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الحدث

أرقام فضيحة االنتخابات المصرية :المشاركة األقل منذ 2012
القاهرة ــ العربي الجديد

أظ ـه ــرت نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة املـصــريــة
الــرسـمـيــة ،ال ـتــي أعـلـنــت أم ــس اإلث ـنــن وتضمنت
ت ــأك ـي ــد ف ـ ــوز ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي
(الصورة) بوالية ثانية بنسبة  %97من األصوات
الـصـحـيـحــة وب ـم ـشــاركــة  %41م ـمــن ي ـحــق لهم
التصويت ،فشل جميع جهود أجهزته ،الحكومية
واألمنية واإلعالمية ،في رفع نسبة املشاركة على
الــرغــم مــن جميع م ـحــاوالت الحشد ومــا رافقها
من عمليات ترهيب ورشى في انتخابات أجمعت

املنظمات الحقوقية على تأكيد عدم نزاهتها لغياب
أي مرشح جدي فيها واستحقت لقب املسرحية
بعدما اختار السيسي موسى مصطفى موسى
منافسًا صوريًا لــه .وبحسب النتائج الرسمية
التي أعلنتها الهيئة ،فإن املصريني الذين شاركوا
في االنتخابات بلغ عددهم  23مليونًا و 254ألفًا
و 125ناخبًا بنسبة  %41تقريبًا مــن إجمالي
امل ـصــريــن ال ــذي ــن ي ـحــق ل ـهــم االق ـ ـتـ ــراع ،ب ـمــا يقل
بواقع أكثر من مليوني صوت عن النتيجة التي
سجلت فــي انـتـخــابــات الــرئــاســة املــاضـيــة ،والـتــي
بلغت  25مليونًا ونصف املليون تقريبًا .وبذلك

تكون هذه االنتخابات هي االستحقاق األقل في
نـسـبــة امل ـشــاركــة مـنــذ خـلــع حـسـنــي م ـبــارك بما
فــي ذلــك مرحلتا انتخابات الرئاسة لعام 2012
واستفتاءات  2011و 2012و 2014واالنتخابات
البرملانية .وأوضحت النتائج ارتفاع عدد األصوات
املـبـطـلــة وال ـتــي بلغت مـلـيــونــا و 762أل ـفــا ،مقابل
مـلـيــون و 40ألـفــا فــي االنـتـخــابــات الـســابـقــة التي
صـعــدت بعبدالفتاح السيسي إلــى السلطة .أما
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الـسـيـســي فـحـصــل عـلــى  21مـلـيــونــا و 835ألــف
صوت ،بنسبة  %97.08من األصوات الصحيحة
وهي نسبة تصويت أعلى ،لكن عدد املصوتني له
تراجع قياسًا بانتخابات  ،2014عندما حصل
على  23مليونا و 780ألف صــوت .وبذلك يكون
موسى ،املرشح الذي اختاره السيسي ملنافسته
ب ـع ــدم ــا أقـ ـص ــى ج ـم ـي ــع امل ــرشـ ـح ــن امل ـح ـت ـم ـلــن
الجديني ،قد حل عمليًا في املرتبة الثالثة ال الثانية
بعدما تفوقت عليه األصوات غير املحتسبة والتي
كانت نسبتها  7.27باملئة من إجمالي األصوات
املشاركة في عملية االقتراع.
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يترقب نحو  150ألف مدني في دوما أن تقدم لهم معلومات بشأن طبيعة االتفاق
الذي يتم الترويج له من قبل روسيا وسط غموض كبير ،تعززه األنباء عن خالفات بين
قيادات «جيش اإلسالم» ،فيما يمهد النظام لتكرار سيناريو التهجير في القلمون

قلق بين
المدنيين في
دوما بشأن
مصيرهم
()Getty

تأخر ترانسفير دوما
للحديث تتمة...

انتخابات لبنان
من منظور عربي
عبد الرحمن عرابي

انتهت االنتخابات الرئاسية الصورية
في مصر ،وستنتهي االنتخابات
البرملانية شبه الصورية في لبنان
قريبًا ،بالتزامن مع موعد االنتخابات
البلدية التونسية .وعلى ما يبدو فإن
الربيع العربي ّلم يزد أحزاب السلطة
في لبنان إال تعلقًا بالسلطة ،فأصبح
املواطنون أبعد ما يكونون عن
الديمقراطية التي لطاملا تغنينا بها.
على «قاعدة أحسن ما نبقى زي
قوى
سورية والعراق» تخوض ُ
ّ
السلطة معركة االنتخابات املفصلة،
وتبني األحزاب خطاباتها على
ركام عواصم الربيع العربي ،مع
تخيير قوى كـ»حزب الله» للناخبني
بني األمن واألمان وبني الحقوق
البديهية للمواطنني كاإلنماء وفرص
العمل وغيرها ،كما ّ
خيرت قوى
ُ
أخرى ناخبيها بني االستقرار
ّ
املرجو وبني «تسليم
االقتصادي
بيروت إلى إيران» .وبكل بساطة
تجاوزت القوى اللبنانية انقساماتها
حول ملفات املنطقة وحول امللفات
الداخلية ،وانخرطت جميعها في
تحالفات مؤقتة تخدم عملية تقاسم
مقاعد البرملان وتؤسس ملرحلة
عدم استقرار سياسي بعد انتهاء
االنتخابات.
الوحيد قبل االنتخابات
الخاسر ُ
وبعدها هو املجتمع ،الذي ال يزال
ُمترنحًا من صدمة انتهاء الحراك
املدني والشعبي الذي رافق ّأزمة
النفايات قبل عامني دون حل .كما
خسر الكثير من قوى التغيير من
حركات ُمجتمع مدني وناشطني
ملصداقيتهم نتيجة إدارتهم الخاطئة
للملف ،ونتيجة البروباغندا السلبية
التي قادتها قوى السلطة ضدهم،
فلم يعودوا خيارًا انتخابيًا لكثيرين.
كان الحراك  -رغم كونه ُمرتبطًا
بأزمة معيشية وبيئية ُ -مستوحى
بشكل ُكبير من واقع الثورات التي
ساهم املجتمع الدولي في وأدها
في سورية ،العراق ،اليمن ،ليبيا،
وغيرها .فكانت ساحات بيروت
ّ
ُمصغرًا ألحداث الربيع العربي
الذي أرادته السلطات داميًا في
عواصم العرب ،وأرادته السلطة
اللبنانية درسًا لـ«عدم الخروج عن
ولي األمر» وإن بدموية أقل .فكانت
االستدعاءات األمنية والقمع بقنابل
الغاز وإطالق النار في الهواء ،وإحالة
املدنيني ّعلى املحكمة العسكرية
ً
بديال ُملطفًا للقتل والتهجير،
والنتيجة واحدة .وبعد شهر وأيام
قليلة سيعود البرملان إلى التكتل
وفق محاصصة طائفية وسياسية
ُمكررة على ُركام أزمات املواطنني،
ورغم عدم تكافؤ الفرص في القانون
االنتخابي الجديد إال أن القوى
السياسية ُمنخرطة حاليًا في حرب
تصعيد كالمي عنيفة ،تستخدم
الطائفية واملناطقية لحشد الناخبني.
سقطت البرامج السياسية في لبنان،
ُويفترض بنا أن نقترع للصوت
الطائفي األعلى أو لـ«حزب الكنبة».

أمين العاصي

ال تـ ـ ـ ــزال األن ـ ـب ـ ــاء تـ ـتـ ـض ــارب ح ــول
م ـص ـيــر م ــدي ـن ــة دوم ـ ـ ــا ،ك ـب ــرى م ــدن
غوطة دمشق الشرقية وآخر معاقل
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة فـيـهــا ،فــي ظــل غـمــوض
تفاصيل االتـفــاق الــذي تم التوصل إليه بني
روسيا و«جيش اإلسالم» وسط نفي األخير
امل ـت ـك ــرر ل ـل ـتــوصــل الت ـف ــاق ن ـهــائــي ف ــي وقــت
يعاني فيه من خالفات داخلية بني موافقني
على االتفاق ومعارضني له ،وهو ما استتبع
محاوالت إلقناع الجناح املتشدد في «جيش
اإلســام» بـ«عدم إعاقة تنفيذ االتفاق» الذي
يـتـضـمــن خـ ــروج مـقــاتـلــي «ج ـيــش اإلسـ ــام»
بــاتـجــاه جــرابـلــس وال ـبــاب ،وبـقــاء مــن يرغب
بــال ـب ـقــاء ل ـي ـكــونــوا ض ـمــن قـ ــوات مـحـلـيــة في
مــدي ـنــة دومـ ـ ــا ،ب ـح ـســب م ــا أف ـ ــاد ب ــه املــرصــد
السوري لحقوق اإلنسان.
وي ــأت ــي ال ـغ ـم ــوض امل ـس ـت ـمــر ب ـش ــأن مصير
دوم ــا مـنــذ أي ــام ،وال ــذي انـعـكــس خــوفــا بني
قرابة  150ألف مدني في املدينة ،فيما ذهبت
وسائل إعالم روسية وأخرى تابعة للنظام
السوري إلى حد تأكيد بدء خروج مقاتلي
«جـيــش اإلسـ ــام» ،أم ــس االث ـنــن مــن دوم ــا،
بعد خ ــروج أول ــى حــافــات التهجير منها.
إال أن «ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام» ن ـفــى ص ـحــة هــذه
املعلومات في ظل مساعيه التي لم تتوقف
ملحاولة البقاء في دوما وفق شروط روسية،
ّ
وت ـجــنــب مـصـيــر «فـيـلــق الــرح ـمــن» وحــركــة
«أحــرار الشام» اللذين اختارا الخروج إلى
الشمال الـســوري .وتتزامن هــذه التطورات
مــع بــدء الـنـظــام التمهيد لـتـكــرار سيناريو
الغوطة من تهجير وفرض التسويات التي
يريدها في منطقة القلمون الشرقي.
مصير مجهول لدوما

وتتعزز املـخــاوف وســط قرابة نحو  150ألف
مدني ال يزالون في دوما مع بدء أمس االثنني
ألشخاص من مدينة دوما.
نقل جماعي
عملية ٍ
ٍ
ـام روسـيــة ،ووكالة
ـ
ع
إ
ـل
ـ
ئ
ـا
ـ
س
و
قالت
وبينما
ٍ
«سـ ــانـ ــا» ال ــرس ـم ـي ــة ،إن الـ ـح ــاف ــات املـ ـغ ــادرة
إلــى دومــا مــن «معبر الــوافــديــن» تقل عناصر
«جـيــش اإلسـ ــام» ،أك ــدت م ـصــادر مــن املدينة
لـ«العربي الجديد» ،إن الحافالت ليست لنقل
عـنــاصــر ه ــذا الـفـصـيــل ،ب ــل سـتـجـلــي مدنيني
ومقاتلني آخرين إلى شمال غربي سورية.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،وه ـ ـ ــي م ـط ـل ـع ــة ع ـلــى
ت ـفــاص ـيــل ع ـم ـل ـيــة ن ـق ــل «ح ـ ـ ــاالت إن ـســان ـيــة»
ومــدنـيــن ومقاتلني بسالحهم الخفيف من

م ــراح ــل مـتـتــالـيــة تـقـضــي ب ـخ ــروج متتابع
ل ـل ـقــوافــل ع ـلــى أن ي ـج ــري تـسـلـيــم األسـ ــرى
واملعتقلني واملختطفني لدى جيش اإلسالم
وأن تــدخ ــل ال ـشــرطــة الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة
وت ـعــود مــؤسـســات الـنـظــام للعمل ويـجــري
تسليم الـســاح الثقيل واملـتــوســط ويجري
إجالء الجرحى لتلقي العالج».
من جهتها ،أكدت مصادر محلية ،في حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـتــوتــر والـخــوف
هما سيدا املــوقــف فــي مدينة دوم ــا ،مشيرة
إلى أن جيش اإلسالم «ال يزال يتكتم على مآل
التفاوض مع الجانب الروسي ،وهو ما فتح
الباب أمام الشائعات التي تعصف بعشرات
آالف املدنيني في دومــا» .وأكــدت املصادر أن
لدى الكثيرين من أبناء مدينة دوما الرغبة
ف ــي ال ـخ ــروج إل ــى ال ـش ـمــال ال ـس ــوري خشية
قيام قوات النظام بعمليات انتقام جماعية
تطاول األطفال والنساء .وأضافت «ما جرى
ف ــي ب ـل ــدات ال ـغــوطــة م ــن عـمـلـيــات اغـتـصــاب
وتـصـفـيــات مـيــدانـيــة بـحــق مــدنـيــن يدفعنا
لقبول الخروج من الغوطة إلى الشمال رغم
إدراكنا أننا نذهب إلى املجهول» .وبات نحو
 150ألف مدني في مدينة دوما في انتظار ما
تسفر عنه املفاوضات مع الجانب الروسي.
يذكر أن دوما هي أكبر مدن الغوطة الشرقية،
وم ـع ـق ــل «ج ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام» ،وآخـ ـ ــر مـنــاطــق
سيطرة املعارضة في الغوطة ،وهــي األكثر
كـثــافــة بـعــدد الـسـكــان هـنــاك حــالـيــا .وتشير
مختلف اإلح ـصــاءات إلــى أن نحو  150ألف
مدني ال يزالون في دوما حتى اليوم ،بعدما
غــادرت ـهــا آالف ال ـعــائــات خ ــال األسـبــوعــن
املاضيني نحو معبر الوافدين ،الــذي توجد
فـيــه ق ــوات روس ـي ــة ،وأخـ ــرى تــابـعــة للنظام.
ويتم نقل العائالت املغادرة نحو مراكز إيواء
مؤقتة في ضواحي دمشق.

قطار
التهجير يحط
في القلمون
الشرقي
ثلثا الرقة
مدمر
قال المدير ُ
القطري لبرنامج
األغذية العالمي وممثله
في سورية ،يعقوب كيرن،
«نُقدر أن ثلثي الرقة ُدمر».
وزارت قافلة من برنامج
األغذية العالمي التابع
لألمم المتحدة ،الرقة ،أول
من أمس األحد ،لتقييم
احتياجات سكانها وكيفية
دعمهم بأفضل السبل.
واجتمع مسؤولو األمم
المتحدة بأعضاء في
مجلس الرقة المدني،
الذي جرى تشكيله إلدارة
المدينة وإعادة إعمارها
بعد انتزاع السيطرة عليها
من «داعش».

دوم ــا لـشـمــال س ــوري ــة ،ف ــإن املـقــاتـلــن الــذيــن
خرجوا أمس كانوا منضويني في مجموعات
ع ـس ـك ــري ــة ل ـي ـس ــت م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى «ج ـيــش
تنف
اإلسـ ــام» ،وإن كــانــت ه ــذه امل ـصــادر لــم ِ
أن يكون «بعض عناصر هذا الفصيل قرروا
ال ـخ ــروج مــع ال ـحــافــات املـ ـغ ــادرة» ،مــن دون
ـاق شامل لــم تتضح
أن يكون ذلــك ضمن اتـفـ ٍ
صورته النهائية بعد.
وسـبــق ذلــك وص ــول أمــس اإلثـنــن  30حافلة
من مهجري الغوطة الشرقية بدمشق ،ملنطقة
قـلـعــة املـضـيــق ش ـمــال غ ــرب مـحــافـظــة حـمــاة،
تقل مئات األشخاص ،بينهم جرحى ،إضافة
ل ـعــدد م ــن املـقــاتـلــن وعــائــات ـهــم ،ونــاشـطــن
ومدنيني من الغوطة.
وع ـل ـم ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ع ـل ــى مــن
ال ـح ــاف ــات الـ ـ ــ 30ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت يـ ــوم األح ــد
وص ـل ــت أمـ ــس االثـ ـن ــن ح ـ ــاالت إن ـســان ـيــة تــم
التوصل إلى اتفاق يتضمن نقلها من مدينة
دوما شمال الغوطة الشرقية ،ملحافظة إدلب
شمال غربي البالد ،كما أقلت الحافالت عددًا
من الناشطني اإلعالميني في الغوطة الشرقية،
وعشرات آخرين بني مدنيني ومقاتلني.
ٍ
وت ــراف ــق ذل ــك م ــع تــأك ـيــد امل ــرص ــد ال ـس ــوري
لـحـقــوق اإلن ـس ــان أن «االت ـف ــاق بــن ال ــروس
وجيش اإلســام مؤكد ،لكن الخالف حاليًا
داخ ـ ـ ــل صـ ـف ــوف قـ ـ ـي ـ ــادات ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي أبـ ـ ــو عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ك ـع ـك ــة هــو
ال ـطــرف ال ــذي يــرفــض ال ـخ ــروج مــن دوم ــا».
وأشار املرصد إلى أنه من «املؤكد أن جيش
اإلسالم قد وقع االتفاق مع الروس ويفضي
بـ ـخ ــروج م ـقــات ـلــي ج ـيــش اإلسـ ـ ــام بــات ـجــاه
جرابلس والـبــاب ،وبقاء من يرغب بالبقاء
ل ـي ـكــونــوا ض ـمــن ق ـ ــوات مـحـلـيــة ف ــي مــديـنــة
دوم ــا ،باإلضافة ملجلس محلي فــي مدينة
دوم ـ ـ ــا» .ك ـمــا يـتـضـمــن االتـ ـف ــاق أن «ي ـفــرج
جـيــش اإلس ــام عــن املعتقلني واملختطفني
لـ ــديـ ــه ،وتـ ــدخـ ــل الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة مــع

القلمون الشرقي مهدد

بدأ أمس نقل حاالت
إنسانية ومدنيين من
دوما إلى الشمال
هدد النظام السوري
فصائل القلمون الشرقي
بالحرب

الـ ـش ــرط ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة دوم ـ ـ ــا».
ّ
وينص االتفاق ،وفق املرصد السوري لحقوق
اإلنسان ،على «أن تدخل الشرطة العسكرية
ال ــروس ـي ــة ل ـط ـمــأنــة األه ــال ــي ودف ـع ـه ــم لـعــدم
ال ـخــروج مــن املــديـنــة نحو الـشـمــال الـســوري،
وذل ــك فــي إط ــار رغـبــة روس ـيــة بــوقــف انتقال
املدنيني واملقاتلني نحو شمال البالد».
ّ
لـكــن مــا زاد الـغـمــوض بـشــأن مــا يـجــري في
دومـ ـ ــا «حـ ـ ــرب ال ـت ـص ــري ـح ــات» ب ــن ال ـط ــرف
ال ــروس ــي ،و«ج ـيــش اإلس ـ ــام» أك ـبــر فصائل
املـعــارضــة الـســوريــة فــي املــديـنــة ،الـتــي بــدأت

تحليل

إسطنبول ـ باسم دباغ

يبدأ الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،اليوم
الثالثاء ،زيارة رسمية إلى العاصمة التركية
أنـ ـق ــرة ،مل ــدة ي ــوم ــن ،بـغـيــة ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
الثنائية بني الجانبني ،ووضع حجر األساس
ألح ــد أه ــم امل ـشــاريــع املـشـتــركــة ب ــن الـطــرفــن
املتمثلة بـمـفــاعــل أك كــويــو ال ـن ــووي ،وكــذلــك
م ـنــاق ـشــة مـخـتـلــف ج ــوان ــب ال ـت ـع ــاون ف ــي ما
يـخــص القضية الـســوريــة بـحـضــور الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـســن روحـ ــانـ ــي ،ال ـ ــذي سينضم
للرئيسني ،يــوم غــد األرب ـعــاء ،فــي القمة التي
ستجمعهم فــي مدينة أن ـقــرة ،فــي إط ــار لقاء
الدول الضامنة املنبثق عن مسار أستانة.
ّ
وت ــأت ــي زي ـ ــارة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،ف ــي ظــل
الـتـخـلــي شـبــه الـنـهــائــي ملــوسـكــو عــن قــوات
«االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي» (الـجـنــاح الـســوري
للعمال الكردستاني) ،بعد السماح للجيش
التركي بتنفيذ عملياته في منطقة عفرين.
مــا فتح الـبــاب واسـعــا أمــام تعزيز التعاون
ّ
بني أنقرة وموسكو ،في ظل الهجوم الغربي
على موسكو وكذلك على طهران ،رغبة في
تعديل االتفاق النووي اإليراني.
وبحسب املركز الصحافي التابع للرئاسة
التركية ،فــإن «الرئيسني التركي والروسي
سيرأسان املجلس األعلى للتعاون التركي
الروسي ،الذي سيعقد في القصر الرئاسي
ف ــي أن ـق ــرة ،وس ـي ـت ـنــاوالن مـخـتـلــف جــوانــب
عــاقــات الـتـعــاون االق ـت ـصــادي والسياسي
والــدفــاعــي بــن الـجــانـبــن» .وأض ــاف املركز
«سيقوم الرئيسان بعد ذلــك بوضع حجر
األسـ ـ ــاس مل ـفــاعــل أك ك ــوي ــو الـ ـن ــووي ال ــذي
تشرف روسيا على إقامته في والية مرسني
التركية على البحر املتوسط ،بعد أن أنهى
عدد من األتراك التدريبات الالزمة لتشغيل
املفاعل في روسيا».

وكـشــف مـصــدر تــركــي لــ«الـعــربــي الجديد»،
أنه «من املفترض أن يشهد االجتماع إعفاء
روسيا املستثمرين األتــراك من التأشيرات
أو ت ـخ ـف ـي ــف ش ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ـي ـه ــا،
وبذلك ستكون آخــر خطوات إعــادة تطبيع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ب ـع ــض تـفــاصـيــل
التعاون االقتصادي».
ومــن املنتظر أن يكون القضاء على حليف
األم ـي ــرك ـي ــن بــالـنـسـبــة ل ـط ـه ــران ومــوس ـكــو
وعـ ـ ــدو األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـت ــرك ــي بــالـنـسـبــة
ً
ألنقرة ،ممثال بـ«العمال» الكردستاني ،على
رأس أجندة مباحثات الضامنني الثالثة في
أنقرة ،مع نجاح أنقرة إثر عمليات «غصن
الزيتون» ،وبعد جهد جهيد ،بإيجاد حلفاء

مسألة الكردستاني
على رأس أولويات
الدول الثالث

عام على مجزرة خان شيخون

قبل عام ّ
نفذ النظام السوري هجومًا بغاز السارين على مدينة خان
شيخون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ما أسفر عن
سقوط  83قتيًال حسب األمم المتحدة و 87جريحًا على األقل ،بينهم
 30طفًال ،حسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان .وعلى الرغم من
تأكيد تقرير لجنة تابعة لألمم المتحدة مسؤولية النظام السوري عن
الهجوم ،استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) مرتين لحماية النظام
عبر عرقلة تمديد مهمة خبراء األمــم المتحدة ومنظمة حظر
األسلحة الكيميائية.

رصد

أردوغان وبوتين وروحاني يثبّتون الحلف المؤقت
لها ضد «الكردستاني» وجناحه السوري
«االتحاد الديمقراطي».
وتمكنت اإلدارة التركية بعد التنسيق العالي
مـ ــع كـ ــل مـ ــن ط ـ ـهـ ــران وم ــوسـ ـك ــو مـ ــن تــوج ـيــه
ضـ ــربـ ــات ك ـب ـي ــرة لـ ــ«الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» فـ ــي كــل
مــن ســوريــة والـ ـع ــراق ،وتـ ّـمــت الـسـيـطــرة على
منطقة عـفــريــن بــالـتـعــاون مــع الـ ــروس .وعبر
التعاون والتنسيق مع كل من طهران وبغداد،
تمكنت أنقرة ،من دفع الجيش العراقي لطرد
«الـكــردسـتــانــي» مــن منطقة سـنـجــار التابعة
لــواليــة نـيـنــوى الـعــراقـيــة الـتــي كــان مــن املـقــرر
ً
أن تـكــون بــديــا ملـقــرات الـحــزب فــي قنديل في
شمال العراق ،والتي تعرضت بدورها لواحدة
من أعتى الهجمات من قبل الجيش التركي.
وسيطرت القوات التركية على كل من منطقتي
خ ــاك ــورك وخ ــان ــي رش ف ــي إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
العراق ،التي كانت خاضعة لـ«الكردستاني»
م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات ،وتـ ـ ّـم اس ـت ـخــدام ـهــا لشن
الهجمات في العمق التركي ،بل بــدأت العمل
على إنشاء ثالث قواعد عسكرية دائمة فيها.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،عن
«وجــود ألف من عناصر الجيش التركي ،في
املنطقتني ،إضافة إلى باقي القواعد العسكرية
واملكاتب االستخباراتية التركية املوزعة في
مختلف مناطق اإلقليم».
ومـ ـ ــع هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ات ـض ـحــت
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب عـلــى
«الكردستاني» ،متمثلة بضرب مناطق نفوذ
األخ ـيــر فــي ال ـع ــراق وغ ــرب ال ـف ــرات وح ـصــاره
في املناطق السورية شرق نهر الفرات ،وهي
مناطق سهلية ،حيث سيكون من املستحيل
«الكردستاني» استخدام تكتيكات حرب
على
ُ
العصابات املعتاد عليها في املناطق الجبلية.
وإضافة إلى التباحث فيما يخص منطقة تل
رفعت التي يصر األتراك على السيطرة عليها،
مــن املنتظر أن يتباحث األط ــراف الثالثة في

م ـنــذ أي ـ ــام .وبـيـنـمــا بـ ــادر ال ـجــانــب الــروســي
ل ـتــأك ـيــد إب ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق م ــع «ج ـي ــش اإلسـ ــام
«ينص على خروج مقاتلي األخير من مدينة
دومـ ــا ،تـحــدثــت م ـص ــادر ع ــن «اخ ـت ـيــار ريــف
حلب الشمالي الشرقي كوجهة للخارجني
مـ ــن دوم ـ ـ ــا مـ ــن م ـق ــات ـل ــي «جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ــام»
وعــوائـلـهــم واملــدن ـيــن الــراف ـضــن لــات ـفــاق»،
لكن سرعان ما نفى فصيل «جيش اإلسالم»
التوصل التفاق مع الجانب الروسي ،مؤكدًا
اإلصرار على البقاء في مدينة دوما.
وق ــال قــائــد فصيل «جـيــش اإلس ــام» ،عصام
بويضاني ،إن مقاتليه لن يخرجوا من مدينة
دوم ــا كـمــا ي ــروج بـعـضـهــم ،مـشـيـرًا ف ــي لـقــاء
بأحد مساجد دوما مع عدد من أهالي املدينة
إلــى أن املفاوضات التي يجريها مع الــروس
م ــن أج ــل ال ـب ـقــاء ف ــي دومـ ــا ،ول ـيــس لـلـخــروج
منها وتسليم السالح.
كما نقل املرصد السوري لحقوق اإلنسان عن
املـســؤول الشرعي الـعــام فــي جيش اإلس ــام،
أب ـ ــو ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ك ـع ـك ــة ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ــارض
االتفاق ،قوله في شريط مصور إن الفصيل
يــرفــض ال ـخــروج مــن دوم ــا وتسليم الـســاح
ال ـث ـق ـيــل ك ــذل ــك ،م ــؤكـ ـدًا «أن ت ـه ــدي ــد الـ ــروس
ل ــم ي ـخ ــف ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ـ ــام» .وكـ ـش ــف كـعـكــة
أن ال ـجــانــب ال ــروس ــي «ع ــرض علينا خــروج

 500قائد من جيش اإلســام ملطار حميميم
ومـنـهــا إل ــى أي بـلــد يــريــدونـهــا مــع حصانة
دبلوماسية بصحبة عائالتهم» .كما أشــار
إلــى أنــه ُع ــرض على «جـيــش اإلس ــام» خيار
ـان ،وهـ ــو «خ ـ ـ ــروج ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام وت ــرك
ثـــ ٍ
املــدنـيــن يـعـيـشــون حـيــاتـهــم» .ولـفــت إل ــى أن
«ه ــذا الـخـيــار يفترض وج ــود نحو  10آالف

مقاتل ومن  40ألفًا إلى  65ألفًا من عوائلهم
ومناصريهم ،والخروج سيكون إلى مجهول،
حيث ال بيت وال مأوى».
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ن ـف ــي «جـ ـي ــش اإلسـ ـ ــام»
املتكرر ،أكد املرصد السوري ،أمس االثنني،
أن ــه سـيـجــري تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ب ــن الـجــانــب
الـ ــروسـ ــي وف ـص ـي ــل ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام «ع ـلــى

عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ــدأت ق ـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام
الـتـمـهـيــد ل ـت ـكــرار سـيـنــاريــو غــوطــة دمـشــق
ال ـش ــرق ـي ــة «املـ ـت ــوح ــش» ف ــي م ـ ــدن وبـ ـل ــدات
منطقة القلمون الشرقي شمال شرق دمشق،
إذ هددت األحد املاضي الفصائل العسكرية
واملدنيني في املنطقة بالحرب إن لم يقبلوا
بــاملـصــالـحــة أو ال ـخ ــروج مــن املـنـطـقــة ،على
غـ ــرار ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة .وي ـض ــم الـقـلـمــون
الـشــرقــي الـعــديــد مــن امل ــدن وال ـب ـلــدات منها
الضمير والرحيبة وجيرود ،إذ تنتشر فيها
فصائل تابعة للمعارضة السورية ،منها:
«فيلق الرحمن» و«جيش اإلســام» إضافة
لـ«تجمع الشهيد أحمد العبدو» ،و«جيش
أسود الشرقية».
وقــالــت مـصــادر محلية لـ«العربي الجديد»
إن النظام طالب الفصائل العسكرية العاملة
ف ــي ال ـق ـل ـم ــون بـتـسـلـيــم ال ـ ـسـ ــاح ،وت ـســويــة
ّ
الوضع أو الخروج من املنطقة ،موضحة أن
قــوات النظام أمهلت الفصائل والفاعليات
في املنطقة حتى غد األربعاء ،لتسليم الرد.
وأكد قادة في املعارضة السورية في منطقة
القلمون الشرقي رفضهم أي حلول تنتهي
بخروجهم من مناطقهم وترحيلهم باتجاه
الشمال السوري .وترافقت تهديدات النظام
مع بــدء طيرانه منذ يــوم األحــد باستهداف
مواقع تابعة للمعارضة السورية املسلحة
في جبال القلمون الشرقي ،في خطوة تسبق
عملية عسكرية متوقعة في سياق محاوالت
النظام وحلفائه سحق املعارضة السورية
في كل املنطقة لفرض «التسوية» التي تعني
من منظوره بقاء النظام في السلطة.

االنسحاب األميركي من سورية كما تخشاه إسرائيل ...والسعودية
جـهــودهــم املستمرة لتصفية مناطق خفض
التصعيد ،وسط رغبة تركية بإحكام قبضتها
على منطقة إدل ــب الـتــي نـشــرت فيها  8نقاط
ً
مراقبة والقضاء على تنظيم «القاعدة» ممثال
ّ
بـ«هيئة تحرير ال ـشــام» ،وذل ــك فــي ظــل رغبة
روسية إيرانية بإتمام السيطرة على الجيب
امل ـعــارض فــي منطقة القلمون وري ــف حمص
الشمالي وكذلك أجزاء من ريف حماة الشمالي.
كما يفترض أن يتم التباحث في مصير قوات
امل ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ال ـتــي ت ــم تـهـجـيــرهــا من
ـت «يبدو فيه» استمرار
غوطة دمشق ،في وقـ ٍ
نظام األسد في حكم سورية «أمرًا بديهيًا».
وت ــأت ــي ق ـمــة أن ـق ــرة وس ــط ت ــوت ــر ف ــي عــاقــات
الـ ـ ـض ـ ــامـ ـ ـن ـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ،ب ـع ــد
امل ــوق ــف ال ـفــرن ـســي ال ــداع ــم لـ ــ«ق ــوات االت ـح ــاد
الــدي ـم ـقــراطــي» وان ـت ـش ــار امل ــزي ــد م ــن الـجـنــود
والــدوريــات األميركية والفرنسية في منطقة
منبج ،وكذلك تفاقم أزمــة الدبلوماسيني بني
روسـيــا وال ـغــرب بعد قـيــام موسكو باغتيال
أحد العمالء املزدوجني في بريطانيا ،وأيضًا
ّ
في ظل الضغوطات األميركية والغربية التي
ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــا طـ ـه ــران ف ـي ـمــا ي ـخــص االت ـف ــاق
ال ـن ــووي وم ـلــف تـطــويــر ال ـصــواريــخ والـنـفــوذ
اإليراني املتعاظم في املنطقة.
وإن كــانــت الـتـحــركــات األمـيــركـيــة فــي ســوريــة
ال ت ــوح ــي ب ـق ــرب تـنـفـيــذ الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب نيته سحب قــوات بــاده منها
ب ــأس ــرع وقـ ــت م ـم ـكــن ،إال أن م ــن امل ـن ـت ـظــر أن
يناقش الضامنون الثالثة تقاسم الفراغ الذي
سـيـخـلـفــه األم ـي ــرك ـي ــون خـلـفـهــم ،ف ــي ح ــال تم
االنسحاب ،وسط إصرار تركي على السيطرة
عـلــى املـنــاطــق ال ـحــدوديــة الـســوريــة بعمق 30
كـيـلــومـتـرًا ،ورغ ـب ــة روس ـي ــة إيــران ـيــة جــامـحــة
لـلـسـيـطــرة عـلــى امل ـنــاطــق الـغـنـيــة بــالـنـفــط في
ري ــف دي ــر الـ ــزور وتــأمــن خــط ط ـهــران بـغــداد
دمشق بيروت.

صالح النعامي

سمح إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أواخ ــر األسـبــوع املــاضــي ،عــن ق ــراره املفاجئ
بــاالنـسـحــاب مــن ســوريــة ،بتسليط األض ــواء
مـ ـج ــددًا ع ـل ــى أنـ ـم ــاط ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـس ـع ــودي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وآل ـ ـيـ ــة ت ـ ـبـ ــادل األدوار بــن
الجانبني في مواجهة التحديات اإلقليمية.
فقد خــرج ولــي العهد الـسـعــودي ،محمد بن
س ـل ـم ــان ،ض ــد إع ـ ــان ت ــرام ــب ،وط ــال ــب علنًا
ب ـب ـقــاء الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـيــة ف ــي ش ـم ــال شــرق
سورية ،ملواجهة نفوذ إيران في املنطقة .وفي
املقابل ،فإن إسرائيل الرسمية ،التي التزمت
الصمت إزاء ال ـقــرار ،تتجه للتأثير مــن وراء
الـكــوالـيــس على كـبــار املـســؤولــن فــي اإلدارة
األميركية إلقناعهم بالعمل على ثني ترامب
عــن تــوجـهــه ه ــذا .وك ـمــا تــوقــع مــديــر «معهد
يروشليم للدراسات االستراتيجية» ،عيران
ليرمان ،فإن تل أبيب ستتوجه خصوصًا إلى
كـبــار مـســؤولــي اإلدارة املـعــروفــن برفضهم
لالنسحاب من سورية ،مثل وزير الخارجية
الجديد مايك بومبيو ،ووزير الدفاع جيمس
م ــاتـ ـي ــس ،ورئـ ـيـ ـس ــة وكـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
املركزية جينا هاسبل ،إلى جانب االستعانة
بخدمات حلفائها في الكونغرس.
ويعيد نمط التنسيق السعودي اإلسرائيلي،
في مواجهة قرار ترامب ،إلى األذهان صورة
التنسيق بني الرياض وتل أبيب في مواجهة
االتفاق الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع
ط ـهــران ب ـشــأن الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي.
فبخالف ما عليه األمــور حاليًا ،فقد اتسمت
مـعــارضــة إســرائـيــل لــاتـفــاق بصخب شديد
وتـ ـح ـ ٍـد م ـب ــاش ــر إلدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الـ ـس ــاب ــق ،بـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا ،فـ ــي حـ ــن عـمـلــت
السعودية بصمت مــن وراء الكواليس ضد
االتـ ـف ــاق .وم ــن ال ــواض ــح أن ح ـكــومــة الـيـمــن

قد يدفع القرار بإسرائيل للتورط بمواجهة شاملة (جال ماري/فرانس برس)

امل ـت ـط ــرف ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـت ــي ت ــراه ــن على
عالقتها ب ــاإلدارة األميركية الحالية ،تبدي
حـ ــذرًا ش ــدي ـدًا ع ـنــد الـتـعـبـيــر ع ــن أي مــوقــف
ي ـت ـع ــارض م ــع س ـي ــاس ــات تـ ــرامـ ــب ،وهـ ــو مــا
يدفعها للعمل بهدوء ضد قرار االنسحاب.
وعلى الرغم من التنسيق بني الــريــاض وتل
أب ـي ــب ب ـش ــأن مــواج ـهــة قـ ــرار ت ــرام ــب ،إال أنــه
ال ي ــوج ــد ث ـمــة ش ــك ف ــي أن م ـس ـتــوى تـضــرر
إسرائيل من القرار أكبر بكثير مما يمكن أن
يلحق بــالـسـعــوديــة .ففي إســرائـيــل ي ــرون أن
قرار االنسحاب يتناقض مع املوقف املتشدد
الـ ـ ــذي ي ـب ــدي ــه ت ــرام ــب إزاء إي ـ ـ ــران واالتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي م ـع ـهــا ،وه ــو م ــا ق ــد ي ـغ ــري ط ـهــران
بعدم التعامل بجدية كبيرة مع التهديدات
األمـيــركـيــة بــاالنـسـحــاب مــن االت ـفــاق وفــرض
املزيد من العقوبات عليها .إلــى جانب ذلك،
ف ــإن االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي يـقـلــص مــن قــدرة
ت ــل أب ـيــب ع ـلــى تـحـقـيــق خ ــارط ــة مصالحها
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة .فــاالن ـس ـحــاب
األميركي يجعل إسرائيل وحيدة في مواجهة

س ـع ــي إي ـ ـ ــران مل ــراك ـم ــة ال ـن ـف ــوذ ف ــي س ــوري ــة،
األمــر الــذي تــرى فيه تل أبيب مصدر تهديد
استراتيجي لـهــا .وبالنسبة لصناع الـقــرار
في إسرائيل ،فإن االنسحاب األميركي يمهد
الطريق أمام تكريس تواصل إقليمي للنفوذ
اإليـ ــرانـ ــي ،ي ـب ــدأ م ــن ط ـه ــران وي ـم ــر بــال ـعــراق
وسورية وينتهي بالساحل اللبناني.
إلى جانب ذلك ،فإنه في حال تم تطبيق قرار
ت ــرام ــب ،ف ــإن ه ــذا ال ـت ـطــور سـيــزيــد م ــن كلفة
تصدي إسرائيل للنفوذ اإليراني في سورية،
حـيــث يـمـكــن أن يــدفــع تــل أب ـيــب لـلـتــورط في
مــواجـهــة شــامـلــة ،ليس فقط فــي ســوريــة ،بل
أيضًا مع «حزب الله» في لبنان ،وهي املواجهة
الـتــي أقــر وزي ــر األم ــن اإلســرائـيـلــي ،أفيغدور
ليبرمان ،بــأن الجبهة الداخلية غير جاهزة
ملواجهة تبعاتها .كما أن قدرة إسرائيل على
الضغط على روسـيــا ملــراعــاة مصالحها في
سورية بعد االنسحاب األميركي ستتراجع،
وه ــو مــا يمثل وصـفــة لتحسني ق ــدرة إي ــران
على تطوير نفوذها هناك .من ناحية ثانية،

فــإن تــل أبـيــب تخشى مــن أن يفضي تطبيق
إعالن ترامب إلى عدم مراعاة مصالحها في
أي ــة تـســويــة سـيــاسـيــة ل ـل ـصــراع فــي ســوريــة.
فليس سرًا أن إسرائيل تفضل أن يتم تقسيم
ســوريــة ،بحيث يتم إس ــدال الستار على أية
فرصة لـعــودة الــدولــة السورية لتكون العبًا
قويًا في الصراع والساحة اإلقليمية .ناهيك
عــن أن اإلســرائـيـلـيــن ي ـجــاهــرون بتحفظهم
عـلــى أي ت ـحــرك يـفـضــي إل ــى إض ـع ــاف أك ــراد
سورية.
ل ـك ــن م ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه أن أحـ ــد أهـ ــم ب ــواع ــث
الـقـلــق اإلســرائ ـي ـلــي م ــن إعـ ــان ت ــرام ــب يــأتــي
م ـ ــن أن ت ـط ـب ـي ـق ــه س ـي ـف ـض ــي إل ـ ـ ــى ت ـح ـســن
املكانة اإلقليمية لتركيا .ويمكن االفـتــراض
أن االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن شـمــال ســوريــة
سـيـكــون ن ـتــاج ات ـف ــاق م ــع أن ـق ــرة ،تـلـتــزم فيه
تركيا بمراعاة املصالح األميركية .وإن كانت
إســرائـيــل معنية بــإضـعــاف الـنـفــوذ اإليــرانــي
فــي املنطقة ،فــإن مصلحتها تقتضي أيضًا
أال يكون األمــر مقرونًا بتعاظم مكانة تركيا
لدى الواليات املتحدة ،خصوصًا بعد التوتر
بــن أن ـقــرة وت ــل أبـيــب إث ــر ت ـبــادل االتـهــامــات
ب ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،وال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طيب
أردوغان ،على خلفية االنتقادات التي وجهها
األخير للجريمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد
املشاركني في مسيرات العودة الكبرى داخل
قطاع غزة .لكن مستقبل الحراك اإلسرائيلي
السعودي ضد قرار ترامب ،يتوقف على نمط
الـتـبــريــر ال ــذي سـيـقــدمــه الــرئ ـيــس األمـيــركــي
لـتـســويــغ االن ـس ـحــاب مــن س ــوري ــة .فـقــد يبرر
تـ ــرامـ ــب الـ ـخـ ـط ــوة ب ــأن ـه ــا ت ــأت ــي اسـ ـتـ ـع ــدادًا
لتوجيه ضربة للقوات اإليرانية واملليشيات
التابعة لها العاملة فــي ســوريــة ،بحيث أن
سحبًا مسبقًا للقوات األميركية من املنطقة
يقلص من قدرة اإليرانيني على االنتقام.
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شرق
غرب
الجزائر :مقتل 22
مسلحًا منذ يناير
كشفت حصيلة العمليات العسكرية
ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا وحـ ـ ــدات الـجـيــش
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني املاضي ،عن مقتل 22
مسلحًا واستسالم  19ينتمون إلى
تنظيمي «القاعدة في بالد املغرب
اإلسالمي» و«جند الخالفة» .ودمر
الجيش ،منذ يناير ،خالل عمليات
التمشيط 141 ،مخبأ للمسلحني،
واسترجع  160قطعة سالح وكمية
من الذخيرة ،ودمر  150قنبلة ،و12
قاذفة صاروخية ،أغلبها تم العثور
عـلـيـهــا ف ــي م ـخــابــئ ف ــي ال ـص ـحــراء
وق ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مــع
مناطق شمال مالي.
(العربي الجديد)

«العمال الكردستاني»
يواصل االنسحاب من
سنجار
أك ــد مـســؤولــون محليون عــراقـيــون
في محافظة نينوى ،شمال العراق،
أم ــس اإلث ـنــن ،أن دفـعــة جــديــدة من
مقاتلي حــزب العمال الكردستاني
غـ ـ ـ ـ ــادرت م ــديـ ـن ــة س ـ ـن ـ ـجـ ــار .ون ـش ــر
ن ــاشـ ـط ــون أكـ ـ ــراد صـ ـ ــورًا وم ـقــاطــع
فـيــديــو لعملية انـسـحــاب مسلحي
«العمال الكردستاني» من سنجار
بــات ـجــاه األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة .وق ــال
جنرال عراقي بارز في «الفرقة »15
إن الجيش قام بتقسيم املدينة إلى
ج ــزء ي ــن ،جـنــوبــي وش ـمــالــي ،وع ـ ّـن
قـ ــادة عـسـكــريــن عـلـيـهـمــا ،ك ـمــا بــدأ
ع ـم ـل ـيــة فـ ــرض الـ ـق ــان ــون وال ـن ـظ ــام،
ووضـ ــع ق ــاع ــدة ب ـيــانــات كــام ـلــة عن
املدينة وسكانها.
(العربي الجديد)
العراق :اإلعدام لست
تركيات من «داعش»
أص ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـم ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة ،أم ــس
اإلث ـنــن ،حكمًا بــاإلعــدام بحق ست
تركيات بتهمة االنتماء إلى تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وق ـ ــال مـ ـص ــدر ق ـضــائــي
عراقي إن «قاضي املحكمة الجنائية
املركزية أصدر حكمًا باإلعدام بحق
ست نساء تركيات بتهمة االنتماء
ودعم تنظيم داعش ،فيما حكم على
أخرى بالسجن املؤبد».
(فرانس برس)
مصر :وزير يهدد
النواب بالحذاء
طـ ــالـ ــب عـ ـ ــدد مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب املـ ـ ـص ـ ــري ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
ب ــإق ــال ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـي ــة امل ـح ـل ـي ــة،
ال ـل ــواء أب ــو بـكــر ال ـج ـنــدي ،ردًا على
توجيهه اإلهانات ألعضاء البرملان،
وتصريحه بأنه «يلقي توصياتهم
وطلباتهم فــي الــزبــالــة (الـقـمــامــة)».
وقــال النائب سالمة الجوهري إنه
تــوجــه إل ــى مـكـتــب ال ــوزي ــر إلبــاغــه
ع ــن إس ـن ــاد وظ ــائ ــف ف ــي الـحـكــومــة
ب ــاألم ــر امل ـب ــاش ــر ،غ ـيــر أن الـجـنــدي
ت ـمـ ّـســك بــال ـن ـفــي ،ول ـ ــدى مــواجـهـتــه
ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ،ف ــوج ــئ ال ـج ــوه ــري
بـخـلــع ال ــوزي ــر ح ـ ــذاءه ،م ـه ــددًا إي ــاه
ب ــالـ ـق ــول «أي حـ ــد ه ــايـ ـق ــول كـ ــده،
هاضربه بالجزمة».
(العربي الجديد)
قضية قتل السفير
الروسي :تركيا تأمر
باعتقال غولن

ذكــرت صحيفة «خبر تــورك» ،أمس
اإلثنني ،أن السلطات التركية أمرت
بإلقاء القبض على الداعية التركي
املـقـيــم ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فتح
الـ ـل ــه غ ــول ــن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،وس ـب ـعــة
آخـ ـ ــريـ ـ ــن ،ف ـي ـم ــا ي ـت ـص ــل ب ــاغ ـت ـي ــال
السفير الــروســي فــي أنـقــرة فــي عام
 .2016وكـ ــان ش ــرط ــي ق ـتــل الـسـفـيــر
ال ـ ــروس ـ ــي أن ـ ــدري ـ ــه ك ـ ــارل ـ ــوف وه ــو
يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة،
ف ــي دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول .2016
وق ـت ـلــت ال ـشــرطــة ال ـتــرك ـيــة املـهــاجــم
بالرصاص في موقع الهجوم.
(رويترز)

4

سياسة

الثالثاء  3إبريل /نيسان  2018م  17رجب  1439هـ ¶ العدد  1310السنة الرابعة
Tuesday 3 April 2018

الحدث

الثالثاء  3إبريل /نيسان  2018م  17رجب  1439هـ ¶ العدد  1310السنة الرابعة
Tuesday 3 April 2018

يواصل االحتالل اإلسرائيلي العمل على تشديد قبضته األمنية واالستيطانية على القدس
المحتلة ،فارضًا قيودًا على المصلين للوصول إلى كنيسة القيامة ،ومسهًال ،في الوقت
نفسه ،حركة قياسية للمستوطنين للوصول إلى ساحة حائط البراق وسط سعي لفرض

روايات مح ّرفة وغير دقيقة عن تاريخ المدينة وأماكنها المقدسة عبر أدالء سياحة إسرائيليين
وتجاهل متعمد للتحذيرات من خطورة االستمرار بهذه السياسات .في موازاة ذلك ،يمعن
االحتالل في إجراءاته االنتقامية من المقدسيين تحديدًا عبر الضرائب والمخالفات

القدس بقبضة المستوطنين

فرض االحتالل
غرامات مالية على
تجار مقدسيين

اقتحامات قياسية...
واألقصى بخطر مجددًا

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ينبئ املشهد فــي الـبـلــدة القديمة
مــن الـقــدس املحتلة ،وفــي املسجد
األق ـ ـص ـ ــى ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه عـ ـل ــى وج ــه
التحديد ،أمــس اإلثـنــن ،بمزيد مــن األخطار
الـتــي تـتـهــدد ه ــذا املـسـجــد ،مــع اقـتـحــام أكثر
من  600مستوطن لباحاته على مدى األيام
الثالثة املاضية ،واستباحة آالف املستوطنني
لباحة ال ـبــراق الـتــي تشكل ج ــزءًا مــن الـجــدار
ً
الغربي للمسجد األقصى احتفاال بالفصح
اليهودي.
وبسبب ذلك ،غالبًا ما يدفع املقدسيون ثمنًا
إضافيًا من املعاناة تفرضها عليهم سلطات
االحتالل من تقييد لحرية الحركة والتنقل،
فــي مـقــابــل تـصــاعــد اع ـت ــداءات املستوطنني،
ليس فقط باقتحامهم اليومي لألقصى ،بل
أيضًا باعتدائهم على املواطنني وممتلكاتهم،
وتحويل عقارات استولوا عليها في السابق،
إلى محال تجارية وسط أســواق فلسطينية
مزدحمة ،كما حدث ،أخيرًا ،في شارع الواد،
شريان الحركة الرئيس إلى املسجد األقصى
داخل البلدة القديمة.
وبالقرب من املكان الــذي لقي فيه مستوطن
مـ ـص ــرع ــه ط ـع ـن ــا ب ــال ـس ـك ــن مـ ــن قـ ـب ــل ش ــاب
فلسطيني من نابلس ،هو عبد الرحمن بني
فاضل ،والذي ارتقى شهيدًا في الهجوم ذاته
ً
قبل نحو أسبوعني ،دشن املستوطنون محال
تـجــاريــا ،ورفـعــوا عليه األع ــام اإلسرائيلية،
ويـ ــرتـ ــاده م ـس ـتــوط ـنــون وجـ ـن ــود وع ـنــاصــر
شــرطــة .ويـقــع املـحــل فــي املنطقة ذاتـهــا التي
نفذ فيها الشهيد مهند الحلبي ،قبل نحو
ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،ع ـم ـل ـي ـتــه الـ ـف ــدائـ ـي ــة بـقـتـلــه
م ـس ـتــوط ـنــن وإصـ ــابـ ــة آخـ ــريـ ــن ،م ــا اع ـت ـبــره

املقدسيون واح ــدة مــن أجــرأ العمليات التي
نفذها مقاوم ،وتقديرًا له أطلق نشطاء على
الشارع اسم «شارع الشهيد مهند الحلبي»،
فـ ــي حـ ــن ان ـت ـق ـم ــت س ـل ـط ــات االحـ ـ ـت ـ ــال مــن
تـجــار هــذا الـشــارع وسكانه بـفــرض ضرائب
وم ـخــال ـفــات ل ــم يـسـبــق ل ـهــا م ـث ـيــل .وفــرضــت
سـلـطــات االح ـت ــال عـلــى الـعــديــد مــن الـتـجــار
املقدسيني في هذا الشارع ،غرامات تراوحت
مــا بــن  500و 1000شـيـقــل ،بــادعــاء مخالفة
أنظمة البلدية فــي مــا يتعلق بالتدخني ،أو
وضــع البضائع أمــام املـحــات .وشــاركــت في
ه ــذه الحملة أيـضــا عـنــاصــر ضــريـبــة الــدخــل
التي نفذت حـجــوزات بالجملة على التجار
هـنــاك بــزعــم دي ــون مستحقة لـهــا ،فــي الوقت
ال ــذي يـشـكــو فـيــه ال ـت ـجــار مــن رك ــود الـحــركــة
التجارية منذ ان ــدالع هبة الـقــدس فــي العام
 ،2014وما سبقها من أحداث.
وعـلــى خ ــاف مــا هــو عليه ال ـحــال فــي شــارع
الـ ــواد ،وف ــي أس ــواق الـبـلــدة الـقــديـمــة عمومًا،
فــإن «ح ــارة ال ـشــرف» ،أو مــا يـعــرف بــ«الـحــي
اليهودي» اآلن ،تشهد حركة تجارية نشطة
للغاية ،خصوصًا في ســوق «ك ــاردو» ،حيث
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـط ــاع ــم ال ـس ـيــاح ـيــة وم ـح ــات
«ال ـس ـن ـت ــواري» ال ـت ــي ازدحـ ـم ــت م ـنــذ يــومــن
بــاآلالف من السياح األجانب واملستوطنني.
وب ــدا هــذا الشطر مــن الـبـلــدة الـقــديـمــة ،املطل
ع ـلــى األق ـص ــى م ـبــاشــرة م ــن نــاح ـيــة ال ـغ ــرب،
عــاملــا آخ ــر مـنـفـصــل تـمــامــا عــن ســائــر أحـيــاء
الـبـلــدة القديمة الـتــي كــانــت حــركــة السياحة
بطيئة فيها ،بسبب عـشــرات الحواجز التي
أقيمت على مداخل كنيسة القيامة ،ما اضطر
ً
السياح للوقوف طويال أمــام تلك الحواجز،
بينهم املئات من الحجاج األقباط ،غالبيتهم
قدموا إلــى القدس من مصر بعد أن منحهم

تم تحويل منطقة القصور
األموية إلى منصات
للطقوس الدينية

استشهاد جريح في غزة

أكــد المتحدث بــاســم وزارة الصحة
في قطاع غزة ،أشرف القدرة ،أمس
اإلثنين ،استشهاد فارس الرقب ( 29عامًا)
متأثرًا بجروح أصيب بها يوم الجمعة
الماضي ،بعيار نــاري في البطن شرق
خــان يــونــس .ونــعــت حــركــة الجهاد
االسالمي في فلسطين الرقب .وبذلك
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى
وجرح نحو  1490آخرين ،من بينهم
ُ 17
 815بالرصاص الحي والمتفجر ،كما
أعلن القدرة ،الذي أضاف أن « 46مصابًا
ال يزالون في حالة خطرة أو حرجة».
حركة قياسية للمستوطنين للوصول إلى ساحة حائط البراق (مناحيم كاهانا/فرانس برس)

النظام هناك الضوء األخضر لزيارة القدس،
عـلــى خ ــاف امل ــوق ــف ال ـتــاري ـخــي ال ــذي كــانــت
تتبناه البطريركية بعدم زيارة القدس طاملا
االحتالل اإلسرائيلي قائم فيها.
وبـيـنـمــا ات ـخ ــذت أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن الـسـيــاح
مـقــاعــد لـهــا فــي مـطــاعــم مـقــدسـيــة ومـنـصــات
جـلــوس فــي ســوق الــدبــاغــة ،امل ـعــروف بسوق
«أف ـت ـي ـمــوس» ،ويـمـلــك معظمها مـقــدسـيــون،
كــانــت ســاحــة الـقـيــامــة تنتظر دخ ــول أف ــواج
السياحة برفقة أدالء سياحة إسرائيليني،

ك ــان ــوا ي ـل ـقــون ع ـلــى م ـســامــع هـ ــؤالء الـسـيــاح
روايات ّ
محرفة وغير دقيقة عن تاريخ املدينة
وأمــاكـنـهــا املـقــدســة ،اإلســامـيــة واملسيحية،
بينما يتحكم عناصر شرطة وحرس حدود
بحركة الدخول والخروج من كنيسة القيامة،
ما أعــاق احتفاالت الطوائف املسيحية التي
ت ـس ـيــر ع ـلــى ال ـح ـســابــن ال ـغ ــرب ــي وال ـشــرقــي
بــأع ـيــاد الـجـمـعــة ال ـع ـظ ـي ـمــة ،وس ـب ــت ال ـن ــور،
والفصح .وقال رجل دين مسيحي من طائفة
الروم األرثوذكس ،التقته «العربي الجديد»،

على مدخل كنيسة القيامة ،إن «هذه القيود
تتكرر كل عام بوجهنا .علينا ،نحن أصحاب
ً
هـ ــذا املـ ـك ــان ال ـش ــرع ـي ــن ،أن ن ـن ـت ـظــر ط ــوي ــا
قبل أن يسمح لنا بــالــوصــول إلــى كنيستنا
وأداء ص ـلــوات ـنــا وط ـقــوس ـنــا ال ــدي ـن ـي ــة» .في
مصطفى كركر
حــن قــال الـنــاشــط املسيحي
ّ
إن «االحـتــال يختار دومــا أن ينغص علينا
احـتـفــاالتـنــا .فــإغــاق م ـحــاور ال ـطــرق املــؤديــة
إلى (كنيسة) القيامة ّ
يصعب علينا الوصول
قبل املوعد املحدد للصالة وبدء االحتفاالت،

مكان

بورين الفلسطينية ...أرض محدودة واستيطان يتمدد
يعمل االحتالل اإلسرائيلي
على محاصرة السكان
الفلسطينيين ،المتجذرين
في أرضهم ،ومنهم
سكان قرية بورين في
نابلس ،والتي حاول
االحتالل كسر صمودها
وصمود مدرستها
نابلس ـ سامي الشامي

ف ــي ق ــري ــة ب ــوري ــن ،ج ـن ــوب ــي م ــدي ـنــة نــاب ـلــس،
شمالي الضفة الغربية املحتلة ،تحاصر ثالث
مـسـتـعـمــرات ،يـسـكــن فـيـهــا أش ــد املستوطنني
تطرفًا ،وتمنع هذه املستعمرات أهالي البلدة
من التوسع السكاني ،عدا عن القيام بأعمال
تخريبية واع ـت ــداءات متواصلة على كــل من
يـقــع بـيـتــه ف ــي أطـ ــراف ال ـقــريــة .تـحـيــط بقرية
بــوريــن ثــاث مستعمرات ،أكبرها مستعمرة
«يتسهار» املقامة على جزء من أراضي بورين
في الجهة الجنوبية ،بينما تجثم مستعمرة
«ب ـ ــراخ ـ ــا» ع ـل ــى أراضـ ـ ـ ــي الـ ـق ــري ــة مـ ــن ال ـج ـهــة
ال ـش ـمــال ـيــة .وف ــي ش ــرق ــي ال ـق ــري ــة ،ت ـق ــام ب ــؤرة
استيطانية اسمها «جـفـعــات رون ـيــم» .وكــان
جيش االحتالل أصدر قرارًا منذ فترة قصيرة
قضى بشق طريق لــ«أغــراض عسكرية» ،يقع
شـمــال غــربــي ب ــوري ــن ،ومـمـتــد مــن مستعمرة
ً
«ب ــراخ ــا» وص ــوال إل ــى نقطة عسكرية مقامة
على أراضي قرية تل املجاورة.
ومـ ـ ــا ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة فـ ــي امل ـ ـصـ ــادرة
األخـيــرة ،هو أن األراضــي التي سيقام عليها
ال ـش ــارع األم ـن ــي ،مـصـنـفــة بـحـســب اتـفــاقـيــات
أوس ـل ــو بـمـنــاطــق «ب» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أنـهــا
املنفذ الوحيد واألخير الذي يستطيع األهالي
أن يـنـطـلـقــوا بــات ـجــاهــه ك ــون بـقـيــة األراضـ ــي
امل ـح ـي ـطــة غ ـي ــر م ـس ـم ــوح ال ـب ـن ــاء ف ـي ـهــا ألن ـهــا
مصنفة «ج» بحسب االتفاقية نفسها.
ب ــدوره ،يلفت عضو املجلس ال ـقــروي ،نضال
النجار ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
«مــا يقوم بــه االحـتــال هــو خنق لألهالي في
القرية ،مع أن أعداد السكان في تزايد مستمر،
وي ـس ـع ــون ل ـل ـت ـمــدد إلـ ــى األراضـ ـ ـ ــي املـحـيـطــة

بالقرية ،لكن إج ــراءات االحـتــال تـحــول دون
ذلــك ،وتـفــرض حظرًا أمنيًا عليها ،فــي سبيل
حـ ـم ــاي ــة امل ـس ـت ــوط ـن ــن ولـ ـص ــال ــح تــوس ـع ـهــم
االستيطاني.
ت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة أراض ـ ـ ــي ب ــوري ــن ن ـح ــو  18أل ــف
دونــم ،وغير متاح ألصحابها ســوى  10آالف
دون ــم ،وم ــا تبقى هــو تـحــت سـيـطــرة حكومة
االحتالل إداريًا وأمنيًا .ويرى النجار أن «هذا
الحزام االستيطاني الذي يلتف حول بورين،
باإلضافة للشارع األمني ،ينفذ مخططًا كان
ق ــد صـ ــرح ب ــه أحـ ــد ح ــاخ ــام ــات املـسـتــوطـنــن
ســابـقــا ب ــأن بــوريــن قــريــة ي ـهــوديــة ،وسـنـطــرد
س ـكــان ـهــا ون ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا ف ــي عـ ــام ،»2025
م ــؤك ــدا أن «م ــا ي ـن ـفــذه االحـ ـت ــال ف ــي أراض ــي
بورين ،أعمال ممنهجة ومدروسة».
وقــد خــاض أهالي بورين قبل عامني معركة
مع االحتالل املدعوم من املستوطنني ،عندما
بدأوا ببناء مسجد سلمان الفارسي .وحاول
االحـتــال إيـقــاف العمل فــي املسجد ومنعهم
مــن العمل فـيــه ،إال أن أهــالــي البلدة ناضلوا
ووقـ ـف ــوا ف ــي وجـ ــه امل ـح ـت ــل ،ح ـتــى ان ـت ـصــروا
واستصدروا قرارًا من محكمة االحتالل بعدم
هدم املسجد.
ي ـقــول ال ـن ـجــار« :فــوجـئـنــا أخ ـي ـرًا ب ــأن جمعية
صهيونية ّقدمت التماسًا في قضية املسجد،
ت ـطــالــب ف ـيــه ب ــإع ــادة ف ـتــح امل ـلــف وب ـم ـنــع رفــع
األذان ومنع اإلنارة فيه ،ونحن قمنا بتكليف
ـام ملتابعة القضية ،مــع الـتـخــوف فــي ظل
مـحـ ٍ
الوضع السياسي الحالي ،والهجمة الشرسة
من قبل املستوطنني في الفترة األخيرة ،والتي
ترعاها حكومة االحتالل ،بأن ينفذ االحتالل
ما يسعى إليه اليمني املتطرف».
ـف االحـ ـ ـت ـ ــال ب ـس ــرق ــة ق ـم ــم ال ـج ـب ــال
لـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
ومساحات كبيرة من محيط بورين ،بل أصدر
أخ ـي ـرًا ق ــرارًا بـمـصــادرة نـحــو عـشــرة دونـمــات
من أراضــي مدرسة بورين الثانوية ،لصالح
وضع سياج شائك فصل املدرسة عن الشارع
االلتفافي القريب من مستعمرة «يتسهار».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أوضـ ـ ــح م ــدي ــر م ــدرس ــة ب ــوري ــن،
إب ــراهـ ـي ــم ع ـ ـمـ ــران ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
«االحتالل صادر دونمني قبل نحو عامني ،من
أراضي املدرسة ،وأقام عليهما برجًا عسكريًا،
ي ـت ــواج ــد ف ـيــه ج ـن ــود االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
بشكل دائ ــم ،لتوفير الحماية للمستوطنني،
وتــأمــن حــركــة سـيــرهــم ،خـصــوصــا أن الـبــرج
م ـق ــام ع ـنــد م ــدخ ــل ي ـت ـس ـهــار ال ــرئ ـي ـس ــي ،كـمــا
ي ــراق ــب حــركــة ط ــاب امل ــدرس ــة ويـمـنـعـهــم من

بـيـنـمــا ي ـس ـ ّـه ـل ــون ح ــرك ــة امل ـس ـتــوط ـنــن إلــى
البلدة القديمة ،خصوصًا ساحة البراق ،وهو
ما شاهدناه بتوافد أعــداد كبيرة منهم إلى
ساحة البراق» .ما يقوله كركر تؤكده الوقائع
عـلــى األرض فــي ســاحــة ب ــاب الـخـلـيــل ،الـتــي
ازدحمت بأعداد كبيرة من املستوطنني شقوا
طريقهم إلى الحي اليهودي ،ومنه إلى ساحة
البراق ،بينما اختار آخرون طرقات أخرى في
ً
ابتداء من
قلب الحيني املسيحي واإلسالمي،
باب الخليل مرورًا بسوقي البازار والحصر،

قضية

النكبة األيزيدية في العراق :الجرح الذي لم يلتئم
لم تتحرك الحكومة
العراقية لمعرفة وضع
آالف من األيزيديين
اختطفهم «داعش»،
على رغم مرور سنوات
على حصول هذا األمر
بغداد ـ زيد سالم

دائمًا ما دارت االشتباكات في مدرسة بورين (جعفر أشتية/فرانس برس)

الــوصــول إل ــى املنطقة وإل ـقــاء الـحـجــارة على
املستوطنني» .وأش ــار عـمــران إلــى أن «وجــود
ّ
هذا البرج شكل مصدر استفزاز لدى الطالب،
ألنـهــم يـقــومــون بــالـتـقــدم أحـيــانــا إل ــى أراض ــي
املدرسة مع إشهار سالحهم باتجاه املدرسة
والطلبة ،وتشغيل مكبرات الصوت والتلفظ
بكلمات بذيئة ،وهــو ما شكل احتكاكًا دائمًا
مع الطالب ،الذي تتبعه مواجهات تندلع في
املدرسة بشكل شبه يومي ،مع اقتحام لداخل
املدرسة وأحيانًا برفقة املستوطنني ،وإطالق

األراضي مصنفة
بحسب اتفاقيات أوسلو
ضمن مناطق «ب»

الــرصــاص املـعــدنــي املغلف بــاملـطــاط ،وقنابل
الـ ـص ــوت والـ ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع .وهـ ــو مــا
تسبب في إصابة العديد من الطالب والهيئة
الـتــدريـسـيــة ،وتعطيل ال ـيــوم ال ــدراس ــي ،نظرًا
الضطرارهم إلخالء املدرسة خالل املواجهات».
وأضاف عمران أنه «قبل نحو شهرين ،وجدنا
جيش االح ـتــال يـقــوم بــوضــع شـبــاك بالقرب
من أحد املنازل القريبة من املدرسة .توجهت
إل ــى ال ـضــابــط امل ـتــواجــد ف ــي امل ـك ــان ،فــأوضــح
لي أنــه سيتم وضــع شباك على طــول أراضــي
املدرسة ،بحجة منع املستوطنني من الوصول
إلى املنطقة ،وحماية للطالب ،فأجبته بأنه إذا
ً
كان فعال حماية لنا ،فقم بوضعه على املنطقة
املـطـلــة عـلــى ال ـش ــارع االل ـت ـفــافــي ،فــرفــض ذلــك
وقــال إنه يجب أن تكون هناك مساحة كافية
لجنود االحتالل للتحرك بحرية».
لــم يـكــن ل ــدى جـيــش االح ـت ــال فــي ذل ــك الـيــوم
ق ـ ــرارًا ورقـ ـي ــا ب ــأم ــر إق ــام ــة ال ـس ـي ــاج ،فـتــدخــل

امل ـج ـل ــس ال ـ ـقـ ــروي وم ــدي ــر املـ ــدرسـ ــة وأه ــال ــي
البلدة ومنعوه مــن إكـمــال عمله ،لكن فــي 14
ّ
مارس /آذار املاضي ،سلم مدير املدرسة قرارًا
بـمـصــادرة  10دون ـمــات ،إلقــامــة الـسـيــاج على
املدرسة .وأشار عمران إلى أن الضابط أخبره
ب ــأن ه ــذا ق ــرار ع ـس ـكــري ،ال يـمـكــن االع ـت ــراض
عليه ،عدا عن ّأن األرض مسجلة باسم خزينة
األردن ،وال يحق للفلسطينيني االعتراض ،إال
بتدخل من األردن».
سعى االحتالل من خالل هذه األعمال لتوريط
ب ـع ــض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ت ــأج ـي ــر أو بـيــع
أرضهم ،لكن هذه اللعبة باتت مكشوفة لدى
الفلسطينيني ،وأدرك الناس مدى خطورتها.
حـتــى أن الـضــابــط اإلســرائ ـي ـلــي أخ ـبــر عـمــران
أنــه بإمكانهم التوجه لــارتـبــاط اإلسرائيلي
واملطالبة بتعويضات مقابل قــرار املصادرة،
لكن عمران رفض هذا بشكل قطعي ،وقال له:
«هذه األرض ليست لإليجار وال للبيع».

