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االثنين  25  أبريل / نيسان 2016 م   18 رجب 1437 هـ  □  العدد 602  السنة الثانية

اتهام إيران بحريق »العصرونية«
تتوّجه أصابع االتهام إلى إيران بافتعال حريق سوق العصرونية في دمشق القديمة، 

في إطار الضغط على أصحاب المحالت في السوق لشراء عقاراتهم. ]4ـ5[

الجزائر ــ عثمان اللحياني

يتكرر مشهد نقل الرئيس الجزائري، عبد العزيز 
أوروبــا  مستشــفيات  إلــى  )الصــورة(،  بوتفليقــة 
ملعالجتــه صحيــا، أو إلجــراء »فحوصــات دوريــة« 
مجــددًا،  يعيــد،  مــا  الرســمية،  البيانــات  بحســب 
مطالــب إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة. ونقــل 
املستشــفيات  أحــد  إلــى  األحــد،  أمــس  بوتفليقــة، 
فــي مدينــة جنيــف السويســرية، إلجــراء فحــوص 
طبيــة بحســب مــا ذكره بيان لرئاســة الجمهورية. 
وأوضــح بيــان الرئاســة أن الفحوصــات »دوريــة«، 

بــدا فــي آخــر ظهــور  الرئيــس بوتفليقــة  رغــم أن 
أيــام  عشــرة  قبــل  اســتقباله  خــال  لــه  إعامــي 
رئيــس الحكومــة الفرنســية، مانويــل فالــس، فــي 
أســوأ حالــة صحيــة. وظهــر شــارد الذهــن وغيــر 
قــادر علــى الحركــة والــكام، وكان مرتبــكا جــدًا، 
 سياســيا وإعاميــا 

ً
وأثــار وضعــه الصحــي جــدال

كبيــرًا فــي الجزائــر وفرنســا.  ويعانــي بوتفليقــة 
ت به في 13 إبريل/

ّ
مــن تداعيــات جلطــة دماغية أمل

إلــى مستشــفى  إثرهــا  فــي  نقــل  نيســان 2013، 
فــال دوغــراس فــي باريــس، ومكــث فيــه 81 يومــا، 
وتســببت له بشــلل وصعوبة في الحركة والكام. 

عــام  لهــا  تعــّرض  أخــرى  الوعكــة،  هــذه  وســبقت 
2005، نقــل علــى إثرهــا للعــاج فــي مستشــفى 
بوتفليقــة  الوضــع  هــذا  يســعف  ولــم  بباريــس. 
للتواصــل السياســي، إذ يعــود آخــر خطــاب ألقــاه 
إلــى الســادس مــن مايو/أيــار عــام 2012،  عشــية 
االحتفــال بذكــرى مجــازر االســتعمار الفرنســي 
فــي الجزائــر، وقبيــل االنتخابــات التشــريعية التي 
جرت بعدها بيومني. وعلى الرغم من هذه الوعكة 

الصحيــة، فقــد أصر على الترشــح لوالية رئاســية 
رابعــة فــي االنتخابــات الرئاســية، التــي جــرت فــي 
إبريل 2014، وفاز بها رغم أنه لم يقم بأي نشاط 
فــي الحملــة االنتخابيــة، التــي تكفلــت بهــا أحــزاب 
املعارضــة  أحــزاب  لــه. وطالبــت  مواليــة  سياســية 
مــن   88 املــادة  بتطبيــق  الجزائــر  فــي  السياســية 
الدستور، والتي تنص على إعان شغور منصب 
مســبقة.  رئاســية  انتخابــات  وتنظيــم  الرئيــس 
ويؤكد نقل بوتفليقة للعاج إلى سويسرا، صحة  
التقاريــر التــي تحدثت عن ســوء وضعه الصحي، 

الذي يحول دون القيام بمهامه الرئاسية.
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يواجــه النظام المصــري، اليوم االثنيــن، تحديًا جديدًا، 
بمناســبة تظاهــرات 25 إبريــل، والتــي حــاول الحــّد من 
»خطرها« استباقيًا بحملة اعتقاالت عشوائية وتحويل 

المدن المصرية إلى ثكنات أمنية.
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القاهرة ـ العربي الجديد

يتعرض الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
هذه األيام لهزات وتهديدات عنيفة من داخل 
ــدد مــن  ــ ــيـــهـــا بــنــفــســه فــــي عــ نـــظـــامـــه، أشـــــــار إلـ
»كلما وضعت  قال  األخيرة، عندما  خطاباته 
يــــدي فـــي مــكــان أجــــد املـــشـــاكـــل«، وصـــــواًل إلــى 
كلمته، قــبــل يــومــن، فــي دار الــقــضــاء الــعــالــي، 
 »مــســاعــي الـــشـــر والـــســـوء 

ّ
الـــتـــي قــــال فــيــهــا إن

تــواجــه مــصــر بــالــداخــل والـــخـــارج«. ويــتــزامــن 
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــــــام الــــرئــــيــــس املـــــصـــــري مـــــع اسـ
الــنــظــام ملــواجــهــة الــتــظــاهــرات، الــيــوم االثــنــن، 
ضــد ســيــاســات السيسي بصفة عــامــة، وضد 
البحرية مع السعودية ونقل  الحدود  ترسيم 
اململكة،  إلى  تيران وصنافير  ي 

َ
تبعية جزيرت

خـــصـــوصـــا. وبـــلـــغـــت الــــتــــهــــديــــدات مــــن داخــــل 
املفاجئة  األمنية  بالتحركات  ذروتها  النظام 
التي بدأت، الخميس املاضي، باعتقال عشرات 
الــشــبــاب املــســّيــســن واملــســتــقــلــن مـــن منطقة 
وســط البلد فــي الــقــاهــرة ومــنــاطــق أخـــرى في 
على  القبض  لقي 

ُ
أ كما  واإلسكندرية.  الجيزة 

عدد من النشطاء اليسارين بتهمة التحريض 

عّمان ـ محمد الفضيالت

اعتصام  عــبــاد، خيمة  قبيلة  مــن  ــراد  أفــ أقـــام 
ــــوق قــطــعــة أرض حـــرجـــيـــة، تــعــود  مـــفـــتـــوح فـ
قرار  عرقلة  بهدف  الــدولــة،  لخزينة  ملكيتها 
صـــــدر بــتــخــصــيــصــهــا لـــبـــنـــاء بـــيـــت وظــيــفــي 
لـــرئـــيـــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان املـــشـــتـــركـــة )قـــائـــد 
الــركــن محمد مشعل  أول  الــفــريــق  الــجــيــش(، 
الزبن. وهو القرار الذي أثار منذ الكشف عنه 
قــبــل أكــثــر مــن شــهــر، مــوجــة رفـــض ملخالفته 
القوانن السارية، واعتبره الرافضون للقرار 
ــا عــــن »اســـتـــغـــال املــنــاصــب  تــعــبــيــرًا صــــارخــ

الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية«.
مساحتها  الــبــالــغــة  األرض  قــضــيــة  ــيـــرت  وأثـ
مــربــع(، مطلع  مــتــر  )7 آالف  سبعة دونــمــات 
الشهر املاضي، وهي تقع في أحد أرقى أحياء 
الــعــاصــمــة عــّمــان، وغــيــر بــعــيــدة عــن القصور 
السطح،  إلـــى  األرض  قضية  وطــفــت  املــلــكــيــة. 
بــعــد نــشــر أخــبــار تفيد بـــأن »مـــســـؤواًل كبيرًا 
تــخــصــيــص قطعة  ــة  ــزراعــ الــ مـــن وزارة  طــلــب 
أرض له، ليشّيد عليها قصرًا خاصا«، قبل أن 

عــلــى الــتــظــاهــر ضـــد قــــــرارات الــســيــســي، على 
الـــرغـــم مـــن صـــــدور بـــيـــان رســـمـــي مـــن رئــاســة 
أوامــر  أنباء عن صــدور  فيه  الجمهورية نفت 
وعــدم  املرتقبة،  التظاهرة  لـــوأد  السيسي  مــن 
ــا حـــدث  ــاح بــتــســيــيــرهــا عـــلـــى عـــكـــس مــ ــمـ الـــسـ

األسبوع في »جمعة األرض هي العرض«.
بــدا الــفــرق شاسعا بــن بــيــان الــرئــاســة املفعم 
املتحدث  لــســان  عــلــى  والــــذي صـــدر  بالتهدئة 
باسم السيسي، وبن التحركات األمنية على 
أفــرجــت  الــشــرطــة  أن  الـــواقـــع، وال سيما  أرض 
من دون مبررات، وبصورة غير مسبوقة، عن 
أقــل  بــعــد  تــم اعتقالهم  الــذيــن  الــشــبــاب  معظم 
لغزًا  ل 

ّ
مث القبض عليهم، ما  من ساعتن من 

آخـــر أثـــار تـــســـاؤالت الــنــشــطــاء قــبــل املــراقــبــن. 
ويستغرب مراقبون من هذا التحرك املفاجئ 
ــدًا مـــن جـــهـــاز مــبــاحــث  ــديـ ــة، وتـــحـ مـــن الـــشـــرطـ
األمــن الوطني )أمــن الدولة سابقا( الــذي جاء 
قليلة من نشر وكالة »رويــتــرز«  بعد ساعات 
تــصــريــحــات مــنــســوبــة لــســتــة مـــصـــادر منها 
ثــاثــة اســتــخــبــاراتــيــة تشير إلـــى تـــورط األمــن 
الوطني في خطف واعتقال الطالب اإليطالي 
ــاق، يــؤكــد  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ جـــولـــيـــو ريـــجـــيـــنـــي. فــــي هـ
»العربي  لـ أمنية  خلفية  ذو  حكومي  مــصــدر 
 »املــشــهــد الــحــالــي يــكــشــف حلقة 

ّ
الــجــديــد« أن

أخرى من صراع الدوائر داخل نظام السيسي، 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــن الـــوطـــنـــي والـ ــ ــ وخـــصـــوصـــا بــــن األمـ
السيسي«.  شكلها  التي  الرقابية  املخابراتية 
ويوضح أن »املبادرات الفردية من قيادات في 
األمن الوطني بالقبض على شباب أو تركهم 
ــة، ال  ــيــ وتــقــديــمــهــم إلــــى الــنــيــابــة بــحــجــج واهــ
يمكن أن تكون بناء على توجيهات رئاسية، 
ــام«،  ــعـ ألنـــهـــا تـــحـــرج الــســيــســي أمـــــام الــــــرأي الـ
 
ّ
عــلــى حــد تــعــبــيــره. ويــضــيــف املــصــدر ذاتـــه أن

يكشف الحقا، أن املسؤول الكبير هو الزبن.
أصــدرت  الشخص،  الكشف عن هوية  وعقب 
ــة بــيــانــا تــنــفــي فيه  ــيـ الـــقـــوات املــســلــحــة األردنـ
الـــغـــايـــة مـــن تخصيص  أن  ــد  ــؤكـ الــتــهــمــة، وتـ
مــن  بـــعـــيـــد  زمــــــن  ــذ  ــنـ مـ املـــســـتـــخـــدمـــة  األرض 
قـــبـــل الــــقــــوات املــســلــحــة األردنـــــيـــــة هــــي بــنــاء 
األرض  قطعة  اختيار  معللة  وظيفي،  سكن 
»حرصها على توفير مخصصات  الحرجية بـ
خزينة الدولة«. غير أن أفراد القبيلة تمسكوا 
البناء،  فــي  العمل  وأعــاقــوا  الــقــرار،  برفضهم 
ــا لــقــانــون  ــرقــ مـــشـــدديـــن عـــلـــى أنـــــه يــمــثــل »خــ
الزراعة واعتداًء على حقوقهم التاريخية في 
يمثل خدمة ألغــراض  لكونه  األرض، إضافة 
شــخــصــيــة عـــلـــى حـــســـاب املـــصـــلـــحـــة الــعــامــة 
لسكان املنطقة«، وذلــك ما عــّبــروا عنه خال 

تنفيذهم لوقفة احتجاجية يوم السبت.
ــال أحــــد شـــيـــوخ الــقــبــيــلــة، أحـــمـــد الـــشـــراب  ــ وقـ
»امللكية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــعــبــادي، 
تــعــود ألفــــراد في  الــتــاريــخــيــة لقطعة األرض 
الــقــبــيــلــة«، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــم »تــنــازلــوا عنها 
القرن  أربعينيات  في  الدولة  خزينة  لصالح 
املــــاضــــي، لــعــجــزهــم عـــن دفــــع الــــرســــوم الــتــي 
فرضت عليها في ذلك الوقت«. وتابع الشراب 
ــفــت قــطــعــة األرض 

ّ
أنـــه مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت صــن

بـــاعـــتـــبـــارهـــا أرضــــــا حـــرجـــيـــة، وجــــــرى خـــال 
اإلســرائــيــلــيــة استغالها   - الــعــربــيــة  الــحــرب 
من قبل الجيش. وأضــاف أنه »لم يكن لدينا 
مــشــكــلــة وجــــود الــجــيــش عــلــى أراضـــيـــنـــا، وال 
. نحن 

ً
يــوجــد لــنــا مشكلة فــي ذلـــك مــســتــقــبــا

على استعداد للتنازل عن أراضينا وبيوتنا 
لكنه  الجيش«،  أجــل  مــن  بأسمائنا  املسجلة 
يعّبر عن رفضه ورفض أبناء قبيلته ألن يتم 
مصالح  تحقيق  أجـــل  مــن  األرض  اســتــغــال 

تــكــون تصرفات  أن  املـــبـــادرات ال يمكن  ــذه  »هـ
فــرديــة عــفــويــة، بــل يــجــب أن تــكــون مــقــصــودة 
 »ســألــت عــددًا 

ً
عــلــى مــســتــوى الــجــهــاز«، قــائــا

من قيادات املباحث العامة ما إذا كان لديهم 
علم بهذه الحملة فنفوا ذلــك، وهــذا يــدل على 
خذ مــن قــيــادات فــي جــهــاز األمــن 

ّ
أن الــقــرار مت

السيسي  يعرف  أن  املستحيل  ومــن  الــوطــنــي، 
َمن أصدر القرار«.

ــدر الـــحـــكـــومـــي مــع  ــ ــــصـ ويـــتـــقـــاطـــع حــــديــــث املـ
»الــعــربــي  مــعــلــومــات مــصــدر أمــنــي آخـــر أكـــد لـــ
الجديد«، يوم الجمعة املاضي، أن »التعليمات 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــــدرت مـــن وزيـ الــرســمــيــة الـــتـــي صـ
العامة ومباحث  مجدي عبدالغفار للمباحث 
أمن الدولة كانت بالتهدئة وليس بالتصعيد«. 
 سريعا مــن الــوزيــر بناًء 

ً
كما ذكــر أن »تــدخــا

ــة هــو  ــهـــوريـ ــمـ ــهـــات رئــــاســــة الـــجـ ــيـ ــلـــى تـــوجـ عـ
ــا أدى لــــإفــــراج عـــن مــعــظــم املــعــتــقــلــن فجر  مـ
الــجــمــعــة، وتــرحــيــل عـــدد قليل إلـــى نــيــابــة أمــن 
الدولة صباح السبت، والتي أمرت بإعادتهم 
الــتــحــريــات غير  بــاعــتــبــار  الــجــزئــيــة  للنيابات 
مستوفاة«. واعتبر املصدر األمني أن »تسلسل 
األحداث هذا يشير إلى تغير في تعامل األمن 
مــع املــتــظــاهــريــن واملــحــّرضــن عــلــى التظاهر، 
 ،»2013 منتصف  مــنــذ  بالعنف  اتــســم  والــــذي 
مرجحا أن تكون حملة االعتقاالت التي شنها 

ومنافع شخصية وبشكل يخالف القانون.
ورأى الشراب أن التجاوز على قانون الزراعة 
في ما يتعلق بقطعة األرض، يكون مبررًا في 
حال كان لتحقيق املصلحة العامة، وأوضح 
أنــهــم »مـــع بــنــاء مــدرســة أو مــركــز صــحــي أو 
حديقة عامة أو أي مرفق يستفيد منه عموم 

سكان املنطقة«.
كما أشــار إلــى أنــه »وقــعــت اعــتــداءات سابقة 
على أراض حرجية في املنطقة، ملصلحة بناء 
منازل لكبار الضباط العسكرين«، مؤكدًا أنه 

»لن نسكت هذه املرة«.
وأعــلــن الـــشـــراب أن »الـــبـــاب الــوحــيــد املتبقي 
أمــامــهــم، بعد أن أغلقت األبــــواب، هــو املــلــك«، 
وقال إن »امللك ال يعلم عن هذه األمور، وأكيد 
لــــو عـــلـــم فـــهـــو لــــن يـــرضـــى عـــنـــهـــا«. كـــمـــا رأت 
القبيلة أن »مــا يــحــدث هــو مــحــاولــة مــن قبل 
الباد«.  في  العام  الصفو  لتعكير  ذين 

ّ
املتنف

ر فيه قانون الزراعة الساري 
ّ
وفي وقت ُيحظ

»االعتداء على األرض الحرجية، سواء بإقامة 
املساكن الدائمة أو املؤقتة أو األبنية«، وافق 
وزير الزراعة عاكف الزعبي، على تخصيص 
تحت  الــوظــيــفــي،  البيت  لبناء  األرض  قطعة 
مبرر »حــاجــات أمنية مــاســة«، وهــي املوافقة 
التي صــدرت بناًء عليها موافقة من مجلس 
الــــــــــوزراء. مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف املـــحـــامـــي عــلــي 

جهاز األمن الوطني، مساء الخميس وصباح 
من بعض  النظام  إلحــراج  »محاولة  الجمعة، 
الــدوائــر داخــل الجهاز األمــنــي« لكنه استدرك 
، »قـــد تــكــون تعليمات الــوزيــر لــم تصل 

ً
قــائــا

إلى جهاز األمن الوطني، وتعامل الجهاز مع 
نشطاء الشباب كما هو معتاد قبل التظاهرات 

الكبيرة بشن حملة اعتقاالت«.
املــــصــــدَريــــن  ــيــــح  تـــقـــتـــصـــر أســـــبـــــاب تــــرجــ وال 
)الحكومي واألمني( وجود ضربة متعمدة من 
 هناك 

ّ
األمن الوطني للسيسي على معلومة أن

الشباب،  غضب  المــتــصــاص  للتهدئة  توجها 
اليوم،  لتظاهرة،  الــداعــن  أن معظم  خصوصا 
بإسقاط  يــدرجــون على جــدولــهــا مطالبات  ال 
الــنــظــام. فــاملــصــدران يــؤكــدان أن السبب األبــرز 
ــن الــوطــنــي بالتهميش تـــارة،  هـــو شــعــور األمــ
وتــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــات كـــبـــرى تــــــارة أخـــــرى، 
ــك مـــن قــبــل الـــدائـــرة املــخــابــراتــيــة الــرقــابــيــة  وذلــ
الــتــي يــديــرهــا مــديــر مــكــتــب الــســيــســي عــبــاس 
أن  كامل وتخلو من ممثلي هــذا الجهاز. غير 
هــذا الــصــراع فــي جنبات النظام والـــذي يقلق 
الــســيــســي، مـــن دون شــــك، ويـــهـــدد اســـتـــمـــراره 
الــنــظــام ككل »فـــي تقليم أظافر  ال ينفي رغــبــة 
التظاهر«،  دعـــوات  منابع  وتجفيف  النشطاء 
بحسب مراقبن، وأن الخاف يبقى فقط حول 
التحركات والسياسات، تشديدها أو تخفيفها. 
فدائرة السيسي املتضررة من حملة اعتقاالت، 
يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، تــعــلــم جــيــدًا بــوجــود 
حملة اعــتــقــاالت واســعــة فــي صــفــوف الــطــاب 
وخصوصا  املــحــافــظــات،  بمختلف  والــشــبــاب 
ــي 6 

َ
املــنــتــمــن لــحــزب »مــصــر الــقــويــة« وحــركــت

إبريل واالشتراكين الثورين، وذلك منذ نحو 
أســبــوعــن، كما شملت أيضا عـــددًا مــن شباب 

جماعة »اإلخوان املسلمن«، وفقا للمراقبن.

لهيئة  رسمية  بشكوى  تقدمه  عن  العبادي، 
مكافحة الفساد للتحقيق في القضية، مشيرًا 
ــر الـــزراعـــة  ــ ــه تـــقـــدم بــشــكــوى ضـــد وزيـ إلــــى أنــ

بصفته الوظيفية.
التي  اللجنة  فــي  الناشط  املحامي  وبحسب 
فــإن »الغاية  الــقــرار،  لــاعــتــراض على  كلت 

ُ
ش

ــن الـــبـــنـــاء ال تــصــب فـــي املــصــلــحــة الــعــامــة،  مـ
وال يوجد لها ضــرورة أمنية ماسة. فالبناء 
ــاعــــدة صــــواريــــخ أو وحــــدة  ــتـــرح لـــيـــس قــ ــقـ املـ
مدرعات«، كما أن األصل في البناء الوظيفي، 

الجيش  قائد  مــن مكان عمل  قريبا  يكون  أن 
في القيادة العامة للقوات املسلحة.

أكــــدت فـــي تــصــريــح  الــــزراعــــة  ُيـــذكـــر أن وزارة 
صحافي، عندما أثيرت القضية مطلع الشهر 
املـــاضـــي، رفــضــهــا تــخــصــيــص قــطــعــة األرض 
الحقا  الـــوزارة  لتصمت  الكبير«،  »للمسؤول 
لــه، وبعد أن تعهدت  بعد أن تم تخصيصها 
الـــقـــوات املــســلــحــة »بــإحــالــة كــل مــن أســــاء إلــى 
سمعة القوات املسلحة إلى محكمة أمن الدولة 

)عسكرية( ملحاسبته وفق أحكام القانون«.

على االعتقاالت املتتابعة في أوساط الشباب 
ــرارات الــضــبــط واإلحـــضـــار«،  ــ تــحــت مسمى قـ
للنيابة  »أســوأ ما يمكن  بـــ واصفا ما يحدث 
ــالـــي«. ويـــنـــّوه  الـــعـــامـــة فــعــلــه فـــي الـــوقـــت الـــحـ
املــصــدر إلـــى اعـــتـــذار عـــدد مــن وكــــاء الــنــائــب 
الــعــام بــنــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، ونــيــابــات 
شرق ووسط القاهرة عن التحقيق في وقائع 
االعتقاالت األخيرة، تهربا من الضغوط التي 
يمارسها عليهم رؤســاؤهــم لسجن عــدد من 
الــشــبــاب بــتــهــم »الــتــحــريــض عــلــى الــتــظــاهــر 
وتــكــديــر الــســلــم الـــعـــام والــســعــي لــقــلــب نــظــام 
الحكم«. وُيرّجح املصدر أن »تخرج تحقيقات 
الــنــيــابــة فــي هـــذه الــوقــائــع رديــئــة وضعيفة، 
ر قبولها من محكمة الجنايات أو 

ّ
مما يتعذ

محكمة النقض«، مشيرًا إلى »عدم مشروعية 
الــقــبــض عــلــى األشـــخـــاص والــتــحــقــيــق معهم 
الــعــبــرة بتحقق  الــتــظــاهــر، ألن  ملــجــرد نيتهم 
الــواقــعــة ولــيــس الــشــروع فيها، ال سيما وأن 
الـــشـــروع لـــم يــتــرتــب عــلــيــه أي أثـــر مــــادي في 
حــالــة الــشــبــاب املــســجــونــن وكــذلــك الــقــيــادي 

االشتراكي الثوري، هيثم محمدين«.
أما في ما يتعلق باستعدادات اإلعام املؤيد 
لنظام السيسي لتظاهرات اليوم، فقد حملت 
السبت،  مــســاء  الفضائية،  اإلعــامــيــة  املــنــابــر 
ــفـــارقـــات غـــريـــبـــة، فــلــلــمــرة األولــــــى يــتــحــدث  مـ
املجموعة  إلى  املنتمون  الشبان،  اإلعاميون 
املعروفة باسم »شباب اإلعامين« والتابعة 
لـــلـــدائـــرة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــرقـــابـــيـــة، الــتــي 
السيسي،  كامل، مدير مكتب  يديرها عباس 
بــلــهــجــة أكـــثـــر حــــدة وأكـــثـــر تــخــويــفــا وأقــــرب 
للهجة اإلعــامــيــن فــي أيـــام مــبــارك األخــيــرة، 
من لهجة اإلعامين املخضرمن املحسوبن 
ــارك، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــعــض  ــ ــبــ ــ عـــلـــى نــــظــــام مــ
مـــن عـــرفـــوا بــمــوقــفــهــم املــنــاهــض مـــن الــثــورة 
والتحول الديمقراطي. وتعكس هذه املفارقة، 
فــي رأي مــراقــبــن، دفــع بعض دوائـــر النظام، 
بل وأجنحة داخــل بعض الدوائر، في اتجاه 
إحــراج السيسي سياسيا وشعبيا من خال 

تضخيم حالة الغضب الشعبي ضده.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــن الــقــلــق  ــة تــعــّبــر عـ ــازمـ بــلــهــجــة حـ
ــارع ورأس  ــ ــشـ ــ الـ مــــن  والــــضــــغــــوط 
الـــنـــظـــام، تـــحـــدث وزيـــــر الــداخــلــيــة 
املـــــــصـــــــري، مـــــجـــــدي عــــبــــد الـــــغـــــفـــــار، صـــبـــاح 
أمــــس، األحــــد، وقــبــل أقـــل مــن 24 ســاعــة على 
التظاهرات املرتقبة، اليوم اإلثنن، ملعارضي 
ــتـــاح  ــفـ ــــس، عــــبــــد الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ســــيــــاســــات نــــظــــام الـ
الــســيــســي، وتـــحـــديـــدًا قــــرار تــســلــيــم الــســيــادة 
للسعودية.  وصنافير  تــيــران  جزيرتي  على 
ر عبد الغفار من املساس باملنشآت 

ّ
وقــد حــذ

ــق الـــشـــرطـــيـــة، مــــؤكــــدًا أن  ــ ــرافــ ــ ــيـــويـــة واملــ الـــحـ
»الــقــانــون سيطبق عــلــى الــجــمــيــع بــكــل حــزم 
وحــســم، ولــن تسمح الشرطة بــالــخــروج عنه 

تحت أي مسمى«.
ــنـــظـــام الــســيــاســيــة  ويــــســــود الـــقـــلـــق دوائـــــــر الـ
واإلعامية والقضائية والشرطية، مع اقتراب 
النشطاء أن  الــتــي يتوقع  الــتــظــاهــرات  مــوعــد 
ــر فـــي عــهــد الــســيــســي، ال سيما  ــبـ تـــكـــون األكـ
السياسية  الــتــيــارات  وأنــهــا ستضم مختلف 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي ثـــــورة 25 يــنــايــر/كــانــون 
أقصى  إلــى  اليمن  أقصى  مــن   ،2011 الثاني 
املشاركة  األحـــزاب  بعض  باستثناء  اليسار، 
في تحالف »دعم مصر«، الذي يمثل األكثرية 
النيابية املوالية للسيسي في مجلس النواب. 
ــذا الـــســـيـــاق، تــكــشــف مــــصــــادر أمــنــيــة،  ــ فــــي هـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــقــاهــرة ستشهد  لـــ
تـــواجـــدًا أمــنــيــا مـــشـــددًا فـــي جــمــيــع املــيــاديــن 
املتظاهرون  اعتاد  التي  والشوارع،  الحيوية 
على التجمع فيها، بهدف منع أية تجمعات 
محتملة مبكرًا، والحيلولة دون تطّور األمور 

إلى اشتباكات بن املتظاهرين والشرطة«.
وتــضــيــف أن »الــخــطــة الــتــي اعــتــمــدهــا وزيـــر 
الثورة  يــوم ذكــرى  تــم  الداخلية، شبيهة بما 
فـــي 25 يــنــايــر املـــاضـــي، حـــن أدى االنــتــشــار 
القاهرة، واعتماد  األمن في  املكثف لعناصر 
جميع  في  واملتحركة  الثابتة  الكمائن  نظام 

25 إبريل المصري
موعد ضد االستسالم والخوف يُقلق النظام

يخشى النظام المصري، من التظاهرات المرتقبة، اليوم اإلثنين، بمناسبة الذكرى الـ 34 لتحرير سيناء، 
اإلجراءات  تشديده  في  ظهر  ما  وهو  بمواجهته،  واحٍد  صّفٍ  في  المعارضين  تجمع  لكونها 

األمنية

تحدث السيسي عن 
ضرورة الحفاظ على األمن 

ومواجهة »أهل الشر«

أفراد قبيلة عباد تمسكوا 
برفضهم المنزل وأعاقوا 

العمل في البناء

الصراع واضح بين 
المخابرات الحربية وأمن 

الدولة

بادر خالد علي إلى 
رفع دعوى قضائية ضد 

اتفاقية جزيرَتي تيران 
وصنافير
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سياسة

الحدث

خاص تقرير

صراع األجهزة األمنية على حساب المعتقلين األردن: منزل قائد الجيش في منطقة حرجية يثير الجدل

لتشمل  اليوم،  تظاهرات  في  المشاركة  حجم  من  النظام  يتخوف 
الثاني  يناير/كانون  في  حدث  ما  شاكلة  على  مسيسين  غير  مواطنين 
2011. كما يتخوف من أن يؤدي أي صدام بين األمن والمتظاهرين إلى 
وضعه في مأزق يكون فيه مطَالبًا بتقديم تنازالت سياسية، خصوصًا 
في ما يتعلق بجزيرَتي تيران وصنافير اللتين من المقرر أن يدرس البرلمان 

وضعهما قانونيًا خالل الشهر المقبل.

مشاركون جدد في التظاهرات

من  املواطنن  إلى تخويف  العاصمة،  أنحاء 
النزول«. وتصف املصادر هذه الخطة بأنها 
»الحل الوحيد ليمر اليوم على خير«، مشيرة 
إلى أن »أي اشتباك أو تشديد للحصار على 
املتظاهرين في أي موقع، سيؤدي لتكرار ما 
حدث في األيام األولى من ثورة يناير 2011، 

بسقوط ضحايا وزيادة عدد املتظاهرين«.
كما توضح املصادر أن »الحسم الذي يقصده 
استمرار  في سياق  الداخلية، سيكون  وزيــر 
حــمــات االعــتــقــال واملــداهــمــة الــســريــعــة، التي 
ــهــا الــشــرطــة مــنــذ أســابــيــع عــــدة، وزادت 

ّ
تــشــن

أصــدر  أن  بعد  الخميس،  يــوم  منذ  وتيرتها 
توجيهاته بسرعة، واعتقال أفــراد أي تجمع 

ــداد«، مراهنا  ــ مــن املــواطــنــن، قبل زيـــادة األعـ
فــي ذلـــك عــلــى الــعــدد الكبير مــن قـــوات األمــن 
في  اليوم  التي ستتواجد  واملباحث  املركزي 
الداخلية قد  الــشــوارع. وكــانــت كلمات وزيـــر 
التظاهرات،  مــن  الحكومي  القلق  عــن  عــّبــرت 
بقوله إنــه »فــي ضــوء مــا اتخذته الــدولــة من 
خطوات جادة نحو االستقرار وإرساء دعائم 
التنمية، ومــا حققته من نجاحات في شتى 
املجاالت في ظل مناخ يسوده األمن، بات من 
ممارسات  إلــى  البعض  لجوء  املسموح  غير 

غير دستورية تخرج عن األطر القانونية«.
ــلــــيــــة مــن  ــا تـــغـــيـــرت لـــهـــجـــة وزيـــــــر الــــداخــ ــمــ وكــ
الــحــديــث فــقــط عـــن »املـــواجـــهـــة األمـــنـــيـــة« إلــى 
مــحــاولــة تــســيــيــس وتــقــنــن الــتــعــامــل املنتظر 
مع التظاهرات، تغيرت أيضا لهجة السيسي 
نفسه. وكان الرئيس املصري قد وّجه خطابا 
األحــد،  أمــس  للمواطنن،  املسّجلة  كلمته  فــي 
عــام  ســيــنــاء  لتحرير  ـــ34  الــ الــذكــرى  بمناسبة 
1982، مطلقا تعّهدات عدة بتحسن األوضاع 
في  الدخل،  ملحدودي  خصوصا  االقتصادية، 
نظامه  بن  املواجهة  في  لتحييدهم  محاولة 
ــف الــحــكــومــة 

ّ
وبــــن املــتــظــاهــريــن. بــالــتــالــي كــل

تموينية،  بنقاط  الدخل  محدودي  بتعويض 
تعادل حجم زيادة سعر الــدوالر مما سينتج 
كما  لهم شهريا،  املمنوحة  السلع  زيــادة  عنه 
على  التموينية  السلع  بتوزيع  الجيش  كلف 
مــلــيــونــي أســـرة فــي املــنــاطــق األشـــد فــقــرًا. ولــم 
يتحدث السيسي في هذا السياق عن مشكلة 
ارتفاع أسعار جميع السلع نتيجة االنخفاض 

الحاد في سعر الجنيه املصري مقابل الدوالر، 
األساسية  السلع  من  العديد  استيراد  ووقــف 
ــة الـــدوائـــيـــة،  واالســـتـــهـــاكـــيـــة وبـــصـــفـــة خـــاصـ
مقابل عدم زيادة الصادرات مما يؤدي لتفاقم 

ميزان املدفوعات وزيادة التضخم.
التي  والحازمة  الحاسمة  اللهجة  من  وبــداًل 
األخيرة،  خطاباته  في  السيسي  بها  تحدث 
اكتسى وجهه خــال كلمة األمــس بابتسامة 
قــلــقــة، وهـــو يــدعــو املــواطــنــن »لــلــحــفــاظ على 
بناءها خال  أعــدنــا  التي  الــدولــة  مؤسسات 
30 شــهــرًا )قــاصــدًا بــذلــك الــرئــاســة والــبــرملــان 
والــحــكــومــة والــدســتــور( وعـــدم الــتــفــريــط في 
مكاسب تحقيق األمــن واألمـــان«، في خطاب 
ــيــــرة  ــابـــات األخــ ــالـــخـــطـ شـــبـــيـــه فــــي مــنــطــقــه بـ
لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع، حــســنــي مــــبــــارك، خـــال 
ثورة يناير، عندما كان يتحدث عن ضرورة 
الــحــفــاظ عــلــى األمــــن واألمـــــان ومــواجــهــة من 

سماهم »أهل الشر«.
فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يـــكـــشـــف مــــصــــدر قــضــائــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بأن  لـــ الــنــقــض،  بمحكمة 
»اإلشارات الواردة من النيابة العامة تكشف 
بــوضــوح وجـــود أوامـــر عليا لــهــا، بالتغطية 

خالد علي 
محامي الثورة والعمال ملهم تظاهرات اليوم

القاهرة ـ نادين ثابت 

ال يزال املحامي الحقوقي اليساري خالد علي 
للمتظاهرين في  األمامية  الصفوف  متصّدرًا 
املحامن  بــجــوار  املحاكم  املــيــاديــن، ومنصات 
ــان، فــــي الـــوقـــت  ــ ــسـ ــ املـــدافـــعـــن عــــن حـــقـــوق اإلنـ
الــذي تــواصــل فيه األجــهــزة األمنية فــي مصر 
هجماتها وماحقاتها العشوائية للمدافعن 
ــقـــوق اإلنــــســــان واملــــعــــارضــــن لــلــنــظــام.  عــــن حـ
يتواجد علي في صفوف العمال واملتظاهرين 
دائــمــا، يحمل عــلــى عــاتــقــه الــدفــاع عنهم أمــام 
والعدل.  القانون  دولــة  املحاكم متشبثا بحلم 
كــــان وال يـــــزال راســـخـــا عــلــى أرضـــيـــة املـــيـــدان 
الثاني  يناير/كانون  ثــورة  وأهــداف  الواسعة 
الجموع  بعض  اختفاء  من  الرغم  على   ،2011
مــن حــولــه، والــذيــن تــفــّرقــت بهم الــســبــل. خالد 
علي، محام وسياسي مصري، مرشح سابق 
فـــي أول انــتــخــابــات رئــاســيــة تــشــهــدهــا مصر 
عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. عمل 
االقتصادية  للحقوق  املــصــري  للمركز  مــديــرًا 
واالجتماعية )منظمة مجتمع مدني مصرية(، 
وشــــــــارك فــــي تـــأســـيـــس مــــركــــز هــــشــــام مـــبـــارك 
لــلــقــانــون )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي مــحــلــّيــة(، 
وعــمــل مـــديـــرًا تــنــفــيــذيــا لـــه لــفــتــرة. تــرشــح في 
انتخابات الرئاسة املصرية 2012 التي أقيمت 
 فيها سابعا بعد 

ّ
فــي يــونــيــو/حــزيــران، وحـــل

حصوله على نحو 0.5 في املائة من أصــوات 
ــعـــب. انـــضـــم لـــحـــزب الـــتـــحـــالـــف الــشــعــبــي  الـــشـ
الثاني 2012،  االشتراكي في نوفمبر/تشرين 

وأّسس بعدها حزب »العيش والحرية«.
 
ّ
 أن

ّ
ال يبحث الشاب الحقوقي عن األضواء، إال

وهذا  إليه،  األنظار  تلفت  وهتافاته  حضوره 
ما حــدث يــوم الجمعة املاضي في 15 إبريل/

ــرات »األرض  ــاهـ ــظـ ــالـــي، خــــال تـ نــيــســان الـــحـ
احتجاجا على  ظمت 

ُ
ن والــتــي  الــعــرض«،  هــي 

والسعودية  مصر  بن  ــعــت 
ّ
ُوق التي  االتفاقية 

ــي تــيــران وصــنــافــيــر. وقـــاد علي 
َ
حـــول جــزيــرت

مسيرة مــن شـــوارع وســط الــقــاهــرة، متوجها 
إلــى االحــتــشــاد الضخم واألول مــن نوعه  بها 
في عهد الرئيس املصري الحالي، عبد الفتاح 
الــســيــســي، أمـــــام نــقــابــة الــصــحــافــيــن. تــمــّكــن 
إقــنــاع الحشود  علي فــي »جمعة األرض« مــن 
الغاضبة بإنهاء فعاليات هذا اليوم، والعودة 
إبريل/نيسان  يــوم 25  املــيــدان  مــجــددًا ألرض 
الــحــالــي، بالتزامن مــع احــتــفــاالت مصر بعيد 

تحرير سيناء.
قــبــل كــل تــلــك الــفــعــالــيــات، بـــادر املــحــامــي علي 
ن، 

َ
برفع دعوى قضائية ضد اتفاقية الجزيرت

 »هــــــذه لــيــســت قــضــيــة شــخــصــيــة، 
ّ
ــدًا أن مــــؤكــ

فــإن القضية متاحة لكل من يرغب من  ولهذا 
إليها من خال محامي  لانضمام  املواطنن 
الخاص أو من خال االتصال بي أو بزمائي 
املــحــامــن. كــمــا أن القضية تــحــتــاج إلـــى جهد 
بحثي وقانوني كبير على جميع املستويات 
لــذلــك نــدعــو كــل مــن لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تقديم 
يبخل  أال  القضية  هــذه  فــي  البحثية  املعاونة 
مــن وثــائــق«.  أو بما تحت يديه  علينا بعلمه 
كـــام ورد فـــي نـــص املـــبـــادرة الــتــي تـــقـــّدم بها 
ــــال طــرحــهــا  ــقـــوقـــي والـــســـيـــاســـي مــــن خــ الـــحـ
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص عــبــر مــوقــع الــتــواصــل 

االجتماعي »فيسبوك«.
خـــــال زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرانـــســـوا 
هــوالنــد، األســبــوع املــاضــي، إلــى مصر، حضر 

علي لــقــاء الــرئــيــس مــع عــدد مــن الشخصيات 
ــة والـــحـــقـــوقـــيـــة. وكـــتـــب  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــعــــامــــة والـ
الناشط الحقوقي على صفحته ما تطّرق إليه 
: »عندما جاء دوري في 

ً
خال هذا اللقاء، قائا

اإلرهـــاب،  مكافحة  مــوضــوع  تناولت  النقاش 
كــون مواجهة اإلرهــاب ال تقتصر على بعض 
دول الشرق األوســط. ها هي فرنسا تعرضت 
لكيفية  يتطلع  والــجــمــيــع  الــهــجــمــات  لــبــعــض 
مواجهة فرنسا لهذه الحرب وكيفية توازنها 
ــن وبـــــن حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق  ــ ــ بــــن تــحــقــيــق األمـ
ــريــــات«. وأضـــــــاف: »ذكــــــرت أنــــي مــحــّمــل  والــــحــ
بــرســالــة مـــن عــــدد مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن عــرفــوا 
باللقاء ويتهمون ليس فرنسا فقط بل أغلب 
الدول األوروبية بتبني معايير مزدوجة حن 
لكن  الــحــقــوق والــحــريــات  عــن  يتحدثون فقط 
األسلحة  االستثمار وشـــراء  عــقــود  أن  الــواقــع 

ون الطرف عن كل شيء«.
ّ

تجعلهم يغض
عــــام 1999، شـــــارك خـــالـــد عــلــي فـــي تــأســيــس 
مــركــز هــشــام مــبــارك لــلــقــانــون. شــغــل منصب 
 2007 من  الفترة  في  للمركز  التنفيذي  املدير 
اللجنة  تــأســيــس  فـــي  كــمــا شــــارك  إلــــى 2009. 
الــتــنــســيــقــيــة لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة 
قيادات عمالية  التي ضمت  والعمالية 2001، 
ــاركـــت فـــي مــواجــهــة  مـــن مـــواقـــع مــخــتــلــفــة، وشـ
عام  العمالية  النقابات  انتخابات  انتهاكات 
القضائية  األحــكــام  كــانــت   .2006 وعـــام   2001
التي حصل عليها علي بالتعاون مع اللجنة 
ــبــــارك بــبــطــان  ــام مــ الــتــنــســيــقــيــة ومــــركــــز هـــشـ
للعمال 2006، من  الــعــام  االتــحــاد  انــتــخــابــات 
 االتــحــاد 

ّ
األســـس الــتــي استند إليها قـــرار حــل

العام للعمال بعد الثورة.
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ هــــو عـــضـــو مـــؤســـس فــــي جــبــهــة الـ
ـــكـــلـــت عـــــام 2008 

ُ
مـــتـــظـــاهـــري مـــصـــر الــــتــــي ش

ــــراب  اســـتـــعـــدادًا لـــدعـــم انــتــفــاضــة املــحــلــة وإضـ
6 إبـــريـــل. وصــــارت مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ وحتى 

اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر 
فــي مــواجــهــة تــعــســف الــســلــطــة وعــنــفــهــا. لهذا 
ــد فـــي الــدفــاع  الــحــقــوقــي والــســيــاســي دور رائــ

عـــن الــعــمــال والـــفـــاحـــن والـــفـــقـــراء فـــي الــقــرى 
والعشوائيات، ومن املدافعن عن املتظاهرين 
بض عليهم بسبب دعمهم لانتفاضة 

ُ
الذين ق

املــدافــعــن  ــرز  أبــ ــد  وأحــ الــثــانــيــة،  الفلسطينية 
ــبــض عليهم بسبب 

ُ
عــن املــتــظــاهــريــن الــذيــن ق

احتجاجهم على غزو العراق عام 2003. 
مـــن أشــهــر الــقــضــايــا الــتــي تـــرافـــع فــيــهــا عــلــي، 
كـــمـــحـــاٍم، قــضــيــة مــحــاكــمــة عـــمـــال مــصــنــع 99 
حربي، حيث خضع العمال ملحاكمة عسكرية، 
داخليا  قلقا  القضية  وأثــــارت  األولــــى،  لــلــمــرة 

وخارجيا واسعا.
 2009 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي  ــل  وحـــصـ
عــلــى حــكــم بــإنــهــاء الــحــراســة الــقــضــائــيــة على 
نــقــابــة املـــهـــنـــدســـن، وفــــي مـــــــــارس/آذار 2010 
حصل على حكم الــحــد األدنـــى لــأجــور، وفي 
مــايــو/أيــار 2010 )بــالــتــعــاون مــع جــاســر عبد 
الـــــرازق و مــؤســســة أمـــيـــرة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
( حــصــل عــلــى أول حــكــم قــضــائــي يحظر على 
استنادًا  الاجئن،  ترحيل  املصرية  الحكومة 

لاتفاقيات الدولية. 
أول حــكــم  عـــلـــى  فــــي ســـنـــة 2010  كـــمـــا حـــصـــل 
بالحبس على رجــل أعــمــال، ألنــه أهــدر حقوق 
العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها 
قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية. تسجل 
لـــلـــرجـــل أيـــضـــا قــضــيــة أصــــحــــاب الــتــأمــيــنــات 
أحمد حسن  لقضية  مت 

ُ
التي ض واملــعــاشــات 

الــتــأمــيــنــات، وأحيلت  أمــــوال  الــبــرعــي لحماية 
إلــى املحكمة الــدســتــوريــة، وقضية وقــف قــرار 
وزيــــــــر الــــصــــحــــة بـــخـــصـــخـــصـــة مــســتــشــفــيــات 
ــتـــأمـــن الـــصـــحـــي، وكــــــان خـــالـــد عـــلـــي كــذلــك  الـ
الفخراني في قضية  محامي األستاذ حمدي 

أرض مدينتي، وقضية أرض بالم هيلز.
وكـــان خــالــد علي أبـــرز املــدافــعــن فــي قضايا 
محكمة القضاء اإلداري، ببطان خصخصة 
للكتان، وغــزل  أفــنــدي، وطنطا  شــركــات عمر 
شــبــن، واملـــراجـــل الــبــخــاريــة، والــنــيــل لحليج 
األقـــطـــان، والــعــربــيــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، ملا 
إلى  فــســاد استفحل حتى وصــل  مــن  شابها 
املــلــيــارات وتشريد مــئــات اآلالف  ســرقــة آالف 

من العمال.

ولد خالد علي في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية 
 1990 عام  الزقازيق  حقوق  بكلية  التحق   .1972 عام  مصر،  دلتا  في 
شهد   .1994 عــام  منها  وتخرج 
عام 1996 بداية مشوار خالد علي 
ــن حقوق  ــع ع ــداف كــمــحــاٍم م
ــذات الــحــقــوق  ــ ــال ــ ــان، وب ــ ــس ــ اإلن
ضّمه  واالجتماعية.  االقتصادية 
ــالم  اإلس سيف  أحــمــد  المحامي 
العمل  فــريــق  ــى  إل الــفــتــاح  عبد 
على ملف القضايا العمالية بمركز 
أسسه  الذي  القانونية،  المساعدة 

هشام مبارك عام 1995.

مشوار المحامي

ــات ســيــاســيــة ومــراكــز  ــرك ــّذرت ح ــ ح
السلطات  استخدام  مــن  حقوقية 
التي  التظاهرات  ضد  العنف  المصرية 

تشهدها البالد اليوم.
ــقــالل،  ــزب االســت ــذر كــل مــن حـ ــ وح
ومنظمة »هيومان رايتس مونيتور«، 
التعدي  مــن  مستقلين،  بيانين  فــي 
على حقوق المتظاهرين في التعبير 
عن رأيهم، عبر اللجوء إلى العنف في 
تبرير  إدانة  مع  الظاهرات،  مواجهة 
اعتداءاتها  المصرية  الداخلية  وزارة 
رغــم  فـــرديـــة«،  ــاالت  ــ »ح بوصفها 

تكررها، وكثرتها.

تحذيرات قانونية 
وسياسية

بورتريه

عاشت مصر في األيام 
الماضية أجواء اعتقاالت 
عشوائية يضعها كثيرون 

في خانة صراع أكبر 
جهازين أمنيين داخل 

النظام

تحركت أوساط أردنية 
عشائرية وشعبية ضد 

مشروع بناء قصر لقائد 
الجيش األردني، في 

منطقة حرجية في 
عّمان، تعتبر المتنفس 

البيئي الوحيد في المدينة

شّدد النظام اإلجراءات األمنية في البالد )العربي الجديد(

من 
احتجاجات 
قبيلة 
عباد 
على بناء 
منزل قائد 
الجيش 
في 
المنطقة 
الحرجية 
)العربي 
الجديد(

)Getty/يتصدر علي الصفوف األمامية للمتظاهرين )إد غيلز
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توقف عودة النازحين 
إلى األنبار لضرورات أمنية

النازحة  للعائات  املجال  يفسح  لم 
مــن الــرمــادي لــلــعــودة إلــى مناطقها 
سوى ألسبوعن فقط، قبل أن تقرر 
قيادة عمليات األنبار وقف العودة لـ 
»ضــرورات أمنّية«. في هذا السياق، 
ــبــــار الـــلـــواء  ذكــــر قـــائـــد عــمــلــيــات األنــ
الركن إسماعيل املحاوي، في بيان 
 »العمليات املشتركة 

ّ
أمس األحد، أن

قــــــــــــّررت إيــــــقــــــاف عــــــــــودة الــــعــــائــــات 
األنــبــار وذلك  الــى محافظة  النازحة 
للضرورات األمنية«. في سياق آخر، 
أعلن محافظ األنبار صهيب الراوي، 
»تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــلــتــحــقــيــق بــشــأن 
املــواطــنــن  ادعـــــاءات تفخيخ مــنــازل 
في الرمادي«. وذكر الراوي في بيان 
ـــــه »وجـــــه رئـــيـــس املــقــر 

ّ
صـــحـــافـــي، أن

تحقيقية  لــجــنــة  بتشكيل  املــســيــطــر 
باالدعاءات التي صدرت من رئيس 
اللطيف  عبد  السني  الــوقــف  ديـــوان 
الــهــمــيــم حـــول عــمــلــيــات الــتــفــخــيــخ«، 
مــبــيــنــا أن »الـــلـــجـــنـــة بـــرئـــاســـة قــائــد 
 من 

ٍّ
عــمــلــيــات األنـــبـــار وعــضــويــة كـــل

الوطني  األمــن  الشرطة ومدير  قائد 
ومدير الدفاع املدني في املحافظة«.
)العربي الجديد(

فنزويال: المحكمة العليا 
ُتقلّص سلطات البرلمان

صت املحكمة العليا في فنزويا، 
ّ
قل

ــة مــن  ــّربــ ــقــ الــــتــــي تــــوصــــف بـــأنـــهـــا مــ
الـــــــرئـــــــيـــــــس نـــــــيـــــــكـــــــوالس مــــــــــــــادورو 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس األحــــــد، ســلــطــات 
البرملان الذي تهيمن عليه املعارضة، 
ــاء الـــعـــديـــد من  ــغـ ــك مـــن خــــال إلـ ــ وذلـ
البنود في نظامه الداخلي، في فصل 
جـــديـــد مـــن تـــنـــازع الــســلــطــات الـــذي 
يشل الباد، بحسب خبراء. وتخص 
الــفــصــول املــلــغــاة قـــدرات الــنــواب في 
مــجــال رفـــع الــحــصــانــة عــن زمائهم 
الــبــرملــان في  وســلــطــات لــجــنــة إدارة 
وتـــقـــريـــر  الـــنـــقـــاشـــات  إدارة  مــــجــــال 
مـــدة الــتــدخــات إضــافــة إلـــى جـــداول 
الــدســتــوري  الخبير  ورأى  األعـــمـــال. 
خــــوان مــانــويــل رافـــالـــي، أنـــه »بــهــذه 
ل 

ّ
الطريقة فإن املحكمة العليا تتدخ

مباشرة في تسيير البرملان«.
)فرانس برس(

حادث سير بسيط 
للغنوشي 

ــة الــنــهــضــة«  ــعــــّرض رئـــيـــس »حــــركــ تــ
راشــــد الــغــنــوشــي )الــــصــــورة(، أمــس 
األحـــــــــد، إلــــــى حـــــــادث مـــــــرور عــنــدمــا 
كـــان فــي طــريــقــه الـــى مــديــنــة ســوســة، 
وســط تــونــس، للمشاركة فــي إحــدى 
األنـــشـــطـــة الــحــزبــيــة لــلــحــركــة. وقـــال 
مــديــر مــكــتــب رئــيــس الـــحـــركـــة، زبــيــر 
 »الغنوشي كان بمعية 

ّ
الشهودي، إن

عـــدد مـــن مــرافــقــيــه، وأن الـــحـــادث لم 
يـــخـــلـــف أضــــــــــرارًا بــــشــــريــــة«، مـــؤكـــدًا 
أنــــه »تـــّمـــت مـــواصـــلـــة الــعــمــل بصفة 
الـــحـــركـــة أصـــر  عــــاديــــة، وأن رئـــيـــس 
إلى  واالتــجــاه  العمل،  مواصلة  على 
سوسة الستكمال النشاط«. وأصدر 
مكتب الغنوشي، بيانا على صفحته 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، جاء 
فيه أن »الحادث بسيط ونتجت عنه 
أضـــــرار خــفــيــفــة لــحــقــت بــالــســيــارة«. 
الــبــيــان أن »الــغــنــوشــي بخير  وأكــــد 

وفي صحة جيدة«.
)العربي الجديد(

انتخابات النمسا: اليمين 
المتطّرف يتقدم

تصّدر اليمن املتطرف بفارق كبير، 
أمس األحد، نتائج الدورة األولى من 
النمسا،  فــي  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
نتائج  إلى  توقعات تستند  بحسب 
الخروج  لــدى  واستطاعات  جزئية 
مـــن مـــراكـــز االقـــــتـــــراع. وفـــــاز مــرشــح 
املتطرف  اليميني  »الــحــريــة«  حـــزب 
ـــ36.7 فــي املــائــة من  نــوربــرت هوفر بـ
األصــــــــوات، فــيــمــا يــتــنــافــس املــرشــح 
في   19.7( بيلن  ديــر  فــان  ألكسندر 
ايرمغاد  املستقلة  واملرشحة  املائة( 
املركز  املائة( على  )18.8 في  غريس 

الثاني.
)فرانس برس(



تــتــوّجــه أصــابــع االتــهــام 
حريق  بافتعال  ــران  إي إلــى 
دمشق  ــي  ف الــعــصــرونــيــة  ســـوق 
طهران،  ضغط  إطار  في  القديمة، 
منذ سنوات، على أصحاب المحالت 
السوق لشراء عقاراتهم، بغية  في 

توسيع »مقام السيدة رقية«

عثمان المختار

أمــــــام رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، حــيــدر 
ثالث  البرملان  م 

ّ
ليسل واحــد  العبادي، شهر 

التي  الجديدة  لحكومته  وزاريـــة  تشكيالت 
لــبــدء عملية إصــــالح واســعــة  يــعــّول عليها 
فــي الــبــالد الــتــي نــخــرهــا الــفــســاد، والــجــوع، 
واإلرهــــــاب، طــيــلــة الــســنــوات الـــــ13 املــاضــيــة، 
ودعا  للعراق.  األميركي  الغزو  أعقبت  التي 
رئيس البرملان سليم الجبوري، أمس األحد، 
إلــى جلسة رســمــيــة، غــدًا الــثــالثــاء، ملناقشة 
اإلصـــــــالح الـــحـــكـــومـــي وجـــهـــوزيـــة الـــبـــرملـــان 
ــعــــرض كــابــيــنــتــه  الســـتـــضـــافـــة الــــعــــبــــادي لــ
لن  املرتقبة  الجلسة  أن  مــا يعني  الــوزاريــة، 
الجديدة،  الحكومية  التشكيلة  فيها  تطرح 
لكنها ستكون بمثابة إصالح أزمة البرملان، 
العبادي  الســتــدعــاء  ولجانه  أوراقـــه  ومللمة 

لعرض حكومته الجديدة.

