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عادل األحمدي

صمدت الهدنة اليمنية في يومها الثاني، على الرغم 
من خروقات محدودة لها ُســجلت في محافظات 
تشــهد مواجهــات مباشــرة، وهــي تعــز، ومــأرب، 
الطرفــان  وتبــادل  والجــوف،  صنعــاء،  الضالــع، 
االتهامــات حولهــا. ويبــدو أن الفضــل فــي صمــود 
الهدنة يعود إلى عمل اللجان املحلية الست املؤلفة 
مــن ممثلــن عــن الحكومــة، وآخريــن عــن جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثيــن( وحــزب املؤتمــر الشــعبي 
املتحالــف معهــا، والتي بــدأت بعقد لقاءات ميدانية 

لتثبيــت وقــف إطــاق النــار، بنــاًء علــى التفاهمــات 
التي جرت برعاية السعودية وبالتنسيق مع األمم 
املتحــدة.  وكشــفت مصــادر مقربــة مــن »املقاومــة 
للشــرعية،  املواليــة  الجيــش  وقــوات  الشــعبية« 
لـ«العربي الجديد«، عن أن لجنة مؤلفة من ممثلن 
عن الحكومة الشرعية واالنقابين، اجتمعت في 
وقت ســابق في الســعودية، وأقّرت تشــكيل ســت 
لجــان تشــرف علــى وقــف إطــاق النــار فــي ســت 
محافظات هي: الجوف، ومأرب، وتعز، والبيضاء، 
»العربــي  مصــادر  وتوضــح  والضالــع.  وشــبوة، 
املمثلــن  يتــرأس  الحكومــي  الطــرف  أّن  الجديــد« 

عنــه العقيــد عســكر زعيــل، وهــو أحــد ضبــاط مــا 
كان ُيعــرف بـ«الفرقــة األولــى مــدرع« بقيــادة نائــب 

الرئيس الحالي، علي محسن األحمر. 
في املقابل، يترأس وفد الحوثين، املتحدث باسم 
الجماعــة، محمــد عبــد الســام. ووفقــا للمصــادر 
ذاتها، اجتمع عبد الســام مع زعيل في محافظة 
ظهران الجنوب التابعة ملنطقة عســير الســعودية 
املرتبطــة بحــدود مــع محافظــة صعــدة، للتنســيق 
مــن  واضحــا  ويبــدو  املحليــة.  اللجــان  وتشــكيل 
هــا تألفــت 

ّ
أســماء ممثلــي األطــراف فــي اللجــان، أن

عمومــا مــن وجاهات وقيادات محلية وعســكرية 

ــي االنقــاب. ووفقا 
َ
تابعــة أو محســوبة علــى طرف

لبيان أصدره املتحدث عبد الســام، فإن »اللجان 
املحليــة تتولــى اإلشــراف علــى وقــف إطــاق النار 
كافــة  عــن  واالمتنــاع  القتــال،  محــاور  كافــة  فــي 
أشــكال األعمال العســكرية من تحشيد، وتعزيز، 
باألعمــال  يلحــق  مّمــا  ذلــك  وغيــر  وانتشــار، 
عــن  متفّرعــة  اللجــان  هــذه  وتعــد  العســكرية«. 
اللجنــة الرئيســية املوجــودة فــي الكويت بإشــراف 
األمــم املتحــدة، وهــي »لجنــة التواصــل والتهدئــة« 

املؤلفة من خمسة ممثلن عن الطرفن.
]التفاصيل ص. 6[

هدنة اليمن صامدة برعاية اللجان المحليّة
الحدث

بالتزامن مع إضراب 
معلمي الجزائر، 

احتدمت أزمة تغيير 
المناهج التي حدثت سرًا 

بإشراف خبراء فرنسيين.
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لبنان: محّطات من حرب عبثيّة
يحيي اللبنانيون اليوم، الذكرى الـ41 الندالع الحرب األهلية التي دامت 15 عامًا. 

حرب تخللتها مشاهد عبثية ال يرغب كثيرون في استعادتها. ]3[



بيروت ـ نادر فوز

يــحــيــي الــلــبــنــانــيــون فـــي 13 أبــريــل/نــيــســان 
ــام ذكــــرى حــربــهــم األهــلــيــة )1975  مــن كــل عـ
1990(. يستحضرون مشاهد القتل والدمار 
والــتــهــجــيــر. يـــمـــلـــؤون اإلعــــــام والـــســـاحـــات 
بــمــواعــظ الــعــيــش املــشــتــرك والــســلــم األهــلــي 
ونبذ العنف، ثم تهدأ هذه النفحة الوطنية 
ــــود األمـــــــــور تـــدريـــجـــيـــا  ــعـ ــ ــــات وتـ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
الــبــديــهــيــة. ال  إلـــى طبيعتها وانــقــســامــاتــهــا 
يختلف اثنان من اللبنانيني على كون هذه 
الــحــرب لــم تــنــتــه بــعــد، بمختلف أشــكــالــهــا، 
 العمل جاٍر 

ّ
وأنماطها، ومحاورها. ال بل إن

على تطويرها لتتاءم مع الحاضر من دون 
املثال ال  املــاضــي، وعلى سبيل  ي عن 

ّ
التخل

املسيحيني  بــني  الـــصـــراع  تطعيم  الــحــصــر؛ 
واملــســلــمــني بــاملــعــركــة الــــدائــــرة بـــني الــســنــة 
والشيعة، بما يتناسب مع الواقع الخارجي 

اته ومنطق الجماعات والطوائف. وإماء
أن  لبناني على  إجــمــاع  عــامــا، ثمة  بعد 41 
الـــحـــرب األهــلــيــة كــانــت عــبــثــيــة بــجــزء كبير 
ــذا الــتــوصــيــف هــربــا من  مــنــهــا. قـــد يــكــون هـ
ــا يـــزيـــد عـــن 150 ألــف  مــســؤولــيــة ســـقـــوط مـ
ألف  ألــف جريح ومــعــّوق، و17  قتيل، و300 
لبناني.  مليون  مــن  أكــثــر  وتهجير  مــفــقــود، 
ــام تــقــريــبــّيــة ولــيــســت رســمــّيــة، إذ  ــ هـــذه األرقـ
تــغــيــب حــتــى الـــيـــوم األرقـــــام الــرســمــيــة. لكن 
الفعلية،  العبثية  تفاصيلها  الــحــرب  لتلك 
 مــن خمسة فــي املــائــة من 

ّ
ا مــن كــون أقــل بـــدًء

اللبنانيني سيطروا على قــرار 95 في املائة 
منهم، وفرضوا الحرب واملحاور عليهم، في 

ترجمة فعلية لعبثية الحروب عموما.
مع انتهاء الجزء األول من الحرب اللبنانية، 
بما كانت   ،)1976 1975( ني 

َ
السنت أي حــرب 

عــلــيــه، بــني مــشــروَعــني اثــنــني: فــمــع الــدخــول 

تحتدم املعارك بني وحدات »حماية الشعب« 
االتحاد  لحزب  العسكرية  )الـــذراع  الكردية 
الديمقراطي( و»الجيش السوري الحر« في 
الكردية،  الغالبية  ذي  مقصود  الشيخ  حي 
عـــلـــى أطـــــــراف مـــديـــنـــة حـــلـــب الــشــمــالــيــة مــن 
جهة، في وقت تدور فيه معارك كّر وفّر بني 
املعارضة  وفصائل  الــســوري  النظام  قــوات 

السورية، جنوب حلب، من جهة أخرى.
لــم تــهــدأ االشــتــبــاكــات، منذ أيـــام قليلة، بني 
»الجيش الحّر« ووحــدات »حماية الشعب« 
طريق  على  السيطرة  تحاول  التي  الكردية 
من  الوحيد  املــعــارضــة  شــريــان  الكاستيلو، 
وإلــــى أمـــاكـــن ســيــطــرتــهــا فـــي مــديــنــة حــلــب. 
والطيران  النظام  قــوات  تدخلت  اشتباكات 
الروسي فيها لصالح الوحدات التي اتهمت 
فصائل في غرفة عمليات حلب باستهداف 
إلــــى مقتل  الـــحـــي، مـــا أدى  مــدنــيــني داخـــــل 
وإصابة مدنيني. في حني أن املعارضة تتهم 
ـــا بشرية  الـــوحـــدات بــاتــخــاذ املــدنــيــني دروعـ
وتمنع خروجهم من الحي. وطرح »الجيش 
السوري الحّر«، يوم السبت املاضي، مبادرة 
إلخـــراج املــدنــيــني مــن حــي الشيخ مقصود، 
انتهاء  فور  إلى منازلهم  متعهدًا بعودتهم 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، مــشــيــرًا إلــــى نــّيــتــه 
»طــرد« الوحدات من الحي. وأكــدت فصائل 
»الجيش الحّر« أنها تريد »تحييد املدنيني 
عن صراعنا مع القوات الكردية«. وأوضحت 
الفصائل، في بيان لها، استعدادها »لتأمني 
إخــــاء وعـــبـــور آمــــن« لــلــمــدنــيــني فـــي الــحــي، 
ــــن لـــهـــم إلـــى  ــول آمـ ــ »تـــأمـــني وصــ ـــ مــتــعــهــدة بـ
مــنــاطــق خــالــيــة مـــن االشـــتـــبـــاكـــات«. ودعـــت 
ــغـــط عــلــى  ــة إلــــــى الـــضـ ــيــ ــدولــ »املـــنـــظـــمـــات الــ
الـــوحـــدات لــلــمــوافــقــة عــلــى املـــبـــادرة، والــكــف 
عـــن اســـتـــخـــدام املــدنــيــني لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 

العسكرية«.

األول للجيش السوري إلى لبنان عام 1976 
في  املــســيــحــيــة،  اليمينية  الــقــوى  مــن  بطلب 
حينها، ضد القوى الفلسطينية واليسارية، 
)الــقــوى  اللبنانية  الجبهة  مــن  كــل  اختتمت 
املــســيــحــيــة الــيــمــيــنــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا حــزب 
ــوى  ــقــ ــب(، والــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة )الــ ــائــ ــتــ ــكــ الــ
ــمـــال جــنــبــاط،  ــلـــى رأســــهــــا كـ الـــيـــســـاريـــة وعـ
العقائدية  الحرب  الفلسطينية(،  والفصائل 
وحــــــرب املــــشــــاريــــع الـــســـيـــاســـيـــة )بـــــني يــمــني 
ويسار، بني دعم القضية الفلسطينية وإقفال 
السياسية  املارونية  في وجــه  لبنان  حــدود 
الــتــي كــانــت تحتكر الــحــكــم فــي الــبــلــد(. تلك 
الـــحـــرب الــســيــاســيــة يــمــكــن تــرجــمــتــهــا على 
 بوجود مسيحيني قتلوا مع املنظمات 

ّ
األقل

الــفــلــســطــيــنــيــة وقــــــوى الــــيــــســــار، ومــســلــمــني 
ات الكتائب 

ّ
آخرين قتلوا على الجبهات ببز

اللبنانية ومع بنادق عليها شعارات خاصة 
»املعسكر املسيحي«. بـ

هــي حـــاالت عــديــدة، ال يـــزال عــدد مــن أهالي 
مع  عنها،  الــحــديــث  القتلى يخشون  أولــئــك 
 جــثــامــني بــعــض هـــؤالء عـــادت إلــى 

ّ
الــعــلــم أن

ــّم دفـــنـــهـــا بــســريــة  ــ مـــنـــاطـــق ذويــــهــــم حـــيـــث تـ
للمعسكر  الــتــابــعــة  الــعــســكــريــة  ات 

ّ
وبـــالـــبـــز

ــدى هــذه  ــ ــامـــني، انــكــشــفــت إحـ اآلخــــــر. قــبــل عـ
املقابر اإلسامية  أكبر  فــي إحــدى  الــحــاالت 
على أطــراف بيروت، حني كانت تتم عملية 
املتوفيات والــتــي كانت  النساء  دفــن إحــدى 
ســـتـــدفـــن بــنــفــس الـــقـــبـــر مــــع ابـــنـــهـــا بــحــســب 
وصيتها، وبما يسمح به الشرع اإلسامي. 
ة زيتية عليها شعار 

ّ
وأثناء الدفن، ظهرت بز

حزب الكتائب، فانتهت املراسم على عجل.
بـــإعـــان انـــتـــهـــاء »حـــــرب الــســنــتــني« انــتــهــت 
ــة« )مـــنـــطـــقـــة نــفــوذ  ــيــ ــرقــ الــــحــــرب بــــني »الــــشــ
ــة« )مــنــطــقــة نــفــوذ  ــيـ ــربـ ــغـ املــســيــحــيــني( و»الـ
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة واإلســـــامـــــيـــــة(، لــتــنــتــقــل 

ويؤكد عضو املكتب السياسي لحركة نور 
)أحــد فصائل غرفة عمليات  الزنكي  الــديــن 
حــلــب(، بــســام حــاج مصطفى، أن الــوحــدات 
الـــكـــرديـــة تــمــنــع املـــدنـــيـــني مـــن الــــخــــروج من 
الحي، إذ تتخذ منهم دروعا بشرية وتتاجر 
بــهــم أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام مـــن خــــال حــمــات 
السورية.  املعارضة  على  للضغط  إعامية 
»العربي  ويشير حاج مصطفى، في حديث لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن املــدنــيــني فــي حــي الشيخ 
ــلـــنـــا«، والــــقــــوات الــكــرديــة  مــقــصــود »هــــم أهـ
ــيـــة فــــي تـــعـــريـــض حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر،  مـــاضـ

وتتحمل كامل املسؤولية حيال ذلك«. 
»حماية  لوحدات  العسكري  املسؤول  ولقي 
مقصود،  الشيخ  حــي  فــي  الكردية  الشعب« 
»جــّيــا«، حــتــفــه، مــتــأثــرًا بــجــروٍح  املــعــروف بـــ
أصـــيـــب بــهــا خــــال مـــواجـــهـــات مـــع فــصــائــل 
املعارضة، على أطراف الحّي، منذ عّدة أيام. 

إلــى داخــل كل معسكر. وتترجم  املواجهات 
جــمــلــة مـــن الــــحــــوادث والـــوقـــائـــع الــعــبــثــيــة، 
عملية فرض النفوذ داخل املعسكر الواحد. 
ــل املعسكر  مــشــاهــد الـــحـــروب الــاحــقــة داخــ
ــالــــت، مـــثـــل مـــعـــركـــة »تـــوحـــيـــد  ــتــ ــد تــ ــ ــواحــ ــ الــ
أطــلــقــهــا مــؤســس  الــتــي  الــبــنــدقــيــة« )1980، 
الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــشـــيـــر الـــجـــمـــّيـــل( فــي 
»الشرقية«، والتي انتهت بتصفية الجمّيل 
على  تنافسه  الــتــي  املسيحية  للتنظيمات 
تماما كما هي حــال »حرب  املنطقة.  زعامة 
االشـــتـــراكـــي  الــــحــــزب  بــــني   ،1985( الـــعـــلـــم« 
ــة الـــعـــمـــل  ــمــ ــنــــظــ والـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي ومــ

»الــعــربــي  ــلــع لـــ
ّ
ويـــقـــول مــصــدر إعـــامـــي مــط

ِقل 
ُ
ن الجنسية(  )تــركــي  »جــّيــا   

ّ
إن الــجــديــد«، 

من  الــنــظــام  لسيطرة  خاضعة  مناطق  عبر 
حــــّي الــشــيــخ مــقــصــود إلــــى مــديــنــة عــفــريــن 
الــخــاضــعــة لسيطرة الـــوحـــدات، إثـــر إصــابــة 
بليغة تعرض لها أثناء املواجهات، ليفارق 
الحياة، يوم السبت، وُيدفن في سرّية تامة«.

كــان يعتبر   »جّيا 
ّ
أن ويوضح املصدر ذاتــه 

مــن أبــــرز قــــادة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
دخل  إرهابية.  مة 

ّ
منظ تركيا  فه 

ّ
تصن الــذي 

إلــى األراضـــي السورية منذ نحو عــاٍم، آتيا 
ــّرات الـــحـــزب فـــي جــبــال قــنــديــل على  ــقـ مـــن مـ
منصبا  م 

ّ
ليتسل العراقية،  التركية  الحدود 

قيادّيا في وحدات حماية الشعب«.
املــقــابــل، رفــض »االتــحــاد الديمقراطي«  فــي 
ــبــــادرة الــتــي تـــقـــّدم بــهــا »الــجــيــش الــحــر«  املــ
الشيخ مقصود،  مــن حــّي  املدنيني  بــإخــراج 

الــشــيــوعــي مـــن جــهــة وحـــركـــة أمـــل مـــن جهة 
اللبنانية  الـــقـــوات  زعــيــم  حـــرب  أو  أخـــــرى(، 
الحالي سمير جعجع وقائد الجيش وقتها 
ميشال عون )1990(، وغيرها من املحطات 

الرئيسية التي شهدتها ساحات القتال.
 تصفية 

ً
في تلك الحروب املتنقلة، تّمت مثا

مــقــاتــلــني مــســيــحــيــني مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــبــــل« )الـــنـــصـــف  ــــي »حـــــــرب الــــجــ يــــشــــاركــــون فـ
األول مــن الــثــمــانــيــنــيــات( إلـــى جــانــب الــحــزب 
ــراكـــي بـــوجـــه الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة. قتل  ــتـ االشـ
ــــو أنــهــم  ــقـــط، ولـ ــهـــم مــســيــحــيــون فـ ــــؤالء ألنـ هــ
يحملون الساح إلى جانب »رفــاق« لهم من 
الحزب االشتراكي ذي األغلبية الدرزية. يروي 
ــه فــي أحـــد املـــواقـــع التابعة  كــثــيــرون كــيــف أنـ
للحزب االشتراكي في منطقة الشوف )جبل 
ــــدروز(،  والـ املسيحيني  بــني  مختلطة  لــبــنــان، 
تحّولت البنادق من الجبهة مع »القوات« إلى 
داخل املتراس نفسه، حني ُسمع اسم »طوني« 

الذي يحمله أحد املقاتلني الشيوعيني.
ــلـــى خـــيـــر لـــكـــن فــي  ــلـــك الــــحــــادثــــة عـ مـــــــّرت تـ
ــرى وقـــع املــــوت واإلعــــــدام ملــجــّرد  ــاالت أخــ حــ
 على هوية املعسكر اآلخر. 

ّ
وجــود اسم يــدل

وبــالــطــبــع، مـــعـــارك الــنــفــوذ داخــــل املعسكر 
ــان أبـــزرهـــا  ــ الــــواحــــد تــــعــــّددت وتــشــّعــبــت وكـ
ـــل فــــي جــنــوب  ــ ــلــــه وحــــركــــة أمـ ــزب الــ ــ بــــني حــ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت،  ــيـ لـــبـــنـــان والـــضـــاحـ
تماما كما كانت الحرب بني عون وجعجع 
»الوطنيني  »الــكــتــائــب« وحـــزب  بــني  وقبلها 
ر منزاًل 

ّ
األحـــرار«. تلك املــعــارك كــادت ال توف

من لعنتها، حيث تّم االقتتال داخل العائلة 
الواحدة، قتل ابن والده أو أخيه، أو العكس. 
ــتــــراف مــقــاتــلــي  ــاعــ كـــــان كــــل ذلـــــك عـــبـــثـــيـــا، بــ
أيضا  كانت  وكذلك  وضحاياهم،  الجبهات 
انتهاء جــوالت  فــتــرات السلم والــهــدوء بعد 

االشتباكات على املحاور.

مطالبا فصائل املعارضة السورية بمغادرة 
املنطقة. ويقول مستشار الرئاسة املشتركة 
لـــحـــزب االتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، ســيــهــانــوك 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »هــــذه ليست  ديـــبـــو، لـــ
)القتل  الجينوسايد  ممارسة  ما 

ّ
إن مبادرة 

الــجــمــاعــي( على أكـــراد فــي الــحــي، والــعــرب، 
واألرمـــــن وجــمــيــع مـــن يــســكــن فـــي املــديــنــة«، 
َمــن تــقــدم بــاملــبــادرة »ليسوا   

ّ
مشيرًا إلــى أن

بـــالـــجـــيـــش الــــحــــر، وإنــــمــــا جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
على  بــهــا«،  املرتبطة  املسلحة  والــجــمــاعــات 
»إذا كانت  ــه 

ّ
أن حــّد تعبيره. ويضيف ديبو 

هــنــاك مــن مــبــادرة فــلــيــغــادروا تلك املنطقة، 
ألنهم يعلمون أي املناطق التي يسقط فيها 
بــاألســاس يهمهم إسقاط  كــان  إذا  الــنــظــام؛ 
ــبـــو وجــــود  ــه. ويـــنـــفـــي ديـ ــ ــقـــا لـ ــنــــظــــام«، وفـ الــ
قـــيـــادات مــن حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
 »ما يتم 

ّ
في حي الشيخ مقصود، معتبرًا أن

تداوله عن هذا األمر، أسطوانة مشروخة ال 
األقاويل   »مثل هذه 

ّ
أن لها«، مضيفا،  قيمة 

ــي تــطــلــقــهــا تـــركـــيـــا عــلــى  ــتــ ــــي نـــفـــســـهـــا الــ هـ
املــتــقــدمــة مــن التنظيم واالســتــقــرار  الــحــالــة 
ــة«. ويــعــتــبــر ديــبــو  فـــي عــمــوم شــمــال ســـوريـ
»الجماعات حول الشيخ مقصود مأجورة، 
وتــتــلــقــى الــدعــم والــتــدريــب مــن قــبــل النظام 
الكردية  أّي حــل للقضية  الــتــركــي، وتــعــادي 
فــي ســوريــة«، على حــّد تعبيره. ويــعــادون، 
وفقا له، أي حل ديمقراطي لألزمة السورية 
بعمومها، ويفتشون عن حجج ومسوغات 
باتت في نظر الجميع باطلة ال أساس لها 
مـــن الــصــحــة«. وعـــن مــقــتــل قــائــد العمليات 
الــعــســكــريــة لــلــوحــدات الــكــرديــة فـــي الشيخ 
مــقــصــود، وتــأكــيــد مــصــادر مطلعة أنـــه من 
قــيــادات حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، يشير 

ديبو إلى أن اسم جّيا »متوارد بني الكرد«.
محمد...

 محمد أمين
جنيف ـ العربي الجديد

مفاوضات  من  الثالثة  الجولة  تبدأ 
جــــنــــيــــف3 بــــــني وفــــــــــدي املــــعــــارضــــة 
الــســوريــة والــنــظــام، الــيــوم األربــعــاء، 
 حــالــة مــراوحــة تــؤكــدهــا مــصــادر في 

ّ
فــي ظـــل

املعارضة السورية، التي تعتبر أن »ال شيء 
يدعو إلى التفاؤل«. وهو ما يظهر من خال 
عدم اهتمام النظام إطاقا بهذه املفاوضات، 
اليوم  تشريعية،  انــتــخــابــات  سيجري  كــونــه 
»املــــســــرحــــيــــة  ـــ ــفـــهـــا املــــــصــــــادر بــ ــا، تـــصـ ــ ــــضــ أيــ
الهزلية«، مما يعني أنه غير معني بالقرارات 
الدولية التي تدعو إلى إجراء انتقال سياسي 
ملرحلة انتقالية يتخللها وضع دستور دائم 
مستقبل  تحدد  انتخابات  وتعقبها  للباد، 

الباد.

ضّجة ومسرحيّة
جنيف السوري اليوم بال النظام 

المشغول بانتخاباته

أوًال بأول
في وقٍت تستعّد فيه جنيف السويسرية الستقبال الجولة الجديدة من المفاوضات السورية، ينشغل النظام السوري بإجراء انتخاباته 

التشريعية الخاصة، رافضًا الحديث عن »مرحلة انتقالية ال مكان للرئيس بشار األسد فيها«

محمد العمادي: 
المفاوضات وفق ما 

أعده األميركيون والروس
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لبنان: محطات من حرب عبثية استعادتها غير مرغوبة معارك الشيخ مقصود... »الكردستاني« في حلب؟

فــي هـــذا الــســيــاق، يــصــّر وفـــد الــهــيــئــة العليا 
لــلــمــفــاوضــات عــلــى الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
السياسي  االنــتــقــال  عملية  لبحث  مــبــاشــرة، 
كاملة  انتقالية  هيئة حكم  بتشكيل  املتمثلة 
الــصــاحــيــات، بــاالســتــنــاد إلـــى الـــقـــرار 2254 
وبـــيـــان جــنــيــف، بــيــنــمــا ال يــــزال وفــــد الــنــظــام 
ــوري يـــطـــالـــب بـــتـــمـــثـــيـــل كــــافــــة أطـــيـــاف  ــ ــســ ــ الــ
املــعــارضــة مــن مــؤتــمــرات موسكو والــقــاهــرة، 
ومـــا يــعــرف بــوفــد قـــاعـــدة حميميم فـــي وفــد 
ــم الــــدخــــول في  ــن ثـ ــة، ومــ املـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
حوار سوري سوري لتشكيل حكومة وحدة 
بشار  السوري  الرئيس  تحت سقف  وطنية، 

األسد.
وكــــان وفــــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات قد 
وصل إلى مقر إقامته في فندق »رويــال« في 
مــديــنــة جنيف الــســويــســريــة، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا  بــيــنــمــا يــصــل بـــاقـــي أعـــضـ
اليوم األربعاء. وُعلم أن عضو  للمفاوضات، 
املـــفـــاوض، بسمة قــضــمــانــي، ستغيب  الــوفــد 
عن األيام األولى من الجولة الثالثة ألسباب 
ــة مــوســكــو  ــمـ ــائـ ــاء قـ ــ ــل أعـــــضـ ــة. ويــــصــ ــيـ ــحـ صـ
والقاهرة وحميميم اليوم أيضا إلى جنيف، 
حيث سيقيمون في فندق »أوتوي«، املاصق 
لفندق »رويــال«. وحصل ذلك نتيجة شكوى 
قــدمــهــا أعـــضـــاء قــائــمــة مــوســكــو لــلــمــبــعــوث 
الدولي، ستيفان دي ميستورا، مفادها أنهم 
لــم يــحــظــوا بــظــهــور إعــامــي كــالــذي حصلت 
الجولة  في  للمفاوضات  العليا  الهيئة  عليه 
ــيـــار مــكــان  ــتـ ــّم اخـ ــ ــاء عـــلـــيـــه، تـ ــنــ الـــســـابـــقـــة. وبــ
الــجــولــة، مــن قبل املبعوث  فــي هــذه  إقامتهم 
الدولي، بجانب مقر إقامة الهيئة لاستفادة 
مـــن وســـائـــل اإلعـــــام املـــتـــواجـــدة بــشــكــل دائـــم 

أمــام مقر إقامتهم. ومــن املقرر أن يصل وفد 
الــنــظــام الـــســـوري بــرئــاســة بــشــار الــجــعــفــري، 
يــــوم الــجــمــعــة املــقــبــل، أي بــعــد االنـــتـــهـــاء من 
االنتخابات التشريعية التابعة النظام، وُعلم 
الــنــظــام سيقيم فــي فــنــدق »أن فــي«،  أن وفـــد 
الفندق الــذي أقــام فيه وفد الهيئة العليا في 
الجولة األولى، وال يبعد عن وفد الهيئة أكثر 

من كيلومتر واحد.
إلــى سورية، ستيفان  األممي  املبعوث  وكــان 
دي مستورا، قد أكد، يوم اإلثنني، في دمشق، 
أن »الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن املـــفـــاوضـــات بالغة 
األهمية«، مضيفا أنه »سنركز بشكل خاص 
على عملية االنتقال السياسي، وعلى مبادئ 

الحكم )االنتقالي( والدستور«.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــؤكـــــد مـــــصـــــدر رفـــيـــع 
»لم يتغير شيء  أنه  املعارضة،  املستوى في 
بـــني جــولــتــي الــتــفــاوض فـــي مـــواقـــف الــنــظــام 
وحـــلـــفـــائـــه، بـــاإلمـــكـــان الـــبـــنـــاء عــلــيــه إلنــجــاح 
ــيــــف فـــــي حـــــديـــــٍث مــع  املــــــفــــــاوضــــــات«. ويــــضــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »مــن الــواضــح أن دي 
موسكو،  موقف  تليني  يستطع  لم  ميستورا 
الـــتـــي تـــرفـــض أن يـــتـــم بـــحـــث مــصــيــر بــشــار 
ــد عــلــى طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات. وال نعتقد  األســ
أنـــه بــمــقــدور املـــوفـــد الـــدولـــي الــحــصــول على 
شــــيء ذي قــيــمــة ســيــاســيــة مـــن وراء زيــارتــه 
لــلــعــاصــمــة اإليـــرانـــيـــة، إذ تــبــدو طــهــران أكثر 
ــروس، وتــرفــض تــنــاول مصير  ــ تــطــرفــا مــن الـ
ــفـــاوضـــات«. ويــــرى املــصــدر  األســــد فـــي أيــــة مـ
ستراوح  الثالثة  الجولة  في  »املفاوضات  أن 
مــكــانــهــا، ألنـــنـــا ال نــتــوقــع حـــــدوث تـــطـــورات 
سياسية دراماتيكية على صعيد جوهر هذه 
املفاوضات، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية 
كــامــلــة الــصــاحــيــات ال وجـــود لــبــشــار األســد 
وأركـــــان حــكــمــه فــيــهــا«. ويــوضــح املــصــدر أن 
»املعارضة تذهب إلى املفاوضات، وهي تدرك 
جيدًا أنها لن تحقق شيئا، فالنظام يتحدى 
املجتمع الدولي منذ سنوات، وها هو يجري 
مــســرحــيــة ســيــاســيــة جــديــدة هــي مــا يسميه 
انتخابات برملانية، والعالم يتفرج على هذا 
السخف السياسي دون أن يوقفه عند حده، 
بل يشجعه على املضي في مخططه لتدمير 

ى من سورية«.
ّ
ما تبق

كما يلمح املصدر إلى أن »املعارضة لن تبقى 
 فــي لعبة جنيف، إذا لــم تــدفــع القوى 

ً
طــويــا

الدولية الراعية للمفاوضات نظام األسد إلى 
االنصياع بشكل ال لبس فيه للقرارات الدولية 
ذات الصلة، والدخول في مفاوضات جدية«. 
ويشير إلى أن »وزيــر خارجية النظام، وليد 
املــعــلــم، أعــلــن بــوضــوح فــي لــقــائــه مــع املــوفــد 
األمــمــي، أنــه ال نية لــدى الــنــظــام فــي الــدخــول 
«. ويستبعد 

ّ
فــي مــفــاوضــات تفضي إلــى حـــل

انـــســـحـــاب املـــعـــارضـــة مــــن الـــجـــولـــة الــثــالــثــة، 
ولكنه يؤكد أن »االنسحاب ممكن في الجولة 
لم  إذا  املقبل،  مايو/أيار  في  املــقــررة  الرابعة، 
يتم تحريك امللفات الرئيسية في املفاوضات 

في اتجاه بلورة حل سياسي«.
ــــل  ــدر خــــــاص داخـ ــــن جـــهـــتـــه، يـــكـــشـــف مــــصــ مـ

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أمس الثالثاء، 
عن »قلق باريس لتجدد أعمال العنف، في األيام األخيرة، في سورية«، 
عشية استئناف مفاوضات السالم في جنيف. وقال نادال إن »فرنسا ُتحّذر 
من عواقب هجمات النظام واألطراف الداعمة له، في محيط حلب 
القرار  بموجب  القتالية  األعمال  التي تهدد وقف  الشرقية،  والغوطة 
2268 لمجلس األمن الدولي«. وأضاف أن »النظام وحلفاءه يتحملون 
السورية«.  المفاوضات  وفشل  جديدة،  إنسانية  مأساة  مسؤولية 
وأوضح أنه »عشية استئناف المفاوضات السورية، تذكر فرنسا بضرورة 

مشاركة األطراف فيها بنوايا حسنة«.

فصائل  )أحد  الزنكي  الدين  نور  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  يؤكد 
ضباط  من  عــددًا  أّن  مصطفى  حــاج  بسام  حلب(،  عمليات  غرفة 
وقيادات العمال الكردستاني ُقتلوا في سورية، مشيرًا إلى أنهم جاؤوا 
بطلب من النظام السوري، إذ قاموا بتأسيس الوحدات الكردية وتدريب 
مع  حربهم  في  اكتسبوها  التي  العسكرية  لخبرتهم  نظرًا  عناصرها، 
هم  الكردستاني«  »العمال  ضباط  أّن  مصطفى  حاج  ويوضح  تركيا. 
السوريين  األكــراد  أن  حين  في  الكردية،  الوحدات  في  القرار  أصحاب 

المنضوين تحتها »وقود في محرقة ال أكثر«.

حمص  مدينة  قرب  مروحيتهما  تحّطم  في  روسيان  عسكريان  ُقتل 
مشيرة  الثالثاء،  أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  ما  على  بسورية، 
»ُقتل  أنه  الوزارة  وأضافت  نار«.  إلطالق  تتعرّض  لم  »المروحية  أن  إلى 
عنصرا طاقم، وانتشلت جثتاهما خالل عملية إنقاذ ونُقلتا إلى قاعدة 
حميميم«، في شمال غرب سورية، موضحة أن »الحادث وقع منتصف 
ليل اإلثنين الثالثاء«. وقالت إن »المروحية لم ُتستهدف بإطالق نار، وإن 
في  أسبابه«.  لتوضيح  الحادث  موقع  في  يحقق  الخبراء  من  فريقًا 
التركي، أحمد داود أوغلو، أمس،  الوزراء  رئيس  سياق منفصل، أعلن 
أن »الجيش التركي قصف أهدافًا لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في 

شمال سورية، ردًا على قصف عبر الحدود أصاب بلدة تركية«.

باريس قلقة من مخطط دمشق

األكراد العرب »وقود المحرقة«

سقوط طائرة روسية وقصف تركي

ثائر غندور

ترغب السلطة )أو السلطات( 
في لبنان بفرض روايتها حول 

مختلف األحداث السياسّية 
واألمنّية والقضائية. ال يهم 

إذا كانت هذه الرواية صحيحة 
أم ال. إنها رواية السلطة. ومن 
ُيعارضها، متهم، وعليه إثبات 
انتمائه الوطني وعدم ارتهانه 

وتمويله من دوٍل خارجية، 
هم تنطبق على الطبقة 

ُ
وهي ت

السياسّية بمكوناتها املختلفة. 
فيما يلي نموذجان بسيطان، 
ملحاولة السلطة حرف النقاش 

عن جوهره، إلى نقاشات 
جانبّية، قد تأخذ منحى 

عنصريًا )املثل األول(، أو قمعيًا 
)املثل الثاني(:

1ــ قال رئيس تكتل التغيير 
واإلصالح النائب ميشال عون 

في اجتماع التكتل األخير 
تعليقًا على موضوع الالجئني 

السوريني: عندما نّبهنا إلى 
خطورة هذه املسألة )أعداد 

هم التكتل ووزراؤه 
ُّ
الالجئني(، ات

بالعنصرية. في املقابل، 
قال رئيس املجلس األعلى 

للخصخصة زياد حايك خالل 
ورشة عمل بعنوان »نحو تطبيق 
أجندة 2030 للتنمية املتسدامة: 
مساءلة الجهات الفاعلة«: الدولة 

اللبنانية ال تصرف سوى 
4 باملئة من موازنتها على 

الصيانة بما يعني عدم تجديد 
البنى التحتية. ودعا الحايك 

إلى: االستفادة من رخص اليد 
العاملة السورية املوجودة في 
لبنان لبناء بنى تحتية جديدة 

وقبل فوات األوان.
2 ـ أعلن املكتب اإلعالمي لوزير 

الداخلية نهاد املشنوق في 
بيان متعلق باالنتقادات التي 

تطاول املشنوق عبر مواقع 
التواصل االجتماعي: بعدما 

وصلت األمور إلى درجة فبركة 
االتهامات الرخيصة والكاذبة 

وإلى حلقات من التشهير 
والتحقير والتجريح الشخصي 

والتعّدي على كرامات الناس، 
فإّن وزارة الداخلية والبلديات 

تعتبر االستمرار والتمادي 
بحملتهم هذه، عبر مواقع 

 
ً
التواصل االجتماعي، أفعاال

جرمية يعاقب عليها القانون، 
وبالتالي ُيعتبر هذا البيان 

بمثابة إخبار إلى النيابة العامة 
التمييزية.  كتب إدوين نصر 
)من سكان منطقة املعاملتني 
شمال بيروت، التي ضبطت 

فيها شبكة االتجار بالبشر( 
على موقع »فيسبوك« تعليقًا 

 حول شبكة االتجار 
ً
مطوال

بالبشر باللغة االنكليزية: 
 كل من سكان املعاملتني 

وجونيه بشكل عام، وقوى 
األمن الداخلي اللبناني وبلدية 
جونيه متواطئون في تكريس 
االستغالل الجنسي التجاري 

للنساء من شرق أوروبا 
والفلسطينيات والسوريات 

واملصريات وغيرهن، من قبل 
شبكات إجرام محلية....

للحديث 
تتمة

على الهامش 
اللبناني

مع الحدث

من روزنامتنا إضاءة

من  الجديد«  »العربي  لـ الــســوريــة،  املعارضة 
جــنــيــف، أن »عــــدم الـــخـــوض فـــي املــفــاوضــات 
ــث تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة الــحــكــم  ــحــ ــرة، وبــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ املـ
االنتقالية في هذه الجولة، سيدفع املعارضة 
إلــــى مــقــاطــعــة املـــفـــاوضـــات واعـــتـــبـــار الــنــظــام 
في  جــاد  وغــيــر  التفاوضية  للعملية   

ً
معطا

إيجاد حل سياسي«.
ويــلــفــت إلــــى أن »عــــدم الـــخـــوض فـــي تشكيل 
النظام  النظام، يخدم  الحكم ومماطلة  هيئة 
 سعيه إلــى تنفيذ مخططه 

ّ
وأهــدافــه، في ظــل

العسكري خال فترة املفاوضات، الذي كشفه 
رئيس الوزراء، وائل الحلقي، قبل أيام، حول 
اســتــعــداد الجيش الــســوري )قـــوات الــنــظــام(، 
ــــي خــــوض مــعــركــة مــديــنــة  بـــدعـــٍم جــــوي روسـ
حــلــب«. كــمــا يــضــيــف املــصــدر أن »املــعــارضــة 
الــســوريــة تنتظر خــطــوة جــــادة مــن روســيــا، 
ــــي عــمــلــيــة  ــنــــظــــام إلــــــى االنــــــخــــــراط فـ ــع الــ ــدفــ لــ
األســد وتشكيل  إلــى رحيل  سياسية تفضي 
جسم انتقالي يضم شخصيات من املعارضة 
والنظام، بالتوافق املتبادل يقود الباد خال 

املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة«. ويــنــّوه املــصــدر إلـــى أن 
ريــاض  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  »منسق 
القمة  مؤتمر  لحضور  دعـــوة  ى 

ّ
تلق حــجــاب، 

اإلســــامــــي فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، 
يوم الخميس، حيث من املقرر أن يلتقي مع 
عدد من قــادة الــدول اإلسامية، على هامش 
املــؤتــمــر الـــذي سيناقش املــلــف الــســوري، من 

ضمن ملفات إسامية أخرى«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــــرى الــســفــيــر الـــســـوري 
السابق في بياروسيا )منشق عن النظام(، 
ــفـــاوضـــات في  ــر املـ ــ ــمـــادي، أن »أمـ ــعـ مــحــمــد الـ
جــنــيــف يــتــوقــف عــلــى مـــا أعــــده األمــيــركــيــون 
والـــــروس«، مــشــيــرًا، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الــضــغــوط ســتــكــون على 
ــازالت«.  ــ ــنـ ــ طــــرفــــي األزمــــــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـ
ويــــــــردف أن »الـــضـــغـــط ســـيـــكـــون أكـــبـــر عــلــى 
املعارضة«. ويختم العمادي حديثه بالقول، 
إنـــه »مـــن خـــال اتــصــاالتــي لــم أجـــد مــا يبعث 
ــــب، ودي مـــيـــســـتـــورا  ــريـ ــ ــل قـ ــحـ ــلـــى األمـــــــل بـ عـ
انطاق  نقطة  إيــجــاد  إمكانية  اآلن  يستطلع 
واملؤثرة«.  الفاعلة  األطــراف  تتبناها  جديدة 
ــأعـــرب املـــتـــحـــدث بــاســم  أمــــا فـــي واشـــنـــطـــن، فـ
في  تونر،  مــارك  األميركية،  الخارجية  وزارة 
بــيــان صــحــافــي، يــوم اإلثــنــني، عــن قلق بــاده 
من زيادة العنف في سورية، قبيل محادثات 
 قـــوات 

ً
ــررة فـــي جــنــيــف، مـــحـــّمـــا ــقــ الـــســـام املــ

النظام، مسؤولية التصعيد في القتال، مّبينا 
كيري،  األميركي، جــون  الخارجية  »وزيــر  أن 
عــّبــر عـــن قــلــق الــــواليــــات املــتــحــدة مـــن زيــــادة 
العنف في سورية، خــال اتصال هاتفي مع 

نظيره الروسي، سيرغي الفروف«.
يحاول النظام اإليحاء من خالل االنتخابات أنه يواصل فرض سلطته )لؤي بشارة/فرانس برس(

ال يزال أهالي المفقودين يطالبون بمعرفة مصير 
أبنائهم )عبدالرحمن عرابي(
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وائل قنديل

اآلن، وبعد أن انتصر محمد مرسي، 
من محبسه، على كل الكذابني 

املتخرصني املرجفني، وثبت أن كل 
ما لفقوا له من جرائم، لم يرتكبها، 

عادوا ونفذوها هم، مع سبق اإلصرار 
والترصد.. أليس من واجبك أن تمتثل 

لنداء املرايا، وتقف أمام ضميرك، 
ُه وهتفت به، 

َ
ت
ْ
ك

ُ
تراجع كل ما رددته، ول

كأنك واقع تحت تأثير مخدر فتاك؟
هل تمنح نفسك فرصة أن تتعامل 
معها باعتبارها نفسا بشرية، ال 

رأس فأر تجارب، وتسألها: من باع 
أرض سيناء للفلسطينيني، ومن 

باع النيل واألهرامات لقطر، ومن مد 
يديه صاغرا ذليال، فلم يعد مؤهال 

ألن يمد قدميه في املكان الذي 
يريد، والوقت الذي يريد، وتحول 
إلى دمية، أو لعبة أطفال ناطقة، 

بما يريده الالعبون؟ ما زلت أذكر 
ذلك املشهد في القاعة الكبرى، 

املخصصة للجلسة االفتتاحية للقمة 
العربية في الدوحة، الوحيدة التي 

شارك فيه رئيس مصري منتخب، 
هو محمد مرسي، حني ألقى كلمة 
اهتزت لها جنبات القاعة، إذ دوى 

صوته غاضبا، محذرا من األصابع 
الصغيرة، املمدودة للعبث بمصر. 

كان ذلك في مارس/ آذار 2013، 
في ذروة اشتعال الثورة املضادة، 

املدعومة من القوى اإلقليمية الكارهة 
للتغيير، تخطيطا وتمويال وإدارة، 

ورأيت القرار، قرار التعجيل باالنقالب 
عليه، مطبوعا على الوجوه الصفراء، 

داخل القاعة، فامتعض وجه بعضهم، 
وغادر آخرون. لقد قرروا اإلسراع 

بالتخلص من هذا الذي يريد أن يحرر 
مصر من »سجن شرم الشيخ« 

مصر الفندق والشاليه والكباريه، 
مصر التي أعادوها»قريبة ورخيصة« 

في ما بعد، تبيع األرض، وتؤجر 
السيادة بالساعة، وكان التنفيذ في 
الثالثني من يونيو/ حزيران 2013، 

وتكالب الالعبون بأصابع اليدين 
والقدمني على الفريسة، بكل نوازع 

االنتقام ورغبات اإلهانة واإليذاء، 
فهيمنوا على القرار وسيطروا على 
الرأس بالتحكم في املعدة املسعورة، 

الشرهة لكل أنواع الطعام الحرام. 
أعادوها مكسورة العني، خربة 

الوجدان والبنيان، حتى بلغت روحها 
حلقوم االنهيار الشامل، تلك اللحظة 

النموذجية لتفعيل املثل الشعبي 
البليغ« إن خرب بيت أبيك خذ لك 

منه قالب« ليسرع الشطار إلى الفوز 
بما علت قيمته ورخص ثمنه، كل 
يقضم قطعة، قبل السقوط التام. 

ليس بعيدًا عن الحقيقة القول إن قرار 
التخلص من محمد مرسي قد تم 

اتخاذه قبل أن يفكر محمد مرسي 
نفسه في الترشح للرئاسة، إذ بدأ 

التفكير في إحراق اإلسالم السياسي 
غير املتناغم، على نحو كامل، مع 

معادالت الشرق األوسط التقليدية، 
عقب صعوده الالفت مع ثورات 

الربيع العربي. في ذلك الوقت توافق 
الالعبون الدوليون الكبار، وصغارهم 

اإلقليميون، على أن أفضل طريقة 
لحرق هذا التيار هي وضعه في أفران 
السلطة، ثم إغالق كل النوافذ واألبواب 

عليه، حتى يشتعل ويتفحم.. كان 
السيناريو: دعوهم يصلون للسلطة، 

عبر طريق ديمقراطي سليم، ثم 
احبسوهم داخلها ولفوا حبال الفشل 
على رقابهم، ثم أحكموا الخناق حتى 

تزهق روحهم. نعم كانت الخطة 
»دعوه يحكم ودعونا نعمل إلفشاله« 
وقد تم التنفيذ ببراعة، تليق بالدهاء 

الشرير لكبار العالم، واإلمكانات 
املادية الهائلة لتوابعهم في املنطقة، 

ونجحت خطة سجن محمد مرسي 
داخل أسوار رئاسته، فبدت فترة 

حكمه كأنها مرحلة حبس احتياطي، 
تمهيدا لسجنه ونفيه من الحياة 

السياسية تماما، وما تراه اآلن هو 
مرحلة الحصاد، أو جمع الغنائم 
لفيلق العائدين املنتصرين على 
الربيع. أصوات قليلة ، تعد على 

أصابع اليدين، كانت قد  رأت مالمح 
السيناريو الشرير مبكرا وحذرت: 
احترسوا من الفخ.. ال تذهبوا إلى 
محرقة الرئاسة بأرجلكم، غير أن 

هذا االختيار املستحيل بدا حتميا، 
وقتها، عندما وجه محمد البرادعي 

صفعة قاسية للثورة املصرية.. 
واآلن يطل شفيق بوجهه مجددًا..
كيف وملاذا؟  موضوع نستكمله 

الحقا..

الالعبون 
باألصابع...

مرور 
الكرام

طهران ـ فرح الزمان شوقي

السورية، وصل  مفاوضات جنيف  من  لجولة جديدة  تحضيرًا 
العاصمة  إلــى  ميستورا،  دي  ستيفان  لسورية  األممي  املبعوث 
اإليـــرانـــيـــة طـــهـــران أمـــس الـــثـــاثـــاء، آتــيــا مـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، ليبحث مع املسؤولني اإليرانيني آخر التطورات املتعلقة 
بــاملــفــاوضــات الــجــديــدة. فــي هـــذا الــســيــاق، وصـــف دي ميستورا 
 إنه 

ً
»املفيد والــضــروري«، قائا حــواره مع املعنيني في طهران بـ

»ركز خاله على عدد من امللفات، أولها ضــرورة تحقيق تقارب 
من خال حلحلة الخافات بني األطراف السورية، وثانيها ملف 
فــي سورية،  املــحــاصــرة  للمناطق  املــســاعــدات اإلنسانية  إيــصــال 
وآخـــرهـــا مــلــف تــكــثــيــف بــــذل الــجــهــود لــلــتــوصــل لــحــل ســيــاســي 
ينهي أزمة هذا البلد«. من جهته، اعتبر رئيس الدائرة العربية 
واألفريقية التابعة للخارجية اإليرانية حسني أمير عبد اللهيان، 
بــعــد لــقــائــه املــبــعــوث األمـــمـــي، أن »الـــحـــوار حـــول ســوريــة يتقدم 
ويــقــتــرب مــن الــحــل الــســيــاســي«، مضيفا أن »طــهــران راضــيــة عن 
ــذا الــوضــع وتــأمــل الـــوصـــول لــنــتــيــجــة«، حــســب تــعــبــيــره. لكنه  هـ
اعتبر أن »النتيجة املرجوة تعتمد على تقوية السبل الحقيقية 
 عن اعتمادها على استمرار الحوار بني 

ً
ملكافحة اإلرهاب، فضا

السوري«. وهنا  الشعب  الحقيقيني عن  »املمثلني  بـ من وصفهم 
تبرز نقطة التحفظ اإليرانية، التي سبق أن اعترضت علنا على 
مــشــاركــة بــعــض شــخــصــيــات املــعــارضــة الـــســـوريـــة، الــتــي تعتبر 
أنــه ال يحق  »تنظيمات إرهــابــيــة«، وهــو ما يعني  لـ أنها تنتمي 
السياسي، بحسب مسؤولني  الــحــوار  على طاولة  الجلوس  لها 
إيرانيني. أما عن رسائل دي ميستورا وتحفظات طهران، يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــصــحــافــي اإليـــرانـــي عــمــاد آبــشــنــاس، لـــ
بــاألســاس إلحــداث تقارب بني األطــراف  »املبعوث األممي يعمل 
اإلقليمية والدولية الفاعلة. وهو ما قد يبدو خال هذه املرحلة 
الــســوريــة، والسيما  بــاألطــراف  املتعلق  التقارب  مــن  أهمية  أكثر 
بشكل  التأثير  على  قــادريــن  والــدولــيــني  اإلقليميني  الفاعلني  أن 

مباشر على طاولة الحوار«. ويضيف آبشناس، أن »ما يطرحه 
دي ميستورا في الوقت الحالي قريب جدًا من املبادرة اإليرانية 
ـــرحـــت فـــي وقــــت ســابــق، 

ُ
والـــروســـيـــة لــلــحــل فـــي ســـوريـــة، الـــتـــي ط

ظات إيرانية، وهــو ما يجعل طهران 
ّ
الرغم من وجــود تحف على 

راضية نسبيا عنها«. ويشير إلى أن »أبــرز التحفظات هي تلك 
التي تحدث عنها عبد اللهيان صراحة والتي تتعلق بمشاركة 

شخصيات معارضة دون غيرها«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى الــدبــلــومــاســي الــســابــق فــي الــخــارجــيــة 
مقترحات  يحمل  لــم  ميستورا  »دي  أن  أفقهي،  هـــادي  اإليــرانــيــة 
جديدة خــارج اإلطــار العام الــذي يــدور الحديث عنه منذ أشهر 
الــرئــيــس، فالتباين في  الــهــدف  الــتــقــارب هــو  قليلة، لكن تحقيق 
اآلراء كان واضحا للغاية خال اجتماع جنيف األخير«. ويردف 
يحمل  ميستورا  »دي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  أفقهي 
انتقالية، ســواء  الــوصــول ملرحلة  تــأكــيــدًا على ضـــرورة  لــطــهــران 
بوجود الرئيس بشار األسد أو بعدمه. وبالتالي من املحتمل أن 
يكون دي ميستورا قد قــّدم طلبا لطهران، من أجل بذل ضغوط 
 تصّور واضحا 

ّ
معينة لتحقيق األمر، لكن إيران باملقابل ترى أال

لدى دي ميستورا عن املرحلة االنتقالية، وترفض مناقشة مصير 
األسد باعتبار أنه أمر يتعلق بالسوريني أنفسهم، وهو ما صدر 
العسكري،  املــوضــوع  وفــي  كثر«.  إيرانيني  على لسان مسؤولني 
الــقــوات جــاء بــنــاء على طلب الحكومة  يــقــول أفقهي أن »إرســـال 
السورية التي تحتاج لدعم عسكري ولوجيستي، والسيما أنها 

تركز في الوقت الحالي على حلب وما حولها«. 
في سياق مواٍز، كثفت طهران من جهودها امليدانية على األرض 
فـــي ســــوريــــة، عــبــر إرســــــال قـــــوات بـــريـــة خـــاصـــة تــابــعــة للجيش 
البرية تقّدم  »الــقــوات  بــأن  اإليــرانــي. وتفيد السلطات اإليــرانــيــة، 
خـــدمـــات اســتــشــاريــة عــســكــريــة، وقــــد كــانــت فـــي وقــــت مــــاض من 
الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي أو مــن قـــوات التعبئة املــعــروفــة باسم 
تابعة   65 لــلــواء  املنتمية  الخاصة  البرية  الــقــوات  لكن  البسيج، 

للجيش، وُيعّد هذا تحواًل حقيقيا في آليات الدعم«.

مساعي دي ميستورا وتحفظات إيران
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ضاقت إيطاليا ذرعا بالتأخر الرسمي املصري 
ــــة عــن الــجــنــاة، الــذيــن اعــتــدوا 

ّ
فــي تــقــديــم األدل

ريجيني  جوليو  اإليــطــالــي  بجثمان  ــلــوا 
ّ
ومــث

اإليــطــالــي لحد  الصبر  ولــم يفلح  )28 ســنــة(. 
اآلن، بعد انتظار شهرين، في إقناع السلطات 
املصرية بتقديم كل ما يكشف مابسات هذه 
الــجــريــمــة. ويـــدفـــع هـــذا الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة، 
إلى  الفرنسية،  »ليبراسيون«  لصحيفة  وفقا 
اتخاذ إجراءات عقابية، خصوصا أن املسألة 
بــــدأت تــتــخــذ أبـــعـــادًا شــعــبــيــة غــيــر مــســبــوقــة. 
ماساري  ماوريزيو  سفيرها  استدعاء  وبعد 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أّكـــــدت رومــــا عــلــى لــســان وزيـــر 
الخارجية باولو جينتيلوني، أنها »ستتخذ 
بالتوازي مع عدم  الضرورية،  اإلجـــراءات  كل 

استجابة القاهرة«.
الــقــرار اإليــطــالــي األول تــم اتــخــاذه بعد فشل 
لــقــاء رومـــا، األســبــوع املــاضــي، بــني املحققني 
اإليطاليني ونظرائهم املصريني. وكان مطلب 
اإليـــطـــالـــيـــني، حــســب الــصــحــيــفــة الــفــرنــســيــة، 
التقطتها كاميرات  الــتــي  ــَور  الــصُّ ــم 

ُّ
ــســل

َ
ت هــو 

الهاتفية  االتصاالت  بيانات  املراقبة، وأيضا 
ــريــــني، مــــن أجـــل  الــــتــــي تــــوجــــد بــــحــــوزة املــــصــ
الـــوصـــول إلـــى قــتــلــة جــولــيــو ريــجــيــنــي، الــذي 
تـــعـــرض لــاخــتــطــاف فـــي 25 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، أي فـــي يـــوم ذكــــرى الــثــورة 
املصرية، وُعثر على جثته بعد تسعة أيام من 

عملية الخطف.
ــيـــة إخـــفـــاقـــات  ــفـــرنـــسـ وتـــــعـــــّدد الـــصـــحـــيـــفـــة الـ
ــقــني 

ّ
الـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة، الـــتـــي قـــدمـــت لــلــمــحــق

اإليـــطـــالـــيـــني روايــــــــات مـــتـــعـــددة مــــن دون أي 

أســــــاس )حـــــــادث ســــيــــارة، جـــريـــمـــة جــنــســيــة، 
إلـــخ(، ثــم تــحــدثــت، فيما بــعــد، عــن تصفيتها 
أفــراد عصابة إجرامية... وتتجه  لخمسة من 
»لــيــبــراســيــون«،  االتــهــامــات اإليــطــالــيــة وفــقــا لـــ
نحو أجهزة أمن النظام املصري، التي تكون 
ــا بــســبــب أبــحــاثــه  ــ قـــد اخــتــطــفــت ريــجــيــنــي، إّم
ضايق 

ُ
املنصبة على النقابات املستقلة التي ت

النظام املصري، وإّمــا لكونه ضحية تصفية 
حـــســـابـــات داخـــــل نـــظـــام الــســيــســي الـــــذي بــدأ 

يتعّرض للوهن.
تعترف  كما  اإليــطــالــيــة،  للحكومة  يمكن  وال 
الــطــرف عن   

ّ
ــغــض

َ
ت أن  الــفــرنــســيــة،  الصحيفة 

حــالــة الــتــعــبــئــة الــتــي يــشــهــدهــا الـــــرأي الــعــام 
أن تدرج  القضية. وال ُيستبعد  اإليطالي في 
ــشــّكــل 

ُ
رومــــا مــصــر عــلــى قــائــمــة الــــدول الــتــي ت

زيــارتــهــا »خــطــرًا«، وهــو مــا سيثني السياح 
ــارة مــصــر. وهــنــا تتحدث  اإليــطــالــيــني عــن زيــ
الصحيفة الفرنسية عن نشطاء سابقني يرون 
في قضية ريجيني رمــزًا النتهاكات متكررة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان مـــن قــبــل الــنــظــام املــصــري. 
وتتحدث عن األبعاد التي وصلت إليها هذه 
القضية، والتي جعلت اسم ريجيني يرد أكثر 
من 15 مليون مرة في محّرك البحث »غوغل« 

باللغة العربية.
ولــكــن كـــل هـــذا ال يــنــفــي كـــون إيــطــالــيــا، وفــقــا 
ديــــمــــانــــش«  دي  ــال  ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ »لـ ــفـــة  ــيـ لـــصـــحـ
األسبوعية الفرنسية، ال تريد تفاقم العاقات 
ــارة الـــســـوق  ــ ــــسـ ــن وبــــالــــتــــالــــي خـ ــديـ ــلـ ــبـ ــــني الـ بـ
املــصــريــة، خــصــوصــا بــعــد اكــتــشــاف الــشــركــة 
اإليـــطـــالـــيـــة »إيــــنــــي« الــــعــــام املــــاضــــي، مــقــابــل 
الشواطئ املصرية، ألكبر حقل غاز في البحر 

املتوسط.

من جمع أربعني دولــة مانحة، في لقاء كبار 
املـــوظـــفـــني مـــن أجــــل دعــــم لــيــبــيــا، الـــــذي أتـــاح 
الـــفـــرصـــة لــكــل الــفــاعــلــني لــالــتــقــاء وتـــــدارس 
مساعدة فعالة مبنية على حاجيات الشعب 
العسكري،  بالدعم  يتعلق  بما  أمــا  الليبي«. 
ــّدد مــيــلــيــت عــلــى أن »بــــــاده مــســتــعــدة  ــُيـــشـ فـ
في  الليبية  الحكومة  ملتطلبات  لاستجابة 
هذا املجال، وإذا ما طلبت الحكومة مساعدة 
من أجل قواتها املسلحة، فستلبي بريطانيا 
ليبيا، أي  تــريــده  الـــذي  الــطــلــب بالشكل  هـــذا 

لوجستيا«.
كــمــا أعــــرب مــيــلــيــت، عـــن أمــلــه فـــي أن تتمكن 
حكومة الوفاق من السيطرة على الوضع في 
 »نأمل أن 

ً
إليها، قائا الــهــدوء  ليبيا وإعـــادة 

 في ليبيا، لتدارس 
ً
نلتقي الليبيني مستقبا
تطور األوضاع إيجابيا«.

في  الليبي  التجهيز  وزيـــر  يلفت  جهته،  مــن 
حــكــومــة الــــوفــــاق طـــاهـــر الــجــهــيــمــي، إلــــى أن 
»الــلــقــاء جـــاء ملــنــاقــشــة احــتــيــاجــات ليبيا في 
ليبيا  إعــادة استقرار  أجــل  املقبلة من  الفترة 
وتـــركـــيـــز املــــؤســــســــات«، ويـــشـــيـــر فــــي حـــديـــٍث 
أعــّدت  »الحكومة  أن  إلــى  الجديد«  لـ«العربي 
 من أجل توفير االحتياجات 

ً
برنامجا متكاما

العاجلة للمواطن الليبي في الفترة املقبلة«.
ويـــبـــرز الــجــهــيــمــي، أن »مــــا تـــّمـــت مــنــاقــشــتــه 
داخل االجتماع بني أربعني دولة مانحة، هي 
البرامج التي يمكن تنفيذها خال سنة بدءًا 
من اليوم، باإلضافة إلى مشاريع أخرى سيتم 
تنفيذها على امتداد األشهر الثاثة املقبلة«، 
مشيرًا إلى أن »هناك عددًا كبيرًا من املشاريع 
املقدمة، تزيد عن 170 مشروعا، لكنها تحتاج 

إلى  تنظيم من حيث األولويات«.
اليوم  الرئيسي  »امللف  أن  الجهيمي  ويعتبر 
هو ملف األمن يليه امللف االقتصادي خاصة 
مــع تــدهــور الــوضــع اإلنــســانــي بليبيا الــذي 
يتطلب توفير خدمات للمواطنني ومعالجة 
األســـعـــار وتــوفــيــر االســتــقــرار أيــضــا وإعــــادة 

بناء املؤسسات في ليبيا«.

تونس ـ وليد التليلي

بـــدا يـــوم أمـــس الـــثـــاثـــاء، حاسما 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــاملــــلــــف الـــلـــيـــبـــي،  ــمـ ــيـ فـ
ــرارًا  وحــمــلــت رســائــلــه املــبــاشــرة قـ
بحكومة  يتعلق  بما  نهائيا،  الــجــدل  بإنهاء 
الوفاق التي يرأسها فائز السراج، إذ قرر دعم 
الحكومة بكل الوسائل املتاحة إلنهاء النزاع 
وفــرض سيطرتها على مجريات األمــور في 
فيه عشرات  كانت تجتمع  وقــٍت  وفــي  ليبيا. 
حوالى  لبحث  تونس  فــي  واملنظمات  الـــدول 
الخارجية  وزيــر  كــان  تنمويا،  مشروعا   170
اإليــطــالــي بـــاولـــو جــنــتــيــلــونــي فـــي طــرابــلــس، 
يــلــتــقــي الـــســـراج وحــكــومــتــه ويــبــحــث دعمها 
ـ  إيطالي  تسابق  أنــه  بــدا  فيما  األرض،  على 

بريطاني على مستقبل ليبيا.
املسؤول اإليطالي كان واضحا فور وصوله 
إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بــدعــوتــه 
إلى  الــقــوي  الــدعــم  لتقديم  الــدولــي  »املجتمع 
مؤكدًا  ليبيا«،  فــي  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة 
دولــيــا  اجــتــمــاعــا  »إيــطــالــيــا ستستضيف  أن 

لتوفير الدعم السياسي إلى ليبيا«.
وكــــشــــف جـــنـــتـــيـــلـــونـــي، فــــي الـــــزيـــــارة األولـــــى 
أن  لطرابلس،  املستوى  رفيع  غربي  ملسؤول 
»رومــــا ســتــبــدأ بــفــتــح األجـــــواء الــدولــيــة أمــام 
بني  جوية  رحــات  لتسيير  الليبي،  الطيران 
الليبية وإيطاليا«، معتبرًا أن »املرحلة  املدن 
املقبلة ستشهد بدء توافد مسؤولني دوليني 
العملية  دعـــم  كيفية  فــي  للبحث  ليبيا  إلـــى 
السياسية في ليبيا«. ودعا الوزير اإليطالي 
إلــى »إعـــادة النظر في حظر تسليح الجيش 
ــريــــب، لــتــمــكــيــنــه  ــقــ الـــلـــيـــبـــي فــــي املــســتــقــبــل الــ
عسكريا من مكافحة تنظيم الدولة اإلسامية 
)داعـــش(«، معتبرًا أن »بــاده جاهزة لتقديم 
الدعم في املجال األمني لليبيني حال طلبهم 
ذلك«. وفي إطار التسابق الدولي حول ليبيا، 
رســائــل  تحمل  »زيـــارتـــه  إن  جنتيلوني،  قـــال 
ــراز دور إيطاليا فــي دعم  إبـ عـــدة، مــن بينها 

تسابق على ليبيا
جنتيلوني في طرابلس والمانحون في تونس

مصر تتجه إلغالق ملف ريجيني

شهد الملف الليبي، أمس الثالثاء، زخمًا في االستحقاقات الدولية، مع مؤتمر الدول المعنية بهذا 
البلد في تونس، بموازاة حضور دبلوماسي رفيع المستوى في طرابلس، دعمًا لحكومة الوفاق 

ورئيسها فائز السراج

دعا جنتيلوني إلى إعادة 
النظر في حظر تسليح 

الجيش الليبي قريبًا

تكريس رواية تورّط 
العصابة المكّونة من 5 

أشخاص في قتل ريجيني

الخالفات السعودية 
اإليرانية والتركية المصرية 

تهيمن على القمة
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خيارات إيطالية محدودة لبنان: اغتيال مسؤول فتحاوي

الحكومة اللبنانية 
تتخطى أزمة المطار

اعترض خفر السواحل الليبي، أمس الثالثاء، ستة مراكب مطاطية على 
متنها 649 مهاجرًا أفريقيًا، بينهم 12 امرأة و5 أطفال، خالل محاولتهم 
اإلبحار بطريقة »غير شرعية« نحو أوروبا، وأعادهم إلى البرّ الليبي قبل أن 
البحرية  القوات  باسم  المتحدث  وقال  طرابلس.  سلطات  إلى  يسلّمهم 
»تّم ضبط  إنه  برس«،  لوكالة »فرانس  أيوب قاسم  العقيد  في طرابلس 

القوارب قبالة صبراتة )70 كيلومترًا غرب طرابلس(«.

اعتراض 649 مهاجرًا

»وزارتـــي  أن  وأكـــد  الليبية«.  الــوفــاق  حكومة 
الــداخــلــيــة فــي الــبــلــديــن اتــفــقــتــا عــلــى توحيد 
التعاون من أجــل الحد من  الجهود، وزيـــادة 
الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، ومــكــافــحــة شبكات 
تجارة البشر التي تقوم بتهريب املهاجرين 

عبر البحر، من ليبيا إلى إيطاليا«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد نـــائـــب فـــائـــز الــــســــراج أحــمــد 
معيتيق، أنه »سيتم تفعيل االتفاقات الليبية 
ــتـــصـــاديـــة أخـــــرى،  ــات اقـ ــاقــ ــفــ اإليـــطـــالـــيـــة، واتــ
االتــحــاد  دول  إلــى  الليبيني  دخـــول  وتسهيل 
أن وزراء  العلم  مــع  إيطاليا«.  األوروبـــي عبر 
ــيـــة والـــنـــقـــل فــــي الــبــلــديــن،  ــلـ الـــصـــحـــة والـــداخـ
املشتركة،  املــشــاريــع  لبحث  قريبا  سيلتقون 

وسيكون ذلك على األرجــح في رومــا. أما في 
تونس، فقد كان املؤتمر »غريبا« لجهة بحثه 
املشروع االقتصادي في ليبيا، قبل استتباب 
األمن نهائيا، إال أنه من الواضح أن املجتمع 
الدولي، الذي ال يمكن له إلقاء مشاريعه في 
وضع أمني وسياسي متأزم، قد قرر بالفعل 
فرض االستقرار في ليبيا، على الرغم من أنه 

لم ُيبني كيف سيتم ذلك.
في هذا السياق، يعتبر نائب السراج، موسى 
ل حكومة الوفاق في اجتماع 

ّ
الكوني، الذي مث

تونس، أن »الدعم الشعبي الذي لقيه املجلس 
الــرئــاســي عــنــد دخــولــه للعاصمة طــرابــلــس، 
إيــجــاد حلول لألزمة  لــم يتم  لــن يتواصل إن 
االقـــتـــصـــاديـــة واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 

ليبيا«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
»الــعــربــي  لـــ  حــديــٍث  فــي  ميليت،  بيتر  ليبيا، 
الجديد«، إلى أن »باده سعت لجمع الفاعلني 
ــل تــقــديــم  ــدول املـــانـــحـــة مـــن أجــ ــ ــ الـــدولـــيـــني والـ
على  بــاألســاس  يعتمد  الـــذي  لليبيا،  الــدعــم 
ستحدد  الــتــي  الليبية  الــحــكــومــة  ــبــات 

ّ
مــتــطــل

املــــراد إيصالها  الــرســالــة  احــتــيــاجــاتــهــا، وأن 
مـــن خــــال هــــذا الــلــقــاء هـــي أن الــبــريــطــانــيــني 
لــاســتــجــابــة اإليــجــابــيــة لتحقيق  ــاهـــزون  جـ

األمن واالستقرار في ليبيا«.
ويرى ميليت أن »الخيار العسكري في ليبيا 
لــم يــعــد يظهر بــني الــحــلــول، بــل أن مــا يمكن 
تقديمه هو الدعم االقتصادي من أجل إعادة 
االســتــقــرار لــلــيــبــيــا«. ويــشــيــر إلـــى أن »الــــدول 

ــم املــتــحــدة، اســتــمــعــوا  املــانــحــة ومــمــثــلــي األمــ
إلى األولويات التي قدمتها حكومة الوفاق، 
ويـــجـــب عـــلـــى املــجــتــمــعــني أن يـــــرّكـــــزوا عــلــى 
أن تقدم مساعدة  املمكن  التي مــن  املــشــاريــع، 

ملموسة وفي أقرب وقت«.
قــّدمــت مــبــادرة  ويــكــشــف ميليت أن »أملــانــيــا 
ــديــــدة، بــمــثــابــة صـــنـــدوق دولـــــي لتحقيق  جــ
االســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، يــتــطــلــب مــســاهــمــات 
فيه،  للمساهمة  جــاهــزة  وبريطانيا  دولــيــة، 
إذا ما تم إقــرار هــذه املــبــادرة واإلجــمــاع على 

إنشاء الصندوق«.
تراجع  بليبيا  البريطاني  السفير  ينف  ولــم 
ــــدور الــبــريــطــانــي فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، في  الـ
الوقت الذي تعاظم فيه دور الواليات املتحدة 
في املنطقة، لكنه اعتبر بــأن »األهــم هو دعم 
ليبيا من أجل استعادة استقرارها وهو ما 

تضطلع به بريطانيا حاليا«. 
ويضيف ميليت أن »املهم في هذا التوقيت هو 
املتحدة،  واألمــم  املانحة  الــدول  التنسيق مع 
ــادة   املــشــاكــل االقــتــصــاديــة وإعــ

ّ
مـــن أجـــل حـــل

إعــمــار ليبيا وهـــو مــا ســعــت إلــيــه بريطانيا 
املتحدة، وتمكنت بذلك  األمــم  بالتنسيق مع 

قمة إسطنبول
روحاني والملك سلمان بضيافة أردوغان

بدر الراشد

ــيـــس، وملـــــــدة يـــومـــني،  ــمـ ــوم غــــد الـــخـ ــ تــنــعــقــد يــ
اجــتــمــاعــات مــؤتــمــر الــقــمــة اإلســـامـــي الــثــالــث 
الـــدول، في مدينة  عشر على مستوى رؤســاء 
التركية، في ظل خافات إسامية  إسطنبول 
- إسامية واسعة، أبرزها الخاف السعودي 
اإليراني، والتركي املصري، والذي يشمل أهم 
الــقــضــايــا الــســاخــنــة فــي املــنــطــقــة. وُيــنــتــظــر أن 
»الوحدة  التي تنعقد تحت شعار  القمة،  تقر 
والتضامن من أجل العدالة والسام«، الخطة 
الخطوط  تحدد  والتي   ،2025-2015 العشرية 
منظمة  دول  تلعبها  الــتــي  واألدوار  الــعــامــة 
ــي، فـــي مـــجـــاالت مــتــعــددة،  ــامــ الـــتـــعـــاون اإلســ
وثقافية.  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية 
ــبــــرامــــج الـــقـــمـــة اإلســـامـــيـــة  ــام لــ ــ ــعـ ــ ــابــــع الـ الــــطــ
إلى  منها  البروتوكولية،  إلــى  أقــرب  يجعلها 
الخروج بقرارات حقيقية فاعلة على املستوى 
الـــدولـــي، إذ سيتم اعــتــمــاد املــشــاريــع الــتــي تم 
التعاون  منظمة  في  مسبقا  حولها  التباحث 
اإلسامي، والتي حددت أولويات القمة بعدة 
نــقــاط عــلــى املــجــال الــســيــاســي، أبــرزهــا تقديم 
االحــتــال  مــواجــهــة  فــي  للفلسطينيني  الــدعــم 
اإلسرائيلي، ومحاولة الضغط دوليا من أجل 
إطــــاق عملية ســيــاســيــة، تــخــفــف مــن مــعــانــاة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. لــكــن الــجــديــد الــــذي قد 
ــا أعـــلـــن عنه  ــارة هـــو مـ ــ ــ يــضــفــي نـــوعـــا مـــن اإلثـ
املسؤول اإلعامي في مكتب الرئاسة اإليرانية 
ــــس، عــــن أن الــرئــيــس  بــــرويــــز اســـمـــاعـــيـــلـــي، أمــ
اليوم  تركيا  اإليراني حسن روحاني سيزور 
األربعاء للمشاركة في القمة، ليطرح مراقبون 
ــا إذا كـــــان مــــن املـــمـــكـــن أن  تــــســــاؤالت حـــــول مــ
يحصل لقاء أو ســام، ولــو عــابــر، بينه وبني 

امللك سلمان بن عبد العزيز.
وتكتسب القضية الفلسطينية أهمية محلية 
فـــي تــركــيــا هــــذه األيـــــــام، فـــي ظـــل مــفــاوضــات 
تـــركـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بــني 
البلدين، األمر الذي اشترط له الجانب التركي 
الســتــكــمــالــه، رفــــع الـــحـــصـــار عـــن غـــــزة. وكـــان 
املــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
 

ّ
كالن، قد أعلن قبل يومني، أن أنقرة »لم تتخل

الحصار عــن قطاع غــزة«،  عــن مطالبها برفع 
الطرفني  بــني  املــحــادثــات  تستمر  أن  مــتــوقــعــا 

ألسابيع مقبلة.
ــقـــمـــة، بــــصــــورة مــكــثــفــة، قــضــيــة  وســتــبــحــث الـ
ع أن تناقش 

َّ
الروهينغا في ميانمار، إذ ُيتوق

ــة الــــتــــطــــورات فــــي مــــا يــتــعــلــق بــحــقــوق  ــمـ ــقـ الـ
التعاون  ســّمــت منظمة  وقــد  هــنــاك،  املسلمني 
اإلســامــي، فــي وقــت ســابــق، وزيـــر الخارجية 
املاليزي السابق، حامد البار، مبعوثا خاصا 
الاجئني  أوضـــاع  تــطــورات  ملتابعة  للمنظمة 
اضطهاد  مــن  يعانون  الــذيــن  الروهينغا،  مــن 
ديــنــي واجــتــمــاعــي واســــع، إذ ُحـــرمـــوا مــن أيــة 
حقوق سياسية أو اقتصادية، في ظل رفض 
الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة فـــي مــيــانــمــار منحهم 

أوراقا ثبوتية، تعترف بهم كمواطنني.
وتــأتــي القمة فــي ظــل انقسامات حـــادة أيضا 
بـــني دول مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـامـــي، حــول 
قــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي فــي 
الــيــمــن، ودعــمــهــا مــع تــركــيــا وقــطــر، املــعــارضــة 
ــة، بــاإلضــافــة إلـــى قــيــادة  املــســلــحــة فـــي ســـوريـ
الــســعــوديــة ملــحــور خليجي عــربــي، يــقــف ضد 
ــة فـــي املــنــطــقــة، ويـــواجـــه  ــيـ ــرانـ ـــات اإليـ

ّ
ــتـــدخ الـ

ــار، طرح  أدواتــهــا فيها. ويــدخــل فــي هــذا اإلطــ
ــزب الــلــه  ــ الـــســـعـــوديـــة مــــوضــــوع تــصــنــيــف حــ
التحضيرية  املـــداوالت  في  إرهابية،  كمنظمة 
للقمة اإلسامية، األمر الذي واجه اعتراضات، 
ــراق والـــجـــزائـــر وإنــدونــيــســيــا  ــعـ مـــن لــبــنــان والـ
ل األخيرة قيادة املحور املضاد 

ّ
وإيــران. وتمث

ــا، والـــــداعـــــم ملــلــيــشــيــات  ــيــ لـــلـــســـعـــوديـــة إســــامــ
الــحــوثــيــني والــرئــيــس املــخــلــوع، عــلــي عبدالله 
صالح، في اليمن، وحــزب الله في لبنان. كما 
بشار  ورئيسه  الــســوري  النظام  تدعم طهران 
األســـــد، وتــســّهــل تــجــنــيــد وتــمــريــر مليشيات 
عــراقــيــة وأفــغــانــيــة ولــبــنــانــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
دعم الحرس الثوري اإليراني املباشر، لحماية 
النظام السوري. وكانت أنقرة قد عرضت في 
وقت سابق، وساطتها بني الطرفني السعودي 
واإليراني، على خلفية قطع الرياض عاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع طــهــران فــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي. لكن هذا العرض لم يلق قبواًل، 
ــران،  خــصــوصــا مـــع الــنــظــر إلـــى تــركــيــا، فـــي إيــ
كــطــرف فــي مــحــور مــع السعودية وقــطــر يقف 
ضد أجندتها في سورية، واعتبار السعودية 
أن مــشــكــلــتــهــا مــــع إيــــــــران تـــتـــجـــاوز اقـــتـــحـــام 
الــســفــارة الــســعــوديــة فــي طــهــران وقنصليتها 
ات إيران الواسعة 

ّ
في مشهد، بل تتعلق بتدخ

الــدول العربية، ومحاولة زعزعة استقرار  في 
دول الخليج.