ثم ســوق الباشورة ،فشارع السلسلة ،ومنه
إل ــى ســاحــة ال ـب ــراق ،وإقــامــة حـلـقــات الــرقــص
ق ــرب ب ــاب ال ـس ـلـسـلــة ،أح ــد أب ـ ــواب األق ـص ــى،
بعد انتهاء اقتحاماتهم له كما حــدث خالل
اليومني املاضيني.
ّ
لكن األبرز في ما يجري من استهداف لألقصى،
عـ ـ ــدا اق ـت ـح ــام ــات ــه امل ـك ـث ـف ــة ،هـ ــو اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات
اإلســرائـيـلـيــة ال ـجــاريــة ،وع ـلــى م ــدار الـســاعــة،
في محيطه الجنوبي ،حيث منطقة القصور
األمــويــة ،التي حولها االحـتــال إلــى منصات

إلقامة االحتفاالت الفنية والطقوس الدينية،
ومـنـهــا الـتـمــاريــن الـتــي يـجــريـهــا مــن يسمون
أنفسهم «تالميذ الهيكل» على ذبح «القرابني»
بــرعــايــة وإش ـ ــراف بـعــض ك ـبــار ال ـحــاخــامــات.
كما تـتــواصــل الـحـفــريــات ،على نـطــاق واســع،
إلــى الـغــرب مــن ساحة الـبــراق وأسـفــل املباني
التي ينتصب فوقها شمعدان ذهبي ضخم،
وتقع بالقرب منه مــدارس ومعاهد تلمودية
تـ ـ ـ ّ
ـدرس طــاب ـهــا ت ــاري ــخ «ال ـه ـي ـك ــل» امل ــزع ــوم،
ً
وتنفذ فيها تــدريـبــات على إدارت ــه مستقبال

ب ـعــد أن ي ـب ـنــى ع ـلــى أنـ ـق ــاض األقـ ـص ــى .وفــي
حديث لـ«العربي الجديد» ،أكــد املدير العام
ألوقـ ــاف ال ـق ــدس ،الـشـيــخ ع ــزام الـخـطـيــب ،أن
ممارسات االحتالل األخيرة خطيرة للغاية،
وي ـبــدو أن الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة ال تعطي
ً
ب ــاال أو اهـتـمــامــا ل ـت ـحــذيــرات األوق ـ ــاف بـهــذا
ّ
ال ـخ ـصــوص ،حـيــث تـصــعــد م ــن انـتـهــاكــاتـهــا
وانـتـهــاكــات املـسـتــوطـنــن لــأقـصــى ولسائر
امل ـق ــدس ــات .وأض ـ ــاف «م ــا ج ــرى اإلث ـن ــن من
تحليق لطائرة تابعة لشرطة االحتالل على
ارتفاع منخفض في سماء املسجد األقصى،
بــالـتــزامــن مــع اقـتـحــام نـحــو  250مستوطنًا
لباحات املسجد ،ومنع مـســؤول اإلع ــام في
األوق ـ ــاف ،ف ــراس الــدبــس ،مــن دخ ــول بــاحــات
األق ـص ــى حـتــى إش ـع ــار آخـ ــر ،ومـنـعـهــا ألحــد
ال ـح ــراس ،وه ــو محمد بـ ــدران ،مــن االلـتـحــاق
بـعـمـلــه ف ــي األقـ ـص ــى ،م ــؤش ــر ع ـلــى االت ـج ــاه
الـتـصـعـيــدي ل ــأم ــور ،م ــا يـسـتــوجــب تحركًا
ً
ع ــربـ ـي ــا وإسـ ــام ـ ـيـ ــا عـ ــاجـ ــا ي ـم ـن ــع ت ــده ــور
األوضاع إلى ما هو أخطر» .وكشف الخطيب
عن حجم املمارسات االحتاللية ضد الوجود
الفلسطيني في الـقــدس ،عبر اتباع القبضة
ال ـح ــدي ــدي ــة ض ــد ك ــل م ـظــاهــر هـ ــذا ال ــوج ــود،
ومحاربة دالالته السياسية ،كما حدث أخيرًا
بمنع رفع األعالم الفلسطينية في املناسبات
الدينية والوطنية ،وفي باب العامود خالل
إحياء يوم األرض ،وما حدث في مسيرة أحد
الـشـعــانــن ،إضــافــة إلــى منع عقد املــؤتـمــرات
وإقــامــة الـفـعــالـيــات الفنية والـثـقــافـيــة .وقــال
نــاشــط فلسطيني ،أف ــرج عنه أخـيـرًا بعد أن
أمضى عدة سنوات في املعتقل ،إن «محققي
االحتالل هــددوه بمنع أي مظاهر احتفالية
بـتـحــرره يتخللها رفــع الـعـلــم» الفلسطيني،
مشيرًا إلى أن أحد املحققني قال له بالحرف
«من اآلن فصاعدًا محظور عليكم القيام بأي
نشاط أيًا كانت طبيعته ،حيث ال سيادة هنا
إال السيادة اإلسرائيلية».

َ
ل ــم ي ـبــق س ــوى بـضـعــة أش ـهــر وت ــدخ ــل نكبة
األيزيديني العراقيني املختطفني على أيدي
تنظيم «داعش» عامها الرابع .فبعد سيطرة
عـ ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي فــي
أغـسـطــس /آب  ،2014عـلــى مـنــاطــق سنجار
وربيعة وزمار في نينوى ،تم ارتكاب جرائم
ع ــدي ــدة ض ــد ه ـ ــذه األقـ ـلـ ـي ــة ،إذ ق ـت ــل امل ـئ ــات
م ــن رج ــال ـه ــا ،وت ــم س ـبــي اآلالف م ــن الـنـســاء
واألطـفــالُ ،ليفتتح بهم أول ســوق «نخاسة»
في األلفية الثالثة في مناطق في نينوى ومن
ثــم ســوريــة ،حيث ُعــرضــت النساء للبيع من
قبل التنظيم مقابل مبالغ مالية ،وتم تقديم
بعضهن كهدايا ،يقوم «أمير أو والي داعش»
بمنحها آلخــريــن لـغــرض املـتـعــة .وفـتــح هــذا
األمر الباب أمام أقسى تجربة يعيشها املكون
األيزيدي في العراق ،إذ توفي عدد كبير من
النساء ،فيما أقدمت أخريات على االنتحار
في دور العبودية التي وضعن فيها.
ونشرت املديرية العامة لشؤون األيزيديني،
التابعة لــوزارة األوقــاف في إقليم كردستان
العراق ،إحصاء أخيرًا لعدد األيزيديني الذين
س ـق ـطــوا ع ـلــى ي ــد «داع ـ ـ ــش» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
ـوا  6417مــواطـنــا،
عـنــاصــر الـتـنـظـيــم اخـتـطـفـ ُ
وت ــم تفجير  69مـ ــزارًا ،كـمــا قـتــل نـحــو 1293
شخصًا .وذكرت املديرية ،في بيان رسمي ،أن
عدد األيزيديني في العراق كان نحو  550ألف
نـسـمــة ،ن ــزح منهم قــرابــة  360أل ــف شخص،
مشيرة إلــى أنــه تم التعرف على جثث 1293
مواطنًا .وال يبدو أن الحكومة العراقية جادة
فــي التفكير بــأمــر املختطفني بعد م ــرور كل
هذا الوقت .وشهدت جلسات البرملان ،خالل
الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،مناقشات كثيرة
بـشــأن مـصـيــرهــم ،مــن دون فـتــح أي تحقيق.
وقــال عضو لجنة األمــن والــدفــاع البرملانية،

إسكندر وت ــوت ،إن «الـبــرملــان لــم يقم بإعداد
أي م ـلــف لـلـتـحـقـيــق ب ـم ــوض ــوع س ـبــي آالف
األيزيديات ،ذلك ألن قضيتهم أمنية ،وأوكلت
إل ــى الـجـهــات االسـتـخـبــاراتـيــة وج ـهــاز األمــن
الوطني» ،مبينًا أن «رئيس الحكومة ،حيدر
العبادي ،مسؤول ومتهم بعدم متابعة هذا
امللف» .وأضــاف وتــوت ،لـ«العربي الجديد»،
إن «رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني،
مسعود البارزاني ،مسؤول هو اآلخر ومتهم،
ألنه لم يدافع عن قضاء سنجار إبان اقتحامه
مــن قبل داع ــش ،وال سيما أنــه كــان خاضعًا
لسيطرة البشمركة الكردية».
وقــالــت مـصــادر أمنية مــن محافظة نينوى،
لـ«العربي الجديد» ،إن «عناصر من تنظيم
داعــش ما تــزال تجري مفاوضات ،من داخل
مـ ــدن حـ ــدوديـ ــة ب ــن ت ــرك ـي ــا وسـ ــوريـ ــة وب ــن
تركيا وإقـلـيــم كــردسـتــان ال ـعــراق ،مــع أهالي
األي ــزي ــدي ــات املـخـتـطـفــات ،إلط ــاق ســراحـهــن
مقابل آالف الدوالرات ،يحاول أفراد التنظيم
الحصول عليها ملساعدتهم بالفرار والعودة
إلى بلدانهم األصلية أو ترتيب أوضاعهم».
وأوضـ ـح ــت أن «ب ـع ــض ال ـع ــوائ ــل األي ــزي ــدي ــة
فــي إقـلـيــم كــردس ـتــان مــا ت ــزال ت ـت ـفــاوض مع
جـمــاعــات مــن داع ــش م ـتــواجــدة فــي املـنــاطــق
التركية القريبة من حدود اإلقليم» ،مبينة أن

اختطف عناصر
«داعش»  6417مواطنًا
وفجروا  69مزارًا
«األســر األيزيدية تمتنع عن مفاتحة القوات
األمنية الكردية وجعلها تتحرك بالتنسيق
مع الجانب التركي ،خوفًا من التهديد الذي
أطلقته جماعة داعش في تركيا بأنها ستقتل
املختطفات إذا تم شن عملية ضدها» .يذكر
أن مسؤولني أكرادًا في مديرية سجون إقليم
كردستان أك ــدوا ،في وقــت سابق ،أن تنظيم
«داعـ ـ ــش» اس ـت ـطــاع تـجـنـيــد ن ـحــو  500طفل
أي ــزي ــدي ضـمــن مـعـسـكــراتــه ،وج ــرى تحويل
بعضهم إلى انتحاريني.
مــن جـهـتــه ،اسـتـهـجــن مـمـثــل األيــزيــديــن في
الـ ـب ــرمل ــان الـ ـع ــراق ــي ،ح ـج ــي كـ ـن ــدور ال ـش ـيــخ،
«اإلهـمــال الحكومي» لقضية اختطاف ستة
آالف إنسان ،مبينًا أن األمــم املتحدة حاولت
معالجة األزمــة وتحرير عدد من املختطفات
من خالل دفع أمــوال لتنظيم «داعــش» .وقال
الـشـيــخ ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :شـهــد الشهر

يوجد مئات األطفال األيزيديين في مخيمات النازحين (جوليا غولياماكي/فرانس برس)

املـ ــاضـ ــي ت ـح ــري ــر ط ـف ـل ـتــن م ـخ ـت ـط ـف ـتــن فــي
إحــدى املــدن التركية ،بالتعاون مــع الجانب
التركي ،بعد مفاوضات مع داعش» .وأضاف
«ال تتوفر لدينا معلومات عن العدد املتبقي
من املخطوفني ،وال نعرف إن كانوا أحياء أم
أمــوات» ،الفتًا إلى أن «عدد املقابر املكتشفة،
والـتــي تضم رف ــات أبنائنا ،وصـلــت إلــى ،63
ونعتقد بوجود مقابر أخرى».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،أك ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة األي ــزي ــدي ــة
الـكــرديــة ،فـيــان دخـيــل ،وجــود مـئــات األطـفــال
األي ــزي ــدي ــن ف ــي مـخـيـمــات ال ـن ــازح ــن ،حيث
ق ــام ــت عـ ــائـ ــات ب ـت ـب ـن ـي ـهــم .وقـ ــالـ ــت دخ ـي ــل،
لـ«العربي الجديد»« :مــرت أربــع سنوات من
دون أن ت ـت ـحــرك ال ـح ـكــومــة ف ــي ب ـغ ــداد ،عبر
شــن عـمـلـيــة أمـنـيــة واس ـعــة أو الـتـنـسـيــق مع
دول ال ـجــوار لتحرير املختطفني ،وحـتــى أن
املــوازنــات املالية ،التي أقرتها الحكومة في
 2017و ،2018ل ــم تـتـضـمــن أي مخصصات
لـلـنــاجـيــات مــن امل ــوت والـسـبــي لتعويضهن
عما تعرضن له» ،مشيرة إلى أن «العالم كله
لم يستطع تحقيق حلم مختطفة بتحريرها
من داعــش ،وهو لم يقدم سوى املساعدات».
وبـحـســب دخ ـيــل ،فـقــد «ت ــم سـبــي نـحــو 6383
شخصًا ،معظمهم من النساء واألطفال ،وتم
نقلهم إلــى السجون واملعسكرات التدريبية
ومنازل املقاتلني شرق سورية وغرب العراق،
حيث تعرضوا للضرب والتعذيب والبيع»،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه بـحـلــول منتصف  2016فر
ً
 2590طفل وامرأة ،بينما بقي  3173في األسر.
ورأى ال ـنــاشــط األيـ ــزيـ ــدي ،خ ـي ــري ب ــوزان ــي،
أن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة «طــائـفـيــة ومذهبية»
لعدم اطالعها على التقارير املقدمة من قبل
منظمات حـقــوق اإلن ـســان واملـجـتـمــع املــدنــي
بـخـصــوص قضية األيــزيــديــات املختطفات.
وق ـ ـ ــال ب ـ ــوزان ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
«املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــن ،لـ ـك ــونـ ـه ــم م ـ ــن األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ،ال
يجدون اهتمامًا حكوميًا وبرملانيًا» ،مبينًا
أن «نـ ـشـ ـط ــاء قـ ــامـ ــوا ب ـ ــزي ـ ــارات عـ ــديـ ــدة إل ــى
امل ـس ــؤول ــن ،ك ـمــا ال ـت ـق ــوا ال ـع ـب ــادي ورئ ـيــس
البرملان سليم الجبوري ،لكن لم يبدر منهما
سوى الوعود التي سرعان ما تختفي» .وفي
الــوقــت ال ــذي تطالب فيه األوس ــاط الشعبية
األيزيدية بالكشف عن مصير أكثر من ثالثة
آالف طفل وامــرأة ،تنشغل القوائم األيزيدية
االنتخابية بأسماء مرشحيها إلى البرملان،
إذ يـتـســابــق  49مــرشـحــا أيــزيــديــا للحصول
على مقعد «الكوتا» الوحيد.
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شرق
غرب
المالكي :خياران للسلطة
الفلسطينية
كشف وزيــر الخارجية الفلسطيني
ري ـ ــاض امل ــال ـك ــي (ال ـ ـص ـ ــورة) ،أمــس
االث ـ ـنـ ــن ،أن هـ ـن ــاك خـ ـي ــاري ــن أمـ ــام
الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ـل ـت ـحــرك ف ــي األم ــم
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة بـ ـ ـش ـ ــأن اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد 18
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة عـلــى
ي ــد ج ـيــش االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
خــال مسيرة الـعــودة ،يــوم الجمعة
املاضي .وأضــاف في حديث إلذاعة
«ص ـ ــوت ف ـل ـس ـطــن ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» ،أن
«الـخـيــار األول يتضمن الطلب من
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غــوتـيــريــس تــرجـمــة اق ـتــراحــه حــول
تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق ب ــاألح ــداث،
وال ـث ــان ــي ت ـقــديــم م ـش ــروع قـ ــرار في
مجلس األمن لتوفير حماية دولية
للشعب الفلسطيني».
(األناضول)

الحمدهلل :لن نعود إلى
غزة إال بصالحيات كاملة
أع ـلــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الفلسطيني
رام ـ ــي ال ـح ـمــد الـ ـل ــه ،أمـ ــس االث ـن ــن،
أن «حـكــومـتــه لــن تــذهــب إل ــى قطاع
غــزة إال بتسلم كافة املسؤوليات».
وأض ــاف فــي كلمة لــه خــال احتفال
ف ــي ب ـل ــدة صـ ــرة بــال ـض ـفــة الـغــربـيــة
ب ـم ـن ــاس ـب ــة االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن م ـش ــروع
ّ
ت ـس ـج ـيــل األراضـ ـ ـ ــي «س ــل ـم ــون ــا كــل
شـ ـ ــيء ونـ ـح ــن ج ـ ــاه ـ ــزون السـ ـت ــام
مـســؤولـيــاتـنــا كــام ـلــة» .ول ــم يـصــدر
تعقيب ف ــوري مــن حــركــة «حـمــاس»
على تصريحات الحمد الله.
(رويترز)
اجتماع عربي ألجل
فلسطين وهنية
لمحاكمة االحتالل
واف ـ ــق م ـج ـلــس ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة،
أم ـ ـ ــس االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،عـ ـل ــى طـ ـل ــب دول ـ ــة
فلسطني عـقــد اجـتـمــاع ط ــارئ على
مستوى املندوبني الدائمني لبحث
جــرائــم االح ـتــال اإلســرائـيـلــي بحق
الشعب الفلسطيني ،غـدًا األربـعــاء،
حسبما أف ــاد األم ــن الـعــام املساعد
لشؤون فلسطني في جامعة الــدول
الـعــربـيــة الـسـفـيــر سـعـيــد أب ــو عـلــي،
بناء على طلب من فلسطني وتأييد
وقت
من دولة الكويت .وجاء ذلك في ٍ
أك ــد ف ـيــه رئ ـيــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـحــركــة «ح ـم ــاس» إسـمــاعـيــل هنية
(الصورة) ،أمس «ضــرورة مقاضاة
إسرائيل عن جرائمها».
(قنا ،فرانس برس)

مترجم القذافي :العقيد
دعم حملة ساركوزي
أف ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـف ـ ـتـ ــاح م ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ك ـب ـيــر
مـتــرجـمــي الـعـقـيــد الـلـيـبــي ال ــراح ــل
مـعـ ّـمــر ال ـق ــذاف ــي ،أم ــس االث ـن ــن ،أنــه
«يخشى االعـتـقــال فــي حــال عودته
إل ـ ــى ل ـي ـب ـيــا ب ـس ـبــب م ــا ي ـع ــرف ــه عــن
مزاعم فساد بحق الرئيس الفرنسي
الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،ودعــم
ال ـق ــذاف ــي ل ـ ــه» .وأضـ ـ ــاف م ـي ـســوري،
الذي يعيش اآلن في املنفى بتونس،
أن ـ ــه «حـ ـض ــر اج ـت ـم ــاع ــا بـ ــن وزيـ ــر
الداخلية الفرنسي آنذاك ساركوزي،
والـقــذافــي فــي عــام  ،2005والقذافي
أخبر ساركوزي بأنه سيساعده إذا
ترشح في االنتخابات».
(أسوشييتد برس)
مفاوضات بين قوات
حفتر ومليشيات تشادية
كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر أم ـ ـنـ ــي ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
الـكـفــرة ،جنوب شرقي ليبيا ،أمس
اإلث ـنــن ،أن «ال ـق ــوات املــوالـيــة لـلــواء
امل ـت ـقــاعــد خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ت ـت ـفــاوض
مـ ـ ــع مـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات تـ ـ ـم ـ ــرد ت ـ ـشـ ــاديـ ــة،
م ــن أجـ ــل إط ـ ــاق س ـ ــراح امل ــزي ــد من
املختطفني الليبيني» .وقال املصدر،
إن «املفاوضات أسفرت ،حتى اآلن،
عن إطــاق ســراح خمسة مواطنني،
ووص ــول ـه ــم إلـ ــى ال ـك ـف ــرة ،ع ـل ـمــا أن
الـعـمـلـيــة تـمــت بـمــوجــب ت ـبــادل بني
قوات حفتر ومليشيات التمرد».
(العربي الجديد)
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الغالف

تحولت مسألة
ّ
الحرب بين المغرب
وجبهة البوليساريو
إلى سيناريوهات
ّ
ظل
افتراضية ،في
إشارات سلبية بُثّت
على مدار األيام
ّ
ظل
األخيرة ،وفي
مبررات واقعية
لعدم وقوع مثل
هذه الحرب ،خصوصًا
أنها مهددة
بالتوسع إقليميًا في
حال وقعت ،خصوصًا
مع الجزائر

أي حرب تندلع قد ُتصبح إقليمية (فاروق باطيش/فرانس برس)

طبول حرب المغرب
والبوليساريو
توتر مستجد يزيد الخشية
من نزاع إقليمي

مصالح
الغرب
رأى األستاذ بجامعة
مراكش محمد الزهراوي،
حديث لـ«العربي
في
ٍ
الجديد» أن «من الصعب
الجزم باحتمال اندالع
حرب ،ألنه قد ال تسمح به
العديد من القوى الدولية
التي ال ترى أية مصلحة
لها في اندالع حرب
عسكرية في الصحراء،
بقدر ما سيضرّ بمصالحها
اإلستراتيجية واألمنية».

الرباط ـ حسن األشرف

اش ـت ـع ـل ــت رم ـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــراء ف ـجــأة
بسبب التوتر السريع واملتصاعد
الـ ـ ــذي ان ــدل ــع ب ــن املـ ـغ ــرب وج ـب ـهــة
الـبــولـيـســاريــو ،مــع إق ــدام األخ ـيــرة على عدد
من التحركات العسكرية في املنطقة العازلة،
املشمولة باتفاق وقف إطالق النار منذ عام
 ،1991فيما ّ
رد املـغــرب بنبرة قــويــة ،مهددًا
ّ
بالرد العسكري إذا اقتضى األمر.
وأفـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة م ـغــرب ـيــة أم ــس
اإلث ـنــن ،بــوجــود تـحــركــات لـلـقــوات املسلحة
امللكية باملغرب نحو عدد من مدن الصحراء،
خ ـصــوصــا ال ـع ـي ــون وبـ ــوجـ ــدور وال ــداخ ـل ــة،
وب ـعــض املـ ــدن ال ـص ـحــراويــة األخ ـ ــرى ،وذل ــك
ف ـ ــي خـ ـض ــم وجـ ـ ـ ــود تـ ــوتـ ــر الف ـ ـ ــت ف ـ ــي م ـلــف
الصحراء بني املغرب وجبهة البوليساريو.
ووفــق املـصــادر ذاتـهــا ،فــإن الـقــوات املسلحة
املغربية حركت بعض وحداتها العسكرية

نـحــو الـعـيــون بــال ـص ـحــراء ،فــي أول رد فعل
ميداني أعقب التحرك السياسي والحكومي
والبرملاني الــذي دشنته الــربــاط يــوم األحــد
امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــن خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـب ــرمل ــان
ورسالة ممثل املغرب في األمــم املتحدة إلى
رئيس مجلس األمن الدولي.
ق ـص ــة اشـ ـتـ ـع ــال رم ـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــراء ان ـط ـل ـقــت
ف ــي ال ــواق ــع م ـنــذ مـشـكـلــة مـنـطـقــة ال ـكــركــرات
الحدودية ،التي فصلت فيها األمــم املتحدة
عبر الطلب من أطراف النزاع ضبط النفس،
لـكــن الـتــوتــر تـجــدد بشكل غـيــر مـسـبــوق في
اآلونــة األخيرة من خــال مـنــاورات عسكرية
أج ــرتـ ـه ــا الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو فـ ــي م ـن ـط ـق ــة بـيــر
لحلو ،منزوعة السالح ،كما أعلنت الجبهة
ن ـق ــل «وزارة دف ــاعـ ـه ــا» إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـب ـل ــدة.
تـ ــواجـ ــد م ـ ـعـ ــدات وعـ ـن ــاص ــر ال ـبــول ـي ـســاريــو
ً
ف ــي امل ـن ــاط ــق الـ ـع ــازل ــة ،زادتـ ـه ــا «اش ـت ـع ــاال»
زيـ ـ ـ ــارة ال ـس ـف ـي ــر األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ــدى الـ ـج ــزائ ــر،
ج ـ ــون ديـ ـ ــدروشـ ـ ــر ،إل ـ ــى م ـخ ـي ـم ــات ت ـن ــدوف

ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة .وه ـمــا ال ـخ ـطــوتــان الـلـتــان
س ــاه ـم ـت ــا ف ـ ــي إغـ ـ ـض ـ ــاب الـ ـ ــربـ ـ ــاط ال ـ ـتـ ــي لــم
ت ـت ــردد ف ــي ع ـقــد اج ـت ـمــاع طـ ــارئ لـلـحـكــومــة
والـبــرملــان معًا يــوم األح ــد املــاضــي ،مــن أجل
ح ـش ــد «ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» مل ــواجـ ـه ــة مــا
سمته الــربــاط «اس ـت ـفــزازات البوليساريو».
وأع ـ ـلـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـغ ــرب ــي سـعــد
الدين العثماني ،عن بــدء التعبئة الشعبية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة إلع ـ ــام امل ـغ ــارب ــة
بتطورات ملف الصحراء ،فيما اعتبر وزير
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر
ب ــوري ـط ــة ،أن «االسـ ـتـ ـف ــزازات امل ـت ـك ــررة الـتــي
يقوم بها عناصر البوليساريو شرق الجدار
األمني ،تعتبر تطورات خطيرة للغاية».
ك ــذل ــك خ ــرج ــت ال ـح ـكــومــة امل ـغــرب ـيــة بـمــوقــف
م ـ ــوح ـ ــد ت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن إدان ـ ـ ـ ـ ـ ــة «االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــزازات
واملساومات التي تستهدف بعثة املينورسو
(بـعـثــة األم ــم املـتـحــدة لتنظيم اسـتـفـتــاء في
الصحراء الغربية) ،والتحركات العسكرية
وال ـح ـم ــات اإلع ــام ـي ــة لـلـبــولـيـســاريــو الـتــي
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـق ــان ــون ــي
والتاريخي للمنطقة شــرق الـجــدار األمني،
السيما في منطقتي بئر الحلو وتيفاريتي».
وف ــي مــوقــف الف ــت ه ـ ّـدد امل ـغــرب بــالـ ّ
ـرد بحزم
ع ـلــى ت ـح ــرك ــات ال ـبــول ـي ـســاريــو ف ــي املـنـطـقــة

أعلن العثماني عن
بدء التعبئة الشعبية
والسياسية والحزبية
البوليساريو كثّفت من
تحركاتها المخالفة
التفاقيات أممية

راض عن
ال ـع ــازل ــة ،خ ـصــوصــا أن ــه ب ــدا غ ـيــر
ٍ
مــوقــف األمـ ــم امل ـت ـحــدة وال ـق ــوى الــدول ـيــة من
تصرفات البوليساريو ،معتبرًا أن «تحركات
ّ
البوليساريو تشكل خرقًا مباشرًا لالتفاقات
الـعـسـكــريــة ،وتـحــديــا وتـهــديـدًا لــوقــف إطــاق
النار ،ومساسًا خطيرًا باالستقرار اإلقليمي».
ال ـبــرملــان امل ـغــربــي عـقــد بـ ــدوره جـلـســة طــارئــة
حول موضوع الصحراء ،خرجت منها قيادات
األح ــزاب املمثلة فــي مجلس ال ـنــواب بموقف
ال ـت ـنــديــد ب ـت ـحــركــات ال ـبــول ـي ـســاريــو ،غ ـيــر أن
الالفت في مواقف قياديي األح ــزاب حديثهم
عن احتمال التدخل العسكري من املغرب لرد
الوضع إلى طبيعته ،ما دامت األمم املتحدة عبر
بعثة «املينورسو» لم تردع الجبهة عن التحرك
في املناطق منزوعة السالح .وهكذا بات السؤال
مطروحًا «هــل تندلع حــرب في الصحراء بني
الجيش املغربي وقــوات البوليساريو بسبب
التطورات األخيرة واملتسارعة؟».
في هذا السياق ،قالت األمينة العامة للحزب
االشتراكي املوحد نبيلة منيب ،التي حضرت
ل ـقــاء رئ ـيــس الـحـكــومــة مــع زع ـمــاء األحـ ــزاب،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «امل ـغــرب مــن واجـبــه
ال ــدف ــاع ع ــن وح ــدت ــه ال ـتــراب ـيــة بـكــافــة السبل
الدبلوماسية املمكنة ،قبل أن يصل إلى آخر
امليدانية والعسكرية».
حل وهو املواجهة
ّ
ورأت أن «البوليساريو كثفت من تحركاتها
املخالفة التفاقيات األمم املتحدة في املناطق
مـنــزوعــة ال ـســاح ،ألنـهــا اسـتـشـعــرت انشغال
الـ ـب ــاد ب ــال ـح ــرك ــات االح ـت ـج ــاج ـي ــة ف ــي أك ـثــر
مــن مـنـطـقــة» ،مضيفة أن «تـكـلـفــة ال ـحــرب في
ال ـص ـحــراء سـتـكــون ثـقـيـلــة ،وأن عـلــى املـغــرب
الحذر من مخططات بعض األطراف الخارجية
التي ترغب في جر البالد إلى مستنقع الحرب
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ بـمــآالتـهــا
وتداعياتها السياسية واالجتماعية».
مــن جهته اعتبر أسـتــاذ الـعــاقــات الدولية
حديث
في جامعة وجــدة خالد شيات ،في
ٍ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «هـ ـن ــاك إش ـ ــارات
س ـل ـب ـي ــة مـ ــن أط ـ ـ ـ ــراف عـ ـ ــدة ت ـش ـج ــع جـبـهــة
ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو ع ـل ــى ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي مـلــف
الصحراء ،وأن هناك مبررات واقعية تدفعها
نحو ال ـحــرب» .وأوض ــح أن «البوليساريو
ّ
تـلــقــت إشـ ــارات سلبية مــن مــوقــف االتـحــاد
ّ
األفــري ـقــي ،ال سيما م ـفــوض الـسـلــم واألم ــن
الــذي كــان يـصـ ّـر على إقـحــام دور للمنظمة
األفريقية في النزاع ،وأيضًا تعيني الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ل ـجــون بــولـتــون
م ـس ـت ـشــارًا ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي وهـ ــو امل ـع ــروف
بميوله نحو البوليساريو ،بدليل الفرحة
التي ّ
عمت هذه األخيرة عند إعالن التعيني،
ً
فضال عن زيارة السفير األميركي ملخيمات
تندوف».
أما املبررات الواقعية للتصعيد ،فرأى شيات
أنها «تتمثل في أن البوليساريو ال ترى أفقأ
فــي امل ـس ــارات األمـمـيــة ،وتعتبر أن الضغط
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال يـ ـت ــواف ــق مـ ــع امل ـ ـسـ ــار األمـ ـم ــي
السلمي» ،مـبــرزًا أن «هــذا املـســار األمـمــي ذو
طبيعة سياسية مـتــوافــق حــولـهــا ،وه ــو ما
ال ي ـنــاســب ت ـص ــور ال ـبــول ـي ـســاريــو املـتـعـلــق
بانفصال الصحراء عن سيادة املغرب».
ورأى شيات أن «ردود الفعل التي أظهرها
امل ـغ ــرب بـمـخـتـلــف مــؤس ـســاتــه الــدسـتــوريــة
جــاءت متأخرة ،وأن مــا عـ ّـبــرت عنه الرباط
ك ــان يـتـعــن أن ي ـص ــدر م ـنــذ م ــدة طــوي ـلــة»،
مضيفًا أن «املغرب دولة تسعى إلى السالم،
خصوصًا مــع إخــوانـنــا الـصـحــراويــن ،لكن
إذا كــانــت ط ـبــول ال ـح ــرب سـيـعـلـنـهــا حـكــام
ال ـج ــزائ ــر ،ف ــإن ال ـح ــرب هـنــا تـصـبــح منطقًا
طبيعيًا».
ولفت إلــى أن «أي حــرب اليوم لن تكون مع
جبهة البوليساريو ،بل إنها حرب إقليمية
شــامـلــة ،وه ـنــاك أط ــراف كـثـيــرة تسعى إلــى
ذلــك» ،متابعًا بــأن «األمــر قد يبدو مناسبًا
للواليات املتحدة استراتيجيًا ،وأيضًا لدعم
ملف ترشيحها لكأس العالم لكرة القدم في
عام  2026في مقابل ملف املغرب ،لكن الذي
يتحمل املـســؤولـيــة كــامـلــة هــم مــن يتبنون
السياسات االنفصالية باملنطقة».

تقرير

واصـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
الـسـعــوديــة ارت ـك ــاب امل ـج ــازر فــي الـيـمــن ،مع
م ـق ـت ــل  16شـ ـخـ ـص ــا ،فـ ــي غـ ـ ـ ــارة ت ـض ــارب ــت
الـتـقــاريــر ح ــول مــا إذا كــانــت قــد استهدفت
مخيمًا للنازحني أو مبنى فيه حوثيني في
الحديدة ،غرب البالد .وكشف مصدر أمني
ف ــي مـحــافـظــة ت ـعــز ع ــن هــويــة مـنـفــذ عملية
اغتيال خطيب جامع العيسائي ،عمر دوكم،
ال ــذي تــوفــي أمــس اإلثـنــن مـتــأثـرًا بجراحه،
وذل ــك بـعــد ســاع ــات م ــن ن ـجــاة مــديــر شــركــة
النفط بساحل حضرموت ،محمد شريم ،من
محاولة اغتيال أول من أمس.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى تــاب ـعــة
لجماعة «أنصار الله» (الحوثيني) ،إن غارات
الـتـحــالــف اسـتـهــدفــت مخيمًا لـلـنــازحــن في
مديرية الحالي ،في الحديدة الساحلية ،ما
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من املدنيني
الـنــازحــن .وقــال الحوثيون إن  14شخصًا،
بينهم نساء وأطـفــال ،قتلوا ،باإلضافة إلى

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مـصــادر مطلعة فــي مجلس
ال ـن ــواب امل ـص ــري أن ه ـنــاك اتـجــاهــا
قويًا داخل ائتالف األغلبية النيابية
«دعم مصر» ،لطرح اقتراح بتعديل الدستور
مطلع دور االنعقاد التشريعي في أكتوبر/
تشرين األول املـقـبــل ،بـغــرض تـمــريــره بداية
العام  ،2019بحيث يشمل مجموعة من املواد
ال ـخــاصــة بـصــاحـيــات رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
ومد الفترة الرئاسية من  4إلى  6سنوات.
وق ـ ــال ـ ــت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث خ ـ ـ ــاص مــع
«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن رئـ ـي ــس االئ ـ ـتـ ــاف،
محمد الـســويــدي ،تــواصــل مــع بعض رؤســاء
الهيئات البرملانية لــأحــزاب غير املنضوية
تحت لواء االئتالف ،وعلى رأسها «املصريني
األح ــرار» و«الــوفــد» ،بـشــأن إب ــداء ال ــرأي حول
امل ـ ــواد امل ـق ـتــرحــة ل ـل ـت ـعــديــل ،ومـ ــدى إمـكــانـيــة
ت ـض ـم ـن ـهــا «ح ـ ـ ــذف قـ ـي ــد عـ ـ ــدم ج ـ ـ ــواز إعـ ـ ــادة
ان ـت ـخ ــاب رئـ ـي ــس الـ ـب ــاد ألكـ ـث ــر م ــن فـتــرتــن
رئاسيتني ( 8سنوات)» .وأضافت املصادر أن
ائتالف «دعم مصر» ،املشكل بمعرفة األجهزة
االسـتـخـبــاراتـيــة ،يتمسك بتعديل الــدسـتــور
خــال ال ــدورة التشريعية الحالية ،فــي ضوء
سيطرته الكاملة على مقاليد األم ــور داخــل
ال ـب ــرمل ــان ال ـق ــائ ــم ،ووج ـ ــود ت ـخ ــوف م ــن طــرح
التعديل أمام تشكيل جديد ملجلس النواب في
العام األخير من الوالية الثانية للرئيس عبد
الفتاح السيسي ،تحسبًا لحصول املعارضة
على كتلة تصويتية مؤثرة لعرقلة التعديل.
وأفادت املصادر بأن التعديل سيطاول املواد
املتعلقة بــدعــوة مجلس ال ـن ــواب إل ــى إج ــراء
انـتـخــابــات رئــاسـيــة مـبـكــرة ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طلب
م ــوق ــع م ــن أغ ـل ـب ـيــة أع ـض ــائ ــه ،ب ـح ـجــة م ــا قد
تحدثه من صــدام الحق بني سلطات الدولة،
فــي حــالــة ح ــدوث عــدم اسـتـقــرار سـيــاســي ،أو
وصول برملان يغلب على تشكيله معارضون
لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ع ـلــى خـ ــاف الــوضــع
الراهن .وأشارت املصادر النيابية إلى شمول
م ـســودة الـتـعــديــل امل ــادة الـخــاصــة بتحصني
منصب وزيــر الــدفــاع لــدورتــن رئاسيتني (8
س ـنــوات) ،اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ نفاذ الدستور
فــي الـعــام  ،2014باعتبار أن امل ــادة مرتبطة
بمدة واليــة رئيس الجمهورية ،مشيرة إلى
أنه «سيتم إعطاء املؤسسة العسكرية الحق

التعديل
الدستوري
المصري
رئاسة أبدية
وإلغاء تحصين وزير الدفاع

في ترشيح ثالثة أسماء ملنصب وزير الدفاع،
لـيـخـتــار الـسـيـســي مــن بـيـنـهــا» .وتــاب ـعــت إن
«التعديل يستهدف منح رئيس الجمهورية
حق إعفاء الحكومة من أداء عملها ،واختيار
ال ـ ـ ــوزراء ،ح ــال إقــال ـت ـهــم أو اسـتـقــالـتـهــم ،من
دون الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب وأخـ ــذ
مــوافـقــة أغلبية أعـضــائــه ،بحسب الــدسـتــور
الـ ـح ــال ــي ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ق ـي ــد إع ــان
رئيس الجمهورية للحرب ،أو إرسال القوات
املسلحة فــي مهمة قتالية إلــى خــارج حــدود
الــدولــة ،بتأييد أغلبية الـبــرملــان ،عــوضــا عن
موافقة ثلثي أعضائه».
وك ـ ـ ــان ع ـض ــو ائ ـ ـتـ ــاف األغ ـل ـب ـي ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
إسماعيل نصر الدين ،أعلن ،في فبراير/شباط
 ،2017إعداد اقتراح بتعديل  6مواد دستورية،
ت ـس ـمــح ب ـت ــرش ــح رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ــددًا
النهائيًا من املــرات ،بدعوى أنــه «ال غضاضة
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي م ـســألــة وضــع
دستور جديد أو تعديله ،إذ إن وضع دستور
جــديــد لـلـبــاد يـخـتـلــف عــن تـعــديــل الــدسـتــور

الـ ـق ــائ ــم» .ون ـص ــت امل ـ ــادة  226م ــن الــدس ـتــور
امل ُـص ــري ع ـلــى أن «ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،أو
لخمس أعضاء مجلس الـنــواب ،طلب تعديل
م ــادة أو أك ـثــر مــن م ــواد الــدس ـتــور ،متضمنًا
امل ــواد املـطـلــوب تعديلها ،وأس ـبــاب التعديل،
وف ـصــل ال ـبــرملــان ف ــي الـطـلــب خ ــال  30يــومــا،
مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب

التعديل سيطاول
مواد دعوة البرلمان
النتخابات مبكرة
الجيش سيكون له
الحق في ترشيح  3أسماء
لمنصب وزير الدفاع

ال ـت ـعــديــل ،وع ــرض ــه عـلــى الـشـعــب لالستفتاء
خالل  30يومًا من تاريخ املوافقة».
يذكر أن أحــاديــث التعديل الدستوري كانت
ظهرت بشكل واضح وصريح العام املاضي،
من خــال مشروع قانون تقدم به إسماعيل
نصر الدين ،قبل سحبه ،بعد ضجة شديدة
أث ـي ــرت خ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،وت ـح ــدي ـدًا بــدايــة
ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط ال ـع ــام امل ــاض ــي .وت ــم إغ ــاق
هــذا امللف مؤقتًا ،بعد زي ــارة رئيس مجلس
الـ ـن ــواب ،ع ـلــي ع ـبــد الـ ـع ــال ،إل ــى الـكــونـغــرس
األميركي ،والتأكيد على عدم وجود مخطط
ل ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــور ،وأن امل ـق ـت ــرح املـ ـق ــدم لم
يعرض للنقاش داخل البرملان املصري .كما
أن الـسـيـســي ت ـحــدث أي ـضــا ع ــن ع ــدم رغـبـتــه
ب ـت ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ل ـك ــن م ـخ ـط ــط ت ـعــديــل
ال ــدسـ ـت ــور ل ــم ي ـت ــوق ــف ،وك ـ ــان ه ـن ــاك ات ـجــاه
بتأجيل املوضوع فقط ،إلى حني االنتهاء من
االنتخابات الرئاسية ،خصوصًا بعد رفض
أميركي لهذه الخطوة.
وخ ــرج بـعــض املـقــربــن مــن الـنـظــام املـصــري،
وتـ ـح ــديـ ـدًا اإلعـ ــامـ ــي امل ـ ـقـ ــرب مـ ــن األجـ ـه ــزة
األمنية والسيادية ،عماد الدين أديــب ،ومن
بـعــده رئـيــس مكتبة اإلسـكـنــدريــة ،مصطفى
الفقي ،بنفس الرسالة تقريبًا ،وهي أن فترة
ال ـث ـمــانــي سـ ـن ــوات ل ـي ـســت كــاف ـيــة لـلــرئـيــس،
وف ـقــا لـلـنــص ال ــدس ـت ــوري ،الـ ــذي ي ـحــدد مــدة
والي ـ ــة ال ــرئ ـي ــس ب ــأرب ــع سـ ـن ــوات ،وأال تــزيــد
ف ـتــرات الــرئــاســة عــن فـتــرتــن ف ـقــط .وأش ــارت
مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار إلى أن
تصريحات أديب والفقي عبارة عن محاولة
الترويج ملسألة تعديل الدستور .لكن مصادر
م ـقــربــة م ــن دوائـ ـ ــر اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار أوض ـحــت
أن تـصــريـحــات أدي ــب والـفـقــي ج ــاءت مبكرة
لـلـغــايــة ،إذ إن ـهــا ص ــدرت حـتــى قـبــل اإلع ــان
الرسمي لنتيجة االنتخابات الرئاسية ،وهو
مــا قــد يكون لــه انعكاسات سلبية .وتابعت
امل ـص ــادر ،فــي حديثها لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن تراجع الحديث عن تعديل الدستور جاء
بسبب الرفض الغربي ،وتحديدًا األميركي،
مــوض ـحــة أن امل ـلــف جــاهــز ت ـمــامــا ،بــانـتـظــار
إشـ ـ ــارة انـ ـط ــاق م ـنــاق ـشــة األم ـ ــر وال ـت ـعــديــل،
وأن هــذا األمــر يتوقف على قــرار من القيادة
السياسية للدولة ،إذ ال يمكن تحريك امللف
بشكل منفرد تحت قبة البرملان ،ألن له أبعادًا
دولية وإقليمية .واعتبرت أن التغييرات في
اإلدارة األميركية ،عبر إقالة وزير الخارجية،
ري ـكــس ت ـي ـلــرســون ،مــؤشــر إي ـجــابــي لتمرير
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـع ــارض
التوجهات الحالية للنظام.
وأك ــدت امل ـصــادر أنــه تــم طــرح مسألة تعديل
ال ــدس ـت ــور امل ـص ــري ل ــدى دوائـ ـ ــر ف ــي اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ق ـبــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة في
مصر ،لكن الــرد جاء بأن هذه املسألة ليست
سـهـلــة ،وتـحـتــاج إل ــى تمهيد داخ ــل أمـيــركــا،
وه ــذا ربـمــا يفسر الـتـحــرك الـســريــع للتعاقد
مع شركات لتحسني صــورة النظام املصري
ه ـن ــاك .م ــن جــان ـبــه ،ق ــال خـبـيــر سـيــاســي في
م ــرك ــز «األهـ ـ ـ ـ ــرام» ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
مسألة تعديل الدستور أمــر غير سهل على
اإلط ــاق ،وإال لكان السيسي أقــدم على هذه
الـخـطــوة قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،حتى
تكون فترته الثانية ملدة  6سنوات وليس 4
سـنــوات كما ينص الــدسـتــور حــالـيــا .وأشــار
إلى أن مسألة تعديل الدستور حساسة لدى
املجتمع الــدولــي ،وتحديدًا أميركا وأوروبــا،
خ ـصــوصــا أن اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى ت ـعــديــل ج ــذري،
بـحـيــث ت ـكــون ال ـف ـت ــرات الــرئــاس ـيــة مـفـتــوحــة
وغير مقيدةُ ،يدخل مصر في تصنيف سيئ
للغاية ،مثل الصني.

سقوط تسعة جرحى .ونقلت وكالة «فرانس
برس» عن مصادر أمنية قولها إن  16يمنيًا
قتلوا في الغارة ،لكن املصادر أشارت إلى أنه
تم استهداف مبنى كان فيه تجمع للحوثيني
في الحالي .وقالت املصادر األمنية إن غارة
جــويــة أخ ــرى فــي املنطقة ذات ـهــا استهدفت
ً
مـنــزال يقيم فيه قـيــادي حوثي على أطــراف
مدينة الصالح .وتشهد املديريات الجنوبية
ملـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة تـ ـصـ ـعـ ـيـ ـدًا ب ــوتـ ـي ــرة
الضربات الجوية ،بالتزامن مع املواجهات
املتقطعة بني قوات يمنية موالية للشرعية
وم ــدع ــوم ــة م ــن ال ـت ـحــالــف ،وأخ ـ ــرى مــوالـيــة
للحوثيني.
إل ــى ذل ــك ،كـشــف مـصــدر أمـنــي فــي محافظة
ت ـعــز ع ــن ه ــوي ــة مـنـفــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال عمر
دوك ـ ـ ــم ،ال ـ ــذي ت ــوف ــي أمـ ــس اإلثـ ـن ــن م ـتــأث ـرًا
ب ـ ـجـ ــراحـ ــه ،بـ ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام مـ ــن إص ــاب ـت ــه
ب ـ ــرص ـ ــاص م ـس ـل ـح ــن أثـ ـ ـن ـ ــاء خ ـ ــروج ـ ــه مــن
مسجد وسط تعز .وقال املصدر ،لـ«العربي
الجديد» ،إنــه «وخــال  24ساعة من عملية
تنفيذ جــريـمــة مـحــاولــة اغـتـيــال عـمــر دوكــم
وقتل صديقه رفيق األكحلي تمكنت أجهزة
األم ـ ــن م ــن ت ـحــديــد ه ــوي ــة مـنـفــذ الـعـمـلـيــة».
وأضـ ــاف «الـقـتـلــة يـنـتـمــون إل ــى الـجـمــاعــات
املـتـطــرفــة ،ومـنـهــم املــدعــو أن ــس ع ــادل ،وهــو
أحد املتطرفني ونفذ  13عملية اغتيال ،وكان
عمر دوكم الرقم  14في سجل جرائم االغتيال
التي يقف خلفها أنس عادل وخليته».
وكــان مستشفى الــروضــة أعلن وفــاة الشيخ
عمر دوكــم متأثرًا بإصابته بالرصاص في
الـبـطــن وال ـك ـتــف وال ـس ــاق ،وأدت إل ــى نزيف

داخ ـلــي .وتـعــد واق ـعــة االغـتـيــال ه ــذه األول ــى
التي تستهدف خطيب مسجد في تعز بعد
سلسلة من عمليات االغتيال التي استهدفت
جنودًا وضباطًا في القوات اليمنية الشرعية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ح ـكــومــي فــي
ال ـي ـمــن ،لــوكــالــة «األنـ ــاضـ ــول» ،إن مسلحني
أطلقوا الرصاص على مدير شركة النفط في
ساحل حضرموت ،محمد شريم ،في مديرية
الــديــس الـشــرقـيــة .وأوض ــح أن الـهـجــوم أدى
إلى إعطاب السيارة ،فيما لم يصب املسؤول
ب ــأي أذى .وك ــان مسلحون اغـتــالــوا الشيخ
الصوفي ،عيدروس بن سميط ،عقب اقتحام
منزله في مدينة تريم بحضرموت ،أخيرًا.
وتشهد بعض مدن حضرموت انفالتًا أمنيًا

وعمليات اغتيال وقتل تستهدف مسؤولني
ح ـكــوم ـيــن وع ـن ــاص ــر ف ــي ال ـج ـيــش وقـ ــوات
األمــن ومــواطـنــن ،فــي ظــاهــرة امـتــدت أخيرًا
إلى أئمة املساجد ورجال الدين.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ح ـث ــت م ـن ـظ ـمــة «ه ـيــومــن
رايـ ـ ـت ـ ــس ووتـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـح ــوثـ ـي ــن عـ ـل ــى وق ــف

اتهمت «هيومن رايتس
ووتش» الحوثيين بانتهاك
قوانين الحرب

يمنيون ينقلون جثة أحد قتلى الغارات على الحديدة أمس (عبدو حيدر/فرانس برس)

هجماتهم الصاروخية ضد السعودية .كما
انتقدت الحصار الذي تفرضه الرياض على
الـيـمــن .واتـهـمــت «هـيــومــن راي ـتــس ووت ــش»،
فــي بـيــان أمــس اإلثـنــن ،الحوثيني بانتهاك
ق ـ ــوان ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،عـ ـب ــر إط ـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
بــالـسـتـيــة ع ـشــوائ ـيــا ع ـلــى م ـنــاطــق مــأهــولــة
بالسكان في السعودية .وقالت إن «هجمات
ال ـصــواريــخ البالستية غـيــر املــوجـهــة غالبًا
م ــا ت ـك ــون ع ـش ــوائ ـي ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي امل ــدى
البعيد ،حيث ال يمكنها استهداف األهــداف
العسكرية بــدقــة» .وأش ــارت إلــى أنــه «عندما
ُت ّ
وجه هذه الهجمات عمدًا أو عشوائيًا نحو
مناطق مأهولة بالسكان أو أهــداف مدنية،
فــإن ـهــا تـنـتـهــك ق ــوان ــن الـ ـح ــرب ،وق ــد يـكــون
الذين أمــروا بمثل هذه الهجمات مسؤولني
عن جرائم الحرب» .ونقل البيان عن املديرة
الـتـنـفـيــذيــة لـقـســم ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال
أفريقيا في املنظمة ،سارة ليا ويتسن ،قولها
إن «على الحوثيني أن يوقفوا فورًا هجماتهم
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـن ــاط ــق
املــأهــولــة بــالـسـعــوديــة» .وأضــافــت «مثلما ال
تبرر الغارات الجوية غير القانونية التي قام
بها التحالف هجمات الحوثيني العشوائية،
ال يـمـكــن لـلـسـعــوديــن اس ـت ـخ ــدام ص ــواري ــخ
ال ـح ــوث ــي ل ـت ـبــريــر إع ــاق ــة وص ـ ــول الـبـضــائــع
الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـس ـكــان امل ــدنـ ـي ــن» .وطــال ـبــت
«هيومن رايتس ووتش» القادة العسكريني
بـ«االلتزام بسياسة عدم استخدام الصواريخ
ال ـبــال ـس ـت ـيــة ذات ال ـت ــأث ـي ــرات ال ــواسـ ـع ــة فــي
املناطق املأهولة بالسكان».
(العربي الجديد ،األناضول ،فرانس برس)

شرق
غرب
ترامب يدعو بوتين
إلى البيت األبيض

أعـلــن ي ــوري يــوشــاكــوف ،مستشار
الرئيس الــروســي فالديمير بوتني
لشؤون السياسة الخارجية ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أن «ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد تــرامــب اق ـتــرح عـلــى بوتني
عقد قمة فــي البيت األبـيــض ،خالل
ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي ب ـي ـن ـه ـمــا ال ـش ـهــر
امل ـ ــاض ـ ــي ،قـ ـب ــل الـ ـ ـط ـ ــرد ال ـج ـم ــاع ــي
لــدبـلــومــاسـيــن روس مــن الــواليــات
املـتـحــدة» .لكنه أكــد أال اسـتـعــدادات
محتملة لعقد مثل هذه القمة ،بعد
طرد دبلوماسيني روس من أميركا،
م ـض ـي ـفــا «لـ ـق ــد ك ـ ــان ت ــرام ــب نـفـســه
ه ــو ال ـ ــذي اقـ ـت ــرح الـ ـلـ ـق ــاء» .وأعـ ــرب
يــوشــاكــوف عــن األم ــل فــي أن تعود
روس ـي ــا والـ ــواليـ ــات ّوامل ـت ـح ــدة إلــى
«الحوار الجدي والبناء».
(فرانس برس)

الهند تقطع اإلنترنت
عن كشمير
أم ـ ـ ــرت ال ـس ـل ـط ــات الـ ـهـ ـن ــدي ــة ،أم ــس
اإلثنني ،بإغالق املدارس ،كما قطعت
خدمة اإلنترنت عن منطقة كشمير
املتنازع عليها مع باكستان ،غداة
احـتـجــاجــات واشـتـبــاكــات أدت إلــى
مـ ـقـ ـت ــل  20شـ ـخـ ـص ــا وج ـ ـ ـ ــرح 200
املدنيني
آخــريــن ،بينهم العديد من
ُ
الــذيــن أصـيـبــوا فــي أعـيـنـهــم .وقـتــل
ث ــاث ــة ج ـن ــود ه ـن ــود و 13مـسـلـحــا
مشتبهًا بـهــم وأرب ـعــة مــدنـيــن ،في
سلسلة من االشتباكات في جنوب
سريناغار ،في أكثر األيام عنفا في
كشمير منذ عام .2016
(فرانس برس)
شينزو آبي إلى واشنطن
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي،
ش ـي ـن ــزو آب ـ ـ ــي ،أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،أن ــه
«ي ـع ـتــزم زي ـ ــارة ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
مــن  17إبــريــل/نـيـســان الـحــالــي إلــى
 20م ـ ـنـ ــه ،إلجـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
الــرئـيــس دونــالــد ت ــرام ــب» .وأض ــاف
أنـ ـ ــه «س ـي ـط ـل ــب مـ ــن تـ ــرامـ ــب إثـ ـ ــارة
ق ـض ـي ــة خـ ـط ــف كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
م ــواط ـن ــن ي ــاب ــان ـي ــن ف ــي امل ــاض ــي،
خــال اجتماعه املتوقع مــع الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون»،
في أواخر شهر مايو/أيار املقبل.
(رويترز)
اليساري ألفارادو
رئيسًا لكوستاريكا

استؤنف الترويج لتعديل الدستور بعد االنتهاء من االنتخابات الرئاسية (العربي الجديد)

رصد

تزايد اغتياالت اليمن ...والتحالف يقتل  16مدنيًا في الحديدة
تزايدت عمليات االغتيال
في المناطق الخاضعة
للشرعية في اليمن ،مع
وفاة خطيب جامع
العيسائي ،فيما نجا مدير
شركة النفط بساحل
حضرموت من هجوم

قضية

بدأت عجلة تعديل الدستور المصري تدور ،بعد فوز الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،بوالية رئاسية جديدة ،وذلك لمنح الرئيس الحق بإعفاء
الحكومة واختيار الوزراء من دون العودة إلى البرلمان
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مصالحة إريتريا أولوية رئيس الوزراء اإلثيوبي الجديد
للعالقة مع إريتريا أولوية
مطلقة لدى رئيس
الوزراء اإلثيوبي الجديد،
أبي أحمد علي ،الذي
قرر فتح حوار مع بلد
تصادم مع إثيوبيا
ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن الـ ـت ــرسـ ـب ــات اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ـ
اإلريترية ،طغت على خطاب رئيس الوزراء
اإلثيوبي الجديد ،أبي أحمد علي ،كأولوية
لحكمه ،لكنه قــرر اتـخــاذ خـطــوة إيجابية،
م ــن امل ـف ـتــرض مـســاهـمـتـهــا ف ــي إن ـه ــاء ملف
طويل من الخالفات والحروب بني البلدين
ع ـلــى امـ ـت ــداد ن ـحــو ن ـصــف قـ ــرن .ف ـقــد أعـلــن
ع ـلــي ،أم ــس االث ـن ــن ،ع ــن رغـبـتــه ف ــي إنـهــاء
ال ـخ ــاف م ــع إري ـت ــري ــا ،مــوضـحــا أن ــه «عـلــى
استعداد للجلوس مع الحكومة اإلريترية،
إلنـ ـه ــاء الـ ـخ ــاف ع ـب ــر الـ ـ ـح ـ ــوار» ،ودع ــاه ــا
إل ــى «م ـبــادل ـتــه ن ـفــس ال ــرغ ـب ــة» .وجـ ــاء ذلــك
خالل كلمة له أمــام البرملان ،بعد املصادقة
عـلــى تعيينه ،وأدائـ ــه الـيـمــن الــدسـتــوريــة.
وأوضح أن «الشعبني اإلريتري واإلثيوبي،
تربطهما عالقات قديمة ويجب إنهاء هذه
الخالفات» .وتشهد العالقات بني إثيوبيا
وإريـتــريــا تـفــاوتــا فــي طبيعتها ،وذل ــك إثر
ال ـح ــرب ال ـح ــدودي ــة ال ـتــي انــدل ـعــت بينهما
فــي مــايــو/أيــار  1998وتــوقـفــت ع ــام ،2000

بعد وساطة أفريقية قادتها الجزائر ،قبل
توقيع البلدين اتفاقية سالم في العام ذاته.
ون ـ ّـص ــت االت ـفــاق ـيــة ف ــي حـيـنــه عـلــى تكليف
قوات حفظ السالم من  60دولة ،بحفظ األمن
في «منطقة آمنة مؤقتة» ،على مساحة 25
كيلومترًا بني الجانبني .كما منحت محكمة
ال ـع ــدل الــدو ّل ـيــة ف ــي الهـ ــاي ف ــي ع ــام ،2002
إريتريا الحق في منطقة بادمي ،لكن ذلك لم
ِّ
يؤد إلى خروج القوات اإلثيوبية منها ،ما
ّ
ترك األبواب مفتوحة لتجدد الحرب في أي
لحظة بني البلدين ،كما حصل في يونيو/
حزيران من عام  ،2016وكاد أن يحصل في
سبتمبر/أيلول من عام .2015
جبهة مشتعلة

ولطاملا كانت الجبهة اإلريترية ـ اإلثيوبية
مشتعلة ،منذ عــام  ،1961أي التاريخ الذي
بـ ــدأت ف ـيــه إري ـت ــري ــا ،ال ـت ــي ك ــان ــت خــاضـعــة
للحكم اإلثيوبي ،حربها لنيل استقاللها،
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ع ـصــر االس ـت ـع ـم ــار اإلي ـطــالــي
ّ
للبلدين .تخللت معركة االستقالل ،حربان
أه ـل ـي ـتــان ف ــي إريـ ـت ــري ــا ،دام ـ ــت األولـ ـ ــى بني
عــامــي  1972و ،1974وال ـثــان ـيــة ب ــن عــامــي
 1980و .1981أدت الحربان األهليتان اللتان
بدأتا بخلفيات دينية ،بني مسلمي الساحل
اإلريـتــري ومسيحيي الجبال ،إلــى سيطرة
«الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا» ،وهي
تنظيم مــاركـســي ي ـقــوده أس ـيــاس أفــورقــي.
الحقًا تـحـ ّـول أفــورقــي إلــى زعيم وطني في
ال ـ ـبـ ــاد ،م ــع إع ـ ــان اس ـت ـق ــال إريـ ـت ــري ــا عــن
إثيوبيا رسميًا وفقًا الستفتاء شعبي ،في

عام  ،1993بعد سنوات من اعتماد «الجبهة
الشعبية لتحرير إري ـتــريــا» أس ـلــوب حــرب
الـعـصــابــات ،الـتــي دفـعــت الـقــوات اإلثيوبية
ّ
لخارج الـبــاد ،وقــد كلفت هــذه الحرب 230
ألف قتيل من الجانبني.
السد موحد للشعوب

أمـ ــا ف ــي شـ ــأن مـ ـش ــروع س ــد ال ـن ـه ـضــة ،فقد
وصفه رئيس الوزراء الجديد ،بأنه «املوحد
لـلـشـعــوب اإلث ـيــوب ـيــة» .ودع ــا عـلــي «جميع
الشعوب اإلثيوبية ،لالستفادة مــن الــروح
الــوحــدويــة الـتــي شكلها ه ــذا امل ـشــروع ،في
بناء النمو االقتصادي في البالد».
ك ـمــا صـ ــادق مـجـلــس الـ ـن ــواب اإلث ـي ــوب ــي ،في
تعيني أبي أحمد علي،
جلسة استثنائية ،على ً
أمس ،رئيسًا للوزراء ،خلفا مليريام ديسالني،
ال ــذي اس ـت ـقــال ،مــن رئــاســة االئ ـتــاف الحاكم
والحكومة ،في  15فبراير/شباط املاضي.
وص ـ ّـوت  478نائبًا مـ ّـمــن حـضــروا الجلسة
(م ــن إجـمــالــي  )547بــاإلجـمــاع عـلــى تعيني
علي ،رئيسا للوزراء ،وعقب ذلك أدى األخير
الـيـمــن الــدس ـتــوريــة .كـمــا سـبــق أن انتخبه

أعرب ديسالين عن
استعداده لدعم علي
ومواصلة خدمة بالده

مجلس االئتالف الحاكم ،رئيسًا جديدًا له،
يوم الثالثاء املاضي.
بـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ــرب ديـ ـس ــال ــن ،ع ــن اس ـت ـع ــداده
لدعم علي و«مواصلة خدمة بالده والقارة
األف ــريـ ـقـ ـي ــة» .وفـ ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
مقتضبة لديسالني ،خالل مراسم أقيمت في
مقر رئاسة الوزراء لتسلم علي مهامه .وقال
ديسالني« :سأعمل بكل ما أملك إلى جانب
رئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـجــديــد ،أن ــا مــا زل ــت شابًا
ويمكنني الـعـطــاء ،ســأخــدم بــادي والـقــارة
األفريقية في املحافل الدولية».
أما علي فقال إنه «سيقتدي بدور ديسالني
ف ــي االن ـت ـق ــال ال ـس ـل ـمــي ل ـل ـس ـل ـطــة» ،مـشـيـدًا
ً
باألخير قائال «لقد استطاع تحقيق السلم
واألمن ومواصلة النمو االقتصادي».
وأبي أحمد علي ( 41عامًا) ،سياسي مسلم
مــن قومية «األورومـ ـ ــو» ،وي ـتــرأس ،منذ 22
فبراير/شباط « ،2018الجبهة الديمقراطية
ل ـش ـعــب أورومـ ـ ـ ـ ــو» ،أحـ ــد أح ـ ـ ــزاب االئ ـت ــاف
الحاكم .ويتكون االئتالف ،الــذي تشكل في
 ،1989مــن« :جبهة تحرير شعب تيغراي»،
و«الـجـبـهــة الديمقراطية لشعب أوروم ــو»،
و«ال ـح ــرك ــة الــديـمـقــراطـيــة لـقــومـيــة أم ـه ــرا»،
إضافة إلــى «الحركة الديمقراطية لشعوب
جنوب إثيوبيا» .ويـضـ ّـم مجلس االئتالف
الـحــاكــم 180 ،عـضـوًا ،بــواقــع  45عـضـوًا من
ك ــل ح ــزب ف ــي االئـ ـت ــاف ،وه ــو أع ـلــى هيئة
ت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ،وي ـج ـت ـمــع مــرتــن
سنويًا ،وتوكل إليه مهمة اتخاذ الـقــرارات
الرئيسية في االئتالف.
(العربي الجديد ،األناضول)

ُ
انتخب مرشح حــزب يسار الوسط
الـحــاكــم فــي كــوسـتــاريـكــا ،كــارلــوس
أل ـفــارادو (ال ـصــورة) رئيسًا للبالد،
بـعــد ف ــوزه ف ــي ال ـ ــدورة الـثــانـيــة من
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــي جــرت
ي ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـ ــي ال ـب ـل ــد
الـ ــذي يـشـهــد ان ـق ـســامــا ح ــول زواج
املثليني والديانة .وأعلنت املحكمة
االن ـت ـخــاب ـيــة الـعـلـيــا أن ــه «ب ـعــد فــرز
أكثر من  95في املائة من األصوات،
حصل ألفارادو على  60.66في املائة
من األص ــوات ،في مقابل  39.33في
امل ــائ ــة ل ـخ ـص ـمــه الـ ـق ــس اإلن ـج ـي ـلــي
امل ـح ــاف ــظ فــابــري ـس ـيــو أل ـ ـفـ ــارادو (ال
تربطهما قرابة).
(فرانس برس)

نيجيريا :مقتل  15شخصًا
على أيدي «بوكو حرام»
أعـ ـل ــن م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي وكـ ــالـ ــة إدارة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي نـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا ،أم ــس
اإلثنني ،أن «مسلحني يشتبه بأنهم
أعـ ـض ــاء ف ــي ج ـمــاعــة ب ــوك ــو ح ــرام
امل ـت ـشــددة قـتـلــوا  15شـخـصــا ،في
هجوم وقع في مدينة مايدوغوري
شمال شرقي البالد» .وقال رئيس
فريق التدخل السريع في الوكالة،
ب ـي ـلــو دامـ ـب ــات ــا ،إن « 68شـخـصــا
أص ـي ـب ــوا ف ــي ال ـه ـج ــوم ال ـ ــذي وقــع
في وقت متأخر من مساء األحــد».
وهـ ـ ـ ــذا أك ـ ـبـ ــر ه ـ ـجـ ــوم فـ ــي امل ــدي ـن ــة
مـ ـن ــذ قـ ــالـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األس ـ ـبـ ــوع
املاضي إنها تجري محادثات مع
املسلحني.
(رويترز)
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يبــدو أن مضــي االتحاد األوروبي في مزيد من الخطوات التصعيدية ضد روســيا ،لن يكون ممكنًا في ظــل تبني ألمانيا نهجًا مرنًا
مدفوعًا باالنقســام داخلها إزاء روســيا .وكان الفتًا عدد الدبلوماســيين الروس الذين قامت برلين وباريس بطردهم مقارنة بدول
أصغر ،ما عكس ،ولو جزئيًا ،عجز األوروبيين عن تبني استراتيجية موحدة

احتماالت التصعيد األوروبي تتراجع

االنقسام األلماني ينقذ روسيا
ناصر السهلي

رغــم تصريــح رئيــس االتحــاد
األوروبــي ،دونالــد توســك ،بأنــه
ال يســتبعد اتخــاذ «إجــراءات
أخرى» ضد روسيا على خلفية اتهامها
بتســميم الجاســوس الروســي الســابق،
ســيرغي ســكريبال وابنتــه يوليــا علــى
األراضــي البريطانيــة ،إال أن ذلــك قــد ال
يكــون ممكنــا ،جــراء وجــود انقســامات
أوروبيــة وحتــى داخليــة وطنيــة فــي مــا
يتعلــق بتبنــي «اســتراتيجية موحــدة».
وجــاء موقــف وزيــر الخارجيــة األملانــي
هايكــو مــاس ،يــوم األحــد املاضــي،
والــذي أكــد فيــه االنفتــاح علــى الحــوار
مــع موســكو ،ليعــزز املخــاوف ،نظ ـرًا ملــا
تمثلــه أملانيــا مــن ثقــل داخــل االتحاد من
جهــة ،مــا يجعــل موقفهــا حاســمًا بشــأن
حــدود الــرد األوروبي ،ونظرًا ملا يجســده
الجــدل داخلهــا فــي مــا يتعلــق بالجدوى
السياســية واالقتصاديــة ملقاطعــة
موســكو من انعكاس لالنقســامات داخل
دول أوروبيــة بشــأن كيفيــة التعاطــي مع
روسيا.
وتفيــد مصــادر أوروبية خاصــة ،تحدثت
مــع «العربــي الجديــد» ،بأنــه «رغــم
املحــاوالت ،إال أن االتحــاد األوروبــي
يعيش مأزقًا حقيقيًا في انتهاج سياســة
واضحــة مــع موســكو ،فبعــض املواقــف
غيــر املتحمســة للعقوبــات تعكــس أزمــات
داخليــة فــي دول االتحــاد األوروبــي».
ويشــير أحد املصادر إلى أن «كثر وجدوا
غرابــة فــي تهنئــة (رئيــس املفوضيــة)
جــان كلــود يونكــر لـ(الرئيــس الروســي)
فالديميــر بوتــن بالفــوز باالنتخابــات
األخيرة « .وكان الفتًا عدد الدبلوماسيني
الــروس الذيــن قامــت برلــن وباريــس
بطردهــم مقارنــة بــدول أصغــر ،مــا عكس،
لــو جزئيــا ،عجــز األوروبيــن عــن تبنــي
استراتيجية موحدة.
وفــي الســياق ،يقــول كبيــر الباحثــن فــي
مركــز الدراســات الدوليــة فــي كوبنهاغــن،
هانــس مورتنســن ،إنــه «حني ال يســتطيع
االتحــاد األوروبــي اتخــاذ موقــف جماعي
مــن الــروس ،فــإن هــذا ينــم بالفعــل عــن
انقســامات داخــل االتحــاد تجاه روســيا».
ويلفــت إلــى أن األزمــة األخيــرة تظهــر
«االســتثمارات الروســية طويلــة النفــس
يمينــا ويســارًا فــي دول االتحــاد» ،فيمــا
يرى رئيس مركز الدراسات العسكرية في
جامعــة كوبنهاغــن ،هينريــك بريتنباوك،
أن «بعــض الــدول والقــوى لــم تفهــم بعــد
خطورة املوقف».
فــي مــوازاة ذلــك ،يلعــب الــروس ،بــرأي
خبــراء فــي سياســات الكرملــن ،علــى
تناقضــات األوروبيــن .وهــو مــا ّ
يفســر

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

دخلــت أزمــة الوقــود فــي الســودان
يومهــا الرابــع ،فيمــا تبادلــت
الحكومــة وأصحــاب محطــات
الوقــود االتهامــات بالتســبب فــي األزمة ،التي
أدت إلــى ظهــور ســوق ســوداء للمنتجــات
البترولية .وتزامنت األزمة مع دخول مصفاة
«الجيلــى» ،شــمال الخرطــوم ،فــي صيانــة
دوريــة منــذ مــارس/آذار املاضــي ،فيما ســعت
شركات التوزيع للحصول على حصصها من
ميناء بورتسودان الواقع على البحر األحمر،
مــا تســبب فــي تأخــر ونقــص اإلمــدادات ،وفــق
أصحاب محطات للوقود في العاصمة.
لكــن وزارة النفــط اتهمــت ،فــي بيــان ،أمــس،
وكالء هــا فــي محطات الخدمــة بالتالعب في
الحصــص اليوميــة ،مشــيرة إلــى أنها بصدد
معاقبة الشركات املخالفة بعقوبة تصل إلى

ســحب الترخيــص فــي حــال تكــرار التالعــب.
وقــال وزيــر النفــط والغــاز ،عبــد الرحمــن
عثمــان ،فــي تصريــح خــاص لـ ـ «العربــي
الجديــد» ،إن هنــاك حاجــة إلــى آليــة للرقابــة،
مضيفــا أن الــوزارة وفــرت نحــو  5آالف طــن
مــن الوقــود (بنزين وغازولني) وزادت نســبة
املخصص للواليات بحوالي .%40
وتابع« :املواد البترولية متوفرة ،إال أن هناك
تالعبــا فــي الحصــص مــن بعــض الــوكالء
والشركات» ،معتبرا أن توقف مصفاة النفط
لم يؤثر على الحصص .وتستهلك الخرطوم
نحــو  2700طــن مــن الغازولــن يوميــا ،وفــق
بيانات وزارة النفط.
ّ
ورغــم تأكيــد الوزيــر الســوداني توفــر
اإلمــدادات ،إال أن جولــة لـ ـ «العربــي الجديــد»
فــي مــدن العاصمة الثــاث (الخرطوم ،بحري،
أم درمــان) أظهــرت إغــاق أغلــب املحطــات
وتوقفهــا عن العمل ،فيما تكدســت الســيارات

أمام املحطات التي باشرت العمل .وقال عمال
فــي محطــات الوقــود ،لـ ـ «العربــي الجديــد»،
إن تأخــر وصــول الناقــات فاقــم مــن األزمــة،
مشــيرين إلــى أن الكميــات التي تصل ال تكفي
الغــرض ،مــا أدى إلــى إغــاق املحطــات تفاديــا
ملشادات من قبل املواطنني .ومع تفاقم األزمة،
ظهــرت ســوق موازيــة (ســوداء) فــي الواليــات،
يبــاع فيهــا غالــون البنزين بقيمــة  200جنيه،
بينما يبلغ سعره رسميا نحو  28جنيها.
وكانــت الحكومــة قــد قــررت ،العــام املاضــي
 ،2017الخــروج مــن تجــارة املــواد البتروليــة،
فــي إطــار تحريــر اســتيراد وتجــارة هــذه
الســلعة ،بدعوى خلق منافســة عادلة تحقق
الوفرة وبأسعار معقولة في األسواق.
ووجهــت رئاســة الجمهوريــة آنــذاك بوضــع
الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لتفــادي أي
ســلبيات قــد تحــدث نتيجــة تطبيــق خــروج
الحكومــة مــن تجــارة النفــط ،خاصــة أن دور

أخبار

تسهيالت إيرانية

الــوزارة بــات ينحصــر فــي وضــع اإلجــراءات
والسياسات والضوابط.
وأعدت وزارة النفط مؤخرا دراسة عن حجم
اســتهالك الســودان مــن املــواد البتروليــة،
مقــدرة إيــاه بنحــو  5.8ماليــن طــن ســنويًا،
تصــل نســبة الكميــات املســتوردة منهــا إلــى
نحــو  .%29وتعمــل مصفــاة الجيلــى بطاقــة
تكريرية قدرها  90ألف برميل يوميًا.
ومع اســتمرار نقص املعروض من املنتجات
البتروليــة ،تزايــدت تكهنات بإقدام الحكومة
علــى زيــادة األســعار ،وهــو مــا نفــاه عبــد
الرحمن ضرار ،وزير الدولة في وزارة املالية
والتخطيط االقتصادي.
وقــال ضــرار ،فــي تصريحــات صحافيــة،
إن األزمــة ترجــع إلــى عــدم وجــود مخــزون
يكفــي حاجــة البــاد ،ويســتخدم خــال فتــرة
الصيانــة ،متوقعــا انقضــاء األزمــة بنهايــة
إبريل/نيسان الجاري.