جلسة تصالحية
الحالي  الحراك  فإن  عراقية،  ووفقًا ملصادر 
ني منفصلني؛ األول، 

َّ
في بغداد يتم على خط

مـــن قــبــل رئــيــس الـــبـــرملـــان إلصــــالح الــوضــع 
الــداخــلــي فــي مجلس الــنــواب، وعــقــد جلسة 
نظامية، الــثــالثــاء، وذلـــك مــن خــالل سلسلة 

أربيل ـ العربي الجديد

 وعـــشـــرات الــجــرحــى 
ً
ســقــط نــحــو 20 قــتــيــال

خالل ساعات قليلة من املواجهات املسلحة 
ــحــي 

ّ
ــراد الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة ومــســل ــ بـــني أفــ

الشعبي«، في بلدة طوزخورماتو  »الحشد 
ــداد(، فـــي أكــبــر  ــغــ )190 كــيــلــومــتــرًا شـــمـــال بــ
صـــدام بــني الــطــرفــني، بــهــدف السيطرة على 
ــفــة ضــمــن املـــنـــاطـــق املــتــنــازع 

ّ
الـــبـــلـــدة املــصــن

عــلــيــهــا بــــني كــــردســــتــــان وبـــــغـــــداد. فــــي هـــذا 
اإلطـــــــار، انـــدلـــعـــت االشـــتـــبـــاكـــات فـــي أعــقــاب 
قــــيــــام مـــجـــهـــولـــني بــتــفــجــيــر قــنــبــلــة بـــجـــوار 
ليل  منتصف  بالبلدة،  كــردي  منزل ضابط 
السبت األحد، أعقبها إطالق عيارات نارية 
ــزل من  ــنـ بـــاتـــجـــاه املــــنــــزل، لــيــقــوم حـــــراس املـ
إلى  االتهام  وتوجيه  عليه  بالرد  املسلحني 
وبعد  »الحشد«.  ملليشيا  تابعني  مسلحني 
تبادل إلطالق النار، تطّور الوضع إلى قتال 
من  املسلحة  العناصر  فيه عشرات  تدخلت 

الجانبني.
ووفــــقــــًا ملــــصــــدر مــــن الـــبـــشـــمـــركـــة، فـــــإن »12 
وستة  ــتــلــوا، 

ُ
ق الشعبي  الحشد  مــن  حًا 

ّ
مسل

ــكــــردي، إضـــافـــة إلــــى مــدنــيــني  مـــن الـــطـــرف الــ
صـــيـــب عــــدد أكــبــر 

ُ
ــم، كــمــا أ لـــم ُيـــعـــرف عـــددهـ

مـــن الــجــانــبــني«. وبـــني مـــن ســقــط مـــن قـــوات 

أنس الكردي

تواصل قوات النظام السوري، لليوم السادس 
تلة  على  للسيطرة  محاولتها  التوالي،  على 
الكبْينة االستراتيجية في جبل األكراد بريف 
الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي )شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة(، 
ــر وأهــــــم الـــقـــمـــم الـــتـــابـــعـــة لــفــصــائــل  ــ ــي آخـ ــ وهـ
مصادر  وتتحّدث  هناك.  السورية  املعارضة 
أكثر  للمعارضة عن سقوط  صحافية تابعة 
لقوات  الجرحى   وعــشــرات 

ً
قتيال مــن سبعني 

النظام السوري، خالل األيام القليلة املاضية، 
ومنذ  الكبْينة.  تلة  نحو  للتقدم  محاولة  في 
ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام الــســوري عــلــى مجمل 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــدخـــول  ــــف الــــالذقــــيــــة، وعـ ريـ
فــي هــدنــة وقـــف إطـــالق نـــار، فــي 27 فــبــرايــر/ 
النظام  محاوالت  تتوقف  لم  املاضي،  شباط 
صمود  مقابل  الكبْينة،  قمة  على  للسيطرة 
و»جبهة  السورية  املعارضة  ملقاتلي  واضــح 
النصرة«، ويرجع ذلك إلى أهمية هذا املوقع 

لكال الجانَبني.
ــعــتــبــر الــتــلــة مــهــمــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 

ُ
وت

ألنــهــا الــضــمــان الــوحــيــد لــهــا فــي حـــال أرادت 
كما  الالذقية.  ريــف  في  ما خسرته  استعادة 
ي 

َ
أن خسارتها تهّدد مواقع املعارضة في ريف

القمة  هــذه  عتبر 
ُ
ت املقابل،  فــي  وإدلـــب.  حماة 

بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الـــســـوري بــمــثــابــة مــفــتــاح 
لبدء معركة في مدينة جسر الشغور )إدلب(، 
وسهل الــغــاب )حــمــاة(، وقطع إمـــداد فصائل 
املــعــارضــة، كما أنها تربط بــني جبل األكــراد 
النظام  قــوات  وتعني سيطرة  الغاب.  وسهل 

وَمــن  السياسية  الكتل  قـــادة  مــع  مباحثات 
تبقى من النواب املعتصمني الذين انخفض 
عــددهــم ألقــل مــن 60، حتى مساء األحـــد، ما 
يــعــنــي أنــهــم لـــم يـــعـــودوا قـــوة عـــدديـــة تــؤثــر 
عــلــى نــصــاب الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة فـــي حــال 
الرغم من ذلــك، يتحرك  انعقادها. لكن على 
الثالثاء،  جلسة  قبل  الحتوائهم،  الجبوري 
ــا. وتـــســـعـــى جــهــات  ــ ــهـ ــ وفـــقـــًا لـــلـــمـــصـــادر ذاتـ
الجمهورية  رئيس  مقدمتها  في  سياسية، 
الــبــرملــان، في  أزمـــة  فـــؤاد معصوم، لتطويق 
ــــت فـــشـــل فـــيـــه الــــنــــواب املــعــتــصــمــون فــي  وقـ
تحقيق نصاب قانوني لعقد جلسة برملانية 

ألكثر من ثالث مرات.

عتبة 22 وزيرًا
ــثــــانــــي، يـــتـــحـــرك الـــعـــبـــادي  وعـــلـــى الـــخـــط الــ
لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
املــعــّدلــة والــتــي ســتــكــون الــثــالــثــة مــن نوعها 
فـــي غــضــون شــهــر واحـــــد. وتـــؤكـــد املــصــادر 
 القائمة الوزارية الجديدة ستبقى 

ّ
ذاتها أن

»22 وزيرًا وسيتم وضع أسماء  عند عتبة الـ
وزراء من التشكيلة األولى والثانية، إضافة 
ــراد قــد يبقون مــن دون  إلــى أن الــــوزراء األكــ
تغيير بسبب إصرار التحالف الكردستاني 
عــلــى عـــدم اســتــبــدالــهــم، كــمــا سيبقى وزيـــرا 

الــبــشــمــركــة، ثـــالثـــة ضـــبـــاط، أحـــدهـــم بــرتــبــة 
عميد، يقود قوة تتمركز في البلدة.

وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
وصـــلـــت إلــــى املــنــطــقــة تـــعـــزيـــزات مـــن قـــوات 
الـــبـــشـــمـــركـــة مـــــن كــــــركــــــوك، ومـــــــن مــلــيــشــيــا 
الحق« من بغداد، مدججني  أهــل  »عصائب 
بأسلحة ثقيلة. ومع تواصل القتال، يحاول 
عــدد من قــادة الطرفني التوصل إلــى تفاهم 
يفضي إلــى وقــف القتال، غير أنــه لم تظهر 
أية نتائج تفيد بتحقيق تقدم. وفي هجوم 
البشمركة،  وزارة  وكــيــل  قــال  مــســبــوق،  غير 
أنور حاجي عثمان، إنه »ال يرى من فرق بني 
اإلسالمية  الدولة  الشعبي وتنظيم  الحشد 
)داعــــــش(، وأن الـــوضـــع فـــي طــوزخــورمــاتــو 
ــدة  ــلــ ســـــيـــــكـــــون ذاتــــــــــــه ســــــــــــواء خــــضــــعــــت بــ

طوزخورماتو لهذه الجماعة أم لألخرى«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  ــــاف عــثــمــان لـــ وأضـ
»طالبنا مرارًا بعدم السماح لقوات الحشد 
بــإقــامــة مــقــار لــهــا فـــي املــنــطــقــة، ألن ال فــرق 
بــني داعـــش والــحــشــد الشعبي حــني يتعلق 
األمــر باحتالل طوزخورماتو«. وكشف عن 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  بـــني  اتـــصـــاالت  ــــود  »وجــ
البرزاني،  إقليم كردستان مسعود  ورئيس 
بــهــدف احـــتـــواء الـــقـــتـــال«. وُيـــعـــّد الــقــتــال في 
للخالفات بني  اخــتــبــار  أول  طــوزخــورمــاتــو 

على التلة تمّكنها من قصف القرى والبلدات 
 عليها، وبالتالي قصف كل من سهل 

ّ
التي تطل

وجسر  والزعينة،  والناجية،  وبداما،  الغاب، 
الالذقية حلب. وُيعرف عن  الشغور، وطريق 
اللجوء  السوري  الساحل  في  املعارك  تكتيك 
بهدف  القمم،  على  للسيطرة  أساسي  بشكل 
الــتــحــّكــم نــاريــًا بــالــقــرى والــبــلــدات واملــنــاطــق 

التي يسعى الطرفان للسيطرة عليها.
وعــلــى الــرغــم مــن خــســارة فــصــائــل املــعــارضــة 
مع »جبهة النصرة« ملعظم مواقعها في ريف 
الــثــالث التي  الــالذقــيــة، وفشلها فــي املــعــارك 
بــدأتــهــا، الــشــهــر املـــاضـــي، ضــد قـــوات النظام 
السوري، سّجلت املعارضة النجاح األكبر في 
أولى  املعارضة  فصائل  وبــدأت  الكبْينة.  تلة 

الــدفــاع والــداخــلــيــة عــلــى حــالــهــمــا«. وتشير 
التشكيلة  فــي  وزيــــرًا   15« أن  إلـــى  املـــصـــادر 
الجديدة نالوا موافقة زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، فيما ينتظر الضوء األخضر 
ــا نــــوري 

َ
ــا كــتــلــت ــ ــرزهـ ــ ــاقـــي الـــكـــتـــل، وأبـ مــــن بـ

جلسة  أن  مؤكدة  الحكيم«،  وعمار  املالكي، 
غد الثالثاء، لن تكون مخصصة للحكومة، 
بل للبرملان، من خالل جلسة أشبه ما تكون 
بالتصالحية وسط خوف من إفسادها كما 

الجلسات األخرى، بحسب املصادر.

»مليونية« الصدريين
فــي غضون ذلــك، دعــا الــصــدر، أمــس األحــد، 
أنــصــاره إلـــى تــأجــيــل »الــتــظــاهــرة املليونية 
الغاضبة« إلى يوم غد، الثالثاء، وعــزا ذلك 
فيما طالبهم  الــبــرملــان،  تــأجــيــل جلسة  إلـــى 
اإلصـــالح«. وتوّجه  بدعم  التقصير  »عــدم  بـــ

إقليم كردستان وبــني الحكومة  األكــراد في 
ــا عــــلــــى األراضــــــــي  ــمــ ــهــ ــراعــ الــــعــــراقــــيــــة، وصــ
املــخــتــلــطــة ســكــانــيــًا، الــتــي يــصــفــهــا دســتــور 
ويخشى  عليها«.  متنازع  »مناطق  بـ  2005
املراقبون أن ينتقل الصراع إلى بلدات أخرى 
مجاورة، تحمل التعريف ذاتــه، حتى تصل 
إلى مدينة كركوك الحيوية الغنية بالنفط، 
عّد أكبر قضية خالفية في موضوع 

ُ
التي ت

الصراع على األراضي بني األكراد وبغداد.
في هذا السياق، اتهم سياسيون من إقليم 
قـــيـــادة مليشيا »الــحــشــد  كــردســتــان أخـــيـــرًا 
»الــــتــــعــــاون مــــع إيــــــــران عــلــى  الـــشـــعـــبـــي«، بـــــ
السيطرة  بسط  إلــى  يــهــدف  مخطط  تنفيذ 
عـــلـــى طــــوزخــــورمــــاتــــو، واملـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
ــــى كـــركـــوك  ــــى الـــشـــمـــال مـــنـــهـــا، وصـــــــواًل إلـ إلـ
ثـــم مــخــمــور، وانــطــالقــًا مــنــهــا إلـــى الــحــدود 
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة. والـــهـــدف الــنــهــائــي من  النظام  لصالح  مــا خسرته  استعادة  مــعــارك 

الـــســـوري فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة، مــطــلــع الــشــهــر 
طلق عليها »الكرارون«، 

ُ
أ الحالي، في معركة 

ردًا على انتهاكات النظام وخروقاته للهدنة. 
ــة مــن  ــركـ ــعـ وتــمــكــنــت املــــعــــارضــــة فــــي هـــــذه املـ
الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي رشــــا ونــحــشــبــا في 
األكــــراد،  لجبل  الــتــابــعــة  كنسبا  بــلــدة  محيط 
ــوات الــنــظــام  ــ ــرح الـــعـــشـــرات مــــن قــ ــ ــتـــل وجــ وقـ
السوري، ليستعيد النظام ما خسره بعملية 

معاكسة في اليوم التالي.
في العاشر من أبريل/ نيسان الحالي، أي بعد 
ثمانية أيـــام مــن بــدء املــعــركــة األولــــى، أعلنت 
املعارضة بدء معركة تحت شعار »وادخلوا 
التركمان. وسيطرت  الباب« في جبل  عليهم 

الـــصـــدر إلــــى أنــــصــــاره، فـــي بــيــان صــــدر عن 
ّجلت جلسة البرملان إلى 

ُ
 »لقد أ

ً
مكتبه، قائال

السلمية  لذلك اجعلوا تظاهراتكم  الثالثاء، 
املليونية الغاضبة الثالثاء وليس االثنني«. 
داخل  املعتصمون  النواب  لم يستطع  فيما 
البرملان العراقي تحقيق ولو جزء بسيط من 
البرملانية  الجلسة  القانوني لعقد  النصاب 
التي أعلنوا عن تنظيمها يوم أمس، األحد، 
ــــدوا أنــفــســهــم أقـــل مـــن 18 داخـــل  بــعــدمــا وجـ
قبة البرملان. األمــر الــذي دفــع كبيرهم سنًا، 
النائب عدنان الجنابي، إلى تأجيل الجلسة 
إلـــى يـــوم الـــثـــالثـــاء، وهـــو الـــيـــوم ذاتــــه الـــذي 
الرسمية  الــجــلــســة  فــيــه  أن تعقد  املــقــرر  مــن 

برئاسة الجبوري.
وقـــال املــتــحــّدث بــاســم الــنــواب املعتصمني، 
الـــنـــائـــب هـــيـــثـــم الــــجــــبــــوري، خـــــالل مــؤتــمــر 
مـــســـتـــمـــدة مــن   »شـــرعـــيـــتـــنـــا 

ّ
إن صــــحــــافــــي، 

الشعبية«،  واالنتفاضة  والدستور  القانون 
ــه عــن  ــعــ ــراجــ داعـــــيـــــًا الـــشـــعـــب إلــــــى »عــــــــدم تــ
الــوقــت حــان إلنهاء   

ّ
أن يــعــرف  مطالبه، وأن 

الجبوري،  أحمد  النائب  أّمــا  املحاصصة«. 
ــنــا »نــريــد أن يكون 

ّ
فــقــال، خـــالل املــؤتــمــر، إن

ــذا مـــا دفــعــنــا لــتــأجــيــل  ــ ، وهـ
ً
الـــبـــرملـــان فـــاعـــال

الكتل  مـــن  طــلــبــات  تلقينا  بــعــدمــا  الــجــلــســة 
السياسية«.

املــخــطــط هــو ايــجــاد مــمــر بـــري يــربــط إيـــران 
بسورية«. ولقادة فصائل »الحشد الشعبي« 
ــلــــروايــــة الــــكــــرديــــة، حـــول  روايــــــــة مـــخـــالـــفـــة لــ
القتال في طوزخورماتو.  املتسبب باندالع 
وفي هذا الصدد، ذكر بيان ملنظمة »بدر«، أن 
الشيعة  على  بالتضييق  تقوم  »البشمركة 
فيها  يتواجدون  البلدة، وهم  في  التركمان 

بهدف حمايتهم ومنع االعتداءات عليهم«.
ــدر رئـــيـــس الـــــــــوزراء حــيــدر  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أصــ
العمليات  قيادة  فيه  طالب  بيانًا  العبادي، 
الفوري  »التحّرك  بـ الــدفــاع،  لـــوزارة  التابعة 
فــي طــوزخــورمــاتــو،  املــوقــف  للسيطرة على 
ووقــف تداعيات األحــداث املؤسفة«. وأشــار 
بيان العبادي إلى »وجود اتصاالت بجميع 
القيادات لنزع فتيل األزمة، وتركيز الجهود 
ــي املـــشـــتـــرك، املــتــمــثــل  ــ ــابـ ــ ضــــد الــــعــــدو اإلرهـ

بعصابات داعش اإلرهابية«.
ـــو ملــحــافــظــة  ــاتـ ــورمــ ــوزخــ ــبـــع قــــضــــاء طــ ــتـ ويـ
الدين، ويحوي على ثالث قوميات،  صالح 
 
ً
فضال والتركمانية،  والكردية  العربية  هي 

عن ثالث ديانات هي اإلسالمية واملسيحية 
والــصــابــئــيــة، تــنــقــســم كـــل ديـــانـــة مــنــهــا إلــى 
عدة طوائف، كالسنة والشيعة والكاثوليك 
ــا يــجــعــل وضـــــع املــديــنــة  واألرمـــــــــن، وهـــــو مــ

خاصًا وحساسًا للغاية.

ــلــــى بـــــــرج وقــــريــــة  ــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة عــ ــفــــصــ الــ
البيضاء، وعني عيسى، وتلة أبو علي، مكّبدة 
قـــــوات الـــنـــظـــام عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، 
ذاتــه،  السيناريو  النظام  قــوات  تعيد  أن  قبل 

وتستعيد السيطرة في اليوم التالي.
هـــذا الــســيــنــاريــو تــكــرر لــلــمــرة الــثــالــثــة عندما 
ــة تــشــكــيــل غــرفــة  ــعــــارضــ ــلـــنـــت فـــصـــائـــل املــ أعـ
عــمــلــيــات مــشــتــركــة تــحــت اســـم »رد املــظــالــم« 
فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي، بــســبــب كــثــرة 
االنــتــهــاكــات والـــخـــروقـــات مـــن قــــوات الــنــظــام 
كــاســتــهــداف مــخــيــمــات الــنــازحــني، والــقــصــف 
املـــتـــواصـــل مـــن نـــقـــاط الـــنـــظـــام الــقــريــبــة على 
األحـــيـــاء الــســكــنــيــة. وتــمــكــنــت املـــعـــارضـــة من 
ــي نحشبا 

َ
الــســيــطــرة عــلــى قــمــة املــلــك، وقــريــت

ورشا بمحيط بلدة كنسبا في جبل األكراد، 
ــادت قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي عملية  ــعـ ــتـ فــيــمــا اسـ
معاكسة السيطرة على النقاط التي خسرتها 
من جديد، ليكون الشهر الحالي شاهدًا على 
ثالث معارك للمعارضة من دون نتائج تذكر.
ويعزو عضو مجلس قيادة الثورة في ريف 
الالذقية، مجدي أبو ريان، سبب عدم تحقيق 
نــتــائــج تــذكــر فــي ريـــف الــالذقــيــة عــلــى الــرغــم 
مــن إعـــالن ثـــالث مــعــارك فــي أقـــل مــن عشرين 
العمليات،  لغرفة  تنسيق  »ســـوء  إلــى  يــومــًا، 
ــف مــن جــانــب قــــوات الــنــظــام، 

ّ
والــقــصــف املــكــث

ــدأت فــصــائــل  ــ ــتـــي تـــقـــوم بــمــحــرقــة كــلــمــا بـ والـ
املــعــارضــة بــمــعــركــة جـــديـــدة، بــعــدمــا صـــارت 
مراصد النظام كثيرة بحكم استعادته لنقاط 
كبيرة في ريف الالذقية«. ويوضح أبو ريان 
 »الــنــقــطــة الـــواحـــدة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

ستهدف من ثمانية إلى تسع مراصد دفعة 
ُ
ت

واحدة«.
ــيـــادي الــعــســكــري في  ــقـ مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الـ
»أبـــو  ــــى املـــعـــروف بــــ الــفــرقــة الــســاحــلــيــة األولــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  حــمــزة الـــجـــبـــالوي« لـــ
ــة كــانــت  ــعـــارضـ ــتــهــا املـ

ّ
ــمـــالت الـــتـــي شــن »الـــحـ

لــصــد هــجــوم جــيــش الــنــظــام الــــســــوري، وقــد 
الجوي  القصف  لكن  املناطق،  بعض  حــررنــا 
واألرضــــــي وحـــصـــار املــنــاطــق الـــتـــي نسيطر 
املناطق«،  بهذه  االحتفاظ  دون  حــال  عليها، 
مبّينًا أن »استنزاف قوات النظام وتكبيدها 

خسائر كبيرة، هدفنا الرئيسي«.
ــدت مــــع »جــبــهــة  ــ لـــكـــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة أبــ
الــنــصــرة« صـــمـــودًا كــبــيــرًا عــلــى تــلــة الكبْينة 
االســتــراتــيــجــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاوالت 
تفلح  لــم  عليها،  للسيطرة  املــتــكــررة  الــنــظــام 
في ذلك. ويلفت الجبالوي إلى عامل تكاتف 
هذا  على  السورية  املعارضة  فصائل  جميع 
املــحــور، وقــد تمكنوا مــن قتل عــدد كبير من 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، مــؤكــدًا عــلــى أهمية 
استرجاع  »مفتاح  تعتبر  التي  النقطة  هــذه 
جــبــل األكــــراد بالنسبة لــلــمــعــارضــة، كــمــا هو 
الحال بالنسبة للنظام، إذ يعتقد األخير أنه 
في حال ضمانه للكبْينة، فإنه سيسطر على 
األكـــراد  جبل  يسقط  وبالتالي  الــغــاب،  سهل 
كــلــيــًا، وتــعــد جــســر الــشــغــور ســاقــطــة نــاريــًا«، 

على حّد تعبيره.

عدنان علي

ــذي الـــتـــهـــم، أمـــس  ــ ــ ــار الـــحـــريـــق الـ ــ ــ أثـ
سوق  مساحة  نصف  السبت،  األول 
الــــعــــصــــرونــــيــــة، أحــــــد أبــــــــرز أســــــواق 
دمــشــق الــقــديــمــة، ردود فــعــل مــخــتــلــطــة لــدى 
الــشــارع الــســوري، بــني متحّسر على وصــول 
التاريخي، وشامت  قلب دمشق  إلى  الخراب 
بتجار الشام الذين ُيتهم بعضهم بمواصلة 
مـــواالة الــنــظــام الــســوري. وســـادت تحذيرات 
ــذا الـــحـــريـــق ربــــمــــا يــكــون  ــ  هــ

ّ
عــــديــــدة مــــن أن

متعّمدًا، وتقف خلفه إيران، في إطار الضغط 
على أصحاب املحالت لشراء أماكنهم، بغية 
»مــقــام الــســيــدة رقــيــة«  تــوســيــع مـــا يــســمــى بـــ

الذي ترعاه طهران.
وأفـــــــــــادت وســـــائـــــل إعــــــــالم الــــنــــظــــام بـــتـــجـــدد 
انــــدالع الــحــرائــق فــي بــعــض مــحــالت منطقة 
الــعــصــرونــيــة بــدمــشــق الــقــديــمــة، وذلــــك عقب 
أن  إلــى  السبت، مشيرة  إخــمــادهــا، قبل ظهر 
الــحــريــق الــجــديــد انــدلــع فــي منطقة املسكية، 
وعملت وحدات اإلطفاء والدفاع املدني على 
ــد،  ــاعـــات فــجــر أمـــــس، األحــ إخــــمــــاده حــتــى سـ
فــيــمــا بـــــدأت بــعــض املـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة في 
العصرونية باالنهيار نتيجة تآكلها بسبب 

الحرائق.

انهيار أجزاء أثرية
ــانـــت دمـــشـــق، صـــبـــاح أول أمــــس الــســبــت،  وكـ
على موعد مع واحــد من أكبر الحرائق التي 
تصيب أسواقها، إذ التهم الحريق عددًا كبيرًا 
ــّدرت بــثــمــانــني مــن أصـــل نحو  ــ ـ

ُ
مــن املــحــالت ق

العصرونية  فــي ســـوق  مـــوجـــودة  مــحــل   200
املــتــخــصــص بــبــيــع املــنــتــجــات الــبــالســتــيــكــيــة 
ــن املـــــــــواد الـــســـريـــعـــة  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ واأللــــــعــــــاب وغــ
االشتعال. كما أدى الحريق إلى انهيار أجزاء 

حريق 
دمشق

النظام اإليراني متهم 
بنكبة سوق العصرونية

scoop

تأخر وصول فرق اإلطفاء 
والنظام يّدعي أن السبب 

تماس كهربائي

منظمة »بدر«: البشمركة 
تضيّق على الشيعة 
التركمان في البلدة

أُعطي العبادي مهلة 
شهر لتقديم تشكيلته 

الوزارية الثالثة

45
سياسة

مشروع ثالث غير مضمون لحكومة حيدر العبادي

حرب »الحشد الشعبي« والبشمركة... لربط إيران بسورية تلة الكبْينة... بوابة النظام إلى إدلب وحماة

انهارت أجــزاء من األقسام  عشرة أمتار. كما 
الخشبية للسوق األثري القديم.

ضغوط إيرانية
العصرونية واحـــدًا مــن شرايني  ويــعــّد ســوق 
حياة دمشق، ويعيل آالف العائالت الدمشقية. 
ويــصــّدر الــســوق لباقي املــحــافــظــات، ويــزدحــم 
ــد بــالــتــجــار والـــزبـــائـــن الــلــبــنــانــيــني.  ــ يــــوم األحـ
الــروايــة الرسمية للنظام  الــرغــم مــن أن  وعلى 
ــــى »تــــمــــاس كـــهـــربـــائـــي«،  أرجــــعــــت الـــحـــريـــق إلـ
إيـــــران  ــام  ــهـ ــاتـ بـ إال أن أصــــواتــــًا كـــثـــيـــرة عـــلـــت 
خلفية جهود  عــلــى  الــحــريــق  وراء  بــالــوقــوف 
مستمرة تبذلها األخيرة منذ سنوات طويلة 
الضغط  وتحاول طهران  املنطقة.  في  للتمدد 
التجارية هــنــاك لبيع  املــحــالت  على أصــحــاب 
رقية  الــســيــدة  مــقــام  بــهــدف توسيع  محالتهم 
الذي ترعاه السفارة اإليرانية في دمشق، وقد 
إلـــى حسينية  قــبــر صغير مهمل  مــن  حــّولــتــه 
كبيرة. وال تزال تعمل على توسيعه، لكن يعيق 
جـــهـــودهـــا رفــــض أصـــحـــاب املـــحـــالت الــتــخــلــي 
مالية  بمبالغ  إغــرائــهــم  مــن  الــرغــم  عنها على 
السفارة  الــســفــارة. وتنشط  جــانــب  مــن  كبيرة 
اإليرانية في دمشق منذ العام 2005 لتوسيع 
جــامــع »الــســت رقــيــة« بعد شـــراء عــقــارات عدة 
مـــجـــاورة لــلــجــامــع وتــحــويــلــه لـــحـــوزة علمية 

الذي  البناء  إزالــة  التالي هو  والــهــدف  كبيرة، 
يفصل الجامع عن الشارع العام.

ــزء مــــن املــديــنــة  ــ مــنــطــقــة الـــعـــصـــرونـــيـــة هــــي جـ
الــقــديــمــة املــحــيــطــة بــالــجــامــع األمـــــــوي، حيث 
تدعمها  ومــؤســســات  جمعيات  هــنــاك  تنشط 
إيران بحثًا عّما تسميه مزارات دينية وقبور. 
وكان أهم اكتشافاتها على هذا الصعيد، مقام 
األمــوي  الجامع  الــواقــع جنوبي  رقية  السيدة 
في حي العمارة الذي تم استمالك معظمه من 
قبل جهات تمّولها إيــران، إضافة إلى مسجد 
صفية الذي يقع في الحي ذاتــه. وعلى سبيل 
املثال للنشاطات اإليرانية الستمالك األراضي 
بحجة رعاية األماكن الدينية، قيام إيرانيني، 
قبل الثورة السورية، ببناء قبر كبير فوق أحد 
القبور القديمة في بلدة داريــا، بزعم أنــه قبر 

السيدة سكينة ابنة اإلمام علي. 

»موقع  أن  إلى  ريــان  أبو  مجدي  الثورة  قيادة  مجلس  عضو  يلفت 
إلى حفر  النصرة  المعارضة مع جبهة  الكبيْنة مميّز، إذ عمد مقاتلو 
الخنادق وبناء المتاريس بشكل غير معهود، وهو ما أدى إلى خسائر 
كبيرة لقوات النظام«، مشيرًا إلى أن »القصف الجوي والبري على الرغم 
على  يعتمد  النظام  أن  وبما  الخنادق،  هذه  على  يؤثر  ال  كثافته  من 
على  النظام  فرهان  المعركة،  في  فشل  فإنه  والطيران،  الصواريخ 

المشاة أضحى خاسرًا«.

بيامبري، أمس، أن  التعليمي في الجيش اإليراني، كمال  أعلن المسؤول 
قدرات الجيش تطورت بشكل كبير، وهو ما استدعى أن يوّجه المرشد 
اإليراني، علي خامنئي، أوامره بإرسال قوات خاصة إلى سورية، في وقت 
أعلنت فيه مواقع إيرانية عن مقتل أحد العسكريين اإليرانيين هناك. وقال 
بيامبري إن »القوات التي أرسلت ستقف إلى جانب المستشارين العسكريين 
العسكري  )أمس(،  اليوم  ُقتل،  إذ  سورية،  في  الثوري  للحرس  التابعين 

اإليراني، صادق عدالت أكبري، جنوب غربي حلب، خالل المعارك«.

القوات الخاصة بأمر من المرشد

سالح الخنادق والمتاريس

وليد التليلي

انزعج بعض التونسيني كثيرًا 
خالل األسبوع املاضي من 
حملة إعالمية، للدفاع عن 

جمعية للمثليني، لعلها تمت 
بالصدفة ومن دون سابق 
تخطيط أو قصد، غير أن 

تواتر البرامج التلفزيونية التي 
استضافت مثليني للدفاع عن 

وجهة نظرهم، بدت وكأنها 
ممنهجة ومقصودة، رغم أن 
خطاب معظم التونسيني لم 
يكن معاديًا لهذه الفئة. في 

املقابل، انزعج التونسيون أيضًا 
من حملة موازية استهدفت 

وزير التعليم )اليساري 
باملناسبة(، ووزير الشؤون 

الدينية، بسبب قرار تدريس 
القرآن لألطفال أثناء العطل، 

في املدارس الحكومية وتحت 
إشراف أساتذة معتمدين، 

وليس شيوخًا ال يعرف أحدًا 
انتماءهم السياسي، وتلقى 

 من االنتقادات 
ً
االثنان معًا سيال

القوية من النخبة ذاتها التي 
تتناسى في زحمة حماستها 
دفاعًا عن الحرية املطلقة، أن 

تونس في كل األحوال ليست 
فرنسا، وال هولندا، وال أي بلد 

آخر. وفي صورة ثالثة، عرضت 
قناة التاسعة الخاصة كاميرا 
خفية اجتماعية حملت معها 

دالالت كبيرة تجيب عن املثالني 
 تقّمص 

ً
السابقني، وتظهر ممثال

دور يهودي تونسي دخل 
إحدى املقاهي لطلب قهوة كأي 

مواطن عادي، ولكن صاحب 
املقهى، املمثل أيضًا، رفض 

تقديم القهوة ليهودي، وجاءت 
ردود فعل املواطنني التونسيني، 

أكثر وعيًا من نخبهم، حيث 
رفضوا الخلط بني اليهودية 

والصهيونية، مؤكدين في كل 
مرة أنهم يرفضون أي ممارسة 

عنصرية، رغم الكره املعروف 
ألي تونسي تجاه إسرائيل. 
تبنّي ردود الفعل التونسية 

التي رصدتها كل مواقع 
التواصل االجتماعي، أن غالبية 
التونسيني أصبحوا يشعرون 

بأنهم أقلية أحيانًا، إزاء سيطرة 
فكرة حرية تستبيح فيها 

أقلية مشاعر شعب تراكمت 
 ،

ّ
من قرون، بفعل فاعل متخف
أو معلوم. غير أن هذه األفكار 

التي تحاول أن تتسلل في 
كل مرة، تجد أمامها وعيًا 

دقيقًا، ال يتنازل عن تسامحه 
مطلقًا، ولكنه يرفض أن 

تتفّسخ شخصيته التي بناها 
منذ أجيال. وال يختلف األمر 
سياسيًا، فاألغلبية الحزبية 

في البرملان، ترضخ في كثير 
من األحيان لصوت األقلية، 

وتخاف رد فعلها إزاء أي 
مبادرة، وتسعى للحفاظ على 
توازن هش يسير على خيط 
رفيع للغاية، ولكن التونسيني 

مدعوون، إذا انتهت مهلة التدرب 
على الديمقراطية، أن يحسموا 
أمرهم: ديمقراطية األغلبية أم 

دكتاتورية األقلية؟

للحديث 
تتمة

دكتاتورية 
األقلية

متابعة

ما بعد الحدث بعيوننا

ــيــــون بـــاملـــئـــات للحج  ــرانــ ــد الـــــــزوار اإليــ ــوافــ وتــ
إلــــى هــــذا املـــكـــان، وبــــــدأوا يــشــتــرون األراضــــي 
والعقارات املحيطة بالقبر، ويقيمون الفنادق 
واألســـــــواق فــيــهــا. وفــــي الـــعـــام 2003، أقـــامـــوا 
حــســيــنــيــة ضــخــمــة عـــلـــى الـــقـــبـــر بـــاســـم مــقــام 
الــســيــدة ســكــيــنــة، وحــظــي هـــذا املــقــام الــجــديــد 
اإليــرانــيــة، ومنهم  الشخصيات  كــبــار  بــزيــارة 
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق، مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد، خالل زيارته لدمشق مطلع 2006، قبل 
املنطقة،  على  املــعــارضــة  مقاتلو  يستولي  أن 
وينهوا هذه األعمال، أخيرًا. ويشير ناشطون 
الــرازي  بساتني  منطقة  تفريغ  إلــى  ميدانيون 
ــي مــنــطــقــة املــــــزة بـــدمـــشـــق وقــــــرب الـــســـفـــارة  فــ
اإليرانية بالكامل، فيما تجري عمليات شراء 

مشبوهة في ركن الدين بدمشق. 

مقامات ومراكز دينية
ــام، يـــتـــوزع املــنــتــمــون إلــــى املــذهــب  ــ وبــشــكــل عـ
الــشــيــعــي فـــي دمـــشـــق بــأحــيــاء رئــيــســيــة عـــدة، 
ــــني، وهـــو مـــن أكــبــر تجمعاتهم  مــثــل حـــي األمـ
وفـــيـــه أكـــثـــر فــعــالــيــاتــهــم، ويـــضـــم الـــعـــديـــد من 
املراكز الدينية الشيعية، وحي جعفر الصادق 
)الـــجـــورة(، وفــيــه نــحــو 10 آالف نــســمــة، ويقع 
بــالــقــرب مـــن حـــي األمــــني شـــرق مــقــام الــســيــدة 
رقــــيــــة، وفــــيــــه حــســيــنــيــة ومـــســـجـــد كـــبـــيـــر هــو 
ــضــاف إلى 

ُ
الــصــادق. وت مسجد اإلمـــام جعفر 

ــدارس وجــمــعــيــات ومــنــتــديــات خاصة  ذلـــك، مــ
بالطائفة، وكال التجمعني السابقني يقعان في 

منطقة القيمرية داخل سور دمشق.
وحي زين العابدين )زقاق املحكمة في منطقة 
الــصــالــحــيــة(، الـــذي يضم عـــددًا ال يستهان به 
مـــن الــشــيــعــة، يــقــع عــلــى ســفــح جــبــل قــاســيــون 
الصالحية،  وحـــوش  وحسينة،  مسجد  وفــيــه 
وهي بلدة صغيرة في الغوطة الشرقية وفيها 
 عن وجود عدد كبير 

ً
مسجد وحسينية، فضال

من الشيعة العراقيني في منطقة السيدة زينب، 
والــحــوزات  الحسينيات  مــن  الكثير  وحــولــهــا 
ويالحظ  الشيعية.  املــراجــع  ومكاتب  العلمية 
أن الشيعة الذين وفدوا إلى دمشق من بعلبك 
)شرق لبنان( أو من جبل عامل )جنوب لبنان( 
سكنوا في الصالحية، شمالي دمشق، أو في 

الجزماتية في امليدان، جنوبي دمشق.
والـــواقـــع أن مــجــمــل املــنــاطــق الــتــي وفـــد إليها 
الشيعة فــي الــســنــوات والــعــقــود املــاضــيــة، هي 
ــود تــاريــخــي  ــ  مـــنـــاطـــق ســـنـــيـــة، وال وجــ

ً
ــال ــ أصــ

لــلــشــيــعــة فــيــهــا، حــيــث مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب 
كانت بــاألصــل قرية سنية تدعى »الــســت« أو 
قبر الست، لكنها تحولت، تدريجيًا، إلى أكبر 
مركز للشيعة في سورية. يقطن هذه املنطقة 
عـــشـــرات اآلالف مـــن اإليـــرانـــيـــني والــعــراقــيــني 
وشيعة لبنان والخليج، وفيها أكبر حوزة في 

العالم بعد النجف )العراق( وقم )إيران(.

مــن الــســوق األثـــري، وتسبب ضيق الــشــوارع 
في السوق القديم بتأخر وصول فرق اإلطفاء 

وإعاقة عملها.
تــطــابــقــت الــــروايــــات عــلــى أن الــحــريــق انــدلــع 
ــًا بــعــد  ــبـــاحـ ــة صـ ــادســ ــســ حــــوالــــى الــــســــاعــــة الــ
السوق  مــن  مشاهدة سحب دخــان تتصاعد 
املحالت كانت مغلقة، يوم  أن  القديمة، علمًا 
الــجــمــعــة، فــيــمــا تــنــقــطــع الــحــركــة فـــي الــســوق 

مــســاًء. ونقلت  التاسعة  الساعة  مــن  اعــتــبــارًا 
فــي دمشق«  هـــاون  »يــومــيــات قذيفة  صفحة 
عــن شــهــود عــيــان قولهم إن الــحــريــق بــدأ في 
محل قنوص ثم امتد إلى املحالت املجاورة، 
مكان  ويبعد  ملتصقة.  املــحــالت  أغلب  حيث 
الحريق عن الجامع األموي حوالي سبعمائة 
مـــتـــر، وعــــن ســــوق املــســكــيــة حـــوالـــي خمسني 
مــتــرًا، وعـــن قلعة دمــشــق مــن الــخــلــف حــوالــي 

آخــرون،  وُجــرح  مدنيين  ثمانية  ُقتل 
الحربي،  الطيران  نفذها  بغارة  أمس، 
في حي الصاخور بمدينة حلب، فيما 
ُقتل آخرون بهجمات مماثلة، طاولت 
أحياء أخرى تسيطر عليها المعارضة 
مدير  ــال  وق المدينة.  في  السورية 
»مركز حماة اإلعالمي«، يزن شهداوي، 
لـ»العربي الجديد«، إن »خمسة مدنيين 
من عائلة واحدة، معظمهم أطفال، 
قتلوا اليوم )أمس(، في قصف للطيران 
التي  العقيربات«،  بلدة  على  السوري 
بريف  »داعش«  تنظيم  عليها  يسيطر 

حماة الشرقي.

قتلى بغارات 
النظام في حلب

تصّد 
المعارضة 

كل محاوالت 
النظام للتقدم 
نحو التلة )علي 

الحفاوي/
األناضول(
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)Getty/يرفض التجار بيع محالتهم في السوق )كاوه كاظمي

  شرق
      غرب

أوباما يستبعد »المنطقة 
اآلمنة« في سورية  

ــــس األمـــــيـــــركـــــي بــــــــاراك  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
أوبــامــا )الــصــورة(، أمــس األحــد، إنه 
»سيكون من الصعب للغاية تخّيل 
نجاح ما يطلق عليها منطقة آمنة 
في سورية من دون التزام عسكري 
كبير«. وأشار أوباما، خالل مؤتمر 
صــحــافــي مـــع املــســتــشــارة األملــانــيــة 
ـــه »ال يتعلق 

ّ
أن أنجيال مــيــركــل، إلــى 

ــة مــنــطــقــة  ــ ــامـ ــ ــإقـ ــ األمــــــــــر الــــــخــــــاص بـ
آمــنــة فــي أراض ســوريــة بــاعــتــراض 
أيــديــولــوجــي مــن جهتي، وال عالقة 
لــــألمــــر بــــعــــدم رغـــبـــتـــي فـــــي تــقــديــم 
املـــســـاعـــدة وحــمــايــة عــــدد كــبــيــر من 
األشخاص، بل األمر يتعلق بظروف 
ذلــك«.  تحقيق  كيفية  بــشــأن  عملية 
ــددًا مــــن األســئــلــة  ــ ــا عــ ــرح أوبــــامــ ــ وطــ
بخصوص مثل هذه املنطقة، بينها 
البلد الذي يمكنه »وضع عدد كبير 

من القوات البرية داخل سورية«.
)رويترز(

تركيا: جرحى جدد 
بقصف على كلّيس

ســقــطــت قــذيــفــتــا »كـــاتـــيـــوشـــا« على 
ـــيـــس الـــتـــركـــيـــة، مــــا أدى 

ّ
ــل ــنـــة كـ مـــديـ

إلــــى جــــرح 16 شــخــصــًا، مـــن بينهم 
أتــــــراك، و6 مــواطــنــني  10 مــواطــنــني 
سوريني. واعتقلت الشرطة عددًا من 
التوجه  حاولوا  الذين  املتظاهرين، 
الــواليــة لالحتجاج على  إلــى مبنى 
القذائف. وسقطت إحدى القذيفتني 
عــلــى ســقــف أحــــد املــــنــــازل، فـــي حي 
أوكجوالر في املدينة، بينما سقطت 
الثانية في أرض فارغة، ما أدى إلى 
إصابة 16 شخصًا بجروح بسيطة. 
التركية  املدفعية  بــدأت  املقابل،  فــي 
ــدود بــتــوجــيــه  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــرابــــطــ املــ
ضربات إلى املناطق التي تم إطالق 
ــقـــذائـــف مــنــهــا فـــي مــنــطــقــة الــبــاب  الـ
الــتــابــعــة ملــحــافــظــة حــلــب الــســوريــة، 

الواقعة تحت سيطرة »داعش«.
)العربي الجديد(

رسالة من أردوغان 
إلى األرمن 

بــعــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــان )الـــــصـــــورة(، رســـالـــة إلــى 
املواطنني األرمــن األتــراك، بمناسبة 
لـــــألحـــــداث   101 الـــــــذكـــــــرى  إحــــــيــــــاء 
ــا األرمـــــــــــــن فـــي  ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـ
 1915 عام  العثمانية  اإلمبراطورية 
األولــى.  العاملية  الحرب  فترة  خــالل 
وقـــال أردوغــــان فــي رســالــتــه، »بعدم 
ــا لـــوظـــيـــفـــتـــهـــا اإلنـــســـانـــيـــة  ــهـ ــالـ ــمـ إهـ
ــدق  ــل صــ ــكــ ــا بــ ــتــــهــ وكــــــذلــــــك ملــــشــــاركــ
لــــــآالم الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا األرمــــــن، 
تقدم أرض األناضول قبل كل شيء 
فــهــمــًا لـــلـــعـــدالـــة والـــضـــمـــيـــر، وبـــهـــذا 
الــفــهــم ســنــســتــمــر فـــي إحـــيـــاء ذكـــرى 
العثمانيني األرمن، وكذلك سنستمر 
بني  التعايش  بــتــاريــخ  التذكير  فــي 
األرمــــن واألتـــــراك الــــذي يــمــتــد ألكثر 
مـــن ألــــف عــــام، وعــلــيــنــا أال نــتــراجــع 
السالم  إلى  بالوصول  عن جهودنا 
والصداقة في مواجهة أولئك الذين 
الــتــاريــخ، وإبعاد  يــريــدون تسييس 
الشعبني الجارين األرمني والتركي 
ــبــــر نــشــر  بـــعـــضـــهـــمـــا عـــــن بــــعــــض عــ

خطاب الكراهية والعداء«.
)العربي الجديد(

حكومة السراج تتسلّم 
وزارة المواصالت في 

طرابلس
ــاق الــوطــنــي  ــوفــ ــمــت حــكــومــة الــ

ّ
تــســل

أمس  الــســراج،  فائز  برئاسة  الليبية 
في  املــــواصــــالت  وزارة  مــقــر  األحــــــد، 
مها مقر 

ّ
طرابلس، بعد يوم من تسل

فـــي خـــطـــوة إضــافــيــة  أخــــــرى،  وزارة 
نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة. 
ودخـــل محمد عــمــاري، وزيـــر الــدولــة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة املـــدعـــومـــة مــــن األمــــم 
املتحدة، إلى مقر الوزارة، أمس، وتم 
التوقيع على أوراق التسليم. وتحت 
ــــع 

ّ
عــــنــــوان »تـــســـلـــيـــم واســــــتــــــالم«، وق

عــمــاري، وممثل عن  الحكومة  ممثل 
اإلدارة العامة لألمن املركزي وممثل 
محضر  عــلــى  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عـــن 

التسليم. 
)رويترز(



غزة ـ ضياء خليل

ــفـــصـــان أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا حـــركـــتـــا  ــنـ ــــران مـ ــذيـ ــ ــــحـ تـ
»املــقــاومــة اإلســامــيــة« )حـــمـــاس(، و«الــجــهــاد 
ــزة  ــار غـ ــي«، حــــــول اســــتــــمــــرار حــــصــ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
والتضييق على السكان، والتنبيه إلى أنه ال 
يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه اآلن، 
القطاع  إلــى تدهور األوضـــاع في  قد يدفعان 
إلى مواجهة  املحاصر إسرائيليًا، ويتحوالن 
مـــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي. وعــلــى الـــرغـــم من 
وضوح رغبة الحركتني في عدم الذهاب حاليًا 
 األمور 

ّ
إلى مواجهة قريبة مع االحتال، إال أن

إلى  القطاع لتصل  في  تدريجيًا  قد تتدحرج 
حـــــرب، مـــع ضــغــط الـــســـكـــان عــلــى الــحــركــتــني، 
ــظــــروف  ــًا »حــــــمــــــاس«، لـــتـــحـــســـني الــ خـــصـــوصـ
القاسية التي يعانيها مليونا إنسان في غزة.
 مواصلة منع 

ّ
أن أعلنت  وكانت »حماس« قد 

ــال اإلســمــنــت وســيــاســة الخنق واإلغـــاق  إدخـ
 كافة مناحي 

ّ
التي تعيشها غزة، ومحاولة شل

ــــراف  ــم يــعــد مــمــكــنــًا«، داعـــيـــة األطـ الـــحـــيـــاة، »لــ
مسؤولياتها  تحمل  إلــى  والدولية  اإلقليمية 

إزاء تدهور األوضاع.
مع العلم بأن االحتال اإلسرائيلي أوقف بداية 
ــال اإلســمــنــت للمشاريع  الــشــهــر الــحــالــي إدخــ
التضييق  مـــن  وزاد  غــــزة،  بــإعــمــار  الــخــاصــة 
ــص مــن عمليات 

ّ
عــلــى الــســكــان املــدنــيــني، وقــل

منح التصاريح الخاصة للمرضى واملرافقني، 
إلى  الــوصــول  مــن  تهم 

ّ
قل ني على 

ّ
املصل ومنع 

املسجد األقصى في أيام الجمعة.
ويــقــول مــســؤول املــكــتــب اإلعــامــي لـــ«الــجــهــاد 
الجديد«،  لـ«العربي  شهاب  داود  اإلسامي«، 
املسؤولية  يتحمل  اإلسرائيلي  »االحتال   

ّ
إن

التي  الحصار،  تشديد  إجـــراءات  عــن  الكاملة 
قــام بها أخــيــرًا، والــتــي تمثلت بــوقــف توريد 
ــراد مــنــذ أكــثــر من  اإلســمــنــت ومــنــع حــركــة األفــ
 »مــــا يـــقـــوم به 

ّ
شـــهـــريـــن«. ويـــؤكـــد شـــهـــاب أن

يتحّمله   
ّ
أن يــمــكــن  ال  اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــال 

ــن جــــــراء اســـتـــمـــرار  ــي الــــدنــــيــــا، مــ أي شـــعـــب فــ
القطاع  على  املتواصل  اإلسرائيلي  الحصار 
منذ عشر سنوات، وما يقوم به من إجــراءات 
ــالـــب الـــقـــيـــادي فــي  تـــهـــدف لـــتـــشـــديـــده«. ويـــطـ
الدولي  املجتمع  اإلســامــي«،  »الجهاد  حركة 
بـــ«ضــرورة الــتــدخــل والــضــغــط على االحــتــال 
اإلسرائيلي لوقف الحصار، والسماح بحرية 
الـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل وإعــــــــادة إعــــمــــار مــــا جـــرى 
تدميره في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 

القطاع صيف 2014«.
الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي،  يــرى  مــن جهته، 
 »إمـــكـــانـــيـــة ذهـــــاب حــركــتــي 

ّ
طــــال عـــوكـــل، أن

جديدة  ملواجهة  اإلســامــي  والجهاد  حماس 
مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي، مــا يـــزال مشكوكًا 
فيها، بالرغم من اإلجــراءات املشددة املازمة 

للحصار املفروض منذ عشر سنوات«.
 »ما قامت 

ّ
ويقول عوكل لـ »العربي الجديد« إن

به السلطات اإلسرائيلية من إجراءات مشددة 
متعلقة بــوقــف تــوريــد اإلســمــنــت إلــى القطاع 
وعرقلة عملية إعادة اإلعمار التي تشهد حالة 

ر 
ّ
بطء شديد، تسّبب في إلحاق ضرر كبير وأث

تنفيذها، وعلى  يــجــري  الــتــي  املــشــاريــع  على 
كــامــل«. ويعتقد عوكل  االعــمــار بشكل  عملية 
وأكثر جدية  قويًا  »الرسالة تحمل طابعًا   

ّ
أن

بسبب اشتراك حماس والجهاد في إطاقها 
فــي املــرحــلــة الــراهــنــة، رغـــم تــحــفــظ الحركتني 
وصـــعـــوبـــة تــحــمــلــهــمــا نـــتـــائـــج أي مـــواجـــهـــة 
جــديــدة مــع االحــتــال«. ويــؤكــد أن »الحكومة 
ضد  التصعيد  وارد  فــي  ليست  اإلسرائيلية 
الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر مــنــذ عــــام 2006، فـــي ظل 
تصاعد األصوات الدولية الرافضة الستمرار 
الحصار وضرورة وقفه والتخفيف من حدته 

والسماح للغزيني بالتنقل وإعادة اإلعمار«.
ويتوقع عوكل أن »تقوم السلطات اإلسرائيلية 
بسلسلة من الخطوات من أجل التخفيف من 
حــالــة االحــتــقــان والــســمــاح بــإدخــال اإلسمنت 
بــشــكــل مــقــنــن عــن املــرحــلــة الــســابــقــة، مــن أجــل 
ــدم انـــفـــجـــار األوضـــــــاع فـــي املــرحــلــة  ضـــمـــان عــ
ــة الــجــبــهــة  ــزيــ ــاهــ ــل عــــــدم جــ ــ ــــي ظـ ــة، فـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ

الداخلية اإلسرائيلية ملواجهة جديدة«.

■ هل يعني أن كل هذه الحرب والدمار والقتل هي 
فقط من أجل أن نصل لتقاسم؟

أنـــــا أيـــضـــًا أريــــــد أن أســــــــأل: تـــقـــاســـم بــــني مــن 
ومـــن؟ نــحــن عــنــدمــا نتكلم عــن الــحــوثــيــني في 
سياسي،  كطرف  عنهم  نتحدث  املسألة  هــذه 
والــحــوثــي كــطــرف ســيــاســي غــيــر مــســلــح كــان 
موجودًا منذ البداية وحقه في الشراكة، مثله 
مثل أي طرف يمني، على الرغم من كل الذي 
قـــام بـــه مـــن دمــــار لــلــنــســيــج الــيــمــنــي وإحــــداث 
شرخ لن يندمل في املجتمع. مع ذلك، وحرصًا 
على السام، لم يــدر حتى اللحظة أي حديث 
عن إقصاء، وكــل األطــراف السياسية األخــرى 
تقّر بذلك، لكن الحوثي كطرف سياسي أواًل، 
 لطائفة ولن يقبل أحد بذلك، ولن 

ً
ليس ممثا

نــقــبــل بــالــحــديــث عـــن مــجــمــوعــات جــهــويــة أو 
مجموعات طائفية أو سالية. نحن ال نتحدث 
عــن هــذا األمـــر وكـــأن لدينا مــجــمــوعــات، لذلك 
حــني نــتــحــدث مــع الــحــوثــي كــحــركــة سياسية 
وأن  سياسية،  كحركة  يــعــودوا  أن  يجب  إذن 
يكون األمر واضحًا حيال ذلك. الحوثي ليس 
 
ً
 للزيدية، وال ممثا

ً
 لصعدة، وال ممثا

ً
ممثا

في  التفريعات موجودة  هذه  للهاشمية، ألن 
كل املكونات السياسية.

ــدولـــي، وهــنــاك حديث  ■ أنـــت قــريــب مــن املــجــتــمــع الـ
إال  الكويت  املفاوضون من  بــأال يخرج  عن ضغوط 

باتفاق. ما صحة هذا األمر؟
ــبـــل املــجــتــمــع  ــيـــع، ونــــحــــن قـ ــمـ بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــجـ
الدولي، حريصون على الوصول إلى تسوية 
تـــاريـــخـــيـــة، ال تـــســـويـــة عـــلـــى قــــاعــــدة تــأجــيــل 
االنفجار. املجتمع الدولي بشكل عام حريص 
قـــرارات مجلس األمــن تؤكد على  على اليمن، 
وحدة واستقرار اليمن، وحريص على إيقاف 
الــحــرب ألن لــه تــأثــيــرات إنــســانــيــة كــبــيــرة في 
اليمن. يحاول الجميع القول إن الحرب بدأت 
في 26 مارس/آذار 2015، الحرب بدأت منذ أن 
قرر الحوثيون مهاجمة دماج، ثم التوغل في 
عــمــران، ثــم حــصــار صنعاء وإســقــاط الــدولــة، 
قبل الــتــوّجــه إلــى عـــدن، وقــصــفــوا مــقــّر رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــاســتــخــدام طـــائـــرات الــشــرعــيــة، 
ــامـــت »عـــاصـــفـــة الــــحــــزم«.  ــذا قـ ــ وبـــســـبـــب كــــل هـ
املجتمع الدولي بدوره داعم للشرعية، وداعم 
لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة املــســتــنــدة عــلــى الــقــرار 
األممي 2216. في النهاية فإن الحوار سيكون 
يــمــنــيــًا يــمــنــيــًا، األطــــــــراف الــرئــيــســيــة يــمــنــيــة. 
وتنسيقًا خليجيًا  إسنادًا  هناك  إن  بالتأكيد 
باعتبارنا »خلية واحــدة«، وهناك دعم دولي 

ورغبة في تحقيق السام.

