشقجي 
ــاء هــــذه في  وبـــعـــد ذلــــك ســكــبــت كــمــيــة الــــدمــ
ــات، ووفــــــق الــتــســجــيــات  ــامـ ــمـ ــحـ مــــجــــاري الـ
الـــعـــظـــم  لـــتـــقـــطـــيـــع  آالت  أصــــــــــوات  ــعــــت  ــمــ ُســ
صوت  ُسمع  كما  متكرر.  بشكل  والتشريح 
الــطــبــيــقــي يـــوبـــخ مــســاعــديــه »ملــــــاذا تــقــفــون 
 
ً
مفضا بتوتر،  تعليماته  ويصدر  هــكــذا؟«، 

هذه املرة عدم االستماع للموسيقى.
جــيــنــا هــاســبــل وبـــعـــد فـــتـــرة الــصــمــت قــالــت 
»مــهــمــا كــانــت الــطــريــقــة الــتــي تـــم الــحــصــول 
فــيــهــا عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــات إال أنـــهـــا عــمــلــيــة 
اســتــخــبــاريــة نــاجــحــة قـــد يــصــدف حــدوثــهــا 
مــرة أو اثنتني فــي الــتــاريــخ، نــبــارك لكم هذا 
الــنــجــاح االســتــخــبــاري«، قــبــل أن تــعــود إلــى 
والرئيس  األبــيــض  البيت  وتبلغ  واشــنــطــن 

دونالد ترامب بما استمعت إليه.
الكتاب يتناول أيضًا أن رئيس االستخبارات 
التركية هاكان فيدان لدى لقائه برئيس أمن 
الـــدولـــة الـــســـعـــودي عــبــد الــعــزيــز بـــن محمد 
الـــهـــويـــريـــنـــي، لـــم يـــقـــدم لـــه األدلــــــة فــــــورًا، بل 
خاطبه بــحــزم عــن امــتــاك أنــقــرة تسجيات 
 له: »أنتم تعلمون من القاتل، 

ً
صوتية، قائا

وهـــذا األمـــر كــالــغــرغــريــنــا، عليكم قــطــع اليد 
التي تعاني منه، وإن تأخرتم فإنه سيسري 
ــد«. فــــي املـــرحـــلـــة الــتــالــيــة،  فــــي بـــاقـــي الـــجـــسـ
وفــــي فــتــرة طــلــب تــفــتــيــش الــقــنــصــلــيــة وفــقــا 
التـــفـــاق فــيــيــنــا، فــــإن االدعــــــاء الـــعـــام الــتــركــي 
األول/أكتوبر  تشرين   9 في  التفتيش  طلب 
2018، وجــرى تمييع املــوضــوع من الجانب 
السعودي 10 أيام كاملة، وقد رفض الجانب 
السعودي استخدام أشعة لومينول )قادرة 
على الكشف عن وجود وحتى تعقب كمياٍت 
ــاء( فــــي الــتــفــتــيــش. لـــكـــن الــجــانــب  ــ ــدمـ ــ مــــن الـ
التركي لم يقبل وأصّر على موقفه، فواصل 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي كــســب الـــوقـــت وطــالــب 
بأسماء فريق التفتيش ومبررات التفتيش. 
وبناء عليه تم السماح لقوى األمن التركية 
بالدخول للقنصلية وتفتيشها. هكذا كسب 
السعوديون الوقت ووضعوا خطة تنظيف 
املــكــان مــن أي دالئـــل قــد يتم الــعــثــور عليها، 
مــراحــل.  أربـــع  على  التنظيف  عملية  وتــمــت 
كــمــا أن الــجــانــب الــســعــودي طــلــب التفتيش 
بالعني املجردة، فرّد الجانب التركي بإصرار 
بأن »تركيا ليست دولة موز، فريق التفتيش 
لن يأتي ليشرب الشاي، سيأتي مع أدواتــه 
من  الثاني  الــجــزء  فــي  الجنائية«.  املخبرية 
مراجعة الكتاب: مصير جثة خاشقجي، لقاء 
التركية والــســعــوديــة، وفــرق  االســتــخــبــارات 

املوت السعودية في تركيا.

رفض جمال خاشقجي 
طلب قاتليه 

ببعث رسالة إلى ابنه

صدر قبل شهر كتاب لثالثة صحافيين من »صباح« التركية، يروي قصة اغتيال جمال خاشقجي. »العربي الجديد« 
يقّدم مراجعة مفّصلة لما ورد في كتاب »فظائع دبلوماسية: األسرار المظلمة لقتل خاشقجي« على جزأين

الــكــتــاب نــهــايــة عـــام 2019 قــالــت صحيفة  عــنــد إصـــــدار 
في  لالنتباه  لفتًا  األكــثــر  التفاصيل  بعض  إّن  »صــبــاح« 
ــن هـــويـــة شخصني  ــي الــكــشــف عـ إصــــدارهــــا الـــجـــديـــد، هـ
ُيعتقد  التي  الــضــرب«  »فــرقــة  فــي  جديدين كانا عضوين 

ذت جريمة قتل خاشقجي.
ّ
ها نف

ّ
أن

وتم الكشف سابقًا عن هوية أعضاء فريق االغتيال الذي 
ف من 15 عضوًا، بينما تحّدث الرئيس التركي رجب 

ّ
تأل

طيب أردوغان عن ثالثة مساعدين آخرين.
»صباح«  صحيفة  كانت  املساعدين،  الثالثة  هــؤالء  أحــد 
ــه ُيــدعــى أحــمــد عــبــد الــلــه املــزيــنــي،  ــ

ّ
نفسها قــد كــشــفــت أن

االستخبارات  في  إسطنبول  وحــدة  رئيس  ه 
ّ
بأن املعروف 

السعودية.
»صباح«،  فقد كشفت صحيفة  ــران،  اآلخـ املساعدان  أمــا 
أمــن في  الــقــرنــي، حــارس  هما سعد معيد 

ّ
أن السبت،  يــوم 

ــو فـــي الـــواقـــع عــضــو فـــي االســتــخــبــارات  الــقــنــصــلــيــة، وهــ
الــســعــوديــة، ومــفــلــس شــايــع املــصــلــح، وهـــو يــعــمــل أيــضــًا 
حارس أمن في القنصلية، بينما كان في الواقع عضوًا في 

جهاز االستخبارات.
وذكــــرت الــصــحــيــفــة أّن هــذيــن الــشــخــصــني اســتــخــدم كل 
يــرد ذكرهما في  لم  منهما جــواز سفر دبلوماسيًا، لكن 
التسجيالت الصوتية للحظات خاشقجي األخيرة، والتي 
شاركتها تركيا مع العديد من الدول ووكالة االستخبارات 

األميركية »سي آي إيه«.
والسبب وراء غيابهما عن التسجيل، بحسب الصحيفة، 
ــــم يـــكـــونـــا ضـــمـــن فـــريـــق الــتــنــفــيــذ بــــل فــريــق  ـــهـــمـــا ل

ّ
هــــو أن

ص من جثة 
ّ
التخل  عن 

ً
الــذي كــان مــســؤوال االستكشاف، 

إسطنبول،  في  مختلفة  أماكن  واستكشاف  خاشقجي، 
والتي وصال إليها قبل يوم من وصول فريق االغتيال.

الهويات الجديدة

استدراج 
األطفال

)Getty( بقي خاشقجي متماسكًا عند سماع تهديدات فريق االغتيال

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

لندن ــ العربي الجديد

الكبرى في فرض عمر  تسّبب فشل الشركات 
األطفال  بوضع  املــواعــدة  تطبيقات  على  محدد 

تحت خطر االستدراج واالستغالل الجنسي.
الضوابط على  أّن  تايمز«  لـــ«ذا  وكشف تحقيق 
املــاليــني،  يستخدمها  الــتــي  املـــواعـــدة  تطبيقات 
الجرائم  مرتكبي  تعطي  و«غــرايــنــدر«  كـــ«تــنــدر« 

 أسهل لألطفال 
ً
الجنسية والبيدوفيليني وصوال

شف 
ُ
ك للشرطة  وثــائــق  بحسب  بريطانيا،  فــي 

عنها بموجب قوانني حرية املعلومات.
ق املحققون في أكثر من 30 حالة اغتصاب 

ّ
وحق

الضحايا  فيها  ى 
ّ
تخط  ،2015 عــام  منذ  أطفال 

املــواعــدة.  الــعــمــريــة عــلــى تطبيقات  االمــتــحــانــات 
ــدى الـــحـــاالت، تـــم اســتــغــالل واغــتــصــاب  فـــي إحــ
أقــــل مـــن 13 عـــامـــًا، عــبــر تطبيق  طــفــل عـــمـــره 

. وكشفت الوثائق 
ً
»غرايندر«، من قبل 21 رجال

عن 60 قضية أخــرى النتهاكات جنسية بحق 
بينها  إلكترونية،  مواعدة  تطبيقات  عبر  أطفال 
االســــتــــدراج واالخـــتـــطـــاف واالعــــتــــداء الــجــنــســي 
ــيـــف. وكـــــــان عـــمـــر أصــــغــــر طـــفـــل تـــعـــّرض  ــنـ الـــعـ

لالستغالل بتلك الطريقة، ثماني سنوات.
هذه الفضيحة هي األحدث التي تضرب شركات 
وتــّم  األطـــفـــال.  أمـــن  التكنولوجيا حـــول ضــمــان 

ه سيحذف 
ّ
بأن التعّهد  على  »إنستغرام«  إجبار 

الــشــخــصــي  األذى  تـــتـــضـــمـــن  الــــتــــي  الـــــصـــــور 
انتحرت في  والــد طفلة  قــال  واالنــتــحــار، بعدما 

عمر 14 عامًا إّن التطبيق كان سببًا رئيسيًا.
الــصــور، آدم  وأعلن املــســؤول عن منصة تبادل 
موسري، أن »إنستغرام« سيالحق الصور التي 
تشجع على أذى النفس واالنتحار وسيحذفها، 

عوضًا عن انتظار املستخدمني للتبليغ عنها.



محمد هاشم عبد السالم

يضّم مبنى زجاجي فريد الطراز، 
الــفــيــلــم« ويقع  يحمل اســـم »بــيــت 
فــي ســاحــة »بــوتــســدامــر بــاتــس« 
في برلني، »السينماتيك األملانية« و»متحف 
أربــعــة  يشغل  الـــذي  والــتــلــفــزيــون«،  السينما 
طــوابــق. يدعو املبنى زّواره إلــى »رحــلــة عبر 
الــــزمــــن«، واكـــتـــشـــاف أكــثــر مـــن مــائــة عــــام من 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا، ونـــصـــف قــــرن مـــن تــاريــخ 
الــتــلــفــزيــون فــي أملــانــيــا، الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. 
ــلـــى مــعــرضــني  ــتـــحـــف عـ ــتـــوي طــــوابــــق املـ تـــحـ
دائـــمـــني لــلــشــاشــتــني، الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
ــتــة تــقــام 

ّ
ومــســاحــات ملـــعـــارض خــاصــة ومــؤق

ــا غــيــر هــذا  ــ طــــوال الـــعـــام. ال يــوجــد فــي أوروبـ
البصريني  الوسيطني  يجمع  الــذي  املتحف، 
ــم  ــدائـ الـ ـــتـــح »املــــعــــرض 

ُ
ــت افـ ــام 2006،  ــ عـ ــا.  ــعـ مـ

ل اسم متحف السينما  للتلفزيون«، ومعه ُعدِّ
بـــإدخـــال كــلــمــة الــتــلــفــزيــون إلــيــه. مــعــروضــات 
عــة على 

ّ
املتحف تقع فــي ثــاث حــجــرات مــوز

الــطــابــقــني الــثــالــث والـــرابـــع، وتــشــغــل مساحة 
ــعــــرض. فـــي »بـــيـــت الــفــيــلــم«  800 مــتــر مـــن املــ

»السينماتيك« واملكتبة. طوابق عديدة لـ
ف »املعرض الدائم للسينما« زّواره على  ُيعرِّ
األيام األولى للسينما، ثم يتقّدم معهم ببطء 
جــا  عــبــر الـــزمـــن، وصــــواًل إلـــى الــحــاضــر، مــعــرِّ
أحــيــانــا عــلــى هــولــيــوود، عــنــد تــنــاولــه أفــامــا 
إليها  ومهاجرين  منفيني  ألملـــان  سينمائية 
م زمنًيا، 

ّ
قبل عام 1933، وبعده. املعرض ُمنظ

يكشف عن كثب مدى اتصال تاريخ السينما 
األملانية بالتطّورات السياسية واالجتماعية، 
وعــــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــســيــنــمــا 

األملانية كأداة سياسية في فترات كثيرة.
عــلــى  عــــــة 

ّ
مــــــوز ــــر،  ــتـ ــ مـ  1300 مــــســــاحــــة  ــلــــى  عــ

م  ُيقدِّ الثاني والثالث، في 15غرفة،  الطابقني 
املــعــرض 1000 قــطــعــة، تــتــّوزع عــلــى املــابــس 
التقنية والــُصــور  واإلكــســســوارات واملــعــدات 
الفوتوغرافية وامللصقات، كما على وسائط 
اإلعام املتنّوعة، بدءًا من الفيديو إلى أجهزة 

وأدوات سينمائية قديمة وحديثة.
فــي الــطــوابــق الــعــلــيــا، تــضــّم »الــســيــنــمــاتــيــك« 
أكثر من مليون صورة فوتوغرافية و16 ألف 
ألـــف مطبوعة  و13  رســمــة  ألـــف  و20  ملصق 
»مؤّسسة  أرشــيــف  فــي  محفوظة  سينمائية 
كـــيـــه(.  دي  )إس  ــة«  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ الـــســـيـــنـــمـــاتـــيـــك 
عرض 

ُ
مجموعة صغيرة فقط من هذه املواد ت

فــي »بــيــت الــفــيــلــم« مــنــذ عـــام 2000، مــا يتيح 
للسينمائيني املحليني والدوليني االستمتاع 

بسحر قرٍن من تاريخ السينما األملانية.
مــنــذ افــتــتــاحــهــا الــرســمــي عــــام 1963، كــانــت 
ــــا لـــلـــمـــحـــفـــوظـــات 

ً
ــف ــيــــك« مــــتــــحــ ــاتــ ــمــ ــنــ ــيــ »الــــســ

قــاعــات  أو  مـــعـــرض  مـــن دون  الــســيــنــمــائــيــة، 

أحيا ديالكروا من خالل 
لوحته ثورة الشعب 
الفرنسي لنيل الحرية
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ــد مـــن  ــديــ ــعــ ــلــ ــل لــ ــ ــمـ ــ ــي بــــــــيــــــــروت، ورشـــــــــــة عـ ــ ــ فـ
املــســلــســات الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة، 
ــبـــدو  ــي. تـ ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ ــعـــــرض الـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
العاصمة اللبنانية الوجهة األكثر طلًبا لهذا 
الــنــوع مــن الـــدرامـــا املــشــتــركــة. بــني »الــهــيــبــة« 
فـــي جــزئــه الــثــالــث، و»الـــحـــصـــاد«، و»خــمــســة 
ونــــص«، و»دقــيــقــة صـــمـــت«.. نــقــاط ُمشتركة 
بني شركات اإلنتاج نفسها التي تعمل وسط 

منافسة شديدة.
مسلسل »الــهــيــبــة« الــــذي شــغــل الــــرأي الــعــام 
العالم  في  واسعا  لسنتني، وحصد جمهورًا 
ــزء الــثــالــث،  ــى عــــرض الـــجـ الـــعـــربـــي، يــتــجــه إلــ
باسم  الــســوري  الكاتب  »الــحــصــاد«.  بعنوان 
ــاول هـــذه املـــرة  الــســلــكــا، بــحــســب مـــصـــادر، حــ
الـــخـــروج مـــن االلـــتـــزام بـــأصـــول الــقــصــة الــتــي 
وأكملها   ،)2017( عكو  هـــوزان  زميله  بــدأهــا 
السلكا باالتفاق مع املخرج سامر البرقاوي 
اليوم مع تغيرات  املاضية، ويتابعها  السنة 
جذرية كادت تطيح باسم املسلسل، بحسب 
ــادق  ــلـــومـــات الــــخــــاصــــة. لـــكـــن املـــنـــتـــج صــ ــعـ املـ
الــصــبــاح ارتـــأى أن يبقى االســـم على مــا هو 
عــلــيــه، نــظــرًا إلــــى الــعــقــود املــوقــعــة ســلــفــا مع 
اشترت  التي  التلفزة  ومحطات  الفضائيات 
»الهيبة«. الواضح أن صادق الصّباح عمد إلى 
مطلوبة  باتت  بماركة  أشبه  عنوان  صناعة 
 MBC عند أصحاب املحطات، وركــزت شركة
عــلــى ذلــــك لــتــكــســب الـــعـــرض األول فــضــائــيــا، 

في إشارة إلى اشتراك كافة طبقات املجتمع 
الفرنسي في هذه الثورة »من حيث املعنى«.

لــكــن إن تعمقنا أكــثــر، وأبــحــرنــا إلـــى عــوالــم 
الرسام الخاصة، واستشففنا ما كان يعتمل 
فــي داخــلــه مــن مــشــاعــر، فإننا نــاحــظ صدى 
مامحه  خلف  أخفاها  التي  ورسالته  ندائه 
نزعة  منه على  تأكيًدا  اللوحة  هــذه  مثل  في 
مــمــًرا يتيح ألنـــاه على  وطــنــيــة، فتح ألجلها 
ما يبدو أن تتفاعل مع حــدث وطني خاص، 
ورغبة منه في وضع عامة له على صفحات 
الــتــاريــخ الــوطــنــي لــفــرنــســا، وهــــذا مــا حصل 
ديمقراطًيا  ا 

ً
رمـــز اللوحة  أصبحت  إذ  عليه، 

في ما بعد.
لوحة فنية أخرى »امــرأة صغيرة تضع على 
نــفــســهــا الــــبــــودرة«، تــعــود لــلــفــرنــســي جـــورج 
ــر«، ويــعــتــبــر رائــــد  ــاعــ ـــ »الــــشــ ــورا املـــلـــقـــب بــ ــ ســ
 ،1890 ــام  عـ رســمــهــا  لــهــا.  ا 

ً
ورمـــــز التنقيطية 

تــعــبــيــًرا عــن حــبــه ملــادلــني نــوبــلــوخ املــــرأة في 
الـــصـــورة بــحــســب مـــا أشـــيـــع. اكــتــشــف علماء 
الــبــصــري فــي مــا بعد وجـــود رسم  التشريح 
بورتريه يعود إلى وجه الفنان نفسه، خلف 

سالم أبو ناصر

عــنــدمــا يــعــمــد الــرســامــون أو الــنــحــاتــون إلــى 
ـــات، فــهــم  ـــريــــهـ نـــســـخ أنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل بــــورتـ
يقصدون بذلك تخليد ذكراهم وتوثيقها من 
أجل استدالل األجيال الاحقة عليهم ومعرفة 
أشكالهم وسماتهم، كيف كانت في ما مضى. 
 فــنــيــة تشكيلية 

ً
ــاال ــمـ لــكــن كــثــيــًرا مـــا نـــرى أعـ

شخصيات  تضمنت  البورتريهات،  متعددة 
ــا 

ً
أصــحــابــهــا بــشــكــل خــفــي، ارتــبــطــت ارتــبــاط

ــا بــالــحــالــة الــســيــكــولــوجــيــة لــلــرســامــني، 
ً
وثــيــق

وجسدت خلجاتهم ونزعاتهم الخاصة.
هذه النزعة الشخصية قد تختلف من رّسام 
ــا، 

ً
ــر، تــرتــبــط بـــالـــزمـــان واملــــكــــان حــيــن ــ ــى آخـ إلــ

وبــأشــكــال الــعــاطــفــة والــعــشــق أو األســطــورة 
ــر، لــتــتــّوج عــاقــتــه بــألــوانــه لــوحــات  ــا آخـ

ً
حــيــن

الناظر مفاهيم ودالالت خاصة،  حجبت عن 
أبــعــد مـــن مــســبــبــاتــهــا األســاســيــة ودوافــعــهــا 

البصرية املقروءة للعلن.
 لــوحــة »الــحــريــة تــقــود الــشــعــب« واحـــدة 

ّ
لــعــل

ــهـــر الـــلـــوحـــات الـــعـــاملـــيـــة، رســـمـــت فــي  مــــن أشـ
القرن التاسع عشر على يد الرسام الفرنسي 
يوجني دياكروا، الذي أحيا من خالها ثورة 
الشعب الفرنسي لنيل الحرية ضد امللك شارل 
الــعــاشــر عـــام 1830. فـــي هـــذه الــلــوحــة، نجد 
بورتريه ليوجني دياكروا نفسه مرتدًيا زًيا 
 بندقية بني 

ً
يمثل الطبقة البرجوازية حاما

يديه، إلى جانب أفراد آخرين يمثلون طبقات 
أخرى كالعمال واملثقفني والجند واملواطنني، 

 MTV بـــعـــدمـــا اشـــتـــرتـــه فــــي لـــبـــنـــان مـــحـــطـــة
املعلومات،  تــؤكــد  حــصــري.  بشكل  اللبنانية 
أن دخول املمثلة سيرين عبد النور إلى الجزء 
إلى  الكاتب  دفــع  ما  »الهيبة«، هو  من  الثالث 
ــذري فـــي ســيــاق الــقــصــة، مـــع األخـــذ  تــغــيــيــر جــ
لسير  املنطقي  التاريخي  السرد  االعتبار  في 
األحداث، لكن من دون إقحام أي أحداث تعود 
الــتــي تشهد  الــجــديــدة  الحقبة  بــاملــاضــي على 
قــصــة تــعــارف وحـــب، بــني عــبــد الــنــور واملمثل 
تتسارع  تعقيدات  تيم حسن، وسط  السوري 
بما هو  األولـــى، وتنذر  الخمس  الحلقات  من 
وما  »الهيبة«  قرية  نمطية  عــن  بعيدًا  جــديــد، 

حصل في املاضي.