تكــرار الكرملــن مــرات عديــدة ،ردًا علــى
اتهــام روســيا بتســميم ســكريبال ،أن
«الغرب مذنب حتى يثبت العكس» .وسط
هذه األزمة ،تتركز العيون األوروبية على
أملانيا وجدلها الداخلي بشأن املوقف من
روســيا نظرًا للموقع الذي رســمته أملانيا
لنفســها عقــب الوحــدة ،أي قبــل نحــو 30
ســنة ،كزعيمــة قويــة لالتحــاد األوروبــي،
وبالتالــي فــإن تعقيدات العالقة الروســية
 األملانية «تؤثر كثيرًا في مواقف أوروبامن روسيا».
كما أنه بعيدًا عن أن بوتني استطاع خالل
األعــوام املاضيــة نســج عالقــات متميــزة

مــع أحــزاب وحــركات مــن أقصــى اليمــن
واليســار ومعارضــي املؤسســات القائمــة
فــي دول عديــدة بالقــارة ،فــإن مصالــح
اقتصادية متشابكة ومؤثرة تبدو معيقة
فــي الحــزم األوروبــي ،واألملانــي تحدي ـدًا،
ّ
تجاه روســيا .وعلى الرغم من أن حكومة
أنجيال ميركل اعتبرت تســميم ســكريبال
وابنته على األراضي البريطانية «اعتداء
علــى الســيادة البريطانيــة ويهــدد أمــن
الجميــع» ،لكنهــا تواجــه قــراءات أخــرى
غاضبــة ،تختــزل ما لدى بقية األوروبيني
داخليًا من انقسامات.
ويبدو أن تأزم العالقة األوروبية الغربية

الفروف :يتصرفون كاألطفال

وصــف وزيــر الخارجية الروســي ،ســيرغي الفروف ،ما تقــوم به واشــنطن ولندن بـــ «تصرفات
أطفال» ،مشــيرًا إلى ّ
أن موســكو ستســتمر في تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» في عالقاتها
مع الدول الغربية

الفروف ينفي المسؤولية عن األزمة ()Getty

لكــن شــركاءنا يفعلــون ذلــك» .وتابــع
الفروف ،عن الحروب الدبلوماســية بني
روســيا والغــرب« ،تتقلــص فــرص مثــل
هذا الحوار بســبب طرد الدبلوماســيني
تحــت ذرائــع مفتعلــة .إلــى أي مــدى
سنصل جميعنا ،ال يعتمد علينا».
ّ
واعتبــر أن التســميم «قــد يكــون لصالــح
الحكومــة البريطانيــة التــي كانــت فــي
وضــع غيــر مريــح لجهــة عجزهــا عــن

اإليفاء بوعودها للناخبني حول شروط
بريكســت» .وقــال «قــد يكــون ذلــك أيضــا
لصالح أجهزة االستخبارات البريطانية
ّ
املعروفة بأن لديها تصريحا بالقتل».
وشــدد الفــروف علــى أن موســكو لــم
يكــن لديهــا أي دافــع عشــية االنتخابــات
الرئاســية ،وقبــل أشــهر قليلــة مــن
نهائيــات كأس العالم ،التي تســتضيفها
روسيا ،لتسميم العميل السابق .وانتقد
قــرار دول غربيــة طــرد دبلوماســيني
ً
روس ،مــا يســتدعي ردًا مماثــا مــن
موســكو .وقــال «عندمــا ال يملكــون أدلــة
(علــى تــورط موســكو فــي التســميم)
ينتقمــون مــن الدبلوماســيني» ،مضيفــا
ّ
أن روســيا ستســتمر فــي تطبيــق مبــدأ
«املعاملــة باملثــل» في عالقاتها مع الدول
الغربيــة .واتهــم بريطان ّيــا والواليــات
املتحــدة وحلفاءهمــا بأنهــم «تخطــوا
كل اللياقــات ،ويلجــؤون إلــى أكاذيــب
وتضليــل إعالمــي واضــح وصريــح».
وأشــار إلــى أن لــدى روســيا «الكثيــر مــن
التســاؤالت» حــول هذه القضيــة ،معتبرًا
أن «عــدم قــدرة بريطانيــا علــى الــرد
ّ
ســيعني أن هــذا كلــه ليس ســوى اختالق
ال بل استفزاز صارخ».
وكانــت موســكو قــد طالبــت ،أول مــن
أمس ،منظمة حظر األسلحة الكيميائية
بتســليمها معلومــات تتعلــق بقضيــة
تسميم سكريبال.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

االتحاد األوروبي
يعيش مأزقًا حقيقيًا
في انتهاج سياسة
واضحة مع موسكو
مــع روســيا أعطــى فــي عطلة عيــد الفصح
دفعة ملسيرات حركة السالم األملانية ضد
ســباق التســلح وحلــف شــمال األطلســي،
للدعــوة إلــى «وقــف التوتــر مــع روســيا»،
وهــو املوقــف الــذي ّ
عبــر عنــه وإن بطريقــة
أخــرى وزيــر الخارجيــة األملانــي .األخيــر
قــال ،بحســب مــا أوردتــه وكالــة «فرانــس
بــرس« :نحــن بحاجة إلى روســيا كشــريك
مــن أجــل تســوية نزاعــات إقليميــة ،ونــزع
الســاح ،وكركيــزة مهمــة للنظــام املتعــدد
األطــراف» .وأضــاف «لهــذا الســبب نحــن
منفتحــون علــى الحــوار ونأمــل فــي إعادة
بناء الثقة شــيئا فشــيئًا إذا كانت روســيا
مستعدة لذلك».
مــن جهتــه ،يعتبــر حــزب الخضــر (يســار)
علــى لســان املتخصــص بالعالقــات
الخارجيــة يورغــن ترتــن ،أن مــا يجــري
«تخريــب للحــوار الدبلوماســي مــع
موســكو ويدفــع نحــو حــرب بــاردة
جديــدة» ،مســتندًا إلــى أنــه «ال توجــد
أدلــة علــى أن روســيا هــي التــي ســممت
ســكريبال وابنتــه» .املوقــف نفســه يتخذه
املفــوض األوروبــي الســابق فــي الحــزب
االجتماعــي الديمقراطــي األملانــي (يســار
الوســط) ،غونتــر فيرهوغــن ،الــذي اعتبــر
أن العقوبــات بحــق موســكو «يجــب أن
تعتمد على حقائق وليس افتراضات».
وبالرغــم مــن تحذيــر خبــراء أملــان ،مثــل
كبيــرة باحثــي الفكــر والسياســات
الخارجية سارا باغونغ ،من أن ما يجري
يتــم «وفــق محــددات لعبــة بوتــن ،إذ رغــم
كل الســنوات األملانية في تحسني العالقة
مــع روســيا يصعــب أن تجــد وصفــة للــرد
علــى اســتفزازات الرجــل الخطيــرة» ،إال
أن آخريــن ال يــرون األمــر كذلــك .وزيــر
الخارجيــة الســابق ،ســيغمار غابرييــل،
إلــى جانــب ساســة أملــان مؤثريــن ،يلتقــي
هذه املرة مع حزبي «دي لينكا» اليساري
وبرملانيــن مــن «البديــل ألجــل أملانيــا»
املتشــدد فــي انتقــاد العقوبــات وطــرد
الدبلوماســيني الــروس .وليــس بعي ـدًا
يبــرز اســم فولفانــغ كوبيكــي ،مــن الحــزب
الديمقراطــي الحــر ،مثي ـرًا ضجــة بطلبــه
رفــع العقوبــات عــن روســيا ،وتصريحــه
عــن قضيــة ســكريبال بأنهــا «مقلقــة
إليجــاد حلــف شــمال األطلســي لعــدو مــن
أجل تشريع وجوده».
وتتعالــى األصــوات ،بشــكل خــاص فــي
املناطــق الشــرقية (جمهوريــة أملانيــا

الديمقراطيــة ســابقًا) ،التــي تدعــو إلــى
«تطبيــع العالقــة مــع روســيا» ،وســمعت
بشــكل أكبــر فــي واليــة تورينغــن مــن
معظــم األحــزاب فيهــا .كمــا واجــه رئيــس
وزراء واليــة ساكســونيا األصــوات
املنتقــدة للمقاطعــة باعتبارهــا «غيــر
فعالــة ،واحتمال تأثيرها ينخفض يومًا
بعد يوم».
حتى حزب االتحاد املسيحي االجتماعي
فــي بافاريــا ،الشــقيق للديمقراطــي
املســيحي بزعامــة ميــركل ،ليــس بعي ـدًا
عــن ذلــك .وزيــر الداخليــة الحالــي،
هورســت ســيهوف ،وهــو رئيــس وزراء
بافاريا الســابق ،واملعروف بأنه صاحب
العالقــة الجيــدة بالرئيــس ،طالــب بدوره
بالتخلص التدريجي من العقوبات على
روسيا.
وقــد ســبق للحــزب الديمقراطــي الحــر،
أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ،أن طالــب
علــى لســان كريســتيان ليندنــر ،باســم
«الواقعيــة» ،بأبعــد مــن ذلــك ،إذ قــال إنــه
يتعــن علــى «أملانيــا أن تقبــل تدريجيــا
ضــم روســيا للقــرم» .ويســتند معارضــو
تأزيم العالقة مع روسيا إلى أن املقاطعة
االقتصاديــة «يتحملهــا األملــان أكثــر مــن
غيرهــم» ،باعتبــار أن  40فــي املائــة مــن
صادرات أوروبا إلى روســيا هي أملانية.
وفــي اســتطالع رأي أجرتــه مؤسســة
كوربــر ســتيفتونغ فــي هامبــورغ،
املتخصصــة فــي الدراســات واألبحــاث
والحــوار الدولــي ،فــي أكتوبــر /تشــرين
األول ُ ،2017يظهر  32في املائة من األملان
رغبتهم بتوثيق العالقة بروسيا ،مقابل
 42فــي املائــة فضلوا أميركا .االســتطالع
يعــزز أيضــا املخــاوف مــن اســتمرار
«املقاطعة االقتصادية» لروسيا.
علــى الرغــم مــن كل ذلــك ،فــإن ميــركل،
صاحبــة الخبــرة منــذ أيــام «أملانيــا
والثقافــة
باللغــة
الديمقراطيــة»
الروســيتني ،ترفــض االنتقــادات وتعتبــر
أن موقفهــا يســتند إلــى القانــون الدولي.
بــل تذهــب الصحــف ،مثــل ديــر شــبيغل
ودي فيلــت ،للقــول إن «موقفهــا مســنود
باالســتطالعات الشــعبية التــي تــرى أن
بوتني يشكل تهديدًا أمنيًا عامليًا».
وتؤكــد الباحثــة الخبيــرة فــي دراســات
أوروبــا الوســطى والشــرقية ،ســارا
باغونــغ ،لصحيفــة «إنفارمشــيون»
الدنماركيــة ،يــوم األحــد املاضــي ،أنــه
«رغــم أن نحــو  80فــي املائــة مــن الشــعب
األملانــي يــرون بوتــن تهدي ـدًا ،إال أنــه
يجــب أن ال ننســى أن نحــو  60فــي
املائــة هــم أقــرب للتعــاون مــن أجــل رفــع
العقوبــات» .وتضيــف «لكــن واقعيــة
رفعهــا مســتحيلة ،فاالتحــاد األوروبــي
ســيفقد مــاء وجهــه تمامــا ،إذا لــم يحــدث
تغييــر كبيــر فــي عمليــة مينســك للســام
(الخاصة بأوكرانيا)».

دعا محمد باقر نوبخت ،املتحدث
باسم الحكومة اإليرانية ،إلى تبني
تسهيالت استثمارية من أجل دعم
اإلنتاج املحلي ،الذي يمثل ضرورة
حيوية.وقال نوبخت في تصريح
لوكالة «إرنا» ،إن العام اإليراني

الجاري (بدأ في  21مارس /آذار)
يعد عام دعم السلع ،مشيرًا إلى
أهمية نمو السلع من حيث الكمية
والنوعية.
خط سياحي في نهر النيل

أعلنت وزارة النقل املصرية عن
توقيع عقد تشغيل خط سياحي
نهري يربط بني مدينتي أسوان
(جنوب مصر) ووادي حلفا
(شمال السودان) .ووفق البيان،
الصادر مساء األحد ،فإن تشغيل
هذا الخط «يعكس حيوية وتكامل
املصالح بني البلدين ،وقدرتهما
على استحداث شراكات ناجحة
تدفع العالقات بينهما ملزيد من
التقدم» .وفي كلمة عقب التوقيع،
قال وزير النقل املصري هشام
عرفات إن «الخط يعتبر النواة
األولى في الخط املالحي النهري
الذي يربط البحر املتوسط
ببحيرة فيكتوريا» .ومشروع
الربط بني بحيرة فيكتوريا (أكبر
بحيرات أفريقيا) والبحر املتوسط
عبر نهر النيل ،تم اإلعالن عنه
في  ،2015من جانب القاهرة،
لتعظيم استفادتها من النهر،
حيث يتيح املمر سهولة في
نقل البضائع والسلع واملنتجات
الزراعية والحيوانية بني دول
حوض النيل ( 11دولة) .ويأتي
التوقيع بعد توصيات أصدرها
االجتماع الرباعي بني وزيري
خارجية ورئيسي مخابرات مصر
والسودان بالقاهرة ،في فبراير/
شباط املاضي ،لتذليل أية عقبات
بني البلدين ،وكان من بينها بحث
الفرص املتاحة للمالحة النهرية.

مسيرة لحركة السالم األلمانية في فرانكفورت األحد ضد سباق التسلح (فرانك رومبرهورست/فرانس برس)

تسميم سكريبال لـ«صالح» لندن

اتهــم وزيــر الخارجية الروســي ،ســيرغي
الفــروف ،الواليــات املتحــدة وبريطانيــا
بأنهمــا فقدتــا صوابهمــا ،معتب ـرًا
أن تســميم العميــل الروســي املــزدوج
الســابق ،ســيرغي ســكريبال ،وابنتــه
يوليــا ،فــي بريطانيــا قد يكون «لصالح»
لنــدن بعــد تحويل انتباه الرأي العام عن
بريكست.
وتفاقــم الخــاف بــن موســكو والغــرب،
بســبب قضيــة تســمم ســكريبال ،وطــرد
الجانبــن أكثــر مــن  150دبلوماســيًا ،مــن
أكثــر مــن  20دولــة .وتتهــم لندن موســكو
باملســؤولية عــن تســميم ســكريبال
( 66عامــا) ،وابنتــه يوليــا ( 33عامــا)،
باســتخدام غــاز األعصــاب ،فــي منطقــة
سالزبري ،جنوبي إنكلترا ،في  4مارس/
آذار املاضي ،األمر الذي تنكره موسكو.
ودافــع الفــروف ّ ،أمــس اإلثنــن ،عــن
بــاده ،معتب ـرًا أنهــا «غيــر مســؤولة»
ّ
عــن تصاعــد الخــاف مــع الغــرب .وشــن
هجومــا بعــد إجــراءات لندن وواشــنطن
وحلفائهمــا بحــق موســكو ،على خلفية
قضيــة تســمم ســكريبال .وقــال «فــي
زمــن الحــرب البــاردة كانــت هناك بعض
القواعــد ،لكــن اآلن فقــدت بريطانيــا
صوابهمــا،
املتحــدة
والواليــات
وتتصرفــان كاألطفــال» .وأضــاف «كمــا
كانــوا يقولــون فــي الطفولــة ،مــن بــدأ
ً
ً
أوال ،يجــب أن يتوقــف أوال .ونحــن ال
نريــد أن نتشــبه بتصرفــات األطفــال،

أزمة وقود في السودان
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صكوك تركية

ّفوض مجلس أسواق املال التركي،
ذراع اإلقراض اإلسالمي ،بنك
زراعات الذي تديره الدولة بإصدار
صكوك بقيمة  500مليون دوالر
بالخارج .وبحسب نشرة املجلس،
وفق وكالة رويترز ،أمس اإلثنني،
سيصدر الصكوك زراعات
كاتيليم فارليك كيراالما لصالح
البنك اإلسالمي زراعات كاتيليم
(البنك الزراعي التشاركي).
تراجع ثقة المصنعين
اليابانيين

()Getty

أسعار البنزين في
قطر والكويت
األقل خليجيًا

أظهــرت بيانــات تســعير البنزيــن فــي دول الخليــج العربــي لشــهر إبريــل /نيســان الجــاري ،أن الكويــت وقطــر األقل في األســعار ،بينما جــاءت اإلمارات في
صدارة الدول التي فرضت أسعارًا هي األعلى خليجيًا .وبلغ سعر لتر البنزين املمتاز في محطات التوزيع اإلماراتية ما يعادل  0.63دوالر ،تلتها ُعمان بـ
 0.56دوالر ،ثم السعودية  0.54دوالر والبحرين  0.53دوالر ،ثم قطر  0.49دوالر ،وأخيرا الكويت  0.34دوالر .وخفضت قطر أسعار البنزين للشهر الجاري
بعد ست زيادات متتالية ،ما يشير إلى تالشي تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية واإلمارات والبحرين ومصر على الدوحة في  5يونيو/حزيران
 .2017ورغم أكثر من عامني على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج ،تبقى املنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص األسعار في العالم.

قال بنك اليابان املركزي إن مؤشر
ثقة املصنعني اليابانيني في الربع
األول من العام الحالي تراجع إلى
 24نقطة ،مقارنة بالربع األخير من
العام املاضي عند  26نقطة وذلك
ألول مرة منذ عامني .وعزا البنك،
أمس اإلثنني ،هذا التراجع إلى قوة
الني الياباني والتخوف من احتمال
نشوب حرب تجارية بني الصني
والواليات املتحدة .ويمثل املؤشر
الذي يشمل نحو عشرة آالف
شركة نسبة الشركات املتفائلة إزاء
أداء أعمالها التجارية محسومة
منها نسبة تلك املتشائمة.

ليبيا 1.85 :مليون موظف بال رواتب منذ  3أشهر
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تواصلــت معانــاة  1.85مليــون موظــف حكومــي فــي
ليبيــا ،مــن تأخــر صــرف رواتبهــم للشــهر الثالــث علــى
التوالــي خــال العــام الجــاري .وقــال الناطــق الرســمي
باســم املجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي
محمد الســاك في تصريحات لـ «العربي الجديد» ،إن
هنــاك إجــراءات يتــم اإلعداد لها بني املجلس الرئاســي
وديــوان املحاســبة بشــأن صــرف الرواتــب فــي القريب،
مرجحًا أن يكون السبب التأخر إداري.
ومــن جانبــه ،قــال مديــر إدارة امليزانيــة بــوزارة املاليــة

محمــد أســماعيل فــي اتصــال هاتفــي مــع «العربــي
الجديــد» ،إن رواتــب شــهري ينايــر /كانــون الثانــي
وفبرايــر /شــباط تمــت إحالتهمــا بالفعــل إلــى مصــرف
ليبيــا املركــزي .ولــم يعلــق أي مســؤول مــن املصــرف
املركزي الواقع بالعاصمة طرابلس (املعترف به دوليًا)
على سبب تأخير صرف الرواتب للشهرين األولني من
العام الجاري .ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي
مميــز لــكل مواطــن فــي الدولــة ،يســتخدم فــي صــرف
الرواتــب ويســتهدف منــع صرفهــا لــذات الشــخص فــي
أكثــر مــن جهــة حكوميــة ،باإلضافــة إلــى منــع االزدواج
الوظيفــي .ولــم يعتمــد مشــروع موازنــة ليبيــا للعــام

الحالــي  2018حتــى اآلن ،والتــي تتجــاوز  42.5مليــار
دينار ليبي ،ما يعادل  31.05مليار دوالر بسبب الجدل
الدائــر بــن حكومــة الوفــاق الوطني والحكومــة املوازية
شرق البالد ،وتعتمد ليبيا موازنتها في مطلع كل عام.
ودفعــت الخزينــة العامــة للدولــة ضريبــة الخالفــات
السياســية واألمنيــة التــي شــهدتها البــاد خــال
الســنوات املاضيــة حيــث تــآكل االحتياطــي النقــدي
بشكل متسارع خالل السنوات األخيرة.
وقــال مــدرس لغــة عربية بمدرســة التحريــر بطرابلس
نــوري السنوســي لـ ـ «العربي الجديــد» ،إن املصارف ال
توجد بها ســيولة والرواتب لم تصرف لنا منذ ثالثة

ً
أشهر ،متسائال عن سبب التأخير ،ومن الذي يتحمل
املسؤولية عن ذلك؟
بينمــا يقــول املهنــدس أحمد الغريانــي الذي يعمل في
شــركة نفطيــة إن النفــط قطــاع رئيســي للدولــة ،ورغــم
ذلــك لــم تصــرف رواتبنا منذ مطلع العــام الحالي وانا
لدي أسرة مكونة من  10أطفال دون سن الثامنة عشرة.
وتنفــق ليبيــا ســنويًا  30مليــار دوالر لتغطية اإلنفاق
العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية ،ويشكل عدد
العاملــن فــي القطــاع الحكومــي نحــو  %25مــن ســكان
ليبيــا ،ويبلــغ الحــد األدنى لألجور للفــرد الواحد 450
دينارًا ( 321دوالرًا) ،حسب بيانات رسمية.
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مال وسياسة

مراجعات صندوق النقد تقلق النقابات واألحزاب التونسية
تونس ـ إيمان الحامدي

أثارت قرارات صندوق النقد الدولي الجديدة
بشأن تغيير مواعيد املراجعات بني الطرفني
كـ ــل ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،عـ ــوضـ ــا عـ ــن امل ــراجـ ـع ــات
ً
السداسية املعمول بها سابقًا ،جــدال واسعًا
فــي األوسـ ــاط االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة في
ت ــون ــس ب ـس ـبــب مـ ـخ ــاوف م ــن زيـ ـ ــادة إح ـك ــام
الصندوق قبضته على تونس والدفع سريعًا
نحو قــرارات تالقي رفضًا كبيرًا من النقابات
واألحزاب اليسارية واالجتماعية.
وي ــرى الـخـبـيــر املــالــي ووزيـ ــر املــالـيــة األسـبــق
ح ـك ـيــم ب ــن حـ ـم ــودة ف ــي ح ــدي ـث ــه ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» أن املـخــاوف مــن تكثيف املــراجـعــات
السنوية من ِقبل النقابات واألحزاب الرافضة
لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق م ـ ـشـ ــروعـ ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن تـكـثـيــف
املـ ــراج ـ ـعـ ــات هـ ــو دف ـ ــع ض ـم ـن ــي ل ـل ـم ـســؤولــن
امل ـك ـل ـف ــن ب ــاملـ ـلـ ـف ــات امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
إلـ ــى ت ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة ال ـع ـم ــل م ــن أجـ ــل إت ـم ــام
اإلصالحات املطلوبة من دون أي تأخير.
وقـ ــال ح ـم ــودة إن الـ ـق ــرار س ـيــاســي بــامـتـيــاز،
م ــؤك ـدًا أن ك ـثــرة امل ــراج ـع ــات تـجـعــل صـنــدوق

تحقيق

الـنـقــد فــي وضـعـيــة املـتــابـعــة الـيــومـيــة للعمل
الحكومي ،ما قد يحد من هامش الحركة أو
الحرية في اتخاذ قــرارات قد تنحرف بمسار
اإلصالح أو تؤخره.
ولفت وزيــر املالية األسبق إلــى أن الصندوق
يـ ـص ــر عـ ـل ــى أن تـ ـسـ ـي ــر االت ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات ،ب ـش ــأن
اإلص ـ ـ ــاح ال ـج ـب ــائ ــي واملـ ــالـ ــي واالج ـت ـم ــاع ــي،
فــي امل ـســار املـتـفــق عليه مــع الـحـكــومــة مقابل
مــواصـلــة صــرف أقـســاط الـقــرض املتفق عليه
فــي مــواعـيــدهــا.ويــؤكــد ح ـمــودة أن امل ــرور من
مراجعتني سنويًا إلى  4مراجعات في السنة
يـشـكــل اسـتـنــزافــا لـعـمــل امل ـســؤولــن املـشــرفــن
على تنفيذ االتـفــاقــات مــع الـصـنــدوق ،مقابل
تمكني خبراء النقد الدولي من متابعة لصيقة
للسياسات االقتصادية للبالد.
ووعد أمني عام االتحاد العام التونسي للشغل
نــور الدين الطبوبي بالتصدي لكل القرارات
ّ
ستمس خبز التونسيني ومكتسباتهم،
التي
مؤكدًا الوقوف ضد أي مخطط حكومي يمهد
للتفويت في القطاع الحكومي.
وق ـ ــال ال ـط ـبــوبــي خـ ــال اج ـت ـم ــاع ع ـمــالــي في
مــديـنــة ســوســة الساحلية األس ـبــوع املــاضــي،

إن ــه «ال ش ــيء للبيع فــي تــونــس واملــؤسـســات
العمومية خط أحمر».
وأع ـلــن مجلس إدارة ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
الجمعة قبل املــاضـيــة صــرف شريحة بقيمة
 257.3مليون دوالر ،تمثل القسط الثالث من
قرضه لتونس ،وذلك بعد استكمال املراجعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ـب ــرن ــام ــج اإلص ـ ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي
التونسي .ومــن جانبه ،يبدي عضو البرملان
عن حزب الجبهة الشعبية (اليسار العمالي)
زيـ ـ ــاد األخـ ـض ــر ان ــزع ــاج ــا ك ـب ـي ـرًا م ــن تـغـيـيــر
سياسة الصندوق نحو تونس ،مشيرًا إلى أن
العجلة في تنفيذ إصــاحــات موجعة أفصح
عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمهد
للمرور سريعًا إلى مرحلة الخصخصة التامة
لكل القطاعات.
وأضـ ـ ـ ــاف األخ ـ ـضـ ــر فـ ــي ح ــدي ــث لـ ـ ـ «ال ـع ــرب ـ َـي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن األح ـ ـ ـ ــزاب ال ــرافـ ـض ــة س ـي ــاس ــة
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد م ــدع ــوة إلـ ــى ت ـش ـك ـيــل ح ــزام
اج ـت ـمــاعــي م ــدن ــي بــالـتـنـسـيــق م ــع املـنـظـمــات
ال ـع ـمــال ـيــة وامل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،ل ـل ـحــد م ــن أثــر
خصخصة القطاع الحكومي وإنهاك الطبقات
الضعيفة عبر الضرائب وكلفة املعيشة.

قرارات معيشية مؤلمة ينتظرها المصريون
بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية بفوز عبد
الفتاح السيسي بوالية ثانية ،وحسب مصادر

فرص إلنعاش مبيعات السيارات في المغرب
تجار السيارات
يسعى ّ
في المغرب إلى زيادة
مبيعاتهم خالل الفترة
المقبلة
الرباط ـ مصطفى قماس

يـتـطـلــع م ـس ـت ــوردو ال ـس ـي ــارات واملـصـنـعــون
املحليون في املغرب ،إلى إعطاء دفعة جديدة
لسوق السيارات التي عرفت بعض التراجع
في فبراير/شباط املــاضــي .ويــرى العاملون
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،أن ــه يـمـكــن امل ـضــي ف ــي تحقيق
مبيعات قياسية ،كما في العامني األخيرين،
إذا مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــرى تـ ـنـ ـظـ ـي ــم سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
امل ـس ـت ـع ـم ـلــة ،ال ـ ــذي ي ـش ـكــل م ـنــاف ـســة شــديــدة
للسيارات الجديدة.
وذه ـبــت جمعية م ـس ـتــوردي ال ـس ـيــارات ،في
بيانات لها ،إلــى أن عــدد مبيعات السيارات

اإلصالحات تزيد األعباء االقتصادية للتونسيين ()Getty

مسؤولة لـ«العربي الجديد» لن تقتصر
القرارات المرتقبة على تقليص الدعم ورفع
أسعار سلع وخدمات أساسية بل ستمتد

الـ ـج ــدي ــدة ،م ــن ب ــداي ــة الـ ـع ــام ح ـتــى ف ـبــرايــر/
شـبــاط املــاضــي ،تراجعت بنسبة  ،%2.7كي
يستقر عند حدود  25.86ألف سيارة ،مقارنة
ب ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي .غ ـيــر أن
املتخصصني يعتقدون أن هذا التراجع َّ
يفسر
بكون الراغبني في الشراء ينتظرون معرض
السيارات الذي ستشهده الدار البيضاء بني
العاشر والثالث والعشرين من إبريل/نيسان
الجاري ،كي يتعرفوا على العروض الجديدة،
التي قد تتضمن بعض التنزيالت املغربية.
ويـعـتـبــر م ـس ـت ــوردو ال ـس ـي ــارات أن امل ـعــرض
الذي ُيعقد كل سنتني في املغرب ،فرصة لرفع
املبيعات ،في ظل ضعف استعمال السيارات
في اململكة.
وتـخـصــص  80س ـي ــارة لـكــل أل ــف م ــن سـكــان
املغرب ،مقابل  600سيارة في أوروبــا ،حيث
ي ـصــل ع ــدد ال ـس ـي ــارات ف ــي املـمـلـكــة إل ــى 3.8
ماليني سيارة ،يصل متوسط عمرها إلى 16
عاما ،حسب تقارير متخصصة.
وواصلت مبيعات السيارات تحقيق أرقام
قياسية ،حيث وصـلــت ،فــي الـعــام املــاضــي،
إلــى أكـثــر مــن  168ألــف س ـيــارة ،مقابل 163

اإلجراءات الحكومية إلى زيادة الضرائب
وتسريح موظفين بهدف الحد من األزمة
المالية واالستجابة لضغوط صندوق النقد

المستوردون يسعون
إلى تقليص أعداد
السيارات القديمة
ألــف سيارة في العام الــذي قبله .وارتفعت
مبيعات السيارات في املغرب بنسبة ،%45
في الخمسة أعوام األخيرة ،فيما زاد عددها
 %36ف ــي ال ـس ـت ــة أع ـ ـ ــوام األخـ ـ ـي ـ ــرة ،حـســب
تـقــاريــر رسـمـيــة .وارتـفـعــت املـبـيـعــات بفعل
التسهيالت التي تمنحها شركات التمويل
في األعوام األخيرة ،باإلضافة إلى التدبير
الـ ــذي اقـتـضــى تـشـجـيــع أص ـح ــاب س ـيــارات
األجــرة الكبيرة بتعويض القديمة بأخرى
ج ــدي ــدة ،م ـقــابــل م ـن ـحــة ت ـصــل إلـ ــى  8آالف
دوالر ،بـيـنـمــا يـسـتـفـيــد أص ـح ــاب س ـيــارات
األجرة الصغيرة من منحة في حدود %30
من ثمنها.
وت ـت ـط ـل ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة امل ـغ ــرب ـي ــة مل ـس ـت ــوردي

السيارات ،إلى حث السلطات العمومية على
تشجيع تجديد حظيرة الـسـيــارات القديمة
الـتــي يـتـجــاوز عمرها عشرين عــامــا ،والتي
يقدر عددها بحوالي  1.5مليون سيارة.
ويـجــد س ــوق ال ـس ـيــارات الـجــديــدة فــي املـغــرب
مـنــافـســة ش ــدي ــدة م ــن املـسـتـعـمـلــة ال ـتــي تمثل
مبيعاتها حــولــي  500ألــف سـيــارة فــي العام
ال ــواح ــد ،غ ـيــر أن امل ـس ـت ــوردي ــن ي ـس ـعــون إلــى
تـنـظـيــم ه ــذه ال ـس ــوق م ــن أج ــل ت ـف ــادي ظـهــور
وسطاء فيه ال يتمتعون بخبرة في هذا املجال.
وي ــوض ــح املـتـخـصــص ف ــي ق ـطــاع ال ـس ـي ــارات،
م ـح ـم ــد امل ـ ـ ــزاب ـ ـ ــي ،ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه ل ـ ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن الـسـلـطــات الـعـمــومـيــة ساهمت
فــي رف ــع مبيعات ال ـس ـيــارات ،عـبــر ق ــرار حظر
اسـتـيــراد الـسـيــارات املستعملة الـتــي يتعدى
عمرها خمسة أعــوام ،وهــو ما جــاء استجابة
الن ـت ـظــارات وك ــاء امل ــارك ــات الـعــاملـيــة .غـيــر أن
امل ــزاب ــي ي ـش ــدد ع ـلــى أن م ــا س ــاه ــم أك ـث ــر فــي
تحقيق أرقام قياسية ،في العامني األخيرين،
على مستوى السيارات ،هو وجود مصنع مثل
«ري ـنــو» فــي امل ـغــرب ،رغــم مــراهـنـتــه التصدير
أكثر من التسويق في السوق املحلية.

الدولي من أجل الحصول على باقي شرائح
القرض المتفق عليه ،األمر الذي سيؤدي
إلى تفاقم األعباء المعيشية

قرارات معيشية مؤلمة في انتظار المصريين
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـج ــدل ال ـس ـيــاســي حــول
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي مـصــر
والـ ـت ــي ان ـت ـه ــت بـ ـف ــوز ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
الـسـيــاســي بــواليــة ثــانـيــة ،يـتــأهــب املـصــريــون
الستقبال عــدة ق ــرارات اقتصادية صعبة لن
تقتصر على تقليص الــدعــم والــرفــع املباشر
ألسـعــار سلع وخــدمــات أســاسـيــة بــل ستمتد
اإلجــراءات املنتظرة إلى جوانب أخرى ومنها
زيــادة الضرائب والــرســوم وتسريح موظفني
بـهــدف الـحــد مــن األزم ــة املــالـيــة الخانقة التي
تعاني منها البالد.
وم ـ ــن األمـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي س ـت ــدف ــع ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
اإلســراع في تنفيذ قراراتها التقشفية املؤملة
ضغوط صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ
مصر ألجندة اإلصالحات املتفق عليها بهدف
مـنـحـهــا ب ــاق ــي ش ــرائ ــح ال ـق ــرض امل ـت ـفــق عليه
والبالغ إجماليه  12مليار دوالر.
رفع أسعار الوقود

أعباء معيشية جديدة ترهق المصريين ()Getty

وم ــن امل ـق ــرر أن يـتـصــدر رف ــع أس ـع ــار الــوقــود
ال ـ ـقـ ــرارات امل ــؤمل ــة ال ـت ــي سـتـطـبـقـهــا الـحـكــومــة
قريبًا ،وقال مسؤول حكومي بارز لـ «العربي
الـجــديــد» إن املــوازنــة الـعــامــة الـجــديــدة أخــذت
في حسبانها رفع أسعار املشتقات البترولية
تقليال لفاتورة اإلنفاق على دعمها خاصة في
ظل االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخام
عامليا األمر الذي يضاعف من حجم الضغوط
على الحكومة.
وارتـ ـف ــع س ـعــر ال ـب ـت ــرول عــامل ـيــا إل ــى ن ـحــو 70
دوالرا لبرميل برنت مقابل سعر متوقع في
املوازنة الحالية بواقع  55دوالرا.
وأكـ ــد املـ ـس ــؤول ،الـ ــذي رف ــض ذك ــر اس ـم ــه ،أن
م ـخ ـص ـص ــات دعـ ـ ــم الـ ـط ــاق ــة لـ ـلـ ـع ــام ال ـح ــال ــي
سترتفع ألكثر من  160مليار جنيه (الــدوالر
=  17.6جـنـيـهــا) مـقــابــل  110م ـل ـيــارات جنيه
مستهدفة لدعم املواد البترولية وذلك بسبب
الزيادة في السعر العاملي ،الفتا إلى أن نفس
القيمة باملوازنة العامة الجديدة مما يضاعف
حجم الضغوط على اإلنفاق العام.
وقال :إن رفع األسعار إجراء حتمي ونتوقع أن
تقره الحكومة عقب زيارة بعثة صندوق النقد
الــدولــي املرتقبة فــي بــدايــة مــايــو /آيــار املقبل
إلج ـ ــراء مـ ـش ــاورات م ــا ق ـبــل ص ــرف الـشــريـحــة
الرابعة مــن الـقــرض بــواقــع  1.25مليار دوالر
املتوقع الحصول عليها في يونيو /حزيران
او يوليو /تموز املقبلني على أقصى تقدير.
وبـ ـحـ ـس ــب وثـ ــائـ ــق االت ـ ـف ـ ــاق مـ ــع الـ ـصـ ـن ــدوق
ستتخارج الحكومة املصرية من دعم الطاقة
بحلول يونيو .2019
وأشـ ــار امل ـس ــؤول إل ــى أن ع ــدة سـيـنــاريــوهــات
تم إعدادها في هذا اإلطــار ،متوقعًا التخارج
مــن ال ـجــزء املتبقي مــن الــدعــم عـلــى مرحلتني
أولـ ـه ــا ب ــن م ــاي ــو /آي ـ ــار وي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران
والثانية بــدايــة عــام  .2019ورفـعــت الحكومة
في العام املاضي أسعار الوقود أكثر من مرة
منذ تعويم الجنيه املصري أمــام ال ــدوالر في
نوفمبر /تشرين الثاني .2016
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى رف ــع أس ـعــار البنزين
ف ــي م ـصــر م ــا ب ــن  7و 9ج ـن ـي ـهــات لـلـتــر قبل
حـلــول يــولـيــو /تـمــوز  ،2019حـســب املـصــادر
التي أكدت على استمرار دعم الحكومة للغاز
الطبيعي والسوالر.
وق ــال خ ـبــراء ص ـنــدوق الـنـقــد فــي توصياتهم

ملصر أن «ال ـتــزام الحكومة بــوقــف دعــم املــواد
الـبـتــرولـيــة ،هــو أم ــر مـشـجــع ،لـكــن تــأجـيــل أي
زيادة جديدة ينطوي على مخاطر كبيرة».
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال أسـ ـت ــاذ االق ـت ـص ــاد
إيهاب الدسوقي لـ «العربي الجديد» إن رفع
أسعار الوقود وباقي الخدمات هو اتفاق مع
صندوق النقد ،وأي إخالل به سيضر بسمعة
مصر وتصنيفها االئتماني ويقوض خطط
التواجد في األس ــواق العاملية بطرح سندات
بسعر فائدة أقل من األسعار املحلية.
وتابع الدسوقي أن معدل التضخم سيرتفع
حتما مع تلك الزيادات خاصة السلع الغذائية
بسبب رس ــوم النقل بــن املـحــافـظــات املنتجة
واملستهلكة ،الفتا إلى أن إجراء البنك املركزي
خفضا في أسعار الفائدة قبل تلك اإلجراءات
يــزيــد السيولة فــي الـســوق مما يقلل مــن تلك
اآلثار بصورة معقولة حتى تكون الزيادة في
التضخم محتملة.
وأش ــار امل ـســؤول على الـجــانــب اآلخ ــر إلــى أنه
سيتم تعويض املواطنني بحزمة اجتماعية
في العام املالي املقبل هي الكبرى مثلما تم في
العام املالي الحالي حيث تتراوح قيمتها بني
 75و 100مليار جنيه سيتم إنفاقها بصورة
مـبــاشــرة عـلــى الـقـطــاعــات املستهدفة حـتــى ال
تتضرر من األسعار مثل املوظفني وأصحاب
املـعــاشــات ومستحقي اإلعــانــات االجتماعية
وأط ـف ــال املـ ـ ــدارس م ــن خ ــال ب ــرام ــج الـتـغــذيــة
املــدرس ـيــة وف ــرض ال ـتــأمــن الـصـحــي الـجــديــد
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن م ـل ـي ــون م ــواط ــن س ـي ـش ـعــرون
بتحسن في الخدمة الصحية التي يتلقونها.
وأقــرت مصر قانون التأمني الصحي الشامل
ومــن املقرر أن يدخل حيز النفاذ في يوليو/
ت ـم ــوز امل ـق ـبــل وي ـس ـت ـغــرق  15ع ــام ــا لـشـمــولــه
جميع املواطنني املصريني.
الكهرباء والمترو

ومن القرارات املؤملة التي يترقبها املصريون
رفع أسعار الكهرباء وهو اإلجراء الذي بدأته
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات .وح ـســب
الـبــرنــامــج الـحـكــومــي ،ف ــإن ال ـت ـخــارج مــن دعــم
الكهرباء مقدر له يوليو /تموز .2019
وكشف مسؤول حكومي لـ «العربي الجديد»
عــن تــوقـعــات بـمــد تـلــك الـفـتــرة وتـقـلـيــل حجم
ال ـش ــرائ ــح امل ـتــوقــع زي ــادت ـه ــا تـجـنـبــا الرت ـف ــاع
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم .وك ـ ــان ـ ــت مـ ـص ــر ق ـ ــد اس ـت ـب ـع ــدت

رفع أسعار البنزين
والكهرباء والمترو
وزيادة الضرائب
شــريـحـتــن مــن ال ــزي ــادة ال ـعــام املــالــي الـحــالــي
ليكون التخارج فيهما على  7سنوات وليس
 5سنوات وهما الشريحتان األقــل استهالكا.
وأش ـ ــار املـ ـس ــؤول إل ــى أن دع ــم ال ـك ـهــربــاء في
امل ــوازن ــة ال ـج ــدي ــدة  56م ـل ـيــار جـنـيــه تـقــريـبــا.
كما أعلنت الحكومة عن اعتزامها رفــع سعر
تذكرة املترو .وأعلن وزير النقل هشام عرفات
في وقــت سابق ،عن زيــادة ً األسـعــار الجديدة
لـتــذاكــر مـتــرو األن ـفــاق ،طبقا لـعــدد املحطات،
بعد انتهاء الـعــام الــدراســي الحالي .كما أكد
وزيــر النقل فــي تصريحات أخــرى أن وزارتــه
س ـت ــرف ــع س ـع ــر ت ــذاك ــر ش ـب ـكــة ق ـ ـطـ ــارات ال ـتــي
تتكبد خسائر بــدءًا من يوليو /تموز املقبل،
إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثالثة أضعاف.
زيادة الضرائب

لــن تكتفي الحكومة بتقليص الــدعــم ورفــع
أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر بل
ستلجأ إلــى زيــادة الضرائب من أجــل الحد
مــن أزم ـت ـهــا املــال ـيــة مــا يـفــاقــم مــن األوض ــاع
املـعـيـشـيــة لـلـمـصــريــن .وأك ــد م ـســؤول بــارز
بـمـصـلـحــة ال ـض ــرائ ــب امل ـصــريــة ل ـ ـ «ال ـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء دراسـ ـ ـ ـ ــات ل ــزي ــادة
الـحـصـيـلــة الـضــريـبـيــة .وتـخـطــط الـحـكــومــة
لــرفــع اإلي ـ ــرادات الضريبية إل ــى  766مليار
جنيه (نحو  43.5مليار دوالر) خالل العام
امل ــال ــي  2019/ 2018م ـقــابــل  604م ـل ـيــارات
جنيه (نحو  36.5مليار دوالر) في املوازنة
ال ـحــال ـيــة .وأك ــد املـ ـس ــؤول ،ال ــذي فـضــل عــدم
ذك ـ ــر اسـ ـم ــه ،أن ض ــري ـب ــة ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــة
ارتفعت مؤخرًا من  %13إلى  %14وساهمت
ف ــي تـحـقـيــق حـصـيـلــة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة فــاقــت
التقديرات املرصودة لها بسبب نمو النشاط
االقتصادي خاصة النمو االستهالكي بعد
تعويم الجنيه أمام العمالت األجنبية.
وف ــرض ــت م ـص ــر ف ــي  2016ض ــري ـب ــة الـقـيـمــة
امل ـ ـضـ ــافـ ــة ل ـت ـح ــل مـ ـح ــل ض ــريـ ـب ــة امل ـب ـي ـع ــات

قال البنك المركزي المصري ،أمس ،إن احتياطي البالد من النقد األجنبي ارتفع
إلى  42.611مليار دوالر في نهاية مارس /آذار من  42.524مليارا في فبراير/
شباط ،وهذا أعلى مستوى الحتياطيات البالد من العملة الصعبة منذ بدء
تسجيل بيانات االحتياطي في مطلع التسعينيات .وبهذا يكون االحتياطي
النقدي قد قفز بنحو  87مليون دوالر في مارس /آذار .وطرحت مصر في
فبراير /شباط سندات دولية بأربعة مليارات دوالر .وقفز الدين الخارجي للبالد
 % 34.45إلى  80.8مليار دوالر في سبتمبر /أيلول الماضي .كانت احتياطيات
مصر حوالي  19مليار دوالر قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته  12مليار
دوالر لمدة ثالث سنوات مع صندوق النقد الدولي في .2016

مؤشرات
األسواق
السعودية
أغـلــق مــؤشــر األسـهــم
السعودية الرئيسية،
ً
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـنـ ـخـ ـف ــض ــا
 17.40ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـنــد
م ـس ـت ــوى  7783.48ن ـق ـطــة،
وبتداوالت بلغت
قيمتها أكثر من  4.2مليارات
ريال (الدوالر =  3.75رياالت).
وب ـل ــغ ع ــدد األس ـه ــم امل ـتــداولــة
أك ـثــر م ــن  191مـلـيــون سهم
ت ـقــاس ـم ـت ـهــا أكـ ـث ــر مـ ــن 109
آالف ص ـف ـقــة ،س ـج ـلــت فيها
أسهم  89شركة ارتفاعًا في
قـيـمـتـهــا ,فـيـمــا أغـلـقــت أسهم
 87شركة على تراجع.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ش ـ ــرك ـ ــات
املصافي ،ومجموعة السريع،
وأس ـ ـ ـ ـ ــواق عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـع ـث ـي ــم،
واألن ــدل ــس ،وإك ـس ـتــرا األكـثــر
ارت ـفــاعــا .أم ــا أسـهــم شــركــات
دار األركان ،وأسمنت الجنوب،
واألس ـم ـنــت ال ـس ـعــودي ،ووفــا
لـلـتــأمــن ،وبــدجــت الـسـعــوديــة،
فكانت األكـثــر انخفاضا في
ال ـت ـع ــام ــات ،ح ـي ــث ت ــراوح ــت
نـســب االرت ـف ــاع واالن ـخ ـفــاض
ما بني  %8.37و . %5.39
الكويت
أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا،
أم ــس ،على انخفاض
امل ــؤش ــر الـ ـع ــام  40.47نقطة
ليبلغ مستوى  4892.8نقطة
وب ـن ـس ـب ــة انـ ـخـ ـف ــاض %1.4
مــن خــال ت ــداول كمية أسهم
بلغت  74.3مليون سهم تمت
عبر  2252صفقة بقيمة 14
مـلـيــون دي ـن ــار كــويـتــي (نـحــو
 46.2مليون دوالر أميركي).
كما انخفض مــؤشــر السوق
الرئيسي بواقع  103.7نقاط
ليصل إلــى مستوى 4889.6
نـ ـقـ ـط ــة وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة انـ ـخـ ـف ــاض
 %2.03م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـ ـ ــداول
كـ ـمـ ـي ــة أس ـ ـهـ ــم بـ ـلـ ـغ ــت 29.2
مليون سهم تمت عبر 1280
ص ـف ـق ــة نـ ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـم ــة 2.8
مـلـيــون دي ـن ــار كــويـتــي (نـحــو
 9.2مليون دوالر) .وانخفض
م ــؤش ــر ال ـس ــوق األول بــواقــع
 51.17نـ ـقـ ـط ــة لـ ـيـ ـص ــل إل ــى
مستوى  4894.4نقطة بنسبة
انخفاض  % 1.03من خالل
ك ـم ـي ــة أسـ ـه ــم ب ـل ـغ ــت 18.11
مـلـيــون سـهــم تـمــت عـبــر 972
صفقة بقيمة  11.18مليون
دي ـ ـنـ ــار (نـ ـح ــو  36.8م ـل ـيــون
دوالر).

زيادة مرتقبة في أسعار الوقود (أحمد الديب)Getty/

م ــع ت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق ـه ــا ل ـت ـش ـمــل ك ــاف ــة ال ـس ـلــع
والـخــدمــات للمرة األول ــى بنسبة  %13للعام
األول و %14للعام الثاني مع استثناء بعض
السلع االستهالكية .وساهمت تلك الضريبة
ف ــي تـحـقـيــق حـصـيـلــة ضــريـبـيــة م ـن ـفــردة 201
مليار جنيه فــي الـعــام األول متوقع زيادتها
خالل العام املالي الحالي.
وأك ـ ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول أن ـ ــه تـ ــم إن ـ ـشـ ــاء أول وحـ ــدة
لـ ـل ــدراس ــات ال ـضــري ـب ـيــة وت ـح ـل ـيــل ال ـب ـيــانــات
بمصلحة الـضــرائــب إلع ــداد دراس ــات تخص
تعديالت القوانني والضرائب على القطاعات
امل ـخ ـت ـل ـف ــة .وأشـ ـ ــار إل ـ ــى ت ـن ـش ـيــط الـحـصـيـلــة
وف ـحــص كــافــة الـقـطــاعــات ملــاحـقــة املتهربني
من الضرائب باإلضافة إلــى إنهاء املنازعات
الضريبية املتراكمة والبالغة  160ألــف نــزاع
ضريبي يتوقع منه تحصيل  40مليار جنيه،
مــؤكـدًا أنــه إذا نما االقتصاد ألكثر مــن %5.6
فسيحقق إيرادات ضريبية جيدة.
وتـسـعــى مـصــر إلحــال ــة مــن يـثـبــت تـهــربــه من
الضرائب إلى النيابة األمر الذي انعكس على
حصيلة الضرائب للمهنيني املوسم الحالي
الذي انتهى ،أول من أمس.
رسوم الخدمات

االحتياطي النقدي يواصل ارتفاعه
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أك ــدت مـصــادر حكومية ل ـ «الـعــربــي الجديد»
أن البرملان سيناقش عقب عودته من إجازته
مشروع قانون زيــادة رســوم بعض الخدمات
التي يصل عددها إلى  13خدمة منها رسوم
ال ـت ـص ــاري ــح ال ـع ـمــل وال ـج ـن ـس ـيــة وتــراخ ـيــص
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وت ــأسـ ـي ــس الـ ـش ــرك ــات ال ـج ــدي ــدة
وت ـج ــدي ــد ال ــرخ ــص ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة.
وأشارت املصادر إلى أنه من املتوقع أن تحقق
إيرادات تبلغ  10مليارات جنيه .وأكدت أن تلك
الخدمات ال تتصل بشكل مباشر باملواطنني
محدودي الدخل وأن تلك الرسوم لم تتحرك
منذ سـنــوات وتضاءلت قيمتها بعد تحرير
سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه.
صعود التضخم

بعد تلك اإلج ــراءات لن يقف التضخم ساكنا
أمام تلك التحركات وسيخالف مساره النزول

الــذي بــدأه قبل عــدة أشهر حيث سجل خالل
فبراير /شباط .%12.4
وحسب توقعات حكومية سيرتفع التضخم
قليال اعتبارا من يوليو /تموز املقبل بسبب
تـلــك اإلج ـ ــراءات ولـكــن بنسبة أق ــل مـمــا كانت
عليه س ــواء بـعــد الـتـعــويــم ،أو يــولـيــو /تموز
امل ــاض ــي إذ بـلـغــت نـسـبــة الـتـضـخــم مـسـتــوى
قـيــاسـيــا بـنـحــو  %35قـبــل أن ي ـتــراجــع خــال
الشهور األخيرة .وسيترتب على رفع أسعار
ال ــوق ــود ،غ ــاء ال ـخ ـض ــروات وال ـفــاك ـهــة بشكل
كبير ،لكون أغلب املزارع تعتمد في الري على
امليكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها
ال ـســوالر والـبـنــزيــن ،كـمــا سـتــزيــد أج ــرة النقل
العام والخاص.
وي ــرى الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ونــائــب الــرئـيــس
التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا فخري
الفقي أن موجة غالء جديدة على األبواب بعد
تـحــريــك أس ـع ــار ال ــوق ــود .وأضـ ــاف الـفـقــي في
حديثه ل ـ «العربي الجديد» أن خفض الدعم
هو البديل الوحيد أمام الحكومة عوضا عن
تسريح املوظفني الذين ارتفعت كلفتهم ألكثر
من  260مليار جنيه باملوازنة ولم يفلح قانون
ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ال ـجــديــد ف ــي الـسـيـطــرة على
ت ـطــور مـخـصـصــات األجـ ــور بــالـشـكــل األم ـثــل.
وت ــاب ــع :رف ــع أس ـع ــار ال ـبـنــزيــن ش ــر ال ب ــد منه
ولكن على الحكومة إعــداد برنامج اجتماعي
حمائي للفقراء تجنبا لعودة غــول التضخم
مجددًا.
تسريح الموظفين

تستهدف الحكومة تقليص الجهاز اإلداري
بــالــدولــة عبر قــانــون الـخــدمــة املــدنـيــة الجديد
من خــال عــدم إحــال موظفني جــدد وتسهيل
عملية الخروج للمعاش املبكر .وقال مسؤول
حكومي لـ «العربي الجديد» في هــذا اإلطــار:
أتـحــدى أن يـكــون الـجـهــاز اإلداري لـلــدولــة قد
أضاف موظفا واحدا جديدا العامني املاضيني
وت ــم تــدب ـيــر ال ـن ـقــص ف ــي ب ـعــض ال ـج ـهــات من
خ ـ ــال ف ـت ــح ب ـ ــاب االن ـ ـتـ ــدابـ ــات بـ ــن ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة وب ـع ـض ـهــا ح ـتــى ال ي ـك ــون هـنــاك
ضغط على الخزانة العامة للدولة.

اليابان
تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت األسـ ـ ـه ـ ــم
اليابانية عند اإلغالق،
أمـ ـ ــس ،ف ــي ت ـعــامــات
هـ ــزي ـ ـلـ ــة ،مـ ـ ــع تـ ـ ــراجـ ـ ــع ح ـجــم
الـ ـ ـت ـ ــداوالت ألدن ـ ـ ــى م ـس ـتــوى
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أش ـه ــر،
فيما سجل قطاعا العقارات
وال ـب ـنــوك أداء سـلـبـيــا .وأغـلــق
املـ ـ ــؤشـ ـ ــر نـ ـيـ ـك ــي الـ ـقـ ـي ــاس ــي
لــأسـهــم الـيــابــانـيــة منخفضا
 % 0.3إلــى  21388.58نقطة
بعد أن ارتـفــع لفترة وجـيــزة.
وكــانــت الـ ـت ــداوالت هــزيـلــة في
الوقت الذي أغلقت فيه العديد
مــن امل ــراك ــز املــالـيــة الرئيسية
ف ــي ع ـط ـل ــة .وظـ ـل ــت األسـ ـ ــواق
ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا وه ــون ــغ كــونــغ
وب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا مـغـلـقــة
حـتــى أم ــس بـيـنـمــا اسـتــأنـفــت
الـســوق األمـيــركـيــة ال ـتــداوالت.
وان ـخ ـف ــض امل ــؤش ــر تــوبـكــس
األوس ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا  % 0.4إل ــى
 1708.78نـ ـق ــاط ،م ــع تـ ــداول
 957مليون سهم فقط ،وهو
أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــذ أواخ ـ ــر
دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر /كـ ـ ــانـ ـ ــون األول.
وبلغت قيمة التداوالت 1.674
تريليون ين فقط وهــو أيضا
األدنـ ــى مـنــذ أواخـ ــر ديسمبر
كانون األول.
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مصارف

أخبار في صور

أثار توجه الرئيس األميركي دونالد ترامب نحو تخفيف القيود على
البنوك ،قلقًا متزايدًا من إمكانية تعرض الواليات المتحدة ألزمة مالية
جديدة ،السيما أن الظروف االقتصادية والمصرفية الحالية تشبه تلك
التي سبقت العديد من األزمات السابقة

بنك ليمان براذرز
الذي أفلس في
األزمة المالية
األخيرة ()Getty

بنوك أميركا
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ض ــرب ــت الـ ـس ــوق األم ـيــرك ـيــة،
والعالم ،خالل األربعني سنة األخيرة ،وكيف
ت ـس ـب ــب انـ ـخـ ـف ــاض رأس امل ـ ـ ــال ل ـ ــدى بـعــض
البنوك بإفالسها.
واحتفت البنوك األميركية بتعيني جيروم

انخفاض منصات النفط

قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز ،إن الشركات األميركية خفضت
عدد منصات الحفر النفطية إلى  797منصة ،وهي أول مرة في ثالثة
أسابيع يسجل فيها هذا االنخفاض.
كانت زيادة أنشطة الحفر والتنقيب
منذ عام  ،2016قادت إنتاج الخام
في الواليات المتحدة إلى االرتفاع
لمستوى  10.43ماليين برميل يوميًا،
متجاوزًا بذلك السعودية أكبر مصدر
في العالم .وارتفعت األسعار ،أمس
اإلثنين ،على خلفية تراجع أنشطة
الحفر ،لتقترب العقود اآلجلة لخام
برنت من  70دوالرًا للبرميل.