■ أتحدث عن الضغوط، هل هناك ضغوط؟
نعم هناك ضغوط، لكن علينا كطرف رسمي 
نوضح  أن  بمجملها،  العملية  بــهــذه  مــعــنــي 
وأال  وهناك.  هنا  الفجوات  الدولي  للمجتمع 
يتم دفعنا إلى تسوية، قد تقود إلى مواجهات 

أكبر وأشمل.

املــشــاورات، هل تشكيل  إلــى تفاصيل  انتقلنا  ■ لو 
ُيمكن  الخمس،  النقاط  بتنفيذ  املتخصصة  اللجان، 

أن ُيحدث أي تقدم في املسار التفاوضي؟
في  يهمنا  فــمــا  فــنــيــة،  تفاصيل  لكنها  ربــمــا، 
ــة هــــو الــتــطــبــيــق والـــتـــنـــفـــيـــذ. ال ُيــمــكــن  ــدايـ ــبـ الـ
الـــدولـــة، التي  الــقــيــام بــشــيء قــبــل أن نستعيد 
هي الحاضنة، والتي ستضمن لكل األطــراف 
مساواة في التنافس السياسي وفي املشاركة 
فــي بــنــاء الــدولــة. نحن حــريــصــون على جمع 
جميع األطراف على قاعدة مفادها بأن الدولة 
هي من يحتكر الساح، وأن تكون لكل األطراف 
وســائــلــهــا الــســلــمــيــة. أمــــا تــقــنــيــة املــفــاوضــات 
فمسألة بعهدة املبعوث األممي، التي يتناقش 

ُيمكن  ال  مبدئيًا،  املــفــاوض.  فريقنا  مــع  فيها 
القفز على هذه املراحل، وإال لعدنا مرة أخرى 
ع في 21 

ّ
ملرحلة توقيع السلم والشراكة )املوق

سبتمبر/أيلول 2014(، الذي تّم توقيعه حني 
أمسكوا بكل خيوط ومؤسسات الدولة.

■ ماذا عن التقارب الحالي بني الحوثيني والسعودية، 
ــد الـــحـــوثـــيـــني فــي  ــ والـــحـــديـــث اإليـــجـــابـــي لـــرئـــيـــس وفـ

السعودية في حوار له مع صحيفة سعودية؟
هـــنـــاك مــبــالــغــة مـــن قــبــل الــحــوثــيــني فـــي هــذا 
 حجم التسويق ملفردة »العدوان 

ّ
األمر، في ظل

 املواد الدعائية واألناشيد. 
ّ
السعودي« وضخ

ولكن أن يصلوا اليوم إلى القناعة، فأعتقد أن 
نقول  البداية  من  ونحن  إيجابية.  حالة  هــذه 
لليمن  استراتيجي  شريك  هي  السعودية  إن 
األكبر  الحليفة  الدولة  العقود. وهي  مر  على 
والــداعــم االقــتــصــادي األكــبــر لليمن، واملايني 
ومنذ  فيها.  يعملون  اليمنيني  املغتربني  مــن 
ننّبه  إلــى صنعاء ونحن  الحوثيون  أن دخــل 
إلـــى خـــطـــورة الــتــعــاطــي مـــع الــســعــوديــة بتلك 
 اليمنيني. 

ّ
ر من أضــراره بحق

ّ
حذ

ُ
الطريقة، ون

لــكــن هـــل هــــذا الــتــذلــل الــكــبــيــر واملــبــالــغــة، هل 
أن يكونوا  أتــمــنــى  لــكــن  أعــلــم،  هــي تكتيك؟ ال 

صادقني في الوصول إلى هذه القناعة.

أننا لم نسمعها من  اللغة، ولــو تكتيكية، إال  ■ هــذه 
صالح؟

أعــتــقــد أن هــنــاك انــزعــاجــًا مــن الــحــوثــيــني في 
بــــادروا منفردين واتجهوا  الــشــأن، حــني  هــذا 
أن  الجميع  يــدرك  أن  السعودية. وأتمنى  إلــى 
الــيــمــن جــــزء أصــيــل مـــن هــــذه املــنــطــقــة وعــمــق 
ملنظومة  رئيسي  وشــريــك  العربية،  الــجــزيــرة 
على  نبني  نحن  الخليجي.  التعاون  مجلس 
البيان األخير الذي صدر عن اجتماع مجلس 
ــــذي أكــــد عــلــى اتــخــاذ  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـ
خطوات عاجلة في تكامل انضمام اليمن إلى 
املنظومة، وهذا ال ُيمكن أن يتم إال باتفاق كافة 

األطراف في املعادلة في اليمن بهذا األمر.

■ مــنــســوب الــتــفــاؤل كـــان عــالــيــا عقب 
وصـــول لجنة الــتــواصــل والــتــهــدئــة إلــى 
الكويت، قبل أن يبدأ بالخفوت تدريجيا 

مع تأخر االنقالبيني، هل ما زال هناك أمل؟
ــر ســلــبــًا. كـــان الجو  ـ

ّ
بــالــتــأكــيــد، إن مــا جـــرى أث

الــعــام يشير إلــى أن هــذه املـــرة سيكون األمــر 
مختلفًا عن سابقاتها، من خال وجــود عدد 
الــوفــود، ال  التي سبقت مجيء  االتفاقات  من 
سيما اإلطار العام الذي تم التوافق عليه في 
بال السويسرية، الذي حّدد األجندة الواضحة 
لهذه االجتماعات، التي أكدت على املرجعيات 
وآليتها  الخليجية  املبادرة  وهــي:  األساسية 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 
الدولي 2216. لم يعد الحديث في إطاره العام، 
ــار مــن ثـــاث نــقــاط في  ولــكــنــه تــحــّول إلـــى إطــ
ثاث مجموعات. تتحدث األولى عن إجراءات 
القرار  تنفيذ  آليات  عن  والثانية  الثقة،  بناء 
2216، والثالثة لها عاقة باستئناف العملية 
الــســيــاســيــة، وهــــي الـــتـــي ُبـــذلـــت فــيــهــا جــهــود 
كثيرة من قبل املبعوث األممي، إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد. أما عن ارتفاع منسوب التفاؤل، 
فقد كان لسبب استكمال ما بوشر به سابقًا 
ــانــــت هــنــاك  ــًا، وكــ ــقــ وتــــــّم الــــتــــوافــــق عــلــيــه الحــ
تــأكــيــدات مــن خــال املــبــعــوث األمــمــي باتجاه 
نجاح الحوار. الحركات األخيرة التي قام بها 
االنــقــابــيــون مــن تــأخــر وتــركــيــز عــلــى قضايا 
جانبية قد أثرت، لكنني ال أريد أن أفقد األمل. 

■ من أين؟ هل من الشراكة التي يدور الحديث عنها 
اآلن؟

الشراكة  من قضية  أكبر  اليمن  إشكالية  اآلن 
مـــع الــحــوثــيــني، وال يــمــكــن تـــصـــور أن الــيــمــن 

أحمد عوض 
مشاورات تراوح مكانهابن مبارك

على وقع اتساع الحرب ضد »القاعدة« في المناطق 
اليمنية الجنوبية، تبدو المشاورات بطيئة في الكويت، 

مع استمرار النقاش حول تراتبية النقاط الخمس

يكشف السفير اليمني 
في واشنطن، عضو 

فريق االستشاريين 
والخبراء المصاحبين 

للفريق الحكومي 
للمشاورات في الكويت، 
أحمد عوض بن مبارك، 

عن وجود ضغوط 
دولية إلنجاح المحادثات

هناك انزعاج من رجال 
صالح إزاء الحوثيين 

على خلفية انفتاحهم 
على السعودية

سيطر الجيش على 
مطار المكال واتجه 

صوب المدينة

لواء التشغيل حّدد 
توقيت تنفيذ محاولة اغتيال 

محمد الضيف

نحاول توضيح 
الفجوات كي ال يتم دفعنا 
إلى تسوية قد تقود إلى 

مواجهات أكبر
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»لواء التشغيل«... بنك أهداف إسرائيل في اإلقليمتحذيرات حصار غزة: االنفجار حتمي

وال  لبنان،  وليست  العراق،  »ليست  اليمن  أن  مبارك  بن  عوض  أحمد  يرى 
مجموعات  أساس  على  قائم  اليمن  في  تقسيم  هناك  يكون  أن  يُمكن 
أن  على  بن مبارك  ساللية«. ويشدد  أو  أو مجموهات طائفية  جهوية 
»أهم ما استطعنا أن نحافظ عليه خالل الفترة الماضية، هو حصر الصراع 
بين شرعية وانقالبيين، رغم كل المحاوالت التي تّمت، وحتى أن عمليات 

التحالف حافظت على عناوين هذا الصراع، بين دولة وانقالبيين«.

لسنا العراق وال لبنان

كله والــدولــة في جهة والطرف االنقابي في 
جهة أخرى، واملطلوب تقاسم الكعكة فقط. إن 
األمــر، نبدو حينها وكأننا  انسقنا وراء هذا 
لم نتعلم من درس 2012، الذي أعتقد أن أكبر 
الـــدرس، هما  هــذا  فــي  استراتيجيني  خطأين 
الــقــبــول بــبــقــاء عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح ممسكًا 
لـ«املؤتمر  رئاسته  من خال  اللعبة،  بخيوط 
ــام« بــكــل مـــا يــمــلــكــه مـــن أمــــوال  ــعــ الــشــعــبــي الــ
ــات، والـــثـــانـــي إعـــطـــاء مـــيـــزة ســيــاســيــة  وعــــاقــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــائــــدي مـــســـلـــح، لــــاســ ــقــ لــــطــــرف عــ
هناك  تكون  أن  دون  مــن  السياسية،  العملية 
بالساح.  وبــقــي ممسكًا  الــتــزامــات عليه،  أيــة 
بــالــتــالــي كـــان هـــذا الـــطـــرف يــقــاتــل فـــي دمـــاج، 
الشوارع  في  ويتظاهر  صنعاء،  في  ويحاور 

في وقــٍت واحــد. أعتقد أن هذه قضايا مهمة، 
ــرنــا 

ّ
ــادم، عــلــمــًا بــأنــنــا أخ ــ ومــقــدمــة النــفــجــار قـ

االنفجار منذ عام 2011 إلى عام 2015. أعتقد 
أن هذه من الدروس السياسية التي يجب أن 

م منها.
ّ
نتعل

عادل األحمدي

ــال  ــمــ ــنـــت الـــــخـــــافـــــات حــــــــول جـــــــــدول أعــ ــمـ ــيـ هـ
تثبيت  اليمنية، ومتعلقات  السام  مشاورات 
وقــف إطـــاق الــنــار، فــي جلسات الــيــوم الــرابــع 
ــبـــدو املــــحــــادثــــات مـــهـــددة  ــتـ ــلـــى الــــتــــوالــــي، لـ عـ
ــول ذات  ــ بـــاســـتـــمـــرارهـــا فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة حـ
العمليات  توسعت  فيما  الخافية،  املواضيع 
املكا  مدينة  صــوب  شرقًا  الجوية  العسكرية 
تمّكنت  إذ  »الــقــاعــدة«،  تنظيم  مــن  لتحريرها 
الـــقـــوات الــشــرعــيــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــطــار 
املدينة. سياسيًا، كشفت مصادر يمنية مرافقة 
ــارك فــــي املـــفـــاوضـــات  ــشــ لـــلـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي املــ
الصباحية  »الجلسة  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
إلــى تقرير  صصت لاستماع 

ُ
أمــس األحـــد، خ

حول خروق الهدنة. وفي هذا الصدد، تحدث 
الــجــانــب الــحــكــومــي عــن رصـــد 127 خــرقــًا من 
الله )الحوثيني(  قبل مسلحي جماعة أنصار 
ــــني لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــوالـ ــ واملـ
صالح يوم السبت، منها 50 خرقًا في الجوف 
و38 في مأرب و27 في تعز و11 في البيضاء 
وخمسة خروق في محافظة شبوة، في املقابل 
حــلــقــت مـــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــعـــديـــد مــن 
العاصمة صنعاء  ومنها  اليمنية  املحافظات 
ــة«. وشــهــد  مـــن دون تــســجــيــل ضـــربـــات جــــويــ
الــيــومــان املــاضــيــان تــحــواًل نسبيًا فــي مسار 
االعتراضات املقدمة، إذ بدا واضحًا أن الطرف 
النقاط  حــول  برؤيته  تمسكًا  أكثر  الحكومي 
ــاق  ــفــ الـــخـــمـــس لـــلـــمـــحـــادثـــات بـــالـــتـــرتـــيـــب )االتــ
عــلــى إجــــــــراءات أمــنــيــة انــتــقــالــيــة وانــســحــاب 
ــلـــحـــة، وتـــســـلـــيـــم األســـلـــحـــة  املـــجـــمـــوعـــات املـــسـ
الثقيلة واملتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات 
ــــوار ســيــاســي جــامــع،  الــــدولــــة، واســتــئــنــاف حـ
واملعتقلني(،  للسجناء  خاصة  لجنة  وإنــشــاء 
ــذلــــك مـــوقـــفـــه مــــن تــقــســيــم املـــشـــاركـــني إلـــى  وكــ

لجنتني.  
ــدد اســــتــــمــــرار الـــتـــبـــايـــن حـــــول الــقــضــايــا  ــهــ ويــ
ــة لــلــنــقــاش وتـــراتـــيـــبـــة أولـــويـــاتـــهـــا،  ــيـ األســـاسـ
استكمال املــحــادثــات مــن عــدمــه، مــا لــم يحدث 
اخـــتـــراق مــفــاجــئ أو تــتــدخــل ضــغــوط دولــيــة 
لفرض صيغة تحقق الحّد األدنــى من القبول 
الثالث  اليوم  أن جلسات  علمًا  الطرفني،  لــدى 
توصلت إلى تأليف لجنة من اثنني، أحدهما 
عــن وفـــد الــحــكــومــة وهـــو نــائــب رئــيــس الــوفــد، 
عبدالعزيز جباري، واآلخــر نائب رئيس وفد 
الحوثيني، مــهــدي املــشــاط، وتــكــاد تــكــون هذه 
أمــس،  ظهر  حتى  العملي  التقدم  هــي  اللجنة 
مع تراجع واضح في وتيرة الخروق امليدانية.

ميدانيًا، سيطرت القوات الشرعية على مطار 
ــنـــة، مـــركـــز مــحــافــظــة  املـــكـــا وتــتــجــه إلــــى املـــديـ
حـــضـــرمـــوت، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــديــنــة زنــجــبــار 
مركز محافظة أبــني. وذلــك في تحّرك مــزدوج 
يــســتــهــدف أبـــرز املـــدن الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
التنظيم جنوب وشرق الباد، فيما تصاعدت 
وتيرة الضربات الجوية التي تشنها مقاتات 
ُيــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي ضد 

مسلحي تنظيم »القاعدة«.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــــدت مـ فـ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــــقــــوات الــشــرعــيــة  لـ

ومـــراكـــز أخــــرى فـــي مــديــنــتــي املــكــا والــشــحــر، 
وســـط أنـــبـــاء عـــن ســقــوط الــعــديــد مـــن القتلى 
والــجــرحــى مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم جــــراء هــذه 
الضربات«. وجاءت الغارات الجوية بالتزامن 
قــيــادات  مــع وســاطــات محلية تسعى إلقــنــاع 
الــتــنــظــيــم بــاالنــســحــاب الــســلــمــي مـــن املــديــنــة، 
وتحركات بقوات عسكرية على األرض مؤلفة 
إنها مقدمة  املــدرعــة، قيل  اآلليات  من عشرات 
مــن الــتــحــالــف ومــدعــومــة بــجــنــود يمنيني من 
عّد املكا، املدينة 

ُ
أبناء محافظة حضرموت. وت

الــواقــعــة تحت سيطرة »الــقــاعــدة« منذ  األهـــم 
التنظيم قوانينه  أقـــام  عـــام، وفــيــهــا  أكــثــر مــن 
ــــدوالرات مــن عوائد  الــخــاصــة وربـــح مــايــني الـ
ــأ الـــبـــحـــري لــلــمــديــنــة ومــخــتــلــف  تــشــغــيــل املـــرفـ

الوارادت ومبيعات النفط.

الشعبية«  و«المقاومة  اليمنية  الحكومية  القوات  حملة  تواصل 
زنجبار،  مدينة  باتجاه  الجوية،  العربي  التحالف  بغارات  المدعومين 
منذ  اليمنية،  القوات  وتمكنت  »القاعدة«.  تنظيم  من  لتحريرها 
أيام، من التقدم إلى أطرافها والسيطرة على الخط الساحلي، فيما 
تقول مصادر محلية إن عشرات من مسلحي التنظيم سقطوا بين 

قتيل وجريح، جراء مواجهات وضربات جوية.

عملية تحرير زنجبار

صالح النعامي

ــفــــاض فـــيـــه قــــــــادة بـــــــــــارزون فــي  ــتــ فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اســ
»أمــــان« إليضاح  اإلســرائــيــلــيــة  العسكرية  االســتــخــبــارات 
حجم التحديات االستراتيجية اإلقليمية التي تواجه تل 
ن لواًء 

ّ
، تبنّي أن الجيش اإلسرائيلي قد دش

ً
أبيب مستقبا

يتوجب  الــتــي  األهــــداف  تحديد  تقتضي مهمته  خــاصــًا، 
ضربها في كل من سورية، ولبنان، وسيناء )شرق مصر( 
وغــزة، وغيرها من املناطق التي يمكن أن تشكل مصدر 

تهديد على األمن اإلسرائيلي.
 تحقيق نشره موقع »واال« اإلخباري، قبل يومني، 

ّ
ويــدل

على أن »الــلــواء« الــذي يطلق عليه اســم »لــواء التشغيل« 
مسؤول عن تصميم بنك األهــداف التي يتوجب ضربها 
 عـــن أنــــه مـــفـــّوض بــتــحــديــد تــوقــيــت 

ً
ــم، فـــضـــا ــيـ ــلـ فـــي اإلقـ

ــّده  االســتــهــداف ووســيــلــتــه. وبــحــســب الــتــحــقــيــق الــــذي أعـ
»لواء  أن  أمير بوحبوط، تبني  للموقع،  العسكري  املعلق 
الــتــشــغــيــل« الـــــذي يـــتـــرأســـه ضـــابـــط بــرتــبــة عــمــيــد، تمت 
اإلشــارة إلــى الحرف األول من اسمه »ك«، مسؤول أيضًا 
عن تحديد أولويات الجهد الحربي اإلسرائيلي سواء في 
الحروب والحمات العسكرية أو في الفترات التي تفصل 

بينها، بناًء على تقدير مستويات التهديد.
 »لواء التشغيل 

ّ
وينقل بوحبوط عن العميد »ك« قوله إن

هــو مــن يــقــرر الــوقــت الـــذي تتم فيه تصفية األمـــني العام 
لحزب الله حسن نصر الله في ملجأه«، مشيرًا إلى أن هذا 
اللواء هو الذي حدد توقيت تنفيذ محاولة تصفية القائد 
الــعــام لـــ«كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام«، الــجــنــاح العسكري 
لــحــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة »حـــمـــاس«، محمد الضيف، 
خال الحرب األخيرة على قطاع غــزة. ويشير بوحبوط 
إلى أن »لــواء التشغيل« الــذي يتبع شعبة االستخبارات 
العسكرية مسؤول أيضًا عن التنسيق بني كل من ألوية 
الصفوة فــي ســاح املــشــاة وســاح الجو مــن جهة، وبني 
األجـــهـــزة االســتــخــبــاريــة املــســؤولــة عــن جــمــع املــعــلــومــات 
»لواء  أن  إلى  االستخبارية وتحليلها. ويشير بوحبوط 

يتوجب  التي  االستخبارية  املعلومات  يحدد  التشغيل« 
الحصول عليها لتنفيذ العمليات العسكرية ويطلب من 

االستخبارات توفيرها. 
التشغيل« يعّد املسؤول  »لــواء  أن  التحقيق عن  ويكشف 
يتوجب  التي  النفسية  الحرب  طابع ووسائل  عن  أيضًا 
شنها على »العدو« أثناء الحروب. ويشير هذا التحقيق 
إلــى أنــه بــنــاًء على توصيات »الــلــواء« تــم إنـــزال املناشير 
 
ً
على الغزيني في قطاع غزة أثناء الحرب األخيرة فضا
عـــن أن الــعــمــيــد »ك« هـــو مـــن أمــــر بـــاخـــتـــراق بـــث وســائــل 
اإلعام الفلسطينية لنقل رسائل إسرائيل بشكل مباشر 

للجمهور الفلسطيني.
ــواء األبـــحـــاث« فـــي شعبة  ــ فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــكــشــف »لـ
االستخبارات العسكرية عن خارطة التهديدات اإلقليمية 
الــتــي تــواجــه إســرائــيــل حــالــيــًا، والــتــي يمكن أن تــبــرز في 

املستقبل. وفي مقابلة نشرتها صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
قبل يومني، أجراها معهم املعلق العسكري يوآف ليمور، 
قــّدم أربــعــة مــن قــادة »لـــواء األبــحــاث« تقديرًا استخباريًا 
أشاروا فيه إلى املخاطر والفرص االستراتيجية، ال سيما 
املــحــتــلــة، وســـوريـــة، ولــبــنــان.  الفلسطينية  ــــي  فــي األراضـ
باإلقليم  تعصف  التي  التحوالت  فــإن  التقدير،  وبحسب 

تتسم بحالة من »انعدام اليقني.
ويـــوضـــح الــتــقــديــر أن اإلجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا مصر 
السيسي ضد  الفتاح  الرئيس املصري عبد  بعد صعود 
الــتــي تستخدمها حــركــة »حـــمـــاس« فــي تهريب  األنـــفـــاق 
الساح، جعل الحركة تعتمد بشكل رئيسي، حاليًا، على 
إدراك حركة  أن  إلـــى  الــتــقــديــر  ويــلــفــت  املــحــلــي.  التصنيع 
»حماس« حجم وصعوبة الضائقة التي يعيشها األهالي 
في قطاع غزة يجعلها غير راغبة في مواجهة جديدة مع 

إسرائيل.
لة في 

ّ
ويحذر التقدير من الولوج إلى استنتاجات مضل

إذ  الغربية،  الضفة  فــي  العمليات  عــدد  انخفاض  أعــقــاب 
ــاع قــد تنفجر مــن جــديــد، وعــلــى نــطــاق واســع،  إن األوضــ
ــه، تــفــجــرت مــوجــة  ــ وغــيــر مــتــوقــع. وبــحــســب الــتــقــديــر ذاتـ
جديد،  جيل  والدة  نــتــاج  الغربية  الضفة  فــي  العمليات 
»هذا جيل يركل كل شيء؛ يركل السلطة، يركل إسرائيل، 
ويركل جيل اآلباء، ويركل املنظمات«. ووفقًا لهذا التقدير 
االســتــخــبــاري، فإنه مــن الصعب توقع مــآالت األمـــور في 
سورية، على اعتبار أن »اإلنجازات« التي حققها الجيش 

السوري، أخيرًا، تمت بفضل التدخل الروسي واإليراني.
ويشير التقدير إلى أنه يتواجد في سورية حاليًا 10 آالف 
مقاتل من املليشيات، إلى جانب 1500 مقاتل إيراني، و7 
الــلــه. ويلفت التقدير إلــى أن حزب  آالف مقاتل مــن حــزب 
تل حتى 

ُ
ق إذ  السورية ثمنًا باهظًا،  الحرب  دفــع في  الله 

اآلن نــحــو 1.300 مــن عــنــاصــره وجـــرح 10 آالف آخــريــن، 
مشيرًا إلى أن الحركات الجهادية املتواجدة في سورية ال 
م األولويات وليس 

ّ
تستهدف إسرائيل، حاليًا، بسبب سل

بسبب انعدام الدافع لذلك.

ُتترجم إسرائيل هاجسها إزاء 
دول المنطقة العربية التي تشّكل 

تهديدًا ألمنها، من خالل »لواء التشغيل« 
الذي تقتضي أبرز مهامه وضع 

بنك األهداف

تقرير صحافي

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ال يــبــدو أن الــهــّبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي انــطــلــقــت فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
انتهاكاته،  اإلسرائيلي  االحــتــال   مواصلة 

ّ
ظــل فــي  قريبة،  نهاية  إلــى  املــاضــي، 

ضــد الفلسطينيني وحــصــاره قــطــاع غــزة مــن جهة أخـــرى، مــع ارتــفــاع أصــوات 
املقاومة في مختلف املناطق الفلسطينية. في هذا السياق، دعت حركة »الجهاد 
اإلسامي«، إلى »ضرورة تصعيد املقاومة في الضفة الغربية والقدس املحتلة 
فـــي وجـــه االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أســـر للجنود 
الــذيــن يــعــانــون من  بــــآالف األســــرى الفلسطينيني  واملــســتــوطــنــني ومــبــادلــتــهــم 
املمارسات اإلسرائيلية«. وأكد القيادي في الجهاد، أحمد املدلل، في كلمة على 
هامش وقفة تضامنية نظمتها الحركة لدعم األسرى املضربني عن الطعام، أن 
لتحرير  الوحيد  الطريق  هي  واملستوطنني،  الجنود  وخطف  األســر  »عمليات 
األسرى«. ورفع املشاركون في الفعالية صورًا لألسير املضرب عن الطعام منذ 
املؤسسات  طالب 

ُ
ت إلــى الفتات وشــعــارات  53 يومًا، سامي جــنــازرة، باإلضافة 

الدولية بـ«ضرورة التحّرك لوقف املمارسات اإلسرائيلية بحق األسرى، ووقف 
يــواصــل اختراقه  املــدلــل على أن »االحــتــال  سياسة االعــتــقــال اإلداري«. وشـــّدد 
املتواصل التفاقيات جنيف املختلفة، التي كفلت حقوق وحريات األسرى، كما 
يواصل فرض االعتقال اإلداري بحق الكثير من الكوادر والنشطاء الفلسطينيني، 
ى املجاالت الرياضية واإلعامية وغيرها«. وأشار القيادي في »الجهاد 

ّ
في شت

اإلسامي« إلى »معاناة مئات األسرى املرضى في السجون اإلسرائيلية، والذين 
 

ّ
يعانون مــن اإلهــمــال الطبي املتعمد وعــدم وجــود رعــايــة طبية كافية، فــي ظل

استمرار حالة الصمت من قبل املؤسسات الحقوقية واألممية«.
للقيام بواجبها  التدخل  بـــ«ضــرورة  اإلنــســان  املــدلــل مؤسسات حقوق  وطــالــب 
الفلسطينيني  األســـرى  بحق  اإلســرائــيــلــيــة  املــمــارســات  وفــضــح  ومسؤولياتها 
داخل السجون، واألوضاع السيئة من تعذيب وإهمال وعزل يصل إلى سنوات 
والــفــوري لوقف سياسة  السريع  »التدخل  إلــى  الدولي  املجتمع  طويلة«. ودعــا 
الغربية والقدس  الفلسطينية في الضفة  الكوادر  االعتقال اإلداري بحق مئات 
املحتلة، من دون وجــود أي تهم حقيقية والتذّرع بوجود ملف ســري، من دون 

اإلفصاح عن طبيعة هذا امللف«.
ولفت إلــى »قيام االحــتــال اإلسرائيلي في اآلونــة األخــيــرة باعتقال العديد من 
الكوادر الصحافية في مدن الضفة الغربية والقدس املحتلة تحت ذرائع مختلفة، 
في ظل فشله املتواصل بالسيطرة أو إيقاف انتفاضة القدس املتواصلة لشهرها 
السادس على التوالي«. كما أكد املدلل أن »انتفاضة القدس متواصلة في الضفة 
الغربية، على الرغم من كل املحاوالت الرامية لوقفها والسيطرة عليها من قبل 
انتفاضته في وجه  الفلسطيني سيواصل  أن »الشعب  االحتال«، مشددًا على 

االحتال حتى طرده من كامل األراضي الفلسطينية«.

الحدث

ال يعتقد بن مبارك أن هناك خالفات 
الحوثيين وصالح، رغم معرفته  بين 
الطرفين.  بين  بوجود تمايزات كبيرة 
»هناك  الموضوع  هذا  عن  ويقول 
الشعبي،  المؤتمر  قواعد  من  كثير 
الحوثيين،  مع  مواجهات  تخوض 
وحلقته  صــالــح  لكن  وبــالــعــكــس، 
الخندق نفسه  الضيقة يقفون في 
أن  يحاوالن  تكتيكيًا  الحوثيين.  مع 
يلعبان لكنهما بالتأكيد على مسافة 

متقاربة«.

ال خالفات بين 
صالح والحوثي

املكا،  السيطرة على مطار  من  تمكنت 
 مــقــاتــات حــربــيــة نــفــذت غـــارات 

ّ
كــمــا أن

مــكــثــفــة ضــــد أهـــــــداف فــــي مـــيـــنـــاء املــكــا 
والــقــصــر الــجــمــهــوري ومـــقـــر املــؤســســة 
الــحــســبــة،  الــيــمــنــيــة ودار  االقـــتـــصـــاديـــة 
ــعــــروف  ــيـــســـي لــلــتــنــظــيــم، املــ ــرئـ ــر الـ ــقــ املــ
ــرات  ــ ــقـ ــ ــار الــــشــــريــــعــــة، ومـ ــ ــــصــ ــم أنــ ــ ــاسـ ــ بـ

أجراه غمدان اليوسفي
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ضغوط دولية إلنجاح مشاورات الكويت

أحمد عوض بن مبارك: إشكالية اليمن أكبر من قضية الشراكة مع الحوثيين )محمد حويس/فرانس برس(

عاد االحتالل لمنع إدخال اإلسمنت إلى القطاع منذ مطلع الشهر الحالي )محمد عبد/فرانس برس(

»الجهاد« تدعو إلى أسر 
جنود ومستوطنين

  شرق
      غرب

أحمد بن دغر: 
كل الوسائل إلنهاء الحرب

ــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي أحــمــد  أكــ
ــــن دغــــــر )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  عـــبـــيـــد بـ
األحد، أن »األزمــة في اليمن ال يمكن 
ها إال عبر املشاورات السياسية، 

ّ
حل

الــصــراع  األفــضــل إلنــهــاء  باعتبارها 
ــفــتــه 

ّ
ــا خــل ــار مــ ــمــ والـــتـــوجـــه نـــحـــو إعــ

املليشيا االنقابية من دمار وخراب 
فـــي مــخــتــلــف املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة«. 
وقـــال بــن دغــر فــي تصريح لوسائل 
اإلعـــــــام، خــــال زيــــارتــــه إلــــى »مــركــز 
ــال  ــ ــمـ ــ ــاثــــة واألعـ ــك ســـلـــمـــان لــــإغــ ــلــ املــ
اإلنــســانــيــة« بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض، إنـــه »فـــي حـــال تـــم تفويت 
املــشــاورات املنعقدة في دولة  فرصة 
الشرعية  الحكومة  الكويت بني وفد 
واملــخــلــوع  الــحــوثــيــة  املليشيا  ووفـــد 
متاحة  الوسائل  كل  ستكون  صالح 

إلنهاء الحرب العبثية«. 
)العربي الجديد(

قصف تعز متواصل
أفـــــادت وســـائـــل إعــــام بــــأن »أحــيــاء 
ــّرضـــت  ــعـ ســـكـــنـــيـــة بـــمـــديـــنـــة تــــعــــز تـ
مليشيا  مــن  عنيف  لقصف  مــجــددًا 
الـــحـــوثـــي والـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع علي 
ــا تـــعـــّرضـــت  ــمـ ــلــــه صــــالــــح، كـ ــد الــ ــبـ عـ
ــدافـــع  ــاملـ املــــديــــنــــة لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف بـ
ــن قــــــوات الــحــوثــيــني  والــــدبــــابــــات مــ
والـــــرئـــــيـــــس املـــــخـــــلـــــوع، اســــتــــهــــدف 
أحياء سكنية، مما أدى إلى سقوط 
جرحى من املدنيني. ونالت منطقتا 
حــي الــشــمــاســي والــجــبــهــة الشرقية 
الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن هـــذا الــقــصــف، 
وســقــطــت قــذائــف هـــاون ومــضــادات 
الـــطـــائـــرات عــلــى مــســتــشــفــى الــثــورة 

العام، أكبر مستشفيات تعز.
)العربي الجديد(

اعتداءات المستوطنين 
واالحتالل توتّر أجواء 

األقصى
األقصى،  املسجد  فــي  التوتر  يسود 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انــــتــــهــــاء الـــجـــولـــة  عــ
اقــتــحــامــات املستوطنني  األولــــى مــن 
لــلــمــســجــد صـــبـــاح أمـــــس األحـــــــد، إذ 
ــات بــــــاأليــــــدي بــني  ــاكــ ــبــ ــتــ وقــــعــــت اشــ
ــراس املــســجــد وشـــرطـــة االحـــتـــال  ــ حـ
ــدت عـــلـــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي اعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــخــــــاصــــــة، والـ
ــــراس بـــعـــد تــصــديــهــم  ــــحـ ــن الـ عـــــدد مــ
ملجموعات متطرفة من املستوطنني، 
تلمودية وسط  أداء طقوس  حاولت 
صــرخــاتــهــم الــهــســتــيــريــة. وقــــال أحــد 
مــســؤولــي الــحــراســة فــي األقــصــى إن 
بــاحــات  اقــتــحــمــوا  »116 مــســتــوطــنــًا 
األقصى، وتعرضت شرطة االحتال 
لعدد من الحراس بالدفع والضرب، 
في وقت احتج فيه مسؤولو األوقاف 
عـــلـــى مــــمــــارســــات شـــرطـــة االحـــتـــال 

وطالبوها بالتوقف عنها«.
)العربي الجديد(

»التعاون اإلسالمي« تبحث 
احتالل الجوالن غدًا

أعــلــنــت منظمة الــتــعــاون اإلســامــي، 
أنــهــا ستعقد اجتماعًا  ــد،  أمــس األحـ
ـــ«بــــحــــث  طـــــــارئـــــــًا، غــــــــدًا الــــــثــــــاثــــــاء، لــ
التصعيد اإلسرائيلي تجاه الجوالن 
الـــســـوري املــحــتــل«. وذكــــرت املنظمة 
التنفيذية  »اللجنة  أن  لها  بيان  فــي 
اإلســامــي ستعقد  الــتــعــاون  ملنظمة 
اجــتــمــاعــًا اســتــثــنــائــيــًا مــوســعــًا على 
مستوى املندوبني الدائمني الثاثاء 
بمقر األمانة العامة بجدة«. وأشارت 
املنظمة إلى أن االجتماع يأتي بناًء 
ــكــــويــــت، والـــتـــي  ــة الــ ــ ــ عـــلـــى طـــلـــب دولـ
ترأس الــدورة الحالية ملجلس وزراء 
خــــارجــــيــــة املــــنــــظــــمــــة. وأضــــــافــــــت أن 
اتــخــاذ »مــوقــف  االجــتــمــاع سيبحث 
ــلـــدول األعـــضـــاء،  مـــوحـــد وحـــاســـم« لـ
حـــيـــال عــقــد الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــــوالن الــــســــوري  ــجــ ــ ــي الــ ــ اجـــتـــمـــاعـــًا فـ
املــــــحــــــتــــــل، وتــــــصــــــريــــــحــــــات رئــــيــــس 
ــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــني  ــكـــومـ الـــحـ
»مرتفعات  بأن  )الصورة(،  نتنياهو 
الــجــوالن ستبقى بيد إســرائــيــل إلى 
الــذي اعتبرته املنظمة  األبـــد«، األمــر 

»تصعيدًا خطيرًا«.
)العربي الجديد(

التقدم باتجاه مدينة المكال يسير بسرعة بمساندة قبائل موالية )صالح العبيدي/فرانس برس(
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اقتصاد
المياه تطيح بوزير سعودي

الرياض ـ خالد الشايع

السعودية  املياه في  ارتفاع فواتير  أزمة  أطاحت 
بعد  الحصني،  عبدالله  والكهرباء،  املــيــاه  بــوزيــر 
أن تزايد الغضب الشعبي من االرتفاعات الكبيرة 

في الفواتير، والتي تجاوزت في بعض الحاالت %3000.
وأصــــدر الــعــاهــل الــســعــودي، املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
مــســاء الــســبــت، أمــــرًا مــلــكــيــا بــإعــفــاء الــحــصــني مـــن منصبه، 
وتكليف وزير الزراعة، عبدالرحمن بن عبد املحسن الفضلي، 
بالقيام بعمله. وتصاعدت أزمة فواتير املياه خالل األسابيع 
األخيرة، لتشهد البالد حاالت امتناع عن السداد، بينما قام 
متضررون من قيمة الفواتير برفع دعاٍو قضائية ضد وزارة 
املياه والكهرباء، مطالبني بمعالجة ما وصفوه بـ »فوضى« 

تحديد مقابل االستهالك.
األول  ديسمبر/كانون  أواخــر  السعودية،  الحكومة  وقـــّررت 
املــاضــي، رفـــع أســعــار املــيــاه بنسبة تــتــراوح بــني 1754% و 
4238% وذلك حسب االستهالك، في إطار إصالحات تهدف 

إلى الحد من عجز املوازنة العامة.

وكان وزير املياه والكهرباء املقال قد قال في تصريحات، في 
نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي، إن 52% من املشتركني 
في خدمات املياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، رغم الزيادة 
األخـــيـــرة. غــيــر أن مــواطــنــني أشــــاروا إلـــى أن قيمة الــفــاتــورة 
تــجــاوزت عــشــرات أضــعــاف مــا كــانــوا يدفعونه قبل الــزيــادة 
األخيرة، لتصل إلى ألفي ريال لدى البعض )533.3 دوالرا(، 

بينما لم تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة األسعار.
وكشف خالد املسعود، مدير عام خدمات العمالء في وزارة 
املياه والكهرباء في تصريحات سابقة، أن الوزارة استقبلت 
املياه في مدينة  9 آالف بالغ واعتراض على مبالغ فاتورة 
ــدور 33 ألـــف فـــاتـــورة بالتعرفة  الـــريـــاض وحـــدهـــا، بــعــد صــ
الجديدة. كما قالت مصادر في وزارة العدل، في تصريحات 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن املحكمة اإلداريــــة فــي جدة  سابقة 
استقبلت أكثر من 20 دعوى من مواطنني ضد شركة املياه 
الوطنية. ويتوقع أن يتخذ الوزير الجديد خطوات سريعة 

إلصالح خلل الفواتير.
وكان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس االقتصاد 
والتنمية، األمير محمد بن سلمان، قد قال إن تعرفة فواتير 

املياه الجديدة كانت خاطئة ويجب تعديلها. وجاءت إقالة 
الــحــصــني بــعــد أن عـــّج مــوقــع تــويــتــر لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
لم  أنــه  معتبرين  الــوزيــر،  بمحاسبة  الغاضبة  باملطالبات 

ينجح في احتواء األزمة.
اإلقالة  نتوقع  :«كنا  الحقوقي  الناشط  الخطاب،  وقــال علي 
منذ أسابيع، نتيجة الغضب الشعبي من التعرفة الجديدة، 
ــر إثـــــــارة لــلــغــضــب كـــانـــت تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر  ــثــ ولـــكـــن األكــ
املستفزة، حول أن فاتورة املياه الجديدة ال تتجاوز نصف 
فــاتــورة هاتف الــجــوال ألحــد أفــراد األســـرة، وكذلك مطالبته 
املــنــازل بــدال من  املواطنني بحفر اآلبـــار لسقي الحدائق فــي 

استخدام املياه املحالة«.
ــاف الــخــطــاب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، :« املــطــالــبــة بحفر  وأضــ
اآلبار كشف أن الوزير لألسف ال يعرف طبيعة عمله، فاملياه 
الجوفية أهم وأثمن من املياه املحالة، ألنه ال يمكن تعويضها 

بسهولة، وبدال من الحفاظ عليها كان يطالب بهدرها«.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته قبل أسبوعني، 
النظر  الفواتير، مطالبا وزارة املياه والكهرباء بإعادة  أزمة 

في التعرفة الجديدة للمياه.

الرباط ـ مصطفى قماس

يراهن مستوردو السيارات في املغرب على بلوغ رقم 
الــحــالــي، حــيــث يشجعهم  الــعــام  مبيعات قــيــاســي فــي 
على ذلك ما تحقق في العام املاضي والتسهيالت التي 
ستقترح على األسر املغربية بمناسبة املعرض الدولي 
البيضاء في شهر  الــدار  الــذي ستحتضنه  للسيارات، 
رئــيــس جمعية مستوردي  املقبل. وصـــرح  مــايــو/ايــار 
الــســيــارات بــاملــغــرب، محمد أمــل اكــديــرة، خــالل مؤتمر 
العاملني  بــأن  الــبــيــضــاء،  بــالــدار  يــومــني  صحافي قبل 
بــالــقــطــاع يــراهــنــون، مــن أجـــل رفـــع مــســتــوى املبيعات، 

على استغالل ضعف انتشار السيارات املستعملة بني 
األسر املغربية.

وحسب إحصائيات رسمية، ال يتعدى عدد السيارات 
املستعملة باملغرب 70 سيارة لكل 1000 الفرد، بينما 
يــصــل ذلـــك الــعــدد إلـــى 100 فــي بــلــدان املــغــرب العربي 
ــعــــرض الـــدولـــي  ــول املـــهـــنـــيـــون عـــلـــى املــ ــعــ األخـــــــــرى. ويــ
الثاني  البيضاء بني  الــدار  الــذي ستشهده  للسيارات، 
عشر والثاني والعشرين من مايو/أيار املقبل، من أجل 
إعطاء دفعة قوية ملبيعات السيارات في العام الحالي، 
ــــر كي  حــيــث تـــقـــدم تــنــزيــالت وتــســهــيــالت إلغـــــراء األسـ
قبل على شراء السيارات. وبلغت مبيعات السيارات 

ُ
ت

وحــــــدة، حــســب جمعية   131935 املــــاضــــي،  ــام  ــعـ الـ فـــي 
مستوردي السيارات في املغرب، التي تشير، في بيان 
صحافي، إلى أن ما استوعبته السوق في الربع األول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، يــجــعــل املــســتــورديــن يــأمــلــون في 
تحقيق رقم قياسي على مستوى املبيعات في نهاية 
الــعــام املاضي  فــي  الــســيــارات  2016. وسجلت مبيعات 
والـــذي تحقق بشكل خــاص في  ارتــفــاعــا بنسبة %8، 
الــربــع األخــيــر مــنــه، حيث وصــلــت نسبة االرتــفــاع إلى 
ــا« املــصــنــعــة محليا  ــيـ 30%. وارتــفــعــت مــبــيــعــات »داسـ
بنسبة 10 % في العام، لتصل إلى 37392 سيارة، كي 
 13002 بنحو  »ريــنــو«  بـــ  متبوعة  األول،  املــركــز  تحتل 

ــيـــارة. واتــخــذ  ــيـــارة، ثـــم فــــورد األمــيــركــيــة 11726 سـ سـ
املغرب في األعوام األخيرة إجراءات تحد من استيراد 
الــســيــارات  اســتــيــراد  منع  املستعملة، حيث  الــســيــارات 
التي يتجاوز عمرها 5 أعــوام. وجــاءت تلك اإلجــراءات 
استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تذهب إلى 
أن استيراد السيارات املستعملة يحرمها من حصص 

في السوق املحلية.
وكــانــت بــيــانــات رســمــيــة قــد أكــــدت عــلــى أن الــســيــارات 
أعــوام، تمثل %70  التي يتجاوز عمرها 5  املستعملة، 
ضمن السيارات املستعملة، التي خفض عدد املستورد 

منها من 60 ألفا إلى 15 ألفا سنويا.

المغرب يتوقع مبيعات قياسية للسيارات

مصطفى عبد السالم

ليته سكت، ليته لم يقدم وعودًا 
جديدة، ليته لم يتالعب بعواطفنا 

ويخاطب عقولنا، قالها املواطن 
املصري أمس ثالث مرات وفي 
نفس واحد، وذلك عقب سماعه 

وعودًا جديدة من السيسي بعدم 
ارتفاع أسعار السلع داخل السوق 
رغم قفزات الدوالر املتواصلة، فلو 

أنه سكت لكان أفضل، ألن األسواق 
واألسعار ال تدار بالتصريحات 

السياسية، بل تدار باملعايير 
االقتصادية املتعارف عليها دوليا، 

وأبرز هذه املعايير ألية العرض 
والطلب، ومدى توافر السلعة 
املطلوبة في األسواق املحلية، 

وحجم الطلب على السلع املختلفة 
وحجم املعروض منها. وفي حال 
عدم توافرها محليًا وتوافرها في 
األسواق العاملية، فإن األمر يتوقف 

على مدى توافر النقد األجنبي لدى 
الدولة الستيراد هذه السلعة بالكلفة 

املناسبة للمواطن وفي التوقيت 
املناسب. كما تتوقف اتجاهات 

األسعار داخل األسواق على معايير 
أخرى، منها حجم املخزون لدى 

الدولة خاصة من السلع الضرورية، 
والدعم الحكومي املقدم للسلع 

الجماهيرية خاصة األغذية، وحجم 
االحتكارات داخل السوق خاصة 

بالنسبة للسلع املتعلقة بالجمهور، 
ومدى قدرة الحكومة على ضبط 
السوق وتطبيق القانون ومالحقة 

املتالعبني باألسواق واألسعار. 
القاصي والداني يعرف أن األسعار 

في مصر شهدت ارتفاعات قياسية 
خالل الفترة املاضية، وأن الزيادة 

في بعض السلع بلغت %200 
وربما أكثر، وأن الزيادات طاولت 

سلعا حياتية وهو ما أثر سلبا على 
الوضع املعيشي للمواطنني.

حدثت القفزات في األسعار رغم 
حدوث تطورين مهمني كانا من 

املمكن أن يدفعا األسعار إلى أسفل 
ال إلى أعلى، األول هو تراجع أسعار 

النفط في األسواق العاملية %70، 
علما بأن مصر مستورد رئيسي 

للمشتقات البترولية من بنزين 
وسوالر ومازوت وغيرها، وهذا 

التراجع وفر للموازنة املصرية 
70 مليار جنيه في عامني حسب 

األرقام الحكومية، وكان من املمكن 
االستفادة من هذا الوفر الضخم في 

خفض أسعار السلع التي شهدت 
ارتفاعات قياسية.

والتطور الثاني تمثل في استمرار 
تراجع أسعار الغذاء عامليًا، علمًا بأن 

مصر تعد في مقدمة دول العالم 
استيرادًا لألغذية، فهي أكبر دولة 
استيرادا للقمح والذرة الصفراء، 
كما تستورد كميات كبيرة من 
اللحوم والسكر واأللبان غيرها، 
وبالطبع فإن التراجع العاملي في 

األسعار حسب أرقام منظمة األغذية 
والزراعة »الفاو« قلل من كلفة 

واردات مصر من األغذية.  ورغم 
هذين التطورين، إال أن أسعار السلع 

داخل األسواق املصرية واصلت 
مستويات قياسية من االرتفاع لعدة 

أسباب أبرزها االرتفاع القياسي 
للدوالر مقابل الجنيه والبالغ نحو 
30% خالل 2016، ومن هنا فإن 

وعد السيسي بعدم ارتفاع األسعار 
رغم زيادة الدوالر هو كالم غير 

منطقي وغير قابل للتطبيق.

خفض األسعار 
بالريموت

طائرة بالطاقة 
الشمسية

ــرة تــعــمــل  ــ ــائــ ــ هـــبـــطـــت طــ
بالطاقة الشمسية تقوم 
ــالــــم  ــعــ بــــرحــــلــــة حــــــــول الــ
ــة كــالــيــفــورنــيــا  ــ فــــي واليــ
بـــــــالـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة 
رحلة  لتكمل  األميركية، 
ملدة  باملخاطر  محفوفة 
ثالثة أيام لعبور املحيط 

الهادئ من هاواي.
وهـــبـــط الـــطـــيـــار بـــرتـــران 
بيكار بالطائرة »سوالر 
تعمل  التي   ،»2 إمبالس 
في  الشمسية،  بــالــطــاقــة 
ماوننت فيو جنوب سان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو بــــواليــــة 
ــــي وقـــت  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فـ
متأخر من مساء السبت، 
بعد رحلة طــيــران بــدون 
ــــف وبـــــــــــدون وقــــــود  ــوقـ ــ تـ

استمرت 62 ساعة.
ــــت مـــرحـــلـــة عـــبـــور  ــانـ ــ وكـ
املــحــيــط الــــهــــادئ الــجــزء 
األخـــــــطـــــــر مـــــــن الــــرحــــلــــة 
الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة، بــــســــبــــب 
نـــقـــص مــــواقــــع الـــهـــبـــوط 
االضـــــــــطـــــــــراري. وبــــــــدأت 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــلـ الــــطــــائــــرة رحـ
من   2015 آذار  مـــــارس/ 
أبـــوظـــبـــي، وتـــوقـــفـــت في 
عمان وميانمار والصني 
والــــــــيــــــــابــــــــان. وتــــــحــــــاول 
الـــطـــائـــرة الــقــيــام بــرحــلــة 
ــول الـــعـــالـــم لــلــتــرويــج  ــ حـ
لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة وروح 

االبتكار. 
)فرانس برس(

السعودية تضبط »متستّرين« باالتصاالت
أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان 
ضبط  في  جهودها  مواصلة  بالده  عزم  الربيعة، 
مخالفات »التستر التجاري« في قطاع االتصاالت وغيرها 
التي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض 
أكان  المخالف سواء  الشخص  ريال على  غرامة مليون 
الوافد  العامل  ترحيل  عن  فضًال  وافدًا،  أم  مواطنًا 
بحق  والتشهير  محكوميته،  إنهاء  بعد  بالده  إلى 
المخالفين وإغالق المحل ومنع المتستر من ممارسة 
الربيعة  وشدد  سنوات.   5 لمدة  نفسه  التجاري  النشاط 
على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد 

األعمال في قطاع االتصاالت.

ندوة حوكمة البنوك في البحرين
أعضاء  من  هامة  شخصية   25 من  أكثر  شاركت 
اإلسالمية  البنوك  إدارة، ورؤساء تنفيذيين في  مجالس 
الوقف، في ورشة  األعضاء في صندوق  والتقليدية 
العمل الرابعة حول الحوكمة والتي نظمها صندوق 
التمويل  مجاالت  في  التدريب  تعزيز  بهدف  الوقف 

اإلسالمي والتعليم واألبحاث في البحرين.
جامعة  في  السابق  البرفيسور  الحوكمة  خبير  وسلّط 
هارفارد، نبيل الحاج، الضوء على حاالت واقعية حول 
وتعزيز  خلق  وآليات  اإلدارة،  لمجلس  األساسية  المهام 
الثقافة المؤسسية. واختتمت الورشة بمقترحات حول 

تطبيق الحوكمة بالبنوك اإلسالمية. 

مرشح مصري إلدارة المصرف العربي
هشام  المركزي،  للبنك  السابق  المحافظ  مصر  رشحت 
الدولي  العربي  المصرف  إدارة  مجلس  لرئاسة  رامز، 
للمجلس  الجديدة  للدورة  والتنمية  الخارجية  للتجارة 
لمدة ثالث سنوات. وقال بيان صحافي، إن رئيس الوزراء 
لحكومة  ممثلين  بتعيين  قرارًا  أصدر  إسماعيل  شريف 

مصر في مجلس إدارة البنك.
في  المدرجة  البنوك  أكبر  الدولي،  التجاري  البنك  كان 
إنه  الماضي،  المصرية، قال في فبراير/ شباط   البورصة 
المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  لرئيس  نائبا  رامز  عيّن 
لكنه لم يتسلّم مهام المنصب. واستقال رامز من البنك 

المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أخبار مختصرة
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عودة طبول الحرب مع باكستان

تفجير كابول ينعى الحوار األفغاني

اجتماع االئتالف التونسي الحاكم
محاولة ترميم التصّدع وتأجيل للقطيعة

كان من المتوقع انطالق 
مفاوضات كابول وطالبان 

مطلع مارس الماضي

يرى البعض أّن »النهضة« 
و»النداء« هما الوحيدان 

المتماسكان داخل االئتالف

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــنـــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان«  ــلـ ــنـــذ أعـ مـ
رفــضــهــا الـــحـــوار األفــغــانــي، بعد 
ــن إقـــنـــاعـــهـــا  ــ عـــجـــز بـــاكـــســـتـــان عـ
ــادات الـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ بــــحــــضــــوره، كـــــون مـــعـــظـــم قـ
الضغوط  تــتــزايــد  أراضــيــهــا،  على  يعيشون 
على الحكومة األفغانية لتغيير سياساتها 
ـــي عـــن عــمــلــيــة املـــصـــالـــحـــة، الـــتـــي لم 

ّ
والـــتـــخـــل

أيــة نتيجة بعد. وال تــزال أطــراف  تظهر لها 
ــطــالــب كــابــول 

ُ
ســيــاســيــة وقــبــلــيــة أفــغــانــيــة ت

ي استراتيجية جديدة، أكثر حدة، تجاه 
ّ
بتبن

الحركة وإسالم أباد، الداعمة الرئيسية لها. 
إال أن الهجوم األخير لـ«طالبان« في كابول، 
ــزًا لــالســتــخــبــارات في  ــركـ الـــــذي اســـتـــهـــدف مـ
مقتل  إلــى  وأدى  الــحــالــي،  أبريل/نيسان   19
آخرين،  مــن 350  أكثر  64 شخصا، وإصــابــة 
التي  القشة  بمثابة  كــان  مدنيون،  معظمهم 
قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر فـــي الــعــالقــة املــتــوتــرة 

 بني »الجارين اللدودين«.
ً
أصال

ويبدو أن الجهود التي ُبذلت أخيرًا لحلحلة 
األزمة األمنية األفغانية، بطرق سلمية، أثّرت 
إيــجــابــا عــلــى الــعــالقــات بــني كــابــول وإســـالم 
أبــــاد، قــبــل أن تتبخر بــعــد الــهــجــوم املــذكــور 
للحركة، ال سيما بعد اتهام الجانب األفغاني 
االســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة، بـــ«مــســاعــدة 
مخططي الهجوم«. وعادت شرائح سياسية 
وإعالمية وقبلية في أفغانستان إلى توجيه 
االنتقادات للحكومة األفغانية بعد الهجوم، 
بسبب سياساتها مع باكستان و«طالبان«. 
كما علت أصــوات من داخــل الحكومة تدعو 
ــــى »تــغــيــيــر االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، خــصــوصــا  إلـ
وأن »شــبــكــة حــقــانــي« املــوالــيــة لـــ«طــالــبــان«، 
الباكستانية،  االســتــخــبــارات  مــن  والــقــريــبــة 

ذت الهجوم األخير، على حّد قولها.
ّ
نف

ــيــــس  ــاق، أكــــــــــد نــــــائــــــب رئــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي هــــــــــذا الـ
أن  دوستم،  الرشيد  عبد  الجنرال  األفغاني، 
بمساندة  طالبان  ذته 

ّ
نف الــدمــوي  »الــهــجــوم 

االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة«، 
جازما بأن الحوار مع الحركة التي تؤويها 
وتـــســـانـــدهـــا بـــاكـــســـتـــان، »ال جــــــدوى مـــنـــه«، 
مـــتـــوّعـــدًا بــــأن »أفــغــانــســتــان ســتــتــعــامــل بيد 
من حديد مع كل من يلعب بدماء أبنائها«، 

اإلسالمية«، حاكم إقليم مزار شريف، شمالي 
الــبــالد، محمد عــطــا نـــور، وعـــدد مــن أعــضــاء 
ــى »الـــوقـــف  ــ ــيـــوخ إلـ الـــبـــرملـــان ومـــجـــلـــس الـــشـ

باكستان  إن  إذ  املصالحة،  لعملية  الــفــوري 
وطالبان تــحــاوالن، من خاللها، شــراء مزيد 

من الوقت لتحقيق مخططاتهما«.
وفـــي خــضــّم هـــذه الــضــغــوط بـــدأت الحكومة 
األفــغــانــيــة تــتــحــّرك، وكـــان أول مــا فعلته هو 
ــارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للحكومة  ــ إلـــغـــاء زيـ
إلى  املرتقبة  الــلــه،  الــلــه عبد  األفــغــانــيــة، عبد 
ــوة مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء  ــدعــ إســـــالم أبــــــاد، وبــ
ــــواز شـــريـــف، مــطــلــع الــشــهــر  الــبــاكــســتــانــي، نـ

املقبل.
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، كـــشـــف املـــتـــحـــدث بــاســم 
»عبد  أن  فيصل،  التنفيذي، جاويد  الرئيس 
الله ألغى زيــارتــه ليوجه رســالــة إلــى إســالم 
أمــل لكابول في الوعود،  أبــاد، مفادها أن ال 
الــتــي ال طــائــل مـــن ورائــــهــــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»باكستان تدعم املسلحني وتساندهم، وهم 
إلــى أفغانستان إلراقـــة دمــاء أبنائنا  يــأتــون 

العزل«.
األفغانية عن خيبة  الرئاسة  أعربت  أيضا، 
أملها إزاء جهود الحوار، وأكدت أن »الدول 
الرباعية  االجتماعات  فــي  املــشــاركــة  األربـــع 
)باكستان وأفغانستان والصني والواليات 
املـــتـــحـــدة( قـــد اتــفــقــت عــلــى الــعــمــل املــيــدانــي 
ال  الــتــي  املسلحة،  الجماعات  املــشــتــرك ضــد 
األوان ألن  آن  فقد  وبــالــتــالــي  الــحــوار.  تقبل 
تــفــي بــاكــســتــان بـــوعـــدهـــا، بــعــد فــشــلــهــا في 
إحـــضـــار طــالــبــان إلــــى الــــحــــوار، إذ كــــان من 

املــتــوقــع انــطــالق املــفــاوضــات املــبــاشــرة بني 
الطرفني مطلع شهر مارس/آذار املاضي في 

إسالم أباد«.
القصر  املتحدث باسم  السياق، قال  في هذا 
الــرئــاســي، دواجـــان مينه بــال، إن »الحكومة 
باكستان،  إزاء  سياستها  غــّيــرت  األفــغــانــيــة 
بـــعـــد أن عــلــمــت أنـــهـــا لــيــســت مــخــلــصــة مــع 
»الــهــجــوم  أن  األفـــغـــانـــيـــة«. ورأى  املــصــالــحــة 
ــــذتــــه شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي، 

ّ
ــف ــر نــ ــ ــيـ ــ الـــــدمـــــوي األخـ

الـــتـــي تــدعــمــهــا االســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
الباكستانية«، على حد وصفه.