املزهرية الظاهرة على الحائط، أخفى األخير 
وجــهــه مــن خــالــهــا، فـــأثـــارت حفيظة الــنــقــاد 
الــتــشــكــيــلــيــني، وفــتــحــت بـــاًبـــا لــلــتــســاؤل عن 
الــســبــب الـــذي دفـــع ســـورا إلـــى إخــفــاء وجــهــه. 
الـــجـــواب الــوحــيــد الــــذي تــوصــلــوا إلـــيـــه، عبر 
تنازل  هــو  التاريخية،  السجات  فــي  البحث 
مــن ســـورا بعد تعليق أحــد أصــدقــائــه بأنها 
إلى  إذا ما نظرنا  الــشــيء، لكن  هزلية بعض 
ا لنزعة 

ً
الوجه اآلخر من القصة، فسنجد طيف

ــّر بــهــا، أراد مــن خــالــهــا مــشــاركــة  عــاطــفــيــة مـ
الــفــضــاء غير  ذات  الــعــجــيــبــة  مــادلــني تحفته 
واضح املعالم، ليكون شاهًدا على هواجسه 
تلك  لفتيات  الطبقي  التفاوت  حقيقة  وعلى 
الحقبة، وربــمــا هــذا مــا دعـــاه إلــى رســم هذه 
اللوحة ضمن إطار مكاني مجهول، افترضه 
سورا تلبية ملخيلته العاطفية قبل أن يعدل 

عن قراره.
التي  الشهيرة،  لوحة »يوم بومباي األخير« 
تعود للرسام الروسي الشهير كارل بيرلوف، 
الــقــرن التاسع عشر، وأبــرز  أحــد أبــرز فناني 
ممثلي املدرسة الرومنتيكية، فعل هو اآلخر 
مثلما فعل ديــاكــروا في لوحته هــذه، ولكن 
مع اختاف في الحدث. رسم بيرلوف نفسه 
في اللوحة التي تروي قصة وقعت في مدينة 
بومباي اإليطالية عــام 79 مــيــادي فــي زمن 
ــرون، الـــتـــي طـــمـــرهـــا بـــركـــان  ــيــ ــراطــــور نــ ــبــ اإلمــ
املجموعة  البركاني  الغبار  فيها  أحــال  ثائر، 
املوجودة في اللوحة إلى أصنام ومجسمات 

بشرية، فتأثر بها بيرلوف.

خالد يوسف: رّسامون أخفوا وجوههم في لوحاتهم
يكتبون فقط ما يُملى عليهم

»الهيبة« وتكهنات الجزء الثالث

الطريق المؤّدية إلى 
»بيت الفيلم«، تمرّ بشارع 

مهّم يُدعى شارع النجوم، 
يمتد على نصف كيلومتر 

تقريبًا، بدءًا من ساحة 
»بوتسدامر« المشهورة

ــلــــت »مـــكـــتـــبـــة الــــبــــحــــوث الــــخــــاصــــة بــالــســيــنــمــا  دخــ
والــتــلــفــزيــون« إلــــى »الــســيــنــمــاتــيــك األملـــانـــيـــة« عــام 
ا  1999. ولثاثني عاما قبل هذا الدخول، كانت جزء
مــن »األكــاديــمــيــة األملــانــيــة للسينما والــتــلــفــزيــون« 
أمـــام املهتمني، وتقع  بــرلــني. هــي اآلن مفتوحة  فــي 
فــي الــطــابــق الــخــامــس مــن »بــيــت الــفــيــلــم«. يــذكــر أن 
عديدة  مطبوعات  بانتظام  تنشر  »السينماتيك« 
فــــي مـــواضـــيـــع فــنــيــة مــخــتــلــفــة، خـــصـــوصـــا تـــاريـــخ 
السينما والتلفزيون في أملانيا، منذ أيام جمهورية 
قّسمة 

ُ
امل بأملانيا االشتراكية وأملانيا  فيمار، مرورا 

ــهــاجــريــن واملنفيني. 
ُ
امل الفنانني  املـــوّحـــدة؛ وعــن  ثــم 

وتعرض »السينماتيك« نسخا من أفام ُمرّممة، أو 
ُمعاد طبعها في أجود وأحدث شكل عصري ممكن.
فــي الطابقني الــثــامــن والــتــاســع مــن املــبــنــى، توجد 
التي  األملــانــيــة«،  والتلفزيون  السينما  »أكــاديــمــيــة 
ــخــّرج أجــيــااًل جديدة 

ُ
تأّسست عــام 1966، والــتــي ت

في مختلف املهن املرتبطة بالسينما والتلفزيون.
أمــــا الـــطـــريـــق املــــؤّديــــة إلــــى »بـــيـــت الـــفـــيـــلـــم«، فــتــمــّر 
فـــي شــــارع مــهــّم ُيــســّمــى »شـــــارع الـــنـــجـــوم«، يمتد 
ا مـــن ســاحــة  عــلــى نــصــف كــيــلــومــتــر تــقــريــبــا، بـــــدء
»بوتسدامر« املشهورة، ويضّم صاالت عرض أفام 
وسينمائية  فنية  ملــســة  مضفيا  بــرلــني،  مــهــرجــان 
على املنطقة املجاورة له، حيث »قصر البرليناله« 

مروة عبد الفضيل

ــزال املـــخـــرج املـــصـــري خــالــد يـــوســـف، املــوجــود  ال يــ
إليه،  املــوّجــهــة  التهمة  يــرفــض  بــاريــس،  فــي  حاليا 
بتصوير مقاطع جنسية لبعض الفنانات، مؤكدًا 
 الــحــمــلــة الــحــالــيــة عــلــيــه هـــي عــقــاب مـــن الــنــظــام 

ّ
أن

املصري لرفضه التعديات الدستورية. 
للممثلتني  اإلعــــام،  وســائــل  نسبته  مــا  على  وردًا 
مــنــى فــــاروق وشــيــمــاء الــحــاج، املــوقــوفــتــني حاليا، 
بعد  إال  فنانة  دورًا ألي  يمنح  ال   خالد يوسف 

ّ
أن

إقـــامـــة عــاقــة جــنــســيــة مــعــهــا، اعــتــبــر يــوســف هــذه 
، منتقدًا وســائــل اإلعـــام التي 

ّ
األقـــوال إهــانــة للفن

نقلت هذا الكام. ونشر املخرج والنائب البرملاني 
بيانا إعاميا جاء فيه )البيان األساسي باللهجة 
اإلعــام  وســائــل  »مـــاذا ستفعل  العاّمية(:  املصرية 
التحقيقات  فــي  املثبتة  الــفــتــاتــني  إفــــادات  فــي  اآلن 
الرسمية للنيابة العامة، التي لم يأت فيها أي من 

األساطير التي تم نشرها وتأكيدها؟«. 
وأضــاف ساخرًا مما نشره اإلعــام عن القضية: 
»هل هناك من لم يصله خبر أنني أنا من صّورت 
الــفــتــاتــني تــحــت الــتــهــديــد، وقــمــت بــابــتــزازهــمــا... 
ــريـــن؟«. وتـــابـــع يـــوســـف في  وأنــهــمــا كــانــتــا قـــاصـ
ــار انـــتـــقـــاده الــتــغــطــيــة اإلعـــامـــيـــة: »لــفــقــوا لي  ــ إطـ
مجموعة من التهم تؤدي إلى السجن املؤّبد على 
حزنت  التحقيقات  على  اطلعت  وعــنــدمــا   ،

ّ
ــل األقــ

ملا  كــان مطابقا  اإلعـــام  نقله  مــا  أن  لــو  يت 
ّ
وتمن

الكام  نقل  مــن  أن  اكتشفت  لكن  الــفــتــاتــان.  قالته 

ــاالت »آي مــاكــس«  ــ ــيـــت الــفــيــلــم«، ومـــجـــّمـــع صـ و»بـ
و»سيني ستار«. في منتصفه، فوق حّيز عريض 
ُمخّصص لهم، وعلى امتداد بساط أسفلتي أحمر 
املـــارة تحت أقدامهم نحو 100 نجمة  الــلــون، يــرى 
بــرونــزيــة تــحــمــل أســـمـــاء كــبــار صــانــعــي السينما 
األملانية ومهنهم )إخراج، تمثيل، إنتاج، نقد، إلخ(، 
مــنــذ بــدايــة عــصــر صــنــاعــة السينما األملــانــيــة إلــى 
)أو االثنني  تــواريــخ ميادهم ووفاتهم  الــيــوم، مــع 

 واحد منهم.
ّ

معا(، والتوقيع الخاص بكل
تح »شارع النجوم« في 10 سبتمبر/ أيلول 2010، 

ُ
افت

مــع أول نجمة حملت اســـم مــارلــني ديــتــريــش. ومــن 
وفريدريك  أوفيلس  ماكس  األخــرى، هناك  األسماء 
فيلهالم مورناو وفريتز النغ وبيلي وايلدر وفاندرز 
وفولكر  كلوغا  وألكسندر  وفاسبيندر  وهيرتزوغ 
شــلــونــدورف وفــاتــح أكـــني ومــارغــريــتــا فـــون تــروتــا 
ورومـــي شنايدر وآســتــا نلسن وكـــاوس كينسكي 
ــشــبــه 

ُ
ــّم الــــشــــارع نــفــســه آلــــة ت ــز. ويـــضـ ــانـ وبــــرونــــو غـ

الكاميرا السحرية )متر ونصف املتر تقريًبا طوال(، 
ــة تــخــّص مجموعة   ركـــن أو زاويــ

ّ
ُمــثــبــتــة صـــوب كـــل

الــنــجــوم عــلــى األرض. عــنــد الــنــظــر عــبــر عــدســتــهــا، 
تظهر صور نجوم موجودة أسماؤهم على األرض 
أمام الكاميرا بحجم طبيعي، فيشاهد املرء النجمة 
واسم صاحبها وصورته في الوقت نفسه. ويمكن 
الوقوف خلفها، على مقربة من النجوم، فيظهر املرء 
لتقط 

ُ
مع أو إلى جــوار هــؤالء املشاهير، وبالتالي ت

صورة له معهم عبر العدسة.
نستطيع  ال  الفيلم«،  »بيت  لـــ  زيارتنا  فــي  عموما، 
ــاحــظ االخــتــاف األوروبــــي عــن األميركي، 

ُ
إال أن ن

فــــي طـــريـــقـــة عـــرضـــهـــم لــفــنــونــهــم وتــــاريــــخــــهــــا؛ إذ 
االستعراض  عــن  بعيدًا  والتوثيق  بالجمع  تتسم 
ــــذي ال يـــغـــيـــب، بــطــبــيــعــة الـــحـــال،  الـــهـــولـــيـــوودي الــ
عــن السينما األمــيــركــيــة نــفــســهــا، مــقــابــل إخــاص 

السينما األوروبية للجوهر الفني.
محمد...

عنهما في اإلعام مجرد مخبرين ال صحافيني، 
وأن هؤالء يكتبون فقط ما ُيملى عليهم«. وتابع: 
»يا من تعتبرون أنفسكم صحافيني، ألم يكن في 
الجملة  فــي هــذه  تــراجــعــوا ســادتــكــم  أن  إمكانكم 
البسيطة فقط، أو أنهم يعتبرون أنفسهم آلهة ال 

يمكن مناقشتهم؟«. 
ــه مــســتــعــد لــيــتــحــّمــل مـــع زوجــتــه  ــد يـــوســـف أنــ ــ وأكـ
سيؤجل  أنــه  معلنا  قــدرنــا«،  ألنــه  »األذى  وأوالده 
ــذه الــقــضــيــة وتــفــاصــيــلــهــا إلــى  كـــامـــه حــــول كـــل هــ
القضية  ليست  هــذه  بــأن  يقولون  »ألنهم  النهاية؛ 
الوحيدتني،  ليستا  الفتاتني  هاتني  وأن  الوحيدة، 
وأن لديهم فيديوهات لـ200 فنانة، وذلك أيضا في 
 »الناس 

ّ
«. وختم كامه بالقول إن

ّ
إطار تشويه الفن

ال تـــزال تــصــّدق كــامــي، حتى مــن هــو غير مقتنع 
ببراءتي األخاقية، لكنه يعلم جيدًا أنني لم أنافق 
يوما... وال يهمني أّي بطش وال تنكيل من أّي نظام 

مهما بلغ إجرامه«.
وكــانــت قــد شــهــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
في مصر جــداًل واســعــا، قبل أيــام، بعد سفر خالد 
يوسف إلى فرنسا، وتردد أنباء عن رفع الحصانة 
املمثلتني  على  القبض  عقب  مــعــه،  للتحقيق  عنه 

شيماء الحاج ومنى فاروق.
وتسبب الجدل في وصول وسم يحمل اسم #خالد_
يوسف إلى قائمة األكثر تداواًل في مصر. فتنوعت 
ــام الــنــظــام  ــهــ الـــتـــغـــريـــدات والــــنــــقــــاشــــات، بــيــنــهــا اتــ
الــعــســكــري بــاالنــتــقــام مــن مــخــرج فيلم 30 يونيو/ 
حزيران 2013، بسبب معارضته لتعديل الدستور.

100 عام من تاريخ السينما

)Getty( امرأة صغيرة تضع على نفسها البودرة« لـ جورج سورا«

يدعو »بيت الفيلم«، 
في برلين، زّواره إلى 

رحلة عبر الزمن، 
الكتشاف أكثر من 

قرن من تاريخ 
السينما، ونصف 

قرن من تاريخ 
التلفزيون في ألمانيا، 

الشرقية والغربية

»بيت الفيلم« 
في برلين

مكتبة البحوث وشارع النجوم

فنون وكوكتيل

عرض ومعروضات. وخال أكثر من 40 عاًما، 
 مـــا لـــه عــاقــة بــتــاريــخ 

ّ
جــمــعــت املـــؤّســـســـة كــــل

وفهرسته،  األملــانــيــني  والــتــلــفــزيــون  السينما 
بالعاملني  خــاصــة  ُممتلكات  إلــى  بــاإلضــافــة 
واملعدات  كاملابس  ونجومها،  السينما  في 
في  ونجحت  التاريخية.  والــوثــائــق  التقنية 
من  األهمية  بالغة  مجموعة  على  الحصول 
كفريتز  املــخــرجــني،  مشاهير  ســيــنــاريــوهــات 

النغ وراينر فارنر فاسبيندر.
يــحــتــوي األرشـــيـــف عــلــى نــحــو 13 ألـــف فيلم 

منذ عام التأسيس: كاميرات وأجهزة عرض 
ومونتاج، ووحدات تحكم، ورسوم متحركة، 
ومعدات إضاءة وصوت، وكاميرات متحركة 
ــات، وإكـــســـســـوارت، وغــيــرهــا  ــاريـــوهـ عــلــى شـ
مــن األدوات املــســتــخــدمــة قــديــًمــا فــي صــاالت 
ارات والعدسات املكّبرة. كذلك، 

ّ
العرض، كالنظ

ــَور عــلــى مــطــبــوعــات  ــُصــ ــيـــف الــ يــحــتــوي أرشـ
زجاجية  ــواح  وألـ نيغاتيف  ونسخ  وشــرائــح 
قة باألفام، باإلضافة إلى الشخصيات 

ّ
ُمتعل

العاملة في الحقل السينمائي. وفيه أكثر من 

ــمـــر صــنــاعــة  ــز فــــي 110 أعــــــــوام مــــن عـ ــنـــجـ ُمـ
الــســيــنــمــا. أفـــــام روائـــيـــة طــويــلــة ووثــائــقــيــة 
وأفــام  منزلي،  فيديو  وأشــرطــة  وتجريبية، 
ها تطّور الوسيط 

ّ
رسوم متحركة، تعكس كل

ــام 1895  ــــى عــ الــســيــنــمــائــي مــنــذ أيـــامـــه األولــ
مــلــم، و35   64 الــيــوم، وهــي بمقاسات  لغاية 
ملم.  و9،5  ملم،  و8  ملم،  و28  ملم،  و16  ملم، 
هناك 3700 فيلم متوفر للعرض في املتحف، 
أو قابلة لإلعارة لعروض غير تجارية. كما 
يــوجــد فــي أرشــيــف األجـــهـــزة مــعــدات تقنية 

مراحل  إلــى  تنتمي  ُمفهرسة  صـــورة  مليون 
عديدة من تاريخ الصناعة، خاصة في أملانيا 
ــبــة 

َّ
وبــعــض أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا. والـــصـــور ُمــَرت

ويتجاوز  لألفام،  الرئيسية  للعناوين  ا 
ً
وفق

ا 
ً
ــبــة وفق

َّ
عــددهــا 28 ألــف صـــورة، وأخـــرى ُمــَرت

ألسماء الفنانني.
أمـــا أرشــيــف املــلــصــقــات، فــيــضــّم نــحــو 1500 
ملصق، بعضها عائد إلى ما قبل عام 1945 
ــق 

ّ
ــيــــوم، وجـــــزء مــنــهــا مــتــعــل وصــــــواًل إلــــى الــ

مجموعة  ولــديــه  تنقلة. 
ُ
امل السينما  بعصر 

تقريًبا تشمل  ألــف ملصق   15 تبلغ  أخـــرى 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، مــعــظــمــهــا ألفـــــام أملــانــيــة، 
ِبَعت 

ُ
باإلضافة إلى بعض األجنبي الذي ط

ُملصقاته باللغة األملانية.
إلـــى ذلــــك، يــحــتــفــظ أرشـــيـــف الــســيــنــاريــوهــات 
والوثائق باملواد املكتوبة املتعلقة بالسينما 
والتلفزيون: بطاقات موقعة بخط اليد، وتذاكر 
دخـــــــول، وبــــرامــــج ســيــنــمــائــيــة، ومــطــبــوعــات 
دعائية، ودعوات عروض افتتاحية، ومقاالت 
وسيناريوهات،  الرقابة،  وتسجيات  نقدية، 

و»نوتات« موسيقية لألفام. وُيشرف القسم 
عــلــى حــفــظ الــبــيــانــات الــفــيــلــمــيــة الــرئــيــســيــة، 
األرشيف،  فــروع  بقية  جانب  من  ستخدمة 

ُ
امل

 يتضمن قــاعــدة بــيــانــات ملــا يــزيــد عــن 55 
ْ
إذ

ألــف معلومة عــن األفـــام، وأكــثــر مــن 10 آالف 
معلومة عن األفراد.

يـــحـــتـــفـــظ أرشـــــيـــــف املـــــابـــــس والـــــديـــــكـــــورات 
بمجموعة من الرسومات املختلفة، الخاصة 
ــا، منذ 

ً
أيــض والــديــكــورات واملناظر  باملابس 

ومؤرشفة  بة 
ّ
مرت املاضي،  القرن  عشرينيات 

 فنان صنعها. أرشيف املابس 
ّ

ا السم كل
ً
وفق

عــالــيــة من  بــدرجــة  عـــام 1993، ويتمتع  أقــيــم 
االهــتــمــام والـــرعـــايـــة، لــلــحــفــاظ عــلــى أنسجة 
املــــابــــس ومــنــعــهــا مــــن الـــتـــلـــف والـــحـــشـــرات، 
ُع فــي  ــــــســــــرِّ

ُ
ــا مـــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي ت ــرهــ ــيــ وغــ

الريش  مــن  مصنوع  منها  فكثير  إفــســادهــا، 
ا نحو ثاثة آالف 

ً
والحرير والفرو. هناك أيض

مــن مقتنيات  األرشـــيـــف  بــهــا  قــطــعــة يحتفظ 
ــريــــش، تـــغـــطـــي ثـــمـــانـــيـــة عــقــود  ــتــ مــــارلــــني ديــ
إلى  العشرين  الــقــرن  عشرينيات  مــن  ممتدة 
تسعينياته، منها 40 ثوًبا ارتدته للسينما، 
و30 لاستعراضات، و430 زوج حذاء، و400 
قبعة، و150 زوج قفازات، و70 حقيبة يدوية. 
ــيـــوت األزيــــــاء  كــثــيــر مــنــهــا صــّمــمــتــه أرقــــــى بـ
فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا، كــشــانــيــل وديــــور ولــي 
ألفا   16 على  املجموعة  وتحتوي  وليفايس. 
و500 صــورة من حياة هذه النجمة الحافلة 
باألحداث، و1000 صورة شخصية وعائلية، 
و2000 نسخة نيغاتيف لُصور لها التقطها 
أشــهــر مــصــوري تــلــك الــفــتــرة، بــاإلضــافــة إلــى 
مــجــمــوعــات تــخــّص رايــنــر فــيــرنــر فاسبيندر 
وفــولــفــغــانــغ بيترسن وهــايــنــز رومــــان وفيم 

فاندرز وفرنر هيرتزوغ.
أمـــــــــا أرشـــــــيـــــــف األبــــــــعــــــــاد الـــــثـــــاثـــــيـــــة، فـــفـــيـــه 
إكــســســوارات ومــــواد مختلفة، كــالــنــمــاذج أو 
الدمى )املوديلز( واألقنعة والتماثيل وأدوات 
ـــرات الــخــاصــة، والـــرســـوم املــتــحــركــة من 

ّ
املـــؤث

ــة، لـــديـــزنـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة والـ ــيــ ــانــ اإلنــــتــــاجــــات األملــ
وسبيلبرغ وبيترسن وغيرهم.