ب ــاول رئيسًا لبنك االحـتـيــاط الـفـيــدرالــي في
يناير/كانون الثاني املاضي ،كونه معروفًا
بميله لتقليل القيود عليها ،وفق ما صرح به
في أكثر من مناسبة.
البنوك خاصة الصغيرة منها ،من
وتعاني
ُ
القيود التي فرضت عليها بعد األزمة املالية
ال ـعــامل ـيــة ال ـت ــي ض ــرب ــت األسـ ـ ــواق ف ــي ،2008
وتـس ـب ـبــت ف ــي أوض ـ ــاع كــارث ـيــة ل ـل ـعــديــد من
البنوك واملؤسسات املالية ،التي كان يفترض
أنها «أكبر من أن تفشل» ،فأفلس بعضها،
مثل بنك ليمان ب ــرذرز ،وتــدخـلــت الحكومة
إلنقاذ البعض اآلخر ،مثل ميريل لينش.
وقدم الرئيس األميركي السابق باراك أوباما،
وب ـعــض مـسـتـشــاريــه ،فــي  2009سلسلة من
امل ـق ـتــرحــات الـتـنـظـيـمـيــة ،اسـتـهــدفــت حماية
املستهلك وترشيد أجور املديرين التنفيذيني
بــاملــؤس ـســات امل ــال ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى فــرض
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـ ـحـ ــوط وم ـت ـط ـل ـب ــات رأس م ــال
إضافية ،وأيضًا تعزيز سلطة بنك االحتياط
الفيدرالي عليها.
وف ــي يــول ـيــو /ت ـمــوز  2010ت ــم إق ـ ــرار قــانــون
دود  -فرانك إلصــاح وول ستريت وحماية
املستهلك ،وتلته تشريعات أخ ــرى فــي ذات
االتجاه ،واشتمل هذا القانون ،على ما أطلق
عليه قــاعــدة فــولـكــر ،نسبة إل ــى االقـتـصــادي
األميركي ورئيس بنك االحتياط الفيدرالي
األس ـب ــق ب ــول فــول ـكــر ،لـتـقـيـيــد قـ ــدرة الـبـنــوك
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ـب ـع ــض أنـ ـ ـ ـ ــواع املـ ـض ــارب ــات
بــاسـتـخــدام ودائـ ــع ال ـع ـمــاء .واع ـت ـبــرت هــذه
املضاربات سببًا رئيسيًا في حــدوث األزمــة

املــال ـيــة األخـ ـي ــرة ،ل ـكــن ت ــرام ــب وك ـث ـيــريــن من
أع ـضــاء حــزبــه ال ـجـم ـهــوري دع ــوا إل ــى إلـغــاء
هذا القانون ،وجعلوا من «تخفيف القيود»
عنوانًا رئيسيًا في الحملة االنتخابية.
ووف ــق تــرامــب فــإن التغييرات الـتــي ُوضعت
بعد األزمة املالية «ذهبت بعيدًا جدًا» ،واصفًا

القانون بأنه «كارثة صعبت على املستهلكني
والـشــركــات الحصول على الـقــروض وقيدت
النمو االقتصادي».
لـكــن هــويـنــغ ال ــذي شـغــل وظـيـفــة رئـيــس بنك
االحتياط الفيدرالي بمدينة كنساس ،وكان
عـضـوًا فــي لجنة ال ـســوق املـفـتــوحــة التابعة

الصين ترد على رسوم ترامب بأول «ضربة انتقامية»
وجهت الصين أول
ضربة انتقامية للواليات
المتحدة ،ردًا على
الرسوم الجمركية التي
أقرها الرئيس دونالد
ترامب على واردات
الصلب واأللمنيوم

التعريفات الجمركية الصينية تطاول الكثير من السلع الزراعية األميركية ()Getty

فــرضــت ال ـصــن تـعــريـفــات جـمــركـيــة إضــافـيــة
تصل إلى  %25على  128منتجا أميركيًا ،ردا
على الرسوم التي فرضتها الواليات املتحدة
على واردات األملـنـيــوم والـصـلــب فــي مــارس/
آذار املاضي ،فيما وصفت صحيفة واشنطن
بــوســت األمـيــركـيــة ال ـق ــرار الـصـيـنــي بــأنــه أول
ضربة انتقامية» ضد واشنطن.
وت ـ ـتـ ــزايـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف م ـ ــن تـ ـص ــاع ــد الـ ـح ــرب
ال ـت ـجــاريــة ب ــن أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن ف ــي ال ـعــالــم،
مــع اع ـت ــزام إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،اإلع ـ ـ ـ ــان خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة عــن
تعريفات جمركية إضــافـيــة على واردات من
السلع الصينية تصل قيمتها إلــى  60مليار
دوالر ،بسبب مزاعم بأن الصني تتعدى بشكل
منهجي على حقوق امللكية الفكرية األميركية
وهـ ــو م ــا تـنـفـيــه ب ـك ــن .وأع ــرب ــت ال ـع ــدي ــد من
الـشــركــات الــزراعـيــة األمـيــركـيــة ،عــن مخاوفها
من وقوعها ضحية حرب تجارية كبرى تدور
رح ــاه ــا ب ــن واش ـن ـطــن وب ـك ــن ،ح ـيــث ت ـطــاول
أغلب التعريفات الجمركية الصينية الكثير
من املنتجات الزراعية والغذائية.
وبدأ سريان التعريفات الجمركية الصينية،
أمــس اإلثـنــن .ونقلت وكالة األنـبــاء الصينية
«شـ ـيـ ـنـ ـخ ــوا» ع ـ ــن وزارة املـ ــال ـ ـيـ ــة أن ل ـج ـنــة
التعريفات الجمركية التابعة ملجلس الدولة
(الـحـكــومــة) فــرضــت رســومــا جمركية بنسبة

توتر األسواق يزيد الذهب بريقًا

انخفاض رأس المال
لدى بعض البنوك
تسبب في إفالسها

تخفيف القيود
ينذر بأزمة مالية
جديدة

واشنطن ـ شريف عثمان

حذر توماس هوينغ ،نائب رئيس
مؤسسة التأمني على الودائع في
البنوك األميركية ،املعروفة باسم
«فديك» ،من التسرع في تخفيض متطلبات
رأس امل ــال ل ــدى ال ـب ـنــوك ،مـبــديــا تـخــوفــه من
تأثيرات هذه الخطوة على اقتصاد البالد.
وقــال هوينغ في كلمة له خالل نــدوة عقدها
معهد بيترسون لالقتصادات الدولية ،أحد
أكبر املراكز البحثية االقتصادية في العالم،
إن املطالب بتخفيف الضوابط تظهر دائمًا
بعد حدوث انتعاشات في األسواق ،وتحقيق
البنوك مكاسب اقتصادية ،إال أننا «يجب أن
نتمسك بالقيود املفروضة» حتى ال تتعرض
البنوك ألزمات من جديد .وأشار إلى بعض
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 %15على  120نوعا من املنتجات املستوردة
مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـمــا فــي ذل ــك الـفــواكــه
واملنتجات ذات الصلة ،ورسوما بنسبة %25
على ثمانية منتجات أخرى تشمل خصوصا
لـحــم الـخـنــزيــر ومـشـتـقــاتــه واألمل ـن ـي ــوم املـعــاد
ت ــدوي ــره .وب ـل ـغــت قـيـمــة الـ ـ ـ ــواردات الـصـيـنـيــة
مــن هــذه املنتجات األميركية ثــاثــة مليارات
دوالر العام املاضي  ،2017ما يمثل نحو %2
من إجمالي الصادرات األميركية إلى الصني
التي بلغت قيمتها  154مليار دوالر ،بحسب
ال ـج ـم ــارك الـصـيـنـيــة .وج ـ ــاءت ه ــذه الـخـطــوة
بعد أن حــذرت بكني واشنطن يــوم الخميس
املــاضــي مــن فتح أب ــواب جهنم والتسبب في
سلسلة من اإلجراءات الحمائية عبر العالم.
وذكـ ــرت وزارة املــال ـيــة الـصـيـنـيــة ،بـحـســب ما
نـقـلــت عـنـهــا شـيـنـخــوا ،أم ــس ،أن بـكــن تــؤيــد
ن ـظــام ت ـج ــارة م ـت ـعــدد األط ـ ــراف ،م ـش ـيــرة إلــى
أن وق ــف الـعـمــل بــاإلع ـفــاءات الـجـمــركـيــة على
 128سلعة من ال ــواردات األميركية كــان الحل
األنـســب لحماية مصالح الـصــن باستخدام
قواعد منظمة التجارة العاملية.
ووصفت صحيفة واشنطن بوست األميركية،
أم ـ ــس ،ال ـ ـقـ ــرار ال ـص ـي ـن ــي ب ــأن ــه «أول ضــربــة
انتقامية» توجه إلى ترامب  ،وأن العالم ينتظر
حاليا مــن سيتخذ الـخـطــوة التالية بكني أم
واشنطن .وقالت الصحيفة إنه على الرغم من
انتعاش سوق األوراق املالية في العام األول
مــن واليــة تــرامــب ،إال أنها أخــذت فــي الهبوط
سريعًا أوائــل العام الجاري  ،2018وتراجعت

 8سلعة أميركية تخضع
لتعريفات جمركية تتراوح
بين 15و%25

ب ــأك ـث ــر م ــن  %10وسـ ــط مـ ـخ ــاوف م ــن تــأثـيــر
تـهــديــدات الــرئـيــس األمـيــركــي الـتـجــاريــة على
استقرار األس ــواق العاملية .وأرجـعــت السبب
وراء القرارات األميركية التي وصفتها بأنها
«غ ـي ــر مـتـسـقــة» إل ــى مـجـمــوعــة املـسـتـشــاريــن
املحيطني بترامب ،الفتة إلــى أن ترامب سبق
وعـبــر عــن استيائه مــن االتـفــاقـيــات التجارية
األم ـيــرك ـيــة م ـت ـعــددة األط ـ ــراف لـكــل املحيطني
بــه فــي ذل ــك الــوقــت ومـنـهــم ريـكــس تيلرسون
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وغ ـ ــاري كــوهــن املـسـتـشــار
االقتصادي اللذين حــذراه من تهديد خصوم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة الـتـجــاريــن  ،لـكــن كالهما
غادر منصبه .ويقول كبار مستشاري الرئيس
األميركي الحاليني ،إن نهج ترامب التجاري
سيساعد العمال األميركيني عن طريق خلق
املزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وفـ ــي ن ـه ــاي ــة م ـ ــارس امل ــاض ــي ات ـه ــم الــرئ ـيــس
األمـيــركــي الـصــن بــأن ممارساتها التجارية
مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة تسببت فــي إغ ــاق 60
ألف مصنع وفقدان  6ماليني وظيفة.
وكان ترامب قد أصدر في التاسع من مارس/
آذار امل ــاض ــي ،قـ ــرارًا ب ـفــرض رسـ ــوم جمركية
بنسبة  %25على واردات الصلب ،و %10على
واردات األمل ـن ـي ــوم م ــن مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم،
مستثنيا بشكل مبدئي دول االتحاد األوروبي
وست دول أخرى .إال أن وقع القرار الذي صدر
عن واشنطن كان في العاصمة الصينية بكني
أقوى وأشد ،فالصني التي تعتبر املنتج األول
في العالم للصلب واألملنيوم اعتبرت أن القرار
بمثابة إعــان حرب تجارية عليها و«كارثة»
للعالم بأسره  ،ورفضت بكني انتظار دورها
ف ــي ال ـت ـف ــاوض ،ب ــل ل ــوح ــت ب ـضــربــة مــوجـعــة
للواليات املتحدة وقالت إنها ستتخذ تدابير
مـ ـض ــادة .ووفـ ــق صـحـيـفــة واش ـن ـطــن بــوســت،
بلغت ص ــادرت الــواليــات املتحدة إلــى الصني
نـحــو  135مـلـيــار دوالر ال ـعــام املــاضــي ،2017
فيما بلغت وارداتها  505مليارات دوالر.
(شينخوا ،العربي الجديد)

ل ـب ـنــك االحـ ـتـ ـي ــاط الـ ـفـ ـي ــدرال ــي مل ـ ــدة ع ـشــريــن
عــامــا ،قبل التحاقه بمؤسسة الـتــأمــن على
ال ــودائ ــع ،قــال فــي كلمته أم ــام فعالية معهد
بيترسون لالقتصادات الدولية ،قبل يومني،
إن «قانون فولكر ُوجد لحماية املودعني من
املضاربات التي تقوم بها البنوك بأموالهم،

ولـهــذا فالبد أن يبقى» ،مشيرا إلــى إمكانية
تخفيفه بعض الشيء .وذكر أن كل أزمة من
األزمــات السابقة ،حملت بصماتها الخاصة
ب ـهــا ،إال أن ـهــا جـمـيـعـهــا اش ـتــركــت ف ــي نفس
العوامل األساسية التي كانت وراء حدوثها،
مــوضـحــا أن ه ــذه الـعــوامــل كــانــت ع ـبــارة عن

حــدوث تغيير واضــح في السياسة النقدية،
ثــم ح ــدوث ارت ـف ــاع كـبـيــر فــي أص ــول الـبـنــوك
امل ـم ــول ــة م ــن خـ ــال االق ـ ـتـ ــراض ،فـيـمــا ُيـطـلــق
عـلـيــه «ال ــرافـ ـع ــة» ،م ــع تـمـتــع إدارات الـبـنــوك
بمستويات ثقة غير مبررة.
وأضـ ــاف« :بـعــد كــل األزمـ ــات تــم وض ــع قيود
م ـش ــددة م ــن أج ــل م ـنــع ت ـك ــراره ــا ،ل ـكــن يـبــدو
أن ذاكــرتـنــا ضعيفة ،حيث إن الـقـيــود ،التي
وض ـعــت ب ــاألس ــاس لـلـمـســاعــدة ف ــي تحقيق
الـنـمــو وان ـطــاق األسـ ــواق مــن جــديــد ،بينما
ســريـعــا مــا ي ــرى الـبـعــض أنـهــا تـعــوق النمو
وينادي بضرورة إللغائها ،وإننا حاليًا في
نقطة مشابهة تمامًا ملا حدث من قبل».
وأك ــد عـلــى ض ــرورة أن يـعــي الجميع أهمية
تخفيف القيود على البنوك ،مع عدم إهمال
م ـه ـمــة تــأم ـي ـن ـهــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن اس ـت ـم ــرار
ال ـن ـج ــاح «ي ـت ـط ـلــب أن ت ـس ـت ـمــر ال ـب ـن ــوك فــي
االلتزام بمعايير الرقابة الحصيفة».
وق ـ ـ ــال إن مـ ــن أه ـ ــم ه ـ ــذه امل ـع ــاي ـي ــر «ق ــاع ــدة
رأسمالية قوية ،مع وضع قيود رشيدة على
اعتماد البنوك على ما توفره الحكومة من
أدوات التأمني» .وأضاف أنه بعد االطمئنان
إل ــى هــذيــن ال ـب ـعــديــن« ،يـم ـكــن الـتـخـلــص من
الـقـيــود األخ ــرى الـتــي تــرتـفــع تكلفتها وتقل
فائدتها» .وتابع « نعلم جميعًا أنــه عندما
تنقلب دورة األعمال ،وهي ستنقلب ،وعندما
تـحــدث الـخـســائــر ،وه ــي سـتـحــدث ،ف ــإن عــدم
تــوفــر رأس امل ــال الـكــافــي يضاعف مــن اآلثــار
السلبية» ،مضيفا أن تغيير بعض القواعد
املوجودة حاليًا ينقل كلفة مخاطر العمليات
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا ال ـب ـنــوك إل ــى ال ـع ـمــاء وإل ــى
دافعي الضرائب.
وكانت جانيت يالني الرئيسة السابقة لبنك
االحتياط الفيدرالي ،قد رفضت نهج ترامب
ف ــي تـخـفـيــف ال ـق ـيــود ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ،مـشـيــرة
إلــى أن ارتـفــاع معايير رأس املــال ساهم في
تحقيق النمو االقتصادي.
وتـ ـب ــدو امل ـس ــؤول ـي ــة ج ـس ـي ـمــة ،ف ـم ــن نــاحـيــة
هـنــاك ضـغــوط لتخفيف القيود والضوابط
املفروضة على عمل املؤسسات املالية ،كما أن
أثــار األزمــة املالية األخيرة ما تــزال محفورة
في أذهان الجميع من ناحية أخرى ،ويخشى
البعض تـكــرارهــا حــال تخفيف الـقـيــود .ولن
يقتصر تأثير مراجعة وتخفيف القيود على
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ــده ــا ،وإن ـم ــا سيمتد
ليشمل الـنـظــام املـصــرفــي فــي كــافــة الـبـلــدان،
حيث تسترشد الـبـنــوك املــركــزيــة فــي العالم
كله بقوانني االحتياط الفيدرالي.

بيتكوين تسعى إلى مغادرة المستويات المتدنية (فرانس برس)

ارتفع الذهب في تعامالت أمــس اإلثـنــن ،بالتزامن مع هبوط ال ــدوالر ،الذي
تــأثــر بـحــدة ال ـتــوتــرات الـتـجــاريــة بــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ـصــن .وانخفض
مــؤشــر الـ ــدوالر ،ال ــذي يقيس تـحــرك العملة األمـيــركـيــة مـقــابــل سـلــة مــن ست
عمالت ،بنسبة  %0.28إلى مستوى  89.56نقطة .في املقابل ،ارتفعت العقود
اآلجلة للذهب ،تسليم مايو/أيار ،بنسبة  ،%0.63إلى  1335.1دوالرا لألوقية
(األونصة) .وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن األصفر بنسبة  %0.66عند
 1331.99دوالرا لألوقية .ومن بني املعادن النفيسة األخــرى ،صعدت الفضة
 %1.09إلــى  16.45دوالرا لألوقية ،فيما ارتفع البالتني  %0.58إلــى 937.48
دوالرا لألوقية .وقال يوتشي ايكيميزو ،من بنك «اي.سي.بي.سي ستاندرد»
في طوكيو ،لرويترز ،إن «الـحــرب التجارية مستمرة وتتفاقم ،وربما تكون
سببًا لبيع الناس الدوالر وشراء الذهب».

بيتكوين تعاود الصعود
ارتفعت عملة بيتكوين االفتراضية في تداوالت أمس اإلثنني ،متجاوزة حاجز
 7آالف دوالر ،بمكاسب بلغت نسبتها  ،%4.7لتغادر بذلك املستويات املتدنية
التي الزمتها على مدار نحو  7أسابيع .وتأتي مكاسب بيتكوين ،األكثر شهرة
بني العمالت االفتراضية ،بفعل عمليات شرائية مع تدني األسعار ،بعد وتيرة
هبوط حادة نالت من أدائها ،في األسبوع املاضي .كما زادت عملة إيثريوم ،وفق
األناضول ،بنحو  %3.12إلى  389.8دوالرا .وارتفعت ريبل بنسبة  %1.05إلى
 0.48دوالر ،وصعدت بيتكوين كاش بنسبة  %2.92إلى  678.56دوالرا .وال تملك
العمالت االفتراضية ،رقما متسلسال ،وال تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك
املركزية ،كالعمالت التقليدية ،بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة اإلنترنت ،من
دون وجود فيزيائي لها.

دول النفط ...سباق اإلنتاج يتجدد
موسكو ــ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية ،ارتفاع إنتاج روسيا
من النفط ،في مــارس/آذار املاضي ،إلى أعلى
مستوى في  11شهرًا ،متجاوزا الحصة التي
يوجبها اتـفــاق تقييد اإلمـ ــدادات مــع منظمة
ال ـب ـل ــدان املـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ـ ــك) بـقـيــادة
السعودية.
وتأتي هــذه البيانات بعد ساعات من إعالن
ال ـع ــراق اع ـتــزامــه زيـ ــادة اإلن ـت ــاج ،خ ــال ثــاث
س ـنــوات ،بنسبة تـتـجــاوز  %50عــن املـعــدالت
ال ـح ــال ـي ــة ،ف ــي مـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى عـ ـ ــودة س ـبــاق
اإلنتاج بني كبار الدول النفطية.
وذك ــرت وزارة الطاقة الــروسـيــة ،فــي بيانات،
أمس اإلثنني ،أن إنتاج النفط وصل إلى 10.97
مــايــن برميل يوميًا الشهر املــاضــي ،مقابل
 10.95ماليني برميل يوميًا في فبراير/شباط.
وهذه هي أول زيادة في اإلنتاج الروسي منذ
ديـسـمـبــر/كــانــون األول ،وأع ـلــى مـسـتــوى في

اإلنتاج الروسي يتجاوز حدود االتفاق مع أوبك ()Getty

اإلنتاج منذ ضخ هذا البلد  11مليون برميل
يوميًا ،في إبريل/نيسان .2017
وب ـلــغ ح ـجــم صـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ال ــروس ـي ــة عبر
خ ـط ــوط األن ــاب ـي ــب ،ف ــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار4.163 ،
م ــاي ــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،ب ــارت ـف ــاع طـفـيــف عن
 4.162م ــاي ــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،ف ــي ف ـبــرايــر/
ش ـبــاط .وتـعـهــدت مــوسـكــو بخفض إنتاجها
بـمـقــدار  300أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا مــن مستوى
 11.247مليون برميل يوميًا ،الذي يستند إلى
إنتاجها في أكتوبر/تشرين األول  ،2016وذلك
في اتفاق مع منظمة البلدان املصدرة للبترول

اإلنتاج وصل إلى
 10.97ماليين برميل يوميًا
في مارس/آذار

(أوبك) ،التي تخفض بدورها إنتاجها بنحو
 1.2مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا .ويستمر االتـفــاق
الحالي حتى نهاية عام .2018
وك ــان ــت ب ـل ــدان أوبـ ــك وروسـ ـي ــا ودول أخ ــرى
منتجة للخام اتفقت على تقييد اإلم ــدادات،
اعـتـبــارًا مــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي  ،2017من
أج ــل رف ــع األس ـع ــار ال ـتــي ه ــوت مــن ف ــوق 110
دوالرات للبرميل فــي  ،2014إل ــى أقــل مــن 30
دوالرًا للبرميل في عام .2016
ويجري تــداول النفط حاليًا دون مستوى 70
دوالرًا للبرميل بقليل .ويــأتــي زي ــادة النفط
الــروســي ،بينما أبـلــغ ولــي العهد السعودي،
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،روي ـ ـتـ ــرز ،مـ ــؤخـ ــرا ،ب ــأن
ال ــري ــاض ومــوسـكــو ت ــدرس ــان اتـفــاقــا لتمديد
التحالف قصير األجل في خفض إنتاج النفط.
وب ـح ـســب ت ـقــريــر أوبـ ــك الـ ـص ــادر ف ــي يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،فـ ــإن م ـع ــدل إن ـت ــاج
السعودية من النفط الـخــام ،خــال ديسمبر/
كــانــون األول  ،2017كــان  9.92مــايــن برميل
يوميًا.
وتخطط الـعــديــد مــن ال ــدول النفطية الكبرى
مل ـعــاودة زي ــادة اإلن ـتــاج ،ومـنـهــا ال ـعــراق الــذي
أعلن مجلس الــوزراء فيه ،يوم األحد املاضي،
عــن خـطــة لــزيــادة الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة إل ــى 6.5
ماليني برميل يوميًا بحلول عام  .2022وتشير
البيانات الرسمية إلى أن إنتاج العراق يبلغ
حاليا نحو  4.3ماليني برميل يوميًا ،أي أن
الزيادة املستهدفة تصل إلى نحو .%51
وب ـ ـخـ ــاف امل ـن ـت ـج ــن ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــن ،دخ ـلــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـقــوة ف ــي ال ـس ـبــاق على
إنـتــاج النفط ال ـخــام ،حيث ارتـفــع إنتاجها
إلى  10.25ماليني برميل يوميا ،في الفترة
بــن  27يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي والـثــانــي من
فـبــرايــر/شـبــاط  ،2018مسجال بــذلــك أعلى
رقم قياسي على اإلطالق في تاريخه ،وفق
بيانات إدارة الطاقة األميركية ،لتحل محل
السعودية التي تحتل املرتبة الثانية عامليًا
في اإلنتاج بعد روسيا.

بيتكوين تسعى إلى مغادرة المستويات المتدنية (فرانس برس)

إضرابات جديدة في «إير فرانس»

اإلضرابات المتكررة تهدد إير فرانس (فرانس برس)

دعــت ثــاث نقابات لطياري شركة «إيــر فــرانــس» ،إلــى تنفيذ إضــرابــات ،اليوم
الـثــاثــاء ،وكــذلــك فــي أي ــام الـســابــع والـعــاشــر وال ـحــادي عشر مــن إبريل/نيسان
الجاري ،في إطار الضغط على إدارة الشركة لزيادة األجور بنسبة  .%6وقالت
النقابات الثالث ،في بيان ،وفــق رويـتــرز ،أمــس اإلثنني ،إنها تخطط لإلضراب
الجديد ،بعدما رفضت اإلدارة النظر في طلباتها لزيادة األجور في املحادثات
األخيرة .وكان نحو  %32من طياري «إير فرانس» قد شاركوا في إضراب ،يوم
الجمعة املــاضــي ،إضــافــة إلــى  %28مــن طــواقــم ال ـطــائــرات ،و %20مــن املوظفني
األرضيني ،بحسب تقديرات الشركة .وتقول النقابات إن على شركة «إير فرانس»
مشاركة ثروتها مع موظفيها ،بعد تحقيقها نتائج جيدة العام املاضي ،إال أن
اإلدارة تؤكد أنها ال تستطيع رفــع الــرواتــب ،ألن ذلــك سيعيق النمو فــي قطاع
الطيران عالي التنافسية.
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حدث في مجلس الشعب السوري

باسل طلوزي

من حسن حظنا ،نحن العرب ،أن حظينا بأحكام «قــراقــوش» مرتني .األولــى في
ّ
الخصي الرومي
القرن الخامس الهجري ،على يد األمير قــراقــوش بن عبد الله،
زمن الفاطميني .والثانية على يد وزير الدولة لشؤون الخارجية اإلماراتي محمد
«قراقاش» في العصر الجاهلي «الحالي» .ولئن كان لقراقوش األول شطط األحكام
الغريبة والعجيبةً ،
بدءا من الفالح الذي استجار به لينصفه من اعتداء أحد الجنود
على زوجته الحامل ،فتسبب في إجهاضها ،فما كان من قراقوش غير أن حكم
على الجندي بأن يضاجع زوجــة الفالح ،حتى تحمل مرة أخــرى .مـ ً
ـرورا بحكمه
الغريب على أحد الدائنني بالسجن ،ريثما يجده املدين ويسدد له دينه ،وليس انتهاء
باشتراكه في تدوين حقبة من التاريخ املصري ،على اعتبار أنه ٌّ
«ملم ًبالتاريخ»،
ً
أحكاما ال تقل غرابة.
فلئن كان قراقوش األول كذلك ،فإن لقراقاش الثاني
ً
علينا أن نقر ونعترف أن سطوع نجم «قراقاش» الثاني لم يأت اعتباطا ،بل جاء
مـ ً
ـدروســا تـمـ ًـامــا ،مــن ق ــادة اإلم ــارات الــذيــن أرادوا لـهــذا «الـقــاضــي» أن يلعب دور
ً
«الـبــديــل» فــي الـشــؤون الخارجية ،عــوضــا عــن وزيــر الخارجية األصـيــل ،عبدالله
بن زايــد آل نهيان ،إذ ال ينبغي ألبناء زايــد أن يظهروا بمثل هذا املظهر الساخر
في أحكامهم وقراراتهم ،وال بأس أن يتلقى «البديل» سهام النقد والسخرية من
قرار ما ،يثير
املراقبني واملتابعني ،عندما تضطر الدولة إلى محاولة رتق تداعيات ٍ
استهجان العرب وسخطهم على سياساتها الغريبة ..وإال فما الحاجة إلى وزيرين
لحقيبة واحدة :وزير خارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية؟
غـيــر أن جـهــابــذة املخططني فــي اإلمـ ــارات لــم ي ــدرك ــوا ،وه ــم يسلمون «قــراقــاش»
ألسنتهم لينطق بها ،أنه سيغدو ً
رمزا للدولة «القراقوشية» برمتها .وفي مثل هذا
الوضع ،يصبح أي قرار أو تصريح أو تلميح يصدر عن أي جهة رسمية في الدولة،
ً
ً
صعبا
منسوبا في أذهــان املتلقني إلــى «قــراقــاش» نفسه .وفــي هــذه الحالة ،بــات
الفصل بني الطرفني في زمن املهازل العربية هذا.
ً
عموما ،من «أحكام قراقاش» الثاني اتهاماته املكرورة لقطر بأنها «تدعم اإلرهاب»
ً
احتالل
في غير مناسبة ،ويتناسى «فضيلته» ما تفعله دولته في اليمن حاليا من
ٍ
مكشوف لجزء من أراضـيــه .ومــا تلقيه قــاذفــات اإلم ــارات الحربية من صواريخ
ٍ
مدمرة على أطفال هذا البلد ونسائه ،وما تسجنه معتقالته التي تدار بشركات
أميركية قذرة من أبنائه.
وقبل هذا وذاك ،يتناسى «قراقاش» ما فعله زعماؤه من التفاف إرهابي على ثورة
الشعب املصري ،وقتل شبابه في ً ميادين التظاهرات واالعتصامات ،ثم اإلتيان
ً
ّ
بمهرج ال يقل عن قراقوش سخرية ليحكم شعب النيل العظيم .ويتناسى ،أيضا،
أن دولـتــه لعبت أقــذر األدوار اإلرهــابـيــة فــي إجـهــاض ث ــورات الربيع العربي كلها،
وخصوصا في سورية ،حني راحــت مع السعودية ّ
ً
تزجان بقطعان املقاتلني من
ذوي اللحى املزيفة ،إلفشال ثورة الشعب السوري التي بدأت عفوية ،وانتهت دموية.
ومن أحكام «قراقاش» الثاني ،كذلك ،التفافه اإلرهابي على التقارب األردني التركي
ً
تهديدا ملصالحه ،هو الذي سعى إلى دعم االنقالب العسكري التركي
الذي رأى فيه
ً
الفاشل ضد الرئيس أردوغــان ،بعد أن رأى فيه قائدا يحاول استعادة ولو جزء
يسير من هيبة الشعوب اإلسالمية ّ
املمرغة بوحول التهميش ،على النقيض مما
تسعى إلـيــه اإلم ــارات مــن تفتيت فــوق التفتيت الـحــاصــل للهوية ،بــل للجغرافيا
العربية برمتها ،إن أمكن ..وفي املحصلة ،نجح «قراقاش» في فض التقارب الواعد
بني األردن وتركيا ،والضحية ،بالطبع ،هي القدس التي ّ
احتج األردن على القرارات
األميركية بشأنها ،وال حــاجــة للقول هنا إن «قــراقــاش» ،ومــن لــف لفه مــن قــادة
السعودية ومـصــر ،يــرون أن مــوضــوع الـقــدس شــأن «ثــانــوي» ال ينبغي أن يعيق
«مسيرة السالم» التي ينبغي إحياؤها وفق أية رؤية أميركية وإسرائيلية ،مهما
بلغت درجة إذاللها العرب.
ال ّ
عد ألحكام «قراقاش» الثاني ،بما فيها الحكم الصادم األخير ،بمشاركة الجيش
ّ
اإلمــاراتــي فــي مـنــاورة مشتركة مــع الجيش اإلسرائيلي «الــوديــع» الــذي لــم تجف
فوهات بنادقه من دم الفلسطينيني بعد ،ما يجعلنا في ذروة الخشية من «حكم
قراقاشي» قادم ،ربما يتجاوز ،بكثير ،إعالن الوحدة بني أبوظبي وتل أبيب.

محمود الوهب

َّ
حــن رشـحـنــي الـحــزب الـشـيــوعــي الـســوري
ألمثله في مجلس الشعب ،بحسب التقاليد
ال ـب ـع ـث ـيــة ،وال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ـقــدم ـيــة،
وجاءتني التهانئ بثقة القيادة السياسية
ق ـبــل إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ،ل ــم ي ـكــن محمد
قبنض حينئذ قد اعتلى «وجــه السحارة»
فــي ذل ــك املـجـلــس ،وقــايــض منكوبي أبـنــاء
غــوطــة دمـشــق جــرعــة امل ــاء بـهـتــاف لــأســد.
َّ
لكن املجلس ذاتــه كــان موصوفًا شعبيًا بـ
«م ـس ــرح ال ـش ـعــب» أو مـجـلــس «الـتـصـفـيــق
والتهريج» .ومــع ذلــك ،أخــذت املسألة على
َّ
ن ـح ــو جـ ـ ـ ِّـدي ،إذ إن صـ ـ ــورة االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـف ـع ـل ـيــة ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي الـ ـت ــي ج ــرت
فــي بـلــدي أي ــام حكم «االنـفـصــال الرجعي»
أواخ ــر ع ــام  ،1961وحــالــة الـتـنــافــس الـحـ ّـر،
كانتا ماثلتني في ذهني ،وتدفعاني أكثر
إلى االهتمام بهذا املنبر ،إضافة إلى أنني
ع ـ ـ ــددت ك ـ ــام ل ـي ـن ــن عـ ــن وج ـ ـ ــوب «دخ ـ ــول
الشيوعيني إلــى أشــد الـبــرملــا ًنــات رجعية»
يشمل أيـضــا «أك ـثــرهــا مـهــزلــة وتـهــريـجــا».
َّ
وهكذا ،أخذت أتابع كل صغيرة وكبيرة في
ذلك املجلس ،بعد املرسوم الجمهوري الذي
أعلن فوزي باالنتخابات.
وصــرت ألتقط من املجلس كل الهفوات أو
املفارقات التي تحدث ،وأعمد إلى تدوينها
ونشرها في زاويتي الصحفية «للحكومة
فـقــط» على صفحة املحليات مــن صحيفة

كاريكاتير

الـنــور الـتــي لــم تكن قــد فـقــدت بريقها بعد
مــرور سنتني أو ثــاث على إصــدارهــا .وكم
كانت تلك الهفوات تعجب رئيس مجلس
الـشـعــب ،محمود األب ــرش ،خصوصًا أنها
ت ـت ـنــاول م ــا ي ـقــع ف ـيــه أع ـض ــاء امل ـج ـلــس من
أخطاء ومواقف ال يحسدون عليها .وذات
ي ــوم ،وكـنــا نـتـحــادث معًا عــن تلك الــزاويــة،
وإم ـكــان ـيــة جـمـعـهــا وطـبــاعـتـهــا ف ــي كـتــاب،
َعـ َـرض األبــرش أن يتبنى موضوع نشرها،
فسررت لألمر ،وجمعتها له ،وقدمتها ،كما
طلب ،إلى مكتبه الصحفي ،وتمت املوافقة.
ً
َّ
ل ـكــن حــدثــا ج ـلــا ج ــاء عـلــى نـحــو عــرضــي،
ٍّ
فــألـغــاهــا عـلــى نـحــو ف ــج ،قــاطـعــا حـبــل الــود
بيني وبــن رئـيــس املـجـلــس .وهــو أنـنــا في
جهود مضنيةٍ  ،أن
املجلس استطعنا ،بعد
ٍ
ننتزع قــرارًا من املجلس ،يستعيد حقًا من
حقوق عضو املجلسَّ ،
نص عليه الدستور
السوري ،والنظام الداخلي ملجلس الشعب.
ويقضي القرار املنتزع بتخصيص صفحة
ح ــرة ألع ـض ــاء مـجـلــس ال ـش ـعــب ف ــي إح ــدى
ال ـص ـحــف ال ــرس ـم ـي ــة ،ي ـنــاقــش م ــن خــالـهــا
مشكالت تهم الشعب .وبالفعل،
األعـضــاء
ٍ
خصصت صحيفة الثورة صفحة أسبوعية
ملجلس الشعب .ولكن لم َّ
يمر أسبوعان أو
ثالثة ،على ما أذكــر ،حتى وقعت الواقعة..
وتـشــاء املـصــادفــة وحــدهــا أن يـكــون موعد
مقالة أو حديث لي في األسبوع الذي وقع
فيه ذلك الحادث الجلل .كانت لدينا جلسة
صباحية ،فما إن وصلت إلى املجلس ،حتى

ِّ
أخـ ــذت صـحـيـفــة الـ ـث ــورة ،ألفـتـحـهــا وأقــلــب
صفحاتها باحثًا َّ
عما ُّ
يخصني ،لكن املفاجأة
َ
كانت صارخة ال ألنني لم أجــد مــرادي ،بل
ِّ
ألنني لم أعثر على صفحة املجلس كلها..
اتصلت ،على الفور ،بالصحفية املسؤولة
م ـس ـت ـف ـس ـرًا ،فــأجــاب ـت ـنــي ب ـن ــوع م ــن الـعـتــب
والتهكم ،قائلة :اسأل رئيسك .قلت :رئيس
املجلس؟ قــالــت :ومــن غـيــره ،هــو الــذي أبلغ
وزير اإلعالم بإلغاء الصفحة.
شكرتها ،وأغلقت الهاتف ممتعضًا ،وكان
أن حان موعد الجلسة ،فدخلت مع الداخلني
وحني افتتحت الجلسة ،رفعت يدي طالبًا
ال ـحــديــث ،وك ــان ــت الــدقــائــق الـعـشــر األول ــى
مــن كــل جلسة مخصصة لــأعـضــاء لطرح
مــا يــرغـبــون بــه خ ــارج إط ــار ج ــدول العمل.
وملـ ــا أع ـط ـيــت اإلذن ،ت ـس ــاء ل ــت مـسـتـنـكـرًا،
ً
ومتجاهال ،في الوقت نفسه ،املعلومات التي
عمل على
أفادتني بها الصحفية« :من الذي َّ
إلـغــاء قــرار اتـخــذه هــذا املجلس املــوقــر؟ بل
َّ
يتجرأ على السلطة التشريعية ،وعلى
من
قرار يتوافق مع دستور البالد ،ودور عضو
ُّ
يخص
مـجـلــس الـشـعــب ،وحـصــانـتــه فـيـمــا
حــريــة ال ـكــام والـكـتــابــة ومـنــاقـشــة قضايا
الـشـعــب ال ــذي يمثله عـلــى نـحــو ع ـل ـنــي..؟».
وقلت كالمًا آخــر كثيرًا في السياق نفسه؟
فنظر إلـ َّـي رئيس املجلس بدهشة وبشيء
من الـلــوم ،والـلــؤم وتمتم :سنرى ذلــك .وملا
انـتـهــت الـجـلـســة ،ت ـصــادف أن تـقــابـلــت ،في
الردهة ،مع رئيس املجلس ،فبادرني يقول:

عماد حجاج

سامر خير أحمد

م ــن ال ـغ ــري ــب أن ت ـح ـل ـيــات حـ ــول الـتـغـيـيــر
ً
امل ـت ــوق ــع مـسـتـقـبــا ع ـلــى ال ـن ـظ ــام ال ـعــاملــي،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،تـمـيــل
إلــى االعـتـقــاد بــأن الهند أق ــرب مــن الصني،
لتحقيق مكانةٍ عامليةٍ تفرض مــن خاللها
نـفـسـهــا ق ــوة عـظـمــى ج ــدي ــدة ،ل ـهــا دوره ــا
ووزن ـهــا وتــأثـيــرهــا فــي السياسة الــدولـيــة.
وبــالـنـسـبــة ل ــي ،مـتــابـعــا لـلـشــأن الـصـيـنــي،
ّ
ومــطـلـعــا عـلــى الـحــالــة الـهـنــديــة ،تثير تلك
ال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـس ـخ ــري ــة .ف ـح ـتــى ال ـه ـن ــد ال
ّ
التحول إلى
تفعل مــا ينطوي على ّنيتها
ق ــوة عـظـمــى ،عـلــى عـكــس م ــا ب ــدأت الـصــن
تنحو إلـيــه مـنــذ ع ــام  ،2012أي مـنــذ بلوغ
زع ـي ـم ـهــا ال ـك ــاري ــزم ــي الـ ـح ــال ــي ،ش ــي جــن
بينغ ،السلطة .بــل مــن املـتـعــارف عليه بني
ال ـبــاح ـثــن ف ــي ال ـش ــأن اآلسـ ـي ــوي أن الـهـنــد
تتلقى دعمًا مباشرًا من الواليات املتحدة،
ّ
ك ـ ــي تـ ـع ــط ــل ن ـ ـهـ ــوض ال ـ ـصـ ــن وت ـ ــؤخ ـ ــره،
فكيف يمكن لــدولــةٍ تتلقى دعمًا مــن القوة
العظمى األولــى في عالم اليوم ،أن تناطح
ً
دول ــة تعتمد على اقتصادها غير التابع،
ً
وسياستها املستقلة ،فضال عن أن تتحول
هي نفسها إلى قوة عظمى؟!
واألهــم أنــه بينما ينخر الفساد االقتصاد
والـ ـسـ ـي ــاس ــة ف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــد حـ ـت ــى الـ ـنـ ـخ ــاع،
ويـ ـط ــرحـ ـه ــا دولـ ـ ـ ــة ع ــامل ـث ــال ـث ـي ــة م ـت ــأخ ــرة
اجـتـمــاعـيــا وتـنـمــويــا وع ـمــران ـيــا ،وه ــو أمــر
ال تخطئه عــن ال ــزائ ــر للعاصمة الهندية
ال ـت ــي ت ـعــانــي م ـش ـكــات تـنـظـيـمـيــة عميقة
فــي الـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي ،وتـنـظـيــم حــركــة
الـسـيــر ،والـنـظــافــة الـعــامــة ،تـحـ ّـولــت الصني
فعليًا إل ــى مـعـجــز ٍة فــي اإلدارة والسياسة
وال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـص ـنــاعــة وت ـخ ـط ـيــط مــدنـهــا
ً
سواء بسواء ،وهو أمر
الكبيرة والصغيرة
ال تخطئه أيضًا عني زائر بكني وشنغهاي
وغ ــوان ـج ــو وش ـي ــان وش ـن ـغــدو وتـيــانـجــن
وهانجو وشنجن ،وحتى مــدن املقاطعات
األقل أهمية ،مثل أوروموتشي وينتشوان.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،دخ ـل ــت ال ـص ــن مــرحـلــة
جــديــدة مـنــذ ع ــام  ،2012عـلــى الصعيدين
الداخلي والخارجي ،وهي مسألة ال ينتبه
لها محللون كثيرون ال يدركون عمق الفارق
ب ــن ص ــن م ــا ق ـبــل ش ــي وص ــن ش ــي ال ــذي
ع ـمــد ،مـنــذ تــولـيــه الـسـلـطــة ،إل ــى مـحــاصــرة
ف ــرص ال ـف ـســاد ومــاح ـقــة امل ـت ــورط ــن فـيــه،
ومحاكمتهم مهما علت مرتبتهم في الدولة
والحزب الحاكم ،انطالقًا من القائمني على

َ
فعلت يــا زمـيــل مـحـمــود؟ قـلــت :ومــاذا
م ــاذا
فعلت؟ قــال :أال تعلم أنني من أبلغ الوزير
بإلغاء الصفحة؟ فنفيت ذلك ،لكنني أردفت
َّ
بالجدية كلها :إن قرار اإللغاء خاطئ ،فما
ً
ك ــان ّمـنــه إال أن ص ــاح مـنـفـعــا ،وب ـنــوع من
التشفي« :إي ،روح ما في طباعة كتاب.»..
كـتـمــت ضـحـكـتــي ،وتــرك ـتــه ألذهـ ــب وأروي
م ــا ح ــدث ألول زم ـيــل ألـتـقـيــه .واآلن وبـعــد
مضي أكثر من عشر سنوات على الحادثة،
أخـ ِّـمــن ،بــل أقــول عــن قناعة تامة إن أجهزة
األمن التي تضع السلطات كلها في جيبها

تباينات روسية إيرانية في سورية
حسين عبد العزيز

بين الصين والهند
إدارة شــركــة ال ـب ـت ــرول ،م ــا أف ـض ــى ،بشكل
مـلـمــوس ،إل ــى صـيــانــة م ــوارد الــدولــة التي
باتت اليوم أغنى دولة ،بفائضها التجاري
الذي يتجاوز تريليوني دوالر.
كذلك ،تعتمد الصني آليات تكفل تصعيد
ّ
والتميز إلى
أصـحــاب الـكـفــاءات واملــواهــب
مـفــاصــل الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ،إذ تحصر
عضوية حزبها الحاكم باملتفوقني دراسيًا
ومجتمعيًا ،من دون تمييز قومي أو ديني
أو ث ـقــافــي ،بـحـيــث ت ـت ـســاوى ف ــرص جميع
الـصـيـنـيــن ،سـ ــواء ك ــان ــوا م ــن قــوم ـيــة هــان
التي تشكل نحو  %90مــن السكان ،أو من
ال ـقــوم ـيــات األخ ـ ــرى ال ـص ـغ ـيــرة ،ب ـمــا فيها
ال ـقــوم ـيــات املـسـلـمــة ال ـع ـشــر ،ف ــي االن ـت ـمــاء
إل ــى ال ـح ــزب ،وم ــن ث ــم امل ـشــاركــة ف ــي قـيــادة
مؤسسات الدولة ،وحتى في الحصول على
ّ
الوظائف الحكومية واالرتقاء في سلمها،
إذ ّ
تكرست في الصني ثقافة التعيني على
أســاس االمتحان بني املترشحني للوظيفة
أيــا كانت .وعلى صعيد آخــر ،يحتل مكانة
مهمة في تغيير شكل الصني ،املعروف في
العالم على مــدار العقود األربـعــة األخيرة،
ت ــرف ــع الـ ـص ــن ال ـ ـيـ ــوم شـ ـع ــار «ح ـ ـ ــان وق ــت
اإلبداع» عنوانًا لنهجها في الصناعة التي
عرفها العالم ،قائمة على التقليد وإنتاج
صناعات ضعيفة الـجــودة ،فالصني اليوم
تعيد النظر بمسألة جــودة املنتجات التي
تحمل الـعـبــارة التي تقول طرفة متداولة،
ً
إنها األكثر استعماال في تاريخ البشرية،
وهــي ُ
«صـنــع فــي الـصــن» .وليس أدل على
ذلك من صناعاتها الجديدة في السيارات
والقطارات والطائرات ،مقارنة على سبيل
ّ
املثال بسياراتها السابقة سريعة التعطل.
عـلــى الـصـعـيــد ال ـخــارجــي ال ــذي يستهدف
ق ـي ــادة ال ـصــن إل ــى مـكــانــة دول ـي ــة مــرمــوقــة
جـ ــديـ ــدة ،ف ـق ــد ط ــرح ــت بـ ـك ــن ،م ـن ــذ خـمــس
سـ ـن ــوات ،خ ـطــة «ال ـط ــري ــق وال ـ ـحـ ــزام» الـتــي
ت ــواص ــل ال ـصــن م ــن خــالـهــا ب ـنــاء مناطق
ن ـ ـفـ ــوذ م ـ ـتـ ــزايـ ــدة االت ـ ـ ـسـ ـ ــاع ،عـ ـل ــى أسـ ــاس
االس ـت ـث ـم ــارات االق ـت ـصــاديــة الـضـخـمــة من
شرقي آسيا مرورًا بوسطها وغربها حتى
ـات
شــرقــي أوروبـ ــا ،مـتــرافـقــة مــع بـنــاء عــاقـ ٍ
ثقافيةٍ متينةٍ  ،تعمل بجد لتغيير صــورة
الـصــن فــي الـعــالــم ،عـبــر اإلع ــام والتعليم
واللغة والفنون .وليس سرًا أو جديدًا القول
إن الهند تفتقد كل هذا التخطيط والتنفيذ
امل ـم ـن ـهــج واملـ ـ ـ ـ ــدروس ،ح ـتــى وإن امـتـلـكــت
طاقات ومواهب بشرية فردية استثنائية.
(كاتب من األردن)

أخذت أتابع َّ
كل
صغيرة وكبيرة
في المجلس بعد
المرسوم الجمهوري
الذي أعلن فوزي
باالنتخابات

صدام الذي يرفض أن يموت
إياد الدليمي

ليس هناك عــراقــي ال يعرف تــاريــخ ميالد
ص ــدام حـســن .الـحــدث الـسـنــوي ال ــذي كان
ي ـحـ ّـول ال ـع ــراق ،كــل ال ـع ــراق ،أس ـبــوعــا ،إلــى
ساحة احتفاالت كبيرة ،بالقائد الضرورة،
الذي سعى ليكون هو الوطن والوطن هو،
فــألــف ك ـبــار الـكـتــاب الـكـلـمــات ال ـتــي عقدت
هذه املزواجة بني القائد والوطن ،وتغنت
ال ـح ـنــاجــر ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات ،ح ـتــى تـمــاهــى
الــوطــن فــي شخص الـقــائــد ،بــل فــي أحيان
كثيرة كان أجل وأعظم وأرفع ،هكذا أراد أو
هكذا أرادوا.
ون ـي ـس ــان ،ش ـهــر أع ـظ ــم م ـنــاس ـبــات امل ـيــاد
في العراق الــذي كــان ،فالسابع من نيسان
ذكـ ـ ـ ــرى ت ــأسـ ـي ــس حـ ـ ــزب الـ ـبـ ـع ــث ال ـع ــرب ــي
االشتراكي ،وفقا للتقويم العراقي وليس
ال ـســوري .والـثــامــن والـعـشــرون مــن نيسان
ذكرى ميالد القائد ،والحقا كان التاسع من
نيسان ذك ــرى نهاية ع ــراق ص ــدام حسني،
ووالدة عــراق آخــر ،ربـمــا يـصــدق أن نطلق
عليه عراق املرجعيات واملليشيات.
الحـ ـق ــا ك ـ ــان الـ ـت ــاس ــع م ــن ن ـي ـس ــان إي ــذان ــا
بمرحلة مختلفة ،ليس في عمر العراق فقط،
وإنما في عمر املنطقة ،وربما حتى العالم،
فمع دخول دبابات املحتل األميركي ،مات
القائد الـضــرورة ومــات حزبه ،وولــد عراق
آخر ،مشوه ،هذا أقل وصف له بعد خمسة
عشر عاما.
أعدم صدام حسني في عام  ،2006صبيحة
ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ،وع ـم ـل ــت ك ــل ال ـح ـكــومــات
واملــرجـعـيــات واألحـ ــزاب واملـلـيـشـيــات على
مـحــاولــة طـمــس تــاري ـخــه ،وت ــاري ــخ حقبته
التي امـتــدت مــن ثــورة  17تموز عــام 1968
وحتى احتالل بغداد عام .2003
أعدم صدام ،وظن قاتلوه أن برؤيته معلقًا
على حبل املشنقة سينفتح الباب أمامهم
لكتابة تاريخ جديد ،تاريخ صدام وحزبه،
وتـ ــاريـ ــخ ال ـ ـعـ ــراق الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاءوا
لحكمه ،رافـعــن عــامــات النصر ،ممتطني
ظهر دبابة أميركية ،ما كان لهم أن يدخلوا
العراق من دونها ،وما كان لهم أن يحكموا
العراق من دونها.
م ــرت خـمـســة ع ـشــر ع ــام ــا م ــذ أن وص ـل ــوا،

الصغير هي التي َّكانت وراء إلغاء الصفحة.
حــادثــة أخــرى لكنها بطعم آخــر ،إذ جــاءت
ب ـع ــد ح ــادث ــة ال ـص ـح ـي ـفــة والـ ـكـ ـت ــاب بـفـتــرة
قصيرة .كنا نناقش املوازنة العامة ملجالس
املدن واملحافظات ،وكانت جلسات مناقشة
املوازنة من أهم الجلسات .ولفت انتباهي
أن حجم مــوازنــة مدينة حلب التي أمثلها
يقترب كثيرًا من موازنة محافظات صغيرة
ال تـعــادل ،فــي أبعد تقدير لها ،ربــع مدينة
حلب مساحة وسـكــانــا وإنـتــاجــا أيـضــا ،إذ
تشكل حلب مع دمشق نصف سكان سورية.
َّ
ومل ــا أعـطـيــت الـحــديــث أخ ــذت أش ــرح وضــع
مدينة حلب مساحة وعدد سكان وحاجات
خدمية متزايدة ،مشيرًا إلى نسب املوازنات
املتفاوت بني املحافظات على أسس مبهمة،
ً
وإذ برئيس املجلس يقاطعني ،قائال بلهجة
حادة تنطوي على نوع من االتهام« :لوين
بدك تصل زميل محمود؟».
َّ
نبهني ســؤالــه امللغم إلــى أنـنــي دخـلــت في
َّ َ َْ
ّ
املحرمات ،وشعرت بأن مكر رئيس املجلس
ً
ق ــد وجـ ــد ثـ ـغ ــرة مـ ــا ،فـ ـ ــأراد ال ــدخ ــول منها
والـبـنــاء عليها ،فــالــاذقـيــة وطــرطــوس من
املـحــافـظــات الـصـغـيــرة كــال ـســويــداء ودرع ــا
وإدلب والرقة ،على الرغم من أنني لم ِّ
أسم
ِّ
بالرد ،وأنا
أية محافظة غير حلب .هممت
أح ـ ِّـرض ذهـنــي عـلــى دف ـ ٍـع مـنــاسـ ٍـب للتهمة
ال ـتــي يــريــد أن يلبسني إي ــاه ــا ،فيلحقني
بــريــاض سيف ومــأمــون الحمصي اللذين
وقفا في دورة سابقة ضد إعطاء مشروع

شــركــة الـخـلــوي إلــى رام ــي مخلوف (قريب
الرئيس بشار األسد) ،بل أراداه للدولة .فلم
ْ
أجــد غير أن أرفــع صــورة األســد فــي وجهه
(وكان األسد قد زار حلب قبل فترة واجتمع
بكبار موظفيها) فقلت :أريــد أن أصــل إلى
َّ
أن حلب عاصمة الشمال التي زارها «السيد
الرئيس» قبل شهر ،ووجه مسؤوليها إلى
االرتقاء بها ،وتجاوز حاالت التخلف فيها،
ال تـكـفـيـهــا م ـثــل ه ــذه امل ــوازن ــة الـضـئـيـلــة..
فأسقط عندئذ بيده ،وصمت على مضض.
وح ــن آت ــي عـلــى ذك ــر تـلــك ال ـحــادثــة الـيــوم،
تخطر في بالي حكاية مشابهة بني عضوي
قيادة الجبهة الوطنية في سورية ،دانييل
ن ـع ـمــة وصـ ـف ــوان ق ــدس ــي ،ت ـف ـضــح أس ـلــوب
امل ــداه ـن ــة وامل ـ ـ ــراءاة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ثـقــافــة
االستبداد ،ال على أخالق املجتمع فحسب،
بل على أخالق النخبة الحاكمة .وقد امتاز
ب ـهــا ،مــن دون أدن ــى ري ــب ،ص ـفــوان قدسي
(أحد أعالم مؤتمر سوتشي أخيرا) ،بل كان
«فارسها» الــذي ال يجارىَّ ،ومن مداهناته
َّ
أمـ ــام أع ـض ــاء ف ــي الـجـبـهــة أنـ ــه ألـ ــف أربـعــة
كتب في التعريف بحافظ األســد ،فكان أن
َّ
رد عليه دانييل نعمة بسؤال مفتوح على
تــأويــل مـتـعــدد :وهــل يحتاج حــافــظ األســد
إلى أربعة كتب للتعريف به؟ وهكذا كانت
األم ـ ـ ــور ت ـس ـي ــر ،ومـ ــع ذلـ ــك ت ــراه ــم بـبــاهــة
ي ـت ـســاء لــون :مــا ال ــذي ك ــان يـنـقــص الشعب
السوري ليقوم بانتفاضته العارمة؟
(كاتب سوري)

وم ــرت اثـنــا عـشــر عــامــا عـلــى إع ــدام صــدام
حسني ،وما عاد العراقيون يحتفلون بعيد
ميالد حزب البعث في السابع من نيسان،
وال عيد ميالد القائد الضرورة .واستبدلوا
تـ ـل ــك األعـ ـ ـي ـ ــاد بـ ـف ــرح ــة الـ ـ ــزهـ ـ ــرة ،وم ـش ـيــة
طويريج وزيارة األربعني .وما كان ممنوعا
ف ــي زمـ ــن ح ـكــم ص ـ ــدام و«الـ ـبـ ـع ــث» ص ــارت
ُ
ُ
تعقد له األيام ،تعطل دوائر الدولة ،وتقطع
ُ
الشوارع ،وتسخر كل إمكانات الدولة ،حتى
يزور الراغبون بالزيارة كربالء أو النجف
ألداء شعائرهم التي كانت ممنوعة .ولكن
الغريب أن صدام لم يمت ،يرفض أن يموت.
وإذا كنت ال تـصــدق ،يمكن أن تــذهــب إلى
أي قناة عراقية ،حتى لو كانت قناة حزب
الدعوة الحاكم ،واستمع ملا يقوله الناس
في البرامج املباشرة التي تبث من شوارع
ب ـغــداد أو املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،ستجد
صدام حسني حاضرًا ،وحاضرًا وبقوة.
منح الدخالء ،اآلتون على دبابةٍ أجيرة أو
على ناقة العشيرة ،كما يقول أحمد مطر،
ع ـم ـرًا آخ ــر ل ـص ــدام ح ـس ــن ،ف ـقــد حــركـتـهــم
غ ــرائ ــز ال ـح ـق ــد ولـ ـ ــذة االنـ ـتـ ـق ــام وال ّـع ـمــالــة
والفساد وروح الطائفية التي تغذت بها
أرواحـ ـه ــم ع ـق ــودا ،وح ــول ــوا الـبـلــد م ــن بلد
مـنـهــك مـتـعــب ع ــاش ع ـق ــودًا م ــا ب ــن حــرب
وح ـصــار ،إل ــى بـلـ ٍـد مــا ع ــاد لــه مــن وج ــوده
ســوى تلك الجغرافيا التي تـسـ ّـوره ،وبات
نهبًا ملصالح هذا الطرف أو ذاك.
ّ
يكفي أن تتذكر متى أع ــدم ص ــدام حسني،
لتتعرف كيف منحه أعداؤه عمرًا إضافيا،
فـ ـق ــد اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاروا لـ ــه فـ ـج ــر عـ ـي ــد األضـ ـح ــى،
ل ـي ـس ـت ـفــزوا ب ــذل ــك م ـشــاعــر م ــاي ــن ال ـعــرب
واملسلمني .يكفي أن تتذكر حجم املليارات
الـ ـت ــي أه ــدرتـ ـه ــا هـ ــذه ال ـط ـغ ـمــة ال ـف ــاس ــدة،
وتـجــاوز ألــف مليار دوالر منذ  ،2004من
دون أن يـكــون لـهــا أث ــر عـلــى أرض الــواقــع.
ي ـك ـفــي أن ت ـت ــذك ــر ع ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا ال ــذي ــن
توسدوا تربة العراق إنهم مليون ونصف
املليون عراقي ،ومثلهم أو يزيد من األرامل،
وضعف هذا العدد من النازحني ،وضعفاه
م ــن امل ـه ـجــريــن ،وال ـقــائ ـمــة ت ـطــول وت ـطــول،
حتى ليخيل لــك أن ال ـعــراق كــان جنة قبل
 ،2003وهــو لم يكن كذلك ،لكنه بــات عراق
ٍّ
عراقي عاش أهوال ما بعد .2003
الحلم لكل

كان يمكن أن ينتهي
صدام لو عامل
من جاءوا بعده
العراقيين بال إقصاء
أو تهميش

ل ــم ي ـعــد ال ـع ــراق ــي يـ ـت ــردد وع ـب ــر شــاشــات
األح ـ ـ ــزاب ال ـحــاك ـمــة وامل ـت ـن ـفــذة ف ــي ال ـبــاد
في أن يمدح صــدام حسني .لم يعد يخفي
مـشــاعــره تـجــاه حــاكـ ٍـم ،ربـمــا الي ــزال يصفه
بالظالم والديكتاتور ،لكنه متيقن من أنه
كان أفضل من كل هذه الزمرة التي حكمت
العراق بعد .2003
يقول عراقي من أهــل الجنوب عبر شاشة
قناة تابعة إلحــدى املليشيات املتنفذة «ال
أحب صدام .ولكن والله صدام أشرف منكم،
ولو كان موجودا ما كان هذا حالنا» .كان
نهر توقف ماؤه،
هذا املسن يقف على بقايا ٍ
ـار كانت
ـ
ه
ـ
ن
أ
بـعــد أن قـطـعــت إيـ ــران روافـ ــد
ٍ
تصب في العراق.
ك ـ ـ ــان ي ـم ـك ــن أن ي ـن ـت ـه ــي ص ـ ـ ـ ــدام ح ـس ــن،
شخصًا وتــاريـخــا ،لــو أن مــن ج ــاءوا بعده
عــام ـلــوا ال ـعــراق ـيــن مــواط ـنــن ،ب ــا إقـصــاء
أو تهميش ،كــان يمكن أن تـطــوى صفحة
الـقــائــد ال ـض ــرورة ،لــو أن مــن ج ــاءوا بعده
حفظوا للعراق كيانه وثرواته وحياة أهله.
ولـكــن أب ــى مـخــالـفــوه إال أن ي ـمــدوا بعمره
ويمنحوه مـيــادًا جــديـدًا .قــال أحــدهــم ،لو
أن صدام حسني ترشح لالنتخابات املقبلة
الكتسح كل املتنافسني ،من دون أن يحتاج
ألي دعاية انتخابية ،فدعايته ممتدة منذ
 ،2003فهذا شخص منحه أع ــداؤه فرصة
الحياة مرتني.
(كاتب عراقي)

يمكن الــوقــوع بــن أط ــراف األزم ــة السورية
اإلقليميني والدوليني على تباينات كبيرة،
لكن بينها تقاطعات سياسية .وبني حلفاء
امل ـعــارضــة تـفــاهـمــات واس ـع ــة ،لـكــن بينهم
خالفات عميقة أيضا.
عـلــى عـكــس م ـحــور امل ـعــارضــة ،ب ــدا املـحــور
الــروســي اإلي ــران ــي ال ـســوري أكـثــر تماسكا
وان ـض ـبــاطــا .ول ـكــن مــع الـتــدخــل العسكري
الــروســي فــي ســوريــة بــدأت تظهر تباينات
ب ـ ـشـ ــأن ط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــل ،ت ـع ـك ــس م ـصــالــح
ك ــل ط ــرف ورؤيـ ـت ــه ،اس ـت ـن ــادا إل ــى مــوقـعــه
ال ـج ـغ ــراف ــي ،م ــا ي ــدف ــع إلـ ــى الـ ـق ــول إن هــذا
املـ ـح ــور ،وإن ك ــان م ــوح ــدا أمـ ــام امل ـخــاطــر،
فإنه متباين بشأن الحلول .ومــع كل تقدم
ع ـس ـكــري ي ـن ـجــزه امل ـح ــور ال ــروس ــي ،تطفو
تساؤالت عن اليوم التالي الذي تنتهي فيه
العمليات العسكرية ،وتوضع فيه التسوية
على بساط البحث.
ظ ـ ـهـ ــرت أولـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــات بـ ــن مــوس ـكــو
وط ـ ـهـ ــران م ــع األس ــابـ ـي ــع األول ـ ـ ــى لـلـتــدخــل
ال ـع ـس ـكــري الـ ــروسـ ــي ،ع ـنــدمــا بـ ــدأ الـ ــروس
م ـحــاولــة ال ـت ـفــاوض مــع الـجـيــش ال ـحــر .ثم
بــدا التباين أكـثــر مــع اخـتــاف هــذا املحور
ف ــي أول ــوي ــات ال ـج ـب ـهــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ففي
حــن كــانــت روس ـيــا تــركــز عـلــى ري ــف حلب
لحسابات مرتبطة بتركيا ،كان
الشمالي
ٍ
ال ـن ـظ ــام ي ــرك ــز ع ـلــى ري ــف ح ـلــب الـجـنــوبــي
ـات متعلقةٍ باملعارضة،
والـشــرقــي لـحـســابـ ٍ
ب ـي ـن ـمــا أص ـ ــرت إي ـ ـ ــران ع ـل ــى ف ـت ــح جـبـهـتــي
ريـ ـف ــي حـ ـل ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي وح ـل ــب
لحسابات ُطائفيةٍ متعلقةٍ بكفريا
الغربي
ٍ
والفوعة في إدلب ،ون ّبل والزهراء في حلب.
وظ ـهــر ال ـخ ــاف عـلـنــا بـعــد الـسـيـطــرة على
حلب الشرقية ،وتحديدا مع عملية إجالء
املــدنـيــن واملـسـلـحــن ،حـيــث حــاولــت إي ــران
عرقلة العملية وقـتــل املسلحني واملدنيني
املشتبه فيهم ،ما دفع روسيا إلى التهديد
بضرب كل من يطلق النار ،في إشــارة إلى
حليفيها الـنـظــام وإي ــران .على أن التباين
ب ــن ال ـجــان ـبــن ب ــدأ يــأخــذ م ـس ــارا آخ ــر مع
«إعالن موسكو» ومن ثم أستانة؛ فبالنسبة
لـ«إعالن موسكو» ،يعني وقف إطالق النار
إليران كبح جماحها العسكري في الشمال
الغربي لسورية ،ويحول ُ دون استكمالها
حماية الشيعة في حلب ،قبيل االنتقال إلى
إدلب ،الستعادة كفريا والفوعة .وبالنسبة
الج ـت ـم ــاع أس ـت ــان ــة ،بـ ــدت طـ ـه ــران ف ــي قمة
غ ـض ـب ـه ــا مـ ــع إدخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــروس ال ـف ـص ــائ ــل
املعتدلة بشقيها العلماني واإلسالمي في
املعادلة العسكرية والسياسية.
ثم انتقل التباين بني طهران وموسكو إلى
مـسـتــوى آخ ــر ،ارت ـب ــط ،ه ــذه املـ ــرة ،بـصــراع
الـنـفــوذ الـجـغــرافــي .وب ــدا ذل ــك واض ـحــا في
وادي ب ــردى غ ــرب دمـشــق مــع رف ــض حــزب
الـلــه وإي ــران أي تــدخــل روس ــي فــي الـصــراع
القائم هناك .استجاب الــروس لإليرانيني،
ّ
فحيدوا وادي بردى عن اتفاق الهدنة ،لكن
هــذه النقطة عكست الرؤية االستراتيجية
لـكــا الـطــرفــن وح ــدود الـخــافــات بينهما.
وإذا كانت موسكو قــد اعترفت باملصالح
ال ـح ـي ــوي ــة إلي ـ ـ ــران ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ف ــإن ـه ــا لــن
ت ـس ـم ــح ألص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــائ ــم فـ ــي طـ ـه ــران
بالسيطرة على القرار العسكري السوري.
ولــذلــك بــدأ الـنـظــام ،بطلب روس ــي صريح،
إع ــادة تشكيل كــل الـقــوى شبه العسكرية،
ّ
وخ ـص ــوص ــا «ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي» امل ـشــكــل
واملــدعــوم مــن إي ــران .وج ــاء إنـشــاء «الفيلق
الخامس ـ اقتحام» عام  2016لهذا الغرض،
ملـ ـن ــع انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـسـ ــاح ب ـش ـك ــل ع ـش ــوائ ــي
وف ــوض ــى أمـ ـ ــراء الـ ـح ــرب ووض ـ ــع الـجـمـيــع
بتصرف الجيش السوري ،وبالتالي جعل