أملها   
ً
فعال فقدت  أفغانستان  أن  يؤكد  ومــا 

فــي جــهــود الــحــوار، هــو املــؤتــمــر الصحافي، 
الــــــذي شــــــارك فـــيـــه مــــســــؤولــــون أفــــغــــان بــعــد 
هجوم كابول، معلنني أن »الحكومة وجهت 
تعليمات لــكــافــة أجــهــزة األمـــن لــالنــتــقــام من 
طالبان، وأن الرد ال يكون بالسلم، وال سيما 
أن القوات املسلحة على أهبة كاملة للحفاظ 
على أمن املواطن وسيادة الدولة«. كما شّدد 
الذين  أولئك  مع  »أال حــوار  املسؤولون على 

اختاروا حمل السالح«.
في املقابل، لم ترد باكستان على االتهامات 
ــا«  ــهــ ــبــ األفـــــغـــــانـــــيـــــة ســـــــــوى بـــــــإعـــــــالن »شــــجــ
الخارجية  باسم  املتحدث  وتأكيد  الهجوم، 
»زيـــارة عبد  أن  زكــريــا،  الباكستانية، نفيس 
ــبــــاب غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، وأن  الـــلـــه تـــأجـــلـــت ألســ
األفغانية  نظيرتها  مع  تتواصل  الخارجية 

بهذا الخصوص«.
ويــُمــكــن أن يــكــون ملــوقــف بــاكــســتــان األخــيــر 
ــلـــى االتــــهــــامــــات األفـــغـــانـــيـــة  وعـــــــدم ردهـــــــا عـ
تـــفـــســـيـــران: إمــــا أن بــاكــســتــان ال تـــرغـــب في 
إلى  رسالة  توجيه  تريد  أنها  أو  التصعيد، 
الــحــكــومــة األفـــغـــانـــيـــة مـــفـــادهـــا بــــأن مــقــالــيــد 
األزمة األفغانية بيدها، وال يمكن حلحلتها 
إال بعد الرضوخ إلى مطالبها، وعلى رأسها 
ــراف بـــالـــحـــدود  ــ ــتــ ــ ــنـــد، واالعــ ــهـ كـــبـــح نـــفـــوذ الـ
أن  أفغانستان  في  كثيرون  ويــرى  املشتركة. 
الجهود  استغالل  في  ترغب  كابول  حكومة 
األخــــيــــرة، الـــتـــي ُبـــذلـــت خــــالل االجــتــمــاعــات 
بالوقوف  وبكني  واشنطن  إلقناع  الرباعية، 
مــعــهــا ضـــد الــجــمــاعــات املــســلــحــة مـــن خــالل 

تجهيز الجيش األفغاني.
الـــرئـــيـــس  ــاًء عـــلـــى ذلــــــــك، زار مـــســـتـــشـــار  ــ ــنـ ــ بـ
بكني  أتمر،  القومي، حنيف  لألمن  األفغاني 
األســـبـــوع املـــاضـــي، الــتــي أبــــدت اســتــعــدادهــا 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري مــع أفــغــانــســتــان. ونـــّوه 
عضو اللجنة العسكرية املركزية في الصني، 
فــانــغ فــنــك هــــوي، فـــي أثـــنـــاء لــقــائــه املــســؤول 
األفغاني، إلى أن »الصني مستعدة للتعاون 
مـــــع أفــــغــــانــــســــتــــان فـــــي مـــــجـــــاالت مــخــتــلــفــة، 
ــادل املــعــلــومــات  ــبــ كـــتـــدريـــب الــعــســكــريــني وتــ

االستخباراتية وإجراء تدريبات مشتركة«.
تؤكد  األخيرة،  التطورات  فإن  املحصلة،  في 
أن الـــحـــوار األفــغــانــي أصــبــح فـــي خــبــر كـــان، 
بسبب رفـــض »طــالــبــان« شــروطــه مــن جهة، 
ولــعــدم إيــفــاء بــاكــســتــان بــوعــودهــا مــن جهة 
ــإن الــخــيــار الــوحــيــد هو  ثــانــيــة. بــالــتــالــي، فــ
االحتكام إلى السالح، مما سيؤثر سلبا على 
العالقات بني كابول وإسالم أباد، الجارتني 
واجتماعية  دينية  عالقات  تربطهما  اللتني 
وجــغــرافــيــة، كــمــا أن األمـــر قــد يــدفــع البلدين 

واملنطقة بأسرها إلى ويالت حرب جديدة.

على حد تعبيره. ووصل األمر بدوستم إلى 
بــإراقــة  الباكستانية  »االســتــخــبــارات  اتــهــام 
دمـــاء األفـــغـــان مــن خـــالل دعــمــهــا الــجــمــاعــات 
املــســلــحــة، والــحــكــومــة األفــغــانــيــة لــن تصمت 
انتقد  كما  املتكررة«.  االعتداءات  إزاء   

ً
طويال

دوســتــم ســيــاســة الـــواليـــات املــتــحــدة، بقوله 
عــلــى  تــقــضــي  أن  أرادت  إذا  »واشـــنـــطـــن  إن 
طالبان وجميع الجماعات، التي تعبث بأمن 
أكــثــر من  لــن يستغرق  فــإن ذلــك  أفغانستان، 

ستة أشهر«.
ــم »الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــب زعــ ــائــ ــ بـــــــــــــــدوره، دعـــــــــا نــ

8
سياسة

تونس ـ بسمة بركات

 تصريحات أعضاء أحزاب 
ّ
يرى مراقبون أن

عناوين  تونس، تحت  في  الحاكم  االئتالف 
ــتــــي حــصــلــت  ــات الــ ــالفــ ــخــ ــعـــض الــ تــــجــــاوز بـ
فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، ومـــزيـــد مـــن الــتــشــاور، 
الخالفات  لتالفي  بينها  مــا  فــي  والتنسيق 
ــادت تــعــصــف بــاالئــتــالف،  الــداخــلــيــة الــتــي كــ
مــجــرد مــحــاوالت إلخــمــاد الــنــيــران، وتأجيل 
الخالفات السياسية بني أربعة أحزاب )نداء 
واالتحاد  تونس،  وآفــاق  والنهضة،  تونس، 
املطلوب،  التجانس  تجد  لم  الحر(  الوطني 
أساسها  على  الــتــي  املشتركة  األرضــيــة  وال 
ــام الــتــحــالــف الــربــاعــي. ويــرجــح هــــؤالء أن  قـ
الــحــالــي للبحث  الــحــكــومــي  يتجه االئــتــالف 
عـــن تــشــكــيــالت جـــديـــدة، تــتــكــّون مـــن حــزبــني 
اثنني، على األرجــح، هما »النهضة« و«نداء 

تونس«، وربما تجمع أحزابا أخرى.
إثر اجتماع  ويأتي إعالن تجاوز الخالفات 
تنسيقية أحـــزاب االئــتــالف الــحــاكــم، أخــيــرًا، 
فـــي مــقــر حــــزب »آفــــــاق تـــونـــس« فـــي تــونــس 
العاصمة، وسط تساؤالت عن ما إذا تمّكن 
االئــتــالف الحاكم، مــن خــالل هــذا االجتماع، 
ــّر بـــهـــا، أم هي  ــة الـــتـــي مــ ــ مـــن مــعــالــجــة األزمــ
مـــحـــاوالت لــتــأجــيــل االنـــقـــســـامـــات. ويــعــتــبــر 
املــتــحــدث بــاســم حــركــة »نــــداء تــونــس«، عبد 
الــعــزيــز الــقــطــي، أن االجــتــمــاع كــان إيجابيا، 
وهــــدف إلـــى مــزيــد مـــن الــتــنــســيــق، وتــوحــيــد 
الـــجـــهـــود، ودراســــــة املـــقـــتـــرحـــات، ومــشــاريــع 
الــقــوانــني املــطــروحــة، وعــمــل الــبــرملــان للفترة 
الجديد«  لـ«العربي  القطي  ويوضح  املقبلة. 
أنــه لــن يتم التخفيض فــي أحـــزاب االئتالف 
الحاكم مــن أربــعــة إلــى اثــنــني، بــل إن أحــزاب 
ــــالف ســـتـــواصـــل عـــمـــلـــهـــا، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــتـ ــ االئـ
الــــوضــــع فــــي تـــونـــس ال يــحــتــمــل مــــزيــــدًا مــن 
املتحدث  ويــبــنّي  واالنــقــســامــات.  املشاحنات 

أن هــذا ال يعني عــدم الــخــوض فــي األخطاء 
ب 

ّ
لتجن األداء  لتحسني  ضــروريــة  هــي  »بـــل 

مثل هذه األزمات في املستقبل«.
االئتالف  الحوار بني تنسيقية  أن  ويوضح 
أمــام األحـــزاب األربعة  كــان مفتوحا  الحاكم 
التي حضرت االجتماع، وهي؛ »نداء تونس«، 
ــاق تـــونـــس«، و«االتـــحـــاد  ــ و«الــنــهــضــة«، و«آفـ
الوطني الحر«، وتم التطرق إلى األزمة التي 
شهدها االئتالف في الفترة األخيرة، إضافة 
ــاق تـــونـــس«. ويضيف  ــ إلـــى الــعــالقــة مـــع »آفـ
أنــه تم  املتحدث باسم حركة »نــداء تونس« 
االتفاق على أن يكون االئتالف أكثر تجانسا 
وفــي عالقته  البرملاني  العمل  على مستوى 
اإلدالء بعدد  تم  أنه  إلى  بالحكومة. ويشير 
من املقترحات، والنظر في الحلول لعدد من 
 عن تثمني الخطوات 

ً
املشاكل العالقة، فضال

على  والتركيز  الحكومي،  للعمل  اإليجابية 
مزيد من العمل والتنسيق.

من جانبها، تقول النائبة عن »آفاق تونس«، 

 اجتماع 
ّ
ريم محجوب لـ«العربي الجديد«، إن

عرفها  الــتــي  األزمــــة  إلـــى  تــطــرق  التنسيقية 
االئتالف، وشرح حزب »آفاق تونس« وجهة 
نـــظـــره الـــتـــي لــــم تـــســـع لــلــبــحــث عــــن أطـــــراف 
جــديــدة مــن خــــارج االئـــتـــالف، أو إقــصــاء أي 
ــل لــتــحــســني الــعــمــل عــلــى املــســتــوى  طـــــرف، بـ
 
ّ
الــبــرملــانــي والــحــكــومــي. وتــؤكــد محجوب أن

الحوار كان صريحا بني األحزاب املجتمعة، 
واألزمة السابقة لم تعد مطروحة، خصوصا 
بــعــد الــنــقــاش حــــول طــبــيــعــة عــمــل االئــتــالف 

الــحــكــومــي، والــتــركــيــز عــلــى أن يـــكـــون أكــثــر 
تــجــانــســا. وتــوضــح أنــهــم نــظــروا فــي كيفية 
تــشــكــيــل أغــلــبــيــة مــريــحــة فـــي مــجــلــس نـــواب 
الــذي مــن شأنه أن  الشعب، وتــالفــي النقص 
أمـــورًا لم  الــعــمــل، خصوصا أن هــنــاك  يعطل 
تــكــن مقبولة فــي دراســــة مــشــاريــع الــقــوانــني. 
 االجتماع نظر في جدول 

ّ
وتضيف النائبة أن

عــمــل االئــــتــــالف الــحــكــومــي لــلــفــتــرة املــقــبــلــة، 
واجتماعات اللجان، ومنها اللجنة املختصة 
تقييم  ولجنة  البرملاني،  العمل  متابعة  فــي 
العمل الحكومي وكذلك في االجتماع املقبل 
الحبيب  الــحــكــومــة،  رئــيــس  مــع  للتنسيقية 
الصيد. في املقابل، يقول النائب عن »الكتلة 
لـ«العربي  غربية،  بن  مهدي  الديمقراطية«، 
 
ً
 االئـــتـــالف لـــن يــصــمــد طــويــال

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

األحـــزاب  أن  وأحـــزابـــا ســتــغــادره، مستغربا 
التي كانت تدعو إلى تأسيس جبهة كبيرة، 
وإعادة التوازن داخل مجلس نواب الشعب، 
غّيرت، في ليلة وضحاها، وبمجرد اجتماع، 
مواقفها. ويوضح بن غربية أن هناك ضعفا 
وهشاشة على مستوى االئتالف الحكومي، 
السياسية  للساحة  املــتــابــع   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرًا 

ــــني »الــــنــــهــــضــــة«  ــا بــ ــ ــويـ ــ ــا قـ ــ ــــالفـ ــتـ ــ ــظ ائـ ــ ــــالحـ يـ
و«الــــنــــداء«، فــي حــني أن بقية األحــــزاب مثل 
»االتحاد الوطني الحر«، و«آفاق تونس« لم 

يعد لهما دور صلب في هذا االئتالف.
لم  »آفـــاق تونس  أن  النائب نفسه  ويــوضــح 
املركزي،  البنك  يصّوت على مشروع قانون 
وُدعـــــي فـــي اجــتــمــاع الــتــنــســيــقــيــة لتوضيح 
مـــوقـــفـــه، وربــــمــــا قــــد يــــكــــون فـــهـــم الــــــــدرس«، 
ــّد تــعــبــيــره. ويــعــتــبــر بـــن غــربــيــة أن  عــلــى حــ
جــوهــر الـــخـــالف ســيــاســي، وهـــنـــاك مــشــاكــل 
ــزاب االئــــتــــالف الــحــاكــم،  ــ ــل أحــ ــ حــقــيــقــيــة داخـ
قانون  مشروع  بإسقاط  تتعلق  ال  واملسألة 
املحكمة  قــانــون  أو تعطيل  املـــركـــزي،  الــبــنــك 

الدستورية.

مقاطعة  في  »طالبان«  تنظيم  قضاة  أحد  األفغانية  القوات  قتلت 
جوزان )جنوب(، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية األفغانية، أمس األحد. 
وأوضحت الوزارة أن القاضي الطالباني المذكور متورط في »هجمات 
التي  المنطقة  في  النظامية،  األفغانية  القوات  ضد  عديدة  إرهابية« 
وقالت  المدنيين«.  ضد  القسوة  غاية  في  »حكام  بإصدار  فيها  اشتهر 

الوزارة إن الشخص المذكور ُقتل مع خمسة من مرافقيه.

باستمرار  زيتون،  لطفي  »النهضة«،  حركة  في  القيادي  يشكك 
الصلبة  »القاعدة  إن  زيتون  وقال  الحكومة.  في  الرباعي  التحالف 
نداء تونس والنهضة، وهي قادرة  بين حزبَي حركة  للتحالف هي 
على االستمرار لكن التحالف الرباعي بدأ يهتز‹‹، مضيفًا ›‹ال نعرف بعد 
بالرباعي أم هي  ما إذا كانت هذه االهتزازات ستفضي إلى اإلطاحة 
تنظيم  قانون  على  البرلمان  في  األخير  التصويت  عنها  كشف  أزمة 

عمل البنك المركزي«.

تصفية قاضي الحركة

تنظيم عمل البنك المركزي

تدهورت العالقات 
بين أفغانستان وباكستان 
من جديد بعد االعتداء 

األخير لحركة »طالبان« 
ضد مقر االستخبارات 

األفغانية. تدهور أمني 
ظهرت نتائجه الفورية 

على شاكلة نعي للحوار 
األفغاني، وعودة 

أجواء أقرب إلى الحرب 
مع باكستان

من موقع استهداف مقر االستخبارات في كابول األسبوع الماضي )شاه مراي/فرانس برس(

■ دور الحرق أو التدمير بعد 
#العصرونية سيأتي على 
سوق #الحميدية، ومن ثم 

الجهتني الجنوبية والشرقية 
من املسجد األموي حتى يفرغ 

محيطه

■ مركز االطفاء يبعد عن سوق 
العصرونية مئات األمتار، 

ولكن سيارات اإلطفاء لم تصل 
إال بعد ساعتني

■ هل ساهم سالح الجو 
العربي السوري في إخماد 

حرائق سوق العصرونية، أم 
أن اختصاصه قصف األسواق 
الشعبية في #سورية وإشعال 

الحرائق فيها فقط؟

■ كيف ممكن إنسان بدون 
قلب يدمر حياة ناس، يمحي 

أحلى ذكريات لناس تانية، 
ببساطة ينهي كل شي حلو؟

■ سوق العصرونية ال كهرباء 
فيه منذ فترة زمنية طويلة، 

فهل وّصلوا له الكهرباء فقط 
من أجل إحداث تماس فيه 

وحرقه بقصد االستيالء عليه؟

■ أحرق نيرون #روما، وتفّرج 
ارة السوداء 

ّ
عليها. بيده الكن

وأمامه عبيد شمال أفريقيا

■ حرق سوق العصرونية 
عمدًا من مليشيات إيرانية
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اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

يــتــرقــب الــســعــوديــون اإلعـــــان عن 
خــطــة تــهــدف إلـــى تــحــريــر اقتصاد 
على  الكبير  االعــتــمــاد  مــن  اململكة 
لكنها قد  النفط، وتشمل إصــاحــات جــذريــة، 
ال تخلو، وفق محللني اقتصاديني، من بعض 
الصعوبات والتحديات. ومن املنتظر أن يعلن 
ــيـــر محمد  ــعـــودي، األمـ ــي الــعــهــد الـــسـ ــي ولــ ولــ
بــن ســلــمــان، الــيــوم االثــنــني »رؤيــــة السعودية 
الــتــحــول  بـــاســـم »خـــطـــة  تـــعـــرف  الـــتـــي   ،»2030
لألعوام  أهدافا  تحدد  أن  واملتوقع  الوطني«، 
الخمسة عــشــر املــقــبــلــة، وتــضــع جـــدول أعــمــال 
تتحدد  لـــم  اآلن،  وحــتــى  لتحقيقها.  مــوســعــا 
النقاط التي سيعتمد عليها برنامج التحول 
االقـــتـــصـــادي، غــيــر أن الــخــصــخــصــة ســتــكــون 
الشعار األبرز له، في ظل تأكيدات رسمية عن 
البدء في خصخصة كلية أو جزئية لـ12 شركة 
حكومية، على رأسها شركة »أرامكو«، األكبر 
عامليا فــي إنــتــاج الــنــفــط، إضــافــة إلــى شركات 
ضــخــمــة، مــثــل الــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة 
ــعـــض  ــك الـــــحـــــديـــــديـــــة، وبـ ــ ــكـ ــ ــــسـ واملــــــــوانــــــــئ والـ
واملــطــارات  الحكومية  واملـــدارس  املستشفيات 
ــوق املــــــال، وهــيــئــة اإلذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون،  ــ وسـ
العامة  واملؤسـسة  للبريد،  العامة  واملؤسسة 
لــصــوامــع الـــغـــال ومــطــاحــن الــدقــيــق. ويــبــدي 
الــكــثــيــر، ال ســيــمــا الـــشـــبـــاب، تـــفـــاؤال بــالــخــطــة 
التي يتوقعون أن تعمل على تنويع اقتصاد 
املــمــلــكــة، وإتــــاحــــة فــــرص اقـــتـــصـــاديـــة جــديــدة 
البعض  يــتــخــوف  بينما  الــوظــائــف،  وتــوفــيــر 
مــن أن تــكــون اإلصــاحــات مــؤملــة مــن الناحية 
املالية، في ظل توجه الدولة إلى فرض ضرائب 
الحكومة  وعــزم  العامة،  املالية  لدعم  ورســـوم 
الدفع بمزيد من السعوديني للعمل في القطاع 
ــذي ال يــحــظــى بــمــمــيــزات الــقــطــاع  ــ الـــخـــاص الـ

إبراهيم الطاهر

واصــلــت أســعــار الــســلــع الــضــروريــة فــي مصر 
وتعهدات  الحكومية  الــوعــود  رغــم  ارتفاعها، 
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي،  ــبـ الــــرئــــيــــس املــــصــــري عـ
التي شهدت نقصًا  املتكررة بضبط األســواق 
حادًا في مختلف السلع، بسبب ضعف الرقابة 

وتفاقم أزمة الدوالر.
وحسب محللني، يتوقع زيادة األسعار بشكل 
اقــتــراب شهر رمضان  مــع  املقبلة  الفترة  أكبر 

الذي يزيد فيه اإلقبال على السلع. 
ــــد«، أن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ ـــ«الــ وأكـــــــد مـــحـــلـــلـــون، لــ
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، لــم تــوجــه اهتمامات 
كافية باملشاكل املعيشية، بل اتجهت لتحميل 
املواطن أعباء مالية إضافية عبر خطة إلغاء 

الحكومي. وعلى مدى العقود األخيرة، تبنت 
اململكة عــددا من خطط اإلصــاح التي تهدف 
لم تحدث سوى  إلى تنويع االقتصاد، لكنها 
الــســعــوديــة تعتمد  نتائج مــتــواضــعــة. وظــلــت 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــنـــفـــط كـــمـــصـــدر رئــيــســي 
لإليرادات. وأحدث هبوط أسعار الخام بأكثر 
من 60%، منذ يونيو/حزيران 2014، ضغوطا 
إلى  اململكة  دفعت  العامة،  املالية  على  كبيرة 
يـــقـــارب 100 مــلــيــار دوالر في  تــســجــيــل عــجــز 
2015.  لكن محللني يتوقعون أن توفر عمليات 
للدولة  ريـــال  تريليون  مــن  أكــثــر  الخصخصة 
البيع  عمليات  خــال  مــن  دوالر(،  مليار   267(
النفقات  من  مليار   100 والتخصيص، ونحو 
تحسني  مـــع  دوالر(،  مــلــيــار   26.7( الــســنــويــة 
الــنــهــائــي. وســيــكــون هــذا  الــخــدمــة للمستهلك 
املـــبـــلـــغ الـــضـــخـــم نــــــواة الــــصــــنــــدوق الـــســـيـــادي 
الــســعــودي، الـــذي أعــلــن عنه األمــيــر محمد بن 
سلمان قبل ثاثة أسابيع، والذي أكد أن قيمته 
أعـــوام.   10 خــال  دوالر  تريليوني  ستتجاوز 
تمهيدية  خطوات  اتخذت  السعودية  وكانت 
لــهــذا الــتــحــول، مـــن خـــال الــســمــاح لــلــشــركــات 
األجــنــبــيــة بـــدخـــول الـــبـــاد بــكــامــل حــصــتــهــا، 
واملهندسني  للمقاولني  لجان خاصة  وإنشاء 
واملحامني، لتفعيل دور الرقابة على األنشطة 

ــــدوالر يرتفع  الــدعــم تــدريــجــيــًا، وتـــرك ســعــر الـ
أمـــــام الــجــنــيــه، مـــا ســـاهـــم فـــي زيــــــادة أســعــار 
أجور  التهمت معظم  التي  السلع والخدمات، 
للتعبئة  املــــركــــزي  الـــجـــهـــاز  املـــصـــريـــني. وأكـــــد 
العامة واإلحصاء الحكومي، في تقرير صدر 
أمــــس، أن املــصــريــني يــنــفــقــون نــحــو 40% من 

املختلفة، ولكن األهــم هو مــاذا سيتم اإلعــان 
عنه في آخر ساعات نهار اليوم االثنني.

السياسات  مركز  رئيس  أبانمي،  راشــد  وقــال 
الــبــتــرولــيــة والــتــوقــعــات االســتــراتــيــجــيــة، في 
تصريح لـ«العربي الجديد«، إن خطة »التحول 
ــــي« لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة،  ــنـ ــ ــــوطـ االقـــــتـــــصـــــادي الـ
الصعبة.  التحديات  من  العديد  وستواجهها 
»التحول سيكون في كل نواحي  أن  وأوضــح 
أو  مــن ناحية الخصخصة  االقــتــصــاد، ســـواء 
تــنــوع مــصــادر الـــدخـــل، ومـــن نــاحــيــة الــرســوم 
الــقــطــاعــات، سيكون  الــحــكــومــة لبعض  ودعـــم 
ــاد الــكــلــي  ــتـــصـ ــا يــتــعــلــق بـــاالقـ شـــامـــا لـــكـــل مــ
ــد تـــكـــون الـــرؤيـــة اإلصــاحــيــة  والـــجـــزئـــي«. وقــ
ــيـــة، إذ ُيـــنـــظـــر لــألمــيــر  ــالـ ــثــــر فـــعـ ــديــــدة أكــ الــــجــ
أنــه إصــاحــي نشط،  بــن سلمان، على  محمد 
وهـــو يـــتـــرأس مــجــلــس الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة 
والتنمية، الذي يتولى اإلشراف على الوزارات 

والجهات الحكومية املختصة باالقتصاد.
لـــكـــن رئــــيــــس مــــركــــز الـــســـيـــاســـات الــبــتــرولــيــة 
والتوقعات االستراتيجية، قال إن »املؤسسات 
املعقدة  البيروقراطية  مــن  تعاني  الحكومية 
خاصا  قطاعا  لدينا  أن  كما  الفعالية،  وعـــدم 
القوانني غير ناضجة،  أن  طفيليا، فضا عن 
وهو ما يضع تحديات أمام التحول الوطني 
لـــم يتم  ــادي«. وأضــــــاف »حـــتـــى اآلن  ــتــــصــ االقــ
الــذي  بالشكل  الحكومية  املــؤســســات  إصـــاح 
يؤهلها للدخول في نقلة كبيرة وخطيرة مثل 

تلك التي نحن مقبلون عليها«.
وتابع: »مع ذلك هناك أولويات البد من القيام 
بها، فالتحول الوطني معركة كبيرة، وقبلها 
البد من تأهيل كل القطاعات ذات العاقة، أما 
أن نقفز إلى عالم مجهول بدون أدوات فعالة، 
فـــهـــذا مــحــفــوف بـــاملـــخـــاطـــر، كــمــا أن الــجــانــب 
األخطر، هو أنه البد من أخذ كل املجتمع نحو 
هذا التحول، ألنه سيكون من الصعب تحريك 
املــجــتــمــع، الــــذي يــحــتــاج إلـــى أدوات أكــبــر من 
النقاش«. ويتخوف بعض السعوديني من أن 
تؤثر برامج اإلصاح على مستويات الدخل، 
مــع لــجــوء الــحــكــومــة إلـــى خــفــض دعـــم الطاقة 
واملــرافــق، وتــبــاطــؤ وتــيــرة زيـــادة الــرواتــب في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي الــــذي يــوظــف الــكــثــيــر من 
السعوديني. وقال أحد السعوديني، في تغريدة 
على موقع تويتر للتواصل االجتماعي »خطة 
ــــيء بـــعـــيـــدا عــن  ــــم شـ ــة املــســتــقــبــلــيــة.. أهـ ــرؤيــ الــ
جــيــوب املــواطــنــني«. فــي حــني غـــرد آخـــر قائا 
»الرؤية املستقبلية التي سوف يعلن عنها في 
لسنوات  السعودية  بقاء  ستضمن  أبريل   25
في حال االستغناء عن النفط، ولكنها ستكون 

قاسية على املواطن«.

دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
وفي هذا السياق، قال مستشار وزير التموين 
ــات، لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ ــــواب بـ ــتـ ــ الــــســــابــــق، عـــبـــد الـ
الكبرى فــي مصر حاليا  الــجــديــد«، إن األزمـــة 
تتمثل في شح العديد من السلع االستراتيجية 
باألسواق فضا عن ارتفاع أسعارها، مشيرا 
إلى أن نسبة العجز في بعض السلع املدعومة 
وصلت إلى 60 % في املــدن الرئيسية و90 % 
في املراكز والقرى بمختلف محافظات مصر.

ــات جـــديـــدة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــع عـــبـــد الــــــتــــــواب، ارتـ ــ ــوقـ ــ وتـ
لألسعار مع قرب قدوم شهر رمضان، مؤكدًا 
أن تصريحات السيسي، بضبطها وهمية وال 
علمية.  أو  اقتصادية  معايير  أي  إلــى  تستند 
واستنكر عبد التواب، إقحام مؤسسة الجيش 
في أزمة األسعار، الفتا إلى أنها تضر بسمعة 

الـــقـــوات املــســلــحــة. وأوضـــــح، أن مــنــافــذ البيع 
الثابتة واملتنقلة للجيش والشرطة ال يمكنها 
حل أزمة األسعار في مدينة واحدة فضا عن 
عــدم قدرتها على تغطية دولــة كبيرة بحجم 
مليون   90 سكانها  عــدد  يتجاوز  التي  مصر 
نــســمــة. وأضــــاف أن املــؤســســات الــتــي يعتمد 
ضالعة  األســعــار  ضــبــط  فــي  السيسي  عليها 
في احتكار معظم السلع املستوردة، وخاصة 
الزيوت واللحوم، وبالتالي ستفشل في توفير 

السلع للمواطنني بأسعار مناسبة.
واعتاد السيسي، في معظم خطاباته األخيرة، 
بــقــدرتــه على ضبط  الــوعــود على نفسه  قطع 
والتوجيهات  التعليمات  وإصــــدار  األســعــار، 
للحكومة بالتدخل للسيطرة على االرتفاعات 
ــال  ــار الـــســـلـــع فــــي مـــصـــر. وقــ ــعــ املــتــتــالــيــة ألســ
السيسي، في خطاب له األسبوع املاضي: »لن 
األساسية  السلع  أســعــار  فــي  تصعيد  يحدث 
مهما حدث من ارتفاع لسعر الــدوالر«، مؤكدًا 
أن الــجــيــش والـــدولـــة مـــســـؤوالن بــجــانــبــه عن 

املحافظة على األسعار.
ــان رئـــيـــس شــعــبــة املـــســـتـــورديـــن فـــي غــرفــة  ــ وكـ
الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــاريـــة، أحـــمـــد شــيــحــة، قــــال في 
ــة، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــقـ ــابـ تـــصـــريـــحـــات سـ
ــــدوالر يــســهــم فـــي زيـــادة  ــفـــاع أســـعـــار الــ إن ارتـ
األســــعــــار، وهـــنـــاك تـــخـــوف مـــن تــفــاقــمــهــا مع 
دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهاكا 

يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريبًا.
ــة لــلــقــوات  ــامـ ــعـ ويـــمـــتـــلـــك جـــهـــاز الــــخــــدمــــات الـ
البيع  ومنافذ  مجمعات  مــن  العديد  املسلحة 
الجمهورية،  املنتشرة في مختلف محافظات 
ــًا بـــنـــطـــاق الـــقـــاهـــرة  ــرعــ مــنــهــا 15 مــجــمــعــا وفــ
ثـــابـــتـــة بــمــحــافــظــات  ــزة، و10 مـــنـــافـــذ  ــيــ ــجــ والــ
االســكــنــدريــة ومــطــروح وطــنــطــا، والــتــي تقدم 
الــســلــع الــغــذائــيــة بــأســعــار تــقــل عــن مثياتها 

بالسوق املحلي بنسبة تراوح بني 10 و%25.
ــتـــمـــرت قـــفـــزات  ــيـــة، اسـ ــقـــاريـــر رســـمـ وحـــســـب تـ
ــفـــاض مــعــظــم  ــم انـــخـ ــ األســــعــــار فــــي مـــصـــر، رغـ
أسعار السلع الغذائية عامليًا، وتستورد مصر 
اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقّدر بنحو 

مــلــيــار دوالر ســنــويــًا، حــســب إحصائيات   80
أكبر  املصرية  التموين  وزارة  وتــعــد  رسمية. 
متعاقد على السلع الغذائية وخاصة اللحوم 
الــســوق، وتتولى  والــدواجــن بنسبة 70% مــن 
طــرحــهــا فـــي مــنــافــذ املــجــمــعــات االســتــهــاكــيــة 

ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
وقال وزير التموين املصري، خالد حنفي، في 
تصريحات مؤخرًا، إنه يتم تنفيذ خطة رقابة 
االستهاكية،  املجمعات  جميع  على  مــشــددة 
ملــنــع تــســريــب الــســلــع الــغــذائــيــة ذات األســعــار 

املخفضة إلى السوق السوداء.
وفـــي املــقــابــل، أكـــد الخبير االقــتــصــادي خالد 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ضــبــط  ــعـ ـــ«الـ الـــشـــافـــعـــي، لـ
األســعــار لــن يــتــم عــبــر مــنــافــذ وزارة التموين 
الحكومة  قــدرة  املسلحة، مشككا في  والقوات 
ــود خــطــة  ــ ــة األســــعــــار دون وجــ ــ عـــلـــى حــــل أزمــ
ــر  ــادة اإلنـــــتـــــاج. وأكــــــد مـــديـــر مــكــتــب وزيــ ــ ــزيـ ــ لـ
ــابــــق، مــصــطــفــى عــــبــــدالــــرازق،  الـــتـــمـــويـــن الــــســ
الدعم  أن تغيير منظومة  الجديد«،  لـ«العربي 
من عيني إلى نقدي/عيني أدى إلى تخفيض 
دعــم املــواطــن مــن 25 جنيها )الــــدوالر = 8.88 
جــنــيــهــات( لــلــفــرد إلـــى 15 جنيهًا فــقــط، وتــرك 
املواطن فريسة في يد السوق السوداء. وأشار 
إلى أن الدولة كانت في السابق تضمن األمن 
الــغــذائــي لــشــريــحــة كــبــيــرة مــن األســـر الفقيرة 
الــتــي تعتمد عــلــى الــســلــع الــتــمــويــنــيــة، بغض 
الــنــظــر عـــن أســعــارهــا فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة أو 
العاملية، أمــا اآلن فــالــدولــة تعطي كــل فــرد 15 
جنيها كل شهر لشراء ما يلزمه من منتجات 
وفـــي ظــل ارتـــفـــاع األســـعـــار أصــبــح هـــذا املبلغ 
بــا قيمة. وأعـــرب مــواطــنــون عــن غضبهم من 
الحكومي،  املوظف  زيــادة األسعار، حيث قال 
طارق لطفي، لـ«العربي الجديد« إن املجمعات 
ــــص من  االســتــهــاكــيــة أســـعـــارهـــا لــيــســت أرخـ
الــخــارج ونــوعــيــة املــنــتــجــات فيها رديــئــة. أمــا 
املشكلة  أن  أبــو حامد املصري، فيرى  املواطن 
إلى  التموينية، مشيرًا  السلع  في  ال تنحصر 
أزمــة األسعار  املسؤولني بحل  أن تصريحات 

لاستهاك املحلي فقط.

الجزائر ـ حمزة كحال

منح  عملية  فــي  جــديــدًا  شرطًا  الجزائرية  الحكومة  وضعت 
رخـــص اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة، املــجــمــدة مــنــذ مطلع 
الــســنــة الــحــالــيــة، فــي وقـــت كـــان ينتظر فــيــه الــوكــاء منحهم 
رخص االستيراد، لتسليم طلبيات النصف الثاني من العام 
الجاري، ما أثار مخاوف بسوق السيارات من تأخر التسليم 

وبالتالي تعرض التجار لخسائر باهظة.
الــذي كشفت  الجديد  الشرط  القرار الحكومي، يفيد  وحسب 
عــنــه وزارة الــتــجــارة الــجــزائــريــة، نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي، 
إضــافــة القيمة القصوى لـــواردات الــســيــارات لكل وكــيــل، إلى 
الكمية املرخصة في إطــار نظام رخص  الحد األعلى لسقف 
االستيراد، في خطوة تسعى من خالها الحكومة الجزائرية 
الكلفة  أن  ماحظتها  بعد  اســتــيــراده  يتم  مــا  كلفة  لتحديد 

غالبا ما تكون أعلى من تلك املسجلة في دول املنشأ.
وأصــــاب الــســوق حــالــة ارتـــبـــاك واضــحــة عــلــى خلفية الــقــرار 
األخير، وتلقى ممثلو العامات العاملية في الجزائر باإلضافة 
إلى وكــاء بيع السيارات صدمة كبيرة بعد الشرط الجديد 
ملنح رخص استيراد السيارات، حيث ستتأخر عملية تسليم 
الرخص ألسابيع أخرى بعدما كان من املقرر إنهاؤها بداية 
إبريل/نيسان الجاري. ويتخوف الكثير من الوكاء من شبح 
املبيعات( من خال  في  الكبير  )االنخفاض  البيضاء  السنة 
تضييع أكــبــر مــوعــد ســنــوي لبيع الــســيــارات وهــو »معرض 
لسيارات  امتاكهم  عــدم  بسبب  للسيارات«  الدولي  الجزائر 

كافية في املخازن في ظل تجميد االستيراد.
وأشـــاروا إلــى أن أي تأخير أخــر في عملية منح التراخيص 
تعني أن أولـــى الــدفــعــات مــن الــســيــارات املــســتــوردة لــن تصل 
مــوانــي الجزائر إال بعد شهر أغــســطــس/آب الــقــادم على أقل 

تقدير.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــؤكــد رئــيــس جمعية الــوكــاالت متعددة 
الــعــامــات، يــوســف نــبــاش، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــوكــاء 

فــوجــئــوا بــهــذه الــخــطــوة فـــي وقـــت يــفــتــرض أنــهــم قـــد أنــهــوا 
بيان  الجاري، حسب  أبريل/نيسان   4 الجديدة في  الرخص 

سابق صادر عن وزارة التجارة الجزائرية.
وقــــال نـــبـــاش، »إنـــنـــا حــتــى هـــذه الــســاعــة لـــم نــتــلــق أي دعـــوة 
الستام التراخيص«، مضيفًا أن »املحظوظ من الجزائريني 
سيتسلم مفاتيح سيارته بداية أيلول/سبتمبر القادم، كون 
لــدى الشركات املصنعة  الــوكــاء لطلبياتهم  إيــداع  املــدة بني 

ووصولها إلى موانئ الجزائر تقدر بحوالي 5 أشهر«.
وكانت الجزائر قد قررت مطلع السنة الجارية تجميد عملية 
اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة، وإخــضــاع نــشــاط استيرادها 
لنظام الرخص، حيث تم تحديد عدد السيارات التي سيتم 
استيرادها سنة 2016 بنحو 152 ألف وحــدة، لكبح واردات 
ــواردات الــتــي تـــجـــاوزت كــثــيــرا مـــن احــتــيــاجــات  ــ ــ الـــبـــاد مـــن الـ

السوق الوطنية، حسب املسؤولني الحكوميني.
مـــن 80 طلبا  أكــثــر  الــجــزائــريــة  الـــتـــجـــارة  واســتــقــبــلــت وزارة 
الــتــي بلغت 3.14  الــســيــارات  لــاســتــفــادة مــن حــصــة واردات 
مليارات دوالر عام 2015 مقابل 5.7 مليارات دوالر في عام 
ــــاء، ال يــكــفــي لــلــوكــيــل الــــذي اســتــفــاد من  2014. وحــســب وكـ
رخصة تسمح له باستيراد 4 آالف سيارة على سبيل املثال 
بــل يتوجب  الــجــديــد،  الــشــرط  الحجم، حسب  يتقيد بهذا  أن 
عليه أيضا أال تتجاوز وارداته قيمة محددة من طرف وزارة 
الــتــجــارة الــجــزائــريــة، فــإذا مــا قــام باستيراد ســيــارات فاخرة 
فإن ذلك سيرفع من قيمة فاتورته مقابل فاتورة وكيل آخر 

يستورد نفس الحصة من السيارات العادية.
عــامــة تعلن صراحة  أول  الفرنسية  »ريــنــو«  وكــانــت شــركــة 
ــراءات الــتــي اتخذتها الــجــزائــر فــي مجال  ــ تــضــررهــا مــن اإلجـ
تجميد ثم وضع سقف الستيراد السيارات بـ 152 ألف سيارة 
سنويا، حيث كشف العماق الفرنسي يوم الخميس املاضي، 
أن مبيعاته في الجزائر تراجعت بـ 54.4% بعدما اضطر إلى 
إلغاء العديد من الطلبيات خوفا من عدم تسليمها لزبائنها 

في املوعد املحدد.

السعودية تتخلص 
من هيمنة النفط

الديون تهّدد الشركات اليمنيةانفالت أسعار السلع في مصر رغم الوعود الحكومية

)Getty( مشروع للنفط في السعودية)مصنع سيارات في الجزائر )فرانس برس

)Getty( ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر

تجميد االستيراد يصدم سوق السيارات

يعلن ولي ولي العهد 
السعودي، األمير محمد 
بن سلمان، اليوم، »خطة 

التحول الوطني«، 
لألعوام الخمسة عشر 

المقبلة، والمتوقع أن 
تنهي هيمنة النفط، عبر 

تنويع االقتصاد

اجتماع لوزراء الصناعة 
بالخليج

يعقد وكالء وزارات الصناعة في دول 
مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا 

تحضيريًا، اليوم االثنني، في الرياض، 
الجتماع لجنة التعاون الصناعي في دول 

املجلس. ونقلت وكالة األنباء السعودية 
»واس« عن عبد الله بن جمعة الشبلي، 

األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية 
والتنموية في األمانة العامة ملجلس التعاون، 
أن االجتماع سيناقش الخطة االستراتيجية 

لتنمية الصادرات الصناعية لدول املجلس 
خالل الفترة من 2016 إلى 2030.

مصر األولى 
بالعالمات التجارية

أظهر الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء الحكومي، أن مصر احتلت 

املرتبة األولى عامليا في العالمات التجارية 
خالل عام 2015، حيث بلغ عدد العالمات 

التجارية املمنوحة من مكتب العالمات 
التجارية املصري 3437 عالمة تجارية 
بنسبة 62.5%، تليها الواليات املتحدة 

األميركية بعدد 721 عالمة تجارية بنسبة 
13.1%، ثم اليابان بنحو 258 عالمة تجارية 

بنسبة %4.7.

زيادة رأس مال »أبيكورب«
أعلنت الشركة العربية لالستثمارات 

البترولية »ابيكورب«، اململوكة بالكامل للدول 
العشر األعضاء في منظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول )أوابك(، زيادة رأس مال 

الشركة املكتتب به إلى ملياري دوالر. وقالت 
الشركة، التي تأسست في عام 1975، في 

بيان أمس لإلعالن عن نتائجها املالية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر/كانون األول 
2015، إن إجمالي الدخل ارتفع إلى 162.04 

مليون دوالر، مقارنة مع 156.28 مليون 
دوالر في 2014.

تعاون اقتصادي 
بين البحرين وروسيا

قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
إنها ستبدأ، غدا الثالثاء، فعاليات منتدى 
األعمال البحريني الروسي املشترك في 
البحرين، بحضور وفٍد تجاري روسي 

من مدينة سانت بطرسبيرغ يزور اململكة 
حاليًا. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن 

رئيس الغرفة، خالد عبدالرحمن املؤيد، قوله 
إن زيارة الوفد الروسي أثمرت عن توقيع 

اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في شتى 
املجاالت االقتصادية.

أميركا تطالب بتعديل 
محركات بوينغ

أمرت هيئة الطيران الفدرالية األميركية 
بتعديل عاجل للنسخة األحدث من 

محركات »جنرال إلكتريك« في طائرات 
بوينغ 787 دريمالينر، بسبب احتمال 

حدوث أعطال أثناء التحليق.
وحسب شبكة »بلومبرغ« اإلخبارية 

األميركية، فإنه يحتمل تعرض نسخة »بي.
آي.بي 2 » من محركات جنرال إليكتريك 

ألضرار أثناء التحليق على ارتفاع 20 ألف 
قدم، الفتة إلى أن ذلك يشكل »قلقا من 

ناحية السالمة«.

ميزانية يابانية ألضرار الزالزل
طالب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، 

وزير املالية تارو اسو، بتخصيص 
ميزانية إضافية إلعادة بناء املناطق التي 
تضررت من الزالزل القوية التي ضربت 

جزيرة كيوشو مؤخرا. وأفادت وكالة أنباء 
»كيودو« أمس، أن من املقرر أن تضمن 

امليزانية استيعاب أولئك الذين تم إجالؤهم 
من منازلهم ومساعدة ضحايا الزلزال على 
إعادة بناء حياتهم. وكان زلزاالن قد ضربا 

جنوب غربي اليابان األسبوع املاضي، 
بلغت قوة األول 6.5 درجات، فيما بلغت قوة 
الثاني 7.3 درجات على مقياس ريختر، إلى 

جانب عدد كبير من الهزات االرتدادية، ما 
أسفر عن مقتل 44 شخصا على األقل. 

ارتفاع الفقر في أفغانستان
أكد البنك الدولي، أن معدالت الفقر في 

أفغانستان ارتفعت إلى 39.1% من إجمالي 
السكان خالل العام املاضي 2015، مقابل 

35.8% في العام السابق عليه، مع استمرار 
تدهور الوضع األمني وتباطؤ معدالت 

النمو، مما زاد من دوافع الهجرة للخارج.
وذكر البنك في بيان نشره على موقعه 

اإللكتروني، أن معدل النمو االقتصادي بلغ 
العام املاضي 1.5%، مقارنة بنحو %1.3 

عام 2014.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
أحدث هبوط أسعار النفط 
ــر مـــن %60  ــأكــث ب عــالــمــيــً 
 ،2014 حزيران  يونيو/  منذ 
ضغوطً كبيرة على المالية 
العامة للسعودية، ما أدى 
إلى تسجيل المملكة عجزًا 
في  دوالر  مليار   100 يقارب 

.2015

صنعاء ـ فاروق الكمالي

التجارية  الغرف  اتحاد  في  أكــد مصدر 
فوائد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  اليمنية، 
أذون الخزانة تسببت في نشوب خاف 
شـــديـــد بـــني الــقــطــاع الـــخـــاص والــبــنــوك 
من  املركزي  والبنك  من جهة،  التجارية 
أداة ديــن  الــخــزانــة  أخــــرى. وأذون  جــهــة 
حــكــومــيــة تـــقـــوم مـــن خــالــهــا الــحــكــومــة 
باالقتراض من البنوك واألفراد لتمويل 

عجز املوازنة وسداد رواتب املوظفني. 
ــــض ذكــــر  ــ ــدر، الــــــــذي رفـ ــ ــــصــ وأوضــــــــــح املــ
اسمه، أن عجز البنك املركزي عن سداد 
وقيدها  وفــوائــدهــا  الخزانة  أذون  قيمة 
التجارية  البنوك  وضع  داخلية  كديون 
واملــــؤســــســــات والــــشــــركــــات املــســتــثــمــرة 
بــأذون الخزانة في مــأزق مالي، بما في 
ذلـــك مــؤســســات كــبــرى مــنــهــا املــؤســســة 
االتــصــاالت  وشــركــة  للتأمينات،  العامة 
الــنــقــالــة يــمــن مــوبــايــل )حــكــومــيــة( التي 
أكـــثـــر مـــن 400 مــلــيــون دوالر  ســتــخــســر 

بسبب أذون الخزانة.
وأشــــار املـــصـــدر، إلـــى أن الــبــنــك املــركــزي 
يمارس ضغوطًا على البنوك التجارية 
والشركات الخاصة والعامة لاستمرار 
فــي شـــراء أذون الــخــزانــة الــتــي يطرحها 
لــــلــــعــــام الــــــــجــــــــاري، مــــــا يــــفــــاقــــم األزمــــــــة 

االقتصادية التي تعاني منها الباد.
ــه »نـــتـــيـــجـــة لــتــوقــف  ــ وقـــــــال املـــــصـــــدر، إنــ
املــــــوارد الــرئــيــســيــة لــلــدولــة فــقــد أضــطــر 
ــوام األخــيــرة  ــ الــبــنــك املـــركـــزي خـــال األعــ
وخــاصــة عـــام 2015 إلـــى االعــتــمــاد على 
بـــإصـــدار أذون  الــداخــلــي متمثا  الــديــن 
ومن  العامة،  النفقات  لتغطية  الخزانة 
ونتج  الداخلية،  املديونية  تفاقمت  هنا 
عـــن ذلــــك أن جــمــيــع الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
باليمن مهددة بإشهار إفاسها نتيجة 
اعــتــمــادهــا عــلــى االســتــثــمــار فــي األذون 
بــنــســب عــالــيــة مــن اســتــثــمــاراتــهــا وصــل 

إلــــى نــســبــة 95% فـــي بــعــضــهــا كــالــبــنــك 
اليمني لإلنشاء والتعمير.

ــيـــة، ارتـــفـــع  وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات رســـمـ
إلــى 25.4 مليار  لليمن  الــداخــلــي  الــديــن 
دوالر نهاية عــام 2015، من 22.7 مليار 

دوالر مطلع العام نفسه.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكــــد أســـتـــاذ الــعــلــوم 
املصرفية طارق عبد الرشيد، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ليس 
لــديــهــا بــرنــامــج واضــــح املــعــالــم لــســداد 
ــــات مــقــلــقــًا  ــذي بـ ــ ــر الــ ــ الــــديــــن الــــعــــام، األمــ
للغاية. وقال، »إنه بطبيعة الحال سوف 
يـــصـــاحـــب إصـــــــدار الـــحـــكـــومـــة لــســنــدات 
فائدة  أسعار  ارتــفــاع في  بشكل متكرر، 
نسبيًا،  عالية  مستويات  إلــى  السندات 
مـــا يــمــثــل عــبــئــًا إضــافــيــًا عــلــى اقــتــصــاد 
الباد. وأشار عبد الرشيد إلى أن الدين 
املــحــلــي وتــكــلــفــتــه )الـــفـــوائـــد املــتــراكــمــة( 
عــالــيــة مــقــارنــة بــحــجــم مــيــزانــيــة الــدولــة 
االستثماري  بالنشاط  ومرهقة وضارة 
السيما أنها تؤدي إلى زيادة كلفة رأس 

املال في االقتصاد اليمني.
ــوالــــي ثــلــث  ــديــــن حــ ــد الــ ــوائــ ــــاوي فــ ــــسـ وتـ
اإليــرادات العامة للدولة، وتبلغ الفائدة 
على أذون الخزانة ملؤسسات التأمينات 
االجتماعية والصناديق الحكومية 8 % 
حسب  للبنوك،   %16 تدفع  بينما  فقط، 

إحصائيات رسمية.
ووفــــــقــــــًا ملـــــصـــــدر فــــــي الــــبــــنــــك املـــــركـــــزي 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« ارتــفــع الــديــن العام 
 7 إلـــــى  لـــيـــصـــل  بـــنـــهـــايـــة 2015،  لــلــيــمــن 
)الــــدوالر = 250 ريــاال  ريـــال  تريليونات 
يمنيا( في نهاية ديسمبر/كانون األول 
ريــال  تريليونات   5.375 منها  املــاضــي، 
ــال ديــن  ديـــن داخــلــي، و1.8 تــريــلــيــون ريـ
خارجي، ليصل إجمالي الدين العام إلى 
31 مليار دوالر. وتتنوع أدوات الديون 
ــا بــــني األذون  ــلـــيـــة مــ الـــداخـ الــحــكــومــيــة 
وسندات الخزانة والصكوك اإلسامية، 

بينما   ،%16 إلــى نحو  وفوائدها تصل 
تبلغ فــوائــد الــديــن الخارجية مــا بــني 1 

و%5.
وكشف تقرير حكومي حديث، حصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مــنــه، 
عــن ارتــفــاع كبير فــي حجم الــديــن العام 
الــــداخــــلــــي، مـــقـــابـــل تــــراجــــع طـــفـــيـــف فــي 
الخارجي خال عام 2015، ما سبب في 
وصول نسبة الدين العام في اليمن إلى 

94.4 % من الناتج املحلي اإلجمالي 
ولــفــت الــتــقــريــر، الــــذي أصـــدرتـــه مــؤخــرًا 
الـــدولـــي،  والـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  وزارة 
حول املستجدات االقتصادية في اليمن، 
إلــــى أن الــقــيــمــة املــطــلــقــة لــلــديــن املــحــلــي 
املحلي  الناتج  إلــى  )الــداخــلــي( ونسبته 
االجــمــالــي ارتــفــعــت بــصــورة كــبــيــرة عــام 
2015، إضافة إلى ارتفاع عبء املديونية 
إلـــى مــســتــويــات تــنــذر بــالــخــطــر. وأشـــار 
التقرير، الى ارتفاع أسعار الفائدة على 
الدين املحلي ما جعل مدفوعات الفائدة 
 29.9 املحلي تستحوذ على  الدين  على 
% مـــن الــنــفــقــات الــعــامــة لــلــدولــة أي ما 
أن ذلك  يقارب ثلثها، عام 2015، مؤكدا 
يــســتــدعــي دراســـــة إعـــــادة هــيــكــلــة الــديــن 

املحلي.
وال يـــــــزال الــــقــــطــــاع املــــصــــرفــــي الــيــمــنــي 
واملـــؤســـســـات الـــعـــامـــة يــشــكــان مــصــدر 
نتيجة  العام،  للقطاع  الرئيس  التمويل 
انكماش موارد الدولة وتوقف صادرات 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وتـــجـــمـــيـــد مـــســـاعـــدات 
وتـــمـــويـــات املـــانـــحـــني بــفــعــل الــقــطــيــعــة 
الـــدولـــيـــة املـــفـــروضـــة عــلــى صــنــعــاء منذ 
ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عــلــيــهــا فــي 

سبتمبر/أيلول 2014.
ولــــجــــأت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تـــمـــويـــل عــجــز 
املوازنة عبر االقتراض املباشر من البنك 
من   %84 بلغت  بنسبة  اليمني  املركزي 
املــوازنــة عــام 2015،  إجمالي قيمة عجز 

حسب بيانات رسمية.