تضّم »السينماتيك« 
أكثر من مليون صورة 

فوتوغرافية

تيم حسن »جبل« برؤية مستجدة 
هذا الموسم )فيسبوك(
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ثالثة آالف 
قطعة 
يحتفظ بها 
األرشيف من 
مقتنيات 
مارلين 
ديتريش 
)ماريان 
ستيفانوسكي(

م المعرض 1000 قطعة، تتّوزع على المالبس واإلكسسوارات والمعدات التقنية  يُقدِّ
)ماريان ستيفانوسكي(

كانت »السينماتيك« متحفًا للمحفوظات السينمائية 
)ماريان ستيفانوسكي(

أرشيف الملصقات يضم 
نحو 1500 ملصق 
)ماريان ستيفانوسكي(

»السينماتيك« تنشر بانتظام مطبوعات عديدة في مواضيع فنية مختلفة )ماريان ستيفانوسكي(



للترجمة«  القومي  »املركز  في عام 2014 عن 
فــي مــصــر. لكن خــال عشرين عــامــا مــن ذلك 
شر 

ُ
التاريخ كنت قد ترجمت عشرين كتابا ن

البقية  وأحـــاول نشر  اآلن  أربــعــة حتى  منها 
تباعا.

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم اآلن؟

آخر ما ظهر لي هو مجموعة قصص قصيرة 
ــعـــة مـــن عــمــالــقــة األدب  ــــوب« ألربـ ــ بـــاســـم »رسـ
ــاي  ــ الـــيـــابـــانـــي: ســوســيــكــي نــاتــســومــيــه وأوغـ
مــــوري وريــونــوســكــيــه أكـــوتـــاغـــاوا وأوســامــو 
بالتعاون  الــكــويــت  فــي  الــكــتــاب  دازاي. صـــدر 
مع »مؤسسة ترجمان«. حاليا، أجّهز للنشر 
ــات الــكــاتــب هـــاروكـــي مــوراكــامــي  ــ أحــــدث روايـ
)اســم  الــفــرســان«  كتيبة  قــائــد  »مقتل  بعنوان 
مؤقت(، وسوف يصدر قريبا عن »دار اآلداب« 
في جزأين متتابعني بإجمالي 1050 صفحة 
ترجمته  الـــذي  األطـــول  العمل  ليكون  تقريبا 
الـــروايـــة ستكون  حــتــى اآلن. وُيـــذكـــر أن هـــذه 
أولى روايات موراكامي التي تترجم من اللغة 
اليابانية إلى اللغة العربية مباشرة. كانت كل 
نشر من خال لغة وسيطة.

ُ
أعماله السابقة ت

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟ 

الــعــقــبــات كــثــيــرة وأهــمــهــا بــالــنــســبــة لــي عــدم 
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ ــ ــــي فــ ــــسـ ــــؤسـ ــل املـ ــمــ ــعــ وجـــــــــود الــ
ــــو فــي  ــردي وهـ ــفــ واالعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــجـــهـــد الــ
النهاية محدود مقارنة بما يمكن إنجازه إن 
تحّول العمل في الترجمة إلى جهد مؤسسي 
ــام املترجمني  كــبــيــر. وهــنــاك عــقــبــة أخــــرى أمــ
الـــشـــبـــاب وهــــو ضــعــف الـــعـــائـــد املــــــادي الـــذي 
يجعل من الصعب على املترجم التفّرغ تماما 

للترجمة.

العربي ال يعترف بدور  بــأن املترجم  ■ هناك قــول 
االنتهاء  بعد  ترجماتك  يحّرر  ثمة من  ر، هل  املــحــرِّ

منها؟
على العكس أنــا من أشــد املتحّمسني لوجود 
محّرر للعمل. وأحــاول بكل جهدي أن أتعاون 
مع املحّررين إلخــراج النص في أفضل شكل. 
ــن مـــحـــّرر  ــع أكـــثـــر مــ وتــــعــــاونــــت حـــتـــى اآلن مــ
ــانـــت مـــمـــتـــازة بــيــنــنــا.  وأعـــتـــقـــد أن الـــعـــاقـــة كـ
وأتمنى أن تنتشر ظاهرة وجود املحّرر ليس 
املترجمة ولكن أيضا  فقط بالنسبة لألعمال 
لــألعــمــال األصــيــلــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة حــيــث إن 
وجــــود املـــحـــّرر مــهــم جـــدًا حــتــى للكاتب الــذي 

يكتب بلغته.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، وال ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

مــا زلــت فــي بدايتي ولــم أتعامل إال مــع عدد 
ــنــــاشــــريــــن. كــــل الـــكـــتـــب الــتــي  مــــحــــدود مــــن الــ
تــرجــمــتــهــا، أتــرجــمــهــا بـــنـــاء عــلــى اخــتــيــاري 
الــنــاشــر فيقبل  أعــرضــهــا على  ثــم  الشخصي 
أو يرفض. ولم تسمح طبيعة اللغة اليابانية 

بحدوث العكس حتى اآلن.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
لــم يــحــدث حــتــى اآلن صــــدام ســيــاســي بيني 
وبــني صاحب النص األصــلــي. وعلى األغلب 
أختاره  أترجم ما  لن يحدث ألنني كما قلت 
 فأنا في 

ً
أنا بنفسي. ولكن إن حدث مستقبا

األول واآلخــــر مــتــرجــم يــنــقــل مــا هــو مكتوب 
كان  وإن  واستطاعتي.  طاقتي  بقدر  بأمانة 
ثمة ضرورة لتوضيح سأضعه في الهامش 

طوكيو ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
بدأت بشكل غير متعّمد، إذ لم أكن 
أنوي أن أصبح مترجما أدبيا. في 
عام 1999، صدرت رواية »الكسوف« للكاتب 
كــيــئــتــشــرو هـــيـــرانـــو وصـــاحـــبـــت صـــدورهـــا 
ضــجــة كــبــرى فــي الــيــابــان ملــحــتــواهــا والــلــغــة 
 مؤلفها الذي 

ّ
التي ُكتبت بها رغم صغر سن

أصبح وقتها أصغر من يحصل على جائزة 
ــة الـــعـــريـــقـــة. كــنــت مهتما  ــيــ أكــــوتــــاغــــاوا األدبــ
بتلك األخــبــار، فـــإذا بزوجتي تــهــدي لــي تلك 
الفراش  الــروايــة ألقرأها وكنت وقتها طريح 
ملـــدة أســـبـــوع فـــي مــســتــشــفــى إلجـــــراء جــراحــة 
القراءة اكتشفت سبب  بسيطة. عندما بدأت 
التي  فاللغة  الــروايــة،  أحدثتها  التي  الضجة 
ــادة بـــل هي  ــتـ ــعـ ُكــتــبــت بــهــا لــيــســت الــلــغــة املـ
قراءتها  اليابانيون  يستطيع  ال  قديمة  لغة 
قراءتها.  أنــا  أستطع  لــم  وبالتالي  بسهولة، 
خضت تحّدي قراءة هذه الرواية باالستعانة 
باملعاجم والقواميس. وأثناء ذلك خطرت لي 
استغرق  ونشرها.  للعربية  ترجمتها  فكرة 
ــشــرت 

ُ
األمــــر 15 عــامــا لــكــي تـــرى الــنــور فــقــد ن

هاروكي موراكامي

ليس في نيتي القول إنني لو لم أتعّرف على 
الروائي ديرك هارتفيلد فإنني لم أكن ألكتب 
ــه فــي تلك  روايـــــات بــتــاتــا. ولــكــنــنــي أعــتــقــد أنـ
الــحــالــة مــن املــؤكــد أنــي كنت سأسلك طريقا 
مختلفة تماما عن التي سرت فيها حتى اآلن.
عندما كنت طالبا في املرحلة الثانوية، سبق 
لي أن اشتريت كمية من كتب هارتفيلد ذات 
الطبعة الشعبية، كانت موضوعة في مكتبة 
بيع كتب قديمة في مدينة كوبيه تركها على 
ما يبدو بحار أجنبي. كان سعر الواحد منها 
خمسني يـــن. لــم أكـــن ألظـــن مطلقا أنــهــا كتب 
الكتب.  ما لم تكن موضوعة في مكتبة لبيع 
زعت تقريبا 

ُ
كانت األغلفة بالغة الزركشة قد ن

البرتقالي.  اللون  إلــى  الصفحات  لــون  وتغير 
على األرجح أنها عبرت املحيط الهادئ وهي 
ــار من  ــر بـــحـ ــريـ ــــوق سـ مـــوضـــوعـــة كـــمـــا هــــي فـ
مدمرة  أو  بضائع  سفينة  فــي  الدنيا  الطبقة 
بحرية، ثم جاءت من زمان بعيد جدًا لتوضع 

فوق مكتبي.
بــعــد عـــدد مــن الــســنــوات ذهــبــُت إلـــى أمــيــركــا. 
كــانــت رحــلــة قــصــيــرة لـــزيـــارة قــبــر هارتفيلد 
فقط. أخبرني بموقع املقبرة توماس ماكلير 
ــاحــــث املـــتـــحـــّمـــس )والـــــوحـــــيـــــد( ألعـــمـــال  ــبــ الــ
هارتفيلد مــن خــال خطاب أرســلــه لــي. كتب 
: »إنــــــه قـــبـــر بـــارتـــفـــاع كـــعـــب حــــذاء 

ً
لــــي قــــائــــا

ــذر مـــن الــفــشــل في  ــاٍل. كـــن عــلــى حـ ــ حــريــمــي عـ
العثور عليه«

ركــبــت بـــاص غــريــهــاونــد الـــذي يشبه تابوتا 

مع 
ميسرة عفيفي

الترجمة  وأحوال  الترجمية  مترِجمين عرب في مشاغلهم  مع  الزاوية  تقف هذه 
إلى اللغة العربية اليوم. »الترجمة من اليابانية إلى العربية قليلة جدًا سواء مباشرة أو 

وسيطة«، يقول المترجم المصري ميسرة عفيفي في حديثه إلى »العربي الجديد« 
مشيرًا إلى عوائق عّدة فرضت هذه الوضعية بين الثقافتين

كانت رحلة قصيرة 
لزيارة قبر هارتفيلد 
فقط. ركبت باص 

غريهاوند الذي 
يشبه تابوتًا عمالقًا 
من نيويورك، ولم 

ينزل راكب واحد في 
تلك البلدة غيري

الطريق التي سرت فيها حتى اآلن

من اليابانية بال وساطة

ال يزيد عدد الكتب 
اليابانية المترجمة للعربية 

عن مئتين

عدم وجود العمل 
المؤسسي يعيق جهود 

المترجمين العرب

القاهرة،  مواليد  من  مصري  مترجم 
 1996 عــام  للدراسة  اليابان  إلــى  ذهــب 
اللغتين.  بين  مترجمًا  الحقًا  وعمل 
ومــقــاالت  أبحاثًا  العربية  ــى  إل تــرجــم 
قمر«  »حكاية  منها:  أدبية،  وأعماًال 
القومي  )المركز  و»الكسوف«  )التنوير( 
و»اإلوزة  هيرانو،  كيئتشيرو  لـ  للترجمة( 
موري،  أوغــاي  لـ  الكرمة(  )دار  البرية« 
يابانيين(،  لكتّاب  )مختارات  ــوب«  و»رس
قائد  لـ»مقتل  ترجمته  قريبًا  وتصدر 
موراكامي  هاروكي  لـ  الفرسان«  كتيبة 

عن »دار اآلداب«.

بطاقة

2425
ثقافة

فّواز حداد

آرائــهــم  أو  معتقداتهم،  بسبب  للسخرية  يــتــعــّرضــوا  أال  فــي  الــحــق  للبشر  هــل 
على  مطبوعون  البشر  الــواقــع،  في  حياتهم؟  وأســلــوب  وانتماءاتهم،  وأعراقهم 
للسخرية،  مفتوحًا   

ً
مــجــاال ألصبحنا  بحظرها،  طالبنا  لــو  وفيما  الــســخــريــة، 

وربما من املستحسن اعتماد االحتجاج ضدها، مع العلم أن ردود الفعل عليها 
تختلف، ترتفع حّدته لدى البشر الحساسني الذين يتأذون من أصغر األمور، 
َوسوسون ماحقو التوافه، الذين يختلقون منها عظائم األمور، بينما 

ُ
ومعهم امل

تنخفض لدى البشر البليدين، كذلك الامبالني الذين ال يهتمون بها، أما الجّديون 
فا يلتفتون إليها، تشغلهم األمور املصيرية، وبعضهم يعتقدون جازمني أنها 

تدل على انحطاط أصحابها... مع هذا من الذي ال يتأذى من السخرية؟
ال تخفي السخرية ما يكمن فيها من حقائق، مهما كانت االنتقادات بريئة. ففي 
التنافس الفرنسي اإلنكليزي، لم تستبعد السخرية املّرة في تبادل االنتقادات 
ل 

ّ
بينهما، مع استعانة كل منهما بالتاريخ والجغرافيا والتفّوق الفكري، ما شك

تاريخًا من االستياء املتبادل. كذلك في العقود املاضية، تركزت اتهامات أوروبا 
الغربية ألوروبا الشرقية على قصر النظر من ضعف إيمانهم بالحرية، ما أدى 
األملــان  تذكير  دونما  مناسبة  ترك 

ُ
ت ال  كما  الـــروس،  بالبلشفيك  التحاقهم  إلــى 

بجميع الوسائل، بما أصابهم من غيبوبة انساقوا فيها إلى ارتكاب أقبح الجرائم 
املنوال  وعلى  والصينيني.  اليابانيني  استثناء  دونــمــا  طبعًا  الــنــازي.  العهد  فــي 
ر العرب و»تزّمت دينهم«، وما يقوده إليهم 

ّ
نفسه وأكثر، يسخر الغرب من تأخ

تطرفهم وربما حجابهم وبرقعهم إلى اإلرهــاب، كما لم يستفيدوا من عائدات 
نفطهم وثرواتهم املادية، وتفريطهم بثروتهم العقلية، واالستهانة بشعوبهم. 

في الحقيقة، السخرية نطاقها واسع، تذهب إلى العبث البريء وغير البريء، 
هدفها.  وتخطئ   

ّ
تشط لئا  أنفع،  يكون  وقــد  أجــدى،  على تضييقها  والعمل 

فالسخرية أحيانًا تبلغ من التعالي والسوداوية واملرارة، ما يهّدد بإثارة نزاعات 
ورغبة في الثأر. فهي ليست لإلضحاك، وال لشفاء الغليل، أو توخيًا للطرافة 
فقط، بقدر ما تجمع بينها جميعًا، كما تبدو أحيانًا، وال تنجو من األحقاد. 
أدب  فــي  املستحّبة  العناصر  مــن  كانت  والــفــنــون،  األدب  على مستوى  حتى 
نفسه مسؤولية ال يستهان  الوقت  وفي  والسينما،  والــروايــة  واملسرح  املقالة 
بها، إزاء جمهور قد تجرح مشاعره، ولها عواقبها، بالتالي ليست مجانية وال 
الديمقراطية منها،  الحقيقة ما ال تتحمله حكومة حتى  عشوائية، تبطن من 

وقد تقلب حكومات. 
ترى هل يمكن التسامح بشأنها، رغم أنها مغرضة؟ 

ما يشفع لها، أن السخرية ولو كانت سيئة السمعة، ال يمكن إنكار صوابية 
القاسية، لكنها في  ما تحمله من انتقادات مؤملة، رغم مخاطرها وعقابيلها 
ها، وبخصوصنا نحن العرب، قد نتعّرف إلى كيف يرانا اآلخر، ال كيف 

ّ
محل

نرى أنفسنا، فنقنع بأحوالنا.
في الدفاع عنها، يمكن وضع البشر جميعهم في موضع االتهام، وبأنهم لم 
ُيحسنوا التصّرف وال العيش وال السام، بقدر ما أتقنوا الصراعات والحروب، 
فلم يعد هناك من متهم رئيسي يتحمل هذه اآلثــام سوى الطبيعة البشرية، 

وهي سخرية ال تخلو من مغاالة وتجاهل لإلرادة اإلنسانية.

السخرية في قفص االتهام

مفكرة المترجم

فعاليات

على أن يتولى غيري مهمة الرد على الكاتب 
وتفنيد آرائه السياسية.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
كما ذكرُت، بدأت تجربة الترجمة مع كيئتشيرو 
ــد الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى أول روايــــــة  ــعــ هــــيــــرانــــو، وبــ
»الكسوف« تواصلت معه عبر مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي وتــقــابــلــنــا ونـــحـــن اآلن أصـــدقـــاء 
وأعضاء في ناد أدبي اسمه »نادي إييداباشي 
األدبــي«، حيث نعقد اجتماعات دوريــة ونقوم 
بنشاطات أدبية مختلفة. وكذلك عندما قّررت 
تـــرجـــمـــة هــــاروكــــي مــــوراكــــامــــي حـــرصـــت على 
وتناقشنا  ساعة  ملــدة  وقابلته  لقائه  محاولة 
في أهمية أن تبدأ ترجمة أعماله مباشرة بعد 
أن كانت تترجم كلها عن اإلنكليزية وكان هذا 
بــدايــة مشروع  فــي  الرئيس  السبب  هــو  اللقاء 
ترجمة أعماله مباشرة للغة العربية، وأعتقد 
أنني سأستمر في ترجمة أعماله تباعا خاصة 
التي لم تنشر بالعربية بعد. وهكذا ترى أنني 
حريص على التقّرب من الكاتب الذي أترجم له 
إن كان ذلك متاحا. وإقامتي في اليابان تسهل 

لي ذلك إلى حد بعيد.

ــلــــت إلـــــى تــلــك  ــويــــورك، ووصــ ــيــ ــن نــ عـــمـــاقـــا مــ
البلدة الصغيرة في والية أوهايو في الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا. لــم يــنــزل راكــــب واحــــد في 
تــلــك الـــبـــلـــدة غـــيـــري. كـــانـــت املـــقـــبـــرة تــقــع في 
املقابر  كــانــت  مــكــان يغطيه مــرعــى حشائش. 
أوســع من البلدة ذاتها. فوق رأســي كان عدد 
القنبرة تطير صانعة شكل دائــرة  من طيور 
وهـــي تغني أغــنــيــة الــرحــيــل. بــحــثــُت عــن قبر 
هارتفيلد ملدة ساعة كاملة حتى عثرُت عليه. 
توّجهُت إلى القبر بعد أن التقطُت حفنة من 
الورود البرية املتربة النابتة في املراعي حول 
الــقــبــر، المــســُت كفيَّ  املــقــبــرة ووضعتها على 
ن سيجارة. تحت 

ّ
تجاه القبر، ثم جلست أدخ

أحسست  مايو،  لشهر  اللينة  الشمس  أشعة 
تماما  الــذي يشبه  النفسي  والسام  بالراحة 
الحياة واملــوت. رقــدت على ظهري وأغمضُت 
عيني، وظللت لساعات طويلة أسمع أغاني 

العصافير.
لقد بدأت هذه الرواية في مكان مثل هذا. ثم 

لم أكن أنا أيضا أعلم إلى أين ستصل؟
الفضاء،  بتعقيد  قارنا  »إن  هارتفيلد:  يقول 

فإن عاملنا هذا يشبه مخ الدودة«.
تمنيت أنا أن يكون األمر كذلك.

فـــي الــنــهــايــة أذكــــر أنــنــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بما 
سجلته عن هارتفيلد فقد اقتبست كثيرًا من 
الذكر والذي  ألفه ماكلير سابق  الــذي  العمل 
ُبـــــذل فــيــه جــهــد مـــضـــٍن: »أســــطــــورة الــنــجــوم 

العقيمة« )1968( فله مني كل الشكر.
)خاتمة أولى روايات هاروكي موراكامي »اسمع 
أغنية الريح«، ترجمة ميسرة عفيفي«(

■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
أنــا شخصيا، وكــمــا ذكـــرت، بـــدأت الترجمة 
صــدفــة. وال أعتقد أنني فــكــرُت يوما فــي أن 
أكــــون مــتــرجــمــا أو كــاتــبــا ولــكــن جــــاء األمـــر 
قــدريــا. وحــتــى اآلن أعــانــي مــن عــدم تأقلمي 
ــتـــبـــر أنــنــي  مــــع الـــتـــرجـــمـــة أو الـــكـــتـــابـــة، وأعـ

متطفل على هذا املجال.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

الـــجـــوائـــز األدبـــيـــة بــصــفــة عــامــة حــديــث ذو 
بشكل  العربية  الترجمة  وجــوائــز  شــجــون. 
خــــاص. يــتــطــلــب األمــــر إعـــــادة الــتــفــكــيــر فيه 
بــشــكــل كـــامـــل، إذ يــنــبــغــي أن يــكــون الــهــدف 
األســاســي منها املــســاهــمــة فــي نــشــر الكتب 
وتــشــجــيــع الـــقـــراءة ونــشــر الــعــلــم واملــعــرفــة. 
عملية  فــي  املساهمة  أن  الشخصي  ورأيـــي 
ــدار الــكــتــب وتــســهــيــل الــحــصــول  ــ نــشــر وإصــ
عليها لــقــطــاع أكــبــر لــه األولـــويـــة األكــبــر من 
عليها  يــحــصــل  خــرافــيــة  مــبــالــغ  تخصيص 

أفــــــراد قـــائـــل وال يـــعـــود ذلــــك بــالــنــفــع على 
املجال كله.

مترجمني  مشاريع  الغالب  في  عربيًا  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
لألسف فإن اطاعي على مشاريع الترجمة 
أرى كما  للحكم. وإن كنت  كــاف  حاليا غير 
ذكــــــرت أن الـــتـــرجـــمـــة املـــؤســـســـاتـــيـــة هــــي مــا 
ينقصنا ويجب أن نبذل جهدًا أكثر في هذا 
املجال. والترجمة املؤسساتية ليست إنشاء 
للترجمة«  »مــؤســســة  اســـم  مــؤســســة تحمل 
دار نشر  مــجــرد  تــكــون  أمــرهــا ألن  وينتهي 
يبدأ  فقط.  املترجمة  الكتب  في  متخّصصة 
العمل املؤسسي من إعداد املترجم وتدريبه 
ــار أهـــــــداف عــلــيــا لــلــتــرجــمــة  ــيـ ــتـ ــم اخـ ومـــــن ثــ
 تــوضــع لــهــا خــطــط طــويــلــة املــــدى وقــصــيــرة 

املدى لتحقيقها.