كل هذه األجــواء تجعل االتفاق على ما يفوق 
ــبــــروتــــوكــــول« فــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  »الــ
الصعوبة، على  بالغ  أمــرًا  املــثــال،  على سبيل 
الــرغــم مــن وجــــود مــلــفــات مــلــّحــة فــي املنطقة، 
»الــدولــة  بــاإلرهــاب، ومــواجــهــة تنظيم  ل 

ّ
تتمث

اإلسامية« )داعش( الذي يسيطر على أراٍض 
واسعة في العراق وسورية.

هذا التباين اإلساميـ ــ اإلسامي، يظهر أيضا 
في قضية مواجهة اإلرهاب، وإعان السعودية 

فــي 15  التحالف اإلســامــي ملحاربة اإلرهـــاب 
لم  والــــــذي  املــــاضــــي،  ديــســمــبــر/كــانــون األول 
الــدولــة الفاعلة على األرض في  إيـــران،  يشمل 
العراق وسورية، والداعمة ملليشيات »الحشد 

الـــشـــعـــبـــي« والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــنـــظـــام 
اإلرهــاب  أنها تحارب  الــســوري، والتي تدعي 
الجانب  مــع  التنسيق  مــن خــال  »بطريقتها« 
الـــروســـي. لـــذا مــن املــســتــبــعــد أن تــحــقــق القمة 
اإلقليمية  املواجهة  في  انــفــراج  أي  اإلسامية 
بــــني الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
ـــات اإليـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

ّ
الـــتـــدخ

لــدول املنطقة، األمــر الــذي ُيعّد خطا سعوديا 
أحمر.

كــذلــك تــأتــي الــقــمــة الــثــالــثــة عــشــرة فـــي وضــع 
استثنائي ألهم الدول اإلسامية في املنطقة، 
ال سيما السعودية وتركيا، التي تترأس القمة 
الــتــي تستلم رئــاســة القمة،  الــحــالــيــة، ومــصــر 
وسط توتر للعاقات بني أنقرة والقاهرة منذ 
االنقاب على الرئيس املصري املعزول محمد 
مـــرســـي. فــالــســعــوديــة، الـــتـــي تــمــتــلــك عــاقــات 
جــيــدة مــع مــصــر وتــركــيــا، تــحــاول ردم الــهــوة 
املصري  الجانب  بإقناع  وقامت  البلدين،  بني 
الوفَد  ليترأس  القمة،  فــي  مصر  تمثيل  برفع 
، وزيُر الخارجية سامح شكري، بداًل  املصريَّ
من أحد مساعديه. وتأتي الجهود السعودية 
الــعــاقــات مع  فــي ظــل ممانعة تركيا لتطبيع 
مصر، األمر الذي اعتبره ياسني أكتاي، نائب 
أنــقــرة،  فــي  الحاكم  »الــعــدالــة والتنمية«  حــزب 
مركزيا في سياسات بــاده، إذ قــال في حوار 
مـــع صــحــيــفــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أخـــيـــرًا: »ال 
الــتــركــي والشعب  الــشــعــب  تــوجــد مشكلة بــني 
املصري، مشكلتنا مع االنقاب العسكري في 
الـــذي نتمّسك بــأنــه غير شــرعــي وغير  مــصــر، 

مقبول«.
ــدة، إعــــــادة تــرتــيــب  ــاهــ ــاول الــــريــــاض، جــ ــحــ وتــ
أوراقــهــا فــي املنطقة، والــدفــع بــاتــجــاه تجاوز 
األولوية  والقاهرة خافاتهما، وإعطاء  أنقرة 
لــلــمــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة، خــصــوصــا في 
ــــراق وســـــوريـــــة، ال ســيــمــا عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــ الـ
اإليــرانــي  مواجهة تنظيم »داعــــش«، والــنــفــوذ 
الــذي تتقاسم فيه الرياض  في املنطقة، األمــر 
والقاهرة وأنقرة وجهات نظر متقاربة حياله، 
وإن لم تشارك مصر بشكل فاعل، في التحالف 

عّد جزءًا منه.
ُ
العربي في اليمن، والذي ت

قّدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثالثاء، وسام الجمهورية 
التركية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز)الصورة(، في 
قمة  لحضور  تركيا،  زيارته  سياق 
أردوغان  وأشار  اإلسالمي.  التعاون 
سلمان  الملك  تعتبر  »تركيا  أن  إلى 
المنطقة«،  ــي  ف أمـــان  صــمــام 
السعودي،  العاهل  شكر  وبــدوره 
أردوغان على الوسام، وأثنى على 
روابــط  وعلى  المعنوية،  قيمته 
البلدين.  بين  والصداقة  العالقة 
السعودية  العالقات  أن  العلم  مع 

التركية تشهد تقاربًا واضحًا.

وسام تركي للعاهل السعودي

أن  الثالثاء،  أمس  ليبيان،  نائبان  أعلن 
االثنين  »برلمان طبرق سيصّوت، يوم 
لحكومة  الثقة  منح  على  المقبل، 
السراج،  فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق 
على أن تكون جلسة التصويت آمنة 
ومنقولة على الهواء«. وقال النائب 
برس«،  »فرانس  لوكالة  تكبالي،  علي 
إن »رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح 
على  اتفقا  شعيب،  محمد  ونائبه 
أبريل/نيسان   18 ــوم  ي جلسة  عقد 
الحكومة،  على  للتصويت  الحالي، 
منقولة«،  الجلسة  تكون  أن  وعلى 
صباح  النائبة  أيضًا  أكدته  الذي  األمر 

جمعة.

ثقة طبرق يوم 
االثنين

القضية

الحدث scoop

القاهرة ـ العربي الجديد

ف النائب العام املصري نبيل صادق، نيابة 
ّ
كل

في  بالتحقيق  املختصة  العليا،  الــدولــة  أمــن 
الــقــضــايــا ذات الــبــعــد األمــنــي عــالــي الــخــطــورة 
ــاع الــســيــاســيــة والــــــرأي  واملـــرتـــبـــطـــة بـــــاألوضـــ
أعضاء  أقـــارب  مــع  التحقيق  بمباشرة  الــعــام، 
التشكيل العصابي املقتولني على يد الشرطة 
اتهمتهم  مـــارس/آذار املاضي، والذين  في 20 
ــالــــي جــولــيــو  الـــشـــرطـــة بـــقـــتـــل الـــطـــالـــب اإليــــطــ
ريجيني وسرقة متعلقاته بني نهاية يناير/
كانون الثاني وبداية فبراير/شباط املاضيني. 
العصابي،  التشكيل  أعــضــاء  أقــــارب  ويــواجــه 
وعــلــى رأســهــم شقيقة وشــقــيــق أكــبــر أعــضــاء 
التشكيل املزعوم سنا طارق سعد عبدالفتاح، 
أغراض  إخفاء  واسمهما رشا ومحمد، تهمة 
تخص  أخـــرى  ومتعلقات  املــســروقــة  ريجيني 
أجانب آخرين، تزعم الشرطة أن هذه العصابة 
تخصصت في سرقة وقتل املواطنني األجانب 
املــوجــوديــن فــي مصر، ولكن مــن دون ذكــر أي 

حالة أخرى غير ريجيني.
ــدر قـــضـــائـــي عـــلـــى صـــلـــة بــفــريــق  وقـــــــال مــــصــ
التحقيق املشّكل برئاسة النائب العام ملتابعة 
ــة هــــؤالء  ــالــ قــضــيــة ريـــجـــيـــنـــي، إن خـــطـــوة إحــ
»تمّهد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  إلى  املتهمني 
لــتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة الـــعـــاجـــلـــة، وبــالــتــالــي 
املكّونة مــن 5  تـــوّرط العصابة  تكريس روايـــة 
أشخاص في قتل ريجيني وسرقته، أو سرقته 
فقط بعد العثور عليه ميتا في مكان ما، وهما 
الروايتان اللتان تطرحهما التحريات املقّدمة 

من الشرطة«.
وأضــاف املصدر أن »قــرار النائب العام يعني 
العصابة  قــتــل  واقــعــة  فــي  التحقيقات  ســحــب 
القاهرة  نيابة  مــن  املتعلقات،  على  والــعــثــور 

شقيقها  واعــتــرافــات  ارتكبها،  التي  السرقات 
اآلخر محمد سعد بأن هذه املتعلقات حصيلة 

جرائم سرقة.
ووفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات الــتــي اســتــشــفــتــهــا نيابة 
الطالب  عن  الشرعي  الطب  تقرير  من  الجيزة 
تبدو  والتعذيب  الخطف  عملية  فــإن  القتيل، 
بعيدة تماما عن أنشطة العصابات اإلجرامية 
املتخصصة في السرقة أو قطع الطرق، وكان 
وصــــف الـــحـــالـــة أن الـــشـــاب تـــعـــرض لــتــعــذيــب 
يتحّمله جسده.  لــم  لــفــتــرات طويلة  احــتــرافــي 
ويـــطـــرح الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ عــلــى تــصــرفــات 
النيابة سؤااًل عما إذا كانت سلطات التحقيق 
مّكنانها 

ُ
املصرية تمتلك الجرأة والثقة اللتني ت

ــلـــف حــــســــاس كـــقـــتـــل ريــجــيــنــي،  مــــن إغـــــــاق مـ
أفــراد عصابة متهمة بالسرقة  أقــارب  بتقديم 
للمحاكمة بتهمة املشاركة في إخفاء متعلقات 
ال يوصد  بابا  يفتح  قــد  مما  نفسه،  ريجيني 
من االنتقادات اإليطالية والدولية، وال سيما 
ــة الــشــرطــة تــقــوم أســـاســـا عــلــى اتــهــام  ــ أن روايـ
أشخاص لقوا مصرعهم، ولم يعد من املمكن 
معرفة الحقيقة كاملة عنهم أو عن أنشطتهم.

ــق املــصــدر الــقــضــائــي عــلــى هـــذا الــتــســاؤل 
ّ
وعــل

ســاخــرًا بــالــقــول: »ســيــكــون هـــذا األمـــر بمثابة 
إغــــاق قــضــيــة قــتــل راح ضــحــيــتــهــا الــعــشــرات 
بــتــقــديــم شـــخـــص واحــــــد لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة 
ــيـــض مــــن دون تـــرخـــيـــص«،  ــــاح أبـ ــيــــازة سـ حــ
الــذي تعامل به  أن األســلــوب  مضيفا: »أعتقد 
املــصــريــة في  النيابة  مــع ممثلي  اإليــطــالــيــون 
ــار حــفــيــظــتــهــم، خــصــوصــا بـــاإلعـــان  ــ ــا أثـ ــ رومـ
عــن قــطــع الــتــعــاون قــبــل مــغــادرتــهــم األراضــــي 
اإليــطــالــيــة، وقـــد يــكــون هـــذا األمـــر هــو مــا دفــع 
النائب العام للمضي قدما في إجراءات بلورة 
الرواية املصرية، بغض النظر عن االعتبارات 

اإليطالية«.

ــى مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــن  ــ الــــجــــديــــدة، ونــقــلــهــا إلـ
الــتــحــقــيــق، بــهــدف إعــــداد قــــرار ســريــع بــاتــهــام 
ــاء الــعــصــابــة، وإضـــفـــاء الــســريــة  ــارب أعـــضـ ــ أقــ
بعدما  وذلـــك  معهم،  التحقيق  تفاصيل  على 
توصلت بعض وسائل اإلعام املصرية لعدد 
مـــن األقــــــارب األخـــيـــريـــن ألعـــضـــاء الــعــصــابــة«. 
وكــانــت ابــنــة عــضــو الــعــصــابــة املــقــتــول طــارق 
ــا شــقــيــقــة املـــقـــتـــول  ــي أيــــضــ ــ عـــبـــدالـــفـــتـــاح، وهــ
سعد طــارق وزوجـــة املقتول صــاح سيد، قد 
املتعلقات  أن  ذكــرت في تصريحات صحافية 
ــلـــوكـــة لــلــمــتــهــمــني  املـــنـــســـوبـــة لـــريـــجـــيـــنـــي مـــمـ
أنــفــســهــم، عــــدا بـــطـــاقـــات الـــهـــويـــة والــتــعــريــف 

األكاديمي الخاصة بالقتيل اإليطالي.
وأكـــد املــصــدر أن »الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها 
الـــنـــائـــب الـــعـــام تــمــضــي عــلــى عــكــس االتـــجـــاه 
ــيــــون خـــال  ــالــ ــقـــون اإليــــطــ ــقـ الـــــــذي طـــلـــبـــه املـــحـ
جــلــســتــي الــتــبــاحــث حــــول الــقــضــيــة فـــي رومـــا 
يومي الخميس والجمعة املاضيني، كما أنها 
تتجاهل تماما أية روايــة أخــرى مفترضة من 
الــطــرف اإليــطــالــي، مــثــل تــــوّرط أجــهــزة أمنية 
الــقــتــل«. وتخلو  أو أجــهــزة منظمة فــي عملية 
واقعة قتل أعضاء العصابة وإخفاء متعلقات 
في  النيابة  وتستند  أي شهود،  من  ريجيني 
ــة الــشــرطــة،  ــ تــحــقــيــقــاتــهــا بــالــكــامــل عــلــى روايــ
باإلضافة العترافات رشا سعد التي ذكرت أن 
شقيقها كان يخفي عندها محصات جرائم 

بيروت ـ العربي الجديد

الرسائل  تبادل  من  لبنان،  في صيدا، جنوب  الفلسطينّية  املخيمات  انتقلت 
عبر االشتباكات املحدودة أو الواسعة، واالغتياالت داخلها، إلى تبادلها عبر 
الثاثاء، عبوة ناسفة كانت  االغتيال خــارج املخيمات. فقد استهدفت، أمس 
مــزروعــة تحت مقعد الــســائــق، مــســؤول حــركــة »فــتــح« فــي مخيم املــيــة واملــيــة، 
إلـــى مقتله وجـــرح أربــعــة  »الــــزورو«، مــا أدى  ـــ بــ ــب 

ّ
ــلــق

ُ
امل العميد فتحي زيــــدان، 

أشخاص كانوا في الجوار، وذلك بالقرب من مدرسة »األميركان«، في مدينة 
صيدا. ويبعد موقع االنفجار مسافة قليلة عن ثكنة للجيش اللبناني، وعن 
مدخل مخيم عني الحلوة. وأّكد قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني، اللواء 
الجديد« عملّية االغتيال، مشيرًا  أبــو عــرب، في اتصال مع »العربي  صبحي 
إلى أن »زيــدان كان في طريقه من مخيم املية واملية، حيث كان ُيعقد اجتماع 
أمني لعدد من الفصائل الفلسطينية، إلى مخّيم عني الحلوة«. ولفت أبو عرب 
إلى أن زيدان كان وحده في السيارة. ورفض استباق التحقيقات واتهام جهة 
غ باالنفجار خال اجتماع في السفارة الفلسطينية.

ّ
محددة، خصوصا أنه تبل

من جانبه، وصف مسؤول الساحة اللبنانية في حركة »فتح« وفصائل منظمة 
الوطنية  للوكالة  تصريح  فــي  الـــعـــردات،  أبــو  فتحي  الفلسطينية،  التحرير 

»االستهداف الخطير«. لإلعام عملية االغتيال بـ

بيروت ـ العربي الجديد

بيروت بعد تحذيرات  أزمــة مطار  اللبنانية لحل  الحكومة  تحركت 
دولية من وقف الرحات إليه، وأنهت في جلسة لها أمس الثاثاء، 
وزارة  بتكليف  باملطار،  تحيط  التي  األمنية  املخاطر  حــول  النقاش 
الــعــامــة والــنــقــل بــاســتــدراج عـــروض »لتنفيذ االحتياجات  األشــغــال 
الــدولــي«.  الحريري  رفيق  مطار  في  األمنية  الحماية  برفع  املتعلقة 
»الــعــربــي  وأوضــــح وزيــــر األشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل، غــــازي زعــيــتــر، لـــ
الجديد«، أن قرار الحكومة بشأن أمن املطار »يشمل كل االحتياجات 
التقنية واإلنشائية«، أبرزها بناء سور لحماية املطار، وترميم كاسر 
األمواج لحماية املدرج البحري، إلى جانب تحديث أجهزة السامة، 
وكشف املتفجرات، ونقل الحقائب داخل املطار. وكان وزير الصحة 
وائــل أبــو فــاعــور، لفت قبل جلسة الحكومة، إلــى وجــود »تحذيرات 

دولية من مغبة وقف الرحات إلى املطار«.
 
ً
تجد حا لم  أنها  إال  امللف،  هــذا  بمعالجة  الحكومة  وفيما نجحت 
ألزمة املديرية العامة ألمن الدولة سوى تأجيل النقاش حولها إلى 
املــلــف طابعا  الــنــقــاش فــي هــذا  اتــخــذ  الجلسة املقبلة، وذلـــك بعد أن 

طائفيا بني الوزراء املسيحيني ورئاسة مجلس الوزراء.
»العربي الجديد«، تأجيل البحث  وأكد وزير االقتصاد، آالن حكيم، لـ
قبلة، 

ُ
في ملف صاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة إلى الجلسة امل

إلى جانب كل البنود األمنية املطروحة على الحكومة، »وذلك التزاما 
بآلية عمل مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها، وتقتضي تأجيل 
البنود الخافية«. كما أكد »انخفاض مستوى التوتر لدى األطراف 

 في ملف أمن الدولة«.
ّ

كافة، تمهيدًا للوصول إلى حل

أنهت الحكومة اللبنانية النقاش حول المخاطر التي 
تحيط بمطار بيروت، بتكليف وزارة األشغال بالملف، بعد 

تحذيرات دولية من وقف الرحالت إليه
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الحكومة الفلسطينية 
تطالب  بإدانة االستيطان 

اإلسرائيلي
طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  الـــثـــاثـــاء،  أمــــس 
ــانــــب مـــشـــروع  بـــالـــتـــصـــويـــت إلــــــى جــ
بالتوجه  الفلسطينية  القيادة  قــرار 
ــة  ــ ــن الــــدولــــي إلدانـ ــ ــــى مــجــلــس األمــ إلـ
اإلسرائيلي،  االستيطاني  املــشــروع 
اســتــنــادًا إلــى موقفها بــعــدم شرعية 
االستيطان ومعارضتها للنشاطات 
االســتــيــطــانــيــة. ونـــاشـــدت الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان لــهــا أعــقــب 
رام  مدينة  فــي  األسبوعية  جلستها 
الله، الــدول التي صوتت إلــى جانب 
بــدعــم   2011 ــام  ــ عــ الـــــقـــــرار  مــــشــــروع 

مشروع القرار.
)العربي الجديد(

إطالق حملة البرغوثي
لجائزة نوبل للسالم

ــنــــت مــــؤســــســــات وشـــخـــصـــيـــات  ــلــ أعــ
فلسطينية في مدينة رام الله وسط 
عن  الــثــاثــاء،  أمــس  الغربية،  الضفة 
إطاق حملة وطنية لترشيح النائب 
فـــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي والــقــيــادي 
ــروان الــبــرغــوثــي  ــ فـــي حـــركـــة فـــتـــح، مــ
)الصورة(، من أجل نيله جائزة نوبل 
للسام لعام 2016. وقال رئيس كتلة 
فــتــح الــبــرملــانــيــة، عـــزام األحــمــد، على 
هامش مؤتمر عقد في مقر املجلس 
ــه، لــــ«الـــعـــربـــي  ــلــ الـــتـــشـــريـــعـــي بــــــرام الــ
الجديد«، إن »ترشيح مروان انتصار 
لـــقـــضـــيـــة األســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــني، 
ــل عــلــى عــمــق اإليــــمــــان بــعــدالــة  ــيـ ودلـ

قضية الشعب الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

توصيات لدعم حاليب 
وشالتين

انتهت لجنة برملانية مصرية، أمس 
الثاثاء، من توصياتها بشأن زيارة 
)جنوب  حــايــب وشــاتــني  منطقتي 
النواب  مصر(، ضمن وفــود مجلس 
امليدانية للمناطق الحدودية، الشهر 
املاضي. وتضّمنت توصيات اللجنة 
ــــن أهـــمـــهـــا الــتــعــلــيــم،  ــا، مـ 14 قــــطــــاعــ
والصحة، ومياه الشرب، والكهرباء، 
الـــلـــجـــنـــة  ــقــــريــــر  تــ ــاقــــش  ــنــ يــ ــلــــى أن  عــ
ــــوع املـــقـــبـــل،  ــبــ ــ خــــــال جـــلـــســـات األســ
برنامج  مناقشة  مــن  االنــتــهــاء  عقب 
الحكومة، وأخذ الرأي النهائي بشأن 

منح الثقة لها. 
)العربي الجديد(

»شباب 6 أبريل« ترفض 
»التنازل« عن الجزيرتين

ــبــــاب 6 أبــــريــــل«،  ــة »شــ ــركـ طـــالـــبـــت حـ
ــة، أمـــس  ــريــ ــوات املـــســـلـــحـــة املــــصــ ــ ــقـ ــ الـ
ــاء، بــــــ«الـــــعـــــودة إلــــــى الـــقـــيـــام  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
بدوركم الرئيسي، وهو حماية أرض 
الـــوطـــن، واالبـــتـــعـــاد عـــن الــصــراعــات 
الــســيــاســيــة«. كــمــا طــالــبــت الــحــركــة، 
ــوات املــســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، ال
بـــ«رفــض قـــرار الــتــنــازل عــن جزيرتي 
 عـــن عــدم 

ً
تـــيـــران وصــنــافــيــر«، فــضــا

االســـتـــمـــرار فــيــمــا وصـــفـــوه بـــ«الــدعــم 
ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــلـــرئـــيـــس املـ ــــى« لـ ــمــ ــ األعــ
الفتاح السيسي، أو تحمل مسؤولية 

فشله أمام الشعب والتاريخ.
)العربي الجديد(

شكري: ملف ريجيني 
لم يغلق

أعلن وزير الخارجية املصري، سامح 
شكري )الصورة(، أمس الثاثاء، أن 
الطالب  مقتل  في  التحقيقات  »ملف 
اإليطالي جوليو ريجيني لم يغلق، 
 قائما مع إيطاليا«. وأضاف 

ّ
وسيظل

شــكــري، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ــه إلــــى بــــورونــــدي، أنــــه »خـــال  ــارتـ زيـ
ــد الـــقـــضـــائـــي املـــصـــري  ــ ــــوفـ زيـــــــــارة الـ
األخــيــرة لــرومــا كــانــت هــنــاك العديد 
اإليطالي،  الجانب  مــن  الطلبات  مــن 
ــــري  ــــصــ واســـــــتـــــــجـــــــاب الــــــجــــــانــــــب املــ
متعارضا  واحـــدًا  طلبا  إال  ملجملها، 
مـــع الــدســتــور املـــصـــري، وتـــم رفــضــه 

العتبارات قانونية ودستورية«.
)العربي الجديد(

من اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة أمس )عارف هودفيردي يمان/األناضول(

جنتيلوني بعد وصوله إلى طرابلس أمس )محمد تركية/فرانس برس(

انفجار صيدا أمس )محمود زيّات/فرانس برس(



السمة  عليها  تغلب  مقترحة  حكومية  تشكيلة  إعالن  بعد  سياسية  قتال  حلبة  إلى  أمس،  العراقي،  البرلمان  تحّول 
الطائفية ــ الحزبية، فيما لّوحت أطراف رئيسية بالعودة إلى الشارع، وسط تمرّد لنواب على كتلهم

صالح النعامي

املخابرات  التي عرضها جهاز  املعطيات  تدل 
تراجع  على  »الشاباك«  اإلسرائيلي  الداخلية 
حـــدة عــمــلــيــات املــقــاومــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــقــــدس املــحــتــلــة، وداخــــــل إســـرائـــيـــل، خــال  والــ
الشهرين املاضيني. وتنقل صحيفة »هآرتس« 
أمـــــس األول االثـــنـــني،  الـــــصـــــادر،  ــا  ــددهــ ــي عــ فــ
عــن رئــيــس قــســم األبــحــاث فــي »الــشــابــاك«، لم 
يــتــم الــكــشــف عــن اســمــه، قــولــه خـــال اجــتــمــاع 
 
ّ
ــي، أن ــ ــاضـ ــ ــد املـ ــ ــ الـــحـــكـــومـــة األســــبــــوعــــي، األحـ

مـــارس/آذار  ــذوا خــال شهر 
ّ
نــف الفلسطينيني 

فذت 
ُ
ن 78 عملية  بـ  مقارنة  20 عملية  املاضي 

يعزو   .2015 األول  أكتوبر/تشرين  شهر  فــي 
املـــســـؤول األمـــنـــي اإلســرائــيــلــي هــــذا الــتــراجــع 
ــّعـــال« مــن قبل  بــشــكــل أســاســي إلـــى تــعــاون »فـ
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، 
والذي كان له بالغ األثر في تراجع هذه املوجة. 
 
ّ
ويتضح من إفادة املسؤول في »الشاباك«، أن

 من إسرائيل والسلطة الفلسطينية عملتا 
ً
كا

لحركة  التنظيمية«  »الُبنى  ضد  كبير  بشكل 
الحركة  هما 

ّ
مت الغربية،  الضفة  في  »حماس« 

عّمان ـ محمد الفضيالت

ــتــــني الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ حـــــــــرص رئـ
الــســاعــة  ربــــع  فـــي  فـــي األردن،  والــتــشــريــعــيــة 
األخيرة من عمرهما في السلطة، على إسقاط 
لنحو  التي أخفت خافاتهما  التوت«  »ورقــة 
ــررا خــــوض مــعــركــة  ــ ثــــاث ســــنــــوات، عــنــدمــا قـ
ــالــــح الــشــخــصــيــة«،  عــلــنــيــة عـــنـــوانـــهـــا »املــــصــ
التي  يــطــّوقــان خافاتهما  كانا  الــلــذان  وهما 
تــدور حــول املصالح الوطنية بصمت، وعلى 
الطريقة التقليدية األردنية في حل الخافات، 
والــقــائــمــة عــلــى االســتــجــابــة ملــســاعــي فــاعــلــي 
الخير الذين يــبــادرون إلــى عقد »جــاهــات« أو 
تاريخ  َحــِفــل  مناسبات  وهــي  للصلح،  والئـــم 
العاقة بني الرئيسني باالستجابة لها حرصا 
مــنــهــمــا عــلــى تــطــويــق الـــخـــافـــات بــمــا يحفظ 
راَع في 

ُ
هيبة السلطتني، وهي الهيبة التي لم ت

خاف »الشخصنة« املندلع حاليا.
الـــوزراء عبدالله النسور  الــخــاف بــني رئيس 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب عـــاطـــف الـــطـــراونـــة، 
دخــــل مــرحــلــة »الـــلـــعـــب عــلــى املـــكـــشـــوف«، مع 
ــــام مـــراســـات بني  تــســريــب إلـــى وســـائـــل اإلعـ
ــلـــني خـــلـــت مــــن أبـــســـط قــــواعــــد الــلــبــاقــة،  الـــرجـ

عادل األحمدي

تــواصــلــت الــخــروق فــي الــيــوم الــثــانــي للهدنة 
اليوم  مــع   

ً
اليمن، بشكل مــحــدود، مقارنة فــي 

ــــدء ســــت لـــجـــان مــحــلــيــة  األول، تـــزامـــنـــا مــــع بـ
ــن الــحــكــومــة وآخـــريـــن  ــن مــمــثــلــني عـ مــؤلــفــة مـ
عــن جماعة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني( وحــزب 
املــؤتــمــر الــشــعــبــي املــتــحــالــف مــعــهــا، لــقــاءات 
ميدانية لتثبيت وقف إطاق النار، بناًء على 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جـــرت بــرعــايــة الــســعــوديــة 
وبــالــتــنــســيــق مــــع األمــــــم املـــتـــحـــدة. وتــكــشــف 
مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن »املــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة« 
لـ«العربي  للشرعية  املوالية  الجيش  وقـــوات 
الجديد« عن اجتماع لجنة مؤلفة من ممثلني 
ــيـــني، في  ــقـــابـ عـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة واالنـ
السعودية، وأقــّرت تشكيل ست لجان تشرف 
على وقف إطاق النار في ست محافظات هي: 
والبيضاء، وشبوة،  وتعز،  ومـــأرب،  الــجــوف، 
والضالع. وفي حني لم تعلن الحكومة رسميا 
عن ممثليها في اللجنة، توضح هذه املصادر 
عنه،  املمثلني  يــتــرأس  الحكومي  الــجــانــب   

ّ
أن

الــعــقــيــد عــســكــر زعـــيـــل، وهـــو أحـــد ضــبــاط ما 
كـــان ُيــعــرف بـــ«الــفــرقــة األولــــى مــــدرع« بقيادة 
 عن ضباط 

ً
علي محسن األحمر سابقا، فضا

ــادات مـــيـــدانـــيـــة مــخــتــلــفــة.  ــ ــيـ ــ فــــي الـــجـــيـــش، وقـ
فــي املــقــابــل، يــتــرأس، بصفة رســمــيــة أو شبه 
رســمــيــة، وفـــد الــحــوثــيــني، املــتــحــدث الرسمي 
باسم الجماعة، ورئيس وفدها املفاوض إلى 
مــحــادثــات ســويــســرا ديــســمــبــر/كــانــون األول 
2015، ورئيس وفد الجماعة إلى املفاوضات 
املــبــاشــرة مــع الــســعــوديــة، والــتــي بـــدأت أوائــل 
مـــــارس/ آذار املـــاضـــي، مــحــمــد عــبــد الــســام. 
السام  عبد  اجتمع  ذاتــهــا،  للمصادر  ووفــقــا 
مع زعيل في محافظة ظهران الجنوب التابعة 
ملنطقة عسير السعودية املرتبطة بحدود مع 
جهة  مــن  الحوثيني  معقل  صــعــدة،  محافظة 

اليمن، للتنسيق وتشكيل اللجان املحلية.

بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى »تــــطــــويــــر« مـــوجـــة الــعــمــلــيــات 
الــحــالــيــة، ونــقــلــهــا إلـــى طـــور عــمــلــيــات إطـــاق 
ــار. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن املـــســـؤول األمــنــي  ــنـ الـ
اإلســرائــيــلــي عــــّدد أســبــابــا أخــــرى أفــضــت إلــى 
تراجع موجة العمليات، مثل عامل الردع الذي 
ــذي الــعــمــلــيــات، 

ّ
ــل فـــي تــدمــيــر مـــنـــازل مــنــف

ّ
تــمــث

ــراءات فــي الــفــضــاء االفــتــراضــي  ــ ومــنــظــومــة إجـ
ساعدت على التعرف على بعض من الخطط 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات، فــهــو يـــعـــود ويــــشــــّدد على 
أهمية الـــدور الــذي قامت بــه األجــهــزة األمنية 

التابعة للسلطة في تحقيق هذه النتيجة.
 

ّ
وشـــهـــد مــطــلــع األســـبـــوع الــحــالــي حـــدثـــا يـــدل

تـــبـــديـــه  الــــــــذي  ــــاون األمـــــنـــــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ عــــلــــى دور 
املقاومة.  محاصرة  فــي  الفلسطينية  السلطة 
ــة أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وتـــــذكـــــر وســـــائـــــل اإلعــــــــــام اإلســ
أمن  بــني  الساعة  مــدار  على  وتنسيقا  تعاونا 
الــســلــطــة والـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي أفـــضـــى إلــى 
إلــقــاء »الـــشـــابـــاك« الــقــبــض عــلــى ثــاثــة شباب 
داخـــل  عــمــلــيــة  لتنفيذ  تــوجــهــوا  فلسطينيني 
إســـرائـــيـــل.  ويـــــرى كـــثـــيـــرون أن األمـــــر بــــات ال 
يحتاج إلى شهادة جهاز »الشاباك«، إذ كشف 
نفسه  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 

بالفساد  االتــهــامــات ضمنيا  تــبــادال خــالــهــا 
واســـتـــغـــال الــســلــطــة. ولــــم يــكــن الـــخـــاف بني 
بقضية وطنية  ذا صلة  والــطــراونــة  الــنــســور 
ــة أو تــرتــبــط بــمــصــالــح  ــدولــ تـــمـــّس مــصــيــر الــ
عموم مواطنيها، بل تمحور حول قرار اتخذه 
109 موظفني  بتعيني  الــنــواب  رئيس مجلس 
بــشــكــل مــخــالــف لــنــظــام الــتــعــيــني فـــي املــمــلــكــة، 
وهي التعيينات التي شملت أبناء 17 عضوًا 
في مجلس النواب، حسب ما علمت »العربي 
الــجــديــد«، وامـــتـــدت لتشمل مــحــســوبــني على 
االنتخابية  قواعده  لتمكني  الساعي  املجلس 
ــه إلــــــى قـــبـــة الــــبــــرملــــان فــي  ــ ــودتـ ــ بـــمـــا يـــكـــفـــل عـ

االنتخابات املقبلة.
الـــوزراء  رئــيــس  وجــدهــا  املخالفة  التعيينات 
منصة انطلق منها للهجوم على خصمه في 
قــرار من مجلس  النواب، مستندًا إلى  رئاسة 
تــفــســيــر الــدســتــور ُيــبــطــل تــعــيــيــنــات الـــنـــواب، 
لكن النسور وبداًل من أن يلتزم بقرار تفسير 
الدستور منح مجلس النواب استثناًء إلتمام 
الــتــي جـــاءت بكتاب  مخالفته، وهــي املــوافــقــة 
ــبـــارات غير  رســمــي اســتــخــدم فــيــه الــنــســور عـ
التشريعية  الــســلــطــة  فـــي مــخــاطــبــة  مــســبــوقــة 
على غرار »لتعلم أن مجلس الوزراء وافق بعد 

ــاء مــمــثــلــيــهــم فــي  ــ ــمـ ــ ــن الــــحــــوثــــيــــون أسـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــلــجــان املــحــلــيــة فــي ســت مــحــافــظــات، تألفت 
مــن ممثلني عــنــهــم ومـــن حـــزب املــؤتــمــر الــذي 
يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح. 
وتتألف لجنة االنقابيني لإلشرف على وقف 
الضالع من محمد  النار في محافظة  إطــاق 
غـــالـــب الـــظـــاهـــري، ومــحــمــد عـــبـــاد الــشــجــري، 
ومـــحـــمـــد مـــحـــمـــود ســـفـــيـــان، وأحــــمــــد عـــبـــادي 
املــعــكــر، وعـــادل عــبــده زيــد الــغــربــانــي )مــقــدم(، 
تألفت  مــأرب  وفــي  الطيري.  عبدالله  وسعيد 
اللجنة من صالح بن سوده طعيمان، وسالم 
بن هادي رقيب، ومحمد علي سالم طعيمان، 
وسعيد علي سامة، وصالح يحيى السقاف، 
وخــالــد صــالــح األمــيــر. كما كشف الحوثيون 
لجنتهم  أعضاء  الشعبي عن  املؤتمر  وحــزب 
فــي تــعــز، وهـــم: عبد الــولــي الــجــابــري )قــيــادي 
الجنيد،  مــانــع  بــحــزب صــالــح(، ويحيى علي 
ومحمد منصور الشوافي )وكيل باملحافظة(، 
ومحمد عبدالله نايف، والعميد زكريا املطاع، 
وأحــمــد الــعــزي. وفــي الــجــوف، تألفت اللجنة 
الشعبي، وصــالــح أحمد  الله  مــن صالح عبد 
درمــــان، وعــبــد الــلــه الــحــاج منيف، وعــبــد الله 
صــالــح بـــن عـــايـــض، وعــبــد الـــســـام شــيــحــاط، 
وشايف محمد محسن خضير. وفــي شبوة، 

عــن حــجــم إســهــام أجــهــزتــه األمــنــيــة فــي تأمني 
العمق اإلســرائــيــلــي. وقــال عــبــاس، فــي مقابلة 
أجرتها معه الصحافية ياعيل ديان من قناة 
ــت األســبــوع 

ّ
ُبــث التلفزة اإلســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة، 

 
ّ
شن على  يعكفون  أمــنــه  عناصر   

ّ
إن املــاضــي، 

حـــمـــات تــفــتــيــش فـــي املـــــــدارس الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــلـــعـــثـــور عـــلـــى ســـكـــاكـــني لـــدى  ــة لـ ــاولــ ــــي مــــحــ فـ
الـــطـــاب خــشــيــة أن يــســتــخــدمــوهــا فـــي تنفيذ 
عمليات ضد املستوطنني أو جنود االحتال. 
 70 ضبط  تــم  الفلسطيني،  الرئيس  وبحسب 
سكينا فــي مــدرســة واحــــدة. وعــلــى الــرغــم من 
الحاسم  الفلسطينية  السلطة  االعتراف بدور 
ــة، فــإن  ــاومـ ــقـ ــرة عــمــلــيــات املـ ــيـ فـــي تــقــلــيــص وتـ
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  رئيس 
يــتــجــاهــل هــــذا الـــــدور بــشــكــل تـــظـــاهـــري. وعـــزا 
خـــال جلسة الــحــكــومــة األخــيــرة الــتــراجــع في 
الحاسمة«  »الــســيــاســة  إلــى  املــقــاومــة  عمليات 
اإلجــــراءات  و«جــمــلــة  حكومته  تتخذها  الــتــي 
الـــردعـــيـــة« الــتــي أمــــر بــهــا. ويــســتــهــجــن معلق 
ــآرتـــس« عــامــوس  الـــشـــؤون الــعــســكــريــة فــي »هـ
الــســلــطــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو دور  تـــجـــاهـــل  ــيــــل  ــارئــ هــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تـــراجـــع عــمــلــيــات املــقــاومــة، 

تردد... وقرر أن ال ينظر في أي طلبات مشابهة 
«. عــبــارات أثــــارت غــضــب الــطــراونــة 

ً
مــســتــقــبــا

التخاطب  لغة  منتقدًا  النسور  على  رد  الــذي 
ــــي تــعــيــني  ــاد الـــحـــكـــومـــة فـ ــســ وغـــــامـــــزًا إلــــــى فــ
الدولة ومنحها  العليا في  الوظائف  شاغلي 
استثناءات لجهات حكومية للتعيني من دون 

العودة إلى ديوان الخدمة املدنية.
إلــى العلن بــني الطراونة  الـــذي ظهر  الــخــاف 
عندما  آخرها  شخصية  جــذور  له  والنسور، 
ــل شخصي منه 

ّ
ــوزراء بــتــدخ ــ تــعــّمــد رئــيــس الـ

ــة الــســابــق  ــيــ ــقـــاط رئـــيـــس الــجــامــعــة األردنــ إسـ
اخليف الطراونة من منصبه بعد التجديد له 
لرئاسة ثانية، وهي الضربة التي آملت رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي كـــان يــســعــى للتجديد 

لشقيقه في رئاسة أم الجامعات األردنية.
جـــــذور الـــخـــاف الــشــخــصــي فـــرضـــت نفسها 
تسريب  ليعقب  املــعــركــة،  إدارة  طبيعة  عــلــى 
مراسات الرئيسني إلى وسائل اإلعام دخول 
العبني كثر إلــى مساحة الــخــاف، وكــل منهم 
لتمريرها  يسعى  شخصية  أجــنــدات  يحمل 
ــن مــكــتــســبــات حــقــقــهــا أو انــتــقــامــا  ــا عــ ــاعــ دفــ
 
ّ
فشن لــهــا.  يسعى  كـــان  مكتسبات  لــخــســارتــه 
الذين  الــنــواب، خصوصا  أعضاء في مجلس 

الله دخــنــان، ومحمد  زبــن  مــن  اللجنة  تألفت 
ناصر صالح البحري، ومحمد بنان، وغازي 
الله محمد  عبد  ويحيى  علي محسن،  أحمد 
العطاش، وعلي ناجي الهديبي. في محافظة 
الــبــيــضــاء، تــألــفــت مــن عــبــد الــولــي الــهــيــاشــي، 
وأحمد سيف الذهب، وعبد الله علي إدريس، 
وحـــســـني عـــيـــدروس الــحــمــيــقــانــي، ومــنــصــور 

درهم، وعلي علي حسن الحبسي. 

ت حمات اعتقاالت 
ّ
مشيرًا إلى أن »السلطة شن

وعرضها  الغربية  الضفة  طــول  فــي  منهجية 
ــاه الــشــبــهــات«.  ــوايـ ضـــد كـــل مـــن تــــدور حــــول نـ
وفي مقال نشره، أمس الثاثاء، ينّوه هارئيل 
أمــر بتنظيم »حــمــات توعية«  إلــى أن عباس 
الطاب  لتحذير  الفلسطينية  املـــدارس  داخــل 
هارئيل  ويــصــف  الــطــعــن.  عمليات  تنفيذ  مــن 
الــســلــطــة بــأنــهــا »مـــقـــاول أمــنــي يــعــمــل لصالح 
إســرائــيــل«. لــكــن هــنــاك فــي إســرائــيــل مــن يــرى 
أن نــتــنــيــاهــو يــحــرص عــلــى الــقــيــام بــخــطــوات 
مــن جديد  الــعــمــلــيــات  إلـــى تصعيد  ستفضي 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــن دور  الــنــظــر  بــغــض 
ــــن كــاســبــيــت  ــلـــفـــت الـــصـــحـــافـــي بـ األمـــــنـــــي. ويـ
األنظار إلى أن نتنياهو يرفض توصية قيادة 
الجيش بالتوصل التفاق مع السلطة يقضي 
بعدم مداهمة املدن الفلسطينية الكبرى لعدم 
الــتــســبــب فـــي إحــــــراج الــســلــطــة أمـــــام شعبها 
مــن خــال هــذه املــداهــمــات. وفــي مــقــال نشرته 
أن  إلـــى  يــنــّوه كاسبيت  »مــعــاريــف«،  صحيفة 
استرضاء  على  حرصا  يبدي  الــذي  نتنياهو 
الــدفــع نحو تهاوي  فــي  اليمني يسهم  قــواعــد 

ثقة الفلسطينيني بعباس وسلطته.

اســـتـــفـــادوا مـــن تــعــيــيــنــات رئــيــســهــم، هــجــومــا 
اتــهــمــوه خاله  الــــوزراء  مبرمجا على رئــيــس 
بتعيينه  السلطة  استعمال  وســوء  بالفساد 
أقاربه في مواقع حكومية وبرواتب خيالية، 
الـــوزراء متعهدًا أمــام مجلس  مــا نفاه رئيس 

النواب بتقديم استقالته لو ثبت فساده.
هــــذا الـــخـــاف انــفــجــر فـــي وقــــت يـــجـــري فيه 
الحديث عن قرب مغادرة الطراونة والنسور 
قــرار  بــإصــدار  فــي ظــل توقعات  ملنصبيهما، 
إلجـــراء  تمهيدًا  الــنــواب  يــحــل مجلس  ملكي 
انتخابات مبكرة، وهو ما يعني أيضا إقالة 
الحكومة وفق النص الدستوري الذي يقول 
فــي عهدها مجلس   

ّ
ُيــحــل الــتــي  الحكومة  إن 

بــأال  تــوقــعــات  مــع  عتبر مستقيلة، 
ُ
ت الــنــواب 

يــــعــــاد تــكــلــيــف الـــنـــســـور بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
 من 

ً
جــــديــــدة. ويــفــضــح هــــذا الـــخـــاف فـــصـــا

والــتــي  األردن،  فـــي  الــســلــطــة  إدارة  فـــصـــول 
ُيــضــَبــط إيــقــاعــهــا عــلــى إيــقــاع رؤســائــهــا في 
على  الشخصية  ملصالحهم  واضـــح  تغليب 
حــســاب املــصــالــح الــوطــنــيــة، كــمــا أن الــخــاف 
الذي تبادل الطرفان خاله االتهامات بفساد 
الــتــعــيــيــنــات الــقــائــمــة عــلــى املــحــســوبــيــة عــزز 

قناعة املواطنني بغياب العدالة.

ها تألفت 
ّ
وبدا واضحا من خال األسماء أن

ــــن وجـــــاهـــــات وقــــــيــــــادات مــحــلــيــة  عـــمـــومـــا مـ
ي 

َ
طرف على  محسوبة  أو  تابعة  وعسكرية 

االنقاب. وتقوم اللجان املؤلفة من الطرفني 
بــلــقــاءات ميدانية في  باملهام ذاتــهــا وتــقــوم 
املناطق القريبة من املواجهات. ووفقا لبيان 
الحوثيني،  باسم  الرسمي  املتحدث  أصــدره 
ــإن »الــلــجــان املحلية  مــحــمــد عــبــد الـــســـام، فـ

تتولى اإلشــراف على وقــف إطــاق النار في 
كــافــة مـــحـــاور الـــقـــتـــال، واالمـــتـــنـــاع عـــن كــافــة 
أشــــكــــال األعــــمــــال الــعــســكــريــة مــــن تــحــشــيــد، 
وتــعــزيــز، وانــتــشــار، واســتــحــداث وغــيــر ذلــك 
مـــّمـــا يــلــحــق بـــاألعـــمـــال الـــعـــســـكـــريـــة، وفــتــح 
الطرقات والتنسيق مع األمم املتحدة في ما 
يخص املساعدات اإلنسانية والبدء بتشكيل 

لجنة مركزية ملعالجة ملف األسرى«.
ــة عــــن الــلــجــنــة  ــّرعـ ــفـ ــتـ ــذه الــــلــــجــــان مـ ــ ــعــــد هــ وتــ
الــرئــيــســيــة املـــتـــواجـــدة فـــي الــكــويــت بــإشــراف 
ــل  ــتــــواصــ ــة الــ ــنــ األمـــــــــم املـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــي »لــــجــ
والـــتـــهـــدئـــة« املــؤلــفــة مـــن خــمــســة مــمــثــلــني عن 
عالية،  رتبا  يحملون  بينهم ضباط  الطرفني 
أبرزهم عن الحكومة، اللواء صالح الزنداني، 
والعميد سمير  السامعي،  عبداإلله  والعميد 
الصبري. وعن االنقابيني، اللوء أحمد ناجي 
علي  والعميد  الــذفــيــف،  علي  والعميد  مــانــع، 
بــنــاًء على  اللجنة تشكلت  املــوشــكــي. وكــانــت 
مــا اتــفــق عليه الــطــرفــان فــي خــتــام مــحــادثــات 

سويسرا أواخر العام املاضي. 
وتــســود أجـــواء مــن التفاؤل الــحــذر بتطبيق 
الــهــدنــة والــتــوجــه نــحــو وقـــف إطــــاق الــنــار، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــروقـــات الــتــي اســتــمــرت 
تشهد  التي  املحافظات  مختلف  في  تقريبا 
ــرة، وهــــي تـــعـــز، ومـــــأرب،  ــاشـ ــبـ ــات مـ ــهـ مـــواجـ
الضالع، صنعاء، والجوف. وتبادل الطرفان 
اتـــهـــامـــات بــعــدم االلــــتــــزام بــالــهــدنــة والــقــيــام 
ــقــت 

ّ
ــال قـــصـــف أو قــــنــــص، فـــيـــمـــا حــل ــمــ ــأعــ بــ

مـــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي فــــي مــخــتــلــف 
املحافظات بما فيها صنعاء وصعدة معقل 
الحوثيني، وهو ما اعتبره الحوثيون خرقا 

لوقف إطاق النار. 
ــتــل جــنــديــان يمنيان وعـــدد مــن مسلحي 

ُ
وق

جماعة أنصار الله )الحوثي(، أمس الثاثاء، 
في حادثني منفصلني، وسط اليمن. وأفادت 
صفحة »اإلعــــام الــعــســكــري الــيــمــنــي«، على 
ــان  مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، الــتــابــعــة لــهــيــئــة أركــ
ربــه منصور  عبد  للرئيس  املــوالــي  الجيش 
أن »املليشيات  مــقــتــضــب،  بــيــان  فــي  هــــادي، 
االنــقــابــيــة خــرقــت الــهــدنــة، وهــاجــمــت فجر 
اليوم )أمس(، مقر اللواء 35 مدرع، في مدينة 
تعز، وسط الباد، ما أدى إلى مقتل جنديني 
وإصابة 4 آخرين بجروح«. وأضاف البيان 
تـــزال ملتزمة بضبط  الــجــيــش ال  »قــــوات  أن 
تل وجرح 

ُ
النفس، وتحتفظ بحق الرد«. كما ق

عـــدد مـــن املــســلــحــني الــحــوثــيــني فـــي انــفــجــار 
في  هم 

ّ
تقل كانت  عسكرية  ســيــارة  استهدف 

محافظة إب وسط اليمن. وقال مصدر أمني 
لوكالة »األناضول«، إن »قتلى وجرحى من 
املــســلــحــني الــحــوثــيــني ســقــطــوا فـــي انــفــجــار 
عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت ســـيـــارة عسكرية 

هم في حي الدائري بمدينة إب«.
ّ
كانت تقل

عثمان المختار

غــــــــــاصــــــــــت عــــــمــــــلــــــيــــــة اإلصـــــــــــــــاح 
ــددًا،  ــراق، مـــجـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
فـــي وحــــل الــطــائــفــيــة الـــتـــي أثــقــلــت 
هــمــوم الـــشـــارع الـــعـــراقـــي. فــبــعــد ثــاثــة أشــهــر 
ــيـــاســـي إلجـــــراء  ــراك الـــشـــعـــبـــي والـــسـ ــ ــــحـ ــن الـ مــ
اإلصـــاح السياسي واالبــتــعــاد عــن حكومات 
ــــوزراء  ــّدم رئــيــس الـ املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، قــ
حكومية  تشكيلة  الــعــبــادي  حــيــدر  الــعــراقــي 
جــديــدة هــي الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا، فــي غضون 
أســبــوعــني، ضــمــت 17 وزيـــــرًا، مـــن بــيــنــهــم 15 
 سياسية بارزة، 

ً
وزيرًا يتبعون أحزابا وكتا

وبعضهم يشغل مناصب قيادية في كتلهم، 
إدارة  أيــة مــؤهــات تمّكنهم مــن  وال يحملون 

الوزارات املرشحني لها. 
ومــــن أبــــرز هـــــؤالء، تـــم تــرشــيــح رئــيــس هيئة 
»الحشد الشعبي« املشرفة على إدارة وتمويل 
مــلــيــشــيــات »الــحــشــد« فـــي الـــعـــراق، مستشار 
األمــــن الــوطــنــي الــســابــق، الــقــيــادي فـــي حــزب 
الخارجية،  لـــوزارة  الفياض  فالح  »الــدعــوة«، 
ومحمد جاسم التابع لكتلة دولة القانون، تم 
ترشيحه لوزارة العدل )إحدى أكثر الوزارات 
ــارة وزيــر  حساسية فــي الـــبـــاد(. وشــّكــلــت زيــ
الخارجية األميركي جون كيري، األخيرة، إلى 
بــغــداد، الــضــربــة الــقــاضــيــة عــلــى اإلصــاحــات 
ــــراف من  الــســيــاســيــة، الــتــي ســعــت بــعــض األطـ
خـــالـــهـــا، ولــــو بـــالـــحـــّد األدنـــــــى، إلــــى تشكيل 
واالختصاصيني  املستقلني  بعض  من  وزارة 
ــر عـــراقـــي مشمول  الــتــكــنــوقــراط. وكــشــف وزيــ
 الــــواليــــات 

ّ
ــقـــب، أن ــرتـ بــالــتــغــيــيــر الـــــــــوزاري املـ

املتحدة األميركّية تدعم بشكل كبير جّدًا بقاء 
ها هي 

ّ
أن مــؤّكــدًا  العبادي في منصبه،  حيدر 

صاحبة فكرة التغيير الــوزاري، وستستكمل 
اتــه رغما عن الجميع. وقــال الوزير في  إجــراء
 »اإلصاحات 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــشــعــب ويـــتـــحـــّدث عنها 
العبادي ال يمكن أن تختزل بالتغيير الوزاري 
الـــوزراء هــو جزئّية   »تغيير 

ّ
أن فــقــط«، مبّينا 

بــســيــطــة مـــن اإلصــــاحــــات وال تــأثــيــر كــبــيــرا 
 »واشنطن وخال زيارة كيري 

ّ
لها«. وأّكد، أن

ــم الــكــابــيــنــة الـــجـــديـــدة،  ــرة، أكــمــلــت رســ ــيــ األخــ
ة 

ّ
الــســيــاســّيــة مستغل الــكــتــل  وضــغــطــت عــلــى 

النظر  وجهات  وقــّربــت  وإمكاناتها،  نفوذها 
ــل يــفــضــي  ــادي، وتـــوّصـــلـــت إلـــــى حــ ــبــ ــعــ ــع الــ مــ
بــتــشــكــيــل كــابــيــنــة جـــديـــدة تــكــون مــزيــجــا من 
التي قّدمها العبادي ومن مرشحي  الكابينة 

الكتل ألجل إسكاتها«.
استياًء  املقترحة  الــوزاريــة  التشكيلة  وأثــارت 
ــا، فـــيـــمـــا نـــتـــج عـــنـــهـــا داخـــــل  ــ ــعــ ــ شـــعـــبـــيـــا واســ

فشل اإلصالح 
العراقي

تشكيلة حكومية تكّرس 
نفوذ إيران برعاية أميركية
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فـــإن الــحــكــومــة الــجــديــدة تــضــم 22 وزارة من 
ـــحـــتـــهـــا األحــــــــزاب 

ّ
بـــيـــنـــهـــا 16 شـــخـــصـــيـــة رش

االعتراضات حول  وتبرز  السياسية.  والكتل 
الطائفية  وخلفيتها  املــرشــحــة  الشخصيات 
 عن تراجع 

ً
والحزبية وعدم تخصصهم، فضا

مستقلني  وزراء  تقديم  في  بوعوده  العبادي 
متخصصني في املجال الذي سينسبون إليه. 
الــبــرملــان جلسته، أمـــس، إلــى الخميس  ورفـــع 
قّرت 

ُ
مها وأ

ّ
 على القائمة التي تسل

ً
املقبل مقفا

ما  الــجــبــوري،  رئيسه سليم  قبل  مــن  رسميا 
يعني وفق القانون، إلزام البرملان بمناقشتها 
هذا  الخميس.  يــوم  عليها  التصويت  وطــرح 
الـــقـــرار، أدى إلـــى مــشــادات كــامــيــة بــني نــواب 
مــن كــتــل عـــدة ورئــيــس الــبــرملــان لتتحول إلــى 
اعتصام مفتوح داخل قاعة البرملان لعشرات 
الــنــواب الــذيــن رفــضــوا مــغــادرة القاعدة حتى 
ــد املـــقـــربـــني  ــ ــيـــس. ويــــرجــــح أحــ ــمـ ــبــــاح الـــخـ صــ
نسف 

ُ
مــن الــعــبــادي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن ت

عّدل بسبب االعتراضات 
ُ
القائمة الحالية أو ت

الحالية. لكن من حيث املبدأ، سيبقى االتفاق 
الكتل  تــرشــح وزراءهــــا  على حكومة جــديــدة 
وشـــروط يضعها  السياسية ضمن ضــوابــط 
تعبيره. ويوضح  حــد  على  الــــوزراء«،  رئيس 
 »اجـــتـــمـــاعـــا يـــعـــقـــد، الــــيــــوم األربـــــعـــــاء، بــني 

ّ
أن

العبادي ورئيَسي البرملان والجمهورية، فؤاد 
معصوم، للخروج من املأزق«. 

ومنظمات  تجمعات  الثاثاء،  أمس  ولوحت، 
ــــون بـــاســـتـــئـــنـــاف  ــــطـ ــــاشـ مـــحـــلـــيـــة عــــراقــــيــــة ونـ
منظمة  رئيس  ويقول  من جديد.  التظاهرات 
بــغــداد مــحــمــد الــســعــدي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
أجـــواء،  عنه  ستسفر  مــا  ينتظر  »الجميع  إن 
يـــوم األربـــعـــاء، وقــبــل جــلــســة الــخــمــيــس. وفــي 
حال أقرت األحزاب حكومة طائفية توزع بني 
ــراد بــغــض الــنــظــر عن  ــ الــشــيــعــة والــســنــة واألكــ

مؤهاتهم، فلن نسكت«، وفقا للسعدي.
 »مــا جــرى اليوم )أمــس( يؤكد 

ّ
ويلفت إلــى أن

الطائفي  بالتأصيل  ضالعون  األميركيني  أن 
في العملية السياسية بالعراق كونهم يرعون 

هذا االتفاق«.

لقائه  خالل  الثالثاء،  أمس  هادي،  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  أّكد 
الرياض،  الشيخ أحمد، في  اليمن، إسماعيل ولد  إلى  المبعوث األممي 
في  للمشاركة  الكويت،  إلى  بالذهاب  ملتزمة  الشرعية  الحكومة  أّن 
المخلوع علي عبد اهلل صالح، في  الحوثيين والرئيس  المشاورات مع 
من  وغيرها  المتحدة  األمم  اليمني،  الرئيس  وطالب  الحالي.  الشهر   18
المنظمات الدولية، بإيصال المساعدات اإلغاثية إلى كافة أبناء الشعب 

اليمني، خصوصًا سكان محافظة تعز.

الثالثاء، عملية تحصين  بدأت قوات مكافحة اإلرهاب العراقية، أمس 
األنبار،  محافظة  غربي  هيت،  بلدة  في  المحرّرة  المناطق  وتطهير 
مؤّكدة إخالء نحو 4000 أسرة من القضاء. وقال جهاز القوات، في 
بيان صحافي، إنّه »بعد سيطرة قطعاتنا على مبنى قائم مقاميّة هيت 
ورفع العلم فوقها، باشرنا اليوم )أمس( عملية التطهير من العبوات 
أّن  مبينًا  )داعــش(«،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  زرعها  التي  والمتفجرات 

»العملية شملت الطرق والدور والبنايات«.

تحصين هيت بعد »داعش«

التزام بمحادثات الكويت

تقرير

إضاءة خاص

املحامي  الــعــراقــي  الــقــانــونــي  للخبير  ووفــقــا 
ماجد السامي، فإنه »في حال فشل البرملان 
بــتــمــريــر الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن خــــال عــدم 
حصولها على األغلبية القانونية أو سحبها 
ــتـــراض، فـــإن الــعــبــادي لــن تترتب  بسبب االعـ
ــوزراء  ــ عــلــيــه أي الـــتـــزامـــات دســتــوريــة كـــون الـ
في مناصبهم، وال يوجد  يزالوا  ال  الحاليني 
 في حــال أقدمت الكتل على 

ّ
فــراغ قانوني. إال

طــلــب اســتــجــواب لــلــعــبــادي بــتــهــمــة الــتــراجــع 
ــات«، مـــبـــّيـــنـــا أن »الـــتـــوقـــعـــات  ــ ــ ــــاحـ ــ عــــن اإلصـ
مفتوحة على كل األمور، حتى جلسة صباح 

الخميس«. 
عني 

ّ
في غضون ذلــك، ارتفع عــدد الــنــواب املوق

على قائمة سحب الثقة عن الرئاسات الثاث، 
ــان، والــــــــوزراء إلــــى 105  ــرملـ ــبـ الــجــمــهــوريــة، والـ
نــواب، وذلــك عقب فشل جلسة أمــس الثاثاء. 
وقالت النائب هيفاء زنكنة، في بيان صحافي، 
الــرئــاســات  نـــواب وقــعــوا عــلــى تغيير  إن 105 
والبدء بتشكيل رئاسات ثاث جديدة للبرملان 
والــجــمــهــوريــة والــــــــوزراء«، مــبــيــنــة أن الــنــواب 
املــوقــعــني مــن مختلف كــتــل الــبــرملــان. وأظــهــر، 
هذا اليوم، تمردًا لبعض النواب على أحزابهم 
السياسية وهو ما يعتبر أمرا خارقا للعادة. 
»الـــعـــربـــي  ــاف لــــ ــجــ ــائـــب مــحــمــد الــ ــنـ ــول الـ ــقــ ويــ
الــــجــــديــــد« إن »مـــــا جـــــرى اغـــتـــيـــال لـــإلصـــاح 
وتــكــريــس للطائفية«، مــؤكــدًا وجـــود »حــاالت 
تمرد من النواب على كتلهم وقــادة أحزابهم، 
وهي سبب ما حصل من فوضى في البرملان 

اليوم )أمس(«، على حّد قوله.

ــل حـــرم الــبــرملــان ضـــد التشكيلة  آخـــريـــن داخــ
املقترحة. في املقابل، يؤكد القيادي بالتحالف 
الكردستاني حمة أمني لـ«العربي الجديد« أن 
»األكــراد لن يغّيروا وزراءهــم وسيبقون على 
حالهم في أية حكومة »، مبّينا أن »الحكومة 

يتبعون  والـــوزراء  طائفية،  املقترحة  الحالية 
ألحــزابــهــم، وهـــي بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن مبدأ 
اإلصــــاح األّول الــــذي عــلــى أســاســه تــم طــرح 

تغيير الوزراء، وهو التكنوقراط«.
ووفــقــا للقائمة املــرشــحــة مــن قــبــل الــعــبــادي، 

ــس بـــرس« بأن  ــادت وكــالــة »فــران أفـ
يتولون  فرنسيًا  عسكريًا   150 حوالي 
مكافحة  ــاز  ــه ج ــوات  ــ ق ــب  ــدري ت
مع  التعامل  على  العراقية  اإلرهاب 
وخــوض  الصنع  يــدويــة  الــعــبــوات 
»داعــش«،  ضد  المدن  في  معارك 
أركــان  لهيئة  النصائح  ويقدمون 
الجيش  في  السادسة  المشاة  فرقة 
العراقي في بغداد. كما ينتشر عدد 
الفرنسيين  العسكريين  من  مساٍو 
ــراق إلــى جــانــب قــوات  ــع شــمــال ال
المقرر  ومــن  الــكــرديــة.  البشمركة 
مواقع  فــي  ــوحــدات  ال هــذه  نشر 

األهداف المقبلة ضد التنظيم.

فرنسيون يدربون 
القوات الخاصة

هدوء حذر في 
مدينة عدن 
)صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

البرملان تشكيل جبهة داخلية من نواب سنة، 
طلق 

ُ
أ أخرى  وشيعة، ومسيحيني، ومكّونات 

الحسنة« ملواجهة هذه  النوايا  عليها »تكتل 
الــتــشــكــيــلــة. وتــألــفــت الــجــبــهــة، لــغــايــة األمـــس، 
من 90 عضوا، يشكل كل من التيار الصدري 
واتــحــاد القوى نصف عــددهــم. ويقول عضو 
الــتــيــار الــصــدري حــســني الــبــصــري لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« إن »الـــتـــيـــار لـــن يـــصـــوت عــلــى هــذه 
التشكيلة ولن يكون شاهد زور على حكومة 
 عــمــا يمكن 

ً
مــحــاصــصــة طــائــفــيــة«، مــتــســائــا

تـــقـــديـــمـــه لــلــشــعــب »بـــعـــدمـــا ذهــــبــــت حــكــومــة 
طائفية وأتينا بأخرى ال تقل عنها«، مشيرًا 
هم »أمــام حكومة تغيير وجــوه فقط«. 