تقارير عربية

تنمية

مصارفمال وناس

الجزائر

الطعام والشراب 
يلتهم 40% من دخول 

المصريين السنوية

ألـــغـــت الــهــنــد جـــــواز ســفــر رجــل 
ــال المـــــع، تــتــهــمــه الــســلــطــات  ــمـ أعـ
ــى لـــنـــدن فـــي مــــارس/  ــ بـــالـــفـــرار إل
أذار، وهو مدين بأكثر من مليار 

دوالر للمصارف الهندية.
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ املـ ــال  قــــــ
ــة فـــيـــكـــاس ســــــواروب  ــيـ ــارجـ الـــخـ
قرار  اتخذت  السلطات  إن  أمــس، 
إلــغــاء جــواز سفر رجــل األعمال 
األدلة  إلى  استنادا  ماليا،  فيغاي 
الــتــنــفــيــذ  إدارة  جــمــعــتــهــا  الـــتـــي 
الديون  فــي  تحقق  التي  الهندية، 
وتتشاور  مــالــيــا.  على  الضخمة 
الهند مع خبراء قانونيني، سعيا 
اململكة  مـــن  مــالــيــا  تــرحــيــل  وراء 

املتحدة إلى الهند.
واتـــهـــم حـــزب املــؤتــمــر املــعــارض 
بالفرار  ملاليا  بالسماح  الحكومة 
الهند، وهــو مالحق من قبل  من 
ــداده ديــونــا  املــــصــــارف لـــعـــدم ســــ
روبيه  مليار   90 إجماليها  يبلغ 
أن  غـــيـــر  دوالر(.  ــلـــيـــار  مـ  1.3(

الحكومة تنفي هذه االتهامات.

الهند تلغي 
جواز سفر 

ملياردير
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اقتصاد

موسى مهدي

أملانيا  مــواطــنــي  مــن   %83 ينظر 
إلــــى اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
ــثــــمــــاري الـــحـــر بــــن دول  ــتــ واالســ
ــا، عـــلـــى أنــهــا  ــركــ ــيــ االتــــحــــاد األوروبـــــــــي وأمــ
ــروادة« األميركي الــذي سيمكن  »حــصــان طـ
الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

أوروبا. 
وحسب املسح الذي أجراه الخميس املاضي 
الــبــريــطــانــي   YouGov جــــوف يـــو  مـــوقـــع 
لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة بــيــرتــلــســمــان الــبــحــثــيــة 
األملــانــيــة، فـــإن عـــدد األملــــان الــذيــن يــدعــمــون 
بـــدايـــة  ــــن 55% مـــنـــذ  انـــخـــفـــض مـ االتـــــفـــــاق 

املفاوضات إلى 17% فقط. 
ــم  ــــي هـــــــذه املـــــعـــــارضـــــة األملـــــانـــــيـــــة رغــ ــأتــ ــ وتــ

الــتــطــمــيــنــات األمـــيـــركـــيـــة واألوروبـــــيـــــة بــأن 
ــالـــــح زيــــــــادة  االتــــفــــاقــــيــــة ســـتـــصـــب فــــــي صـــ
وتعزيز النمو االقتصادي في دول االتحاد 
األوروبـــــــي الـــتـــي تــعــيــش مــنــذ مــــدة أضــعــف 

أوضاعها املالية. 

ــة عـــلـــى إزالــــــــة الـــحـــواجـــز  ــيـ ــاقـ ــفـ وتـــعـــمـــل االتـ
اإلجـــراءات في مجاالت  القانونية وتوحيد 
للتبادل  الباب  لتفتح  واالستثمار  التجارة 
الـــحـــر بـــن أكـــبـــر كــتــلــتــن اقــتــصــاديــتــن في 
الـــعـــالـــم. وبـــالـــتـــالـــي فــفــي حــــال إجــــــازة هــذه 
مــن  ــوالـــــي %40  حـــ فـــســـتـــغـــطـــي  ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
االقتصاد العاملي ونسبة كبرى من التجارة 

العاملية. 
وتسعى أميركا عبر هذه االتفاقية إلى ربط 
أوروبـــــا تــجــاريــا واقــتــصــاديــا واســتــثــمــاريــا 
ــبـــاشـــر مـــعـــهـــا وتـــقـــويـــة الــــروابــــط  بـــشـــكـــل مـ
 
ً
مستقبال لواشنطن  تتيح  التي  السياسية 

فرصة أكبر في توجيه القرار األوروبي. 
ويـــــرى الـــســـاســـة فـــي واشـــنـــطـــن أن أوروبـــــا 
تتعرض حاليا للعديد من التحديات وعلى 
ــدخـــالت الـــروســـيـــة ومــــحــــاوالت  رأســــهــــا الـــتـ
 الــــصــــن الســـتـــغـــالل شـــركـــاتـــهـــا والــتــغــلــغــل 
الضعيفة بمنطقة  الــــدول  عــبــر  أوروبــــا  فــي 

اليورو.  
ــل بـــــــدء املـــــفـــــاوضـــــات بـــــن الـــرئـــيـــس  ــيــ ــبــ وقــ
األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا الـــذي يـــزور أملانيا 
األملانية  أيــام واملستشارة  حاليا ملدة ثالثة 
أنــجــيــال مــيــركــل، اكــتــظــت شـــــوارع هــانــوفــر، 
حــيــث يــوجــد الــرئــيــس األمــيــركــي بــعــشــرات 
اآلالف مـــن املــتــظــاهــريــن الـــذيـــن عـــبـــروا عن 

غضبهم من االتفاقية. 
ألف   70 فــإن حوالي  أملانية  تقارير  وحسب 
املظاهرات  في  األقــل شاركوا  متظاهر على 
الــتــي جـــرت أول مـــن أمـــس الــســبــت بمدينة 
الصناعية،  بــاملــعــارض  املــشــهــورة  هــانــوفــر 

»حصان طروادة« 
األميركي

احتجاجات األلمان 
ضد االتفاقية في 

)Getty(هانوفر
تواجه اتفاقية التجارة واالستثمار الحر التي يجري التفاوض حولها بين 
أميركا ودول االتحاد األوروبي معارضة ضخمة. وقبيل وصول الرئيس 
األميركي إلى ألمانيا تظاهر عشرات اآلالف ضد االتفاقية التي وصفوها 

بأنها حصان طروادة األميركي للسيطرة على أوروبا

األوروبيون يتخوفون 
على حرية قرارهم 
وفقدان الخدمات 

المجانية لدولة الرفاه

وزير النفط اإليراني: 
اجتماع الدوحة لم يكن 

مثمرًا ولكننا نعتبره 
خطوة إيجابية

التحقيقات طاولت 
مسؤولين سابقين في 

الصندوق السيادي

83% من األلمان 
ضد اتفاقية التجارة 

بين أميركا وأوروبا

حينما يشتري املستثمرون فيال في دبي، يفكر معظمهم في سعر الفيال فقط، 
البلدية. وهذه  التي تدفع في  والــرســوم  الخدمات والصيانة  دون حساب كلفة 
الــكــلــف بــاتــت بــاهــظــة فــي الــســنــوات األخــيــرة مــقــارنــة بــمــا كــانــت عليه قــبــل عقد. 
وحسب موقع »موف سوق. كوم« املتخصص في العقارات في دبي، فإن الكلفة 
السنوية لخدمات الصيانة والــخــدمــات األخـــرى لفيال فــي دبــي مــن ثــالث غرف 
ويتراوح ثمنها بن 3 و5 مالين درهم يتراوح بن 70 ألفا و100 ألف درهم في 
السنة. والحظ املوقع أن سعر إيجار هذه الفيال  سيصل في أفضل األحوال إلى 
250 ألف درهــم سنويا. وربما يعتقد البعض أنهم سيربحون بالتالي حوالى 
إيــجــارات  الفلل  عـــادة ال تجد  ولــكــن  ألــف درهـــم  سنويا مناإستثماراتهم.   150
دائمة، بخاصة ذات األسعار املرتفعة نظرًا لتذبذب سوق العمل في دبي. وفي 
إلــى دفــع هــذه الخدمات في لحظات عدم  العديد من األحيان يحتاج املستثمر 

وجود االيجارات. 
)العربي الجديد(

واصـــل الجنيه االســتــرلــيــنــي تــقــدمــه الــثــابــت فـــوق مــعــدل 1.40 دوالر فــي ســوق 
الصرف األجني مع اقتراب موعد االستفتاء على بقاء بريطانيا أو انسحابها 
من عضوية االتحاد األوروبي. وقال خبراء صرف أن االسترليني يستفيد حاليا 
من الدعم القوي الذي أظهرته استفتاءات الرأي وسط املواطنن لبقاء بريطانيا 
في االتحاد األوروبي وتراجع احتماالت التصويت لصالح انسحابها. وارتفع 
االسترليني في ختام تعامالت الجمعة إلى 1.4380 دوالر. وبذلك تكون العملة 
البريطانية كسبت 1.3% خالل األسبوع املاضي وحققت أعلى مستوياتها منذ 
نهاية مارس/ آذار املاضي. وحقق االسترليني هذه القفزات رغم الضعف السائد 
في العديد من البيانات التجارية واملالية. ويرى خبراء  مصارف ان االسترليني 
قادر على الحفاظ على مستوياته فوق 1.40 حتى تاريخ موعد االستفتاء في 

يونيو/ حزيران. 
)العربي الجديد( 

أعلن البنك املركزي اإليراني، انخفاض معدل التضخم بنسبة  0.7% إلى %11.2 
في شهر »فروردين« املنتهي في  19 أبريل /نيسان 2016 على أساس شهري، 
و0.9% إلى 7.4% على اساس سنوي.  وذلك بحساب الشهور اإليرانية التي ال 
تتوافق مع الشهور العربية أو االفرنجية. وقدم البنك املركزي القراءة النهائية 
»فروردين«   االيرانية لشهر  باملدن  االستهالكية  والخدمات  السلع  قيمة  ملؤشر 
أمس األحد. وسجل املؤشر في شهر »فروردين« اإليراني املنتهي في 19 أبريل /

نيسان 235.9 نقطة مرتفعا 0.5%عن الشهر السابق، و7.4%عن الشهر ذاته العام 
النووي  االتــفــاق  توقيع  فوائد  إظهار  إلــى  اإليرانية  الحكومة  املــاضــي. وتسعى 
وانعكاساته االيجابية على املستهلك اإليراني ولكن حتى اآلن تعترف الحكومة 
بانها لم تكسب الكثير من االتفاق النووي رغم الجهود الضخمة التي تبذلها 

في تطبيع عالقاتها املالية واالقتصادية مع دول العالم. 
)فارس(

أخبار في صور

غالء خدمات الفلل في دبي 

االسترليني يواصل الثبات 
فوق 1.40 دوالر

%11.2 معدل التضخم في إيران 

)Getty( جانب من اجتماعات الدوحة لوزراء النفط داخل وخارج أوبك)Getty( رئيس الوزراء الماليزي في طريقه لالستجواب بالبرلمان

تـــواصـــلـــت ردود الــفــعــل عــلــى فــشــل اجــتــمــاع 
تــثــبــيــت اإلنــــتــــاج وتـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى املــنــظــمــة 
ــفـــط، طــــــوال األســــبــــوع املـــاضـــي،  ــنـ وأســــعــــار الـ
حيث أعلن رئيس شركة »لوك أويل« النفطية 
الروسية، وحيد أليكبيروف، أن منظمة الدول 
ــك« لــم تــعــد قــــادرة على  ــ املـــصـــدرة للنفط »أوبـ
تنفيذ الدور التنظيمي، بسبب بروز خالفات 

داخلها، وأنها تحتاج إلى إصالحات. 
ــــس، فــــي حــــديــــث إلـــى  ــ ــيـــروف، أمـ ــبـ ــكـ ــيـ ــد ألـ ــ ــ وأكـ
أنــه ال  األملــانــيــة،  أم سونتاغ«  صحيفة »فيلت 
الحالية،  بصيغتها  للمنظمة   

ً
مستقبال يــرى 

ــال: »يــجــب  ــ ــ ــفـــدت.  وقـ ــنـ ــتـ ــا قــــد اسـ ــهـ ــدراتـ ألن قـ
لها  تتيح  جــديــدة،  أدوات  خلق  املنظمة  على 
تــنــســيــق خـــطـــوات دولــــهــــا«.  ويـــذكـــر أن الـــدول 
إلى  التوصل  املنظمة فشلت في  األعضاء في 
اتـــفـــاق عــلــى تــجــمــيــد مــســتــوى إنـــتـــاج الــنــفــط، 
أبريل/نيسان  الدوحة، يوم 17  أثناء اجتماع 
الــجــاري، وأعلنت أنــهــا تحتاج إلــى مــزيــد من 
الوقت إلجــراء مــشــاورات ومباحثات إضافية 
بــشــأن هـــذه املــســألــة. مـــن جــانــبــه، دعـــا رئــيــس 
ــرانــــي، عــلــي الريــجــانــي،  مــجــلــس الــبــرملــان اإليــ
منظمة  وخــــارج  داخـــل  للنفط  املنتجة  الــــدول 
ــــك«، إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر تسهم فــي عــودة  »أوبـ
ــال، خــالل  ــ االســـتـــقـــرار إلـــى أســـعـــار الــنــفــط.  وقـ
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي مــوســكــو يـــوم األربـــعـــاء، 
»عــلــى الـــــدول املــنــتــجــة لــلــنــفــط داخــــل »أوبــــك« 
وخــارجــهــا، اتــخــاذ اإلجــــــراءات املــنــاســبــة، من 
أجل تحقيق التوازن في أسعار الخام«، وذلك 

لندن ـ العربي الجديد

قـــالـــت وحـــــدة املـــعـــلـــومـــات املـــالـــيـــة فـــي جــزيــرة 
ــل الـــــواقـــــع فــــي املــحــيــط  ــيــ ــبــ ســـيـــشـــل إن األرخــ
التي  الدولية  التحقيقات  في  يساعد  الهندي 
املاليزي وان.ام.دي. التنمية  تتعلق بصندوق 

بــي. وتركز تحقيقات فساد وغسل أمــوال في 
ــات املــتــحــدة وســـويـــســـرا وســنــغــافــورة  الــــواليــ
ــبـــورغ واإلمـــــــــــارات عـــلـــى تـــعـــامـــالت  ــمـ ــوكـــسـ ولـ
لــصــنــدوق وان.ام.دي.بـــــــي الـــذي تــراكــمــت عليه 
ديــــون بــلــغــت 11 مــلــيــار دوالر. وقــالــت وحــدة 
املــعــلــومــات املــالــيــة بــالــجــزيــرة فــي بــيــان تلقته 
املــالــيــة في  املعلومات  رويــتــرز »تسهم وحـــدة 
بخصوص  الــدولــيــة  التحقيقات  فــي  سيشيل 

الصندوق املاليزي االستراتيجي«.  
وأضاف »البيانات التفصيلية بشأن الكيانات 
الـــخـــارجـــيـــة املــســجــلــة فــــي ســيــشــل واملـــســـائـــل 
في  املعنية  للجهات  تسليمها  جــرى  األخـــرى 
الدول املشاركة في التحقيقات«. وأرسل البيان 
لــرويــتــرز مــن مكتب رئــيــس سيشل نيابة عن 

وحدة املعلومات املالية؛ وهو أول إقرار علني 
بــانــضــمــام ســيــشــل لــلــتــحــقــيــقــات الــتــي يتسع 
نــطــاقــهــا فـــي أنــشــطــة الــصــنــدوق الــــذي يـــرأس 
املاليزي  الـــوزراء  االســتــشــاري رئيس  مجلسه 
ــرزاق. ولـــم تكشف الــوحــدة عن  ــ نجيب عــبــد الـ
ــي الــتــحــقــيــق.  ــاء أي كـــيـــانـــات مـــشـــاركـــة فـ ــمـ أسـ
وقـــالـــت هــيــئــة الــخــدمــات املــالــيــة فـــي الــبــلــد إن 
سيشل  في  املسجلة  للشركات  البحث  عملية 
لـــن تـــقـــدم املـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــاملــســاهــمــن 
ومـــديـــري الــشــركــات.  وخــلــص تحقيق أجـــراه 
البرملان املاليزي إلى أن 4.2 مليارات دوالر من 
أموال الصندوق ال يعرف مصيرها أو حولت 

لحسابات مصرفية خارجية ال يمكن التحقق 
من أصحابها. وسلطت األضواء على سيشل 
ــز املـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة مع  ــراكــ وغـــيـــرهـــا مـــن املــ
سعي دول العالم لكبح أنشطة غسل األمــوال 

واستغالل ما يعرف باملالذات الضريبية. 
وأكدت سيشل مرارًا أنها تعمل على أال يصبح 
األرخبيل مكانا يسمح بممارسة أنشطة غسل 
األموال أو أي أنشطة أخرى مخالفة للقانون.  
وكـــان مكتب املــدعــي الــعــام الــســويــســري أعلن 
ــبـــوعـــن أن الـــســـلـــطـــات الــســويــســريــة  قـــبـــل أسـ
ــنـــدوق  ــعــــت تــحــقــيــقــا جـــنـــائـــيـــا بــــشــــأن صـ وســ
املسؤولن  مــن  اثــنــن  ليشمل  ماليزيا  تنمية 
فــي صــنــاديــق سيادية  السابقن  اإلمــاراتــيــن 
في أبوظبي.  وقــال املكتب في بيان »وحــدات 
تـــابـــعـــة لـــلـــصـــنـــدوق أصــــــــدرت ســلــســلــتــن مــن 
الــســنــدات لــتــمــويــل اســتــثــمــارات فـــي محطات 
الفصل  “هذا   

ّ
أن الكهربائية«، مضيفا  للطاقة 

من اإلجراءات يغطي املالبسات التي حصلت 
ــدات عــلــى ضـــمـــان بــســداد  خــاللــهــا تــلــك الــــوحــ
)قــيــمــة( هـــذه الــســنــدات مــن صــنــدوق ســيــادي 
بــأبــوظــبــي«. ولــفــت املــكــتــب إلـــى أنـــه »تــحــت يد 
الــســلــطــات الــســويــســريــة عــنــاصــر تــســمــح لها 
بــاالشــتــبــاه فــي أن املــبــالــغ الــتــي جـــرى دفعها 
إلى  ردهــا  يتم  لــم  الضمان  بهذا  يتعلق  فيما 
ــيـــادي بــأبــوظــبــي الـــــذي دعــم  ــنـــدوق الـــسـ الـــصـ

املخاطرة التجارية«.  
في  تحقيقات  السويسرية  السلطات  وبـــدأت 
الـــصـــنـــدوق  بـــشـــأن  ــي  ــاضــ املــ أغـــســـطـــس / آب 
ــاد تــــــــورط فــيــهــا  ــســ ــال فــ ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ لـــالشـــتـــبـــاه فـ
مــســؤولــون أجــانــب وخيانة األمــانــة فــي إدارة 

مصالح عامة وغسل أموال.
وكانت شركة االستثمارات البترولية الدولية 
لحكومة  االستثمارية  الــــذراع  وهــي  “ايــبــيــك” 
أبوظبي ووحدتها »آبار لالستثمار« قد أكدتا 
في بيان مشترك قبل أسبوع أن »آبار بي.في.

املجموعتن،  تابًعا ألي من  آي« ليست كيانا 
وأنهما لم تتلقيا أي مبالغ مدفوعة من »آبار 

بي.في.آي«.

حــســب تــلــفــزيــون »آر تـــي« الـــروســـي. كــمــا حث 
ــــك« على  الريــجــانــي الــــدول األعـــضـــاء فــي »أوبـ
االلتزام بالحصص السوقية، مضيفا: »األمور 
املــتــعــلــقــة بــهــبــوط أســـعـــار الــنــفــط، عـــبـــارة عن 
مـــؤامـــرة«.  لكن وزيـــر النفط اإليـــرانـــي، بيجن 
نــامــدار زنغنه، قــال، أول مــن أمــس السبت، إن 
ــــذي عــقــد فـــي الـــدوحـــة األســـبـــوع  االجـــتـــمـــاع الـ
املاضي بهدف تجميد إنتاج النفط، كان -رغم 
فشله- خطوة إيجابية، وإن إيران سوف تدعم 
أي خطة لتحقيق االستقرار في السوق. ونقل 
على  اإليــرانــيــة  النفط  وزارة  معلومات  مــوقــع 
اإلنــتــرنــت )شــانــا( عــن زنــغــنــه، قــولــه »اجتماع 
لكننا نعتبره خطوة  يكن مثمرًا،  لــم  الــدوحــة 
إيجابية، ألنــه أطلق مــفــاوضــات بــن دول من 
ــــح للمنتجن  داخــــل أوبــــك وخـــارجـــهـــا، وأوضـ
القيام  يجب  أنــه  أوبـــك  فــي  للنفط  الرئيسين 

بشيء من أجل تغيير الوضع«. 
الــدوحــة، وقالت  ولــم تحضر إيــران محادثات 
ــيــــث تــســعــى  ــد إنــــتــــاجــــهــــا، حــ ــمـ إنــــهــــا لـــــن تـــجـ
إلــــى اســـتـــعـــادة حــصــتــهــا الــســوقــيــة بــعــد رفــع 
ــاع،  ــمــ ــتــ ــن رغــــــم فـــشـــل االجــ ــكــ الــــعــــقــــوبــــات.  ولــ
فوق  محلقة  األسبوع  النفط  أسعار  اختتمت 
أعلى مستوياتها مقتربة من 46 دوالرًا لخام 
برنت. ومنذ اجتماع الدوحة، لم يحدث هبوط 
كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، 
قبل   ،%2 بنسبة  النفط  أســعــار  هبطت  حيث 
أسباب،  االرتفاع مدفوعة بعدة  إلى  أن تعود 
ــــراب عــمــال الــكــويــت الـــذي  أولـــهـــا وأهــمــهــا إضـ

عطل نحو 1.5 مليون برميل يوميا، وثانيها 
تــقــديــرات وكــالــة الطاقة الــدولــيــة فــي تقريرها 
لشهر أبريل/نيسان الجاري التي قالت فيها 
السوق  فــي  الطلب  على  النفطي  الــفــائــض  إن 
1.5 مليون برميل يوميا،  سيكون في حــدود 
خـــالل الــنــصــف األول مــن الــعــام الـــجـــاري. كما 
قالت إن إنتاج النفط خــارج »أوبــك« سيشهد 

أكبر انخفاض منذ 25 عاما.
ــبـــاب يــرتــبــط بــمــشــكــلــة الــكــهــربــاء  وثـــالـــث األسـ
ــي ســــتــــؤدي،  ــ ــتـ ــ ــي فــــنــــزويــــال، والـ ــ املـــتـــوقـــعـــة فـ
حــســب خـــبـــراء، إلـــى تعطيل جـــزء مــن اإلنــتــاج 
واملشتقات، وربما تضطر البالد إلى استيراد 
بعض الوقود من الخارج.  وفي هذا الصدد، 
الــذي  جــاكــوب،  أولــيــفــر  النفطي  الخبير  يـــرى 
بتروماتريكس  لشركة  النفط  أســـواق  يــراقــب 
ــة كــهــربــاء بــعــد 20  »أن فــنــزويــال ســتــواجــه أزمـ
يوما، وربما تتواصل هذه األزمة لفترة وتؤثر 

على إنتاج النفط ومشتقاته«. 
مـــن جــانــبــهــا، تــــرى مــؤســســة »جــــي بـــي ســي« 
تجميد  اجتماع  فشل  أن  الطاقة  الســتــشــارات 
اإلنتاج الذي عقد األحد في الدوحة لن يكون 
املــدى  النفط على  لــه تأثير كبير على أســعــار 
القصير. أما العامل الرابع، فيتمثل في ارتفاع 
الطلب عادة في موسم الصيف على الوقود في 
دول االستهالك الرئيسية في أميركا وأوروبا 
وآســـيـــا، حــيــث يــوافــق مــوســم الــصــيــف موسم 
اإلجـــــــازات وزيــــــادة حــركــة الــســفــر. ولــكــن رغــم 
ارتفاع  التي ستدعم  اإليجابية  العوامل  هــذه 
أســـعـــار الــنــفــط عــلــى املــــدى الــقــصــيــر وظــهــرت 
تأثيراتها في ارتفاع سعر خام برنت إلى 46 
الجمعة،  يــوم  الصباحية  الجلسة  فــي  دوالرًا 
فهناك مــخــاوف فــي الــســوق مــن الــســبــاق على 
النفطية بن املنتجن، وأن كميات  الحصص 
الطلب ستتزايد، خاصة  الفائض على  النفط 
إذا قررت السعودية ضخ كميات إضافية في 
السوق، كما صرح ولي ولي العهد السعودي 

بذلك يوم السبت املاضي. 
)نوفوستي، العربي الجديد(

اتساع تحقيقات صندوق التنمية الماليزي»لوك أويل« تشكك في مستقبل »أوبك«

 35 إن  ــقــــول  تــ ــة  ــيــ ــانــ األملــ الــــشــــرطــــة  أن  ــم  ــ رغــ
ألـــف فــقــط تــظــاهــروا ضــد االتــفــاقــيــة. وحمل 
املــتــظــاهــرون الفــتــات كــتــب عليها »أوقــفــوا 

االتفاق« و« من أجل تجارة عاملية عادلة«.
ــة املــــفــــاوضــــات حـــــول اتــفــاقــيــة  ومــــنــــذ بــــدايــ
الــتــبــادل الــتــجــاري واالســتــثــمــاري الحر بن 
دول االتحاد األوروبي وأميركا في فبراير/ 
شــبــاط مـــن الـــعـــام 2015، تــتــزايــد األصــــوات 

املعارضة لها في جانبي األطلسي. 

أوبـــامـــا يـــوم الــســبــت إنــهــمــا يــفــضــالن إبـــرام 
اتفاق التجارة الحرة بن الواليات املتحدة 

وأوروبا ألنها ستعزز النمو.
وقـــال أوبــامــا فــي مقابلة مــع صحيفة بيلد 
األملانية واسعة االنتشار إن »اتفاق الشراكة 
في التجارة واالستثمار عبر األطلسي هو 
الــنــمــو وتوفير  الــطــرق لتعزيز  أفــضــل  أحـــد 

فرص العمل«.
 وقـــالـــت مــيــركــل فـــي خــطــابــهــا األســبــوعــي 

واألميركين  األوروبــيــن  الزعماء  أن  ورغــم 
التجارة  االتفاقية ستعزز  هــذه  إن  يقولون 
أمــيــركــا  والــنــمــو االقــتــصــادي للكتلتن فــي 
ــا، إال أن املــعــارضــن لها يــرون أنها  وأوروبــ
األميركية  الــشــركــات  مصلحة  فــي  ستصب 
ــواطــــن  ــاب مـــصـــالـــح املــ ــســ ــبــــرى عـــلـــى حــ ــكــ الــ

األوروبي. 
األملانية  املستشارة  قــالــت  رويــتــرز  وحــســب 
أنــجــيــال مــيــركــل والــرئــيــس األمــيــركــي بـــاراك 

ــاق ســـيـــكـــون فــيــه  ــ ــفـ ــ املـــســـجـــل إن إبــــــــرام االتـ
»الــكــل فــائــز«، وأضــافــت »أنــه جيد بالنسبة 
منافسينا«.  تقييم  مــن  سيمكننا  ألنــه  لنا 
وتعد الواليات املتحدة أكبر شريك تجاري 

ألملانيا. 
ويــقــول مــؤيــدو االتــفــاق إنــه سيفتح املجال 
ــادي، بــيــنــمــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـــمـــو االقـ لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـ
يــحــذر منتقدوه مــن أنــه قــد يــعــرض حقوق 

املستهلكن وحماية البيئة للخطر. 

وقــــال أوبـــامـــا مــتــحــدثــا بــشــكــل منفصل في 
لــنــدن الــســبــت إن اتــفــاق الــتــجــارة يتعارض 
لـــدول بعينها، لكنه  مــع »مــصــالــح ضــيــقــة« 
ســيــوفــر املــاليــن مــن فـــرص الــعــمــل ويحقق 

فوائد بمليارات الدوالرات.
ولكن رغم هذه التصريحات، يرى معارضو 
ــة تــمــت  ــ ــريـ ــ ــة سـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــ ــهـ ــ ــة، أنـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ االتـ
املــواطــنــن بن  صياغتها بعيدًا عــن عــيــون 
الشركات الكبرى والساسة وراء الكواليس. 
القوانن  ستضعف  االتفاقية  إن  ويقولون 
األوروبــــيــــة الـــتـــي تــحــمــي خـــدمـــات الــرعــايــة 
توفرها  الــتــي  والــبــيــئــة  والتعليم  الصحية 
األوروبـــــــي  االتــــحــــاد  دول  فــــي  الــــرفــــاه  دول 
ملواطنيها، كما أنها تهدد ربحية الشركات 
األوروبية التي ستخسر أعمالها التجارية 
للشركات األميركية الكبرى، وبالتالي يقول 
املــعــارضــون إن هـــذه االتــفــاقــيــة ســتــرفــع من 
الــعــديــد من  فــي أوروبــــا، ألن  البطالة  نسبة 

الوظائف ستنتقل إلى أميركا. 
وتـــقـــول جــمــاعــات الــبــيــئــة الــتــي تــنــشــط في 
معارضة هذه االتفاقية إن سرية املفاوضات 
تــــزرع الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك حــولــهــا، وإنــهــا 
تــتــجــاهــل الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، كــمــا طالب 
املــعــارضــون لــالتــفــاقــيــة الــكــشــف عــن جميع 
ــرح الــبــنــود  ــ ــود االتـــفـــاقـــيـــة وضــــــــرورة طـ ــنـ بـ
لالستفتاء الشعبي قبل املوافقة عليها من 
قــبــل الــحــكــومــات أو املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 

والبرملان األوروبي.
ومــــن بـــن املـــخـــاوف الــتــي تــنــتــاب مــواطــنــي 
دول االتحاد األوروبي أن االتفاقية، وحسب 
ــوا بها  ــ قــولــهــم فـــي الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلــ
للصحف األملانية، ستفتح خدمات الصحة 
والتعليم واملياه للشركات األميركية، وهذه 
الخدمات العامة في معظم الدول األوروبية 

خدمات عامة تشرف عليها الدولة. 
ويتخوف املواطنون من أن تحول الشركات 
ــذه الـــخـــدمـــات الـــحـــيـــويـــة مــن  األمـــيـــركـــيـــة هـــ
خـــدمـــات مــجــانــيــة تـــقـــدم إلــــى املــــواطــــن إلــى 
اال  إليها  الوصول  خدمات خاصة ال يمكن 
بعد دفع ثمنها مقدما مثل ما هو الحال في 

أميركا.
األوروبــيــة  املفوضية  تــرد  املقابل  فــي  ولكن 
بقولها إن هذه الخدمات ال تدخل في نطاق 
التجاري واالستثماري  التبادل  مفاوضات 
الــحــر الــتــي يــجــري الــتــفــاوض حــولــهــا. وفي 
أميركا تجد االتفاقية معارضة من املرشح 

الجمهوري املحتمل دونالد ترامب.

السياسة  في  للجدل  مثيرة  أخيرة  تدخل  محاولة  البعض  يعتبره  فيما 
قد  بريطانيا  إن  أوباما  بــاراك  األميركي  الرئيس  قال  البريطانية،  الداخلية 
التوصل  قبل  سنوات  عشر  تنتظر 
الواليات  مع  حرة  تجارة  اتفاق  إلى 
المتحدة إذا ما اختارت الخروج من 

االتحاد األوروبي.
تفصله  ــذي  الـ أوبــامــا،  وأمــضــى 
تسعة أشهر عن نهاية واليته، األيام 
وسعى  لندن.  في  الماضية  الثالثة 
في  بالبقاء  البريطانيين  إقناع  إلى 
االتحاد األوروبي في االستفتاء الذي 

سيُجرى في يونيو/ حزيران المقبل.

أوباما يحّذر بريطانيا

مال وسياسة

شكك رئيس واحدة من 
أكبر الشركات النفطية 

في مستقبل أوبك، فيما 
وصف رئيس البرلمان 
اإليراني هبوط أسعار 
النفط بأنه مؤامرة. 
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عصام شعبان

كسر املصريون جدار الصمت، وانفجروا. 
عادت روح ثورة يناير إلى امليادين، لم يكن 
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التنازل 
عن جزيرتني للسعودية سوى النقطة التي 
جعلت الكأس يفيض. اختصر القرار أزمة 
ضد  املتظاهرون  فخرج  الشاملة،  النظام 
الــنــظــام، لــيــعــلــنــوا رفــضــهــم طــريــقــة الحكم 
السلطوية التي توظف املؤسسات لخدمة 
الـــفـــرد، كــمــا أعــلــنــوا نقمتهم على  الــحــاكــم 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة ملــصــر الــتــي  تــكــّرس 
عـــصـــور الــتــبــعــيــة وهــيــمــنــة الــــخــــارج على 
املــتــظــاهــرون  يستبعد  ولـــم  الـــقـــرار،  متخذ 
السياسات االقتصادية التي تدفع النظام 
إلــــى الـــتـــهـــاون فـــي األرض وبــيــع األصــــول 
السياسة  نفسها  وهــي  للشعب،  اململوكة 
ــن، وتــضــغــط  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ الــــتــــي تـــحـــابـــي املـ
وتزيد  التقشف،  بسياسات  الــفــقــراء  على 

حياتهم مشقة.
حني تلجأ دولة إلى إعادة ترسيم حدود مع 
دولــٍة من دول الــجــوار، يسبق ذلــك تفاوض 
ومــحــادثــات، وربــمــا تحكيم دولـــي، يستند 
والثقافة،  والجغرافيا  التاريخ  حقائق  إلى 
ويــــأخــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان اعــــتــــبــــارات األمــــن 
القومي واملصالح الوطنية. ال يحب شعب 
الــتــاريــخ العريق أن يــنــازع أحــدًا،  مصر ذو 

منى عبد الفتاح

مــا زالـــت أزمـــة األمـــن الناتجة عــن الــصــراع 
السياسي الحاد في بوروندي، واملتأججة 
الثقيلة  بتبعاتها  لقي 

ُ
ت عــام،  حوالي  منذ 

ــيــــرات الـــعـــظـــمـــى فــي  ــبــــحــ عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الــ
أفريقيا. دعا ذلك األمم املتحدة إلى اتخاذ 
قــرار بنشر قــواٍت تابعٍة لها لضبط األمن 

هناك.
 دولــــــــــة مــــــن الـــــــــــدول املـــشـــاطـــئـــة 

ُ
لــــــم تـــــخـــــل

الــصــراع، منذ  مــن  للبحيرات االســتــوائــيــة 
 
ّ
إن بــل  املـــاضـــي،  الــقــرن  بــدايــة تسعينيات 
تداخل القبائل بني هذه الــدول والــوالءات 
تــمــازجــا فــي األحــــداث،  فيما بينها أوجـــد 
وجعل من العسير التركيز على أزمة دولٍة، 
من دون الرجوع إلى جذورها في األخرى.

ــتـــهـــت أحــــــــداث اإلبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  انـ
يوليو/ تموز 1994، عندما احتل الجيش 
ــدي الــعــاصــمــة كــيــغــالــي،  ــ ــروانـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
ــا أدى إلـــــى تـــدفـــق مــــوجــــاٍت كـــبـــيـــرة مــن  مــ
الالجئني الهوتو إلى الدول املجاورة، مثل 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا 
ــاســــي فـــي إنــهــاء  الـــتـــي لــعــبــت الــــــدور األســ
الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي بـــورنـــدي عـــام 2005، 
بــســعــي رئــيــســهــا جــاكــايــا كــيــكــويــتــي إلــى 
احــتــواء األزمــــة بــمــشــاركــة الــــدول األعــضــاء 
ــة لــــشــــرق أفـــريـــقـــيـــا.  ــتـــركـ فــــي الــــســــوق املـــشـ
ــا الــتــنــزانــيــة، تــمــت املــفــاوضــات  فــفــي أروشــ
أكبر حرب  التي شهدت  بــروانــدا  الخاصة 
عــرقــّيــة فــي تــاريــخ أفــريــقــيــا، وانــتــهــت، إثــر 
الحرب  املفاوضات، عشر سنوات من  تلك 
األهـــلـــيـــة بــــني الـــهـــوتـــو والــــتــــوتــــســــى، راح 
ــن 300 ألـــــف شــخــص،  ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مــ

عت فيها اتفاقيات أروشا للسالم. 
ّ
وُوق

بـــنـــزوح أكــثــر مـــن 50 ألــــف بــــورونــــدي إلــى 
الدول املجاورة، نتيجة أعمال العنف التي 
بــدأت فــي منتصف إبــريــل/ نيسان 2015، 
احتجاجا على قرار رئيس بوروندي، بيير 
ثالثة،  لوالية  نفسه  ترشيح  نكورونزيزا، 
تكون بوروندي قد دخلت حلقة جديدة من 
العنف ما زالت مستمرة. وتكمن املعضلة 
األساسية لألزمة في التكوين القبلي الذي 
أخــــذ بــتــالبــيــب الــســيــاســة فـــي بـــورونـــدي 
بشكل خاص، ومنطقة البحيرات العظمى 
كــكــل، فــالــرئــيــس الـــبـــورونـــدي يــنــتــمــي إلــى 

أحمد ماهر

هــنــاك تــحــلــيــل أن الــســلــطــة الــحــاكــمــة في 
مــصــر تــســتــخــدم دائـــمـــا أســـلـــوب اإلنـــكـــار 
ــكـــالت مـــصـــر املـــزمـــنـــة  ــشـ ــحـــل مـ ــة لـ ــقـ ــريـ طـ
واملستعصية، فعلى الرغم من أن القاعدة 
العلمية تقول إن االعتراف بوجود مشكلة 
 املشكلة، وبــعــده يكون 

ّ
أول خــطــوات حــل

وتوضيحها،  وتعريفها  املشكلة  تحديد 
ثم البحث عن جذورها ودراسة أسبابها، 
ثــم جــمــع املــعــلــومــات، ثــم اقــتــراح الــبــدائــل 
بــنــاء على  التنفيذ  ثــم خــطــط  والــحــلــول، 
تحليل املميزات وأوجه القصور والفرص 
والتهديدات، لكن النظام الحاكم في مصر 
يرفض تنفيذ أول خطوٍة، وهي االعتراف 
بوجود مشكلٍة من األساس، و»كله تمام 
يا ريس«، ليس هناك مشكالت في مصر، 
وال توجد أزمات. فحديث من في السلطة 
ــلـــني،  ــبـ ــعــــني واإلعـــــالمـــــيـــــني واملـــطـ ــابــ ــتــ والــ
صراحة أو من بني السطور أو باألفعال، 
ــــاس،  ــ ــود مــشــكــلــة مــــن األسـ ــ ــ ال يــــذكــــر وجـ
، أزمـــة اقــتــصــاديــة في 

ً
فليس هــنــاك، مــثــال

مــصــر، كــمــا أن ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدوالر لن 
يؤثر كثيرًا على املواطن البسيط، وكذلك 
في  عــشــوائــي  أو  إداري  تخبط  يــوجــد  ال 
اتخاذ القرار، وال خوف من زيادة األعباء 
على املواطن، ومحدودو الدخل في العني 
والقلب وال خوف عليهم وال هم يحزنون، 

وكل شيء تحت السيطرة وكله تمام.
ال تــوجــد أزمــــة ســيــاســيــة فـــي مــصــر، وال 
تــــوجــــد كــتــلــة  ــام مـــجـــتـــمـــعـــي، وال  ــســ ــقــ انــ
املجتمع تعارض ما يحدث،  ضخمة من 
األســــاس، ال مظاليم،  مــن  تــوجــد كتلة  ال 
هناك فقط استقرار سياسي، تحت حكم 
الــزعــيــم املــلــهــم، وبــالــتــالــي، ال تــوجــد أزمــة 
ثقة، وال أزمــة في السياحة، وال أزمــة في 
ــــي وال  ــمـــارات. وبـــالـــتـــالـــي، ال داعـ ــثـ ــتـ االسـ
حاجة ألي حديث عن مصالحة، وال ألي 
حــدٍيــث عــن عـــودة الــســيــاســة، فالسياسة 
االستحقاق  وأتممنا  وبــخــيــر،  مــوجــودة 
على وشك  املسلمون  واإلخــــوان  الــثــالــث، 
االخـــتـــفـــاء مـــن الــــوجــــود، وســـيـــنـــاء تحت 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة مـــن الــجــيــش، أمـــا من 
ــنـــايـــر، أو  ــاب ثــــــورة يـ ــبـ يــطــلــق عــلــيــهــم شـ
الغاضب،  الشباب  أو  املحبوس،  الشباب 
فليس لهم أي أهمية. ال وجود لهم سوى 
داعي  ال  يتسلوا،  خليهم  اإلنترنت،  على 
ألي تــهــدئــة مــعــهــم، ال داعـــي لـــإفـــراج عن 
رمــوزهــم، ال توجد أي أزمـــة، »وكــلــه تمام 

يا ريس«.
وال  الديمقراطية،  مــع  مشكالت  توجد  ال 
مـــع الـــحـــريـــات، نــحــن فـــي أزهـــــي عــصــور 
ــا هــو مــجــلــس الــنــواب  الــديــمــقــراطــيــة، وهـ

كلوفيس مقصود

لعلها املّرة األولى التي تطلع فيها أصواٌت 
أثــنــاء  الــشــعــب الفلسطيني فــي  تــؤيــد حــق 
االنتخابات الرئاسية في الواليات املتحدة. 
وحده املرشح بيرني ساندرز الديمقراطي 
املنافس لهيالري كلينتون يطرح موضوع 
ــوق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويــنــتــقــد  ــقــ حــ
الــعــدوان املتواصل على غــزة، وخاصة في 
صيف 2014، هذه مبادرة غير مسبوقة في 
تــاريــخ االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، 
الواليات  حيث تسابق املرشحون لرئاسة 
املــتــحــدة عــلــى مـــن يــكــون مــنــهــم أكــثــر والًء 
ملصالح إسرائيل، وعدم مساءلتها على ما 

ترتكبه من عدوان على شعب فلسطني.
فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة الــحــالــيــة، كــانــت 
حــمــلــة الــســيــنــاتــور الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــيــرنــي 
ساندرز، املنافس لهيالري كلينتون بشكل 
األجيال  أصـــوات ناخبي  فــي  غير مسبوق 
الجديدة، وقد فاز في عدة واليات أميركية. 
أكثرية  عــلــى  حــائــزة  كلينتون  أن  صحيح 
الديمقراطي، إال أن من  من ناخبي الحزب 
ص 

ّ
شأن ترشح السيناتور ساندرز أن يقل

حظوظ نجاح كلينتون، على الرغم من أن 
هذا مستبعد، خصوصا أن ترشيح املرشح 
الجمهوري ترامب غير مرغوب من شرائح 

في الحزب الجمهوري.
ــيـــل، فـــي مــعــظــم االنــتــخــابــات  كـــانـــت إســـرائـ
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، فــي مــنــأى عــن الــنــقــد، 
سياساتها  وإدانــــة  مساءلتها  عــن  ناهيك 
ومــمــارســاتــهــا الــعــدوانــيــة واملــرفــوضــة من 

املجتمع الدولي وقرارات األمم املتحدة.
تمّيزت حملة ســانــدرز بمقدرٍة على جذب 
شـــرائـــح عـــديـــدة، وخــصــوصــا مـــن الــشــبــاب 
الذين يقترعون للمرة األولى، والذين وجد 
كثيرون منهم فيه من براعة ومواقف تتمّيز 
ــقـــدي فــــي الـــســـيـــاســـة الــداخــلــيــة  بـــخـــطـــاب نـ
والـــخـــارجـــيـــة، هــــذا بـــــدوره جــعــلــه مــرشــحــا 
النجاح  جديا ومهّما. ولذلك، حظوظه في 
غير واردة في النتيجة، إال أن الحملة التي 
ال يزال يقوم بها ألهمت األجيال الجديدة، 
علما أن تمويل حملته لم يكن مطلقا قريبا 
مــــن تـــمـــويـــل الـــســـيـــدة كــلــيــنــتــون واملـــرشـــح 

الجهوري ترامب.
صحيح أن ما قام به من إسهاب في انتقاد 
 جــديــا، 

ً
إســرائــيــل وســيــاســاتــهــا كـــان عــامــال

بمنأى  تعد مطلقا  لم  إسرائيل  أن  بمعنى 
عــن االنــتــقــاد، وأصــبــح فــي الــوســع نقدها 

أو يدخل في خالفاٍت تشق الصف العربي، 
وكذلك لم يدخل حربا طيلة مائة عام سوى 
مع إسرائيل، دفاعا عن أرضــه وعن وطنه، 
وكــانــت الجزيرتان إحــدى ســاحــات الحرب 
مـــع الـــعـــدو اإلســـرائـــيـــلـــي، هـــذا الـــعـــدو الـــذي 
املصريني في مواجهته ضريبة ثالث  دفــع 

حروب من الشهداء.
ال يريد املصريون الشقاق، أو مهاجمة أي 
شعب عربي، لكنهم ال يــريــدون، في الوقت 
نفسه، التفريط فى األرض أو املهانة واملذله 
والتبعية فى قراراهم ألحد. ومن هنا، رفع 
الــعــشــرة آالف مــتــظــاهــر شـــعـــارات »عــيــش.. 
حرية.. الجزر مصرية، الحرية لكل سجني.. 
إسقاط  يــريــد  الشعب  للمصريني،  الــحــريــة 
الــــنــــظــــام«، وغــــيــــرهــــا مــــن الــــشــــعــــارات ضــد 
قمع  االقتصادية، وضد  السلطة  سياسات 

الحريات وضد حكم العسكر. 
تعّددت أسباب الغضب، وانفجر املصريون، 
شـــعـــروا بــاملــهــانــة والـــــــذل، والــســلــطــة الــتــي 
تحكمهم  تبيع األرض مقابل املال، واألزمة 
أن  خصوصا  كرامتهم،  ترهن  االقتصادية 
مــا أحــــاط بـــزيـــارة املــلــك ســلــمــان مــن تهليل 
وتــرحــيــب أوحــــى بــهــذا الــشــعــور، كــمــا أنها 
ــى فـــي الـــتـــاريـــخ يــكــافــح مــؤيــدو  ــ ــرة األولــ ــ املـ
سلطة إلثبات أن جزءًا من أراضيهم ليست 

لهم.
الحدود،  ترسيم  بقرار  املصريون  وفوجئ 

طــبــقــا لـــقـــانـــون الــتــظــاهــر لـــم تــمــنــع خـــروج 
العلم  أولــي  ولــم تؤثر شهادات  املظاهرات، 
مــن وزراء الــديــكــتــاتــور حــســنــي مــبــارك في 
املــظــاهــرات، ألن الغضب ليس  منع خـــروج 
من قرار إعادة ترسيم الحدود وحسب، بل 
خرج املتظاهرون ضد النظام، وهتفوا ضد 

كل سياسات النظام. 
ــام  ــنـــظـ ــاج كــــبــــريــــاء الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كــــســــر يـــــــوم االحـ
يّدعيها،  التي  الهشة  وشعبيته  وعجرفته 
كـــل مـــن نـــزل لــلــتــظــاهــر يــعــرف أنـــه مــعــّرض 
لالحتجاز والتعذيب، وربما السجن ثالث 
ســـنـــوات بــتــهــمــة الــتــظــاهــر. وقــــد احــتــجــزت 
قــــوات األمــــن مــائــة مـــن الــشــبــاب املــتــظــاهــر، 

أفـــــرج عـــن أغــلــبــهــم، وحـــبـــس 25 مــنــهــم 15 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، كـــمـــا شــهــد  ــ يـــومـــا عـــلـــى ذمـ
ــن قـــوات  اٍت مـ ــيـــوم االحـــتـــجـــاجـــي اعـــــتـــــداء الـ
من  الــرغــم  على  املتظاهرين،  على  الــشــرطــة 
أنهم أعلنوا انتهاء التظاهرة، والعودة إلى 
التظاهر اليوم )25 إبريل(، والذي يصادف 
عيد تحرير سيناء، وأطلق عليه يوم األرض 
الفلسطيني.  األرض  بيوم  أســوة  املــصــري، 
لم يسمع أوالد األرض وبناتها، من شابات 
ــــالم الـــســـيـــســـي، حــني  ــبــــان مـــصـــريـــني، كـ وشــ
الصمت  ليس  معلنني:  بالسكوت،  طالبهم 
لــنــا، وربــمــا ال يفهم الــســيــســي، وغــيــره من 
جـــنـــراالت تــربــوا فــي عــصــر مـــبـــارك، أن هــذا 
وقــدراتــه  وتنوعه  اختالفه  بجانب  الجيل، 
ورغبته في مستقبل مغاير، تفتحت عيون 
العربية،  الــثــورات  تفجر  الصغار منه على 
وأن من سبقهم تفتحت عيونهم على تفجر 
االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وشارك في 
التحركات املساندة لها، وأنه جيل ال يقبل 
الهزيمة، وليست لديه رفاهية أن يستسلم 
التصريحات  لذا، ستلقى  ويرضى باملوت. 
الصحافية املنسوبة للسيسي بشأن قراره 
تصريحاته  مصير  املــظــاهــرات  تــمــدد  منع 
ــا، حــــــني طـــــالـــــب املــــصــــريــــني  ــيــ هــــــو شــــخــــصــ

بالصمت.
ســتــمــثــل مـــظـــاهـــرات الـــيـــوم نــقــطــة تصعيد 
ــل يــوم  ضـــد الـــنـــظـــام، فــالــغــضــب انــفــجــر وكــ

أوامـــر بوليسية بحصار  لــن توقف  ــزداد،  يـ
النظام،  رفضه  عن  الشعب  تعبير  امليادين 
ــا، بــتــهــمــة  ــابــ ــاز 25 شــ ــجـ ــتـ ولـــــن يــخــيــف احـ
ألف   25 النظام  ضــد  يتظاهر  أن  التظاهر، 
شاب. ولن يمنع االعتداء الذي واجهته عدد 
الــنــســاء فــي أن تــخــرج الفتيات يهتفن،  مــن 
مـــرة أخــــرى، مــطــالــبــات بــالــحــريــة والــكــرامــة 

والعدالة االجتماعية.
الــشــعــب  الـــنـــظـــام أوالد  تـــخـــيـــف عـــصـــا  لــــن 
الــيــوم فــي تــظــاهــرات األرض، فقد  وبــنــاتــه 
عرفوها من قبل تفجر الثورة. وعلى الرغم 
ــك، صــنــعــوا الـــثـــورة. املــخــرجــة رانــيــا  مـــن ذلــ
رفــعــت مــن الــلــواتــي تــعــّرضــن فــي املــظــاهــرة، 
مدرعتني  في  متكّرر  عنيف  أخيرًا، العتداء 
وعــربــة لألمن املــركــزي. وهــي أيضا واحــدة 
من بنات الشعب اللواتي دعمن االنتفاضة 
الفلسطينية، باملشاركة في أنشطة اللجنة 
الــشــعــبــيــة ملـــســـانـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وهي واحــدة من املصريات اللواتي خضن 
معركة التغيير ضد مبارك. واستمّرت، بعد 
الـــثـــورة، فــي خــنــدقــهــا، ولـــم تــغــّيــر موقفها، 
رانيا  أن  الظن  أغلب  النظام.  فنزلت تواجه 
في  وأوالدهــــا سيستمرون  األرض  وبــنــات 
ويتغير  الــنــصــر،  يحققوا  حتى  معركتهم، 
املــعــركــة. فاثبتوا  الــنــظــام، حتى ولــو طالت 

وتملكوا األمل، يا بنات األرض وأوالدها.
)باحث مصري(

قــبــيــلــة الــهــوتــو الــتــي تــشــكــل الــغــالــبــيــة من 
ســـكـــان بــــورونــــدي، فــيــمــا تـــعـــود مــرجــعــيــة 
ــتـــي الــتــي  ــتـــوسـ ــى قــبــيــلــة الـ ــ ــة إلــ ــارضــ ــعــ املــ
يــنــحــدر مــنــهــا زعـــيـــم املـــعـــارضـــة. ويـــــزداد 
 قبيلة الهوتو من أكبر 

ّ
تشابك الوضع، ألن

القبائل في وسط أفريقيا، ولها امتدادات 
في بوروندي وروانــدا وأوغــنــدا. واستلزم 
ــرق أفــريــقــيــا  ــادة شــ ــ ــذا الـــوضـــع تـــحـــرك قـ هــ
ـــدي وروانــــــــدا وتـــنـــزانـــيـــا وكــيــنــيــا  ـــورونــ )بــ
وأوغــــنــــدا( لــعــقــد لــقــاء فـــي دار الـــســـالم في 
الــجــاري،  إبــريــل/ نيسان   13 يــوم  تنزانيا 
تمخض عنه االتفاق على دعوة الحكومة 
الــبــورونــديــة لتأجيل االنــتــخــابــات فــتــرة ال 
تــتــجــاوز واليـــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ودعــم 
الـــجـــهـــود اإلقــلــيــمــيــة الـــرامـــيـــة الســـتـــعـــادة 
ــرار وضــــــمــــــان عــــــودة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــســــــالم واالسـ
ــراء االنــتــخــابــات بطريقة  ــ الــالجــئــني، وإجــ
وشاملة،  وشفافة  ونزيهة  وحـــرة  سلمية 

ووقف العنف من جميع األطراف. 
وفي أثناء اجتماع القادة األفارقة في دار 
الـــســـالم، وقـــعـــت املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة في 
وكانت  بوجمبورا.  البوروندية  العاصمة 
تــداعــيــاتــهــا أن أصــــدر االتـــحـــاد األفــريــقــي 
الدستورية،  غير  التغييرات  يرفض  بيانا 
والديمقراطية،  القانون  بسيادة  والتزامه 
القانون  في  عليه  املنصوص  النحو  على 
التأسيسي وامليثاق األفريقي للديمقراطية 

واالنتخابات والحكم. 
وفي الكونغو الديمقراطية، اشتدت أيضا 
املجازر املتتالية التي ارتكبتها املجموعة 
ــة املـــســـلـــحـــة، وهـــــي مـــكـــونـــة مــن  ــديــ ــنــ األوغــ
الــحــركــات املــعــارضــة لــلــرئــيــس األوغـــنـــدي، 
ــنــــي، وحــــــصــــــدت مــنــذ  ــيــ ــفــ ــيــ يــــــــــوري مــــوســ
أكتوبر/ تشرين األول 2014 مئات القتلى 
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــــى، بـــحـــســـب »هــ ــــرحـ ــــجـ والـ

ووتش«. 
يعصف هذا الصراع بالتوازنات اإلقليمية 
في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، 
الــقــرن األفريقي  الــشــرق، حيث  إلــى  ويمتد 
الذي تجاهد أميركا في جعله منطقة قوة 
وأفريقيا.  آسيا  في  مصالحها  بني  تربط 
لت تحركات السالم، أخيرًا، في البحيرات 

ّ
مث

 تلك 
ّ
 حاسما، خصوصا وأن

ً
العظمي عامال

ل أهمية كبيرة 
ّ
املنطقة الغنية باملعادن تمث

الــديــمــقــراطــيــة وحــدهــا  فالكونغو  لــلــغــرب. 