إطاللة

تصويب

باسم النبريص

أربــع ساعات.  أنــذا أستيقظ بعد 
عادت ريمة لعادتها القديمة إذن. 
كل بيت جديد أسكنه، أنام لياليه 
العشر أو األربـــع عــشــرة األولـــى، 
ثماني ساعات  يعني  ما  عميقًا: 
ثــــــم، شـــيـــئـــًا فــشــيــئــًا،  ــر.  ــ ــثـ ــ أكـ أو 
يـــتـــنـــاقـــص نــــومــــي، حـــتـــى يــصــل 

أحيانًا إلى الرقم صفر.
الليالي  الــغــرب:  فــي  يسمونه  مــا 

البيضاء.
وعــلــى عــكــس املـــصـــريـــني، الــذيــن 
ــيـــض، فــإن  ــنــهــار األبـ يــمــدحــون ال
ــــي األوروبــــــــيــــــــني الـــبـــيـــضـــاء  ــال ــيــ ــ ل

مذمومة.
أالحــظ كذلك، أن نومي يضمحل 
ــُت فــــي مـــشـــروع  ــغـــرقـ ــتـ كــلــمــا اسـ
ــاب، وال يـــهـــم نـــوعـــه األدبــــــي.  ــتــ كــ
فــالــكــتــابــة الــيــومــيــة، ولـــو صفحة، 
ها على شكل نوم 

َ
تتقاضاني دين

متقطع، أو أرق طويل. وكارلوتا لم 
تحس بهذا بعد، لكنها ستاحظه 
مثلما  بعد.  مــا  فــي  وستستريب 
ــي بـــــاي دي  ــع إلـــبـــيـــرا فــ حـــــدث مــ
برون. لكن إلبيرا تفهمت الوضع 
أخيرًا، ألنني، كما قالت بلهجتها 
ــة: »فــــنــــان َبـــــقـــــى«. وأنــــا  ــريــ املــــصــ
شكرت لها حسن تصورها عن 
العبد الفقير إلى الفن. أما كارلوتا 
ــــا أظـــنـــهـــا ســتــفــهــم.  ــعــــجــــوز فـ ــ ال
ــدة صــرفــت  ــ وكــيــف ســتــفــهــم واحـ

عمرها في الس فيغاس؟
إنــهــا تــنــام كـــل لــيــلــة بــعــمــق، بعد 
الكبير  الويسكي  كأس  تأخذ  أن 

كعادتها.
77 عامًا وال تزال قوية خا وجع 
الــركــبــتــني حـــني تــصــعــد درجــــات 
أكلها  أن  السبعني. أالحــظ  السلم 
معتبر ومــتــنــوع وتــهــتــم بــه جــدًا. 
كارلوتا تذكرني بما كتبه هنري 

ميللر عن هذه السن.
املهم: أنذا آرق.

لعادتها  تــعــود  ريــمــة  وهـــي ذي 
لكنت  الشعر،  ليته  فيا  القديمة. 
ــًا، ولــكــنــهــا  ــيــ تـــدفـــع الــثــمــن راضــ
الــيــومــيــات مــتــاحــة عــلــى قــارعــة 

الطريق.

يحتضن المتحف المصري، عند السادسة من مساء السبت المقبل، محاضرة بعنوان هارتفيلد مرة أخرى
بيرس بول كريسمان يتناول فيها عالقة  التاريخ البحري وعلم اآلثار يلقيها اآلثاري 
كان  الذي  النوبي  والذهب  المعابد  بنت  التي  الحجارة  لنقل  كوسيلة  بالنيل  الفراعنة 

يتدفق إلى الخزينة والجيوش التي كانت تنتشر بطول مصر وعرضها.

تحت عنوان الشرق في المرآة، تقيم مؤسسة البيت الصوفي في باريس معرضًا 
يفتتح عند الخامسة من مساء السبت، 16 من الشهر الجاري، يضّم أعماًال للمصّور 
 )1932( سابرينا  والتصوير  الحياة  في  وشريكته   )1930( ميشو  روالن  الفوتوغرافي 

وفيه 99 صورة التقطاها في بالد مختلفة من الشرق.

بعنوان  الثالثاء،  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  نــدوة،  لندن  في  آسيا  بيت  يقيم 
تتناول  الوسطى،  القرون  في  اإلسالم  في  ثقافية  لقاءات  متقاربة:  مسارات 
التعايش الثقافي في القرون الوسطى. تعتمد األوراق أساسًا على وثائق من سورية 
في  يشارك  صقلية.  في  الثقافة  من  ونماذج  الصليبية،  الحروب  خالل  وفلسطين 

الندوة األكاديميون: سكوت ريدفورد، وناصر خليلي، وجيريمي جونز.

الفن  متحف  في  حفًال  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقيم  الخمس،  غد  بعد 
وضعها  التي  الحجرة  موسيقى  من  لمقطوعات  تخّصص  بالدوحة،  اإلسالمي 
فرانز شوبرت. يشارك في العزف لورينا مانيسكو وديميتري تروشنسكي على الكمان، 

وأندريا ميروتا على الفيوال، وحسن المال وكريستوف شميتز على التشيلّو.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ميسرة عفيفي في بورتريه لـ أنهار سالم

ليال بيضاء

موراكامي 
في بورتريه 
بألوان مائية
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ابتسام عازم

ــنـــاول الـــبـــاحـــثـــة واألكـــاديـــمـــيـــة  ــتـ تـ
العراقية، زهــراء علي، في كتابها 
»املـــــــــــرأة والــــجــــنــــدر فـــــي الـــــعـــــراق: 
بــني بــنــاء األمـــة والــتــفــتــت«، الــصــادر عــن »دار 
التاريخ  جامعة كامبردج« نهاية عام 2018، 
والنسويات  النسوية  للحركات  االجتماعي 
ــاك تــنــطــلــق لــتــقــديــم  ــنــ فــــي الــــــعــــــراق. ومــــــن هــ
ــراق الــســيــاســي  ــعـ قـــــراءة أوســــع فـــي تـــاريـــخ الـ
تحاول  واالجتماعي.  والفكري  واالقتصادي 
علي في كتابها الوقوف على التحّوالت التي 
مر بها العراق، منذ تأسيس الدولة الحديثة 
في عشرينيات القرن املاضي إلى يومنا هذا، 
وهي بذلك تضيء كيف أّدت هذه التحّوالت 
ذاتــه،  إلــى خلق »مجتمعات« داخــل املجتمع 

مجتمعات معسكرة تفتتها الطائفية.
تركز الباحثة العراقية، والتي تعمل أستاذة 
مــســاعــدة فــي »جــامــعــة روتـــجـــرز« األمــيــركــيــة 
بوالية نيوجيرزي، في بحوثها على قضايا 
الــجــنــدر واملـــــرأة كــمــا الــحــركــات االجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط عــمــومــًا، 
والـــــعـــــراق خـــصـــوصـــًا، وتـــبـــحـــث ســيــاقــاتــهــا 

املتعلقة بالحرب والصراعات. 

أبعد من النسوية
»العربي الجديد« في نيويورك،  في حديث لـ
ــا الــجــديــد، تــطــّرقــت عــلــي إلــى  حـــول إصـــدارهـ
واقــــع اإلنـــتـــاج املــعــرفــي حـــول تـــاريـــخ الــعــراق 
إذ تـــرى أن »هــــذا اإلنـــتـــاج املــعــرفــي كــثــيــرًا ما 
تسوده مقاربة تقليدية تركز على السلطات 
واألنظمة السياسية والقيادات، مما يجعلها 
تـــقـــدم قــــــراءات مـــحـــدودة وتــقــلــيــديــة لــتــاريــخ 
الكثير  تركيز  عن  ناهيك  الــعــراق ومجتمعه. 
من تلك األبحاث على فترات محدودة تتراوح 

في حدود عام 2003«. 
لكن مــا الـــذي يضيفه تــنــاول تــاريــخ أي بلد، 
ولـــيـــس الـــعـــراق فـــقـــط، مـــن مــنــظــور الــنــســويــة 
والتاريخ االجتماعي؟ تشير املؤلفة هنا إلى 
أنـــه »مـــن الـــضـــروري أن نــنــظــر إلـــى مــوضــوع 
بالنساء  فقط  يحصرها  ال  بشكل  النسوية 
بالعدالة  يتعلق  كأمر  بل  املـــرأة«  أو »قضايا 
االجــتــمــاعــيــة الــكــامــلــة فــي أي مــجــتــمــع. وهــذا 
يعني أنــهــا تــخــّص كــذلــك الــرجــال، وتتقاطع 
والطبقة  واالقــتــصــاد  الفقر  مثل  مسائل  مــع 
وغــــيــــرهــــا. بـــكـــلـــمـــات أخـــــــرى، فـــــإن طـــــرح فــكــر 
ة الــتــاريــخ، يعني أنــنــا نتناول  نــســوّي لــقــراء
تــاريــخ بلد مــا عــن طــريــق تــاريــخ املجتمعات 
الرسمي  التاريخ  املهّمشة، وليس عن طريق 
واملـــؤســـســـات املــهــيــمــنــة. والـــنـــســـاء هـــن جــزء 

أساسي من املجتمعات املهمشة«.

تاريخ شفوي 
اإلثنوغرافي  املنهج  بحثها  في  علي  اتبعت 
كـــي تــتــمــكــن مـــن طــــرح قـــــراءة بــديــلــة لــتــاريــخ 
العراق من منظور الفئات والطبقات املهمشة. 
في هــذا السياق تشرح قائلة: »كــان ال بد أن 
ــــاس الــعــمــل املــيــدانــي  ُيــبــنــى بــحــثــي عــلــى أسـ
اإلثنوغرافي املتعمق. ولهذا عشت في بغداد 
كذلك  قمت  لكن  رئيسي،  بشكل  سنتني  ملــدة 
بـــزيـــارات بــحــثــيــة إلـــى أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة، 
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق. فـــي هــاتــني السنتني 
عايشت النساء ووقفت على عمل املؤسسات 

املقابات  على  بحثي  يقتصر  ولــم  املختلفة 
ــنــــت مـــنـــخـــرطـــة  ــــي كــ ــنـ ــ ــدات، بـــــل إنـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ واملـ
ومــوجــودة دائــمــًا مــع تلك الحركات واألفـــراد 

ولهذا نتحدث عن تناول إثنوغرافي«. 
ــــك مــــا بــــني األعــــــــوام 2010  ــان ذلـ ــ تـــضـــيـــف: »كــ
لــلــبــحــث، في  و2012 وعــــدت بــعــدهــا مـــجـــددًا 
بشكل  ولــكــن  و2017،  و2016   2013 ســنــوات 
ــان الـــغـــرض مـــن الــــعــــودة تــوســيــع  مــتــقــطــع. كــ
الــبــحــث لــيــشــمــل الــنــجــف والـــكـــوفـــة وكـــربـــاء 
الذي  والناصرية في سياق الحراك الشعبي 

عاشه العراق«.
ــًا مــن  ــويـ ــفـ ــلـــي تــــاريــــخــــًا شـ ــــك، جـــمـــعـــت عـ ــذلـ ــ كـ
وسياسيات،  اجتماعيات  ونــاشــطــات  نــســاء 

أتني  أعمارهن ما بني 21 و74 سنة،  تتراوح 
ذلــك  مــّكــن  وتــوجــهــات مختلفة.  مــن خلفيات 
الباحثة العراقية من تغطية حقب واسعة من 
حياة املرأة واملجتمع العراقي بكل جوانبها 
ــة والــســيــاســيــة  االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـ
والفكرية. أما املواضيع التي تعرضت إليها 
بينها  ومــن  متنوعة  فكانت  الــنــقــاشــات  تلك 
قوانني األحوال الشخصية والعنف الطائفي 
بني  واملساوة  املجتمع  وعسكرة  والسياسي 
الجنسني والتحرر والعدالة االجتماعية على 

سبيل املثال ال الحصر.

خفوت الراديكالية
ــيــــات  ــي ســـيـــاق األدبــ ــ تـــضـــع عـــلـــي بــحــثــهــا »فـ
الــــنــــســــويــــة الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــقـــومـــيـــة ومــــــــا بــعــد 
بني  التداخل  على  التركيز  مع  الكولونيالية 
قــضــايــا الـــجـــنـــدر واألمــــــة والــــدولــــة والـــديـــن« 
ــا. وتـــــؤّكـــــد املـــؤلـــفـــة أنــهــا  ــبــــاراتــــهــ بـــحـــســـب عــ
والقوميات  الــدولــة  »تأثير سياسات  درســت 
والقبلية  الدينية  والديناميكيات  املتنافسة 
والعقوبات  الــحــروب  عــن   

ً
فــضــا والطائفية، 

االقتصادية، على تبلور القواعد واملمارسات 
والنشاطات  والخطابات  بالجندر  املتعلقة 

النسائية العراقية«.
في  نــســويــة  »أول جمعية  أن  إلـــى  عــلــي  تشير 
الــعــالــم الــعــربــي كــانــت فــي الــعــراق ومــصــر عام 
1923، وتــلــتــهــا الــعــديــد مـــن الـــحـــركـــات كــانــت 
ــيـــة. ولـــكـــن فــكــر تــلــك الـــتـــيـــارات شهد  ــالـ ــكـ راديـ
تــراجــعــًا فـــي فـــتـــرات الحـــقـــة. ومــــا زلــنــا نشهد 
ولكن  راديــكــالــيــات  ناشطات نسويات  وجــود 
ــح: »يــعــود 

ّ
 نــســبــيــًا«. تــوض

ً
الــعــدد يبقى قــلــيــا

سبب هــذا الــتــراجــع إلــى الــتــراجــع الــعــام الــذي 
ــراق عــلــى مــســتــويــات عـــديـــدة من  ــعــ شـــهـــده الــ
بــيــنــهــا الــصــحــة والـــتـــعـــلـــيـــم«. وحـــــول املــشــهــد 
الــعــام املــتــعــلــق بــالــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة تلفت 
عــلــي إلـــى »انــتــعــاش« ثــقــافــة الــــ »إن جــي أوز« 
في العراق، مما يؤثر على البرامج والخدمات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــحــركــات الــنــســائــيــة، وخــاصــة 
أو  الطائفة  الــخــروج مــن كنف  التي تريد  تلك 
اإلشكالية  إن  إلــى  وتشير  القومية.  أو  الــديــن 
في هذا السياق تكمن في أن عــددًا ال بأس به 
من تلك املؤسسات تحمل برامج مشابهة من 
ضمنها نشر توعية حول مواضيع معّينة أو 
)كــوتــا(  كالحصص  مشابهة  بــأمــور  املطالبة 
.  تؤكد الباحثة العراقية على 

ً
في البرملان مثا

والبرامج  املطالب  فــي  تكمن  ال  اإلشكالية  أن 
مــن الــنــاحــيــة املــبــدئــيــة، بــل لــكــونــهــا مــفــروضــة 
بتأثير أجندات املؤسسات املانحة في الكثير 
من األحــيــان. وتشير في الوقت ذاتــه، إلــى أنه 
وفــي ظــل غــيــاب مــؤســســات وغــيــاب الخدمات 
ــات الـــنـــســـائـــيـــة هــي  ــركــ ــإن الــــحــ ــ األســــاســــيــــة، فــ
الــتــي تــقــدم خــدمــات اجــتــمــاعــيــة مــن املفترض 
أن تــقــدمــهــا الـــدولـــة. لــكــن هـــذا ال يــعــنــي غياب 
ــبـــات الــنــظــرة  الـــنـــاشـــطـــات الـــنـــســـويـــات صـــاحـ

النقدية والفكر البديل إال أن عددهن قليل.  

مصطلحات ومغالطات
ولدى الحديث عن الفرق بني النسائي وبني 
الــنــســوي، تــجــيــب عــلــي بــالــقــول: »هــــذا ســؤال 
الــســهــولــة. ولكن  بتلك  لــيــس  وتــنــاولــه  معقد 
عمومًا يمكن أن أقول إنني أعتبر أن أي امرأة 
لــلــنــســاء أو  تــقــديــم شـــيء للمجتمع،  تــحــاول 
الــرجــال، فهي تقوم بعمل نسوي. طبعًا هذا 
إلــى جــانــب أنـــواع أخـــرى مــن العمل النسوي 
األكثر راديكالية واملرتبط تاريخيًا باليسار.. 
فــي كــتــابــي أقـــف عــنــد إشــكــالــيــة الــحــديــث عن 
مــفــهــوم »الــعــلــمــانــيــة« ومــفــهــوم »الــــديــــن«. ال 
أريــد أن أقــع بخطأ التوجه الــذي يــرى أن أي 
شيء مرتبط بالدين هو »محافظ« أو أن أي 
شيء علماني هو »متفتح«. هذه التصنيفات 
أكــثــر تعقيدًا، وقــد وجــدت  مغلوطة والــواقــع 
نساء يعّرفن أنفسهن بأنهن علمانيات ولكن 
ــًا،  نــجــدهــن يــحــمــلــن فـــكـــرًا مــحــافــظــًا وذكــــوريــ
ــاك جـــــزء آخـــــر ال يـــحـــب تـــعـــريـــف نــفــســه  ــنــ وهــ
أكثر  أحيانًا  بممارسته  وجــدتــه  بالعلماني 
هذا موضوع  املطاف  نهاية  وفي  راديكالية، 

شائك وعلينا التعامل معه بدقة وحذر«. 
تــصــف عــلــي كــتــابــهــا بـــأنـــه لــيــس عـــن الــنــســاء 
ــة الـــنـــســـويـــة فــــي الــــعــــراق  ــركــ ــنــــدر والــــحــ والــــجــ
فــحــســب، بـــل كـــذلـــك بـــأنـــه عــمــل نـــســـوي يحلل 
االجتماعي  الــتــاريــخ  نسوية  نظر  وجــهــة  مــن 
واالقتصادي والسياسي املعاصر في العراق.

العراق من وجهة نظر نسوية

كانت الحركات النسوية 
راديكالية في بداياتها 

أكثر من اآلن

اإلنتاج المعرفي حول 
العراق محكوم في 

الغالب بنظرة ضيقة

الصادر  الكتاب  والــذكــر« عنوان  الفكر  في  ــاٌت 
َ
»ُمــَبــاَســط

الحراق  التهامي  املغربي محمد  والفنان  للباحث  حديثًا 
عن منشورات »دار أبي رقراق«. يتناول الكتاب الجدلية 
بـــني »أنــــــوار اإلســــــالم« و»أنـــــــوار الـــحـــداثـــة« طــلــبــًا إلنــقــاذ 
 منهما 

ّ
كــل يعاني منها  التي  املعنى«  »أزمــة  متبادل من 

في السياق التاريخي الراهن، من خالل تقديم مقاربات 
تطبيقية نموذجية لقضايا قراءة القرآن الكريم، وألسئلة 
الــتــعــامــل مــع الــديــن واألخــــالق والطبيعة واملــــرأة والــعــالــم 
الرقمي والجمال والفن ضمن »اشتراط االجتهاد العقلي 

ف.
ّ
واملجاهدة الروحية معًا« بحسب تعبير املؤل

»ليوناردو دافنشي.. إعادة اكتشاف« عنوان الكتاب الذي 
يــصــدر قــريــبــًا عــن »مــنــشــورات جــامــعــة يــيــل« للمؤرخة 
كتابة  ــفــة 

ّ
املــؤل تعيد  بامباتش.  كــارمــن  التشيلية  الفنية 

أربــعــة  فـــي   )1519  –  1452( اإليـــطـــالـــي  ــفــنــان  ال ســيــرة 
ـــدات مـــن خــــالل دراســــــة رســـــوم الـــفـــنـــان ولــوحــاتــه 

ّ
مـــجـــل

ومــخــطــوطــاتــه، إضــافــة إلـــى نــحــو ألـــف وخمسمئة رســم 
ــــورق والــقــمــاش ولــم  توضيحي تــركــهــا دافــنــشــي عــلــى ال
ترسم صــورة  وهــي جميعها  قبل،  مــن  للبحث  تخضع 
بدءًا  االهتمامات  املتعددة  الشخصية  هذه  شاملة حول 
والتشريح  النبات  بعلم  انتهاء  وليس  والنحت  الفن  من 

والهندسة امليكانيكية والعمارة والتأليف املوسيقي.

»الــكــتــب خـــان« مجموعة قصصية  صـــدرت حديثًا عــن 
بعنوان »تقرير عن الرفاعية« للكاتب واملترجم املصري 
وقعت  غريبة  أحــداثــًا  القصص  تــتــنــاول  الــفــولــي.  محمد 
ــفــيــة وتــــدور  ــّي املــطــريــة الـــقـــاهـــري عــنــد بـــدايـــة األل فـــي حــ
إلى  باحثون  ينسبها  التي  تسميته  حــول سر  بعضها 
الولي الصالح سيدي املطراوي أو إلى تلك الشجرة التي 
ــت بــهــا مــريــم الـــعـــذراء أثــنــاء هــروبــهــا مــع املسيح 

ّ
اســتــظــل

رضيعًا إلى مصر، ويقال إن جذعها ال يزال باقيًا وسط 
العتيق. تنتظم  بلوكات اإلسكان الشعبي في ذلك الحّي 
إلــى أن تكون  أقــرب  الكتاب في مصفوفة  الحكايات في 

مة أو متتالية قصصية.
َّ

رواية ُمهش

ضمن سلسلة »ترجمان«، صدرت حديثًا ترجمة كتاب 
»والدة الطب السريري« للمفكر الفرنسي ميشيل فوكو 
والذي نشره عام 1963، ونقله إلى العربية املترجم إياس 
حسن عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«. 
ــكــتــاب تـــاريـــخ املــعــايــنــة الــســريــريــة وحــيــثــيــات  يــتــنــاول ال
ظهورها ومراحل تطورها، وكيفية تطويع معرفة الجسد 
ل 

ّ
داخل مؤسسة السلطة الطبية، وتأريخ مأسسة التدخ

فــردي  مــن شــأن  مــع تحولها  الصحة  لتدبير  السياسي 
أمــر سياسي عـــام، عبر ظــهــور املستشفى  إلــى  خــاص 
ل الدولة في ترتيب 

ّ
كمؤسسة يمكن من خاللها أن تتدخ

العالقة مع الجسد والفضاء العام.