ّ
أن إلــى 

 »التيار الصدري سيكون له كلمة 
ّ
ويوضح أن

فــاصــلــة فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة«، مـــؤكـــدًا تعليق 
الــتــيــار حــضــوره فــي الــبــرملــان »حــتــى إشــعــار 
آخـــــر«. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن زعــيــم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر اســتــدعــى 
كبار مساعديه وقيادات كتلة األحرار التابعة 
املقبلة  الــخــطــوة  حــول  للتشاور  بالبرملان  لــه 
ــه لـــاعـــتـــصـــام فــــي املــنــطــقــة  واحــــتــــمــــال عــــودتــ
ــواب الــكــتــلــة الــصــدريــة  الـــخـــضـــراء، عــلــمــا أن نــ
ــدأوا اعــتــصــامــا مــفــتــوحــا إلـــى جــانــب نـــواب  ــ بـ

شهد اليوم الثاني من 
الهدنة في اليمن بعض 

الخروقات من قبل 
الطَرفين المتنازَعين، فيما 
تشّكلت ست لجان ميدانية 

في ست محافظات 
لمراقبة عملية وقف 

إطالق النار
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  شرق
      غرب
ملك المغرب وبوتين 
يبحثان ملف الصحراء

بــحــث مــلــك املــغــرب محمد الــســادس 
)الـــــــــصـــــــــورة( فــــــي اتــــــصــــــال هـــاتـــفـــي 
مــــع الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــاديــمــيــر 
بــوتــني، أمــس، ملف نــزاع الصحراء. 
ــــوان املـــلـــكـــي، فــــي بـــيـــان،  ــــديـ ــاد الـ ــ ــ وأفـ
بــــأن »قـــائـــدي الــبــلــديــن قــــررا تــعــزيــز 
التنسيق واإلبقاء على اتصال دائم 
بــهــذا الـــشـــأن، لــلــتــوصــل إلـــى نتيجة 
ــارة إلــى  مــتــوازنــة ومــثــمــرة«، فــي إشــ
القرار املرتقب ملجلس األمن الدولي 
حــول مــهــام بعثة »املــيــنــورســو« إلى 

الصحراء.
)العربي الجديد(

مقتل 5 جنود بهجوم 
انتحاري في عدن

تل خمسة جنود يمنيني، وأصيب 
ُ
ق

سبعة آخرون، أمس الثاثاء، في 
هجوم انتحاري، استهدف تجمعا 
للجنود، في منطقة الشيخ عثمان 

في عدن. وأعلن تنظيم »داعش« 
مسؤوليته عن الهجوم، كما أعلنت 

وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم.
)العربي الجديد(

توقيفات بحق »إرهابيين« 
في بروكسل وباريس

البلجيكية  الفدرالية  النيابة  أعلنت 
توقيف ثاثة أشخاص إثر مداهمة 
أمس في ضاحية أوكل في بروكسل 
فـــي إطــــار الــتــحــقــيــق الــبــلــجــيــكــي في 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن   13 اعـــــــتـــــــداءات 
ــاريــــس. من  الـــثـــانـــي الـــتـــي ضـــربـــت بــ
جــهــة أخــــــرى، أصــــــدرت مــحــكــمــة في 
بــاريــس أحــكــامــا بالسجن تــراوحــت 
بــني ثـــاث وعــشــر ســنــوات بــحــق 12 
شــخــصــا، هــم أفــــراد شــبــكــة جــهــاديــة 
توّجه أفرادها إلى سورية. وال يزال 
بــعــض هــــؤالء فــي ســوريــة وصـــدرت 

أحكام غيابية بحقهم.
)فرانس برس(

أول اجتماع بين 
»األطلسي« وروسيا 

منذ سنتين 

أعــلــن حــلــف شــمــال األطــلــســي أمــس 
أبريل/  20 أنــه سيعقد في  الثاثاء 
نيسان الحالي أول اجتماع رسمي 
ــذ الــــعــــام 2014  ــنـ لــــه مــــع روســــيــــا مـ
ومسائل  األوكــرانــيــة  ــة  األزمــ لبحث 
ــيــــة أخــــــــــرى. وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة  ــنــ أمــ
ـــة »فــــرانــــس  ــالـ ــوكــ بــــاســــم الــــحــــلــــف لــ
بـــــرس« إن »االجـــتـــمـــاع يـــهـــدف إلــى 
الحوار، وال يعني عودة األمور إلى 
طبيعتها«. وأوضحت أن االجتماع 
الــــــذي ســيــعــقــد فــــي مـــقـــر األطــلــســي 
فــــي بـــروكـــســـل ســـيـــركـــز عـــلـــى ثــاثــة 
مــواضــيــع أســاســيــة حـــددهـــا األمـــني 
الـــعـــام لــلــحــلــف يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ 
)الصورة( وهي أوكرانيا واألنشطة 
ــع فــي  ــ ــــوضـ الـــعـــســـكـــريـــة عـــمـــومـــا والـ

أفغانستان.
)فرانس برس(

مصير روسيف بيد البرلمان 
البرازيلي

انــتــقــد الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــســابــق 
ــوال دا ســيــلــفــا،  ــ لـــويـــس ايـــنـــاســـيـــو لـ
»االنـــــقـــــابـــــيـــــني الــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
ــة مـــنـــتـــخـــبـــة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ اإلطـــــــــــاحـــــــــــة بــ
ديمقراطيا«، في إشارة إلى الرئيسة 
ديلما روسيف، وذلك بعد تصويت 
بإقالة  توصية  على  برملانية  لجنة 
روســيــف. وقـــال لـــوال أمـــام جــمــع من 
أنصاره في ريو دي جانيرو، بعد أن 
الرئيسة ميشال  نائب  بــاالســم  ذكــر 
تامر ورئيس مجلس النواب ادواردو 
ــــن أتــــصــــور أن جــيــلــي  ــم أكـ ــ كــــونــــا: »لـ
سيرى انقابيني يحاولون اإلطاحة 
بـــرئـــيـــســـة مــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــا«. 
ويجتمع مجلس النواب اعتبارًا من 
الجمعة التــخــاذ قـــرار بــشــأن مصير 
روسيف. وملواصلة إجراءات اإلقالة 
أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ يــتــعــني على 
على  الــحــصــول  اليمينية  املــعــارضــة 

تأييد ثلثي النواب.
)فرانس برس(

لّوحت منظمات وأحزاب عراقية بالعودة إلى الشارع )أحمد الربيعي/فرانس برس(



»االتحاد« يواجه مأزق الـ»كال« الشعبيّة

االستفتاء يتدحرج أوروبيًا

طموحات ماكرون برئاسة فرنسا 
الوزير الموالي لهوالند يعمل لخالفته في 2022

تعيش الحركات القومية 
في االتحاد األوروبي حالة 

ازدهار غير مسبوق

أطلق ماكرون حركة 
»ماضون« وقال إنها لن 
تكون يمينية وال يسارية

ناصر السهلي

فــي  وخبــراء  متابعــون  يجــزم 
 
ّ
أن األوروبــي  االتحــاد  شــأن 
أبريــل/  7 الخميــس  »يــوم 
حيــاة  فــي  األســعد  يكــن  لــم  الحالــي،  نيســان 
االســتفتاء  مــن  يــوم  بعــد  االتحــاد«،  ساســة 
 الهولنــدي الســلبي علــى اتفاقيــة الشــراكة بــن 
عــدم  ظــل  فــي  وأوكرانيــا،  األوروبــي  االتحــاد 
قدرة هذين الطرفن تخفيف التحفظ الشعبي 
املتصاعــد تجــاه فكــرة االتحــاد نفســها. وعلــى 
الرغم من تدني نســبة املشــاركة في االســتفتاء 
فــي  الـــ30  املائــة، متجــاوزًا  فــي  الهولنــدي، 32 
االســتفتاء،  نتيجــة  لقبــول  أدنــى  كحــد  املائــة 
فإنــه يحلــو لكثيريــن أن يذكــروا أن أمســتردام، 
التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد في هذه 
الفتــرة، هــي مــن املؤسســن فــي وضــع اللبنــة 
األساسية لالتحاد، على شكل »جمعية الفحم 
والفوالذ األوروبية« في أبريل/نيسان 1951. 

وحتى لو كانت نتائج االســتفتاء غير ملزمة 
ضــد  التصويــت  فــي  أمســتردام  لحكومــة 
الهولنــدي،  الــوزراء  رئيــس  أن   

ّ
إال االتفاقيــة، 

مــارك روت، وقــادة آخريــن فــي االتحــاد باتــوا 
يأخذون األمر بجدية وقلق.

تلــك  تأثيــرات  حجــم  عــن  كثيــرون  يتســاءل 
النتائــج علــى التصويــت البريطانــي فــي 23 
يونيو/حزيــران املقبــل. فالقلــق الــذي يعتــري 
الخبــراء، »ينبــع  بــرأي هــؤالء  قــادة االتحــاد، 
أساســا مــن فهمهــم للتصويــت الســلبي كنوع 
مــن االحتجــاج علــى االتحــاد األوروبــي، الذي 
ال يرغــب معارضــوه أن يتحــول إلــى مــا فــوق 
الدولــة الوطنيــة«. تلقــف املشــككون بســعادة 
نتائــج  فأظهــرت  النتيجــة.  تلــك  واندفــاع 
اســتطالع عــدة، وآراء سياســين ومختصــن، 
بلغــات  الـــ«ال«  جماعــات  عنــد  مؤشــرات   

ّ
أن

مختلفــة فــي تزايــد، مع تصاعــد نبرة املطالبة 
باالنسحاب من االتحاد. 

أمــر يدركــه زعيــم حزب االســتقالل البريطاني 
نايجــل فــاراج )يمــن(، إذ ارتفع صوته لدعوة 
البريطانيــن بإظهــار مزيــد مــن معارضتهــم 
رئيــس  يجــد  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  لالتحــاد. 
نفســه  كاميــرون  ديفيــد  البريطانــي،  الــوزراء 
تحــت وطــأة »أوراق بنمــا«، الــذي بــات يواجــه 
باســتقالته  طالبــة 

ُ
امل الضغــوط  مــن  املزيــد 

فــي  حصــة  ســابقا  بامتالكــه  اعترافــه  بعــد 
صنــدوق »بليرمــور االســتثماري«، مــا يفيــد 

الهولنديــة، ســتدفع نحــو »أزمــة  الـــ«ال«  بعــد 
قاريــة كبيــرة«، ال يســتفيد منهــا أحــد ســوى 

الرئيس الروسي فالديمير بوتن. 
بنظر رئيس الوزراء الهولندي روت »ستظهر 
نتائجها في األسابيع املقبلة«، أي بعد قبول 
أوكرانيــا.  مــع  لالتفــاق  حكومــة  رئيــس   27
االتحــاد،  قــرارات  متابعــي  وفــق  يمكــن،  وال 
االعتبــار،  بعــن  الشــعبية  اآلراء  تؤخــذ  أال 
املتبقيــة  القصيــرة  املرحلــة  فــي  خصوصــا 
لالســتفتاء البريطانــي. وتــّم توقيــع اتفاقيــة 
االتحــاد األوروبــي مــع أوكرانيا في عام 2013 
وهــي تتألــف مــن 1200 صفحــة، وتنــص علــى 
مجموعــة اتفاقيــات تمهــد الطريــق ألوكرانيــا 
وتأهيلهــا  الداخلــي  وضعهــا  تحســن  نحــو 

لعضوية االتحاد األوروبي. 
من بن النقاط املهمة ألوكرانيا، والتي أثارت 
حفيظــة الــروس فــي حينهــا، التعــاون الوثيق 
الطاقــة  مجــال  فــي  وأوكرانيــا  االتحــاد  بــن 
والبدء بسلسلة »الدمقرطة«، من خالل عملية 
األوكرانيــة.  املؤسســات  فــي  شــامل  إصــالح 
التاليــة  الخطــوة  مــن  الــروس  أخــاف  تقــارب 
املتعلقــة بانضمــام أوكرانيــا إلى حلف شــمال 

األطلسي مثلما حدث مع بولندا سابقا.
ليســت وحدها املســألة التجارية مــع أوكرانيا 
علــى املحــك، وفــق هــؤالء العارفــن بمــا يــدور 

مــن مفاوضــات، بــل »اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
إليهــا  توصــل  مــا  إذا  املتحــدة  الواليــات  مــع 
قــادة البلديــن«. ويتفــق الباحث ريــم كورتويغ 
الــرأي  مــع  لإلصــالح«  األوروبــي  »املركــز  مــن 
شــعبيا«  احتجاجيــا  »تصويتــا   

ّ
إن القائــل 

يجــري فــي االســتفتاءات التي تشــهدها بلدان 
أوروبيــة »هــو محاولــة للتعبيــر عــن إحبــاط 
األوروبــي.  االتحــاد  عمــل  مــن طريقــة  شــعبي 
اســتخفت  الهولنديــة  الحكومــة  أن  ويبــدو 
ر كورتويــغ مــن أننــا »ربمــا 

ّ
بشــارعها«. ويحــذ

نشــهد تصويتــا بريطانيــا مــن دون تشــجيع 
لــدول أخــرى للخروج من هذا االتحاد«. ووفق 
خبــراء وساســة ناقديــن آلليــات عمــل االتحــاد 
األوروبي من اسكندنافيا حتى إيطاليا مرورًا 
بفرنسا وبريطانيا، ليس بالضرورة أن يكون 
بالدهــم  بمغــادرة  يرغبــون  »رافضــون  هنــاك 
لالتحــاد«. لكنهــم يجمعــون علــى الضغــط في 

وجود قضايا أساسية تواجه فكرة االتحاد.
أواًل، أزمــة ثقــة، إذ يــرى الناخبــون وحركاتهــم 
توّســع  الثقــة  أزمــة   

ّ
أن والحزبيــة  الشــعبية 

األوروبــي.  واملشــروع  الشــعوب  بــن  الفجــوة 
ويالحــظ هــؤالء أن الحمــالت املعارضــة هــي 

األكثر حيوية وتنظيما.
اتفاقيــة  فشــل  ألن  الالجئــن،  أزمــة  ثانيــا، 
محاصصــة الالجئــن يمكــن أن تصبــح أيضــا 
املعــارض  الحــراك  يخفــي  وال  جديــة.  نقطــة 
فــي  االتحــاد  »فشــل  يســمونه  ممــا  تذّمــره 
منــه  تنطلــق  أمــر  الالجئــن«.  أزمــة  مواجهــة 
أحــزاب وحــركات شــعبية لتوجيــه انتقــادات 
وجيرانهــم،  بالدهــم  لسياســات  الذعــة 
خصوصا في ما يتعلق بسياسة أملانيا التي 

ت تستقبل املزيد من الالجئن.
ّ
ظل

ينظــر  إذ  القوميــة،  املشــاعر  تنامــي  ثالثــا، 
 ســعادة غامــرة 

ّ
مراقبــون ومختصــون إلــى أن

تصيــب األحــزاب املتشــددة فــي عــدد مــن دول 
االتحــاد، ليــس فقــط فــي هولنــدا حيــث يجــد 
اليمينــي  الحريــة«،  أجــل  »مــن  حــزب  زعيــم 
املتطــرف خييــرت فليدزر، نفســه منتصرًا، بل 
في دول أخرى تعيش فيها الحركات القومية 

حالة ازدهار غير مسبوق. 
رابعا الفساد املقلق، إذ انه بعد صدور »أوراق 
بنما« التي كشــفت تورط مئات الشــخصيات 
العربيــة والعامليــة بقضايا التهّرب الضريبي 
واالســتثمار غير الشــرعي، وجد البعض قوة 

دافعة لخطابهم عن »فساد السياسين«. 
الــوزراء  رئيــس  لــه  تعــرض  ممــا  ويتخــذون 
البريطانــي، ديفيــد كاميــرون كمتزعــم لحملة 
إعالميــة  ضغــوط  مــن  »نعــم«،  بـ التصويــت 
وسياســية كمؤشــر ملــا يمكــن أن تصبــح عليه 

األمور.
فــي  أنفســهم  االتحاديــون  يجــد  عمومــا، 
مــع  فاالتفــاق  األيــام.  هــذه  عصيــب  موقــف 
التصويــت  ترجمــة  تــم  مــا  إذا  أوكرانيــا، 
 الهولنــدي إلــى »فيتــو«، ســيجدون أنفســهم 
بعــض  علــى  التفــاوض  إلعــادة  مجبريــن 
االتحــاد،  ساســة  بــرأي  وذلــك،  البنــود. 
املؤيــدة  األوكرانيــة  الحركــة  ســيضعف 
ارتخــاء  يعنــي  مــا  غربــا،  أكثــر  لالنخــراط 
القبضــة األوروبيــة ملصلحــة روســيا وقواها 
في أوكرانيا. األمر ذاته ينســحب على تركيا 
التــي تبحــث عــن مفاوضات قبــول العضوية 

في االتحاد بالتدرج.

معارضيــه فــي قضيــة املصداقيــة التــي يعــّول 
عليهــا أصحــاب »ال« لالتحــاد األوروبــي. فــي 
املقابــل، لــم يخف رئيس املفوضية األوروبية، 
مــن  وتخوفــه  انزعاجــه  يونكــر  كلــود  جــان 
هــذا التشــكك املنتشــر فــي القــارة، خصوصــا 
بلــدان  إن  تقــول  رأي  اســتطالعات  مــع 
وحركاتهــا  أحزابهــا  علــى  ســتضغط  أخــرى 
بقيــة  ومثــل  شــعبية«.  »اســتفتاءات  باتجــاه 
»االتحادين«، يقول يونكر إن هذه التطورات، 
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ال ينفي وزير االقتصاد الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون والءه الشــديد لرئيــس الجمهوريــة 
الفرنســي فرانســوا هوالند، وال يخفي عمله 
من أجل إنجاح هوالند في انتخابات 2017، 
الطريــق  أن  أيضــا  يعتقــد  ماكــرون،  ولكــن 
 أمامه لرئاسيات 2022، أي 

ٌ
ستكون مفتوحة

ع فيها الروائي الفرنسي 
ّ
في السنة التي توق

ميشــال ويلبيــك وصــول رئيــس مســلم إلــى 
أن  وغيــره  ماكــرون  يعــرف  اإلليزيــه.  قصــر 
الــدرب  هــو  سياســي،  حــزب  أو  تيــار  خلــق 
الوحيــد للتعبيــر بحريــة عمــا يــراه صالحــا 
خصوصــا  وللبلــد،  للمجتمــع  وضروريــا 
أن العمــل داخــل الحــزب االشــتراكي أصبــح 
حاليــا، صعبــا، بســبب االنقســام الحــاد بــن 
تيــار رئيــس الــوزراء مانويــل فالــس، وتيــار 
اليسار و«املتمردين«، وأيضا ألن ماكرون ال 
يريد أن ُيحَسب على تيار فالس، على الرغم 
هــذا  بينهمــا. ومــن  »الليبرالــي«  القــرب  مــن 
املنطلــق، أطلــق ماكــرون حركتــه السياســية 
التــي   ،)En Marche( »ماضــون«  الجديــدة 
قــال إنهــا »لــن تكــون يمينية أو يســارية«. لم 
يتأخر رد فالس على قرار ماكرون، إذ صّرح 
أنــه »مــن العبث الرغبة في محو االختالفات 
بــن اليســار واليمــن«. ويبــدو هــذا املوقــف 
سياســات  أن  خصوصــا  للفضــول،  مثيــرًا 
فالــس فــي معظمهــا مبنيــة علــى أنــه ال فــرق 
بــن اليســار واليمــن فــي كثير مــن القضايا، 
وتحديدًا في األمن القومي الفرنسي، وكذلك 
الهجرة وغيرها. ثم إن كثيرًا من الفرنسين، 
فالــس  إلــى  ينظــرون  واليســار،  اليمــن  مــن 
ناجحــا  وزيــرًا  ســيكون  »كان  أنــه  باعتبــار 
فــي حكومــة ســاركوزي«. وال يخفــي هوالنــد 
تعويلــه علــى هــذا الوليــد الجديــد ملاكــرون، 
باعتباره رافدًا مهّما في االنتخابات املقبلة، 

مــن أجــل اصطيــاد األصوات التــي توجد في 
منزلــة بــن املنزلتــن )بــن اليســار واليمن(. 
ولكنــه يــدرك أيضــا، أن أصــوات اليســار أكثر 
ال  الــذي  االشــتراكي  للحــزب  مــن ضروريــة، 
مــن  الرغــم  علــى  يســاري،  أنــه  يّدعــي  يــزال 
ذلــك.  فــي  كثيــرة  يســارية  أحــزاب  تشــكيك 
ماكرون، الذي ال ينفي والءه الشديد لرئيس 
الجمهوريــة، وال يخفــي تأكيده أن مشــروعه 
هوالنــد  إنجــاح  علــى  العمــل  أجــل  مــن  هــو 
الطبيعــي«  »املرشــح   ،2017 انتخابــات  فــي 
للرئاســيات، علــى حــد تعبيره، يشــدد أيضا 
علــى أن حركتــه الجديــدة ليســت مــن اليســار 
أن  مــن  ماكــرون  ويســتفيد  اليمــن.  مــن  وال 
تيار اليسار في الحزب االشتراكي يركز، في 
الوقــت الراهــن، حرَبــه الشــعواء علــى فالــس 

وسياساته.
حركــة ماكــرون أو حزبــه الصغيــر بــدأ يكبــر، 
شــيئا فشــيئا، وعــدد املنضويــن فيــه اقتــرب 
مــن 15 ألــف شــخص، فــي أيــام معــدودة )أقــل 

مــن أســبوع(. وليــس غريبــا أن يحظــى هــذا 
العابــرة  فلســفته  بســبب  الجديــد،  املولــود 
رئيــس  قبــل  مــن  نــادرة  بإشــادة  لألحــزاب، 
جــان  الســابق  اليمينــي  الليبرالــي  الــوزراء 
بيــار رافــاران ومــن ِقبــل رئيــس أربــاب العمل 
ــاز. ويســتعد 

ّ
فــي فرنســا )ميديــف( بيــار غات

كل  عبــر  كبــرى  »مســيرة  إلطــالق  ماكــرون 
فرنســا«، مــن اآلن إلــى الصيــف. والهــدف مــن 
هــذه املســيرة كمــا يعتــرف وزيــر االقتصــاد، 
هــو إجــراء »حصيلــة ملا جــرى في البلد«، في 

امليادين التي تهّم الشــعب، كاألمن والهجرة 
الشــعب  مســاءلة  وأيضــا  واالقتصــاد، 
مواقفــه  معرفــة  أجــل  مــن  بــه  واالحتــكاك 

واالستفادة من إرادته وطاقاته.
لــكل  نــداًء  يوجــه  الــذي  ماكــرون،  ويــرى 
»التقّدميــن«  أن  بــه،  للحــاق  »التقّدميــن« 
السياســية  األحــزاب  كل  فــي  يتواجــدون 
ســتكون  حركتــه  فــإن  ولهــذا  الفرنســية، 
يمينيــة  الحساســيات،  كل  علــى  منفتحــة 
كانت أم يسارية. أي منفتحة على كل هؤالء 
فــي  التواجــد  يتمنــون  الذيــن  »التقّدميــن«، 
بــأن  يؤمنــون  والذيــن  جديــدة«،  »ديناميــة 
التحرر ال يأتي إال عن طريق العمل والحرية 

والعدالة وأوروبا.
ذكاءه  مجــددًا  تظهــر  ماكــرون  تحــركات 
التيــار  أن  يعــرف  الــذي  وهــو  السياســي، 
الليبرالــي موجــود فــي الحــزب االشــتراكي، 
وأن فالس خير من يمثله، وهوالند ال يفعل 
ســوى تطبيــق ذلــك، متخليــا عــن كل الوعود 
كمــا  العطــب،  ولكــن  اليســارية.  االنتخابيــة 
الشــخص  مســألة  أن  هــو  ماكــرون  اكتشــف 
وشــخصية  حاســما.  دورًا  تلعــب  أحيانــا 
قــد  باســتمرار،  واملنفعلــة  العنيفــة  فالــس 
تــروق للــرأي العــام بعض الوقــت، خصوصا 
كبــرى،  ومصائــب  كــوارث  وُبَعْيــد  أثنــاء 
لكــن ليــس دائمــا. ومــن هنــا فالصــورة التــي 
يقّدمهــا ماكــرون عــن نفســه للــرأي العام هي 
صــورة الشــاب الوســيم واملتســامح واملتقــن 

لفن اإلنصات.
ســبق  الــذي  الوزيــر  ماكــرون،  أن  يبــدو  وال 
لــه أن عمــل فــي مصــرف روتشــيلد، يضيــره 
َهــم بقربــه الشــديد مــن رجــال 

َّ
فــي شــيء أن ُيت

تيــار  زعمــاء  أحــد  دام  مــا  واملــال،  األعمــال 
الفرنســي،  االشــتراكي  الحــزب  فــي  اليســار 
الوزيــر الســابق أرنــو مونتبــورغ أصبــح هو 

اآلخر رجل أعمال.

يدعو الكثير من األوروبيين إلى تنظيم استفتاء، وتظهر آخر االستطالعات 
في السويد أّن 49 في المائة من السويديين يريدون استفتاًء شعبيًا. في 
فرنسا، وهي واحدة من أعمدة االتحاد، أظهر استطالع شهر مارس/
في  يرغبون  آراؤهم  المستطلعة  من  المائة  في   53 أن  الماضي،  آذار 
استفتاء شعبي، وفي ألمانيا 45 في المائة، وفي إسبانيا 47 في المائة، 

وفي بولندا 39 في المائة، وفي إيرلندا 38 في المائة.

أثناء مناقشة مشروع قانون »تجريد  إيمانويل ماكرون ذكاءه  أظهر 
ثنائيي الجنسية المتهمين باإلرهاب من الجنسية الفرنسية«، عندما أعلن 
هذا  فرض  في  وفالس  هوالند  فشل  وجاء  المشروع.  هذا  رفضه 
صورة  ماكرون،  ليمنح  الشيوخ،  مجلس  على  الدستور،  على  التعديل 
»الوزير اإلنساني« مقابل صورة فالس العنيفة. وال غرابة في هذا األمر، 
إذ إن وزير االقتصاد الفرنسي، عاشق للفلسفة، وهو تلميذ للفيلسوف 

الفرنسي الراحل بول ريكور.

العودة للمواطنين

تلميذ بول ريكور

تتصاعد النبرة األوروبية 
الشعبية الداعية إلى 
االنسحاب من »نادي 

الـ28«، إذ يرى متابعون 
أّن النفور الشعبي يعود 
إلى طرق عمل االتحاد 

التي يجّسد بعضها انتشار 
الفساد وأزمة الالجئين، ما 

أّدى إلى فقدان الثقة به

معظم الدول األوروبية تؤيد االستفتاء الشعبي )أتيال كيسبنيدك/فرانس برس(

■ ما فينا نحكي عن ذكرى 
الحرب األهلية بـ #لبنان 

بـ13 نيسان، بلغة »راجعة 
بإذن الله«، أو »تنذكر وما 

تنعاد«. فينا نشتغل انو ما 
تتكرر

■ في ذكرى 13 نيسان طلع 
انفجار في #صيدا منشان 

الحرب األهلية ما تروح من 
النسيان

■ مع اقتراب تاريخ 13 
نيسان املشؤوم يبدو أننا 
لم نتعلم دروس التاريخ. 

الذكرى تأتي وسط 
ًانقسامات عامودية وأفقية 

لم يشهد لها لبنان مثيال

■ 13 نيسان 75 ولعت 
الحرب وقتل وخطف 

واعتقل وشرد وتهجر آالف 
وقالوا خلصت الحرب 

بالـ1990 لتبدأ حرب من نوع 
جديد نستنا الحرب األولى

■ #لو_ما_صار_حرب_اهليه 
ما كان جارنا »الفقير« سرق 

وصار مالك نص الشارع 
بالسرقة والتشبيح

■ هلق ما في حرب اهلية، 
وما في كهربا، وما في 

شغل، وما في طبابة. هيدا 
مش اسمو حرب اهلية 

بلبنان؟
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

قال مسؤول حكومي بارز، لـ«العربي الجديد«، أمس، إن 
البنــك الدولــي أبــدى تراجعــا عــن تعهــدات ملصــر بقرض 
ســخي قيمته ثالثة مليارات دوالر، جرى التوقيع عليه 

في ديسمبر/كانون األول املاضي.
الجديــد«  »العربــي  مــن  الــذي طلــب  املســؤول،  وأضــاف 
عــدم نشــر اســمه، أن الحكومــة لــم تلتــزم باالشــتراطات 
التــي أقــرت بهــا فــي مــن االتفــاق، والتــي علــى أساســها 
وافــق البنــك الدولــي علــى القــرض، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بإقرار قانون ضريبة القيمة املضافة، وتقليص فاتورة 

األجــور والدعــم. وكان مــن املقــرر أن تتســلم مصــر دفعــة 
ديســمبر  فــي  دوالر  مليــار  بنحــو  القــرض  مــن  أولــى 
املاضــي، لكــن مصــدرا فــي البنــك املركــزي أكــد لـ«العربــي 
الجديــد« أن الشــريحة األولــى من القــرض لم تصل بعد، 
فــي  التباطــؤ  بفعــل  التأخــر،  ســبب  الحكومــة  محّمــال 
تنفيــذ تعهداتهــا مــع البنــك الدولي. وفــي أواخر يناير/

كانــون الثانــي املاضــي، كشــفت وثيقــة للبنــك الدولــي، 
مــن  البنــك  التــي طلبهــا  االشــتراطات  أهــم  عــن  النقــاب 
الحكومــة املصريــة مقابــل منحهــا قرضــا بقيمــة ثالثــة 
مليــارات دوالر.  وأظهــرت الوثيقــة، التــي نشــرها البنــك 
مــع حكومــة  اتفــق  البنــك  أن  اإللكترونــي،  علــى موقعــه 

مصــر علــى تخفيــض ميزانيــة األجــور الحكوميــة مــن 
8.2% من الناتج اإلجمالي هذا العام، إلى 7.5% في عام 
2018-2019، كما اشــتمل االتفاق، أيضا، على اســتهداف 
زيــادة حصيلــة ضرائــب دخــل الشــركات غيــر الســيادية 
وضرائــب املبيعــات مــن 5.4% مــن الناتــج اإلجمالــي فــي 
فــي عــام 2018-2019.  ومــع  إلــى %6.7  الجــاري،  العــام 
املدنيــة، تالشــت  الخدمــة  قانــون  إقــرار  البرملــان  رفــض 
مــا  األجــور،  مخصصــات  خفــض  فــي  الحكومــة  آمــال 
يبــرر إصــرار مجلــس الــوزراء علــى تمريــر ذلــك القانــون 
رغــم رفضــه مــن جانــب النقابــات العماليــة. وخصصــت 
الحكومة نحو 228 مليار جنيه )25.8 مليار دوالر( لبند 

األجور في موازنة العام املالي املقبل 2016-2017، وهي 
ذات املخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام 
الجاري. وتعزز خطوة تثبيت األجور، رغم خفض قيمة 
الجنيــه املصــري بنحــو 14% خالل العام املالي الجاري، 
موقــف الحكومــة املصريــة فــي مفاوضاتهــا مــع البنــك 
الدولي، لكن محللن ال يستبعدون أن تثير احتجاجات 
واسعة بن طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم 

املتالحقة بفعل اإلجراءات التقشفية.
موازنــة  فــي  البتروليــة  املــواد  دعــم  الحكومــة  وقلصــت 
العــام املالــي املقبــل بنحــو 43% من 61 مليــار جنيه، إلى 

نحو 35 مليار جنيه.

البنك الدولي يتراجع عن قرض سخّي لمصر

مصطفى عبد السالم

تحولت من أغنى الدول العربية 
وأكثرها ثراء إلى واحدة من أفقر 
دول املنطقة، وانتقلت بسرعة من 
حالة توفير الخدمات الضرورية 

ملواطنيها إلى عدم توفير أي شيء، 
بداية من لقمة العيش ونهاية باألمن 

واالستقرار والحياة، باتت غير 
قادرة على سداد ديونها الخارجية 

بسبب انهيار إيراداتها، وفشلت 
أكثر من مرة في سداد التزاماتها 

املالية تجاه إقليم كردستان، وهو ما 
يهدد بانفصاله، دخلت في سباق 

شديد مع الدول الفقيرة لالقتراض 
من الخارج، بعد أن تهاوى احتياطها 

األجنبي، باتت تعوم على بركة من 
الفساد املالي والسياسي، ولم ال وقد 

نهب حكامها املتعاقبون خيراتها 
وثرواتها منذ 2003. 

باتت حكومتها ال تختلف كثيرًا عن 
حكومات العديد من دول املنطقة، 

حيث تطبيق إجراءات تقشفية 
قاسية على املواطنني، وفرض مزيد 

من الضرائب والرسوم، وزيادة 
األسعار وتخفيض العملة الوطنية 

وتقليل الدعم املقدم للمشتقات 
النفطية تحت زعم خفض عجز 

املوازنة وتوفير النفقات. 
إذن أنت في العراق. 

تحل هذه األيام ذكرى سقوط بغداد 
على يد االحتالل األميركي، فقبل 
13 عامًا توهم بعض العراقيني أن 

 زاهرًا ينتظرهم عقب 
ً
مستقبال

سقوط عاصمتهم التاريخية في 
يد األميركان، وأن حياة رغدة 

ستحل عليهم عقب انهيار نظام 
حزب البعث، لكن خابت كل هذه 

الظنون، فقد تحول العراقيون 
لواحد من أتعس شعوب املنطقة، 
وتبخرت ثروات البالد، وشهدت 
البالد موجة نزوح لالستثمارات 
 من أن 

ً
األجنبية والعربية، وبدال

ينتظر العراقيون الرغد والرفاه تلقوا 
التعاسة والفقر والبطالة والفساد.

بعد 13 عامًا من االحتالل بدا 
املشهد االقتصادي العراقي حزينًا 
كئيبًا، فالبالد على وشك اإلفالس، 
والحكومة أعلنت عدم قدرتها على 

سداد رواتب موظفيها بدءًا من 
أبريل/ نيسان الجاري، ودخلت 

البالد في مفاوضات مع صندوق 
النقد، للحصول على مساعدات 

بقيمة 6.4 مليارات دوالر في 
2016، من 15 مليار دوالر يجري 

التفاوض عليها مع مانحني 
ومؤسسات أخرى.

 من أن توجه الحكومة موارد 
ً
وبدال

الدولة لتلبية احتياجات املوطنني 
ذهب جزء منها إليران، حيث 

الحكام األصليون للبلد العربي، 
والباقي تم تهريبه للخارج، حيث 

حسابات املالكي وغيره من الحكام 
الفسدة، وبات العراق مرتعا ألكبر 
عمليات فساد منظمة في املنطقة، 

حسب أرقام منظمة الشفافية 
العاملية في يوليو/ تموز 2015 التي 

أكدت أن العراق خسر خالل سنوات 
حكم املالكي وحده 1000 مليار 
دوالر كان نصيب الفساد منها 

100 مليار دوالر.
العراق الثري بثرواته النفطية 

والبشرية تحول إلى واحد من 
أفقر دول العالم بسبب الفساد 
السياسي وسرقة الحكومات 

املتعاقبة لثروات الشعب.

سقوط بغداد
13 عامًا 

من الفساد

الذهب يعود لمتاجر الهند
افتتــح أكثــر مــن نصــف مليــون مــن بائعــي الحلــي فــي الهنــد 
متاجرهــم، بعــد أن ظلــت مغلقــة لنحــو 6 أســابيع، احتجاجــا 

على إعادة فرض ضريبة إنتاج على الحلي الذهبية.
وقد يؤدي استئناف النشاط إلى تعزيز الطلب من ثاني أكبر 

مســتهلك فــي العالــم، ودعــم األســعار العامليــة، التــي تقترب من 
أعلــى مســتوياتها فــي ثالثــة أســابيع. وقــال باشــراج بامالــوا 
رئيــس اتحــاد تجــارة األحجار الكريمــة واملجوهرات في الهند 
وفق رويترز إن »أكثر من نصف متاجر الحلي مفتوحة اآلن«.

وبدأ صناع الحلي إضرابا ألجل غير مسمى في بداية مارس/ 
إدارة  مــن  تأكيــدات  بعــد  اإلضــراب  إنهــاء  وتــم  املاضــي،  آذار 
الضرائب بأن صناع الحلي لن يتعرضوا ألي مضايقات، غير 
)Getty( .أن الحكومة لم تتراجع عن فرض الضريبة حتى اآلن

الروسية  النفط  شركة  رئيس  سيتشين،  إيغور 
ال  النفط  أسعار  إن  أمس  قال  روسنفت،  الحكومية، 
يمكن أن تظل منخفضة لفترة أطول من الالزم، إذ إن 
تراجع اإلنفاق في القطاع بما يتجاوز 250 مليار دوالر 
سيضر بكثير من المشروعات عالية التكلفة في مختلف 
قديم  حليف  وهو  سيتشين،  وصرح  العالم.  أنحاء 
تايمز  فاينانشال  لقمة  بوتين،  فالديمير  الروسي  للرئيس 
الصخري  النفط  قطاع  أن  يعتقد  أنه  للسلع،  العالمية 
في الواليات المتحدة يحتاج سعرا ال يقل عن ما بين 45 

و50 دوالرا للبرميل كي يواصل النمو في اإلنتاج.

زيارة  أمس  بدأ  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  رينزي،  ماتيو 

رسمية إلى إيران تستمر يومين، في أول زيارة لمسؤول 
الواليات  أقرت  أن  منذ  المستوى  هذا  على  أوروبي 
العقوبات  رفع  األوروبي  واالتحاد  األميركية  المتحدة 

المفروضة على إيران منذ أكثر من عشر سنوات.
رجال  من  شخصا   250 يضم  كبير  وفد  رينزي  ويرافق 
اإليرانية  األنباء  وكالة  ذكرت  كما  وسياسيين،  أعمال 
بينهم  اإليرانيين،  القادة  من  عددا  وسيلتقي  الرسمية. 
كانت  العقوبات،  فرض  وقبل  روحاني.  حسن  الرئيس 
حيث  إليران،  األول  والتجاري  االقتصادي  الشريك  إيطاليا 
سبعة  تبلغ  البلدين  بين  التجارية  المبادالت  قيمة  كانت 
منذ  يورو  مليار   1.6 إلى  تراجعت  لكنها  يورو،  مليارات 

ذلك الحين.

لي كه تشيانغ، رئيس الوزراء الصيني، قال إن اقتصاد 
األولى  األشهر  خالل  إيجابية  إشارات  عدة  أظهر  بالده 
وحاجة  مخاطر  يواجه  يزال  ال  لكنه  الجاري،  العام  من 

لإلصالح الهيكلي لدعم استقرار النمو. 
وأضاف تشيانغ، خالل لقائه مع عدد من المحافظين، 
في  تستمر  أن  يجب  المحلية  الحكومات  أن  أمس، 
خاصة  ضريبية،  إعفاءات  وتنفيذ  الروتين،  تقليص 
ضرورة  على  وشدد  الصغيرة.  الشركات  لمساعدة 
قيام الحكومات المحلية بالعمل على خفض الطاقة 
والفحم،  الصلب  قطاعات  في  الفائضة  اإلنتاجية 
الملكية  بحقوق  الديون  مقايضة  واستخدام 

لمساعدة الشركات على تخفيض ديونها.

أسماء في األخبار

إيطاليا تجدد التجارة مع طهران
طهران ـ فرح الزمان شوقي

تخطــو إيــران، ســريعا، نحــو إيطاليــا، الســترجاع 
كان  البلديــن  بــن  التجــاري  التبــادل  مــن  نمــط 
الثمانيــة مليــارات دوالر ســنويا، حالــت  يتجــاوز 

العقوبات الدولية على طهران دون انتظامه.
ووصــل رئيــس الوزراء اإليطالي ماتيــو رينزي، أمس الثالثاء، 
بهــذا  أوروبــي  ملســؤول  األولــى  هــي  زيــارة  فــي  طهــران  إلــى 
املستوى، ليبدأ مرحلة جديدة من التعاون دشنها في يناير/

كانون الثاني املاضي، الرئيس اإليراني حسن روحاني، خالل 
زيــارة لرومــا. ويرافــق رينــزي، وفــد كبيــر يضــم 250 شــخصا 
اليــوم  يلتقــي  أن  املقــرر  ومــن  أعمــال وسياســين،  رجــال  مــن 

)األربعاء( عددا من القادة اإليرانين.
االتحــاد  فــي  بلــد  إلــى  األولــى  هــي  روحانــي،  زيــارة  وكانــت 
األوروبي منذ إبرام االتفاق التاريخي حول البرنامج النووي 
اإليرانــي مــع القــوى الكبــرى في يوليو/تمــوز 2015، الذي تاله 

فــي منتصــف كانــون الثانــي/ ينايــر رفــع العقوبــات الدوليــة 
املفروضــة علــى إيــران منــذ نحــو عشــر ســنوات. وزار روحانــي 
بعــد ذلــك باريــس. ووقــع الطرفــان أمــس، علــى ســبع اتفاقيــات 
الســياحي  القطــاع  منهــا  مختلفــة،  قطاعــات  تشــمل  تعــاون 
والثقافــي والصناعــي، باإلضافــة إلى اتفاقية تم توقيعها بن 
وزارة الطاقــة اإليرانيــة ووزارة التنمية االقتصادية اإليطالية، 
والســكك  النقــل  مؤسســتي  بــن  تعــاون  اتفــاق  عــن  فضــال 
الحديديــة لــدى كال البلديــن. ونقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة 
الرســمية، أن الطرفــن اتفقــا على تطوير التعاون بن شــركتي 
صناعــة  بغــرض  اإليطاليــة،  و»دانيلــي«  اإليرانيــة  »كارغــاز« 
املخصصــة  التجهيــزات  وبعــض  املعدنيــة  األســالك  وإنتــاج 
إيطاليــا  كانــت  العقوبــات،  فــرض  وقبــل  الســيارات.  لصناعــة 
الشــريك االقتصــادي والتجــاري األول إليــران. وهــي تأمــل فــي 
اســتعادة هــذه املكانــة. وكانــت قيمــة املبــادالت التجاريــة بــن 
العقوبــات،  فــرض  قبــل  يــورو  تبلــغ ســبعة مليــارات  البلديــن 
لكنهــا تراجعــت إلــى 1.6 مليار منذ ذلك الحن. وقال روحاني، 

بتطويــر  معنيــة  بــالده  إن  مشــترك،  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
عالقاتهــا مــع روما، وخاصة العالقات االقتصادية والتجارية 
ــع 30 اتفاقيــة تعــاون خالل 

ّ
والعلميــة والثقافيــة، معربــا أنــه وق

وكان  املاضــي.  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  إليطاليــا  زيارتــه 
الرئيــس حســن روحانــي قــد زار إيطاليــا علــى رأس وفد مكون 
من مائة شــخصية، وكانت محطته هذه ضمن جولة أوروبية 
شــملت فرنســا والفاتيــكان كذلــك، واتفق الطرفــان حينها على 
بنحــو 17  قيمتهــا  تقــدر  اتفاقيــات  التعــاون وتفعيــل  تعزيــز 
مليار يورو، وتشمل قطاعات مختلفة أهمها الطاقة والصلب.

مــن جهتــه قــال رينــزي: »االتفــاق النــووي شــكل نوعا مــن الثقة 
أن  مضيفــا  طهــران«،  مــع  العالقــات  تطويــر  يســتدعي  وهــذا 
مرافقيــه فــي هــذه الزيارة ســيعملون جاهديــن لزيادة التعاون 
املصرفــي واملالــي. وأشــار رينــزي إلــى أن لقــاء مجموعــة الــدول 
الصناعية السبع والذي ستستضيفه إيطاليا في وقت الحق، 
سيبحث ملف إلغاء العقوبات بشكل كامل وعملي عن طهران، 

وهذا بموجب ما ينص االتفاق النووي.
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الرباط ـ مصطفى قماس

ــة واالتــــــــحــــــــادات  ــومــ ــكــ ــحــ تـــــعـــــود الــ
الــعــمــالــيــة فــي املـــغـــرب، بــعــد تسعة 
أشـــهـــر مـــن الــقــطــيــعــة، إلــــى طــاولــة 
ــي الــــجــــولــــة الــتــي  ــ ــاعــــي، وهــ ــمــ ــتــ الـــــحـــــوار االجــ
يعتبرها مراقبون فرصة أخيرة من أجل وضع 
حد لألزمة التي أفضت، في األشهر السابقة، 
إلى نوع من اختبار القوة بني الطرفني، على 
قــضــايــا تــتــعــلــق بـــزيـــادة األجـــــور واملــعــاشــات 

ومناخ العمل.
ــه بنكيران،  ــن رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد اإللـ ودشـ
اتــحــادات  مــع تحالف يضم خمسة  بالتعاون 
ــديــــدة مــــن الـــحـــوار  عـــمـــالـــيـــة، أمــــــس، جـــولـــة جــ
ــــة عــلــى  ــاربـ ــ ــغـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي، الــــــــذي اعـــــتـــــاد املـ
االنـــخـــراط فــيــه مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى السلم 
االقتصاد  تعرض  عــدم  وضــمــان  االجتماعي، 
أن تنشب  التي يمكن  األزمـــات،  لهزات بسبب 

مع االتحادات العمالية.
ــوار االجـــتـــمـــاعـــي مــنــذ يــونــيــو/ وتـــوقـــف الــــحــ
حزيران املاضي، عندما اختلف الطرفان حول 

أولـــويـــات الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، حــيــث أصــرت 
الحكومة على أولوية إصالح التقاعد، بينما 
زيادة  العمالية بضرورة  االتــحــادات  تمسكت 
الدخل وحماية  واملعاشات وتحسني  األجــور 
التصلب  نتائج  من  وكــان  النقابية.  الحريات 
إلى  الحكومة  أن عمدت  الطرفان،  أبــداه  الــذي 
البرملان،  فــي  التقاعد  إصــالح  وضــع مشاريع 
ــادات الــعــمــالــيــة، التي  ــحـ وهـــو مــا رفــضــتــه االتـ

اعتبرته تصرفًا فرديًا.
وأفضى ذلك إلى انخراط االتحادات العمالية 
فــي مسلسل مــن االحــتــجــاجــات، الــتــي وصلت 
إلـــى حــد اإلضــــراب الــعــام فــي الــقــطــاعــني الــعــام 
والخاص، واإلعالن مؤخرا عن مسيرة وطنية 
بالضرائب جرى تأجيلها، بعدما دعا رئيس 
الــحــكــومــة إلـــى مــواصــلــة الــحــوار االجــتــمــاعــي، 
أمس. وكانت االتحادات العمالية اشترطت من 
أجل العودة إلى طاولة الحوار، وضع برنامج 
عمل مشترك مع الحكومة، يحدد النقاط التي 
يــفــتــرض تــنــاولــهــا، وهـــو مــا تــأتــى لــهــا، حيث 
تم عقد اجتماع تمهيدي يوم األحــد املاضي، 
بني ممثلي الطرفني، أفضى إلى االتفاق على 
مناقشة التقاعد واألجور والدخل واملعاشات 

والضرائب والحريات النقابية.
ــوار، بــعــث  ــ ــحــ ــ ــى طــــاولــــة الــ ــ ــبــــل الـــــذهـــــاب إلــ وقــ
الطرفان برسائل حول الهدف منه، فقد صرح 
املــيــلــودي مـــوخـــاريـــق، األمــــني الـــعـــام لــالتــحــاد 
املغربي للشغل، أكبر اتحاد نقابي في املغرب، 
التقاعد وخفض املعاشات غير  بأن رفع سن 

قابلني للنقاش.

صحافية،  تصريحات  في  موخاريق،  وأشــار 
الـــتـــقـــاعـــد يـــجـــب أن يــكــون  إلـــــى أن رفـــــع ســــن 
ــــك مــــن املـــوظـــفـــني،  ــــب فــــي ذلـ اخـــتـــيـــاريـــًا ملــــن رغـ
مشددا على ضرورة زيادة األجور واملعاشات 
الــدخــل. وقــالــت مــصــادر قيادية في  وتحسني 
»العربي  االتحادات العمالية، في تصريحات لـ
الوصول  تراهن على  االتحادات  إن  الجديد«، 
إلى اتفاق مع الحكومة قبل مطلع مايو/أيار 

املقبل، الذي يوافق عيد العمال.
العمالية  االتـــحـــادات  أن  املــصــادر  وأوضــحــت 
التزام من الحكومة بقبول  تتطلع إلى انتزاع 
األجــور  بــزيــادة  الخاصة  مــن مطالبها  بعض 
وتحسني الدخل، مقابل التوافق حول مشروع 
إصــــالح الــتــقــاعــد الــعــالــق فــي الــغــرفــة الثانية 
الجولة  وراء  مــن  الحكومة  وتتطلع  للبرملان. 
ــنــــاع االتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة  ــــى إقــ الـــجـــديـــدة إلـ
فقد صرح  التقاعد،  أنظمة  إصــالح  بــضــرورة 
الـــوزيـــر املــكــلــف بــاملــيــزانــيــة، إدريـــــس األزمــــي، 
فـــإن احتياطيات  لــم يــحــدث إصـــالح  بــأنــه إذا 
ــدوق املــــغــــربــــي لـــلـــتـــقـــاعـــد ســتــنــفــد فــي  ــنــ الــــصــ
املقبلة. مــوضــحــا، في  الستة  األعــــوام  غــضــون 
في  الــدولــة ستكون  أن  تصريحات صحافية، 
حــاجــة إلـــى 2.5 مــلــيــار دوالر مــن أجـــل صــرف 

معاشات 400 ألف متقاعد.
وتعتبر الحكومة أن اإلصالح يجب أن يفضي 
إلـــى رفـــع ســـن الــتــقــاعــد مـــن 60 إلـــى 63 عــامــا، 
وخــفــض املــعــاشــات ورفــــع املــســاهــمــات، حيث 
يرى الوزير املكلف بامليزانية، أنه إذا لم يمتد 
ــــالح إلـــى املــســاهــمــات واملـــعـــاشـــات، فــإنــه  اإلصـ

يتوجب رفع سن التقاعد إلى 77 عاما.
ــادات الــعــمــالــيــة، تــعــتــقــد أنــــه ال  ــحــ غــيــر أن االتــ
مجال إلعــادة النظر في املعاشات، حيث تلح 
املساهمات في حدود  أن تكون  على ضــرورة 

الثلثني من الدولة والثلث من املوظفني.
وبــيــنــمــا تــتــطــلــع االتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة إلـــى 
الـــوصـــول التـــفـــاق قــبــل عــيــد الـــعـــمـــال، غــيــر أن 
هناك من يستبعد استجابة الحكومة ملطالب 

تونس ـ فرح سليم

تتفاقم من شهر إلى آخر أزمــة األعــالف لدى 
التونسية،  املحافظات  كل  في  املاشية  مربي 
ومع كل أزمة جديدة يضطر مئات املزارعني 
واملربني إلى التخلص من قطعانهم بأسعار 
أغــلــب األحــيــان لعدم  فــي  التكلفة  دون ســعــر 
ــدرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر األعـــــــــالف بـــاألســـعـــار  ــ ــقــ ــ الــ

املرتفعة.
لصائدي  فــرصــة  الحالية  األزمـــة  تعد  بينما 
الصفقات والسماسرة، الذين يستغلون هذه 
الظروف في شراء قطعان املاشية السيما في 
املــنــاطــق الــحــدوديــة بــأســعــار بخسة مــن قبل 

املربني.
ويشكو علي املصباحي، الذي يعمل مزارعا 
تونس،  العاصمة  غــرب  منطقة جندوبة  فــي 
للمربني، مشيرا  الحكومي  الدعم  من ضعف 
املحلية واملركزية ال تحرك  السلطات  أن  إلى 
ســاكــنــا أمــــام أزمــــة األعـــــالف وتـــركـــت املــربــني 
يــواجــهــون مــصــيــرهــم بــمــفــردهــم، مــمــا أجــبــر 
العديد منهم على التفريط في موارد رزقهم 

تفاديا للخسائر املضاعفة.

»الــعــربــي  ــار املــصــبــاحــي فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأشـ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــجــفــاف أثـــر بــشــكــل كبير 
املحافظات  املراعي في  العام على توفر  هــذا 
الــغــربــيــة، مــمــا أدى إلـــى شــح كبير فــي توفر 

األعالف التي يحتكرها كبار التجار.
وأضاف أن توفير األعالف بات صعب املنال، 
الفــتــا إلـــى أن شــبــكــات مــنــظــمــة تــحــتــكــر هــذه 
املواد وتتالعب باألسعار رغم تحديدها من 
أيــة سلطة  التي ال تملك  الــزراعــة،  قبل وزارة 

على تجار األعالف في السوق السوداء.
وتابع أن أطرافا متنفذة تقف وراء محتكري 
ــار الـــســـوق الــــســــوداء، كــمــا أن  ــــالف وتـــجـ األعــ
سماسرة املاشية يتمتعون بالحماية ذاتها، 
ــعــــف وفـــق  ــي الـــحـــلـــقـــة األضــ ــربــ مـــمـــا جـــعـــل املــ

املكتب  الــبــاهــي، عضو  عمر  ينكر  .ال  تأكيده 
باإلنتاج  املكلف  الفالحني  التحاد  التنفيذي 
الصعب،  الــواقــع  املــزارعــني(  الفالحي)منظمة 
الــذي يواجهه قطاع تربية املاشية، قائال إن 

»القطاع في حالة تضرر كبير«.
ويعتبر الــبــاهــي الــوضــع الــراهــن ســابــقــة في 
تونس في إشــارة إلــى االرتــفــاع الكبير الذي 
ــنـــت وزارة  ــلـ ــار األعــــــــالف. وأعـ ــعــ شـــهـــدتـــه أســ
الــــزراعــــة مـــؤخـــرا عـــن إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
الحصة  وزيـــادة  العلفي  الشعير  سعر  لدعم 
هذا  يستمر  أن  على  محافظة،  لكل  الشهرية 
الدعم على مدار األشهر الخمسة القادمة، مع 
النظر في إمكانية توريد كميات إضافية من 
األعالف الخشنة لتأمني حاجيات املربني من 

هذه املادة.
يناير/ ثــورة  األعــالف بعد  وارتفعت أسعار 
رغــم   ،% 150 بــنــســبــة   2011 الــثــانــي  كـــانـــون 
املحاوالت الحكومية لتوفير هذه املواد عبر 
إلى  والتي تصل  املستوردة،  الكميات  زيــادة 
80 % مــن احــتــيــاجــات الــســوق. ويــقــول مربو 
ــــالف تــتــم  ــ املـــاشـــيـــة إن عــمــلــيــات تــــوزيــــع األعـ

بطريقة غير عادلة.

غزة ـ عالء الحلو

اعــتــصــم الــعــشــرات مـــن الــطــلــبــة أمــــام مجلس 
ــنـــة غــــزة،  ــرب مـــديـ ــ الـــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، غــ
»البلو« على  فــرض ضريبة  رفضًا الستمرار 
الــتــي تدخل  الــبــتــرول واملــحــروقــات  مشتقات 
الــقــطــاع، مطالبني بــوضــع حــد ألزمـــة انقطاع 

الكهرباء التي تصل إلى 20 ساعة يوميا.
وأعــلــنــت ســلــطــة الــطــاقــة فـــي قــطــاع غـــزة يــوم 
ــوقـــف مــحــطــة تــولــيــد  الـــســـبـــت املــــاضــــي عــــن تـ
الــكــهــربــاء الــوحــيــدة عــن الــعــمــل بشكل كــامــل، 
الــلــه  فـــي رام  املــالــيــة  بــســبــب اســـتـــمـــرار وزارة 
بفرض ضريبة »البلو« على السوالر الخاص 
بمحطة الطاقة ومخالفة قرار حكومة الوفاق 

الوطني. 
ــام، شـــعـــارات  ــتـــصـ ــاركـــون فـــي االعـ ــع املـــشـ ــ ورفـ
ــل محمد  وَحــمَّ الكهرباء.  أزمــة  بإنهاء  تطالب 
الــجــمــل، عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة لــلــحــراك 
الــشــبــابــي فــي غـــزة الــتــي شــاركــت فــي تنظيم 
الفلسطينية  الرئاسة  االعتصام، إن مؤسسة 
وحكومة الوفاق الوطني، مسؤولية عن تفاقم 

أزمة الكهرباء.
ــإلـــغـــاء ضــريــبــة  ــالــــب الـــجـــمـــل الـــحـــكـــومـــة بـ وطــ
»الـــبـــلـــو« عـــن وقــــود مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بشكل كامل، والتي وصلت إلى 115%، إضافة 

إلى ضريبة املحروقات التي تصل إلى %40.
االقتطاعات  تحويل  إلــى  الحكومة  دعــا  كما 
املالية من رواتب موظفي غزة لسلطة الطاقة 
الــالزم  الــوقــود  في القطاع، لتتمكن من شــراء 

للمحطة.
املحروقات  على  مفروضة  ضريبة  و»الــبــلــو« 
متوسط  ويــبــلــغ  الفلسطينية،  ــــي  األراضـ فــي 
على  دوالر(   0.77( شــواقــل   3 قــرابــة  قيمتها 
كـــل لــتــر مـــن الــــوقــــود، يــجــري تــحــصــيــلــهــا من 

قبل وزارة املالية والهيئة العامة للبترول في 
مؤسسات السلطة الفلسطينية.

الكهرباء بني  إلــى  وتـــراوح حاجة قطاع غــزة 
 222 قرابة  املتوفر  لكن  ميغاواط،  و500   480
الطاقة  وتأتي  األحـــوال،  أحسن  في  ميغاواط 
املتوفرة حاليا من ثالثة مصادر، هي: محطة 
غزة 80 ميغاواط، وخطوط كهرباء قادمة من 
ميغاواط،   120 بمقدار  اإلسرائيلي  االحتالل 

وأخرى مصرية بمقدار 22 ميغاواط.
وقـــالـــت دالـــيـــا الـــســـويـــركـــي، عـــضـــوة الــحــركــة 
الوضع   

ّ
إن التابعة لحركة حماس،  النسائية 

الطبيعي لوصل الكهرباء في غزة 8 ساعات، 
بينما وصلت في الوقت الحالي إلى 4 ساعات 
وصل، مقابل 20 ساعة انقطاع. وأشارت إلى 
تـــتـــواصـــل بــســبــب تعطل  الـــكـــهـــربـــاء  أن أزمـــــة 
توقف  مع  يتزامن  والــذي  املصرية،  الخطوط 
مــحــطــة كــهــربــاء غـــزة عــن الــعــمــل بــســبــب أزمــة 
الطاقة في  قــدرة سلطة  البلو، وعــدم  ضريبة 
غــزة على شــراء املزيد من كميات الــوقــود، ما 
تــســبــب فـــي الـــوصـــول إلـــى الــحــالــة املــأســاويــة 

التي يمر بها أهالي غزة حاليًا.
 أزمة الكهرباء في القطاع تتجدد 

ّ
وأضافت أن

الوفاق  فــرض حكومة  نتيجة  بشكل مستمر، 
ــود الــــالزم  ــوقـ الــوطــنــي ضــريــبــة الــبــلــو عــلــى الـ
لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

اختبار القوة

جانب من اعتصام غزة )عبدالحكيم أبو رياش(

أزمة أعالف تهّدد مربي المواشي

اعتصام في غزة إللغاء ضريبة الوقود

الحكومة المغربية واالتحادات 
العمالية يعودون للحوار

شركات محلية 
تتوقف عن شراء 

أذون الخزانة

دشن رئيس الحكومة 
المغربية، عبد اإلله بنكيران، 

بالتعاون مع تحالف 
يضم 5 اتحادات عمالية، 
جولة جديدة من الحوار 

االجتماعي، بعد قطيعة 
9 أشهر، بهدف االتفاق 

على قضايا عالقة خاصة 
باألجور والمعاشات

تونس عمال

فلسطين

%53.7
اإليــرادات  إجمالي  انخفض 
 53.7 بنسبة  لليمن  العامة 
إنــتــاج  ــف  ــوق ت بــســبــب   ،%
ــخــام  ــنــفــط ال ــر ال ــدي ــص وت
وتعليق  الطبيعي،  والغاز 
للموازنة،  المانحين  دعــم 
وانـــخـــفـــاض اإليــــــــرادات 

الضريبية.

تحقيق

الدولة بحاجة إلى 2.5 
مليار دوالر خالل 6 أعوام 

لصرف المعاشات

المركزي يطرح أذون 
خزانة بـ 2.18 مليار دوالر 

خالل مارس/آذار

الدين العام الداخلي 
قفز إلى 25 مليار دوالر 

بنهاية العام الماضي

أسعار األعالف ارتفعت 
بنسبة 150% منذ بداية 

عام 2011

صنعاء ـ فاروق الكمالي

قــالــت مـــصـــادر فـــي وزارة املــالــيــة 
واملــــصــــرف املــــركــــزي الــيــمــنــي، إن 
ــركـــات الــعــامــلــة في  عـــشـــرات الـــشـ
الــقــطــاع الــخــاص أوقــفــت اســتــثــمــاراتــهــا في 
بــإعــادة  وطــالــبــت  الحكومية  الــخــزانــة  أذون 
أمــوالــهــا، فــي الــوقــت الــذي اعتبر فيه خبراء 
اقـــتـــصـــاد أن املــــركــــزي قـــد يــضــطــر إلــــى رفــع 
سعر الفائدة على األذون إلغراء املستثمرين 
ــلـــى االســــتــــمــــرار فــي  وأصـــــحـــــاب األمـــــــــوال عـ

استثمار أموالهم وجذب مستثمرين جدد.
ــي، فــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول حـ
ــد«، إن قــــــرار الـــشـــركـــات  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الخزانة  أمــوالــهــا مــن أذون  الــخــاصــة سحب 
يــأتــي فـــي ظـــل تــوقــف الــنــشــاط االقــتــصــادي 
بسبب الحرب وهجرة معظم رؤوس األموال 

إلى الخارج البالد.
ــــدم ذكـــر  ــــذي فـــضـــل عـ ــــؤول، الــ ــــسـ ــاف املـ ــ ــ وأضـ
االستثمار  أن  يـــرون  املستثمرين  أن  اســمــه، 
فــي  مــــخــــاطــــرة  يـــحـــمـــل  ــة  ــزانــ ــخــ الــ أذون  ــــي  فـ
الــتــضــخــم  ــن، ألن مـــــعـــــدالت  ــ ــ ــراهـ ــ ــ الـ الـــــوقـــــت 
مرتفعة، وبالتالي القيمة الحقيقية النقدية 
تــنــخــفــض، مــشــيــرا إلــــى أن هـــنـــاك حـــالـــة من 
عدم الثقة في السلطات املالية، التي ال تزال 

تخضع لسيطرة جماعة الحوثي.
ــــي عــلــى  ــوثـ ــ ــــحـ ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة جــــمــــاعــــة الـ
في  الــدولــة،  ومــؤســســات  صنعاء  العاصمة 
استنزاف حوالى  تم   ،2014 سبتمبر/أيلول 
3 مــلــيــارات دوالر مـــن االحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
الداخلي  الدين  ارتفع  لليمن، فيما  األجنبي 

إلى مستويات قياسية.
القطاع  وقــال املسؤول الحكومي، إن سحب 
الـــخـــزانـــة يضع  مـــن أذون  أمــــوالــــه  الـــخـــاص 
املــصــرف املــركــزي فــي مـــأزق، كــون أن األذون 
فــي  الـــعـــجـــز  لــتــمــويــل  املــــركــــزي  ــر أدوات  ــ آخـ
املــــوازنــــة الـــعـــامـــة، وســــــداد رواتــــــب مــوظــفــي 

الدولة، في ظل توقف اإليرادات النفطية.
وأدت الــحــرب إلـــى تــوقــف حــوالــى 80% من 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــســريــح %77 
مــن الــعــامــلــني فــيــه، بــحــســب تــقــاريــر محلية 

ودولية.

واعــتــمــد الــيــمــن، خــــالل فـــتـــرة الـــحـــرب، على 
الـــقـــصـــيـــرة  ــال  ــ لـــــآجـ ــة  ــ ــزانـ ــ خـ أذون  إصـــــــــدار 
واملــــحــــددة بـــني ثـــالثـــة وســـتـــة أشـــهـــر وعــــام، 
لــلــحــصــول عــلــى تـــمـــويـــالت وســــــداد رواتــــب 
مــوظــفــي الــحــكــومــة وتغطية عــجــز املــوازنــة، 
ولجأت في اآلونة األخيرة إلى السحب على 
املكشوف من املصارف )بــدون غطاء نقدي( 

لتدبير احتياجاتها.
وقـــــال أحـــمـــد شـــمـــاخ، الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
ــاع الــــخــــاص عــن  ــطـ ــقـ الـــيـــمـــنـــي، إن تـــوقـــف الـ
االســتــثــمــار فــي أذون الــخــزانــة ســيــؤدي إلى 
عــجــز املــصــرف املـــركـــزي والــســلــطــات املــالــيــة 
عن الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفي 

الدولة.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف شــــمــــاخ، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــجــديــد«، أنــه على املــركــزي اتــخــاذ خطوات 
عــاجــلــة، تتمثل فــي رفـــع ســعــر الــفــائــدة على 
املستثمرين وأصحاب  الخزانة إلغــراء  أذون 
األموال على البقاء ولجذب مستثمرين جدد.

لكن تقريرًا لوزارة التخطيط اليمنية صدر، 
ــال إنــــه ال  مــطــلــع أبــريــل/نــيــســان الــــجــــاري، قــ

ينصح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، 
العام  الدين  أعباء خدمة  تفاقم  ألنــه سيزيد 
على املوازنة العامة للدولة، كما أنه لن يعيد 
ثــقــة األفـــــراد فــي االســتــثــمــار، مــشــيــرًا إلـــى أن 
املتغيرات السياسية واألمنية والنفسية هي 

األكثر تأثيرًا على قرارات األفراد.
وبحسب شماخ »يمكن االستفادة من أثرياء 

الحرب، ومنهم تجار السوق السوداء، الذين 
جــمــعــوا ثــــروات طــائــلــة خـــالل فــتــرة وجــيــزة، 
وإقــنــاعــهــم بــالــدخــول فــي اســتــثــمــارات أذون 

الخزانة«.
ــاف أن أي خـــطـــوات إســعــافــيــة البـــد أن  ــ وأضـ
تترافق مع خطوات استراتيجية مهمة، منها 
وترشيد  النفط،  وتصدير  إنــتــاج  استئناف 

االستيراد وحصره في السلع الضرورية.
وطــــــرح املــــصــــرف املـــــركـــــزي، خـــــالل مـــــارس/

آذار املاضي، أذون خزانة أربــع مــرات بقيمة 
إجمالية بلغت 537 مليار ريال يمني )2.18 
معدل  متوسط  أن  إلــى  الفــتــا  دوالر(،  مليار 

الفائدة تراوح بني 15.82% و%16.34.
وقال مسؤول بارز في وزارة املالية بصنعاء، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــســلــطــات املــالــيــة  لـــ
استثمارات  لتوقف  بديلة  تــدرس مقترحات 
الـــخـــزانـــة، منها  فـــي أذون  الـــخـــاص  الــقــطــاع 
فتح املجال أمام املواطنني للدخول في أذون 

الخزانة، كل بقدراته.
واعتمد املــصــرف املــركــزي، منذ بــدء الحرب، 
عـــلـــى الـــوســـائـــل املـــتـــاحـــة لــتــمــويــل املــــوازنــــة 

الـــخـــزانـــة  أذون  ــنـــهـــا  ومـ الـــعـــجـــز،  وتـــغـــطـــيـــة 
والودائع، إلى جانب فوائد صندوق التقاعد.

»العربي  وأكد مصدر في املصرف املركزي، لـ
الــجــديــد«، أن الــديــن الــعــام الــداخــلــي قفز إلى 
ريال  تريليونات   5.37 بلغ  قياسي  مستوى 
)25 مليار دوالر( حتى نهاية العام املاضي 
الــعــام  مطلع  دوالر  مــلــيــار   17 مــقــابــل   ،2015

نفسه.
ــال املــــصــــدر، إن فــــوائــــد الــــديــــن الـــداخـــلـــي  ــ وقــ
وحــدهــا تبلغ 806 مــلــيــارات ريــال فــي السنة 
كــرقــم تــقــريــبــي، عــنــد مــعــدل فــائــدة 15%، ما 
يعني أن اإليرادات السيادية لن تغطي فائدة 

الدين املحلي.
من  يقرب  ما  اليمن  في  العام  الدين  ويشكل 
وتوقع  اإلجمالي،  الوطني  الناتج  من   %69
محللون اقتصاديون أن يؤدي ارتفاع الدين 
العام إلى انهيار اقتصادي نتيجة استمرار 
ــعـــدام االســتــقــرار  ــفـــاع وانـ الــتــضــخــم فــي االرتـ

األمني.
ــاذ الــعــلــوم  ــتـ ــارق عــبــد الـــرشـــيـــد، أسـ ــ ــال طـ ــ وقـ
اإلداريــة،  للعلوم  الوطني  باملعهد  املصرفية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي اعــتــقــادي، الــدولــة  لـــ
مــمــثــلــة بـــــــوزارة املـــالـــيـــة ســتــضــطــر إلــــى رفــع 
الفائدة على أذون الخزانة، وقد تصل  قيمة 
إلى 25%، السيما في ظل العجز عن الوفاء 
بالتزاماتها وسداد فوائد املستثمرين، لكن 
ــذا الـــوضـــع كـــارثـــي، ويـــعـــد انــتــكــاســة  مــثــل هــ

للنشاط االستثماري الحقيقي«.
ــاد فــي  ــتــــصــ ــلـــيـــب، أســــتــــاذ االقــ ــلـــي كـ وأكـــــــد عـ
جــامــعــة صــنــعــاء، أن الــديــن الــداخــلــي مؤشر 
االقــتــصــاد، باإلضافة  على هشاشة وركــاكــة 
إلــى تمويل  إلــى أن الحكومة دائما ما تلجأ 
عجز املوازنة العامة للدولة عن طريق أذون 

الخزانة.
ــي اعـــتـــمـــاد  ــ وقــــــــال إن الــــخــــطــــورة تـــتـــمـــثـــل فـ
أن  الــداخــلــي، مــن دون  الــديــن  الحكومة على 
تعمل على إيجاد معالجات حقيقية لتوفير 

التمويالت الالزمة من مصادر حقيقية.
ويشير الــخــبــراء إلــى ضـــرورة إيــجــاد حلول 
إلعــــادة االقــتــصــاد وتــوفــيــر ســيــولــة مــن أجــل 
تدبير أمــوال الحتياجات البالد، السيما ما 

يتعلق باستيراد السلع.
للدولة  العامة  اإليـــرادات  إجمالي  وانخفض 
ــتــــاج  إنــ ــــوقـــــف  تـ ــبـــب  بـــسـ  ،%  53.7 ــمــــعــــدل  بــ
ــام والــــغــــاز الــطــبــيــعــي  وتـــصـــديـــر الــنــفــط الـــخـ
ــال، وتــعــلــيــق دعــــم املــانــحــني لــلــمــوازنــة،  املـــسـ

وانخفاض اإليرادات الضريبية.
ــفـــاض  وســــاهــــمــــت االضــــــطــــــرابــــــات فـــــي انـــخـ
 25 بمعدل  للدولة  العامة  النفقات  إجمالي 
النفقات  بنود  معظم  بتخفيض  متأثرة   ،%

العامة، بما فيها تجميد النفقات الرأسمالية 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــايــ ــرعــ ــات الــ ــ ــانـ ــ وتـــعـــلـــيـــق إعـ
الــخــدمــات  مــرافــق  تشغيل  نــفــقــات  وتقليص 

األساسية. 
اليمنية،  التخطيط  ــــوزارة  لـ تــقــريــر  وحــســب 
مــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، بــلــغــت نــســبــة عــجــز 
املحلي  الناتج  مــن  الصافي  العامة  املــوازنــة 

اإلجمالي 15.4 %، متجاوزًا الحدود اآلمنة.
وهوى الريال اليمني، خالل األيــام املاضية، 
إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه مــقــابــل الـــــــدوالر في 
السوق السوداء، إذ بلغ ألول مرة 280 ريااًل 
مــقــابــل العملة األمــيــركــيــة، فــي حــني توقعت 
مصادر أن يبلغ 300 بنهاية الشهر الجاري، 

في حني يبلغ سعره الرسمي 215 ريااًل.
مأزق المركزي 

اليمني

عشرات  توقف  في  باليمن،  الحكومية  الخزانة  بأذون  االستثمار  في  المخاطرة  ارتفاع  تسبب 
الموظفين  رواتب  لتدبير  األموال  للحكومة  توفر  التي  األذون  في  االستثمار  عن  الشركات 

واحتياجات البالد، وسط توقعات برفع المصرف المركزي أسعار الفائدة إلغراء المستثمرين
تراجع احتياطي النقد األجنبي

النقد األجنبي إلى 2.3 مليار دوالر في  اليمن من  تراجع احتياطي 
ديسمبر/كانون األول املاضي، مقابل 4.2 مليارات دوالر في فبراير/
شباط 2015 ، بانخفاض 45.2%، بينما تتضمن االحتياطات وديعة 

بقيمة مليار دوالر قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
ــو مــنــتــج لــلــنــفــط، ضــائــقــة مــالــيــة بــســبــب الــحــرب  ويــعــانــي الــيــمــن، وهـ
وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف اإليرادات الجمركية، وتفاقمت 
املشكلة مع استنزاف الحوثيني ملا تبقى من موارد البالد وتسخيرها 
للمجهود الحربي، األمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع االحتياطي 

اليمنية  التخطيط  لــــوزارة  لــلــبــالد. وحــســب تقرير  األجــنــبــي  الــنــقــدي 
صادر في مارس/آذار املاضي، بلغت نسبة عجز املوازنة العامة من 

الناتج املحلي اإلجمالي 15.4%، متجاوزة الحدود اآلمنة.
انخفاض  في  شهرا،   18 من  أكثر  منذ  املستمرة  الحرب  وتسببت 
بتخفيض  مــتــأثــرة  بمعدل 25 %،  لــلــدولــة  الــعــامــة  النفقات  إجــمــالــي 
الرأسمالية  النفقات  تجميد  فيها  بما  العامة،  النفقات  بنود  معظم 
وتعليق إعانات الرعاية االجتماعية، وتقليص نفقات تشغيل مرافق 

الخدمات األساسية. 

ــادات، الســيــمــا فـــي ظـــل حــــرص الـــدولـــة  ــ ــحـ ــ االتـ
الكبير على الحفاظ على التوازن املالي.

لكن مصدر قريب من االتحادات العمالية قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه يمكن الــوصــول إلى  لـــ
اتــفــاق، السيما فــي ظــل مراهنة حــزب العدالة 

ــودة لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة  ــعــ والــتــنــمــيــة عـــلـــى الــ
مجددًا بعد االنتخابات التشريعية.