انتهاكات  توجد  ال  بحرية،  عمله  يـــزاول 
لحقوق اإلنــســان، وال تضيق وال اختفاء 
ــــوة الـــغـــريـــبـــة  ــقـ ــ ــــن هــــــذه الـ ــــري، أمــــــا عـ ــــسـ قـ
الــلــعــيــنــة، ملـــاذا يــتــحــّدثــون عــن انتهاكات 
واعــتــقــاالت وتضييق واخــتــفــاء، وهــؤالء 
إلى  الجميع  فليذهب  املــالعــني،  النشطاء 
يتحدثون  الخونة  النشطاء  إن  الجحيم، 
عن انتهاكاٍت، والغرب املتآمر يصدقهم، 
ــنـــح  ــــن وقــــــف مــــعــــونــــات واملـ ويــــتــــحــــدث عـ
يا  تمام  »كله  ولكن  والجيش.  للحكومة 
ريـــــس«. ســيــرضــخ الـــغـــرب، فـــي الــنــهــايــة، 
ألن الــعــالقــة بــني الــحــكــومــات قــائــمــة على 
املــصــالــح. ولـــذلـــك، كــالــعــادة يــتــم تجاهل 
تــعــهــدات مــصــر بـــاحـــتـــرام الــديــمــقــراطــيــة 
ــان عـــنـــد الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــ ــــسـ ــوق اإلنـ ــقــ وحــ

معاهدات املعونات واملنح األجنبية.
حــول  الحقيقية  مــصــر  مشكلة  تــتــمــحــور 
إنهم  الــرابــع،  والجيل  الخامس  الــطــابــور 
املشّككون الذين يتحدثون، طوال الوقت، 
عـــن الــســلــبــيــات، ويــتــجــاهــلــون مــعــجــزات 
ــــذي انــتــشــل  ــه، وهــــو الـ الــرئــيــس وكـــرامـــاتـ
ــن الــــضــــيــــاع، فـــلـــتـــذهـــب حـــقـــوق  ــ مـــصـــر مـ
اإلنـــســـان إلـــى الــجــحــيــم، فنحن فــي حــرٍب 
أزليٍة ومزمنٍة، وال نهاية لها، ولكن »كله 
تمام يا ريس«، وال نحتاج أي أحد أو أي 

شيء.
ما سبق هو لسان حــال من في السلطة، 
أو من يعبر عنها في وسائل اإلعالم. إنه 
حــديــث املـــؤامـــرات الــكــونــيــة، وكــلــه تــمــام، 
ونـــصـــف الـــكـــوب املــمــتــلــئ الـــــذي نسمعه 
كل يــوم. ولكن، هناك وجهة نظر أخــرى، 
فــي شكل  آخــر ال يختلف كثيرًا  وتحليل 
الــخــطــاب، ولــكــن يــخــتــلــف فـــي املــضــمــون. 
يّدعي التحليل اآلخر أن السلطة الحاكمة، 
األمنية  األجهزة  أو  الحاكم،  االئتالف  أو 
التي تحكم مصر ليست، بالتأكيد، بهذه 
السذاجة التي تصّدق هذه الخرافات التي 
املؤامرات  »كله تمام«، وعن  تسوقها عن 
ــر، هم  ــ الــكــونــيــة، لــكــنــهــم، فـــي حــقــيــقــة األمـ
يــعــلــم، وأكــثــر مــن يعلم بحقيقة  أول مــن 
العنجهية  لكنها  الكارثة،  األمــر وحقيقة 
ــــذب،  ــكـ ــ ــاد وإدمــــــــــــان الـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـــــــغـــــــرور والـ
فاألجهزة التي تحكم تعلم، بالتأكيد، أن 
الوضع فعليا على وشك االنفجار. ولكن، 

ال بديل عن سياسة حافة الهاوية.
إنه تفسير يزعم أن أجهزة السلطة تعلم 
لكن  يــوم،  كــل  تقترب  التي  الكارثة  حجم 
املكاسب هو  فقدان  من  والخوف  الغرور 
التراجع. لذلك، هم في  الــذي يمنعها من 
حــالــة انــتــظــار لــحــدوث لحظة االنــفــجــار، 
ويعملون بكل الجهد على السيطرة على 
األمـــــور فـــي تــلــك الــلــحــظــة، والــتــقــلــيــل من 

آثارها، ومنع استغاللها قدر اإلمكان.

وإدانـــتـــهـــا، كــمــا حــصــل عــنــدمــا فــعــل نــائــب 
الرئيس األميركي، جو بايدن، مرة.

تبقى في  إســرائــيــل  أن ســيــاســات  صحيح 
منأى عن النقد واملحاسبة، كما كانت في 
االنتخابات الرئاسية السابقة، إال أن ما قام 
به السيناتور بيرني ساندرز، والذي جمح 
أكثر مّما كان متوقعا، خصوصا في جعل 
النقاش والحوار وإمكانية تقليص التحّيز 
املطلق إلسرائيل وانعدام مساءلتها، جعل 
املذكورة ممكنا، ومن  للسياسة  النقد  هذا 
شأنه إنهاء التحّيز املطلق في دعم العدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مـــن خــــالل الـــدعـــم الــعــســكــري 
املـــتـــواصـــل، وســيــاســة جــعــل إســـرائـــيـــل في 
مــنــأى عــن املحاسبة فــي األمـــم املــتــحــدة. لم 
يــعــد الــتــشــّدد والــتــحــّيــز الــكــامــل إلســرائــيــل 
قائما، وأصبح التفاؤل بذلك واردًا وممكنا، 
وهذا مسؤولية علينا تحّملها بدون تردد، 
دوره  يسترجع  أن  الــعــربــي  اإلعــــالم  فعلى 
التنويري، وأن يستقطب ويساعد املفكرين 
امللتزمني، ويستعني بمؤسسات الدراسات 
ــيـــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــالــــنــــاشــــطــــني وتـــوفـ
ــفــــرص لـــألجـــيـــال الــجــديــدة  اإلمـــكـــانـــات والــ
الــتــي أثبتت قــدرتــهــا على االلــتــزام بحرمة 
الــنــص وســالمــتــه. كــمــا يــحــســن نــقــد الـــذات 
عــنــد الــــضــــرورة، حــتــى تــتــبــلــور مــصــداقــيــة 
الـــكـــلـــمـــة إلزالـــــــة الـــتـــشـــويـــه الــــــذي تـــقـــوم بــه 
اتها  إمالء مجابهة  وخصوصا  إســرائــيــل، 
وردع تــمــاديــهــا فــي الــتــمــّدد االســتــيــطــانــي 
واالخــــتــــراقــــات فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، كما 
أيــــام، أن هضبة  قــبــل  إدعــــاء نتنياهو،  فــي 
الجوالن املحتلة صارت جزءًا من إسرائيل، 
للقوانني  انتهاكاٍت  ذلــك من  مع كل ما في 

والقرارات الدولية.
ممارسات  املسبوق  وغير  الصريح  بنقده 
األميركية  الرئاسة  مرشح  كسر  إسرائيل، 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــي ســــــــانــــــــدرز، الــ ــرنــ ــيــ ــل، بــ ــمــ ــتــ ــحــ املــ
األميركية املألوفة، وشق طريق نقل املوقف 
ــيـــاز الـــشـــامـــل إلــــى مـــــدار اإلدانـــــة  مـــن االنـــحـ
موقفه  أهمية  وتنبع  إســرائــيــل.  لعدوانية 
مـــن تــرجــيــح االعـــتـــبـــارات األخـــالقـــيـــة على 
أنه في  السياسية، وخصوصا  الحسابات 
صــمــيــم حــمــلــة انــتــخــابــيــة، تــحــاســبــه على 
ذلك  ومثل  اإلسرائيلية.  املمنوعات  تحّدي 
الــعــربــي، وال سيما  تــطــور حــري بالجانب 
الفلسطيني، العمل على تشجيعه ودعمه، 
بل وتوظيفه في معركة التصّدي لعدوانية 

إسرائيل.
)مفكر عربي( 

بينما يلزم الدستور رئيس الدولة بأال يبرم 
وموافقة  شعبي،  باستفتاء  إال  االتفاقيات 
مجلس النواب، بينما يرى آخرون أن قرارًا 
كهذا ال يصلح معه استفتاء، لسببني: أواًل، 
أن ال أحــد مــن حقه االســتــفــتــاء على البيع، 
أو التنازل عن جــزٍء من الوطن. ثانيا، هذه 
لن  االســتــبــداد  بآليات  تحكم  التي  السلطة 
يستعصي عليها ال التزوير بشكل مباشر، 

أو غير مباشر.
لم يتشاور عبد الفتاح مع أحد كعادته. إنه 
الــفــرد، وال يسمح، حني  الحاكم  يلعب دور 
يلتقي مؤيديه، أن يتحدث أحدهم من دون 
إذن. ليس القرار األول الذي يعرفه الشعب 
الــرغــم مــن أن السيسي،  مــن الصحف، على 
حــســب مـــا أعــلــنــت وســـائـــل إعــــالم أجــنــبــيــة، 
لــم يتخذ الــقــرار، إال بــالــتــشــاور مــع أميركا 
لــم يعرف طريقة  التشاور  لكن  وإســرائــيــل، 

إلى الشعب املصري.
ــذي ســبــق  ــ ــ رأى الـــســـيـــســـي، فــــي خـــطـــابـــه الـ
خــروج املــظــاهــرات، أن النقاش فــي الفضاء 
اإللـــكـــتـــرونـــي حـــــول الــقــضــيــة يــنــتــمــي إلـــى 
حـــروب الجيل الــرابــع، وأعــطــى أوامــــره بأن 
ــلـــوا الــصــفــقــة،  يـــصـــمـــت املــــصــــريــــون، ويـــقـــبـ
ويــغــلــق املـــوضـــوع. لــكــن، لـــم يــلــق الــخــطــاب 
ــــــى، ولــغــة 

ّ
، فـــزمـــن الــتــفــويــض ول

ً
اســـتـــجـــابـــة

تخيف،  تعد  لــم  بالتهديد  فة 
ّ
املغل األبــويــة 

سنوات  ثــالث  بالحبس  التهديدات  وحتى 

تــــزخــــر بـــاحـــتـــيـــاطـــي كـــبـــيـــر مــــن الـــنـــحـــاس 
والكوبالت واملاس والذهب، باإلضافة إلى 
اليورانيوم املستخرج من منطقة كتانغا، 
والذي اشتهر باستخدام الواليات املتحدة 
القنابل الذرية التي أطلقتها  له في صنع 
اليابان  فــي  ونــاغــازاكــي  هيروشيما  على 
ــام 1945. كــمــا يـــدخـــل أيـــضـــا فـــي تــبــريــر  عــ
فشل جميع املحاوالت إليقاف الصراع في 

املنطقة ملا له صلة باستخدامه. 
أصــبــحــت ضـــــرورة الـــوصـــول إلــــى الــســالم 
بأي وسيلة في منطقة البحيرات العظمى 
صلة  لها  التي  الدولية  لــألطــراف  هاجسا 
الحفاظ على ما  باملنطقة، رغبة منها في 
تبقى لــهــا مــن مــصــالــح اقــتــصــاديــة هــنــاك. 
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــالف مــصــالــح الـــدول 
ــعــــوب مــنــطــقــة  ــن مـــصـــالـــح شــ ــ الـــغـــربـــيـــة عـ
 

ّ
البحيرات فــي ضـــرورة إحـــالل الــســالم، إال
ل 

ّ
 االهتمام الدولي، في هذا الوقت، يمث

ّ
أن

سندًا وضمانا قوّيا إلعادة تأهيل املنطقة.
يمتد تأثير صراع البحيرات شمااًل ليفاقم 
الــذي  النيل  مياه  تقاسم  اتفاقية  معضلة 
وقـــعـــت عــلــيــه بــــورونــــدي فـــي 28 فــبــرايــر/ 
قبل  املوقعة  بالدول  لتلحق   ،2011 شباط 
ذلك بعام، وهي تتيح للدول الواقعة عند 
منابع النيل إقامة مشاريع للري والطاقة 
الكهربائية، من دون الحصول على موافقة 
مسبقة من مصر. وبوصفها دول حوض 
الــنــيــل، ســيــكــون أمــــن الــنــهــر واالتــفــاقــيــات 
ــبـــع واملــــصــــب تـــحـــت رحــمــة  ــنـ بــــني دول املـ

استقرارها. 
)كاتبة سودانية(

لذلك، ال بد من استخدام سياسه اإلنكار 
الـــدائـــم لــوجــود املــشــكــلــة، عــلــى الــرغــم من 
ــود كـــــــــوارث، ولـــيـــس مــجــرد  ــوجــ الـــعـــلـــم بــ
مــشــكــلــة. لـــذلـــك، ال بـــد مـــن إظـــهـــار الــقــوة 
والبطش ومزيد من اإلرهــاب السلطوي، 
مــن أجــل منع مــن قــد تــســّول لــه نفسه أن 
يــفــعــل أى شـــيء فــي وقـــت مــا قــد يــقــتــرب. 
ــعــــاف  ــــن إضــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــن مـ ــ ــد مــ ــ ــك، ال بــ ــ ــذلــ ــ لــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــيــــة، وإرهـ ــابــ ــبــ املــــجــــمــــوعــــات الــــشــ
دائم  ضغط  تحت  ووضعها  وتشتيتها، 
وحـــمـــالت تــشــويــه واعـــتـــقـــاالت مــســتــمــرة، 
تــقــتــرب، وال بــد مــن ضمان  قــد  فاللحظة 
عـــدم تــكــرار »25 يــنــايــر«. ولـــذلـــك، تتعمد 
أجهزة السلطة التصعيد املستمر، وليس 
الـــتـــهـــدئـــة، فــالــتــهــدئــة لـــديـــهـــم قــــد تــعــطــي 
الفرصة ألحد ما لتجميع شتاته وتنظيم 
نفسه مرة أخرى، أما االنتقادات الغربية، 
والـــتـــهـــديـــدات بــوقــف املـــعـــونـــات، فــفــزاعــة 
اإلرهــاب ال تــزال مجدية، وإن تــأزم األمر، 
وزاد تــأثــيــر املــجــتــمــع املــدنــي الــغــربــي أو 
منظمات حقوق اإلنسان الدولية، فيمكن 
تترك  ال  شكلية،  طفيفة،  تــنــازالت  تقديم 
لــفــقــدان السيطرة  فــرصــة ألي احــتــمــالــيــٍة 

على األمور.
أمــــا الـــشـــبـــاب، ومــــن يــطــلــق عــلــيــهــم رمـــوز 
اآلن، لإفراج  فــال داعـــي، حتى  25 يناير، 
عنهم، وربــمــا يــكــون هــنــاك صفقة مــا، أو 
فـــائـــدة مـــا، لــخــروجــهــم، وطـــاملـــا ال تــوجــد 
ــاملـــا ال تــوجــد  فـــائـــدة مـــن خـــروجـــهـــم، وطـ
أزمة حقيقية في وجودهم في السجون، 
فدعهم في السجون، فال نريد أي احتمال 
ألن يـــقـــوم أحــــد بــتــجــمــيــع صـــفـــوفـــه، قبل 

لحظة االنفجار التي قد تحدث.
ــذه الـــلـــحـــظـــة، فـــهـــي مــتــوقــعــة،  أمـــــا عــــن هـــ
ــتــــرب تــطــبــيــقــهــا،  ــة اقــ فــــــاإلجــــــراءات املــــؤملــ
ــة يــــــزداد، وال بـــد مـــن رفــع  ــوازنــ فــعــجــز املــ
ــادة بعض الــضــرائــب. ولــذلــك،  الــدعــم وزيــ
هــنــاك احــتــمــال لــحــدوث مــا يــشــبــه يناير 
مــن ضمان  بــد  لــذلــك، إن حـــدث ال   .1977
عـــدم تــحــولــه إلـــى مــا يشبه يــنــايــر 2011، 
القوة، ولو ظاهرية،  فال بد من استمرار 
واستمرار البطش حتى لو له آثار سلبية، 
فليس هناك مجال ألي احتماالٍت جديدٍة، 
أو انفالت األمور، كما حدث في 25 يناير. 
وهــذا هو التحليل اآلخــر لتفكير من في 
األصــح،  أيهما  كــان  ولكن مهما  السلطة. 
أعتقد فعليا أن هذا النظام مخّوخ بالفعل 
مـــن الــــداخــــل، وهـــــذا الــبــطــش الــســلــطــوي 
يــشــبــه الــشــخــص الــضــعــيــف الـــــذي يلجأ 
إلى الصياح وافتعال املشكالت، لإيحاء 
الجنون  يقودهم  ولــن  الشخصية،  بقوة 
إال إلى مزيٍد من الجنون والتخبط، ولن 
يقودهم العناد والغرور إال إلى مزيد من 

العناد والغرور واكتساب أعداء جدد.
ــر ال يــعــمــلــون  ــ ــيء آخـ ــ ــرًا، هـــنـــاك شـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــارج عـــن الــســيــطــرة،  ــ لـــه حــســابــا، وهــــو خـ
وهــو األجــيــال الــجــديــدة الــتــي هــي خــارج 
الحركات والتنظيمات واملجموعات. إنها 
األجــيــال التي ال تــزال تتعاطف مع ثورة 
التخوين  كان  يناير وشبابها، مهما   25
أو التنكيل أو قصص املؤامرات الوهمية.
)ناشط مصري معتقل(

في يوم األرض المصري

صراع البحيرات العظمى في أفريقيا

سياسة اإلنكار واالنفجار.. في مصر

ساندرز وفلسطين: 
موقف شجاع

لن تخيف عصا 
النظام أوالد الشعب 

وبناته اليوم في 
تظاهرات األرض

يمتد تأثير صراع 
البحيرات شماًال ليفاقم 

معضلة اتفاقية 
تقاسم مياه النيل

لن يقودهم العناد 
والغرور إال إلى مزيد 

من العناد والغرور

آراء

معن البياري

اإلعــالم، وسياسيون ومثقفون بال  فيه  يتحّدث  بلد عربي  أكثر  لبنان  يعّد  ربما 
ٍن فيه، من دون سؤال 

ّ
عدد، ونــواٌب ووزراء، كما رأٌي عام واســع، عن فساٍد متوط

أيِّ متهٍم به في أي ملف، فلم يحُدث أن حوكم أي مسؤوٍل راهن أو سابق، بتهمة 
ارتكابه شيئًا من هذا الفساد الوفير. وينتسب التراشق، املستجّد بني الوزير نهاد 
املشنوق والنائب وليد جنبالط، واتهام كل منهما اآلخر بالفساد، إلى هذا الفلكلور 
، عندما كان ُيفرط في االنفعال، وهو 

ً
اللبناني الذي تألق ميشال عون فيه طويال

يخطب أمام »جماعته« عن الفاسدين، فيما هو نائٌب منتخٌب، وفي وسعه أن يقّدم 
إّبــان هّمته  التي تفّوق فيها،  املهرجانية  للقضاء، بدل  اتهاماته هــؤالء  ملفاٍت في 
، على نظرائه من الزعامات إياها في حاالتهم املهرجانية. وفيما 

ً
التي صارت فاترة

منهم  كثيرون  انتبه  الجد،  على محمل  املشاهد  هــذه  يأخذون  اللبنانيون  يعد  لم 
إلى أن واحدًا من أرومتهم يقترب من رئاسة البرازيل، فيما صار عّدهم جلسات 
مجلس النواب النتخاب رئيس الجمهورية أقرب إلى الفكاهة )38 مرة(. ولكن، من 
األصــل،  البلغارية  الحالية،  الرئيسة  نائب  هو  تامر  ميشال  أن  في  التحديق  دون 
وسط  إلطاحتها،  يحفرون ضّدها  الذين  وأحــد  روسيف،  فانا  ديلما  واليسارية، 
أزمٍة سياسيٍة، وزوابع بشأن فساد ثقيل هناك، يترّدد اسم هذا الرجل واحدًا من 
أعالمه، وهو حليف رجال أعمال موصوفني بأنهم غير نظيفني، وفي أرشيفه أنه 
كان من أهل الحظوة لدى الحكم العسكري، قبل أن تنعطف البالد إلى مناخ مدني 
ديمقراطي في العام 1985، تأهلت في أثنائه روسيف، في 2010، للرئاسة، وتواجه، 
 في مجلس 

ٌ
منذ أسابيع، حملة تتهمها بفساٍد تنفيه باملطلق، ساهمت فيها أغلبية

النواب، نجحت في التصويت لطرح موضوع إزاحة روسيف في مجلس الشيوخ 
الشهر املقبل.

نقرأ أن الفساد في البرازيل جزٌء من ماكينة الدولة هناك، بحسب خبيٍر في شؤونها، 
وأن فضيحتني كبريني يخوض اإلعالم والرأي العام هناك بصددهما كالمًا كثيرًا، 
وفي  والشيوخ  الــنــواب  مجلسي  في  وفيرة  أسماء  وثّمة  فيهما،   

ٌ
تحقيق ويجري 

السلطة متهمة، أو يترّدد توّرطها فيهما. واألوضح، في مجمل التفاصيل، أن الجهد 
الذي ينشط ضد الرئيسة روسيف ال يتهمها بفساٍد استفادت منه، أو باختالس 
أو حساباٍت مشبوهة أو ترّبح أو استغالل نفوذ، كما نواب وفاعلون ينخرطون في 
الحملة ضّدها، وإنما هو تالعبها في حساباٍت عامة، تقول إنه أمر معهود، سبق 
 لها في الرئاسة. وأيًا تكن مواضع الحق والحقيقة معها 

ٌ
أن بادر إلى مثله أسالف

أن ُيالحظ  والحقيقة  الحق  فــإن من  أو ضّدها، فهذا شغل مختصني وقانونيني، 
القصة، وإنما  إلــى هــذه  الرئيسة ال يعود بالضبط  واجه به 

ُ
ت الــذي  أن االستهداف 

نه سلفها، 
ّ

دش ما  بذلك   
ً
مواصلة العمالي،  انتهجتها وحزبها  اشتراكيٍة  لخياراٍت 

لويس إيناسيو لوال دا سيلفا. األمر الذي يؤكده التحالف بني لوبي الفساد واليمني 
املتوحش، بدعاوى النيوليبرالية، والذي يقود الحملة ضد الرئيسة التي تعلن أنها 
هج به في البلدة اللبنانية التي ينحدر 

َ
ذبح«، واتهمت نائبها، املْبت

ُ
»لن تدع نفسها ت

منها، وآخرين معه، بقيادة »التآمر« عليها. 
ال بأس من مقادير من التعاطف مع ديلما روسيف، الرئيسة املحبوبة من أغلبيٍة 
نجحوا  ممن  كثيرين  نوابًا  أن  طاملا  الفقراء،  من  البرازيل، خصوصًا  في  عددية 
املطلوبتني، بل هم  والنزاهة  اليد  ليسوا على نظافِة  األولــى إلطاحتها  الخطوة  في 
دا سيلفا،  أو مشبوهني، حاربهم  أعمال فاسدين  تكتل واســع من رجــال  حلفاء 
وواصل حزب العمال، في سياسة االئتالف الحكومي، املهتز أخيرًا، فرض ضوابط 
على حركة أموالهم، في غضون عمليٍة إصالحيٍة صعبة، لم تأت نتائجها بالثمار 
، وانتفعت منها شرائُح غير قليلة في 

ً
اة تمامًا، وإن تبّدت مكاسبها منظورة

ّ
املتوخ

املجتمع. 
كأن الفساد في لبنان موضوٌع للدردشات والنمائم ومواسم الخطابة، فيما هو في 
البرازيل موضوع حرٍب جدّيٍة، يخوضها الخصوم ضد بعضهم بأدواٍت مشروعة 
 على 

ً
الرئيسة ديلما روسيف، مظلومة وغير مشروعة، قد تكون من ضحاياها 

األغلب. 

بسمة النسور

الطريق  أن  أكثر، غير  ليس  العاصمة بضعة كيلومترات  عّمان  ما يفصلها عن  كل 
إليها تبدو لي دائما وكأنها رحلة طويلة غير شاقة عبر الزمان، باتجاه ماٍض غامٍض 
وقــصــيٍّ غــابــت مــالمــحــه بــالــكــامــل مــن ذاكــــرة الـــشـــوارع واألمــكــنــة الــتــي أصــبــحــت، في 
حاضرنا هذا، شديدة الحياد، منزوعة الذاكرة، شديدة التشابه، فصار املاضي الذي 
ل، مثل كذبة محكمٍة، تواطأنا على سردها حتى 

ّ
أنتسب حنينا إليه بمثابة سراب مضل

صّدقناها من فرط التكرار.
كأن تلك األيام الخاليات، والحافلة بالصخب والدهشة، ما دارت سوى في مخيالتنا، 
على الرغم من أنها ظلت راسخة في الروح، توقًا لرجع زمٍن فائق العذوبة والدفء، بذلك 
ــاذ في الحكايات املرتجعة التي ما سئمنا قط تكرارها، في محاوالٍت 

ّ
الحضور األخ

وجعبة  املــتــنــّوع،  برصيدها  الطفولة  حــمــاقــات  إلــى  الــهــاربــة  اللحظات  بتلك  للتشبث 
الذكريات ال تنضب من ذلك الحقل املزروع أبدًا بالحنني.

 ،
ً
 سكانية

ً
أتحدث عن مكاني األول، مدينتي الزرقاء، من أهم مدن األردن وأكثرها كثافة

النائية، وهي العاتبة علينا، نحن أوالدها العصاة الذين جحدناها، بعد أن كانت الحضن 
الحيوي الغامر باألمان الذي نجم عنه ظهور عدد كبير من مبدعي األردن ومثقفيه. 
لم يكن ذلك من قبيل املصادفة، بل نتاجًا طبيعيًا لحالة اجتماعية متقدمة ملدينٍة كانت 
 في التعايش الحضاري بني نماذج إنسانية تنتمي إلى خلفياٍت شديدة التباين.

ً
مثاال

كان اإلقرار باآلخر وحقه باالختالف واحترام مفردات ثقافته العنوان األكثر سطوعًا 
لشبكة العالقات اإلنسانية التي تصّدرتها على الدوام عالقات الجوار كقيمة أساسية. 
إنها الزرقاء، مدينتنا املرتجلة منذ البدء، املتشكلة، كما الحكايات في األساطير، من 
 وبيوتًا وسناسل 

ً
أزقــة تيه فيها، فصارت  ذرات غباٍر تجمعت في بطن صحراء ال 

 عند 
ً
وحارات وحواكير، وأصوات باعة، وشجارات صبية، وشبانًا نزقني يموتون غيرة

زون للنْيل مّمن يجرؤ من الغرباء على إبداء إعجابه 
ّ
ظهور الصبايا في الشارع، فيتحف

الــحــب، وظــهــور عشاق مجانني،  لــم يحل يومًا دون تدفق قصص  بهن، غير أن ذلــك 
مستعدين لتلقي اللكمات مقابل الظفر برؤية الحبيبات على أسطح البيوت اإلسمنتية، 
 

ُّ
متظاهرات باالنهماك في الدراسة، فيما هن غارقات في تلقف إشارات الشوق، ترف

 بالفضاء، فتصير األشياء كلها أكثر إشراقًا من شمٍس على وشك البزوغ.
ً
لهفة

في ذلك الزمن، كنا نصحو على وقع بساطير اآلبــاء الذاهبني إلى املعسكرات، قبيل 
فني صغارهم في عهدة أمهاٍت 

ّ
طلوع الضوء، بمحاذاة الفجر، وأحيانا قبله بكثير، مخل

طاولن املستحيل، وتغلنب عليه مرارًا، صانعات املعجزات اليومية الصغيرة التي أحالت 
آنـــذاك، كم كانت أمهاتنا جميالٍت  طفولتنا إلــى مهرجان بهجٍة دائــم. لم نكن نــدرك، 
رن لنا ما أمكن من وسائل الفرح التي 

ّ
ويافعاٍت ومتعباٍت، ألنهن ما خذلننا يوما، ووف

لم تكلف أكثر من مشوار نقطعه سيرًا على األقدام إلى ضفاف سيل الزرقاء، حيث 
املاء والخضرة وراحة البال والتبولة مجبولة بأيديهن املباركات.

وحني يتوفر اآلباء في البيوت على سبيل التغيير، ننطلق صوب بساتني بلدة الرصيفة 
قبلة  مــا،  بهيٍّ  زمــن  كانت، في  التي  املــزهــرة ومنتزهاتها  املشمش  بأشجار  املكتظة 
األردنيني وزائري اململكة، وإلى برك قرية السخنة، حيث الطبيعة لم تكن لفظت أنفاسها 
ة ملـــذاق الــتــوق الــجــارف، حيث موعد 

ّ
 فــي الــبــال تلك النكهة الــفــذ

ً
بــعــد. وتــظــل حــاضــرة

أساليب  الساخطات على  الحموات  احتجاج جّداتنا  السينما، وسط  إلى  اصطحابنا 
تربية غير صارمة، ودائما مزودين باملناديل الورقية، ملواجهة األحزان املقبلة في الفيلم 
الهندي املرتقب، حيث البطل العاشق تائه عن عائلته، متعّرض لسائر صنوف الهوان، 
ولسبب غير مفهوم ال يكف عن الغناء والرقص، طوال أحداث الفيلم الذي سوف ينتهي 

بلم شمل العائلة وزواج الحبيبني.
نغادر مساًء إلى البيوت، منهكني من شدة االنفعال، ننتظر بزوغ يوٍم جديٍد، ونتخّيل 
أن الحياة ستظل هكذا إلى األبد. وألننا كبرنا وتمادينا في الكبر، أصبحنا ندرك كم 
 وجميلة، غير أننا لن نتوانى يومًا عن الشوق والحنني واألسى 

ً
كانت أوهامنا خادعة

على كل ما مضى من أفراح. 

سامح راشد

قبل أربــعــة أشــهــر، تحديدًا يــوم االثــنــني 25 يناير، كــان عــنــوان هــذه الــزاويــة »25 
يناير ليس يومًا واحـــدًا«. ومــن املــفــارقــات أن يأتي االثــنــني 25 إبــريــل فــي أجــواء 
مشابهة، حيث تخرج اليوم تظاهراٌت رافضة طريقة إدارة الحكم في مصر. مع 
تفاقم األزمات االقتصادية الداخلية، وتزايد االحتقان السياسي، وتمسك السلطة 
وأجهزتها األمنية بأسلوب البطش في تقييد الحريات، وكتم أي صوت معارض. 
 على عبد الفتاح 

ً
وجاءت واقعة جزيرتي تيران وصنافير لتزيد املوقف صعوبة

السيسي ورجاله، وتشعل غضبًا حول املشهد في مصر من شد وجــذب بني 
إلــى موقف عام  السلطة، أي حالة نخبوية بامتياز.  قــوى وتــيــارات سياسية مع 
وقــطــاعــاٍت مختلفة  مــتــفــاوتــة،  اجتماعية  طــبــقــاٍت  ليشمل  ورأســيــًا،  أفقيًا  اتــســع 
التوجهات واألفكار. واألهم أن الحدث خرج عن نطاقه املتعلق بقرار معني، على 
الرغم من أهميته، فبسببه هّبت رياح عكسية، حملت معها روحًا نقدية، وفتحت 
في  في مصر،  الحاكمة  السلطة  أن سلوك  إال  متراكمة.  أخطاء وخطايا  ملفات 
الوضع سوءًا  زاد  األرض«،  »جمعة  تظاهرات  تلت  التي  املاضية  العشرة  األيــام 
بحملة االعتقاالت العشوائية التي وصلت إلى حد اعتقال جالسني على املقاهي 
وسائرين في الــشــوارع. ما وّســع نطاق الغضب، وأضــاف جــددًا إلى الغاضبني. 
ــدأت باستهداف  جـــاء هـــذا الــســلــوك العصبي بــعــد إجـــــراءاٍت تــدرجــيــة ســابــقــة. بـ
فصيٍل بعينه دون غيره، ثم تجريم املعارضة، ومنع السياسة بمختلف أشكالها. 
حتى وصلت إلــى إغــالق املجال العام أمــام كل القوى والفصائل والــتــيــارات، بل 

واألشخاص، عدا املحسوبني على أجهزة الدولة والعاملني لحسابها. 
وفــي مسار مـــواٍز، تـــدّرج الخطاب اإلقــصــائــي، وتنوعت الــفــزاعــات مــن »اإلخـــوان 
املسلمني« إلى اإلرهاب إلى العمالء واملتآمرين. ثم تخوين كل مخالف وشيطنته، 
إلــى تصنيٍف جامع مانع هو »أهل   

ً
وإْن كــان ناصحًا وليس معارضًا. وصــوال

الشر«. ذلك التوصيف الغامض الذي يمكن تحته إدراج كل املصريني بال استثناء. 
، وأعلى 

ً
لذا، لن يكون مستغربًا أن تخرج تظاهرات اليوم أوسع نطاقًا وأكثر جرأة

في مطالبها من تظاهرات »جمعة األرض«. كما سيكون من املنطقي أن تقابلها 
السلطة بقمٍع أمنيٍّ أشد وعنف أكثر دموية. األمر الذي يجعل هذا اليوم مرشحًا 
، أو تظاهرات  للتمديد إلى أكثر من يوم، ليس بالضرورة في شكل اعتصام مكانيٍّ
متوالية. لكن، ربما على أوقات متقطعة معلنة، يتم الحشد لها، واستنفاد جهد 

السلطة سياسيًا وأمنيًا ملنعها ثم ملواجهتها.
، وال 

ً
ليست شعبية والــرفــض  الغضب  أن حالة  االنــتــبــاه،  أمــٌر يستحق  ثمة  لكن، 

نخبوية فقط، فقد انضمت لها أدوات إعالمية، يصعب تصور أنها فجأة امتلكت 
املــواالة.  جــرأة املعارضة واالنتقاد، بعد أن كانت تنافس في املماألة، وتزايد في 
كذلك األمر بالنسبة لبعض الشخصيات التي غيرت مواقعها بشكل مفاجئ، من 
ا كان بعض هؤالء 

ّ
أبواق للسلطة ومسبحني بحمد رأسها، إلى ناقدين له ولها. ومل

أعمال،  ارتباطات مصلحية ووظيفية مع رجــال  له  أو  محسوبني على األجهزة، 
أو  انقسامًا،  التحول قد يجّسد  فــإن هــذا  السلطة،  ولــدى بعضهم مشكالت مع 
صراع مصالح ونفوذ بني مؤسسٍة وأخرى، أو بني أجنحة داخل املؤسسة نفسها، 
أكثر منه مساحة حرية متروكة عمدًا للتنفيس. وهذا بعد مهم، سيضيف كثيرًا 
يعيد  أنه  واألهــم  اليوم.  انتهاء فعاليات  بعد  تتبلور  قد  التي  العامة  الصورة  إلى 
ــان مــا جــرى فــي أثــنــاء أيــام يناير 2011 املجيدة وفــي أعقابها ، حني  إلــى األذهـ
ف الحقًا أنهم 

ّ
الــثــورة، وانــدســوا في صفوفها، ثم تكش ارتــدى بعضهم قميص 

يــؤدون مهمة  الثورة، وال يؤمنون بها، وإنما هم مواطنون شرفاء،  ال يخدمون 
»وطنية« وسط املتآمرين والخونة والعمالء و»أهل الشر«.

من لبنان إلى البرازيل ما مضى من أفراح

»25 إبريل« ليس يومًا واحدًا
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عدنان علي

ــرزه تــنــظــيــم »الـــدولـــة  ــ بــعــد تـــقـــّدم كــبــيــر أحـ
اليرموك  اإلســالمــيــة« )داعـــش( فــي مخّيم 
وســيــطــرتــه تــقــريــبــا عــلــى املــخــيــم بــأكــمــلــه، 
ضـــاق الـــحـــال أكــثــر فــأكــثــر بــالــنــســبــة إلـــى مـــا ُيــقــّدر 
ــوا يــســكــنــون فــي هــذا  بــعــشــرة آالف شــخــص مــا زالــ
 أكثر 

ّ
املخّيم الذي كان يضّج يوما بالحياة. ُيذكر أن

من مليون شخص كانوا يأهلونه، 160 ألفا منهم 
أكــثــر مــن ثــالث  الفلسطينيني. مــنــذ  الــالجــئــني  مــن 
سنوات، يرزح مخّيم اليرموك جنوب دمشق تحت 
وتنظيمات  الــســوري  النظام  فرضه  خانق  حصار 
كل   

ً
كامال انقطاعا  لتنقطع  لــه،  موالية  فلسطينية 

الــطــرقــات الــواصــلــة بــيــنــه وبـــني املــنــاطــق املــجــاورة 
 
ّ
بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي. كذلك، فإن

املياه مقطوعة منذ نحو 600 يوم على التوالي.
التي تقوم هناك مــا بني  فــي االشتباكات األخــيــرة 
تل وأصيب عديد 

ُ
تنظيم داعش وجبهة النصرة، ق

من املدنيني في املخّيم من جّراء القصف والقنص، 
فيما يــتــرّدى الــواقــع الــصــحــي الـــذي هــو مــتــرّد في 
الطبية واألجــهــزة  الــكــوادر  األســـاس نتيجة غياب 
 هــجــوم 

ّ
واملـــــواد الــصــحــيــة. تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

داعش على املخّيم في العام املاضي، دفع الكوادر 
الطبية إلى الخروج من اليرموك. ويفيد ناشطون 
 شـــوارع املخّيم تحّولت إلــى أقــســام وقطاعات 

ّ
بــأن

تــفــصــل مـــا بــيــنــهــا الـــــشـــــوادر، لــحــمــايــة املــســلــحــني 
أنفسهم من رصــاص القناصة، وذلــك وسط تبادل 
على  القناصة  وانتشار  القتال  ي 

َ
طرف بني  القنص 

أســطــح املــنــازل وتــوجــيــه رصــاصــهــم إلـــى الــشــوارع 
واألزقة.

إلــى ذلـــك، رفــع بعض املــدنــيــني الفــتــات فــي شــوارع 
ــب 

ّ
ـــون فـــيـــهـــا املـــتـــقـــاتـــلـــني عـــلـــى تــجــن

ّ
املـــخـــّيـــم يـــحـــث

أماكن االشتباكات  العالقني في  للمدنيني  يتسنى 
الــخــروج إلــى أمــاكــن آمــنــة، وحــتــى يتمّكن األهــالــي 
ــتــــزّود بــمــا يــحــتــاجــونــه. كــذلــك  املـــحـــاصـــرون مـــن الــ
طــالــبــوا الــنــظــام الــســوري والــفــصــائــل الفلسطينية 
 املــيــاه إلـــى املــخــّيــم وعــدم 

ّ
الــداعــمــة لــه بــإعــادة ضـــخ

ــد املـــدنـــيـــني األبــــريــــاء،  ــاه كـــســـالح ضـ ــيـ اســـتـــغـــالل املـ
ر إال على هــؤالء الباقني 

ّ
 هــذه السياسة لم تؤث

ّ
ألن

ــبــــوا أيـــضـــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــالــ ــّيــــم. وطــ فــــي املــــخــ
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »أونروا« التابعة 
معاناة  إزاء  مسؤولياتها  بتحّمل  املتحدة  لــألمــم 
األهـــالـــي، بــعــد الــتــزامــهــا الــصــمــت حــتــى اآلن حيال 

املستجدات األخيرة في املخّيم.
 االشــتــبــاكــات أّدت إلـــى تــدمــيــر واحــتــراق 

ّ
ُيــذكــر أن

املسلحون  يلجأ  فيما  املخّيم،  فــي  املــنــازل  عــشــرات 
إلى فتح ممرات آمنة لتحركاتهم من داخل البيوت 
عــبــر هــــدم جـــدرانـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة تــجــنــبــا لــعــمــلــيــات 
القنص. ووفقا ملعطيات فلسطينية ودولية، يزيد 
عدد الالجئني الفلسطينيني الذين قتلوا في مخّيم 
الـــيـــرمـــوك مــنــذ بـــدايـــة األزمـــــة الـــســـورّيـــة عـــن 1200 
شخص، من أصل أكثر من 3200 فلسطيني قتلوا 
فـــي ســـوريـــة خـــالل هـــذه الــفــتــرة ، مــنــهــم نــحــو 436 
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

و186 ضحايا الجوع والحصار.
قــبــل الـــثـــورة الـــســـوريـــة، كــانــت إحــصــائــيــات وكــالــة 
 عدد الالجئني الفلسطينيني 

ّ
األونروا تشير إلى أن

في سورية، يبلغ نحو 560 ألفا، بينما كانت الهيئة 
للحكومية  التابعة  الفلسطينيني  لالجئني  العامة 
السورية تقّدرهم بحدود 620 ألفا. إلى ذلك، تلفت 
 أكــثــر مــن 200 

ّ
ــرة إلــى أن

ّ
املعطيات األخــيــرة املــتــوف

ألــف الجــئ فلسطيني بــاتــوا الــيــوم خـــارج سورية 
عني على بلدان الجوار أو في أوروبا.

ّ
موز

ــدائــــرة، ال  اســتــهــداف املــدنــيــني فـــي اشــتــبــاكــاتــهــم الــ
بلدة  فــي  املــوجــودة  الفصائل  بعدما منعت  سّيما 
يــلــدا املـــجـــاورة دخـــول أي شــخــص إلــيــهــا مــن جهة 
املــخــّيــم بــحــجــة الـــدواعـــي األمــنــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
رفض تلك الفصائل إدخال مواد إغاثية إلى املخّيم 
بحجة الخشية من وصولها إلى داعش. ويوضح 
 األهـــالـــي بــمــعــظــمــهــم يــحــجــمــون عن 

ّ
نــاشــطــون أن

للمخّيم مثل  املــجــاورة  البلدات  اتجاه  الــنــزوح في 
التي  املضايقات  بسبب  وبيت سحم،  وببيال  يلدا 
يــتــعــرضــون لــهــا عــنــد حـــواجـــز الــفــصــائــل املسلحة 
املـــوجـــودة فــي تــلــك املــنــاطــق املــهــادنــة لــلــنــظــام منذ 
 عن خوفهم على منازلهم من 

ً
عــاَمــني، فضال نحو 

التعّرض للسلب والــحــرق إن هم غــادروهــا. تجدر 
 مئات العائالت الفلسطينية كانت 

ّ
اإلشــارة إلى أن

قــد نــزحــت مــن املــخــّيــم إلــى الــبــلــدات املــجــاورة على 
أثر اقتحامه من قبل عناصر داعش مطلع أبريل/ 
الــعــام املــاضــي، بالتنسيق مــع عناصر  نيسان مــن 

جبهة النصرة فيه. 
في االشتباكات الدائرة حاليا في اليرموك، يشكو 
 آبــار املياه 

ّ
السكان خصوصا من شّح املياه، إذ إن

موجودة في مناطق ساخنة. وخالل األيام األخيرة، 
لم تتمّكن إال صهاريج مياه قليلة من الوصول إلى 
إلى  االشتباكات.  مناطق  في  املحاصرين  السكان 
ذلك، نقل املكتب اإلغاثي في املخّيم عمله من شارع 
املدارس إلى مقهى الزين بالقرب من سوق الخضار 
فيما  الخبز،  بطاقات  استالم  من  األهــالــي  لتمكني 
أعلنت مؤسسة »أمل اليرموك« الخدمية والتنموية 
أنها عمدت إلى تغذية سّت نقاط في املخّيم باملياه، 
وهي حّي العروبة ومنطقة اإلعاشة ومنطقة جامع 

فلسطني ومنطقة في حّي الجاعونة.
فـــي الـــســـيـــاق، أصـــــدر األهــــالــــي بــيــانــا طـــالـــبـــوا فيه 
األطراف املتقاتلة التقّيد بهدنة لساعات عّدة حتى 

مجتمع
يفاقم الحصار والقصف معاناة مرضى السرطان في غوطة دمشق الشرقية، والبالغ عددهم 890 
مريضا يتلقون العالج في مركز دار الرحمة، وهو املركز الوحيد ملعالجة األورام السرطانية في 
منطقة الغوطة. وقد أدى انقطاع الــدواء الناجم عن الحصار املستمر منذ ثالثة أعــوام باإلضافة 
إلى الحالة النفسية السيئة التي يتسبب فيها القصف املتواصل على املنطقة، إلى ترّدي الحالة 
الصحية لعدد كبير من هؤالء املرضى، فتنتكس حاالتهم بعد تقّدمهم في العالج في حني يتوفى 
)األناضول( آخرون في مراحل من املرض قابلة للعالج.  

رصدت شرطة العمران وحماية البيئة في الجزائر 3477 مخالفة في شهر مــارس/ آذار املاضي. 
 املخالفات انقسمت على 2139 مخالفة بيئية، و1338 مخالفة بناء.

ّ
وأوضحت أن

وكانت مصالح املديرية العامة لألمن الوطني قد نظمت حمالت توعية للمواطنني، مباشرة، أو 
التوعية  جانب  وإلــى  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  وصفحاتها  اإللكترونية  مواقعها  عبر 
 
ّ
بأهمية البيئة استهدفت هذه الحمالت مشاركة املواطنني في اإلبالغ عن املخالفات، خصوصا أن
)واج( املديرية تخصص رقما بيئيا هو الرقم األخضر 1548 لتلقي البالغات.  

الجزائر: 2139 مخالفة بيئية في مارس الماضي890 مريض سرطان يعانون في غوطة دمشق

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

ــاح بـــأحـــمـــدو  ــبــ  صــ
ّ

ــم فــــــال كــــــل ــريــ تـــتـــصـــل مــ
الحمير،  تجّرها  التي  العربة  تلك  صاحب 
صها من نفايات املنزل مقابل 200 

ّ
كي يخل

تشير  يوميا.  أمــيــركــي(  دوالر   0.60( أوقــيــة 
 جيرانها اتفقوا مع أصحاب العربات 

ّ
إلى أن

على نقل النفايات بعدما تخلفت بلدية دار 
النعيم في نواكشوط عن أداء املهمة.

ـــ »الـــعـــربـــي  ــنـــزل لــ ــة مـ ــ ــــي ربـ ــريـــم وهـ ــقـــول مـ تـ
أّي خــدمــة  تــــؤدي  الــبــلــديــة ال   

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

فــي الــحــّي، فــاملــيــاه تنقطع بــني حــني وآخـــر، 

أمــا انــقــطــاع الــكــهــربــاء فشبه يــومــي، بينما 
يقتصر تدخل البلدية على جمع الضرائب.

ال يــخــتــلــف الــــوضــــع كـــثـــيـــرًا بــالــنــســبــة إلـــى 
الــوالــد في حــّي تيارت  املواطنة عيشة بنت 
فـــي شـــمـــال نـــواكـــشـــوط. تـــــروي لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مــعــانــاتــهــا مــــع الـــبـــلـــديـــة بــســبــب 
البلدية  عمال  أغلقه  الــذي  الصغير  دكانها 
ه 

ّ
مرات عّدة بحجة عدم دفع الضرائب، مع أن

على  الشهري  دخله  يزيد  وال  بسيط   
ّ

محل
ثالثني ألف أوقية )100 دوالر أميركي(.

منه  تعاني  مما  يسير  جــزء  النظافة  قطاع 
البلديات فى موريتانيا عموما، خصوصا 

تــواجــه تحديات  نــواكــشــوط. هــي  العاصمة 
ــات الـــضـــعـــيـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــــصـ ــيــــد الـ عــــلــــى صــــعــ
 عــن املشاكل 

ً
والــنــقــص فــى املــيــزانــيــة، فــضــال

فى التسيير واإلدارة.
قــد ُســحــب مــن بلديات  وكـــان ملف النظافة 
العاصمة قبل سنوات، وأسند إلى مجموعة 
نــواكــشــوط الــحــضــريــة الــتــي تــضــم بــلــديــات 
ــع. وتــــعــــاقــــدت املــجــمــوعــة  ــتـــسـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
مــن شــركــة »ابــيــزيــرنــو« الفرنسية مــن أجــل 
من  العقد  ألــغــت  ها 

ّ
لكن الــعــاصــمــة.  تنظيف 

جــانــب واحـــد الحــقــا، وأعــلــنــت عــن مناقصة 
إلسناد املهمة إلى شركة موريتانية. 

فــقــبــل أســابــيــع، انــدلــعــت أزمــــة داخــــل بلدية 
روصــــو فـــي جــنــوب مــوريــتــانــيــا، واســتــقــال 
عــمــدتــهــا ســيــدي جــــارا احــتــجــاجــا عــلــى ما 
وصــفــه بــتــدخــل بــعــض الــنــافــذيــن لــحــرمــان 
البلدية من ميزانيتها والتدخل ملنعها من 
تحقيق إنجازات. كذلك كتب عمدة بلدية دار 
ولد  كناته  نواكشوط  العاصمة  في  النعيم 
الحكومة  سياسة  فيه  يهاجم  مقااًل  النقرة 
املعارضون  العَمد  ويدعو  البلديات.  تجاه 
إلى منح مزيد من الصالحيات وامليزانيات 
لــلــبــلــديــات بــشــكــل صـــريـــح قــانــونــيــا يــنــّص 
عــلــى اســتــقــاللــهــا مــالــيــا وإداريــــــا وتمتعها 

 عن تضييق 
ً
بالشخصية االعتبارية، فضال

ــاء شــرطــة بــلــديــة  مـــجـــاالت الـــوصـــايـــة وإنـــشـ
إذ  الــضــرائــب  تحصيل  مــن  البلديات  تمّكن 
أمن  أو  الشرطة  جــهــاز  إلــى  البلديات  تلجأ 
الطرقات ملساعدتها فى تحصيل الضرائب، 

وهما قطاعان مستقالن عن البلديات.
ويــشــتــكــي املــــســــؤولــــون فــــي الـــبـــلـــديـــات مــن 
منها،  عــديــدة  صــالحــيــات  الحكومة  سحب 
ــرافـــق الــصــحــيــة  ــاملـ خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بـ
صرف  تأخير  إلــى  بــاإلضــافــة  والتعليمية، 
الجهوي  الــصــنــدوق  مــن  الــبــلــديــات  نصيب 

للتنمية.

البلديات في موريتانيا ضعيفة الميزانية والصالحيات

يوسف حاج علي

رئيسة مصلحة مهّمة في البلدية منذ فترة 
طويلة جدًا، وما زالت. لها ولعائلتها نفوذ 

واضح داخلها، فهم ينتمون إلى واحدة من 
أكبر العائالت في املدينة. يقولون إنها أكثر 

نفوذًا من رئيس البلدية بذاته، مع أنهما 
يبايعان الجهة السياسية نفسها. لكن 

للحجم العائلي والنفوذ الخدماتي »ثقلهما«، 
وقد يسبقان الحضور السياسي في أحيان 

كثيرة. تأكيدًا على هذا النفوذ، حجزت 
رئيسة املصلحة مكانًا لركن سيارتها تحت 

قت إشعارًا 
ّ
املنزل الذي تسكن فيه، وعل

باألمر على شارة تشبه شارات السير. 
رئيس البلدية نفسه لم يفعل هذا األمر. 

حصل هذا رغم أن القانون يحّدد الفئات التي 
يحق لها بمواقف خاصة للسيارات )بعضها 

لفترة محددة( وهي الصيدليات، ومكاتب 
التاكسي، والفنادق، واألشخاص املعوقون. 

كل ما هو غير ذلك يدخل تحت مظلة 
الواسطة واملخالفات والنفوذ.

¶ ¶ ¶
صحيح أنه من عائلة معروفة، ووالده كان 

مختارًا أيضًا، لكنه كان خدومًا. يهتّم 
بمعامالت جيرانه ويركض لتسيير أمورهم، 
مع ابتسامة حاضرة دائمًا على وجهه. اتخذ 

لنفسه مكتبًا صغيرًا في بناية جديدة في 
ة باعتباره 

ّ
زاروب. وقد تحّمس له أهل املحل

شابا وعمليا وودودا. لم يكن يقبض املال 
منهم على جميع املعامالت. فقط تلك 

التي فرضت عليها رسوم وطوابع محددة 
بموجب القانون. يومها جرت االنتخابات 

ح، لكنه رسب. فاز قريب 
ّ

االختيارية وترش
له في االنتخابات. فالقريب كان عضوًا في 
الئحة »السلطة« االختيارية.  ابتعد عن كل 

ما له عالقة بالعمل االختياري. ومن وقتها، 
ة شيئًا عنه. مع ذلك 

ّ
لم يسمع أهل املحل

كلما حضرت سيرته قالوا عنه إنه »آدمي«. 
قوائم السلطة املتحالفة مع بعضها أقوى من 

اآلدميني. 
¶ ¶ ¶

 
ّ

لم يكن مختارًا ولن يكون يومًا. مع ذلك ظل
له نفوذ واسع في املحلة، يعتمد فيه على 
مؤسسة تجارية ناجحة وبعض األمالك 
التي ورثها، وعالقات سياسية بالسلطة. 
حتى مخفر املنطقة يراجعه من حني إلى 
آخر إذا ما احتاج شيئًا له عالقة بسكان 

املحلة. كانت له داللة على الجيران، وما زال 
كذلك حتى اليوم.  في زمن مضى سيطر 

مع مجموعة من املحسوبني عليه على 
قطعة أرض تملكها البلدية وبنوا عليها 
صرحًا دينيًا فـ«كسر عني« البلدية، ولم 

تطالب باألرض بعدها. فلألماكن الدينية 
هالتها حتى لو كانت مخالفة.  وبالسياسة، 

التي شغلته منذ أن كان شابًا، نجح خالل 
االنتخابات االختيارية السابقة بتأمني مكان 

البنه على الئحة السلطة. نجح الشاب في 
االنتخابات من دون عناء يذكر، مع أنه لم 
يكن معروفًا. وألن »االبن سّر أبيه« حتى 
لو لم يكن الوالد مختارًا، سيصنع الشاب 
حيثيته الحزبية واملحلّية كي يحافظ على 
مها لجيل ثالث في العائلة. من 

ّ
الراية ويسل

املتوقع أن ينجح مجددًا في االنتخابات 
القادمة.