شولوخوف«  ميخائيل  حياة  والــبــقــاء:  والطموح  »األدب 
عـــنـــوان الـــكـــتـــاب الـــــذي صــــدر حــديــثــًا عـــن »مـــنـــشـــورات 
بــيــغــاســوس« لــلــبــاحــث األمــيــركــي بـــريـــان بـــويـــك. يشير 
ف الذي يوثق في كتابه حياة الكاتب الروسي )1905 

ّ
املؤل

- 1984( إلى أن أول مسألة تعترض دارسي سيرته هي 
مــا يــثــار حــول انتحاله أشــهــر روايــاتــه »الــــدون الــهــادئ«، 
ــهــائــل مـــن رســـائـــل ووثــائــق  ويــــرى أن حــجــم الـــوثـــائـــق ال
ومــواد صحافية، والــذي عاد إليه شولوخوف في كتابة 
الــروايــة وصياغتها فــي »كـــوالج ملحمي« ال يمكن  هــذه 
التي  إلى األسباب  فها، لكنه يلفت 

ّ
أل إال اإلقــرار بأنه من 

 بمستوى أضعف بعدها.
ً
جعلته يكتب أعماال

صــدر حديثًا كتاب »دولــة سالطني املماليك في مصر« 
اللبنانية«.  املصرية  »الـــدار  عن  فــؤاد سيد  أيمن  للكاتب 
يــأتــي الــعــمــل فــي قــســمــني؛ األول يــتــنــاول أصـــول النظام 
لدولة سالطني  السياسي  والتاريخ  في مصر  اململوكي 
املــمــالــيــك الــبــحــريــة والــشــراكــســة بــاســتــعــراض الــخــطــوط 
العريضة لسياسات الدول مع تحليل أطوار هذا التاريخ، 
بالتفصيل  تناولت  التي  الدراسات  أحــدث  على  واإلحالة 
هـــذه الــظــواهــر واألحـــــداث. وتــنــاول الــقــســم الــثــانــي بعض 
ــة تــتــعــلــق بـــاإلنـــتـــاج العلمي  ــلــدول الـــظـــواهـــر الــحــضــاريــة ل
والفكري وخصائص املصاحف اململوكية ونظام خزائن 

الكتب ثم التاريخ العمراني. 

»كلمات الفرنسيني املجهولني« عنوان الكتاب الذي صدر 
منشورات  عــن  كــوربــان  آالن  الفرنسي  للمؤرخ  مــؤخــرًا 
أوراق  إلــى  العمل  املؤلف في هــذا  »ألــبــان ميشال«. يعود 
القرن  نهاية ستينيات  في  وشــهــادات سجلها  جمعها، 
املاضي ألشخاص عاديني شهدت فترة ما بني الحربني، 
 أن يقيم مــقــارنــة بــني صـــورة هـــذه املــرحــلــة من 

ً
مــحــاوال

خــالل آراء أنـــاس عــاديــني، وتــلــك الــصــورة الــتــي رسمها 
تغّيرات  العمل  يــدرس  واملسرح.  التشكيلي  والفن  األدب 
د كوربان 

ّ
النظرة إلى تلك املرحلة بمرور الزمن حيث يؤك

على أن تقييم تلك املرحلة يختلف من عقد إلى آخر حتى 
لدى األشخاص أنفسهم.

عـــن داري »الــــروافــــد« و»ابـــــن الـــنـــديـــم«، يــصــدر قــريــبــًا 
كــتــاب »تــشــريــح الــفــاشــّيــة« للباحث األمــيــركــي روبــرت 
العمل  يــحــاول  ي. 

ِّ
املخين عــهــود  بترجمة   

ُ
باكسنت أون 

استقصاء خصوصيات هذا التيار السياسي-الفكري 
ويقدمها بطريقة تأخذ في الحسبان جميع تشكالتها 
ــــى جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة  وتــعــقــيــداتــهــا، حــيــث يـــعـــود إل
املؤلف  يــركــز  عــشــر.  التاسع  الــقــرن  نهاية  إيطاليا  فــي 
خصوصًا على أفعال الفاشيني عوض كلماتهم، على 
غــيــر مــا هــو مــعــتــاد، ويــــدرس بــالــخــصــوص الــوســائــل 
التي اعتمدت لتوفير مساندة شعبية وأجنبية، وكذلك 
 يـــحـــاول فــهــم الــقــيــم األخـــالقـــيـــة الـــتـــي أرادت فــرضــهــا 

على املجتمع.

وأنشط  أبرز  أحد  اليوم  تمثّل  والنسوية  الجندرية  الدراسات  كانت  إذا 
تتهّجى  تزال  ال  المعرفية  الحقول  هذه  فإن  العالمي،  الفكر  تيارات 
العربية  المرأة  أن  هو  المفارقة  أن  غير  العربي.  العالم  في  بداياتها 
أو  أجنبيات،  باحثين وباحثات  لدى  الدراسات،  حاضرة بقوة في هذه 
لدى باحثين عرب أو من أصول عربية في جامعات الغرب ومؤسساته 

البحثية. أال يمثل ذلك فرصة لسّد الفجوة بأسرع وقت؟

أفق للدراسات

نظرة أولى

زهراء علي تاريخ اجتماعي آخر

في كتابها الصادر مؤخرًا بعنوان »المرأة والجندر في العراق: بين بناء 
النسوية  بالتوثيق للحركة  العراقية  الباحثة  األمة والتفتت«، ال تكتفي 
العراق  لبناء فهم حول تحّوالت  العراق، بل تجعل منها أرضية  في 
بشكل عام في السنوات األخيرة، وهو ما توّضحه في حديثها إلى 

»العربي الجديد«

زهراء علي
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افتتح الروسي دانييل ميدفيديف باكورة ألقابه 
هذا العام بالتتويج بلقب بطولة صوفيا املفتوحة 
للتنس، إثر فوزه في النهائي على املجري مارتون 

فوكسوفيكس بمجموعتني دون رد. واحتاج 
الروسي الشاب )22 عامًا( إلى ساعة و21 دقيقة 

من أجل حسم األمور لصالحه بنتيجة )6 - 4( 
و)6 - 3(. وُيعد هذا هو اللقب الرابع في مسيره 
املصنف الـ16 عامليًا، بعد البطوالت الثاث التي 

توج بها العام املاضي.

قال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد 
سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي، إن وضعه 

في »الليغا« ال يزال كما هو وإنه ُمحافظ على 
الصدارة. وصرح فالفيردي: »هناك أسابيع 

تحصد فيها الكثير من النقاط وأسابيع أخرى 
ال تستطيع ذلك، البطولة طويلة وينبغي أن 

ننتظر«. وأضاف: »في الشوط األول لم نصل كثيرًا 
إلى مرمى، ولكن في الثاني نجحنا في إجبارهم 

على التراجع، لكننا لم نحظ بفرص كثيرة«.

عاد الفرنسي املخضرم جو ويلفريد تسونغا 
للتتويج باأللقاب من جديد، بعد أن حصد 

لقب بطولة مونبلييه املفتوحة للتنس بفوزه 
في النهائي على مواطنه بيير هوغو هربرت 

بمجموعتني دون رد. واستغرق صاحب الـ33 عاما 
ساعة و13 دقيقة من أجل الفوز في اللقاء )6 - 4( 
و)6 - 2(. وُيعد هذا هو أول لقب لاعب الفرنسي 

املخضرم منذ عامني، والذي ابتعد عن املاعب 
لفترات طويلة بداعي تكرار اإلصابات.

ميدفيديف يهزم 
فوكسوفيكس ويتوج 

بلقب بطولة صوفيا

فالفيردي بعد 
التعادل: برشلونة ال يزال 

في الصدارة

تسونغا يعود 
لحصد األلقاب 

في بطولة مونبلييه

أعلنت السلطات 
التايالندية أنها 
سُتفرج عن 
الالعب البحريني 
حكيم العريبي 
الذي كان 
ُمحتجزًا منذ أكثر 
من شهرين حتى 
اآلن، وذلك بعد 
أن قررت البحرين 
سحب طلب 
تسلم الالعب من 
أجل تنفيذ حكم 
بالسجن صادر 
بحقه،على 
خلفية ُتهمة 
االعتداء على 
مركز شرطة. 
وفي هذا 
اإلطار كشفت 
النيابة العامة 
التايالندية أن 
وزارة الخارجية 
البحرينية طلبت 
من نظيرتها 
التايالندية سحب 
طلب التسلم 
رسميًا.

)Getty/حكيم العريبي سيغادر االحتجاز )لوران ديشيكا

النهاية... إفراج
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الدوحة ــ محمد السعو

تــبــدي دولـــة قــطــر اهــتــمــامــا كبيرا 
ــالـــريـــاضـــة والــــريــــاضــــيــــن، فــهــي  بـ
الدولة العربية األولى التي تستعد 
العالم  كــأس  فــي  تاريخية  نسخة  الحتضان 
لــكــرة الــقــدم املــقــررة عــام 2022، ألول مــرة في 
الشرق األوسط والوطن العربي كأكبر حدث 
عاملي في العالم بأسره، ناهيك عن أنها باتت 
في  والرياضين  للبطوالت  قبلة  سنن  منذ 
آن. وتخصص قطر يومًا رياضيًا سنويًا، هو 
الثالثاء من األسبوع الثاني من شهر فبراير/
شباط من كل عام، يتم فيه تشجيع الجميع 
خـــالل هـــذا الــيــوم عــلــى املــشــاركــة فــي أنشطة 
رياضية مــع أفـــراد األســـرة والــزمــالء وجميع 
فئات املجتمع، إذ أقيم أول يــوم رياضي في 
دولة قطر في عام 2012، وتم تخصيص هذا 
الــيــوم ملــمــارســة األنــشــطــة الرياضية مــن قبل 
مواطني البالد. ويهدف اليوم الرياضي إلى 
املحلي  املجتمع  وتثقيف  للرياضة  الترويج 
حــول الطرق التي تــؤدي إلــى تقليل املخاطر 
الــصــحــيــة املــرتــبــطــة بــأســلــوب الــحــيــاة وقــلــة 
الــحــركــة، كما يعطي الــيــوم الــريــاضــي فرصة 
للتنفس برئة الرياضة التي تحظى بأهمية 

منقطعة النظير في دولة قطر.

»يوم رياضي« على وقع االنتصار 
التاريخي ببطولة كأس آسيا

ــريـــاضـــي طــعــم مختلف  وســـيـــكـــون لــلــيــوم الـ
تماما، ذلــك أنــه يتزامن بعد أيــام من تتويج 
املنتخب القطري لكرة القدم بطال لكأس أمم 
ــارات، وهــو  ــ ــ آســيــا 2019 الــتــي جـــرت فـــي اإلمـ
ــــذي جــعــل الــعــنــابــي  االنـــتـــصـــار الــتــاريــخــي الـ
الــقــطــري يــتــربــع عــلــى عـــرش الــكــرة اآلســيــويــة 
ألول مـــرة فــي تــاريــخــه حينما هـــزم الــيــابــان 
في النهائي 3-1 في مشاركة سطرت بأحرف 
ــتـــاريـــخ واحــتــفــلــت  مـــن ذهــــب فـــي ســـجـــالت الـ

اليوم الرياضي لدولة قـطر
استثنائيًا  يومًا  قطر،  لدولة  الرياضي  اليوم  يعّد 
لعشاق الرياضة من ممارسيها أو محبيها ولمن 
األهداف  أنه يوم مثالي،  أيضًا، ذلك  يتابعونها  ال 

وينتظره  الصعد،  جميع  على  متعددة  منه 
الذي  العربي  البلد  أرجاء  في  الكبير  قبل  الصغير 
يتأهب لمزيد من اآلمال الرياضية والنجاحات التي 

»العنابي«  القدم  كرة  منتخب  تتويج  آخرها  كان 
رغم  اإلمارات،  في   2019 آسيا  أمم  كأس  بلقب 

الحصار الجائر المفروض على البالد
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تقرير

فــيــه قــطــر بــاإلنــجــاز الـــذي تحقق فــي بطولة 
استثنائية قدمت لنا جيال جديدا ومشروعا 
في  للمشاركة  يستعد  للغاية  ناجحا  عربيا 
أهــم الــبــطــوالت على غـــرار املــشــاركــة املرتقبة 
في بطولة كوبا أميركا في البرازيل، وكذلك 

املشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
وال تــقــتــصــر إنـــجـــازات قــطــر عــلــى كـــرة الــقــدم 
فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت الـــعـــديـــد مــــن األلــــعــــاب 
الــريــاضــيــة، بـــل تـــصـــدرت مــنــتــخــبــات عــديــدة 
مراكز متقّدمة في مختلف البطوالت العربية 
الجائر  الــحــصــار  رغـــم  والــدولــيــة  الخليجية 
املفروض على قطر منذ أكثر من عام ونصف 
الــتــألــق القطري  لــم يقف ليمنع  الـــذي  الــعــام، 
عربيا ودوليا، والدليل ما حدث خالل بطولة 
ــارات  ــ ــم آســـيـــا األخـــيـــرة حـــن مـــارســـت اإلمــ أمــ
شــتــى الـــطـــرق إليـــقـــاف الــطــمــوحــات الــقــطــريــة 
التي كانت أقوى من الحصار ودوله وتخطت 

آفاق النجومية والتألق.

كيف يقضي القطريون 
والمقيمون اليوم الرياضي؟

تــقــوم الــعــديــد مـــن وزارات الـــدولـــة وشــركــات 
القطاع الخاص في قطر بتنظيم العديد من 
وللجمهور  ملوظفيها  الرياضية  الفعاليات 
العام، وتشارك مختلف تلك املؤسسات على 
حمد  ومؤسسة  العامة  الصحة  وزارة  غـــرار 
وأسباير  القطرية  األوملبية  واللجنة  الطبية 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الــهــيــئــات  ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ زون بـ
بلعب  جميعها  تقوم  إذ  األخـــرى،  الرياضية 
دور بــارز في العديد من الفعاليات في كافة 
أنــحــاء دولـــة قــطــر، وتـــتـــراوح الــفــعــالــيــات بن 
كرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو 
وركــــوب الـــدرجـــات الــهــوائــيــة والــســبــاحــة، مع 
الـــعـــديـــد مـــن األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة املــجــانــيــة 

واملسابقات الترفيهية املتاحة للجميع.
أنــه فرصة  أيضا على  اليوم  لهذا  ُينظر  كما 
ــمـــع مـــــن خـــالل  ــتـ لـــلـــتـــقـــريـــب بـــــن فــــئــــات املـــجـ
الــريــاضــة، اعــتــمــادا عــلــى املـــبـــادئ الــريــاضــيــة 
الفريق والــوحــدة واالنــدمــاج  بــنــاء روح  مثل 
واملــــشــــاركــــة والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة والــصــحــيــة، 
العديدة في  الرياضية  وباإلضافة لألنشطة 
جميع أنــحــاء الــدولــة، يــركــز الــيــوم الرياضي 
ــة أيـــضـــا عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــقـــطـــريـــة مــن  ــلـــدولـ لـ
خالل بطولة التجديف بقوارب »الشواحف« 
التقليدية، التي تعمل بمثابة تذكير بالتراث 
الرياضي في دولــة قطر والــدور الــذي لعبته 

في تطور الدولة.
الرياضية  الفعاليات  أهــم  استعراض  ولــدى 
والـــريـــاضـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــقـــدمـــهـــا  الــــتــــي 
القطرية واالتحاد القطري للرياضة للجميع 
خـــالل الـــيـــوم الــريــاضــي لــلــدولــة فـــي نسخته 
الثامنة؛ نجد على سبيل املثال تنظيم بطولة 
»دوري شباب قطر لكرة القدم«، وهي بطولة 
يبلغ عدد الفرق املشاركة في النسخة الرابعة 
الــدوحــة  اســتــاد  فــي  فريقا وستقام  منها 15 
ــاء  ــعــ ــاء وأربــ ــل يـــــوم ثــــالثــ ــة كــ ــيـ ونـــــــادي املـــرخـ
مــن كــل أســـبـــوع، بــمــعــدل ثـــالث مــبــاريــات في 
اليوم، وستلعب مباريات بنظام الدوري من 
ــــل مــن كل  دور واحـــد ويــتــأهــل األربـــعـــة األوائـ

مجموعة للعب بنظام خروج املغلوب. 
ــبـــارا مـــن يــــوم غد  ــتـ وســتــنــطــلــق الــبــطــولــة اعـ
الرياضي مباشرة علما  اليوم  األربــعــاء بعد 
املــبــاراة فيها سيكون 25  بــأن توقيت شــوط 
دقــيــقــة فــقــط، وتـــم تــخــصــيــص جـــوائـــز مالية 
للنسخة  الجوائز  رفــع قيمة  تم  للفائزين بل 
الحالية للبطولة بنسبة 40 في املائة وبلغت 
قيمة جوائزها 200 ألــف ريــال قــطــري، وذلــك 
كما  الــريــاضــة..  ممارسة  على  الشباب  لحث 
شهدت البطولة زيادة عدد املشاركن من 220 

أيضا  وتنطلق  العــب حاليا.   300 إلــى  العبا 
الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة فـــي أهــم 
منشأة ريــاضــيــة فــي الــبــالد وهــي »إســبــايــر« 
املتاحة الستقبال  اإلمكانيات  واملجهزة بكل 
ــة الـــريـــاضـــيـــة، كـــمـــا ســـتـــكـــون هــنــاك  األنـــشـــطـ
فعاليات مميزة في كتارا والكورنيش، أضف 
القطرية ستكون  إلــى هــذا أن جميع األنــديــة 
ســـاحـــات مــخــصــصــة لــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة لــلــعــامــة وكــذلــك الــحــدائــق العامة 
في مختلف البالد ستكون مهيأة الستقبال 
الرياضي، والتي  باليوم  الرياضية  األحــداث 
ســتــكــون فــيــهــا املــنــافــســات مــمــزوجــة بطابع 

أسري من أجل األطفال أيضا.

مونديال 2022... أكبر نجاح رياضي
ولم يكن لقطر إنجازات رياضية في املالعب 
فحسب، بل شكلت استضافة مونديال 2022 
أكبر نجاح وهو النجاح الــذي بــدأت فصوله 
تنمو منذ اللحظة األولى لتسلم مهمة إسناد 

الــعــالــم، حن  بطولة مهمة جــدا بحجم كــأس 
حــظــيــت قـــطـــر بـــشـــرف االســـتـــضـــافـــة فــــي عـــام 
املــالعــب  عــلــى تهيئة  الــعــمــل  فــتــواصــل   ،2010
واالستادات بطريقة خرافية ومميزة ولم يؤثر 
الحصار الجائر على البالد، فتسارعت وتيرة 
والطرق  واملالعب  التحتية  البنية  في  الثورة 
الستضافة الحدث التاريخي في الفترة من 21 
18 ديسمبر/ الثاني وحتى  نوفمبر/تشرين 
كانون األول من عام 2022. وتتواصل وتيرة 
العمل في ذات الوقت من أجل استكمال بناء 
ثمانية استادات ُمصممة وفق معايير عاملية 

A

»يوم رياضي« على 
وقع التتويج التاريخي 

بلقب كأس آسيا

الســتــضــافــة املـــونـــديـــال، وهـــي اســتــاد الــوكــرة 
واســـتـــاد الــبــيــت فـــي مــديــنــة الـــخـــور واســـتـــاد 
واســتــاد  الـــريـــان  واســـتـــاد  التعليمية  املــديــنــة 
الــثــمــامــة، واســتــاد لوسيل واســتــاد راس أبو 
عبود واســتــاد خليفة الــدولــي، أول اســتــادات 

البطولة جاهزية بشكل تام.
ــداد البنى  وانــتــقــلــت الــبــطــولــة مــن مــرحــلــة إعــ
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة، إلـــــى مــرحــلــة  ــ ــــالزمـ الــتــحــتــيــة الـ
الخطط  عــلــى  والــتــركــيــز  والتسليم  التنظيم 
التشغيلية للبطولة، وهو ما تجسد حينما 
كشفت قطر عــن شــراكــة جــديــدة بينها وبن 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( بــاســم 
»كأس العالم فيفا قطر 2022 ذ.م.م.«، لتتولى 
مهام تنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم 
ــــالن عن  فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. وقـــد جـــرى اإلعـ
الدوحة  القطرية  العاصمة  في  الشراكة  هذه 
خالل أول اجتماع ملجلس إدارة »كأس العالم 
أعــضــاء.  مــن تسعة  املــؤلــف  فيفا قطر 2022« 
وتــجــســد هـــذه الــشــراكــة أحـــد مــحــاور الــرؤيــة 

املــشــتــركــة لـــدولـــة قــطــر مــتــمــثــلــة فـــي الــلــجــنــة 
الــدولــي  واالتــحــاد  واإلرث  للمشاريع  العليا 
لكرة القدم )فيفا( بتشكيل كيان واحد يهدف 
لــتــســهــيــل آلــيــة تــشــغــيــل واســتــضــافــة بــطــولــة 
كأس العالم لكرة القدم في قطر. وتتطلع هذه 
الشراكة إلى االستفادة القصوى من إمكانات 
ومــعــرفــة الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة والــلــجــنــة 
العليا للمشاريع واإلرث في تنظيم فعاليات 
فــوز ملف قطر  وأحـــداث رياضية كبرى منذ 
بحق استضافة املونديال عام 2010، وخبرة 
االتــحــاد الــدولــي الــواســعــة فــي مــجــال تنظيم 

بطوالت كأس العالم لكرة القدم. 
وسُتسهم هذه الشراكة في إثراء استعدادات 
دولــــة قــطــر الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم عــام 2022 خــاصــة فــي مــا يتعلق 
واملــســؤولــن.  والــالعــبــن  املشجعن  بتجربة 
إلــــى جــانــب ذلــــك، ســتــواصــل الــلــجــنــة العليا 
إدارة  فــــــي  مــــهــــامــــهــــا  واإلرث  ــلــــمــــشــــاريــــع  لــ
الــبــنــيــة التحتية  تـــطـــور مــشــاريــع  ومــتــابــعــة 

اإلرث  ومشاريع   ،2022 قطر  لبطولة  الالزمة 
املصاحبة لها. وسيتألف مجلس إدارة »كأس 
الـــذوادي،  2022« من حسن  فيفا قطر  العالم 
األمن العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
ــالـــم فــيــفــا قــطــر  ــة »كــــــأس الـــعـ ــراكــ ــيــــس شــ ورئــ
الــعــامــة  األمــيــنــة  2022«، وفــاطــمــة ســــامــــورا، 
لـــ )فــيــفــا(، وزفــونــيــمــيــر بـــوبـــان، نــائــب األمــن 
ــــن الــعــام  ــر بـــيـــل، نـــائـــب األمـ ــديــ الـــعـــام، وآالســ
ــولــــن ســـمـــيـــث، كــبــيــر  ــاد الـــــدولـــــي، وكــ لـــالتـــحـ
مــســؤولــي الــبــطــوالت والــفــعــالــيــات لـــدى فيفا 
واملدير العام لشراكة »كأس العالم فيفا قطر 
مجموعة  رئــيــس  الــخــاطــر،  ونـــاصـــر   ،»2022
العليا  اللجنة  البطولة في  تجربة وجاهزية 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــراكــة »كــــأس الــعــالــم 
املــهــنــدي، نائب  قــطــر 2022«، وســعــود  فــيــفــا 
رئـــيـــس االتـــحـــاد الـــقـــطـــري، ويـــاســـر الــجــمــال، 
رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس املكتب 
غارسيا  وإيميلو  العليا،  اللجنة  فــي  الفني 

سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية.