وأكــــد مــصــدر نــقــابــي أن الــحــكــومــة فــي حاجة 
ــنـــة مــتــســمــة  لــلــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي فــــي ظــــل سـ
ــذة املــتــدربــني  ــاتــ بــتــصــاعــد احـــتـــجـــاجـــات األســ

وتـــراجـــع الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، بــســبــب تقلص 
االتــحــادات  أن  إلــى  الحبوب، مشيرا  محصول 
ــرج عــــن الــحــيــاد  ــخـ ــأن تـ ــ الــعــمــالــيــة تــــوعــــدت بـ
والدعوة للتصويت ضد أحزاب الحكومة في 

حالة عدم االستجابة ملطالبها.

احتجاج عمالي 
سابق في المغرب 
)فرانس برس(

شركة صرافة 
في اليمن 
)Getty(
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بالسجن  مــن حكم  ســوريــة  فــي  باختبائه  املهنية 
املؤبد، بينما يقيم شريكه محمود معروف، وولده 

سليمان، في لندن بعيدًا عن أية مسؤولية.

ممارسة العمل في الخفاء
بــعــد أن أصــبــح مطلوبًا فــي أوروبـــــا، ركـــز الــزيــات 
أعــمــالــه فــي شــركــات مسجلة فــي »األوفـــشـــور« في 
قــبــرص ولــبــنــان، ليستمر بــمــمــارســة أعــمــالــه في 
ــاء. وحـــصـــل مــعــد الــتــحــقــيــق عــلــى ســجــالت  ــفـ الـــخـ
ففي  البلدين،  فــي هذين  الــزيــات وأوالده  شــركــات 
 FN :قــبــرص يــمــتــلــك وابــنــتــه ســـــارة، شـــركـــات هــــي
 SAMATA و AVIATION SYSTEMS LIMITED
 GOL SUN LEISURE )CY( و    LIMITED
LIMITED، أما في لبنان فيمتلك: تان أويل ش.م. 
)أوفشور( متخصصة بالنفط، تأسست في لبنان 
عـــام 2013 ويــتــرأســهــا ابــنــه، جـــورج فـــؤاد الــزيــات. 
)أوفـــشـــور(  بــتــرولــيــوم ش.م.ل.  زافـــيـــكـــور  وشـــركـــة 
ــأســـســـت عــــــام 2013،  الــــنــــفــــط، تـ مــتــخــصــصــة فــــي 

ــنــــه ســامــي  ويـــتـــرأســـهـــا ابــ
وشـــــــــركـــــــــاء مــــــــن قـــــبـــــرص. 
ــة هـــومـــاكـــو  ــركــ ــك شــ ــ ــذلـ ــ وكـ
ش.م.ل.)أوفشور(  ليبانون 
مــتــخــصــصــة بــالــتــعــهــدات 
ــي عـــام  مـــنـــذ تــأســيــســهــا فــ
ســامــي  ويــتــرأســهــا   ،2009
فــــــــــؤاد الـــــــزيـــــــات بــــشــــراكــــة 
قـــــــــبـــــــــرصـــــــــيـــــــــة. وشـــــــــركـــــــــة 
ــنـــس  ــتـ ــانـ تــــكــــنــــولــــوجــــي مـ
ســنــتــر ش.م.ل.)أوفــــــشــــــور( 
بــــــــــــاســــــــــــم مــــــــــهــــــــــى فــــــــــــــؤاد 
 .2007 عـــــام  مـــنـــذ  ــات  ــ ــزيـ ــ الـ
وأيـــــــــــــضـــــــــــــًا لـــــيـــــكـــــســـــتـــــون 
تأسست  ش.م.ل.)أوفشور( 

ــام 2002 ويـــســـاهـــم فــيــهــا بــشــكــل رئــيــســي فـــؤاد  عــ
ــارة، إضــافــة إلـــى شــركــة سكاي  الــزيــات وابــنــتــه ســ
لــيــنــك إكــزكــيــوتــيــف ش.م.م ، والــتــي تــأســســت عــام 
2003 من قبل فؤاد الزيات وأوالده وشركة »غولف 
تأسست  ش.م.م.  ليمتد  يوتيليتيز  تــرانــســبــورت 
الــــزيــــات، وشــركــة  عــــام 2002 مـــن قــبــل أوالد فــــؤاد 
ليمتد  كومباني  إنفستمانت  بروبرتي  كورهوب 
الــزيــات  فــــؤاد  بــاســم  عـــام 2004  تــأســســت  ش.م.م. 
لالستثمارات  العامة  الشركة  وأقدمها:  وعائلته. 
عـــام 1980.  فـــي  تــأســســت  والـــتـــي  الــعــامــة ش.م.م.، 
ــــاؤه وســمــيــر  ــنـ ــ ــات وأبـ ــزيــ ــؤاد الــ ــ ــارك فــيــهــا فــ ــشــ ويــ

نصرالله وابتسام حنا عبده.

عدم الرد
لم يجب سليمان معروف وال الزيات على أسئلة 
حددتها  الــتــي  املهلة  مـــرور  بــرغــم  التحقيق،  معد 
الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة، ورغــــم االتـــصـــال الهاتفي 
مــع محامي الــزيــات فــي لــبــنــان، إيــلــي ضــاهــر. ولم 
يردنا كذلك رد حول أسئلة وجهها معد التحقيق 
العقوبات  نــظــام  الــخــزانــة األميركية حــول  لـــوزارة 
املــتــعــلــق بـــهـــؤالء االشـــخـــاص، بــيــنــمــا عــلــق مكتب 
الخزانة، بأنها  إدارة األصــول األجنبية في وزارة 
تــبــذل كـــل الــجــهــود »ملــعــاقــبــة مــخــالــفــي الــعــقــوبــات 

ومنتهكيها«.

1213
تحقيقات

يعتبر سليمان معروف، أحد كبار رجال األعمال في سورية خالل فترة حكم األسد االبن، 
إذ ارتفع رصيده من الشركات واالستثمارات ليصبح أحد األذرع املالية للنظام السوري، 
إلى جانب رامي مخلوف ومحمد حمشو. ويعد خبراء ومراقبون الثالثي معروف وحمشو 
ومخلوف هم املسيطرين الفعليني على االقتصاد السوري بمختلف فروعه، إذ تجمعهم 
شبكة معقدة من الشراكات مع كبار رجال األعمال في سورية، عبر أكبر شركتني »شام 
تحت  الحكومة  مع مؤسسات  في شراكات  دخلتا  اللتني  القابضة«  و«سورية  القابضة« 
مسمى عقود PPP و POT؛ وهي صيغ من الشراكة تختلف شكليًا عن الخصخصة التي 

كان حزب البعث الحاكم يعتبرها مخالفة ألهدافه في »االشتراكية«. 
في  متنوعة  واستثمارات  علنًا شركات  يمتلك  معروف  كــان سليمان   ،2011 عــام  حتى 
سورية، منها: شركة الشهباء للمعدات واإللكترونيات، الوكيل الحصري لسيارات هوندا 
اليابانية في سورية، كما يمتلك شركة تكنولوجيا املعلومات واإلعالم التي تقدم الخدمات 
اإلعالمية ومنها: قناة الدنيا الفضائية، محطة فن إف إم، أونيكسار دبي لخدمات التطوير 
الشهباء، ومقرها دبي، ولها مكتب  التجاري عبر اإلنترنت؛ وهي شركة شقيقة لشركة 
عمليات تجارية في دمشق، ولديها استثمارات في دبي وعجمان والدوحة، ومن املواقع 
اجتماعي  »تــعــارف  بــورد  ميتس  موقع  أونيكسار:  تستضيفها  كانت  التي  اإللكترونية 
وترفيهي للجميع«، شوكوماكو وهو موقع إخباري شامل، غاتشيا موقع ترفيهي، ياغول 
 6 بــني  لألعمار  األطــفــال  بــشــؤون  الــريــاضــة، كيدز متخّصص  أنـــواع  املتخّصص بجميع 
17 شهرية خاصة  املجلة  الرياضة،  دنيا  مجلة  لها:  التابعة  املجالت  ومــن  عامًا.   12 الــى 
للمراهقني والشباب ممن هم بني 15 إلى 25 عامًا، مجلتا »مجلة لألطفال« جديدة تصدر 
قريبًا، مجلة »صبايا«، مجلة األسبوع. وهو أيضًا شريك ومؤّسس في: بنك سورية الدولي 
اإلسالمي، وشركة التأمني اإلسالمية السورية الدولية، والشركة السورية الدولية للخدمات 

املالية، وشام القابضة.
ويمتلك معروف سلسلة من محالت التجزئة التي كانت تنتشر في مختلف املحافظات 
لوكاالت حصرية  Digital Stores & Services، وهي تعرض منتجات  باسم  السورية 
منها: منتجات الكاميرات الرقمية وخدماتها، كما امتلك شركة تسمى )يتي( للديكورات 

.Apple iLife الداخلية واألثاث، كومبيوترات آبل ومنتج
والــبــنــاء، وشركة  التشييد  أعــمــال  فــي  املتخّصصة  أيــضــًا، شــركــة تطوير  ومــن شــركــاتــه 
لندن، تقدم خدمات  املحدودة بريطانيا وهي شركة استشارات تجارية مقّرها  الشهباء 
للشركات الدولية الراغبة في البدء بمشاريع أو استثمارات في أعمال تجارية جديدة، وفي 
مجال الفندقة والضيافة لديه مقهى ميوزك بوكس في حلب، مطعم ومنتجع وفندق نسمة 

الجبل في كليالت بالالذقية. 
اإلسالمية  الشركة  والتصدير،  واالســتــيــراد  للتجارة  نجم  شركة  في  ملساهمته  إضافة 
للوساطة والخدمات. ويمتلك في بريطانيا مجموعة مطاعم باسم »ياسمني« وفيه يعلن 

عن تقديمه املطبخ الدمشقي وأجواء دمشق العريقة.
وقد قام معروف اعتبارًا من العام 2011 بتوقيف عمل بعض شركاته وتغيير أسمائها 
 فــي دمــشــق ولــنــدن وغــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي يــنــشــط فــيــهــا، كــمــا اخــتــفــى مــوقــع شركته 
أن  آثــار عمله وتــاريــخــه وارتــبــاطــاتــه، غير  اإلنــتــرنــت فــي محاولة ملحو  األم »الشهبا« عــن 
بنما،  ملفات  ومن  السوري  التجاري  السجل  من  زالــت محفوظة  ما  الرسمية،  السجالت 
للعموم تكشف ما خفي من  والتي هي مفتوحة  بريطانيا  الشركات في  إضافة لسجل 

هذه الشركات.

شراكة واسعة في المثلث 
االقتصادي السوري

نزار الغزالي

حتى فترة قريبة، كانت عالقة سليمان 
مــعــروف، رجـــل األعــمــال الــســوري الــذي 
الــغــربــيــة » فيكسر  الــصــحــافــة  تــســمــيــه 
ــه، مـــع تــاجــر  ــالـ ــمـ األســــــد« فـــي لـــنـــدن، أي وكـــيـــل أعـ
الــذي تطلق عليه  األسلحة السوري، فــؤاد الزيات، 
الــســمــني«، غامضة  لقب The Fat Man أي »الــرجــل 
بــنــمــا«، أو مـــا يــعــرف  لــكــن »أوراق  وغــيــر مــوثــقــة. 
بتسريبات شركة »موساك فونسيكا«، كشفت عن 
الكثير مما حاول سليمان معروف إخفاءه لفترة 
التي  الغربية  العقوبات  من  خــرج  أن  بعد  طويلة، 
فرضت عليه في عام 2012 »كالشعرة من العجني«، 
ونشاطاته  أعماله  ممارسة  فــي  طليقًا  حــرًا  وعـــاد 

السرية والعلنية في »البزنس« في عام 2014.
ــركــــات وشــــركــــاء مـــعـــروف  ــم تـــتـــوقـــف أنـــشـــطـــة شــ لــ
 فــتــرة 

ّ
ــز عـــن الــعــمــل، حــتــى فـــي قــلــب أوروبــــــا، فـــي عـ

الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت ضـــده، فكيف فــعــل ذلــك؟ 
وما هي الشركات السّرية التي يمتلكها سليمان 
ــا هي  مــعــروف والــتــي تكشفها وثــائــق بــنــمــا؟ ومـ
شــراكــاتــه بــالــوثــائــق مـــع رجــــال الــصــف األول من 
حاشية األسد املالية، مثل رامي مخلوف ومحمد 
ــات، الـــذي  ــزيــ ــفـــؤاد الــ ــا هـــي عــالقــتــه بـ حــمــشــو؟ ومــ
فــي صفقة شــراء  اإليــرانــيــة  الحكومة  احــتــال على 
طائرة إيرباص، وأدين مع وزير الدفاع اليوناني 
رشى  بأعمال  تزوخاتزوبولوس،  آكيس  السابق، 
وتبييض أموال على خلفية صفقة شراء صواريخ 
روســـيـــة الــصــنــع لــصــالــح الـــيـــونـــان، وظـــهـــر اســمــه 
أيضًا كوسيط في لقاءات املخابرات السورية مع 
السياسيني اللبنانيني خالل الوجود السوري في 

لبنان.

فك الشفرة
عبر تتبع وثائق وأوراق بنما ووثائق مسربة من 
بــنــك »إتـــش إس بــي ســـي« الــبــريــطــانــي، وربطهما 
مــع الــســجــل الــتــجــاري لــلــشــركــات الــســوريــة، يمكن 
فــك شــفــرة عــالقــة مــعــروف والــزيــات ودائــــرة األســد 
االقتصادية، في سلسلة كانت »العربي الجديد«، 
قد بدأتها بعائلة مخلوف ثم »شبكة عبد الكريم« 
ــد،  لــاللــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات لــصــالــح نــظــام األسـ
ــيـــوم تــكــتــمــل إحــــدى أخــطــر حــلــقــات الــســلــســلــة،  والـ
عــبــر هــــذا الــتــحــقــيــق االســتــقــصــائــي الــــذي يكشف 
الحسابات السرية لسليمان معروف في بنك »إتش 
إس بي ســي« وشركاته املسجلة في »األوفــشــور« 
املــســربــة مــن شــركــة »مــوســاك فــونــســيــكــا«، لتظهر 
ــراكـــات، تجمع  الـــروابـــط الــخــفــيــة بــني شــركــات وشـ
الدائرة االقتصادية اللصيقة ببشار  رجال أعمال 
األســـد، وصـــواًل إلــى كشف ارتــبــاطــات مــعــروف مع 
فـــــؤاد الــــزيــــات، رجــــل األعــــمــــال الــــســــوري املــطــلــوب 
لتنفيذ حكم غيابي في اليونان، صدر في فبراير/
ــام 2015 بــالــســجــن املــــؤبــــد بــتــهــمــة  ــ ــبـــاط مــــن عـ شـ
الرشوة، إضافة إلى 17 عامًا إضافية بتهمة غسيل 
األموال وتجارة السالح مع وزير الدفاع اليوناني 

السابق، آكيس تزوخاتزوبولوس.
ــمــــان مـــــــعـــــــروف، )44  ــيــ ــلــ ويــــحــــمــــل الــــــــســــــــوري، ســ
عــامــًا(، جـــواز ســفــر بــريــطــانــيــًا، وكــانــت تسريبات 
القصر  مــع  مــراســالتــه  عــن  قــد كشفت  ويكيليكس 

الجمهوري في سورية في  عــام  2012، لتبني أنه 
األســد في  فواتير« ملناسبات نظمها بشار  »دفــع 
الــقــصــر الــجــمــهــوري. ويمتلك مــعــروف، املــقــيــم في 
لــنــدن، أكــثــر مــن عــشــر شـــركـــات، إضــافــة ملجموعه 
شــركــات فــي ســوريــة فــي مــجــال تــجــارة الــســيــارات 
والــســيــاحــة والــتــكــنــولــوجــيــا. ويــشــتــرك مـــع ذراع 
األسد االقتصادية، رامي مخلوف، في شركة شام 
القابضة وهــي أكــبــر شــركــة فــي ســوريــة مــن حيث 
تعدد املشاريع برأس مال يبلغ 360 مليون دوالر.

ووفـــقـــا ملـــا رصـــــده مــعــد الــتــحــقــيــق، فــــإن االتـــحـــاد 
ــي »ارتـــبـــك« فــي تصنيف هـــذا الــرجــل بني  ــ األوروبـ
ــد، إذ قـــرر وضــعــه  ــ املــعــاقــبــني لــدعــمــهــم نــظــام األسـ
في  املعاقبة  للشخصيات  الــســوداء  الالئحة  على 
أن  بــعــد  ــام 2012،  عــ ــن   مــ األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
وصــفــه نــص الـــقـــرار األوروبــــــي  بــحــســب الــجــريــدة 
»رجل  ه 

ّ
بأن األوروبـــي،  االتــحــاد  لقوانني  الرسمية 

أعمال مقرب من النظام السوري، ويمتلك أسهمًا 
عليها  فرضت  التي  التلفزيونية  الدنيا  قناة  فــي 
ــة. وهـــو مــقــرب مــن وزيـــر شــؤون  ــيـ عــقــوبــات أوروبـ
رئاسة الجمهورية، محمد ناصيف خيربك )خال 
وأميركيًا«.  أوروبــيــًا  واملعاقب  مــعــروف(،  سليمان 
لكن في منتصف عام 2014، ألغى االتحاد األوروبي 
قــرار  بناء على  مــعــروف،  العقوبات ضــد سليمان 
محكمة االستئناف في االتــحــاد األوروبـــي والتي 
ــاع املــتــهــم »بــغــيــاب األدلـــــة« وانــتــهــاك  اعــتــمــدت دفــ
حقوقه األساسية، بحسب قرار املحكمة الذي اطلع 
ضد  العقوبات  أبقت  بينما  التحقيق،  معد  عليه 
فيها معروف وهما »شام  التي يساهم  الشركات 

القابضة« و«تلفزيون الدنيا«.
باالنطالق من وثائق »موساك فونسيكا«، تكشف 
 ،BVI وثائق صادرة عن جزر العذراء البريطانية
امتالك معروف مجموعة من الشركات »أوفشور«، 
ظلت تحت رعاية وإدارة شركة »موساك فونسيكا« 
حتى في ظل العقوبات التي طاولت معروف، ومن 
هذه الشركات التي يساهم فيها ويديرها معروف 
 Gardiana :في الخفاء، مجموعة من الشركات هي
Enterprises Limited تم تأسسها في  عام 2011، و 
SJW Holdings و Kewside Limited منذ عام 2012، 
نفسه،  الــعــام  فــي   Forlan Assets Limited وكــذلــك 
 Oriental Trading and Industrial Company و 
 Riverville Development Limited وكذلك ،Limited
مــنــذ عــــام 2014، وهــــي شـــركـــات عــقــاريــة تــمــارس 
أوروبـــا  مناطق  ومختلف  بريطانيا  فــي  أعمالها 

والعالم.
الــدولــي للصحافيني  االتــحــاد  فــي  باحثون  يفسر 
ــة أريــــــــج لــلــصــحــافــة  ــســ االســـتـــقـــصـــائـــيـــني ومــــؤســ
االســتــقــصــائــيــة، ســبــب انــطــالق عــمــلــيــات تأسيس 
هذه الشركات منذ عام 2011، بتزامنه مع انطالق 
الثورة السورية، وتوقع رجل األعمال »الغامض«، 
لعالقاته  الــدولــيــة  بالعقوبات  مشموال  يــكــون  أن 
 OCCRP بــالــنــظــام الــــســــوري. وبــحــســب مــؤســســة
ــــي الـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة  )مـــــشـــــروع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ
والـــفـــســـاد( وهـــي مــؤســســة أمــيــركــيــة متخصصة، 
هي  العقارات  فــإن  البوسنة،  في  سراييفو  مقرها 
إحـــدى أســهــل الــطــرق وأكــثــرهــا شــيــوعــًا لتبييض 
األموال. ويرتبط معروف بشركات أخرى في مالذ 
جزر العذراء اآلمن هي: Yearsett Limited وشركة 

و  Meriott Limited وشــركــة   Tatworth Limited
شــركــات  مــجــمــوعــة  وهــــي   ،Hallmount Limited
تــســتــخــدم فـــي نــشــاطــات عــقــاريــة ومــطــاعــم ومـــاله 
نــشــاطــات سياحية  ولــهــا  ــا  ــ فــي بريطانيا وأوروبـ
ــــم شـــركـــة »الـــشـــهـــبـــا« فــي  واســـتـــثـــمـــاريـــة تـــحـــت اسـ

سورية.

شركاء معروف
يشارك سليمان معروف في معظم هذه الشركات 
والـــده، محمود مــعــروف، وأفـــراد من عائلته )علي 
ومـــنـــى(، إضــافــة إلـــى شــراكــة مــع أفــــراد مــن عائلة 
»كــنــعــان« املــقــربــة مــن الــســلــطــة مــن خـــالل عـــدد من 
فــي األجــهــزة  الــصــف األول، ممن يعملون  ضــبــاط 
األمنية والعسكرية. ويرتبط معروف في شركاته 
وحساباته البنكية مع غفران وهند وحيدر كنعان. 
ولدى معروف عالقة قديمة مع الرئيس السوري، 
املــاضــي، عندما كان  القرن  بــدأت منذ تسعينيات 
معروف مستثمرًا في بريطانيا وكان بشار األسد 
طالبًا يدرس طب العيون في لندن. ويمكن توثيق 
املسربة  السرية  أكثر، عبر حساباته  العالقة  هذه 
)وتغطي  بنك HSBC في سويسرا  عــام 2015 من 
أســمــاء عــمــالء هــذا البنك فــي سويسرا بــني أعــوام 
مــع  مــــعــــروف  حـــســـابـــات  ــدأت  ــ بــ إذ   ،)2007-1997
البنك منذ عام 1997، لكنه ارتبط بحوالى خمسة 
حــســابــات بــنــكــيــة فـــي »إتــــش إس بـــي ســـي« دفــعــة 
واحــــدة عـــام 2000، وهـــو عـــام تــولــي بــشــار األســد 
السلطة كرئيس للجمهورية في سورية بعد وفاة 

والده حافظ األسد. 
وفـــي حــســابــاتــه الــســريــة يــظــهــر شــركــاء وشــركــات 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــه بـ أخـــــــرى لـــســـلـــيـــمـــان مـــــعـــــروف، تـــربـــطـ
عــشــرة حــســابــات بــنــكــيــة فـــي هـــذا املـــصـــرف، الـــذي 
بعد  السويسرية،  للسلطات  كبيرة  غــرامــات  دفــع 
فضيحة الــحــســابــات املــســربــة )#ســويــس_لــيــكــس( 
في العام املاضي، وارتبطت حسابات معروف في 
البنك السويسري مع شركات مخفية في األوفشور 
تكشفها »العربي الجديد« ألول مرة وهي: شركة 
 WOODBOURNE CORPORATION )BVI( LTD
وشركة R & H TRUST CO. )BVI( LTD. وشركة 
وشــركــة   MORGAN KENNETH WALLACE

 KEGAL INVESTMENTS

شراكات سرية وعلنية
بــحــســب الـــوثـــائـــق الـــتـــي جــمــعــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق، 
ارتبط معروف بشراكات مع بنوك ومصارف سرًا 
وعلنًا ضمن شبكة أعماله. فقد كان بنك إتش إس 
معروف  بحساب  مرتبطًا  بريطانيا  فــي  ســي  بــي 
املصرفي. وكان البنك نفسه عبر فرعه السويسري 
شريكًا مع سليمان معروف في شركة )غاردينيا( 
ويظهر  البريطانية.  الــعــذراء  الــجــزر  فــي  املسجلة 
ــر مــســجــل فــــي جــــزيــــرة »جـــيـــرســـي« أوف  ــ بـــنـــك آخـ
شـــورالـــتـــي تــقــع بـــني فــرنــســا وبـــريـــطـــانـــيـــا، الــبــنــك 
 STANDARD BANK NOMINEES )C.I( يدعى 
في شركة  أيضًا شريك ملعروف  وهــو   ،LIMITED

أوفشور تدعى )أورينتال تريدينغ(.
وبــيــنــمــا كــشــفــت الـــوثـــائـــق الـــشـــراكـــة الـــســـريـــة بني 
ــإن الــوثــائــق العلنية  مــعــروف وهــــذه املـــصـــارف، فـ
 معروف هو أحد كبار املساهمني، وعضو 

ّ
تبني أن

مجلس اإلدارة في بنك )سورية الدولي اإلسالمي( 
وهــــو الــبــنــك الــــذي يــســاهــم فــيــه إيـــهـــاب مــخــلــوف، 

شقيق رامي مخلوف، وابن خال الرئيس األسد.
وقــــد تـــعـــرض بــنــك )ســـوريـــة الـــدولـــي اإلســـالمـــي(، 
األميركية  للعقوبات  مثله مثل سليمان معروف، 
االتـــحـــاد  واتـــهـــمـــه  عـــــام 2012،  فــــي  واألوروبــــــيــــــة 
عمليات  تسهل  »كــواجــهــة  يعمل  بــأنــه  األوروبـــــي 
احتيال يمارسها مصرف مملوك من قبل الحكومة 
الــســوريــة هـــو )املـــصـــرف الــتــجــاري الـــســـوري( في 
الــخــارج لــإفــالت مــن الــعــقــوبــات«. غير أن محكمة 
االستئناف في االتحاد األوروبي، ألغت العقوبات 
املــفــروضــة ضــد بنك )ســوريــة الــدولــي اإلســالمــي( 
ــه ال 

ّ
فــي منتصف عــام 2014، بعد دفــاع البنك بــأن

يــتــعــامــل مـــع شـــركـــات تــخــتــرق الـــعـــقـــوبـــات ضمن 
القرار نفسه الــذي بــرأت فيه سليمان معروف من 

العقوبات.
وال يــلــتــقــي مـــعـــروف فــقــط فـــي شـــراكـــة مـــع إيــهــاب 
ــال الـــرئـــيـــس. بـــل يلتقي  ــ ــد رجـ ــو أحــ مــخــلــوف، وهــ
مـــع رامــــي مــخــلــوف بــعــد )شـــركـــة شــــام الــقــابــضــة( 
ــيــــة لــلــوســاطــة  ــي الـــشـــركـــة اإلســــالمــ ــة فــ ــراكــ ــي شــ فــ
والــخــدمــات الــعــاملــيــة، والــتــي تــأســســت عـــام 2008. 
وضــمــت إلـــى جــانــب مــعــروف شــركــاء آخــريــن هــم: 
بنك سورية الدولي اإلسالمي ورامي مخلوف عبر 
شركته )رامــــاك(، والــتــي مــا زالــت معاقبة أميركيًا 
وأوروبيًا حتى اليوم، وكذلك من الشركاء: إيهاب 
على الئحة  أيضًا  مدرجًا  زال  ما  واسمه  مخلوف 
الــعــقــوبــات األوروبــــيــــة واألمـــيـــركـــيـــة. وفــــي وثــيــقــة 
الــجــديــد«، مــن السجالت  »العربي  أخــرى تنشرها 
رجال  حلقة  تكتمل  السورية،  للشركات  التجارية 
الرئيس السوري حول سليمان معروف بشراكته 
ــــدور عبر  ــالـــد قـ املـــبـــاشـــرة مـــع مــحــمــد حــمــشــو وخـ
شركة )تطوير( والتي تأسست عام 2008 لتتولى 

التعهدات واملقاوالت في سورية. 
ــال  ــمـ ــال األعـ ــ ــرز رجــ ــ ــد أبــ ــ ومـــحـــمـــد حــمــشــو هــــو أحـ
مــاهــر، بحسب نص  بــاألســد وشقيقه  املــرتــبــطــني 
العقوبات األوروبــيــة ضــده، وهــو شريك سليمان 
معروف ومعاقب أوروبيًا وأميركيًا منذ عام 2011 
ــيـــني واألمــيــركــيــني،  وحــتــى الــيــوم مــن قــبــل األوروبـ
بينما خضع خالد قدور للعقوبات األوروبية ثم 
بــقــرار محكمة االســتــئــنــاف األوروبــيــة  نــجــا منها 

لعدم كفاية األدلة.

المالحقة اإليرانية
فــي إحـــدى الــوثــائــق املــســربــة مــن شــركــة »مــوســاك 
الخضوع  »أي  االمتثال  مديرة  أعــدت  فونسيكا«، 
ــوراز، مذكرة  لــلــقــانــون« فــي الــشــركــة، ألــكــســنــدرا جــ
قــالــت فيها: »خـــالل قيامنا  مــعــروف  عــن سليمان 
بــأعــمــال الـــتـــحـــري، وجـــدنـــا أن ســلــيــمــان مــعــروف 
ــتـــي تــدعــو  ــد الـــداعـــمـــني لـــلـــبـــروبـــاغـــانـــدا الـ ــ هــــو أحـ
لــقــمــع املــتــظــاهــريــن فـــي ســـوريـــة مـــن خــــالل قــنــاتــه 
ــم بـــاإلرهـــابـــيـــني  ــهـ ــتـ ــفـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، الــــتــــي وصـ
املدعومني من إسرائيل والغرب«، وتضيف: »كما 
عمل معروف كوكيل للسيدة أسماء األخرس، زوجة 
ــراء املــجــوهــرات  ــان يــتــولــى شـ ــد فــي لــنــدن، وكـ األسـ
واملــقــتــنــيــات الــثــمــيــنــة بــالــنــيــابــة عــنــهــا فــي لــنــدن«. 
إلى اإلدارة  التي وجهتها  وأضافت، في رسالتها 
العليا لشركة »موساك فونسيكا«: »هناك شبهات 
األمـــوال من قبل سليمان معروف،  حــول تبييض 
مــلــيــون جنيه إسترليني من  تــحــويــل  فــقــد حـــاول 
ــر خـــالل فــتــرة الــعــقــوبــات، وخـــالل  حــســاب إلـــى آخـ
مرحلة التحقيق معه في الدعوى التي رفعها ضد 
غير  العقوبات«.  برفع  مطالبا  األوروبـــي  االتحاد 
لــم تــوقــف التعامل  أن شــركــة )مــوســاك فونسيكا( 
مع معروف برغم تحذير مديرة االمتثال، بحسب 

الوثائق التي اطلعنا عليها.
وتـــطـــرح قــضــيــة غــســيــل األمـــــــوال عـــالقـــة مــعــروف 
ــات )75  ــؤاد مــيــشــيــل زيــ بــالــرجــل املــثــيــر لــلــجــدل، فــ
عــامــًا(، وهــو أيــضــا تــاجــر الــســالح ومــقــامــر شهير 
بحسب أخباره التي تمأل الصحف الغربية. الزيات 
واللبنانية والقبرصية  السورية  الجنسية  يحمل 
ــــوى ضــــد الــحــكــومــة  ــــع دعــ ــد رفـ ــ والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. وقـ
األملــانــيــة فــي عـــام 2011 أمـــام املــحــاكــم األمــيــركــيــة، 
الــتــي ســددهــا عن  الـــديـــون  بــســداد  يطالبها فيها 
أدولف هتلر، كما يزعم، واملقدرة بثمانية مليارات 
دوالر. وأدين الزيات العام الفائت من قبل محكمة 
يــونــانــيــة وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن املــــؤبــــد، بتهمة 
غسيل األمــوال في اليونان، وهــو اآلن مالحق في 
أوروبــا منذ عام 2015. ويختبىء اآلن في سورية 

مسقط رأسه، بحسب بيان للشرطة اليونانية. 
التي بحوزة »العربي الجديد«،  الوثائق  وتكشف 
 الزيات دخل في أول اتفاقية 

ّ
من »ملفات بنما«، أن

شــراكــة مــع والـــد سليمان مــعــروف )مــحــمــود( عام 
 Halsey Management شـــركـــة:  خــــالل  مـــن   1995
البريطانية.  الــعــذراء  الجزر  في  املسجلة   Limited
في هذه األثناء كان الزيات، يبرز كواحد من أشهر 
العالم  مستوى  على  الكازينوهات  فــي  املقامرين 
حيث خسر مبلغ 23 مليون يورو في أندية القمار 
بني عامي 1994و 2006  بحسب صحيفة التلغراف 
البريطانية، بناء على بيانات جمعتها من األندية. 
وخــســر عـــام 2000 نــحــو أربــعــة مــاليــني دوالر في 
أحد كازينوهات لندن في ليلة واحــدة. وقد نقلت 
مقابلة،  فــي  عنه  البريطانية  األوبـــزرفـــر  صحيفة 
أنه كان يلتقي كبار تجار األسلحة واملشاهير في 
الــعــالــم على طـــاوالت الــقــمــار. وفــي الــوثــائــق، التي 
 شركة »موساك 

ّ
فــإن التحقيق،  حصل عليها معد 

ــة عــاجــلــة عــبــر الــبــريــد  ــالـ ــلـــت رسـ فــونــســيــكــا« أرسـ
ــنـــوان »عـــاجـــل ثــــالث مـــرات  اإللـــكـــتـــرونـــي تــحــمــل عـ
باللون األحمر« تطلب من فرعها البريطاني أخذ 
الحذر من فؤاد الزيات. وتروي قصة احتياله على 
الحكومة اإليرانية، حني وقع عقدًا معها كوسيط 
املالية  الدفعات  ــه قبض 

ّ
أن لها. غير  لشراء طائرة 

 الزيات دفع 
ّ
ولم يسلم الطائرة، ليكتشف الحقًا أن

املبالغ التي استلمها من الحكومة اإليرانية ألحد 
قضية  لتسوية  البريطانية  الــقــمــار  كــازيــنــوهــات 
الــنــادي«، بحسب الرسالة  مرفوعة ضــده من هــذا 
ه بدأ يمارس أعماله التجارية باسم 

ّ
التي أفادت أن

ابنته سارة.
وبالفعل تعرض الزيات وابنته للمحاكمة ولقرار 
بتجميد األموال في لندن عام 2008 بسبب القضية 
مع إيران. لكن القضية لم تستمر بسبب عدم وجود 
اتــفــاق تــعــاون قــضــائــي بــني لــنــدن وطــهــران بشأن 
هذه القضية. عندها ساعدته جنسيته البرتغالية 
على  قبرص  في  الضخمة  واستثماراته  وإقامته 

الرحيل دون متابعة القضية في لندن.
البريطانية  تــايــمــز«  »صـــنـــداي  صحيفة  وكـــانـــت  
ـــه »تعرض 

ّ
قــد نقلت عــن الــزيــات فــي عــام 2007، أن

من  عناصر  قبل  مــن  الــســالح  بتهديد  لالختطاف 
الحرس الثوري اإليراني خالل زيارة قام بها إلى 
جز 

ُ
بيروت في مايو/ أيــار 2004«، وقــال إنه »احت

تحت حــراســة مــشــددة فــي الــســفــارة اإليــرانــيــة ملدة 
ــع وثيقة  ــ أســـبـــوع، وتـــم إخــــالء ســبــيــلــه بــعــد أن وِق
الــتــي يطالب بها  وافـــق فيها على إعـــادة األمــــوال 
اإليـــرانـــيـــون ويــعــتــبــرونــهــا ديــنــًا مــســتــحــقــا«. لكن 
الزيات والذي نجا من املالحقة اإليرانية، تعّرض 
ــرة أخـــــــرى لـــلـــمـــالحـــقـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي قــبــرص  ــ مــ
القضائية  الــســلــطــات  أصــــدرت  والــيــونــان، حينما 
ــام 2013، إثــر  الــيــونــانــيــة مــذكــرة اعــتــقــال بــحــقــة عـ
آكيس  الــســابــق،  اليوناني  الــدفــاع  وزيـــر  اعتقالها 
بتلقي  املحكمة  أدانته  والــذي  تزوخاتزوبولوس، 
املليار دوالر في صفقة شــراء أنظمة  رشــى تفوق 
دفــــاع صـــاروخـــي روســـيـــة مـــن نـــوع )تــــور إم أي(، 
عبر  لــلــوزيــر  نقلت  الــرشــى  أن  املحكمة  أثــبــتــت  إذ 
حسابات بنكية للزيات في سويسرا، ونقلت عبر 
شركات أوفشور يمتلكها الزيات في جزر العذراء 
الــبــريــطــانــيــة وقـــبـــرص، لــتــنــتــهــي مــســيــرة الـــزيـــات 

أوراق بنما تكشف العالقة بين معـروف وتاجر أسلحة مطلوب دوليًا

وشركات  السرية  الحسابات  عن  استقصائي،  تحقيق  في  الجديد«،  »العربي  تكشف 
»األوفشور« المملوكة لسليمان معروف، رجل األعمال الموصوف غربيًّا بوكيل األسد، 

وتوثق الروابط الخفية بين رجال األعمال المقربين من النظام السوري، وعلى رأسهم 
تاجر السالح فؤاد الزيات، المطلوب دوليا لتنفيذ أحكام قضائية

يتمتع سليمان 
معروف بعالقة 

قديمة مع الرئيس 
السوري بشار 

األسد بدأت منذ 
تسعينيات القرن 
الماضي، عندما 

كان معروف 
مستثمرًا في 
بريطانيا وكان 

األسد طالبًا يدرس 
طب العيون في 

لندن. ويمكن 
توثيق هذه 

العالقة أكثر، عبر 
حساباته السرية 

المسربة عام 
2015 من بنك اتش 

اس بي سي في 
فرعه السويسري 

)وتغطي 
أسماء عمالء 
هذا البنك في 

سويسرا بين أعوام 
1997-2007(، إذ 

بدأت حسابات 
معروف مع البنك 

السويسري منذ 
عام 1997، لكنه 

ارتبط بحوالي 
خمسة حسابات 

بنكية في اتش 
اس بي سي دفعة 

واحدة عام 
2000، وهو عام 

تولي بشار األسد 
السلطة كرئيس 

للجمهورية في 
سورية بعد وفاة 

والده حافظ 
األسد. وفي 

حساباته السرية 
يظهر شركاء 

وشركات أخرى 
لسليمان معروف، 

تربطه بأكثر من 
عشرة حسابات 
بنكية في هذا 

المصرف.

تأسيس شركات 
في دائرة النظام 

االقتصادية بالتزامن 
مع اندالع الثورة

»وكيل«   
  األسد

عالقة 
خاصة

وزير الدفاع اليوناني السابق، آكيس تزوخاتزوبولوس، المدان بتلقي رشى عبر حسابات بنكية للزيات )فرانس برس(
وثيقة إلحدى الشركات المشتركة بين معروف وحمشو وقدور )العربي الجديد(

جواز سفر سليمان معروف لدى موساك  ووثيقة تثبت أن معروف حّول بعض أسهم شركاته لزوجته قبل 
شهر واحد من فرض العقوبات األوروبية )العربي الجديد(

موساك تحّرت عن شراء معروف لمجوهرات بالنيابة عن أسماء األسد )فرانس برس(

المقر الرئيسي لشركة موساك في بنما )العربي الجديد(

سليمان معروف )أنس عوض( فؤاد الزيات

رشى صفقة أسلحة 
تورط فيها وزير دفاع 
يوناني مرت عبر الزيات

معروف ارتبط بخمسة 
حسابات بنكية مع تولي 

األسد االبن السلطة
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نويد أحمد

ــد االســـتـــبـــاقـــيـــة  ــنـ ــهـ ــة الـ ــاسـ ــيـ فــــي إطـــــــار سـ
ــن قـــــوى مـــؤثـــرة  ــقـــرب مــ ــتـ الــــهــــادفــــة إلـــــى الـ
فــي الخليج الــعــربــي، قـــام رئــيــس الــــوزراء 
الهندي، ناريندا مودي، بزيارة للسعودية 
دامــت يــومــن. وكــانــت آخــر زيـــارة قــام بها 
مــســؤول هــنــدي رفــيــع املــســتــوى للمملكة 
رئيس  بها  قــام   ،2010 فبراير/شباط  فــي 
وكان  مانموهان سينغ.  السابق،  الــوزراء 
مــودي رئيس وزراء واليــة غــوجــارت. وقد 
بــالــبــروتــوكــول  زائــرهــا  اململكة  استقبلت 
الـــذي اعــتــادت أن تقدمه ألي رئــيــس دولــة 
ــا لــتــوقــعــات  ــا. وخـــافـ ــزورهــ أو حــكــومــة يــ
الــطــرف الــهــنــدي قــبــل الـــزيـــارة، لــم تنقلب 
الرياض على باكستان، غير أن ما يحزن 
الباكستانين بشدة هو منح أعلى وسام 
سعودي إلى شخٍص مسؤول عن عمليات 
قــتــل جــمــاعــي، وبــذلــك يــجــوز افـــتـــراض أن 
مودي قد يستخدم هذا التقدير السعودي 
أكثر  بشكل  املسلمن  ملــاحــقــة  لــه  الكبير 
عـــدائـــيـــة، ذلــــك أن تــكــريــم الــــريــــاض لـــه قد 
يــتــم تــفــســيــره بــأنــهــا ال تــهــتــم بــمــا يــحــدث 

للمسلمن تحت حكم الهندوس.
وقبل عودة مودي إلى باده، كان الجدال 
حــــول الــبــيــان املــشــتــرك املــتــعــلــق بقضايا 
اإلرهــــــاب قـــد وصــــل إلــــى حــــده. فــالــبــلــدان، 
الــدول  الــبــيــان، »دعــيــا جميع  طبقا لنص 

منى عبد الفتاح

بـــعـــد أن كـــــان شـــعـــار جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
»املـــوت ألمــيــركــا، املـــوت إلســرائــيــل، اللعنة 
فــي صفقة  التنظيم  الــيــهــود«، دخـــل  عــلــى 
لــتــرحــيــل آخـــر فـــوج مـــن يــهــود الــيــمــن إلــى 
ل 

ّ
األراضي الفلسطينية املحتلة، بينما فض

آخـــرون الــوجــود قــرب الــســفــارة األميركية 
في صنعاء. ويبدو مجرد شعار ذاك الذي 
يـــريـــد مــنــه الــتــنــظــيــم اســـتـــثـــارة الــتــعــاطــف 
ــي الـــــعـــــربـــــي، خــــصــــوصــــا عـــنـــدمـــا  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
اليهودية  الطائفة  مــن  أفـــراد  تـــورط  يثُبت 
ــع الــحــوثــيــن عــلــى مختلف  فـــي الـــقـــتـــال مـ
الحدود  وعلى  اليمن،  فــي  القتال  جبهات 
ــن قــبــل دارت أحــاديــث  مـــع الــســعــوديــة. ومـ
املخلوع  بالرئيس  عاقاتهم  ر 

ّ
تــجــذ حــول 

شر أنه أهدى 
ُ
علي عبد الله صالح الــذي ن

إسحق رابن مخطوطة يهودية قديمة في 
تسعينيات القرن املاضي.

عتبر ممارسات الصهيونية في ترحيل 
ُ
وت

اليهود من كل الدول إلى فلسطن صفقات 
اليهودية،  الوكالة  عليها  تضفي  ومهاما 
شــبــه الــحــكــومــيــة، بــعــض الــقــدســيــة، لتقوم 
بـــهـــا بـــمـــســـاعـــدة املـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة 
لليهود   رحيل سابق 

ّ
كــل العاملية. وكحال 

من بقاع أخرى إلى فلسطن، تتم العملية 
في سرية تامة. وقد جاء الترحيل الجديد 
ــن يـــهـــود الـــيـــمـــن عـــبـــر صــفــقــة  ــا تــبــقــى مــ ملــ
أبــرمــتــهــا إســرائــيــل مـــع جــمــاعــة الــحــوثــي، 
أمــيــركــيــة، ســاهــمــت بتجهيز  وبـــوســـاطـــة 
طلق عليها »املعبر 

ُ
أ آمــن في صفقٍة  معبر 

ــى الـــطـــائـــرة  ــ ــــد«، حـــتـــى وصـــولـــهـــم إلـ
ّ
ــق ــعــ املــ

اإلسرائيلية التي كانت تنتظرهم في دولة 
 أربع دول في املنطقة مّر 

ّ
ثالثة. بل ُيقال إن

هّجرون.
ُ
خالها امل

صور  افتعال  نتيجة  الصهيونية  تمكنت 
اليهود  مــئــات  لــإرهــاب مــن تهجير  شتى 
من مختلف الدول. ومن عمليات التهجير 
الــشــهــيــرة تــلــك الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــالــرئــيــس 
السوداني الراحل جعفر النميري ورجاله، 
لدورهم فى عمليات تهجير يهود الفاشا 
مـــن إثــيــوبــيــا والــــحــــدود الــســودانــيــة الــتــي 
كــانــت نــقــطــة ارتـــكـــازهـــا مــديــنــة الــقــضــارف 
إلى إسرائيل، عبر مطار الخرطوم فى عام 

حازم نهار

العودات،  أيام قليلة، حسن  فارقنا، قبل 
ــــذي كــــان وســيــظــل اســمــا  أبــــو خـــلـــدون، الـ
نــاصــع الــبــيــاض عــلــى امـــتـــداد الــخــارطــة 
ــــام والــصــحــافــة  الــعــربــيــة فـــي مــجــال اإلعـ
والثقافة والنضال السياسي واالنتصار 
لــقــيــم الـــحـــداثـــة والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
اإلنــســان. لكن، فــوق هــذا كله، كنت أشعر 
ــا بـــــأن أهـــــم وصـــــف يــلــيــق بــحــســن  ــمــ دائــ
ــديــــث آخـــــــر، هـــو:  الـــــــعـــــــودات، قـــبـــل أي حــ
ــلـــى الـــرغـــم  ــال املـــحـــتـــرمـــن، عـ ــر الـــــرجـــ ــ آخــ
مــــن مــعــرفــتــي بــالــطــبــع بــــوجــــود آخـــريـــن 

يستحقون االحترام والثناء.
حسن العودات من املثقفن والسياسين 
وطنية  بوصلة  تحّركهم  الــذيــن  الــقــائــل 
ــن الـــــذات  ــعـــون عــ ــرفـ ــتـ ــة بـــحـــت، ويـ ــوريــ ســ
وأمــراضــهــا، وال أبــالــغ، عــنــدمــا أقـــول إنــه 
العقل  أسوياء  والسياسين  املثقفن  من 
ــروح والــنــفــس الــقــائــل. إنـــه، بتكثيٍف  والــ
ــد، مــــن فـــئـــة املـــثـــقـــفـــن والــســيــاســيــن  ــ ــ أشـ

النباء.
تــعــرفــت إلـــيـــه مــنــذ نــحــو عــشــريــن عــامــا، 
 وحكيما، ال 

ً
 عاقا

ً
وكنت أراه دائما رجا

يفتنه مال أو جاه أو موقع، ُيتقن جهاد 
الـــنـــفـــس األّمـــــــــارة بـــالـــســـوء، يـــديـــر ظــهــره 
لــلــمــعــارك الــصــغــيــرة، يــضــع نــفــســه دائــمــا 
خلف الجميع، وفي آخر الصفوف، عندما 

يتعلق األمر باملغانم واملكاسب. 
ــن أبــــو خـــلـــدون، مــنــذ الــلــحــظــة األولــــى  آمــ
ــكـــن ضــد  ــا لــــم تـ ــهــ لــــثــــورة الــــســــوريــــن، أنــ
السلطة االستبدادية القائمة فحسب، بل 
من  اختزنته  بما  بأكملها،  مــرحــلــٍة  ضــد 
قوى وشخصيات وأيديولوجيات. لذلك، 
رأى أن عماد الثورة هم األجيال الشابة، 
على النقيض من تلك الديناصورات التي 
أرادت أن تأكل زمن غيرها، بعد أن أكلها 
يتحول  أن  غريبا  أليس  ولفظها.  ها 

ُ
زمن

كـــثـــيـــرون مـــن أهــــل الــثــقــافــة والــســيــاســة، 
إلى مجرد الهثن  الثورة،  خال سنوات 
وراء اإلعام أو اللقاءات مع سفراء الدول 
ومندوبيها؟!. ال عجب في ذلك، فالصغار 
والفارغون هذا سعيهم واهتمامهم، فيما 
خطواتهم  يحسبون  واملمتلئون  الكبار 
باتزان. وال عجب إذًا أن نقول: هم راحلون 

وحسن العودات باٍق.
الــعــودات عن أبناء جيله  يختلف حسن 
فــي أنــه يــتــجــاوز نفسه بــاســتــمــرار، فيما 
وأكلت  معينٍة،  مرحلٍة  عند  ــروا 

ّ
تــخــث هــم 

إنه  ــام.  ــ األيــديــولــوجــيــات واألوهـ عقولهم 
أخطأ  أنــه  يعتقد  عندما  االعــتــذار،  يتقن 
فــي أمــٍر أو تقديٍر مــا، وكثيرًا مــا يسمعه 
املـــــرء، يــقــول »كــنــت أهــبــل فـــي لــحــظــٍة من 
يقولها  ال  العبارة  هــذه  مثل  اللحظات«. 

إال كل ممتلئ وحقيقي.
ــتـــهـــدًا ومــــواظــــبــــا عـــلـــى الــعــمــل  كــــــان مـــجـ
والكتابة، حتى في لحظات املوت. أنهكته 
لم  لكنهما  األخــيــرة،  السنوات  في  عيناه 
تمنعا عقله وروحه من متابعة كل شيء، 
ابة، ويسنده عناد عجيب. 

ّ
تحّركه روح وث

قائل هم من يستطيعون االستمرار في 
الــكــتــابــة، وهــم يــعــرفــون أنــهــم سيفارقون 
الــحــيــاة قــريــبــا. هـــذه مــن ســمــات األنــبــيــاء 
باألجيال  يؤمنون  الذين  أولئك  فحسب، 
تجاهها.  بواجبهم  ويشعرون  الجديدة، 
ــه كــالــفــارس الــنــبــيــل الــــذي يــظــل يقاتل  إنـ
يدفعه  ال  فـــارس  األخــيــرة،  اللحظة  حتى 
اقــتــراب املـــوت نحو الــضــرب فــي املناطق 

املمنوعة.
الــتــوافــق واالخــتــاف معه فــي الفكر  قبل 
والــــســــيــــاســــة، هــــنــــاك حــــســــن الـــــعـــــودات 
ــــذي يــجــعــلــك تــحــّبــه، وتــشــعــر  اإلنـــســـان الـ
بدفئه وصدقه في كل لحظة. ال أملك إال 

عبد اللطيف السعدون

ــربـــي  ــعـ ــنــــي صــــديــــق عـــــن املــــــــــــرادف الـ ــألــ ســ
الــــذي كـــان قــد أطــلــقــه بــاتــريــك  للمصطلح، 
كــوكــبــورن، مــراســل صحيفة اإلنــدبــنــدنــت، 
ــي الــــــعــــــراق، وهــــــو »حـــكـــم  ــ عـــلـــى الـــحـــكـــم فـ
 Institutionalised( كـــلـــيـــبـــتـــوقـــراطـــي« 
عــلــى  ــــر  آخـ صـــديـــق  أورد   .)Kleptocracy
»فـــيـــســـبـــوك« عــــبــــارة »حـــكـــومـــة لـــصـــوص« 
ــتــــهــــدت فــي  ــلــــداللــــة عـــلـــى املـــصـــطـــلـــح. اجــ لــ
القول إن املعنى العربي األقــرب هو »حكم 
لــصــوص مــحــتــرفــن يــجــعــلــون  مـــن ســرقــة 
 مــؤســســاتــيــا مــنــظــمــا«، 

ً
ــــروة الــبــلــد عـــمـــا ثـ

 أمــامــنــا على 
ً
وتــبــدو هـــذه الـــصـــورة مــاثــلــة

أرض الـــواقـــع الــعــراقــي، عــلــى مـــدى دزيــنــة 
السنن التي أعقبت الغزو األميركي، وهي 
التي جعلت العراق ينحدر إلى ذيل قائمة 

الدول األكثر فسادًا في العالم.
 بــالــرجــوع إلـــى أرشـــيـــف كـــوكـــبـــورن، وهــو 
الــــذي خــبــر الـــعـــراق واخــتــبــره، وكــتــب عنه 
أكثر من كتاب، ومقاالت عديدة، على مدى 
 لصحيفته في 

ً
ســنــوات مــن عمله مــراســا

املنطقة، نــجــده يــؤشــر فــي أكــثــر مــن مقالٍة 
إلـــــى أن الـــفـــســـاد عـــقـــد حــــيــــاة الــــنــــاس فــي 
الــعــراق، وسّمم أجــواءهــم. تكاد الحكايات 
الــتــي يــرويــهــا ال تــصــّدق، وهــي وإن كانت 
ترجع إلى السنوات العشر األولى من عمر 
الــغــزو، إال أننا نجدها مــا تــزال ماثلة في 
طـــول الـــبـــاد وعــرضــهــا، ومـــا قــالــه نــاشــط 
سياسي عراقي ملراسل »اإلندبندنت« قبل 
 
ْ
ســنــوات هــو نفسه مــا نسمعه الــيــوم: »إن
الجيش،  فــي  على عمل  الحصول  حــاولــت 
وإذا  تــدفــع،  أن  عليك  املــدنــيــة،  اإلدارات  أو 
ــان الـــقـــدر قـــد أودى بـــك إلـــى الــســجــن، لن  كـ
تـــدفـــع،  أن  دون  مــــن  تـــخـــرج  أن  تــســتــطــيــع 
تــك،  ــرج الــقــاضــي عــنــك لــبــراء وحــتــى لـــو أفــ
إلنــجــاز معاملة خــروجــك،  تــدفــع  أن  عليك 
 عليَك 

َ
ــرًا، فــقــد يــلــقــي الــقــبــض ــو كــنــت حــ ولـ

 دفعوا من عشرة إلى خمسن ألف 
ٌ
ضباط

دوالر، ثــمــن شــــراء مــنــاصــبــهــم الــوظــيــفــيــة، 
ويحتاجون السترجاع أموالهم«. 

ــــيء فــــي الــــعــــراق )املــــحــــّرر(  أضـــحـــى كــــل شـ
الناس  أن بعض  إلــى درجـــة  للبيع،   

ً
قــابــا

الــعــاديــن، أو املــوظــفــن الــصــغــار، تحولوا 
ــام، بــحــكــم الـــواقـــع  ــعــ ــّراق لـــلـــمـــال الــ ــ ــ ــــى سـ إلـ
لم  ابــتــزاٍز  أساليب  وابتدعوا  بهم،  املحيط 
تعرف في عهود سابقة. سجن كان عليه 
إلــى سجانه، ليسمح  أن يدفع مائة دوالر 

إلـــى رفـــض اســتــخــدام اإلرهـــــاب ضـــد دول 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ أخـــــــــرى، وإلـــــــى تـــفـــكـــيـــك الـ
لــــإرهــــاب حــيــث تـــوجـــد، والـــقـــطـــع مـــع أي 
نــــوٍع مـــن الـــدعـــم والــتــمــويــل املـــتـــوّجـــه إلــى 
اإلرهابين، كما دعا البيان أيضا إلى عدم 
فوق  إرهــابــيــٍة  بــارتــكــاب عمليات  السماح 
أراضي دول ضد دول أخرى، وإلى تقديم 
العدالة«.  إلــى  اإلرهابية  األعمال  مرتكبي 
ويــبــدو أن دلــهــي افــتــرضــت فــي مضامن 
فقد  باكستان،  إشــارة ضمنية عن  البيان 
ابتهجت وسائل اإلعــام الهندية به، غير 
أن املسؤولن السعودين كانوا يؤشرون، 
ــريـــك  ــان، إلـــــــى إيــــــــــــران، أي الـــشـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
االستراتيجي والتجاري الرئيسي للهند.

توقعاتها.  في   
ً
قليا الهند  بالغت  وهنا، 

تتهم  أن  السعودية  للعربية  يمكن  فكيف 
باكستان بتمويل اإلرهــاب، في حن أنها 
شريك رسمي للرياض في تحالفها الذي 

يضم 34 دولة. 
ــات الـــســـعـــوديـــة  ــعــــاقــ ــإن الــ ــ ــيـــر، فــ ــتـــذكـ ــلـ ولـ
الباكستانية كانت، وال تزال، مزدهرة منذ 
ســنــة 1940. ولــيــس بــعــيــدًا عـــن تــاريــخــنــا 
تقوده  الـــذي  التحالف  عــرض  فقد  الــيــوم، 
الباكستاني  الجيش  قائد  على  الــريــاض 
املــتــقــاعــد، الــجــنــرال راحــيــل شــريــف، قيادة 
ــيــــة مـــتـــعـــّددة  الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة اإلســــامــ
الــجــنــســيــات. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــلــه، 
تــحــاول الــهــنــد أن تــتــخــذ مــوقــفــا مــحــايــدًا، 

وقبل  طــهــران.  العاقات مع  وكذلك مسار 
ــظـــرت كــــل مــن  أيــــــام مــــن زيـــــــارة مـــــــودي، حـ
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والـــواليـــات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة جــمــاعــات ذات صلة 
في  بما  العاملي،  الصعيد  على  بــاإلرهــاب 
ذلــــك الــجــمــاعــة املــســلــحــة »لــشــكــر طــيــبــة« 
»كــشــمــيــر الــســلــفــيــة«؛ وهــــذا ما  الــتــابــعــة لـــ
ــفـــاؤاًل كــثــيــرًا فـــي أوســـــاط حاكمة  أشــــاع تـ
مــا يــضــر باكستان  نــيــودلــهــي، إال أن  فــي 
ــلـــتـــجـــارة  ــو الــــتــــطــــور املـــــتـــــزايـــــد لـ ــ ــا هــ ــقــ حــ
واالســتــثــمــارات الــســعــوديــة الــهــنــديــة. فقد 
ظاهرة  بأعمال  الهندية  الــســفــارات  قامت 
فـــي فــتــح مـــجـــاالت الـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار 
وتــصــديــر الــيــد الــعــامــلــة فــي دول مجلس 

هندية،  ملزاعم  ووفقا  الخليجي.  التعاون 
اململكة وحدها  العاملة في  اليد  فإن عدد 
يرتفع إلى 2.9 مليون، أي ما يعادل تقريبا 
ــنـــاك. وقــد  الـــيـــد الــعــامــلــة الــبــاكــســتــانــيــة هـ
ارتــفــعــت حصة الهند مــن الــصــادرات إلى 
العقد  منتصف  منذ  ثابت  بشكل  اململكة 
املــاضــي، وازدهـــرت في السنوات الخمس 

املاضية.  
مــا يــشــّوه صــورة الــســفــارات الباكستانية 
ــّدون بـــأنـــفـــســـهـــم،  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ هــــنــــاك الــــســــفــــراء املـ
ــن نــــــــادرًا مــــا يـــقـــومـــون بـــمـــبـــادرات  ــ ــذيـ ــ والـ
ــنــــن. وفـــي  ــفـــعـــال مــــع املــــواطــ لـــلـــتـــواصـــل الـ
االهتمام  كل  استنفدت  باكستان  أن  حن 
ــّدديـــن واإلرهــــابــــيــــن،  ــتـــشـ فــــي مـــحـــاربـــة املـ
فـــإن نصيبها مــن الــتــجــارة لــم يــتــنــام في 
أن  كما  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول 
ــــورة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة إلســـام  صـ
الداخلية  املشادات  أبــاد متشوهة، بسبب 
والرسميات وأجندات السفراء الشخصية. 
الدبلوماسية  الهند  بعثات  تنشط  فيما 
أهــــداف سياسية طويلة  إنــجــاز  مــن أجـــل 

وقصيرة املدى. 
الــخــلــيــج  تـــمـــنـــح دول  ــم  ــ لـ وبـــشـــكـــل عـــــــام، 
ــع الــهــنــد  بـــاكـــســـتـــان مـــكـــانـــة مـــتـــســـاويـــة مــ
فـــي الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة، 
إســام  نعم،  »التفضيلية«.  تتجلى  وهنا 
أبــاد دائــمــا مطلوبة عند وجــود أي أزمــة، 
أو تــهــديــد خـــارجـــي، لــكــن الــثــمــار تسقط 

فــي الــجــانــب الــهــنــدي بــكــثــافــة. وباكستان 
قوية عسكريا.  لكنها  اقتصاديا،  ضعيفة 
الــخــلــيــج  ودول  لــلــســعــوديــن،  يــمــكــن  وال 
استرضاء  في  بعيدًا  يذهبوا  أن  األخـــرى، 
الوقت لربط ميناء  الغرب. حــان  أو  الهند 
جوادر الباكستاني مع خط أنابيب لتوفير 
الــنــفــط، لــيــس فــقــط ألحـــد الــحــلــفــاء، ولــكــن 
على طول الطريق إلى الصن. وإلى جانب 
العرب، استراتيجيا،  ذلك، يتموضع بحر 
على الساحل املقابل للصناعة السعودية، 
لكي يتم تشغيله بقوة عاملة بتكلفة أقل. 
هذه هي الفرص التي تنتظر استغالها، 
تغلغل  الحــتــواء  ماسة  بحاجة  فالرياض 
إيــران الناعم في باكستان، مثل أي مكان 

آخر في العالم اإلسامي. 
بإيجاز شديد، فإن احتمال اتجاه اململكة 
الــهــنــد، وإخــال  الــســعــوديــة نحو  العربية 
ــع بـــاكـــســـتـــان فــــي املــســتــقــبــل  عـــاقـــاتـــهـــا مــ
يربطهما  وإيـــران  فالهند  للغاية.  ضئيل 
تــعــاون عميق على مــحــاور مــتــعــددة. لــذا، 
ــة دلــهــي  ــالـ ــن يــســتــطــيــع الـــســـعـــوديـــون إمـ لـ
لــصــالــحــهــم، حــتــى وإن رغـــبـــوا فـــي ذلـــك. 
وفي الوقت نفسه، ال تستطيع إسام أباد 
حــفــظ الــعــاقــات عــلــى أســــاس املــشــاعــر أو 
التضامن اإلسامي. لذلك، قد تكون أبسط 
األمثل  الحماية  جــدار  اقتصادية  عاقات 

لكا الطرفن. 
)صحفي باكستاني استقصائي(

طلق عليها اسم »عملية 
ُ
1984، في عملية أ

مــوســى«. وفــي أوائـــل 1985، ووفــق عملية 
اســـم »عملية ســبــأ«،  طــلــق عليها 

ُ
أ أخــــرى، 

تم تهجير مجموعاٍت أخــرى من الفاشا، 
حتى بلغ عــددهــم أكثر مــن 25 ألــفــا، وذلــك 
الرئيس  نــائــب  األب  بـــوش  جـــورج  بفضل 
ــــذي زار الــخــرطــوم  األمـــيـــركـــي وقــتــئــذ، والــ
ــمـــان  ــري، وتــــأكــــيــــد الـــضـ ــيــ ــمــ ــنــ ــة الــ ــأنـ ــمـ ــطـ لـ
النميري  وافــق  العملية.  لنجاح  األميركي 
بشرط عدم توجه الطائرات األميركية التي 
أبيب مباشرة،  تل  إلــى  املهاجرين  ستنقل 
بل عبر مدينة أخرى. وعبر مطار مهجور 
في شرق السودان بالقرب من مراكز تجمع 
الـــفـــاشـــا، تــمــكــنــت املـــخـــابـــرات األمــيــركــيــة 
ونقلتهم  العملية،  تنفيذ  مــن  وعــمــاؤهــا 
طـــائـــرات عــســكــريــة أمــيــركــيــة مــبــاشــرة إلــى 
مطار عسكري إسرائيلي في منطقة النقب. 
كـــانـــت تــلــك هـــى الــعــمــلــيــات الـــتـــى أشــرفــت 
عــلــيــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــكــل مباشر 
فــي عهد الرئيس األســبــق رونــالــد ريــغــان. 
وثمنا فوريا لهذه العملية، زادت املعونات 
االقتصادية للسودان، حيث بلغت في عام 
مــلــيــون دوالر،  أربــعــمــائــة  مـــن  أكــثــر   1985
بينما بلغت املعونات العسكرية في ثاث 

سنوات أكثر من ثاثمائة مليون دوالر. 
نميري  للرئيس  الخيانة  تهمة  وبتوجيه 
ملشاركته فــى تــوطــن 25 ألــف يــهــودي فى 
وبن  بينه  الهوة  اتسعت  فلسطن،  أرض 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الــــذي اســتــنــكــر فــعــلــه، 
واعتبر جملة عاقات النميري املشبوهة، 
األميركية  السياسة  لخدمة  منه  محاولة 
، بل 

ً
في املنطقة. ولم يمهله الشعب طويا
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الــذي ربما تقاضاه  إلــى الثمن  وبــالــعــودة 
ــه عــلــى الــرغــم مــمــا ذكــرتــه 

ّ
الــحــوثــيــون، فــإن

ــعـــوت أحـــــرنـــــوت، ووســـائـــل  صــحــيــفــة يـــديـ
 إســرائــيــل دفــعــت أمــــوااًل 

ّ
إعــــام عــربــيــة، إن

 
ّ
ــإن ــلـــحـــة، فــ لـــلـــحـــوثـــيـــن، وزودتـــــهـــــم بـــاألسـ
 من ذلك قد يكون صفقة 

ً
الثمن األكثر قيمة

ــرى. تــلــك الــصــفــقــة املــتــوقــعــة يــمــكــن أن  ــ أخــ
تتكئ عــلــى مــا ُعـــرف عــن أمــيــركــا والــكــيــان 
الصهيوني والحوثين معا من توافٍق في 
 ،

ً
مفتوحة سياقاتها  تــبــدو  مصالح  إدارة 

النكتة  يــمــزج  تــحــدثــنــا،  كلما  أن أضــحــك 
العميقة. وفي خلفية  وبالفكرة  باملأساة 
، ال يمكن إال 

ً
الحديث، تجد روحا صادقة

ما  نــادرًا  اختلفت معه.  رها مهما  تقدِّ أن 
أحفظ النكات، لكن نكات حسن العودات 

نسى.
ُ
ال ت

حسن  عــن  الثورية  صفة  بعضهم  ينزع 
الــــعــــودات، بــاالعــتــمــاد عــلــى مــقــايــيــســهــم 
ــتـــي تــشــوبــهــا ألـــــف شـــائـــبـــة. لـــيـــس أبـــو  الـ
ــا عــنــدمــا يـــكـــون املــقــصــود  ــلـــدون ثـــوريـ خـ
والشتائم،  والجعجعة  الصراخ  بالثورة 
 ســــويــــة بــــن الــــثــــورة 

ً
فـــهـــو يـــبـــنـــي عــــاقــــة

والسياسة، جذريٌّ في مواقفه، ال تنقصه 
الـــجـــرأة والـــوقـــاحـــة، عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 
حاجة إليهما، لكنه يؤمن، وهو محق، أن 
إلى  واملستند  الصائب،  السياسي  األداء 

املعرفة، هو الذي يخدم ثورة السورين.
بــعــد وفـــاتـــه، كــتــبــت عــنــه قــــوى وهــيــئــاٌت 
أكثره  جــاء  عــديــدة،  وشخصياٌت سورية 
في إطــار الواجب، خصوصا أنني أعرف 
أنــه ال يــوّدهــم فــي الحقيقة، بــل كثيرًا ما 
عــّبــر عـــن انــزعــاجــه مـــن بــعــضــهــم، بسبب 
»قــلــة  أو  ــم«  ــهـ ــتـ ــازيـ ــهـ ــتـ »انـ أو  »هـــبـــلـــهـــم« 
ــد تــعــبــيــره، خــصــوصــا  عــقــلــهــم«، عــلــى حـ
أن مــن هـــؤالء مــن أرادوه، بشكل أو آخــر، 
ومواقفهم  انحطاطهم  على  زور  شــاهــد 

وممارساتهم البائسة. 
كلنا يــعــلــم، الـــيـــوم، أن وجـــود املـــرء فــي أي 
أنها  يعني  ال  »مــعــارضــة«  سياسية  هيئة 
بــالــضــرورة،  كليا  عنه  ر  تعبِّ أو  تستنفده، 
فــشــخــصــيــات كــثــيــرة عــمــلــت تــحــت عــنــوان 
 فـــي تــقــلــيــل الــخــســائــر 

ً
»لــعــل وعـــســـى« أمــــا

 بما هو موجود. 
ً
قناعة ــرار، وليس  واألضـ

ــي بـــدايـــات  ــرًا، فــ ــيـ ــثـ ــلــــدون كـ المـــنـــي أبـــــو خــ
الثورة، على ابتعادي من أجواء املعارضة 
التقليدية والهيئات واملجالس واالئتافات 
الـــتـــي تــشــكــلــت، ثـــم شــــّد عــلــى يــــدي بــقــوة: 

»حسنا فعلت«. وهكذا فعل فيما بعد.