قـ ــراره مــرتـبـطــا مـبــاشــرة بــدمـشــق وحــدهــا.
والتسوية السياسية عنوان آخــر للتباين
واالخ ـتــاف بــن روسـيــا وإي ــران ،ففي حني
تصرح موسكو كثيرا إنها ال تدعم شخص
األسد بقدر ما تدعم الدولة للحيلولة دون
للتسوية
انهيارها .وأنها تدعم خطة دولية
ً
ال تخلو من اختالفات ،تبدو إيران حريصة
ـات مـتـعـلـقــة
عـ ـل ــى عـ ـ ــدم إطـ ـ ــاق تـ ـص ــريـ ـح ـ ٍ
بالتسوية السياسية ،ألنـهــا تــرفــض مبدأ
نوع من التسوية،
التسوية ،وتعتقد أن أي ٍ
مهما كان بسيطا ،سينعكس سلبا عليها
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا .ظ ـهــر ذلـ ــك ب ـش ــأن «مــؤت ـمــر
الـ ـح ــوار ال ــوط ـن ــي» ف ــي س ــوت ـش ــي ،عـنــدمــا
اجتزأت وسائل اإلعالم اإليرانية والسورية
الرسمية البيان الختامي للمؤتمر ،والذي
ن ـشــرتــه وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،فقد
حذفت املقدمة والخاتمة منه ،ما يوحي بأن
طهران ودمشق غير راضيتني عنه ،وهذا ما
يفسر تخفيض النظام مستوى تمثيله في
املؤتمر .ومن الخالفات الرئيسية أن إيران
والنظام السوري يريدان أن تخضع اللجنة
الدستورية ،من حيث املرجعية القانونية
وآليات العمل واختبار أعضائها ،للدستور
امل ـقــر ع ــام  ،2012ف ــي ح ــن قـبـلــت مــوسـكــو
بالشروط الغربية املتمثلة بخضوع اللجنة
لألمم املتحدة مقابل حضور مبعوث األمني
العام لألمم املتحدة ،ستيفان دي ميستورا،
إلى سوتشي للمشاركة في املؤتمر .وهذا في
غاية األهمية ،فإصرار النظام السوري على
اعتبار دستور  2012املرجعية القانونية /
التشريعية يعني أن عمل اللجنة وأهدافها
ّ
ْ
لــن يـخــل بــالــدسـتــور الـقــائــم /الـحــالــي ،وإن
ج ــرى تـعــديـلــه ،لـكــن خ ـضــوع عـمــل اللجنة
الدستورية لألمم املتحدة يعني أن حدود
تسويات
الدستور الجديد ستكون ضمن
ٍ
كـبــرى بــن واشـنـطــن ومــوسـكــو .وبطبيعة
الحال لدى األخيرة معطيات تجعل موقفها
من التسوية ال يتطابق تماما مع دمشق.
مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط ال ـخ ــاف ـي ــة أيـ ـض ــا أن دم ـشــق
ترفض خضوع املؤسسات األمنية ملبادئ
س ـيــادة ال ـقــانــون وحـمــايــة حـقــوق اإلنـســان
ب ـح ـس ــب نـ ـص ــوص ال ــدسـ ـت ــور والـ ـق ــان ــون،
وتريد أن يكون عملها وفــق القانون فقط.
وثمة خالفات أخرى لم تظهر بعد.
وأن ي ـع ـلــن ع ـلــي أك ـب ــر واليـ ـت ــي ،مـسـتـشــار
املــرشــد اإلي ــران ــي ،إن ــه ل ــوال ب ــاده لسقطت
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة خ ــال أس ــاب ـي ــع ،فـهــذا
يـعـنــي أن رس ــائ ــل سـيــاسـيــة تــريــد ط ـهــران
إيصالها إلــى دمشق وموسكو .كما يمكن
إدراج ت ـصــريــح مـسـتـشــار امل ــرش ــد األع ـلــى
اإليراني للشؤون العسكرية ،اللواء يحيى
رح ـيــم ص ـف ــوي ،ضـمــن ه ــذا ال ـس ـيــاق «ل ــوال
ّ
إيــران ملا تمكن الــروس من عمل شــيء» ،أو
حني طالب النظام بتسديد الفواتير التي
دفعتها إيران لبقاء النظام صامدا .ولكن أن
تشن إيران هجمات الذعة على األسد ،وإن
في اإلعالم ،فهذا ّ
يتعدى الترميز السياسي.
ف ـقــد ك ـت ـبــت صـحـيـفــة «قـ ــانـ ــون» اإلي ــران ـي ــة
«نــدفــع ونتحمل ثـمــن تكلفة ه ــذه الـحــرب.
وفـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد؛ ي ـج ـل ــس آخـ ـ ــرون
لتقاسم الكعكة على املائدة .ليس هذا عمال
شريفا .لذلك علينا أن نأخذ حقنا ونتكلم
عـنــه ب ـصــراحــة ،ألن ل ــدى الـشـعــب اإليــرانــي
حـصـتــه م ــن ه ــذا ال ـن ـصــر ف ــي س ــوري ــة» .ثم
ت ـس ــاءل مــوقــع «ت ــاب ـن ــاك» ال ـتــابــع لـلـحــرس
ال ـ ـثـ ــوري «مـ ــن امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن حـ ــذف إيـ ــران
وإقصائها من عملية إعادة إعمار سورية..
نحن أم بـشــار األسـ ــد؟» .وليست مصادفة
أن ي ـتــزامــن ال ـه ـجــوم اإلي ــران ــي م ــع تـقــاريــر
ت ــؤك ــد ت ــوج ــه دمـ ـش ــق إل ـ ــى م ـن ــح مــوس ـكــو
عقودا كبيرة في ملف إعادة اإلعمار ،ومنه
توقيع وزير الخارجية في النظام السوري،
ول ـي ــد امل ـع ـل ــم ،م ــع ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـحـكــومــة

طهران التي
تعي ثمن التدخل
العسكري الروسي
ق ّررت دفع األذى
القريب باألذى البعيد

الروسية ،ديميتري روغوزين ،في أكتوبر/
ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ع ـلــى ب ــروت ــوك ــول
للتعاون االقـتـصــادي والـتـجــاري والعلمي
التقني ،يتناول مشاركة الــروس في إعادة
اإلع ـ ـمـ ــار ف ــي سـ ــوريـ ــة .ص ـح ـيــح أن إي ـ ــران
حصلت على عقود واتفاقيات اقتصادية،
تتعلق بمجاالت النفط وشبكات الهاتف
املحمول وامل ـجــاالت الــزراعـيــة والحيوانية
وال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــود تـعـتـبــر
بالنسبة لـطـهــران وسـيـلــة لـتـعــويــض جــزء
م ــن خـســائــر كـبـيــرة تـكـبــدتـهــا ف ــي ســوريــة،
ووسيلة السترجاع القروض التي منحتها
طهران للنظام على شكل خطوط ائتمان،
وك ــان آخ ــره ــا فـتــح خ ــط ائ ـت ـمــان ف ــي 2017
بقيمة ثالثة مليارات دوالر ونصف املليون.
أه ــم م ــا يـلـفــت االن ـت ـب ــاه ف ــي الـتـصــريـحــات
اإليــران ـيــة أن ال ـحــرب ال ـب ــاردة بـشــأن إع ــادة
ً
اإلعمار بدأت مبكرة بني الحليفني ،فاملعارك
لـ ــم ت ـض ــع أوزارهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـكــري
قــابــل لــان ـف ـجــار ف ــي أي لـحـظــة م ــع وج ــود
األم ـيــرك ـيــن ،م ــا يـعـنــي أن ث ـمــة اخ ـتــافــات
حـ ــادة داخـ ــل ه ــذا امل ـح ــور ب ـشــأن م ــن يــريــد
االستئثار بالكعكة السورية .ويعود إعطاء
دمشق األولوية للروس في إعــادة اإلعمار
إلى اعتبارات عدة ،أهمها:
حــاجــة دمـشــق امللحة لــروسـيــا فــي املرحلة
املقبلة ،فبعد اقـتــراب املـعــارك من االنتهاء،
ينصب اهتمام املجتمع الدولي والواليات
امل ـت ـحــدة عـلــى الـتـســويــة ،وتـثـبـيــت مناطق
ال ـن ـفــوذ داخـ ــل س ــوري ــة ،وروسـ ـي ــا وحــدهــا
القادرة على حماية النظام .وأن طهران ما
ت ــزال بـحــاجــة إل ــى ســوريــة أكـثــر مــن حاجة
األخ ـ ـيـ ــرة إل ـي ـه ــا ،ف ـس ـق ــوط ال ـن ـظ ــام يـعـنــي
سقوط القوة اإليرانية في املنطقة ،بحيث
تصبح طهران من دون أية أنياب إقليمية.
وأن روس ـيــا يـمـكــن أن ت ـكــون بــوابــة دولـيــة
إلع ــادة اإلع ـمــار ،فمن خاللها يمكن إجــراء
تـســويــات مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة واالت ـحــاد
األوروب ــي ،فيما ال تصلح إيــران لذلك .كما
أن ض ـع ــف االقـ ـتـ ـص ــاد اإلي ـ ــران ـ ــي وت ـف ـشــي
البيروقراطية يـحــوالن دون تمتع طهران
بقدرة على تصدر ملف إعادة اإلعمار.
ل ــم ي ـصــل ال ـت ـبــايــن ب ــن مــوس ـكــو وط ـه ــران
إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ــاد ب ـس ـبــب
استمرار املخاطر .ولكن مع اقتراب األزمــة
شيئا فشيئا من نهايتها سترتفع وتيرة
الـخــافــات ،بسبب االف ـتــراق بــن الجانبني
ح ـيــال صـيـغــة ال ـحــل ال ـن ـهــائ ـيــة .وم ــع ذل ــك،
ح ــدود الـتــاقــي بــن الجانبني أكـبــر بكثير
م ــن حـ ــدود االخـ ـت ــاف ،وس ـي ـظــل ال ـت ـعــاون
االستراتيجي قائما بينهما ،مــع محاولة
اإلي ــرانـ ـي ــن ت ـع ــزي ــز ن ـف ــوذه ــم ف ــي س ــوري ــة
على ثالثة مستويات :عسكري /جغرافي،
وسـ ـي ــاس ــي ،واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،اس ـت ـب ــاق ــا ألي
تسويةٍ تضعف نفوذهم.
(كاتب وإعالمي سوري)
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بن سدرين
أو استمرار العدالة االنتقالية؟
صالح الدين الجورشي

بدأت أشعر كلما أخذت القلم ألشرع في كاتبة مقالي األسبوعي في «العربي الجديد»
بصعوبة اختيار املوضوع .وإنما العتقادي بأن االنتقال الديمقراطي في تونس قصة
ال بد أن يبقى معظم العرب ،خصوصا املثقفني منهم ،يرون فيها األمل املتبقي في
إمكانية إقامة نموذج جديد في العالم العربي يشكل حافزا للذين نفضوا أيديهم
من أوضاع بلدانهم ،وعاد إليهم اليأس من إمكانية اإلصالح والتقويم .وهنا تكمن
الصعوبة ،ويولد هذا القلق الداخلي الذي أصبح يسكنني خالل هذه الفترة.
عندما تأسست الــدولــة الوطنية ،ألغى زعماؤها تلك الشبكات والهيئات املتنوعة،
أو قاموا بتحويل وجهتها والهيمنة عليها لصالح طــرف رئيسي في هــذه النخبة
السياسية التي سبق لها أن استفادت من املساحة ّ
املتعددة التي كانت متاحة لها .وقد
استمر الحال فترة طويلة ،على الرغم من الفجوات التي بدأت تتراكم منذ ثمانينيات
الـقــرن املــاضــي ،والـتــي سمحت ،على الــرغــم مــن ضيقها بتشكيل وعــي ديمقراطي
جديد ،حاول الرئيس املخلوع ،زين العابدين بن علي ،تجفيف منابعه ،لكنه فشل في
ذلك ،حتى جاءت الثورة فأطاحته ،وسمحت بقيام مشهد جديد.
اليوم ،تراكمت األخطاء واملناورات ،وهو ما جعل الكتابة عن الحالة التونسية شاقة
ٌ
مطالب في اآلن نفسه بأن تكتب بموضوعي ٍة عن واقعك الداخلي ،حتى
ومرهقة ،ألنك
ال تغالط قراءك العرب بالخصوص .ولكن عليك أال تتورط في تغذية حالة اإلحباط،
وتصبح من دون وعي منك جــزءا من حمل ٍة يقودها أعــداء الثورة الحريصون على
قطع الطرق ،والدفع نحو الخلف .آخر خطوة تم اإلقدام عليها ،لكن في االتجاه املعاكس
لالنتقال الديمقراطي ،تصويت البرملان على إيقاف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ،من
دون احترام اإلجــراءات ،مثل عدم توفر النصاب القانوني املجمع عليه .وهذه قصة
بشكل بلغ أحيانا حد
طويلة ،ألن الفرقاء وجدوا أنفسهم منقسمني ،يتبادلون التهم
ٍ
الرداءة والخروج عن قواعد التنافس الديمقراطي .وال نريد العودة إلى ذلك ،بعد أن نقلته
كاميرات التلفزيون مباشرة ،ولم يعد سرا على أحد .كما لن نغرق القارئ في تفاصيل
املشهد املحلي الراهن .األهم اآلن هو ما يتعلق بمستقبل مسار العدالة االنتقالية :هل
ستستمر باعتبارها اختيارا استراتيجيا؟ أما أنها ستتبخر ،في ظل هذا الصراع
املفتوح بني جبهتي املدافعني عن الهيئة التي تترأسها سهام بن سدرين في مقابل
الرافضني لها .ويبدو أن الخالف ال يدور حاليا بشأن اإلبقاء على املسار أو إلغائه ،إذ لم
يجرؤ أحد من الالعبني الرئيسيني ،بما في ذلك كوادر حزب نداء تونس ،على التصدي
علنا ملسألة العدالة االنتقالية ،بمن في ذلك الذين قد توجه إليه تهم في هذا السياق.
هناك أغلبية واسعة جدا ّ
متمسكة باستكمال ما تبقى من حلقات هذا املسار ،حتى
لو تظاهر بعضهم بذلك ،فالذاكرة التونسية مجروحة ،بسبب االنتهاكات الفظيعة
التي ارتكبت خالل مسيرة دولة االستقالل .وبدون الكشف عن الحقيقة ،ثم املحاسبة
واملصالحة ،وتصحيح العالقة بني الدولة واملواطنني ،لن تتأسس الثقة الجماعية املطلوبة
اآلن .لن يكون استكمال املسار سهال ،ما لم يتم فض الجوانب القانونية والشكلية
التي حصلت أخيرا ،وضرورة التوافق بشأن مصير الهيئة الحالية ،هل يمكن إلغاؤها
في الوقت الــذي أعلنت تمسكها باستمرار نشاطها ،أم ستلجأ السلطة التنفيذية،
بمكوناتها الحزبية ،إلى استعمال أجهزة الدولة من أجل تعطيلها بالقوة؟ وإذا حصل
ذلك ،كيف ستبدو صورة تونس ،خصوصا بعد أن دانت منظمات حقوقية دولية قرار
ّ
البرملان أخيرا؟ مؤكد أن قرارا جديدا يجب أن يتخذ الحتواء األزمة ،ويجب أن يحظى
بموافقة األحزاب الحاكمة ،وكذلك الداعمة لها على األقل .كما ال يمكن إغفال أن أطرافا
عديدة مساندة لهيئة الحقيقة والكرامة لها تحفظات كثيرة على أداء رئيسة الهيئة
التي تمتعت بدعم قوي من حركة النهضة في مرحلة التأسيس ،لكن زعيم الحركة،
الشيخ راشد الغنوشي ،املتمسك باستمرار التوافق مع حزب نداء تونس ،على الرغم
من التصدع الــذي جرى أخيرا ،تحدث بصيغ ٍة قد تساعد على الخروج من األزمــة،
قائال إن «النهضة تميز بني األشخاص واملسار واملؤسسات» ،وشدد على أن «العدالة
االنتقالية من استحقاقات الثورة ،بقطع النظر عن التفاصيل» ،وكأنه بذلك يعلن عن
تخليه عن بن سدرين في مقابل إنقاذ العدالة االنتقالية.

السيسي ...ديكتاتور منتخب
فاطمة ياسين

لم تكن االنتخابات الرئاسية التي جرت في مصر وحيدة املرشح ،فهي وفق الهيئة
الوطنية انـتـخــابـ ٌ
ـات تـعــدديــة ،خاضها مــرشـحــان .ول ـكـ ْـن ،قــد يصعب على كثيرين
معرفة االسم الكامل للمرشح الذي كان ينافس عبد الفتاح السيسي .تبرر النتائج
النهائية الجهل املطبق بهذا املرشح ،فقد حصد السيسي ،في نتائج شبه رسمية،
نسبة تفوق  %90بما يشبه اإلجماع الشعبي .وجرى التصويت من دون أن تسجل
مراكز االنتخاب حوادث إعالمية ذات قيمة .جاءت نسبة اإلقبال على املراكز متدنية،
فقد صــوت ُ
ثلث الذين يحق لهم االنتخاب ،فقط ،وهــي نسبة تعكس معرفة الناس
املسبقة بالنتيجة ،وتسليمهم بما يحدث من دون اعتراض ،في حني صمت منافس
السيسي قبل ًالعملية االنتخابية وبعدها وفــي أثنائها ،وكأنه ُمقر في نفسه بأنه
يخوض مواجهة غير متكافئة .تشبه هذه االنتخابات ،في وجوه كثيرة ،االنتخابات
التي كانت تنظم في عهد حسني مبارك ،ونتائجها ليست مختلفة عنها ،وقد تناقلت
وسائل اإلعالم ما حصل مع مرشحي الرئاسة املصريني الذين كانوا يشكلون عائقًا
أمام مبارك ،وانتهى بهم املطاف إلى السجون أو ردهات املحاكم بوصفهم متهمني.
اختالفات بسيطة ،تابعنا قبل فترة قصيرة مشهدًا مشابهًا للمشهد املصري،
مع
ٍ
ّ
وامل ـس ــرح ك ــان مــوس ـكــو ..فـقــد تــرشــح فــاديـمـيــر بــوتــن لـلـمــرة الـثــانـيــة ،و«نــافـســه»
ً
مرشحون من ذوي األجنحة املهيضة .وألن املناخ في موسكو مختلف قليال ،لم
يحصل بوتني على نسبة تفوق  ،%90باعتبار هذه النسبة احتكار عربي ،فقد فاز
بنسبة  %70فقط ،وســط تقاعس عــدد كبير ممن يحق لهم االنتخاب عــن اإلدالء
بأصواتهم ،ملعرفتهم بالنتيجة مسبقًا ،أو تجنبًا للخروج في الطقس البارد.
أعيد املشهد في الصني مع انحرافات تناسب الحالة السياسية ،فقد أجمع البرملان
الصيني على انتخاب شي جني بينغ رئيسًا .ويمكن له أن يستمتع بهذه الحالة مدى
الحياة ،فقد تم تعديل الدستور ليناسب بقاءه األبدي في السلطة .االختالف في الحالة
الصينية هو اإلجماع املطلق على اختيار الرئيس ،واإلجماع حالة سياسية معروفة
ً
متوارثة منذ انتصار الثورة الشيوعية في روسيا قبل قرن ،وما زال معموال به لدى
بعض الدول من بقايا ذاك املعسكر.
حقق الرؤساء الثالثة حالة مستقرة في بالدهم .رفع بوتني من مكانة روسيا دوليًا،
وأوجد لنفسه تمددًا عسكريًا مستفيدًا من امليدان السوري الذي أتاح له التمادي على
األرض وفي مجلس األمن ،محققًا مكاسب في الجغرافيا وفي السياسة ،باإلضافة
إلى مكاسب اقتصادية داخلية ،على الرغم من ضغوط أوروبا بشأن أوكرانيا .وسجل
الرئيس الصيني نقاطًا لصالحه ،بتصديه للفساد مع بقاء االنتعاش االقتصادي
الصيني بنسب موجبة ،وبأرقام معقولة .وهو َي ِعد شعبه ببناء الصني القوية املحمية
بجيش كبير .في حني َّ
طهر السيسي امليدان السياسي من أي منافس ،وأوجد فكرة
اجتماعية مخيفة ،تربط بــن غيابه وانـتـشــار فوضى عــارمــة .ووســط ذلــك ،مــارس
ُ
السلطة ،وغطى الخوف من فقدان األمــان على ظهوره التلفزيوني الهزيل ،وفقراته
الكوميدية وهو يلقي خطاباته ،أو خالل زياراته الخارجية .يمكن أن يقبع الجمهور
الذي بيده التغيير في بيته متجنبًا الخوض في السياسة ،وممتنعًا حتى عن وضع
ورقة في صندوق انتخابي ،إذا ظن أن كل شيء مستقر .ويمكن أن يحقق له الحد
األدنى من الراحة ،وهو شعور نفسي تحرص بعض األنظمة على ترويجه ،بوصفه
نوعًا من اإليهام باألمان ،في ظل وجود حالة محددة .والحالة هنا هي وجود السيسي
فوق كرسي الرئاسة ،وملدة ال ّ
يحدها دستور ،وال ُعرف ،وال وازع شخصي .وقد نجح
ُ
نظام السيسي من هذه الناحية نجاحًا واضحًا ،إذ استطاع أن يبقي ثلثي املصريني
في بيوتهم ،ويعطي لنفسه العالمة شبه الكاملة في نتيجة االنتخابات.
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ن ُخب الخالص الذاتي في اليمن
بشرى المقطري

انتقــال املجتمــع اليمنــي مــن حالــة الحــرب
التي يعيشــها إلى وضع انتقالي يهيئ لســلم
أهلــي مســتدام يأتــي نتيجــة تنامــي وعيــه
املناهــض للحــرب .وفــي هــذه الحالــة ،تصــوغ
النخــب مطالــب املجتمــع فــي صيغة سياســية
لســام وطنــي جامــع ،أو أن تنهــض النخــب
وحدهــا بهــذه املســؤولية ،بتهيئــة املجتمــع
لتجــاوز حالــة االحتراب األهلــي .خالفًا لنخب
مجتمعــات الحــرب ،ظلــت النخــب اليمنيــة
عائقــا رئيســا ألي حــراك اجتماعــي ينشــد
الســام ،فــي حــن يتنامــى وعــي مجتمعــي
مضطــرد يناهــض الحــرب وكلفتهــا علــى
اليمنيــن ،تتصلــب النخــب اليمنيــة أكثــر فــي
مواقفهــا الثابتــة حيال الحرب ،على الرغم من
ـامات
أن مــا أفرزتــه الحــرب بالوكالــة مــن انقسـ ٍ
اجتماعيــة ،بمــا فيهــا تفتيــت دول التحالــف
اليمــن ،يشــكل أرضيــة مالئمــة ملراجعة النخب
اليمنيــة مواقفهــا املبدئيــة مــن الصــراع
العســكري،
الداخلــي وتقييــم نتائــج التدخــل ّ
إال أن النخــب اليمنيــة مــا زالــت تتبنــى خيــار
الحرب ضرورة سياسية دائمة ،حتى تحقيق
أهــداف أطــراف الصــراع اليمنيــة وحلفائهــم
اإلقليميــن ،وتســعى ،بــكل جهدهــا ،فــي كبــح
(وتعطيــل) أي حــراك مجتمعــي يمنــي يدعــو
إلــى إنهــاء حالــة االحتــراب الداخلــي والتدخــل
العســكري الخارجــي .مراوحــة املجتمــع
اليمنــي فــي حالــة الحــرب ناشــئة ،فــي املقــام
األول ،عن تسلط مستويني من العنف تجاهه،
يعمــان معــا علــى تقييــد حركتــه ،وتثبيط أي
نشــاط مجتمعــي مناهــض للحــرب ،عنــف

أطراف الصراع اليمنية وحلفائهم اإلقليميني
حيــال اليمنيــن ،التــي تتمظهــر بممارســات
قهريــة يوميــة ،لتضيــق خيــارات الحيــاة
أمامهــم ،وعنــف نخبــوي يتمثــل بتكريــس
النخب اليمنية بيئة الحرب وضعا مستداما،
مفروغــا منــه ،باعتبــاره قدرا ،وعلــى اليمنيني
البســطاء وحدهــم تكييــف حياتهــم وفــق
شــروطه القاهــرة .وفــي حــن يمكن فهــم دوافع
أطــراف الصــراع فــي دفــع املجتمــع اليمنــي
خلــف الحــرب إلــى مــا ال نهايــة ،فــإن شــرعنة
النخــب اليمنيــة اســتدامة الحــرب ،وتعطيلهــا
أي حــراك مجتمعــي مناهــض لذلــك ،ال يكشــف
عــن انتهازيتهــا التاريخيــة ،وإنمــا عــن كونها
حاضنــة للحــرب ،نهضــت عليهــا وتتغــذى
بالضرورة على استمرارها.
لــم تغــادر النخــب اليمنيــة ،علــى اختــاف
أيديولوجياتهــا ،منطقهــا التاريخــي فــي
إدارة أزمــات اليمنيــن لصالحهــا ،إذ لطاملــا
ناضلــت النخــب فــي الصراعــات والحــروب
األهليــة التــي شــهدتها اليمــن مــن موقــع آمــن،
ضمــن لهــا حمايــة مصالحها في ظــل الصراع
وإشــراكها فــي الســلطة فــي مرحلــة الحقــة،
واتســاقًا مــع انتهازيتهــا التاريخيــة ،فــإن
النخــب اليمنيــة اليوم ،وبعد قمعها األصوات
املحايــدة الرافضــة للحــرب داخــل كتلتهــا،
ّ
تنكــرت لدورهــا الوظيفــي ،وذهبــت بعي ـدًا
فــي دفاعهــا عــن مصالحهــا ومصالــح أطــراف
الصــراع ،وبالطبــع علــى حســاب اليمنيــن،
إذ ترجمــت خيــارات أطــراف الصــراع اليمنيــة
وحلفائهم في بقاء الحرب ضرورة ،في مقابل
حمايــة مصالحهــا في الداخــل ،أو توفير بيئة
مريحة لنفسها في دول إقامتها خارج البالد،

فــي حــن وظفــت بنيــة الحــرب املســتقرة فــي
ـت أفقرت
مراكمــة ثرائهــا غيــر املشــروع .في وقـ ٍ
فيــه معظــم الشــرائح االجتماعيــة ،فــإن النخب
اليمنية ،وخالفًا ملعظم اليمنيني الذين دفعوا
ـرب لــم يشــرعنوا لها ،لــم تتأثر أبدًا
ضريبــة حـ ٍ
بالحرب.
كانــت المبــاالة النخــب اليمنيــة حيــال مأســاة
اليمنيــن نتيجــة طبيعيــة لتحولهــا قــوة
اقتصادية ًجديدة ،إذ شــكلت الحرب بالنســبة
لهــا وســيلة لتحريــك اقتصادهــا الخــاص،
فمنــذ بــدء الحــرب انخرطــت معظــم النخب في
مختلــف أنمــاط االقتصــاد السياســي الــذي
أحدثه النزاع الداخلي والتدخل العسكري في
اليمــن ،إذ أصبحــت جــزءا مــن ماكينة اقتصاد
الحــرب ،شــبكة محليــة وإقليميــة ،تديــر
االقتصــاد السياســي للحــرب ،بمعيــة أطــراف
الصــراع اليمنية وحلفائهــم اإلقليميني ،وذلك
مــن خــال اســتفادتها مــن األمــوال املتدفقة من
دول التحالــف ،أو مــن األمــوال التــي تحصــل
عليهــا أطــراف الصــراع اليمنيــة بطــرق غيــر
شــرعية ،أو بانضوائهــا فــي شــبكة الفســاد
التابعــة ألطراف الصــراع اليمنية ،وحصولها
مقابــل خدماتهــا علــى وظائــف فــي الدولــة ،أو
إدارتهــا اســتثمارات أخــرى ،وكذلــك تربحهــا
مــن املنظمــات الدوليــة .تجــاوزًا لنخــب
عربيــة كثيــرة تعانــي بلدانهــا مــن الحــروب،
أوجــدت النخــب اليمنيــة رأســمالها الناشــئ
مــن اقتصــاد الحــرب ،ســواء منهــا النخــب
املتموضعــة مــع أطــراف الصــراع وحلفائهــم
التــي أقامــت مشــاريعها االســتثمارية فــي
املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني ،وكذلك
فــي املناطــق الخاضعــة للســلطة الشــرعية ،أو

خريف اإلسالميين في المغرب
محمد طيفوري

يتجــه حــزب العدالة والتنميــة؛ قائد االئتالف
الحكومــي فــي املغــرب ،بخطـ ًـى ســريعة نحــو
االنصهــار فــي بوتقــة األحــزاب املخزنيــة ،بعد
توالــي الضربــات عليــه؛ داخليــا وخارجيــا،
حتــى فقـ َـد الوهــج الــذي كان ُيميزه في مشــهد
سياسي ُمعتل.
انتقــل الحــزب فــي ظــرف قياســي مــن صفــوف
املعارضــة إلــى قيــادة أول حكومــة ،بعــد
دســتور 2011؛ عقــب أحــداث الربيــع العربــي،
مــع االحتفــاظ بخطــاب املعارضــة فــي نهايــة
األســبوع ،ليســتقر أخيــرا؛ فــي ظــل قيادتــه
الجديــدة ،علــى خيــار تنفيــذ التعليمــات
الصــادرة عــن مدبــري املشــهد السياســي
خلــف الكواليــس .خيــار حتمــي ال مفــر منــه؛
بحســب كثيريــن ،فالحــزب خــرج منهــكا مــن
معركة االنســداد السياسي (البلوكاج) ،قصد
تشــكيل حكومــةٍ اختلفــت التقديرات بشــأنها،
بــن مــن اعتبرهــا إنجــازا لذاتهــا؛ متناسَّــيا
أنها مجرد وسيلة وليست غاية ،ومن تحفظ
ّ
علــى الهندســة النهائيــة لتركيبتهــا ،ما خلف
تداعيات كبرى على وحدة الجسم الحزبي.
ٍ
ال يســتقيم الحديــث عــن الحتميــة فــي ســياق
الصــراع السياســي ،فالسياســة فــي البــدء
واملنتهــى «فــن املمكــن» الــذي لــم ُيتقنــه جيــدا
رئيــس الحكومــة ،ســعد الديــن العثمانــي،
حــن َّ
ضيــع علــى نفســه فرصة تاريخيــة ،بعد
انتخابــه علــى رأس األمانــة العامــة لحــزب
املصبــاح ،ليصنــع مســار زعيم سياســي قادر
على منافسة رمزية وكاريزما زعيم من حجم

األمــن العــام الســابق ،عبــد اإللــه بنكيــران.
كانــت أمــام الرجــل فرصــة ذهبيــة ،كــي يطــرح
بدائــل أخــرى أمــام أعضاء الحــزب؛ تتوافق مع
التطورات الدقيقة للمشهد السياسي املغربي،
بعيدا عن خيار االنتصار لشرعية الصندوق،
بمــا يعنيــه ذلــك مــن مواجهــة واالصطــدام مــع
الســلطوية الــذي تبنــاه بنكيــران .بدائــل كانــت
ّ
ســتمكنه داخليــا مــن الحفــاظ علــى وحــدة
الحــزب وانســجامه ،وتســمح لــه باســتثمار
الرصيــد االنتخابــي لالنتصــارات املتواليــة
( .)2016 ،2015 ،2011ويضمــن بهــا للحــزب
خارجيــا مســافة أمــان في عالقته مع الســلطة،
حتــى يبعــد عــن شــبهة تحويــل الحــزب إلــى
مجــرد دكان سياســي ،يضــع خدماتــه رهــن
إشارة السلطوية .برع إخوان املغرب تاريخيا
فــي تبنــي أســلوب برغماتــي ،كلمــا فرضــت
ضــرورة معينــة ذلــك؛ مــا جعــل تجربتهــم
نوعيــة قياســا إلــى باقــي اإلســاميني داخــل
املغــرب وخارجــه ،حتــى ُعــد نقطــة قــوة الحزب
التــي مكنتــه مــن تجاوز أزمات هـ َّـددت وجوده
(اعتداءات الدار البيضاء مثال).
ُيــدرك العثمانــي قبــل غيــره أن وصولــه إلــى
األمانــة العامــة جــاء فــي ظــل انقســام غيــر
مســبوق فــي تاريــخ الحــزب ،فقــد انتخــب
بأغلبية ضعيفة؛ لم تتجاوز نسبة 1024( %1
مقابل ،)921في مواجهة إدريس األزمي ،وهو
منافــس مغمــور من رجال الظل داخل الحزب.
مــا يرجــح فرضيــة ركونــه إلــى البرغماتيــة،
قصــد ضمــان تدبيــر ســليم لهــذه املرحلــة
الحساســة ،مــن خــال اســتيعاب كل األطيــاف
واآلراء والتوجهــات داخــل الحــزب ،والعــودة

إلى خيار التيارات (الصقور /الحمائم).
كانــت لحظــة انتخــاب أعضــاء األمانــة العامــة
فرصــة إلعــادة تلــك التجربــة ،بالســماح
لألصــوات املحســوبة علــى تيــار بنكيــران،
واملنتقــدة الختيــارات رئيــس الحكومــة
الجديــد بالحضــور فيهــا كأعضــاء .وبذلــك
ُيوقــف الشــرخ املتنامــي فــي أوســاط الحــزب،
بعــد إعفــاء زعيمــه ،مــن خــال إيجــاد تــوازن
(أنصــاره فــي الحكومــة /منتقديه فــي األمانة
العامة) سيكون أول املستفيدين من ثماره.
لم تذهب تقديرات الرجل في هذا االتجاه ،ولم
يــر باقــي أعضــاء األمانــة أيــة ضــرورة إلعــادة
ثنائيــة التيــارات التــي طاملــا حســموا بهــا
معارك عدة في مواجهة الســلطة .بل حرصوا
على دعم أنصارهم ومســانديهم في مختلف
الهياكل ومواقع املسؤولية داخل الحزب ،ألن
غايــة بلــوغ الســلطة تحققــت ،يبقــى األهــم هو
الحفاظ عليها مهما كان الثمن.
ألجــل ذلــك ،وحتــى يضمــن العثمانــي
ومشــايعوه إســكات األصــوات املزعجــة مــن
داخــل الحــزب ،والتــي ال تتـ َّ
ـردد ،مــن حــن إلــى
آخــر ،فــي تذكيــره بمعركــة الحــزب الحقيقيــة،
واالنحرافــات التــي لحقــت بمســاره ،اهتــدى
إلــى فــرض ّ
مدونــة للســلوك ،قصــد ضبــط
أعضــاء الحــزب مــن خــال «االلتــزام باملواقــف
الرســمية املعبــر عنهــا فــي البيانــات أو
البالغــات الصــادرة عــن األمانــة العامــة أو عن
األمني العام للحزب ،واالنسجام في التواصل
الخارجي مع تلك املواقف».
بهــذه املدونــة ،تكــون قيــادة «املصبــاح» قــد
قطعــت شــوطا كبيــرا ،فــي مســار إلغــاء إحــدى

فضاء مفتوح

السعودية والسلفية المغربية

جعــل التيــار الســلفي املتعــدد الــوالءات
واملنقســم مــن نفســه ذلــك الحاجــز
املحــارب لــكل دعــوة إصالحيــة للتغييــر
تحــت يافطــة البــدع ،وربمــا الوصــول إلى
درجــة التكفير.تديــن ســلفية املغــرب
املعاصــر بالــوالء لســلفية العربيــة
الســعودية ،فــإن كانــت الســلفية دعويــة
ســلمية ،فــإن منبعها هنــاك حيث يوجد
شــيوخها ،وإن كانــت ســلفية جهاديــة،
فإن بوصلتها تتجه نحو السعودية ،ما
يعنــي أن والء شــيوخ الســلفية املغربيــة
هــو لشــيوخ يعيشــون فــي ظــروف
وطبيعة بشــرية واقتصادية واجتماعية
تختلــف عنــا .ولكــن لحاجــة فــي نفــس
يعقــوب ،فالســلفي ال يغيــر وجهتــه،
وبإمكانــه التماهــي مــع شــيوخه ،فــإن
تراجعوا يتراجع.
مــن الســلفية العجيبــة والغريبة ما كانت
تســمى الســلفية الجهاديــة ،ففــي وقــت
نضجــت فكــرة الجهاد والقــت إقباال قل
نظيــره ،خرجــت الســلفية الجهاديــة مــن
صمتهــا لتوقــع أول بياناتهــا فــي ضربة
الــدار البيضــاء في  16مايو /أيار ،2003
وهو الهجوم اإلرهابي الذي جعل البالد

تقــف لتــودع الســام مــع تيــار شــعبوي
مــن الصعــب فهــم خطابــه وآرائــه .وبدأت
البدايــة نحــو تقزيــم دور هــذا املولــود
التابــع املكفــر ،والــذي يعمــل علــى إحداث
تغييــر كبيــر يمــس معتقــدات الشــعب
املغربي وإيمانياته.
بعــد ســنوات ،خــرج علمــاء الســلفية
ببيانــات التراجــع واملراجعــة ،فكانــت
البدايــة مــع الفــزازي والكتانــي ورفيقــي
وغيرهــم كثــر ،منهــم مــن تخلــى حتــى
عــن الظهــور ،ومنهــم مــن عــدل مواقفــه
لتنســجم مــع متطلبــات املرحلــة
متوخيــا الحــذر .أدرك الداعيــة الفــزازي
ّأن أقصــر الطــرق وأقلهــا تكلفــة ملحــو
«عــار» الســلفية الجهاديــة ،إعــان التوبة
واالندمــاج فــي العقليــة الفقهيــة املغربية،
مــن دون أن ينســى الخــروج للدفــاع عــن
عقيدتــه .لكــن املفارقــة الغريبــة تكمــن
فــي اختيــار محمــد رفيقــي أبــو حفــص
طريقــا أخــرى ابتعدت كليا عن ماضيه،
فالداعيــة أدرك أن اإلبقــاء علــى الفهــم
الســلفي للحيــاة لــن يخدمــه ،لذلــك كانــت
الوجهــة إحــداث تغيير كبير في مســاره
واالنقــاب عليــه .أمــا الكتانــي فقد ابتعد
رئيس التحرير

بشير البكر

كليــا عــن رفــاق الــدرب الذيــن تخلوا عما
يربطهــم باملاضــي ،حتــى وإن تهمــة
القتــل والفتنــة لــم تكــن حاضــرة .أوقــع
التشــدد عشــرات فــي محــن االعتقــال،
لكــن التخلــي عــن الفكــرة بهــذه الســهولة
كمــا عنــد الدعــاة الثالثــة دليــل واضــح
علــى نضجهــم الفكــري ،وقدرتهــم علــى
قبــول النقــد واملراجعــة ،وهــذا يحســب
لهم .نســاير وســائل اإلعالم في وصف
هــؤالء الثالثة بالســلفية ،وهذا خالفا ملا
هــو وارد فــي أدبيــات الســلفية املغربيــة،
وال ســيما الجنــاح التربــوي الــذي يقــوده
عالــم مراكــش الشــيخ املغــراوي ،فأتبــاع
دار القرآن يرفضون ما يصطلح عليهم
بالســلفية الجهاديــة ،وإن ســألت طالبــا
مــن طلبــة «العلم الشــرعي» عن الفزازي
مثــا أو الكتانــي ،فلن تســمع ما يشــنف
مســامعك ،فالســلفية التقليديــة ترفــض
تعبيــرات الجهاديــن .العالقــة معقــدة
وتتسم بالتوتر بني االتجاهات السلفية،
كل اتجاه يرفض اآلخر ،ويحمله تبعات
بقــاء هــذا التيــار العريــض خــارج دائــرة
تاريخ اللحظة.
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لم تغادر النخب
اليمنية ،على اختالف
أيدولوجياتها،
منطقها التاريخي في
إدارة أزمات اليمنيين
لصالحها

النخــب املقيمــة فــي الخــارج التــي أسســت هــي
األخــرى اقتصــادا رديفــا ،ناشــئا بالضــرورة
عــن اقتصــاد الحــرب .وبالطبــع اســتثمار
املســاعدات اإلنســانية لليمنيني .والالفت هنا
أنه على الرغم من اختالف البيئة االجتماعية
للنخــب اليمنيــة املقيمــة فــي اليمــن عــن التــي
تعيش في الخارج ،إال أن ذلك لم ينشئ تمايزا
فــي أدواتهمــا السياســية ،وفــي مواقفهمــا مــن
الحــرب ،ومــن القضايــا الوطنيــة بشــكل عــام،
إذ تتقاطعــان فــي انتفاعهمــا مــن االقتصــاد
السياســي للحــرب فــي بالدهــم ،وكذلــك فــي
عزلتهما عن املحيط االجتماعي اليمني الذي
يشــكل اتســاع الفقــر أحــد مالمحــه الرئيســية،
فيمــا احتفظتــا ّ
بادعــاء تمثيــل اليمنيــن،
وتحول هذا االدعاء وسيلة للتربح.
ظــل الخــاص الذاتــي املحدد لخيــارات النخب
اليمنيــة طــوال الحــرب ،وإذ ال نســتطيع بــأي
شكل إدانة خيارها بالخالص الذاتي وترتيب

النهج الذي بدأت
قيادة «العدالة
والتنمية» الجديدة
تفرضه ،يأتي تفاعال
مع متطلبات
السلطوية

الخصائــص التــي َّ
ميــزت الحــزب فــي الســاحة
السياســية املغربيــة ،فيمــا يشــبه نوعــا مــن
التناقــض مــع ذاتهــا .ففــي عــز هيجان الشــارع
املغربــيُ ،
تفاعــا مــع الربيــع العربــي ،تمــردت
رمــوز قياديــة ،مثــل ســعد الديــن العثمانــي
ومصطفــى الرميــد ...وآخريــن ،ممــن يفرضــون
هــذه املدونــة اليــوم عــن قــرار الحــزب حين ِّهــا،
وخرجــت للتظاهــر فــي الشــارع العــام .وتخــل
أيضــا بإحــدى الركائــز الخمــس التــي كانــت
منهــج عمــل األمــن العــام الســابق عبــد اإللــه
بنكيران ،والتي ّ
قدمها في املؤتمر االستثنائي
للحــزب مقومــات إلعــادة وضــع الحــزب علــى
الســكة الصحيحــة ،وهــي تباعــا :حريــة الــرأي،
واســتقاللية القــرار الحزبــي ،والديمقراطيــة
الداخلية ،والثقة ،واملرجعية اإلسالمية.
النهــج الــذي بــدأت قيــادة «العدالــة والتنميــة»
الجديــدة تفرضــه ،يأتــي فــي الدرجــة األولــى

مصر ونخبتها وثورتها

يستفســر أصدقــاء ويقــول :أيــن
أخفقــت النخــب املصريــة؟ وملــاذا
وصلــت مصــر إلــى هذا الحــال؟ إنها
عقــدة تقديــس الــذات ،وغلــو نخــب
األيديولوجيات املتعددة ،إذ لم تتقبل
مجمــل التيــارات الفكريــة املطروحــة
علــى الســاحة السياســية فــي مصــر
غيــر أطروحاتهــا ،وتخنــدق كل تيار
خلــف أطروحاتــه ،وتمســك بفكــرة
إغــراق غيــره ،طمعــا فــي منصــب
الرئيس املنتخب ،أو االستحواذ على
الحكومــة وثقافــة الحكــم ،على الرغم
من تواضع عدد مجمل هذه التيارات
وجماهيرها.
وهنــا تحركــت الدولــة العميقــة
بمؤسســاتها ،وبــرداء الثعلــب،
لتتقمــص أنماطــا متعــددة ،ولتفســد
علــى مصــر أفضــل لحظــة عرفهــا
التاريــخ املصـ ًـري الحديث واملعاصر،
ووفــرت رافعــة لظهــور مجمــل هـ ّـذه
املتناقضــات خــال العــام الــذي تولت
فيــه نخــب جماعة اإلخوان املســلمني
تشــكيل الحكومــة املصريــة .وعلــى
الرغــم مــن هــذا الكــم مــن التناقضات

أوضاعهــا ،ســواء داخــل اليمــن أو فــي الخارج،
لكن اســتمرار ادعائها تمثيل اليمنيني ،وعلى
الضد من مصالحهم ،يمثل انحطاطا أخالقيا
غيــر مســبوق ،ففــي حــن يحلــم اليمنيــون
ـرب ســحقت حياتهــم،
البســطاء فــي وقــف حـ ٍ
تــرى النخــب اليمنيــة وأطــراف الصــراع في أي
دعــوة إليقــاف الحــرب اســتهدافا ملصالحهــا،
إذ ســيجفف مشــروعيتها وكذلــك مواردهــا
االقتصاديــة القائمــة علــى اقتصــاد الحــرب،
ومــن ثـ ًـم تعمــل هــذه التوليفــة السياســية
مجتمعــة فــي تجذير أســباب اســتدامة الحرب
فــي اليمــن ،لحمايــة مصالحهــا االقتصاديــة،
مهما تضاعفت كلفة الحرب على اليمنيني.
«الخــاص الذاتــي أســوأ مــن ظــروف الحــرب
نفسها» ،هذا ما قاله الصحافي اليمني ،بشير
الســيد ،قبــل أن يقتلــه ،فــي فبرايــر /تشــرين
الثاني املاضي ،فيروس سارس في مستشفى
فــي صنعــاء .وإذ تكثــف مقولتــه مســار حياتــه
القصيــرة وخياراتــه السياســية الرافضــة
مهادنــة أطــراف الصــراع اليمنيــة وحلفائهــم
اإلقليميــن ،أو خالصــه الذاتــي بالهــرب مــن
جحيــم بــاده ،ليقيــم فــي الخــارج كمــا فعــل
كثيرون من أقرانه ،فإن النخب اليمنية ،وعلى
اختــاف تموضعاتهــا وأيديولوجياتهــا
وأجيالهــا العمريــة ،ال تتحــرج أب ـدًا مــن
خالصهــا الذاتــي علــى حســاب اليمنيــن،
وعلــى اليمنيــن البســطاء أن يدفعــوا الثمــن.
خطــاب بشــير الســيد وموقفه مــن الحرب كانا
األقرب إنســانيًا ووطنيًا إلى معاناة اليمنيني
وآمالهــم ،بينمــا جســد موتــه نموذجــا ملأســاة
اليمنيني ،بسبب الحرب وانتهازية النخب.
(كاتبة يمنية)

بدء عودة الجئي أفريقيا الوسطى إلى بالدهم

ّ
أعلنت املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني أن  650من الجئي أفريقيا الوســطى في
ّ
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،بــدأوا بالعــودة .وأوضحــت املفوضيــة أن الالجئــن وصلــوا إلــى
ّ
ّ
مدينــة مونغومبــا ،جنــوب غــرب أفريقيــا الوســطى ،وأن عودتهــم كانــت طواعية .وأضافــت أن عودة
الالجئــن جــرت بالتنســيق مــع حكومــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى .وبحســب معطيــات مفوضية
ّ
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،فإن الكونغو الديمقراطية تستضيف حاليًا نحو  33ألف
(األناضول)
الجئ من أفريقيا الوسطى هربوا من الصراع الطائفي.

أعلنــت الســلطات اليونانيــة عــن إنقــاذ عشــرات املهاجريــن الذيــن بعثــوا نداء اســتغاثة بينمــا كانوا
ّ
قبالــة ســواحل جزيــرة ســاموس الواقعــة شــرقي بحــر إيجــة ،موضحــة أن زورقهــم تــم ســحبه إلــى
ّ
اليابســة .وقــال خفــر الســواحل اليونانــي ،أمــس اإلثنــن ،إن الزورق الذي كان يقل  58شــخصًا ،رصد
إلى الشــمال من ســاموس وســط أمواج عاتية وســحب إلى الجزيرة بواســطة ســفينة تابعة لوكالة
ّ
الحــدود األوروبيــة .وذكــرت الســلطات اليونانيــة أن أكثــر مــن  350شــخصًا وصلــوا إلــى ثــاث جــزر
(أسوشييتد برس)
يونانية في الفترة بني صباح الجمعة وصباح اإلثنني.

تمييز ديني بين الجئي بلجيكا
اتهمــت منظمــات مدنيــة بلجيكيــة ،وزيــر الهجــرة
واللجوء في حكومة بروكسل ثيو فرانكني ،بالتمييز
بــن الالجئــن املســلمني واملســيحيني الوافديــن إلــى
البــاد .جــاء ذلــك فــي إطــار الجــدل الحاصــل فــي
بلجيــكا بشــأن رســالة بعثهــا فرانكني مؤخ ـرًا ،قال
فيها ّإن الالجئني املسيحيني الذين يأتون إلى بالده
يحظــون بمعاملــة خاصــة ّ
تميزهــم عــن غيرهــم.

ودعــت املنظمــات فــي بيــان ،إلــى وجــوب املســاواة
ّ
فــي التعامــل مــع كل الالجئــن ،وتوفيــر الحمايــة
لهــم بحســب حاجتهــم .وشــدد البيــان علــى وجــوب
االمتناع عن التعامل مع الالجئني وفقًا النتماءاتهم
الدينيــة ،مبينــا ّأن جميــع الالجئــن تضــرروا مــن
الحروب على حد سواء بحسب وكالة «األناضول».
وكان فرانكــن املعــروف بتطرفــه وعدائــه لالجئــن

واألجانب ،قال في وقت ســابق« :بلجيكا اســتقبلت
منــذ عــام  ،2015نحــو  903الجئــن ســوريني
مســيحيني .أعتبــر بــذل ًمزيــد مــن الجهــود من أجل
مسيحيي سورية ،وظيفة بالنسبة لي».
ّ
كذلــك ،أعلــن مؤخ ـرًا أنــه ال يرغــب فــي اســتضافة
الالجئــن الذيــن يدخلون األراضــي البلجيكية بطرق
غير قانونية ،وأشــار إلى وجوب إعادتهم إلى املكان

الــذي جــاؤوا منــه علــى مــن القــارب نفســه .ووصــف
الوزيــر اليمينــي املتطرف ،تدخل الشــرطة البلجيكية
إلخــاء شــوارع العاصمــة بروكســل مــن الالجئــن،
بعملية التنظيف ،وهو ما أجج موجة انتقادات كبيرة،
منهــا النشــاط الــذي يشــارك فيــه الطفل فــي الصورة
فــي أحــد شــوارع بروكســل مــع الفتــة تقــول« :أوقفوا
ثيــو» .وهــو مــا اســتدعى اعتــذار فرانكــن الحقــا.

تفاعــا مــع متطلبــات الســلطوية التي أبعدت
بنكيــران عــن رئاســة الحكومــة ،ألنهــا لــم تعــد
ً
قــادرة علــى تحمــل «ازدواجيــة الخطــاب»؛
أي وضــع رجـ ٍـل فــي الحكومــة وأخــرى فــي
املعارضة خمس سنوات أخرى .وسعيا منها
إلــى إســكات الرجــل ومســانديه الذيــن يــزداد
حجمهــم تدريجيــا .وذلــك كلــه قصــد تقديــم
الدليــل علــى نجاحهــا فــي مهمــة التحكــم فــي
دواليب الحزب ،وضبط توجهاته.
وفــي مرتبــة ثانيــة ،حرصــا مــن هــذه القيــادة
علــى تأمــن اســتمرارية التحالــف الحكومــي،
وضمــان األغلبيــة التــي أضحــت مهـ ّـددة
باالنفجــار بــن الفينــة واألخــرى ،بســبب
الضغــط املتواصــل للرباعــي الحزبــي الــذي
يقــوده زعيــم «التجمــع الوطنــي لألحــرار»،
عزيــز أخنــوش الــذي وصــل فــي بعــض
اللحظــات إلــى درجــة التخلــف عــن مواعيــد
سياسية حكومية.
يــوم بعــد آخــر ،يتأكــد أن قيــادة حــزب العدالــة
والتنميــة الحاليــة تتجــه نحــو تكــرار تجربــة
حــزب االتحــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية
ســنة 2002؛ مــع فــوارق واختالفــات طبعــا.
متناســية أن الحيــاة السياســية املغربيــة
حبلــى بتجــارب ألمثالهــم ،ممــن َّ
زيفــوا
َّ
الحقائــق ،وقمعــوا االحتجاجــات ،وبــرروا
الواقــع ..مدافعــن وباســتماتة عــن املخــزن،
طمعا في جعل نيل الحظوة والرضى ،قبل أن
يلفظهــم الســياق بعيدا إلــى الهوامش ،بعدما
ســاهموا فــي فصــل مــن فصــول مســرحية
«االنتقال الديمقراطي املوعود».
(كاتب مغربي)

فــي الفكــر واإليديولوجيــا والثقافــة
واملشروع السياسي والبون الشاسع
بني هذه النخب االشتراكية من طرف،
والليبرالية من طرف آخر ،واملاركسية
مــن طــرف ثالــث ،وأضــف إليهــم
مرجعيــات دينيــة أو سياســية لهــا
ارتباط بإيران أو ممالك الخليج العربي
أو األقباط ..كلها اجتمعت على إفشال
الرئيــس املنتخــب ،محمــد مرســي،
ولــكل منهــا مبرراتــه ومشــروعه
املحلــي واإلقليمــي والطائفــي .وألن
لــكل ثورة أعداء من الداخل والخارج،
وألن الحرية والعدالة شــعار تخشــاه
املمالــك والجمهوريــات املســتبدة،
تحـ ّـرك هــؤالء بأموالهــم ومنابرهــم
إلفســاد فرحــة مصــر .وفتحــت لتلك
النخب املتناقضة مجمل الفضائيات
الرأســمالية واملمولــة ،وحرمت النخب
نفســها مــن فســحة الظهــور ،حينمــا
تم االنتهاء من سلطة الرئيس محمد
مرســي وعزله واعتقاله ،وتم البطش
بتلــك النخــب بالتدريــج ،وتــم تشــريد
بعضهــا واحتــواء أخــرى ،وذلــك ألن
املســتبد لن يســمح بمن يخالفه ،ولن

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :
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يســتأنس بصــوت حــر وشــريف.
توهمــت تلــك النخب بمرحلة انتقالية
تحصل خاللها على جزء من الكعكة،
بعد عزل مرســي ،واعتقدت وهلة أن
أجواء الحرية دائمة ،وهي من فتحت
لهــا أبــواب تلــك الفضائيــات واملنابــر،
لكنهــا اســتيقظت على الحلــم املفزع،
حينما حرمت من حريتها وكرامتها،
كانت تعتقد أنها سترث اإلخوان بعد
إسقاطهم ،وأنه سيتم اإلجهاز عليهم
لألبد ،لكنها لم تعلم حقيقة تحوالت
طريــق الدمــاء واإلقصــاء والظلــم.
وكانــت تلك النخــب والتيارات تعتقد
أن تلك القيود قد انفك عقالها لألبد،
لكنهــا كانــت تجهــل طبائــع األشــياء
وتحــوالت املشــرق العربــي وثقافــة
التســلط .لطاملــا نصحهــا الرئيــس
محمــد مرســي بالتريــث ،ولطاملــا
طالبها بالشــراكة ،وتشكيل حكومة
وحــدة ،وعــرض عليهــا مناصــب
وزاريــة وعضويــة أركان مؤسســة
الرئاسة ،لكنها رفضت بتبجح وغلو
إيديولوجي.
ممدوح بري (فلسطين)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :
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أطفال ضحايا زواج «الشغار»

صنعاء ـ العربي الجديد

تعــود ظاهــرة زواج الشــغار مجــددًا إلــى
الواجهة في اليمن ،لتبدو ردة فعل طبيعية
للتعقيدات االقتصادية والظروف املعيشية
الصعبة التي تعيشها األسر اليمنية بسبب الحرب،
ّ
وحتى قبلها .وعلى الرغم من أن الدين اإلسالمي كان
قــد نهــى عــن هــذا النــوع مــن الــزواج ،إال أن بعضــا مــن
األســر اليمنية ما زالت تلجأ إليه ألســباب عدة ،على
رأســها عــدم القــدرة علــى توفيــر املهــور ،لتنتهــي مثل
هــذه التجــارب بمأســاة تتجــاوز انفصــال الزوجــن،
ً
وصوال إلى إلحاق ضرر بالغ باألبناء.
قبــل خمــس ســنوات ،أجبــرت أمــل علــى الــزواج مــن
شــخص ال تعرفــه ،حــن كانــت فــي الثامنــة عشــرة من
عمرهــا ،فــي مقابــل اقتــران أخيهــا بشــقيقة عريســها،
فــي إحــدى قرى محافظة ذمار ( 130كيلومترًا جنوب
مطار صنعاء) .وتؤكد أن أحدًا لم يســألها رأيها قبل
الــزواج ،وبالتالــي لــم تملــك قــرار املوافقــة أم الرفــض،
إذ أن والدها وشقيقها يقرران مصيرها ومستقبلها
املجهــول .أجبراهــا علــى الــزواج مــن شــخص اختيــر
ضمــن تقليــد ريفــي ،حتـ ّـى يحصــل شــقيقها علــى
زوجــة فــي مقابلهــا« ،وكأننــي ســلعة للمبادلــة مــن
دون ثمــن» .تضيــف لـ«العربــي الجديــد»« :لــم يســتمر
زواجنــا ســوى ســنتني .نتيجــة مشــاكل ،انفصل أخي
عــن زوجتــه ،وكانــت النتيجــة أن انفصلت عن زوجي،

بعدمــا بــات هنــاك خــاف حــاد داخــل العائلــة ،وصــل
حــد الخصــام والصــدام بــن والــدي وعمــي .واآلن،
صرت جسدًا بال روح بعدما حرمت من أطفالي».
ويبــدأ زواج الشــغار بالتوافــق بــن رجلــن علــى
منــح كل منهمــا ابنتــه أو أختــه لآلخــر مــن دون مهــر،
لينتهــي فــي كثيــر مــن األحيــان بإجبار أحــد الطرفني
علــى تطليــق زوجتــه ،كنتيجــة حتميــة لفشــل زواج
الطرف اآلخر ،من دون أي اعتبار ملشاعر الزوجني أو
األثــر الســلبي للطــاق علــى األبنــاء .وبســبب البطالــة
وارتفاع املهور بشــكل كبير ،باتت عائالت عدة تلجأ
إلى هذا التقليد.
أم عبــد الفتاح ســعد الديــن تعيش بعيدًا عن أطفالها
األربعــة ،بعدمــا جــاء أشــقاؤها وأخذوهــا بالقــوة
مــن منــزل زوجهــا عقــب خــاف بــن األســرتني .تقــول
لـ«العربــي الجديــد»« :عرفــت اليــوم ملــاذا نهــى ديننــا
زواج البــدل (الشــغار) ،فنتائجــه مؤملــة .أتعذب يوميًا
بعي ـدًا عــن أطفالــي األربعــة ،وال ذنب لي .لســت أنا من
قرر الزواج أو من تسبب في هذا الخالف الذي فرقني
عن أفراد أســرتي» .تشــير إلى أن شــقيقها انفصل عن
زوجته ،فأجبرت أسرتها زوجها على تطليقها.
وعن أســباب قبولها هذا الزواج ،تقول« :في أســرتنا،
ال قيمــة لــرأي الفتــاة فــي الــزواج .وغالبــا مــا تكــون
الكلمة الفصل لألب أو األخوة في هذه القضايا ،وقد
حــددوا لــي مــن أتــزوج ،علــى أن يتــزوح أخــي شــقيقة
زوجــي» .وتشــير إلــى أنهــا تفهمــت عــدم إعطــاء مهــر

لهــا« .أخــي يســتفيد ويتــزوج وهــذا يســعدني لكنني
كنت ضحية في النهاية».
مــن جهتهــا ،تــرى ســهام وهــي فتــاة عشـ ّ
ـرينية ،أن
زيجات البدل (كما يسميها اليمنيون) ليست فاشلة
دائمًا ،إال أنها ترفض أن تتزوج بهذه الطريقة .تقول
ُ
لـ«العربــي الجديــد»« :كثي ـرًا مــا تجبــر الفتيــات فــي
اليمــن علــى القبــول بهذا الزواج بســبب األعراف التي
تعطي لألب حق تقدير الزوج الصالح ،فتكون الفتاة
فــي معظــم حــاالت الــزواج الخاســر األكبــر» .وتشــير
إلــى أن شــقيقتها تزوجــت بهــذه الطريقــة ،وحتــى
اآلن لــم تحصــل أي مشــاكل ،وهنــاك تفاهــم كبيــر بــن
العائلتني على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات.
ّ
وتوضــح ســهام أن بعــض العائــات التــي تلجــأ إلــى
هذا الزواج تحرص على أن يقدم الزوج مهرًا محددًا،
وإن كان رمزيًا.
فــي الســياق ،يقــول الباحــث االجتماعــي اليمنــي
أحمــد النهمــي إن الشــغار يجعــل املــرأة ســلعة يمكــن
مقايضتها بسلعة أخرى .ويؤكد لـ «العربي الجديد»
أن مســتقبل نجــاح إحــدى الزيجتــن يظــل مرهونــا
بنجــاح األخــرى ،خصوصــا فــي الســنوات األولــى.
يضيــف« :كل ذلــك يهــدد كيــان األســرة باالنفصــال،
وينســف االســتقرار الــذي يحتــاج إليــه األطفــال فــي
الســنوات األولــى مــن عمرهــم من أجــل اكتمال نموهم
النفسي والبدني كما يجب».
إلــى ذلــك ،يقــول مدير الشــؤون القانونيــة في املجلس

أقارب
تفيد دراسة للجنة الوطنية للمرأة في اليمن بأن
 39في المائة من الزيجات المسجلة في اليمن
تحدث بين أقارب ،ونسبة المتزوجات من ابن الخال
أو الخالة تصل إلى  10.5في المائة ،والمتزوجات
من ابن العم أو العمة  10.6في المائة ،في وقت
تبلغ نسبة المتزوجات من أقــارب خارج الفئتين
نحو  47.4في المائة.

الوطنــي للســكان فــي صنعــاء ،جــال األبيــض ،إن
زواج الشــغار بمثابــة لغــم مؤقــت قــد ينفجــر فــي أي
وقــت ليدمــر أس ـرًا ســعيدة هانئــة ذنبهــا أنهــا أحــد
أطــراف هــذا الــزواج .يضيــف لـ ـ «العربــي الجديــد» أن
غياب دور املؤسسات ،وعدم تعاطيها الجاد مع هذه
القضية ،يســاهم في اســتمراره .وال يستبعد إمكانية
اســتمرارية هــذا الــزواج فــي أوســاط بعــض األســر
الفقيــرة ،للتهــرب مــن أعبــاء الــزواج واملهــور املرتفعة.
«كما يمكن أيضًا تكريسه لدى األغنياء للحفاظ على
امليراث داخل إطار األسرة .فيكون زواج البدل صيغة
من صيغ الحفاظ على امليراث».
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أطفال غزة يزورون خيام العودة

تفتح تصريحات صادرة عن مكتب النائب العام في
طرابلس الباب أمام اتهام مسؤولين بالتورط في
انتهاكات وقعت في مراكز إيواء مهاجرين رسمية ،ال
ّ
تتركز فيها حكومة الوفاق
سيما في العاصمة التي

على الحدود الشرقية
لقطاع غزة ،تنتشر
عشرات الخيام التي
ترفع شعارات العودة
وأسماء البلدات التي
خرج الفلسطينيون
منها ،للتذكير بهذا
الحق ،وتذكير األطفال

انتهاكات
رسمية
طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

فــي الــرابــع عـشــر مــن م ــارس /آذار
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس م ـك ـتــب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات فـ ــي م ـك ـتــب ال ـن ــائــب
العام في العاصمة الليبية طرابلس ،الصديق
ال ـ ـصـ ــور ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،ع ــن تـ ـ ّ
ـورط
عـنــاصــر فــي ج ـهــاز مـكــافـحــة الـهـجــرة الـتــابــع
رس ـم ـيــا لـحـكــومــة ال ــوف ــاق ف ــي إطـ ــاق س ــراح
ّ
م ـهــربــن وب ـيــع م ـهــاجــريــن ،م ــؤك ـدًا أن أوام ــر
النائب العام صدرت بضبط جرافات وقوارب
في قضايا تهريب ،والقبض على مالكيها.
مسؤولون عدة في الجهاز وفي جهات أمنية
ّ
ّ
أخــرى أك ــدوا أن ملف الهجرة غير الشرعية
ّ
غير منضبط ،وأن الحكومة تكافح لضبطه
من خالل انتزاعه كليًا من قبضة املجموعات
املسلحة التي ما زال بعضها متنفذًا في عدد
من املدن الليبية.
من جهته ،أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية في طرابلس ،محمد بشر ،نهاية
فبراير /شباط املاضي ،عن إغــاق  18مركزًا
إلي ــواء املـهــاجــريــن غـيــر الـشــرعـيــن فــي ليبيا
ّ
منذ سبتمبر /أيلول  .2017وأوضــح بشر أن
سبب إغــاق تلك املــراكــز يعود إلــى وجودها
وسـ ـ ــط ت ـج ـم ـع ــات س ـك ـن ـي ــة وع ـ ـ ــدم ت ــواف ـق ـه ــا
م ــع ش ــروط ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،بــاإلضــافــة إلــى
كـثــرة الـشـكــاوى مــن املــواطـنــن بخصوصها،
إذ أن ـش ـئــت ف ــي ف ـت ــرات ســاب ـقــة بـطــريـقــة غير
ّ
مــدروســة وعـشــوائـيــة .وأش ــار إلــى أن «مــراكــز
اإليواء التي صدرت بشأنها هذه القرارات غير
مطابقة للمواصفات القانونية ،أو غير ّ
معدة
لهذا الغرض ،وملكية هذه املراكز ال تعود إلى
وزارة الداخلية أو مصلحة األم ــاك العامة،
باإلضافة إلى التقارير الدولية املنتقدة ملراكز
إيواء املهاجرين غير الشرعيني».
ّ
لـكــن ســامــة القيلوشي ،أحــد مـســؤولــي فرع
ال ـج ـه ــاز بـمـنـطـقــة ع ــن زارة ف ــي ط ــراب ـل ــس،
ّ
يـ ـق ــول إن الـ ـظ ــاه ــر م ــن ه ـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات
ّ
حقيقي ،لكن الخافي هو محاولة السلطات
وقف املخالفني ،إذ ال سبيل لضبط مشاركة
م ـس ــؤول ــي هـ ــذه امل ــراك ــز ف ــي ت ـهــريــب الـبـشــر
واملتاجرة فيهم سوى قرارات اإلغالق.