أيوب الحديثي

تحتفي دولة قطر باليوم الرياضي السنوي، 
الذي يأتي تزامنًا مع استمرار االحتفال 

بإنجاز املنتخب القطري األول لكرة القدم، 
بفوزه بلقب بطولة كأس أمم آسيا 2019، 
للمرة األولى في تاريخه. ويأتي هذا اليوم 

امتدادًا لنجاح الدولة ورؤية قطر الرياضية، 
في ظل العديد من اإلنجازات على مستوى 

الرياضات كافة، إضافة إلى مواصلة 
التحضير للحدث األبرز، وهو استضافة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتطمح دولة قطر من خالل ذلك، إلى بناء 
جيل رياضي قادر على مجاراة أبرز دول 
العالم في القطاع الرياضي، في الوقت الذي 
بدأت فيه بجني ثمار ما زرعت، من خالل 
حصد لقب القارة الصفراء على مستوى 

كرة القدم، إضافة إلى العديد من اإلنجازات 
في رياضات ألعاب القوى، وكذلك كرة اليد.

وتواصلت التحضيرات على قدم وساق 
للفعاليات التي ستقدم خالل اليوم 

الرياضي للدولة، من خالل فعاليات مبتكرة 
سيشهدها اليوم الرياضي للمرة األولى في 

مواقع مختلفة، وأبرزها حدائق أكاديمية 
أسباير.

ويجذب هذ اليوم العديد من املواطنني 
واملقيمني، للمشاركة في فعالياته، في الوقت 
الذي تطمح فيه الكثير من الدول، إلى السير 

على خطى قطر، في إقامة يوم خاص 
للرياضة.

ويقدم اليوم الرياضي رسالة محبة 
وسالم، ويؤكد على طبيعة العالقة املميزة 
التي تربط الجميع، من خالل نشر ثقافة 
االحترام املتبادل، والروح الرياضية على 

أرض هذا الوطن املعطاء.
ويكشف اليوم الرياضي، قدرة الدولة على 

استضافة العديد من األحداث الرياضية 
املختلفة، في الوقت الذي كانت فيه قطر 
محطة للعديد من البطوالت العاملية، بعد 

استضافتها ألحداث بارزة على مستوى 
العديد من الرياضات.

ويمنح هذا اليوم، أهمية كبيرة للرياضة 
وذلك بتحويلها إلى نشاط اجتماعي، 

من خالل رؤية قطر 2030، والتي تطمح 
إلى احتالل مكانة مميزة ضمن الخارطة 

الرياضية على مستوى دول العالم.

الدوحة ــ العربي الجديد

تستضيف دولــــة قــطــر الــعــديــد مــن األحــــداث 
الرياضين  ِقبلة  ستجعلها  التي  الرياضية 
اللجنة  كشفت  بعدما  األلــعــاب،  مختلف  فــي 
ــقـــطـــريـــة عــــن رزنـــــامـــــة األحـــــــداث  ــة الـ ــيــ ــبــ األوملــ
ستستضيفها  الــتــي  الرياضية  والفعاليات 
االتـــحـــادات والــهــيــئــات الــريــاضــيــة فــي الــدولــة 

خالل الفترة القادمة من العام الحالي 2019.
وتضمنت القائمة 58 حدثا وفعالية رياضية 
ــتـــان، هـــمـــا الــجــولــة  ــيـ أبــــرزهــــا بـــطـــولـــتـــان عـــاملـ
الــعــاملــيــة املــفــتــوحــة لــلــكــرة الــطــائــرة الشاطئية 
القطري  االتــحــاد  أوبــن( والتي ينظمها  )قطر 
للعبة في الحي الثقافي »كتارا« خالل الفترة 
من 12 وحتى 16 مــارس/آذار، والحدث األبرز 
ــو بــطــولــة  واألكــــبــــر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم وهــ
العالم أللعاب القوى 2019 على استاد خليفة 

الدولي  للناشئن لالسكواش بمجمع خليفة 
من 19-21 مــارس، بطولة غــرب آسيا للرجبي 
ــيــــدات( بــأســبــايــر مـــن 2-5 إبـــريـــل،  )رجـــــال وســ
بطولة قطر اآلسيوية األولى للناشئن للتنس 

بمجمع خليفة الدولي من 8-12 إبريل.
كــمــا تــتــضــمــن أيـــضـــا بــطــولــة قــطــر اآلســيــويــة 
الــثــانــيــة لــلــنــاشــئــن لــلــتــنــس بــمــجــمــع خليفة 
الدولي من 15-19 إبريل، بطولة آسيا أللعاب 
الــــقــــوى بـــاســـتـــاد خــلــيــفــة  مــــن 21-24 إبـــريـــل، 
اليد  لكرة   2020 ألوملبياد  املؤهلة  التصفيات 
أكتوبر،   27-17 من  الرياضية  الدحيل  بصالة 
بمجمع  للرماية  الشاملة   14 الـــ  آســيــا  بطولة 
مـــن 3-11 نوفمبر،  لــلــرمــايــة  لــوســيــل  مــيــاديــن 
والــبــطــولــة اآلســيــويــة املــغــلــقــة لــألبــطــال تحت 
من  الـــدولـــي  خليفة  بمجمع  للتنس  ســنــة   19
4-9 نوفمبر، بطولة قطر اآلسيوية للناشئن 
لــلــتــنــس بــمــجــمــع خــلــيــفــة الــــدولــــي مـــن 16-11 
نــوفــمــبــر، الــبــطــولــة اآلســيــويــة لــلــكــرة الــطــائــرة 
الشاطئية من  الشاطئية على مالعب أسباير 
27 نوفمبر 1 ديسمبر، وبطولة قطر اآلسيوية 
لفرق الناشئن للتنس بمجمع خليفة الدولي 
من 23-28 ديسمبر. ومن املقرر أن تستضيف 
الدوحة ثالث بطوالت على املستوى الخليجي 
خالل عام 2019، وهي بطولة مجلس التعاون 
ــعـــاشـــرة لــلــنــاشــئــن والـــســـابـــعـــة لــلــنــاشــئــات  الـ

الدولي خالل شهر سبتمبر/أيلول القادم.كما 
تتضمن31 بطولة دولية منها ما نظم فعليا 
للمبارزة  الــكــبــرى  الــجــائــزة  غـــرار بطولة  على 
الــــتــــي نـــظـــمـــت شـــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
توتال  قطر  وكــذلــك بطولة  بأسباير،  املــاضــي 
املــفــتــوحــة لــلــتــنــس لــلــســيــدات الـــتـــي انــطــلــقــت 
الحالي  فــبــرايــر/ شــبــاط   16 االثــنــن وتختتم 

بمجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواش.
لهواة  املفتوحة  العاملية  البطولة  قطر  وتنظم 
بـــنـــادي  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  مــــن 16-14  الـــغـــولـــف 
ــة لــلــغــولــف، وســلــســلــة بــطــولــة الــعــالــم  ــدوحــ الــ
للسباحة في املياه املفتوحة بكورنيش الدوحة 
يـــوم 16 فــبــرايــر، وبــطــولــة ســيــف األمـــيـــر لقفز 
الحواجز للفروسية بميادين االتحاد القطري 
لــلــفــروســيــة مـــن 21-23 فــبــرايــر، وبــطــولــة قطر 
األولـــــى لــلــرجــال لـــالســـكـــواش بــمــجــمــع خليفة 
الدولي من 24 27 فبراير، وكــأس قطر الدولي 
لقوة التحمل للفروسية في القرية املاراثونية 
بسيلن من 28 فبراير 2مارس/آذار. كما سيتم 
ــــى لــالتــحــاد الــدولــي  تنظيم بــطــولــة قــطــر األولـ
للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي من9-4 
الدولي  الثانية لالتحاد  مــارس، وبطولة قطر 
للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي من 11 
16مــارس. كما تشمل البطوالت الدولية للعام 
الـــجـــاري أيـــضـــا بــطــولــة قــطــر الـــدولـــيـــة األولــــى 

أللــعــاب الــقــوى بــنــادي قطر مــن 20 22 فبراير، 
بطولة الخليج تحت 16 سنة وتحت 12 سنة 
للتنس بمجمع خليفة الدولي من 22-26 إبريل، 
ودورة كأس الخليج العربي الـ 24 لكرة القدم 
على مــالعــب الــدوحــة فــي الــفــتــرة مــن ديسمبر 
األحـــداث  أهــم  2019 وحتى يناير 2020. وأمـــا 
املحلية املدرجة في الرزنامة فهي نهائي كأس 
األمــيــر لــكــرة الــســلــة بــصــالــة نـــادي الــغــرافــة 30 
اليد بصالة  إبــريــل، نهائي كــأس األمــيــر لكرة 
الدحيل الرياضية 1 مايو، نهائي كأس األمير 
لــكــرة الــقــدم بــاســتــاد خليفة 11 مــايــو، نهائي 
كــأس األمــيــر للكرة الــطــائــرة 17 مــايــو، نهائي 
كأس قطر لكرة السلة بصالة نادي الغرافة 30 
مارس، نهائي كأس قطر للكرة الطائرة بصالة 
الخامس  فــي  الطائرة  للكرة  القطري  االتــحــاد 
من إبريل، ونهائي كأس قطر لكرة القدم بنادي 
إبريل، ونهائي كأس قطر  الرياضي 17  السد 
لكرة اليد بصالة الدحيل الرياضية 22 إبريل. 

الجدير بالذكر أن قائمة الفعاليات واألحداث 
ــام تـــزيـــد عـــلـــى مــجــمــوع  ــعــ ــذا الــ ــ الـــريـــاضـــيـــة هـ
الــبــطــوالت الــتــي نظمت الــعــالــم املــاضــي بـــ 18 
فعالية وبــطــولــة ريــاضــيــة، حــيــث شــهــد الــعــام 
املاضي تنظيم ما مجموعه 40 بطولة توزعت 
بـــــن مـــحـــلـــيـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة وآســــيــــويــــة وثـــــالث 

بطوالت عاملية.

للشباب للتنس بمجمع خليفة الدولي من 18-
23 مارس، ناهيك عن استضافة النسخة 12 من 
كــأس العالم للجمباز الفني )رجــال وسيدات( 

وتقام في أكاديمية أسباير من 20- 23 مارس.
الطاولة  لــكــرة  الــدولــيــة  قطر  بطولة  وستنظم 
بن حمد  علي  على صالة  املحترفن  لجوالت 

تــقــام بطولة  فيما  مـــارس،   31-26 مــن  العطية 
الــدوري املاسي أللعاب القوى باستاد خليفة 
يوم 3 مايو/أيار املقبل، وبطولة قطر الثانية 
لـــالســـكـــواش بمجمع  لـــلـــرجـــال  ــاتــــااليــــت«  »ســ
خــلــيــفــة الـــدولـــي مـــن 23-26 يــونــيــو/حــزيــران. 
وتـــنـــظـــم بـــطـــولـــة قـــطـــر الـــثـــالـــثـــة »ســـاتـــااليـــت« 

للرجال لالسكواش بمجمع خليفة الدولي من 
22-25 سبتمبر، وبطولة قطر الثالثة لالتحاد 
الدولي للتنس للرجال بمجمع خليفة الدولي 
وبــطــولــة  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26  21 مـــن 
للرجال  للتنس  الدولي  الرابعة لالتحاد  قطر 
بمجمع خليفة الدولي من 28 أكتوبر/تشرين 

األول حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
للمحترفن  العالم  بطولة  قطر  تحتضن  كما 
لـــالســـكـــواش بــمــجــمــع خــلــيــفــة الــــدولــــي مـــن 7- 
15 نــوفــمــبــر، وبــطــولــة كـــأس الــعــالــم للسباحة 
2019 بمجمع حمد للرياضات املائية من 9-7 
نوفمبر، وبطولة كأس قطر الدولية التأهيلية 
األول،  ديسمبر/كانون   10-5 من  األثقال  لرفع 
وبطولة قطر الخامسة لالتحاد الدولي للتنس 
بمجمع حمد الدولي من 9-14 ديسمبر، وكذلك 
بطولة قطر السادسة لالتحاد الدولي للتنس 
بــمــجــمــع حــمــد الـــدولـــي مـــن 16-21 ديــســمــبــر، 
وبطولة قطر الدولية للكاراتيه للفئات السنية 
مـــن 27-28 ديــســمــبــر، وبـــطـــولـــة كــــأس ديــفــيــز 
لــلــتــنــس بــمــجــمــع خــلــيــفــة الـــدولـــي خـــالل شهر 
إبــريــل/نــيــســان. وأمــــا عــلــى صعيد الــبــطــوالت 
اثنتا عشرة  اآلسيوية تتضمن رزنامة 2019، 
بطولة آسيوية وهي: بطولة الدوحة املفتوحة 
الدولي  للناشئن لالسكواش بمجمع خليفة 
املــفــتــوحــة  قـــطـــر  بـــطـــولـــة  مــــــــارس،  مــــن 16 18 

ِقبلة الرياضيين في 58 حدثًا وفعالية

لكرة  ــقــطــري  ال االتـــحـــاد  ــى  ــه أن
القدم استعداداته للمشاركة في 
خالل  من  وذلــك  الرياضي،  اليوم 
األنشطة  مــن  العديد  تنظيمه 
االتحاد  يحرص  والتي  والفعاليات 
األول  الموسم  منذ  إقامتها  على 
الرياضي في عام  باليوم  لالحتفال 
2011. وسينظم االتحاد الكثير من 
تعزيز  بهدف  الخاصة  الفعاليات 
القدم  ــرة  ك ممارسة  مفهوم 
أهمية  على  والتأكيد  للجميع، 
حياة.  كأسلوب  لإلنسان  الرياضة 
تخصيص  الفعاليات  وستتضمن 
جناح لكأس آسيا 2019 والتي توج 
وسيتاح  الــعــنــابــي،  منتخب  بها 
لجمهور المشاركين التقاط الصور 

التذكارية معها.

كآس آسيا 
وصور تذكارية

على هامش الحدث

قالوا
إن اليوم الرياضي يدعم من جديد األســاس األخالقي الذي تقوم عليه الرياضة بوصفها رسالة تنشر 
املحّبة واإلخاء والّروح الرياضّية واالحترام املتبادل بني كاّفة أفراد املجتمع. اليوم الرياضي يعّبر من عام 
إلى آخر عن التزام الّشعب القطري بجانب من جوانب مكتسباته التي تحققت في دولة قطر فمنحتها 

موقعا متمّيزا ضمن الخارطة الرياضّية في العالم«. 
صالح بن غانم العلي )وزير الثقافة والرياضة(

¶  ¶  ¶
ممارسة  بأهمية  الوعي  نشر  بهدف  لكتارا،  البحرية  الواجهة  على  الرياضة  ألــوان  مختلف  لتوفير  نسعى 
الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي في أجواء أسرية غامرة بالفرح والسعادة والبهجة، 

وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل من الرياضة جزءًا حيويًا في حياة كل مواطن ومقيم.
الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي )مدير عام »كتارا«(

¶  ¶  ¶
إن مشاركتنا هذه السنة في اليوم الرياضي للدولة تؤكد أهمية الرياضة في املجتمع املحلي، وهي استمرار 

لتوجهنا الجديد بإقامة فعاليات للمجتمع لتعريفهم بمبادرة كورة تايم.
خالد مبارك الكواري )مدير إدارة التسويق واالتصال في االتحاد القطري(

¶  ¶  ¶
نسبة الوعي الرياضي في الدولة مرتفع جدًا

عبد الرحمن الدوسري )رئيس لجنة اليوم الرياضي للدولة(

ُتعّد قطر قبلة الرياضيين 
في العام الحالي، إذ 

تستضيف العديد من 
البطوالت المهمة

أمير قطر خالل استقبال بطل آسيا 2019 )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( استاد خليفة ومنطقة إسباير

الجميع يشارك في اليوم الرياضي القطري )فرانس برس(

)Getty( 2022 استاد الوكرة أحد المالعب المستضيفة لمونديال قطر

)Getty/قطر تحتضن بطولة العالم أللعاب القوى هذا العام )ريتشارد هيثكوت

رؤية قطر الرياضية
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مونبلييه 
حرم موناكو من الفوز 

الثاني تواليًا

نيس يُسقط ليون بهدف نظيف 
في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على ضيفه ليون بهدف نظيف، خالل املباراة التي جمعتهما 
في إطار الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم )الليج 1(. سجل الالعب 
ريمي والتر هدف اللقاء الوحيد )د.69( عن طريق ركلة جزاء. وكان هذا الفوز 
التعادل في سبع مباريات والخسارة في  املوسم بعد  لنيس هذا  العاشر  هو 
مثلها، بينما كانت الهزيمة الخامسة لليون الذي تعادل في سبعة لقاءات وفاز 
في 12. وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده من النقاط إلى 37 في املركز السابع، 

فيما تجمد رصيد ليون عند 43 نقطة في املركز الثالث. 

إشبيلية »المنقوص« يقلب الطاولة على إيبار 
رفض إشبيلية تجرع خسارته الثانية على التوالي في الليغا بعد أن قلب تأخره 
بهدفني دون رد أمام ضيفه إيبار للتعادل بهدفني ملثلهما في اللقاء املثير الذي 
أقيم ضمن الجولة الـ23 من الدوري اإلسباني. وجد الفريق »األندلسي« نفسه 
متأخرًا في النتيجة منذ الدقيقة 22 بهدف حمل توقيع التشيلي فابيان أوريانا 
الباسك  إقليم  القادمني من  الضيوف  ثم فاجأ جميع  األول.  الشوط  به  انتهى 
لكن إشبيلية  ديـــاز.  عــن طريق تشارليز  الدقيقة 63  فــي  ثــان  هــدف  بإضافة 
الــلــقــاء، أواًل عبر  ــدارك الــخــســارة فــي آخــر دقيقتني مــن عمر  الــطــاولــة وتــ قلب 
املهاجم الفرنسي، من أصول تونسية، وسام بن يدر في الدقيقة 88، ثم بابلو 
سارابيا في الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب بداًل من الضائع. وبهذا يتفادى 
فريق املدرب بابلو ماتشني استقبال خسارة ثانية على التوالي في املسابقة، 

السادسة هذا املوسم، ليضيف الفريق نقطة لرصيده )37( في املركز الثالث.

يوفنتوس يفوز على ساسولو بثالثية 
ويواصل تحليقه في الصدارة

اكتسح يوفنتوس مضيفه ساسولو بثالثية نظيفة في الجولة الـ23 من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم ليواصل ابتعاده بالصدارة. وعلى ملعب مابي جاءت أهداف 
)د.70(  رونــالــدو  وكريستيانو  )د.23(  عبر سامي خضيرة  العجوز  السيدة 

وإيمري تشان )د.86(. وبهذا الفوز يعود يوفنتوس إلى درب االنتصارات عقب 
التعادل في املباراة األخيرة ليرفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة 
عن نابولي الوصيف. من ناحية ثانية، تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة 

في املركز الحادي العاشر بعدما مني بهزيمته الثانية على التوالي.

فورتونا دوسلدورف يهزم شتوتغارت 
في »الوبندسليغا«

في  نظيفة  بثالثية  شتوتغارت  على ضيفه  دوســلــدورف  فورتونا  فريق  فــاز 
املباراة التي احتضنها ملعب )إسبريت أرينا( ضمن منافسات الجولة الـ21 من 
الدوري األملاني. وسجل أهداف اللقاء املهاجم ذو األصول التركية كينان كرامان 
)د.34( والعب الوسط أوليفير فينك )د.49( واملهاجم البلجيكي بينيتو رامان 
نيكوالس  األرجنتيني  شتوتغارت،  ملهاجم  طــرد  حالة  اللقاء  وشهد  )د.85(. 
غونزاليس، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة )90+3(. وبهذا 
الفوز، رفع دوسلدورف رصيده من النقاط إلى 25 في املركز الثاني عشر، فيما 

تجمد رصيد شتوتغارت عند 15 نقطة في املركز السادس عشر. 