ومقاول  السجن،  حمام  في  باالغتسال  له 
ــتــــرول مـــدفـــون  بــ ــبــــوب  شـــّيـــد داره عـــنـــد أنــ
النفط  فــي اســتــخــراج  فــي األرض، وشــــرع 

وشحنه، وبيعه لحسابه الخاص.
وأضـــيـــف مـــا أفـــادنـــي بـــه قـــريـــب: لــلــمــواطــن 
أيــضــا، حيث ال تعطى رخصة  املــيــت ثمن 

دفن الجثة، إال بعد دفع املقسوم. 
ثمة حكايات أخرى عن السياسين ورجال 
ــة، اخــتــبــرهــا كــوكــبــورن فــي زيــاراتــه  الـــدولـ
املنتفعون  هــؤالء  يعيش  بــغــداد.  املتعددة 
 ،

ً
 بـــــاذخـــــة

ً
مـــــن الــــحــــكــــم حــــيــــاة أســـــطـــــوريـــــة

الــخــضــراء،  املنطقة  جــــدران  وراء  متخفن 
وال يــظــهــرون فــي شــــوارع بــغــداد إال وهــم 
مــتــنــقــلــون فـــي مـــواكـــب مــســلــحــة، ومــعــظــم 
األموال التي اختلسوها ذهبت إلى خارج 
الـــبـــاد، فــيــمــا عــــدا بــقــيــة صــغــيــرة حفظت 
حقائب  احتوتها  أو  املحلية،  الــبــنــوك  فــي 
الســتــثــمــارهــا فـــي تـــجـــارة الـــعـــقـــار، طــريــقــا 

لغسيلها.
الــذي مّكن هــؤالء السياسين من  لكن، ما 
الــنــحــو؟ يقّدم  اســتــمــرار حكمهم على هــذا 
كوكبورن نوري املالكي مثااًل، عندما كان 
ــــذي اتــبــعــه  عــلــى رأس الــســلــطــة. املــنــهــج الـ
يكمن في تخصيص عقود ومقاوالٍت إلى 
مسانديه ومعارفه، وحتى إلى معارضيه، 
حيث يسعى إلى كسبهم إلى جانبه، ليست 
هذه نهاية الحكاية، حيث أن املنتفعن من 
كرمه إذا ما فــّكــروا في الــخــروج عن الخط 
ــم، ســـيـــكـــونـــون مـــهـــّدديـــن  ــهـ ــه لـ ــمـ الــــــذي رسـ

بالكشف عنهم وإحالتهم إلى القضاء.
 قال مراقب لكوكبورن إن املالكي يشبه، في 
مسلكه، إدغار هوفر مدير مكتب التحقيق 
الفيدرالي األميركي الراحل، الذي بقي في 
منصبه نحو نصف قرن، وكان الشخصية 
ــــرف بــاســتــخــدامــه  ــــوى فـــي الـــبـــاد، وعـ األقــ
ــفـــات وســـيـــلـــة ابــــتــــزاز وتـــهـــديـــد، لــيــس  ــلـ املـ
ملناوئيه فقط، وإنما أيضا ملسانديه الذين 

قد يخرجون على طاعته.
ــال »الــنــخــبــة« الــعــراقــيــة الــحــاكــمــة  ــ كـــل رجـ
يفعلون ما فعله املالكي، ويتبادلون التهم 
شعورهم  عــنــد  يــتــوّحــدون  لكنهم  بينهم، 
بــالــخــطــر. هــنــا تــذهــب كـــل وعــــود الــقــضــاء 
عــلــى الـــفـــســـاد فـــي مــهــب الــــريــــح، وتــصــبــح 
إعــادة تشكيل نظام الحكم أمــرًا أقــرب إلى 
املستحيل، خصوصا وأن الهيئات املكلفة 
قانونا بمواجهة الفساد أزيلت أنيابها، أو 

همشت، أو أرهبت.
)كاتب عراقي(

نــوعــا مــن فك  لــبــق،  يمكن تفسيره، بشكل 
الـــربـــاط مـــع بــاكــســتــان، لــكــنــه، فـــي الــوقــت 
كبيرة  دعــم  قاعدة  لحشد   

ٌ
محاولة نفسه، 

في الشرق األوسط، من أجل التوصل إلى 
صيغٍة مــع مجلس األمــن الــدولــي. ومهما 
تكن الحقيقة، فإن البيان املشترك سُيستغل 
باكستان،  الغضب ضــد  أجــل تسييج  مــن 
داخــل  سياسية  مكاسب  تحقيق  بــغــرض 
الــهــنــد. ولــكــن، مــا يــبــدو »تــصــورًا مشتركا 
لإرهاب« ليس بالضبط كذلك. ألنه، وإلى 
ــعــت الــريــاض ودلــهــي على 

ّ
جــانــب ذلـــك، وق

اتفاقياٍت تتضمن مسائل متعلقة  خمس 
بــتــمــويــل اإلرهـــــاب، وتــشــجــيــع االســتــثــمــار 
املتبادل، ورعاية العمال الهنود، والحفاظ 

على التراث، وتوحيد املنتجات.
ــم مـــحـــلـــلـــن يــــــّدعــــــي أن  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ وخــــــافــــــا لـ
ــكــــون مـــــع الــــهــــنــــد، وأن  ــتــ الــــســــعــــوديــــة ســ
بــاكــســتــان ســتــنــفــصــل عـــن إيـــــــران، فــــإن ال 
فــي منطق  القبيل يتحقق  شـــيء مــن هـــذا 
الدبلوماسية الذي عوض أن يلغي اآلخر، 
فــإنــه يسعى إلـــى تحقيق أقــصــى قـــدر من 

املصلحة الذاتية. 
وهكذا، لم تكن زيارة ناريندا مودي لتضر 
بـــالـــعـــاقـــات بـــن إســـــام أبـــــاد والــــريــــاض. 
وتتوفر جارة باكستان الشرقية وزعيمها 
عــلــى رأس مــــال مــــحــــدود، خــصــوصــا في 
الــســعــوديــة، حــيــث ال يــمــكــن تــجــاهــل دور 
دلهي التاريخي في أثناء الحرب الباردة، 

في الوقت الحالي، على احتماالت عديدة. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم اإلعــــان عــن صيغة 
ــتـــي تـــمـــت بــمــوجــبــهــا عــمــلــيــة  الـــتـــســـويـــة الـ
 مــــن املـــحـــتـــمـــل أن تــكــون 

ّ
الـــتـــهـــجـــيـــر، فـــــــإن

األميركية للضغوط على  اإلدارة  ممارسة 
ــال حــلــف صالح  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، إلدخــ

والحوثين في مشهد السلطة املقبل.
ومثلما رّوجــت السينما األميركية مظالم 
الـــيـــهـــود الــــتــــي ال تــنــتــهــي فــــي مــخــيــلــتــهــا 
الــفــنــيــة، قـــد تــجــد هــــذه املـــــادة األكـــثـــر ثـــراء 
ــق قصة وصــول هــؤالء 

ّ
صالحة لفيلم يــوث

فلسطن،  إلــى  األخيرين  اليمنين  اليهود 
 في حوزتهم مخطوطة من 

ّ
خصوصا وأن

أقدم نسخ التوراة. وعلى ما ذكر مؤرخون، 
 الوجود اليهودي في اليمن ُيعتبر أحد 

ّ
فإن

أقـــدم مــواطــن الــيــهــود فــي الــعــالــم، واألكــثــر 
 
ً
فضا الثقافي،  بإرثهم  واحتفاظا  تــشــّددًا 

القديمة،  العبرية  باللهجة  احتفاظهم  عن 
واألقــــرب إلـــى طــائــفــة األشــكــنــاز املــتــشــّددة، 

والتي ال تعترف بالصهيونية.
 سابق 

ٌ
قد يحدث هذا مثلما حدث توثيق

السودان، في نقطة  اليهودي في  للوجود 
نقطة  وهــي  النيلن،  مقرن  عند  تمركزهم 
التقاء النيل األزرق واألبيض في الخرطوم. 
فباإلضافة إلى ما أوردوه في كتبهم التي 
نشروها فيما بعد، كان هناك إنتاج الفيلم 
ــر عــام 2013،  تــم بثه أواخـ الـــذي  الوثائقي 
وأخذ اسم نقطة االقتران هذه فجاء اسمه 

بلة في التاريخ«.
ُ
»اليهود وأطول ق

)كاتبة سودانية(  

مــــع حـــســـن الــــــعــــــودات، يــــكــــون املـــــــرء فــي 
 عــن كونه 

ً
الــتــاريــخ، فضا حضرة جالة 

مــمــتــلــئــا بــقــصــص الــبــســطــاء مـــن الــنــاس، 
يــذكــرهــا بــشــغــف، ويــعــتــمــدهــا كــثــيــرًا في 

قراءة الواقع. 
ع، بعيدا من التواضع 

ّ
متواضع با تصن

املـــــرضـــــي الــــــــذي يــــخــــتــــّص بـــــه »الــــيــــســــار 
الــعــربــي« عــمــومــا الـــذي انــفــجــر تــواضــُعــه 
ــثــــورة. مع  احـــتـــقـــارًا لــلــبــشــر فـــي لــحــظــة الــ
أبي خلدون، يعشق املرء العروبة. عروبة 
حــضــاريــة وثقافية بــا أوهـــام عــن الــذات 
ــاء، وبــا  واآلخــــــر، وبــــا اســـتـــبـــداد وإقــــصــ

ادعاءات وخطابات رنانة. 
اعتقلنا معا في مايو/ أيار 2005 ثمانية 
أيــــــام، إثــــر تــخــطــيــطــنــا املـــشـــتـــرك، إضــافــة 
إلى الصديق علي العبدلله، لندوة حول 
ــذاك.  ــــاح الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة آنــ اإلصـ
حسن  روح  يعتقل  أن  يستطيع  أحـــد  ال 
يقّص  الفترة  تلك  أمــضــى  فقد  الــعــودات، 
علينا الحكايات التي تجعل املرء ينفجر 

ضاحكا. 
أذكر أيضا كيف ضحك من قلبه في أثناء 
اعتصامنا أمام القصر العدلي في دمشق 
في مارس/ آذار 2005، عندما هجم عليه 
ــد شـــبـــاب املــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة الـــذيـــن  ــ أحـ
جلبتهم أجهزة األمن لتفريق االعتصام. 
: أنــــت عميل 

ً
ــا ــائـ ــاب، قـ خــاطــبــه ذلــــك الـــشـ

لــإمــبــريــالــيــة، فــكــاد أبـــو خــلــدون يختنق 
مـــن كــثــرة الــضــحــك، فــيــمــا ُدهــــش الــشــاب 
من جوابه بلهجٍة حورانيٍة تزيد إجابته 
الصادمة متعة: »أنا لو طالع بيدي أصير 
عميل لإمبريالية ما قّصرت، إنت مفكر 
عندهم،  عميل  يصير  واحــد  أي  بيقبلوا 

شو بدهم بواحد مثلي«.
اعتدت سماع صوته، كلما غادر دمشق، 
 
ّ
فقد كــان يتصل بــي، ويستفيض في بث

آالمــــه وشـــجـــونـــه. كــــان مــتــأملــا جــــدًا تــجــاه 
أحـــوال أصــدقــائــه، وكيف أصبحوا خال 
السنوات األخيرة واملحطات التي وصلوا 
إليها. لم يــتــرّدد أبــدًا في سنوات ما قبل 
الثورة في مساعدة أصدقائه، خصوصا 

عندما ُيلقى بهم في املعتقات. 
عرفت، أخيرًا، أن حالته الصحية تدهورت 
بــاســل، وحــاولــت  ســريــعــا، اتصلت بابنه 
ــه مــــــرات عــــــدة، لـــكـــن الــشــبــكــة  االتــــصــــال بــ
»الحكيمة« في دمشق لم تسعفني. كثيرًا 
مـــا جـــالـــت فـــي خـــاطـــري عـــــودة ســهــرتــنــا 
الــشــهــريــة املــعــتــادة فـــي مــنــزلــي مـــع بقية 
األصــــــدقــــــاء. رجـــــــال يـــرحـــلـــون فــتــبــكــيــهــم 
ــلــــون فــيــبــكــيــهــم  ــرحــ ــم، ورجـــــــــال يــ ــ ــرهــ ــ أســ
فيبكيهم  يـــرحـــلـــون  ورجــــــال  ــاء،  ــ ــدقـ ــ األصـ
الوطن... سورية اليوم تبكي أحد رجالها 
وغائبا،  حاضرًا  عليك  ســام  املحترمن. 
يا أبا خلدون، فقد كنت كبيرًا في حياتك، 

وستشمخ كثيرًا بعد الغياب.
)كاتب سوري(

هل تغيّر زيارة مودي السعودية شيئًا؟

صفقة الحوثيين وإسرائيل

حسين العودات.. آخر الرجال المحترمين

لصوص محترفون 
يديرون دولة

إسالم أباد دائمًا 
مطلوبة عند وجود 

أي أزمة أو تهديد 
خارجي

ذكرت »يديعوت 
أحرنوت« أن السلطات 

في إسرائيل دفعت 
أمواًال للحوثيين

ينزع بعضهم صفة 
الثورية عن حسين 

العودات باالعتماد 
على مقاييسهم 
التي تشوبها ألف 

شائبة

آراء

توفيق بوعشرين

لم يجد محمد عبادي مرشد جماعة العدل واإلحسان )كبرى الحركات اإلسالمية في 
املغرب( موضوعًا لحشد همم األتباع وإنعاش ذاكرتهم الدينية سوى بعث مشروع 
الجماعة منذ  يــراود  الــذي  الحلم  النبوة(، وضـــرورة إحياء هــذا  )الخالفة على منهاج 

أربعني سنة. 
رأى عبادي، في شريط مصور، أن إقامة الخالفة على منهاج النبوة فريضة الفرائض، 
ومقصد املقاصد، األمس واليوم وغدًا. واستدل على ذلك بإجماع فقهاء القرون األولى 
 بها يقوم الدين، وتنعقد 

ً
الذين رأوا في وجوب قيام دولة واحدة لكل املسلمني فريضة

املصلحة، وترفع راية اإلسالم في وجه أعدائه، ودليله في ذلك قول عمر بن الخطاب، 
وهو على فراش املوت )إذا بقي مخالف لإلمام بعد ثالثة أيام فاضربوا عنقه(. وعلق 
قائد »العدل واإلحسان« بالقول )ولم يخالف أحد من الصحابة عمر بن الخطاب، وهذا 
دليل على إجماع الصحابة على ضرورة تنصيب اإلمام الواحد وجمع شمل األمة في 
دولة واحدة(، ثم طاف صاحبنا على أقوال علماء السلف، من املاوردي إلى ابن حزم 
إلى الجويني إلى املتأخرين، رافعا شعار إحياء الخالفة اإلسالمية على منهاج النبوة 
التي على رأسها أمير واحد للمؤمنني، يدين له مليار و700 مليون مسلم اليوم بالطاعة 

والوالء. واستشهد بالحديث النبوي: إذا بويع لخليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما.
كيف سننصب هذا اإلمــام على 44 دولــة إسالمية اليوم؟ وكيف نسقط الحدود بني 
هذه الدول املسجلة في )الشهر العقاري( في األمم املتحدة ؟ وماذا نفعل مع ماليني 
املسلمني الذين يعيشون في دول غير إسالمية في الصني والهند وأوروبــا وأميركا 
وروسيا، هل نطلب منهم الهجرة من بالد الكفر وتــرك أموالهم ووظائفهم هناك، أم 
حمل السالح وإقامة دولة اإلسالم حيث يعيشون ضدًا على األغلبية؟ ثم إذا أقنعنا 
مليارا وأكثر من نصف مليار مسلم بضرورة الدخول إلى خيمة الخالفة الجديدة، 
كيف نقنع 44 ملكًا وأميرًا ورئيسًا بترك السلطة، وتسليم بلدانهم وثرواتها وحدودها 

ومقعدها في األمم املتحدة إلى أمير الدولة اإلسالمية الجديدة؟
الذين ردوا عليه  من سوء حظ الشيخ عبادي أن مواطني جمهورية »فيسبوك« هم 
بالنكتة والسخرية، اقترحوا عليه التوجه إلى أقرب وكالة أسفار، وأخذ تذكرة سفر 
إلــى الــعــراق، وااللــتــحــاق بالبغدادي الـــذي أعلن دولـــة اإلســـالم فــي املــوصــل. واستنكر 
التي تحتوي على  الصحافيون والحقوقيون واليساريون والليبراليون أفكار الشيخ 
تحريض على القتل والعنف وقطع الرؤوس. وفي النهاية، جرى تصنيف كالم الشيخ 
ينادون  كانوا  الذين  الديمقراطيني  الفضالء  وتحميل  بالداعشية،  شبيهة  خانة  في 

بالحوار اإلسالمي- العلماني مسؤولية التطبيع مع هذا الفكر السلفي املتجاوز.
تسّبب الشيخ بكالمه عن إحياء تراٍث مات وانقضى في إحراٍج شديد لشباب جماعته 
الذين حاولوا، منذ انطالق الربيع العربي، فك الحصار عنها، والتواصل مع اليساريني 
واملثقفني والحقوقيني، ومحاولة تسويق »العدل واإلحسان« حركة إسالمية معتدلة 
 
ً
وديمقراطية، تدافع عن الدولة املدنية. لهذا خرجت الوجوه الشابة في الجماعة محاولة

لتأسيس كونفدرالية  دعـــوة  أنــه  تــأويــل كالمه على  بــإعــادة  الشيخ  مــا كسره  ترميم 
إسالمية، كما االتحاد األوروبي. مشكلة عبادي هي مشكلة آالف علماء املسلمني اليوم 
أن عقولهم وقفت عند القرن األول لإلسالم، وأن جلهم يريد أن يحول التاريخ اإلسالمي 
 على 

ً
إلى عقيدة  دينية، وسياسة السلف إلى وحي رباني، جاعلني من القديم حجة

 على الخلف، ومن النص بابًا موصدًا أمــام العقل، فلكل 
ً
الجديد، ومن السلف سلطة

قديم شرعية، وال أصل لكل جديد بالقديم، إما ابن سفاح أو بدعة وضاللة. .. ليست 
الخالفة اإلسالمية من الدين، بل من شؤون الدنيا، والتدّين مسألة فردية وجماعية، 
الــتــي جعلت لنفسها  الحديثة  الــدولــة  تــمــارس وســط املجتمع بــال تــدخــل تقريبًا مــن 
 ال تتعّداها، ودستورًا ال تتجاوزه، ووظائف تتصل بشؤون الدنيا أكثر مما 

ً
جغرافية

تتصل بشؤون الدين أو األديان في البالد نفسها على قاعدة املواطنة. غاب هذا كله 
عن الشيخ الذي يبدو أنه يعيش مع السلف، وليس بني مواطنيه في هذا العصر، أو أنه 
يعارض السلطة في بلده، فيلجأ إلى تاريخ اإلسالم، عله يجد سالحًا يقاوم به حاضر 

املسلمني... لكن النهاية واحدة، خوف عبادي على اإلسالم يقلق راحة املسلمني.   

صقر أبو فخر

. ففيه اندلعت 
ً
ر البشرية القرَن العشرين كأكثر عصور التاريخ همجية وتقتيال

ّ
ستتذك

الحربان العامليتان األولى والثانية، وجرى تفجير قنبلتني ذريتني بالشعب الياباني، 
والراونديون.  والصرب  والصهيونيون  النازيون  ارتكبها  التي  املجازر  العالم  وشهد 
وهذا القرن هو االبن الطبيعي للرأسمالية املتوحشة التي حملت معها إبادة الهنود 
ــــدول الــفــقــيــرة. لــكــن الــقــرن العشرين  واســتــرقــاق الــســود والــصــراعــات اإلثــنــيــة فــي ال
نفسه شــهــد، فــي املــقــابــل، غـــروب االســتــعــمــار وبــــزوغ عــصــر الــشــعــوب، ونهوضها 
ثّمة  والتقدم والعدالة االجتماعية. خلف 500 سنة من االستعمار،  نحو االستقالل 
500 سنة أخرى من النهضة العلمية واالبتكارات العظيمة في الفكر واألدب والطب، 
 جديدة تحيق بنا اليوم؛ إنها الهمجية 

ً
دشنتها حقبة الثورة الصناعية، غير أن همجية

التي تمارسها الرأسمالية، باسم الحرية والديمقراطية وقيم »العالم الحر«.  
كم هو مخادع مصطلح »العالم الحر« هذا، وكم هم حمقى الذين يؤمنون به. إنه، في 
الحقيقة، العالم الغني وكفى. إن ما نخشاه ليس انتصار قيم العالم الحر، بل هزيمة 
اإلنسان. فإذا كان الكلب األميركي ينفق أكثر من اإلنسان الهندي الفقير، فعلى الدول 
الرأسمالية غمرت  وإذا كانت  الغنية.  الــدول  إلى  تتوقف عن دفع ديونها  أن  الفقيرة 
اإلنسان مرصوٌد  فإن  الكوكبة،  به نحو  والعلم، وســارت  االقتصاد  بقوة  كله  العالم 

للتطلع إلى يوتوبيا إنسانية جديدة، ستكون كوكبية بالضرورة. 
كان العمل عنصرًا من أربعة عناصر، تشكل بنية اإلنتاج الرأسمالي، كما شرحها 
ريكاردو وآدم سميث. وهذه العناصر هي: العمل والرأسمال واألرض والتنظيم. وكانت 
وّزع على الشكل التالي: األجور للعمل، والفائدة للرأسمال، والريع لألرض، 

ُ
األرباح ت

 
ً
واملرتبات للتنظيم. وقد رأت النظرية االقتصادية الكالسيكية في هذه القسمة عدالة
عن  األكمل  التعبير  الرأسمالي  النظام  في  الكالسيكيون  املفكرون  ووجــد  حقيقية، 
العدالة التي انتظرتها اإلنسانية. لكن مفكرًا من طراٍز مختلف، ُيدعى كارل ماركس، 
القرن  لرأسمالية  نقٍد  أعمق  في  خداعها  وفضح  النظريات،  هــذه  تفكيك  من  ن 

ّ
تمك

اإلنسانية،  للعدالة  األكمل  النظام  ليست هي  الرأسمالية  أن  فاستنتج  التاسع عشر، 
بل  يتوقف،  لن  الرأسمالية  اإلنساني في ظل  االغتراب  وإن  للسيطرة،  نظام  بل هي 
م 

ّ
ص منه، ما دامت الرأسمالية تتحك

ّ
سيزداد. وهذا االغتراب ليس في اإلمكان التخل

لعب،  إلــى  العمل  يتحّول  عندما  فقط،  االغــتــراب  إنهاء عصر  ويمكن  البشر.  بحياة 
 لخلق فائض القيمة. 

ً
 عن كونه وسيلة

ّ
ويكف

أخلف التاريخ الالحق في القرن العشرين وعوده، وخابت توقعات كارل ماركس، وما 
 لتفسير املتغّيرات املتسارعة. لكن الجوهر 

ً
عادت أفكار القرن التاسع عشر صالحة

النقدي لتفكير ماركس ما زال هو هو: ال بد من ثورٍة إنسانيٍة كونية تتيح، ألول مرة 
 وحرياٍت غير منقوصة لألفراد، بحيث ينتهي عصر 

ً
 شاملة

ً
في تاريخ البشرية، عدالة

العمل، ويتحول إلى عصر اللعب والبهجة واإلنتاج الوفير وتلبية الحاجات املتسامية 
االجتماعية  بالعالقات  الرأسمالية  فعلت  ماذا  لنَر  متخّيلة.  يوتوبيا  وهذه  لإلنسان، 
هو  للرأسمالية  الرئيس  اإلنــجــاز  إن  املــذهــل.  عصرنا  فــي  والتبادلية  واالقــتــصــاديــة 
اإلحالل الهمجي لآللة محل اإلنسان. وهذا اإلحالل املتمادي حّول حياة الناس إلى 
جحيٍم حقيقي. إنــه االغــتــراب املؤلم في أبشع صــوره اإلنسانية. وفــوق ذلــك، حّولت 
الرأسمالية األفراد الذين يفقدون وظائفهم من عاطلني عن العمل في النظام الرأسمالي 
التقليدي إلى رعاٍع في املدن الكبرى، حيث تتزايد، باضطراد، جرائم القتل والسرقة 
والدعارة واملخدرات... إلخ. ولعل التكفيريني في املدائن الغربية نشأوا في خضم هذه 
العملية التهميشية الطاحنة.  هذه هي الرأسمالية اليوم التي تحاول إعادة صوغ العالم 
على مثالها. صحيح أن العالم يتحول إلى قريٍة صغيرة، لكنه ال يتحول إلى جماعٍة 
منسجمٍة ذات مصالح متآلفة. فالصراعات تــزداد عمقًا، والتفاوت بني َمن يملكون 
 للسيطرة. إنها، بكل وضــوح، 

ً
أداة مصادر الحداثة وأدواتــهــا وَمــن ال يملكون صــار 

سيطرة مطبقة على العالم. وهذا العالم بات عاملًا واحدًا، لكن بهمجيات كثيرة.

عدلي صادق

مثلما ال يصّح أن تكون الديانة ُحجة على معتنقيها، في خطاب من ال يعتنقونها؛ فإن 
النصْيرية واحدة من هذه الديانات، أو املذاهب إن شئنا. مناسبة الحديث هو ظهور تلك 
الرؤية، ذات املنحى الفلسفي والتاريخي التي أسماها أصحابها النصيريون »وثيقة 
اإلصــالح«، وأعربوا من خاللها عن رغبتهم في »عهٍد جديد«، تصبح  فيه املواطنة 
 رغبتهم 

ً
املتساوية التي يوفرها نظام ديمقراطي الضامنة ملستقبل طائفتهم، وملبية

النظام، واهتم بتغذيته،  الذي استثمره  التاريخية  باملظلومية  في مغادرة اإلحساس 
الطائفة وشرط  بتكثيٍف عــاٍل، أربعة عقود. كان يتعّمد لكي يجعل نفسه مؤسسة 
االستثمار  ذلــك  كــان  فقد  الــوجــود،  بفكرة صــراع   

ً
مشبعة إلبقائها  وسببًا  بقائها، 

هو الذي أربك عالقة العلويني بمن حولهم، فيما هم يميلون في أعماقهم إلى عالقٍة 
وطيدة، بغير ارتياب، مع أشقائهم في الوطن وفي الحياة. فأصحاب الوثيقة، الذين 
مظلومية  واعتبروا  أمــرهــم،  ومثقفني، حسموا  من شيوخ  النخبة،  فئة  إلــى  ينتمون 
طائفتهم جزءًا من ماٍض، ال ينبغي أن تكون له ردود أفعال سياسية وأمنية، وال تبّرر 

إيقاع مظلومية أفظع بكثير، بالطائفة األكبر، وبشعب الوطن كله. 
تعيني  تعّمدوا  أن من صاغوها  العلوية،  الوثيقة  في  الــ 35  املــواد  الفتًا، ضمن  كــان 
الفارق بني املذهب الشيعي، بكل فرقه، واملذهب النصيري، والتأكيد على االختالف 
بني الطرفني، في املعتقدات والطقوس واألعــراف، ما يعني أن أخذ الطائفة إلى املربع 
ــ سياسي، تقوده  اإليراني ال يعدو كونه توظيف الطائفة، لصالح حلف أيديولوجي 
العلويني، وال حتى عن  العرب  الدينية، وال يعبر عن طموحات  طهران، بمؤسستها 
 
ً
العرب الشيعة. بل إن ظاهرة التدين، وامليل إلى مشروع أصولي، ال يناسبان طائفة

ُيعرف عن غالبيتها االكتفاء بقليٍل من الكالم الرمزي، وعدم امليل إلى التعّبد، وغير 
موصولة بأوقات احتشاد لالستماع إلى خطابٍة حادة، مع الصالة أو بدونها.

يدحض هؤالء فكرة أن العلويني هم الذين حملوا وحدهم، أو أكثر من حملوا، املشروع 
الديكتاتوري، ويقولون إن التعامل بشفافيٍة بني الطوائف، كمكوناٍت للمجتمع، على 
أساس املساواة التامة وعلنّية املعرفة بني جميع املواطنني؛ أمٌر خلت منه سورية طوال 
فترة حكم ساللة األســد، حيث لم يعرف املواطن العادي الحد األدنــى من املعلومات 
الصحيحة، عن اآلخر، من مواطنيه. فالنظام اّدعــى، دائمًا، أن ال عناصر تفريق بني 
املواطنني، وكان يتجاهل هذه العناصر، بهدف تذويبها، غير أن املمارسات، في واقع 
زيف  يكشف  مثلما  تمامًا،  بالعكس  كانت  يقولون،  كما  املاضية،  الخمسة  العقود 
القول بتمثيل السلطة للشعب السوري، هذا التوحش الذي شهدناه خالل السنوات 

الخمس األخيرة.
من بني عناصر دحض فكرة تحميل العلويني أوزار النظام، يقول أصحاب الوثيقة، 
إن هذا النظام، في عهدي األسد األب واألسد االبن، تعامل وتشارك مع شخصياٍت 
وقادٍة ورموٍز من الطائفة األكبر، وساعده كثيرون على تكريس شخصية الحاكم ــ 
الديكتاتور، وإضفاء صفة السرمدية عليه، ورّوجــوا مقولة »األسد إلى األبــد«. وهذا 
صحيح، شاهده كاتب هذه السطور بنفسه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 عندما 
ُعلقت في وسط دمشق، وعند مدخل سوق الحميدية، الفتات تقول: »طلبنا من الله 
املدد، فأرسل إلينا حافظ األسد«. أيامها، كان رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق، 
بدر الدين الشالح، يفّسر أسباب ابتهاج التجار بمجيء األسد، بأن النظام االشتراكي 
الذي زج األسد برموزه في السجن، كان يريد تأميم شركاتنا وضرب مصالحنا، 

و»قد جاءنا من يدخل معنا في شراكة، ويفهمنا ونفهمه«.
نعلم، من نص وثيقة العلويني من النخبة، أنهم يتطلعون إلى مرحلة ظهور »علويني 
جدد«، حسب تعبيرهم، في محاولٍة لتمثيل ضمير طائفتهم، غير أن علويني جددًا، 
النظام،  الــدفــاع عن  واألديـــان، يظهرون في سياق  الطوائف  بمعنًى مغاير، ومــن كل 

بذريعة الخوف على سورية من اإلسالميني، بكل تدرجات خطاباتهم.

يوتوبيا اللعب والعمل الجماعة وكوابيس المجتمع

سورية جديدة... وعلويون جدد
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إيران: ال حرب والسلم هل ينجو »اإلخوان« من االنشقاق؟

16

يــزداد الصــراع العربي اإليراني تأزما بســبب 
السياســة اإليرانيــة العبثية املتبعة في الخليج 
العربيــة،  الثــورات  بعــد  واملنطقــة، خصوصــا 
رصتها لإلختراق وزرع 

ُ
حيث وجدت إيران ف

الخاليــا اإلرهابيــة التــي ســاهمت فــي زعزعــة 
األمن واالستقرار في الدول العربية.

بعدما بدأت مواجهات ُمباشرة للقضاء على 
هــذه الخاليــا والسياســات العبثيــة، ووصــول 
هــذه املواجهــة الى أقصاهــا في قطع العالقات 
بــن دول الخليــج وإيــران، ُيمكــن طــرح ســؤال: 
هــل ينفــع الحــوار مــع إيــران، واالتفــاق علــى 

إيقاف تدخالتها في الدول العربية؟
إلــى الخلــف قليــال،  لإلجابــة: يمكننــا العــودة 
بعــد  اإليرانــي،  التدخــل  مراحــل  أولــى  لرؤيــة 
ظهــرت  حيــث   ،2003 عــام  العــراق  احتــالل 
واالحتــالل  الطائفــي  التحريــض  سياســات 
دولــة  وجعلــه  العــراق،  البتــالع  الفكــري 
حــروب  فــي  إدخالــه  مــع  وفاشــلة  ُمضطربــة 
أهلية تؤدي إلى تقســيمه. حينها بدأت الدول 
العربيــة بالتحذيــر والتنديــد بهــذه السياســة 

تجاه العراق.
اإليرانــي كانــت  التدخــل  مــن  الثانيــة  املرحلــة 
مــع انطــالق الثــورات العربيــة، حيــث اســتغلت 
إيران ســقوط األنظمة والضعف األمني لبناء 
الخاليــا اإلرهابيــة، ودعمهــا باملــال والســالح، 
الجديــدة  الحكومــات  ضــد  عمليــات  لتنفــذ 
أن  حــن  فــي  املســتقرة،  الــدول  وحكومــات 

املرحلــة الثالثــة كانــت فــي اليمــن، وهــي األكثر 
خطرًا، ألن التدخل اإليراني لم يقف عند حدود 
الدولــة، بــل تجاوزهــا، لتبــدأ مليشــيا الحوثــي، 
وبتوجيــه إيرانــي، بإطــالق تهديــدات الحــرب 
ضد السعودية، وتحريك منصات الصواريخ 
بعيــدة املــدى، وتحشــيد آليــات الجيش اليمني 
على الحدود، مع إدخال كثيرين من عناصر 
الحــرس الثوري ومليشــيا حــزب الله، ليعملوا 
مستشارين وقيادين إلدارة الحرب، ُمشكلة 

تهديدًا لألمن القومي الخليجي.
بالعــودة إلــى الســؤال، نجيب: لــن ينفع الحوار 
واالتفاق مع إيران، ألنها لن توقف تدخالتها، 
وبالتالــي، ســيكون الحــل هــو حالــة »الالحرب 
العالقــات  بتخفيــض  ُمترافقــة  والالســلم«، 
الدبلوماســية أو قطعهــا نهائيــا، واالســتعداد 
ســتمر ألي عمــل عســكري، خصوصــا مــع 

ُ
امل

اســتمرار تهديدات املســؤولن اإليرانين ضد 
الــدول العربيــة. وهذا الحل ُيشــبه حالة اليابان 
وروســيا التي احتلت جزر الكوريل اليابانية، 
فــال حرب والســلم بينهمــا، ُمنذ نهاية الحرب 
العاملية الثانية. وكذلك حالة الهند وباكســتان 
فُمنــذ  كشــمير،  إقليــم  علــى  وخالفهمــا 
تهديــدات  مــع  عــام 1947، ال حــرب والســلم 
االســتعداد  فــإن  بالتالــي،  بينهمــا،  ُمســتمرة 
العربــي الدائــم للحــرب، وعــدم تحقيق الســالم 

مع إيران أفضل الحلول.
حسام الطائي )العراق(

لحركــة حمــاس،  السياســي  املكتــب  نفــى عضــو 
محمود الزهار، ارتباط الحركة التنظيمي بجماعة 
اإلخــوان املســلمن فــي مصر، واصفــا العالقة بن 
الطرفــن بأنهــا ال تتعــدى كونهــا ارتباطــا فكريــا 
ومنهجيــا، وليــس سياســيا، متحديــا أن يثبــت أي 
شــخص أنهــم تلقوا أوامر مــن »اإلخوان«. وتلتقي 
أقــوال الزهــار مــع تصريحاٍت لنائب رئيس املكتب 
أوضــح  هنيــة،  إســماعيل  للحركــة،  السياســي 
فيهــا أن حمــاس حركــة تحــرر وطني فلســطيني، 

بمرجعيٍة إسالمية داخل فلسطن فقط.
تصريحات هنية والزهار، والتي دعّمتها أحاديٌث 
الحيــة  خليــل  الحركــة،  فــي  للقياديــن  مشــابهة 
أخبــار عديــدة عــن  بعــد  وأحمــد يوســف، جــاءت 
طلــب النظــام املصــري مــن حمــاس فــك ارتباطهــا 
بمكتب اإلرشــاد الرئيســي، في الحوارات املفاجئة 
التــي حصلــت بينهمــا أخيــرًا، األمــر الــذي قابلتــه 
الحركة الفلسطينية بالنفي، سواًء إن طلب النظام 
ذلــك منهــم، أو إن كان هنالــك ارتبــاٌط تنظيمــي من 

األساس.
حمــاس  حركــة  ميثــاق  مــن  الثانيــة  املــادة  تنــص 
الــذي أعلــن فــي االنتفاضــة األولى علــى أن حماس 
عــالوًة  املســلمن«،  اإلخــوان  أجنحــة  مــن  »جنــاٌح 
علــى تصريحــاٍت ســابقة ألكثــر مــن مســؤوٍل في 
الحركــة، ذكــروا فيهــا أنهــم موجــودون قبل إعالن 
بنشــأة  أنفســهم  رابطــن   ،1987 عــام  االنطالقــة 
البنــا،  الجماعــة فــي العشــرينيات بقيــادة حســن 
األمــر الــذي ُذكــر مــرارًا وتكــرارًا، خصوصــا فــي 

مهرجانــات االنطالقة الســنوية، ويضاُف إلى ذلك 
 جوهــري: ملــاذا املشــكالت بــن النظــام 

ٌ
كلــه ســؤال

املصــري وحمــاس منــذ البداية، إن لم تكن حماس 
جزءًا من اإلخوان املسلمن تنظيميا؟

املصالح السياســية املأمولة من الحوارات األخيرة 
بن حماس ومصر، هي من أخرجت تصريحات 
السياســية،  العلــوم  النفــي هــذه، إذ يقــول أســتاذ 
عبــد الســتار قاســم، إن حمــاس تحــاول أن تحمي 
نفســها، فلجــأت إلى النفــي، فهي باألصل منبثقة 
عــن حركــة اإلخــوان املســلمن، ومؤسســها أحمد 

ياسن كان معروفا بانتمائه للجماعة.
علــى  الوحيــد  الالعــب  حمــاس  كــون  عــدم  لعــل 
أجــج  مــا  هــو  اإلخوانــي«،  »االنســحاب  ســاحة 
فتيــل »االنشــقاق« فــي صفــوف جماعــة اإلخــوان 
املسلمن، فقبل األزمة الحالية والحوارات املفاجئة 
بن الحركة والجانب املصري بفترٍة وجيزة، أعلن 
مجلــس شــورى جماعــة اإلخــوان فــي األردن فــك 
ارتباطهــم بمكتــب اإلرشــاد املصــري، فــي نهايــة 
فبرايــر/ شــباط املاضــي، إثر األقاويل التي درجت 
عن فكرة إصدار قرار لحظر نشــاط الجماعة في 

اململكة.
أحداث األردن ومن ثم حماس، أعادت إلى األذهان 
ابتعــاد إخــوان الســودان بقيــادة العاّلمــة الراحــل 
حسن الترابي عن إخوان مصر، إلى جانب انزواء 
إخوان تونس، بقيادة العاّلمة راشد الغنوشي عن 
املكتــب املصــري، إثــر خالفهــم حيــال التمثيــل في 
االنتخابــات املصريــة، َبعد زيارة الغنوشــي مصر 

ولقــاءه املرشــد محمد بديــع، عقب ثورة 25 يناير، 
 مهــم: ملاذا بدأ اإلخوان باالنقســام 

ٌ
وليطــرح ســؤال

وفــك االرتبــاط، وهــم فــي أوج أزمــٍة طاحنــة تحيــط 
بهم؟ 

يــرى املحلــل السياســي، عبــد املجيــد ســويلم، إن 
مــا يحــدث ليــس انشــقاقات، بــل هــو أمٌر مشــروع، 
مؤكدا أن ارتباط حماس األيديولوجي أو الفكري 
باإلخــوان املســلمن طبيعــي، أمــا إن كان تنظيمــا 
وفرعا من أصل سيصبح عندها خاضعا ملكتب 
أن ال  مــا يكلــف حمــاس  الدولــي، وهــذا  اإلرشــاد 

تكون تنظيما وطنيا فلسطينيا مستقاًل.
أمــا فــك ارتبــاط إخــوان األردن فيعتبــره ســويلم 
أنــه جــاء فــي وقــٍت ســليم، وأنــه ال يجــب أن يكــون 
هنالك ارتباٌط من األســاس، فلكٍل ظروفه الوطنية 
غيــر  مســألٌة  فاالرتبــاط  اآلخريــن،  عــن  املختلفــة 
مشــروعة، موضحــا أن قــرار إخــوان األردن جــاء 
شــك  وال  األردنيــة  الوطنيــة  املصالــح  أجــل  مــن 
فــي ذلــك، فــكل تنظيــٍم يحــاول اآلن ربــط مصيــره 
بمصيــر اإلخــوان فــي مصــر، هــو تنظيــم يفضــل 

مصالح التنظيم على وطنه.
ويصف سويلم مطلب النظام املصري من حماس 
»املشــروع  بـ اإلخــوان  مكتــب  مــع  ارتباطهــا  فــك 
واملفهــوم بالنســبة للنــاس«، وأنــه مــن الطبيعــي أن 
تنهي حماس هذه العالقة التنظيمية املباشرة مع 
اإلخــوان، إذا أرادت أن تقيــم عالقــات مســتقرة مــع 

مصر فصياًل مستقاًل.
مظفر عتيق )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

العــام  األمــن  عبــادي،  ملحمــد  حديــث  أثــار 
جماعــة  )أكبــر  واإلحســان  العــدل  لجماعــة 
إســامية فــي املغــرب(، جــداًل كثيــرًا بــن رواد 
املواقــع االجتماعيــة مــن املغاربــة. وقــد بثتــه 
وهــو  اإلنترنــت،  علــى  فيديــو  فــي  الجماعــة 
الشــرعية ملفهــوم الخافــة عنــد  عــن األســس 
املســلمن. ومــا أثــار الجدل استشــهاد عبادي 
فــراش  علــى  وهــو  عمــر،  للخليفــة  بحديــث 
املــوت، عندمــا أوصــى أصحابه بأن ال يبيتوا 
ثــاث ليــاٍل بــدون خافــة، ومــن عــارض ذلــك 

يجب ضرب عنقه.
عبــادي  أن  يجــد  الفيديــو  إلــى  يســتمع  مــن 
لتفســير  تاريخيــٍة  واقعــٍة  عــن  يتحــدث  كان 
حّددهــا  التــي  للخافــة  الشــرعية  املوجبــات 
ِلــع علــى 

َ
ط

ُ
فــي اإلجمــاع والقــرآن والســنة. وامل

أدبيــات جماعــة العــدل واإلحســان لــن يعثــر 
علــى جديــد فــي مــا قالــه الرجــل، بمــا أن فكــر 
ياســن،  الســام  عبــد  الجماعــة،  مؤســس 
يقــوم علــى الدعــوة إلــى إقامــة الخافــة علــى 
منهــاج النبــوة. أمــا ســبب الجــدل الــذي أثــاره 
قســمان؛  نظــري،  فــي  فهــو،  عبــادي  حديــث 
قســم من الذين يخالفون الجماعة في فكرها 
ومنهجهــا، فاســتغلوا حديــث أمينهــا العــام 
للهجوم عليها، وقسم من الذين ال يشاركون 
الجماعــة رأيهــا، لكنهــم مــن أنصــار االنفتــاح 
للفســاد  مناهضــة  مجتمعيــة   

ً
قــوة عليهــا، 
واالستبداد. 

الجــدل  هــذا  كل  عبــادي  أثــار حديــث محمــد 

سمير حمدي

عندمــا تأســس حــزب نــداء تونــس، كان أشــبه 
بالعمــل الجبهــوي الــذي ضــم شــخصياٍت من 
مختلفــة،  حزبيــة  وقــوى  متنوعــة،  مشــارب 
اتفقــت علــى غايــة واحــدة، هــي إطاحــة خصــم 
سياســي، ونعنــي بــه أحــزاب الترويــكا التــي 
انتخابــات  أول  إثــر  الحكــم،  إلــى  وصلــت 
ديمقراطيــة تشــهدها تونــس، باعتبارهــا مــن 
ثمــار ثــورة 14 ينايــر/ كانــون الثانــي 2011. 
وبعــد تمّكــن هــذا الحزب مــن الفــوز باألغلبية 
الجمهوريــة،  رئاســة  وبمنصــب  البرملانيــة، 
تفجرت كل املشــكات والخافات الكامنة فيه 
دفعة واحدة، حيث أصبح التعايش بن مراكز 
. ومن هنا، ظهرت 

ً
القوى املشكلة له مستحيا

التشــققات على الســطح، لتفرز قوة سياســية 
جديــدة، حاولــت أن تســتعيد الشــعارات التــي 
قــام عليهــا حــزب نــداء تونس. ولكــن، بصيغة 
مختلفــة، ونعنــي بهــا خصوصــا فكــرة إحياء 
أن  غيــر  البورقيبيــة،  أصحابهــا  ســماها  مــا 
التجربــة الجديــدة ســرعان مــا بــدأت تعانــي 
القصــور  وعوامــل  التــآكل  مــن  نفســها  هــي 
مــن  تنبــع  بنيويــة  أســباٍب  لجملــة  الذاتــي، 

طبيعة التشكيل السياسي الجديد نفسه.
تــم  ومنــذ  تونــس«،  »مشــروع  حــزب  تشــكل 
أســاس  علــى  األولــى،  فكرتــه  عــن  اإلعــان 
املناكفــة والخصومــة السياســية مــع الحــزب 

مغربــي  ســياق  فــي  يأتــي  ألنــه  حولــه،  مــن 
محلــي، وبتأثــر مــن ريــاح »الربيــع العربــي«، 
ســعت فيــه الجماعــة إلــى االنفتــاح علــى قوى 
يســارية وعلمانيــة، مــن أجــل التنســيق لقيام 
حركــة تغييــر ســلمي وديمقراطي في املغرب. 
أمــا الســياق الدولــي فيتمثــل فــي أن مفهــوم 
الخافة اإلســامية في العالم أصبح مرتبطا 
بدولــة »داعــش«، وهــذا مــا جــّر انتقــادًا كثيــرًا 
ليســوا  منتقديــن  مــن  عبــادي،  حديــث  علــى 

كلهم موضوعين.
فقــد  ُيقــال،  كمــا  شــرط،  املناســبة  أن  وبمــا 
ملناقشــة  املجــال  مجــّددًا  الحديــث  هــذا  فتــح 
»الجماعــة« فــي أحــد أهــم أسســها العقائديــة، 
أي مفهــوم الدولــة عندها وفي أدبياتها. وهو 
مفهــوٌم لــم يتغيــر، منذ وضع أسســه مؤســس 
كمــا  وهــو،  ياســن،  الســام  عبــد  الجماعــة، 
يعــرف املطلعون علــى أدبيات الجماعة، يقوم 
علــى تعريــف الدولــة بنــاء على ثاثــة مفاهيم 
أساســية: الواليــة والجماعــة والقيــادة، لبنــاء 
ما تسميه أدبيات الجماعة »الدولة القرآنية«.

ولتبســيط الفكــرة، ألنــه ال مجــال في مثل هذا 
الشــرح،  فــي  لاســتفاضة  املقتضــب  املقــال 
»العــدل  أدبيــات  تنشــدها  التــي  الدولــة  فــإن 
واإلحســان« تكون فيها الوالية لله، وشعبها 
 
ٌ
هــم جماعــة املســلمن، تقودهــم قيــادة ربانية

نحو الهدف األســمى لهذه الدولة، وهو دولة 
الخافــة الثانيــة، بعــد دولــة الخافــة األولــى 
التــي قامــت فــي عهــد الصحابــة. وتضــم دولة 
الخافــة جميــع املســلمن مــن دون اســتثناء، 
بــن  والحــدود  الخافــات  فيهــا  وتنمحــي 

فــي  مــا تجلــى  الــذي انفصــل عنــه، وهــو  األم 
انشــقاق نــواب برملانيــن شــكلوا كتلــة جديدة 
تحت مســمى »كتلة الحرة«. ولم يكن الخاف 
حينهــا علــى أســاس األفــكار أو البرامج، بقدر 
مــا حمل ســمة الصــراع الشــخصي بن حافظ 
قائد السبســي ومناصريه من جهة ومحســن 

مرزوق وأتباعه من جهة أخرى.
وقــد حــاول مــرزوق، بعد اإلعان الرســمي عن 
كيانــه الحزبــي، فــي 2 مــارس/ آذار 2016، أن 
مفترضــة،  حزبيــة  خصوصيــة  علــى  يؤكــد 
تصــورًا  يحمــل  لــم  الحــزب  برنامــج  أن  غيــر 
والسياســية  املجتمعيــة  أبعــاده  فــي  جديــدًا، 
واالقتصاديــة، مقارنــة بغيره، بقدر ما تشــكل 
حــول شــخص مــرزوق الــذي يقدمــه أنصــاره 
ومــن  الجديــد،  بورقيبــة  أنــه  أســاس  علــى 
ســيتصّدى لألحزاب اإلســامية. وســرعان ما 
بــدأت تظهــر الخافــات داخــل الكيــان الجديــد 
أحــد  عبــر  حيــث  متعــددٍة،  خلفيــاٍت  علــى 
القيــادات التــي شــاركته االنســحاب مــن »نــداء 
تونــس« عــن خيبــة أملــه مــن الحــزب الجديــد 
 إنــه ال وجــود ملشــروع في حزب محســن 

ً
قائــا

مــرزوق، مؤكــدًا أنهــا مجــرد أفــكار ولهــا هدف 
واحــد، هــو تكويــن حــزب جديــد. مضيفــا أن 
ملــرزوق »نزعــة اســتفرادية، ويريــد الســيطرة 
فيــه،  األول  الرجــل  يكــون  وأن  الحــزب،  علــى 
نبحــث  ال  مشــروع  أصحــاب  أننــا  حــن  فــي 
الطاهــر  )تصريــح  واملناصــب«.  املواقــع  عــن 

الحالــي السياســية والجيوسياســية. ويذهب 
عبــادي إلــى أن وظيفــة دولــة الخافــة تتمثــل 
فــي حمايــة املســلمن مــن كل اعتــداء خارجــي، 
يأتــي مــن »أعــداء الدين«. وفي هــذا إحالة على 
الحــروب الدينيــة التــي كلفــت البشــرية أرواحا 
بريئــة كثيــرة. يضــاف إلــى ذلــك أن املســلمن، 
اليــوم، هــم الذين يتقاتلون فيما بينهم شــيعا 
ودواًل  وإثنيــات  وأعراقــا  ومذاهــب  وطوائــف 

وشعوبا. 
يقــول عبــادي، مستشــهدًا بعمر ابن الخطاب، 
»من رفض الخافة فاضربوا عنقه«، وفي هذا 
تناقــض مــع مفهــوم الدولــة املدنيــة الحديثــة 
الــذي يقوم علــى مبدأ التعددية وحرية الرأي 
واحترام الحق في االختاف. وهذا ما يجعل 
، ال مجــال 

ً
 شــمولية

ً
مــن دولــة الخافــة دولــة

فيها للمعارضة أو حرية الرأي.
والتناقــض فــي هذه النقطة بالذات يمكن في 
التفســير الــذي يمكــن أن يعطى لــكام عبادي 
فهــو كان يقصــد مــن وراء استشــهاده بقولــة 
عمــر أن دولــة الخافــة يجــب أن يكــون عليهــا 

إلــى محدوديــة عــدد النســاء الاتــي يرتديــن 
النقاب في تونس.

غيــر أن التطــور الافــت الــذي ســيكون لــه أثــر 
تونــس  مشــروع  حــزب  علــى  واضــح  ســلبي 
هــو مــا تــم تســريبه، أخيــرًا، ضمــن مــا يطلــق 
موقــع  ذكــر  حيــث  بنمــا«،  »أوراق  عليهــا 
عبــر  اتصــل،  مــرزوق   محســن  أن  أنكيفــادا 
البريــد اإللكترونــي، بمكتب املحاماة موســاك 
فــي  بنمــا«  »أوراق  بــكل  املعنــي  فونســيكا 
أجــل  مــن  أول ســنة 2014،  كانــون  ديســمبر/ 
اســتثمار  شــركة  تكويــن  كيفيــة  عــن  الســؤال 
لتحويــل  )أوفشــور(،  موطنــة  غيــر  ماليــة 
دون  مــن  الخــارج  إلــى  وتهريبهــا  أمــوال 
الخبــر موجــة  أثــار  تتبعــات ضريبيــة.  وقــد 
مــن التعليقــات فــي وســائل اإلعام التونســية 

تمثــل  أن  بمــا  واحــد،  قائــد  أي  واحــد،  إمــام 
الجماعــة مفهــوم الخافــة يجمــع بــن مــا هــو 
عقيــدي ومــا هو سياســي، وهو مــا يعني أنه 
ال مجال فيها ملعارضة اإلمام القائد. والحال 
أن الواقــع الــذي يتحــّدث فيــه وعنــه عبــادي، 
أي الواقــع املغربــي، توجــد فيــه بنيــة دينيــة 
وسياسية، شبيهة ببنية الخافة التي يدعو 
إليهــا. فمفهــوم »إمــارة املؤمنــن« التي ينص 
عليهــا الدســتور املغربــي تقــوم علــى األســس 
الدينية والشــرعية نفســها التي تبني عليها 
الجماعة أسس مفهوم الخافة عندها. وبما 
أن الحكــم فــي املغــرب يقول إن شــرعيته تقوم 
علــى وجــود إجمــاع علــى »إمــارة املؤمنــن«، 
ضــرب »دولة إمــارة املؤمنن« 

َ
فهــل يجــب أن ت

عنــق كل مــن يعارضهــا، والحــال أن جماعــة 
العــدل واإلحســان واحــدة مــن أكبــر معارضي 

مفهوم »إمارة املؤمنن« في املغرب. 
واإلحســان  العــدل  جماعــة  تعــارض  عندمــا 
»خافــة  لـــ  ــر 

ّ
وتنظ املؤمنــن«،  »إمــارة 

يمكــن  الــذي  بالجديــد  تأتــي  ال  املســلمن«، 
أن يقــّدم املغــرب، وأكثــر مــن ذلــك، تبتعــد عــن  
وحدهــا  الكفيلــة  املدنيــة  للدولــة  التأســيس 
للجميــع،  والــرأي  العقيــدة  حريــة  بضمــان 

مسلمن وغير مسلمن وغير متدينن. 
تختــار  أن  واإلحســان«  »العــدل  علــى  لذلــك، 
مــا بــن دولــة الخافــة أو الدولــة املدنيــة، ألن 
ملزيــد  إال  يــؤدي  لــن  املنزلتــن  بــن  الوقــوف 
مــن عزلتهــا داخــل مشــهد سياســي مشــتت، 

املستفيد منه هو الفساد واالستبداد.
)كاتب مغربي(

قضايــا  حساســية  إلــى  بالنظــر  املختلفــة، 
فمــا  التونســي،  العــام  الــرأي  لــدى  الفســاد 
الــذي يدفــع قياديــا بــارزًا، ومســؤول الحملــة 
االنتخابية الرئاســية للباجي قائد السبسي، 
فــي حينــه، إلى إنشــاء شــركة وهميــة في ماذ 

ضريبي آمن؟ 
وتأتي هذه التسريبات في ظل صراع محتدم 
املشــهد  فــي  املختلفــة  الحزبيــة  القــوى  بــن 
السياســي التونسي، وحيث لم يعد باإلمكان 
ممارســة التعتيــم، أو منــع انتشــار املعلومــات 
أســئلة أساســية:  مــا يطــرح  وتداولهــا. وهــو 
هــل يتمكــن محســن مــرزوق مــن الخــروج مــن 
تمــس  جانبيــة،  آثــار  دون  مــن  األزمــة،  هــذه 
مصداقيتــه، بوصفــه سياســيا يريــد أن يطرح 
انتهــى  وهــل  للحكــم؟  ممكنــا   

ً
بديــا نفســه 

مشــروع تونــس قبــل أن يبــدأ؟ وفــي ظــل حالــة 
االرتباط العضوي بن شخص رئيس الحزب 
بقــي  مــاذا  يتزعمــه،  الــذي  الحزبــي  والكيــان 
لحركــة »مشــروع تونــس« أن تقدمــه للســاحة 
السياســية؟ أســئلة كثيــرة مطروحــة، واأليــام 
املقبلــة كفيلــة باإلجابــة عنهــا، لكــن األكيــد أن 
 وحرية 

ٍ
ما تعرفه تونس من حراٍك ديمقراطي

األخطــاء  تبريــر  الصعــب  مــن  تجعــل  تعبيــر 
الناخبــن  خــداع  أو  للسياســين،  الكبــرى 
بشــعاراٍت جوفــاء، يرفعهــا السياســيون فيما 

يمارسون نقيضها واقعا.
)كاتب تونسي(

 ال مجال ملعارضته، 
ٌ
األقطار، ويقودها خليفة

بمــا أن أغلبيــة املســلمن اتفقــوا علــى توليتــه 
أمرهم.

عنــد  راســخا  العقيــدي  الفكــر  هــذه  زال  مــا 
فــي  وترّوجــه  أدبياتهــا،  لــه  ــر 

ّ
تنظ الجماعــة 

عــن  عبــادي  حديــث  ويأتــي  خطاباتهــا، 
الخافة في هذا السياق، أي الشرح والدعاية 
لفكر جماعته، وليس في هذا الوصف ما هو 
 من آليات نشر 

ٌ
قْدحي، بما أن الدعاية واحدة

الفكر السياسي في العصر الحديث وشرحه. 
»العــدل  فــي  أعضــاء  انبــرى  عندمــا  وحتــى 
واإلحسان« من عناصرها الشابة واملنفتحة، 
لتوضيــح مقاصــد أمينهــم العــام مــن حديثــه 
عن مفهوم الخافة، لم ينفوا تخلي الجماعة 
أو  أســمى،  هدفــا  الخافــة،  إقامــة  فكــرة  عــن 
كمــا ســماه عبــادي فــي الحديــث نفســه، بأنــه 
حســن  قــال  فقــد  مــوت«.  أو  حيــاة  »مســألة 
بناجح، وهو عضو األمانة العامة للجماعة، 
إن الخافة التي تتبناها جماعته هي خافة 
فيدراليــة  دولــة  لبنــاء  النبــوة  منهــاج  علــى 
إســامية، تجمــع الــدول اإلســامية، وتوحــد 

جميع املسلمن.
وفي هذا الكام طوباوية كثيرة، تماما كما في 
كام عبــادي الكثيــر مــن األحــام والتناقضات 
التــي نســتعرضها هنــا بعجالة. يقــول عبادي 
إن الهــدف مــن إقامة دولــة الخافة هو توحيد 
شــتات املســلمن فــي بقــاع األرض، ووضعهــم 
تحــت قيــادة واحــدة، هــي قيــادة الخليفة الذي 
يجــب أن يطــاع أمــره. وفــي هــذا الــكام الكثيــر 
مــن التناقــض والتنافــر مــع معطيــات العصــر 

 /02/29 فــي  الصريــح  بــن حســن لصحيفــة 
الشــبهات حــول  إثــارة  فــي  زاد  2016(، وممــا 
حــزب مشــروع تونــس انســحاب أحــد قياداتــه 
التأســيس،  فــي  ســاهمت  والتــي  النشــيطة، 
مــن  انطاقــا  الخليفــي،  زيــاد  بــه  ونعنــي 
اتهامــات متبادلــة بينــه وبــن زعيــم الحــزب، 

على خلفية فساد أخاقي مفترض. 
وبغــض النظــر عن هــذه التجاذبــات الداخلية 
التــي عرفهــا هــذا الكيــان السياســي الجديــد، 
كان مــن الواضــح أنــه يعانــي من عــدم وضوح 
مــن  يثيــر  عــن دوٍر  البحــث  الرؤيــة، ويحــاول 
الســاحة  فــي  وجــوده  إلــى  االنتبــاه  خالــه 
السياســية، وربمــا هــذا مــا يفســر طــرح كتلــة 
الحــرة التابعــة لــه مشــروع قانــون ملنــع ارتداء 
النقاب في األماكن العامة. وعلى الرغم من أن 
املوضــوع لــم يشــكل أولويــة سياســية عاجلة، 
أو قضية مركزية تشغل الرأي العام، باملقارنة 
مــع قضايــا البطالــة والفســاد واإلرهــاب، فقــد 
حــاول الحــزب الجديــد التركيــز علــى قضيــة 
 
ً
منــع النقــاب، والســعي إلــى تحويلهــا رافعــة
طرفــا  نفســه  فــرض  مــن  تمّكنــه   ،

ً
سياســية

 ومؤثــرًا. وبغــض النظــر عــن 
ً
سياســيا فاعــا

مشــروع  علــى  للتصويــت  املحتملــة  النتائــج 
إلــى  تونــس«  »مشــروع  ســعي  فــإن  القانــون، 
إقــراره هــو محاولــة سياســوية إليجــاد حالــٍة 
من التجاذب، على خلفيات إيديولوجية أكثر 
مما هو قانون، يمكن أن يغّير الواقع، بالنظر 

»العدل واإلحسان« والمنزلة بين المنزلتين

حزب مشروع تونس... هل هي النهاية؟

على »العدل 
واإلحسان« أن تختار ما 

بين دولة الخالفة أو 
الدولة المدنية

ما تعرفه تونس من 
حراٍك ديمقراطٍي 
يجعل من الصعب 
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صنعاء ـ العربي الجديد

فــي  اليمنيــة  السياســية  األقطــاب  تســتمر 
معاركهــا  فــي  املــدارس  تاميــذ  اســتغال 
السياســية بطــرق مختلفــة، مــن أجــل تنفيــذ 
 

ّ
ولعــل والعســكرية.  السياســية  وأهدافهــا  أجنداتهــا 
التلميــذات  هــو حشــد  االســتغال  هــذا  أحــد مظاهــر 
والتاميــذ فــي مســيرات داعمــة لرمــوز تلــك األحــزاب 
والجهــات، أو مناهضــة ملنافســيها. كذلــك تحشــدهم 
في وقفات احتجاجية سياسية بن الفينة واألخرى، 

 »كل من يخالف 
ّ
ويضيف متحفظا عن ذكر هويته، أن

الجماعــة يتعــرض لاختطــاف أو القتل أو الجلد أمام 
العامة وسط املدينة«. وهذا ما يجعل أهالي التاميذ 

يصمتون أمام هذه املمارسات.
ويشــير ذلــك الوالــد إلــى أنــه »بهــدف الحشــد بأرقــام 
ر األطراف السياسية جميعها، 

ّ
وأحجام كبيرة، ال توف

أي جهــد أو مــال. وهــي غالبا مــا تؤّمن حافات كبيرة 
 »ثّمــة 

ّ
أمــام املــدارس لنقــل التاميــذ«. ويشــدد علــى أن

انعكاسات لهذه املمارسات على التاميذ وأوضاعهم 
النفســية، مــن دون شــك. هــذا الخــروج املتكــرر وربــط 
التلميــذ  التعليــم بالسياســة، يؤثــران علــى مســتوى 
»التلميــذ  يضيــف:  العلمــي«.  بتحصيلــه  ويضــّران 
كذلــك  الشــعارات،  ورفــع  املســيرات  فــي  وقتــه  يهــدر 
يضّيــع جــزءًا كبيــرًا من وقته فــي التفكير في القضايا 

السياسية التي ال تعنيه«.
مــن جهتــه، يقــول عبداللــه محمــد، وهــو مــدّرس مــادة 
 
ّ
القرآن الكريم في إحدى مدارس العاصمة صنعاء، إن
»إدارات املــدارس تنفــذ التوجيهــات التــي تتلقاهــا من 
مكاتــب التربيــة والتعليم أو الســلطة املحلية العاملة. 
وهــي عاجــزة عــن رفــض تلــك التوجيهــات، وإن كانــت 
تــرى  التوجيهــات   هــذه 

ّ
أن إلــى  ال تؤيدهــا«. ويشــير 

هذه املمارسات من ضمن »املهام الوطنية التي يجب 
علــى التاميــذ تنفيذهــا«. ويشــدد محمــد لـــ »العربــي 
 »استغال التاميذ لصالح األطراف 

ّ
الجديد« على أن

السياسية من شأنه أن يضعف مستواهم التعليمي، 
وينعكس سلبا على مستقبلهم«، متهما كل األطراف 
السياســية باســتغال التاميــذ والعمليــة التعليميــة 

برمتها لصالحهم.
في السياق نفسه، تشير املتخصصة في علم النفس، 
 »اســتغال تاميــذ املــدارس مــن 

ّ
هنــد ناصــر، إلــى أن

 األطــراف، يعّرضهــم ملخاطــر املــوت أو الفشــل 
ّ

قبــل كل
ويحّولهم إلى مشاريع عنف مستقبلية«.

بهــدف البعــث برســائل سياســية مختلفــة بعيــدة كل 
البعد عن أية دالالت أو منافع تعليمية وتربوية.

يعّبر خالد العمراني )15 عاما( عن استيائه من إدارة 
إلــى  عمــدت  إذ  تعليمــه،  فيهــا  يتابــع  التــي  املدرســة، 
إخراجهــم مرارًا خال الحصص الدراســية للمشــاركة 
في مســيرات وليرفعوا شــعارات سياســية ال يفهمون 
ملــاذا رفعوهــا. يقــول لـــ »العربــي الجديــد«: »كثيــرًا مــا 
نضّيــع حصصــا ونحــن نســتمع إلــى خطابــات وكام 
الفصــول  نتــرك  عندمــا  أو  املدرســة،  فــي  سياســي 
ومســيرات  احتجاجــات  فــي  للمشــاركة  الدراســية 
هــذه  مثــل  فــي  الخــروج  إليــه،  بالنســبة  مطولــة«. 
الفعاليــات السياســية، يعــّرض حياتــه وحيــاة زمائه 

للخطر، ال سيما أثناء الحرب.
ويلفــت العمرانــي إلــى أنــه فــي بعض األحيــان، عندما 
 إدارة املدرســة ســتخرجهم للمشــاركة فــي 

ّ
يعــرف بــأن

 
ّ
لكــن مــن والدتــي.  »أتغّيــب بطلــب  فعاليــة سياســية، 

فــي فعاليــة سياســية  املشــاركة  تقــرر أحيانــا  اإلدارة 
بطريقــة فجائيــة، وغيــر متوقع، وهذا ما يجعلني في 

قلق دائم«.
وال يقتصــر ذلــك علــى األحــزاب والجهــات السياســية 
لجــأت  متطرفــة  دينيــة  جماعــات   

ّ
إن بــل  اليمنيــة، 

عناصــر  أجبــرت  إذ  ذاتــه،  األســلوب  إلــى  أخيــرًا 
»تنظيــم القاعــدة« فــي مدينــة املــكا فــي 30 مــارس/
آذار املاضــي تاميــذ ثانويــة ابــن ســينا، علــى تنفيــذ 
وقفات احتجاجية رفعت شــعارات مناهظة للواليات 

املتحدة األميركية.
 عناصــر التنظيم الذين 

ّ
ويخبــر أحــد أوليــاء األمور أن

يطلقون على أنفسهم اسم »أنصار الشريعة«، أجبروا 
القصــف  ضــد  لاحتجــاج  الخــروج  علــى  التاميــذ 
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـــ  ويؤكــد  عليهــم.  األميركــي 
»األهالي بأكثرهم إن لم يكونوا كلهم، غير راضن بما 
 أحدًا ال يجــرؤ على مواجهتهم«. 

ّ
يأتــي بــه هــؤالء، لكن

مجتمع
بدأت النمسا أمس الثاثاء في إعداد األرض لبناء سياج بهدف إغاق الطريق أمام املهاجرين عند 
ممّر برينير الذي يعّد من نقاط املرور الرئيسية مع إيطاليا. وصّرح متحدث باسم شرطة مقاطعة 
 األعمــال التمهيديــة لبنــاء ســياج لحمايــة عمليــات 

ّ
تيــرول النمســاوية لوكالــة »فرانــس بــرس« بــأن

 تاريخ بدء أعمال بناء الســياج بحّد ذاته لم »يحدد بعد«. 
ّ
املراقبة، بدأت بالفعل. لكنه أشــار إلى أن

ل عبر حدودها مع إيطاليا 
ّ
وترغب الحكومة النمساوية في تشييد عوازل ملنع املهاجرين من التسل

)فرانس برس( واملجر، مثلما فعلت هذا الشتاء على حدودها مع سلوفينيا.  

 أشــخاص تعاطــوا العقــار املخــّدر »إل 
ّ
أجــرى علمــاء ألّول مــّرة فحوصــا باألشــعة املقطعيــة علــى مــخ

إس دي«، وخلصــوا إلــى أنــه يزيــل الفواصــل بــن مناطــق الدمــاغ املختلفــة ليتصــرف الشــخص كمــا 
. وأوضــح فريــق بحثــي تحــت إشــراف »إمبيريــال كولــدج« )الكليــة اإلمبرياليــة للعلــوم 

ً
لــو كان طفــا

والتكنولوجيــا والطــب( فــي لنــدن، أن املــخ يعمــل عــادة وفقــا لشــبكة عصبيــة ذات مناطــق منفصلــة 
تؤدي كل منها وظيفة مختلفة كالرؤية والحركة والسمع وغيرها، لكن عند تعاطي هذه العقاقير 
)رويترز(  كوحدة واحدة.  

ّ
املخدرة تزول هذه الفواصل وتنهار الشبكة العصبية ليتصرف املخ

»إل إس دي« المخّدر يجعلنا نتصّرف كاألطفالالنمسا تتهيأ لبناء سياج لردع الالجئين

لندن ـ كاتيا يوسف

كشــف البروفســور تيــم ســبكتور مــن جامعة 
كبــار  مــن  وهــو  لنــدن«  كوليــدج  »كينغــز 
 تنــاول الجــن والشــوكوالته هــو 

ّ
العلمــاء، أن

فــي  االنهمــاك  وليــس  الــوزن  لفقــدان  مفتــاح 
كل   

ّ
إن وقــال  الحراريــة.  الســعرات  احتســاب 

نــا نعرفــه عــن النظــام الغذائــي 
ّ
مــا نعتقــد أن

حرمــان  عــن  عوضــا  ــه 
ّ
أن مضيفــا  خاطــئ، 

أن  ينبغــي  لــة 
ّ

املفض أطعمتنــا  مــن  أنفســنا 
نخّصص وقتا لتناولها.

التقليديــة  غيــر  نصيحتــه  ســبكتور  عــرض 

التــي خلــص إليهــا فــي العاشــر مــن أبريــل/ 
نيســان الجــاري، معــّددًا مــن ضمــن املأكوالت 
التــي تســاهم فــي تخفيــض الــوزن املكّســرات 
وقــد  والشــوكوالته.  والقهــوة  واأللبــان 
ناجــح  غذائــي  نظــام  اتبــاع   

ّ
أن علــى  شــّدد 

الحراريــة،  الســعرات  باحتســاب  يكــون  ال 
إنمــا البكتيريــا التــي تعيــش فــي قنــاة املــرء 
تحقيــق  علــى  تســاعد  التــي  هــي  الهضميــة 
 
ّ
 كثيرين يجهلون أن

ّ
ذلك. أوضح سبكتور أن

متوســط املعــدة البشــرية يحوي نحــو أربعة 
عّد بمثابة موطن 

ُ
باونــدات من البكتيريا، وت

لهــا. وتســاعد بعــض أنــواع البكتيريــا علــى 

اآلخــر  فيمــا مهّمــة بعضهــا  الطعــام،  هضــم 
ق بالشهّية وبتخزين الدهون إذ ليست 

ّ
تتعل

 »تنــاول األطعمــة 
ّ
هــا مفيــدة. مــن هنــا، فــإن

ّ
كل

الصحيحــة يســمح بنمــو البكتيريــا الجّيــدة 
أكثر فيبقى الشخص سليما ونحيفا«. 

مهرجــان  فــي  ســبكتور  تحــّدث  ذلــك،  إلــى 
أكســفورد األدبــي عــن أهمّيــة البكتيريــا فــي 
أمعائنا، إذ مع تنّوع األطعمة مع مرور الزمن 
تزداد أنواعها في أجسامنا، وهذا ما يجعل 
أي شــخص أكثــر صّحة. كذلــك نصح بتناول 
 األشخاص الذين 

ّ
 إن

ً
املنتجات اللبنية، قائا

يتناولــون األجبــان بشــكل منتظــم، تنخفض 

لديهم أمراض القلب مقارنة مع أولئك الذين 
ال يتناولونهــا، وذلــك يناقــض مــا قــد يقولــه 
 الجن غير املبستر هو من 

ّ
األطباء. وشرح أن

ه واحد من أغنى مصادر 
ّ
أفضل املأكوالت ألن

البكتيريا الصحّية والفطريات الحّية.
 تنــاول أطعمــة 

ّ
بالنســبة إلــى ســبكتور، فــإن

مــن  غذائيــة  )متّممــات  بروبيوتيــك  تحــوي 
هــا 

ّ
أن يعتقــد  والخمائــر  الحّيــة  البكتيريــا 

صحّية لإلنسان( مثل اللن، ينبغي أن يكون 
مســتويات  مــن  تزيــد  هــا 

ّ
ألن منتظــم،  بشــكل 

ــر 
ّ
توف أخــرى  أطعمــة   

ّ
فــإن كذلــك  البكتيريــا. 

الزيــوت  مثــل  لتنمــو،  للبكتيريــا  غــذاء 

مــا يشــبه  التــي تشــّكل  واملكّســرات والبــذور 
 هذا هو ســبب 

ّ
الســماد للبكتيريــا. أضــاف أن

عيــش عــدد كبيــر مــن ســّكان البحــر األبيــض 
إذ  البريطانيــن،  مــن  أطــول  مــّدة  املتوســط 
يتمتعون بنظام غذائي كامل يتضّمن كثيرًا 
مــن زيــت الزيتــون باإلضافــة إلــى الســلطات 
مســتويات  علــى  تحتــوي  التــي  واألجبــان 
عضويــة  )مرّكبــات  بوليفينــول  مــن  عاليــة 
فيمــا  البكتيريــا  بــه  تقتــات  الــذي  عطريــة(، 
 القناة الهضمية 

ّ
تجعلنــا نحيفــن. وتابــع أن

مــا تناولنا الشــوكوالته والنبيذ 
ّ
تســتمتع كل

األحمر.

اخسر وزنك بطريقة غير تقليدية

هند  النفس  علم  في  المتخصصة  تصف 
المعارك  في  المدارس  تالميذ  إقحام  ناصر 
»يــكــرّس  إذ  الخطير«،  ــر  »األمـ بـــ  السياسية 
أّن »التالميذ  الكراهية تجاه اآلخر«. وتوضح 
من  وعنف  كراهية  مشاريع  إلى  يتحولون 
المدارس  أن  إلى  مشيرة  يشعروا«،  أن  دون 
التعايش  »أهمية  التالميذ  بتعليم  مطالبة 
بعيدًا  واالعــتــقــاد،  التعبير  حرية  واحــتــرام 
أعباء  وتحميلهم  والتشدد  التعصب  عن 

التفكير في السياسة«.

مشاريع كراهية 
وعنف

ميليا بو جوده

»هنا، مساحة لصور وقصاصات صحافّية 
من زمن ميالدي«. تحت هذا التمهيد، 

لصقت الوالدة على تلك الصفحة التي اصفّر 
لونها مع مرور الوقت، بعض قصاصات 

باألبيض واألسود. قصاصات ال تتضّمن 
نصوصا عن إنجاز علمّي أو سباق 

، وال صورًا الفتتاح متحف 
ً
ماراثون مثال

جديد أو معرض فنّي أو حفل موسيقّي، 
وال غيرها من »لحظات مشرقة« طبعت تلك 
الفترة. تلك القصاصات باألبيض واألسود، 

تحكي عن مواجهات عسكرّية وقصف 
ودمار وحصار.. تحكي عن فصل من 
الحرب اللبنانّية التي تعّددت فصولها.