ّ
مـهــاجــر .يــؤكــد أن الـقــائـمــن عـلــى تـلــك املــراكــز
ّ
يمتلكون نفوذًا وسالحًا يحميانهم ،ويبدو أن
الحكومة ال تريد الدخول في مواجهات معهم.
يـ ـعـ ـت ــرف ال ـق ـي ـل ــوش ــي ب ـح ـق ـي ـقــة هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر:
«ن ـع ــم ،ح ــدث ه ــذا ول ــم يـسـتـجــب ب ـعــض تلك
ّ
امل ــراك ــز لـ ـق ــرار اإلغ ـ ـ ــاق ،ل ـك ــن بـعـضـهــا أقـفــل
ّ
رسـمـيــا» ،الفـتــا إل ــى أن ال ـقــرار ص ــدر فــي حق
 28مـ ــرك ـ ـزًا اسـ ـتـ ـج ــاب م ـن ـه ــا  18لـ ـلـ ـق ــرارات.
ي ـض ـيــف ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :لـ ـج ــان عــدة
وشـخـصـيــات حـكــومـيــة تــواصـلــت بـكـثــرة مع
رؤســاء مليشيات متنفذة في طرابلس تملك
مــراكــز إي ــواء لوضعها تحت سيطرة الــدولــة
ّ
فتبعيتها ما زالت شكليًا للدولة ،لكن زعماء
تلك املليشيات يرفضون وصول ّ
أي مسؤول
إليها ،ولذلك جاءت قرارات إغالقها لتتحمل
املـلـيـشـيــات مـســؤولـيــة أوضــاع ـهــا وال ـجــرائــم
التي قد تقترف فيها ومن خاللها».
تدخل إيطالي

ّ
يقول القيلوشي إن «امللف أوسع ّبكثير وأكبر
مــن الحديث عنه فــي املجمل ،لكننا نتحدث
ع ــن ط ــراب ـل ــس ،فـفـيـهــا وح ــده ــا أك ـث ــر م ــن 10
مراكز احتجاز غير رسمية حاليًا ،وثمانية
منها تتبع الدولة شكليًا» .وعن أوضاع هذه
املــراكــز يـقــول« :بعضها يقع فــي امل ــزارع التي

تزايدت االنتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا (محمود تركية /فرانس برس)

ّ
إليها ،متحججة بأنهم ال يمتلكون
إعادتهم
ّ
أوراقًا تثبت أنهم ينتمون إليها».
يقول القيلوشي« :هناك سبل أخرى تحاول
الـحـكــومــة مــن خــالـهــا الـسـيـطــرة عـلــى املـلــف،
م ـن ـهــا االس ـت ـع ــان ــة ب ـ ــدول ك ـب ــرى أع ـل ـنــت عن
اس ـت ـعــدادهــا لـتـقــديــم ال ـع ــون .ف ــي ديـسـمـبــر/
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ج ـ ــرى ال ـت ــوق ـي ــع مــع
ال ـج ــان ــب اإلي ـط ــال ــي إلنـ ـش ــاء غ ــرف ــة مـشـتــركــة
ملكافحة الهجرة غير الشرعية دخـلــت فيها
أطـ ــراف أخـ ــرى مـنـهــا أج ـه ــزة أمـنـيــة ومكتب
الـنــائــب ال ـعــام بــاإلضــافــة إل ــى االسـتـخـبــارات
ّ
مــن الـجــانـبــن» .يـلـفــت إل ــى أن االت ـف ــاق الــذي

ﺗﻮﻧﺲ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﻨﻐﺎزي

حبر على ورق

ّ
يبدو أن هذا األسلوب ال يحقق ما تصبو إليه
سـلـطــات الـعــاصـمــة ،فـمـقــرر الـلـجـنــة الوطنية
لحقوق اإلنـســان األهلية ،أحمد عبد الحكيم
ّ
ح ـمــزة ،يـقــول ّإن قـ ــرارات الـجـهــاز «حـبــر على
ورق» ،مــؤك ـدًا أن ـهــا «ل ــم تـنـفــذ ،فــأكـثــر املــراكــز
التي صدر بحقها قرار إغالق ما زالت تعمل».
ّ
يقول حمزة لـ«العربي الجديد» إن مراكز في
طرابلس صــدرت فــي حقها ق ــرارات إغــاق لم
تتوقف ،بل تــؤوي حتى اآلن أكثر من  4آالف

غزة ـ يامن سلمان

تجارة بالمهاجرين
ترعاها حكومة
الوفاق في ليبيا
تعود ملكيتها إلى رموز النظام السابق في
األط ــراف ،وبعضها فــي املباني العامة التي
سـيـطــرت عليها املـلـيـشـيــات وس ــط األح ـيــاء.
ّ
ّ
لكن األغرب أن اثنني منها يقعان داخل شقق
فــي ع ـمــارات سكنية ،منهما مبنى بمنطقة
ال ـفــرنــاج بـطــريــق ال ـش ــوك يـقــع أس ـفــل عـمــارة
سـكـنـيــة تـسـمــع ب ـص ــوت ج ـلــي م ـنــه أص ــوات
الضرب والتعذيب» .يتابع« :في صالح الدين
أيضًا داخل مجمع عمارات شهير يقع مركز
إيواء غير قانوني ترفض املليشيا املسيطرة
عـلـيــه تسليمه أو حـتــى ال ـس ـمــاح بــزيــارتــه».
ّ
ويــؤكــد أن «الـحـكــومــة تـعـمــل بـشـكــل حثيث،
على هذه الصعاب،
وبجهود كثيفة ،للتغلب
َ ّ
وقــد أنـجــزت الكثير ،ولــم يبق إل القليل من
املــراكــز الـتــي سيذعن مــن يـتــولــون السيطرة
ً
ً
عليها لسلطة الدولة عاجال أم آجال».
يعترف القيلوشي بصعوبات جمة تواجه
الحكومة للسيطرة على املـلــف« :بــاإلضــافــة
إلى عقبة املليشيات املسلحة التي تدين لها
الـحـكــومــة بـبـســط سـيـطــرتـهــا عـلــى طــرابـلــس
كقوات تابعة لها ،تعترض الحكومة عقبات
أخ ـ ــرى م ـثــل عـ ــدم امـ ـت ــاك أغ ـل ــب امل ـهــاجــريــن
أوراقـ ـ ـ ــا ث ـبــوت ـيــة رس ـم ـي ــة ،أو ف ـق ــدان ـه ــم لـهــا
أث ـن ــاء اإلبـ ـح ــار ،م ــا يـصـعــب عـمـلـيــات نقلهم
إل ــى بـلــدانـهــم الـتــي ال تــرغــب فــي الـغــالــب في
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وقع بحضور وزير الداخلية اإليطالي ماركو
مينيتي أثناء زيارته إلى طرابلس يشير إلى
تركيز السلطات اإليطالية على املهاجرين
املحتجزين في مراكز إيواء غير رسمية تقع
ّ
خ ــارج سلطة ال ــدول ــة .يعتبر الـقـيـلــوشــي أن
الـحـكــومــة تـكــافــح مــن أج ــل إش ــراك أكـبــر عــدد
من الدول املعنية في امللف بغية تقليل حجم
امل ـهــاجــريــن ال ــذي ــن ي ـع ـبــرون إل ــى لـيـبـيــا عبر
حدودها ،وبالتالي إضعاف سلطة وسيطرة
تجار البشر واملليشيات في هذا النشاط.
ّ
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـق ــول املـ ـص ــدر األمـ ـن ــي إن «سـلـطــة
حـكــومــة الــوفــاق تـبــدو مـحــرجــة أكـثــر بعدما
كشفت تقارير أممية رسمية تــورط قواتها
ّ
مصرة
فــي نشاط تـجــارة البشر ،ولــذلــك هــي
على حسم هذا امللف على األقل في طرابلس».
يشير املصدر األمني إلى تقرير سري للجنة
ال ـع ـقــوبــات ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي،
ت ــداولـ ـت ــه وسـ ــائـ ــل إع ـ ــام م ـح ـل ـيــة ودول ـ ـيـ ــة،
ّ
م ـط ـلــع ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،ي ــؤك ــد أن
م ـع ـظــم ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـنــاش ـطــة في
عمليات تهريب البشر في ليبيا لها صالت
باملؤسسات األمنية الرسمية في البالد.
يقول الخبراء الذين أعــدوا التقرير بتكليف
ّ
من مجلس األمن إن «معظم هذه الجماعات
املسلحة تنتمي اسميًا إلى املؤسسات األمنية
ّ
الرسمية» .وكشفوا ّفي التقرير أن مهاجرين
إريتريني أبلغوهم أنــه جــرى اعتقالهم على
ي ــد قـ ــوات ال ـ ــردع ال ـخ ــاص ــة ،ال ـتــاب ـعــة رسـمـيــا

لوزارة داخلية حكومة الوفاق ،وسلمتهم إلى
عصابات تهريب متعددة.
ّ
غض نظر

تقارير منظمات األمم املتحدة لم تتوقف عند
ه ــذا ال ـحــد ،فـفــي تـقــريــر ملنظمة «يــونـيـســف»
ّ
ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن «امل ـل ـي ـش ـي ــات ف ــي طــراب ـلــس
أن ـ ـشـ ــأت مـ ــراكـ ــز احـ ـتـ ـج ــاز خ ــاص ــة بـ ـه ــا ،مــن
املستحيل معرفة عددها».
وخـ ــال زي ــارت ـه ــا إل ــى ع ــدد م ــن ه ــذه امل ــراك ــز
لــاطــاع عـلــى حـيــاة األط ـفــال املـجـبــريــن على
العيش فيها ،نقلت «يونيسف» عن مسؤولني
من وزارة الداخلية رافقوا موظفيها في تلك
ّ
الــزي ــارة أن «ف ــي طــرابـلــس  13مــركــز احتجاز
غير قانوني تديرها املليشيات املسلحة وال
ّ
يمكننا حتى االقـتــراب من هــذه املناطق ،ألن
ّ
هذا ّ
يعرض حياتنا للخطر» .وأكد هؤالء أن
قادة املليشيات «يمتلكون أكوامًا من األموال
ن ـظ ـرًا الب ـت ــزازه ــم امل ـهــاجــريــن وطـلـبـهــم فــدى
مــن أس ــره ــم» .ودافـ ــع امل ـســؤولــون عــن سلطة
وزارت ـه ــم بــال ـقــول« :ل ـيــس لــديـنــا امل ــال لـشــراء
الطعام لرعاية أولئك املهاجرين وهي معضلة
تجعلنا نتباطأ في إغالق تلك املراكز».
أث ـن ــاء زي ـ ــارة ف ــري ــق «يــون ـي ـســف» ألح ــد تلك
املراكز في منطقة القربولي ،شرق طرابلس،
الـتــي تعتبر مــن أنـشــط املـنــاطــق فــي تهريب
الـ ـبـ ـش ــر عـ ـب ــر ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،ن ـق ـل ــت ع ـ ــن مـ ـس ــؤول
آخـ ــر ق ــول ــه« :فـ ــي ال ـقــرب ــولــي ال ي ـم ـلــك حــرس

أحد المراكز يقع أسفل
عمارة سكنية وتسمع
منه أصوات التعذيب
جرى التوقيع مع الجانب
اإليطالي إلنشاء غرفة
لمكافحة الهجرة
ّ
الـســواحــل م ــوارد كــافـيــة ،كـمــا أنـهــم خائفون
بسبب التهديدات التي تصدرها املليشيات
البشر .حــن يرى
التي تسيطر على تهريب
ّ
حرس السواحل قاربًا يبحر فإنهم ببساطة
يغضون الـطــرف عنه وال يـقــولــون ّ
أي شيء
ويتظاهرون أنهم ال يرونه».
يكشف التقرير عن حالة أحــد مراكز اإليــواء
الرسمية« :مركز اإليــواء  2يحرسه عنصران
خ ــارج املـبـنــى ،ويـضـ ّـم نـحــو  40فـتــى تــزدحــم
بهم منطقة القضبان الحديدية التي تفصل
منطقة الــرجــال عــن منطقة الـنـســاء» .وينقل
عن املحتجزين طلبهم املساعدة ورجاءهم أن
يخرجهم موظفو املنظمة من سجنهم الذي
يعد رسميًا مركز إيواء.

يـصـطـحــب كـثـيــر م ــن اآلبـ ـ ــاء ،أطـفــالـهــم،
إلـ ــى خ ـي ــام ال ـ ـعـ ــودة ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ،مــع
تـنـظـيــم م ـس ـيــرة الـ ـع ــودة ي ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،في مناسبة يوم األرض .داخل
كـ ّـل خيمة ُت َ
سرد األحــداث الفلسطينية
الـتــاريـخـيــة وذك ــري ــات الـنـكـبــة ،لترسخ
في أذهــان الحاضرين .ويبدو واضحًا
ّ
أن خيام العودة أصبحت مقصدًا لكثير
من األسر الغزية التي تعتبرها وسيلة
للضغط على املجتمع الدولي للتحرك
ت ـج ــاه م ــا ي ــواج ــه ال ـق ـطــاع م ــن أوض ــاع
اق ـت ـص ــادي ــة وم ـع ـي ـش ـيــة ص ـع ـب ــة .وم ــن
ناحية أخرى ،هي فرصة لترسيخ مبدأ
العودة لدى األطفال.
األحد املاضي ،زار جميل الشنطي (45
عامًا) مع أطفاله الثالثة ،خيام العودة،
شرقي بلدة جباليا ،شمال قطاع غزة،
وكـ ــانـ ــت ال ـخ ـي ـم ــة ت ـح ـم ــل اسـ ـ ــم ب ـلــدتــه
«الـجـيــة» الـتــي تبعد  19كيلومترًا عن
الحدود الشمالية للقطاع .وجد داخلها
مـسـنــا ،ك ــان ف ــي الـثــالـثــة ع ـشــرة عندما
ّ
ّ
هجر .تحدث املسن إلى أطفال الشنطي
عــن ح ـيــاة ال ـفــاح الفلسطيني قــديـمــا.
ي ـقــول الـشـنـطــي ،لـ ّـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«ال أخ ـفــي عـلـيــك أن ـنــا قـ ّـصــرنــا فــي حق
أطفالنا؛ إذ لم ّ
نعرفهم أكثر على بالدهم
وع ــن حــق ال ـع ــودة ،النـشـغــالـنــا بهموم
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة وال ـص ــراع عـلــى لقمة
ال ـع ـيــش ف ــي غـ ــزة ،ل ـكــن جـ ــاءت مـسـيــرة
ّ
العودة لكي تنبهنا إلى أن حق العودة
يجب أن ينتقل من جيل إلى آخر حتى
يتحقق .في هذا املكان شعرت بالفخر
مع أطفالي وسط الخيام».
أح ـ ـضـ ــر أس ـ ـعـ ــد امل ـ ــده ـ ــون ( 40ع ــام ـ ّـا)
زوجـتــه وأطـفــالــه األرب ـعــة .أخـبــرهــم أنــه
يــأخــذهــم فــي فـسـحــة ،وعـنــدمــا وصـلــوا
إل ــى امل ـك ــان ت ـعـ ّـجــب األط ـف ــال م ـنــه ،لكن
ســرعــان مــا دخـلــوا إلــى الخيام ولعبوا
مع جدهم الذي يقصد خيمة في شرق
مدينة غزة ويضع فيها شعارًا للعودة
إلــى مدينتهم املجدل التي هجر منها.
يشير الـجــد أيـمــن امل ــده ــون ( 77عــامــا)
ّ
إل ــى أن خ ـيــام ال ـع ــودة أعـ ــادت الـعــافـيــة
الوطنية التي تقلصت بفعل االنقسام
الـفـلـسـطـيـنــي الـ ــذي دام عـشــر س ـنــوات.
ّ
يتابع أن وجودهم بالقرب من الحدود
ه ــو أكـ ـث ــر أشـ ـك ــال املـ ـق ــاوم ــة الـسـلـمـيــة
ت ـع ـب ـي ـرًا ،وي ـع ــادل امل ـق ــاوم ــن ف ــي أرض
املـ ـي ــدان .يـشـعــر ب ـس ـعــادة عـنــدمــا يــأتــي
أطفال تعود أصول أهاليهم إلى مدينة
املـ ـج ــدل ،ف ـي ـط ـل ـبــون م ـنــه ال ـت ـح ــدث عن
مدينتهم وعن حكاياتها.
ي ـ ـقـ ــول أس ـ ـعـ ــد املـ ـ ــدهـ ـ ــون ،ل ـ ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :خيام العودة جميلة ،وفيها
يـمـكــن أن يـتـعــرف األط ـف ــال عـلــى ثقافة
الـفــاحــن الــذيــن كــانــوا أكـبــر نسبة من
سكان فلسطني التاريخية ،إلــى جانب
ثقافة الـبــدو الــذيــن كــانــوا يقيمون في
ال ـن ـق ــب جـ ـن ــوب ف ـل ـس ـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة،
وبـ ـع ــض مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـحـ ـي ــاة امل ــدن ـي ــة
القديمة في القدس العتيقة ومدن يافا
واملجدل».
ش ـ ـ ــارك م ــوس ــى م ـه ـن ــا ( 38عـ ــامـ ــا) مــع
أطفاله في مسيرات العودة يوم الجمعة
املــاضــي ،وعندما عــاد إلــى املـنــزل وجد
ابنته ليلى تسأله كثيرًا من األسئلة عن
سبب تجمع األطفال واألمهات والكبار
وغضبهم ،فبدأ يسرد لها ما يعنيه حق

العودة .صدمته عندما سألته إن كانت
ً
الـجـمــاعــات الـصـهـيــونـيــة قـتـلــت أط ـفــاال
ّ
خالل النكبة أم ال ،وأخبرها أن األطفال
ً
كانوا بعيدين ،محاوال إبعاد تفكيرها
عن الحزن ،واالكتفاء بتذكيرها بالحق
الفلسطيني.
تـعــود أص ــول مهنا إل ــى قــريــة املسمية
ال ـك ـب ـيــرة ،ق ـض ــاء الــرم ـلــة ف ــي األراضـ ــي
امل ـح ـت ـلــة عـ ــام  .1948ق ـتــل جـ ــده األك ـبــر
وهــو يـشــارك ال ـثــوار الفلسطينيني في
التصدي للجماعات الصهيونية .منذ
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ي ــذه ــب يــومـيــا
إلى خيام العودة شرقي مخيم البريج
وس ــط ق ـط ــاع غ ــزة ل ـكــي تـسـتـمــع ابـنـتــه
ـوام)
ليلى ( 5أع ــوام) وابنه أحمد ( 4أعـ ّ
إل ــى ح ـكــايــات ال ـب ـلــدات ال ـقــدي ـمــة ،لكنه
ي ـط ـلــب م ــن الـ ـج ـ ّـد امل ـق ـي ــم ف ــي الـخـيـمــة
أن يـخـبــرهـمــا ع ــن ال ـج ــوان ــب الجميلة
ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،وح ـق ـهــم ف ـي ـهــا ،مـبـتـعـدًا
ع ــن ح ـك ــاي ــات امل ـ ـجـ ــازر .ي ـق ــول م ـه ـنــا ل ـ
ّ
«العربي الجديد»« :أخبرني أبي أن أول
رئ ـيــس وزراء إســرائ ـي ـلــي ،وه ــو ديفيد
بــن غ ــوري ــون ،ق ــال للعالم وللصهاينة

ّ
يطمئنهم بعد احتالل األرض إن الكبار
يـ ـم ــوت ــون والـ ـصـ ـغ ــار يـ ـنـ ـس ــون .ل ــذل ــك،
حــرص منذ طفولتنا على أن يخبرنا
ع ــن ح ــق ال ـ ـعـ ــودة وك ـي ــف ن ــواج ــه ه ــذه
املـقــولــة مــع أطـفــالـنــا ،وكـيــف نــدافــع عن
ّ
وطننا بكل الوسائل املتاحة».
من جهته ،يصطحب إياد أبو نضال (49
عــامــا) مــن مخيم خانيونس ،واح ـدًا من
ّ
أبنائه الخمسة مداورة كل يوم ،إلى إحدى
خ ـيــام الـ ـع ــودة ف ــي ب ـلــدة ع ـب ـســان ،شــرق
مــديـنــة خــانـيــونــس ج ـنــوب ال ـق ـطــاع ،كي
يتعلموا جميعًا العبرة من هذه الخيام،
ويعرفوا حكايات البلدات القديمة .شعر
ابـنــه مـجــد ( 6أعـ ــوام) بــالـسـعــادة عندما
اس ـت ـم ــع إل ـ ــى أح ـ ــد األج ـ ـ ـ ــداد عـ ــن ج ـمــال
مدينة يافا التي كان يقيم فيها أجداده،
ّ
لكنه ال يــريــد أن يقتل الصهاينة الذين
احتلوا أرضــه كما قتلوهم ،بــل يريدهم
«أن يذهبوا بسالم إذا غ ــادروا أرضنا».
يقول لـ «العربي الجديد»« :أريد أن أعود
ً
إلــى املزرعة وأرى األبقار والــدجــاج بدال
من العيش في املخيم واالستيقاظ على
أصوات البائعني».

أجيال النكبة (محمد الحجار)

إرشادات (محمد الحجار)

الجزائر العاصمة تستعيد بعض مساحاتها الخضراء
على مرّ السنين ،راحت
تتبدل معالم في الجزائر
ّ
العاصمة ،وتقلّصت
بعض المساحات
ّ
لكن السلطات
الخضراء.
فيها حسمت األمر في
الفترة األخيرة ،وقرّرت
إعادة إحياء بعض
تلك المساحات التي
خنقها اإلسمنت

في إحدى حدائق
العاصمة (فايز نور
الدين /فرانس برس)

الجزائر ـ عثمان لحياني

ّ
ّ
يبدو أن العاصمة الجزائرية راحت تتنفس
ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،بـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت ت ـعــانــي
ّ
م ــن ت ـقــلــص امل ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء وإه ـمــال
الحدائق العمومية وزحــف اإلسمنت الذي
خ ـنــق أجـ ــزاء هـ ــا ال ـث ــاث ــة ،امل ــدي ـن ــة الـقــديـمــة
والجزء العمراني الذي هندسه االستعمار
الـفــرنـســي فــي وسـطـهــا وال ـج ــزء ال ــذي بنته
دول ـ ـ ــة االسـ ـتـ ـق ــال واملـ ـمـ ـت ــد إل ـ ــى ض ــواح ــي
املدينة الشرقية والغربية والجنوبية.
كذلك التزايد السكاني الالفت في العاصمة
الجزائرية واختناقها دفعا السلطات إلى
وضع خطة إلعادة فتح الحدائق العمومية
التي كانت ّإما مغلقة وإما مهملة .وتشمل
ال ـخ ـطــة تــأهـيـلـهــا وتـنـظـيــم ال ــدخ ــول إلـيـهــا
وتحويلها إلى وجهة للعائالت وأطفالها.
وقـ ــد ُس ـ ّـج ــل ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة جـهــد
حـكــومــي الفــت فــي هــذا الـسـيــاق ،خصوصًا
منذ افتتاح كورنيش الصابالت الــذي بات

ّ
املتنفس األكبر لسكان العاصمة وزائريها.
وبهدف تخفيف الضغط على هذا الكورنيش
املمتد على ساحل ّ
يقدر بثالثة كيلومترات،
ل ـجــأت الـحـكــومــة إل ــى إعـ ــادة تــأهـيــل ع ــدد من
ال ـح ــدائ ــق وإعـ ـ ــادة االع ـت ـب ــار إل ـي ـهــا .وتـتـمـ ّـيــز
حــدائــق ع ـ ّـدة بتاريخها وبــأشـجــار ونباتات
ن ــادرة ،وهــو األم ــر ال ــذي دفــع السلطات على
سبيل املثال إلــى إنشاء فريق علمي لحماية
حديقة التجارب العلمية الحامة ،أو اختصارًا
حــديـقــة ال ـحــامــة ،والـعـنــايــة بـهــا وبنباتاتها
وتنظيم إجراء البحوث العلمية الالزمة فيها.
ُ
وهذه الحديقة ت َعد من أجمل الحدائق وتقع
أس ـف ــل ال ـت ـلــة ح ـيــث «م ـق ــام ال ـش ـه ـيــد» (نـصــب
تذكاري للحرب الجزائرية ولضحايا الحرب
التحريرية) وعلى مقربة من مغارة سرفانتس
(األدي ــب اإلسباني ميغيل سرفانتس مؤلف
دون كيشوت كــان قــد اختبأ فــي هــذه املغارة
ل ـف ـتــرة م ــن ال ــوق ــت) .وت ـت ـمـ ّـيــز ه ــذه الـحــديـقــة
بنباتات نادرة ،وجرى فيها خالل أربعينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ت ـصــويــر أحـ ــد أف ـ ــام ط ـ ــرزان.

التزايد السكاني دفع في
اتجاه خطة إلعادة فتح
الحدائق العمومية
في حديقة الحامة جرى
تصوير فيلم طرزان خالل
أربعينيات القرن الماضي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أع ـي ــد ت ــأه ـي ــل حــديـقــة
ص ــوف ـي ــا ال ـق ــري ـب ــة م ــن م ـب ـنــى الـ ـب ــرمل ــان فــي
ّ
املدينة ،وهي حديقة جميلة تطل على البحر
ّ
لكنها ظلت مهملة على الرغم من موقعها
في وسط العاصمة ،وهو األمر الذي جعلها
مقصدًا للمنحرفني .وقــد اتخذت السلطات

قــرار االهتمام بها وكذلك بحديقة أخــرى ال
ّ
ً
التي
تقل جماال عنها وهــي حديقة الحرية ّ
تقع وسط العاصمة وتبدو نسخة مصغرة
م ــن حــديـقــة ال ـحــامــة ،وتــربــط بــن شـ َ
ـارعــن
َّ
رئيسيني هما شــارع كريم بلقاسم وشــارع
دي ـ ــدوش م ـ ــراد .واألخـ ـي ــر ن ــابــض بــالـحـيــاة،
وتـكـثــر فـيــه امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ،وي ـض ـ ّـم مـقـ ّـر
اتحاد الكتاب الجزائريني وكذلك الجامعة
امل ــرك ــزي ــة ال ـت ــي اح ـت ـف ـلــت ق ـبــل ف ـت ــرة ب ـمــرور
ّ
قــرن على إنشائهاُ .يذكر أن حديقة الحرية
كــانــت قــد أغلقت قبل فـتــرة ،ويـجــري العمل
عـلــى إع ــادة تأهيلها بـطــريـقــة تـعـيــدهــا إلــى
ســابــق ّوت ـع ـيــد إل ـي ـهــا حـيــويـتـهــا،
بـهــائـهــا ال ـ ّ
خـصــوصــا أن ـهــا مــثـلــت لـفـتــرة مـصــدر إلـهــام
جماليًا لطالب جامعة الفنون الجميلة ،في
حــن زاده ــا احـتــواؤهــا على متحف الفنون
القديمة أهمية بيئية وثقافية.
وف ــي م ـكــان غـيــر بـعـيــد ع ــن حــديـقــة الـحــريــة،
ت ـب ـق ــى ح ــدي ـق ــة ب ـ ـيـ ــروت واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أج ـمــل
الحدائق في العاصمة الجزائرية ،وقد تكون

من بني أكثر الحدائق التي حافظت السلطات
الحديقة
عـلــى جـمــالـهــا وتـنـظـيـمـهــا .ول ـهــذه
ّ
ألنها
ليس
مكانة خاصة لــدى الجزائريني،
ّ
تحمل اسم العاصمة اللبنانية فحسب ،إنما
ّ
ّ
وسميت كذلك إكرامًا للمقاومة
ألنها أقيمت
الفلسطينية بعد خروج منظمة التحرير من
بيروت في عام  ،1982وقد افتتحها الرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــأهـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــاءات الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الـجــزائــريــة ،لـجــأت السلطات إلــى استغالل
بـعــض امل ـســاحــات ال ـتــي كــانــت تـضــم أبنية
ّ
وتهدمت مع الزمن أو جــرى هدمها
قديمة
بعدما تهالكت وص ــارت مـهــددة باالنهيار
في حني ّ
تهدد بــدورهــا أمــن السكان واملــارة
وسالمتهمّ .
وقررت تحويلها إلى مساحات
ّ
الحي
خضراء صغيرة يستفيد منها سكان
أو الشارع وكذلك مساحات لألطفال ،مثلما
ه ــي ح ــال امل ـســاحــة الــواق ـعــة قـبــالــة الـبــرملــان
الـجــزائــري لجهة شــارع العربي بــن مهيدي

املزدحم .كذلك جرت تهيئة مساحة صغيرة
مقابلة للبرملان نفسه ،من الجهة املطلة على
امليناء البحري للمسافرين.
وخ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،أن ـه ــت الـسـلـطــات
الجزائرية ترميم حديقة تونس التي تربط
ّ
بني ّ
وحي تيلملي ،وأنشئ فيها
حي األبيار
فـضــاء خــاص بــاألطـفــال مــع مساحة للعب،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا كــانــت ه ــذه ال ـحــدي ـقــة مهملة
لـفـتــرة م ــن ال ــزم ــن .وف ــي مـنـطـقــة املــدن ـيــة في
أعالي العاصمة ،أنجزت السلطات مشروع
تــأه ـيــل ك ــام ــل ل ـغــابــة ص ـغ ـيــرة ب ــال ـق ــرب من
ّ
ّ
تضم مضمارًا للركض
مقر وزارة الصحة،
والـ ــر ّيـ ــاضـ ــة س ـ ــوف ي ـس ـم ــح ل ـس ـك ــان ال ـحــي
بالتنفس والترفيه.
من جهة أخــرىّ ،
ثمة حديقة /ساحة مهمة
فــي قـلــب الـعــاصـمــة الـجــزائــريــة مــا زال ــت في
حــاجــة إل ــى إع ــادة تنظيم وتــأهـيــل بطريقة
ت ـســاهــم ف ــي م ـنــح ق ـلــب ال ـعــاص ـمــة ال ـجــزائــر
جمالية خاصة ،وهي ساحة بور سعيد أو
ما يعرف بساحة السكوار.
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السفر عبر الزمن
تتميــز املدينــة القديمــة بطابعهــا العمرانــي ،واحتوائهــا العديــد مــن الكاتدرائيــات والكنائــس ،باإلضافــة ،إلــى املقاهــي
واملطاعــم الشــعبية ،حيــث يمكنكــم االســتمتاع بتــذوق «الخشــبوري»« ،عبــارة عــن عجينــة يوضــع فــي وســطها البيــض
ّ
فكاتدرائية
والجنب» ،يتناولها الجورجيون صباح كل يوم .محبو اآلثار ،سيندهشون من األماكن التي تمكن زيارتها،
ّ
ّ
املعماريــة علــى
الث ّالــوث املقـ ّـدس تعتبــر املبنــى الدينــي األكبــر علــى اإلطــاق فــي جورجيــا والقوقــاز ،تتميــز بهندســتها
ّ
الطراز التقليدي .كما ستأسركم كاتدرائية باجراتي التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الحادي عشر .وتحتوي أيضًا
ّ
الكبريتية ّ
علــى مناطــق جــذب أخــرى ،منهــا ّ
الســاخنة
حمامات أباناتوبني األكثر شــهرة فــي أوروبا .وهي منبع للعيون
ّ
الناشطة منذ أكثر من  700عام)Getty( .

أخبار

أوقفت «إذاعة الجيش اإلسرائيلي»،
المذيع كوبي ميدان عن العمل،
بعد أن كتب منشو ًرا على صفحته
على «فيسبوك» ،يقول فيه إنه
«يخجل من كونه إسرائيل ًيا» ،تعقي ًبا
على قتل جيش االحتالل متظاهرين
فلسطينيين خالل مسيرة العودة
الكبرى ،تزامنًا مع يوم األرض.

تسعى هيئة اإلذاعة البريطانية «بي
بي سي» إلى تحقيق المساواة
في الظهور بين الخبراء من الرجال
والنساء في برامجها ،خالل العام
المقبل .وقالت الهيئة إنها تريد أن
تضمن ّ
أن القسمة الجندريّة في
إسهامات الخبراء لديها في األخبار
والشؤون الجارية والبرامج الموضعيّة.

فوجئ الصحافيون العاملون
بصحيفة «الصريح» التونسية ،عند
توجههم إلى مقر الصحيفة
لممارسة أعمالهم ،اإلثنين ،بأن
الصحيفة أقفلت أبوابها من دون
سابق إعالم .ونشر المحرر ،صالح
الطرابلسي ،صورًا له ولزمالئه أمام مقر
الصحيفة المغلق ،متسائًال عن السبب.

أثار قيام قناة «بداية» السعودية
المتخصصة ببرامج الواقع ،بإعالم
أحد المتسابقين في برنامج
«حياتك  ،»56بوفاة والده مباشرةً
فعل غاضبة
على الهواء ،ردود
ٍ
على مواقع التواصل ،قبل أن تصدر
القناة بيانًا تعلن فيه فتح تحقيق
عما حصل.
ومحاسبة المسؤولين ّ

التلفزيون الرسمي التونسي يعود إلى دائرة المواجهة

رحلة شيقة
«نحــن ســعداء بقدومــك إلــى جورجيــا»« .شــكرًا ألنــك اختــرت جورجيــا لإلقامــة».
عبــارات تســتقبلك بعــد أن تطــأ قدمــاك مطــار «شــوتا روســتافلي الدولــي» فــي
تبليســي عاصمــة جورجيــا .تكفــي هــذه العبــارات للداللــة عــن مــدى الترحيــب
والحفاوة التي تنتظرك .فالشعب الجورجي ودود بطبيعته ومحب للناس .تتميز
املدينــة بطبيعتهــا الخالبــة .تقــع فــي جنــوب القوقــاز .وتمتــد طبيعيــا علــى ســفوح
جبــال الترياليتــي مــع نهــر كــوال الــذي يخترقهــا .تتنــوع النشــاطات واألماكن التي
تمكــن زيارتهــا ،خاصــة أنهــا مزيــج بني إرثــن ثقافيني :إرث قديم ،اليــزال محافظًا
علــى األشــكال الهندســية واملعماريــة القديمــة للبيــوت والفنــادق والكنائــس ،ووجــه
حديــث ومعاصــر يحاكــي الشــباب اليــوم ،حيــث أماكــن الســهر والتســلية .ولنبــدأ
الرحلة من املدينة القديمة( .فانو شلموف/فرانس برس)

جورجيا

MEDIA

21

عدة ،نفسه في دائرة المواجهة ،مجددًا ،وهذه المرة بسبب
يجد التلفزيون الرســمي التونســي ،الذي يعاني من مشاكل على صعد ّ
إقالة مديره والتحضير لتعيين مدير جديد قريبًا
تونس ــ محمد معمري

تاريخ وطبيعة خالبة
جسر السالم
يربط جسر السالم املدينتني القديمة والجديدة،
شــيد فــوق نهــر كــورا .وهــو عبــارة عــن جســر
للمشــاة علــى شــكل قــوس مبنــي مــن الزجــاج
والفــوالذ .يعتبــر الجســر رم ـزًا هامــا فــي املدينة
وواح ـدًا مــن أشــهر األماكــن الســياحية ،حيــث
يتــأأل بأضــواء ســاحرة فــي كل مســاء ،ويمكن
التنزه بقربه وداخله لساعات من دون ملل .فإن
كنــت مقيمــا بالجــزء القديــم مــن املدينــة تحتــاج
للوصول إليه نحو  15دقيقة سيرًا على األقدام،
حيــث ســتنبهر بالطــراز التاريخــي للشــوارع
املؤديــه لــه ،ولــذا فــإن مجــرد التنــزه في الشــوارع
يعد تجربة رائعة .تتنوع األنشطة قرب الجسر،
حيــث تأســرك األلحــان الجورجيــة التــي يعزفها
املوسيقيون مستخدمني آالت عزف قديمة .وال
تفوتوا فرصة الصعود بالتلفريك ورؤية املدينة
مــن أعلــى نقطــة فــي تبليســي( .مــارك رانكيــل/
)Getty

أحــدث إعــان رئاســة الحكومــة التونســية
نهايــة األســبوع املاضــي عــن إعفــاء عبــد
املجيــد املرايحــي مــن مهامــه كمديــر عــام
للتلفزيون الرســمي (العمومي) التونســي
وتســمية عبــد الــرزاق الطبيب املديــر العام
الحالــي لإلذاعــة التونســية ( 10إذاعــات
رســمية) مديـ ًـرا عامــا للتلفزيــون بالنيابــة
ً
إلــى حــن تســمية مدير جديــد ،جدال داخل
األوســاط اإلعالميــة ،خصوصــا لــدى
النقابــة العامــة لإلعــام (املنضويــة تحــت
لــواء االتحــاد العــام التونســي للشــغل،
كبرى املنظمات النقابية).
ففــي حــن اختــارت «النقابــة الوطنيــة
للصحافيــن التونســيني» ،الصمــت
عــن هــذه التغييــرات ،أصــدرت «النقابــة
العامــة لإلعــام» أكثــر مــن بيــان تنديــد،
اتهمــت فيهــا املستشــار اإلعالمــي لرئيــس
الحكومــة ،مفــدي املســدي ،بالوقــوف خلف
هــذه التغييــرات ،بغايــة فــرض ســيطرته
على اإلعالم العمومي.
وأكدت النقابة العامة لإلعالم ،على لســان
كاتبها العام محمد السعيدي أنها بصدد
متابعــة «الوضــع الخطيــر واالنحــدار
املتواصــل لسياســة املكلــف باإلعــام تجاه
املرفــق العمومــي وإخضاعــه ألهوائــه
الخاصــة ،والتــي لــم تعشــها املؤسســتان
منــذ انبعاثهمــا حيث تم حرمــان العاملني
باملؤسســتني مــن مســتحقاتهم املاليــة
ورفــض تطبيــق االتفاقيــات املمضــاة بــن
االتحــاد العــام التونســي للشــغل ورئاســة
الحكومــة واالمتنــاع عن توفيــر امليزانيات
الالزمــة ،ممــا خلــق أجــواء مســمومة
ومتوتــرة أثــرت فــي منــاخ العمــل وهــي
ممارسات تهدد سير املرفق العمومي».
كمــا أعلنــت النقابــة العامــة لإلعــام عــن
مجموعــة مــن التحــركات االحتجاجيــة في
مؤسســتي اإلذاعــة التونســية والتلفزيــون
الرســمي التونسي ،وهما أكبر مؤسستني
إعالميتــن فــي البــاد ،ويعمــل فيهمــا مــا
يزيــد عــن  2500فــرد بــن صحافــي وتقنــي
وإداري.
ً
وأعلنــت النقابــة صراحــة دخولهــا فــي
صراع مباشر مع مصالح اإلعالم برئاسة
الحكومــة ،حتــى ال تمـ ّـرر مشــاريعها

املفترضة والتي تهدف إلى «تركيع اإلعالم
العمو ًمــي وتوظيفــه لغايــات معلومــة»،
معلنــة أنهــا «ســتتصدى لهــا بــكل الطــرق
لبيان لها أيضًا.
النضالية» ،وفقًا
ٍ
فــي مقابــل ذلــك ،قــال مصــدر مقــرب مــن
ّ
رئاســة الحكومــة لـ«العربــي الجديــد» إن
هــذه التغييــرات تأتــي فــي ســياق منــح

فتحت «الهايكا»
باب التناظر للفوز بإدارة
التلفزيون الرسمي

الفرصــة للمديــر العــام بالنيابــة ،عبــد
املجيــد املرايحــي ،حتــى يقــدم ترشــحه
للهيئة العليا املســتقلة لالتصال الســمعي
البصــري (الهايــكا) ويتولــى املســؤولية
بصالحيات تامة في صورة حصوله على
موافقــة «الهايــكا» ورئاســة الحكومــة على
مشروعه لتسيير التلفزيون التونسي».

من داخل استديوهات التلفزيون التونسي ()Getty

ٌ
ّ
كالم املصــادر أكــده بيــان أصدرته الهايكا،
أعلنــت فيــه فتحهــا بــاب التناظــر مــن أجــل
الفــوز بــإدارة التلفزيــون الرســمي .وقــد
تقــدم لشــغل هــذه الخطة ثالثة أســماء هي
املديــرة العامــة الحاليــة إلذاعــة «شــمس
أف أم» ،نجــوى الرحــوي ،واملديــر العــام
الســابق للتلفزيون التونســي ،عبد املجيد
املرايحــي ،ومحمــود بونــاب الــذي كان
يعمل سابقًا في قناة «الجزيرة أطفال».
لكــن رئيس النقابــة العامة لإلعالم ،محمد
الســعيدي ،رأى أن هــذه الترشــحات مــا
ّ ّ
هــي إال مجــرد مســرحية .وأكــد أن االتفــاق
حاصــل علــى أن يتولــى محمــود بونــاب
خطــة املديــر العــام للتلفزيــون الرســمي
التونســي وهــو مــا ترفضه النقابــة العامة
لإلعــام وســتتصدى لــه» ،مثلمــا أكــد ذلــك
في أكثر من مناسبة.
وستشــرع النقابــة فــي عمليــة «التصــدي
لهــذه االختيــارات» ،مــن خــال جملــة مــن
التحــركات االحتجاجيــة ،أعلنــت عنهــا،
ـكل
وبــدأت أمــس  2نيســان /أبريــل علــى شـ ِ
وقفــة احتجاجيــة فــي مقــر التلفزيــون
التونســي ،علــى أن تليهــا تحـ ّـركات أخــرى
ـكل تصعيــدي ،حتــى تســتجيب
بشـ ٍ
الحكومــة ملطالــب النقابــة ،وهــو مــا تـ ّـم
تأكيــده فــي سلســلة مــن البيانــات التــي
أصدرتهــا النقابــة العامــة لإلعــام نهايــة
األسبوع املاضي.
ويتقاطــع صــراع النقابــة العامــة لإلعــام
مــع املستشــار اإلعالمــي لرئاســة الحكومة،
مــع تصريحــات األمني العام لالتحاد العام
التونســي للشــغل ،نورالديــن الطبوبــي،
والذي ّ
وجه وسط األسبوع املاضي االتهام
لرئيســة تحريــر األخبــار بالتلفزيــون
الرســمي ،دليلــة الفــرادي املســدي ،بأنهــا
رفضــت تغطيــة تحــركات احتجاجيــة
ً
لالتحاد ،نزوال عند رغبة زوجها املستشار
اإلعالمــي لرئيــس الحكومــة التونســية
ً
تجنيا ال
وهــو مــا نفتــه الفــرادي واعتبرتــه
يعكس حقيقة ما حصل.
ويبدو أن التلفزيون الرسمي الذي يعاني
عديــد املشــاكل جعلتــه غيــر قــادر علــى
املنافسة الجدية للقنوات الخاصة ،سيجد
نفســه مــرة أخــرى فــي دوامــة صراعــات
جديــدة قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن التراجــع،
ّ
في ظل إصرار كل طرف على موقفه.

القراء يتضامنون مع جريدة بوعشرين
الرباط ــ العربي الجديد

الحداثة والتسلية
يتميــز الوجــه األخــر لتبليســي بالعمــارة الحديثــة واألجــواء الشــبابية .تبــدأ الرحلــة مــن شــارع روســتافيلي ،أو كما يطلق
عليه البعض شــارع العرب ،نظرًا الحتوائه العديد من املطاعم واملتاجر العربية .يمتد الشــارع بطول  1.5كلم ،من ميدان
الحرية حتى شارع كوستافا ،ويضم عددا من املباني الحكومية ،الثقافية والتجارية .يقصد السياح هذا الشارع بهدف
ً
التعــرف علــى وجــه املدينــة النابــض بالحياة ليال ونهارًا .يضم معالم ثقافية هامة ،حيث يحتوي على مســارح ومعارض
فنية .كما يمكنكم االستمتاع بتجربة التسوق ،وتذوق أشهر املأكوالت .وال تفوتوا فرصة زيارة أشهر متجر للمثلجات
فــي جورجيــا «الوكا بــوالر» الــذي يعتبــره البعــض جــزءا مــن األماكــن الســياحية .وفــي الليــل يمكــن الســهر فــي األماكــن
املخصصة وتناول العشاء)Getty( .

غابات وجبال

من ُ
يز ْر تبليسي ،فسيستمتع بالطبيعة الخالبة من غابات وحدائق وجبال .وعادة ما
يزور السياح الحديقة الوطنية أو حديقة البوتونيكال األشهر في القوقاز .وللوصول
إليها ،يمكنكم استخدام التلفريك ،حيث ستجدون أنفسكم بدقائق بأعلى نقطة في
تبليســي لتســتمتعوا بمشــاهدة املدينــة بكافــة تفاصيلهــا .ومــن هناك ،ســتتوجهون
لزيــارة الحديقــة التــي تحتــوي على آالف ّالنباتات واألشــجار ّ
املتنوعة واملختلفة ،كما
ّ
والبحيرات ّ
تضم العديد من ينابيع املياه ُ
ّ
الصغيرة ،والشــاالت .يمكنكم قضاء
أنها
يــوم رائــع بــن أحضــان الطبيعــة ،وبتعرفــة بســيطة ج ـدًا .ومحبــو املغامــرات يمكنهــم
القفــز فــي الهــواء ،واســخدام الحبــال للتســلق ،حيــث توجــد أماكــن مخصصــة فــي
الحديقة ملمارسة هذه النشاطات( .فرانس برس)

رفعــت جريــدة «أخبــار اليــوم» املغربيــة التــي
يديرهــا الصحافــي توفيــق بوعشــرين قبــل
اعتقالــه بتهــم خطيــرة علــى رأســها االتجــار
بالبشــر واالغتصــاب والتحــرش الجنســي،
ســعر الصحيفــة بدرهــم واحــد ،ليتحـ ّـول مــن
أربعــة دراهــم إلــى خمســة دراهــم للنســخة
الواحدة (حوالى  50سنتًا أميركيًا).
وتعزو مصادر مطلعة قرار الزيادة في سعر
الصحيفــة إلــى عاملـ ْـن رئيســيني يرتبــط
أحدهمــا باآلخــر ،األول انســحاب بعــض
املعلنــن مــن نشــر إعالناتهــم فــي الجريــدة
لتعيــش مضايقــات اقتصاديــة جديــدة
تضــاف إلــى محنــة اعتقــال مديرهــا بتهــم
ّ
ستبت فيها املحكمة الخميس املقبل.
والعامــل الثانــي وراء رفــع ســعر الجريــدة
املغربيــة املســتقلة هــو الرغبــة فــي إتاحــة
الفرصة أمام القراء للتضامن مع بوعشــرين
القابــع فــي ســجن عــن برجــة بمدينــة الــدار
البيضــاء ،باعتبــار أن مداومــة القــراء علــى
اقتنــاء الصحيفــة بدرهــم زيــادة هــي نوع من
تضامنهم ومؤازرتهم للجريدة في محنتها
الحاليــة .ويقــول فــؤاد بنجديــة ،وهــو قــارئ
وفـ ّـي لصحيفــة أخبــار اليــوم ،فــي تصريــح
لـ«العربــي الجديــد» ،إن زيــادة درهــم واحــد
علــى ســعر صحيفتــه املفضلــة لــن تمنعــه
أب ـدًا مــن مطالعتهــا كل صبــاح وهو يرتشــف
كأس القهــوة كعادتــه ،مضيفــا أن ذلــك أقــل
واجــب للتضامــن مــع مديــر الجريــدة ،ومــع
الصحافيني العاملني فيها.
واسترســل القــارئ ذاتــه بــأن الزيــادة طفيفــة
ج ـدًا وال يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى نســبة
قــراءة الجريــدة الرائــدة فــي املغــرب ،مبــرزًا
أنــه ّ
تفهــم قــرار رفــع ســعرها فــي خضـ ّـم مــا

الزيادة لحفظ استقاللية خط «أخبار اليوم» (عبدالحق سنّة/فرانس برس)

تمــر بــه الصحيفــة مــن محــن كبيــرة ،وأنــه
مقتنع بأن آالف القراء لديهم القناعة نفسها
باالستمرار في شراء الجريدة كل صباح.
ومن جهته ،اعتبر عمر الكالس ،وهو موظف
ّ
فــي شــركة ومــن قــراء أخبــار اليــوم ،أن «قــرار
الزيادة في ثمن الصحيفة الورقية في محله،
خصوصًا في سياق ما يحصل ملدير نشرها،
وهــو أيضــا فــي محلــه ألن رفــع ســعرها يعــد
تضامنــا ضمنيــا للقــراء علــى ضــرورة دعــم

رفع سعر
صحيفة «أخبار اليوم»
درهمًا واحدًا

الصحيفــة ســواء حضــر بوعشــرين أو غاب».
وزاد املتحدث ذاته بأن قرار الزيادة في سعر
الصحــف املغربيــة ليــس جدي ـدًا وال يثيــر أي
جــدل أو رفــض ،خصوصــا أن الرفع من الثمن
يكــون فــي حــاالت معينــة وتحــت ظــروف
صعبــة ،فعندمــا تعيــش الجريــدة مشــاكل
ً
معينة يحق إلدارتها أن تجد حلوال لتجاوز
مشاكلها ،ومن ذلك زيادة ثمن بيع الجريدة.
وبــدوره يقــول عبــد اللــه دومــا ،وهــو بائــع

صحــف بمدينة الربــاط ،لـ«العربي الجديد»،
إنــه لــم يســجل أي تراجــع لوتيــرة شــراء
جريــدة «أخبــار اليــوم» رغــم زيــادة ســعرها،
وأن «القــارئ الوفــي ال يمكــن أن يولــي ظهــره
لصحيفتــه مهمــا كانــت الظــروف» ،متابعــا
ّ
أن «هــذه الجريــدة تحظــى بإقبــال القــراء
والزبنــاء ،وأن محنــة بوعشــرين زادت فــي
شعبية الصحيفة» ،وفق تعبيره.
ويالحــق بوعشــرين قضائيــا بتهــم «االتجار
بالبشــر باســتغالل الحاجــة والضعــف
واســتعمال الســلطة والنفــوذ لغــرض
االســتغالل الجنســي عــن طريــق االعتيــاد
والتهديــد بالتشــهير ،وارتكابــه ضــد
شخصني مجتمعني ،وهتك العرض بالعنف
واالغتصاب ،ومحاولة االغتصاب».
ّ
أجلــت محكمــة
واألســبوع املاضــي،
االســتئناف فــي مدينــة الــدار البيضــاء
املغربيــة محاكمــة بوعشــرين ،إلــى الخميــس
املقبل ،بسبب شعور بوعشرين باإلرهاق.
وطالــب دفــاع بوعشــرين بتأجيــل املحاكمــة
بعدما بدا اإلرهاق على موكله بســبب بقائه
واقفــا منــذ بــدء الجلســة ،بــدون تنــاول أي
وجبة وال أدوية السكري التي يحتاج إليها،
مــا أثــر علــى متابعتــه ملحاكمتــه وتفاعلــه
مــع القاضــي .وقــال محامــو الصحافــي
املغربــي إنهــم كانــوا جاهزيــن للترافــع عنــه،
لكــن وضعــه الصحــي والجســدي حــال دون
الشــروع في تقديم الدفوعات الشــكلية ،وهو
مــا دفــع النقيــب عبــد اللطيف بوعشــرين إلى
املطالبة بتأجيل املحاكمة إلى وقت الحق.
وخــال ثالــث جلســات محاكمــة بوعشــرين،
كشــف دفاعــه عــن عــزم  5مشــتكيات التنــازل
عــن شــكاويهن ،منبهــا فــي الوقــت نفســه إلــى
وجــود ضغــوط علــى محامــن لدفعهــم إلــى
االنسحاب من هيئة دفاع بوعشرين.
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منوعات فنون وكوكتيل
دراما
قــصــص مــديــنــة عــمــان الــقــديــمــة ،وأجـــواؤهـــا،
ومجتمعها ،بطبقاته ونخبه وســوقــه وأزيــائــه
وعمارته ،لما كانت مدينة تبحث عن اكتمال هويتها،
وســط جملة مؤثرات عليها ،حيث حضور البداوة
الفالحية توبعت في مسلسل «أبناء القلعة»

«أبناء
القلعة»

عمان القديمة
حكايات عن ّ
عمان ـ محمد الطراونة
ّ

حـ ـ ــاز م ـس ـل ـس ــل «أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـق ـل ـع ــة»
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا فــي األردن ،وهــو
عن روايــة الكاتب األردنــي الراحل
زيــاد قاسم ،وإخــراج إيــاد الخزوز ،ومعالجة
درامـ ـي ــة م ـح ـمــد ال ـب ـط ــوش ،وب ـط ــول ــة س ــاري
األسعد ،ومديحة كنيفاني ومحمد املجالي
وم ـن ــذر خـلـيــل وم ـح ـمــد خ ـيــر جـ ــراح وأح ـمــد
س ـ ــرور ورشـ ـي ــد م ـل ـحــس وت ـح ـســن خ ــوال ــدة
وجورج قبيلي وآخرين.
تناول املسلسل في ستني حلقة واقــع عمان
القديمة الـتــي ضمت بــن حــاراتـهــا وأزقتها
تركيبة سكانية فريدة من نوعها ،جمعت بني
الشامي والعراقي والشركسي والشيشاني
والـ ـحـ ـج ــازي والـ ـب ــدو والـ ـف ــاح ــن ،م ــا أث ــرى
الحياة االجتماعية والسياسية فيها .دارت
وقــائ ـعــه م ــا ب ــن عــامــي  1952و ،1967الـتــي
وقعت في أثنائها أحداث سياسية مفصلية
ف ــي ت ــاري ــخ ال ــدول ــة األردن ـ ـيـ ــة ،مـنـهــا تـعــريــب
ق ـي ــادة الـجـيــش ال ـعــربــي ،وال ـح ـيــاة الـحــزبـيــة

فــي األردن وال ــدول امل ـجــاورة الـتــي تــأثــر بها
الشباب األردن ــي خــال دراستهم فيها ،مثل
سورية ومصر.
وق ـ ــد أثـ ـ ــرى تـ ـن ــوع ال ـل ـه ـج ــات وال ـج ـن ـس ـيــات
املشاركة فــي املسلسل العمل الفني ،وأظهر
التجانس االجتماعي بني العائالت املختلفة
فــي عمل عبر ال ــزواج واملـصــاهــرة واملـجــاورة
في السكن والتجمعات النسائية الصباحية
واللقاءات الثقافية والسياسية .وقد ساهمت
هـ ــذه ال ـتــرك ـي ـبــة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة بــانـتـعــاش
االقتصاد في عمان ،وحركت عجلة التجارة
بني األردن والدول املجاورة ونشطت العملية
الصناعية املحلية التي حلت محل صناعات

تناول المسلسل واقع
عمان القديمة بتركيبتها
السكانية الفريدة

مديحة كنيفاتي بطلة المسلسل (العربي الجديد)

أج ـن ـب ـي ــة م ـش ــاب ـه ــة .وق ـ ـ ــال ن ـق ـي ــب ال ـف ـنــانــن
األردن ـ ـي ـ ــن الـ ـس ــاب ــق وأح ـ ـ ــد أب ـ ـطـ ــال «أبـ ـن ــاء
القلعة» ،ساري األسعد ،لـ«العربي الجديد»،
وهـ ــو الـ ـ ــذي ج ـس ــد دور ش ـخ ـص ـيــة مـنـعــش،
إن املـسـلـســل نـقـطــة ت ـح ــول فـنـيــة ك ـب ـيــرة في
مسيرته ،حيث أعــاده إلى الشاشة الصغيرة
مـ ــن ج ــدي ــد وب ـ ـقـ ــوة ،مل ـس ـهــا فـ ــي ردود فـعــل
األردن ـيــن الــذيــن أظـهــروا إعجابهم بالعمل،
وأعـ ــاد بـهــم الــزمــن إل ــى أي ــام عـمــان الـقــديـمــة،
وخصوصا في حي القلعة .وعبر األسعد عن
استمتاعه بالعمل ثمانية أشـهــر مــع نخبة
من الفنانني األردنيني والعرب ،وتشخيصه

غناء
«ذا فويس» يصطدم باإلنتاج المفقود
ربيع فران

ق ـ ـبـ ــل ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
«املواجهات» من برنامج «ذا فويس» وتنطلق
يــوم السبت املقبل الـسـهــرات املـبــاشــرة ،حيث
سيقف املتأهلون إلى هذه املرحلة في ساحة
مــواج ـهــة حقيقية لـلـمـنــافـســة مــن أج ــل كسب
اللقب .الــواضــح أن البرنامج ،ليس فــي حال
جـيــدة ه ــذا املــوســم ،ثـمــة ف ــوارق عــن املــواســم
الـســابـقــة تـبـعــده مــن الـحـمــاس وال ـتــرقــب من
قـبــل امل ـشــاهــديــن ،وق ـلــة م ــن مـتــابـعــي مــواقــع
التواصل ،تتفاعل أثناء عرض الحلقات ،لكن
من دون حماس أيضًا.
فــي الحلقة األخ ـيــرة مــن املــواج ـهــات ،خيمت
أج ـ ـ ــواء م ــن الـ ـ ـب ـ ــرودة ع ـل ــى ل ـج ـنــة امل ــدرب ــن،
رغــم محاولة هــؤالء بــث النبض والحماس،
تـ ــارة ع ـبــر ال ـتــأثــر امل ـص ـط ـنــع ،وامل ـبــال ـغــة في
إعــادة اكتشاف موهبة ،بعد املرحلة األولــى،
انفعاالت ،وتسويق مواقف ،تصل أحيانًا إلى
ح ــدود الـبـكــاء ،بعد ق ــرار اخـتـيــار أو تفضيل
م ـش ـتــرك ع ـلــى م ـش ـتــرك آخـ ــر ،وه ــي خ ـطــة أو
محاولة للسعي من القائمني على البرنامج،

لـ ــزيـ ــادة ت ـه ــاط ــف ال ـج ـم ـه ــور والـ ـلـ ـع ــب عـلــى
أعـصــابــه ،عــن طــريــق «خ ـطــف» أح ــد املــدربــن
ل ـل ـم ـش ـتــرك ال ـخ ــاس ــر م ــن مــرح ـلــة امل ــواج ـه ــة،
وضمه إلــى فريقه .تبتعد فكرة الخطف ،من
ً
كونها إن ـقــاذًا ،وأم ــا للمشترك ،فتهدم حلم
ش ــاب خـطـفــه امل ـ ــدرب ف ــي الـحـلـقـتــن األولـ ــى،
والثانية من املواجهة واستبدله في الحلقة
الثالثة بمشترك آخر ،ما ُيساهم في «تطويل»
م ــدة ال ـح ـل ـقــة ،وه ــو األهـ ــم بــالـنـسـبــة لـشــركــة
اإلنتاج ،واملحطة نفسهاً ،
كسبا للوقت.
أك ـثــر م ــن اث ـنــي عـشــر مـشـتــركــا ،انـتـقـلــوا الــى
ال ـس ـه ــرات املـ ـب ــاش ــرة ،هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،هـكــذا
تتحول حلبات «ذا فويس» إلى استعراض،
وم ـ ـبـ ــاراة ب ــن امل ــدرب ــن أن ـف ـس ـهــم ،م ــن خــال

الواضح أن البرنامج
ليس في حال جيدة
هذا الموسم

الجدل امل ــدروس ،مـجــاراة في تسويق أقوى
ل ـل ـبــرنــامــج ،والـ ـف ــوز ب ـس ـبــاق ال ـت ـفــاعــل على
«امليديا ،والصحافة» من خــال الجدل الذي
يـقــوم بــن الفنانني أنفسهم ،خصوصًا وأن
املراحل األولى للبرنامج ،لم تأت بجديد في
م ــا يـتـعـلــق بــاملـشـتــركــن ،حــامـلــن طموحهم
وأحالمهم فقط ،ودعــم موهبتهم الغنائية،
ل ـي ــس ف ـق ــط ف ــي ال ـ ـضـ ــوء ،الـ ـع ــاب ــر ،أو ضـمــن
برنامج للمواهب.
بعض املشتركني ،يتمتع بحرفية عالية لكنه
لم يجد الفرصة في بلده ،وبعضهم تخطى
س ــن الـ ـب ــداي ــات ،ل ـك ـنــه أصـ ــر ع ـلــى امل ـح ــاول ــة،
وال ـق ـف ــز إلـ ــى الـ ـشـ ـه ــرة ،م ــن خـ ــال «ف ــوي ــس»
لكنه ما يلبث الوقوع فريسة في فخ اإلنتاج
وال ــدع ــم ،وانـ ـع ــدام ن ـيــة امل ـح ـطــة أو الـفـنــانــن
أنفسهم فــي دع ــم أو مـســانــدة ه ــذا املـشـتــرك،
ووضـعــه على السكة الصحيحة ،بعيدًا من
الـحـســابــات الضيقة .ستة أســابـيــع ،ويسدل
الستار على املوسم الرابع من «ذا فويس»،
وأمـ ــام ـ ـنـ ــا م ـج ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن امل ــواه ــب
العربية ،ستحاول العبور إلى سكة النجاح
والشهرة ،مقابل حلم اإلنتاج األصعب.

شـخـصـيــة «م ـن ـع ــش» الـ ـق ــادم م ــن فـلـسـطــن،
والـ ــذي أس ــس أول مـعـمــل لـصـنــاعــة ال ـكــازوز
فــي عـ ّـمــان ،وصــراعــه مــع ال ـســوري أبــوعـبــده،
صــاحــب القهوة ال ــذي أصـبــح صــاحــب أشهر
مـحــل ح ـلــوى ف ــي املــدي ـنــة .وق ــال إن املمثلني
ال ــذي ــن جـ ـس ــدوا أه ــال ــي ع ـم ــان ف ــي املـسـلـســل
جـعـلــوهــا أي ـقــونــة عــرب ـيــة ف ــي ع ـي ــون عـشــاق
الــدرامــا .واعـتـبــر س ــاري األسـعــد أن مسلسل
«أب ـنــاء القلعة» أصـبــح رم ــزا درام ـيــا أردنـيــا،
يجب أن تكون األعمال الدرامية التلفزيونية
املقبلة بحجمه الفني .وأشار إلى أن املسلسل
وص ــف حــالــة األم ــن واألمـ ــان الـتــي كــانــت وال

زال ــت تعيشها عـمــان وم ــن يقطنها ،وحــالــة
التجانس االجتماعي بني مكونات املجتمع
املختلفة.
وعبر املمثل املسرحي أحمد سرور عن فخره
بمشاركته في «أبناء القلعة» ،وقال لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن املشاهد العربي عــرف الــدرامــا
األردنـيــة عبر املسلسالت البدوية غالبا ،إال
أن هذا املسلسل بنى جسور تواصل درامية
جديدة مختلفة مع املشاهد ،ظهرت فيه قدرة
املـمـثــل األردن ـ ــي عـلــى لـعــب مـخـتـلــف األدوار
الــدرامـيــة .وقــد أدى ســرور شخصية عمران،
ال ـشــاب البسيط ال ــذي يـعــانــي مــن اخـتــاالت

معرض

عقلية ،ويحظى باهتمام أبـنــاء الـحــي الــذي
يقطنه ،ما يجسد حالة التكافل االجتماعي
وااللـتـفــاف بــن أبـنــاء املنطقة الــواحــدة على
اختالف مستوياتهم الفكرية .وقال إنه فخور
بمجموعة الشباب األردنيني الذين شاركوا
في املسلسل ،وأدوارهم الكبيرة التي لعبوها
ط ـ ـ ــوال س ـت ــن ح ـل ـق ــة ،ل ـي ـث ـب ـتــوا أن الـ ــدرامـ ــا
األردنية مستمرة بالعطاء.
وعلى الرغم من استحسان جماهيري كبير
استقبل بــه «أب ـنــاء الـقـلـعــة» ،إال أن املسلسل
تـعــرض ملــاحـظــات وان ـت ـقــادات ،ومــن ذلــك أن
الناقد األدبي نارت قاخون ،انتقد استحداث
شخصية «نهار» في العمل ،واعتبره انقالبا
على الرواية والواقع ،حيث يعتقد أنه ال يوجد
هناك تفسير إيجابي إلقحام هذه الشخصية
بسد فراغ معني .وقال قاخون إن كاتب الرواية
زياد قاسم يروي في عمله سردية ّ
عمان في
بعض األربعينيات والخمسينيات وبعض
الستينيات ،ال ّ
عمان في حدودها الجديدة.
والـحــالــة العمانية فــي ذل ــك الــوقــت ال يوجد
فـيـهــا ح ـضــور م ـح ــوري لـشـخـصـيــة «ن ـه ــار»،
مؤكدا أن قاسم هو الروائي األردني الوحيد
الــذي اعترف بهوية عمان ،واعتز بها وعبر
عنها فــي الــروايــة ،ثــم اغتالها هــذا املسلسل
الدرامي ،على حد تعبيره .كما اعتبر العميد
املتقاعد عمر الخوري «أبناء القلعة» مخيبا
ل ــآم ــال ،بـعــد أن رك ــز عـلــى األمـ ــور السلبية،
ولـ ــم ي ـق ــدم ك ــل ش ــرائ ــح امل ـج ـت ـمــع ف ــي ع ـمــان.
واستغرب مهاجمة الفترة الناصرية من دون
عرض متوازن لها ،ومهاجمة تجربة الوحدة
بني مصر وسورية .وقالت القاصة األردنية
ب ـس ـمــة ال ـن ـس ــور ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :مــن
الطبيعي أن نفرح ،نحن األردنيني ،وألسباب
ع ــاط ـف ـي ــة ،ب ــااللـ ـتـ ـف ــات أخ ـ ـيـ ــرا إل ـ ــى الـ ــروايـ ــة
امللحمية (أبناء القلعة) التي رصدت مرحلة
مـهـمــة ومـفـصـلـيــة مــن تــاريــخ األردن ،والـتــي
ب ــذل فيها الــراحــل الكبير جـهــدا استثنائيا
فــي عمله الـســردي غير املـسـبــوق» .وأضافت
«أشـعــر بالخيبة ألن املسلسل لــم يــرتــق إلى
مـسـتــوى ال ـن ــص ،ووقـ ــع ف ــي مـطــب التنميط
وامللل ،في اإلخــراج الــذي لم يغادر األسلوب
الـتـقـلـيــدي ،ول ــم ي ـقــدم أي إض ــاف ــة ل ـلــروايــة».
واعتبرت الكاتبة األردنية عروبة الحباشنة
املسلسل «فضيحة درامية» ،وقالت لـ«العربي
الجديد» ،إنه مس املــرأة الكركية (من مدينة
ّ
وصورها فاقدة ألي من
الكرك) بشكل خاص،
مقومات الرقي.
وال تلغي هــذه اآلراء االنتقادية أن مسلسل
«أبناء القلعة» جهد درامي فني كبير ،حاول
إخـ ــراج ال ــدرام ــا األردن ـي ــة إل ــى جـهــة جــديــدة،
ّ
وه ــو زم ــن املــديـنــة ،ويــذكــر بالعمل الــدرامــي
«سـلـطــانــة» عــن رواي ــة ال ــراح ــل غــالــب هلسا،
وأخرجه أيضا إياد الخزوز ،ما يدفع الدراما
األردنية إلى مغادرة النسق البدوي والريفي
الذي عرفت به غالبًا.

إحسان القواسمي
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الكنوز الفوتوغرافية
بالمتحف المصري
تـحــت ع ـنــوان «تـصــويــر مـصــر عـلــى ال ــزج ــاج -كـنــوز فــوتــوغــرافـيــة مــن أرش ـيــف وزارة
ُ
اآلث ــار»؛ افــتـتــح يــوم األح ــد املــاضــي ،باملتحف املـصــري مـعــرض مــؤقــت ،يستمر ملدة
شهرين ،وذلك حتى  31مايو/أيار املقبل.
ً
يضم املعرض كنوزا فوتوغرافية من أرشيف وزارة اآلثار املصرية واملتحف املصري،
على النيغاتيف « ،»glass negativesوذل ــك فــي فـتــرات زمنية مختلفة .وكــانــت تلك
الصور الفوتوغرافية قد تم التقاطها أثناء عمل بعض البعثات األثرية األجنبية من
أربعينيات القرن التاسع عشر ،من بينها أعمال نادرة للمصورين أنطونيو بياتو،
وغابرييل ليكجيان ،إضافة إلى مصورين مجهولني لم تشر اللوحات إليهم.
ووفقًا للدكتور هشام الليثي ،مدير عام مركز تسجيل اآلثار ،فإن املعرض يضم 21
لوحًا للنيغاتيف و 6لوحات جرافيك تحكي تاريخ التصوير في مصر ،وذلــك من
خالل صور تم التقاطها ملصر عبر عدسات أهم املصورين في القرنني الـ  18والـ ،19
كما يسلط الـضــوء على طــرق الحفاظ على النيغاتيف الزجاجي فــي وزارة اآلثــار،
باإلضافة إلى عرض مجموعة من الكاميرات القديمة التي كانت تستخدم في أعمال
التصوير على الزجاج.
وكان مشروع توثيق النيغاتيف الزجاجية قد بدأ منذ سنتني ،بالتعاون مع املتحف
البريطاني وبدعم من صندوق أركاديا .وقد صرح وزير اآلثار املصري خالد العناني
بأنه تم ،حتى اآلن ،توثيق أكثر من  20ألف سلبية زجاجية ،وتحويلها إلى صور
رقمية .وأضاف أن وزارة اآلثار تمتلك أرشيفًا وثائقيًا فريدًا يحتوي على أكثر من 60
ألف سلبية زجاجية مختلفة املقاسات واألحجام ومحفوظة بمركز تسجيل اآلثار
املصرية واملتحف املصري بالتحرير ،إضافة إلى أكثر من  100ألف صورة.