فيردر بريمن يكتسح أوغسبورج برباعية نظيفة
املباراة  اكتسح فريق فيردر بريمن ضيفه أوغسبورج برباعية نظيفة خالل 
الـــ21 من الــدوري األملاني. سجل ألصحاب األرض  ضمن منافسات األسبوع 
كل من ميلوت راشيكا هدفني )5 دقائق و28( واملهاجم يوهانيس إيغيشتاين 
)د.27( وكيفني موفالد )د.83(. وكان هذا الفوز هو الثامن لفيردر بريمن هذا 
املوسم بعد التعادل في ست مباريات والخسارة في سبع، بينما كانت الهزيمة 
الــــ11 ألوغــســبــورغ الــذي تــعــادل فــي ستة لــقــاءات وفــاز فــي أربــعــة فقط. وبهذه 
النتيجة، رفع فيردر بريمن رصيده من النقاط إلى 30 في املركز العاشر، فيما 

تجمد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في املركز الخامس عشر. 

عزز فريق ليل موقعه في املركز الثاني بفوزه 
الــثــمــن عــلــى مضيفه غــانــغــان صــاحــب املــركــز 
األخــيــر 2-صــفــر، فيما حــرم مهاجم مونبلييه 
أندي ديلور الضيف موناكو من الفوز الثاني 
تواليا عندما أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل 
الضائع من مباراة الفريقن في املرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
أمــام  أرضــه  نانت بخسارة مذلة على  ومني 
ــام قــبــلــهــا تكريما  ضــيــفــه نــيــم 2-4 بــعــدمــا أقــ
خـــاصـــا ملــهــاجــمــه األرجــنــتــيــنــي إيــمــيــلــيــانــو 
ساال الذي كان لقي حتفه في تحطم الطائرة 
ــان عــلــى مــتــنــهــا فـــي بحر  الــصــغــيــرة الـــتـــي كــ
عندما  الثاني/يناير  كــانــون   21 فــي  املــانــش 
كان في طريقه إلى مدينة كارديف لالنضمام 
كــارديــف سيتي،  الجديد  إلــى صفوف فريقه 

الذي يلعب في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ــة  ــ وواصـــــــل لـــيـــل نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة فــــي اآلونـ
األخيرة معمقا جراح مضيفه غانغان عندما 
تــغــلــب عــلــيــه بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، وهــــو الــفــوز 
الــخــامــس تــوالــيــا لليل والــخــامــس عــشــر هــذا 

الدوحة ـ العربي الجديد

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبــا إلى 
الــدوران، بعد انتهاء دور املجموعات وتأهل 
16 ناديًا لثمن نهائي املسابقة القارية، حيث 
الثقيل، حن  العيار  ستفتح بمواجهتن من 
ســـيـــواجـــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد اإلنــكــلــيــزي 
ــان الــفــرنــســي،  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ ضــيــفــه بــ
ــا اإليــطــالــي نــظــيــره بــورتــو  ويستضيف رومـ
ــي غـــونـــار  ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي. ويـــطـــمـــح املـــــــدرب أولــ
مانشستر  لــنــادي  الــفــنــي  املــديــر  سولسكاير 
ــة رحــلــة  ــلـ ــيـــزي إلـــــى مـــواصـ ــلـ ــكـ يـــونـــايـــتـــد اإلنـ
النجاح مع فريقه، بعدما تسلم املهمة خلفًا 
نهاية  بعد  مورينيو  جــوزيــه  امُلــقــال  للمدرب 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز  ــ الــجــولــة 17 مـــن الــ
لــكــرة الـــقـــدم فـــي 18 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
مباراة   11 النرويجي  املــاضــي، حيث خــاض 
)9 مباريات في الــدوري اإلنكليزي فاز في 8 
وتعادل في واحــدة(، بينما حقق انتصارين 

في بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي.
ولم يخسر سولسكاير في 6 مباريات متتالية 

املوسم فرفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 10 
بــاريــس ســان جيرمان املتصدر  نــقــاط خلف 
 6 وبــفــارق  مباراتن مؤجلتن،  يملك  والـــذي 
نقاط أمام مطارده املباشر ليون. في املقابل، 
أرضــه  على  الثامنة  بخسارته  غانغان  مني 
ــذا املــوســم والــخــامــســة عــشــرة فــي الــــدوري  هـ

فازدادت مهمته في البقاء صعوبة للغاية.
ــفـــوز على  وعـــانـــى لــيــل األمـــريـــن لــتــحــقــيــق الـ
غــانــغــان الــــذي قــــاوم العـــبـــوه طــيــلــة املـــبـــاراة 
وفاجأ  إيــجــابــيــة،  نتيجة  تحقيق  عــن  بحثا 
الــشــوط  لــيــل أصــحــاب األرض بــهــدف مطلع 
الثاني عندما توغل جوناثان إيكونيه ومرر 
داخــل  تابعها  لــيــاو  رافــايــل  للبرتغالي  كـــرة 
املرمى )47(، قبل أن يحصل على ركلة جزاء 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع انـــبـــرى لــهــا لــويــك 
الــلــقــاء اآلخـــر،  ريــمــي بــنــجــاح )90+1(. وفـــي 
أنهى موناكو الشوط األول لصالحه بهدف 
لــلــبــرتــغــالــي جــيــلــســون مــارتــيــنــز بــتــســديــدة 
بيسراه من داخــل املنطقة إثر تلقيه كرة من 
مونبلييه  وأدرك   .)14( بــالــو-تــوريــه  فــوديــه 
الـــتـــعـــادل مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي بــتــســديــدة 

في  نجح  بعدما   ،2009 عــام  مــايــو/أيــار  منذ 
الــتــغــلــب عــلــى كـــارديـــف ســيــتــي، ونــيــوكــاســل 
ــر ســـيـــتـــي،  ــتـ ــيـــسـ ــد، وتــــوتــــنــــهــــام، ولـ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
وفولهامن بــاإلضــافــة إلــى نـــادي أرســنــال في 
النرويجي  ويدخل  اإلنكليزي.  االتحاد  كأس 
لقاء اليوم الثالثاء أمام باريس سان جيرمان 
ُمتسلحًا بالقدرة الهجومية لنجومه، بعدما 
ــتـــطـــاعـــوا تــســجــيــل 20 هـــدفـــًا فــــي ثــمــانــي  اسـ
مــبــاريــات، ليصل معدلهم إلــى 2.5 هــدف في 
املباراة الواحدة، من جراء إعادة الثقة لالعبن 
البرتغالي جوزيه  فــي حقبة  فــقــدوهــا  الــذيــن 
مورينيو، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، 
الذي استطاع إحراز ثمانية أهداف، وصناعة 

خمس تمريرات حاسمة لزمالئه.
املـــدرب األملاني  الــطــرف اآلخـــر، يعاني  وعلى 
باريس  لنادي  الفني  املدير  توخيل  توماس 
سان جيرمان، من غياب عدد من نجوم الفريق 
عن املالعب، بعد أن تعرضوا لإلصابات في 
الــــدوري الــفــرنــســي، وعــلــى رأســهــم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، الذي أجرى عملية جراحية 
في مشط قدمه، ليبتعد عن لعب الكرة لعدة 
أســابــيــع، ورافــقــه األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون 

كافاني، والبلجيكي توماس مونيي.
وأعلنت إدارة باريس سان جيرمان عبر بيان 
رســمــي لــهــا، عــن غــيــاب النجمن إديــنــســون 
التشكيلة  فـــي  مــونــيــي  وتـــومـــاس  كـــافـــانـــي، 
يونايتد  مانشستر  أمــام  للفريق  األساسية 
أوروبــا،  أبطال  دوري  بطولة  في  اإلنكليزي 
بــعــدمــا أثــبــتــت الــفــحــوصــات الطبية إصــابــة 

يسارية من الجهة اليسرى للمهاجم غايتان 
البــــــــورد، لـــكـــن الـــقـــائـــد الــــدولــــي الــكــولــومــبــي 
اإلمــارة  لفريق  التقدم  فالكاو، منح  رادامــيــل 
بـــتـــســـديـــدة بــيــمــنــاه فــــي الـــدقـــيـــقـــة 82. وفـــي 
الوقت الذي كان فيه موناكو في طريقه إلى 
الــثــانــي تــوالــيــا، للمرة األولــى  تحقيق فـــوزه 
بقيادة مدربه  ثالث مباراة  املوسم، في  هــذا 
الجديد القديم البرتغالي ليوناردو جارديم، 
حصل مونبلييه على ركلة جزاء تم تأكيدها 
بتقنية الفيديو إثر عرقلة مهاجمه الصربي 
الدولي  املدافع  قبل  من  بيتار سكوليتيتش 
الــبــولــنــدي كميل غــلــيــك، فــانــبــرى لــهــا ديــلــور 

بنجاح مدركا التعادل.
إلى  عــودتــه  البرتغالي استهل  املـــدرب  وكـــان 
املــنــصــب الـــذي أقــيــل مــنــه قــبــل 118 يــومــا إثــر 
خسارة في الــدوري أمــام رين )1-2(، بخروج 
نادي اإلمارة من نصف نهائي مسابقة كأس 
الــرابــطــة املحلية بــركــالت الــتــرجــيــح عــلــى يد 
مضيفه غانغان بعد أن كان متقدما 2-صفر، 
لــكــن مــونــاكــو الــــذي اســتــهــل املــوســم الــحــالــي 
بإشراف جارديم نفسه الذي أقيل من منصبه 
بنجم  واستبدل  األول/أكتوبر  تشرين   7 في 
الــفــريــق الــســابــق تــيــيــري هــنــري، نــجــح وبعد 
الـــدوري، في  11 محاولة فاشلة منذ انطالق 
تــحــقــيــق فــــوزه األول فـــي مــعــقــلــه وكــــان على 
الـــعـــزاء الوحيد  حــســاب تــولــوز 2-1، ويــبــقــى 
ملوناكو تخلصه من املركز التاسع عشر قبل 

األخير بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.
)فرانس برس(

األوروغـــــوايـــــانـــــي بــــأوتــــار ركـــبـــتـــه، ويــلــزمــه 
التامة واالبتعاد عن املالعب، بينما  الراحة 
الــدمــاغ،  فــي  ارتــجــاج  مــن  البلجيكي  يعاني 
مما دفع الجهاز الطبي إلى ضــرورة ذهابه 
ــراء تصوير إشــعــاعــي، مــن أجــل تحديد  إلجـ

الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســيــغــيــب فــيــهــا عـــن مــبــاريــات 
للمصابن،  املــؤثــرة  الغيابات  ورغــم  فريقه. 
لكن باريس سان جيرمان يواصل عروضه 
الــقــويــة فــي املــســابــقــة املــحــلــيــة، حــيــث يتربع 
على عــرش ترتيب جــدول األنــديــة املشاركة 

فــي الـــــدوري الــفــرنــســي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
ــاراة لــعــبــهــا،  ــبــ بــرصــيــد 59 نــقــطــة مـــن 22 مــ
انتصارًا وتعادلن وخسارة   19 فيها  حقق 
وحيدة أمام أوملبيك ليون، حيث يوجد عدد 
الشاب  رأســهــم  وعلى  بالفريق،  النجوم  مــن 
الــــذي يمتلك 18 هــدفــًا في  كــيــلــيــان مــبــابــي، 
املسابقة املحلية، لذلك يأمل توماس توخيل 
الــــخــــروج بـــأقـــل األضـــــــرار مـــن مــلــعــب »أولــــد 
ترافورد«، حتى يتسنى له ترتيب أوراقه في 
لقاء اإلياب على ملعب »حديقة األمراء« في 

السادس من مارس/آذار املقبل.
ــاراة األخــــــــرى بــــن نــــاديــــي رومــــا  ــ ــبــ ــ وإلـــــــى املــ
اإليــطــالــي وضيفه بــورتــو الــبــرتــغــالــي، حيث 
بات مستقبل املدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو 
على املحك، بسبب تذبذب أداء ذئاب روما في 
مــن جـــراء تقديمهم نتائج  الــحــالــي،  املــوســم 
سلبية في الكالتشيو وبطولة كأس إيطاليا.

ــا فـــي املــنــافــســة على  ــ لـــت فــــرص رومـ وتـــضـــاء
لــقــب الــــدوري اإليــطــالــي فــي املــوســم الــحــالــي، 
باإلضافة إلى خروجه امُلهن أمام فيورنتينا 
بسبعة أهداف، لذلك أصبحت مسابقة دوري 
أبطال الفرصة الوحيدة أمام دي فرانشيسكو 
لــحــفــظ مــــاء وجـــهـــه أمـــــام جــمــاهــيــر الـــنـــادي، 
ــائـــج. أمـــــا بـــورتـــو  ــتـ ــنـ ــن ســـــوء الـ الـــغـــاضـــبـــة مــ
الــبــرتــغــالــي، فــإنــه ســيــدخــل املـــبـــاراة بنجومه 
املــتــألــقــن، وعــلــى رأســهــم املــهــاجــم الــجــزائــري 
ياسن براهيمي، الذي ساهم بتصدر فريقه 
القارية، من  املسابقة  الرابعة من  للمجموعة 

دون تعرضهم ألي خسارة.

دوري أبطال أوروبا يعود بمواجهات ناريةبطولة فرنسا: ليل يعزز وصافته ونانت يسقط بوداع ساال
نجح ليل في الحفاظ 

على موقعه في 
وصافة الدوري الفرنسي 

بفوزه على مضيفه 
غانغان 0/2

يدخل باريس سان جيرمان 
دوري األبطال، متأثرًا 

بغياب عدد من نجومه 
بسبب اإلصابة

نانت سقط بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه نيم برباعية )لويك فينانسي/فرانس برس(

لينتون كروسبي صاحب المشروع )تويتر(

)Getty/حرب »اللوبي« كانت تريد الضغط على »فيفا« )لورانس غريفتهيس

)Getty/توخيل يفتقد خدمات نجميه نيمار وكافاني )جين كاتوفيه

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

ــــت قــــطــــر شـــــــرف اســـتـــضـــافـــة  ــالـ ــ نـ
الــعــالــم 2022 قبل  كــــأس  بــطــولــة 
سنوات، بعد تفوقها على جميع 
املــرشــحــن فــي »كــونــغــرس فــيــفــا«. لــكــن منذ 
ــك الـــحـــن والـــهـــجـــوم ضـــد قــطــر ُمــســتــمــر،  ذلــ
فـــي مــحــاولــة إلســـقـــاط املـــشـــروع الــريــاضــي 
الــضــخــم ونــقــل املــونــديــال إلـــى دولـــة أخـــرى. 
في  »وثيقة«  نشر  املتواصلة  الحرب  جديد 
التي  الــبــريــطــانــيــة،  غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة 
تكشف تورط أحد أبرز مسؤولي الحمالت 
الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم، لــيــنــتــون كــروســبــي، 
في إعــداد ملف لسلب قطر مونديال 2022، 

مؤامرة 
»مشروع الكرة«

حرب »اللوبي« 
ضد مونديال قطر

إلفشال  محاولة  في  قطر  ضد  الحرب  تستمر 
اليوم تكشف  مشروع مونديال 2022، ووثيقة 
عن مؤامرة كانت ُتحاك ضد الدوحة لتغيير رأي 
لبلد  ومنحه  االستضافة  ملف  وسحب  »فيفا« 

جديد

تقرير

عبر تشويه صورة البلد العربي أمام الرأي 
العام.

»مشروع الكرة«
ــو مـــواطـــن  ــ ــو لـــيـــنـــتـــون كــــروســــبــــي؟ هـ ــ ــن هـ ــ مـ
أســتــرالــي يقطن فــي بــريــطــانــيــا، وهـــو خبير 

استراتيجي سياسي أدار عددًا من الحمالت 
الــســيــاســيــة والــدعــائــيــة لــعــدد مــن املــرشــحــن 
السياسين في العالم. كروسبي هو املسؤول 
األول عن »مشروع الكرة« الذي كان يستهدف 
قــطــر، والــــذي كـــان ُيــحــضــر لــه قــبــل أشــهــر من 
اآلن. الهدف األول واألخير من املشروع الذي 
هــو: »تشويه  كــروســبــي  كتابته  أشـــرف على 
ُسمعة قطر من أجل سحب حقوق استضافة 
الــوثــائــق  مـــونـــديـــال 2022 مـــنـــهـــا«. وكــشــفــت 
أن كــروســبــي طــلــب مــبــلــغ 6,4 مــاليــن دوالر 
أميركي، من أجل اإلعداد للمشروع وتنفيذه 
مــــن شـــركـــتـــه الـــخـــاّصـــة املـــعـــروفـــة بــعــمــلــيــات 
»الـــلـــوبـــي« والــضــغــط الــســيــاســي واإلعـــالمـــي 
موجهة  الحملة  وستكون   .»CTF Partners«
أواًل ضد قطر عبر ربطها باإلرهاب، وتشويه 
الصورة أمام الرأي العام، وإظهار دولة مثل 
قطر ال يمكنها استضافة املونديال. أما ثانيًا 
فــهــي مــوجــهــة ضـــد »فــيــفــا« إلقــنــاعــه بــإعــادة 
فتح الترشح واختيار دولة أخرى. وبحسب 
املــعــلــومــات، فـــإن اســـم الــحــمــلــة هــو »مــشــروع 
الــكــرة«، إذ سيتم إنشاء غــرف عمليات حول 
العالم لنشر أخبار كاذبة ومفبركة عن قطر 
فــي اإلعــــالم ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وإطالق حمالت ترويجية ضد قطر، باإلضافة 
حــول  وســيــاســيــن  عــلــى صحافين  للضغط 
الحملة ومهاجمة قطر  العالم للمشاركة في 

وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

ُممول العملية قطري؟
أعمال قطري يقدم  الهيل، رجــل  االســم خالد 
نفسه على أنه معارض قطري مقيم في لندن.
لــكــن مـــا هـــو الـــرابـــط بـــن الــهــيــل وكــروســبــي؟ 
فإن  الوثيقة،  في  الـــواردة  املعلومات  بحسب 
خالد الهيل هو رجــل األعــمــال الــذي سُيمول 
لــة  ــــّرض لــلــمــســاء ــعـ ــ ــو تـ ــهـ ــــروع الـــــكـــــرة. فـ ــــشـ مـ
التمويل،  فــي بريطانيا حــول  مــرة  ألكثر مــن 
ــتــــي تــضــمــنــت  ــنــــدن الــ وطـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــه فــــي لــ
حمالت مناهضة للنظام السياسي في قطر. 
ــإن أعــمــالــه تــنــصــّب في  وبــحــســب الــوثــيــقــة، فـ
مــصــلــحــة الـــدولـــتـــن الــلــتــن ُتـــحـــاصـــران قطر 

اليوم، وهما السعودية واإلمارات.
ــم ُيـــبـــصـــر الــــنــــور، رغـــم  ــذا املــــشــــروع لــ ــ لـــكـــن هـ
إبريل  نيسان/  شهر  في  وتحضيره  كتابته 
املــاضــي، إذ إن محامي كــروســبــي ذكـــروا في 
»ذا غارديان«  الــذي نشرته صحيفة  التقرير 
بن  عقد  أي  توقيع  يتم  لــم  أنــه  البريطانية، 
خــالــد الــهــيــل ولــيــنــتــون كـــروســـبـــي، ولــــم يتم 
تنفيذ أي شيء من الخطة املقترحة. وامُللفت 

ُممول المشروع، خالد 
الهيل، قطري يقدم 

نفسه كمعارض سياسي

)Getty/قطر فازت بحق استضافة مونديال 2022 عام 2010 )لورانس غريفتهيس

أن شـــركـــة كــروســبــي ســـاعـــدت خـــالـــد الــهــيــل، 
وقـــدمـــت لـــه الــنــصــائــح الـــعـــام املـــاضـــي، خــالل 
زيارة أمير قطر للعاصمة البريطانية لندن. 
إذ خالل هذه الزيارة، ارتكبت شركة عالقات 
عــاّمــة عملت مــع الهيل ســابــقــًا، خــطــًأ كارثيًا 
عــبــر رشــــوة مــئــات مــن األشـــخـــاص للتظاهر 
في شارع »داونينغ«، قبل وصول أمير قطر 
للقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

مقتطفات من الوثيقة
يذكر كروسبي في مسّودة املشروع حرفيًا 

وُيــتــابــع كــروســبــي فــي الــوثــيــقــة: »سنرصد 
وُنـــحـــدد كــل األعـــــداء املــحــتــمــلــن لــقــطــر على 
السياسية،  اإلعــالمــيــة،  األصـــعـــدة  مختلف 
وذلــك  والحكومية.  األكــاديــمــيــة  الصناعية، 
ُمـــنـــاهـــض لــقــطــر  بــــهــــدف إنــــشــــاء رأي عـــــام 
ودفـــعـــهـــم ملـــراجـــعـــة قــــــرار اســـتـــضـــافـــة قــطــر 

لبطولة كأس العالم 2022«.
إنشاء حمالت  أنــه سيتُم  الوثيقة  كما ذكــرت 
إلــكــتــرونــيــة لــوضــع قــطــر تــحــت الــضــغــط عبر 
منصات )فيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب 
شــات(، وذلــك الستعمال الــرّواد كــدرع بشرية 

التالي: »الشركة تملك تاريخًا وخبرة كبيرة 
في إدارة حمالت ُتغير أو تدفع الرأي العام 
آرائهم  لتبديل  االنتخابات  في  واملصوتن 
ــذه الـــتـــجـــارب تـــؤكـــد لـــنـــا أن  ــ وأفــــكــــارهــــم. هـ
الحملة املتكاملة التي تدار بشكل احترافي 
وُيــســتــعــمــل فــيــهــا جــمــيــع الـــعـــوامـــل املــؤثــرة 

املتاحة يمكن أن تكون ناجحة.
 نحن واثقون من أنه من خالل تحّدي هذا 
األمـــر عــلــى قـــدم املـــســـاواة مــع الــضــغــط على 
الفيفا لتجريد قطر من حقها في استضافة 
كأس العالم مثل أي حملة أخرى أجريناها«.