كان ذلك على إحدى الصفحات األولى 
 طفلي الذهبّي« الذي خّصني 

ّ
من »سجل

ّي 
َ
والداي به، تماما كما خّصا شقيق

ن. هما أصّرا على توثيق 
َ
بسجلن مماثل

أّيامنا وشهورنا وسنواتنا األولى، في تلك 
السجالت »الذهبّية« الثالثة وفي ألبومات 

صور تبعتها.
في ألبوماتنا التي بلغ عددها واحدًا 

وعشرين ألبوما، صور كثيرة تحكي عن 
فصول تعّددت من الحرب اللبنانّية، مع 

اختالف مراحلنا العمرّية. هي صور لنا، 
نظهر في بعضها مبتسمن، أمام براميل 

وأكياس رمل ُوِضعت أمام نوافذ بيتنا 
وأبوابه الحمراء. تلك البراميل وأكياس الرمل 

التي كان من شأنها أن ترّد شظايا قذائف 
قد تخترق زجاج تلك النوافذ وخشب تلك 

ا 
ّ
األبواب الحمراء. تلك الشظايا التي كن

 جولة قصف، في عبوات 
ّ

نجمعها بعد كل
ا نتبارى 

ّ
حليب فارغة. تلك الشظايا التي كن

ونحن صغار على جمع أكبر عدد منها، 
منذ ساعات الصباح األولى. وفي حال نجح 

أحد أوالد الحّي في العثور على قطع أكبر 
ه الرابح.. بال منازع.

ّ
حجما، هذا يعني أن

13 أبريل/ نيسان 1975. تاريخ شرارة 
الحرب اللبنانّية األولى، أو التاريخ الذي 

لح لتحديد بداية تلك الحرب. التفسير 
ُ
اصط

غير مهّم. هو تاريخ حفظناه مثلما حفظنا 
تواريخ ميالدنا. هو تاريخ طَبَعنا وإن 

شهد أحداث ما قيل إنه انطالقة تلك 
َ
لم ن

الحرب. الحرب األهلّية أو حرب اآلخرين 
على أرضنا.. ال تهّم التسميات وال تهّم 

خلفّيات التسميات. هي الحرب. تلك 
»أسلحة«  الحرب التي كثيرًا ما لعبناها بـ

ابتكرناها - صبيانا وفتيات - وقد تماهينا 
مع أطراف شاركت فيها. تماهينا ببراءة 
طفولتنا، مع أطراف لم ندرك الكثير عنها 
وال حتى القليل. هي كانت أطرافا حفظنا 

أسماءها مثلما حفظنا أسماءنا. كثيرة هي 
تلك األطراف التي تحّصنت خلف متاريس 
في مواجهة بعضها بعضا. أطراف لبنانّية 
 واحدة منها كانت 

ّ
وأخرى غير لبنانّية. كل

تحمل لواء »قضّية«. هي قضّية - قضايا- 
ة بالنسبة إلى هؤالء الذين استماتوا 

ّ
محق

في الدفاع عنها.
على تلك الصفحة التي اصفّر لونها مع 
مرور الوقت، مثلما اصفّرت صفحات 

 طفلي الذهبّي« األخرى، قصاصة 
ّ

»سجل
مة نشرتها 

ّ
تظهر فيها خريطة لبنان مهش

إحدى الدوريات.. قصاصة قد يصّح 
تأريخها في أّي 13 أبريل/ نيسان.

أّي 13 نيسان

مزاج
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خارج قاعات الدراسة )العربي الجديد(



زال  ما  عملهم  ممارستهم  أثناء  سورية  في  أطباء  ويعانيه  عاناه  ما 
عالقًا في أذهانهم. عجز بعضهم عن إسعاف جرحى أو التخفيف 

من آالمهم. وهذا ألم قد يرافقهم طويًال

يبدأون دراستهم الجامعية في سّن متقدمة

طالب أكبر من أساتذتهم

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــح املــجــتــمــع  ــ ــرائـ ــ مـــثـــل مـــخـــتـــلـــف شـ
الـــــــســـــــوري، ورّبــــــمــــــا أكـــــثـــــر، عـــانـــى 
الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــطــبــي من 
مهنتهم،  بسبب  لحياتهم  مباشر  اســتــهــداف 
وخــصــوصــًا مــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري. وبعد 
الــثــورة السورية،  خمس ســنــوات على انـــدالع 
أطـــبـــاء ســـوريـــة معتقلني أو شـــهـــداء أو  صـــار 
ــاء مــــن أجـــل  ــبــ ــئــــني. وبـــحـــســـب مــنــظــمــة أطــ الجــ
حقوق اإلنسان، تعرضت املنشآت الطبية في 
سورية لـ 346 هجومًا على 246 منشأة طبية، 
وقــتــل 705 مــن الــعــامــلــني فــي هـــذا املــجــال منذ 
انـــدالع الــثــورة الــســوريــة فــي مـــــارس/آذار عام 
نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون األول  2011، وحــتــى 

عام 2015.
الــســوري والــقــوات  النظام  أن  املنظمة  وتــؤّكــد 
هذه  عــن  األكــبــر  املسؤولية  تتحّمل  املتحالفة 
الــهــجــمــات، مــضــيــفــة أن الــنــظــام قــتــل 667 من 
تنظيم  قتل  فيما  الطبي،  املجال  العاملني في 
الدولة اإلسامية »داعش« 13 آخرين، وسقط 
11 على أيـــدي قـــوات املــعــارضــة، وواحـــد على 
أيدي القوات الكردية. في هذا السياق، التقت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــددًا مـــن أطـــبـــاء ســوريــة 
ليتحدثوا عن تجاربهم سواء في االعتقال أو 

العمل في املجال الطبي بعد اندالع الثورة.
الطبيب أحمد )اسم مستعار(، ويبلغ  ويؤّكد 
من العمر 33 عامًا، وهو اآلن الجئ في أملانيا، 
امليدانية  املستشفيات  مــن  عــدد  فــي  عمل  أنــه 
في كل من داريا والحجر األسود في محافظة 

 في أن أتمكن 
ً
على الطحال وأغلقت البطن أما

من نقله إلى أي مستشفى آخر. لكنني علمت 
أنــه توفي بعد ساعة مــن مــغــادرتــي«. بــدوره، 
ـــ »الــعــربــي  ــًا( لـ ــامـ يـــقـــول الــطــبــيــب عــلــي )40 عـ
العناية  عن  مــســؤواًل  مناوبًا  »كنت  الجديد«: 
املركزة في أحد املستشفيات الخاصة. وصلت 
فــتــاة مــن إحـــدى بــلــدات درعـــا، أصــيــب وجهها 
ــا، بــذل  ــ بــشــظــايــا شـــّوهـــتـــه بــالــكــامــل. فـــي درعــ
الجراحني جهودهم إلنقاذ حياتها،  من  عــدد 
العناية املركزة في املستشفى  قبل نقلها إلى 
التي أعمل فيها. كانت تعاني من قصور في 
الــتــنــفــس ونــزيــف دمـــاغـــي. كــانــت املـــرة األولـــى 
الــتــي تمنيت فيها ملــريــض أن يــمــوت بــأســرع 
وقــت ممكن. ماتت الفتاة بعد أيــام. لن أكــذب. 

فرحت لوفاتها«.
فـــــي اإلطــــــــــار نــــفــــســــه، يــــقــــول الـــطـــبـــيـــب مـــاهـــر 
ــك بـــولـــيـــة:  ــالــ ــســ ــتـــخـــصـــص فـــــي جـــــراحـــــة املــ املـ
»اعتقلت من مستشفى ابن النفيس في دمشق 
بتهمة العمل في مستشفى ميداني في منطقة 
عام  نحو  مكثت  هناك  دمشق.  في  املعضمية 
في فرع االستخبارات الجوية في مطار املزة 
زنزانة  في  أشهر  ثاثة  بينها  من  العسكري، 
 
ً
االنــفــرادي مع 15 معتقا مخصصة للحبس 

وموظفني.  ومهندسني  أطــبــاء  بينهم  آخــريــن 
وكان األكثر إيامًا تعذيب والد أحد املعتقلني 
اإلفــراج عني، توجهت  أمامه«. يضيف: »بعد 
إلى منزل والدي في حلب، وبقيت ثاثة أشهر 
ــاول األدويـــــة  ــنـ ــنـــوم مـــن دون تـ ال أســتــطــيــع الـ
املــهــدئــة. كـــابـــوس الــســجــن لـــم يــكــن يــفــارقــنــي. 

بعدها توجهت إلى تركيا«.

طبيعة الطالب 
األكبر سنًّا تكسر الحواجز 

مع األستاذ وتصنع 
نوعًا من الصداقة

أُضيفت إلى ملف أحد 
األطباء تهم عدة منها 

إضعاف الشعور القومي 
وشتم شخصيات مهمة

النظام  اســتــخــبــارات  تعتقله  أن  قــبــل  دمــشــق، 
أثــنــاء عــمــلــه بــعــدمــا وشـــى بــه أحـــد املــمــرضــني 
املــتــعــاونــني مـــع الــنــظــام. يـــقـــول: »اعــتــقــلــت في 
في  العمل  بتهمة   2011 عــام  سبتمبر/أيلول 
معي  التحقيق  وخــال  ميدانية.  مستشفيات 
التابع إلدارة  الفرع 251  أو  الخطيب  فــرع  في 
ضـــيـــفـــت إلــــى ملفي 

ُ
ــبـــارات الـــعـــامـــة، أ االســـتـــخـ

ــرى، وهـــي إضــعــاف الــشــعــور القومي  تــهــم أخــ
ــاء إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات ســيــاســيــة غــيــر  ــمــ ــتــ واالنــ
مــرخــصــة والــتــحــريــض عــلــى الــتــظــاهــر وشتم 
الدولة«. يضيف: »أريد  شخصيات مهمة في 
الحديث عن بعض القصص التي لن أنساها 
فـــي املــعــتــقــل. عــانــيــت فـــي فــــرع الــخــطــيــب من 
شتى أنــواع التعذيب على مــدى ثاثة أشهر، 
وقد وضعت في السجن االنفرادي مدة شهر 
ونصف الشهر«. ويلفت إلى أنه لم يبِك خال 
ــك أثــنــاء رؤيــتــه  االعــتــقــال إال مـــرة واحــــدة، وذلـ
املعتقلني.  بني  عامًا   12 العمر  من  يبلغ   

ً
طفا

يقول: »لم يتوقف الطفل عن البكاء مدة عشرة 
أيام. في كل مرة، كان يقول للسجان بأن يدعه 

يذهب ليوصل الخبز إلى أمه«.
إنــه نقل إلى   

ً
قــائــا يعود للحديث عــن نفسه، 

كفرسوسة،  فــي  الــعــامــة  االســتــخــبــارات  إدارة 
وبــقــي فــي املهجع 15 يــومــًا. بــعــدهــا، نقل إلى 
 اتــهــمــوا بالهجوم 

ً
ــر فــيــه 78 طــفــا مــهــجــع آخـ

على حاجز أو قصف طائرة أو حيازة دبابة. 
فــي الــلــيــل، يــبــدأ بــكــاؤهــم. »حــاولــت التخفيف 
رأى جروحهم  ــــدوى«.  جـ دون  مــن  لــكــن  عنهم 
بسبب »الفلقات« والَجلد، عدا عن الحروق في 
األيادي والوجوه بسبب السجائر. »أصر طفل 

من الاذقية أن يكتب اسمه ورقم هاتف أهله 
على حذائي كي أخبر أمه أنه ما زال على قيد 

الحياة إن خرجت قبله«.
ــا الــطــبــيــب ســامــر )31 عـــامـــًا(، فــيــقــول: »فــي  أمـ
ــع الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات.  ــ ــة الــــــثــــــورة، عـــمـــلـــت مـ ــ ــدايـ ــ بـ
املستشفيات  أحــد  في  وكوني جراحا مبتدئا 
الــحــكــومــيــة فـــي دمـــشـــق، كــنــت تــحــت املــراقــبــة 
ألنــنــي أتــولــى إســعــاف الــجــرحــى الــذيــن تطلق 
قــــوات األمــــن الــنــار عــلــيــهــم. كــنــا نــســرق بعض 
املــعــدات الــجــراحــيــة مــن املستشفى ونــأخــذهــا 
النهاية  فــي  هــذا  املــيــدانــيــة.  املستشفيات  إلــى 
من مــال الشعب. بقينا على هــذه الحال حتى 
بدأوا بتفتيشنا أثناء مغادرة املستشفى. في 
إحـــدى املــــرات، أطلقت قـــوات األمـــن الــنــار على 
الطبيب  متظاهرين في منطقة جوبر، وكنت 
الوحيد الذي وصل إلى املنطقة. وجدت أمامي 
 مصابًا بتمزق في الطحال بسبب إطاق 

َ
شابا

النار عليه. في ذلك الوقت، لم أكن قد أجريت 
أكثر من عملية استئصال زائــدة، لكن الشاب 
كان ينزف بشدة، وكان علي أن أفعل أي شيء. 
حاولت التخفيف من النزيف ووضعت الشاش 

مشاغل الحياة قد 
تبعد طالبًا عن تحصيله 
العلمي، لكنّها تبقي له 
ذلك األمل في العودة 
مهما تقدم به العمر. 

بعض الطالب اللبنانيين على 
هذه الحال، عادوا إلى 

الجامعة فكان بعضهم 
أكبر من األساتذة

بيروت ـ عصام سحمراني

في  الــســيــاحــة  كلية  األول ملبنى  الــطــابــق  فــي 
لم  اللبنانية، تجلس ثاث طالبات  الجامعة 
يتجاوزن العشرين. يحملن كتبهن الدراسية 
ــار بــــعــــض املـــعـــلـــومـــات  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ويـ
يؤكدن  القريبة.  االمتحانات  قبيل  وتداولها 
الصداقة  أساسها  بينهن  مــا  فــي  العاقة   

ّ
أن

والزمالة. فماذا لو كان بينهن طالبة تتجاوز 
الثاثني؟ »معنا بالفعل واحدة في الخامسة 
أخــرى.  زميلة  كــأّي  نتعامل معها  والثاثني، 
تقول  نفسها«،  املعاملة  تبادلنا  كذلك  وهــي 

إحداهن.
ــًا هــنــاك.. 

ّ
 تلك الطالبة ليست األكــبــر ســن

ّ
لــكــن

أمل  الــدكــتــورة  السياحة  كلية  عميدة  مكتب 
الثاني مــزدحــم. من  أبــو فّياض على الطابق 
اجتماع  أصـــوات  املغلق، تخرج  الــبــاب  خلف 
األســـاتـــذة املــخــصــص ملــنــاقــشــة االمــتــحــانــات. 
في غرفة االنتظار لذة في طعم القهوة املّرة، 
تذهب  وهــي  النشيطة،  السكرتيرة  ومتابعة 

وتجيء وتمأل املكان حيوية.
ية 

ّ
 كل

ّ
»العربي الجديد« إن تقول أبو فّياض لـ

بالعمر  متعلق  شــرط  أّي  تضع  ال  السياحة 
فــي طــلــبــات االنــتــســاب، بــل هــي للجميع وال 
تمّيز خــال الــدراســة بني طالب وطالب على 
 الشعب 

ّ
أساس العمر »الجامعة اللبنانية لكل

ها هي 
ّ
اللبناني، وال عمر للعلم«. تشير إلى أن

بــالــذات كــانــت تـــدّرس طالبة أكــبــر بكثير من 
زمـــاء وزمــيــات صــفــهــا، و»كــانــت تستوعب 
زمــاؤهــا  معها  ويتعامل  بالكامل  الــــدروس 

بشكل عادي جدًا«.
تستعني العميدة برئيس قسم إدارة الفنادق 
جمال عواضة الذي يخبر »العربي الجديد« 

ــه فــي الــعــام الجامعي الثالث. أمــا هي 
ّ
كما أن

أكثر من  قبل  الجامعية  دراستها  تركت  فقد 
22 عامًا مــن أجــل الـــزواج. ولــم تعد إليها إاّل 
 زوجها 

ّ
في أوائل العام الجاري، خصوصًا أن

ــم يــكــن يــعــارض مــن قبل  لــم يــعــارض ذلـــك »لـ
 الظروف لم تكن مهيأة«. هي في 

ّ
أيضًا، لكن

األســـاس تــريــد أن تتعلم مــجــددًا وتلبي تلك 

الــقــراءة يومًا،  لم تتوقف عن  الحاجة لديها. 
الذي  األول   اختصاصها 

ّ
أن الرغم من  وعلى 

لم تستكمله كان أدبيًا، فقد اختارت هذه املرة 
اتجاهًا فنيًا ومعلوماتيًا »أردت اختصاصًا 
عصريًا فعااًل أستثمر في تحصيله دراسيًا 

اآلن كي أتمكن من العمل في مجاله الحقًا«.
بعض زمائها معجبون بعزيمتها وقدرتها. 
 غيرهم ينزعجون 

ّ
آخرون ال يبالون بها. لكن

مــنــهــا، كــحــال مــحــمــد )21 عــامــًا( الــــذي يقول 
 محمد 

ّ
أن وبما  كثيرًا«.  الظهور  »تحّب  ها 

ّ
إن

ال يحّبذ الدخول في مواجهة مع زميلته التي 
ه، مع آخرين، يضايق 

ّ
تماثل والدته عمرًا، فإن

ه يدرس مع 
ّ
ابن أخيها الطالب معه بدوره، ألن
عمته في السنة الدراسية نفسها.

الــدكــتــور ن. ب. على  الكيمياء  أســتــاذ  حصل 
ـــه في 

ّ
لقبه الــعــام املـــاضـــي. عــلــى الــرغــم مــن أن

ـــه لـــم ُيـــِضـــع أّي ســنــة دراســيــة 
ّ
الــخــمــســني فـــإن

منذ دخل إلى اختصاصه قبل عشر سنوات. 
أمــضــى فــي ســنــوات اإلجـــــازة ثـــاث ســنــوات، 
وفـــي الـــدراســـات العليا ثــاثــًا، وحــصــل على 
الدكتوراه في ثاث، وبدأ للتّو عمله كأستاذ 
»العربي الجديد«  في جامعة خاصة. يقول لـ
ه صّدق أخيرًا مقولة »أن تصل متأخرًا خير 

ّ
إن

من أاّل تصل أبدًا«.
مــن جهتها، تــقــول ســامــيــة أحــمــد )37 عــامــًا( 
ها اختارت اختصاص 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ه يسمح لها بالتفكير 
ّ
العلوم االجتماعية ألن

 شيء من حولها بشكل مختلف. تشير 
ّ

في كل
ها توّد لو تتمكن من تحضير نفسها 

ّ
إلى أن

بشكل جيد المتحانات نهاية العام من أجل 
النجاح والوصول إلى السنة الثانية وتدارك 
نتيجتها السيئة في امتحانات الفصل األول. 
 عملها فــي وظيفة عــامــة، فــي املــقــابــل، ال 

ّ
لــكــن

يمنحها الكثير من الوقت. مع ذلك، تشير إلى 
 
ّ
الدراسي إن رسبت، ألن ها ستعيد عامها 

ّ
أن

هدفها في األساس هو فتح املزيد من اآلفاق 
املعرفية أمامها.

أستاذة علم االجتماع في الجامعة اللبنانية 
 نسبة 

ّ
الدكتورة روال أبو شقرا تشير إلى أن

 تتراجع في معهد 
ّ
الطاب املتقدمني في السن

العلوم االجتماعية عّما كانت عليه من قبل. 
»العربي الجديد«: »املعهد كان يضّم  لـ تقول 
تاريخيًا طابًا يأتون إليه من اختصاصات 
أخــــــــرى، وطــــابــــًا مــــن األحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
يــســتــفــيــدون مـــن جـــرعـــاتـــه الــثــقــافــيــة حــزبــيــًا 
ــة عـــدد هــؤالء 

ّ
ومــهــنــيــًا«. وعــلــى الــرغــم مــن قــل

ها تشير إلــى ظاهرة أخــرى هي 
ّ
الــطــاب، فإن

»الطالبات األمهات في املعهد، خصوصًا مع 
غلبة اإلناث على هذا االختصاص«.

ًا 
ّ
 طبيعة الطالب األكبر سن

ّ
تقول أبو شقرا إن

الــحــواجــز مــع األســتــاذ وتصنع نوعًا  تكسر 
 
ّ
ها تشير في املقابل، إلى أن

ّ
من الصداقة. لكن

هذا األمــر ال يجعل من الطالب األكبر أفضل 
املفاهيم  واستيعاب  الشرح  فهم  في  دراسيًا 
»ليس بالضرورة أن يحدد العمر القدرة على 
املــداخــات  االســتــيــعــاب. ويظهر لدينا خــال 
بصفاء  الفكرة  يفهم  قــد  األصــغــر  الطالب   

ّ
أن

ًا 
ّ
األكبر سن الطالب  أكثر من  وبشكل مباشر 

الذي يحمل تجربة ثقافية«.

 الكلية ضمت سابقًا طالبة كانت تبلغ من 
ّ
أن

ــاد الــســيــاحــي.  ــ الــعــمــر 65 عــامــًا درســـت اإلرشـ
ها تضم هذا العام بالذات ثاثة طاب 

ّ
كما ان

أهــداف  مــن   
ّ
إن يقول  فــي عمر متقدم نسبيًا. 

الــجــامــعــة »تــأهــيــل الــقــوى الــعــامــلــة«. ويشير 
 يــكــون 

ّ
ــن ــســ ــي الــ  الـــطـــالـــب املـــتـــقـــدم فــ

ّ
إلـــــى أن

أحيانًا »أكثر فعالية من غيره واندماجًا في 
الدراسة«.

مــثــل هــــذه الــنــقــطــة تــثــيــرهــا الــطــالــبــة حـــا م. 
الغرافيكي  التصميم  تــدرس  التي  )42 عامًا( 
فــي جــامــعــة خــاصــة فــي الــعــاصــمــة اللبنانية 
ها تعرف 

ّ
»العربي الجديد« إن بيروت. تقول لـ

تعرف  ها 
ّ
أن كما  تمامًا.  الوقت  تستغل  كيف 

هــدفــهــا أيــضــًا وهـــو الــتــخــرج فــي أســـرع وقــت 
ممكن من أجل االستفادة من اختصاصها.

حا لديها أربعة أوالد، أكبرهم يتواجد اليوم 
في دورة تأهيل رتباء في قوى األمن الداخلي، 

مأساة بين أيادي 
أطباء سورية

سلع بطعم الوحل 
في الجزائر

ما معنى أن تنجز 
الحكومة أسواقًا في 

ثمانينيات القرن الماضي 
تراعي المعايير الدولية؟

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة الـــجـــزائـــريـــة  لـــلـــســـوق فــ
مكانة خاصة، وعادة ما ُيحتفل بالطفل حني 
يتسّوق ألول مرة. كذلك، يعّد السوق الفضاء 
الــــذي يــتــواعــد فــيــه الــنــاس لــقــضــاء الــحــاجــات 
وســــد الــــديــــون، والـــصـــلـــح بـــني املــتــخــاصــمــني، 
والتحضير للزواج أو الطاق، وبيع العقارات، 
والــبــحــث عــن األشــيــاء الــضــائــعــة. كــل ذلــك كان 
يحدث خال األســواق األسبوعية التي كانت 
تسمى بحسب األيــام أو املناطق. وكــان يقال: 
»نلتقي فــي ســوق األحـــد أو ســوق اإلثــنــني أو 
سوق األربعاء«. ويمكن القول إن هذه األسواق 
اخــتــفــت نسبيًا إال فــي املــنــاطــق الــداخــلــيــة، أو 
مــا يــعــرف بــالــجــزائــر الــعــمــيــقــة، لتحل محلها 
أسواق يومية في التجمعات السكنية الكبيرة 
والــصــغــيــرة، وقــــد بــاتــت تــقــتــصــر عــلــى الــبــيــع 
والشراء. وصارت املرأة تاجرة وزبونة في آن، 
وبات األطفال املتسربون من املدارس يشّكلون 

النسبة األكبر من الباعة.
ــــرزت مع  كـــانـــت هــــذه األســــــواق الــيــومــيــة قـــد بـ
ــار الــتــجــارة الــفــوضــويــة فــي الــبــاد بعد  ــ ازدهـ
مرحلة اإلرهاب. طوال النهار، يحتل األرصفة 
شــــبــــاب عــــاطــــلــــون مـــــن الــــعــــمــــل، األمــــــــر الـــــذي 
يــزعــج الــســكــان الــقــريــبــني، عـــدا عـــن الــســرقــات 
املــرور.  املختلفة وتعطيل حركة  واالعــتــداءات 
الشباب يتصرفون على أساس  وبــات هــؤالء 
العامة تعد ملكًا لهم. خــال عام  الــشــوارع  أن 
2013، قـــــّررت الــحــكــومــة مــنــع هــــذه األســـــواق، 
والتعويض عنها بأسواق قانونية هي عبارة 

عن محال تعطى مجانًا للشباب، ما أدى إلى 
احتجاجات كبيرة، علمًا أن البعض لم يستفد 
منها. أمــا الذين اســتــفــادوا، فــوجــدوا أنفسهم 
ــرار  مضطرين إلـــى دفـــع الــضــرائــب. لــكــن اإلصـ

الحكومي جعل هذه األسواق أمرًا واقعًا.
ــــاق، يــــقــــول رئــــيــــس املــنــظــمــة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
زبدي  مصطفى  املستهلك  لحماية  الجزائرية 
إن »الـــســـوق لـــم يــكــن مـــدروســـًا بــالــشــكــل الـــذي 
يـــحـــّد مـــن نــســبــة الــبــطــالــة، ويــجــعــل األســـعـــار 
ــان الــحــال  ــنـــاس كــمــا كــ فـــي مـــتـــنـــاول جــمــيــع الـ
فــي األســــواق الــفــوضــويــة«. يضيف: »ألـــم يكن 
ــذه الـــخـــطـــوة لــحــمــايــة  ــ ــكـــون هـ مـــفـــروضـــًا أن تـ
ــاذا ســاهــمــت فـــي رفـــع األســـعـــار،  املــســتــهــلــك؟ ملــ

وصار شباب كثيرون عاطلني من العمل؟«.
وعن موقف منظمته حول هذه األســواق غير 
املغطاة وال املكيفة، يقول إن »األمر يحتاج إلى 

وقت«.
لبلدية رويبة  الــعــام  األمـــني  يــقــول  مــن جهته، 
في العاصمة الجزائرية، عبد الحميد إيزة، إن 
»عمل البلديات ليس متشابهًا. ساهم بعضها 

في توفير أسواق مريحة انطاقًا من القدرات 
املــالــيــة املــتــاحــة، فيما عــجــزت أخـــرى عــن ذلــك 
عملها  بسبب  أو  املالية،  الــقــدرات  ر 

ّ
توف لعدم 

ضمن منطق تشغيل الشباب حتى ال يقلقوا 
في  كثيرة  فرصًا  راحــتــنــا«. يضيف: »خسرنا 

مرحلة ما قبل تراجع أسعار النفط«.
ــــرق الــعــاصــمــة  فـــي ســــوق مــديــنــة الـــرغـــايـــة )شـ

الـــجـــزائـــر(، تـــرى بــاعــة يـــنـــادون عــلــى سلعهم، 
خصوصًا الخضار والفاكهة، وزبائن يقبلون 
على شرائها، وإن كان بعضهم يعترض على 
غــاء األســعــار. هــذه املحال التي يقدر عددها 
بــنــحــو 500 مـــغـــطـــاة بـــالـــزنـــك، أمـــــا مــمــراتــهــا 
ــــو مــــا يــجــعــل عــمــلــيــة الـــتـــســـّوق  فـــمـــوحـــلـــة، وهـ
سقطت  الذين  املواطنني  أحــد  ويسأل  صعبة. 

ــا مــعــنــى أن تــنــجــز  ــ أغــــراضــــه فــــي الــــوحــــل: »مـ
الحكومة أسواقًا في سبعينيات وثمانينيات 
الــقــرن املــاضــي تــراعــي املعايير الــدولــيــة، فيما 
تعجز عن فعل ذلك اليوم؟«. من جهته، يقول 
بائع التوابل منير.ح: »هذا ليس عجزًا. الدولة 
، نحن 

ً
ال تــريــد لــهــذا الــشــعــب أن يــرتــاح. أصــــا

نـــدفـــع ضـــرائـــب بــاهــظــة وهــــي كــافــيــة لتهيئة 
ــنــــني«.  الــــســــوق بـــمـــا يـــريـــحـــنـــا ويــــريــــح املــــواطــ
 :

ً
ــق بــائــع الــبــيــض ســعــيــد قــبــايــلــي قــائــا

ّ
ويــعــل

العاصمة،  قلب  فــي  مــاح  علي  »زوروا ســوق 
وســتــاحــظــون أن الــتــســوق فــيــه مــتــعــة. هناك 
للسيارات«،  ومــوقــف  أمنية  وحــراســة  تكييف 
الحاكمة  والشخصيات  الــــوزراء  أن  إلــى  الفتًا 
تــقــصــده. أمـــا هـــذا الـــســـوق، فــا يــــزوره رئيس 

البلدية حتى«.
ــوق الـــعـــصـــر فــي  ــ األمــــــر نــفــســه ملـــســـنـــاه فــــي سـ
الـــشـــرق(. في  مـــدن  )كـــبـــرى  مــديــنــة قسنطينة 
الــعــهــد الــعــثــمــانــي، كـــان ســوقــًا لــلــســاح، وقــد 
بــــات الـــيـــوم فــضــاء لــبــيــع الــخــضــار والــفــاكــهــة 
ــمــــشــــة واألوانــــــــي  ــلــــحــــوم واألســـــمـــــاك واألقــ والــ
املنزلية واملابس، وُيعرف بسوق الفقراء نظرًا 
إلى أسعاره التنافسية. بعض محاله مغطاة 
ــر الـــذي  ــراء، األمــ ــعـ ــر فـــي الـ فــيــمــا بــعــضــهــا اآلخــ
الطريق.  جانبي  على  تتراكم  القمامة  يجعل 
يقول أحد التجار السابقني في السوق، مفتاح 
ســـعـــيـــدي، إنــــه اضـــطـــر إلــــى مـــغـــادرتـــه بسبب 
الحكومة  »نطالب  يضيف:  الكريهة.  الــروائــح 
بـــاالهـــتـــمـــام بـــاملـــكـــان، لــيــس ألنــــه ســــوق فــقــط، 
بعد  ذات  معالم  يختضن  تاريخي  فضاء  بــل 

حضاري، منها مسجد سيدي الكتاني«.
يـــقـــول اإلعـــامـــي نــجــم الـــديـــن ســـيـــدي عــثــمــان 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »دهــــشــــت حــــني رأيــــت  لــ
إنـــزااًل وزاريـــًا فــي حفل افتتاح املـــول )املجمع 
التجاري( الجديد في مدينة سطيف«. ويسأل 
عــن األســبــاب الــتــي تمنع الــحــكــومــة مــن جعل 
أســواق الجزائر تتمتع بشروط مريحة، الفتًا 
إلــى أن »الــســوق هــو املــدخــل الرئيسي للخير 
والشر في املجتمع. وبسبب إهمال الحكومة، 

ظهرت هناك آفات كثيرة«.

بيروت ـ العربي الجديد

أن  أو  شــــــــيء،  أي  تـــخـــشـــى  ال  ــك  ــ ــ إنـ الـــــقـــــول 
الترقية لم تكن تعنيك، عبارتان ال تعنيان 
أنك شخص قوي عقليًا. هاتان  بالضرورة 
ميلك  إلــى  تشيران  قد  وغيرهما  العبارتان 
إلـــى الــتــصــرف بــقــســوة وصـــرامـــة. وبحسب 
ــــوداي«، هــنــاك ست  مجلة »ســايــكــولــوجــي تـ

إشارات تعني أنك صارم ولست قويًاَ.
الــتــصــّرف بقسوة  1 - تشعر بــعــدم األمــــان: 
قــــــد يـــــبـــــدو وكــــــأنــــــك تــــعــــمــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
شخصية تــقــول: »أنـــا األفــضــل«. لكن خلف 
الثقة  بــعــدم  هـــذه الشخصية هــنــاك شــعــور 
ــى بـــذل  ــ ــفـــس. وبـــــــداًل مــــن الـــســـعـــي إلـ ــنـ فــــي الـ
تعاني  الـــذي  الضعف  هــذا  لتغطية  الجهد 

قــدرة على  أكثر  األقــويــاء ذهنيًا  منه، يبدو 
استثمار الوقت لتحسني أنفسهم. يعرفون 

مشاكلهم ويسعون إلى أن يكونوا أفضل.
2 - تــؤمــن أن الفشل ليس خــيــارًا: الــقــول إن 
»الفشل ليس خيارًا« لن يمنعك من الفشل، 
لــكــن قـــد يــمــنــعــك مـــن املـــحـــاولـــة. وعــــــادة ما 
في  بقسوة  يتصرفون  الــذيــن  الــنــاس  يهتم 
بــداًل  بها  يتمتعون  الــتــي  مهاراتهم  إظــهــار 
من محاولة تعلم أمور جديدة. أولئك الذين 
يتمتعون بقوة ينظرون إلى الفشل كنقطة 
انطاق لتحقيق النجاح. يثقون في قدراتهم 

على استعادة توازنهم بعد النكسات. 
ــك يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نـــظـــرة  ــ ــذاتـ ــ ــقــــديــــرك لـ 3 - تــ
ــنــــاس الـــذيـــن  ــا يـــكـــون الــ اآلخـــــريـــــن: عــــــادة مــ
يتصرفون بقسوة قلقني جدًا على ظهورهم، 

وخــصــوصــًا أن تــقــديــرهــم لــذواتــهــم يعتمد 
املقابل، فإن  إليهم. في  اآلخــريــن  على نظرة 
األقـــويـــاء ال يــكــتــرثــون إلثــبــات أنفسهم ألي 
شخص. بطبيعة الحال، هم على استعداد 
ــًا إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــدة، ويــــســــعــــون دائـ ــاعـ ــ ــــسـ لـــطـــلـــب املـ

األفضل.  
4 - تقمع عــواطــفــك: فــي معظم األحـــيـــان، ال 
يشعر هؤالء الناس الذين يميلون للقسوة 
في  يعربون عن غضبهم.  إال حني  بالراحة 
وفرحهم  وخوفهم  حزنهم  يخفون  املقابل، 
قدر اإلمكان. إال أن األقوياء عقليًا ال يخشون 
مــن االعـــتـــراف بــخــوفــهــم، وال يــخــجــلــون من 
دمعة إذا ذرفــت من وقــت إلــى آخــر. بــداًل من 
تــجــاهــل مـــشـــاعـــرهـــم، يـــحـــاولـــون الــســيــطــرة 
ــاتــــوا يـــعـــرفـــون كـــيـــف تــؤثــر  ــد بــ ــ عــلــيــهــا، وقـ

مشاعرهم على أفكارهم وسلوكهم. 
5 - تنكر أملك: يفخر الناس الذين يتصرفون 
قــدر كبير من  بقسوة بقدرتهم على تحمل 
األلم. وسواء كانوا يعاملون أجسادهم كآلة 
أو يــرفــضــون االعـــتـــراف بــآالمــهــم، إال أنــهــم 
ينظرون إلى رغبتهم في االستمرار وكأنها 
األقوياء  املقابل، يرفض  في  الشرف.  وســام 
تحمل األلــم إلقــنــاع اآلخــريــن. بــداًل مــن ذلــك، 
ــه وتـــحـــويـــل  ــنـ ــى االســــتــــفــــادة مـ ــ ــعـــون إلــ يـــسـ

املعاناة إلى فرصة.
6 - تعتقد أنــه يمكنك القيام بكل شــيء: إن 
الـــتـــصـــرف بــقــســوة يــجــعــلــك تــظــن أن أحـــدًا 
ــاء، فــعــادة  لــن يستطيع إيــقــافــك. أمـــا األقـــويـ
مـــــا يــــســــتــــعــــدون جــــيــــدًا لـــلـــتـــحـــديـــات الـــتـــي 

ستواجههم في حياتهم.

6 إشارات 
تكشف زيف 

قّوتك

زهير هواري

بالرغم من الحروب التي اندلعت في املنطقة، خصوصًا تلك التي أطلقها 
العربية  املجتمعات  كانت  فلسطني،  أرض  على  الصهيوني  الكيان  قيام 
عمومًا تتمتع بقسط من التنوع واالستقرار والثبات. خالل تلك الحروب 
والفلسطينيات خصوصًا،  عمومًا،  العربيات  النساء  من  الكثير  فقدت 
الــزوج واألب واالبـــن، هــذا عــدا عن املئات من  الوطنية مع فقدان  الكرامة 

املناضالت اللواتي قدمن حياتهن في خضم الصراع.
لكّن األمور لم تقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما أدى العجز العربي إلى 
اندالع حروب أهلية داخلية. وكان على النساء العربيات أن يدفعن ثمنًا 
تصّب  لم  الالحقة  التطورات  سابقة.  مراحل  في  عرفنه  عما  مضاعفًا 
أبــدًا فــي صالح املـــرأة ونضالها مــن أجــل التحرر واملــســاواة مــع الرجل. 
العقود الثالثة أو األربعة املاضية كانت هي األقسى، وكان انهيار األحالم 
بالوحدة والتحرير والتقدم واملساواة والتنمية هو العالمة الفارقة، حتى 

وصلنا إلى املرحلة التي نعبرها اآلن وسط الدماء والدموع.
سابقًا، كان على النساء أن يناضلن في دول لها مؤسساتها من أجل 
تعديل الكثير من القوانني املجحفة التي تسنها برملانات ومجالس نيابية 
الوقت نفسه زحزحة  الديمقراطية، وفي  التعبير  التظاهر ووسائل  عبر 
أنفسهن  وإثبات  باالحتجاج،  القاهرة عن صدورهن  األوضــاع  صخرة 

في مجاالت التعليم واملعرفة واملهارات وسوق العمل.
تتشظى  واملجتمعات  فــالــدول  يختلف،  الــيــوم،  املنطقة  تشهده  مــا  لــكــّن 
اإلقليمية  الــظــروف  الفئات.  باقي  من  أكثر  النساء  على  بحممها  وتلقي 
الدعوة  الوطنية. كما يتقلص هامش  الدولة والقوانني  تكاد تزعزع فكرة 
بسبب  للتشكيك  يتعرض  نفسه  املــســاواة  مــبــدأ  أّن  كما  املـــســـاواة.  إلــى 
انتعاش األفكار السياسية والدينية املتطرفة التي تعمل على إعادة املرأة 
إلى القمقم. وبذلك، باتت اليوم شبه معزولة عن لعب دورها كمساهمة في 

عملية التغيير، باعتبار مساهمتها مرفوضة ومرذولة وال ضرورة لها.
في  املــرأة  باتت  املتطرفة،  التيارات  ونمو  العربية  املجتمعات  انفجار  مع 
ورطة مضاعفة. باتت تعيش ورطة الحروب وما تخلفه على أوضاعها 
العنف  أخــذت طابع  املجتمعية ســواء  املمارسات  تحديدًا وســط فوضى 
ــاذا يعني مــا تفرضه  املــوصــوف أو الــفــتــاوى واالجــتــهــاد املــبــتــذل. إذ مـ
أو  أو مسيحيات  إيــزيــديــات  أكــن  النساء ســـواء  »داعـــش« وغيرها على 
أّن عــرض النساء  مسلمات مــن سبي ورق ونــكــاح!؟ مــا يتوجب ذكــره 
في سوق النخاسة ال يقتصر على »داعش« وما شابهها، بل إّن شرائح 
للبيع في سوق  عة 

ّ
مقن بأشكال  كثيرة تعرض نساءها  من مجتمعات 

ال ترحم، مهما كانت التسميات التي تحملها وأشكال التحايل العتيقة 
والحديثة املعتمدة لتسويقها.

)أستاذ جامعي(

المرأة العربية وسط جحيم 
الحروب والنزاعات

تاء تحقيق

ظاهرة أخرى 
هي الطالبات 

األمهات 
)Getty(
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فالشمجتمع

حرفة تكاد تختفي في مصر

فواخرجيون القاهرة ـ كريم أحمد

تعّد صناعة الفخار إحدى 
أقدم املهن التي لطاملا 

اشتهر بها املصريون في ما 
مضى، خصوصًا خالل عهد الفراعنة. 

وتوارثتها األجيال تباعًا، حتى بات 
لدى مصر تاريخ حافل في االهتمام 

بهذه الصناعة، هي ال تعد فنًا وإبداعًا 
مميزًا. عادة ما يتعلمها الناس في 

صغرهم، حتى يتقنوها. 
ورّبما يكون »الفواخرجي«، أي 

صانع الفخار كما يسّميه املصريون، 
 صغيرًا. إال أن شهرته يمكن 

ً
طفال

أن تتجاوز العشرات غيره من الذين 
يعملون فيها منذ زمن طويل. من جهة 

أخرى، فإن الخبرة تساهم في إضفاء 
ملسات خاصة على العمل، خصوصًا 

لناحية عدم الوقوع في أي خطأ.  
إلى ذلك، ولدى وصولك إلى محافظة 

الفيوم في جنوب مصر، وإلى قرية 
النزلة تحديدًا، ستعرف أنك في 

أحد أقدم األماكن التي اشتهرت بها 
صناعة الفخار في املحافظة. أكثر من 
ذلك، ستتعّرف إلى أسرار هذه الحرفة 

التي تنتقل من جيل إلى آخر. إال أن 
األواني الفخارية تكاد أن تندثر أمام 

املنتجات العصرية، في ظل تراجع 
السياحة التي كانت مصدرًا للربح 

الوفير، وكان العاملون فيها من 
األثرياء. 

بطبيعة الحال، تحتاج صناعة 
الفخار إلى عمل دؤوب وصبر. لكن 

قبل ذلك، تشترط أن يكون هناك 
خيال واسع وحّب للحرفة، وحوار 

دائم بني الصانع وما يصنعه. وأكثر 
ما يضايق العاملني في هذه الحرفة 
اليوم، هو قلة االهتمام باقتناء هذه 

األواني، في ظل تدهور قطاع السياحة 
في مصر.

يريد صنع واحدة أكبر

ال يفكران في قلة الطلب على الفخار حاليًا

هكذا ينغمس في العمل

ما زالت تعمل على الرغم من تقدمها في السن

لم ينته من 
صناعتها بعد

اعتاد هذا العمل

يحملها استعدادًا 
للعمل
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MEDIA

مصادرة الصحف: جهات 
سيادية تحكم النشر

اإلعالم الحكومي يفشل 
في منافسة الخاص

مادة خارقة من الهندسة 
اإلسالمية القديمة

القاهرة ـ نادين ثابت 

واملليــارات  مان..  ل ـ لسـ ودكتــوراه  »جزيرتــان 
»املصــري  جريــدة  مانشــيت  كان  ملصــر«. 
اليــوم« الخاصــة ليــوم أمــس، قبــل أن يردهــا 
علــى  ويجبرهــا  ســيادية  جهــة  مــن  اتصــال 
»حصــاد زيــارة  تغييــر املانشــيت ليتحــول لـ
ســلمان.. اتفاقيات بـ25 مليار دوالر«. ليســت 
هــذه الواقعــة األولــى، فقــد شــهدت »املصــري 
ســبتمبر/  30 يــوم  مماثلــة  حادثــة  اليــوم«، 

عــدد  طباعــة  وقــف  تــم  حــني   ،2014 أيلــول 
الجريــدة، وعــدم الســماح بطباعتهــا، إال بعد 
حــذف الحلقــة الثامنــة مــن سلســلة مذكــرات 
رجل املخابرات الراحل، رفعت جبريل امللقب 
محمــد  الصحافــي  يكتبهــا  التــي  بالثعلــب، 
ســيد صالــح والتــي تحــدث فيهــا »الثعلــب« 

عن عمليات خاصة باملوساد اإلسرائيلي. 
علــى هــذا املنوال، يســري التعامل مع اإلعالم 
والصحافة في مصر، منذ االنقالب العسكري 
3 يوليو/تمــوز 2013. الواقعــة ذاتهــا تكــررت 
مــع أكثــر مــن صحيفــة علــى مــدار الســنوات 
مــن  مــارس/آذار   11 ففــي  املاضيــة.  القليلــة 
العام املاضي، أســفر اتصال من جهة ســيادة 
ملطابــع جريــدة األهــرام، عــن مصــادرة ووقف 
طبــع الطبعــة األولــى عــدد جريــدة »الوطــن« 
الخاصة، التي كان مقررًا لها نزول األســواق 
بمانشيت »13 جهة سيادية ال تدفع ضرائب 
موظفيهــا.. الرئاســة واملخابــرات والداخليــة 
والدفــاع فــي مقدمة املتهربني مــن الضرائب.. 
جنيــه..  مليــارات  لـــ7.9  وصلــت  والخســائر 
واملاليــة: »مــا تدخلوش عش الدبابير«، لكنه 
تحــول مــن مهاجم للنظام، ملواٍل له -وبشــدة- 
الجريــدة  عــدد  مــن  الثانيــة  الطبعــة  فــي 
املنشــور إلــى »القائمــة النهائيــة ملشــروعات 
املؤتمر االقتصادي.. مصر الجديدة ستكون 
األعمــال  ورجــال  لالســتثمارات  حاضنــة 

الجادين«. 
الصحــف،  طباعــة  ووقــف  مصــادرة  قائمــة 
لعــدم رضــا الجهــات الســيادية عليها، تطول 
لتشــمل؛ وقف طباعة عدد من جريدة الوطن 
فــي مطابــع األهرام في 11 مارس/آذار 2015، 
بســبب تحقيــق صحافــي تنــاول امتنــاع 13 
الضرائــب  دفــع  عــن  ســيادية  وجهــة  وزارة 
الســنوات املاضيــة،  ســتحقة عليهــا خــالل 

ُ
امل

علــى رأس هــذه الجهــات مؤسســة الرئاســة. 
املبلــغ املســتحق  وقــد أشــارت الصحيفــة أن 
على هذه الجهات يقدر بحوالى 7.9 مليارات 
جنيــه  فــي عــام واحــد تــم التهــرب منهــا، وتم 
طباعــة الجريــدة بعدمــا تــم حــذف التحقيــق 

الصحافي، واستبداله بموضوع آخر.
وقــف توزيــع، وفــرم صحيفــة الوطــن فــي 11 
ملصــادرة  أخــرى  واقعــة   ،2015 مايو/أيــار 
الصحــف، حيــث منعــت أجهــزة أمنيــة توزيع 
رغــم  »الوطــن«،  مــن جريــدة  األولــى  الطبعــة 
طباعة نحو 48 ألف نسخة منها، لتضمنها 
ملفــًا يحمــل عنــوان »7 أقــوى مــن السيســي«، 
وفرضت األجهزة األمنية تغيير عنوان امللف 
ليصبــح »7 أقــوى من اإلصالح«. كما رفضت 
األجهــزة األمنيــة أيضــًا نشــر مقــال تضمنــه 
امللــف بعنــوان »الضابــط ابــن القصــر يحكم« 

لعالء الغطريفي مدير تحرير الجريدة.
قــوات  قامــت   ،2015 أغســطس/آب   14 وفــي 
األمن املصرية بسحب أعداد صحيفة صوت 
األمة الصادرة من مراكز التوزيع و»فرمها«، 
لرئيــس  صحافيــة  تصريحــات  بحســب 

تحريرها عبد الحليم قنديل.
صحيفــة  طباعــة  األهــرام  مؤسســة  ومنعــت 
 22 يــوم  الصــادر  عددهــا  فــي  الصبــاح، 
عــن  مقــااًل  لتضمنــه   ،2015 آب  أغســطس/ 
محمــد بــدران، رئيــس حــزب مســتقبل وطــن، 

منوعات
في األردن، انتشر وسم »#فلسطين_تغريد

بكلمه«، حيث غّرد المستخدمون عما 
تعنيه فلسطين بالنسبة لهم. ووصل 
الوسم إلى الئحة األكثر تداوًال في البالد، 

ألكثر من 12 ساعة. وتنوعت الكلمات بين 
»إمي، السبيل، الحب، الغريبة، الشهيد، 

الكرامة، العزة، االنتفاضة«. وكتبت أخرى: 
»#فلسطين_بكلمه.. موطني«، مرفقًة 

التغريدة بعلم فلسطين.

على وسم »#باقي_شهرين_على_
رمضان« غرد الجزائريّون عن اقتراب موعد 

الشهر الكريم، حيث وصل الوسم إلى 
الئحة األكثر تداوًال مستمرًا ألكثر من 10 

ساعات على الالئحة. وكتبت مريم: »اللهم 
بلغنا رمضان ال فاقدين والمفقودين، وأعنا 

فيه على الصيام والقيام وتالوة القرآن«. 
وكتبت أحالم: »رمضان شهر المغفرة 

والرحمة«.

في مصر، انتشر وسم »#حياتك_في_
تويته«، الذي وصل إلى الئحة األكثر 

تداوًال بأكثر من 17 ألف تغريدة أمس. 
وفيه، وصف المصريون شكل حياتهم في 

تغريدة واحدة. وكتبت مغردة: »عاملة 
زي المهرجانات كده«، وكتبت أخرى: »هي 

عبارة عن الكثير من الصبر«. وقال آخر: 
»حياتي صارت عبارة عن أني أنتظر يوم 

الخميس«.

برفقــة  يكثــر ظهورهــا  التــي  الوجــوه  وأحــد 
الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كمــا منعت مؤسســة األهــرام طباعة صحيفة 
 2015 آب  أغســطس/   24 فــي  املصريــون 
بســبب اعتراضــات علــى مقــال رئيس تحرير 
»املصريــون« جمــال ســلطان بعنوان »ملاذا ال 
يتوقف السيسي عن دور املفكر اإلسالمي«.

تونس ـ خولة العشي

فقدت وسائل اإلعالم العمومية )الحكومية( 
بســبب  ســنوات،  منــذ  بريقهــا  التونســية 
اســتئثار قنــوات تلفزيونيــة وإذاعيــة خاصة 
الختيارهــا  نظــرا  عاليــة؛  مشــاهدة  بنســب 
يرتكــز  ومتطــورا  مختلفــا  إعالميــا  نهجــا 

البرامــج الحواريــة السياســية  أساســا علــى 
الواقــع  تلفزيــون  وبرامــج  والرياضيــة 
اســتهجان  أثــار  التراجــع  هــذا  واإلثــارة. 
يعولــون  الذيــن  واإلعالميــني  الصحافيــني 

على تطور اإلعالم العمومي.
»ســيغما  مؤسســة  أجرتــه  اســتطالع  فــي 
املاضــي  مــارس  شــهر  ويخــص  كونســاي« 
البصريــة،  الســمعية  اإلعــالم  وســائل  حــول 
املرتبــة  الخاصــة  »حنبعــل«  قنــاة  احتلــت 
 98 مشــاهدتها  نســبة  بلغــت  إذ  األولــى، 
باملائــة، واحتلــت قنــاة نســمة املرتبــة الثانية 
بنســبة مشــاهدة بلغــت 92 باملائــة، واحتلــت 
قنــاة الحــوار التونســي املرتبــة الثالثــة بـــ26 
باملائــة مــن نســبة املشــاهدة، فــي حــني كانــت 
املرتبــة الرابعــة مــن نصيــب القنــاة الوطنيــة 
العمومية األولى بنســبة 20.3 باملائة، تليها 
بنســبة  الثانيــة  العموميــة  الوطنيــة  القنــاة 
6.1 باملائــة. أمــا بالنســبة للقنــوات اإلذاعيــة، 
»موزاييــك«  الخاصــة  اإلذاعــة  احتلــت  فقــد 
املرتبــة األولــى بنســبة اســتماع بلغــت 20.3 
باملائة، تلتها إذاعة »شمس أف أم« الخاصة 
بنســبة 19.3 باملائــة، وكانــت املرتبــة الثالثــة 
الكريــم  للقــرآن  الزيتونــة  إذاعــة  مــن نصيــب 
بنســبة 10 باملائــة، فــي حني تذيلــت اإلذاعات 
العموميــة القائمــة، حيــث لــم تتجــاوز نســبة 

استماع إذاعة تونس الدولية الـ6.1 باملائة.
الــذي  الفشــل  هــذا  وتبعــات  أســباب  ولفهــم 
ميــز أداء وســائل اإلعــالم الســمعية البصرية 
الخــاص،  اإلعــالم  مواجهــة  فــي  الحكوميــة 
اإلذاعــة  مديــر  الجديــد«  »العربــي  التقــت 
الثقافيــة العموميــة، محمــد صالح العبيدي، 
الذي أوضح قائال »يعود إخفاق املؤسســات 
اإلعالمية العمومية في كسب رهان املنافسة 
مع اإلعالم الخاص إلى ثالثة عوامل رئيسية، 
التجــاري  التحــرك  بهامــش  مرتبــط  أولهــا 
والحــر للمؤسســات الخاصة. ثانيا، ما زالت 
املؤسســات العمومية تعاني حتى اليوم من 
مشــاكل هيكليــة مرتبطــة باملــوارد البشــرية 
التي لم تواكب في معظمها متطلبات تطور 
باإلضافــة  هــذا  الجمهــور.  وحاجــة  امليديــا 
تمنــع  التــي  البيروقراطيــة  العراقيــل  إلــى 
املؤسســات العموميــة من التطور وممارســة 
أن  كمــا  مرونــة.  بأكثــر  اإلعالمــي  النشــاط 
املؤسســات العموميــة واملتمثلــة أساســا فــي 
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون التونســية لــم 
تجد بعد خمس سنوات من الثورة، بوصلة 

االنطالق في مشروع اإلصالح«.
مــن جهــة أخــرى، أكــدت الصحافيــة فــي مركز 
تونــس لحريــة الصحافــة، نجــالء بــن صالح، 
العمومــي  »اإلعــالم  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
مرمــى  فــي  الثــورة  قبــل  كان  تونــس  فــي 
االتهامــات مــن قبــل التونســيني بأنــه لســان 
السلطة، وأنه إعالم حكومي ال عمومي. غير 
العمومــي  اإلعــالم  بقــي  تحــرره،  ورغــم  أنــه، 
يتخبــط  وإذاعاتــه  وقناتيــه  بصحيفتيــه 
عديــدة.  وصحافيــة  تقنيــة  مشــاكل  فــي 
فشــل  أســباب  اختصــار  »يمكــن  وأضافــت: 
اإلعــالم العمومــي فــي إيجــاد مــكان لــه داخــل 
املشــهد اإلعالمي بأنه ال يعمل ضمن املنطق 
التجــاري، أي التفكيــر فــي تســويق منتوجــه 
اإلعالمــي، وبالتالــي الدخــول فــي املنافســة، 
وهــو أمــر ســلبي يخرجــه مــن املنافســة. وال 
يــزال اإلعــالم العمومــي ينتــج مــادة إعالميــة 
مــن  اإلصــالح  فمحــاوالت  تقليديــة،  بطــرق 
ظهــرت  التحريــر  إدارة  هيكلــة  إعــادة  خــالل 
الثامنــة  أخبــار  واحتلــت  للعيــان،  نتائجهــا 
ثــم  املشــاهدة،  نســب  فــي  مرتبــة  أعلــى  ليــال 
تراجعــت بســبب مشــاكل فــي إدارة التحريــر. 
هــذا باإلضافــة إلــى عــدم فتــح ملفات الفســاد 

املالي«.

هناء مرتضى

فــي حــال تطبيقهــا، تســمح األنماط الهندســية املوجودة في 
التصاميم اإلســالمية القديمة، ملواد »امليتا« املعروفة باســم 
»املــادة الخارقــة«، بالتمدد واتخاذ أشــكال مختلفة قد تكون 
ذات فائــدة كبيــرة بالنســبة لألجهــزة الطبيــة وتكنولوجيــا 

األقمار الصناعية.
فــي الســابق، تمــت هندســة »املــادة الخارقــة« لتحصــل علــى 
خصائــص ال توجــد فــي املــواد الطبيعية. وجــرى تصنيعها 
من عناصر مختلفة تشكلت من مواد تقليدية مجهرية مثل 
مــادة البالســتيك علــى أن تكــون هذه املواد مرتبة على شــكل 
دوري متكرر. ومن املعروف أنه اذا ما تم سحب هذه املواد أو 
شّدها فهي ال تتمدد من جانب واحد فيما تصبح أكثر رقة 
على الجانب اآلخر؛ كما هو الحال في القمصان القطنية أو 
، لكنهــا تفعــل العكس تمامــًا أي أنها 

ً
األربطــة املطاطيــة مثــال

تنمــو علــى نطــاق واســع عندمــا تتمــدد وبالتســاوي فــي كل 
االتجاهات.

لكن لطاملا كان هناك عائق أمام هذه »املادة الخارقة«، إذ أنها 
تفقــد شــكلها األصلــي عندمــا تتوســع. لذلــك، عمــد الباحثان 
أحمــد رفســنجاني وداميانــو باســيني مــن جامعــة ماكجيل 
في مونتريال، كندا، إلى ابتكار »مادة خارقة« جديدة تنمو 

عندمــا تتمــدد لكنهــا تحافــظ علــى شــكلها في الوقت نفســه. 
الجيومتريــة  القواعــد  إلــى  الباحثــان  اســتند  للقيــام بذلــك، 
املتواجــدة فــي الفــن اإلســالمي القديــم. فــي هذا اإلطــار، يقول 
رفســنجاني »هنــاك مكتبــة ضخمــة مــن القواعــد الهندســية 
اللوحــات  إلــى  النظــر  خــالل  مــن  اســتنباطها  يمكــن  التــي 
األصــل،  إيرانــي  كونــه  اإلســالمية«.  واألبنيــة  والتصاميــم 
اختــار الباحــث وفريقــه مجموعــة مــن التصاميــم املنقوشــة 
علــى جــدران أبــراج خراقــان، وعلــى اثنني مــن األضرحة التي 

بنيت بني عامي 1067 و1093 في شمال إيران.
زينت هذه الجدران بما يقرب من 70 تصميمًا مختلفًا، لكن 
اثنــني منهــا اتبعــا مجموعة من األنماط املتكــررة بالتناوب، 
ســمحت  متوازيــة،  أو  دائريــة  إمــا  مفصولــة  أشــكال  وهــي 
للفريــق بالحصــول علــى قاعــدة هندســية مثاليــة، لتصنيــع 

»املادة الخارقة« الجديدة من املطاط الطبيعي. 
بنيــة  الفريــق  طــّور  اإلســالمية،  القاعــدة  هــذه  مــن  انطالقــًا 
شــكلها  علــى  للحفــاظ  الخارقــة  للمــادة  جديــدة  هندســية 
عندما تتمدد، وقد نجحت تجاربهم، بحيث بات من املمكن 
مفيــدة  علميــة  تطبيقــات  فــي  اليــوم  املــواد  هــذه  اســتخدام 
ومختلفــة، كإدخــال األجهزة الطبيــة الصغيرة داخل األوردة 
والشرايني، أو عند إطالق ونشر األقمار الصناعية الجديدة 

التي تكتشف الفضاء.

تكرر وقف الطبع مع 
أكثر من صحيفة على 
مدار السنوات الماضية

يعاني اإلعالم الحكومي 
من مشاكل هيكلية في 

الموارد البشرية

تونسمصر

)Getty( جهات سيادية تأمر بإيقاف الطبع أو التوزيع

تكنولوجيا
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حينها مــن خـــالل بــرنــامــج »كـــأس الــنــجــوم« 
ليصير  بعدها  للتلحن  اتجه  لكنه  للهواة، 
ملحنًا معروفًا وفــي رصيده عــدد كبير من 
األلحان الناجحة التي غناها كبار الفنانن 

اللبنانين والعرب.
يــــعــــانــــي رعــــــــد كــــمــــا غـــــيـــــره مــــــن الـــفـــنـــانـــن 
الفلسطينين وخاصة عند السفر من لبنان 
إلــى بلد عــربــي آخـــر، ألن هــنــاك صعوبة في 
الحصول على سمات الدخول »التأشيرات« 
ــًا عــــلــــى بــعــض  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ رغــــــــم أنــــــــه يــــحــــصــــل أحـ
ـــك 

ّ
الــتــســهــيــالت كـــونـــه مـــعـــروفـــًا، ويـــقـــول: ألن

 
ّ
أن ــك لست عــربــّيــًا، رغــم 

ّ
أن فلسطيني تشعر 

الجميع يتحّدث باسم القضية الفلسطينية 

يعتذرون  هم 
ّ
لكن العربية.  اللغة  مون 

ّ
ويتكل

منك عندما تريد الدخول إلى أّي بلد عربي، 
ك بال وجود وال وطن.

ّ
وتشعر أن

ألحانه »أصعب  التي ملعت من  األغــانــي  من 

خليل العلي

الفلسطينية في  تزخر املخيمات 
لــبــنــان بــالــفــنــانــن فـــي املـــجـــاالت 
كــافــة، مــن الــغــنــاء إلـــى املوسيقى 
والــفــلــكــلــوري،  التعبيري  والــرقــص  والــرســم 
وقد استطاع عدد من الفنانن الفلسطينين 
لبنان شــق طريقهم نحو  فــي  الالجئن  مــن 
ــن ُعــــــرف فـــقـــط عــلــى  الـــنـــجـــومـــيـــة، ومـــنـــهـــم مــ
املـــســـتـــوى املــحــلــي الــلــبــنــانــي، والـــبـــعـــض لم 

يتخط حدود املخيم.

جهاد عقل
ابــن مخيم  الفنان جهاد عقل  الكمان  عــازف 
النجومية  إلـــى  أن يــصــل  شــاتــيــال اســتــطــاع 
ــار مـــن أهــم  ــ وذاع صــيــتــه بــشــكــل كــبــيــر وصـ
عــازفــي آلـــة الــكــمــان عــلــى املــســتــوى الــعــربــي، 
كــذلــك املــلــحــن يــاســر جـــالل الـــذي بـــدأ حياته 
بالغناء وكان متأثرًا بجورج وسوف إلى أن 
شق طريقه في مجال التلحن وصار يلحن 
اللبنانين والـــعـــرب، وغــنــّى  الــنــجــوم  لــكــبــار 
من ألحانه صابر الرباعي وجــورج وسوف 
ــل جــســار ورضــا  ــارس كـــرم وألــيــســا ووائــ وفــ
وعمار حسن ومحمد عساف باإلضافة إلى 

عدد كبير غيرهم.

رواد رعد
واســمــه  رعـــد  رواد  الفلسطيني  املــلــّحــن  أّمـــا 
الحقيقي »جوزيف زيتون« من بلدة البصة 
شــمــال فــلــســطــن، لـــم يــعــش فـــي املــخــيــم ألنــه 
بــيــروت،  فــي شــرق  أهــلــه  النكبة استقر  بعد 
وقـــــد بـــــدأ حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة بـــالـــغـــنـــاء وعــــرف 

CBC أبلغت شركة 
»أندمول« أنها لن تدخل 

شريكة في اإلنتاج

يبقى عازف الكمان جهاد 
عقل هو أحد ابرز الفنانين 

الفلسطينيين

2223
منوعات

أنا  ريتني  »يــا  للفنان معن شريف،  كلمة« 
وال انت« للفنان عاصي الحالني، »طّمعتك« 
للفنانة نــجــوى كـــرم، »يـــا حــاللــي يــا مــالــي« 
للفنان محمد عساف، »هال يما« لفنان أيمن 

زبيب وغيرها من األغاني الناجحة.

فن داخل المخيم
ــة لــــالجــــئــــن  ــ ــنــ ــ ــراجــ ــ ــبــ ــ ــ فــــــــي مــــخــــيــــم بــــــــــرج ال
الفلسطينين في ضاحية بيروت الجنوبية 
بدأ الفنان مصطفى زمزم ابن بلدة أم الفرج 
ــا فــــي فــلــســطــن رحــلــتــه  ــكـ ــنـــة عـ قــــضــــاء مـــديـ
 23 منذ  والكتابة  والتلحن  بالغناء  الفنية 
ــــددا كــبــيــرا مـــن املـــواهـــب  ســـنـــة، واحــتــضــن عـ
الفلسطينية أولهم ابنته الرا التي شجعها 
عــلــى الــغــنــاء مــنــذ كــانــت طــفــلــة، كــذلــك اهــتــم 
 The بــالــطــفــل أيــمــن أمــــن الــــذي اشـــتـــرك فـــي
ألنــه  املــــواهــــب،  مـــن  وغــيــرهــمــا   Voice Kids
بحسب قــولــه ال يــوجــد راٍع لــهــؤالء املــواهــب 
ــو عــمــر  ــ ــًا وهـ ــامـ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــمــنــذ 67 عـ
النكبة، لم يلمع نجم أي مغٍن فلسطيني من 
الــالجــئــن فــي لــبــنــان، وهـــذا بحد ذاتـــه دليل 
على تقاعس الجهات الرسمية الفلسطينية 

بدعم املواهب.
 يذكر أن زمزم قدم كلمات وألحانا لفنانن 
عــدة منهم الــراحــل وديـــع الــصــافــي والفنان 
الرا  ابنته  شاركتهما  الــلــذان  شــريــف  معن 

الغناء.
ــنـــوب لــبــنــان(  ــي مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة )جـ وفــ
يحمل الفنان محمد اآلغــا عــوده ليغني في 

الــحــفــالت الــوطــنــّيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، فــقــد بــدأ 
حــيــاتــه الــفــنــيــة عـــازفـــًا عــلــى آلـــة الــغــيــتــار ثم 
انتقل بعدها إلى الغناء والعزف على العود 
الــفــلــســطــيــنــيــة  املــخــيــمــات  فـــي  وذاع صــيــتــه 
التي  األغاني  في  املخيمات  أبناء  وينتظره 

تحكي مرارة اللجوء والحنن إلى الوطن.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: قــبــل أن  يـــقـــول اآلغـــــا لــــ
أكــــون فــنــانــا، أنـــا صــاحــب قــضــيــة، وواجــبــي 
أن أخــــدم قــضــيــتــي مـــن خـــالل فــنــي وغــنــائــي 
الوطني، وقد اتجهت إلى األغنيات الوطنية 
ألنقل معاناة شعبي في مخيمات الشتات. 
وال تــتــصــّور فــرحــتــي عــنــدمــا أســمــع أطــفــاال 
يــــــــرّددون أغــنــيــاتــي الــوطــنــيــة فـــي املـــــدارس 
واألنــديــة، أولئك الذين ال يعرفون فلسطن. 
 لنا وطنا 

ّ
 األغنيات تجعلهم يفّكرون بأن

ّ
لكن

هم ال يعرفونه.
ّ
 فيحّبونه، رغم أن

ً
جميال

مــن مدينة عكا،  فــنــان فلسطيني  آغــا  ربــيــع 
ليستقر   1948 عـــام  فلسطن  مــن  جـــده  لــجــأ 
في مدينة صور )جنوب لبنان(. بدأ حياته 
الــفــنــّيــة عــنــدمــا كـــان فــي الــثــامــنــة مــن عــمــره، 
ودرس في املعهد الوطني العالي للموسيقى 
عشرة  الرابعة  بلغ  عندما  »الكونسرفتوار« 
ويحيي  بعدها  الغناء  ليحترف  عــمــره،  مــن 
الــحــفــالت فـــي جـــنـــوب لــبــنــان خـــاصـــة، وفــي 
خالل  مــن  وأحيانًا  الفلسطينية،  املخيمات 

عقود عمل لفترة محدودة خارج لبنان.

برامج المواهب
وحــــــاول املــــراهــــق الــفــلــســطــيــنــي ابــــن مــديــنــة 
ــه مــن  ــقـ ــريـ ــلــــوانــــي أن يـــشـــق طـ ــد حــ ــبـ ــا عـ ــكـ عـ
خــالل اشــتــراكــه فــي بــرنــامــج »صـــوت الجيل 
يحل  أن  واســتــطــاع   ،»Golden Micالـــجـــديـــد
بــاملــركــز الــثــانــي لــيــبــدأ مـــشـــواره فــي البحث 
إمكاناته  لكن  بصوته  يسجلها  أغنية  عــن 
املادية ال تسمح بذلك. مثله مثل عدد كبير 
مـــن الــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن بــــرزوا 
فــي بــرامــج املــواهــب، بعضهم مــن املخيمات 
الفلسطينية في لبنان، وبعهم من خارجها، 
نذكر منهم على سبيل املثال فادي اندرواس 
الــــذي ملـــع فـــي »ســـتـــار أكـــاديـــمـــي« الــــذي كــان 

يعيش تألقه الكبير وقتها.
ــع بها 

ّ
لــكــن رغـــم املــوهــبــة الــكــيــرة الــتــي يــتــمــت

ــؤالء الـــفـــنـــانـــن تــبــقــى  ــ ــبــــر مــــن هــ الـــقـــســـم األكــ
ــم، مـــنـــهـــا عــقــبــة  ــهــ ــهــ مـــشـــاكـــل كـــثـــيـــرة تــــواجــ
التأشيرات للسفر خارج لبنان، تحديدًا إلى 
التي يفرض معظمها  العربية،  الــدول  باقي 
شروطا تعجيزية أمام الالجئ الفلسطيني 

للحصول على تأشيرة.

نباتظاهرة

مسلسلبرنامج

شـــاركـــت الــفــنــانــة الــفــلــســطــيــنــيــة ديــــاال عـــودة 
فــي بــرنــامــج »ســتــار أكــاديــمــي« فــي موسمه 
السادس عام 2009 وقد تميزت بشخصيتها 
الــقــوّيــة وعــفــويــتــهــا بــاإلضــافــة إلـــى صوتها 

الجميل.
ت في 

ّ
قبل اشتراكها في »ستار أكاديمي« غن

باختيارها  واشتهرت  في مصر  األوبـــرا  دار 
ت لفيروز وأم 

ّ
 والتراثية وغن

ّ
األلوان الطربية

كلثوم وفــايــزة أحــمــد، لكنها كــانــت تـــدرك أن 
هذه األغاني لن توصلها إلى النجومية.

كان طموحها دائمًا أن تصير فنانة شاملة، 
ــم أنــهــا درســــت إدارة األعـــمـــال لــكــن كــانــت  رغـ
الــغــنــاء، وقد  إلــى  بــاإلضــافــة  التمثيل  تعشق 
ــت طريقها فــي مــجــال التمثيل وشــاركــت 

ّ
شــق

ــــذي يــعــرض  فـــي مــســلــســل »نـــوايـــا بــريــئــة« الـ
رة 

ّ
حاليًا على إحدى القنوات الفضائية املشف

وسيعرض خالل شهر رمضان املبارك القادم 
على قنوات فضائية مفتوحة.