أخبار
أصالة وأنغام
نـ ـف ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة أن ـ ـغ ـ ــام م ـ ــا ن ـســب
م ــن ت ـصــريــح ل ـهــا ع ــن أن الـفـنــانــة
السوريةأصالة أقلعت عن تعاطي
املـخــدرات ،وردت أنغام «باإلشارة
إلى املقال ا لــوارد بإحدى املجالت،
تـ ـح ــت ع ـ ـن ـ ــوان «أصـ ـ ــالـ ـ ــة ن ـص ــري
أقلعت عن املخدرات وإنها أخبرت
صديقتها النجمة أنـغــام» ،فإنني
أق ــر أن م ــا ورد ب ـهــذا امل ـق ــال ع ــاري
تـمــامــا مــن الـصـحــة وأن صديقتي
الغالية أصالة لم تخبرني بشيء
مما جاء بهذا املقال الكاذب جملة
ً
وت ـف ـص ـي ــا ،وإنـ ـن ــي س ـ ــوف أك ـلــف
مستشاري القانوني بإتخاذ كافة

اإلج ــراءات القانونية ضــد محررة
امل ـق ــال ورئ ـي ــس الـتـحــريــر ورئـيــس
مجلس ادارة املجلة فــي حــال عدم
ت ـكــذيــب ال ـخ ـبــر الـ ـك ــاذب ال ـ ــذي زج
ب ــاسـ ـم ــي فـ ـي ــه ملـ ـح ــاول ــة اإلسـ ـ ـ ــاءة
ل ـل ـع ــاق ــة الـ ـق ــوي ــة الـ ـت ــي تــرب ـط ـنــي
بالنجمة أصالة».
من لوحات القواسمي (فيسبوك)

القدس المحتلة ــ محمد محسن

بني طــول «انتظار» وإصــرار على «الـعــودة» ،ومــا بني «شجرة»
تضرب جذورها عميقا في األرض تحكي حكاية أهلها وناسها..
يبدو التفاؤل واألمــل في «زوال الـجــدار» هو األكثر ظهورا في
ريشة الفنانة التشكيلية املقدسية الشابة ،إحسان القواسمي،
التي ُولدت في القدس عام  ،1982ونشأت في حواريها وأزقتها،
وكــانــت شــاهــدة على مــا فعله االحـتــال اإلسرائيلي بمدينتها
وب ــأرض ـه ــا ،ف ــي وق ــت ارت ـب ــط وجــدان ـهــا ب ــذك ــرى «ي ــوم األرض»
الخالدة ،فتجسدت تلك األرض في رسوماتها.
تقول القواسمي لـ «العربي الجديد»« :األرض الفلسطينية ليست
ترابا فقط في مساحات واسعة ،بل هي الوطن ،والله ،والعرض،
واألمــان ،وعالقة الفلسطيني بها كعالقة الطفل بأمه ،لهذا ظلت
فلسطني الوطن املسلوب في ذاكرة وأرواح أبنائها ،ولم تحل بينه
وبينها عمليات النزوح والتهجير ،وكان على الدوام يضحي من
أجلها بدمه ويفتديها بكل غــال ونفيس ،وذلــك عهده بها حتى

قـبــل التهجير وق ـبــل أن يستوطنها ال ـغ ــزاة ويـسـلـبــونـهــا مـنــه».
هذه الرؤى تجسدت لدى الفنانة التشكيلية إحسان ،كما تقول،
من خــال لوحاتها الفنية التي ّ
عبرت من خاللها عن مضامني
االنتماء واملقاومة والهوية .وبهذه الرؤى مجتمعة تحيي كل عام
معركة «يــوم األرض الـخــالــدة» ،رغــم أنها ُولــدت بعد انــدالع تلك
املعركة بست سنوات ،لكنها ،كما كل شباب فلسطني وأطفالها
وأجيالها الــذيــن ول ــدوا الحقا وقــدمــوا أرواحـهــم فــداء لها ،كانت
األرض بالنسبة إليها هي الهوية التي تقاتل من أجلها ..وهي
الرسالة التي تطوف بها العالم عبر لوحاتها ،لتذكر أمم األرض
بمظلومية شعبها .تقول إحـســان« :األرض ليست فقط خمسة
ح ــروف ،بــل هــي قــامــوس مــن املعاني وال ــدالالت يحتوي جميع
لغات العالم التي تــدور حولها الـحــروب .ولهذا حاولت إظهار
هـ ــذا امل ـع ـنــى م ــن خـ ــال ل ــوح ــات ــي ب ــوج ــود األم ال ـت ــي ه ــي ّأم ـنــا
فلسطني ،فكانت لوحتي التي اخترت لها عنوان (قصة شجرة)،
ثم لوحة (سـيــزول الـجــدار) التي تعكس قناعتي وتفاؤلي بأن
هذا الجدار زائل ،كما االحتالل إلى زوال ،وحلم العودة.

جديد ليلى غفران
أط ـل ـق ــت ال ـف ـن ــان ــة امل ـغ ــرب ـي ــةلـيـلــى
غفران أغنيتها الجديدة «جابني
الغرام» ،كلمات وألحانخالد سالم
 ،ت ــوزي ــعزه ـيــر ح ـص ــادي ،وكــانــت
غ ـفــران قــد أث ــارت حــالــة مــن الـجــدل
ب ـعــد طــرح ـهــا ال ـبــوس ـتــر الــدعــائــي
بسبب ظهورها بالنقاب املغربي
ال ــذي اس ـت ـعــادت بــه وه ــج اللباس
املـ ـغ ــرب ــي ألن األغـ ـنـ ـي ــة بــال ـل ـه ـجــة
املغربية.
األفضل لفاروق
الفيشاوي
كـ ـش ــف املـ ـمـ ـث ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــريفـ ـ ـ ــاروق
الفيشاوي عن أقــرب األعمال التي

حول العالم

الحمار والحلزون يثيران الجدل في المغرب
الرباط ــ العربي الجديد

القاهرة ــ محمد كريم

من
حلقات «ذا
فويس»
(فيسبوك)
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يبدو أن شهرة الحمار املغربي تجاوزت كل
اآلفـ ــاق ،وب ــات مـضــرب املـثــل سـلـ ًـبــا وإيـجـ ًـابــا
ف ــي ش ـتــى األم ـ ـصـ ــار ،ف ـهــو حـ ـي ــوان مـشـهــور
ف ــي املـمـلـكــة ال ي ـفــارقــه س ـك ــان ال ـب ــادي ــة على
الخصوص ،ولكنه أيضا مصدر دخل للدولة
التي تعمد إلى تصديره بكميات كبيرة إلى
الـ ـخ ــارج ،خــاصــة إل ــى ال ـصــن ال ـتــي «تـحــب»
حمير املغرب.
وبــاتــت شـهــرة الـحـمــار املـغــربــي تثير الكثير
م ــن ال ـ ـحـ ــزازات واالت ـه ــام ــات ال ــدول ـي ــة ،فـهــذه
صحيفة أميركية لم تجد ما تنتقد به ملف
اململكة ال ــذي تحضره لتنظيم كــأس العالم
لكرة القدم لسنة  2026في منافسة مع امللف
األمـيــركــي الـثــاثــي ســوى الـحــديــث عــن كثرة
أعداد الحمير والبغال في البالد.
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة األم ـي ــرك ـي ــة أن ك ـثــرة
الحمير في مناطق املغرب مؤشر على طابع
ال ـ ـبـ ــداوة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن ــه ال
يصلح تنظيم «املــونــديــال» فــي املـغــرب الــذي
يـخـتـلــف ع ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي تعج
بأفخر السيارات والعربات ،وهو ما اعتبره
ك ـث ـي ــرون ت ـحــامــا ع ـلــى «ال ـح ـم ــار امل ـغــربــي»
الذي أراد األميركيون أن يحشروه حشرا في
قضية املونديال.
الجزائر بدورها تخشى من الحمار املغربي
ليس في موضوع املونديال ،ولكن في ملف
آخ ــر ال يـقــل «س ـخ ــون ــة» ،وه ــو مـلــف تهريب
امل ـ ــواد ب ــن امل ـغ ــرب وال ـج ــزائ ــر ع ـبــر ال ـح ــدود
البرية املغلقة منذ  ،1994حيث يلعب الحمار
دورًا بـ ـ ــارزًا ف ــي ت ـج ــاوز ال ـ ـحـ ــدود ،وتـهــريــب
السجائر والبنزين ومواد أخرى بني مهربني
من البلدين الجارين.
ووصـ ــل األمـ ــر بــالـسـلـطــات ف ــي ال ـجــزائــر إلــى
منع تربية الحمير فــي املـنــاطــق الـحــدوديــة،
واسـتـلــزام الحصول على ترخيص مــن أجل
تربية حمار ،وذلك كخطوة للحد من ظاهرة
التهريب بني املغرب والجزائر ،في انتظار أن
تتخذ السلطات باملدن الحدودية في اململكة
قرارا مماثال ،وتمنع تربية الحمير.
وإذا كـ ــان ال ـح ـم ــار امل ـغ ــرب ــي ق ــد بـ ــات غـيــر
م ــرغ ــوب ف ـيــه خـ ــارج الـ ـب ــاد ،سـ ــواء بسبب
تنظيم كأس العالم أو جراء آفة التهريب عبر
الحدود ،إال أنه رغم ذلك يبقى محط أنظار
ع ــدد مــن الـبـلــدان الـتــي تعمد إل ــى اسـتـيــراد
الـ ـحـ ـم ــار املـ ـغ ــرب ــي ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى صــاب ـتــه
وقوته و«رباطة جأشه» ،فهو ليس كباقي
«الـحـمـيــر ال ـع ــرب» ،خــاصــة عـنــد الصينيني
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخ ــرج ــون م ــن ال ـح ـم ـي ــر أدوي ـ ــة

قدمها الــى قلبه ،وقــال الفيشاوي:
«م ـس ـل ـســل «ال ـ ـشـ ــارع ال ـل ــي وران ـ ــا»
ال ــذي يـعــرض عـلــى قـنــاة «س ــي بي
سي» من أقــرب األعمال إلى قلبي،
وتابع الفيشاوي ،يذكر أن مسلسل
«الشارع اللي ورانا» بطولة فاروق
الفيشاوي ولبلبة ودرة ونسرين
أمــن وأحمد حاتم ،وتأليف حاتم
حافظ ،وإخراج مجدي الهواري.

«زهرة الكباد»
بدون نجوم
يستعد امل ـخــرج ال ـس ــوري خـلــدون
مرعي لتصوير املسلسل الشامي
«زهـ ــر ال ـك ـب ــاد» ف ــي أح ـي ــاء دمـشــق
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي مــن
ت ــأل ـي ــف مـ ـ ـ ــروان قـ ـ ـ ــاووق وب ـط ــول ــة
مظهر الحكيم ،و نــاهــد الحلبي و
ليث املفتي ورهف الرحبي وكفاح
الخوص ،في غياب واضح لنجوم
الـ ـص ــف األول  .يـــ ح ـك ــي امل ـس ـل ـســل
قصة ص ــراع بــن عائلتني نتيجة
عالقات الحب الناشئة بني األبناء
وصعوبات الزواج التي تصادفهم
ن ـت ـي ـج ــة ت ـع ـن ــت وتـ ـسـ ـل ــط اآلبـ ـ ـ ــاء،
ورفض هذه العالقات نتيجة عدم
ت ـنــازل أي منهما لــآخــر حـتــى لو
كان في سبيل سعادة أبنائهم.
سيلين ديون ...شكرًا
وسيلة نقل في أزقة المدن العتيقة الضيقة حيث ال تدخل سيارات (دافيد غوردوفا)Getty -

كثرة الحمير
في المغرب مؤشر
على طابع البداوة

حــديـثــة لـعــاج اإلرهـ ــاق وال ـ ــدورة الــدمــويــة.
وال يـقــدر شــأن الحمار ســوى أصحابه في
املـغــرب ،فهو رفيق سكان الـبــوادي والقرى
في كل مكان وحــن ،وبدونه تعسر الحياة
عـلــى اإلن ـس ــان ال ـق ــروي ،فـهــو لـيــس حيوانا
بقدر ما يعتبر وسيلة نقل ال تكلف الكثير
بالنسبة لقاطني البوادي والجبال النائية،

وبالتالي فالحمار ال يمكن ان ينقطع نسله
فــي امل ـغــرب مــا دام املـنـتـفـعــون مــن خدماته
يعدون باملاليني.
وليس الحمار وحده الذي ينال نياشني الفخر
والـتـقــديــر عند املـغــاربــة ،بــل الـحـلــزون أيضا
الــذي يــدر على البالد مداخيل مالية كبيرة،
فالبالد تصدر من الحلزون أكثر من عشرين
مليون طن كل سنة ،وتتهافت على الحلزون
املغربي الكثير من البلدان األوروبية ،خاصة
إسبانيا وإيطاليا والبرتغال ،نظرا لتوظيف
مختبرات التجميل في هذه الــدول للحلزون
املغربي في منح النضارة لوجوه النساء.
ومن فرط أهمية الحلزون الذي أضحى مثار
إقبال دولي عليه ،فإن املسؤولني في املغرب
ان ـت ـب ـهــوا إلـ ــى ال ـك ـن ــوز ال ـت ــي يـحـتــويـهــا هــذا
الحيوان الــزاحــف ،ليجعلوا لــه يوما وطنيا

ينظم كل سنة احتفاء به ،وتشجيعا لتربيته
واإلكثار من أعداده ،من أجل تنمية االقتصاد،
وزيادة األناقة والجمال عند األوروبيات.
مهرجان الحمير والخيول

تــوج عــام  2014وضـمــن فعاليات مهرجان
الحمير املـغــربــي امل ـعــروف بــاســم «فيستي
بـ ــاز» ب ــال ــدورة ال ـثــان ـيــة ل ـل ـجــائــزة الـعــاملـيــة
الـخــاصــة بــالـخـيــول فــي جـنـيــف .وج ــاء هــذا
الـ ـتـ ـت ــوي ــج فـ ــي وقـ ـ ــت اض ـ ـطـ ــرت فـ ـي ــه إدارة
املـ ـه ــرج ــان ل ـتــأج ـيــل دورت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ــ 12بـسـبــب
مــا قــالــت إن ــه اسـتـمــرار لتهميش املـهــرجــان
واملنطقة الـتــي يـقــام فيها مــن جـهــة .ويقام
ه ــذا امل ـهــرجــان مـنــذ  12عــامــا بـمـنـطـقــة في
ق ـص ـبــة ب ـن ــي عـ ـم ــار /زره ـ ـ ــون ال ـق ــري ـب ــة مــن
مدينة مكناس ،شمالي شرق املغرب.

تــوجـهــت الـنـجـمــة الـعــاملـيــةسيلني
دي ــون بــرســالــة شكر لكل محبيها
ب ـع ــد امل ـ ـعـ ــايـ ــدات الـ ـت ــي وص ـل ـت ـهــا
قائلة« :أصــدقــائــي األ ع ـ ــزاء ،أود أن
أش ـك ــرك ــم ع ـلــى رســائ ـل ـكــم املــذه ـلــة
والـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات ب ـم ـن ــاس ـب ــة عـيــد
مـيــادي ملستني مــن داخ ـلــي ،فأنا
احـتـفـلــت بــذلــك ال ـيــوم مــع عائلتي
ومعكم ،شكرًا ملحبتكم ودعمكم».
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ثقافة
شعر

تصويب

المعذرة
باسم النبريص

يــوم  2يناير  ،1976خرجت من
جلسة تحقيق حوت فنون األدب،
ّ
ّ
باستثناء فني املفضل.
على الباب رافقني ضابط «الشني
بيت» (وكــان لقبه «أبــو جــال»)،
ّ
َ
وب ـصــق آخ ــر ت ـهــديــداتــه« :تــذكــر:
سأرافقك كذيلك ،سأخرج لك من
املرآة».
ب ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن اثـ ـن ــن وأربـ ـع ــن
عــامــا ،سأكتب فــي خـلــوة بريف
م ــان ــري ـس ــا ،وفـ ــي س ـي ــاق مـنـبــت
الـ ـصـ ـل ــة ،ه ـ ــذه ال ـ ـش ـ ــذرة ،ضـمــن
مشروع لن يكتمل:
ُ
«امل ُ
خبر في املرآة».
س ــأت ــرك ـه ــا ،وأع ـ ـ ــود إل ـي ـه ــا بـعــد
أسبوع ،للتنقيح ،فال ّ
أمسها.
بل أصفن ،ثم أمشي في الشقة،
ف ـي ـع ــودن ــي ط ـي ــف ال ـب ـه ـ ّـي أح ـمــد
ج ـ ـ ـ ّـرار ،وص ـ ــدى م ــن ن ــائ ــي تلك
الظهيرة.
أق ــول :الـفــاشــي يجيد اسـتـخــدام
املجازات األدبية ،ويخفق بشكل
جميل في عمله املهني.
ال ـ ـ ـفـ ـ ــاشـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـلـ ـكـ ـم ــة مــن
ّ
مساعده ،كسر سني األولى في
مـنـتـصــف ال ـج ـل ـســة ،ث ــم خـتـ َـمـهــا
بمجاز الشعر.
ُ
وه ـكــذا ،يــا أحـمــد ال ـســامــق ،ق ـ ّـدر
ّ
ل ـن ـس ـخــة م ـنــق ـحــة م ــن اإلرهـ ـ ــاب
َ
الـخــالــص ،أن تــأتــي فـنــون األدب،
مـ ـ ــن غ ـ ــال ـ ــب أط ـ ــراف ـ ـه ـ ــا (قـ ـص ــة
قصيرة ،ومسرح ،وشعر ،وربما
فـصــل هــذيــانــي مــن رواي ـ ــة) ،في
جلسة واحدة.
ّ
لـكـنـنــي ،يــا أح ـمــدنــا ،خــفـفــت من
وق ــع الـحـقـيـقــة الـثـقـيــل ،حـتــى أن
الشذرة خرجت« :اليت».
وب ـ ـهـ ــذا أك ـ ـ ــون خ ـن ــت ال ـح ـق ـي ـقــة،
وخنت أمثالك ّ
البهيني ،من حيث
ال أقصد.
أتوسلها من كل ّ
فاملعذرة ّ
بهيي
بالدنا.
هذا الجيل الطالع (لهم) ،من حيث
ال يحتسبون.
أبـ ـ ـ ــوس األرض تـ ـح ــت ن ـعــال ـهــم
ّ
وأف ـش ــل أن أفــدي ـهــم حـتــى بـشــق
شذرة.
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ّ
أفكر :قد تكون
في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها مثل يونس في بطن الحوت،
َ
قبل غريق ،زجاجات بصرخات مكتوبة بشكل
مبعوثة ِم ْن
القصائد مجرّد رسائل
ٍ

حيث ليس
ثمة خريطة
ّ

بئيس ،والتي ربما تذهب من بحر الصمت إلى شواطئ النسيان .لكن ها هنا أرمي
زجاجة وأخرى ،واألخيرة مسكونة بمخاوفي .في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها
خوان مانويل
روكا (كارلوس
ماريو ليما)

فلسطيني ملثّم
في كل صمت
ّ
خوان مانويل روكا

اجتاحها الرومان
قصيدة
ُ
ُ
ُّ
الرومان كانوا خ َبثاء
رائب
ملؤوا
أوروبا َّبالخ ِ
ُاملتآمرة َ
مع الزمن.
ِ ِ
كان اآلتي ُ
يثير اهتمامهم
ُ ْ
َ
َ
ُ
األقدام
اط ِئ
اآلثار
أكثر ِمن مو ِ
ِ
ُ
ُّ
ماهرين
الرومان ،يا
كانوا َ ِ
كساندراُّ َ ،
َ َ
َ
وبية
لم يضعوا قناة
ِ
املياه ِلشق ِ
ْ
والضو ِء.
لماء
كقنا ٍة ِل ِ
َ
بل فكروا ْفيها كأث ٍر،
ََ
اض ُمذ ِه ٍل.
كم ٍ
َ َ َ ًَ
اني ص ِدئة،
زرعوا في
أوروبا ُمب ِ
َ
تماثيل َع َ
ديم َة ُّ
وس
ؤ
الر
ِ
ْب َ
ُ
تلعها مجد روما.
اِ
ُ
لم َي ْ
وليسيومَ
نوا
ب
الك ِ
ُّ
َْ
الن ُ
مور
لتفت ِر َس
َ
ِّ
املسيحي
على هواها
ني َ
َّ
َّ
َّ
ال ِذين ال ُي ِث ْيرون الشهية
ْ
َ
وال ِلي َروا أنصار سبارتاكوس
ُ ْ ََ َ
قني م ْث َل فواص َل تمثيليةٍ من َ
حيم
الج
مختر
ِ
ِ
َِ
َِ
َّ
ُ
َ
َ
َ
تناسبة
م
ائب
ر
خ
،
ب
ائ
ر
خ
في
فكروا
هِ
ِ
ِِ

تكريم مغربي

ّ
ُ ْ َ
ِّ ِّ َ ْ ُ
ض َر ِة،
للشمس املحت ِ
ِ َفي الظل امل ُنه َ ْ ِ
وش َ َ
ص ِدي ِقي ِدينو كامبانا
ُ
يمكن أن ُي َه َ
كان
اجم ِبشراسةٍ
أحد آل َهتهِ َ
املرم ِر َّيةِ .
ِ
ِ
ُ َ ْ ُ َ ََ
َّ
َ
فكير ك ِثيرًا،
فالرومان يحملون على الت ِ
ً
مثال،
ٌ
برونزيٌّ
حصان ُ
َِ ْ
في َّ
ضاء،
الساحةِ البي ِ
َ َ
ْ
ميمهِ
أثناء تر ْ ِ
ُ َ
َ
َ
الل َعلى ف ِمهِ املنف ِر ِج
َِع َند اإلط ِ
عث ُروا في
بطنهِ
ِ َ َ ْ
َّ
َ
امات
على هياكل عظ ِميةٍ ِلحم ٍ
مثل ُح ِّب ِك
َ
ُ
َّ
الذي يتحول إلى خ َ
رائب
ُ َّ
ُ
حاولت أن َ
أعيد َ
بناء ُه أكثر.
كلما
َّ
ُ
َ
ُ
ان ٌّي
فالزمن روم ِ

فلسطين
أغنية
ً
ُ
َ
منقار الطوقان،
تشب ُه
زهرة
رأيت
ِ
ً
ُ
رأيت طفال يعزف الكمان في الحديقة،
ُ
رأيت الريح تعب ُر متسربلة بأشجار الجوز
لكني اليوم ال أستطيع أن أتحدث
عن شيء آخر سوى زهرة دم في بيروت،

ولد  Juan Manuel Rocaفي ميديين
بكولومبيا عام  .1946من بين ما صدر
له في الشعر« :ذاكــرة الماء» (،)1973
سري»
و«بلد
و«كتاب الفروسية» (،)1979
ٌّ
ٌ
( ،)1987و«صيدلية الــمــاك» (،)1995
و«شــجــارُ الحالم» ( ،)2002و«فرضية
ِ
ال أحــد» ( ،)2005و«وصــايــا» (،)2008
و«الــوجــوه الثالثة للقمر» (الــصــورة،
 .)2013يُــكـرّم الشاعر هــذه األيــام في
الــــدورة الــســادســة لـ«ملتقى أسفي
الدولي الشعر» في المغرب ،التي تستمر
حتى الثامن من الشهر الجاري.

إطاللة
أن نكتب روايتنا

مختلفة عن طفل بيروت بال وجهٍ ،
باالنتحابات.
مختلفة عن الريح
املتسربلة ّ
في كل صمت َّ
ٌّ
فلسطيني ُملثم.
ثمة
ٍ
ً
الطريق إلى بيتي يغدو طويال
ألنني إذ أمشي باتجاههِ
فلسطني.
أتذكر أن مركز ٌذاتي في َّ َ
ثمة فلسطني،
وإذا قال لي أحد ليس
ُ
حينئذ مركز ذاتي سيسقيه َالعالم،
َّ
ه ــو ه ـنــالــك ،حـيــث لـيــس ث ــم ــة خــري ـطــة ،في
ُ
الحلم سيكون.

فواز حداد
ّ

زجاجة غريق
في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها
مثل يونس في بطن الحوت،
ّ
أفكر :قد تكون القصائد ّ
مجرد
ْ َ
رسائل مبعوثةٍ ِمن قبل غريق،
زجاجات بصرخات مكتوبة بشكل بئيس
والتي ربما تذهب من بحر الصمت
إلى شواطئ النسيان.
لكن ها هنا أرمي زجاجة وأخرى،
واألخيرة مسكونة بمخاوفي.
في الغرفة الصغيرة التي أعيش فيها
مثل يونس في بطن الحوت،
تتبقى بضع زجاجات من حادث غرق.
منفيون
يقطعون مسالك القطارات
التي في محطاتها البيضاء
ُّ
يتم َّ
الس ُ
فر إلى النسيان.
رجال بلفتات من يعرف
الحدود بني الهواء والسجن
يتحدثون بلغات غريبة
عن ضوء ،وعن ريح جديدة.
ي
الج ْد ُ
برج َ
ُ
ديسمبر والكحول الحمراء
لم يجلبوا إلى نافذتي زغب النسيان.
اآلن ّ
يؤججون ّ
في
رغبة اإلقامة في األراضي
البيضاء والغبية لألبله
رغبة أن أصير شحاذًا في نيبال
مخترق الخرز في غواتيماال القديمة
رغبة في االستلقاء ما بني العشب.
ّ
أفكر في أفضل الرجال في بالدي
أولئك الذين راهنوا برؤوسهم
على الحدود وفي تخوم الهاوية
فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـس ــاع ــة ح ـي ــث تـ ـك ــون ال ـس ـجــون

مأهولة
بشكل أفضل من قاعات الرقص النظيفة.
ُّ
الذباب الذي يطن حول حلمي
أو على الورق األبيض
حيث يرسم خطوطًا غامضة
ال يدعون إلى مناظر طبيعية هادئة.
ديسمبر والكحول الحمراء
لم يجلبوا إلى نافذتي زغب النسيان.

آخ ُر ُغ ْرَزَ ٍة َ في الماء
ٌ ْ
عبث ْ أن ت ْر ِتق املاء،
ْ
َ
أن تض ِفر جدائل املطر،
ْ
َ
أن تطلي بحيرات من األصوات
ولوتس من صمت.
نكتب كلمة حنفية،
نتركها مفتوحة
ُ
ونحلم،
األغ َّر ِاء
يا شرذمة ِ
َ
تصير نهرًا.
أن

أيادي أورالك
(تأمالت كونشيرتو للبيانو)
فـيـلــم ق ــدي ــم م ــن الـسـيـنـمــا الـ ـس ــوداء يحكي
ّ
قصة أورالك.
بعد إع ــدام ،ستيفن أورالك ،رامــي سكاكني
بالسيرك وقاتل،
ُ ُ
ُ َ
يداه وتزرعان لعازف بيانو
ت ْبت ُر
ف ـقــد ال ـيــديــن ف ــي حـ ــادث ق ـطــار ان ـح ــرف عن
مساره.
اليدان ترفضان اإلذعان للجسد الجديد،
ت ـقـ ّـرران الـتـحـ ّـرك وفــق إرادتـهـمــا واستعادة
غريزتهما اإلجرامية.
ً
ب ـ ــدال مـ ــن االنـ ـكـ ـب ــاب ع ـل ــى ل ــوح ــة مـفــاتـيــح
البيانو ،تبحثان عن أعناق لكبسها.
ع ــازف الـبـيــانــو ه ــذه الليلة قــد تلقى بــدون
شك عقد إعارة
أورالك.
يدي
َ
َ
ُ
تمارس القتل موسيقى باخ.
استمع كيف

مسافتك الخاصة
وبذلك تمنحين األيام
ِ

اتبعيه بضعف أول كائن حي
كارولينا بيهيلغاس

على ضفاف نهر إماجوجي
يلتقط سيزيف الصغير
ً
حجارة من األرض ويلعب بها.
شوارع ،منازل ،سيارات.
َ
ضوء معتدل ورقيق في شعره،
ّ
هبات نسيم .األحجار األصغر
يمكن وضعها فوق األحجار الكبيرة،
ّ
يتكون برج .ثم يلقي كل شيء
هكذا
على األرض ويضحك.
األطفال اآلخرون ال يريدون
اللعب معه .بعض الفتيات نعم.
ذات الشعر الطويل.
يجد سيزيف حجرًا
جميال بشكل خاص ،لونه وردي ناعم
مع خطوط واضحة.
يترك هذا الحجر جانبًا،
يـضـعــه ف ــي ج ـي ـبــه ،ال ي ــري ــه ألحـ ــد .كــاهـمــا
سينموان
ويكبران معًا.

الشاعرة (هندريك أوسوال)

ْ
هبطت
ْ
غـ ـي ــوم م ـن ـخ ـف ـضــة ه ـب ـط ــت ل ـي ــا إل ـ ــى غــايــة
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املدخنة والسقف ،نزلت إلى سطح األرض،
ّ
ـذورك الجافة في ليونتها الغضة.
لتلف جـ
ِ
ال ـف ــروع كــانــت ت ـخــدش ال ـنــوافــذ مـثــل ُرس ـ ِـل
املوتى ،الذين أدرت لهم ظهرك.
الـصـبــاح يستيقظ فــي ال ـظــام .تــدخــل بألم
إل ـ ــى امل ـت ـح ــف ال ـ ـفـ ــارغ ل ـل ـي ــوم الـ ـج ــدي ــد .كــل
شــيء يريد أن يظهر مــن جديد ببطء على
شاشة جسمك :النواحي البسيطة لألشياء،
ال ــرائـ ـح ــة ال ــرطـ ـب ــة ل ـل ـم ـط ـبــخ دون ت ــدف ـئ ــة،
ـت ت ـس ـم ـحــن لـهــا
وال ـش ــائ ـع ــات األولـ ـ ـ ــى .أنـ ـ ـ ِ
مسافتك
بالوصول ،وبذلك تمنحني األيــام
ِ
الخاصة.

على غير هدى
ّ
ربما ّ
أود أن أتمزق مثل قمر مكتمل بنفسه
ّ
في السماء الورقية .أود أن تسيلي ّ
في كما
يسيل املاء في إناء ال قعر له ،أن تملئي كل
الشقوق
واملخابئ.
ّ
فيك دون صخب –
وتغرق
الشبكات
تتفكك
ِ
سفراء نعمة مثلجة ،إصبع
ع ـل ــى ال ـش ـف ـت ــن .ج ـ ـ ــذور ال ـ ـظـ ــام فـ ــي نـ ــواة
القصيدة ،نواة
اإلن ـســان والـلـيــل على ضـفــاف تلك الهاوية
ٌ
البعيدة ،يرشدك على طول الطريق عجوز

مونولوج الراقصة
اآلن أنا زهرة.
وبعدئذ شالل.
طائر ّ
سري يملي التحليق
على قدمي الهشتني ،فوق املنصة.
لو هنالك تحت نعلي
ْ ُ
أجهل ُه.
عالم ثابت ،فأنا
هل سيفهمونني لو ُ
قلت لهم
إن قطرات العرق أغلى
بالنسبة لي ،من القالئد؟
اآلن أنا نار.
َّ
أعود إلى ذاتي،
َّوملا ُ
ملا تتوقف املوسيقى
وأرى اآلخرين ،الذين هم مرآتي،
َّ
أتهي ُب من معرفة أنني كنت زهرة،
ً
كنت شالال ،وكنت نارًا.
جدران الليل
ً
متجوال في زوايا الليل

يأتي صوتي في دورية
عبر وطن املرايا املعتم.
ٌ
بالدي سجن واسع،
في برجه العالي ألف طائر
اإلطالل عبر النافذة يشفي القلب.
ُ
ينتشر صوتي القديم
بعد ما زال
لعمر الشذا،
ِّ
مصو ِت من مزارع النب،
ينتشر جنب بحر
عبير أشجار منابت القرام
وتصعد حتى السماء.
صوتي يدوي في مروج الصدر
ملا ُي ِّ
مو ُه َّ
صي ُاد األشراك
فم الخزان
ُ
يرسم نفقًا على جدران خلية.
أو
ٌ
ٌ
ميتم هائل ،بالدي،
َي ُ
شرك ،من جدار إلى جدار،
شرك إلى
هرب من
ٍ
ٍ
يأتي صوتي من الدورية
عبر وطن املرايا املعتم.
(ترجمة عن اإلسبانية :خالد الريسوني)

ّ
أعلن اختصاصيو األدب في اتحادات الكتاب العرب ،منذ بداية االحتجاجات
في البلدان العربية ،حتى إلى ما بعد قمعها إلى عدم األخذ بما يجري تحت
سمعنا وبصرنا ،بدعوى أنها فترة اضطرابات وعصيان غير مسؤول ،ال
يمكن الوثوق بها ،وأن الحقائق سوف تظهر فيما بعد.
بالتالي ،نحن حاليًا أمــام لغز يستعصي تفكيكه ،وما نجهله أكثر بكثير
مما نعرفه ،ومن قصر النظر االقتراب منه ،إال بعد وضع نقطة النهاية .إن
ّ
ُبعد النظر يتطلب التفكير بالحدث الذي نعيشه ،ليس بمقياس اليوم ،وإنما
بمقياس الفترات التاريخية املديدة ،التي ال تقاس بالسنوات ،بل بالقرون،
ّ
وربما ال أهمية للربيع العربي في أحداث التاريخ الكبرى ،فال حاجة ّ
للتورط
ّ
بالكتابة عنه ،خاصة أنه يقع في منطقة من العالم غير مؤثرة ،وقد ال يجد
التحوالت العاصفة ،إذ ال شيء ّ
ّ
تحول ،وسينطوي في
له مكانًا في تاريخ
املاضي مثلما انطوى غيره.
ُ
الكثير من الـحــوادث التاريخية لم ُيتطرق إليها ،تركت ملصادفات البحث
ُ
التاريخيّ ،
وثمة نصائح تسدى من خبراء النزاعات القديمة :دعوا التاريخ
ّ
نائمًا ،ال توقظوه؛ التاريخ ّ
يحرض الفنت ،ويجدد حروبًا ومآسي .وال مبالغة
إذا ّ
تصورنا أن التاريخ يمتلئ بالقبور مجهولة األحداث والضحايا.
ال ـخ ــاص ــة ،ف ــي وس ــع األدب االن ـت ـظ ــار ،ل ـيــس ح ــال ــه ك ـح ــال ال ـغ ــوص في
السياسة ،عمل املحللني السياسيني ال يزيد عن كتابة املقاالت السياسية،
والتعبير عن مواقف ملتبسة ،أغلبها ال جدوى منها ،ويمكن التسامح مع
ّ
شططهم ،الرتزاقهم من سياسات ّ
تتبدل حسب كرم األنظمة وتدخالت
الــدول الكبرى ،لكن ما يغتفر لهم ال يغتفر لــأدب ،لذلك ينصح بالتريث
بضعة عقود أخرى ،هذا إذا لم تعقب هذه الحرب حرب ثانية وثالثة ...كما
يجب مراعاة ضــرورات عدم غياب الفن ،والطبيعي أال يحوز األدب على
ّ
سيمر عبر السياسة ،فاملعروف عن
جواز املرور إال بصعوبة ،ما دام أنه
الفن عداوته للسياسة.
وبالنسبة إلى كتابة الرواية على سبيل املثال ،ال يجوز التفكير فيها ،إال
بعد كتابة تاريخ هذه الفترة العاصفة ،وظهور وثائق وعمالء ،وانكشاف
مباحثات ومؤامرات وقنوات سرية ولقاءات جرت خفية في ظالم كواليس
السياسات الدولية.
األغلب أال يكون للجيل الذي بقي على قيد الحياة ،بعدما شهد أحداثًا مهمة
مجرد ّ
كتابتها ،إنه ّ
متفرج ،وشاهد على طرف منها.
وهكذا ال ضمانة في أال يدفن هــذا الربيع بني الفصول املدلهمة ،في حني
ال ُيخفى سعي األنظمة جاهدة إلــى إلغائه ،كأنه لم يكن .واملثال السوري
حاضر ،في إتاحة الفرصة للنظام في تصدير روايــة وحيدة هي الحرب
ضد اإلرهاب.
طبعًا ال ثــورة وال شعب ،ال مـخــابــرات ،وال نظام دكـتــاتــوري ،ال حرية وال
كرامة ،ال سجون وال معتقالت ،ال شبيحة وال إيرانيني ،وال حزب الله ،وال
روس وال بوتني ....وال عائلة تتوارث الشعب واألرض.
هذا في ضرورة أن نكتب نحن روايتنا.

فعاليات
يقيم فلهارموني باريس حفًال موسيقيًا لعازف العود والموسيقي العراقي نصير
شمة ،عند الثامنة والنصف من مساء السادس من نيسان /أبريل الجاري .كما ي ُ ّ
نظم
ّ
ّ
أصم وأبكم برائحة فمه النتنة.
اتبعيه
بخطوات ثابتة على غير هدى مثل فانوس
دون إشعال،
بضعف أول كائن حي.

شفرة المنجل الكبير
أن ــا ال أع ــرف مــن أي ــن ورث ــت الـعـيـنــن – من
ال ـن ـجــوم أم م ــن ش ـف ــرة امل ـن ـجــل ال ـك ـب ـيــر .أنــا
ّ
بـسـيـطــة مـثــل س ــاق نـبـتــة مـبــلــل ف ــي الــريــح،
ّ
فارغة مثل صدفة تتذكر حياتها السابقة.
حمولة خـيــوط عنكبوت ضــد الجسم ،هذا
الخيط السميك الخفيف ،العتبة الواسعة
لأليام.
صمتي هو صمت شــارع بيتي في الليل -
تمامًا مثل املصباح الضبابي الذي يسميه
الطفل بعناد :القمر.
( Carolina Pihelgasشاعرة وباحثة
أنثروبولوجية ومترجمة إستونية من مواليد عام
.1986
أصدرت إلى اآلن خمس مجموعات شعرية،
منها «أصوات الغابة» ( ،)2010و«هزيمة الحظ»
(،)2011
«تفاصيل ما هو مظلم» التي
وآخرها مجموعة
ُ
نشرت عام  2017ومنها أخذت القصائد التي
ّ
نقدمها هنا .ترجمة :إبراهيم اليعيشي)

معرضًا في اليوم نفسه بعنوان «الموسيقى :أصوات من العالم العربي» ،يتواصل
حتى  19آب /أغسطس ،ويتضمن صورًا ومقتنيات لعدد من الفنانين العرب.

تقيم دار النمر للفن والثقافة معرض «ثالثية الخيال العلمي» للفنانة الفلسطينية
الريسا صنصور ،عند السادسة من مساء  11نيسان /أبريل الجاري ،ويتواصل حتى 6
حزيران /يونيو المقبلُ .تعرض ثالثة أفالم لصنصور؛ «هجرة إلى الفضاء» (،)2009
و«مبنى الدولة» ( ،)2012و«في المستقبل أكلوا من أرقى أنواع الخزف» (،)2016
تتناول صور االضطراب االجتماعي والسياسي في المنطقة.
ّ
تنظم الجمعية التونسية للدراسات المقارنة مؤتمرًا دوليًا بعنوان الجمهور
المؤنّث السلبي ،صباح  11من الشهر الجاري ،ويتواصل ليومين في جربة جنوب
تونس .يتناول المؤتمرون في أوراقهم ،تاريخ وأدب وأنثروبولوجيا وسيكولوجيا
وسوسيولوجيا الحكاية التي تروى عن المرأة بوصفها متلقيًا سلبيًا.

يلقي الفنان األلماني كايا بيكاالم محاضرة في المعهد الهولندي الفلمنكي في
القاهرة عند السادسة من مساء  11من الشهر الجاري ،تحت عنوان هل األرشيف
يخص الماضي؟ ،و ُتعرض له أعمال فيديو تتناول بحثًا حول بدائل الممارسات
شيء
ّ
األرشيفية ،التي تسعى في رأيه إلى االستيالء على أركيولوجيا الحاضر.
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خالد بلقاسم هكذا أقرأ كيليطو

االرتياب مكانًا إلنتاج المعنى
عالء رشيدي

ّ
التفاعــل الخــاق بني فعلــي القراءة
ٌ
والكتابــة ،مبحــث يخوضــه الناقــد
املغربــي خالــد بلقاســم فــي كتابــه
الجديــد «مرايــا القــراءة :الحكــي والتأويل عند
كيليطــو» ،ويبــذل فــي ســبيله جه ـدًا واضحــا
فــي التعامــل مع املنجز األدبي للكاتب والناقد
املغربــي عبــد الفتــاح كيليطــو ( ،)1945ممــا
يجعلنــا أمــام كتــاب كثيــف فكريــا ولغويــا.
يبـ ّـن بلقاســم ،كيــف يتحـ ّـول فعــل القــراءة فــي
ممارســة كيليطــو إلــى فعـ ٍـل منتــج لــأدب،
ّ
بنصــوص تســتند إلــى فعــل القــراءة الخــاق
ّ
لنصــوص اآلخريــن .ويتجلــى ذلــك بوضــوح
فــي قــدرة كيليطــو علــى تحويــل املفاهيــم التــي
ّ
يستمدها من القراءة إلى حكايات.
يتشــارك مع كيليطو في هذه امليزة التفاعلية
أدبــاء لعــل أشــهرهم القــاص األرجنتينــي
خورخــي لويــس بورخيــس (،)1986 -1899
بوصفــه واح ـدًا مــن أهــم مــن ّ
جســدوا ممارســة
الكتابــة بمــا هــي قــراءة فــي كتابــات اآلخريــن.
فقــد تحـ ّـول األدب فــي منجــز بورخيــس ،إلــى
قــراءة فــي النصــوص الغيريــة وفــي القضايــا
ّ
الفلســفية وامليتافيزيقيــة ،كمــا تجلى ذلك في
مجموعتــه القصصيــة األولــى .فــي الخطــوة
التاليــة ،يطلــع بلقاســم القــارئ علــى ّ
املميــزات
األساســية التــي اســتخلصها مــن رحلتــه
البحثيــة فــي أعمــال كيليطــو وأســلوبه،
ويجملهــا فــي النقــاط األساســية التاليــة:
التفكيــك ،والعمــق ،واملــرح ،والبينيــة .عــن
العنصر األول :التفكيك ،يكتب بلقاسم« :أعمال
كيليطو ال ّ
تنفك ُترسي ،إنجازًا ال تصريحًاّ ،
قوة
األدب املعرفيــة والتفكيكيــة ،فهــي تنهــض على
باملفهومات عن
خلخلة املعنى الجاهز والنأي
ّ
حمولتها املعتادة .في هذه الخلخلة ،تتكشــف
ّ
وتتجدد العالقة بالقديم
دروب أخرى للتأويل،
وبالفكــر وباللغــة ،وكأن هذه األعمال ،بتوجيه
مــن هــذا النــزوع التفكيكــي ،اختــارت االرتيــاب
مكانًا إلنتاج املعنى».
في أعمال
كميزة
ـم
ـ
س
بلقا
أما العمق ،فيختاره
ّ
صاحــب «أنبئونــي بالرؤيــا» ،إذ أنــه يــراه
شــغوفًا بــه .والعمــق هنــا ليــس معطـ ًـى يمكــن
العثــور عليــه متخفيــا ،بــل هــو آليــات وشــبكة
ّ
مــن الحيــل ،تقــود بلعبهــا الخــاق إلــى جهــات
ّ
مجهولة ،وتتسم بالذاتية الخاصة للكاتب.
ّ
يؤكد بلقاسم على أن ألعمال كيليطو وشائج
متينــة باملــرح ،ويصفهــا بأنهــا أعمــال مولــدة

ّ
للمعرفــة األدبيــة املرحــة ،ألن املعنــى يتخلــق
فيها داخل املتعة األدبية ،التي تكتسي بنفس
ساخر ال يفارقها .في هذا الصدد يقول« :إنها
كتابــة مرحــة تنتــزع االبتســام حتــى مــن أشــد
ّ
ّ
التجهــم ،بــل
تجهمــا ّ .كتابــة تعــارض
القـ ّـراء
ّ
تقوضــه ،وتتخفــى وراء تواضــع ماكــر ،يســخر
ّ
ّ
من كل ادعاء فج ،ومن القراءات املتجهمة ،ومن
وهــم االســتحواذ علــى معنــى ،ومــن البديهــي
وآليــات تثبيتــه .ينتقــل بلقاســم إلــى توصيــف
مفهــوم آخــر غايــة فــي األهميــة ،ألنــه كفيــل
بــأن يفتــح األفــق وا ّســعًا علــى قــراءة وتأويــل
أعمــال كيليطــو .إذ أنــه يرى أن ســمة «البينية»
ّ
راســخة في منجزهّ ،
املتعددة
ويقدم تجلياتها
واملتشعبة عبر أربعة محاور أساسية :اإلقامة
بــن الفكــر واألدب ،واإلقامــة بــن األســطورة
ّ
والحكايــة ،واإلقامــة بــن الكلــي والجزئــي،
وأخيرًا اإلقامة بني لغتني؛ العربية والفرنسية.
ّ
واألدبي سمة أساسية
إن التفاعل بني الفكري
ّ
فــي أعمــال كيليطــو ،إذ أنــه يقــوم بتأويــل
النصــوص األدبيــة بنــاء علــى خلفيــة فكريــة.
في املقابل ،تســتند موضوعات الخيال األدبي
لديــه إلــى مرجعيــات فكريــة .بمــا يجعــل الفكــر
ّ
يتولــد مــن متعــة األدب ومــن قـ ّـوة املعرفــة
ّ
األدبيــة ،التــي غالبــا مــا شــدد كيليطــو علــى
حيويتها ،كقوله« :بدون األدب ،ما الذي يمكن
ّ
أن نعرفــه عــن العالــم؟» .ولعــل املثــال األشــد

خالد بلقاسم

توضيحــا لهذا التفســير البينــي عند كيليطو،
معالجتــه ملــا ُيعــرف بجدليــة العالقــة بــن األنا
واآلخــر ،التــي ال تنفـ ّـك تعــود في كتابته ،ســواء
انطالقــا مــن موضــوع الترجمــة ،أو موضــوع
التأريــخ الهجــري وامليــادي ،أو مــن أثــر اآلخــر
في تجديد نظرة العرب ألدبهم.
وعــن اإلقامـ ّـة بــن األســطورة والحكايــة ،يكتب
بلقاســم موضحــا« :كل شــيء فــي الحكــي عنــد
كيليطــو يغــدو ،وفــق اإلقامــة بــن األســطورة
والحكايــة ،تجســيدًا ألســاطير غابــرة كمــا لــو
أن الحيــاة تجســيد ألدوار ســابقة وألشــكال
ســحيقة .هكــذا تغــدو القــراءة التــي تنهــض
كتابــة كيليطــو عليهــا ،رص ـدًا صامتــا لظــال
ً
الســحيق وامتــداده فــي الالحــق ،رص ـدًا ،مثــا
لظالل أوليس وبينلوب في مقامة من مقامات
الحريــري ،ولظــال األوديســا فــي ألــف ليلــة
وليلــة ،وغيرهــا مــن الظالل التي تجعل الحكي
مشــدودًا إلــى الســحيق والغابــر» .وعن العالقة
ّ
بني الكلي والجزئي في أعماله ،يقول بلقاســم:
«انســجامًا مــع أســلوب كيليطــو فــي الحفــر في
ّ
األصول واالنشــغال باألســاطير السحيقة ،ظل
رهــان املنجــز الخــاص بــه قائمــا علــى الكشــف
عــن الكليــات املضمــرة فــي الجزئيــات .فتآويــل
ّ
ّ
العام
تتوجــه فــي الغالــب
عبــد الفتــاح كيليطــو
ّ
الكليــات ولكــن عبــر الجزئيــات ،فيجعــل
إلــى
ـات وتكثيفــا
ـ
ي
كل
ـأوى
ـ
م
ـر
ـ
ي
الصغ
ـل
ـ
ي
التفص
مــن
ٍ
ملظاهر نسقية» ،ويرى أن كتاباته نهضت على
تفاصيل صغرى ،ولكن غاية تحويلها منجمًا
ألنساق كبرى ،وهو ما سيجعل كتابة كيليطو
مقيمة بني الجزئي والكلي ،ويجعلها دراسات
دقيقــة لألنســاق ،عبــر التفاصيــل .االزدواجيــة
بــن العربيــة والفرنســية موضوعــة تتكـ ّـرر فــي
أعمــال كيليطــو ،وخصوصًا في كتابيه «األدب
والتناسخ ( ،)2008و«شرفة ابن رشد» (.)2009
فــي هذيــن الكتابــن يبتكــر الكاتــب الحكايــات،
ّ
كتنويعــات للتفكــر فــي موضوعــة اإلقامــة بــن
لغتني ،لكن ليس بمعنى الصراع والتناحر بني
كل منهما ،بل بمعنى التفاعل ،التأثير والتأثر.
يقــول بلقاســم« :يقيــم كيليطــو بــن لغتــن،
ال بمعنــى أنــه يكتــب تــارة بالعربيــة وأخــرى
بالفرنســية ،فاألمــر أشــد تعقي ـدًا مــن هــذا
التبســيط .إن هــذه اإلقامــة البينيــة تجعــل
اللغتــن تتبــادالن فــي منجــزه التجــاذب،
وتتحــاوران وتتصارعــان حتــى عندمــا تتــم
الكتابــة بأحدهمــا .الكتابــة بالعربيــة ال
تبعــد كيليطــو عــن اللغــة الفرنســية ،بــل ّ
تؤمــن
ســريانها وامتــداد ظاللهــا ،مثلمــا هــي الحــال
تمامــا فــي الوجهــة املعكوســة ...أبعــد مــن ذلــك،
فالكتابــة بإحــدى اللغتــن ال تكــون محســومة
لديه في البدء ،بل ّ
التقدم في بناء النص هو ما
يحسم ،أمر اللغة التي سينتهي إليها البناء»،
هــذا مــا يصــرح بــه كيليطــو نفســه ،فيــروي أن
مـ ّـرات عديــدة ابتــدأ النــص عنــده بالفرنســية
قبــل أن يعــي أن مســار اكتمالــه يتطلــب انتقاله
إلى العربية ،أو العكس.
فــي الختــام ،يصــف بلقاســم الكتــاب
والخصوصيــة التــي يقابلهــا الباحــث عنــد
التعامــل مــع أعمــال كيليطــو ،فيكتــب« :إن هــذا
الكتاب غالبًا ما يعرض للقضية الواحدة مرات
عديــدة مــن أمكنــة متباينــة ،ألن ّ
تتبع قضية ما
في كتابة عبد الفتاح كيليطو وقراءته ،يكشف
أنها ال تنفك تعاود الظهور بغير الصورة التي
بــدت عليهــا فــي مــكان آخــر [ ]...كما لــو أن األمر
ّ
يتعلق باقتفاء وجه ّ
يتلون باملرايا التي عليها
يتبدى أو فيها يتخفى ،سيان».

محاولة لضبط بوصلة مضطربة

مطاردة أشباح الثورة

اإلسكندرية ـ إسالم أنور

رغم كثرة الكتابات عن ثورة  25يناير  ،2011إال
أن رواية «أشــباح بيت هاينريش ُبل» للشــاعر
والروائي الســكندري عالء خالد (ّ ،)1960
تقدم
فضــاء خاصــا فــي مقاربــة الثــورة املصريــة ،ال
تقــوم فيــه الكتابــة بدور توثيقــي ،أو احتفائي،
ُ
أو دفاعــي ،بقــدر ما تســائل الثــورة وتحاورها
وتشــتبك مع ّهــا ،ال علــى املســتوى السياســي
الظاهــري ،إنمــا علــى املســتوى اإلنســاني
واالجتماعي .الرواية الصادرة حديثًا عن «دار
شــروق» ،تأخذ مســارين متقاطعني ،أحدهما
ال ّ
يمثل رحلة الكاتب إلى أملانيا ّ ملدة أربعة أشهر
فــي إقامــة أدبيــة ،واآلخــر يمثــل مســيرة ثــورة
ً
 25ينايــر ،ورحلــة الكاتــب معهــا متنقــا بــن
اإلســكندرية والقاهــرة ،وبــن الفــرد والجمــوع،
بــن املــوت والبعــث الجديــد« :الثــورة خلقــت
نوعــا جدي ـدًا مــن الطاقــة ،كهربــاء مجنونــة،
ليست طاقة الحماسة ،أو طاقة الفرح ،أو طاقة
التفاؤل ،وإنما طاقة خالصة ،يمكن أن تضيء
أو أن تحــرق .كأن هنــاك مصــدرًا كبي ـرًا للطاقــة
انفجر ،وال يمكن أن ّ
تحدد نصيب كل منا منه،
وال حجم تأثيره .هذا املصدر أزاح كل خاصية
إنســانية ّ
لحدهــا األقصــى ،الصــوت ،الحركــة،
النظر ،املذاق ،الجوع» .أكثر ما يميز العمل أنه
ينطلــق مــن تجربــة إنســانية ّ
حية ،ال مــن أفكار
ّ
وتصـ ّـورات وأيديولوجيــات مجــردة« :هنــاك
فــرق حـ ّـاد بــن الثــورة الشــخصية والثــورة
الجماعيــة .ظاهريــا ّربمــا تبــدوان شــبيهتني،
ولكن داخليًا هناك صراع بني الذات والجموع،
ّ
والــذي لــن ينتهــي ولــن تحلــه ثــورة أب ـدًا .ربمــا
استمرار ّهذا الصراع شيء أعمق من أي ثورة،
ألنــه يغــذي فكــرة الوجــود نفســها التــي بهــا
كثير من األخطاء».
عبــر كتابــة صنعتهــا ســنوات مــن التســاؤل
واالنتظــار ،وكلمــات الذعــة
والتأمــل والبحــث
ّ
ومـ ّـرة ،لكنهــا تحمــل لــذة خاصــة ،ينــكأ عــاء

وظيفة األدب
هي مطاردة األشباح التي
يحملها كل منا بداخله
خالــد العديــد مــن الجــراح علــى املســتوى
الشــخصي والعــام .يفتــح أبــواب الثــورة
املوصدة ،ويدعوها لرفقة طويلة وحوار ممتد
بعيدًا عن ضجيج الهتاف.
«هنــاك جغرافيــا تصنعهــا أي ثــورة تضــع
بينهــا وبــن أعدائهــا حــدودًا واضحــة .لكــن
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الثــورة املصريــة حدثــت بــدون انفصــال فــي
جبهات املواجهة .ميدان التحرير كان مفتوحًا
علــى مقاهــي ومطاعــم وكافيتريــات وســط
البلــد ّ
املكدســة باملوظفــن والسماســرةّ ،
ممــن
ّ
يعيشــون حالــة المبــاالة ،بعي ـدًا عمــا يحــدث
فــي امليــدان .فــي املســاء كانــت البــارات تمتلــئ
بزبائنهــا املعتاديــن ،باإلضافــة ملــن جذبتهــم
الثــورة للكحــول والبــوح .لــم تفصــل الثــورة
ماديــا بــن ُمعســكرين زمنيــن ،لــم تصنــع ذلــك
الزمــن الجــذري الواحــد والجــارف الذي يكنس
كل األزمنــة اليوميــة االعتياديــة» .فــي هــذا
العمــل يبتعــد خالــد عــن جغرافيا اإلســكندرية
مدينتــه األثيــرة التــي كانــت محــور كتاباتــهالســابقة -ليتمـ ّـدد داخــل جغرافيــا جديــدة،
ّ
متنوعــة ،ويواجــه أشــباحا
ويعيــش حيــوات
جديدة ،في مرحلة عمرية فارقة في حياته مع
بداية عقده السادس.
«تأخــر ســفري أربعــة أيــام لتلــك املنحــة التــي
جاءتنــي مــن مؤسســة «هاينريــش ُبــل» إلقامة
أدبيــة طويلــة ّ
مدتهــا أربعــة أشــهر فــي إحــدى
القــرى األملانيــة .والســبب كان حضــوري
االحتفــال بعيــد ميــادي الخمســن .هــذا الرقــم
املصمــت الــذي مــن الصعــب أن ّ
ّ
أتمــه فــي مــكان
ُ
آخــر ،غيــر املــكان الذي ولدت به .في ذلك الوقت
دخلــت الثــورة في مرحلة مــن الثرثرة ّ
وتفرعت
ّ
فــي مســارات جانبيــة غيــر متوقعة ،أشــعرتني
تمامــا باإلرهــاق النفســي ،وجعلتنــي أقبــل
بدون ّ
تردد هذه املنحة األدبية».
خــال اإلقامــة األدبيــة رافــق خالــد أربعــة أدبــاء
من مراحل عمرية مختلفة ،ثالثة منهم من دول
االتحاد السوفيتي السابق ،والرابع من الصني.
علــى مــدار أربعــة أشــهر ،تمـ ّـددت عالقتهــم،
وتشــعبت حوارتهــم عــن األدب والكتابــة،
الجنــس والحــب ،االقتصــاد والسياســية ،األنــا
واآلخــر ،الشــرق والغــرب ،اإليمــان واملعتقــدات،
الفــرد واملجتمــع ،العنصريــة وقبــول اآلخــر،
الشيوعية والرأسمالية ،الصحراء والغابة.
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صدر حديثًا
«محنــة الريــف ..مــن االنتفاضــة إلــى الحــراك» ،عنــوان
كتــاب جديــد ســيصدر قريبــا للكاتــب املغربــي محمــد
أمزيــان ،عــن «منشــورات تيفــراز» .ينطلــق الكتــاب مــن
انتفاضة عامي  1958و 1959في منطقة الريف شمال
املغــرب ،ضـ ّـد التهميــش واإلهمــال الــذي عانــت منــه بعــد
اســتقالل املغرب عن االحتاللني الفرنســي واإلســباني.
طالبــت الســاكنة آنئــذ بإقامــة إدارة جهويــة ،وقوبلــت
بعنف شديد من السلطات الفتية ،بإشراف من الحسن
الثاني الذي كان آنذاك وليًا للعهد .يحاول الكتاب العودة
بجــذور األزمــة التــي تعيشــها املنطقة فــي الحاضر منذ
بداية الحراك بسنتني إلى التاريخ ّ
وتطوراته وتبعاته.
عــن «الشــبكة العربيــة لألبحاث والنشــر» ،صــدر حديثًا
كتــاب «مــا وراء الغــرب العلمانــي» الــذي حـ ّـرره عقيــل
بلغرامــي ،وترجمــه إلــى العربيــة عبيــدة عامــر .يتنــاول
الكتــاب بالبحــث طبيعــة العلمانيــة فــي الــدول «التــي لــم
تكــن تســودها املســيحية ،مثــل الصــن والهند والشــرق
األوســط وأفريقيــا» .ويطــرح تســاؤالت مــن قبيــل« :إلــى
ُ
أي مــدى تعتبــر العلمانيــة مفروضــة مــن قبــل الحكــم
االســتعماري؟ وكيــف تتوافــق مــع الثقافــات الدينيــة
املحليــة فــي أفريقيــا؟ وكيــف تعمل مع األشــكال املحلية
للســلطة والحكــم فــي أميــركا الالتينيــة؟ هــل تطــورت
العلمانية الحديثة؟ وهل تعني دائمًا التقدم؟».
عــن «دار اآلداب» صــدرت روايــة «خناثــة ..الـ َـر الرحمــة»
ّ
للمغربــي عبــد اإللــه بــن عرفــة ( .)1962يشــكل العمــل
جــزءًا مــن سلســلة روائيــة تاريخيــة «عرفانيــة كمــا
ّ
املرة عند ّ
يسميها املؤلف ،تقف هذه ّ
قصة خناثة امللقبة
ـ«أم الســاطني»ّ ،
جدة ُ
ب ّ
ملوك املغرب من دولة «األشــراف
العلويــن» فــي القرنــن الســابع عشــر والثامــن عشــر.
ّ
تتتبع الرواية سيرة هذه املرأة منذ أن كانت فتاة تعيش
مع قبيلتها الصحراوية جنوب املغرب ،إلى زواجها من
الســلطان مــوالي إســماعيل ،ومشــاركتها فــي كشــف
ً
ّ
ـلطاني» ،وصوال إلى ما بعد وفاة
«دســائس الحريم السـ
َّ
زوجها السلطان ،ودخولها في تجربة «روحية».
«هــل يجــب حقــا تقطيــع التاريــخ شـ َ
ـرائح؟» للمــؤرخ
الفرنســي جــاك لوغــوف ،بترجمــة الهــادي التيمومــي،
صــدر عــن مشــروع «نقــل املعــارف» فــي البحريــن.
ّ
يعــرض الكتــاب باختصــار «دواعــي التحفــظ العلمــي
علــى التحقيــب التقليــدي للتاريخّ ،
مقدمــا مثال «العصر
الوسيط» الذي يراه أطول مما ُيقال عنه ،ومثال «عصر
ّ
«ج ّدتــه املزعومــة» .يدفــع
النهضــة» الــذي يحــذر مــن ِ
لوغــوف هنــا فــي اتجــاه إعــادة التفكيــر فــي تحقيــب
التاريــخ ،كمــا رســخ فــي األذهــان وفــي الكتــب الســائدة،
ويدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي هــذا التقطيــع الــذي جـ ّـزأ
التاريخ ورسم حدودًا ّ
زمنية ليست دقيقة.
عــن سلســلة «دراســات فكريــة» التــي تصدرها «جامعة
الكوفة» في العراق ،صدر حديثًا كتاب «مداخل لنظرية
اللغــة» لعالــم اللغويــات الدنماركــي لويــس هيلمســليف،
بترجمة لـ يوسف إسكندر ومراجعة حسن ناظمّ .
يقدم
ً
املترجــم الكتــاب قائــا إنــه مــن أهــم إنتاجــات «مدرســة
ً
ّ
كوبنهاغــن» ،ولــه «أثــر فــي اللسـ ّ
العامليــة فضــا
ـانيات
ّ
ـيميائية الالحقــة؛ ســيمياء التواصــل
عــن املــدارس السـ
وســيمياء الداللة» .ويضيف أن مدرســة ســيمياء الداللة
قامــت مفاهيمهــا علــى بعــض تصوراتــه ،كمــا أن روالن
بــارت اســتفاد فــي كتابــه «مبــادئ الســيميولوجيا» مــن
تصورات هذا الكتاب ومفاهيمه.
صــدر حديثــا كتــاب «معجــم ميشــيل فوكــو» للباحثــة
الفرنســية وأســتاذة الفلســفة املعاصــرة بـ«جامعــة
باريــس» جوجيــث ريفــال ،بترجمــة وتقديــم وتعليــق
الزواوي بغوره ،عن «دار سؤال» ومنشورات «صوفيا».
الكتــاب صــدر بالفرنســية عــام  ،2007ونقــرأ مــن علــى
واألكاديمية
غالف ترجمته« :مهما كانت القيمة العلمية ّ
لهذا املعجم ،فإننا نعتقد أن القارئ العربي سيطلع على
معجــم جديــد خــاص بفيلســوف ال يــزل يلقــى اهتمامــا
كبي ـرًا فــي فكرنــا وثقافتنا العربيــة املعاصرة ،وإذا كان
ً
هــذا النــوع مــن التأليــف قــد أصبــح متــداوال فــي الفكــر
الغربي عمومًا ،وبخاصة الفكر الفرنســي ،واإلنكليزي،
واألملاني».
«فكــر املعــري ..النقــد االجتماعــي» كتــاب صــدر مؤخرًا
لـ ـ كمــال القنطــار ،عــن «دار الفارابــي» .نقــرأ مــن تقديــم
الكتاب« :لم يعرف اإلرث العربي اإلسالمي ،في العصر
الوســيط ،نق ـدًا اجتماعيــا أبلغ وأعمق ممــا ّقدمه املعري،
ُ
ّ
جذرية وغنى بالروح اإلنسانية واملثل األخالقية
أو أكثر
ّ
واالجتماعية السامية ،يتصدرها مبدأ «الخير من أجل
الخيــر» ،خالصــا مــن كل ّ
تحزب أو تمذهب .وتأتلف فيه
ســجايا املفكــر الحـ ّـر الــذي ُينكــر شــتى أشــكال القهــر
والعقيــدة ،ويدعــو إلــى
والعســف ،ويؤمــن بحريــة الفكــر ً
ّ
املساواة والتآخي بني بني البشر كافة ،ما يمثل تبشيرًا
مبكرًا بالقيم املدنية».
صــدر حديثــا عــن سلســلة «تاريــخ املصريــن» التــي
تصدرهــا «الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب» ،كتــاب
«القريــة والســلطة فــي مصــر فــي القــرن التاســع عشــر»
للباحــث املصــري علي بركاتّ .
يقدم الكتاب دراســة عن
ّ
موقف أهل الريف من السلطة وممثليها «في سكونهم
ورضاهم وسخطهم ،وفي انتفاضاتهم وثوراتهم ضد
اســتبداد الســلطة بهم ونهبها ألرزاقهم» .ينقلنا بركات
ً
عبــر خمســة فصــول ،إلــى صعيــد مصر ،محــاوال مللمة
مــا حــدث لــه مــن ّ
تغيــرات وتطــورات فــي القــرن التاســع
عشــر ،ومؤرخــا لألصــول الزراعيــة ملصــر الحديثــة،
ّ
ومتحدثًا عن محاوالت السلطة للهيمنة على الفالحني،
ومواجهة هؤالء لها.

تأهل بورتالند
ترايل باليزرز إلى
األدوار النهائية
(بالي أوف)
من دوري كرة
السلة األميركي
للمحترفين
بعد فوزه
على ضيفه
ممفيس غريزليز
(.)98 - 113
وبات بورتالند
ثالث فريق
في المنطقة
الغربية يبلغ
«البالي أوف»
بعد هيوستن
روكتس
المتصدر
وغولدن ستايت
ووريز حامل
اللقب ،ورفع
العدد اإلجمالي
للمتأهلين
إلى تسعة
بعد أن حجزت
ستة أندية
من المنطقة
الشرقية
مقاعدها.

إلى «البالي أوف»
بورتالند الفريق التاسع الذي يتأهل (جوناثان فيراي)Getty/

سيميوني :ميسي
له الفضل األكبر هذا
الموسم مع برشلونة

من أجل المغادرة...
محمد صالح يفرض
شرطين على ريال مدريد

فانديواج وبارتي
تتوجان بلقب الزوجي
في ميامي

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني ،مدرب فريق
أتلتيكو مدريد ،بعد انتصار فريقه الصعب
على ديبورتيفو ال كورونيا بهدف نظيف ،أن
«تأثير ميسي كان واضحًا للجميع في بطولة
الليغا هذا املوسم» .وصرح سيميوني خالل
املؤتمر الصحافي «أتلتيكو يقدم مستوى كبيرا
هذا املوسم في الليغا .لقد شاهدتم  60دقيقة
لبرشلونة بدون ميسي أمام إشبيلية الذي تقدم
بهدفني ،ثم دخل ميسي وعاد برشلونة».

كشفت الصحف البريطانية أن محمد صالح حدد
شرطني من أجل االنتقال إلى ريال مدريد .الشرط
األول هو أن يكون العبًا أساسيًا في النادي
«امللكي» ويلعب في التشكيلة األساسية دائمًا.
أما الشرط الثاني فهو طلبه زيادة مالية ضخمة
في الراتب ،وهو األمر الذي قد ُيحرج إدارة فريق
ُ
ريال مدريد اإلسباني ،وذلك ألنها لم تدخل في
حسابها عملية تقديم عرض ضخم من املال
لهداف «البريميرليغ».