أقوى من البلديات 
والمخاتير

مزاج
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يطالب المحاصرون بهدنة للتزّود بما يحتاجونه )فرانس برس(

روح الثوره تسود الميادينكل هذه األزمات في العراق
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يستمر الــعــراق فــي إحــصــاء أزمــاتــه منذ 2003، 
ما إن تنتهي واحــدة حتى تزاحمها أخــرى. منذ 
والــعــراق  األمــيــركــان  بــغــداد )2003( بيد  سقوط 
ــرزخ تــحــت نــيــر مــنــظــومــة طــائــفــيــة، حــولــتــه من  يــ
دولــة محورية فــي مــعــادالت الــتــوازن فــي املنطقة 
إلى ساحة للمشاريع الدولية واإلقليمية، وحديقة 
والعسكري  السياسي  اإليــرانــي  للنفوذ  خلفية 
والديني، الذي ما فتئ يتعاظم حتى أصبح الثابت 
طهران  من  وجعل  العراقي،  املشهد  في  الوحيد 
بــغــداد، بالتوازي  الــقــوى فــي  مقرا لقيادة مــراكــز 
والــتــقــاطــع أحــيــانــًا مـــع خــيــوط واشــنــطــن، عــرابــة 
الوضع الجديد في عراق ما بعد صدام حسني. 
ألبتة  يتناسب  أنه ال  السنوات  أثبتت  وهو وضع 
مـــع خــصــائــص املــشــكــلــة الـــعـــراقـــيـــة، فـــــأدى إلــى 
الحل  كان  فإن  معالجتها،  بدل  الجروح،  مفاقمة 
االســتــبــداد مع  إنــهــاء  قبل 2003 مقتصرا على 
ــــة، وعــــدم املـــســـاس بكيانها  ــــدول ال الــحــفــاظ عــلــى 
لــم يعد مجديا الحديث  الــيــوم  االجــتــمــاعــي، فــإنــه 
ومدخالت  والديمقراطية،  االستبداد  ثنائية  عن 
القاعدة  وتزعزع  الدولة،  منطق  بغياب  السياسة 
االجــتــمــاعــيــة، وتــهــافــت الــهــويــة الــوطــنــيــة وحــتــى 
القومية، وذلك ال يشكل مصدرا لألزمات الدورية 
لنشوء بعض  الخصبة  البيئة  فقط، وإنما يمهد 
الخيارات، مثل التقسيم والتبعية الكاملة للظهير 
 عــن الــوطــن الـــذي أصــبــح فندقا 

ً
اإلقــلــيــمــي بــديــال
لإلقامة الدائمة. 

ال تكمن أزمة العراق في برملانه، وال في الصراعات 
الشكلية بني أركان املحاصصة الطائفية، وال في 
االحتجاجات الرامية إلى تحسني شروط النظام، 

مثلما نرى بني فينة وأخرى، لكنها أزمة هيكلية 
تتعقد أكثر فأكثر، باملعالجات السطحية البعيدة 
عن الجوهر، أي عمق املعضلة املتمثلة في إدارة 
العالقة بني املكونات العراقية عبر صيغة النظام 
الطائفي املسنود من الخارج، وقد بينت التجربة 
أن هذا النظام غير قابل لإلصالح، والتحول من 
يحقق  ال  نفسه  السقف  آخــر ضمن  إلــى  شكل 
ــة  ــن أزمـ ــلــهــم تــســلــيــم املــشــعــل مـ ــر، ال ــذكـ شــيــئــًا يـ
منتهية إلى أخرى الحقة، فقد استبدل الدكتاتور 
اإلقصائي نوري املالكي، صاحب نظرية الطائفة 
املــركــزيــة، بحيدر الــعــبــادي الـــذي يــبــدو أمــيــل إلى 
باقتسام  اللبنانية،  الــطــريــقــة  عــلــى  املــحــاصــصــة 
السلطة والنفوذ بني املكونات واألطراف االقليمية. 
ومع ذلك، لم ينته التأزم، ما دام أن مناهج النظام 
وأدواتــه لم تتغير، وقد تكون النتيجة، هذه املرة، 
الــفــوضــى متجمعة أكــثــر من  أســــوأ، ألن عــوامــل 
أي وقـــت مــضــى، مــع ضــعــف الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا 
الرسمية أمام سطوة املليشيات املسلحة، ومراكز 
الهيمنة التابعة مباشرة إليران واالستعداد الذي 
الوضع  على  لالنفضاض  داعـــش  تنظيم  يبديه 
التي  اليأس  األمني في أي لحظة، مستغال حالة 
قد تشعر بها العشائر العراقية في غرب وشمال 

غرب العراق.
إذا تــمــخــض عـــن الــتــصــعــيــد الــســيــاســي األخــيــر 
عـــودة الــطــائــفــيــة اإلقــصــائــيــة الــســافــرة إلـــى زمــام 
الــســلــطــة، عــبــر تشكيلة إيــرانــيــة الــقــلــب والــقــالــب، 
ــذا التنظيم  حــيــنــهــا ســتــذهــب جــهــود مــحــاربــة هـ
أي تنظيم  تــمــدد  أو  تـــمـــدده  مـــبـــررات  هـــبـــاًء، ألن 
بــه مستقبال قائمة ومــوجــودة. وفــي هذه  شبيه 

الحلقة املفرغة، كلما بقي العراق ضعيفا وهشا 
الخطر  احــتــواء  فــي  اإليــرانــيــة  املصلحة  تحققت 
التاريخي الذي يمثله، وتحققت املصلحة الدولية 
بــتــوفــيــر مــخــتــبــر مــفــتــوح لــلــتــجــارب الــســيــاســيــة 

واالقتصادية، ومكب للنفايات السامة.
ومــن املــؤســف حقًا أن نــرى الــعــرب على مقاعد 
املــتــفــرجــني، والـــعـــراق فــي طــريــقــة  إلـــى االنــتــحــار، 
خــصــوصــا إذا عــلــمــنــا أنــهــم ســبــب، مـــع أســبــاب 
أخــرى، في املأساة التي حلت به، وكانت باكورة 
مقاالتي في »العربي الجديد« دعوة لدور عربي 
فاعل في العراق، من خالل دعم القوى املعارضة 
لــلــنــظــام الــطــائــفــي مـــن جــمــيــع املـــكـــونـــات، فــاألمــل 
الحزين هو  مــن مصيره  الــعــراق  إلنــقــاذ  الوحيد 
لتفكيك  للطوائف،  عــابــرة  وطنية  جبهة  تشكيل 
ــزع الــشــرعــيــة عــنــهــا، وأعــلــم  املــنــظــومــة الــحــالــيــة ونـ
ــة. ولــكــن،  ــورديــ ــ جــيــدا أن األمـــــور لــيــســت بــتــلــك ال
بوجود حراك عراقي حقيقي على األرض يدفع 
العربي  للنفوذ  مــدخــالت  االتــجــاه، ووجـــود  بهذا 
عبر هياكل املحاصصة الحالية في ظل السعي 
الدولي إلى اإلبقاء على قدر أدنى من االتزان، فمن 
املمكن أن يجد العراق طريقًا للتعافي من أزمته، 
باملرور من مرحلة الطائفية العقيمة إلى مرحلة 
املشاركة الحقيقية واقتسام السلطة، وصوال إلى 
عودة الدولة الوطنية الالمركزية، فما على العرب 
املــطــلــوب، وال مبرر  ــم  أداء دورهــ إلـــى  الــتــقــدم  إال 
لإلحجام والتماطل، فإن زعموا أن سبب ترددهم 
الذريعة  األميركي، فما هي  التخاذل  في سورية 
في العراق، وأميركا متدخلة بسياسة متقدمة؟ 

سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

ــثـــوره فـــي ذروتــــهــــا. ربــمــا خفت  ــت الـ ــ ــ والزال
بريقها، لكنها بقيت حية في نفوس كل من 
شاركوا فيها. كذبنا على أنفسنا يوم قلنا 
إن الثورة ماتت، وأننا كثوار فقدنا ظهيرنا 
ما  قــادتــنــا ســنــوات  أخــطــاء  بفعل  الشعبي، 
أكثر فجاجة من  كذبة  فكانت  الــثــورة،  بعد 
كــذبــة أن الــثــورة انــتــصــرت، فــفــي كــل حــدث 
الــهــتــاف فــي املــيــاديــن،  تتصاعد فيه وتــيــرة 
الثورة.  يــزداد معها األمــل والحلم. نعم هي 
آباؤنا وأجدادنا الذين هتفوا في عام 1954: 
»تــســقــط الــديــمــقــراطــيــة وتــســقــط األحــــزاب«، 
الــرغــم مــن انهيار  الــحــيــاة، وعــلــى  على قيد 
مستوى التعليم الذي جعل من بعضهم ال 
 
ً
طواعية البيادة  يضع  وهــو  بخجل،  يشعر 

فوق رأسه. إال أن جيآل جديدا الح في األفق، 
متحدثآ وبصوت عــال، هاتفآ: »يسقط كل 

مستبد، كان اسمه ما كان«.
ــي الـــشـــارع  ــنــــرال فــ ــــجــ ــل شــعــبــيــه ال ــواصــ تــ
الــســقــوط، وانــتــقــل مــن مرحلة الــصــراع مع 
خصم واحد هو جماعة اإلخوان املسلمني 
إلى صــراع مع كل الفصائل. لم يعد اليوم 

أحد يطيق الجنرال في مصر.
توحدت كل القوى على كرهه، وإن لم تجتمع 
قــادمــة رغمآ  لكنها  الصف بعد،  على وحــدة 
عن أنفها . رغمآ عن الجميع، وعن مشعلي 
الداخل والخارج،  املعارضة، من  األزمــات في 
ما  الــوضــع على  بقاء  مــن  املرتزقة  أكثر  فما 
الــنــظــام يطيق أحـــدًا خــارج  لــم يعد  هــو عليه. 
أسوار السجن، إنه يبني كل يوم في السجون 

عــالمــة اســتــراتــيــجــيــة عــلــى طــريــقــة تــفــكــيــره، 
وإدارتــه كل األزمــات. بعد أن ضرب جماهير 
استاد  أمــام  للدموع  املسيلة  بالقنابل  األهلي 
بــرج الــعــرب فــي االســكــنــدريــة، وألــقــي القبض 
املقاهي في  الثورة من  على عــدد من شباب 
 25( اليوم  لتظاهرات  واحتياطات  تحسبات 
السياسية.  القوى  كل  لها  التي دعت  إبريل( 
ظن بعضهم التخلص من السفاح حلمًا بعيد 
املــنــال، وهــا نحن الــيــوم على بعد أمــتــار منه، 
فهل لك أن تعلم أن  أكثر من 50 ألف معتقل 
فــي ســجــون الــجــنــرال، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
أربكت  التي  الشوارع بجمعة األرض  ضجت 
لها تبعات. تجدد  الــحــســابــات، وال زالـــت  كــل 
نخبتها،  وتصنع  نفسها،  مــن  أيضآ  الــثــوره 
أعمارهم  تــتــجــاوز  ال  الــســن  فشباب صــغــار 
تــصــدروا مــشــاهــد جمعة األرض  20 عــامــًا، 
في مشهد دراماتيكي، يؤكد لك أن الثورة ال 

يمكن لها أن تموت.
الــتــي جمعت جماعة  الــخــصــام املــطــلــق  حــالــة 
اإلخوان املسلمني والقوى املدنية من الجانب 
الــرئــيــس املعتقل محمد  ــر مــنــذ صــعــود  اآلخـ
تـــزداد كل  السلطة، والــتــي كانت  إلــى  مرسي 
يـــوم ألســبــاب ال مــجــال هــنــا لــشــرحــهــا اآلن. 
تــلــك الــحــالــة الــتــي تــالشــت جــزئــيــآ، وأظــــن أن 
االصطفاف، والصفح عما مضى، بات أقرب 
من أي وقت، والقوى التي سترفض ذلك من 
تــكــون خـــارج معادلة  التيارين ســوف  داخـــل 

اللعبة السياسية تمامآ. 
محمود مكادي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

إبــريــل/ نيسان، خطة  الــيــوم، 25 مــن  تنطلق 
الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي فــــي الــــســــعــــوديــــة، ضــمــن 
ــة شــامــلــة للمملكة فـــي الــســنــوات  إعــــالن رؤيــ
املقبلة. وتركز الخطة على تحويل االقتصاد 
الـــســـعـــودي إلــــى اقــتــصــاد أقــــل اعـــتـــمـــادًا على 
النفط، كما هو ُمعلن، وزيــادة كفاءة اإلنفاق 
الــحــكــومــي، وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل. وتأتي 
ــتـــحـــوالت االقــتــصــاديــة  ــذه الــتــغــيــيــرات والـ هــ
 بتغييرات اجتماعية، تجنح نحو 

ً
مصحوبة

مزيد من االنفتاح في املجال االجتماعي، وقد 
بدأت مالمح هذا االنفتاح تظهر، مع التنظيم 
والنهي  باملعروف  األمــر  هيئة  لعمل  األخير 
عــن املــنــكــر فــي الــســعــوديــة، أو مــا ُيــعــرف في 
الدينية، والتنظيم  بالشرطة  الغربي  اإلعالم 
الضبط،  صالحية  الهيئة  مــن  ينزع  الجديد 
ويحصر مهمتها في إطار إبالغ الشرطة عن 
ألنيابها  يعني خلعا  ما  املخالفات وحسب، 
وســلــطــتــهــا، وهـــو مــا أثــــار جــــداًل واســعــا بني 
الــتــيــاريــن املــحــافــظ والــلــيــبــرالــي، اســتــكــمــااًل 

لجدل وصراٍع لم ينته منذ سنوات طويلة.
السعودية،  املحافظ في  الديني  التيار  تمتع 
مــنــذ تــأســيــس الــــدولــــة، بـــنـــفـــوٍذ كــبــيــر، لكنه 
مأسسة  بسبب  عقود،  عبر  تدريجيا  تقلص 
الدينية، وتاليا تحجيم قدرتها على  الحالة 
يـــة، وعــمــلــيــة الــتــحــديــث داخـــل  الــحــركــة بـــُحـــرِّ

محمد صالح المسفر

والالشرعي  الشرعي  اليمنيون،  يجتمع   -1
فــي الــكــويــت، وجــهــا لــوجــه، بحثا عــن مخرج 
ــــذي يــعــيــشــه املــجــتــمــع الــيــمــنــي،  مـــن املـــــأزق الـ
املــتــحــدة، عبر وسيطها  تحت إشـــراف األمـــم 

إسماعيل ولد الشيخ.
انــطــالق »عاصفة  2- مضى عــام ونــيــف على 
الحزم« لتحرير جمهورية اليمن من البغاة، 
عبر تحالٍف يجمع بني الحوثي وعلي صالح، 
وعــــودة الــشــرعــيــة إلـــى مــقــرهــا فــي العاصمة 
االنــســجــام  وتحقيق  الــدولــة  إلدارة  صــنــعــاء، 
االجتماعي بني أفراد الشعب اليمني، شماله 
ــه.  ــراتــ ــه( وســ ــامـ ــهـ وجــــنــــوبــــه، تــهــمــه )جـــمـــع تـ
والــــحــــق أن عـــاصـــفـــة الــــحــــزم حـــقـــقـــت بــعــض 
اإلنجازات املهمة، منها القضاء على السالح 
ــــذي يــمــتــلــكــه فــــرق الــبــاغــني  االســتــراتــيــحــي الـ
على السلطة، كــي ال يــهــّدد أمــن دول مجلس 
الــتــعــاون، وقــضــت »عــاصــفــة الـــحـــزم«، أيــضــا، 
عــلــى نـــزوع إيــــران إلـــى الــتــوســع نــحــو جنوب 
مجلس  منظومة  لتطويق  العربية،  الجزيرة 
التعاون الخليجي من الشرق، ومن الجنوب، 
ومن الشمال عبر العراق، واستطاعت العمل 
ــة الــشــعــبــيــة  ــقــــاومــ مــــع الـــجـــيـــش الــيــمــنــي واملــ
لحماية القيادة العليا في الحكومة الشرعية 
عــنــد عـــودتـــهـــا، ولــــو جــزئــيــا، إلــــى الــعــاصــمــة 

الثانية )عدن(.
3- حـــاولـــت، بــكــل وســـائـــل املـــعـــرفـــة، أن أفــهــم 
عـــدم اســتــطــاعــة قـــوى الــتــحــالــف )13 دولــــة(، 

 يمنح 
ّ

أجهزة الدولة، غير أن التيار الديني ظل
الدولة أحد مصادر شرعيتها األساسية، أي 
الشرعية الدينية. بعد أحداث »11 سبتمبر« 
في العام 2001، سعت السلطة إلى مزيٍد من 
)بتشعباته(  الــديــنــي  الــتــيــار  نــفــوذ  تقليص 
داخـــل مــؤســســات الــدولــة، وتــهــذيــب الخطاب 
ــال لــلــتــيــار  ــ ــجـ ــ ــح املـ ــتــ ــنــــي الــــرســــمــــي، وفــ الــــديــ
الليبرالي في الصحف واملؤسسات اإلعالمية 
املحافظني  ونــفــوذ  الدينية  املــؤســســات  لنقد 
ــى »لـــبـــرلـــة« املــجــال  ــوة إلــ ــدعــ ــة، والــ ــدولــ فـــي الــ

االجتماعي.
 بـــني الــلــيــبــرالــيــني واملــحــافــظــني، 

ٌ
دار ســـجـــال

ــر  ــعــ مـــــــحـــــــوره املـــــــجـــــــال االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وشــ
املــحــافــظــون أن الـــبـــســـاط ُيــســحــب مـــن تحت 
العوملة  تأثيرات  وبفعل  بالتدريج.  أقدامهم 
مــن جــهــة، وهــيــمــنــة خــطــاٍب مــنــاقــض للتيار 
الديني داخل املؤسسات اإلعالمية، من جهة 
املحافظ على  التيار  انكسرت هيمنة  أخــرى، 
الــســاحــة االجــتــمــاعــيــة، ولـــم يــعــد وحـــيـــدًا في 
تشكيل اتجاهات الناس ووعيهم. لذلك، ظلت 
املجال  على  الكاملة  للهيمنة  الــعــودة  أحــالم 
االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي تــداعــب خــيــال التيار 
الديني، وهو ما توهم عدد كبير من رموزه 
وجـــمـــهـــوره بــأنــه قــريــب لــلــتــحــقــق فـــي الــعــهــد 

الجديد.
وحركييه،  بتقليدييه  الــديــنــي،  الــتــيــار  راهـــن 
ــة  ــيـ ــلـ ــد، ألســـــبـــــاب داخـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــى الــــعــــهــــد الـ عــ

ــبـــريـــة والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة،  بــأســلــحــتــهــا الـ
الــقــضــاء عــلــى مــلــيــشــيــات الــتــحــالــف الثنائي 
ــوثـــي(. املــــعــــروف أن الــهــزيــمــة  ــحـ ـــ الـ ــح ــ ــالـ )صـ
من  أكثر  على  يــحــارب  العسكرية ألي جيش 
ــــوى الـــتـــحـــالـــف الــثــنــائــي  جــبــهــة مــحــقــقــة، وقــ
تحارب في كل الجبهات، وتحقق انتصاراٍت 
ــة. قـــــوى الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، أو  ــيـ ــزئـ ولـــــو جـ
إن شــئــت الــخــلــيــجــي، قــــوة ضـــاربـــة تــحــارب 
مــلــيــشــيــاٍت شـــبـــه نـــظـــامـــيـــة، ملــــــاذا لــــم تــحــقــق 
النصر الشامل في مدة قصيرة؟ ملاذا يتأخر 
تحرير تعز؟ قد يقول قائل إن طبيعة اليمن 
الحوثيني  مسلحي  وإن  صعبة،  الجغرافية 
تستطيع  وال  الجبال،  قمم  يحتلون  وصالح 
قـــوى املـــشـــاة الــنــظــامــيــة الـــوصـــول إلــيــهــم، إال 
قـــوى  وإن  األرواح،  فــــي  فــــادحــــة  بـــخـــســـائـــر 
التحالف ال تريد إلحاق الضرر باإلنسان. هذا 
يحاربون  فالحوثيون  عليه،  ــردوٌد  مــ الــقــول 
بدبابات وراجــمــات صــواريــخ وعــربــات حمل 
الجنود وعربات مدفعية ثقيلة، لكن منطقة 
الجوف ومأرب تعتبر أراضَي مفتوحة، فيها 
ــاديـــد، لكنها ليست  املــرتــفــعــات واألخـ بــعــض 
ألنها  النظامية،  الجيوش  على  مستعصية 
تملك ســـالح الــدبــابــات واملـــدرعـــات ونــاقــالت 
ــرات األبـــاشـــي  ــائــ الـــجـــنـــد. وتـــحـــت إمـــرتـــهـــا طــ
ــرات الـــحـــربـــيـــة،  ــائــ ــطــ املـــقـــاتـــلـــة إلـــــى جـــانـــب الــ
فــهــل هـــذا تقصير مــن الــقــيــادات الــعــســكــريــة، 
أو عـــدم خــبــرة قــتــالــيــة لـــدى هـــذه الـــقـــوات، أو 
أن الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة تــتــدخــل فـــي سير 
السياسي  القرار  أن  أذكر  القتالية.  العمليات 

 بـــضـــرورة إيــجــاد انــفــتــاح 
ً
االســتــنــتــاج ســهــال

اجــتــمــاعــي لــدعــم هـــذا الــتــحــول االقــتــصــادي، 
وهـــو مـــا تــأكــد مـــع مــقــابــلــة ولـــي ولـــي العهد 
ــن ســـلـــمـــان، مع  ــر مــحــمــد بـ ــيـ ــعـــودي، األمـ ــسـ الـ
في حديثه  أخيرًا  ثم  إيكونومست،  ذا  مجلة 
لوكالة بلومبرغ، إذ إن ولي ولي العهد قارب 
الليبراليني  بني  الرئيسية  االشتباك  قضايا 
واملحافظني )املرأة، الترفيه( بالجزم بحصول 
انفتاح، وجاء نزع صالحية الضبط من هيئة 
األمر باملعروف ليغير بالفعل قواعد اللعبة. 
ولكن، في اتجاٍه لم يرغبه أو يتوقعه الدعاة 
 
ً
لــوا بــدايــة ورمـــوز الــتــيــار الــديــنــي الــذيــن تــفــاء
فــإذا  لــصــالــحــهــم،  اللعبة  قــواعــد  فــي  بتغييٍر 
بهم يفقدون مزيدًا من السلطة على املجتمع، 
بتنظيم الهيئة الجديد، ويترقبون مزيدًا من 

الخسائر على هذا الصعيد.
حتى الرهان اإلخواني على سياسة خارجية 

ــّرغ لــلــعــمــل الــدبــلــومــاســي عــلــى الــجــبــهــة  ــفـ تـ
الخارجية، باالتصال بزعماء العالم، ويفّرغ 
وزراءه للتنقل بني عواصم الدنيا، ليشرحوا 
املسألة اليمنية ودور»عاصفة الحزم« للعالم 
الخارجي عن طريق برملاناتهم ومؤسسات 
»عاصفة  أن  على  والتأكيد  املدني،  املجتمع 
الحزم« ُدعيت من السلطة الشرعية، لنصرة 
ــتــــداًء، كما  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ولــيــســت اعــ
ُيـــشـــاع فـــي الـــغـــرب. كــنــت أتـــوقـــع أن تــوظــف 
الــســلــطــات الــيــمــنــيــة الــســيــدة تــوكــل كــرمــال، 
بالدور  لتقوم  نوبل،  جائزة  على  الحاصلة 
برملانيني  ومــع  الجائزة،  زمالئها حملة  مع 
يمنيني يجوبون أوروبـــا وكــنــدا والــواليــات 
 
ً
قــوة الــحــزم«،  »عاصفة  دور  لشرح  املتحدة، 

بموجب  الــشــرعــيــة،  ــودة  عــ لتحقيق  دعــيــت 
الشرعية،  اليمنية  الــحــكــومــة  مــع  اتــفــاقــيــاٍت 
ــتــــدخــــالت اإليــــرانــــيــــة فــــي الـــشـــأن  وشـــــــرح الــ
الــيــمــنــي. اســتــطــاع الــحــوثــيــون واإليــرانــيــون 
استصدار قرار من البرملان األوروبــي، يدين 

 
ْ
تحتضنهم، لم يتحقق بالشكل املطلوب، وإن
 تجاه 

ً
صارت السياسة السعودية أقل عدائية

»اإلخوان«، إال أنها لم تتخذ املوقف املطلوب 
إخـــوانـــيـــا مـــن نـــظـــام عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وفشلت املحاوالت املتتالية لتيار اإلخوان في 
تأليب السعودية على عبد الفتاح السيسي، 
كما أن التقارب السعودي اإلماراتي إقليميا 
استمر بشكل يخيف »اإلخـــوان« من عاقبته 
في اليمن بالذات، وال يبدو أن تغييرًا يلوح 
فــــي األفــــــــق، ويـــجـــعـــل الـــســـعـــوديـــة تــحــتــضــن 
»اإلخــــــــــوان« كـــمـــا فــعــلــت فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
سعوديني،  مسؤولني  أن  كما  والستينيات، 
الجبير، يؤكدون  الخارجية عادل  مثل وزير 
ــن اإلخــــــوان  ــوقــــف الـــســـلـــبـــي مــ عـــلـــى ثـــبـــات املــ

املسلمني.
وخطة  املستقبلية،  الــســعــوديــة  رؤيـــة  إعـــالن 
اتجاها  في طياته،  الوطني، يحمل،  التحول 
نــحــو مــزيــد مــن االنــفــتــاح االجــتــمــاعــي، وهــو 
ــّررة، إذ  ــ ــبـ ــ مــــا يــجــعــل الـــنـــشـــوة الــلــيــبــرالــيــة مـ
تــعــُد مـــؤشـــرات املــرحــلــة الــجــديــدة بــانــتــصــاٍر 
لــلــيــبــرالــيــني فــي مــلــفــاٍت اجــتــمــاعــيــٍة استهلك 
، مــثــل حــقــوق 

ً
الــســجــال حــولــهــا زمــنــا طـــويـــال

املــــــرأة وصـــالحـــيـــات هــيــئــة األمـــــر بــاملــعــروف 
وتوسيع مجال الترفيه. إنها قواعد جديدة، 
ال بد من رصد أثرها في تحوالٍت اجتماعيٍة 

وثقافيٍة مستقبلية.
)كاتب سعودي(

الـــســـعـــوديـــة،  ــا  ــالـــف، وخـــصـــوصـ ــتـــحـ الـ دول 
ــا فـــي الــيــمــن ملـــســـاعـــدة الــحــكــومــة  لـــوجـــودهـ
الشرعية. ماذا كان رد فعل حكومة الرئيس 

هادي؟ 
الكويت، هناك مدرسة  إلــى مؤتمر   

ً
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ــفــــاوض،  ــتــ ــن الــ ــ ــي فـ ــ إيــــرانــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ــن شـــأنـــه هـــدر  ــا مــ ــبـ ــدريـ دّربـــــــت الـــحـــوثـــيـــني تـ
السلطة،  مفاوضي  وتــدويــخ  اليمني،  الــزمــن 
التي  النبيلة  املــقــاصــد  بــهــم عــن  واالنـــحـــراف 
تــاَرة حــول جدول  املؤتمر،  ينعقد من أجلها 
األعمال، وأخرى حول قضايا جوهرية، بغية 
االبتعاد عنها، واستدراج مفاوضي السلطة 
إلى الدفاع عن مواقفهم، وسيبقون يدورون 
وصالح  الحوثيون  يوافق  مفرغة.  حلقٍة  في 
ــــالح الـــخـــفـــيـــف والـــثـــقـــيـــل  ــسـ ــ عـــلـــى تـــســـلـــيـــم الـ
ــــدن، كــمــا جــاء  لــلــحــكــومــة واالنـــســـحـــاب مـــن املـ
فـــي قــــرار مــجــلــس األمـــــن، لــكــنــهــم يــشــتــرطــون 
ذلك  وغير  الحالية،  وليست  الحكومة،  نــوع 
مـــن عـــراقـــيـــل يــضــعــهــا الـــحـــوثـــيـــون وصـــالـــح. 
خالد  الصديق  يسمح  أال  قلبي  مــن  وأتمنى 
بحاح باستغالله، والزج به في هذه املعركة 
واملناصب  الجميع،  فــوق  فاليمن  الــخــاســرة، 

تأتي وتزول.
آخر القول: لن يعود الحوثيون وصالح إلى 
طريق الحق إال بالقوة املسلحة معهم، وليس 
»عاصفة  مــن  ومطلوب  التفاوضي،  بالجدل 
مقاتليها  وتــزويــد  الشرعية،  الــحــزم« حماية 

باملال والسالح النوعي.
)أستاذ جامعي قطري(

وعموم  التقليديون،  رّكــز  وفيما  وخــارجــيــة، 
الــســلــفــيــني، عــلــى اســـتـــعـــادة الـــزخـــم الــداخــلــي 
والنفوذ داخل مؤسسات الدولة، اهتم التيار 
اإلخـــوانـــي، ومـــن يـــدور فــي فــلــكــه، بالسياسة 
ــن عــلــى ســيــاســٍة خــارجــيــٍة  ــ الــخــارجــيــة، وراهـ
املنطقة  فــي  املسلمني  اإلخــــوان  لتيار  تحقق 
ــه، وتــــخــــوض مـــعـــاركـــه، وتـــعـــيـــده إلـــى  ــ ــدافـ ــ أهـ
بلٍد عربي.  أكثر من  التي فقدها في  السلطة 
أقلقت الدعاية التي أطلقها هؤالء، استبشارًا 
بــالــعــهــد الـــجـــديـــد وتـــحـــوالتـــه، الــلــيــبــرالــيــني، 
م بعضهم بأن 

ّ
وجعلتهم في حالة ترقب، وسل

التيار  ملوقع  تعزيزًا  الجديد سيحمل  العهد 
الـــديـــنـــي، لــكــن الــحــقــائــق عــلــى أرض الـــواقـــع 
كانت أقوى من تصور عودة مظفرة لهيمنة 
كثيرًا  العام  املــزاج  اختلف  إذ  الديني،  التيار 
عن زمن الصحوة الدينية، وقد كان الحفاظ 
واملحافظني  الليبراليني  بني  التوازنات  على 
األشهر  وبــدا خــالل  املعتمدة،  االستراتيجية 

األولى من العهد الجديد أال تغيير فيها.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــهــد الــجــديــد لــم يصدر 
أي إشارٍة، ولو صغيرة، لتعزيز نفوذ التيار 
الـــديـــنـــي، إال أن الـــدعـــايـــة الــســلــفــيــة اســتــمــرت 
 في الدفع 

ً
في االدعــاء بحصول تغيير، رغبة

لم يحدث.  التغيير  لكن   ،
ً
فعال نحو حصوله 

بــدأ الحديث عن  الــعــام املنصرم،  ومــع نهاية 
تــحــول وطــنــي اقــتــصــادي كــبــيــر، وبالتدقيق 
في طبيعة التحول االقتصادي املطروح، كان 

تدخل في عمليات حرب 1973 ضد إسرائيل، 
وألـــحـــق هــزيــمــة بــالــجــيــش املـــصـــري، بــعــد ما 
حقق انتصارات على الجيش اإلسرائيلي في 

سيناء.
الـــرأي عــنــدي أن قـــوات التحالف الــعــربــي في 
ــــوات الــحــوثــي وصـــالـــح، وأخـــص  مــواجــهــة قـ
الشعبية،  واملقاومة  اليمني  الجيش  بالقول 
الــنــوعــي واملـــــال واإلرادة  الـــســـالح  يــنــقــصــهــا 
ــــوى الـــتـــحـــالـــف لــتــحــقــيــق  الــســيــاســيــة عـــنـــد قـ
الــنــصــر. االعــتــمــاد عــلــى الــقــبــائــل فـــي حـــروٍب 
نوعية، كما الحال في اليمن، ال يحقق النصر، 
ــارون. وقـــد جــّربــنــا هــذه  ــ ولـــو دفــعــت أمــــوال قـ
أردنا  الحرب سابقا واليوم. وعلى ذلــك، فإن 
النصر املبني، علينا تقوية مؤسسات الدولة 
والسالح  باملال  النظامي  الشرعية وجيشها 
النوعي، وعمليات االستطالع املدربة. والقول 
وعلينا  النصر،  ق 

ّ
تحق لن  املسلحة  القوة  إن 

الــلــجــوء إلــى العمل الــســيــاســي، مـــردود عليه 
العسكري اإلسرائيلي  العمل  إذ حقق  أيضا، 
فـــي فــلــســطــني والــــجــــوالن انـــتـــصـــارًا للجيش 
اإلسرائيلي ما زال قائما منذ 1967، ولم ُيجد 
التفاوض منذ 1993 مع اإلسرائيليني نفعا.   

الــســيــاســي من  األداء  فـــي  قـــصـــور  هـــنـــاك   -4
الحكومة الشرعية، إذ انكبت على خالفاتها 
الــبــيــنــيــة، وتـــركـــت الــســاحــة الــدولــيــة للوبي 
حوثي ــ إيراني، يحّرض البرملانات الغربية، 
بما في ذلك البرملان األوروبي ضد »عاصفة 
ــة مــعــتــديــة. وكــنــت  ــ الـــحـــزم« وإظـــهـــارهـــا دولـ
أتمنى لو أن الرئيس عبد ربه منصور هادي 

التحول الوطني ورهان التيارات السعودية

»عاصفة الحزم« والدولة اليمنية الشرعية

تعُد مؤشرات 
المرحلة الجديدة 

بانتصاٍر لليبراليين في 
ملفاٍت اجتماعيٍة
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الـــدم )أنــيــمــيــا( وحــــاالت صحية أخـــرى مثل 
تــشــّكــل الــحــصــى والــعــوامــل الــوراثــيــة، منها 
عــلــى سبيل املــثــال ضــمــور الــكــلــى أو عيوب 
أيضًا  وتذكر  والحالب.  البولية  املسالك  في 
أسبابًا بيئية من قبيل تناول األدوية بطرق 
دون وصــفــة  ومــــن  داع  دون  مـــن  عــشــوائــيــة 
طــبــيــة، وكـــثـــرة تـــنـــاول أدويــــــة الـــرومـــاتـــيـــزم 

واملسكنات واملضادات الحيوية.
أما أكثر املحافظات إصابة بالفشل الكلوي 
املحافظات  فــهــي  الجمعية،  تــقــريــر  بحسب 
ــيــــاط  الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــنـــهـــا بــــــور ســـعـــيـــد ودمــ
ــيــــرة. وتــــأتــــي فــــي املــــرتــــبــــة الــثــانــيــة  ــبــــحــ والــ
محافظات وسط الدلتا كالدقهلية والشرقية 
املرتبة  في   

ّ
تحل فيما  والغربية،  والبحيرة 

الــثــالــثــة مــحــافــظــات الــصــعــيــد. وقـــد طالبت 
الجمعية كل مؤسسات الدولة بالعمل على 
مواجهة املــرض وأسباب انتشاره »حتى ال 

يتحّول إلى وباء«.
مــن جهته، أبــدى »املــركــز املــصــري للحق في 
ــدواء« انــزعــاجــه مــن األرقــــام املخيفة حول  الــ
 وظيفة الكلى تنقية 

ّ
هذا املرض، موضحًا أن

واستخاص السموم واألمــاح من الجسم، 
وعـــنـــد إصــابــتــهــا بــالــفــشــل تــعــجــز عـــن أداء 
وظيفتها، فُيستخدم نوع من الفاتر لتنقية 
الـــدم وتــرشــيــح الــســمــوم والــبــكــتــيــريــا. ولفت 

 املصابني بالفشل الكلوي قد يكونون 
ّ
إلى أن

ــيـــروس نـــقـــص املــنــاعــة  ــفـ أيـــضـــًا مـــصـــابـــني بـ
املكتسب »اإليدز« أو بفيروس التهاب الكبد 

»سي« أو وفيروس التهاب الكبد »بي«.
 الفشل الكلوي أصبح 

ّ
وإذ أكد املركز على أن

األمـــراض  قائمة  على  ُيـــدرج  قومية  مشكلة 
املزمنة التي يعاني منها املصريون ويتزايد 
بصورة خطيرة في املجتمع املصري، أوضح 
ــهـــون يـــومـــيـــًا احـــتـــمـــاالت   املــــرضــــى يـــواجـ

ّ
أن

اإلصــابــة بــأمــراض أخـــرى خطيرة قــد تهدد 
الــكــبــد املختلفة  فـــيـــروســـات  حــيــاتــهــم، مــثــل 
الغسيل  جلسات  أثــنــاء  عـــدوى  خلفية  على 
واســتــخــدام الــفــاتــر أكــثــر مــن مــرة ألكــثــر من 
مــريــض. ُيــضــاف إلــى ذلــك تهالك عــدد كبير 
مـــن األجـــهـــزة بــســبــب اســتــعــمــالــهــا لــســنــوات 
طويلة وعدم صيانتها، األمر الذي قد يؤدي 
إلــى هــبــوط فــي عضلة القلب وضــغــط الــدم، 

فيعّجل بالتالي وفاة املريض.
بهدف التعّرف عن كثب على مشاكل مرضى 
الــفــشــل الــكــلــوي ومـــا يــعــانــونــه يــومــيــًا أثــنــاء 
الجديد«  »العربي  جالت  الغسيل،  جلسات 
الــحــكــومــيــة في  عــلــى عـــدد مــن املستشفيات 
عامًا(   33( كساب  محمود  الكبرى.  القاهرة 
باملرض  أصيب  سياحة،  شركة  فــي  موظف 
في عــام 2011. يخبر أنــه ومــذ ذلــك التاريخ، 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــحــتــل مــصــر املــرتــبــة األولــــى بني 
ــدول الــعــربــيــة واألفـــريـــقـــيـــة في  ــ الــ
مـــــرض الـــفـــشـــل الــــكــــلــــوي، بــعــدمــا 
ــه ثـــاثـــة مــايــني  ــابـــني بــ ــاوز عـــــدد املـــصـ ــجــ تــ
مواطن مصري. كذلك، ُيدرج 27 ألف مريض 
جــديــد ســنــويــًا عــلــى قــائــمــة مــرضــى الــفــشــل 
الكلوي، أكثرهم دون الخمسني من عمرهم، 
باإلضافة إلى أطفال. أما نسبة الوفيات بني 
املــرضــى، فتزيد عــن 30% ســنــويــًا، بينما ال 
تتجاوز عامليًا 7% فقط. هذه األرقام املفزعة 
ألمـــراض  املــصــريــة  »الجمعية  عنها  كشفت 
وزراعـــــة الــكــلــى«، فــيــمــا أرجــعــهــا أطــبــاء إلــى 
ســــوء الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة فـــي الـــبـــاد وتـــــرّدي 

أحوال معظم وحدات الغسيل الكلوي.
 
ّ
في تقرير أصدرته أخيرًا، أكدت الجمعية أن

الــدول األفريقية في هذا  مصر تفّوقت على 
رة مــن خــطــورة تـــزايـــده خــال 

ّ
املــــرض، مـــحـــذ

ــحــة 
ّ

الـــســـنـــوات املــقــبــلــة. أضـــافـــت أنـــهـــا مــرش
الحـــتـــال »مــكــانــة عــاملــيــة« فـــي هــــذا املــــرض، 
ــدم اضـــطـــاع الــحــكــومــة بــدورهــا  ــال عـ فـــي حـ
في مواجهة أسباب انتشاره، خصوصًا في 
حني يشرب 50% من الشعب املصري مياهًا 
ملّوثة. وطالبت جميع املسؤولني بالتحرك 
املحقق،  املـــوت  مــن  املــواطــن  لحماية  سريعًا 
بــعــد إصـــابـــتـــه بــــأمــــراض مــتــوطــنــة وكــبــديــة 

وكلوية بسبب تلّوث مياه الشرب.
املستشفيات   

ّ
أن إلــى  الجمعية  أشـــارت  وقــد 

 
ّ
تئن ــواء،  والــخــاصــة على حــّد سـ الحكومية 

لغسيل  يخضعون  الذين  املرضى  كثرة  من 
ر أجهزة كافية لذلك، إذ 

ّ
كلوي ومن عدم توف

باملرض  املصابني  أكثر من 90% من  يتردد 
والتعليمية  الحكومية  املستشفيات  عــلــى 
والـــتـــابـــعـــة لــلــتــأمــني الــصــحــي واملـــؤســـســـات 
 املــريــض فــي حــاجــة إلى 

ّ
العاجية. ُيــذكــر أن

ــلــــوي أســـبـــوعـــيـــًا،  ــلـــســـات غـــســـيـــل كــ ــــاث جـ ثــ
تتكفلها  التي  الــواحــدة  الجلسة  تكلفة   

ّ
وأن

الـــدولـــة تــتــجــاوز 500 جــنــيــه مــصــري )نحو 
57 دوالرًا أميركيًا(، وتستغرق ما بني ثاث 
وأربع ساعات. أما امليسورون من املصابني 
من   %10 يمثلون  والــذيــن  الــكــلــوي  بالفشل 
مــجــمــوع املــــرضــــى، فــإنــهــم يــتــوجــهــون إلــى 

مستشفيات استثمارية.
إلــى ذلــك، كشفت الجمعية في تقريرها عن 
الفشل  انــتــشــار  فــي  عــوامــل خطيرة تتسبب 
أكان  التلّوث ســواء  الكلوي في مصر، منها 
تلّوث املياه أم الهواء أم األراضــي باملبيدات 
التي تنتقل إلى الخضروات والفاكهة. كذلك 
ــّمـــة عــــوامــــل أخــــــرى تـــســـاهـــم فــــي اإلصـــابـــة  ثـ
باملرض، منها الضغط العالي الذي ينتشر 
بني املصريني بكثرة نتيجة ضغوط الحياة، 
وفقر  والسمنة  السكري  داء  إلــى  بــاإلضــافــة 

فشل 
كلوي

ثلّوث 
مصر يفتك 

بالشعب

تتزايد حاالت الفشل الكلوّي في مصر وكذلك الوفيات 
الناجمة عنه. يُحّمل الخبراء التلّوث بأنواعه، جزءًا كبيرًا 
يستهلك  المصري  الشعب  فنصف  المسؤوليّة،  من 

مياهًا ملّوثة

دائمًا ما تعلن السلطات 
الباكستانية عن خطط 

جديدة للحّد من الجرائم 
التي تنتشر بكثرة في 

البالد، خصوصًا نهب 
المصارف. مع ذلك، ما 

زالت هذه الجرائم تزداد، 
في ظل مشاركة بعض 

رجال األمن فيها

عصابات باكستان تنهب مصارفها بتغطية أمنية

نسبة تلّوث المياه في 
مصر تزيد على ثالثة أمثال 

معدالته العالمية

مصانع وشركات كثيرة 
تلقي بموادها الصلبة 

في النيل فتدّمر كّل شيء

من بين الثغرات األمنية 
تعطل األسلحة الموجودة 

مع حراس المصارف

70% من جرائم نهب 
المصارف تتم بمساعدة 
رجال ومسؤولين أمنيين
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

فـــي الـــخـــامـــس مـــن أبــــريــــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
وفـــي وضـــح الــنــهــار، اقــتــحــم ســبــعــة مسلحني 
أحـــد املـــصـــارف املــحــلــيــة فــي منطقة كــورنــغــي 
ــنـــوب  ــنـــة كـــراتـــشـــي )جـ ــــط مـــديـ نـــمـــبـــر دو وســ
ــوا يــحــمــلــون  ــانــ ــن كــ ــذيــ بـــاكـــســـتـــان(. هــــــؤالء الــ
املراقبة  كاميرات  نزعوا  أتوماتيكية،  أسلحة 
ــّردوا الــحــراس من  ــ مــن كــل زوايــــا املــصــرف وجـ
ــّم أرغـــمـــوا املـــســـؤولـــني على  أســلــحــتــهــم، مـــن ثــ

إرشادهم إلى مكان وضع النقود.
ــحــون من 

ّ
لــم تــمــِض دقــائــق حــتــى تــمــّكــن املــســل

أخذ كل شــيء، وخرجوا من املصرف من دون 
أّي شعور بالخوف، كأنهم في مدينة ال قانون 
فيها. وبعد مرور يوم على عملية السطو هذه، 
قال املسؤول األمني في املنطقة فاروق إعوان 
إن العملية نــفــذت بــالــتــعــاون مــع أحــد حــراس 
املــــصــــرف، وقــــد نــهــب الـــجـــنـــاة ســبــعــة مــايــني 

روبية )نحو سبعني ألف دوالر أميركي(.
هــكــذا، أصــبــحــت جــرائــم نــهــب املــصــارف جــزءًا 

خصوصًا  باكستان،  في  اليومية  الحياة  من 
في كراتشي. وعلى الرغم من إعان السلطات 
األمنية عن وضع خطط تهدف إلى الحد من 
هـــذه الــجــرائــم الــتــي يــصــل عــددهــا إلـــى املــئــات 
ــــت تــــــزداد. فـــي الــوقــت  يــومــيــًا، إال أنـــهـــا مـــا زالـ
نفسه، تعترف األجهزة األمنية بوجود ثغرات 
في الخطط األمنية، متعهدة باتخاذ كل ما من 
شأنه استئصال الجريمة التي انعكست سلبًا 
عــلــى الــقــطــاع االقـــتـــصـــادي، مــن جـــذورهـــا. وال 
تقتصر هذه الجرائم على نهب األموال، بل قد 

تصل إلى قتل الحراس أو إصابتهم بجروح.
مع  بــالــتــواطــؤ  العمليات  تلك  تحصل  عندما 
حـــراس املـــصـــارف، غــالــبــًا مــا يلجأ هـــؤالء إلــى 
السلطات  قـــررت  لــذلــك،  تنفيذها.  بــعــد  الــفــرار 
الــبــاكــســتــانــيــة نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي تــوثــيــق 
هوية حراس املصارف لدى توظيفهم من قبل 
شـــركـــات خـــاصـــة، والــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
تتواصل عمليات  ذلــك،  الرغم من  منهم. على 
نهب املصارف، وقد زاد عددها خال األشهر 
األخيرة. ُيذكر من بني الثغرات األمنية، تعطل 

األســلــحــة املــــوجــــودة مـــع الــــحــــراس. ثــبــت ذلــك 
أكــثــر مــن مــرة حــني حـــاول الــحــراس استخدام 
ــرد املـــجـــرمـــني مـــن دون أن تــعــمــل.  األســـلـــحـــة لــ
ُيضاف إلى ما سبق ضعف تدريب الحراس. 
وقد أثارت وسائل إعام محلية القضية أكثر 

في جرائم مختلفة، من بينها خطف مواطنني 
وقتلهم ونهب مصارف وغيرها، وقد تمكنت 
السلطات األمنية من اعتقال ستة من أعضاء 
تـــايـــغـــر وســـبـــعـــة مــــن أعـــضـــاء  جـــمـــاعـــة دالور 
جماعة بنغا، اعترفوا بضلوعهم في جرائم 
نهب املصارف. كذلك، نقلت السلطات عن أحد 
املعتقلني ويدعى آصف، اعترافه بتنفيذ عديد 
من عمليات النهب في مختلف أرجــاء مدينة 
كــراتــشــي. فــي العملية األخــيــرة، عمد ورفــاقــه 
إلى قتل الحارس ونهب املصرف، قبل اعتقاله 
خال عملية أمنية نفذت في منطقة كورنكي 
أيضًا  العملية  تلك  أدت  املدينة.  في ضواحي 
إلى مقتل زعيم عصابة دالور تايغر، ويدعى 

فاروق تشوهان ورفيقه عمران.
إلــى أن أكثر ما يصّعب مهّمة  تجدر اإلشـــارة 
الــســلــطــات األمـــنـــيـــة هـــو ضـــلـــوع رجـــــال األمـــن 
وفي  للعصابات.  بعضهم  مــســاعــدة  أو  فيها 
ــة األخـــيـــرة، اعــتــقــلــت الــســلــطــات األمــنــيــة  ــ اآلونـ
ــتــــورطــــني مــــن رجــــــال األمــــــــن، ويـــدعـــى  أحـــــد املــ
فــرحــان. األخــيــر اعــتــرف بــاملــشــاركــة فــي عديد 

من عمليات نهب املصارف مع عصابة دوالر 
تايغر، موضحًا أن عددًا كبيرًا من رجال األمن 

على صلة بالعصابات.
ســبــق أن اعتقلت الــســلــطــات عـــددًا مــن حــراس 
ــارف ورجـــــــــال أمــــــن كـــــانـــــوا عـــلـــى صــلــة  ــ ــــصــ املــ
من  مماثلة.  جرائم  في  الضالعة  بالعصابات 
بني هؤالء الضابط شوكت علي، الذي اعتقل 
بعدما ذكر أحد املعتقلني تورطه في نهب أحد 
املصارف. وخال التحقيقات، كشف الضابط 
ــائـــة مـــن جـــرائـــم نــهــب املـــصـــارف  أن 70 فـــي املـ
أمنيني.  ومسؤولني  رجــال  بمساعدة  تحصل 
القضية  في  املتورطة  العصابات  أن  وأوضــح 
تضم رجالها إلى صفوف الحراس من خال 
ــة. هــــــؤالء الــــحــــراس يــنــهــبــون  شــــركــــات خــــاصــ
ــاعـــدون الـــعـــصـــابـــات، الفــتــًا  ــارف أو يـــسـ املــــصــ
إلــى أن املــتــورطــني فــي قضايا نهب املــصــارف 
ــام الــعــمــلــيــة،  ــمـ يــخــتــفــون عـــن األنــــظــــار بــعــد إتـ
القضية. وليس  دفــن  مــجــددًا بعد  ويــظــهــرون 
مستبعدًا أن يلوذوا بالفرار إلى إحدى الدول 

املجاورة.

مــن مــــرة، ووعــــدت الــحــكــومــة بــتــدريــب حــراس 
املصارف من دون أن يحصل األمر.

ــلـــك الــعــمــلــيــات  ــا تـــحـــصـــل تـ ــدمـ ــنـ إلــــــى ذلـــــــك، عـ
ــــارف، غـــالـــبـــًا مــا  ــــصـ ــراس املـ ــ بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع حــ
إفشال  على  يعملون  حراسًا  ثّمة  لكن  تنجح. 
ــــؤالء ال يــحــصــلــون عــلــى أي  هــــذه الـــجـــرائـــم. هـ
دعم أو اهتمام من قبل السلطات، بل يتلقون 
تــهــديــدات مــن قــبــل الــعــصــابــات. لــذلــك، يفضل 
ــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــــام. أمــــــا عـ ــــسـ ــتـ ــ ــثــــيــــرون االسـ كــ
الــتــي تــقــف وراء الـــجـــرائـــم، فقد  والــعــصــابــات 
كشفت تقارير أمنية أنها تتمتع بنفوذ كبير 
بني رجال األمن. كذلك، تبدو أجنحة عسكرية 
في  متورطة  ودينية  تابعة ألحــزاب سياسية 
هذه الجرائم، وهي ال تتردد في فرض إتاوات 

وخطف الناس للحصول على فدية.
ــرًا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــد أشـــــــــارت أخـ ــــت الـــســـلـــطـــات قـ ــانـ ــ وكـ
ــة  ــرطــ ــشــ ــل الــ ــ ــبـ ــ اكـــــتـــــشـــــاف عــــصــــابــــتــــني مـــــــن قـ
الباكستانية ارتكبتا جرائم نهب في كراتشي، 
وهــمــا عــصــابــة دالور تــايــغــر وجــمــاعــة بنغا. 
وأوضحت السلطات أن العصابتني متورطتان 

يعاني من مشاكل كبيرة داخــل »مستشفى 
الــخــانــكــة« فــي الــقــلــيــوبــيــة، »إذ ال بـــّد مــن أن 
السادسة  الساعة  عند  املستشفى  في  أكــون 
إلــى  لــكــي أحـــجـــز دوري«. ويــشــيــر  صــبــاحــًا 
 »كـــل أجــهــزة الــغــســيــل مــتــهــالــكــة، وكــثــيــرًا 

ّ
أن

الــذي يتسبب في  مــا تتكرر أعطالها، األمــر 
علينا  ر 

ّ
يؤث وهــذا  الجلسات.  تأجيل بعض 

صحيًا، ويطاول جميع املرضى«.
أمــا أحمد حماد )40 عــامــًا( وهــو عاطل من 
أعــوام،  أربــعــة  بــاملــرض قبل  العمل، فأصيب 
ومـــذ ذلـــك الــتــاريــخ يــتــردد عــلــى »مستشفى 
ــه أصــيــب  ــ ــنـــر« فــــي شــــبــــرا. يـــخـــبـــر أنــ كـــوتـــشـ

ــــي« بسبب  بــالــتــهــاب الــكــبــد مـــن الــنــمــط »سـ
سوء حالة األجهزة، الفتًا إلى »رفع شكاوى 
عديدة وال من يجيب. أنا أتلقى عاجي على 
نفقتي الخاصة بمبلغ 200 جنيه )نحو 23 
 عن شرائي كيس دم 

ً
دوالرًا( شهريًا، فضا

 ستة أشهر«. منى زينهم أيضًا، وهي 
ّ

مّرة كل
موظفة في محافظة الجيزة، رفعت شكاوى 
كثيرة »نــظــرًا لــســوء حــالــة األجــهــزة. فــي كل 
مـــرة يــكــون الـــرد عــلــى شــكــل وعـــود بتجاوز 
 الوضع العام على ما هو 

ّ
تلك املشاكل. لكن

 »في كل يوم، يموت واحد 
ّ
عليه«. تضيف أن

ــر الــــذي يــثــيــر فــزعــنــا. كــذلــك،  ــا، وهـــو األمــ
ّ
مــن

نصادف يوميًا مرضى جددا«.
ــة مــنــزل  ــ ــيــــدة أحــــمــــد )55 عــــامــــًا( هــــي ربــ ســ
تــتــلــقــى عـــاجـــهـــا فــــي »مــســتــشــفــى الــتــأمــني 
الصحي« في شبرا الخيمة، تقول: »نقضي 
الغسيل  جــزءًا كبيرًا من عمرنا على أجهزة 
ــع ســــاعــــات( فــيــمــا نــعــانــي بــقــيــة الــيــوم  ــ )أربــ
مــن مضاعفات صحية وإعــيــاء تــحــول دون 
وتؤكد  طبيعية«.  بطريقة  حياتنا  ممارسة 
 »الــفــشــل الــكــلــوي مــن أصــعــب االبــتــاءات 

ّ
أن

»النظام  اإلنسان«، محّملة  يعرفها  قد  التي 
مسؤولية انتشار املرض، إذ يسمح بدخول 
 
ً
أغذية مسرطنة ومليئة بالهرمونات، فضا
عـــن مــيــاه الـــشـــرب املـــلـــّوثـــة«. فـــي املستشفى 
نفسه، راحــت الحاجة سهير عبد ربه تعّبر 
ــوء مــعــامــلــة  ــ عــــن غـــضـــب شــــديــــد بـــســـبـــب ســ

األطباء للمرضى أثناء عملية الغسيل.

ــه، شـــّدد اســتــشــاري املسالك  فــي الــســيــاق ذاتـ
البولية في مستشفى أحمد ماهر التعليمي، 
 »مرض الفشل 

ّ
الدكتور عادل حسني، على أن

الكلوي من أكثر األمــراض التي تحتاج إلى 
ــعــــاج، إذ هـــو من  ــة فـــي الــتــشــخــيــص والــ دقــ
األمـــــراض الــتــي ال تــقــبــل الــخــطــأ«. ويــوضــح 
يــــخــــرج دم  ــلــــوي،  ــكــ الــ الـــغـــســـيـــل  »أثـــــنـــــاء   

ّ
أن

 من جسمه لتعاد تنقيته من 
ً
املريض كاما

الكلى. وهذا  السموم، تعويضًا عن وظائف 
ــر يــحــتــاج إلــــى قــائــمــني عــلــيــه مـــن ذوي  ــ األمـ
الخبرة والكفاءة العالية، حتى تتّم العملية 

بنجاح«.
ــــة  ــابـ ــ ــيــــد حــــســــني ارتــــــفــــــاع نــــســــب اإلصـ ــعــ ويــ
ــــى »أســـبـــاب  بــالــفــشــل الـــكـــلـــوي فــــي مـــصـــر إلـ
ــــي مـــقـــّدمـــتـــهـــا األغـــــذيـــــة املـــســـرطـــنـــة  عـــــــــّدة، فـ
 عــن اخــتــاط مياه 

ً
الــتــي غــزت الــبــاد، فــضــا

الــشــرب بــمــيــاه املـــجـــاري املــلــّوثــة، بــاإلضــافــة 
ــاع ضــغــط  ــفــ ــــى أســــبــــاب مـــرضـــيـــة مـــثـــل ارتــ إلـ
البولية«.  املسالك  وانــســداد  والسكري  الــدم 
 »نسبة تلّوث املياه في مصر 

ّ
ويلفت إلى أن

تــزيــد عــلــى ثــاثــة أمــثــال مــعــدالتــه الــعــاملــيــة، 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــم نـــســـب الــــتــــلــــّوث فـ ــاقـ ــفـ ــتـ وتـ
الــقــاهــرة الــكــبــرى بــاملــقــارنــة مــع ســواهــا من 
»أكثر   

ّ
أن يضيف  الــجــمــهــوريــة«.  محافظات 

 سنويًا من املواد الصلبة 
ّ
من 6.5 مايني طن

 تلّوث املياه 
ّ
تقذف في مياه النيل. كذلك فإن

الجوفية في الدلتا التي يشربها الناس بعد 
ها، كبير، خصوصًا في القرى«.