دون الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن، وهــــو إنــجــاز 
تهدف  التي  ذاتــهــا  للقنوات  بالنسبة  جيد 
أو تـــتـــوجـــه إلـــــى جـــيـــل الـــشـــبـــاب فــــي مــــادة 
تــلــفــزيــونــيــة تــهــم هــــؤالء؟ يــبــدو أن األزمــــات 
ــــوق املــــصــــري،  ــــسـ ــــي الـ ــيــــة املــــتــــفــــاوتــــة فـ ــالــ املــ
هـــي مـــا دفـــعـــت مــحــطــة CBC لــلــتــوقــف عن 
ضــخ الــدعــم املــالــي فــي الــبــرنــامــج، وُعــلــم أن 
إدارة »أنـــدمـــول« وقــعــت فــي حــيــرة مــن قــرار 
املــســؤولــة  وأن  املـــفـــاجـــئ خــصــوصــًا    CBC
»أندمول« الشرق األوســط  الرا  لـ التنفيذية 
حـــداد صــرحــت فــي وقـــت ســابــق لـــ »الــعــربــي 
الجديد« عن عزم التحضير ملوسم آخر من 
»ستاراك«، وقالت  حداد إن البرنامج ال زال 
سيما  عربيًا  عالية  مشاهدة  نسبة  يحقق 

في دول املغرب العربي.
هذا في الشكل، لكن في حسابات املحطات 
الــيــوم أن مــيــزانــيــة شــهــر رمــضــان الخاصة 
األولوية  لها  ستكون  الرمضانية  بالدراما 
ــد يــوقــع  ــا قــ مــنــتــصــف هـــــذا الــــعــــام، وهـــــو مــ
املحطات نفسها في عجز ال يمكن تخطيه 

ربيع فران

الثاني  للموسم  الــتــحــضــيــرات  تــوقــفــت  هــل 
ـــرح  

ُ
عــشــر مـــن »ســـتـــار أكـــاديـــمـــي«؟ ســــؤال ط

 cbc أيــام قليلة، بعدما أخطرت محطة قبل 
لــن تــدخــل كشريك فــي إنتاج  أنــهــا  املصرية 
املـــوســـم الــجــديــد مـــن »ســــتــــاراك« بــعــد ثــالث 
كثيرًا  ــكــلــف 

ُ
امل للعمل  إنتاجها  مــن  ســنــوات 

وفق املصادر. 
لــذلــك اســتــغــنــت الــقــنــاة املــصــريــة »األشــهــر« 
عن أبرز برنامج منوعات عربي ترّبع على 
 
ً
شــاشــة الــتــلــفــزيــون 11 عــامــًا، وأظــهــر جيال
جــديــدًا مــن الــهــواة الــذيــن تــحــول عــدد كبير 

منهم مع الوقت إلى نجوم.
لكن ما هي األسباب التي جاءت مصاحبة 
ع أو هروب CBC من املواجهة في 

ّ
لقرار تمن

هـــذا اإلنــتــاج الـــذي شــهــد نــجــاحــًا كــبــيــرًا في 
الـــشـــارع املـــصـــري، وشــغــل الــفــئــات العمرية 

مسلسل »نــوايــا بــريــئــة« بــطــولــة خــالــد زكــي، 
ــال عــنــبــر،  ــهـ ــم، ونـ ــاتـ ــد حـ ــمـ ــد فـــهـــد، وأحـ ــابـ وعـ
وســـوســـن بــــدر، وتـــامـــر ضــيــائــي، وأنــوشــكــا، 
وإنجي املقدم، ووالء الشريف، وهاجر أحمد، 
الليثي، وأحمد  الــعــوضــي، وإيــنــاس  وأحــمــد 
الــعــدوي، ومــن تأليف أحمد شوقي، وإخــراج 

عثمان أبو لنب.
الفتاة  وتجسد ديــاال في املسلسل شخصية 
ابنة تاجر سالح كبير تقوم بخيانة  »مايا« 
زوجــهــا مــا يضعها فــي مشاكل عــدة تنتهي 
بــالــخــطــف لــتــواجــه بــعــد ذلـــك صــعــوبــات عــدة 
ــداث  ــ ــ ــّيـــر مــــجــــرى حـــيـــاتـــهـــا لــتــنــتــهــي األحـ تـــغـ
ــار مــن اإلثـــــارة والــتــشــويــق،  بــمــفــاجــأة فــي إطــ
وقد قدمت شخصيتها في املسلسل باللهجة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. كــمــا شـــاركـــت ديــــاال فـــي فيلم 
ــة مـــحـــمـــد إمــــــام،  ــولـ ــطـ ــــن بـ ــر« مـ ــابـــــن مــــصــ ــ »كـ
فــــؤاد،  وبــيــومــي  حــســنــي،  وحـــســـن  وإدوارد، 
وأحــمــد فتحي، وعــلــي ربــيــع، ومحمد ســالم، 
وهالة فاخر، وعبد الله مشرف، ومن تأليف 

عمر طاهر، وإخراج معتز التوني.
في  لبدء تصوير مشاهدها  وتستعد حاليًا 
الــســادس،  الــجــزء  الحلمية«  »ليالي  مسلسل 
مــــن بـــطـــولـــة إلــــهــــام شــــاهــــن وهــــشــــام ســلــيــم 
ومحمد رياض وأنعام سالوسة وأحمد عبد 
الــــوارث وســامــح الــصــريــطــى وعـــدد كبير من 
النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن بهجت 
قمر وعمرو محمود ياسن، وإخــراج مجدى 

أبو عميرة.
خليل...

مع بداية الخريف أي الوقت الذي تبدأ معه 
التحضيرات النهائية النطالقة »البرنامج« 
ــلـــزمـــه إعــــــــادة هــيــكــلــة بــن  ــذا لــــوحــــده يـ وهـــــ
ــدراء اإلنـــتـــاج، أو  ــ املــســؤولــن عــن الــقــنــاة ومـ
املــســؤولــن عــن الــبــرامــج املــســتــوردة والــتــي 

تتطلب ميزانية مرتفعة جدًا.
بعد كل هذا ، يبدو أن اتجاهات »أندمول« 
 LBCI لـــلـــدخـــول شــريــكــًا أيـــضـــًا مـــع مــحــطــة
لــن تأتي بثمارها، ويــبــدو أن كــل مــا تريده 
املــحــطــة هــو أن ُيــصــور بــرنــامــج »ســـتـــاراك« 
في استديوهاتها دون دفع أية تكلفة مالية 
ــة، بـــل كـــل مـــا تــقــدمــه هـــو الــعــنــصــر  ــيـ ــافـ إضـ
البشري في املنفذين واملصورين والتقنين 
للبرنامج، واستثمار املحتوى مع جزء جيد 
من سوق اإلعالنات اللبناني، وهذه الشراكة 
اليوم  التي أصبحت  للمحطة  الراحة  أّمنت 
تبحث عن اإلنتاج البسيط بعيدًا عن الكلفة 
اإلضـــافـــيـــة ألي عـــمـــل تـــعـــرضـــه، خــصــوصــًا 
والــتــي تحقق  الخفيفة  الــبــرامــج  مــع نوعية 
بعض  فــي  استثمارها  عبر  كبيرًا  حــضــورًا 
برامج  أو  أفكارًا  تقدم  التي  الشابة  الوجوه 

خاصة.
أن يمر شهر سبتمبر/  املــتــوقــع،  هــكــذا مــن 
ــال بــعــض الــشــبــاب الــذيــن  أيــلــول مخيبًا آلمـ
ــهـــم وتـــــقـــــدم جــــــزء مــنــهــم  ــتـ انــــتــــظــــروا فـــرصـ
بعمل   CBC وتنشغل للمشاركة،  للبرنامج 
آخر، ويودع العالم العربي واحدًا من أقوى 
برامج املواهب التي سبقت عــددًا كبيرًا من 

برامج مشابهة وبعضها مستنسخ.

دياال عودة... »نوايا بريئة«األكاديمية أقفلت أبوابها... وداعًا »ستاراك«؟
كل المعلومات 

المتوفرة، تؤكد أن ال 
موسم جديدًا من برنامج 
المواهب الشابة »ستاراك« 

هذا العام، لكن ما هي 
األسباب؟

عبر الزمان قيل الكثير عن 
زهرة النرجس، ورسمها 
عدد كبير من الفنانين، 

فتحولت ربما إلى الزهرة 
األشهر في العالم

بعد بدء مشوارها الفني 
الحقيقي إثر اشتراكها في 

برنامج »ستار أكاديمي« 
عام 2009، ها هي الفنانة 
الفلسطينية الشابة تدخل 

عالم الدراما

محمد كريم

ارتبطت  الــتــي  اليونانية  األســاطــيــر  تتعدد 
بــزهــرة الــنــرجــس، ومـــن أشــهــرهــا تــلــك التي 
تتحدث عــن األمــيــر »نــرســيــس« الـــذي عشق 
نــفــســه وافـــتـــن بــوســامــتــه لـــدرجـــة الــجــنــون، 
إلى  كــان يجلس بالساعات ينظر  أنــه  حتى 
ــاء الــبــحــيــرة،  انـــعـــكـــاس جـــمـــال وجـــهـــه فـــي مــ
حتى انــزلــقــت قــدمــه فيها ومـــات غــرقــًا. وفي 
الربيع  نبتت حول البحيرة زهرة النرجس 
الجميلة، لعلها نبتت من رفاته، وهي أيضًا 
مو إلى 

ُّ
نبتة أنانية ال تسمح ألي نباٍت بالن

جوارها فتقتله على الفور. لذا سميت باسم 
األمير الراحل.

في الرسم
عــبــر الـــرســـامـــون عــلــى مـــر الـــزمـــان عـــن هــذه 
األسطورة القديمة في لوحات مشهورة مثل 
اإليطالي كارافاجيو )1571-1610( واملجري 
وغــيــرهــمــا.   )1920–1844( بــنــشــيــور  جــيــوال 
كــمــا انــتــبــه الــشــعــراء الــقــدامــى لــتــلــك الــزهــرة 
بها  وشــبــهــوا  الــســاحــرة،  وصفاتها  الفاتنة 

معاوية.  بن  ويزيد  نــواس  كأبي  حبيباتهم 
كما استخدمت األسطورة في تفسير بعض 
االتجاهات الفلسفية الدينية والنفسية عند 

كروزر، وسيجموند فرويد. 

األسطورة اليونانية
ــة بــــن زهــــرة  ــيـ ــانـ ــونـ ــيـ ــربــــط األســــــطــــــورة الـ تــ
تأويل  األمير، بينما يوجد  النرجس واســم 
آخــــر يـــرجـــع االســـــم إلــــى الــكــلــمــة اإلغــريــقــيــة 
أو  الـــتـــخـــديـــر  ــة  ــ داللــ تــعــطــي  ــتـــي  الـ  »narke«
الُسْكر، زعموا أنه يرتبط برائحتها. )مخّدر 

.)narcotic باإلنجليزية
ونبات النرجس تنبت أوراقه في الشتاء في 
مناخ البحر املتوسط، وإن كانت توجد منه 
الــعــديــد مــن األصــنــاف فــي الــصــن وأواســـط 
آسيا، وأوروبا وأميركا. وهو يضم عشرات 
األنــــــــواع، وأوراقــــــــه تــتــنــوع بـــن عــــدة ألــــوان 
ــر، ويــبــلــغ طــول  ــفــ أشــهــرهــا األبـــيـــض واألصــ
النبتة حوالي 45 سم. ويجب أن تزرع أبصال 
أغسطس/آب  من شهر  الفترة  في  النرجس 
إلـــى شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، وعلى 
النبتة تكون  لكن  الــتــربــة،  مــن  عمق 15 ســم 

مـــزهـــرة مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي إلــى 
النبتة يفضل  أبريل/نيسان. وعندما تزهر 
البارد  الجو  تهيئه  و  الشمس  عن  أبعادها 
نــبــات يستخدم كثيرًا فــي تزين  لــهــا. وهــو 
مداخل املنازل والشرفات عن طريق زراعته 
 
ً
فـــي األصـــــص، حــيــث يــعــطــي مــنــظــرًا جــمــيــال

وينشر عطرًا فواحًا.

الفوائد الطبية
لــلــنــرجــس فـــوائـــد طــبــيــة مــتــعــددة إذا مـــا تم 
أكــل تلك  املنقوع، دون  غلي أبصاله وشــرب 
األبــصــال فهي ضــارة. شــرب املنقوع يخفف 
ويعالج  الــحــرارة،  ويخفض  البطن،  أوجـــاع 
الــديــدان ويشفي تقرحات  اإلمــســاك، ويطرد 
ــــرة الــنــرجــس فـــي عــالج  املـــعـــدة. وتــســهــم زهـ
ماغ والخاليا  االكتئاب ألنها تحسن عمل الدِّ
رجس 

َّ
خية. بينما يعمل التدليك بزيت الن

ُ
امل

التشنجات،  ِهــب 
ْ
وُيــذ األعــصــاب  تقوية  على 

وتعمل بعض الكريمات املصنوعة من زهرة 
النرجس على تقوية الشعر، كما يدخل في 
صناعة العطور، واملنظفات، واملستحضرات 

التجميلية وبعض الصناعات الدوائية.

دياال عودة )العربي الجديد(

رغم المشاكل الكثيرة، ورغم الظروف المعيشية والصعبة، ال تزال المخيمات الفلسطينية 
تخرّج مجموعة من الفنانين الالمعين

فنّانون 
فلسطينيّون

زهرة النرجس

حكواتي

نور دكرلي

أنا في التاسعة والستني من عمري تقريبًا، ولدّي مشكلة في األعصاب، 
وجسد هزيل، وغرفة دافئة، وابنة تقوم بزيارتي كل فترة. ال أتذكُر أمها 

جيدًا.
منذ  مــات  أيضًا  أبــي  طويلة،  منذ سنني  ماتت  أنها  أخبرتني  ابنتي  لكن 

زمٍن بعيد. 
لقد كــان نــّجــارًا، يحب كل أنــواع الخشب، ويصحبني معه إلــى عمله في 
العطالت املدرسية، لم أحّب كل األخشاب مثل أبي. أحببُت خشب األبواب، 
وما زلت أتذكر باب غرفة جدتي، املصنوع من الخشب الرخيص، املطلّي 
بأزرق باهت، وكيف كنت أتمدد على البالط، أتلمس خشب الباب، وأشمُّ 

رائحته املمزوجة برائحة الطالء القديم. 
.. تخيلُت رائحته املمزوجة برائحة 

ً
حلمُت بخشب القوارب، ولم أملسه مرة

البحر واألسماك في كل ليلة.
أنــا في التاسعة والستني من عمري، ولــدّي مشكلة في األعــصــاب، أحبُّ 

رائحة الخشب، ورائحة سريري الخشبي اآلن ذكرتني بأبي.
ولــدُت في الشتاء، وقبل والدتــي أمسك الخوف قلب أمي، بينما أبي كان 
أخرى،  غرفة  في  يختبئون  كــانــوا  سبقوني،  الذين  األوالد  ذقنه،  يحلق 
يخففون من قلق بعضهم. وأنا عرفت من الثواني األولى أن هناك آخرين، 

ومن الخوف الذي كان يسيل من أعينهم، عرفت أن العالم مرعب. 
اآلخرون التقطوا املولود الجديد، فرحني بآخر سيتقاسم معهم خوفهم 
.كان هذا منذ سنني كثيرة، ما زال هناك آخرون يصهر الخوف مالمحهم، 

ليجعلوا من العالم مكانا مرعبًا. 
أنا في التاسعة والستني من عمري ولدّي ابنة ال أتذكر والدتها، لكن ابنتي 

تقول إنها كانت تحبني وبأنها ماتت منذ زمن بعيد.
لقت ألكون موظفًا 

ُ
ي خ

ّ
كنت موظفًا بسيطًا، لم أكره عملي، ولم أحّبه، وكأن

بسيطًا وعلّي أن أقــوم بمهمتي، ولــم أصــارع قــدري يوما، لم أر أن هناك 
شيئًا يستحق ذلك. 

والعاهرات،  التلفزيون،  وممثلي  العمل،  عن  العاطلني  أحسد  كنت  ي 
ّ
لكن

وصيادي األسماك الذين يقضون عملهم برفقة خشب القوارب. 
أنا في التاسعة والستني، ولدّي مشكلة في األعصاب، وكنُت أحّب املطر.ال 
أتذكر بأني أحببت امرأة طيلة حياتي، وال أتذكر زوجتي، لكن ابنتي تقول 

إني أحببتها كثيرًا، وأنها ماتت.
لم أخف من املوت ولم أفكر به، لكني افتقدت صديقي األخير حني مات، 
رغم أني لم أشعر نحوه بأي عاطفة، افتقدُت مع غيابه املشي إلى الحديقة 
أحضر  لم  أمراضنا.  وأحاديثنا عن  املغلّية،  األعشاب  املــجــاورة، وشــرب 
تشبه  ال  التي  ورائحته  الناعم،  وملمسه  التوابيت  خشب  يرعبني  دفنه، 

رائحة بقية األخشاب.
الليل، كنت في  في  يرتعش  تقريبًا، وجسدي  والستني،  التاسعة  في  أنــا 
الثالثني منذ وقت قريب، وال أتذكر أني كنت يومًا في األربعني، الخمسني... 
 بجانب السرير المــرأٍة 

ٌ
الجوز، وصــورة لــدّي سرير مصنوع من خشب 

ال أعرفها.
ي صرُت في التاسعة والستني، تقريبًا، ولدّي مشكلة 

ّ
أخبرها كل ليلة، أن

ي أخاف النوم وحيدًا.
ّ
في األعصاب، وأن

أنا في التاسعة والستين

فنون وكوكتيل
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مــثــل قــصــائــد أحمد  ــــى،  األولـ عــلــى صفحاتها 
شوقي في صفحة األهـــرام األولـــى، باإلضافة 
العالقة، وكيف  هــذه  استعراضه ملفاصل  إلــى 
جــرى طــرد الثقافة من الصفحات األولــى إلى 
آخر الصفحات ومن ثم إلى مالحق منفصلة. 
ــامــــوس  ــقــ ــــب الــ ــاحـ ــ ــع صـ ــ يــــتــــنــــاول الــــــحــــــوار مــ
الصحافي »اللغة العالية - العربية الصحيحة 
لـــلـــمـــذيـــع واملـــــراســـــل ولــــكــــل صـــحـــفـــي«، الــلــغــة 
واالستعارات، وتعريب  اإلعالمية وجمودها، 

املصطلحات.
ــا بــن  ــتـــأرجـــحـ ــي مــســاهــمــتــهــا »الـــــســـــرد مـ ــ وفــ
ــّررة فــي  ــ ــــحـ ـــط املـ

ّ
الـــصـــحـــافـــة والــــــروايــــــة«، تـــســـل

املجلة، غدير أبو سنينة، الضوء على من جاء 
من  بعبارتها  أو  الــصــحــافــة،  أرض  مــن  األدب 
ب طرفي قلمه لكتابة املقاالت الصحفّية 

ّ
»يشذ

تارة، وأخرى لكتابة الرواية« .
ــــروق بــــن الــنــوعــن  ــفـ ــ ـــبـــع أبـــــو ســنــيــنــة الـ

ّ
وتـــت

رغـــم املــشــتــرك بــيــنــهــمــا والـــتـــي »ال تــجــعــل من 
إذا كانا  إال  الــعــكــس،  أي صــحــفــي روائـــيـــا وال 
)الــصــحــفــي والـــــروائـــــي( يــتــمــتــعــان بــاملــوهــبــة 
املصقولة بالخبرة«، غير أن بعض الروائين 
تــعــامــلــوا مـــع الــصــحــافــة كــعــنــصــر يــتــنــافــر مع 

الكتابة الروائية أحيانا.
الجزيرة  مدير مكتب  يذهب   ،2011 أبريل  في 
في طهران، عبد القادر فايز، إلى مدينة البريقة 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي يـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا مــعــارضــو 
القذافي« تارة أخرى،  القذافي تارة، و»كتائب 
العدد مسألة حيادية  هــذا  افتتاح  ليروي في 
الصحافي فــي الــصــراعــات، فــي مـــادة بعنوان 
»مقهى الشاهي وحيادية الصحفّي«. كما نقرأ 
إلجــراء  الحرباء  »استراتيجية  بعنوان  مقااًل 

ــابـــالت الــصــحــفــيــة« لــلــكــاتــب والــصــحــفــي  ــقـ املـ
النصائح  بــايــي، حيث خــالصــة  أمــيــر  الكوبي 
 »تـــغـــّيـــر جـــلـــدك بـــل أخــضــعــه 

ّ
ـــأال لــلــصــحــافــي بــ

للبيئة«. يتناول هذا العدد من خالل عدة مواد 
الــصــحــافــي، وتأثيره  فــي عمل  اإلنــتــرنــت  دور 
الخبر، وتــداولــه، ومــصــدره، من  على صناعة 
خـــالل مــقــاالت لــكــل مــن أمــجــد الــشــلــتــونــي في 
»صدقية الصورة.. التحدي الجديد في عصر 
ــرأي الــعــام فــي قبضة  ــ اإلعــــالم الــرقــمــي«، و»الــ
اإلنــتــرنــت« إلسماعيل عـــزام، و»عــالــم األخــبــار 

في تويتر وفيسبوك«، لعبدالله الرشيد.
ــان اقــتــربــتــا مـــن بــعــضــهــمــا مـــع اخــتــالف  ــادتـ مـ
املـــوضـــوع الــرئــيــســي والـــطـــرح؛ األولــــى »قيمة 
ــر املـــعـــلـــومـــات  ــة فــــي عـــصـ ــيـ ــأنـ ــتـ ــة املـ ــافـ الـــصـــحـ
ــتـــي تــســلــط  الـــســـريـــعـــة« ملـــايـــكـــل بـــالنـــديـــنـــغ، الـ
الــضــوء عــلــى مصطلح »الــصــحــافــة املــتــأنــيــة« 
في ظهوره أول مــرة عــام 2007، مدعما مادته 
بأمثلة على من ترك سنوات العمل في األخبار 
والتقارير السريعة إلى التأني لسرد القصص 
الصحفية؛ حيث كان »الجميع يسرعون أكثر 
فــأكــثــر ويـــــزدادون سطحية« عــلــى حــد تعبير 

بول سالوبيك.
املــادة الثانية كانت عن نــوع قديم نسبيا في 
ــرون  الــتــأنــي والــتــدقــيــق والــتــمــحــيــص »املــشــهِّ
فـــي الــصــحــافــة االســتــقــصــائــيــة« ملــديــر وحـــدة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي شــبــكــة الــجــزيــرة فــيــل ريـــس، 
ــارزة  مــســاهــمــة يـــقـــّدم فــيــهــا ســتــة اخــتــالفــات بـ
تــمــّيــز الــصــحــافــة االســتــقــصــائــيــة عــن األخــبــار 

عّمار أحمد الشقيري

)ربــيــع 2016( من  األول  الــعــدد  حمل 
»مــجــلــة الــصــحــافــة« الــتــي يــصــدرهــا 
»مــركــز الــجــزيــرة اإلعــالمــّي للتدريب 
والــتــطــويــر«، مـــواد تــتــنــاول اإلعـــالم وقضاياه 
ودوره وأشكاله من وجهة نظر أبناء الحرفة، 
الــعــدد موضوعن الفتن ركــزا على  كما ضــم 
املسافة املشتركة بن الصحافة واألدب، كلغة 
الــتــعــبــيــر الــقــديــمــة والـــحـــديـــثـــة، والــخــطــابــّيــة، 
ــة، والــــســــرد فــــي املـــــادة  ــغـ ــلـ ــاد فــــي الـ ــتــــصــ واالقــ
الصحافية والرواية، ومن أتى األدب من أرض 

الصحافة.
في حوار املجلة مع اإلعالمي عارف حجاوي، 
يشير إلى عالقة األدب بمهنة الصحافة عربّيا، 
أيام كانت الصحف تنشر لألدباء نصوصهم 

الدار البيضاء ـ عبد المومن محو

حول رواية »ثورة املريدين« )»املركز الثقافي 
العربي«، 2016(، استضافت مؤخرًا جمعية 
سعيد  مؤلفها  والفنون«،  الثقافات  »ملتقى 
بنسعيد العلوي في مدينة املحمدية بالقرب 
من الدار البيضاء، بمشاركة ثالثة نقاد؛ هم: 
وعثماني  العلوي،  وهشام  حليفي،  شعيب 

امليلودي.
ــاالت صــــاحــــب الــــكــــتــــاب عــلــى  ــغــ ــشــ تــــتــــفــــّرع انــ
دة؛ كــالــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ  مــــجــــاالت مــــتــــعــــدِّ
والــســيــاســة، إضــافــة إلـــى الـــروايـــة الــتــي كتب 
ــك الـــلـــيـــل«  ــســ ــة أعـــــمـــــال؛ هــــــي: »مــ ــالثــ فـــيـــهـــا ثــ
يجمع  التي  املريدين«  و»ثـــورة  و»الخديعة« 
فيها بن عصرين )حركة املهدي بن تومرت 
 بــــن املـــغـــرب 

ً
ـــال

ّ
ــعــــربــــي«( مـــتـــنـــق ــيــــع الــ ــربــ و»الــ

ومــصــر. فــي كلمته، شـــّدد الــعــلــوي، على أنه 
ص من كل القوالب 

ّ
في الكتابة الروائية يتخل

دة، ألن الرواية »ال  »التقنية« الجاهزة واملقيِّ
تكتب بقرار إداري«، مضيفا أنه بذلك حاول 
ي أن ال يقع في »نقيض اإلمتاع«،  بشكل جدِّ
معتمدًا على عنصر اللغة الــذي اكتسبه من 
»املنت التراثي الضخم« الذي  خالل خبرته بـ
اشــتــغــل عــلــيــه كـــأكـــاديـــمـــي. يــعــتــرف الــكــاتــب 
الـــروايـــة تتيح إعــــادة »تركيب  بـــأن  املــغــربــي 
التاريخ«، وأن »الروائي لكي ينجح يجب أن 

يمتلك قدرات على الكذب«.
امليلودي،  عثماني  الناقد  تــطــّرق  جهته  مــن 
ــة »ثـــورة  ــ إلـــى الــتــخــيــيــل الــتــاريــخــي فـــي روايـ
ــٍس 

َ
ــــب إلــــى أنـــهـــا تــمــتــد بــنــف املـــريـــديـــن«، وذهـ

ُمــنــحــٍن وتــســجــيــلــي وتــشــخــيــصــي وتــتــنــاول 
ــزيـــن، لــكــنــهــمــا  ــايـ ــمـ ــتـ مــــســــاريــــن حـــكـــائـــيـــن مـ
الــروايــة  بطل  مسار  النهاية؛  فــي  يتقاطعان 
ــوري، والشخصية  الــيــمُّ املــولــى  الــكــاتــب عبد 

التاريخية املهدي بن تومرت.
امليلودي، أوضح أنه من خالل الرواية يمكن 
إقامة فصل بن نوعن من الكتابة التاريخية: 

ذاكرة متحرّكة 
مع األحداث

تحّدث الكاتب 
واألكاديمي المغربي 

سعيد بنسعيد العلوي 
مؤخرًا عن آخر رواياته 

بحضور نّقاد تطرّقوا إلى 
معالجة الرواية للتاريخ 

واألدوات التي توظفها

تتّخد الصحافة من 
مختلف شؤون الحياة 

مواضيع لها. في تجربة 
»مجلة الصحافة« التي 

صدر عددها األّول 
مؤخرًا، تتحّول الصحافة 

إلى موضوع لنفسها، 
من خالل أقالم محترفيها

»نحن متقاربون جدًا 
وتاريخنا متشابه جدًا، 
ونحن نناضل أيضًا من 

أجل مستقبل أفضل«، 
يقول الفنان التشكيلي 

القبرصي لـ »العربي 
الجديد« في حديث 

حول معرضه  األخير 
»ورقة العالم«

ثورة المريدين جسور بين أزمنة ومعارف متعّددة

أندرياس برسكيفا قرب جحيم منطقتنا

مجلة الصحافة متاعب المهنة وتواريخها المهملة

جرت اإلشارة إلى أن التخييل 
التاريخي قد تجاوز الرواية 

التاريخية

أصوات أنين الشخوص 
تقفز من إطار إلى آخر 

لتصبح صوتنا

وقفات مع الصحافة 
االستقصائية والصحافة 

المتأنية

كيف ُطردت الثقافة 
من الصفحات األولى 

إلى األخيرة؟
ماركيز  غابرييل  نماذج  تناول  خالل  من 
وإرنست  ديكنز  وتشارلز  معلوف  وأمين 
وإحسان  ــاذورا  ب وليوناردو  همنغواي 
عبد القدوس، الذين جاؤوا من خلفيات 
في  تمامًا  »يغرقوا  أن  قبل  صحافية 
غدير  تــضــيء  ــة«،  ــيّ ــروائ ال عوالمهم 
العدد  في  مساهمتها  في  أبوسنينة 
)الصورة(  الصحافة«  »مجلة  من  األول 
أن  وكيف  بالرواية  الصحافة  تقاطعات 
الكتابة الصحافية تنهل من تقنيات هذا 
الكتابة  على  وتطبّقها  األدبــي  الشكل 

الواقعية.

اإلعالم عمًال روائيًا

2425
ثقافة

إصدار

ندوة

معرض

فعاليات 

التقليدية والوثائقّي وهي املنهجية، واإلطار 
ــتــــوازن، واألخــالقــيــات،  الــزمــنــّي، والـــرؤيـــة، والــ
 بعد ذلــك وبإيجاز 

ً
وصناعة األخــبــار؛ منتقال

لــعــرض مــهــارات الــعــمــل فــي أجــــواء الصحافة 
مساهمة  تـــدور  منها  وقريبا  االستقصائّية. 
حــســن عـــلـــوان فـــي عـــرضـــه فــيــلــم »كــــل رجـــال 
الرئيس« الذي يروي قصة الصحافين كارل 
في  اللذين ساهما  وبــوب وودوارد  برنستن 
كشف فضيحة ووترغيت، حيث »نجح كاتب 
ما  الفيلم حـــول  تــتــركــز حبكة  أن  الــســيــنــاريــو 

بذله الصحفيان من جهود«.
ويفتح الصحافي السوري املقيم في البرازيل 
ــرة الصحف  ــ فــيــكــتــوريــوس بــيــان شــمــس »ذاكـ
العربية في البرازيل«، من خالل زيارة أرشيف 

ــو نــصــوص خضعت  الـــســـرد الــتــاريــخــي؛ وهـ
ــوبــــي مــــعــــيــــاري، ثـــــم الــتــخــيــيــل  ــلــ لـــنـــســـق أســ
التدارك  آليات  على  يعتمد  الــذي  التاريخي؛ 
الــتــاريــخــي ويــبــتــعــد عــن املــعــيــاريــة. وأضـــاف 
 تاريخيا 

ً
ل »تخييال

ّ
املريدين« تمث »ثــورة  أن 

صــريــحــا ألنــهــا ال تــكــّرر أطـــروحـــات الــتــاريــخ 
الرسمي«، مؤكدًا على أن »التخييل التاريخي 

 محل الرواية التاريخية«.
ّ

أجدر أن يحل
ــد الــنــاقــد هــشــام الــعــلــوي، عــلــى أن  بــــدوره، أّكـ
»ثورة املريدين« ليست رواية تاريخية، لكن 
التاريخية«،  بالكتابة  كبير  انشغال  »هناك 
وهـــو مــا يعكسه ذلـــك »الــتــدافــع بــن املــــؤّرخ 
واملبدع الذي تعّبر عنه الشخصية الروائية«.

أما شعيب حليفي، فقد أشار إلى أن »الرواية 
كما يكتبها املفّكرون تجعلهم يقولون فيها 
ــاء يـــعـــجـــزون عــــن قـــولـــهـــا فــــي مـــجـــاالت  ــيــ أشــ
الناقد  ويــرى  األخــــرى«.  النظرية  اشتغالهم 
املـــغـــربـــي »أن الــــروائــــي أحـــــدث جـــســـورًا بن 
عوالم مختلفة لكنها متقاطعة في األخير«، 
كــمــا أنـــهـــا روايــــــة تــعــّبــر عـــن »رؤيــــــة ثــقــافــيــة 
تتنقل  روائية  ومعرفية من خالل شخصية 
بن أمكنة متعددة«، وهي بذلك »نّص حافل 
بــكــثــيــر مـــن املــــســــارات الــتــي يــتــوّجــب الــحــفــر 

والبحث فيها«.
هــنــا، يتفق املــتــحــّدثــون الثالثة بــكــون روايــة 
العلوي »تجّسر بن عوالم مختلفة ومعارف 
الكاتب  متعّددة«، وهو ما تؤكده انشغاالت 
الــتــي يستفيد مــنــهــا، ولــكــنــه أيــضــا يــزّودهــا 
 الحاضر دون 

ُ
بخيال، ليحاذي فيها التاريخ

احتكاكات حادة.

ساوباولو الذي أسس عام 1892 وبدأ العمل 
في القسم العربي فيه عام 1985، وكانت فيه 
و»األفــكــار«  »األصمعي«  منها  عربية  صحف 
و»املــنــاظــر« و»الــوطــن« و»املــنــارة« و»املــيــزان« 
الــعــامــلــن في  و»الـــحـــديـــقـــة« وغـــيـــرهـــا. إال أن 
فــايــتــرونــي و خوسيه  ليجيا  األرشـــيـــف  هـــذا 
ــــف الــصــحــف  ــيـ ــ ــــدان أن »أرشـ ــــؤكـ ــو، يـ ــرتــ ــيــ روبــ
الــعــربــيــة املــحــفــوظ فـــي ريـــو دي جــانــيــرو هو 
ــدور  ــ ــــق صـ ــرافـ ــ ــر واألضـــــــخـــــــم«، حـــيـــث تـ ــ ــبـ ــ األكـ
ــدم  ــع صــــــدور أقــ الـــصـــحـــف الـــعـــربـــيـــة هـــنـــاك مــ

الصحف البرازيلية.
كان للتغطية الصحفية في لبنان وأخطارها 
نصيب مــن مـــواد هــذا الــعــدد مــن خــالل تقرير 
ــاف. ويــعــالــج بــشــار حــمــدان  ــحـ أعــــده حــســن الـ
اإلخــبــاريــة  القيمة  بــن  الــوثــائــقــي  »الفيلم  فــي 
الــفــنــي« أســئــلــة صــنــاعــة الوثائقيات  والــحــس 
مـــن مــثــل طــرحــه قــضــيــة الــســرعــة فـــي صناعة 
األفــالم الوثائقية، والوقوع في مطب التقرير 
األمثلة على  املــطــول، متناواًل بعض  اإلذاعـــي 
أفـــــالم وثــائــقــيــة خـــرجـــت عـــن الــنــمــطــيــة  مثل 
من  سالمة  محمد  للمخرج  العبور«  »معاناة 
خـــالل إدخـــالـــه رســـومـــا مــتــحــركــة عــلــى الفيلم 
واســتــخــدامــه مــقــطــوعــات لــفــرقــة حــاجــز 303، 
ــراوي. وفـــي  ــهــ ــشــ و»غــــــــزة تـــعـــيـــش« ألشــــــرف مــ
املجلة تجربة  تــبــرز  الــســن«،  »عــدســة صغيرة 
املــصــور الــصــحــافــي املــصــري مــحــمــد الــشــامــي 
الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين، وتعرض 

نماذج من أعماله.

تصويب

شوقي بن حسن

ــي، يـــتـــحـــّدث  ــافــ ــحــ ــي حــــــــوار صــ ــ فـ
أمبرتو إيكو عن عالقته بالجرائد. 
يكشف عن قراءتني؛ األولى هي تلك 
التي تشبه أية قــراءة أخــرى، حيث 
يــبــحــث عـــن مــحــتــوى مــعــلــومــاتــي 
الحياة  ومــواصــلــة  ــــداث  األحـ لفهم 
هي  والثانية  تلك،  املعنى  بشحنة 
التي  السيميولوجي  بــعــني  ــراءة  قــ
ــل الـــجـــريـــدة إلــــى شبكة  ــّول كـ ــحـ تـ
رمــــوز، مــالحــظــا أن ثــمــة فــروقــات 
العني وتلك.  بــني مــا تشاهده هــذه 
محاوالت  التقاط  يجري  ما  غالبا 
ــــن هـــذه  ــيــــه مـ ــتــــوجــ ــ الـــتـــوظـــيـــف وال
ــات. عـــني الــســيــمــيــولــوجــي  ــروقـ ــفـ الـ
ــتـــقـــرئ مــا  ــي يـــسـ ــ ــو كـ ــكــ ــود إيــ ــقــ تــ
له الصور والعناوين الكبيرة 

ّ
تشك

والـــصـــغـــيـــرة والـــخـــطـــوط واأللــــــوان 
بات صفحة في 

ّ
وغيرها من مرك

جريدة. يرى أن الجماليات تفرض 
ــا ال  ــ عـــلـــى مـــخـــرجـــي الــــجــــرائــــد مـ
وأنها  عليهم رؤســاؤهــم،  يفرضه 
باألفكار  تمّس   - الجماليات  أي   -
واملدلوالت وتضعها في سياقات 
جديدة.  مالحظة إيكو تعيدنا إلى 
سحب إليه الصحافة 

ُ
املرّبع الذي ت

بكونها  سلفا  همة 
ّ
مت فهي  دائما، 

ــالـــعـــقـــول. هــا  وســـيـــلـــة لــلــتــالعــب بـ
ــرى مــتــالَعــبــا  ــ هـــي تــبــدو هـــي األخـ
ــقـــط مــــن جـــمـــاعـــات  ــيـــس فـ ــا، لـ ــهــ بــ
الضغط ومن رأس املال ومختلف 
الشّماعات املعروفة، بل أيضا من 
رهــانــاتــهــا الــجــمــالــيــة، وكـــذلـــك من 

معاييرها املهنية واألخالقية. 
لــعــلــنــا نــقــع مــــرة أخـــــرى فـــي ذلــك 
الــتــوصــيــف الــــذي وضــعــه فــرويــد 
أن  واعتبر  الالوعي  اكتشف  حني 
كــل مــا نــقــوم بــه وكـــل مــا نتذكره 
ال يقع إال فــي قــشــرة بحر عميق 
الالوعي. وكذلك كل ما تقوله  هو 
الــصــحــافــة، ليس ســوى قــشــرة ملا 
ــر فــيــه حتى 

ِّ
ــا لـــم ُيــفــك لـــم تــقــلــه ومـ

صانعوها. 

تخييل تاريخي صريح

قوارب الموت مّرت من هنا

الشعرية  الترجمة  بعنوان  حوارية  جلسة  غــدًا،  فــاس،  في  ثربانتس«  »معهد  ينظم 
التازي  عزيز  من  كل  فيها  يشارك  الثقافية،  وتمظهراتها  واإلسبانية  العربية   بين 
و أحمد المستغيث و عالل عزام و سعيد عاكف و منية مبروك و كمال الناجي، حيث 

يناقشون قضايا الترجمة اليوم، وإمكانيات هيمنة لغة على أخرى وأسباب ذلك.

يقام يوم الجمعة 15 نيسان/ أبريل لقاء حواري بعنوان ثوريّة تزور فيينا مع ليلى خالد 
صورة  تحّوالت  عن  خالد  ستتحّدث  فيينا.  في  العربي«  النمساوي  الثقافي  »المركز  في 
المناضل الفلسطيني وكيف اختلطت هذه الصورة مع سياقات جديدة. هذا وقد أصدر 

»المركز« بيانًا في الرد على مهاجمي الزيارة من اليمين النمساوي.

في »النّادي الثقافي طاهر الحداد« في تونس العاصمة، يجري بعد غد الجمعة تقديم 
حّمادي  لـ  محاضرة  اللقاء  يتضّمن  أمين.  طاهر  لـ  التّونسّي  اإلســالم  خطابات  كتاب 
البرواقي بعنوان »من التّنوير المضاّد إلى التّنوير المعتدل« وكلمة للمؤلف. يحاول الكتاب 
تقديم رؤية لما يُعرف بالمدرسة التونسية في اإلسالميات من خالل مفكرين مثل هشام 

جعيط و عبد المجيد الشرفي و محمد الطالبي.

يلقي غدًا الفنان التشكيلي صالح بك في مكتبة »الكتب خان« في القاهرة محاضرة عن 
)الصورة( حيث يضيء، من خالل رسومات ومخطوطات  السلطان طومان باي  تاريخ 
اتسمت  مصر،  في  المملوكي  العصر  من  مثيرة  مرحلة  الفترة،  تلك  مؤرخي  وكتابات 

بصراع السالطين المماليك مع الخالفة العثمانية من أجل االستقاللية التامة لمصر.

الرنكا ـ عمر الشيخ

عبر كوالج لوني بن األكريليك والطبشور 
ــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــقـــبـــرصـــي  ــنــ ــفــ يـــــكـــــّون الــ
 )Andreas Paraskeva( أندرياس برسكيفا
أعــمــالــه الــجــديــدة املــعــروضــة مـــؤخـــرًا في 
 )Pierides Museum( بــيــريــدس«  »متحف 
املعرض  القبرصية.  الرنــكــا  مدينة  وســط 
ــة الــعــالــم«  ــ الــــذي أقــيــم تــحــت عـــنـــوان »ورقـ
يعكس مشاهد من الوجع اإلنساني على 
مــالمــح بــشــريــة تــتــمــاشــى مــســاحــتــهــا مع 
الــشــكــل الــطــوالنــي الــــذي عــــادة مــا تظهره 
تلك  املحمولة،  للهواتف  العاجلة  الصور 
ــتـــي تــحــمــل خــــرائــــب الـــعـــالـــم اإلنـــســـانـــي  الـ
الفيديو  مكتبات  إلــى  مباشرة  وأوجــاعــه 

والصور في شبكة اإلنترنت.
األلــوان  فنية تغلب عليها  أعــمــاٍل  ثمانية 
تعابير ألجــســاد  فيها  وتــتــوزع  الــقــاتــمــة، 
غيرتها ظروف الزمن وتحوالتها املريرة، 
فـــاملـــرأة الـــواقـــفـــة بــثــوبــهــا الـــقـــروي تحمل 
ســلــة انـــتـــظـــارهـــا وخــلــفــهــا دمـــــار املــديــنــة 
عــن الــذيــن ذابـــت مالمحهم  وأيــــادي املــودِّ
عــلــى طــرقــات الــلــجــوء. والــصــبــي املــصــاب 
أثر األمــل على حصان  بالسرطان يقتفي 
خــشــبــي فــي لــحــظــة رضـــى مــفــزعــة. بينما 
خيوط الدمى تتدلى فوق جسد »منيكان« 
امـــرأة دون ساقن وقــد احتضنها  بهيئة 
رجـــل نــحــيــل ال يــقــوى عــلــى الـــحـــب.. هكذا 
أيــضــا نــشــاهــد الــعــجــوز الــــذي طــاملــا كــان 
هـــنـــدامـــه عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى ونــيــاشــن 
ــدره، لكن  ــ الــتــكــريــمــات الــحــربــيــة عــلــى صــ

قوته عجزت عن مالمح الجندي القديم.
وبقدر ما تبعد تلك األعمال عن املباشرة، 
تبدو قبرص أقرب إلى الحرب في سورية، 
الفن  إلــى  تــرى هــل يتسابق هنا املجتمع 
فــي الــوقــت الــذي يحمل لــه تهديد الحرب 
إلــى »العربي  الــحــّيــز األقــــرب؟ فــي حديثه 
الــجــديــد« يــؤكــد أنــدريــاس برسكيفا على 
ــرورة مــمــارســة فــنــه كــعــمــل ال كشعور  ــ ضـ
وتــعــاطــف وإعـــطـــاء رمـــوز ولـــوحـــات فقط: 
»أريـــــد أن أتــكــلــم مـــن خــــالل عــمــلــي وأنـــّبـــه 
الــذي نحن موجودون  الخطر  الناس عن 
فيه، لقد رسمت عن الالجئن وكذلك عن 
كل الالجئن وليس فقط الالجئ السوري 
القبرصي..إلخ، مواضيع لوحاتي هي  أو 
 
ً
ضــد الــحــرب، غالبا رمـــوز. لذلك هــي فعال

عذابه الخاص، وضحية اإليــدز، والجسد 
األنــثــوي ضحية االســتــغــالل، الــالجــئــون، 
واملـــفـــقـــودون. إنــهــا ســريــالــيــة يــومــيــة من 
حياتنا تتكشف في ورقة كبيرة الحجم.. 

هشة تماما مثل عاملنا.
ــــذه الـــتـــجـــربـــة نــحــو  يــمــضــي الــــلــــون فــــي هـ
قــلــق مــســتــمــر ويــســتــقــر مـــســـاره الــجــمــالــي 

األفكار  هــول  تعكس  تعبيرية  في منطقة 
كلما  عنها.  التعبير  الفنان  يــحــاول  التي 
أغرقنا في التأمل يتردد في البال سؤال: 
كـــيـــف يـــصـــبـــح الـــجـــحـــيـــم مـــشـــتـــركـــا بــهــذه 
اللغة الــحــادة مــن املشاهد وأصـــوات أنن 
الشخوص تقفز من إطار إلى آخر لتصبح 

صوتنا؟

ــم حــتــى في  ــ حـــاجـــة بــالــنــســبــة لـــي أن أرسـ
أسوأ حاالت اإلنسانية«.

ويرى برسكيفا أن ثقافة املنطقة املحيطة 
ــلــــى ثــــقــــافــــة بــــلــــده بــوصــفــهــا  تـــنـــعـــكـــس عــ
»منطقتنا« كما يسميها، يعني أن تكون 
قــبــرصــيــا وتــعــيــش فـــي قـــبـــرص كــجــزيــرة 
بموقف فريد من نوعه في منطقة البحر 
املــتــوســط، وهـــذا البلد لــم يكن يــومــا بلدًا 
 ما كانوا تحت أمم 

ً
حرًا، والقبارصة عادة

أخـــرى: »نحن متقاربون  وإمــبــراطــوريــات 
ــا مـــتـــشـــابـــه جــــــدًا، ونــحــن  ــنـ ــخـ ــاريـ جـــــدًا وتـ
نــنــاضــل أيــضــا مــن أجـــل مستقبل أفــضــل، 
كيف لي أن ال أشعر بأوجاع الناس الذين 
يعيشون حولي؟ وكيف يمكنني تجاهل 
ــا؟«  ــرنـ ــحـ ــــي بـ ــــن يــــمــــوتــــون فـ ــــذيـ ــــاس الـ ــنـ ــ الـ
فـــي إشــــــارة ملـــآســـي الـــســـوريـــن الــغــارقــن 
فـــي قــــــوارب املـــــــوت.  وكـــمـــا تــشــيــر إحـــدى 
أعــمــال برسكيفا،  النقدية حــول  الــقــراءات 
فـــإن الــفــنــان كـــان يــســعــى إلـــى الــكــشــف عن 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــســيــرون بـــك فـــي املــاضــي، 
كــل واحـــد مــع قصته الــخــاصــة، مشاعر و 
ألم وعزلة.. أرواحهم تخفي عذابهم .إنها 
مــحــاولــة لــعــرض املــشــكــالت الــتــي تجعل 
الناس أشرارًا .. للحظة تشعر بسوريالية 
وألــوان  الغامض،  الفضاء  في  األشخاص 
األحمر واألزرق البيزنطي تعكس وتعزز 
األلم على وجوه الناس: الطفل الصغير مع 
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مناهج الجزائر
تغييرات يجريها خبراء فرنسيون تثير ضجة

الجزائر ـ تسنيم الريدي

تطــورت أزمة التعليم في الجزائر 
بعــد تســريب الوثيقــة التــي تضــم 
أســماء خبــراء فرنســيني مشــرفني 
على التعديالت الجديدة للمناهج الدراسية 
في مارس/ آذار املاضي، وتمت إقالة العديد 
الوطنيــة، ومنهــم  التربيــة  كــوادر وزارة  مــن 
بــوزارة  الدوليــة  والعالقــات  التعــاون  مديــر 
التربيــة الوطنيــة حمــزة بلحــاج، لــدوره فــي 
ذلــك، وحرمانــه مــن أجــره ملــدة ســتة أشــهر، 
وسحب تصريحه لدى الضمان االجتماعي.

 3 خــالل  التربيــة  وزارة  تحــركات  يقــرأ  مــن 
وثيقــة  علــى  التوقيــع  منــذ  ســابقة،  أعــوام 
بنــاء  مرافقــة  وشــروط  الفرنســي،  التعــاون 
املشــاريع الشــخصية، وتقييــم املناهــج بمــا 
فيهــا العلــوم اإلنســانية والتجريبية، وليس 
فقــط اللغــة الفرنســية أو الرياضيــات، يقــف 
في حيرة من أمره، خاصة مع عرض الوزارة 
تعــزز  والتــي  األمازيغيــة،  اللغــة  بتدريــس 
والتــي  بالجزائــر  العنصريــة  التفرقــة  روح 
هي من وســائل فرنســا لتفتيت الجزائر منذ 

االستقالل.

فرنسة التعليم بالجزائر
حمــزة  مــع  الجديــد«  »العربــي  تواصلــت 
بلحــاج الــذي أكــد أن التدخــل الفرنســي فــي 
الشــؤون التربويــة تجّســد بشــكل مريــب فــي 
بــن غبريــت،  نوريــة  الحاليــة،  الوزيــرة  عهــد 
: »التعديــالت الجديــدة ال تتعلــق فقــط 

ً
قائــال

بالتعــاون بــني البلديــن، إنمــا هــي تدخــالت 
خاصــة  الدراســية،  املناهــج  مضامــني  فــي 
لطــالب املرحلــة الثانويــة. ومــن الطبيعــي مع 
أي تعديــالت أن يتــم طرحهــا فــي العلــن، لكــن 
األول  كانــون  ديســمبر/  فــي  البدايــة  كانــت 
2015 عندمــا طلبنــا تغطيــة إعالميــة لزيــارة 
الخبــراء األجانــب فرفضــت الــوزارة، وامللفــت 
للنظر أنهم مجرد موظفني بمديرية التربية 
أكاديميــة  إلــى  غالبتهــم  ويتبــع  الفرنســية، 
إن  بــل  بروفنــس،  أون  وآكــس  مرســيليا 
أحدهــم مختــص فــي التاريخ اإلســالمي، وله 
عــدة منشــورات تناولــت تاريــخ االســتعمار 
الفرنسي للجزائر، وسنرى النتائج في كتب 

مادة التاريخ في املرحلة القادمة!
: »الوزارة رفعت عدد ســاعات 

ً
ويضيف قائال

مــع  لتتســاوى  الفرنســية  اللغــة  دراســة 
اللغــة العربيــة. فرنســا ليســت ضمــن الــدول 
بــل  فــي العالــم،  العشــرين األفضــل تعليميــا 
إن الطبقــة الثريــة الفرنســية ترســل أبناءهــا 
للدراســة فــي أميــركا، كمــا أن علمــاء فرنســا 
ينشــرون بحوثهــم باإلنجليزيــة حتــى تصل 
اللغــة  نــدرس  ال  هنــا  ونحــن  العالــم،  إلــى 
مــن  املتوســطة  املرحلــة  فــي  إال  اإلنجليزيــة 
التعليــم بمعــدل ســاعتني، وتم تقديــم مذكرة 
تعــاون مــع أميــركا، لكــن الــوزارة تجاهلتهــا 
الجزائــر  فــي  بالفرنســيني.  االرتبــاط  إلبقــاء 
تتــم دراســة جميــع املــواد باللغــة الفرنســية 
فــي حــني أنــه في بريطانيا عند دراســة اللغة 
بالفرنســية  النــص  وضــع  يتــم  الفرنســية 

واألسئلة للطالب تكون باالنجليزية«.

إهمال الجانب العقائدي
 :

ً
قائــال يضيــف  العربيــة،  اللغــة  أزمــة  وعــن 

تتعلــق  أن  يجــب  الصادقــة  »اإلصالحــات 
باللغــة العربيــة وهــي اللغــة األم، لكــن وزارة 
تــدرس  تعليميــة  مقاربــة  تعتمــد  التربيــة 
مــادة  تحويــل  وســيتم  الفرنســية،  باللغــة 
العربــي«،  »األدب  مــادة  إلــى  العربيــة  اللغــة 
املناهــج  فــي  املوجــودة  الثقافــات  وبالتالــي 
الفرنســية ســتصدم الطفــل، وتتعــارض مــع 
قيمنــا العربيــة األصيلــة. فاملشــكلة ال تكمــن 
فــي  وإنمــا  بالفرنســية،  التعليــم  فــي  فقــط 
تدريس الفرنسية من منطلق القيم والثقافة 
والحضارة الفرنسية، وهو ما يخلخل القيم 

األصلية للطالب«.
ويتفــق معــه األســتاذ الهــادي زغينــة، مديــر 
قائــال:  بالجزائــر،  للعلــوم  الهــادي  منتــدى 
»يجــب أن يتــم النظر في املشــكالت الحقيقية 
ال  االبتدائيــة  املرحلــة  ففــي  التعليــم.  لواقــع 
م الطفل إال اللغتني العربية والفرنســية 

ّ
يتعل

مع الرياضيات، مع إهمال الجانب العقائدي 
والدينــي. وفــي مــادة الرياضيــات تســتعمل 
اللغــة العربيــة واللغة الفرنســية، وهذا عائق 
كبيــر أمــام التحصيــل الجيــد للتلميــذ، إلــى 
جانــب حــذف شــعبة العلــوم اإلســالمية فــي 
آداب  الثانويــة، وتعويضهــا بشــعة  املرحلــة 
هــي  الفرنســية  باللغــة  ــم 

ّ
والتعل وفلســفة. 

مشــكلة أخالقيــة، ألن املجتمــع الجزائــري مــا 
زال ينظر لفرنسا على أنها دولة استعمار«.

ال لمناهج تخرّج اإلرهاب
يوســف  ينفــي  اآلراء  هــذه  مواجهــة  وفــي 
للتربيــة  األعلــى  باملجلــس  املفتــش  شــراير، 
وعضو اللجنة الوطنية للمناهج، مصطلح 

»العربــي   لـ
ً
فرنســة التعليــم الجزائــري، قائــال

الجديد«: »في منتصف التســعينيات حاول 
ال  التربويــة،  املنظومــة  إصــالح  الخبــراء 
ســيما بعــد أن كان محتــوى املناهــج ســببا 
فــي تخريــج اإلرهابيــني، وتمــت االســتعانة 
نظــرًا  األجانــب  الخبــراء  مــن  بالعديــد 
للكفــاءات، وكانــت  الجزائــر وقتهــا  الفتقــار 
فــي  وبعدهــا   ،2007 عــام  التعــاون  بدايــات 
ــع الوزيــر بابــا أحمــد ونظيــره 

ّ
عــام 2013 وق

فقــط  وليــس  عديــدة  شــراكات  الفرنســي 
التعــاون  وبالتالــي  التعليــم،  مجــال  فــي 
الجزائري الفرنســي تقليد قديم في املدرســة 
تربــوي  برنامــج  عنــه  ونبــت  الجزائريــة، 
ثــري، كمــا أن 80% مــن التعديــالت الجديــدة 
تــدرس التــراث الجزائري، وبالتالي ال عالقة 
املناهــج،  بمضامــني  الخبــراء  أو  اللغــة  بــني 
فالخبــراء مهمتهم تحســني األداء املهني في 
بعــض التخصصــات، وال تمــس املحتويــات 
التــي تعــود معالجتها فقــط للجنة الوطنية 
مــن 200 خبيــر جزائــري،  املشــكلة  للبرامــج 
منهم أساتذة جامعيون ومفتشون ومديرو 

املؤسسات التربوية«.
 :

ً
وحول إصالحات الجيل الثاني، أردف قائال

»الجيــل الثانــي مــن املناهــج يتضمــن تعديل 
األولــى  البرامــج  فــي  كانــت  التــي  األخطــاء 

وأســلوب  البيداغوجــي،  املجــال  حيــث  مــن 
القيــم  إدخــال  علــى  وســنعمل  التدريــس، 
جانــب  إلــى  مغّيبــة،  كانــت  التــي  الجزائريــة 
القديــم،  الجزائــر  لتاريــخ  منــح مكانــة قويــة 
وهي التي كانت منعدمة في البرامج األولى 
الجغرافيــا  وكذلــك  االســتعجال،  بســبب 

الجزائرية«.
اللغــة  دراســة  ســاعات  رفــع  وبخصــوص 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  وتهميــش  الفرنســية 
: »أي منهــج مدرســي يجــب أن 

ً
يوضــح قائــال

يراعــي أربعــة أســس، هــي األســاس الفلســفي 
واالجتماعي والنفسي واملعرفي، واستخدام 
لغــة أجنبيــة ال يرغب املجتمع بجعلها اللغة 
األولــى يعــارض األســاس االجتماعــي، كمــا 
التالميــذ  يســتخدمها  ال  لغــة  اســتخدام  أن 
فــي املنــزل والحياة العامة يعارض األســاس 
النفسي، ومشكلة بعض الجزائريني أنهم ما 
زالــوا يعانــون مــن مشــكلة الهويــة، وبالتالي 
يرفضــون اللغــة الفرنســية التــي هــي أســاس 
املجتمــع الجزائــري، ومــن املســتحيل تغييــر 

هذا الواقع«.
 - الكنابســت  نقابــة  عضــو  فــإن  هــذا،  ورغــم 
املجلــس الوطنــي املســتقل ألســاتذة التعليــم 
الثانــوي - األســتاذ بوذينــة ســالمي، يــرى أن 
املناهــج الحاليــة غيــر مدروســة وال ترتبــط 
بواقع الجزائر املســتقبلي وتعتمد على الكم 
وليــس الكيــف، ويقــول: »الجزائــر تعتمــد في 
اقتصادهــا علــى البتــرول والزراعــة، وهذا ما 
لــم يهتــم بــه املنهــاج بالشــكل الكافــي، فعلــم 
الســنة  فــي  إطالقــا  يــدّرس  ال  الجيولوجيــا 
الثالثة ثانوي، حيث وضعوه في آخر مجال 
تطبيــق  بدايــة  منــذ  يــدّرس  لــم  الــذي  وهــو 

املنهاج الجديد عام 2008.

)Getty( تدريس الفرنسية يخلخل القيم األصلية للطالب الجزائري

إسطنبول ـ أروى الطويل

حديثــا  أجريــت  علميــة  دراســة  فــي 
ينشــأون  الــذي  األطفــال  أن  أثبتــت 
بدعــم  ويحاطــون  األمهــات  كنــف  فــي 
وحنــان مباشــر من قبلهــن، فإن منطقة 
تكــون   »hippocampus« أو  الحصــني 
أكبــر لديهــم بنســبة 10% عــن األطفــال 
الذيــن لــم يحصلــوا على رعايــة أو دعم 
مــن قبــل األمهات، وهو الجزء املســؤول 
الضغــوط والذاكــرة،  مــع  التعامــل  عــن 

وذلك عند سن الدخول إلى املدارس.

دور األب
كذلــك فــإن إحســاس الطفل بحــب والده 
يعني الكثير، ففي دراسة أجريت وجد 
أن الصحــة العامــة للطفــل وإحساســه 
أكثــر  حياتــه  عــن  والرضــا  بالســعادة 
أهميــة حتــى مــن حــب األم وحــده، فــال 
يمكــن االكتفــاء بحب األم في ظل غياب 

دور األب.

آباء أكثر فاعلية
أكثــر  عالقــات  يكونــون  الذيــن  اآلبــاء 
أطفالهــم، ويصغــون  مــع  وقربــا  عمقــا 
بتركيــز لهــم، مع وضــع قواعد واضحة 
العنــان  إطــالق  مــع  ثابتــة  وقوانــني 
بشــكل  الحريــة  وإعطائهــم  ألوالدهــم 
مناســب، فــكل مــا ال يــؤذي الطفــل هــو 

مفيد له.

ال ترفض طفلك أبدًا
أو  بالرفــض  األطفــال  يشــعر  عندمــا 
اآلبــاء  قبــل  مــن  محبوبــني  غيــر  أنهــم 
فإنهــم علــى األرجــح يكونــون عدائيني، 

وعدوانيني وغير مستقرين عاطفيا.

سعادتك مهمة أيضًا 
الشــخصي  رضــاك  لطفلــك  بالنســبة 
عــن حياتــك أكثــر أهميــة لتطــور طفلــك 
مــن  أكثــر  والعاطفــي،  االجتماعــي 
أو  املرتفــع  دخلــك  أو  العالــي  تعليمــك 
حصولــك علــى وظيفــة أو حتــى الوقــت 

الذي يقضيه في الحضانة النهارية. 

نعم، تفاءلوا 
انظــر لنصــف الكــوب املمتلــئ، األطفــال 
آبائهــم،  مــن  التفــاؤل  الذيــن يتعلمــون 
 12  -10 ســن  إلــى  يصلــون  وعندمــا 
ســنة فــإن نســبة إصابتهــم باالكتئــاب 
تنخفــض للنصــف مــن أولئــك األطفــال 

الذين ينشأون في بيئة متشائمة.

كيف تتعامل مع مشاكلك؟ 
حتــى األطفــال الذين يبلغون من العمر 
5 ســنوات، فــإن لديهــم قــدرة علــى فهــم 
ملســاعدة  اإليجابــي  التفكيــر  فوائــد 
أنفســهم للشــعور بشــكل أفضــل، وهــم 
آبائهــم  مراقبــة  مــن  ذلــك  يتعلمــون 
وتصرفاتهم اتجاه مشاكلهم، إذا كنت 
ســلبي  بشــكل  مشــاكلك  مــع  تتعامــل 
وعصبــي وغيــر عقالنــي أو بشــكل غير 
إيجابــي فــإن طفلــك يستنســخ طريقــة 

تعاملك مع مشاكلك الخاصة.

امــدح طفلــك علــى المجهود، 
وليس على ذكائه

دائــم  بشــكل  يمدحــون  الــذي  األطفــال 
مــن  بــداًل  وقدراتهــم  ذكائهــم  علــى 
مواكبــة  يســتطيعون  ال  مجهودهــم، 
أكثــر   ويكونــون  بســهولة  فشــلهم 
األطفــال  أمــا  واأللــم،  للحــزن  عرضــة 
مجهوداتهــم  علــى  يمدحــون  الذيــن 
بالتحديــات  اســتمتاعا  أكثــر  فإنهــم 
واملهــام الصعبــة، فاألطفــال دون عمــر 
السادســة يعيشــون تطورًا استثنائيا، 
فمدح طفلك الصغير على مجهوده أو 
قضــاء وقــت أكثــر في املحــاوالت أفضل 
بكثير من مدح ذكائهم، فمدح املجهود 
يعني دعوة الطفل لبذل املجهود حتى 
تحقيق النجاح املطلوب الذي يتمناه. 

ال تتبع أسلوب 
»مقاس واحد للجميع« 

فــي  اآلبــاء  أســلوب  يكــون  ال  عندمــا 
التربيــة أو توجههــم التربوي مناســبا 
األطفــال  فــإن  الطفــل  لشــخصية 
بالقلــق  لإلصابــة  أكثــر  معرضــون 
واالكتئــاب واإلحبــاط. فــإذا كان طفلــك 
فــي  التحكــم  أو  التعبيــر  يســتطيع  ال 
فإنــه  وتصرفاتــه  وعواطفــه  مشــاعره 
يحتــاج إلــى مجموعة قواعــد واضحة، 
وتحكــم أقــل من األم، أمــا إذا كان الطفل 
يســتطيع التعبير عن عواطفه وأفعاله 
بشــكل قــوي فســيحتاج إلــى قواعد أقل 
مع تحكم وضبط نظام أعلى من األم. 

أطفالك أكثر مرونة مما تتوقع
80 % مــن األطفــال الــذي مــروا بتجربــة 
ألي  يتعرضــون  ال  طــالق  أو  انفصــال 
الذيــن  واألطفــال  نفســية،  مشــكلة 
تعامــل  وطريقــة  تواصــل  يشــاهدون 
أكثــر  يكونــون  آبائهــم،  بــني  محترمــة 
قــدرة علــى تحقيــق نجــاح فــي أهدافهم 

الدراسية والحياة العملية.
)مترجم بتصرف عن مقال 
).hoppify نشر بموقع

16 خطوة 
ألطفال أكثر 

سعادة

شادي المخترع الصغير يحلم باالنضمام لـ »ناسا«

القاهرة ـ رشا عبيد

جائــزة  أن  بوضــوح  يعلــن  وعزيمــة  بإصــرار 
إليــه  يســعى  هــدف  بــل  حلمــا  ليســت  نوبــل 
يواجهــه  مــا  ورغــم  ثابتــة،  وخطــوات  بجهــد 
املخترعــون الصغــار مــن عراقيــل فــي مصر، إال 
أنــه يؤمــن أن الفــرد وإن لــم يكــن باســتطاعته 
تغيير الرياح، يمكنه التحكم في شــراع مركبه 
وتوجيهــه إلــى املكان الــذي يريده. هو املخترع 
مــن  عامــا(   14( مصطفــى  شــادي  الصغيــر، 
مواليــد محافظــة الســويس ويقيــم حاليــا فــي 
اإلسكندرية ويدرس بالصف الثالث اإلعدادي. 
بــدأت  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  شــادي  يقــول 
مــن  العاشــرة  فــي  كنــت  عندمــا  اختراعاتــي 
ملروحــة  نموذجــا  صممــت  حيــث  عمــري، 
التهويــة  بــدور  تقــوم  صغيــرة  كهربائيــة 
املختــرع  لقــب  علــى  بهــا  وحصلــت  والشــفط، 
بالســويس،  التعليميــة  اإلدارة  مــن  الصغيــر 
شــجعتني أمي على االســتمرار والســماح بفك 
كل األجهزة املنزلية وإعادة تركيبها وحثتني 
كمــا  العلميــة،  املجــالت  وقــراءة  البحــث  علــى 
ســاعدني  اإلســكندرية  مكتبــة  مــن  قربــي  أن 
وأحببــت  تعمقــت  حتــى  االطــالع  فــي  كثيــرا 
تعلقــه  ســبب  ويوضــح  الفلكيــة.  الفيزيــاء 

الفلكيــة فيقــول: طريــق االبتــكارات  بالفيزيــاء 
الباحــث  يقــوم  حيــث  »بالتشــتت«  يبــدأ 
بتجــارب فــي مجــاالت مختلفــة حتــى يســتقر 
فــي تخصــص يجــد نفســه فيــه، وقــد اكتشــفت 
شــغفي بالفيزيــاء الفلكيــة وتعمقت في فيزياء 
األوتــار،  ونظريــة  النســبية  والنظريــة  الكــم 
موقــع  علــى  »الكــون«  برنامــج  بتقديــم  وأقــوم 
يوتيــوب، وبســبب ميلــي للبحــث فــي الفضــاء 
النجــوم  ملتابعــة  تليســكوب  شــراء  حاولــت 
والكواكــب ولــم أتمكــن الرتفــاع ثمنــه، فحاولت 
أساســيات  عــن  البحــث  بعــد  بنفســي  صنعــه 
صناعــة التليســكوب لغاليليــو، وقمــت بشــراء 
واالســتعانة بمتخصصــي صناعــة  املواســير 
عدســات  علــى  للحصــول  النظــارات،  عدســات 
بأبعــاد بؤريــة مختلفــة حتــى كان آخــر ابتــكار 

توصلــت إليــه؛ وهــو »تليســكوب فضائــي« من 
النــوع الكاســر أطلقــت عليــه اســم »غاليليــو2« 
وتمكنــت مــن خاللــه مــن رصــد أربعــة كواكــب 
) زحــل- املشــتري- الزهــرة- املريــخ(  باإلضافــة 
إلى سديم الفراشة وبعض األجرام السماوية، 
ويتميــز غاليليــو 2 بأنــه صغيــر الحجــم وغير 

مكلف.
ابتــكارات  عشــرة  حوالــي  أمتلــك  ويضيــف: 
ومنها، مكيف كهربائي يعمل بالثلج، وجهاز 
يعمــل  وبروجكتــور  واأللغــام،  املعــادن  كشــف 
وبســبب  مختلفــة،  بؤريــة  بأبعــاد  بعدســات 
تكــرار حوادث ســقوط املنازل في اإلســكندرية، 
يعمــل  الحجــم  صغيــر  روبــوت  إلــى  توصلــت 
بالطاقــة الشمســية إلنقــاذ الضحايــا من تحت 
جــدا  فتحــات صغيــرة  عبــر  يدخــل  األنقــاض، 

للوصول إلى األحياء وبالتالي يرسل إشارات 
لفريــق اإلنقــاذ حتــى ال تقتــرب الجرافات منهم 
وفاتهــم،  فــي  الســبب  تكــون  مــا  غالبــا  والتــي 
وكذلــك صيدليــة روبتيــة يتــم التحكــم بهــا عــن 

بعد ملساعدة كبار السن في املنزل.
تــم تكريمــي مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
العديــد  علــى  اإلســكندرية وحصلــت  ومكتبــة 
مــن شــهادات التقدير والــدروع، وحصلت على 
واإلســكندرية  الزقازيــق  مــن جامعتــي  تكريــم 
عــن بحثــي عن الكائنــات الفضائية، بعد رصد 
رســوم فــي معبــد أبيدوس توضــح طبقا طائرًا 
مــن ســاعدت  هــي  تكــون  قــد  وكائنــات غريبــة 
القدمــاء املصريــني فــي بنــاء حضارتهــم، وأعــد 
نفسي لالشتراك في مسابقة إنتل إيسف العام 
القادم بمشــروع »ســاتر هوائي« لحماية املدن 
مــن الفيضانــات نصفــه فــي الهــواء والنصــف 

اآلخر على األرض.
املختــرع  شــادي  يفصــح  النجــاح  هــذا  ومــع 
الصغيــر، عــن إحساســه باإلحبــاط بــني الحــني 
الباحثــني  يقتــل  املجتمــع  يقــول:  واآلخــر، 
بهجــرة  معروفــة  فمصــر  للهجــرة،  ويدفعهــم 
علمائهــا بســبب إهمال الدولــة للبحث العلمي 
اختــراع،  بــراءة  علــى  الحصــول  وصعوبــات 
والتــي قــد تمتــد لعامــني وربمــا ال ُيراجع وتتم 
ســرقته، أضــف إلــى ذلــك تحملــي لتكاليــف كل 
مناهــج  ودراســة  أبحاثــي،  فــي  أحتاجــه  مــا 
شعارها »نعم للحفظ ال للفهم« تمثل إحباطا 
نحــن  تقدمنــا  ولهــذا  العلميــني،  للباحثــني 
التربيــة  لوزيــر  بطلــب  الباحثــني  صغــار  فئــة 
والتعليــم بإضافــة عشــر درجــات إلــى املجموع 

أسوة بالرياضيني ولم يهتم بمطالبنا.
ولهذا كله أتمنى أن أنتهي من دراسة الثانوية 
العامة وأســافر الســتكمال دراســتي بالخارج، 
ناســا  بوكالــة  االلتحــاق  حلــم  ومواصلــة 

الفضائية.

شادي مخترع مصري 
يبلغ من العمر 14 عاما، 

له من االبتكارات ما تجاوز 
العشرة، يحلم بمغادرة 

مصر واالنضمام إلى 
وكالة ناسا الفضائية

بالتزامن مع إضراب معلمي الجزائر الحالي، احتدمت أزمة تغيير المناهج التعليمية التي 
حدثت سرا ودون اإلعالن عن طبيعة التغييرات التي تمت بإشراف من قبل خبراء فرنسيين

تحقيق

التدخل الفرنسي بالشؤون 
التربوية تجّسد في عهد 

الوزيرة بن غبريت

)Getty( بعد اختراعه غاليليو2، يحلم الشاب الصغير شادي بااللتحاق بوكالة ناسا الفضائية

أ.ب... تربية

التعليم للجميع

األربعاء 13 أبريل / نيسان 2016 م   6 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 590  السنة الثانية
Wednesday 13th April 2016

27

رياضة

جاءت نتيجة 
قرعة الدور 
الثالث والحاسم 
في التصفيات 
اآلسيوية 
المؤهلة 
إلى نهائيات 
كأس العالم 
2018 صعبة 
للمنتخبات 
العربية، 
حيث ضمت 
المجموعة 
األولى كال من 
إيران وكوريا 
الجنوبية 
وأوزبكستان 
والصين وقطر 
وسورية، فيما 
ستواجه ثالثة 
منتخبات عربية، 
السعودية 
واإلمارات 
والعراق، في 
المجموعة 
الثانية العمالقين 
أستراليا واليابان 
السعودية واإلمارات وجها لوجه في مجموعة واحدة من جديد )Getty(إلى جانب تايالند.

قرعة آسيوية صعبة

أعلن ميالن اإليطالي لكرة القدم بموقعه على 
اإلنترنت إقالة مدربه سينيشا ميهايلوفيتش 

وتعيني مدرب فريق الشباب كريستيان بروكي 
حتى نهاية املوسم الجاري. وذكرت تقارير أن 
ميالن اتخذ القرار بعد اجتماع ضم سيلفيو 
برلسكوني رئيس النادي وأدريانو جالياني 

الرئيس التنفيذي وبروكي. ويحتل ميالن املركز 
السادس في الدوري وفشل في تحقيق أي فوز في 

آخر خمس مباريات.