توجت األميركية كوكو فانديواج واألسترالية
أشلي بارتي بلقب زوجي السيدات ببطولة
ميامي املفتوحة للتنس ،بعد اكتساحهما الزوجي
التشيكي املكون من باربورا كرجتشيكوفا
وكاتيرينا سينياكوفا في املباراة النهائية
بمجموعتني دون رد ( )2 - 6و( .)1 - 6وبهذا
االنتصار تشهد هذه البطولة تفوقًا كاسحًا
لالعبني األميركيني بعد فوز سلون ستيفينز
وجون إيسنر ،واألخوين بوب ومايك براين.
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مباريـات
األسبـوع

اختار مدرب تنس وعدد من الالعبين اليمنيين
الصغار المشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة
في لبنان ،لتكون رحلتهم أشبه بمخاطرة كبيرة
وعذاب شاق قبل الوصول إلى بيروت

منتخب اليمن
للتنس

ليون يفوز على تولوز بهدفين نظيفين
في الدوري الفرنسي
تغلب فريق ليون على ضيفه تولوز بهدفني نظيفني ضمن مباريات الجولة
الـ ــ 31ل ـلــدوري الفرنسي لـكــرة الـقــدم ليعزز ان ـفــراده بــاملــركــز الــرابــع .وعلى
ملعب «بــارك أوملبيك لـيــون» ،تقدم أصحاب األرض بهدف ممفيس ديباي
(د ،)23.قبل أن يعود املهاجم الهولندي نفسه ملضاعفة النتيجة من عالمة
الجزاء (د .)43.وبذلك ،رفــع ليون رصيده إلــى  60نقطة في املرتبة الرابعة
بفارق مريح عن مونبيلييه صاحب املركز الخامس ( 45نقطة) .في املقابل،
تجمد رصيد تولوز عند  30نقطة في املرتبة السابعة عشرة ،بفارق نقطة
وحيدة عن منطقة الخطر .وتختتم مباريات الجولة يوم األربعاء املقبل على
ملعب «روزن بارك» بلقاء رين مع موناكو ،الذي خسر نهائي كأس الرابطة
الفرنسية أمام باريس سان جيرمان ،للعام الثاني تواليًا ،بثالثية نظيفة.
ماينز يتعادل سلبيًا مع بوروسيا مونشنغالدباخ
في الدوري األلماني
تعادل فريق ماينز مع ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ سلبيا في املباراة
التي احتضنها ملعب (أوبيل أرينا) ضمن منافسات الجولة الـ 28من بطولة
الدوري األملاني لكرة القدم (البوندسليغا) .وجاء هذا التعادل لفريق ماينز
بعد هزيمتني متتاليتني من شالكه ثم آينتراخت ،وبذلك تمكن من كسر
سلسلة الهزائم املتتالية التي تلقاها فــي آخــر مـبــاراتــن .وبالنسبة لفريق
بروسيا مونشنغالدباخ ،فهذا هو التعادل الثاني على التوالي بعد تعادله
في املباراة السابقة مع هوفنهايم بنتيجة ( .)3-3وبذلك التعادل ،رفع ماينز
رصيده من النقاط إلى  26نقطة في املركز الـ ،16وبروسيا مونشنغالدباخ
إلى  37نقطة في املركز التاسع.

قصة رحلة ثالثة أيام إلى لبنان

جمال جبران

قيل في األثر ،ال يهم طول الطريق،
مـ ــا ي ـه ــم هـ ــو ال ـ ــوص ـ ــول .وه ـ ــؤالء
الثالثة قطعوا طريقًا طويلة كي
ي ـص ـلــوا إل ــى ب ـي ــروت لـلـمـشــاركــة ف ــي بـطــولــة
غرب آسيا للناشئني في التنس« .كنت أشتي
(أري ــد) أن أواص ــل على الــرغــم مــن التعب من
أج ــل امل ـشــاركــة فــي الـبـطــولــة وال ـتــأهــل ورفــع
رأس الـيـمــن وأهـلـنــا الــذيــن تـعـبــوا ألجـلـنــا»،
ب ـهــذه ال ـع ـبــارة اخ ـتــار الع ــب الـتـنــس اليمني
خـلـيــل الـعـبـســي الـ ــذي ل ــم ي ـت ـجــاوز  12عــامــا
الحديث عــن رحلته الشاقة مــن صنعاء إلى
بيروت ،التي استغرقت  3أيام ،للمشاركة في
بطولة غرب آسيا للناشئني في التنس (تحت

التدريب المكثف كان
يجري في صنعاء تحت
القصف
الـ ـ  12سـنــة لـلــذكــور واإلنـ ــاث) الـتــي ينظمها
االتحاد اللبناني للعبة تحت إشراف االتحاد
اآلسيوي.
وتأتي املشاركة في البطولة على الرغم من
اض ـط ــراره ،عـلــى غ ــرار زمـيـلــه عـمــاد الــرضــي،
واملـ ــدرب سـلـطــان امل ـس ـمــري ،لـتـحــدي تبعات
الوضع الحالي الذي يعيشه اليمن ،وهو الذي

خالل المباراة من بطولة غرب آسيا (العربي الجديد)

الوفد اليمني في صورة مع نظيره القطري (العربي الجديد)

اضطرهم لتحمل نفقات السفر على حسابهم
الشخصي ومكابدة عناء الطريق والتوقف
تفتيش الحوثيني من جهة
املتكرر على نقاط
ُ
والطرف اآلخر من جهة أخرى ،وكذلك الفقدان
املؤقت إلحدى حقائب سفرهم التي أتت من
الـقــاهــرة فــي الـيــوم التالي مــن وصولهم إلى
ب ـي ــروت .وك ــان ال ـتــدريــب املـكـثــف يـجــري في
صنعاء تحت القصف ،نظرًا إلى قرب امللعب
من جبل النهدين الذي تعرض لقصف جوي
منذ بــدء الـحــرب اليمنية .وهــو األمــر
مكثف ّ
الـ ــذي حــفــز ع ـمــاد أك ـثــر عـلــى تـخـطــي التعب
الذي عاناه الفريق خالل الرحلة ،والذي دفعه
إلى التفكير في العودة ،لتتغلب اإلرادة على
اإلهمال الرسمي.
ّ
املدرب سلطان املسمري ،الذي يتولى تدريب
عماد وخليل منذ عامني ونصف العام ،يروي
فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» تفاصيل
الــرحـلــة الـشــاقــة والـصـعــوبــات الـتــي واجهها
الفريق منذ اتخاذه قرار املشاركة في البطولة.
ويـقــول« :أكـبــر جهد بذلناه كــان مــن صنعاء
إلى سيئون ،استغرقت الرحلة  23ساعة عبر
باص نقل جماعي ،انطلقنا الساعة السابعة
صباحًا من صنعاء ووصلنا في اليوم التالي
ال ـســاعــة ال ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا ،م ــررن ــا بـنـقــاط
تفتيش كثيرة لكن إحــداهــا كــانــت مختلفة،
فــي ه ــذه الـنـقـطــة الـتــابـعــة لـلـحــوثـيــن ،صعد
طفل ال يتجاوز عمره السادسة عشرة ،يحمل
ســاحــا عـلــى كـتـفــه ،إل ــى ال ـبــاص ،ســألـنــا إلــى
أين نتجه فأخبرناه أننا نتوجه إلى بيروت
لـلـمـشــاركــة ف ــي ب ـطــولــة غ ــرب آس ـيــا للتنس،
وأن عـمــاد وخليل هما العـبــا املنتخب وأنــا
مدربهما ولدينا رسالة رسمية من االتحاد
اليمني ودعــوة رسمية وتفويض من عائلة
َ
الالعبني للسماح لهما بمرافقتي».
ً
ويستكمل املدرب رواية ما جرى قائال «لكن
املفاجأة كانت عندما قــال لنا الطفل املسلح
ه ــذا ل ـعــب ول ـه ــو ،أن ـت ــم ت ـل ـهــون ال ـش ـبــاب عن
ّ
تتحدث؟
الجهاد .عندها أجبته عن أي جهاد
هؤالء أطفال .ما نقوم به هو الجهاد الحقيقي.
لقد اخترنا القيام بهذه الرحلة الشاقة وعلى
حسابنا الشخصي للذهاب وتمثيل اليمن،
عـلــى الــرغــم مــن كــل ه ــذه ال ـظ ــروف الـقــاسـيــة.
ً
وب ـع ــدم ــا أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال بـشـخــص مـجـهــول
وأخ ـب ــره قـصـتـنــا رم ــى األوراق والـ ـج ــوازات
الخاصة بنا على األرض وسمح لنا باملرور».
هذه املعاناة ،وإن كانت األصعب ،إال أنها لم
تكن الوحيدة ،من جراء التوقف املتكرر على
نقاط التفتيش واالنتظار الطويل والتحقيق
مــع الــركــاب ،مــا جعل هــاجــس ضـيــاع فرصة

سيدورف مدرب ديبورتيفو :قدمنا مباراة كبيرة
أثنى الهولندي كالرينس سيدورف ،املدير الفني لديبورتيفو ال كورونيا،
على أداء العبيه أمام أتلتيكو مدريد ،على الرغم من الخسارة بهدف نظيف،
وأكد أنه من «املستحيل» أن يستسلموا ،معربًا عن إيمانه بحظوظ فريقه في

البقاء .وأوضح سيدورف ،خالل املؤتمر الصحافي بعد املباراة «فخور بأداء
الالعبني ،لقد قدموا أداء كبيرا أمام منافس صعب .الحظ ما زال يعاندنا أمام
مرمى املنافس ،وفي النهاية يجب تسجيل األهداف من أجل الفوز» .وأضاف
«يجب الثناء على الفريق عندما يلعب هذه الطريقة .يجب أن نستمر بهذا
املستوى حتى النهاية .لن نستسلم حتى تكون األمور مستحيلة حسابيًا.
ما زلت أؤمن بحظوظنا في البقاء حتى تقول األرقام العكس .عملنا يظهر
داخل امللعب ،ولكن نفتقد للنتائج الجيدة».

توتنهام عزز من حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا ()Getty

س ـج ــل ال ـن ـج ــم ال ـ ــدول ـ ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي دي ـلــي
هدفني قــاد بهما فريقه توتنهام هوتسبر
لتحقيق فوز تاريخي على حساب تشلسي
في عقر داره «ستامفورد بريدج» بنتيجة
( )3-1خــال «ديــربــي لندن» الــذي جمعهما
ضمن منافسات الـجــولــة الـ ــ 32مــن ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم «البريميرليغ».
انـتـهــى ال ـشــوط األول بـهــدف فــي كــل شبكة
حـيــث ت ـقــدم أص ـحــاب األرض فــي النتيجة
بـ ــرأس امل ـهــاجــم اإلس ـب ــان ــي ألـ ـب ــارو مــوراتــا
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،30ب ـعــدمــا اس ـت ـغــل ال ـخ ــروج
الخاطئ للحارس الفرنسي هوغو لوريس
في اإلمساك بعرضية فيكتور موسيس من
اليمني ليحول الكرة في الشباك ،مع العلم أن
أخطاء لوريس قد تخيف جماهير منتخب
ب ــاده قـبــل ان ـطــاق ك ــأس الـعــالــم  2018في
روسـيــا الصيف املـقـبــل ،خــاصــة أنــه ارتكب
العديد من الهفوات في املوسم الحالي.
وعندما كان الشوط يلفظ أنفاسه األخيرة
أيقظ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن
املـلـعــب بـتـســديــدة صــاروخـيــة بـعـيــدة املــدى

ماالغا «المتذيل» يفاجئ فياريال
سجل ماالغا ،متذيل ترتيب الليغا ،مفاجأة من العيار الثقيل بعدما فاز على
ضيفه فياريال بهدف نظيف ،بينما خيم التعادل السلبي على مباراة إيبار
وريــال سوسييداد في املواجهتني اللتني أقيمتا في ختام الجولة ال ــ 30من
الــدوري اإلسباني لكرة القدم .وعلى ملعب «ال روساليدا» جاء هدف اللقاء
الوحيد في الدقيقة  37وحمل توقيع غونزالو كاسترو من نقطة الجزاءُ .ويعد
هذا هو االنتصار األول للفريق «األندلسي» ،الرابع هذا املوسم ،بعد  17جولة
متتالية لم يعرف خاللها طريقًا للفوز .إال أن وضــع ماالغا لم يتغير في
جدول الترتيب حيث ما زال قابعًا في املؤخرة برصيد  17نقطة .في املقابل،
توقفت انتصارات فريق «الغواصات الصفراء» خالل الجولتني املاضيتني
ليتجمد رصيده عند  47نقطة في املركز الخامس ،املؤهل مباشرة للدوري
األوروب ــي ،الــذي بــات مهددا بفقدانه خــال الـجــوالت القادمة بعدما تقلص
الفارق مع مالحقه إشبيلية ،السادس ،لنقطة وحيدة.

قبل بداية المواجهة في بيروت (العربي الجديد)

امل ـشــاركــة فــي الـبـطــولــة يسيطر عـلــى امل ــدرب
َ
والالعبني .فصول املعاناة التي توقفت مع
الوصول إلى مدينة سيئون (جنوب اليمن)
مطارها إلى القاهرة سرعان ما
والتوجه عبر
ُ
استؤنفت ،بعدما فقدت إحدى حقائب السفر
ليتأخر وصولها يومًا إلى مطار بيروت ،ما
سبب عامل توتر إضافيًا للفريق ،نظرًا ألنها
تـحـتــوي عـلــى املــابــس الــريــاضـيــة واألحــذيــة
الخاصة بالفريق.
كــذلــك يـتـحــدث املـ ــدرب سـلـطــان ع ــن اإله ـمــال
الرسمي الذي حال دون حصول الفريق على
أي دعــم مــالــي بــذريـعــة عــدم وج ــود ميزانية،

على الرغم من تقديم طلب رسمي من االتحاد
إل ــى وزي ــر الــريــاضــة ف ــي حـكــومــة الـحــوثـيــن
حسن زيد ،في حني أكد األخير ،بعد التواصل
م ـعــه ،أن ــه سـيـتــم تـعــويــض ال ـفــريــق والـتـكـفــل
بنفقاته حال عودته.
ويشير سلطان إلى أن سفر الفريق إلى لبنان
للمشاركة في البطولة ،التي افتتحت في 26
ُ
مارس /آذار  2018وتجرى على مالعب نادي
الغولف اللبناني ،لــم يكن ممكنًا لــوال تكفل
أحــد «فــاعـلــي الـخـيــر» ،لــم يــذكــر اسـمــه ،بدفع
تــذاكــر الـسـفــر امل ـق ــدرة بـنـحــو  325أل ــف ريــال
(نحو  650دوالرًا) مــن سيئون إلــى القاهرة

انتصار ٌ تاريخي لتوتنهام على تشلسي في ستامفورد بريدج
سجل أهداف توتنهام
في المباراة كل من
الدنماركي إريكسن
واإلنكليزي ديلي آلي
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ل ـ ــم يـ ــرهـ ــا أحـ ـ ـ ــد ،إال وهـ ـ ــي تـ ـع ــان ــق ش ـب ــاك
األرجنتيني ويـلــي كاباييرو ليعدل الكفة
لتوتنهام ،فيما وقف الحارس متفرجًا غير
قادر على الحراك.
ٍ
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،ك ــان الـتـفــوق حليف
توتنهام الذي استطاع أن يفرض أسلوبه
على تشلسي ،ليتمكن مــن إضــافــة الهدف
الثاني في الدقيقة  62بواسطة نجمه ديلي
أل ــي الـ ــذي اس ـت ـغــل ت ـمــريــرة طــوي ـلــة رائ ـعــة
مــن إيــريــك دايــر لينطلق بالكرة ويسكنها
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك لـ ـحـ ـظ ــة خ ـ ـ ـ ــروج ك ــاب ــايـ ـي ــرو
للتصدي له.
ول ـ ــم ت ـك ــد ت ـم ــر س ـ ــوى أرب ـ ـ ــع دقـ ــائـ ــق حـتــى
اسـتـطــاع أل ــي أن يضيف هــدفــه الشخصي
ً
الثاني والـثــالــث لفريقه ،مستغال االرتـبــاك
الدفاعي داخل منطقة جزاء أصحاب األرض
ليسدد كرة أرضية استقرت داخل الشباك.
وضـ ـ ــرب رجـ ـ ــال األرج ـن ـت ـي ـن ــي مــاوري ـس ـيــو
بوكيتينو أكـثــر مــن عصفور بحجر بهذه
النتيجة ،إذ إن هذا هو الفوز األول لتوتنهام
ع ـلــى «ال ـب ـل ــوز» ع ـلــى مـلـعـبـهــم م ـنــذ تغيير

المدرب اإليطالي
أنطونيو كونتي قد يغادر
نهاية الموسم

الـبـطــولــة لشكلها الـحــالــي «الـبــريـمـيــرلـيــغ»
في  ،1992بينما يعود تاريخ آخر انتصار
ل ـل ـف ــري ــق ع ـل ــى هـ ـ ــذا امل ـل ـع ــب فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
ً
اإلنكليزية إجماال ملوسم (.)90-1989
ك ـمــا أن الـ ـف ــوز ي ــؤم ــن م ــوق ــع تــوت ـن ـهــام في
امل ــرك ــز ال ــراب ــع امل ــؤه ــل ل ـ ــدوري األب ـط ــال في
امل ــوس ــم امل ـق ـبــل ب ـعــدمــا أص ـب ــح رص ـي ــده 64
نقطة ،بفارق نقطتني خلف ليفربول الثالث،
م ــع تـبـقــي مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة لـتــوتـنـهــام أم ــام
نيوكاسل أي مــا يعني قــدرتــه على خطف
املركز الثالث من «الريدز».
في املقابل ،تجرع رجال اإليطالي أنطونيو
كــونـتــي خـســارتـهــم الـتــاسـعــة ه ــذا املــوســم،
ال ــرابـ ـع ــة ع ـل ــى م ـل ـع ـب ـهــم ،ل ـي ـت ـج ـمــد رص ـيــد
الفريق عند  56نقطة ،له مباراة مؤجلة أمام
هدرسفيلد تاون ،في املركز الخامس.
ولم تتوقف خسائر حامل لقب البريميرليغ
عـنــد ه ــذا ال ـحــد ب ــل إن حـظــوظــه تـضــاء لــت
ك ـث ـي ـرًا ف ــي احـ ـت ــال أح ـ ــد املـ ــراكـ ــز املــؤه ـلــة
ل ــدوري األب ـطــال ،بعد أن اتـســع ال ـفــارق مع
«السبيرز» لثماني نـقــاط ،كما أنــه أصبح
مـ ـه ــددًا بـ ـفـ ـق ــدان م ــرك ــزه الـ ـح ــال ــي ،ب ـعــدمــا
تقلص الفارق مع مالحقه أرسنال لـ 5نقاط
ف ـقــط م ــع تـبـقــي س ـبــع م ـب ــاري ــات لـكـلـيـهـمــا،
وبــالـتــالــي فــإن عــدم الـتــأهــل للتشامبيونز
سـيـكــون ضــربــة قــويــة للبلوز وجـمــاهـيــره،
مع العلم أن كونتي قد يترك الدفة الفنية
نهاية املوسم الحالي.
(إفي)

ومن ثم من القاهرة إلى بيروت ،في حني تم
توفير بقية املصاريف غير املغطاة من قبل
منظمي البطولة من حجز في الفندق ،نتيجة
اضطرارهم للوصول قبل يومني من املوعد
امل ـحــدد للبطولة ،بــاإلضــافــة إلــى املـصــاريــف
الشخصية على نفقة عائلة الالعبني.
وحــالــت ه ــذه الـنـفـقــات دون مـشــاركــة الــاعــب
الثالث بسبب عجزه عن تأمني كلفة السفر إلى
بيروت ،لتكون بذلك البعثة اليمنية املشاركة
فــي البطولة األقــل ع ــددًا ،إن لناحية الالعبني
األساسيني أو لناحية املرافقني .ويؤكد املدرب
سلطان في هذا اإلطار أن غياب الالعب الثالث

أثــر سلبًا على الفريق وفــرصــه فــي املباريات
املختلفة التي لعبها ،ألن عماد وخليل كانا
مضطرين للمشاركة في جميع املباريات ،ولم
يكن هـنــاك مــن مـجــال لنيل أي منهما قسطًا
م ــن ال ــراح ــة ،ع ـلــى ع ـكــس م ــا ح ـصــل م ــع بقية
الفرق التي تشارك بثالثة العبني .كذلك يؤكد
سلطان أنــه لــو توفر االهـتـمــام والــدعــم املالي
لكان فريقه قد تمكن من الوصول إلى بيروت
كاف يتيح التدرب واالستعداد ،نظرًا
قبل وقت ٍ
ُ
إلــى أن املــاعــب التي تـخــاض عليها البطولة
ترابية على عكس طبيعة املالعب في اليمن.
ويشرح الالعب عماد في حديثه مع «العربي

الـجــديــد» كيفية تأثير ذلــك بقوله «كــل شيء
مختلف .على أرضية امللعب في اليمن تكون
الـكــرة بطيئة هنا الـكــرة ســريـعــة ،ونـحــن غير
معتادين على ذلك .لو تدربنا أكثر على هذه
األرضية لكان األداء مختلفًا لألفضل».
ويـ ــؤكـ ــد عـ ـم ــاد أن ـ ــه س ـع ـي ــد ب ــاملـ ـش ــارك ــة فــي
الـبـطــولــة ،عـلــى الــرغــم مــن ال ـظ ــروف ،متمنيًا
لو أنها كانت أفضل ،وتحديدًا لو كان مطار
صـنـعــاء مـفـتــوحــا ،لـيــس ألن ه ــذا األم ــر كــان
ّ
سيحد من الرحلة الشاقة فقط بل ألنــه كان
سيتيح ل ــوال ــده الـحـضــور أي ـضــا إل ــى لبنان
لدعمه معنويًا.

ديوكوفيتش والمدربون ...من الصفر إلى القمة
يعتبر النجم الصربي نوفاك
ديوكوفيتش من أفضل
الالعبين في العالم ،لكنه
تراجع مؤخرًا
حسين غازي

ازدادت مـ ـع ــان ــاة الـ ـنـ ـج ــم الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش يـ ــومـ ــا بـ ـع ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـطـ ــارده
ّ
ـدب وصــوب ،إصابات وآالم
املشاكل من كــل حـ ٍ
ٌ
وضغوطات وإعالم .حديث عن تضاؤل فرص
ع ــودة قــوتــه الـخــارقــة مــن جــديــد ،رافـقـهــا خبر
سيئ لعشاقه بوضع األميركي أندري أغاسي
النقطة األخيرة في القصة بينهما .كان أغاسي
يعمل مدربًا لديوكوفيتش في الفترة املاضية،
ورغم خبرته الكبيرة لم ينجح في جعله يعود
إلى منصات التتويج ،قد يكون السبب بالفعل
ذهنيًا ونفسيًا ،مشكلة الصربي أنه فقد القدرة
على تجاوز أسهل الخصوم.
برسالة قصيرة عبر شبكة «إي إس بي إن»
أعلن أغاسي صاحب الــ 47عامًا فك ارتباطه
ً
مــع نــولــي قــائــا« :حــاولــت املـســاعــدة بأفضل
طريقة ،لكننا كنا متفقني على عدم التفاهم،
أتمنى له األفضل في الفترة الـقــادمــة» ،ومع
ه ــذه ال ـك ـل ـمــات ان ـضــم األم ـي ــرك ــي إل ــى قــائـمــة
املدربني السابقني لديوكوفيتش.

الفترة األولى

كانت العبة التنس وكرة اليد السابقة يليان
غينزيتش ،هي التي اكتشفت الالعب الصربي
نوفاك ديوكوفيتش حني كان صغيرًا بني فترة
 ،1996-1993ووضعته على الطريق الصحيح،
وه ــي ال ـتــي درب ــت ف ــي مـسـيــرتـهــا ال ـعــديــد من
األس ـمــاء عـلــى غ ــرار مونيكا سيليز وغ ــوران
إيفانزيفيتشُ ،يذكر أنها ولدت يوم  9أكتوبر
 1936وت ــوف ـي ــت س ـن ــة  .2013وج ـ ــاء بـعــدهــا
نيكوال بيليتش ،العــب تنس كــرواتــي سابق
عمل مع ديوكوفيتش حني كان بعمر  12عامًا،
وذلك حني انضم سنة  1999لألكاديمية التي
كــان قــد أسسها فــي أملــانـيــا ،وهـنــاك استطاع
التطور بشكل كبير والـفــوز بعمر ال ــ 14عامًا
بـلـقــب أوروبـ ـ ــا ل ـل ـفــردي والـ ــزوجـ ــي .بــال ـعــودة
إل ــى بـيـلـيـتــش الـ ــذي يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر حــالـيــا
 ،79فقد عمل على تطوير مهارة نولي ،وهو
الـ ــذي يـمـتـلــك خ ـبــرة ك ـب ـيــرة ،إذ ب ــدأ مسيرته
االحترافية عام  1968واعتزل سنة  1978وكان
أفضل ترتيب له املرتبة السادسة عامليًا.
ثــم خـلـفــه دي ـجــان بـيـتــروفـيـتــش ،وه ــو العـ ٌـب
صــربــي ســابــق أفـضــل إنـجــاز لــه كــان احتالل
املــرتـبــة الـ ــ 157عامليًا سنة  ،2000ويبلغ من
العمر حاليًا  39عامًا ،وهو الذي أشرف على
تدريب ديوكوفيتش حني كان األخير بعمر
ال ـ ــ 16ع ــام ــا ،وم ــع مـ ــرور ال ــوق ــت اس ـت ـطــاع أن
يقوده من املــراكــز املتأخرة إلــى قائمة الــ100
األوائل عامليًا في موسم واحد .2005-2004
تسلم املـهـمــة بـعــدهــا ري ـك ــاردو بـيــاتــي ،وهــو

مدرب تنس إيطالي بدأ هذه الرحلة بعمر 20
عامًا ،وأشرف على العديد من الالعبني على
غرار إيفان ليوبيزيتش وريتشارد غاسكيه
وميلوس راونتش ،كما عمل في فترة -2005
 2006مـ ــع دي ــوك ــوف ـي ـت ــش حـ ــن ك ـ ــان بـعـمــر

الثامنة عشر ،لكنهما انفصال بعدما رفض
اإليطالي العمل وااللتزام معه بشكل دائم.
ماريان فيدا وما بعده

فـيــدا الع ــب تـنــس سـلــوفــاكــي ســابــق يبلغ من

ديوكوفيتش يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا (آل بيلو)Getty/

العمر حاليًا  53عامًا ،أفضل إنجاز له في عالم
التنس كان الوصول للمرتبة الـ 34عامليًا سنة
 ،1987وهو الذي اعتزل اللعة سنة .1994
أشـ ــرف ف ـي ــدا ع ـلــى ت ــدري ــب ديــوكــوف ـي ـتــش من
عــام  2006حتى  2017وكــان شاهدًا على أبرز
إنجازاته وصعوده إلى منصة التتويج وحقق
معه العديد مــن األلـقــاب فــي جميع البطوالت
الكبرى ووصل لصدارة التصنيف العاملي.
خالل فترة تواجد فيدا إلى جانب ديوكوفيتش
أشرف عليه بعض املدربني ،نذكر منهم مارك
وودفوردي ،الالعب األسترالي السابق والذي
يبلغ مــن العمر حاليًا  52عــامــا ،بــدأ مسيرته
عام  1984واعتزل سنة  ،2000عمل مع نولي
في عام  2007قبل أن ينفصل عنه .وفي موسم
 2010-2009ت ــدرب الـنـجــم ال ـصــربــي عـلــى يد
األميركي تــود مــارتــن ،وهــو الــذي ولــد يــوم 8
يوليو /حزيران  1970ويبلغ من العمر حاليًا
 47عامًا ،بدأ مسيرته عام  1990واعتزل سنة
 ،2006وأبــرز إنجاز له كــان الــوصــول لنهائي
بطولة أستراليا وأميركا املفتوحة.
في عام  2013بدأ بوريس بيكر تدريب نوفاك
ديوكوفيتش ،وتـحــول فيدا حينها إلــى أحد
العاملني في الطاقم الفني ،وبقي األملاني مع
نــولــي حـتــى عــام  ،2016وســاهــم فــي تتويجه
فــي ع ــدة أل ـقــاب فــي ال ـغــرانــد ،ك ــان أبــرزهــا في
روالن غ ــاروس عـلــى املــاعــب الـتــرابـيــةُ .يــذكــر
أن ديــوكــوف ـي ـتــش اس ـت ـعــان م ــؤخ ـرًا بــالــاعــب
ال ـت ـش ـي ـكــي ال ـس ــاب ــق راديـ ـ ــك سـتـيـبــانـيــك لكي
يشرف عليه إلى جانب أغاسي.
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صورة في خبر

تقرير
تشتعل المنافسة وتصل ذروتها مع دخول مسابقة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم منعطفا أكثر إثارة ،إذ تنطلق منافسات الدور ربع النهائي
ألغلى الكؤوس األوروبية على صفيح ساخن من خالل مواجهات نارية ال
تقبل القسمة ،والكل فيها يريد مواصلة الطريق لباقي األدوار النهائية

إيسنر بطل ميامي
أحــرز األمـيــركــي جــون إيسنر املصنف الــرابــع عشر لقب بطل دورة ميامي األميركية
الدولية في كرة املضرب ،ثاني دورات املاسترز لأللف نقطة ،بفوزه على األملاني ألكسندر
زفيريف الخامس  )7-4( 7-6و 4-6و 4-6في املباراة النهائية .وهو اللقب األول إليسنر
في رابع نهائي في دورات املاسترز لأللف نقطة بعدما خسر  3مرات في أنديان ويلز
األميركية  2012أمام روجيه فيدرر ،وفي سينسيناتي  2013أمام رافايل نادال ،وباريس
 2016أمــام م ــوراي .وتــوج العمالق األميركي عــروضــه الرائعة فــي ميامي واحـتــاج إلى
ساعتني و 29دقيقة للتخلص من عقبة األملاني.

دوري
أبطال أوروبا
محمد السعو

ت ــدور عـجـلــة الـ ــدور رب ــع النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبــا
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم
الثالثاء بانطالق السباق نحو نصف نهائي
البطولة األكثر متابعة ،إذ ستقام مواجهتان
مـثـيــرتــان ف ــي ذهـ ــاب دور الـثـمــانـيــة األولـ ــى،
تجمع يوفنتوس وريــال مدريد في تورينو،
ويحل بايرن ميونخ ضيفا على إشبيلية في
إسبانيا ،بينما يستقبل برشلونة األربعاء
روم ــا ،ويـحــل مانشستر سيتي ضيفا على
ليفربول .ويشهد دور الثمانية تأهل ثالثة
فرق إسبانية ،هي ريــال مدريد حامل اللقب
وبرشلونة وإشبيلية ،وفــريـقــان إنكليزيان
هما مانشستر سيتي وليفربول ،ومثلهما
من إيطاليا يوفنتوس وروما فضال عن فريق
أملاني وهو العمالق بايرن ميونخ إذ تهيمن
الكرة اإلسبانية على ربع النهائي بمشاركة
ثالثة فرق للعام السادس على التوالي.
اليوفي يتحسب من ريال مدريد

بعد عشرة أشهر من نهائي كارديف بنسخة
البطولة الـعــام املــاضــي ،يلتقي ري ــال مدريد
ويوفنتوس مجددا في لقاء بــات كالسيكيا
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ريال مدريد ضيفًا ثقيًال
على اليوفي والبافاري
يطمع بإشبيلية
ف ــي «ال ـت ـشــام ـب ـيــونــزل ـيــغ» ق ـبــل أن يحتضن
ملعب «سانتياغو برنابيو» مواجهة العودة
في األسبوع املقبل .وستكون هذه املواجهة
ال ـ ــ 20ب ــن ال ـفــري ـقــن ،فــرصــة لـلـثــأر بالنسبة
ليوفنتوس الذي خسر نهائي عام -4( 2017
 ،)1وكانت هذه الخسارة الثانية في نهائي
لـيــوفـنـتــوس أمـ ــام ريـ ــال م ــدري ــد بـعــد نسخة
 1998عندما سقط بهدف نظيف.
وم ــع ذل ــك ف ــإن يــوف ـن ـتــوس ت ـفــوق دائ ـم ــا في
املــواجـهــات اإلقصائية املكونة مــن مباراتني
وت ـحــديــدا ف ــي أربـ ــع مـ ــرات وكـ ــان آخ ــر فــريــق
يطيح بــريــال مــدريــد فــي الـبـطــولــة وذل ــك في
نصف نهائي موسم .2015-2014
ويـخــوض اليوفي مـبــاراة الــريــال فــي واحــدة
مــن أزه ــى لـحـظــاتــه ،فـهــو لــم يخسر مـنــذ 23
مـبــاراة إذ انتصر في  14مـبــاراة وتـعــادل في
ت ـســع .وت ـعــد هــزيـمـتــه بـهــدفــن دون رد أمــام

يوفنتوس يتفوق على الريال

يتفوق يوفنتوس اإليطالي ،الذي سيواجه ريال مدريد على الفريق
الملكي في آخر أربع مواجهات إقصائية من ذهاب وإياب بينهما في
أعوام  1996و 2003و 2005و .2015وإجماال ،تواجه الفريقان في 19
مناسبة ،حيث فاز الميرينغي في تسع منها وانتصر اليوفي في ثمان،
باإلضافة لتعادلين .وكان اليوفي قد وصل لنهائي النسخة الماضية
( )17-2016وخسره أيضا أمام الريال هذه المرة بنتيجة  ،1-4وسيكون
أمام فرصة أخرى للفوز بالبطولة القارية.

بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري األبطال
في أبريل/نيسان  2012آخــر هزيمة له على
أرض ــه وال ــوح ـي ــدة حـتــى اآلن ل ــه ف ــي أوروب ــا
ب ـم ـل ـع ـبــه ال ـج ــدي ــد «م ـل ـع ــب ي ــوف ـن ـت ــوس» أو
«أليانز ستاديوم».
وتبدو املباراة فرصة جديدة ملواجهة أخرى
بــن ح ــارس وقــائــد يــوفـنـتــوس ،جانلويجي
بـ ـ ــوفـ ـ ــون وب ـ ـ ــن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رونــالــدو ،نجم فريق ريــال مــدريــد اإلسباني
ال ــذي يعتبر أكـثــر مــن ط ــرق شـبــاك الـحــارس
املخضرم .ووصف بوفون منافسه املدريدي
ف ــي رب ــع نـهــائــي دوري األبـ ـط ــال ،بــ«الـفــريــق
الـعــريــق والـتــاريـخــي» واملــرشــح األوف ــر حظا
للمرور لنصف نهائي «التشامبيونز».
وأك ـ ــد ال ـ ـحـ ــارس الـ ـعـ ـم ــاق فـ ــي ت ـصــري ـحــات
تليفزيونية« :ندرك أن مواجهة الريال صعبة
ل ـل ـغ ــاي ــة .ل ـس ـنــا م ــرش ـح ــن ل ـل ـتــأه ــل لـنـصــف
النهائي ،ولكن نريد القتال على حظوظنا».
وأض ـ ــاف صــاحــب الـ ـ ــ 40عــامــا «إن ـه ــا م ـبــاراة
لـلـمـتـعــة أم ـ ــام ف ــري ــق ع ــري ــق فـ ــاز ع ـل ـي ـنــا فــي
نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،وس ـ ـنـ ــرى إن ك ــان
بإمكاننا تغيير التوقعات» .كما شــدد قائد
«اآلتــزوري» على ضــرورة اتحاد الجميع من
أجل دعم الفريق ،وذلك بعد إطالق الجماهير
لصافرات االستهجان ضــد عــددا مــن العبي
«البيانكونيري» خالل مباراة ميالن.
وأوضح «لقد أخطأت في ركلة ركنية والحظت
ق ـل ـيــا غ ـض ــب ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ون ـف ــس األمـ ـ ــر مــع
كيلليني عـنــد تشتيت إح ــدى ال ـك ــرات .يجب
أن تكون الجماهير دائما إلــى جانب الفريق.
ه ــذه هــي اللحظة املـنــاسـبــة ملـ ــؤازرة الالعبني
ألن ـن ــا ومل ــوس ــم آخ ــر نـحـتــل صـ ـ ــدارة الـ ـ ــدوري،
وبلغنا نهائي الكأس ،كما أننا سنخوض ربع
النهائي أم ــام ري ــال مــدريــد» .مــن جهته ،حذر
اإليطالي ماسيمليانو أليغري ،املــديــر الفني
ليوفنتوس من خطورة ريال مدريد اإلسباني،
م ــؤك ــدا ب ــأن ال ـفــريــق امل ـل ـكــي ال ي ـح ـتــاج ســوى
«ل ـثــاث ت ـمــريــرات» مــن أج ــل تشكيل خـطــورة
عـلــى أي مـنــافــس .كـمــا نـفــى ألـيـغــري أفضلية
فريقه عندما يــواجــه امليرينغي فــي مباراتي
ذهاب وإياب عن مواجهته في مباراة وحيدة.
وق ــال فــي ه ــذا ال ـصــدد «فــرصــك تصبح قليلة
عندما تــواجــه أفـضــل فــريــق فــي الـعــالــم .يجب
علينا الحذر عندما نفقد الكرة ،ألنهم بثالث
تمريرات فقط يمكنهم الوصول ملناطقك».
بايرن ميونخ واختبار «أندلسي»

وف ــي نـفــس تــوقـيــت م ـب ــاراة الـيــوفــي وال ــري ــال،
يـ ـت ــواج ــه إش ـب ـي ـل ـي ــة وب ـ ــاي ـ ــرن مـ ـي ــون ــخ عـلــى
ملعب «ســانـشـيــز ب ـيــزخــوان» ،فيما تـعــد أول
م ـشــاركــة لـلـفــريــق اإلس ـبــانــي ف ــي رب ــع نهائي
«الـتـشــامـبـيــونــزلـيــغ» م ـنــذ  60عــامــا واملـهـمــة
حاليا تجاوز الفريق البافاري بعدما استطاع
أن يطيح بمانشستر يونايتد في دور الـ.16
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـعــد هـ ــذه امل ـش ــارك ــة ال ـســاب ـعــة

على هامش الحدث
الغاني بواتينغ يخضع لجراحة ناجحة في الوجه
خضع الغاني إيمانويل بواتنغ مهاجم ليفانتي لجراحة ناجحة لعالج كسر في القوس
الوجني األيسر خالل مباراة فريقه أمام جيرونا في الجولة الـ 30من الــدوري اإلسباني
لـكــرة ال ـقــدم .وأص ـيــب بــواتـيـنــغ بـعــد تـعــرضــه لـضــربــة قــويــة مــن الع ــب جـيــرونــا رامــالـيــو.
وعقب اإلصابة ،نقل الالعب الغاني ألحد مستشفيات جيرونا حيث خضع للعديد من
الفحوصات الطبية وتم نقله إلى مدينة فالنسيا حيث خضع للجراحة .ومن املتوقع أن
تستمر فترة تعافي بواتينغ لحوالي أربعة أسابيع.

عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي لـ ـلـ ـب ــاي ــرن فـ ــي ربـ ـ ــع ن ـهــائــي
«التشامبيونزليغ» .وهــذه املــرة األولــى التي
يلتقي فيها البايرن وإشبيلية ،لكن الحظ ال
يحالف الفريق البافاري مع الفرق اإلسبانية
التي أطــاحــت بــه مــن البطولة فــي آخــر أربعة
مواسم .ويعتبر أشبيلية من الفرق األضعف
املتبقية في دوري أبطال أوروبا لكن تعادله
املثير  2-2فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي مــع ضيفه

ب ــرش ـل ــون ــة املـ ـتـ ـص ــدر ج ـ ــاء ب ـم ـثــاب ــة ت ـحــذيــر
لبايرن ميونيخ بطل أملانيا.
واقـتــرب الفريق األنــدلـســي مــن أن يصبح أول
ف ــري ــق ي ـه ــزم بــرش ـلــونــة ف ــي الـ ـ ــدوري املـحـلــي
ودوري األبطال هذا املوسم قبل أن تهتز شباكه
م ــرت ــن ع ــن ط ــري ــق ل ــوي ــس س ــواري ــز وال ـبــديــل
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ف ــي غ ـض ــون دق ـي ـقــة واح ـ ــدة.
وأشاد فينشنزو مونتيال مدرب أشبيلية بأداء

العبيه رغم شعوره باإلحباط لعدم الفوز ومن
ثــم الـحـصــول عـلــى دفـعــة معنوية كـبـيــرة قبل
مواجهة ضيفه بطل أملانيا.
وق ــال امل ــدرب اإلي ـطــالــي« :أن ــا فـخــور بفريقي
وبــالــروح الـتــي ظهر بـهــا ،لكن علينا تقديم
أداء أف ـضــل وال ـع ـمــل عـلــى الـتـهــديــف عـنــدمــا
تـتــاح لـنــا الـفــرصــة لــذلــك .سنحت لـنــا فــرص
ل ـح ـســم الـ ـف ــوز ول ــأس ــف ل ــم ن ـف ـع ــل» .وح ــث

مونتيال العبيه على اللعب بنفس الطريقة
ف ــي مــواج ـهــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ب ـطــل أوروبـ ــا
خمس مرات وتوخي الدقة أمام املرمى قائال
«هذا درس مهم قبل مواجهة دوري األبطال.
«علينا تقبل هذه النتيجة والسعي للتحسن.
علينا أال نرضى بما قدمناه .وأنا فخور بما
قدمه الالعبون لكن ال يمكننا تحمل إهــدار
مثل هذه املباريات مرة أخرى».

مواجهة مكررة
بين ريال مدريد
ويوفنتوس
(اتسوكا هارا/
)Getty

وجه رياضي

فرنسيسكو روفيتي
العب إسباني سابق
ٌ
دافع عن ألوان
العديد من األندية
على غرار برشلونة
وإسبانيول وفالنسيا

حـقــق فــرنـسـيـسـكــو خــواك ــن بـيــريــز روف ـي ـتــي ال ـعــديــد من
األل ـق ــاب ف ــي مـسـيــرتــه ،وه ــو الـ ــذي ول ــد ي ــوم  20نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني عام  1976ويبلغ من العمر حاليًا  41عامًا.
شغل روفيتي مركز الجناح املهاجم ،بعدما بــدأ ممارسة
كرة القدم في فريق أتلتيكو بينيجوزار في بلدة بني يوسف
اإلسبانية التي تقع جنوب شرق البالد في مقاطعة إلياكنتي.
هناك في صفوف الفئات العمرية تدرب على لعب كرة القدم
وحــاول تطوير مهاراته وإبــرازهــا أمــام الكشافني اإلسبان،
وبالفعل جــذب الالعب أنظار القائمني على نــادي برشلونة
«ال ماسيا» في سنة  1992حني كان بعمر الستة عشر عامًا.
بـعــد ث ــاث س ـنــوات فــي الـفـئــات الـعـمــريــة ،انـتـقــل لـلـعــب في
الفريق الثالث سنة  1995بعمر ال ــ ،19فخاض  12مباراة
أهداف لينتقل إلى الفريق األول في العام ذاته،
وسجل ثالثة
ٍ
فبقي هناك حتى عام  1997وشارك في  45مباراة ،ومثل

لقاء واحــد عام  1996لكنه لم
الفريق الكتالوني األول في ٍ
ينجح في إثبات نفسه والبقاء هناك.
ف ــي سـنــة  ،1997رح ــل إل ــى نـ ــادي تــول ـيــدو وق ـضــى في
صـفــوفــه مــوسـمــا واح ـ ـدًا حـتــى  ،1998فـسـجــل خمسة
أهــداف في  38مباراة ليغادر بعدها إلــى ريــال مايوركا،
لكنه لم يدافع عن ألوانه سنة  1999حني أعير لنادي مالقا،
ومع األخير لعب  20مباراة وأحرز خمسة أهداف ،قبل أن
ً
يشتريه في العام ذاته ،ليستمر معه حتى  2001مسجال
تسعة أهداف في  65لقاء.
وكــانــت النقلة النوعية فــي مسيرة روفـيـتــي االنـتـقــال إلى
نــادي فالنسيا الــذي تألق بصحبته مــن عــام  2001حتى
 ،2006فسجل  13هدفًا في  132مباراة وتوج بلقب الدوري
اإلسباني في مناسبتني وحمل لقب الدوري األوروبي على
حساب مرسيليا في موسم  2004-2003بهدفي فيثنتي

وميستا في النهائي ،ليعود ويحصد لقب كــأس السوبر
األوروبي على حساب بورتو البرتغالي.
غ ـ ــادر ب ـعــدهــا فــرنـسـيـسـكــو لـ ـن ــادي إس ـب ــان ـي ــول ولـعــب
بصحبته مــن  2006حتى  ،2009وأح ــرز هدفًا فــي 57
م ـبــاراة وك ــان قريبًا مــن تحقيق لقب ال ــدوري األوروب ــي
لكنه خسر في النهائي أمــام مواطنه إشبيلية بضربات
ال ـتــرج ـيــح  1-3ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ــوق ــت األص ـل ــي بــال ـت ـعــادل
اإليجابي بهدفني ملثلهما.
وفـ ــي عـ ــام  ،2009ح ــط فــرنـسـيـسـكــو رح ــال ــه ف ــي ن ــادي
هيركوليس واعتزل عــام  2011بعدما خــاض  46مباراة.
وهــو الــذي مثل منتخب بــاده تحت  16عامًا في  19لقاء
وكذلك تحت  18عامًا وتوج بلقب أمم أوروبا لتلك الفئة على
حساب إيطاليا ،يومها فاز الروخا بأربعة أهداف لواحد.
(العربي الجديد)

كافاني هداف النهائيات في البطوالت الفرنسية
س ـج ــل م ـه ــاج ــم ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان،
األوروغــوايــانــي إديـنـســون كــافــانــي ،عشرة
أهداف في ثماني نهائيات خاضها في كأس
الرابطة الفرنسية لكرة القدم وكأس فرنسا،
ليصبح بذلك هداف النهائيات في البطوالت
امل ـح ـل ـيــة .وبـ ـف ــوز ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
بكأس الرابطة الفرنسية على ملعب «بوردو
الجديد» بفضل ثالثية في مرمى موناكو،
سجل منها كافاني اثنتني ،توج «املاتادور»
بلقبه الـ ــ 16مــع ن ــادي الـعــاصـمــة الفرنسية
منذ انضمامه لباريس في  2013قادما من
نابولي اإليـطــالــي .وبالثنائية التي سجلها
أمـ ــس ،أص ـبــح كــافــانــي ( 31ع ــام ــا) ه ــداف
النهائيات في البطوالت الفرنسية املحلية،
متغلبًا بذلك على البرتغالي بــدرو باوليتا
والبرازيلي راي (كالهما العـبــان سابقان فــي الـنــادي الباريسي) .وسجل كافاني في
مرمى موناكو ثنائيته الرابعة في نهائيات كأس الرابطة الفرنسية ،بعد تلك التي هز بها
شباك ليون ( )1 - 2في عام  ،2014ثم باستيا (بأربعة أهداف نظيفة في  )2015وأخرى
أمام موناكو ( 1 - 4في .)2017
برشلونة على بعد مباراة من معادلة رقم ريال سوسييداد
بعد تعادله بهدفني ملثلهما أمــام إشبيلية فــي الجولة ال ــ 30مــن ال ــدوري اإلسـبــانــي ،بات
برشلونة على بعد مباراة واحدة دون هزيمة ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم ريال
سوسييداد منذ نحو  38عامًا وهو خاض أكبر عدد املباريات في الليغا دون هزيمة.
وبتعادله خاض برشلونة  37مباراة في الليغا دون أن يتذوق طعم الهزيمة بواقع  30هذا
املوسم وسبع في املوسم السابق حينما كان الفريق تحت إمــرة املــدرب لويس إنريكي
مارتينيز .وتعود آخر هزيمة لبرشلونة في البطولة املحلية إلى الثامن من أبريل/نيسان
 2017عندما سقط في ملعب ال روساليدا أمام ماالغا بهدفني نظيفني.
ناتشو يخضع لفحوصات طبية
ينتظر مدافع ريال مدريد ،ناتشو فرنانديز
م ـعــرفــة ح ـجــم إصــاب ـتــه ال ـت ــي تـسـبـبــت في
ان ـس ـحــابــه م ــن م ــواج ـه ــة الس ب ــامل ــاس في
الـجــولــة ال ـ ــ 30مــن ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي لكرة
الـ ـق ــدم ،لـحـســم م ــا إذا ك ــان سـيـتـمـكــن من
اللحاق بمباراة فريقه أمــام يوفنتوس في
ذهاب ربع نهائي دوري األبطال األوروبــي.
وس ـ ـت ـ ـحـ ــدد ال ـ ـف ـ ـحـ ــوصـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
سيخضع لها ناتشو ما إذا كان قد تعرض
ألول إصابة في مسيرته ،بعد أن خرج من
ملعب «جــران كناريا» (د )28.إثر تعرضه
ملشكلة في أوتار الركبة .ووفقًا لنتائج الفحوصات ،سيتحدد ما إذا كان سيتمكن املدافع
من السفر مع فريقه لتورينو أم سيتعني عليه البقاء في مدريد للتعافي من اإلصابة.
اختيار التركي شاكير حكمًا لمباراة يوفنتوس وريال مدريد
اختار االتحاد األوروبي لكرة القدم الحكم التركي جونيت تشاكر إلدارة املباراة املقررة
بني يوفنتوس وريــال مدريد في ذهــاب ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا .وتشاكر حكم
دولي منذ  2007وهو أحد من وقع عليهم االختيار للتحكيم في مونديال روسيا ،وقد أدار
سابقًا ثماني مباريات لريال مدريد .وسيعاون تشاكر في إدارة موقعة الريال واليوفي
مواطناه باهاتني دوران وطارق أونجون .ووقع االختيار على اإليطالي دانيلي أورساتو
للتحكيم في مباراة إشبيلية وبايرن ميونخ في ذهاب نفس الدور من البطولة األوروبية
العريقة .وسيحظي أورســاتــو ،الحكم الــدولــي منذ  2012والــذي سبق وأدار مواجهتني
إلشبيلية ،بمساندة مواطنيه ريـكــاردو دي فـيــوري ولــوريـنــزو مانغانيلي فــي مواجهة
الفريق «األندلسي» و«البافاري».
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هوامش

مكعب ،ومنذ ذلك التاريخ بدأت
مع بدء الثورة الصناعية في العالم ،كانت معدالت ثاني أوكسيد الكربون ال تتعدى  11ألف متر
ّ
ترتفع تدريجيًا ،وتسارعت وتيرتها خالل المائة عام الماضية بشكل كبير

لميس عاصي

يــردد كثير مــن الــدراســات البيئية
واملـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي االح ـ ـت ـ ـبـ ــاس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراري أن الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات
امل ـط ــروح ــة ل ــذوب ــان ال ـج ـب ــال ال ـث ـل ـج ـيــة فــي
الـقـطـبــن الـشـمــالــي والـجـنــوبــي مــن األرض
ستنعكس عـلــى حـيــاة املــايــن مــن البشر،
وتحمل في طياتها العديد من التحديات،
وعلى سبيل املـثــال ،فــإن دولــة مثل هولندا
يمكن أن تختفي في حال ذوبان الثلوج من
القطبني ،خصوصا من القطب الجنوبي ما
يعني تهديد حياة نحو  17مليون مواطن،
عدد سكان البالد .وبحسب دراسات صادرة
عن األمم املتحدة فإن إمكانية ذوبان الثلوج
من القطب الشمالي ليست ذات تأثير كبير
على حياة البشر ،بقدر ذوب ــان الثلوج من
القطب الجنوبي .ووفق دراســة صــادرة عن
األم ــم املـتـحــدة تـتـنــاول مشكلة االحـتـبــاس
ال ـ ـحـ ــراري ،فـ ــإن اح ـت ـمــال ـيــة ذوبـ ـ ــان الـثـلــوج
وال ـج ـبــال الـجـلـيــديــة ،تـعـنــي أن مـسـتــويــات
املياه في البحار واملحيطات سترتفع نحو
 66مترًا عن مستواها الحالي.
صورة قاتمة

أشار تقرير في موقع البنك الدولي بعنوان
«ماذا يحدث في حال ذوبان ثلوج القطبني؟»،
إل ــى أن م ــدن ــا ع ــدي ــدة ،س ـت ـكــون م ـه ــددة إمــا
ب ــال ـغ ــرق ،أو بــاالخ ـت ـفــاء بـشـكــل واضـ ــح عن
الـ ـخ ــارط ــة .ومـ ــن أب ـ ــرز امل ـ ــدن ال ـت ــي سـتـتــأثــر
سـلـبــا ،مــديـنـتــا ن ـيــويــورك وبــوس ـطــن ،حيث
ستغمر امل ـيــاه املـبــانــي واألم ــاك ــن فــي هاتني
املدينتني ،وسيصبح من املستحيل العيش
فيهما ،فيما ستختفي والية فلوريدا تمامًا،
كـمــا سـيـغــرق الـســاحــل األمـيــركــي فــي املـيــاه.
في أوروبــا ،سيكون الوضع أكثر مأساوية،
فـمــديـنــة ال ـض ـبــاب ل ـن ــدن ،سـتـشـهــد املـصـيــر
ن ـف ـســه ،وس ـت ـغ ــرق ب ــامل ـي ــاه ،ك ـمــا ستختفي
مــديـنــة الـبـنــدقـيــة م ــن خــريـطــة إي ـطــال ـيــا .أمــا
ال ـ ـ ــدول امل ـن ـخ ـف ـضــة ع ــن س ـط ــح امل ـ ـيـ ــاه ،مـثــل
هولندا ،فستكون أولى الدول التي ستختفي
بمجرد ارتفاع منسوب املياه .كذلك الوضع
بالنسبة إلى الدنمارك وبلجيكا.
في قارة أسيا ،فإن مصيرًا مشابهًا سيكون
م ــن نـصـيــب دول ومـ ــدن ع ــدي ــدة ،وبحسب
التقرير ،فــإن بنغالدش ستغرق في املياه،
وس ـت ــواج ــه م ــدن ك ـب ـيــرة ف ــي ك ــل م ــن شــرق
الصني والهند املصير ذاته .عربيًا ،الوضع
مأساوي أيضًا ،إذ إن ذوبان الثلوج وارتفاع
مـسـتــويــات امل ـي ــاه ،س ـيــزيــدان بـشـكــل كبير
مـنـســوب امل ـيــاه فــي ن ـهــري دج ـلــة وال ـف ــرات،
وباإلضافة إلى نهر النيل ،ما يعني أن مدنًا
ساحلية ستبتلعها املياه مثل اإلسكندرية،
جـ ــدة ،دبـ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـقــاهــرة وب ـغــداد
بسبب فيضان النيل ودجلة على التوالي.
وكان معهد  Worldwatchاألميركي قد توقع
أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33
مدينة حول العالم .ووفق املعهد فإن مترا
واحدا فقط من املاء يمكن أن يؤدي إلى غرق
الـجــزر مثل جــزر املــالــديــف وامل ــدن العربية
الساحلية مثل اإلسكندرية ودلتا النيل.
وأش ــار املعهد إلــى قائمة مــن املــدن املهددة
بالغرق وهي :بوينس آيرس في األرجنتني
وريــو دي جانيرو في البرازيل وشنغهاي
وتيانجني في الصني ومومباي وكولكاتا

مدن كبرى ستختفي تمامًا (األناضول)

دول مهددة بالغرق
االنحباس الحراري وذوبان القطب الجنوبي ينذران البشرية

باختصار
احتمالية ذوبان الثلوج
والجبال الجليدية،
تعني أن مستويات
املياه في البحار
واملحيطات سترتفع
نحو  66مترًا عن
مستواها الحالي.
■■■
نيويورك وبوسطن
ولندن ،من أكثر
املدن املهددة بالغرق،
فيما ستختفي والية
فلوريدا األميركية
بالكامل.
■■■
ستغرق بنغالدش
وتواجه مدن صينية
وهندية املصير ذاته
وستختفي مراكز
ساحلية كدبي
واإلسكندرية.

في الهند وجاكرتا في إندونيسيا وطوكيو
وأوساكا  -كوبي في اليابان والغــوس في
نيجيريا وكراتشي في باكستان وبانكوك
فــي تــايــانــد ون ـيــويــورك ول ــوس أنجليس
فــي الــواليــات املتحدة .ومــن األم ــور الالفته
أن أكثر من  150مليون شخص ،معظمهم
في آسيا يعيشون على ارتـفــاع متر واحد
فــوق مستوى سطح البحر ،فماذا يحصل
في حال ارتفاع املستوى إلى مترين أو 10
أمتار أو حتى  66مترًا وهــو الرقم املتوقع
في حال الذوبان الكامل للقطبني.
تأثيرات سلبية

أش ــارت وكــالــة حـمــايــة البيئة فــي الــواليــات
املتحدة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل
كبير في السنوات املاضية (خالل  100عام)
أدى إلــى ارت ـفــاع مستوى املـيــاه فــي البحار
واملـحـيـطــات بمعدل  15إلــى  20سنتيمترًا،
حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة بتسارع
وتيرة ذوبان الجليد القطبي.
ف ــي عـ ــام َ  ،1995ن ـش ــر ال ـف ـُـري ــق ال ـح ـكــومــي
ُّ
ناخي (Climate
الدولي املعني بالتغير امل ّ
عات مختلفة
 )Changeتقريرًا احتوى توق ٍ
ُّ
التغير في مستويات البحار حتى عام
عن
َ
 ،2100وق ـ ّـدر الفريق حــدوث ارتـفــاع أقصى
ـى  50س ـن ـت ـي ـم ـت ـرًا  ،أمـ ــا ال ـح ــدود
ي ـص ــل َإلـ ـ َ
الدنيا فبلغت  15سنتيمترا ،في حني وصل
الحد األعلى إلى  95سنتيمترا ،ينتج هذا

بشكل أساسي من التمدد الحراري
االرتفاع
ٍ
( )thermal expansionللمحيط .ويستخدم
الـ ـع ــال ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  %80مـ ــن اح ـت ـي ــاج ــات
الطاقة عــن طريق الــوقــود األحـفــوري الــذي
يـتـسـبــب اح ـتــراقــه ب ـحــوالــي  34مـلـيــار طن
مــن ثــانــي أكسيد الـكــربــون .ووف ــق الخبراء
فإن االعتماد املستمر على هذا الوقود مع
ارتـفــاع استخدام الطاقة فــي جميع أنحاء
الـعــالــم ي ــؤدي إلــى تهديد درج ــات الـحــرارة
العاملية لــزيــادة مــن أربــع إلــى ســت درجــات
مئوية بحلول عام  ،2100مما يعني ارتفاع
مستوى سطح البحر بنحو  88سنتيمترًا ،
وفقا ألكثر السيناريوهات تشاؤما.
الصين تلوث العالم

ب ـح ـســب إحـ ـ ـص ـ ــاءات م ـن ـش ــورة ف ــي مــوقــع
 statistaف ــإن الـصــن تـعــد أكـبــر دول ــة تنتج
ثاني أوكسيد الكربون املتسبب في ارتفاع
م ـس ـتــويــات ال ـت ـل ــوث ،ح ـيــث ت ـن ـتــج سـنــويــا
 %28.21مـ ــن إجـ ـم ــال ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـع ــامل ــي
ألوكسيد الكربون ،وهــي نسبة عالية جدًا
مقارنة بما تنتجه باقي الدول الصناعية،
تليها الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة بنحو
 ،%15.99ثم الهند بنحو  ،%6.24وروسيا
بنحو  ،%4.53ثــم الـيــابــان بنحو ،%3.67
وأملــانـيــا بنحو  ،%2.23فكوريا الجنوبية
بنحو  ،%1.75فإيران وكندا بنحو .%1.71
تــاريـخـيــا ،وم ــع ب ــدء ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة في

الـعــالــم فــي عــام  ،1756كــانــت مـعــدالت ثاني
أوك ـس ـيــد ال ـكــرب ــون ال ت ـت ـعــدى  11ال ــف متر
م ـك ـعــب ،وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـت ــاري ــخ ب ـ ــدأت تــرتـفــع
تدريجيًا ،لكن تـســارع وتيرتها خــال املئة
عــام املاضية شكل نقلة نوعية ،حيث زادت
أك ـثــر مــن  10أض ـعــاف عـمــا كــانــت عـلـيــه في
القرن املاضي .ويتبني أنه في الفترة ما بني
 1756و 1856كانت معدالت انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون تتراوح في حدها األدنى
بني 11ألف متر مكعب و  200ألف متر مكعب
في حدها األعلى وفق بيانات موقع .statista
في األعوام  1900حتى  1946كانت املعدالت
ترتفع تدريجيًا ولكن بوتيرة بطيئة ،ففي
حدها األدنى كانت عند مليوني متر ّ
مكعب
وفي حدها األعلى عند  4ماليني متر ّ
مكعب.
ثم بدأت ترتفع بشكل حاد بعد العام .1946
ف ــي ال ـع ــام  1956ك ــان ــت ب ـح ــدود  8مــايــن
متر مكعب ،فــي الـعــام  1966ارتفعت نحو
مـلـيــونــي م ـتــر مـكـعــب لـتـسـجــل  10مــايــن
متر مكعب تقريبًا ،في العام  1976وصلت
معدالت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون
إلــى  17مليون متر مكعب ،أي قفزت خالل
 10سنوات نحو  7ماليني متر مكعب.
في العام  1986وصلت إلى  20مليون متر
م ـك ـعــب ،ف ــي الـ ـع ــام  1996وص ـل ــت إلـ ــى 23
مليون متر مكعب ،في  2006وصلت إلى 30
مليون متر مكعب وفي العام  ،2016بلغت
 36مليون متر مكعب.

وأخيرًا
«الوقوع عن المطيّة»
نجوى بركات

«فجأةّ ،ثمة ما يدفع الــروح إلى الوقوع داخل الجسد.
فجأة ،يقلب الحب مجرى حياتنا .وفجأة ،يقلب ٌ
موت
مفاجئ نظام العالم ،وخاصة عالم املاضي ،ألن الزمن
جديد باستمرار .الزمن جديد أكثر فأكثر .إنه يتدفق
دونما توقف من املنشأ مباشرة .ينبغي املرور ّ
مجددا
ّ
بالشدة األصلية بعدد ما أردنا العيش من جديد».
هذا مقطع من كتابة باسكال كينيار ( ،)1948الكاتب
والناقد األدبي والناثر والفيلسوف الفرنسي ،الذي ّ
يعد
ّ
ّ ّ
أهم كتاب فرنسا املعاصرين ،ال بل من كتاب العالم.
من
«الناسك» املنقطع عن العالم واملنقطع للكتابة،
فهذا
ً
الخارج كلية على نظام العرض والطلب ،ومقتضيات
ّ
مستعبدًا ألكثرية الكتاب
التسويق الذاتي الــذي بــات
ِ
املعاصرين ،والذيّ ،
بتميز أدبه واستثنائيته ّ
وحريته،
ّ
تمكن من الحصول على اعتراف «السوق» به ،إذ حاز
على عدة جوائز ،من بينها الجائزة األدبية الفرنسية
األرفع ،غونكور.
ّ
فــي كتابه «الــوقــوع عــن ّ
املطية» ( ،)2012الــذي يشكل
الكتاب السابع ضمن سلسلته األدبية «مملكة أخيرة»

التي بــدأهــا إثــر حــادث ّ
صحي كــاد أن يــودي بحياته،
ينطلق كينيار مــن قصص مــن وقـعــوا عــن مطيتهم،
واقعيا أو رمزيا ،فانقلبت حياتهم إثر ذلك رأسا على
ّ
ّ
مجازي بالطبع ،إذ يمثل فعل الوقوع
عقب .واملعنى هنا
ِّ
بالنسبة إلى كينيار ،حدثا جوهريا ،جذريا ،ومؤسسا،
إنــه أشبه باملمات مــن أجــل والد ٍة ثاني ٍة باملعنى الــذي
ّ
ّ
والعرافون .وكينيار الذي
واملتصوفة
خبره الزاهدون
ّ
يشبه أدبه فعال تأمليا ،يطرح عبر كتابه هذا السؤال:
مــا ال ــذي نتخلى عـنــه ،عندما نحظى بفرصة الــوقــوع
والوالدة من جديد؟ ليأتي الجواب أدبيا وشاعريا ،بقدر
ّ
ما هو متجذر في السياسي والتاريخي ،حيث تجري
ّ
مساءلة اإلنسان عما بقي فيه من حيواني ،ومساءلة
الحضارات التي بناها ّ
عما حوته من قسو ٍة ال متناهية
وشهوة السلطة والقتل وسفك الدم« .الحرب هي العيد
البشري بامتياز» ،يكتب كينيار« ،ومــا هو اإلنسان؟
هــراوة للقتل ،وجعبة قديمة لحمل القتيل ،لغة لرواية
ّ
مقتل القتيل ّ
للحي (آكل امليت)» .والحل للخالص من
ّ
هذا كله؟ االنسحاب ،والوحدة ،واالستقالة والصمت.
االنسالخ عن الجماعة ،والتخلي عن الدور االجتماعي،
ّ
ناسك يصغي إلى «صوت الحرية .صوت
والتحول إلى
ٍ

أكـ ــواز الـصـنــوبــر ال ـتــي تـتـمــزق وتـنـفـتــح ف ـج ــأة ،تحت
األغ ـصــان ،فــي الـظــل األس ــود الــرائــع ،تحت الصنوبرة
ال ــوارف ــة ،قـبــالــة جــزيــرة ك ــاب ــري ،صـيـفــا ،وف ــي جــزيــرة
إسكيا ،تحت السماء الزرقاء».
يتناول كينيار أمثلة عديدة ّ
عمن عرفوا محنة الوقوع
عــن املـطـيــة ،مـثــل ش ــاول ال ــذي وق ــع عــن حـصــانــه في
طريقه إلى دمشق ،وفجأة فقد البصر ،ثم حني نهض،
أصبح بولس الــرســول .وكــذلــك الفيلسوف مونتانيو
ال ــذي سـقــط عــن فــرســه خ ــال نــزهــة ،فـتـمـ ّـدد «مـيـتــا،
ّ
والتقرحات» ،والــذي،
منقلبا ،وجهه مليء بالكدمات
بعد أن ّ
تقيأ دلــوا مــن الــدم ،بــدأ يكتب مؤلفه الشهير

في كل مرة ،يسقط مبدع عن
صهوة الحياة ،يكفي أن يكتب
ويبدع ،ليولد حرًا من جديد

«أبـحــاث» .أو املحارب والشاعر آغريبا دوبينيه الذي
سـقــط عــن صـهــوة حـصــانــه فــي املـعــركــة ع ــام ،1577
ونـظــم ،وه ــو فــوق ســريــر األل ــم ،أول ــى أبـيــات قصيدته
«مأساويات» .كل هؤالء وسواهم ،بــدأوا يكتبون بعد
سقوطهم ،ألن الكتابة هي البقاء على قيد الحياة ،وهي
الوالدة من جديد.
الكاتبة جــورج صاند كانت تختفي في إحــدى غرف
منزلها لتكتب .هناك حيث جاءها ،قبل سنوات ،خبر
وف ــاة والــدهــا إثــر سقوطه عــن صـهــوة ج ــواده .أيضا
هـنــاك نـيـتـشــه ،والــواق ـعــة الـشـهـيــرة الـتــي ت ــروي كيف
أنــه ركــض في إحــدى ساحات تورينو ،يعانق جــوادا،
ُ
ّ
املتوحش ،ما جعل
وقــد ألهبت جلده سياط صاحبه
الفيلسوف يغرق مذاك في ما ُس ّمي «جنونه» .األمثلة
عديدة ،وليس آخرها كينيار نفسه الذي عرف انهياره
العصبي األول ،وهو لم يبلغ السنتني من عمره ،فكان
تكرر ذلك معه أكثر من ّ
يرفض األكل والكالم ،ثم ّ
ست
م ــرات ،فـعــاد ووق ــف على قــدمـيــه ،وك ــاد يـمــوت بــأزمـ ٍة
صحية ،لكنه بعث من جديد.
وفي كل مرة ،يسقط ٌ
مبدع عن صهوة الحياة ،يكفي
أن يكتب ويبدع ،ليولد حرًا من جديد.
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