لــلــحــمــلــة وقـــلـــب الـــطـــاولـــة عــلــى قـــطـــر. ويــذكــر 
ــار: »ســيــكــون تركيز  ــ كــروســبــي فـــي هـــذا اإلطــ
فريق العمل على خلق نشاطات ُيشارك فيها 
رّواد اإلنترنت واملشاركة في حمالت ترويجية 
ضد قطر، وسيكون للرأي العام املشارك وزن 
وســيــكــون هـــذا »امُلــجــتــمــع« مــرتــبــطــًا مــبــاشــرًة 
التنفيذية  الــلــجــنــة  فـــي  مــؤثــريــن  بــأشــخــاص 

لالتحاد الدولي لكرة القدم«.
وأخيرًا يذكر كروسبي في املشروع املقترح، 
أن شركته ستوفر كل املساعدة لخالد الهيل 
وأي أعضاء يعرفهم من الذين كانوا يريدون 

إنــشــاء حــمــالت تــرويــجــيــة ضــد قــطــر، وذلــك 
بغية تكبير دائرة الهجوم اإللكتروني حول 
العالم. ويقول كروسبي في هذا اإلطــار في  
ملناقشة  مساحة  تــرك  عــدم  »يجب  الوثيقة: 
مونديالها.  أو  قطر  املنتشرة ضد  األخــبــار 
يجب على الحملة أن تعمل بوتيرة سريعة 
وتــتــحــضــر لــلــطــعــون الــســريــعــة فــي األخــبــار 
التي ستنتشر. وبالتالي يجب عدم ترك أي 
والتصدي،  للرد  أو حلفائها  لقطر  مساحة 
وهذه ستكون مسؤولية فريق العمل الذي 

سيكون ملتزمًا على أكمل وجه«.
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ينتمي بائع الكتب القديمة على األرصفة، عباس العالونة، إلى جيل جزائري فتح عينيه خالل ثورة التحرير، وورث عنها خطاب البناء 
والتحرّر، لذلك فهو يربط بين القراءة وهذه القيم

عباس العالونة
ربع قرن من ترويض األرصفة بالكتب

برج بوعريريج ـ عبد الرزاق بوكبة

ثمة أماكن ترتبط بوجوه معينة. 
يـــنـــطـــبـــق هــــــذا عـــلـــى قـــلـــب مــديــنــة 
كيلومتر   200( بــوعــريــريــج  بــــرج 
إلــى الــشــرق مــن الــجــزائــر الــعــاصــمــة(، أو ما 
الــقــديــم، حيث ينصب العم  ُيــعــرف بــالــبــرج 
مجموعة   ،)1958 )مواليد  العالونة  عباس 
الــكــرتــون، يضع فوقها كتبًا  مــن صــنــاديــق 
صغير،  مقعد  على  ويــجــاورهــا  مستعملة، 
ــاده. وال يــكــتــمــل  ــ ــفـ ــ ــّد يـــحـــرس أحـ ــ فـــكـــأنـــه جـ

مشهد املكان من دونه.
الفرنسية ووجهه الحليق وبذلته  بقبعته 
األنــيــقــة يــجــلــس »راهــــب الـــبـــرج« بــن كتبه 
مــنــتــظــرًا زبـــائـــن مـــا زالـــــوا أوفـــيـــاء لــلــكــتــاب 
ــن تـــخـــلـــي كـــثـــيـــريـــن عـــنـــه وعـــن  ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
الــقــراءة نهائيًا، واســتــبــدال آخــريــن الــورق 
اللوحية  واألجــهــزة  الكومبيوتر  بشاشات 
متنوعة؛  كتبه  عناوين  الذكية.  والهواتف 
عـــربـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وإنـــكـــلـــيـــزيـــة وغـــيـــرهـــا، 
والفكري.  األدبـــي  ومنها  التعليمي،  منها 
بعضها يعيدك إلى السنوات األولى لحرب 
الـــتـــحـــريـــر وبـــعـــضـــهـــا اآلخــــــر يـــتـــطـــرق إلـــى 
مــواضــيــع راهــنــة. مــن بــن كتبه مــا يساير 
الـــســـوق وذوقـــــه الـــعـــام، ومــنــهــا مـــا ينتظر 
زبــونــًا واحـــدًا، ربــمــا؛ زبــونــًا واحـــدًا شغوفًا 

 املواضيع.
ّ

بموضوعه من دون كل
عــلــى هـــذه الـــحـــال، يــعــود الــعــم عــبــاس إلــى 
طــفــولــتــه الــبــعــيــدة، فــيــحــس ســامــعــه، وهــو 
يتحدث عنها، بسلطتها على عقله وروحه 
إلى  »أنــتــمــي  املختلفة:  وتــعــابــيــره  وعينيه 
أول دفــعــة مـــن الــتــالمــيــذ الــجــزائــريــن بعد 
باملدرسة  التحقت  إذ  الــوطــنــي،  االســتــقــالل 
عــام 1964، في الوقت الــذي كــان فيه الطفل 
الــجــزائــري مــبــرمــجــًا عــلــى املــرعــى أكــثــر من 
برمجته على املدرسة، امتدادًا للوضع الذي 
كــان ســائــدًا قبل االســتــقــالل«. ومــن املظاهر 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــًا فـ ــدة أيــــضــ ــتـ ــمـ ــتــــي بـــقـــيـــت مـ الــ
الجزائري خالل السنوات العشر، التي تلت 
من  نخبة  بقاء   )1962( الوطني  االستقالل 
املعلمن الفرنسين في املدرسة الجزائرية. 
وكـــان لــهــم دور حــاســم فــي تــكــويــن الرعيل 
األول من املتعلمن الجزائرين، يذكر منهم 
العم عباس األستاذ كازو: »جعلني أتعلق 
كـــان ودودًا وذا روح  فــقــد  الـــبـــدايـــة،  فـــي  بـــه 
أبــويــة، ثــم اســتــغــل ذلـــك التعلق فــي جعلي 
 

ّ
الــقــراءة والــكــتــب، فأقبل عليهما بكل أحــب 
جــوارحــي، وأنــفــق مــا يقع فــي يــدّي مــن مال 
عليها، عوضًا عن إنفاقه على الحلوى وما 

ُيغري األطفال«.
باتت  الجديد«: »من هنا،  لـ«العربي   يقول 
ــة لــلــنــقــاش  ــلـ ــابـ ــر قـ ــيـ ــاب غـ ــتـ ــكـ ــالـ ــي بـ ــتـ عـــالقـ
املــنــافــســة.  أو  ــبـــدال  ــتـ االسـ أو  املـــســـاومـــة  أو 
 إقــبــالــي على 

ّ
وقــد كــانــت أســرتــي تعتقد أن

الــكــتــب خــــارج املــقــرر املـــدرســـي ُيــؤثــر سلبًا 
فـــي تــحــصــيــلــي، فــعــقــدت مــعــهــا اتــفــاقــًا هو 
أن تتركني أقــرأ ما أشــاء مقابل وعــدي لها 
بافتكاك شهادة، وهذا ما كان عام 1978 إذ 

حصلت على دبلوم كاتب إداري«.
يحملها  الــتــي  )التسمية  »الـــقـــراي«  التحق 
ــم فــــي الــــجــــزائــــر( بــالــخــدمــة  ــهـ ــنـ الـــــقـــــارئ الـ
العسكرية اإلجــبــاريــة مــا بــن عــامــي 1982 
 معه عادة القراءة إلى الثكنة، 

ً
و1984، ناقال

حيث كان ُيزاوج بن الرشاش والكتاب، في 
مشهد جلب له مشاكل مع رؤسائه: »لكنني 

هوامش

بين كتبه )عماد طيايبة(

B

الخروج   عنه، فكنت أستغني عن 
َّ

أتخل لم 
الــراحــة،  للتنفس خــارج الثكنة، فــي فــتــرات 
ــرأ فـــي كــتــاب كــنــت أّجـــلـــت إكــمــالــه تحت  ألقــ

ضغط الحراسة«.
لـــم يـــتـــردد عــبــاس الـــعـــالونـــة، بــعــد نــهــايــة 
الخدمة العسكرية، في فتح محل للحالقة 
املختلطة، إذ كان السياق االجتماعي، في 
املــرأة والرجل  الفترة، يسمح بدخول  تلك 
إلـــى املــحــل نــفــســه، فــأغــرق مــحــلــه بالكتب 
ــــرب إلــــى مــكــتــبــة منه  ــــات أقـ واملــــجــــالت، وبـ
إلــــى مــحــل حـــالقـــة. وكـــــان يـــحـــدث زبــائــنــه 
عن مضامن تلك الكتب، بالحماس الذي 
ــــالق الــــيــــوم عــــن بـــطـــوالت  ــتـــحـــدث بــــه حــ يـ
كــرة الــقــدم فــي الــعــالــم. يــقــول: »يمكننا أن 
نــربــط بــدايــة األزمــــة الــوطــنــيــة الــعــامــة في 
 الـــجـــزائـــر، بـــبـــدايـــة انـــســـحـــاب الـــكـــتـــاب من 

الفضاء العام«.
انـــدلـــعـــت شــــــــرارة الـــعـــنـــف واإلرهــــــــــاب فــي 
ــزائــــري مــطــلــع تــســعــيــنــيــات  الــــشــــارع الــــجــ
يتجنب  الجزائري  فبات  العشرين،  القرن 
الـــدخـــول إلـــى األمـــاكـــن الــتــي يــلــتــقــي فيها 
باآلخرين، وهو ما أثر في مدخول الحالق 
عاشق الكتب، فأقدم على خطوة كان وفيًا 
بها لهذا العشق وهي الخروج بكتبه إلى 
الــشــارع مــن غــيــر أي غــطــاء. كـــان ذلـــك عــام 
فـــي مدينة  الــبــلــدي،  املــلــعــب  قــبــالــة   ،1993
بــرج بــوعــريــريــج، ثــم داخـــل الــســوق الــعــام، 

ــادة الزمـــتـــه مــنــذ صــغــره،  مــســتــفــيــدًا مـــن عــ
ه كان يشتري الكتاب خالل املوسم 

ّ
هي أن

العطلة  ليقرأه، ثم يبيعه خــالل  الــدراســي 
ليشتري غيره.

يــقــول »عــمــي عــبــاس« هــكــذا ُيــنــاديــه سكان 
 خروجه إلى الشارع بكتبه كان 

ّ
املدينة، إن

كانت  التي  املسلحة،  الجماعات  من  موقفًا 
تــهــدف إلـــى قــتــل الــفــن والــفــنــانــن والــثــقــافــة 
واملثقفن واألدب واألدبـــاء، وقــد اغتيل من 
هـــــؤالء الـــعـــشـــرات: »كـــــان ال بـــد مـــن وجـــود 
كنوع  العام  الفضاء  في  كتبًا  يبيع  إنسان 
الجيش  بــاملــوازاة مع مقاومة  املقاومة،  من 
الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي بــــالــــســــالح«. يــضــيــف: 
ــي اضــطــررنــا إلــى 

ّ
»لــلــعــودة إلـــى الــكــتــب الــت

ي عنها طعم العودة إلى األبناء، بعد 
ّ
التخل

سفر طويل«.
اختار عباس  اإلرهـــاب،  انقشاع غيوم  بعد 
بقعة له تحت أقــواس البرج القديم، وشدد 
على أناقة مظهره، بالرغم من قلة مدخوله، 
ــرة بـــاالنـــتـــبـــاه.  ــديــ ــة جــ ــالــ ولـــــه فــــي ذلـــــك رســ
في  »اســتــمــراري  الجديد«:  لـ«العربي  يقول 
بــيــع الــكــتــب فـــي الــفــضــاء الـــعـــام كــــان ثــمــرة 
االستهالكية،  الـــروح  مــقــاومــة  فــي  لرغبتي 
التي هيمنت على الشارع الجزائري، خالل 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وحـــرصـــي عــلــى أنــاقــة 
املظهر هي رسالة إلى الجيل الجديد، الذي 

بات يربط بن املثقف ورثاثة املظهر«.

ــتـــب، الــتــي  ــكـ يــحــصــل الـــعـــم عـــبـــاس عـــلـــى الـ
تكون عادة فكرية وأدبية، باللغات العربية 
ــة واإليــــطــــالــــيــــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والــــفــــرنــــســــيــــة واإلنــ
ــن خـــــالل ثـــــالث طـــــرق هــي  ــيــــة، مــ ــانــ ــبــ واإلســ
االنتباه  ويلفت  والتبادل.  والشراء  اإلهــداء 
ــّم فــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــوالت  إلـــــى مـــعـــطـــى مــــهــ
ــي الــحــيــاة  ــيـــة فــ ــتـــمـــاعـ االقـــتـــصـــاديـــة واالجـ
الجزائرية بالقول: »انزاح البيت الجزائري 
الضيق،  املجال  إلى  األخيرين  العقدين  في 
بعدما كان واسعًا، وهو ما جعل املكتبات 
ــف 

ّ
 اســتــغــنــاء. وخــلــق الــتــقــش

ّ
املــنــزلــيــة مــحــل

ــرزه هـــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط عــــادة  ــ ــ ي أفـ
ّ
ــذ ــ ــ الـ

إقــدام الجزائرّي على بيع أغراضه القديمة 
ومــنــهــا الــكــتــب واملــكــتــبــات«. يــشــرح فكرته: 
»في السابق، كان الزبون يبرر لي بيع كتبه 
برغبته في استبدالها، أّما اليوم، فهو يبّرر 
ذلك بحاجته إلى املال لشراء دواء أو لوازم 

مدرسية ألبنائه«.
تــقــدم الــرجــل فــي الــســن فـــرض حــاجــتــه إلــى 
محل مغطى، وهــو ما دفعه عــام 2014 إلى 
أن يرسل طلبًا بذلك للبلدية مشفوعًا بـ600 
»العربي  وقــد حضرت  السكان.  مــن  توقيع 
الجديد« نشاطًا ثقافيًا نقل فيه العم عباس 
هذا الطلب إلى والي برج بوعريريج، الذي 
ــذلـــك: »فــهــل  ــده بـ ــ أثـــنـــى عــلــى تــجــربــتــه ووعــ
أعيش يومًا أحظى فيه بمحل يقيني البرد 

وأنشر فيه دفء القراءة«؟

أنتمي إلى أول دفعة من 
التالميذ الجزائريني 

بعد االستقالل الوطني، 
إذ التحقت باملدرسة 

عام 1964.

■ ■ ■
يمكننا أن نربط بداية 
األزمة الوطنية العامة 
في الجزائر، ببداية 
انسحاب الكتاب من 

الفضاء العام.

■ ■ ■
في السابق، كان الزبون 

يبرر لي بيع كتبه 
برغبته في استبدالها، 

أّما اليوم، فهو يبّرر ذلك 
بحاجته إلى املال لشراء 
دواء أو لوازم مدرسية 

ألبنائه.

باختصار

نجوى بركات

 من أي تعليٍق 
َ
ه كان ممكنا إبقاُء هذه الزاوية فارغة

َ
ليت

ــُع شــريــطــٍة ســــوداء في  أو رثــــاء. ليته كـــان ممكنا وضـ
الرجل  باسم  فقط  وعنونتها  بيضاء  تركها  زاويتها، 
النار  البائسة انتشاَر  ه 

ُ
ه وحكايت

ُ
الذي انتشرت صورت

في جسده املحتقن بوقود الضنك والقهر. لو كان لي 
يُت الصمَت سّيدا أمام مأساٍة قيل وما زال 

ّ
الخيار، لول

املــتــوّرطــون جميعا  الــقــّوالــون  فيما  الكثير،  فيها  يــقــال 
أو  بخطأ  يعترفون  وال  مسؤولية،  كــل  مــن  يتنّصلون 
بذنب. ضّد هــؤالء جميعا، أحــرق جــورج زريــق نفسه، 
وما أن لفظ املسكنُي رمقه األخير، حتى تهافتوا إلظهار 
صــدمــتــهــم واســـتـــنـــكـــارهـــم، مــبــديــن أســفــهــم وحــزنــهــم 
لالستنكار  املساعدة،  يد  ملــّد  كثرا  أقبلوا  لقد  العميق. 
والـــدعـــوة إلـــى ردود فــعــل تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــحــدث، 
ــلــدعــوة إلـــى »ثــــــورٍة« مــحــتــمــلــة، ضـــروريـــة، مجهضة،  ل
تونس،  في  البوعزيزي  أشعلها  التي  كتلك  مستحيلة، 

وفي فتيل الربيع العربي، حني أضرم في نفسه النار. 
ه خجال، ولم يتوان 

ُ
 لسان

ّ
ل

َ
 السياسّي لم ُيش

ُ
املسؤول

عـــن الــتــعــلــيــق والــشــجــب والــتــنــديــد واالســتــنــكــار، عن 

والتمنني  القتيل،  ولــدي  بتعليم  ل 
ّ
بالتكف الوعود  قطع 

باستقبال املدارس الرسمية اآلالف من الطالب الذين 
 الـــغـــالء والــفــســاد 

ُ
قــصــف ظـــهـــوَر أهــالــيــهــم اســتــفــحــال

والسرقة، إلى ما هنالك من توصيفاٍت فظيعٍة أخرى 
مالزمٍة للطبقة السياسية في لبنان وقد حفظناها عن 
أصحاب  أنفسهم،  السياسيون  بــات  وقــد  قلب،  ظهر 
األيادي الطوال في منظومة العفن والفساد، يسبقوننا 

إلى تردادها، وكأنهم منها براء.   
والصحافّي كتب مقالته »الثورية« الطويلة، مستحلفا 
الضمير اإلنساني فينا، مستنهضا هممنا لالعتراض 
والتظاهر والنزول إلى الشارع، وداعيا إيانا إلى الثورة، 
وألننا جميعا، بصفتنا  يحتمل،  عــاد  ما  الوضع  ألن 
زريــق محتملون، سائرون  لبنانيني، جــورج  مواطنني 
ر 

ّ
إلى نهاياتنا املأسوية بشكل حتمي. كتب ولم يتذك

حــزٌب  يمتلكها  لبنانية  فــي صحيفة  حــربــة  رأس  أنــه 
إال  إرهــابــا، وال يعنيه  الــبــالَد، ويــمــارس عليها  ل 

ّ
يعط

أن يكون جنديا طائعا لقوة إقليمية، ويدا تساهم في 
لبنانية  في صحيفٍة  أو  العباد.  وإفقار  البالد  إحــراق 
 لحزب طائفي آخر، ال هّم وال شاغل له 

ٌ
أخرى هي بوق

سوى الكسب في سباق تقاسم الحصص وتوزيعها 

عة بحّس وطني عال. واملواطن بكى 
ّ
على طوائفنا املتمت

حزنا على جورج، وقد ذاق قهره، وتماهى معه، وأحّس 
تلك  بلوغ  على  الــقــادر  غير  ويأسه وشقائه، هو  ه 

ّ
بذل

في  الئقٍة  بعيش حياٍة  له  تسمح  التي  الكريمة  العتبة 
حّدها األدنى، وهو الشاهد على حوادث يومية تراوح 
إلى  والــيــأس،  العجز  األبــنــاء واالنتحار بفعل  من قتل 
املوت أمام أبواب املستشفيات، لعدم القدرة على إيفاء 
أباطرة العناية الصحية مستحقاتهم املالّية، إلى دخول 
اء النّداب 

ّ
السجن بسبب سرقة رغيف خبز.. هذا البك

م هو نفسه ربيب غيالن الطائفية العمياء، القادر 
ّ
املتظل

األلفاظ،  بسوء  ره 
ّ
يذك أو  زعيمه  ينتقد  من  قتل  على 

الــراكــض الــالهــث وراء تجديد والئــه ألســيــاد االهــتــراء 
وإعادة  انتخابهم  السياسي، عبر  والفساد  األخالقي 

انتخابهم وتكرار إعادة انتخابهم من جديد.   
وأنــا، التي تكتُب اآلن استحياًء، إذ ال يجوز أن يذهب 
 

ّ
 زريق التراجيدي هباًء، وقد ينطبق علّي ربما كل

ُ
فعل

 الطفلة الصغيرة التي تقّبل 
ُ
ما تقّدم، تسكنني صورة

، والسؤال عّما ستؤول إليه 
ً
خّد والدها امللتحي باسمة

قصتها مع والدها، بل كيف ستنمو معها هذه القّصة، 
الخلفية،  إلى كواليس حياتنا  املشهد  حني سيتراجع 
فننسى جورج زريق، وننسى موته، وننسى من وما 
واعتقادها  بالذنب  شعورها  مــع  الطفلة  لتبقى  قتله، 
لقد  مها هو ما أودى بحياة والدها. أجــل، 

ْ
ِعل أن  ربما 

، ضغطا، عـــوزا، قلة حيلة 
ً
عــاش جـــورج زريـــق بــطــالــة

ويأسا؛ لقد عاش تحقيرا، قهرا، ضنكا، شّدة، عجزا، 
أّدت إلى احتراقه من الداخل، قبل أن تلتهم ألسنة النار 
جسده. لكّن أحدا لم يدرك أن مشهد إحراق نفسه أمام 
باحة مــدرســة ابنته، هــو املــحــروق أصــال، كــان بصقة 

قرٍف وعياٍف رماها في وجوهنا جميعا.

جورج زريق، المحروق أصًال

وأخيرًا

عاش تحقيرًا، قهرًا، ضنكًا، 
شّدة، عجزًا، أّدت إلى احتراقه 

من الداخل، قبل أن تلتهم 
ألسنة النار جسده
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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