توفي العب ريال مدريد السابق، بدرو دي فيليبي، 
عن عمر 71 عاما، بعد مسيرة حافلة مع امللكي 
توج فيها بلقب الليغا خمس مرات، وبالكأس 

األوروبية السادسة في عام 1966، كما تّوج دي 
فيليبي )مواليد مدريد 1944( بلقب كأس إسبانيا 

مرة، وشارك في مباراة دولية واحدة مع منتخب 
إسبانيا. وخاض دي فيليبي، إجمالي 170 مباراة، 

وكان قد ترعرع منذ الصغر في صفوف امللكي، 
ليصبح عالمة مميزة في خط دفاع الفريق.

تقدم ماركو نيكوليتش مدرب أوليمبيا ليوبليانا 
متصدر الدوري السلوفيني لكرة القدم باالعتذار 
إلى أحد العبيه بعدما وصفه »باألحمق األسود« 

وسيستمر في منصبه رغم هذه اإلساءة 
العنصرية. وقال نيكوليتش إنه أطلق »رد فعل 
مفعما باملشاعر« ألن احتفال إيليك تسبب في 

امتالك الفريق لوقت أقل للبحث عن هدف الفوز. 
وقال »لم أتعمد أبدًا الهجوم على أي العب بشكل 

عنصري أو بأي طريقة أخرى«.

إقالة ميهايلوفيتش 
من ميالن وتعيين 

بروكي بديًال

وفاة العب ريال مدريد 
السابق المتّوج بالكأس 

األوروبية السادسة

مدرب أوليمبيا 
مستمر رغم توجيه 

إساءة عنصرية لالعبه
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■ تـــشـــرعـــون فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي من 
االســتــعــداد الــجــدي ألوملــبــيــاد ريـــو دي 
جانيرو 2016، فهل يمكن القول بأنها 

اللمسات األخيرة؟
البرنامج  تجسيد  بــصــدد  نحن  لــلــه،  الحمد 
اإلعدادي الذي سطرناه رفقة املدرب الفرنسي 
الــذي تعاقدت معه في أبريل  فيليب دوبـــان، 
2015 ووضــعــنــا خــارطــة الــطــريــق مــعــًا حتى 
أجهز لألوملبياد وأدافع عن امليدالية الذهبية 
التي تحصلت عليها في أوملبياد لندن 2012، 
وبـــصـــراحـــة أنــــا جـــد ســعــيــد ومـــرتـــاح للعمل 
الذي قمنا به طوال 12 شهرًا، وما سنقوم به 

في الشهرين القادمني.
 

تــألــقــتــم فيه  الـــــذي  ــنـــدن 2012  لـ ــاد  ــيـ ــبـ أوملـ مــنــذ   ■
وتــحــصــلــتــم عــلــى ذهــبــيــة ســبــاق الـــــــ1500 مــتــر، لم 
ــوال أربـــع  نــســجــل ملــخــلــوفــي أي إنـــجـــاز ريـــاضـــي طــ
سنوات متتالية وكأنكم اختفيتم عن الساحة، فما 

هو السبب؟
بعد  للغاية  فــتــرات صعبة  بــصــراحــة، عشت 
لم  بـــأنـــه  تــنــســوا  لـــنـــدن 2012، وال  أوملـــبـــيـــاد 
تــكــن هــنــاك مــواعــيــد هــامــة وكــبــرى مــنــذ تلك 
الــفــتــرة عـــدا بــطــولــة الــعــالــم بــبــكــني الصينية 
السنة الفارطة، ولعل الظروف الصعبة التي 
التنظيمي لبرمجة  عشتها ســواء في املجال 
املــعــســكــرات وتــغــيــيــري لــلــمــدرب إضــافــة الــى 
األمــــور الــصــحــيــة والـــخـــالف الــــذي ظــل قائمًا 
مـــع مـــســـؤولـــني فـــي الــــــــوزارة جــعــلــنــي أنــهــار 
الديناميكية  تــلــك  أواكــــب  وال  بسيكولوجيا 

التي نشبت بعد ألعاب لندن.
 

وليس  الرياضة  وزارة  مع  عن خالفات  تتحدث   ■
اتحاد ألعاب القوى؟

وقعت لي خالفات سابقة والحمد لله سويت 
اآلن، والوزير بنفسه تدخل لحلها، فقد كنت 
ــع مـــن جــيــبــي فـــاتـــورة املــعــســكــرات خـــارج  أدفــ
أطــراف تعرقلني، رغم  الــوطــن، وكانت هناك 
الفني  املــديــر  الـــذي تلقيته مــن  الكبير  الــدعــم 
لالتحاد ورئيس االتحاد عمار بوراس، وكذا 
كــثــيــر مــن الــريــاضــيــني، وفـــي كــل مـــرة أصــرخ 
لتسوية املشاكل اإلدارية عبر وسائل اإلعالم 
حتى يتم إيصال صوتي، ولألسف ما عشته 
من عراقيل عاشه كثير من الرياضيني قبلي 
وانطفأت شمعتهم بسبب هذه البيروقراطية، 
فكم من عداء جزائري كان لديه مستقبل زاهر 

أنهى مسيرته في صمت.
  

ــيـــوم تـــبـــدو مــفــعــمــا بـــــــاإلرادة ومــعــنــويــاتــك في  ■ الـ
التدريجية للمستوى املعهود  السحاب بعد عودتك 

والذي عرفناك به قبل 4 سنوات؟
، أشــعــر بــأنــنــي فــي تــحــســن كــبــيــر على 

ً
 فــعــال

جميع النواحي، فمنذ أن تعاقدت مع املدرب 
ــان فـــي شهر  ــ الــفــرنــســي الــشــهــيــر فــيــلــيــب دوبـ
أبريل 2015 وأنا أعمل بشكل كبير وفي راحة 
معنوية، والبرنامج املضبوط ممتاز وعلمي، 
ــدرب الــفــرنــســي مــحــتــرف ويــعــمــل مع  ــ ألن املــ
أعلى مستوى ويقود  فــي  الفرنسي  االتــحــاد 
أبطااًل أوروبيني في هذه التخصصات، وهذا 
مـــا كـــان ينقصني خـــالل الــســنــوات األخــيــرة 
كــي أرتــقــي الــى أعــلــى مستوى وأستمر على 

الوتيرة.
 

الجزائري  السابق  املــدرب  بــأن عملك مع  تقصد   ■
ــــدوده الــقــصــوى وال يمكن  »عــلــي ريــجــمــي« بــلــغ حـ
مواصلة العمل معه للذهاب إلى آفاق آخرى عاملية؟

2829
رياضة

المقابلة

 ال يمكنني سوى أن أشكر »رجيمي« الذي 
وبفضله تحصلت على ذهبية أوملبياد لندن 
2012، فقد تعب وعمل معي لسنوات طويلة 
لكن كانت هناك  ذلــك،  ولست جــاحــدًا ألنكر 
بعض الخالفات على مستوى األفكار وسوء 
تــفــاهــم وقــــع بــيــنــنــا، حــيــث كــنــت ولــســنــوات 
بنفسي  وأخطط  املعسكرات  بنفسي  أبرمج 
فيليب  الفرنسي  املــدرب  واليوم  للسفريات، 
ــكــــل شـــــــيء مــن  ــــوم بــ ــقـ ــ دوبــــــــــان هـــــو الـــــــــذي يـ
والتخطيطية،  التنظيمية  الجوانب  جميع 
البدني  االستعداد  على  ينحصر  وتركيزي 
في  نفسي  أجهد  وال  فقط  والبسيكولوجي 

األمور التنظيمية واللوجيستيكية.
 

ــم تــفــرح مــع مــخــلــوفــي مــنــذ أربــع  ■ لــكــن الــجــزائــر ل
ألــقــاب منذ ذهبية  أرقـــام قياسية وال  ســنــوات، فــال 

لندن؟
أتــأســف إلضــاعــة لــقــب الــبــطــولــة الــعــاملــيــة في 
أغـــســـطـــس 2015، حــيــث  بـــكـــني خـــــالل شـــهـــر 
كان املوعد الهام لعداء مثلي حامل لذهبية 
األوملـــبـــيـــاد حــتــى يــفــرض نــفــســه فـــي بــطــولــة 
عــاملــيــة، غــيــر أن عــثــرتــي فـــي بــكــني منطقية، 
ألنــنــي كــنــت بــعــيــدًا عـــن مــســتــواي الحقيقي 
فال تنسوا بأن في شهر أغسطس/آب 2015 
ــتــــعــــدادات ســوى  ــول االســ ــ ــم أتــمــكــن مـــن دخـ لـ
فـــي فــتــرة قــصــيــرة ال تــتــعــدى 4 أو 5 أشــهــر 
ــان، ثــم أنني  مــع املـــدرب الــجــديــد فيليب دوبــ
الــنــهــائــي،  الــســبــاق  تــســرعــت تكتيكيًا خـــالل 
السباق  فــي  مبكرًا  وخــرجــت  النرفزة  بسبب 
ولــــم أقــــوى عــلــى مــســايــرة نــســق الـــــــ100 متر 
ــام الــكــيــنــيــني الـــذيـــن  ــ ــــرة، وخــــســــرت أمــ ــيـ ــ األخـ

ضبطوا السباق جيدًا .
 

■ ولكن مدربك الفرنسي فيليب دوبان، كان راضيا 
على مردودك رغم خسارتك؟

صحيح، فقد هنأني على ذلك، ألنه كان يعلم 

انتقل مالك الجزيري 
من المركز 94 إلى المرتبة 

74 عالميًا

كوكي: الملعب سيكون 
مفعمًا بالحماس، 
ستكون ليلة رائعة

كافاليرز ينتزع أفضلية اللعب 
على أرضه باألدوار اإلقصائية

ــرة الــســلــة األمــيــركــي  ســيــمــر الــطــريــق إلـــى لــقــب الــقــســم الــشــرقــي فــي دوري كـ
على  اللعب  مزية  كافاليرز  ضمن  أن  بعد  رسميا  كليفالند  عبر  للمحترفني 
أرضه طيلة األدوار اإلقصائية بعد فوزه 109-94 على أتالنتا هوكس. وسجل 
لينتزع  الثالث  الربع  اللقاء خــالل  له في  ليبرون جيمس 19 من بني 34 نقطة 
على  تحسم  التي   - اإلقصائية  األدوار  في  مواجهاته  بــدء  أفضلية  كافاليرز 
أساس األفضل في سبع مباريات - على أرضه. وأنهى إيرفينغ اللقاء مسجال 
35 نقطة، بينها تصويبة ثالثية في الربع األخير، وسعت الفارق إلى 81-98. 
وسجل إيرفينغ 11 من أول 12 نقطة لكافاليرز في الربع األخير و13 في هذه 
الفترة في املجمل، وهو سبب رئيسي لعدم عودة جيمس إلى امللعب. وأحرز 
أورالنــدو  ليقود  ايلياسوفا 22 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة  ايرسان 

ماجيك للفوز 107-98 على ميلووكي باكس.

فالنسيا يعلن إيقاف الجزائري 
فيغولي ألجل غير مسمى 

إيقاف  القدم  لكرة  اإلسباني  األولــى  الدرجة  دوري  في  املتعثر  فالنسيا  أعلن 
العبه الجزائري سفيان فيغولي إلى أجل غير مسمى. وقال فالنسيا في بيان 
بموقعه على اإلنترنت إنه قرر فتح إجراءات انضباطية ضد فيغولي، لكنه لم 
يعلن عن أي سبب وراء هذا األمــر. وأضــاف فالنسيا أنه قرر إيقاف فيغولي 
لوائح  مع  يتوافق  وبشكل  الجارية  التحقيقات  في  نتيجة  إلــى  التوصل  حتى 
رابطة الالعبني املحترفني ورابطة الدوري اإلسباني. وكان فيغولي -صانع لعب 
منتخب الجزائر وصاحب القدرة الكبيرة في املراوغة -قد شارك آلخر مرة مع 
الفوز 2-1 على أشبيلية يوم األحد املاضي.  فالنسيا عندما ظهر كبديل في 
وذكرت تقارير أن فالنسيا دخل في خالف مع فيغولي بسبب رفضه تمديد 

تعاقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران املقبل.

رونالدينيو يخوض مباراة استعراضية مع ناد بيروفي
سيخوض نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو جاوتشو مباراة استعراضية 
البيروفي،  كوزكو  سينسيانو  فريق  بقميص  املقبل  يونيو/حزيران   26 يــوم 
الذي سيواجه نظيره سبورتنغ كريستال. وحسبما أفاد النادي، فإن مشاركة 
رونالدينيو، أفضل العب في العالم عام 2005، في املباراة التي سيستضيفها 
ملعب إنكا غارسيالسو في كوزكو جنوب العاصمة ليما، تأتي في إطار حملة 

»سأرتدي القميص.. وأنت؟«، التي تدعم عودة سينسيانو لدوري الدرجة األولى 
البيروفي، بعد هبوطه منه العام املاضي.

سافيتش ينضم للمران الجماعي ألتلتيكو
انــضــم املــونــتــنــيــغــري ســتــيــفــان ســافــيــتــش مـــدافـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلســبــانــي 
زائــد، فيما  تعافيه من حمل عضلي  انتهاء  الجماعية عقب  الفريق  لتدريبات 
تابع األوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز محاولة تخطي إصابته العضلية 
باملران على هامش املجموعة. ويسعى سافيتش، الذي ينتظر الحصول على 
اإلذن الطبي، للحاق بمباراة األربعاء أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري 
غــاب عن  قــد  املونتينيغري  وكـــان  كــالــديــرون.  األبــطــال على ملعب فيسينتي 
آخر تسع مباريات للفريق، في البداية بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق، 

والحقا بسبب الحمل العضلي الزائد.

طرح تذاكر نهائي مئوية كوبا أميركا
طرحت اللجنة املحلية املنظمة ملئوية بطولة كوبا أميركا تذاكر مباراة النهائي 
الــتــي تــقــام فــي 26 مــن يــونــيــو/حــزيــران املقبل فــي ملعب )مــيــتــاليــف(. وتقام 
منافسات مئوية كوبا أميركا في عشر مدن أميركية بداية من يونيو/حزيران 
املقبل، بمشاركة منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية للعبة )كونميبول( العشرة 
وستة من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف( احتفاال 
بمرور 100 عام على انطالقها. وتم بيع أكثر من نصف تذاكر مباراة النهائي 

املتاحة منذ 31 من الشهر املاضي لهؤالء الذين فازوا في القرعة.

تونس ـ العربي الجديد

وج الالعب التونسي مالك الجزيري، بكأس 
ُ
ت

بــطــولــة غـــوادلـــوب لــلــتــنــس الــتــي تــبــلــغ قيمة 
جوائزها املالية 100 ألف دوالر.

النهائية  املــبــاراة  في  الفوز  الجزيري  وحقق 
لــلــبــطــولــة عــلــى الـــالعـــب األمـــيـــركـــي ســتــيــفــان 
كـــوســـلـــوف املــصــنــف 295 عـــاملـــًيـــا، بــشــوطــني 
بــعــد   4  - و6   2  -  6 بــــواقــــع   )0  -  2( لــصــفــر 
ساعة و15 دقيقة فقط من اللعب. ويعد هذا 
التتويج هو الثاني للجزيري في ظرف شهر 
واحد بعد حصوله في آذار/ مارس املاضي 

على بطولة غواداالخارا املكسيكية.
وبــفــضــل هـــذا اإلنـــجـــاز حــقــق الــجــزيــري قفزة 
معتبرة فــي الــتــرتــيــب الــعــاملــي الــجــديــد الــذي 
أصدره االتحاد الدولي حيث انتقل من املركز 
94 إلــى املــرتــبــة 74 عامليا وفــي رصــيــده 709 
نــقــاط ليضمن رســمــيــا دخــولــه مــبــاشــرة الــى 
الـــجـــدول الــرئــيــســي لــبــطــولــة روالن غـــاروس 
أول 17  أي تغيير في  الفرنسية. ولــم يحدث 

قد يعوض برشلونة مستواه املحلي املتراجع 
بــالــتــأهــل لــقــبــل نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا 
لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا يــــزور أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
اليوم األربعاء. ويمر برشلونة الفائز بثالثية 
مــن األلـــقـــاب املــوســم املــاضــي بــأســوأ فــتــرة له 
الــــدرجــــة األولـــــــى اإلســـبـــانـــي مــنــذ  فــــي دوري 
تــولــى املــــدرب لــويــس إنــريــكــي املــســؤولــيــة في 
أغسطس/ آب 2014 فخسر آخر مباراتني ضد 
ريــــال مــدريــد وريــــال ســوســيــداد وتـــعـــادل مع 

فياريال. 
ورغم أن هذه النتائج أدت إلى تقلص تقدمه 

التنس  لالعبي  العاملي  التصنيف  في  مركزًا 
املحترفني بعد إعالن القائمة الجديدة وبقاء 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الصدارة.
وحافظ البريطاني آنــدي مــوراي على املركز 
الثاني، كما بقي السويسريان روجــر فيدرر 
وستانيسالس فافرينكا في املركزين الثالث 

والرابع، ثم يأتي اإلسباني رفائيل نادال.
وفــي املــراكــز مــن الــخــامــس إلــى الــعــاشــر على 
ــانـــي كــــي نــيــشــيــكــوري  ــابـ ــيـ الـــتـــرتـــيـــب جـــــاء الـ
والــتــشــيــكــي تـــومـــاس بــرديــتــش واإلســبــانــي 
ديـــفـــيـــد فـــيـــريـــر والـــفـــرنـــســـيـــان جــــو ويــلــفــريــد 
الفرنسي  وكــان  جاسكيه.  وريشار  تسونجا 
القائمة  في  تقدم  أول  جيل سيمون صاحب 

على أتلتيكو صاحب املركز الثاني إلى ثالث 
ــزال فــي طــريــقــه ألن  نــقــاط، فـــإن بــرشــلــونــة ال يـ
يــفــوز بالثالثية  فــريــق إســبــانــي  أول  يــصــبــح 
فـــي مــوســمــني مــتــتــالــيــني إذ ســيــواجــه أيــضــا 

أشبيلية في نهائي كأس امللك الشهر املقبل.
ــاد فــيــســنــتــي  ــ ــتـ ــ ــة إلــــــى اسـ ــونـ ــلـ ــــب بـــرشـ ــــذهـ ويـ
كــالــديــرون مــن أجــل إيــاب دور الثمانية وهو 
مــتــقــدم 2-1 مــنــذ لــقــاء الـــذهـــاب بــعــدمــا ألــغــت 
ثنائية لويس سواريز تقدم اتليتيكو بهدف 
فرناندو توريس الذي طرد أيضا في الدقيقة 
يـــوجـــد وقـــت  إنـــريـــكـــي »ال  لـــويـــس  ــال  ــ 35. وقــ
لنتائج.  لــألعــذار.. نحن بحاجة  أو  لــالعــتــذار 
والتفكير  للتراجع  املناسب  الوقت  ليس  إنــه 

في أننا نمر بفترة مروعة«.
الــســفــن عندما  الـــريـــاح بــمــا ال تشتهي  وأتـــت 
أراح لويس انريكي هؤالء الالعبني قبل رحلة 
الذي  الهدف  اويــارزابــال  مدريد فأحرز ميكل 
ــيـــداد فـــي املـــقـــدمـــة فـــي الــدقــيــقــة  وضــــع ســـوسـ
الــخــامــســة وواجـــــه بــرشــلــونــة صــعــوبــات في 
اختراق دفاع منافسه القادم من إقليم الباسك 

ــز 19 إلـــــى 18 عــلــى  ــركــ بـــعـــدمـــا صـــعـــد مــــن املــ
حساب كيفن أندرسون العب جنوب افريقيا.
بينما تقدمت البولندية أجنيشكا رادفانسكا 
ــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي  ــز الـــثـــانـــي فـ ــركـ إلــــى املـ
للسيدات للتنس، وكانت رادفانسكا خرجت 
مــن الــــدور الـــرابـــع لــبــطــولــة مــيــامــي األســبــوع 
املـــاضـــي، لــكــنــهــا قــطــعــت خــطــوة واحـــــدة إلــى 
كيربر  أنجليكه  األملانية  على حساب  األمــام 

التي تراجعت للمركز الثالث.
وحــافــظــت األمــيــركــيــة ســيــريــنــا ولــيــامــز على 
الـــصـــدارة بــفــارق كــبــيــر بينما لــم يــحــدث أي 
تغيير فــي تــرتــيــب الــالعــبــات فــي املـــراكـــز من 
ــرابـــع إلـــى 20. وبــقــيــت اإلســبــانــيــة غــاربــني  الـ
ــة وفـــيـــكـــتـــوريـــا أزاريـــنـــكـــا  ــعــ مــــــوجــــــوروزا رابــ
والرومانية  خامسة  البيضاء  روسيا  العبة 
ســيــمــونــا هــالــيــب ســــادســــة. وفــــي املـــركـــز من 
ــر جــــــــاءت الــتــشــيــكــيــة  ــاشــ ــعــ ــع إلــــــى الــ ــابــ الــــســ
بــتــرا كــفــيــتــوفــا واإليــطــالــيــة روبـــرتـــا فينشي 
والروسية ماريا شارابوفا - املوقوفة بسبب 

تعاطي املنشطات.

في بقية املباراة. ورغم تسديد سبع كرات على 
املرمى لم ينجح ليونيل ميسي في التسجيل 
وأمضى الالعب األرجنتيني 362 دقيقة بدون 
أن يهز الشباك وهــي أطــول فترة بــال أهــداف 
ألفــضــل العـــب فــي الــعــالــم مــع بــرشــلــونــة منذ 
انتصاره على  بتكرار  أتلتيكو  2011. ويحلم 
األبــطــال  لـــدوري  الثمانية  دور  فــي  برشلونة 
عام 2014 عندما فاز 1-صفر في لقاء اإلياب 
بفضل هدف مبكر من كوكي ليتفوق 2-1 في 

النتيجة االجمالية.
وقــال العــب الوسط كوكي »االســتــاد سيكون 
مــلــيــئــا بـــالـــحـــمـــاس. أنــــا واثـــــق أنـــهـــا ســتــكــون 

لــيــلــة رائـــعـــة«. وأضــــاف »فـــي املـــبـــاراة األخـــرى 
ــروف لــكــن  ــ ــظــ ــ لـــــم نـــســـتـــطـــع الـــــفـــــوز بـــســـبـــب الــ
يــواجــه روي  عــلــى ملعبنا سنقلب األمـــــور«.  
لقدراته  آخــر  اختبارا  بنفيكا  مــدرب  فيتوريا 
الهداف  بــدون  تشكيلة  اختيار  محاولته  مــع 
جــونــاس ضــد بــايــرن ميونيخ فــي إيـــاب دور 
الــثــمــانــيــة.  وخــســر بــطــل الــبــرتــغــال ومتصدر 
الــدوري املحلي 1-صفر في الذهاب األسبوع 
املاضي وهي نتيجة قريبة بما يكفي إلعطائه 
فــرصــة فـــي تــحــقــيــق مــفــاجــأة كــبــيــرة بــإســتــاد 
الــضــوء فــي لــشــبــونــة. لــكــن فــي غــيــاب الــهــداف 
الــبــرازيــلــي جــونــاس لــإيــقــاف عــقــب حصوله 
على ثــالثــة إنــــذارات فــإن احــتــمــال الــفــوز على 
بــايــرن ألول مــرة بعد سبع مــحــاوالت فاشلة 
وانهاء انتظار مستمر منذ 26 عاما من أجل 

التأهل للدور قبل النهائي يبدو بعيدا.
املهاجم 30 هدفا في 29 مباراة فقط  وسجل 
ــذا املــــوســــم إضـــافـــة  ــ ــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي هـ ــالـ ــ بـ
ــال بــيــنــهــمــا هـــدف  ــطــ لـــهـــدفـــني فــــي دوري األبــ
حـــاســـم فـــي الـــوقـــت املــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 

فــــاز بـــه بــنــفــيــكــا بــمــلــعــبــه عــلــى زيــنــيــت ســان 
بطرسبرج في الدور السابق.

لــكــن فــيــتــوريــا فــي مــوســمــه األول مــع بنفيكا 
ــه يــســتــطــيــع اخـــتـــيـــار فــريــق  أثـــبـــت بــالــفــعــل أنــ
مـــنـــتـــصـــر مـــــن بـــــني تـــشـــكـــيـــلـــة تـــفـــتـــقـــر لــعــمــق 
مثيالتها في أندية الصفوة في أوروبا ومنها 
بــايــرن. ورد فيتوريا على أزمــة إصــابــات في 
دفاع بنفيكا باشراك فيكتور ليندلوف الذي 
يفتقر للخبرة. وقدم املدافع السويدي البالغ 
عمره 21 عاما أداء مذهال وساعد بنفيكا على 

الفوز في 20 من بني اخر 22 مباراة.
ولـــم يــتــردد مــــدرب بنفيكا أيــضــا فــي اشـــراك 
الــحــارس ايــدرســون )22 عــامــا( ألول مــرة في 
دوري أبطال أوروبــا أمــام زينيت في روسيا 

بعد إصابة جوليو سيزار.
واستمرت هيمنة فريق املدرب بيب غوارديوال 
هذا املوسم إذ يتقدم بسبع نقاط في صدارة 
دوري الــدرجــة األولــــى األملــانــي وخــســر ثــالث 

مرات فقط طيلة املوسم.
)رويترز(

مواجهات الحسم في دوري أبطال أوروباالتونسي الجزيري يتقدم في التصنيف العالمي للتنس
تتواصل تفاصيل 

اإلثارة حيث تتكّشف اليوم 
األربعاء هوية الفريقين 

المكملين للدوري 
قبل النهائي

)Getty( مخلوفي يعد الجزائريين بالذهب في البرازيل

)Getty( المصنف األول عالميًا مع المصنف األول عربيًا

في هذا الحوار مع البطل األولمبي الجزائري، العداء توفيق مخلوفي، 
الذي يحمل آمال الجماهير الجزائرية في األلعاب األولمبية 2016 بالبرازيل، 

يكشف العديد من األسرار وطموحات المستقبل

لم تبلغ بعد ذروتها،  التي  البدنية  بقدراتي 
ولعل تحقيقي لنتيجة كبيرة في تجمع سان 
دونـــي بفرنسا شــهــرًا فــقــط قــبــل مــوعــد بكني 
جعلني أتحفز وأثق في نفسي بشكل مفرط.

 
نتيجة عاملية  بــاريــس حققت أحسن  فــي تجمع   ■
في مسافة األلف متر وظننت بأنك استعدت كامل 

مستواك، أليس كذلك؟
، بدقيقتني و13 ثانية و8 أجــزاء حققت 

ً
فعال

أغتر  األلــف متر، جعلتني  نتيجة باهرة في 
بعض الــشــيء، وفــي بكني لــم أحــســن تسيير 
الــســبــاق ودفــعــت الــثــمــن غــالــيــًا، لكنني واثــق 
هـــذه املــــرة مــن عــودتــي الــقــويــة ألنــنــا أعــددنــا 

جيدًا طوال سنة كاملة.
 

■ ســتــقــضــون ســتــة أســابــيــع فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــفــوز بــثــانــي مــيــدالــيــة ذهــبــيــة على  لــوضــع مخطط ال
التوالي بريودي جانيور في 1500 متر، أليس كذلك؟

هذا هدفي وحلم أتمنى تحقيقه، فال تنسوا 
أنــه ال نــورالــديــن مرسلي وال هــشــام الــكــروج 
في  ذهبيتني  بميداليتني  الــظــفــر  مــن  تمكنا 
مــوعــديــن أوملــبــيــني فــي نــفــس التخصص أي 
1500 متر، وهذه املرة الفرصة لن تفلت مني 

بحول الله.
 

■ يبدو أنكم تفضلون اإلعداد بمدن جنوب أفريقيا، 
فهذا هو املعسكر الثاني لكم هناك، فما السبب في 

ذلك؟
ــة فــي  ــامــ ــا مــــشــــاركــــة هــ ــنـ ــديـ فــــي الـــبـــرنـــامـــج لـ
التي ستقام بدوربان في  األفريقية  البطولة 
أقصى جنوب أفريقيا من 22 إلى 26 يونيو، 
أي شهرًا قبل موعد أوملبياد ريودي جانيرو، 
وسأسعى لتحطيم الرقم القياسي الجزائري 
في 1500 متر الذي بحوزة نورالدين مرسلي، 
كما أن االســتــعــداد لــألوملــبــيــاد بــمــدن جنوب 
أفريقيا يتالءم في كل شيء ســواء من حيث 

مباريـات
      األسبـوع

40 مليون جزائري 
ينتظرون ذهبيتي

أتمنى تحقيق ما عجز 
عنه الكروج

أنا مدين لنور الدين 
مرسلي

التي تعادل  االرتــفــاع  أو نسبة  املناخ  نوعية 
الـــســـبـــب فــضــلــنــا إقـــامـــة  ــذا  ــهــ 1400 مـــتـــر، ولــ

معسكرنا الثاني بجنوب أفريقيا.
 

■ من خالل كالمك نشعر بأنك ال تعاني من ضغط 
نفسي وكأنك واثق من التتويج بامليدالية الذهبية في 

البرازيل؟
 بــحــول الــلــه ســـأكـــون فـــي املـــوعـــد، وبــداخــلــي 
وأنني  سيما  عالية،  لياقة  فــي  بأنني  أشعر 
ال أعاني من أي مشاكل حاليًا وكل العراقيل 
زالــــت والــظــفــر بــذهــبــيــة ريــــودي جــانــيــرو في 
1500 متر ممكن جدًا ألهديها الى 40 مليون 
جزائري انتظروني في بكني وخذلتهم السنة 

الفارطة.
 

الـــتـــألـــق فــي  ــبـــدو أن مــخــلــوفــي ال يــبــحــث عــــن  ■ يـ
التجمعات الكبرى ويفضل بطولة العالم أو األوملبياد 
على تجمعات حصد الجوائز املالية، فما السبب في 

ذلك؟
فـــي الــحــقــيــقــة الــتــجــمــعــات والـــجـــوائـــز املــالــيــة 

ليست أولــويــة عــنــدي ألن األهـــم هــو األلــقــاب 
ــم أن مــا  ــ الــــتــــي نـــســـعـــد بـــهـــا جـــمـــاهـــيـــرنـــا، ثـ
عــشــتــه فـــي فــتــرة مـــا بـــني األوملـــبـــيـــاد الــســابــق 
التألق  على  يساعدني  لم  القادم  واألوملبياد 
في التجمعات سيما كثرة اإلصابات والقلق 

البسيكولوجي.
 

■ كــيــف هــي عــالقــتــك بــالــبــطــل الــجــزائــري الــســابــق 
نورالدين مرسلي؟

ــة نــلــتــقــي فــيــهــا إال  مـــمـــتـــازة، فــــال تـــمـــر فـــرصـ
النصائح،  لي  ويقدم  ويحفزني  ويشجعني 
وال أنـــســـى مـــســـاعـــدتـــه لــــي فــــي املـــعـــســـكـــرات، 
حيث قدم لي الدعم خالل معسكر تحضيري 
األميركية،  املتحدة  بــالــواليــات  بكاليفورنيا 
ووقـــف بجانبي، وهـــذه شــهــادة أنــا مــديــن له 

بها.
 

ـــ 1500 مــتــر، لكنك  ــ ال فـــي مــســافــة  ■ تــخــصــصــت 
ســـتـــشـــارك فـــي ســـبـــاق 800 مــتــر خــــالل الــبــطــولــة 

األفريقية؟

ــامـــج املـــســـابـــقـــات فــــي الــبــطــولــة  ســــــأرى بـــرنـ
ــبـــل بــجــنــوب  ــقـ ــيـــو املـ ــر يـــونـ ــهـ األفـــريـــقـــيـــة شـ
ــتـــخـــصـــصـــات،  ــة الـ ــ ــــدقـ أفــــريــــقــــيــــا، وأحــــــــــدد بـ
فـــاألولـــويـــة بــالــنــســبــة لـــي هـــي الــــ 1500 متر 
وفـــي حـــال بــرمــجــة ســبــاق 800 مــتــر بــعــد الـــ 
1500 متر فلن أتردد في خوض هذه السباق 
ألنني أفضل منح كل قدراتي لسباق 1500 

متر.

■ تتدرب مند أشهر برفقة العداء الشاب الصاعد 
استراتيجية  يــنــدرج ضمن  هــذا  قـــدار، فهل  سليم 
سباقات  فــي  الكينيني  منافسة  على  ستساعدك 

األوملبياد القادم من الناحية التكتيكية؟
ال، ليس بالضرورة فسليم قدار عداء ممتاز 
ولــــه مــســتــقــبــل زاهــــر وأصـــبـــح يـــتـــدرب معي 
تــحــت لـــواء املــــدرب الــفــرنــســي دوبــــان بعدما 
كـــان لــســنــوات يـــتـــدرب مـــع فــريــق »الــحــمــايــة 
القوى  املدنية«، واالتحاد الجزائري أللعاب 
ألن  الــقــريــب  للمستقبل  سليم  فــي  يستثمر 

إعداده الفني أصبح في أعلى مستوى.

لكنه سيشارك معك في سباقات 1500 متر   ■  
سواء في البطولة األفريقية أو في أوملبياد البرازيل؟

طــبــعــًا هـــو ســيــكــون حـــاضـــرًا فـــي مــثــل هــذه 
السباقات لكن ليس بالضرورة »سلبي« في 
في  نحضر  ألننا  تتوقعون،  مثلما  السباق 
املستقبل من اآلن وسليم بحاجة إلى الخبرة 
املــيــدانــيــة وســيــكــون لـــه شـــأن كــبــيــر فـــي هــذا 

التخصص أي السباقات نصف الطويلة.
 

■ أال تخشى الكينيني الذين فازوا عليك في بكني، 
قـــوة كبيرة  يــظــهــرون  األخــيــرة  التجمعات  وخـــالل 

تكتيكيا وفرديا؟
مــؤهــالت عالية  يملكون   

ً
فــعــال هــم  ال،  قطعًا 

ويحسنون التصرف في املسابقات العاملية 
ســيــمــا فــي مــواعــيــد حــصــد املــيــدالــيــات، لكن 
ــأن خــســارتــي فـــي بكني  يــجــب أن تــفــهــمــوا بــ
لــوحــدي ألنــنــي لم  الـــفـــارط، أتحملها  الــعــام 
لياقتي  فــي كامل  أكــن  ولــم  التصرف  أحسن 
البدنية وفي رييو دي جانيرو سيكون لنا 

كالم آخر. 

ولد في 29 إبريل 1988، بمدينة 
سوق أهراس الجزائرية

■ ■ ■

أحرز ذهبية سباق 1500 متر ضمن 
مسابقة ألعاب القوى في أوملبياد 

لندن سنة 2012.

■ ■ ■

هو أيضا صاحب امليدالية الذهبية في 
سباق 800 متر في البطولة األفريقية 
2012 وذهبية دورة ألعاب كل أفريقيا 

.2011

■ ■ ■

أجرى فحوصات معمقة أظهرت 
إصابة ركبته، فتراجعت اللجنة 
األوملبية الجزائرية عن معاقبته 
وسمحت له بالعودة للتنافس.

نبذة

توفيق مخلوفي
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أجراها عدالن أحمد



رياض الترك

بــعــد أشــهــر مـــن تــفــجــيــرات فرنسا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا اإلرهـــــابـــــيـــــة، انـــتـــشـــرت 
مــعــلــومــات خــطــيــرة مـــن املــحــقــقــني 
الــذيــن كــانــوا يحققون مــع اإلرهـــابـــي املغربي 
محمد عبريني املتورط في عمليات التفجير، 
كــان ُيخطط لعمليات  اإلرهـــاب  أن  إلــى  شير 

ُ
ت

تــخــريــبــيــة وتــدمــيــريــة خــــالل بــطــولــة »يــــورو« 
شهر  فــي  فــرنــســا  ستستضيفها  الــتــي   2016

حزيران/يونيو املقبل. 
أن  الفرنسية   »Liberation« صحيفة  وكشفت 
القبض  ألقت  الــذي  اإلرهــابــي محمد عبريني 
الفائت،  األســبــوع  البلجيكية  السلطات  عليه 
لم  اإلرهابية  العمليات  أن  للمحققني  اعترف 
البلجيكية بروكسل  تكن تستهدف العاصمة 
تفجيرات  من  أكبر  هناك مخططات  بل  فقط، 
في   2016 »يـــورو«  فبطولة  وفــرنــســا،  بلجيكا 

خطر وكانت هدفًا للهجمات اإلرهابية.
التحقيقات،  من  املسربة  املعلومات  وبحسب 
فــــإن املــخــطــطــني واملـــنـــفـــذيـــن كـــانـــوا يــشــكــلــون 
فـــريـــقـــًا خـــطـــيـــرًا فــــي بــلــجــيــكــا، ويـــتـــحـــضـــرون 
ــــالل الــبــطــولــة  لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة خـ
فرنسا  وستستقبل  الــصــيــف.  فــي  ــة  ــيـ األوروبـ
الــحــدث الـــكـــروي األضــخــم بــعــد كـــأس الــعــالــم، 

اليورو هدفًا 
لإلرهاب

يورو 2016 كان هدفًا لإلرهاب، هذا العنوان يختصر اعترافات محمد عبريني 
للقيام  تخطط  كانت  اإلرهابية  المجموعات  أن  للمحققين  كشف  الذي 
بعمليات إرهابية مختلفة خالل البطولة األوروبية في الصيف، األمر الذي 

يعني أن هذه البطولة ما زالت في خطر في ظل وجود اإلرهاب
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قضية

الــبــعــثــات  فــرنــســيــة  مـــدن  إذ ستحتضن عــشــر 
املشاركة والسياح، واألهم أن مباراة االفتتاح 
ــاراة الــخــتــامــيــة ســتــكــونــان فـــي بــاريــس،  ــبــ واملــ
األمر الذي كان سُيشكل خطرًا كبيرًا فيما لو 
وقــعــت أي هــجــمــات، خصوصًا بعد مــا حدث 
في 13 نوفمبر /تشرين الثاني بجانب ملعب 

»فرنسا الدولي«. 
فــي املــقــلــب اآلخـــر لــم تــفــاجــئ هـــذه املــعــلــومــات 
الــخــطــيــرة الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، الــتــي كــانــت 
ــورو« 2016 هدفًا  تــتــوقــع أن تــكــون بــطــولــة »يــ
كـــبـــيـــرًا لــــــإرهــــــاب، وذلــــــــك بـــســـبـــب الـــحـــضـــور 
جميع  وفــي  املــالعــب  فــي  الكبير  الجماهيري 
الــكــروي  للحدث  املستضيفة  الفرنسية  املـــدن 
األوروبــــــــي. وكـــشـــف عــبــريــنــي أنــــه كــــان هــاربــًا 
لــحــوالــي خمسة أشــهــر، وشــعــر أنـــه فــي خطر 
ــــالح عــبــد  ــلـــى صــ ــبـــض عـ ــقـ ــعـــد الـ ــًا بـ خـــصـــوصـ
السالم آخر اإلرهابيني الناجني من تفجيرات 

ــــس. وبــــعــــد ثــــالثــــة أيــــــــام تــم  ــاريــ ــ ــمــــات بــ وهــــجــ
الــقــبــض عــلــى عــبــد الــســالم فــي فــرنــســا، لتقرر 
اإلرهابية  العمليات  وجهة  تغيير  املجموعة 
ــر الــــذي نتجت  مـــن فــرنــســا إلـــى بــلــجــيــكــا، األمــ
بروكسل  البلجيكية  العاصمة  تفجيرات  عنه 
األخــيــرة فــي محطة »املــتــرو« واملــطــار، والتي 
ذهب ضحيتها حوالي 32 شخصًا، واملثير أن 
التحقيقات كشفت رابطا كبيرا بني االتصاالت 
التي حدثت في تفجيرات بروكسل وهجمات 

فرنسا اإلرهابية.
في املقابل أشارت التحقيقات أن عبريني )31 
ســنــة( لــعــب دورًا كــبــيــرًا فــي هــجــمــات بــاريــس 
اإلرهابية، واعترف أمام املحققني البلجيكيني 
أنه كان االنتحاري الثالث في مطار بروكسل، 
وهو املعروف برجل »القبعة«، وخالل العملية 
اإلرهــابــيــة تـــرك املــتــفــجــرات فــي املــطــار وهــرب 
إلى الخارج قبل أن يتّم القبض عليه األسبوع 
كــان ُيخطط  أنــه  اعترف عبريني  الفائت. كما 
فــي فرنسا لهجمات  إرهــابــيــة  مــع مجموعات 
مختلفة خالل بطولة »اليورو«، ألن السلطات 
الفرنسية ستكون منشغلة في تأمني البطولة، 
، األمـــر الــذي 

ً
وستغفل الــجــانــب األمــنــي قــلــيــال

ــنــــي وتــشــكــيــل  ــرق األمــ ــخــ ســـُيـــســـهـــل عــمــلــيــة الــ
هجمات إرهابية مختلفة.

تحضيرات فرنسا األمنية
بعد هجمات بروكسل األخيرة ارتفع مستوى 
أقل من  الفرنسية قبل  السلطات  التأهب عند 
60 يــومــًا عــلــى انـــطـــالق الــبــطــولــة األوروبــــيــــة، 
األمنية  الخطة  بتطبيق  الشرطة  بــدأت   

ُ
حيث

مباريات  الــتــي ستحضن  املــالعــب  فــي جميع 
ــكــلــف خطة 

ُ
 مــن املــتــوقــع أن ت

ُ
ــيـــورو«، حــيــث »الـ

مليون   19 حــوالــي  املشجعني  منطقة  حماية 
دوالر أمــيــركــي. ومــن أهــم األشــيــاء الــتــي تريد 
ألن  املشجعني،  مناطق  هــي  حمايتها  فرنسا 
سالمة الجماهير هي األهم في هذه البطولة، 
مليون   2,5 حــوالــي  فرنسا حضور  تتوقع  إذ 
شــخــص خـــالل الــبــطــولــة، وهـــذا الــرقــم لــوحــده 
حماية  بكيفية  جــديــًا  فرنسا  فكر 

ُ
ت لكي  كــاف 

الــيــورو مــن شــبــح العمليات اإلرهــابــيــة الــذي 
يحوم في القارة األوروبية بأكملها.

وأجــــــرت الـــســـطـــات الــفــرنــســيــة هــــذا األســـبـــوع 
ُمــزيــف،  إرهـــابـــي  لعمل  لوجستية  اخــتــبــارات 
شارك فيها حوالي ألفي رجل من مركز خدمات 
الطوارئ في فرنسا، من أجل التحضير ذهنيًا 
الكيميائي  وخــصــوصــًا  إرهـــابـــي  هــجــوم  ألي 
منه، بغية التصرف بأفضل طريقة ممكنة في 

حال حدوث أعمال إرهابية خالل البطولة. 
تجارب  الفرنسية  الشرطة  أجــرت  املقابل  فــي 
ُمزيفة ألعمال إرهابية داخل منطقة املشجعني 
تصرفات  مــراقــبــة  كيفية  لتعلم  وذلـــك  أيــضــًا، 
الـــنـــاس ومـــحـــاولـــة الــكــشــف عـــن أي تــصــرفــات 
مــشــبــوهــة تــمــيــل إلــــى اإلرهــــــــاب، ُيـــضـــاف إلــى 
ذلــك كيفية تــصــرف الــشــرطــة فــي حــال حــدوث 
ــراج الــنــاس  ــ أي هــجــوم إرهـــابـــي، وطــريــقــة إخـ
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بلجيكا قبضت 
على اإلرهابي عبريني 

األسبوع الفائت

باليرمو يقيل نوفيلينو ويجري تغييره 
الثامن في منصب المدرب

الصقلي منذ حوالي  النادي  تعاقد معه  كــان  الــذي  نوفيلينو  والتر  باليرمو مدربه  أقــال 
شهر، حيث سيجري تغييره الثامن بمنصب املدرب هذا املوسم. وكان نوفيلينو بدأ في 
شغل املنصب منذ 30 يوما خلفا لجوزيبي الكيني، وقاد الفريق في أربع مباريات حقق 
فيها نقطة واحدة، وخسر من التسيو بثالثية نظيفة. وسيعني وصول املدرب الجديد 
ثامن تغيير على مقاعد اإلدارة الفنية للفريق الصقلي الذي يمر بموسم معقد للغاية. 
وقال رئيس النادي، ماوريسيو زامباريني، في تصريحات إذاعية »نوفيلينو حصل على 

نقطة واحدة في أربع مباريات وتلقى ستة أهداف في آخر مواجهتني«.

ميسي ال يزال يتربع على عرش الالعبين األعلى دخال
ــرانـــس فـــوتـــبـــول( الــفــرنــســيــة، إن  قــالــت مــجــلــة )فـ
األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، العــــب بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــي، ال يـــزال يــتــربــع عــلــى عـــرش الالعبني 
األعلى دخال. وذكرت املجلة الفرنسية أن ميسي 
حافظ على صدارته في قائمة أعلى دخل سنوي 
بـــ74 مليون يــورو، فيما أن مواطنه  بني الالعبني 
أنخل دي ماريا، العب باريس سان جيرمان، هو 

األعلى دخال في فرنسا بـ24 مليون يورو.
البرتغالي  على  للمجلة،  وفــقــا  ميسي،  ويــتــفــوق 
كريستيانو رونالدو، العب ريال مدريد، الذي زاد 
دخله السنوي بقيمة 13 مليون و400 ألف يورو، 

ليصل إلى 67 مليونا و400 ألف يورو.
وأشارت )فرانس فوتبول( إلى أن الدخل السنوي للبرازيلي نيمار، العب برشلونة، ارتفع 

بمقدار سبعة ماليني يورو عن املوسم املاضي، ليصل إلى 43.5 مليون يورو.

بطل جمباز يوناني عالمي 
أول من سيحمل الشعلة األوليمبية

وقع االختيار على بطل العالم وأوروبا في منافسات الحلق )الجمباز(، اليوناني الفتيريوس 
بترونياس، ليكون أول من يحمل الشعلة األوليمبية يوم 21 من أبريل/نيسان، في مراسم 
إيقاد شعلة دورة األلعاب األوليمبية، ريو 2016، املقرر إقامتها في معبد هيرا، بمدينة 
البالغ  اليوناني،  الجمباز  أن العب  اليونانية  األوليمبية  اللجنة  وذكــرت  القديمة.  أوليمبيا 
من العمر 25 عاما، سيأخذ الشعلة األوليمبية ثم سيعطيها لالعب السابق في منتخب 

البرازيل للكرة الطائرة، جيوفاني جافيو )45 عاما(.
من  أول  كونه  أن  اليونانية،  األوليمبية  اللجنة  عن  الــصــادر  البيان  في  بترونياس،  وأكــد 
كان  مثلما  رائــع  »عام  لـ واستمرارا  لــه،  »أكبر شــرف«  يمثل  األوليمبية  الشعلة  سيحمل 

2015«. وال يرى بترونياس أن حمله الشعلة يمثل ضغطا إضافيا عليه.

كومان يطالب العبي ساوثامبتون 
بالتخلص من سماعات األذن

طلب رونالد كومان، مدرب ساوثامبتون املنتمي 
ــقــــدم، من  ــ ــلــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز لـــكـــرة ال ــ ل
والــحــديــث  األذن  التخلص مــن ســمــاعــات  العــبــيــه 
املــبــالــغ فيه  الــبــعــض، ألن االرتـــبـــاط  إلـــى بعضهم 
التواصل  ووســائــل  الحديثة  املحمولة  بالهواتف 
تواصلهم  على  سلبي  بشكل  يؤثر  االجتماعي 
داخل امللعب. وكشف كومان -الذي يحتل فريقه 
الــدوري- عن مطالبته لالعبيه  املركز السابع في 
بعضهم  مــع  للتواصل  أسبوعية  جلسات  بعقد 
البعض. وقال كومان، في مؤتمر طبي في لندن 
»أسلوب الحياة كله قد تغير«. وأضاف »من ضمن املشاكل املوجودة حاليا في كرة القدم 
أنه ال يوجد تواصل بالشكل الكافي داخل امللعب. هذا بسبب مواقع التواصل االجتماعي. 

يذهب الجميع إليها مباشرة عن طريق الهواتف«.

االتحاد اآلسيوي يوافق على طلب عربي 
بإجراء تغييرات بدوري األبطال 

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أنه وافق على طلب عربي بإقامة منافسات غرب القارة 
في دوري األبطال يومي االثنني والثالثاء، بدال من الثالثاء واألربعاء، لكن بداية من املوسم 
السعودية واإلمـــارات وقطر بإجراء  إنــه تلقى طلبا من  االتــحــاد اآلســيــوي  املقبل. وقــال 
بالسلب على مسابقات  يؤثر  الحالي  الوضع  أن  بداعي  املباريات،  تغييرات في مواعيد 
الدوري املحلية. وسينفذ التغيير في 2017. وتقدمت الدول العربية املشاركة في دوري 
األبطال بهذا الطلب، بداعي أن إقامة املباريات يومي الثالثاء واألربعاء يؤثر على حضور 
املشجعني وعدد املشاهدين عبر التلفزيون وإيرادات املباريات، ألن بعض األندية تضطر 

بعد ذلك للعب في الدوري املحلي يوم األحد التالي.

إلى روما اإليطالي، ليلعب مع »الذئاب« 142 مباراة وُيسجل 
العام 1992 وقع فولر عقدًا مع  الفريق. وفي  45 هدفا مع 
فيها  مــبــاراة سجل   58 فــي  مثله  إذ  الفرنسي،  مارسيليا 

24 هدفا.
ليعود في العام 1994 ويلعب آخر أيامه مع باير ليفركوزن، 
الذي لعب معه 62 مباراة سجل فيها 26 هدفا. في املقابل 
على الصعيد الدولي، مثل فولر املنتخب األملاني منذ العام 
»املانشافت«  قميص  ارتـــدى  إذ   ،1994 الــعــام  حتى   1982
في 90 مباراة سجل فيها 47 هدفا، وكــان من بني نجوم 

املنتخب األملاني في تلك الفترة الذهبية.
بعد أن اعتزل اللعب قرر فولر االنتقال إلى عالم التدريب، 
العام 2000 حتى 2004،  األملاني من  املنتخب  حيُث درب 
وبــايــر لــيــفــركــوزن فــي الــعــام 2000، فــي حــني درب رومــا 
اإليطالي في العام 2004، قبل أن يعود إلى باير ليفركوزن 

في العام 2005، واليوم هو املدير الرياضي للفريق األملاني.
بالنسبة إلحصاءات وأرقام فولر، فهو لعب 542 مباراة مع 
األندية التي مثلها، وسجل 257 هدفا، في وقت مع املنتخب 
األملاني لعب 90 مباراة وسجل فيها 47 هدفا فقط. وعلى 
صعيد إنجازات فولر فقد حقق لقب كأس إيطاليا مع روما 
فــي الــعــام 1991، وحــل ثانيا فــي بطولة الـــدوري األوروبـــي 
في نفس العام. في املقابل حقق لقب دوري أبطال أوروبا 
املنتخب  مع  أمــا  الفرنسي،  مارسيليا  مع   1993 العام  في 
األملاني فحقق لقب كأس العالم 1990 وحل ثانيا في العام 
لم  لــيــورو 1992، وكــمــدرب  1986، فــي وقــت حــل وصيفا 
ذكر سوى املركز 

ُ
ينجح فولر في تحقيق إنجازات كبيرة ت

الثاني في بطولة كأس العالم 2002، عندما خسرت أملانيا 
من البرازيل بهدفني نظيفني.

رياض...

رودي فولر، واحد من أساطير كرة القدم األملانية يبلغ عامه 
الـ 55 اليوم، العب قّدم الكثير في املالعب األملانية والعاملية 
وأثــبــت أنــه مــن بــني نــجــوم كــرة الــقــدم فــي العالم بــني 1980 
وقــادر  جيدًا  الشباك  طريق  يعرف  أملاني  مهاجم  و1996. 

على استغالل أنصاف الفرق أمام املرمى.
بدأ فولر مسيرته الكروية مع فريق كيكرز أوفنباغ في العام 
1977، حيُث لعب 73 مباراة وسجل 19 هدفا مع هذا الفريق 
الذي استمر معه حتى العام 1980، ومع نهاية املوسم في 
إلــى 1860 ميونخ،  وانتقل  األنــظــار  فــولــر  لفت  الــعــام  نفس 
وهــنــاك لعب 70 مــبــاراة وسجل 46 هــدفــا، ليفرض نفسه 

واحدًا من أفضل مهاجمي العالم.
الذي  الفريق  برمن  فــردر  إلــى  فولر  انتقل  العام 1982  في 
لعب معه لفترة طويلة حوالي خمس سنوات، ومثله في 137 
مباراة سجل فيها 97 هدفا، قبل أن ينتقل في العام 1987 

رودي فولر

على هامش الحدث

نجم ومدرب 
ألماني شهير تألق 

في المالعب 
األلمانية والعالمية 

وحمل كأس 
العالم

الشرطة 
الفرنسية تتحضر 
لكل االحتماالت 
)Getty(

القارة األوروبية، وهو  يعتبر عبريني من أكثر اإلرهابيين المطلوبين في 
الفرنسية  السلطات  وكانت  باريس،  تفجيرات  منذ  هرب  الذي  اإلرهابي 
تبحث عنه ألكثر من خمسة أشهر. شارك في تفجيرات بروكسل، كما 
 .2015 عام  في  باريس  وتفجيرات  لهجمات  المخططين  أبرز  من  كان 
اإلرهابية  الشبكات  تفكيك  السهل  من  أصبح  عليه،  القبض  وبعد 
المنتشرة في بلجيكا وفرنسا، وربما اإلسراع في تفكيك هذه الشبكات 

الخطيرة قبل انطالق يورو 2016.

عبريني والتفجيرات

وجه رياضي

بـــســـالمـــة مــــن دون حـــصـــول فـــوضـــى كــبــيــرة. 
هـــذا وتــشــمــل االخــتــبــارات املــقــبــلــة كيفية نقل 
ــابــــني والــــجــــرحــــى إلــــــى املـــســـتـــشـــفـــيـــات،  املــــصــ
األطــبــاء واملسعفني في حالة  وكيفية تصرف 
الطوارئ القصوى، وذلك لكي يكون التنسيق 
فــي أعــلــى مــســتــويــاتــه بــني الــجــهــاز العسكري 
والطبي فــي حــال حـــدوث أي هــجــوم إرهــابــي، 

الــصــيــف، خــصــوصــًا فــي األمــاكــن الــتــي توجد 
فــيــهــا جــمــاهــيــر ضــخــمــة. وأشـــــــارت جــيــلــمــور 
أن بــعــض اإلرهــابــيــني يــعــتــقــدون أن الــريــاضــة 
ــادات هــؤالء  ــ وكـــرة الــقــدم مــنــافــيــة لتقاليد وعـ
اإلرهــابــيــني، وهــم يــحــبــذون اســتــهــداف تجمع 
ــة فــي  ــيـ ــريـــاضـ الـــجـــمـــاهـــيـــر خـــــالل األحـــــــــداث الـ
كــل الــعــالــم، وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــحـــوادث في 

واستيعابه سريعًا. وفــي هــذا اإلطـــار أشــارت 
مـــارغـــريـــت جــيــلــمــور الـــتـــي تــعــمــل فـــي املــعــهــد 
امللكي للخدمات ودراســات الدفاع واألمــن في 
بريطانيا أن املنظمات اإلرهابية، وخصوصًا 
ــة أيـــضـــًا في  ــريـــاضـ »داعــــــــش«، ال تــســتــثــنــي الـ
عملياتها اإلرهابية، لذلك فإن بطولة »يورو« 
ــاب فـــي هــذا  2016 هـــي هــــدف »دســــــم« لــــإرهــ

الــتــي شــهــدت عمليات  الــعــالــم  مختلف بــلــدان 
االعــتــرافــات على  إرهابية مماثلة. وبعد هــذه 
مـــن عملياتها  ــكــثــف 

ُ
ت أن  الــفــرنــســيــة  الــســلــطــة 

األمـــنـــيـــة قــبــل انـــطـــالق الــبــطــولــة فـــي الــعــاشــر 
مــن شــهــر حــزيــران/يــونــيــو 2016، فــي الــوقــت 
البلجيكية  الــحــدود  أن تتنبه مــن  الــذي يجب 

وتحرص على التشديد األمني املكثف.

ظهر وين روني، قائد إنجلترا، في حالة طيبة عندما لعب لنحو ساعة مع فريق مانشستر 
يونايتد تحت 21 عاما على ملعب أولد ترافورد، بعدما غاب عن 12 مباراة للفريق األول، 
بسبب إصابة في الركبة. وكان آخر ظهور للمهاجم مع ناديه في الهزيمة )2 - 1( أمام 
افتقاده  رغــم  بدنية جيدة  بــدا في حالة  لكنه  فبراير/شباط،  مضيفه سندرالند في 13 
عاما.   21 تحت  ميدلسبره  فريق  على  نظيف  بهدف  انتصار  في  املباريات  حساسية 
وسدد روني )30 عاما( محاولة بعيدة املدى، لكن من دون خطورة على مرمى حارس 

ميدلسبره، كما سدد ركلة حرة فوق العارضة في الشوط الثاني.

صورة في خبر

عودة روني
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رسامو العراق
إسعاد الناس من دون مقابل

بغداد ـ آدم محمود

بــــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات والـــــتـــــوتـــــرات 
ــيــــة و األزمـــــــــــــــات، يــجــد  ــيــــاســ الــــســ
ــــل لــلــتــنــفــيــس  ــائـ ــ ــيــــون وسـ ــراقــ ــعــ الــ
الــرســم واحـــدة منها،  عــن معاناتهم، ولعل 

بعدما تحول إلى شبه مهرجان للعامة.
كــريــم من  الــشــاب مصطفى  الــرســام  يتخذ 
بداخله  مــا  لبث  مكانًا  الــعــامــة  التجمعات 
لــلــنــاس، هــو يشعر بــســعــادة عندما يرسم 
القتل  أبناء وطنه وسط فوضى  ما يسعد 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ والـــتـــفـــجـــيـــرات واألوضـــــــــــاع االقـ
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا. ويـــقـــول: »فــي 
الــعــراق دائــمــًا هــنــاك أمـــل، ولـــواله ملــا بقينا 
»الــعــربــي الــجــديــد«  أحـــيـــاء«، وهـــو يــــروي لـــ
لــم ينتفع  ــه  ــم أنـ ســبــب تعلقه بــالــرســم، رغـ
ــه الــطــويــلــة للفن  ــتــ مــنــه مـــاديـــًا بــعــد دراســ

التشكيلي.
أية  فــي  أشـــارك  »أنـــا مستعد ألن  ويضيف 
فعالية للرسم ملجرد أني أزرع البهجة في 
النشاطات  أواصـــل  كما  العراقين،  نفوس 

الرسم يبث الفرح في النفوس )صباح عرار/فرانس برس(

الفنية  الــجــهــات  تتبناها  الــتــي  الجماعية 
في العراق، التي يستغلها الناس لرؤية ما 

يبدعه الفنانون التشكيليون«.
لكن الفنان العراقي يرى أن الفن في بالده 
أنشرها  »أعمال  مستباحًا، موضحًا  صار 
ــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو  ــواقــ عـــلـــى مــ
أشارك بها في معارض مشتركة، وأكتشف 
أنها تستنسخ ويعاد رسمها من جديد من 
قبل رسامن عرب في بلدان أخرى، دون أن 
أو حتى يذكر  لــي أي نصيب فيها،  يــكــون 
اسمي، وهذا يعود للفوضى التي تعيشها 
البالد، وعــدم وجــود قانون يصون حقوق 

الفنان«.
ــداد تــــظــــاهــــرة ثـــقـــافـــيـــة  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ ــنــــشــــط فــ وتــ
أسبوعية طوال السنوات الخمس املاضية، 
فيتجمع الــفــنــانــون ويــرســمــون فــي الــهــواء 
ــــق بــنــايــة  ــدائــ ــ ــاءات وحــ ــ ــــضــ ــي فــ ــ ــلــــق، فـ ــطــ الــ
التي  التاريخية بالعاصمة بغداد،  القشلة 
يقصدها اآلالف بغرض االستمتاع بأجواء 

ملؤها ثقافة وفن وإبداع.
دجلة،  نهر  على  يطل  كبير  بناء  والقشلة 

ــعــــروف بــأنــه  ويــتــصــل بـــشـــارع املــتــنــبــي املــ
شــارع الثقافة، الــذي يتحول هو اآلخــر في 
أيــام الجمعة إلــى ســوق وملتقى للمثقفن 
ــم مـــكـــتـــبـــات بـــغـــداد  ــ ــيــــه أهــ ــنــــانــــن، وفــ ــفــ والــ

ومطابعها.
ــا وحــدائــق  الــرســامــون يــنــتــشــرون فــي زوايــ
الــقــشــلــة يــرســمــون إلســعــاد الـــنـــاس، الــذيــن 
ــذا وحــــده يــكــفــي ألن  يــتــحــلــقــون حــولــهــم، هـ
حيدر  بحسب  بــالــســعــادة،  الـــرســـام  يشعر 

هادي، وهو رسام شاب.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــادي لــــ ــ ويــضــيــف هـ
الــوصــول إلــى هــذا املــكــان يتطلب أكــثــر من 
يحرص  لكنه  لــلــعــودة،  ومثلهما  ساعتن 
عــلــى أن يـــكـــون مــــوجــــودًا كـــل يــــوم جــمــعــة. 
وتابع: » سعادتي ال توصف وأنا أرسم ما 
يطلبه مني الناس خاصة األطفال وأهديه 
لهم دون مقابل، ذلك يزيدني راحة نفسية 

وشعورًا عظيمًا بوجودي وعطائي«.
الــرســم فــي الــعــراق كــان قبل نحو أكــثــر من 
للفنانن،  جــيــدًا  الــزمــن مكسبًا  مــن  عقدين 
ولــهــذا الفن أســـواق متخصصة فــي بغداد 

واملحافظات، إضافة لوجود عدد كبير من 
الفنية الخاصة، التي تقدم الدعم  القاعات 

للفنان.
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــبــد الــــــرزاق الــبــيــاتــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــظــروف  أوضـــح لـــ
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي مـــــّر بـــهـــا الـــــعـــــراق، بــشــكــل 
ــار  ــ ــــصـ ــحـ ــ تـــــــدريـــــــجـــــــي، خـــــــاصـــــــة فـــــــتـــــــرة الـ
املنصرم،  الــقــرن  بتسعينيات  االقــتــصــادي 
مـــــرورًا بــاحــتــاللــه فـــي 2003، ثـــم مــعــانــاتــه 
مــع اإلرهـــاب، ومــا يعانيه حتى الــيــوم، من 
اخــتــالل أمــنــي، دفــع بالكثير مــن املــهــن إلى 
ــزواء، مــن بينها مــحــال بــيــع الــلــوحــات  ــ االنــ
ــدر دخــــــل جــيــد  ــانــــت مــــصــ ــتــــي كــ الـــفـــنـــيـــة الــ
لــلــرســامــن، بسبب ســفــر مــيــســوري الــحــال 
ــلـــك الـــلـــوحـــات،  الــــذيــــن كــــانــــوا يـــشـــتـــرون تـ
وانـــصـــبـــاب الــعــراقــيــن الـــيـــوم عــلــى تــوفــيــر 
معيشتهم، وهـــذا مــن ســوء طــالــع األجــيــال 

الفنية التي ظهرت الحقًا«.
حـــســـام الــربــيــعــي ومــجــمــوعــة مـــن زمــالئــه 
الـــــرســـــامـــــن يـــحـــفـــظـــون مــــواعــــيــــد جــمــيــع 
الـــتـــي تقيمها  االحـــتـــفـــاالت واملـــهـــرجـــانـــات 
ــة فــــي تــلــك  ــاركـ ــشـ ــيــــة، فـــاملـ املـــنـــظـــمـــات املــــدنــ
التظاهرات االجتماعية مهمة لديهم. وقال 
حــســام لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــرســـم من 
الحياة ولنفرح اآلخرين.  التفاعل مع  أجل 
واأللـــوان  الجمال  ملشاهدة  تحتاج  الــنــاس 
ــــدم والــقــتــل.  والـــحـــب، لــقــد مــلــوا الــعــنــف والـ
ــــي كـــالـــطـــبـــيـــب الـــــــذي يـــنـــجـــح فــي  أشــــعــــر أنــ
أرســم والناس  إنــقــاذ حياة مريض عندما 

تستمتع برسوماتي«.

يتخذ الرسام الشاب 
مصطفى كريم من 

التجمعات العامة مكانًا 
لبث ما بداخله للناس، 
هو يشعر بسعادة 

عندما يرسم ما يسعد 
أبناء وطنه.

■ ■ ■
الرسامون ينتشرون 

في زوايا وحدائق 
القشلة يرسمون 

إلسعاد الناس، الذين 
يتحلقون حولهم، هذا 
وحده يكفي ألن يشعر 

الرسام بالسعادة.

■ ■ ■
حسام الربيعي 
ومجموعة من 

زمالئه الرسامني 
يحفظون مواعيد 
جميع االحتفاالت 
واملهرجانات التي 
تقيمها املنظمات 

املدنية.

باختصار

الرسامون ينتشرون في زوايا وحدائق القشلة يرسمون إلسعاد الناس، الذين يتحلقون حولهم، هذا وحده يكفي ألن يشعر 
الرسام بالسعادة، بحسب حيدر هادي، وهو رسام شاب

هوامش

سما حسن

 
ٌ
ــاراٌت جــويــة وحــركــة ــوات قــصــٍف، وانــفــجــاراٌت وغــ أصـ
 غير عادية لسيارات اإلسعاف والدفاع املدني، 

ٌ
نشطة

جنوب  خانيونس،  مدينة  سكان  أيـــام،  قبل  سمعها، 
قطاع غزة املحاصر، وبثت الرعب في قلوبهم، وأعادت 
إلى ذاكرتهم أحــداث ثالث حــروب متتالية، مــّرت على 
عــدوانــًا جديدًا قد  أن  األهــالــي  املكلوم، واعتقد  القطاع 
بدأ في وضح النهار، خصوصًا أن كثيرين منهم لم 
يسمعوا ما نّوهت له وسائل اإلعالم ومكبرات الصوت 
وزارة  بها  قتاليٍة ستقوم  مــنــاوراٍت  املساجد عن  في 
الداخلية الفلسطينية التابعة لحركة حماس، هي األولى 
من نوعها، حيث تم إعالن حالة الطوارئ ساعتني، في 
فــتــرات متباعدة،  وعــلــى  الــقــطــاع،  مــن  مناطق مختلفة 
وخالل شهر من بدء أول مناورة انطلقت في شمال 
القطاع، وشارك فيها حوالي ألفني من عناصر األمن 
والشرطة والدفاع املدني. تهدف هذه املناورات الوهمية 
الداخلية  الجبهة  استعداد  مــدى  إلــى فحص وضمان 
في حاالت الطوارئ وقت الحروب، وذلك حسبما قال 
الفلسطينية، منوهًا إلى  الداخلية  الناطق باسم وزارة 
أن الحرب املقبلة على غزة جزء من األزمات املتوقعة.

وعلى ذلك، فتجربة جديدة ومفاجئة مّر بها األهالي 
الــذيــن لــم يــســتــعــدوا لــهــذه الــحــرب الــوهــمــيــة الــتــي بــدت 
كــأنــهــا حـــرب حقيقية، واســتــغــرق األمـــر منهم وقــتــًا، 
حتى استوعبوا ما يحدث. ولكن، يجزم الجميع، سواء 
بالخوف  بأنهم شعروا  فوجئوا  من  أو  استعدوا  من 
والقلق على أنفسهم وأحبتهم في تلك اللحظات، بأن 
شريطًا قاتمًا قد مر بذاكرتهم النائمة، وأيقظ مواجع 
التي  لم تنس، ولكن طوتها مشكالت الحياة الصعبة 
يعيشونها، فهّمهم وهاجسهم اليومي هو تدبير لقمة 

العيش التي تقطعت سبلهم إليها.
وقد صادف أن بدأت الساعتان التدريبيتان، في وقٍت 
البنوك  فــي  يصطفون  الوطنية  السلطة  موظفو  كــان 
لتلقي راوتبهم، على الرغم من أنهم قابعون في بيوتهم، 
بعد االنقالب الذي قامت به »حماس« في العام 2007. 
ولذلك، شعر املوظفون الذين يلتقون مع بعضهم مرة 
واحدة في الشهر، لوقت قصير، بالخوف والقلق على 
عائالتهم، ألنهم تجمعوا من أماكن نائية. ومع إطالق 
أصوات القصف املتبادلة من خالل تفجيرات وهمية، 
أو تسجيالت لقصف جوي سابق، ومع االعتقاد بأن 
حربًا جــديــدة قــد بـــدأت، أســرع أحــد األزواج لالتصال 
بزوجته، ليخبرها أنه كذب عليها كذبة عمره، فراتبه 

لم يتعّرض لحسومات جائرة، كما يحدث لبعضهم، 
، ويرسل لها 

ً
لكنه متزوج بأخرى، وأنجب منها طفال

جزءًا من راتبه، حيث تعيش في مصر، وذلك قبل أن 
الغزيون من السفر  يطبق الحصار على غزة، ويمنع 

عبر معبر رفح إلى مصر.
الحدودية،  بلدة خزاعة  اتصل زوج آخر بزوجته، في 
إلــى قلب املدينة،  الــجــيــران  وطــلــب منها أن تــهــرب مــع 
لكنه فوجئ بها تخبره، وهي تبكي وتلهث، أنهم في 
وهــل حملت  لهفة:  فــي  ــفــرار، فسألها  ال إلــى  طريقهم 
الــدجــاجــات وديــكــهــم مــعــك؟ وكـــان ســؤالــه هـــذا كافيًا 

البنك حوله ساعات في الضحك، بعد  إلغــراق عمالء 
انتهاء املناورة وعودة األجواء إلى طبيعتها.

للبشر،  الحقيقية  الخوف، تظهر املشاعر  في مواقف 
كــمــا يـــؤكـــد عــلــمــاء الــنــفــس، وتــطــفــو الــنــيــات وخــبــايــا 
الــنــفــوس عــنــد الــخــوف والــغــضــب أيــضــًا، وتــتــوقــف آلــة 
الباطن،  العقل  ويتحّرك  العمل،  واالدعــاء عن  ع 

ّ
التصن

ليقوم بدوره في فضحنا أمام أنفسنا، وأمام اآلخرين. 
وهذا ما حدث مع فؤاد املهندس، حني أوشكت طائرته 
شويكار،  والحقيقة،  الفيلم  في  زوجته  مع  تقله  التي 
أن تسقط، فأدلى باعترافه الذي كان سببًا في دمار 
أمام  اعــتــراف ال يساوي شيئا  وهــو  الزوجية،  حياته 
اعترافات الزوجة املحبة بأنها كانت تعد له طبق العجة 
اعــتــراف املهندس عن قبلة قّبلها  بــدون بيض، وكــان 
لجارتهم الحسناء في الحلم، وسرعان ما كبر الحلم، 
وأصــبــح فــي خيالها عــالقــة آثــمــة، وطــفــل خطيئة في 

الطريق.
فــي الــفــيــلــم الــواقــعــي الــهــزلــي، أخـــيـــرًا، وهـــو »اخــتــطــاف 
الــطــائــرة املــصــريــة«. وفـــي لــحــظــات الــخــوف، أبــلــغ زوج 
ــه مــن دون  زوجــتــه اســـم الــبــنــك الـــذي يخفي فــيــه أمــوال
 للتأكد من سماعها اسم البنك 

ً
علمها، وكانت متلهفة

جيدًا أكثر من اهتمامها بسالمة زوجها.

اعترافات زوج

وأخيرًا

في مواقف الخوف، تظهر 
المشاعر الحقيقية للبشر، كما 

يؤكد علماء النفس، وتطفو 
النيات وخبايا النفوس
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