ّ
ضخ

ويــطــالــب حــســني بـــ »ضــــرورة الــحــزم ووقــف 
صــــرف املـــيـــاه املـــلـــّوثـــة ومـــواجـــهـــة املــصــانــع 
ــي الــــتــــي تــلــقــي  ــ والـــــشـــــركـــــات، إذ كـــثـــيـــرة هـ
بموادها الصلبة في مياه النيل، فتدّمر كل 
شـــيء نــظــرًا الرتـــفـــاع نــســبــة األمــونــيــا فيها. 
ويـــؤّدي ذلــك إلــى نــفــوق األســمــاك والتسبب 
 »ثّمة ثالوثًا 

ّ
في أمراض للبشر«. ويوضح أن

مــدمــرًا مــن األمــــراض انتشر فــي مصر وهو 
واألمــراض  الكبدي  والتلّيف  الكلوي  الفشل 
الــتــلــّوث،  سببها  أمـــراض  كلها  السرطانية. 
وهـــو مــا يتطلب مــن الــحــكــومــة وقــفــة جــادة 
تجفيف  عن طريق  منها  والحّد  ملواجهتها 

أسباب انتشارها«.
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ح األخبار سريعًا. قتيل، اثنان، ثالثة، 
ّ
تستيقظ في الصباح. تتصف

خمسة أو أكثر... هو املعّدل شبه اليومي لحوادث السير في لبنان، 
التي تمتد أحيانًا بطول  في بلد »يتباهى« بزحمة سيره الخانقة 
القتلى  بيروت وغربها. يسقط  أكثر من 30 كيلومترًا في شرق 
الــســرعــة، أو بسبب  ســـواء فــي حـــوادث صــدم للمشاة، أو بسبب 
تسابق حافالت نقل الركاب، أو بسبب خالف على أفضلية املرور. 
م في الحالة األخيرة. في لبنان، تخرج من منزلك 

ّ
الرصاص يتكل

وقد ال تعود إليه.
تمّر األخبار اليومية السريعة أيضًا، في مواقع تابعة لقوى األمن 
علمنا بالتفاصيل عن املخالفات املرورية التي 

ُ
الداخلي اللبناني، لت

حــدثــت فــي الــيــوم الــســابــق. أرقـــام قــوى األمـــن الــداخــلــي »حــرزانــة« 
أيضًا. يصل عدد املخالفات اليومية أحيانًا، إلى أكثر من 200 أو 

 مرتكبيها.
ّ

ر املحاضر في حق
ّ
سط

ُ
300 مخالفة وت

كلبنان  بلد صغير  فــي  السير  لقتلى ضحايا  املرتفع  الــعــدد  إذًا، 
ــا« الــنــمــوذجــيــة لــقــوى األمـــــن، يــكــشــفــان الــتــعــايــش  ــداتــ ــ بـــمـــوازاة »ال
املــتــنــاقــض بــن الــواقــع وعــكــســه. الحلقة املــفــرغــة تــبــدأ مــنــذ لحظة 
تــعــّززت  تــكــون »هيبتها« قــد  ُيــفــتــرض أن  الــتــي  املــخــالــفــة  تسطير 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بفعل »قــانــون الــســيــر« الــجــديــد. يشتهر 
الباهظة.  الطرقات وغراماته  العصرية على  براداراته  القانون  هذا 

جميل. كذلك، كان من املفترض أن ُيسهم القانون في خفض نسبة 
ضحايا حوادث السير، لكنه لم يفعل.

يبدأ كل شيء من قانون السير بالذات، الذي لم يلحظ تحويل مبالغ 
الغرامات كرواتب للقطع األمنية التابعة لقوى األمن الداخلي، إذ إّن 
 من وزارة الداخلية، التي 

ً
ى رواتبها الشهرية أصال

ّ
تلك القطع تتلق

من  كذلك،  السنوية.  املوازنة  بموجب  اللبنانية  الدولة  خصصها 
ُ
ت

السهل في لبنان أيضًا أن يوقفك رجل أمن، فترشيه لكي يغّض 
النظر عن املخالفة أو تتصل »بأحدهم« إللغاء املخالفة برّمتها.

تجدر اإلشارة إلى أنه ووفقًا لبيانات قوى األمن اليومية وقياسًا 
جبى 

ُ
عــلــى الــحــّد األدنــــى مــن قيمة الــغــرامــات الــتــي ُيــفــتــرض أن ت

في  الجديد  السير  قانون  اإلعــالن عن  منذ  املخالفات  من  يوميًا 
بعد  املالية  املبالغ  تكون  أن  ع 

ّ
املتوق من  تعديالته،  مع   2012 عــام 

أو  للمشاة  الحديدية  الجسور  مئات  إلنشاء  كافية  أربــع سنوات 
الليلية لن تغيب  عشرات الجسور اإلسمنتية. كذلك، فإّن اإلنــارة 
الحالي بوضع  العام  في  البدء  إمكانّية   عن 

ً
الطرقات، فضال عن 

خطة مواصالت شاملة، تشمل سيارات وحافالت النقل العام، في 
بيروت وخارجها.

لكن، كيف تغطي الرشاوى والهدر والفساد؟ سؤال ُيطرح في حن 
يظهر أحدهم ويبدأ بالحديث عن بيروقراطية العالقة بن الوزارات 
والبلديات وتشابكها كي ُيحافظ على الهدر اليومي، بينما يسقط 

نحو ألف قتيل سنويًا على طرقات لبنان.

صيدا ـ انتصار الدنان

مــاهــر، طــفــل ســــوري آخـــر نـــزح مــع أهله 
فــي دمــشــق، وسط  عــن طفولته  وتخلى 
ــع ذلـــــك، يحسب  عــائــلــتــه وأصــــدقــــائــــه. مـ
 عــــن املــــدرســــة مــن 

ّ
ــم يـــتـــخـــل ــــــه لــ

ّ
ملـــاهـــر أن

أجــــل الــعــمــل فـــي لــبــنــان، بـــل يــذهــب إلــى 
أجــل مستقبله ويعمل في  مــن  املــدرســة 
الوقت نفسه من أجل مساعدة أهله في 

مصروف البيت.
مــاهــر كــبــاب، يبلغ مــن الــعــمــر 13 عــامــًا. 
نــزح مــع والــديــه وشقيقاته الــثــاث قبل 
أربــع ســنــوات. يعيش معهم فــي منطقة 
عـــة فــي مدينة صــيــدا، جــنــوب لبنان. 

ّ
دال

هو الصبي الوحيد في العائلة، فاثنتان 
من شقيقاته أكبر منه، وواحــدة أصغر. 
مـــاهـــر يــعــتــبــر نــفــســه املــعــيــل األســـاســـي 
فالوالد يعجز عن تأمني كامل  للعائلة، 

متطلبات العائلة.
ــــوري مـــن مــديــنــة دمــشــق  ــا سـ ــ ــقـــول: »أنـ يـ
الحرب دمــرت بيوتنا وأحامنا.  الشام. 
عندما اشــتــدت الــحــرب فــي ســوريــة قرر 
والــدي النزوح إلى لبنان. هو يعمل في 
ــانــات الـــحـــراريـــة ويــوزعــهــا 

ّ
صــنــع الــســخ

أو  بــدورهــا.  تبيعها  واملعامل  للمعامل، 
يبيعها والدي للزبائن الذين يحتاجون 
ــتـــابـــع: »بــعــد  إلـــيـــهـــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. يـ
مجيئنا إلى لبنان استمر والدي في هذا 
فــي منطقة حي  العمل، وبــات لديه مقر 
بالكاد  ه 

ّ
لكن مدينة صــيــدا.  فــي  الــزهــور 

ــاريــــف الــــازمــــة  يــســتــطــيــع تــــأمــــني املــــصــ
للبيت، من إيجار املحل الذي يعمل فيه 
إلــى  أمــيــركــي،  دوالر   100 قيمته  وتــبــلــغ 
إيـــجـــار املـــنـــزل الــــذي يــبــلــغ إيـــجـــاره 400 
الكهرباء  مصاريف  مــن  وغيرها  دوالر. 

واملياه«.
 هذا الواقع دفعه إلى العمل. 

ّ
يشير إلى أن

ــــررت الــعــمــل فـــي الــنــهــار، أبــيــع  يـــقـــول: »قـ
القهوة للناس في الشوارع، وألصحاب 
محيط  في  التجارية  املحات  وموظفي 
تكون  صباحًا  أستيقظ  عندما  منزلنا. 
أمـــي قــد أعــــّدت الــقــهــوة، ووضــعــتــهــا في 
اإلبــريــق، وجــّهــزت الفناجني. أنــزل باكرًا 
مــن املــنــزل كــي أبيعها فــي الــشــارع. ومن 
خال ما أجمعه من مال يوميًا وقيمته 
أو  دوالرات(   10( لبنانية  لــيــرة  ألــف   15
أكثر بقليل، أتمكن من تأمني احتياجات 

»بعد  ماهر:  الضرورية«. يضيف  املنزل 
إنــهــائــي بــيــع الــقــهــوة، أعـــود إلـــى املــنــزل. 
وأبــّدل مابسي، وأذهب  الطعام  أتناول 
إلى املدرسة. أدرس في مدرسة اإلصاح 
الرسمية )حكومية مجانية( في ساحة 
الــتــامــيــذ  دوام  فــــي صــــيــــدا.  ــداء  ــهــ الــــشــ
الــســوريــني فــيــهــا فـــي فــتــرة بــعــد الــظــهــر. 
لذلك استطعت التسجيل فيها ومتابعة 
ــيـــمـــي حــــتــــى ال أخـــــســـــر ســــنــــواتــــي  ــلـ ــعـ تـ
الــدراســيــة. أنــا اآلن فــي الصف السادس 
األســـاســـي، وأذهــــب إلـــى املـــدرســـة برفقة 

شقيقاتي جميعًا«.
يـــحـــاول مــاهــر مـــع مــتــابــعــة دراســـتـــه في 
لبنان إلى جانب عمله أن يتابع حياته، 
ــــه بـــات يــفــقــد الــكــثــيــر مــن صفاته 

ّ
ولـــو أن

كــطــفــل فـــي عـــمـــره بــســبــب املــســؤولــيــات 
لديه  املــدرســة  في  عاتقه.  على  املتراكمة 
الكثير من األصدقاء. مع ذلك، هم ليسوا 
كــأصــدقــائــه الـــذيـــن تــــرك أحـــامـــه معهم 
فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة. جــوانــب أخــرى 
تغّيرت إلى أقصى حّد في حياته وحياة 
عائلته. فالبيت الذي كانوا يسكنون فيه 
فــي ســوريــة كــان ملكًا لــهــم، وال يعانون 
مـــن أجـــل تــأمــني املــبــلــغ املــطــلــوب لــســداد 
إيجار مترتب عليه كما هو الحال اليوم. 
 والده في الشام ملكًا له. لم 

ّ
كما كان محل

يكن ماهر يضطر إلى الخروج صباحًا 

إلى العمل، وال إلى الذهاب إلى املدرسة 
في فترة بعد الظهر كي يتلقى تعليمه. 
ــــني مـــدرســـتـــه  ــا بـ ــ ــه مـــقـــســـمـــًا مـ ــتــ كــــــان وقــ
الــصــبــاحــيــة وتــحــضــيــر دروســــــه الحــقــًا 
كانت  النهار.  بقية  أصدقائه  مع  ولعبه 
أوضــــاع الــعــائــلــة املــاديــة جــيــدة، وحــركــة 
 والــده أفضل بكثير مّما 

ّ
البيع في محل
هي عليه اليوم.

 ما 
ّ

 بـــكـــل
ً
فـــي ســــوريــــة، كــــان مـــاهـــر طـــفـــا

ه في لبنان 
ّ
تعنيه الكلمة من معنى. لكن

 
ّ

كل مع  الطفولة  تلك  فشيئًا  شيئًا  يفقد 
جــولــة يــومــيــة لــه عــلــى املــحــال التجارية 
والفناجني.  الــقــهــوة  إبــريــق  وهــو يحمل 
 املــدرســة التي يذهب 

ّ
مــع ذلــك، يشعر أن

إليها واألصدقاء هناك يحافظون بعض 
أن تنتهي  فــي  أمــل يسكنه  الــشــيء على 
وعائلته  يعيشها هو  التي  املحنة  هــذه 

وجميع السوريني يومًا ما.
ــة.  ــوريــ ــر الـــــعـــــودة إلــــــى ســ ــاهــ يـــتـــمـــنـــى مــ
يعتبرها وطنه الذي ليس له غنى عنه. 
يتمنى أن تنتهي الحرب حتى يعود إلى 
حياته الطبيعية، إلى بيته الذي يحبه، 
ــى رفـــاقـــه الـــذيـــن لـــم يعد  ومـــدرســـتـــه، وإلــ
يعلم أي شيء عنهم. وال يدري إن كانوا 
انقلبت أحوالهم وتبّدلت براءتهم  مثله 
بـــمـــســـؤولـــيـــات مـــتـــراكـــمـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات 

حياتية.

عن ألف قتيل في لبنان

التلميذ بائع القهوة

يجول يوميًا على المحالت التجارية )العربي الجديد(

في باكستان، قد 
يسرق في أي لحظة 

)آصف حسن/فرانس برس(

50% من الشعب المصري يشرب مياهًا ملّوثة )فرانس برس(

27,000
هو عدد المصريين الذين ُتدرج 

أسماؤهم سنويًا، على قائمة مرضى 
الفشل الكلوي في مصر
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تحديات اإلعالم 
التونسي مستمرّة

توثيق 222 انتهاكًا 
بحق الصحافيين

»آيفون 8«: هيكل جديد 
ومفاجآت منتظرة

تونس ـ محمد معمري

تكثر تحديات اإلعالم التونسي الذي يشهد 
تغّيرات عديدة بدأت إبان الثورة التونسية 
وما بعدها، حيث تعالت األصــوات الداعية 
ــة  ــيـ ــــالق مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة وإذاعـ ــى إغـ إلــ
وصحف بدعوى مساندتها للنظام السابق. 
وقد جرى تنظيم اعتصامات عديدة، أبرزها 
مــقــر  ــام  ــ ــ أمـ اعـــتـــصـــام  بــتــنــظــيــم  عـــــام 2012، 
شهرين  ملــدة  التونسي  الرسمي  التلفزيون 
ــل املــطــالــبــة بـــإغـــالقـــه، لــكــن املــحــلــلــني  مـــن أجــ
الساحة اإلعالمية  أن صــراع  يجمعون على 
مـــا هـــو إال انــعــكــاس لــلــصــراع فـــي الــســاحــة 
السياسية يبرز من خالل املنتوج اإلعالمي 

الذي تبثه وسائل اإلعالم التونسية. 
وتــؤكــد الــتــقــاريــر الــدولــيــة أن أكــبــر مكاسب 
الثورة التونسية هي حرية اإلعالم، وآخرها 

تقرير منظمة »مراسلون بال حدود«،
لكن حــريــة اإلعـــالم الــتــي تعرفها تــونــس ما 
بعد الــثــورة لــم تجعل اإلعـــالم فــي منأى من 
غضب العاملني فيه والكثير من التونسيني 

»إعالم العار«. الذين وصفوه مرارًا بـ
التلفزيونية  الــقــنــوات  بــعــض  تــركــيــز  وأعــــاد 
واملحطات اإلذاعية أخيرا من خالل برامجها 
ــيــــة املـــثـــلـــيـــني  ــألــــة الــــهــــويــــة وقــــضــ ــلــــى مــــســ عــ
ــاء بــعــضــهــم لـــلـــدفـــاع عـــن مــوقــفــهــم  ــتـــدعـ واسـ
ــلـــدفـــاع عــن  وحــــضــــور شــخــصــيــات أخــــــرى لـ
العلمانية في تونس ورفض مقترح محمد 
الحكومة  الدينية في  الــشــؤون  خليل، وزيــر 
التونسية، بفتح املدارس في العطل املدرسية 
لتدريس القرآن، أعاد من جديد طرح مسألة 
دور اإلعــــــالم فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة 
البالد  تشهدها  التي  والثقافية  السياسية 
ــــالم حمل  ــادة طـــرح دور اإلعـ ــ الــتــونــســيــة. إعـ
في طياته الكثير من التشنج وردود الفعل 
م عــلــى الـــشـــاشـــة، حيث  ــدَّ ــقـ الــغــاضــبــة مــّمــا ُيـ
اإلعالم  أن  الهمامي  اإلعالمية صوفية  ترى 
التونسي »يقع مجددا في الفخ، وهو إعالم 
ويعمل  بــاألســاس  عليه  مسيطر  أغلبه  فــي 
حسب تعليمات«، وتضيف: »حملة إعالمية 
جـــديـــدة حــــول الـــهـــويـــة واملــثــلــيــة، فــيــمــا يتم 
تجاهل ملف املتورطني في أوراق بنما«. رأي 
الهمامي عكس آراء الكثير من العاملني في 
القطاع اإلعالمي، الذين يــرون أن طرح هذه 
املــواضــيــع اآلن ليس مــن األولـــويـــات الهامة 
فــي بــلــد يــعــانــي مــن الــفــســاد وتــعــطــل حركة 
اإلنــتــاج. وقــد ذهــب الــبــعــض، ومنهم أنيس 
هـــمـــامـــي، إلــــى حــــّد وصــــف اإلعــــــالم بــأخــطــر 
الـــنـــعـــوت، وقـــــال: »اإلعــــــالم فـــي تـــونـــس أكــبــر 
نــادرة تغّرد  ة قليلة 

ّ
منظومة مخّربة، مع قل

الــّســرب وصوتها ضعيف وتأثيرها  خــارج 
كذلك«.

املــوقــف السلبي مــن اإلعـــالم التونسي،  هــذا 
التي  التونسي«،  »الحوار  وخاصة من قناة 
ــــرآن وحـــقـــوق  ــقـ ــ ــدريــــس الـ طـــرحـــت مـــســـألـــة تــ
املــثــلــيــني، دفــعــت بـــاملـــدون يــاســني الــعــيــاري 
لــلــدعــوة إلـــى مــقــاطــعــة هـــذه الــقــنــاة، بــالــقــول 
»قــاطــعــهــم، وقـــاطـــع مـــن يــســتــشــهــر عــنــدهــم، 
وقــــاطــــع كــــل مــــن يــــؤثــــث بـــرامـــجـــهـــم. أنــــــا ال 
ــا ألــومــك  ألــومــهــم ألنــهــم يــبــثــون الــســمــوم، أنـ
أنــت ألنــك تأكل، وتزيدهم بذلك ثــراًء وتزيد 
ــمــــوم«. وقـــد  فــــي تــشــجــيــعــهــم عـــلـــى بــــث الــــســ
انــتــشــارًا سريعا على مواقع  الــعــيــاري  القــى 
التواصل، وهو مؤشر على عمق األزمة التي 
يعيشها اإلعــالم التونسي أو بعض قنواته 

التلفزيونية ومحطاته اإلذاعية.
ــات الـــتـــي يـــشـــهـــدهـــا اإلعـــــالم  ــديـ ــتـــحـ وعـــــن الـ
ــتـــونـــســـي والــــتــــي جــعــلــتــه عــــرضــــة لــلــنــقــد  الـ
للجمعية  السابق  الرئيس  شــرح  والغضب، 
التونسية للصحافيني، اإلعالمي محمد بن 
صالح، أن اإلعالم التونسي يعيش مع األسف 

رصد

تكنولوجيا

مصر

أطلق ناشطون حملة على »تويتر« بالتزامن تغريد
مع انطالق المباحثات اليمنية في الكويت، 

وتهدف إلى حّث المتفاوضين على التوصل 
إلى تسوية سياسية تنهي أزمة اليمن 

المتفاقمة أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 
وعلى وسم »# التعودوا_إال_بالسالم_لليمن «، 

غرّد ناشطون وسياسيون ومواطنون، ونشروا 
صور األطفال والدمار مطالبين بإنهاء الحرب 

في البالد ومعاناة الشعب اليمني.

في مصر، دّشن ناشطون وحقوقيون 
عدة وسوم وصلت إلى لوائح األكثر تداوًال 

عشية انطالق تظاهرات 25 أبريل/نيسان، 
وكثر استخدام وسوم »#أنا_مانتخبتش_
السيسي«، »#باعوا_البلد_سجنوا_الولد«، 

»#افرم_النظام_كله«، »#طفح_الكيل«، 
التي استُخدمت لدعوة المصريين للعودة 
إلى الشارع بعد تظاهرات »جمعة االرض« 

وقالت فرح »ليلة ثورية تمهيدا لالعتصام«.

تصدر خبر اعتقال الشيخ السعودي، 
عبدالعزيز الطريفي، لوائح األكثر تداوًال 

على »تويتر«، شاركها المستخدمون 
على وسم »#اعتقال_الشيخ_عبدالعزيز_

الطريفي« وجاءت اآلراء متباينة حول 
االعتقال، بين من يعتبره مبررا، باعتبار أن التيار 

الديني، والذي يمثله الطريفي، يقف في 
وجه التغييرات االجتماعية في السعودية، 

وبين من يرى أن االعتقال مرفوض.

»مـــأســـاة خـــرق وتــجــاهــل وجــهــل أخــالقــيــات 
املهنة الصحافية كل يوم«. وأضاف: »يجب 
العمل على وقــف ذلـــك، فــال حــيــاة ألي مهنة 
أو مــجــتــمــع إال بــمــبــادئ ومــواثــيــق فـــي هــذا 
لتضمن  لها وتحترمها  تعمل طبقا  املجال 
سالمتها وتمسكها برسالتها كاملة لفائدة 

الرأي العام والشعب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشف تقرير صادر عن مرصد »صحافيون 
ضـــد الــتــعــذيــب«، بـــأن الـــربـــع األول مـــن عــام 
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن االنــتــهــاكــات،  2016 شــهــد عـ
ــة انـــتـــهـــاك  ــالــ ــيـــث ســـجـــل مــــرصــــد 222 حــ حـ
مــخــتــلــفــة بــحــق الــصــحــافــيــني واإلعــالمــيــني، 

وتـــضـــاعـــف مـــعـــدل االنـــتـــهـــاكـــات خــــالل هــذا 
الــوقــت مــن الــعــام بنسبة نمو تــقــدر بـــ 77.6 
عــام 2015  بالربع األول من  باملائة، مقارنة 
الـــذي شهد 125 واقــعــة انــتــهــاك، مــا يوضح 
ــة املــصــريــة بــكــافــة أطـــرافـــهـــا في  نــهــج الـــدولـ
ــاد في  ــ مــواصــلــة خنق املــجــال الــعــام واالزديـ

حالة التعتيم اإلعالمي.
وبــحــســب الــتــقــريــر، تـــعـــّرض الــصــحــافــيــون 
ألنــــواع   2016 عــــام  مـــن  األول  الـــربـــع  خــــالل 
مختلفة من االنتهاكات، والتي كان أبرزها 
واقعة املنع، حيث سجل املرصد 114 واقعة 
منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا 
بــنــســبــة أكـــبـــر مـــن 50 بـــاملـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

االنتهاكات.
ــد جـــــــاء مـــراســـلـــو  ــقــ ــد، فــ ــ ــ ــرصـ ــ ــ ــب املـ ــســ ــحــ وبــ
ــدارة  ــ الـــصـــحـــف املـــصـــريـــة الـــخـــاصـــة فــــي صـ
ا لالنتهاكات، بعدد 81 

ً
قائمة األكثر تعرض

القنوات الفضائية  انتهاكا، تالهم مراسلو 
انتهاكات  انــتــهــاكــا، و7  بــعــدد 26  الــخــاصــة 
ــحــــف املـــصـــريـــة  ــــي الــــصــ ــلـ ــ ــــراسـ ــل مـــــــن: مـ ــكــ لــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــــراســــلــــي شـــبـــكـــات أخـــبـــار 
وصـــحـــف إلـــكـــتـــرونـــيـــة، كــمــا تـــم تــســجــيــل 4 
انتهاكات بحق مراسلي القنوات الفضائية 
ــد بــحــق كـــل من  ــ الــحــكــومــيــة، وانـــتـــهـــاك واحـ

إذاعات خاصة والنقابات.
وبرز ذلك بشكل أكبر خالل عام 2016 بسبب 
ــاكـــم، خــالل  تـــكـــرار املـــنـــع داخـــــل أروقــــــة املـــحـ
تــغــطــيــة جــلــســات الــقــضــايــا املــخــتــلــفــة على 
خلفية سياسية، فتحولت إلى حدث معتاد 

وطبيعي مخالفا بذلك علنية الجلسات.
ــاكـــات ضــــد الــصــحــافــيــني  ــتـــهـ ــم تـــقـــف االنـ ــ ولـ
عــنــد هـــذا الـــحـــد، فــفــي الـــربـــع األول مـــن عــام 
)تقديم  تقاٍض  واقعة   41 تم تسجيل   2016
بالغات ومحاضر(، بينما في املقابل لم يتم 
تسجيل أية واقعة خالل الفترة املناظرة من 
عـــام 2015، وهـــو مــا يــظــهــر حــالــة الــتــربــص 
بالصحافة،  بالعاملني  العام  هــذا  الشديدة 
من خالل املالحقات القضائية، والتي جاءت 
حكوميني،  مــســؤولــني  بــواســطــة  غالبيتها 
كنوع من أنواع تكميم األفواه وغلق املجال 

العام.
ولفت املرصد إلى زيادة حاالت تعدٍّ بالقول 
ــرات خـــالل الــربــع األول  أو الــتــهــديــد مــن 6 مـ
مـــن عــــام 2015 إلــــى 16 واقـــعـــة خــــالل نفس 
ــراءة الــحــاالت  الــربــع مــن عـــام 2016، ومـــن قــ
يتضح أن بعض الحاالت املستجدة ترتبط 
بتهديدات من نواب بالبرملان املنتخب منذ 
شهور قليلة، وهناك حاالت آخرى مرتبطة 
بتغطية مباريات رياضية، وهو ما يعكس 
حالة التوتر الناشئة بني األطراف املتداخلة 
في الرياضة املصرية، سواء قوات األمن أو 

إدارات األندية أو روابط الجماهير.
وظــهــرت أنــــواع عــديــدة مــن االنــتــهــاكــات في 
الربع األول من عام 2016 بأعداد محدودة، 
ومنها فرض غرامة مالية وأحكام بالحبس 
ومنع من النشر ومنع إذاعة أو بث وإتالف 
أو حــرق مــعــدات صحافية وتــعــدٍّ بالضرب 
مــكــان احتجاز واقتحام  أو اإلصــابــة داخـــل 
مقر وإخــالء سبيل بكفالة مالية ، وهــو ما 
يعكس حــاالت نقل الــصــراع مع املؤسسات 
الصحافية إلى ساحات القضايا والقرارات 
ــالـــتـــدخـــالت فــــي مــنــع  اإلداريـــــــــة املـــبـــاشـــرة بـ
املقار  باقتحام  ســواء  الصحافي،  املحتوى 
الصحافية أو إتالف املعدات أو قرارات منع 

النشر والبث.
ــى الــتــقــريــر بــتــفــعــيــل دور نــقــابــة  ــ كــمــا أوصـ
الــصــحــافــيــني فـــي تــوفــيــر املــظــلــة الــحــامــيــة 
التي  املختلفة،  الــجــهــات  ضــد  للصحافيني 
تمتهن االنتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، 
وكأنه ال يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه 

لحماية الحقوق والحريات الصحافية.

لندن ـ العربي الجديد

بعد ما يقارب الشهر من إطالق شركة »آبل« نسخة جديدة 
من هاتف »آيفون«، أكدت الشركة أن إطالق »آيفون 7« لن 
يتأخر. وكان إطالق الهاتف الجديد قد حصل بعد 6 أشهر 
مــن الــكــشــف عــن »آيــفــون 6S« وآيــبــاد بـــرو ومــجــمــوعــة من 
 ،iOS لنظام إلــى تحديث  الذكية باإلضافة  »آبــل«  ساعات 

.Night Shift 9.3 مع ميزة iOS فأطلقت
أن  يتوقع  البريطانية،  »االنــدبــنــدنــت«  صحيفة  وبحسب 
يطرح »آيــفــون 7«  في األســـواق قبل نهاية العام الحالي، 
وسيكون آخر جهاز لشركة »آبل« بالشكل الحالي، لتنتقل 

بعدها إلى تصميم مختلف كليا لـ »آيفون 8«.
إن  »باركليز«  لــدى  املالي  املحلل  مــارك موسكويتز،  وقــال 
»آيفون 7« سيبدو في الشكل قريبا من آيفون 6 وآيفون 6 
إس، لكن االختالف سيكون كبيرا على مستوى التصميم 

واملواصفات في آيفون 8«.
وحــافــظــت »آبــــل« عــلــى وتــيــرة ثــابــتــة فــي الــتــغــيــيــرات التي 
تــدخــلــهــا عــلــى كـــل هـــاتـــف »آيـــــفـــــون«، ذلــــك أن اإلضـــافـــات 
ــفـــون 7« قـــد تــقــتــصــر عــلــى إلـــغـــاء قــابــس  الـــجـــديـــدة فـــي »آيـ
الــســمــاعــات وتــطــويــر عــدســة الــكــامــيــرا، إذ كــانــت تضيف 

فــي كــل جيل جــديــد معالجات أســـرع مــع تحسينات على 
ــر ســيــتــغــيــر بــشــكــل كبير  ــ الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي. لــكــن األمـ

اعتبارا من »آيفون 8«.
وتشير التقارير إلى أن أبرز التغييرات التي ستطرأ على 
»آيفون 8« ستكون في الهيكل الذي سيكون مصنوعا من 
الزجاج، وكذلك االعتماد على شاشة بتقنية جديدة فائقة 

الوضوح.
وتعاني »آبــل« من تراجع مبيعات »آيفون« على املستوى 
العاملي، كما تبحث عن أسواق متعددة كاألسواق الهندية 
حــيــث تــلــقــى أنــظــمــة »آنـــــدرويـــــد« رواجــــــا مــلــحــوظــا نسبة 
النخفاض أسعارها مقارنة مع أجهزة »آبل«، وهو ما أكدت 
»االندبندنت« أنــه هــدف جسدته »آبــل« عبر إطــالق هاتف 
جــديــد بسعر أقـــل، خــطــوة تعتبر مقبولة قــد تــدفــع بــذوي 

.»SE الدخل املحدود في بلدان عديدة إلى اختيار »آيفون
باإلضافة إلى ما سبق، مخاطرة »آبل« بأجهزة متوسطة 
ــد تـــكـــون كــفــيــلــة بـــتـــأمـــني اســـتـــمـــراريـــة  الـــحـــجـــم والـــكـــلـــفـــة قــ
ومستقبل الــشــركــة فــي ظــل احــتــدام املنافسة الــتــي لــم تعد 
تــعــتــمــد عــلــى مــقــيــاس مــراقــبــة اصــطــفــاف املــشــتــريــن أمـــام 
املتاجر، حيث باتت »آبل« من الشركات التي تشجع أيضا 

مستخدميها على التسوق عبر موقعها اإللكتروني.
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قضايا

المركز العربي لألبحاث       
ودراسة السياسات

عــقــدت الحكومة اإلســرائــيــلــيــة، في 
الــســابــع عــشــر مــن إبـــريـــل/ نيسان 
في  األســبــوعــي  اجــتــمــاعــهــا   ،2016
ــة املــحــتــلــة، لــلــمــرة  ــجــــوالن الـــســـوريـ هــضــبــة الــ
األولـــى منذ وقــوعــهــا تحت االحــتــالل قبل 49 
عـــاًمـــا. واســتــهــل نــتــنــيــاهــو االجــتــمــاع بــالــقــول 
 هــضــبــة الــــجــــوالن ســتــبــقــى بــيــد إســرائــيــل 

ّ
إن

لــن تنسحب منها   إسرائيل 
ّ

»إلــى األبـــد«، وأن
تحت أي ظرف. فما هي األسباب التي جعلت 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــعــقــد هــــذه الــجــلــســة 
االســتــفــزازيــة فــي الــجــوالن، ومــا هــي الرسائل 

التي أراد نتنياهو إيصالها؟

»فرصة تاريخية في الجوالن«
 الكنيست اإلسرائيلي قانون ضم الجوالن 

ّ
سن

الـــســـوري املــحــتــل لــلــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة في 
أول 1981  كــانــون  مــن ديسمبر/  الــرابــع عشر 
أثار  بيغن. وقد  باقتراٍح من حكومة مناحيم 
ذلــك الضم مــعــارضــًة عربيًة ودولــيــًة شــديــدًة، 
ولم تعترف به أّي دولة أو هيئة دولية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ضـــم الـــجـــوالن، أجــــرت الــحــكــومــات 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــتــعــاقــبــة مـــفـــاوضـــاٍت عــلــنــيــًة 
وســريــًة، مــبــاشــرًة وغــيــر مــبــاشــرٍة، مــع النظام 
ــــوري، بــــشــــأن االنــــســــحــــاب مــــن الــــجــــوالن  ــســ ــ الــ
ــة مــقــابــل تــوقــيــع اتــفــاق  ــه إلــــى ســـوريـ ــادتــ وإعــ
ســالٍم شامٍل بني سورية وإسرائيل، وتطبيع 
العالقات بينهما. وقد فشلت هذه املفاوضات، 
مــّرة، بسبب تعّنت إسرائيل ورفضها  في كل 
االنــســحــاب إلـــى خــطــوط الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ 

حزيران 1967. 
 

ّ
ثــــانــــي 2010، ســـن تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  وفـــــي 
مــن حكومة  بــمــبــادرة  اإلســرائــيــلــي،  الكنيست 
بغرض  الــعــام«،  االستفتاء  »قــانــون  نتنياهو، 
انــســحــاٍب مــن أراٍض  أّي  أمـــام  وضــع العراقيل 
تخضع للسيادة اإلسرائيلية، وكان املقصود 
بذلك الجوالن والقدس الشرقية املحتلة. وأّكد 
 انــســحــاٍب إســرائــيــلــي من 

ّ
 كـــل

ّ
هـــذا الــقــانــون أن

منطقٍة تقع تحت السيادة اإلسرائيلية يحتاج 
إلى أغلبيٍة في استفتاٍء عام، وقد أّيد القانون 
ــوًا فــــي الــكــنــيــســت مــــن بــــني مــجــمــوع  61 عـــضـ

أعضائه البالغ عددهم 120 عضًوا. 
الثورة السورية في عام 2011،  وعند انطالق 
واختيار النظام السوري تحويلها إلى حرٍب 
أهــلــيــة، اتـــخـــذت إســرائــيــل مــوقــفــا يــهــدف إلــى 
إطالة أمد هذه الحرب، وإضعاف سورية إلى 
ــٍة مــمــكــنــة. ومــنــذ عـــام 2014، وال  ــ أقــصــى درجـ
سيما بعد ظهور تنظيم الدولة )داعش(، أخذ 
قـــادة إســرائــيــل ومــنــّظــروهــا يـــرّوجـــون مقولة 
ولم  انتهت،  قــد  قائمًة  كانت  التي   ســوريــة 

ّ
إن

التقسيم   
ّ

وأن تشكيلها،  إعــادة  باإلمكان  يعد 
على أسٍس طائفية وإثنية وجهوية بات أمرًا 
واقـــعـــا. وعــلــت أصــــــواٌت تــدعــو إلــــى اســتــثــمــار 
الحرب في سورية، ليس لدفع خيار تقسيمها 
فحسب، وإنما أيضا من أجل مطالبة املجتمع 
الدولي، وال سيما الواليات املتحدة األميركية 
وروسيا واالتحاد األوروبــي، لالعتراف بضم 
الــســوريــة املحتلة،  الــجــوالن  إســرائــيــل هضبة 

ومنح هذا الضم شرعيًة دوليًة. 
ــة مـــــؤشـــــرات حــــــول تـــشـــجـــيـــع إســـرائـــيـــل  ــ ــّمـ ــ وثـ
دواًل أخـــرى مــن أجـــل تــقــاســم ســوريــة؛ ليكون 
إقليمي ألراضيها.  احتاللها جزءًا من تقاسٍم 
فقد دعــا تسفي هــــاوزر، املــقــّرب مــن نتنياهو 
الــحــكــومــة في  والــــذي شــغــل منصب سكرتير 
بــعــنــوان  لــه  مــقــاٍل  فــي  الــســنــوات 2013-2009، 
»فرصة تاريخية في الجوالن«، إلى استغالل 
الظروف الجديدة التي نجمت عن الحرب في 
سورية، وانهيار الدولة السورية والتغييرات 
في الشرق األوسط، للعمل، بكل جهٍد، من أجل 
أن يــعــتــرف الــعــالــم بــضــم إســرائــيــل الــجــوالن، 
ومــنــحــه شــرعــيــة دولـــيـــة. وحــاجــج هــــاوزر أنــه 
يتعني على إسرائيل، التي عجزت عن إفشال 
تــوّصــل الـــدول الكبرى إلــى »اتــفــاق ســـيء« مع 
ــران بــشــأن ملفها الــنــووي، أن تــبــذل الجهد  إيـ
مالئٍم  إستراتيجي  تعويٍض  على  للحصول 
مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة. وطـــالـــب بـــأال يقتصر 
هذا التعويض األميركي على تقديم األسلحة 
الــنــوعــيــة الــحــديــثــة إلســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا يشمل 
ــــات املـــتـــحـــدة بــــضــــرورة بــقــاء  ــــواليـ اعــــتــــراف الـ
الجوالن السوري تحت السيادة اإلسرائيلية، 
البيت األبيض وقانون  عبر وعــٍد رئاسي من 
 الجوالن 

ّ
من الكونغرس. وأشار هاوزر إلى أن

السوري املحتل، بخالف املناطق الفلسطينية 
ــة  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ ــًة ديـ ــلـ ــكـ املـــحـــتـــلـــة، ال يـــشـــكـــل مـــشـ
إلسرائيل، ألنه يوجد به 24 ألف سوري فقط 
مــقــابــل21 ألـــف مستوطن يــهــودي. واملــعــروف 
الجوالن في حرب  أهالي   إسرائيل شــّردت 

ّ
أن

عـــام 1967، وكــــان عـــددهـــم حــيــنــهــا نــحــو 130 
ألف نسمة، وقد أقام أكثرهم في أحياء قريبة 
مـــن الــعــاصــمــة دمـــشـــق، مــثــل جـــديـــدة عــرطــوز 
والحجر األســود وغيرها. وكــان هــؤالء الذين 
وصــل عددهم إلــى نحو 600 ألــف أول من ثار 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، مــطــلــع عـــام 2011؛ ما 
أدى إلى تشريدهم مرة أخرى. ولكن، على يد 

نظامهم »املقاوم« هذه املرة. 
ــاراك  ــ ــيــــركــــي، بـ ــيـــس األمــ ــي لـــقـــائـــه مــــع الـــرئـ ــ وفـ
أوباما، في التاسع من نوفمبر/ تشرين ثاني 
2015، طرح بنيامني نتنياهو رغبة إسرائيل 
ــات املــتــحــدة مـــن ضم  فـــي بــحــث مــوقــف الـــواليـ

إسرائيل الــجــوالن فــي ضــوء تــطــورات الحرب 
ــرت املــــصــــادر اإلســرائــيــلــيــة  ــ فـــي ســــوريــــة. وذكــ
 نتنياهو طــرح هــذا املــوضــوع على أوباما 

ّ
أن

 نتنياهو 
ّ

باقتضاٍب في أثناء مداوالتهما، وأن
أشــار إلــى أنــه يشك كثيًرا فــي إمكانية إعــادة 
تــوحــيــد ســـوريـــة، مــا ُيــوجــب تــفــكــيــرًا مختلًفا 
ــرّد الــرئــيــس  بــشــأن مستقبل الـــجـــوالن. ولـــم يــ
أوباما على ما قاله نتنياهو بشأن الجوالن. 

نحو إفشال أي تسوية في سورية 
ــا، في  ــيــ ــار جـــهـــُد الــــواليــــات املــتــحــدة وروســ ــ أثـ
إلى  التوّصل  الشهور األخيرة، للدفع باتجاه 
حٍل سياسٍي للصراع الدائر في سورية خشيَة 
يحافظ  حـــٍل  عــن  ذلـــك  يسفر  أن  مــن  نتنياهو 
على وحـــدة ســوريــة. وقــد اســتــشــاط نتنياهو 
غضبا عندما اّطلع على مسودة ورقة املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، ستيفان 
دي ميستورا، للحل في سورية، والتي جاءت 
في 12 بنًدا، ونــّص األول فيها على: »احترام 
وسالمة  ووحــدة  واستقاللها  سورية  سيادة 
أي جــزٍء من  التنازل عن  أراضيها، وال يجوز 
 الشعب السوري مازال 

ّ
األراضي الوطنية ... وأن

املحتلة  الــجــوالن  مرتفعات  استعادة  ملتزما 
من  نتنياهو  أدرك  وقــد  السلمية«.  بالوسائل 
البند ال يعّبر فقط عن   هــذا 

ّ
أن املــســودة  هــذه 

مــوقــفــي املـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــســـوري بــشــأن 
اســتــعــادة ســوريــة لــلــجــوالن املــحــتــل فحسب، 
وإنما يعّبر أيضا عن موقف الواليات املتحدة 
ــا واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي. وقــــد اخــتــار  ــيــ وروســ
نتنياهو أن يرّد على ذلك بوسيلتني: األولى، 
بتكثيف اتصاالت إسرائيل مع كٍل من روسيا 
والواليات املتحدة، فقد قام بترتيب زيارة هي 
الثالثة له إلى موسكو خالل الشهور السبعة 
إعالمية،  بحملة  بالقيام  والــثــانــيــة،  األخــيــرة. 
اإلستراتيجي  ودورهــا  إسرائيل  مكانة  تؤكد 
في املنطقة ومصالحها الحيوية. وتؤكد، من 
 هضبة الـــجـــوالن الــســوريــة 

ّ
ــرى، أن نــاحــيــة أخــ

ا مـــن إســـرائـــيـــل الـــتـــي لن  ــزًء ــ املــحــتــلــة بـــاتـــت جــ
حــٍل  أي   

ّ
وأن ظــــرف،  أي  تــحــت  مــنــهــا  تنسحب 

للصراع في سورية يجب أن يقّر بذلك.
نتنياهو بخطوتني  قـــام  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
استعراضيتني؛ تمّثلت األولى بزيارة هضبة 
ــاء قــيــام  ــنـ الــــجــــوالن الـــســـوريـــة املــحــتــلــة فـــي أثـ
فيها،  عسكري  بتمرين  اإلسرائيلي  الجيش 
ــّفـــذ عــشــرات   الــجــيــش نـ

ّ
فــأعــلــن مـــن هـــنـــاك أن

والروسية،  األميركية  القيادتني،  إلى  أساًسا 
بــغــرض تــذكــيــرهــمــا بـــضـــرورة أخــــذ مــصــالــح 
أّي حــٍل سياسٍي  فــي  الحسبان،  فــي  إسرائيل 
للحرب في ســوريــة، وال سيما في ما يخص 
املحتل.  بالجوالن  االحتفاظ  إسرائيل  مطلب 
أمــا الــخــطــوة الثانية الــتــي جـــاءت، بعد نحو 
ــن خـــطـــوتـــه األولـــــــــى، فـــكـــانـــت عــقــد  ــبــــوع مــ أســ
الجوالن،  في  اإلسرائيلية  للحكومة  اجتماٍع 
الــجــوالن ستبقى بيد   هضبة 

ّ
أن صــّرح فيها 

إسرائيل »إلى األبد«، وأضاف أنه هاتف، في 
األميركي،  الخارجية  املاضي، وزير  األسبوع 
جون كيري، وقال له إنه يشّك في قدرة سورية 
على العودة إلى ما كانت عليه، نظًرا إلى ما 
ــــود أقــلــيــاٍت مــضــطــهــدٍة فيها  اّدعـــــاه مـــن »وجـ
مثل املسيحيني والدروز واألكراد« إلى جانب 
وجود »جهات إرهابية، وفي مقدمتها داعش 
وإيــران وحــزب الله وجهات أخــرى«. وأضاف 
نتنياهو »قــلــت لــوزيــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
التسوية في سورية، بشرط  إننا ال نعارض 
أال تــأتــي عــلــى حــســاب أمـــن دولــــة إســرائــيــل«. 
وأّكد نتنياهو لكيري أّنه »آن األوان للمجتمع 
ــدولـــي أن يــعــتــرف بــحــقــيــقــتــني أســاســيــتــني:  الـ
ــه بــــصــــرف الــــنــــظــــر عــــمــــا يـــحـــدث  ــ ــ األولـــــــــــى، إنـ
 الــخــط 

ّ
ــن الــــحــــدود، فـــــإن ــطـــرف اآلخـــــر مـ ــي الـ فـ

 هضبة 
ّ

الـــحـــدودي لـــن يــتــغــّيــر. والــثــانــيــة، أن
اإلسرائيلية  السيادة  تحت  ستبقى  الجوالن 

إلى األبد«. 
ــام نــتــنــيــاهــو، فـــي 21 إبــــريــــل/ نــيــســان  ــد قــ وقــ
الجاري، بزيارٍة خاطفٍة إلى موسكو، استكمااًل 
ــال أّي حــــٍل ســيــاســٍي،  لــجــهــده أعــــــاله، وإلفــــشــ
الــدولــة السورية،  يحافظ على وحــدة أراضـــي 
ويعيد الجوالن املحتل إليها، ولرفع مستوى 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري واألمـــنـــي بـــني إســرائــيــل 
وروسيا، بخصوص نشاطهما العسكري في 
الرئيس  مــع  اجتماعه  مستهل  وفــي  ســوريــة. 
الـــروســـي، فــالديــمــيــر بـــوتـــني، الــــذي دام ثــالث 
أمــام  التأكيد  على  نتنياهو  حــرص  ســاعــات، 
الــجــوالن السورية   هضبة 

ّ
وســائــل اإلعـــالم أن

 
ّ

املحتلة خٌط أحمَر بالنسبة إلى إسرائيل، وأن
لــن تنسحب منها، ســـواء فــي حالة  إســرائــيــل 
التوّصل إلى حٍل لألزمة السورية أو في غيابه. 
وقد تمحورت املحادثات بني بوتني ونتنياهو 
حـــول مــوضــوعــني أســاســيــني: أولــهــمــا تعزيز 
التنسيق العسكري - األمني بينهما، لتجّنب 
حــــدوث تـــصـــادٍم بـــني الـــطـــائـــرات اإلســرائــيــلــيــة 
ــا فــــي ظــل  ــرات الــــروســــيــــة، خـــصـــوصـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
احــتــفــاظ روســـيـــا بــمــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ إس 
400 املــتــطــّورة فــي ســوريــة. وثانيهما الــرؤيــة 
الروسية بشأن وقف إطــالق النار في سورية 
للتوّصل  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  مــع  ومساعيها 
ــة. وقــد  إلــــى حــــٍل ســيــاســٍي لــلــحــرب فـــي ســـوريـ
اتفق نتنياهو وبوتني على عقد اجتماٍع آخر 
بينهما في يونيو/ حزيران املقبل، بمناسبة 
مــــــرور 25 عـــامـــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــالقـــات 

الدبلوماسية بني الدولتني.

إجماع دولي على الرفض
ــدة، بـــمـــا فــيــهــا الــصــديــقــة  ــديــ ســــارعــــت دول عــ
إلسرائيل، إلى اإلعالن عن رفضها تصريحات 
نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن الـــجـــوالن الـــســـوري املــحــتــل. 
وكانت أملانيا أولى هذه الدول؛ إذ أّكد الناطق 
 ضم إسرائيل 

ّ
باسم وزارة الخارجية األملانية أن

الجوالن السوري املحتل يتناقض مع القانون 
ــار  ــم املــتــحــدة، وأشـ ــع مــيــثــاق األمــ ــدولـــي، ومـ الـ
 املــبــدأ األســاســي فــي الــقــانــون الــدولــي 

ّ
إلـــى أن

 ألّي 
ُّ

أنــه ال يحق وميثاق األمــم املتحدة يؤكد 
دولٍة ضم مناطق تابعة لدولة أخرى. كما أّكد 
 

ّ
أن األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 

 الجوالن جزٌء 
ّ

اإلدارة األميركية ال تعترف بأن
الــواليــات املتحدة   سياسة 

ّ
مــن إســرائــيــل، وأن

األميركية بشأن الجوالن ثابتة، تحت مختلف 
 

ّ
وأن أم جمهورية،  كانت  اإلدارات، ديمقراطيًة 

د بــواســطــة  ُيـــحـــدَّ الـــجـــوالن ينبغي أن  مــصــيــر 
مفاوضات بني إسرائيل وسورية. وأكد األمني 
 ضم 

ّ
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، بـــان كــي مــــون، أن

إسرائيل الجوالن السوري املحتل، واستمرار 
الدولي  القانون  مع  يتناقضان  لــه،  احتاللها 

وميثاق األمم املتحدة. 
 من النظام السوري واملعارضة 

ٌّ
وقد استنكر كل

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة عــــقــــد الــــحــــكــــومــــة اإلســ ــ ــــوريــ ــســ ــ الــ
اجــتــمــاعــهــا فــــي الــــجــــوالن الــــســــوري املــحــتــل، 
وأكــدا، في تصريحاٍت عديدٍة لهما، رفضهما 
أقوال نتنياهو جملًة وتفصياًل. وأّكد رياض 
حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات عن 
املعارضة، رياض حجاب، في مؤتمر صحافي 
 هذه 

ّ
 سورية محتلة، وأن

ٌ
 الجوالن أرض

ّ
له، أن

وطالبت  ســوريــة.  إلــى  حتما  ستعود  األرض 
املــتــحــدة  ــم  ــ األمــ الـــســـوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ومجلس األمن التنديد بتصريحات نتنياهو 
وبتنفيذ قرارات مجلس األمن واألمم املتحدة 
ــاء االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــهــ الـــصـــلـــة إلنــ ذات 
الــدول  أمــا جامعة  املحتل.  الــســوري  للجوالن 
العربية فقد عقدت جلسة خاصة على مستوى 
املندوبني الدائمني فيها في 21 إبريل/ نيسان 
الــحــكــومــة اإلسرائيلية  الـــجـــاري، ودانــــت عــقــد 
اجــتــمــاعــهــا فـــي الــــجــــوالن املـــحـــتـــل، ورفـــضـــت، 
أقــوال  الــعــام،  في بياٍن لها على لسان أمينها 
 الجوالن السوري املحتل 

ّ
نتنياهو، وأكدت أن

إعادتها  ينبغي  عربية سورية محتلة،   
ٌ

أرض
إلى سورية.

خاتمة
على الــرغــم مــن مــحــاوالت إســرائــيــل املستمرة 
استثمار الحرب في سورية، من أجل تحقيق 
أهدافها، وفي مقدمتها الحصول على شرعيٍة 
ــٍة لــضــمــهــا الــــجــــوالن الــــســــوري املــحــتــل،  ــيــ دولــ
فــإنــهــا فــشــلــت فــشــاًل ذريـــًعـــا فــي تحقيق ذلــك. 
فلم تعترف أّي دولــٍة، أو أّي هيئٍة دوليٍة بهذا 
الـــضـــم. مـــن جــهــة أخـــــرى، ال يــجــب أن يــصــرف 
انشغال سورية والسوريني بأزمتهم الداخلية 
الـــدامـــيـــة انــتــبــاهــهــم، أو يــقــّلــل مـــن إصـــرارهـــم 
عــلــى اســـتـــعـــادة أرضـــهـــم املــحــتــلــة، كــمــا يجب 
أال يــكــون صراعهم ضــد االســتــبــداد سببا في 
ضــيــاع الــبــوصــلــة؛ فــإســرائــيــل تــبــقــى عــدوهــم، 
أزمتهم  أمــد  مــا تستطيع إلطــالــة  وهــي تفعل 
وإضــــعــــاف وطـــنـــهـــم وتـــمـــزيـــقـــه، فــــي مـــحـــاولـــٍة 
للظفر بــجــزٍء مــنــه. وفــضــاًل عــن ذلـــك، يجب أال 
يــقــود الــعــنــف غــيــر املــســبــوق الـــذي يستخدمه 
إلـــى استصغار  الــســوري ضــد شعبه  الــنــظــام 
التي ترتكبها إسرائيل في األراضــي  الجرائم 
يقود  أن  أو  والفلسطينية،  الــســوريــة  املحتلة 
ذلك إلى التطبيع مع إسرائيل بذرائع وحجج 
واهية. قضية الجوالن املحتل وطنية سورية، 
وهـــي أيــضــا قضية عــربــيــة. فهضبة الــجــوالن 
 عربية احــُتــلــت فــي ســيــاق حــرب عربية 

ٌ
أرض

الـــدولـــة  ــنّي  ــتـــحـ وتـ  .1967 عـــــام  إســـرائـــيـــلـــيـــة   -
الصهيونية الفرص، لكي يسّلم العرب والعالم 
بضم الجوالن والقدس للسيادة اإلسرائيلية. 
 مـــن يـــتـــهـــاون في 

ُّ
ويـــجـــب أن يـــتـــذّكـــر ذلــــك كــــل

مسألة التطبيع مع إسرائيل.

تستغل األزمة السورية وتخفق في تحقيق إسناد دولي
إسرائيل تعمل النتزاع شرعية ضم الجوالن

عند انطالق الثورة 
السورية في 2011، 

واختيار النظام 
تحويلها إلى حرٍب 

أهلية، اتخذت إسرائيل 
موقفًا يهدف إلى 

إطالة أمد هذه الحرب، 
وإضعاف سورية إلى 
أقصى درجٍة ممكنة

يروج قادة إسرائيل 
ومنّظروها مقولة 

إّن سورية التي كانت 
قائمًة انتهت، ولم 

يعد باإلمكان إعادة 
تشكيلها، وأّن التقسيم 

على أسٍس طائفية 
وإثنية وجهوية بات 

أمرًا واقعًا

عمدت جكومة االحتالل اإلسرائيلية إلى إعالن ضمها هضبة الجوالن السورية المحتلة إليها »إلى األبد«، وعقدت برئاسة نتنياهو، 
اجتماعًا لها غير مسبوق في الهضبة تأكيدًا لذلك، ما عنى استغالًال لألزمة السورية النتزاع شرعية هذا الضم

نظرة من بعيد إلى بلدة مجدل شمس في هضبة الجوالن المحتلة 21 مارس 2006 )فرانس برس(

نوفمبر/  من  التاسع  في  أوباما،  باراك  األميركي،  الرئيس  مع  لقائه  في 
نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  طرح   ،2015 ثاني  تشرين 
إسرائيل  ضم  من  المتحدة  الواليات  موقف  بحث  في  إسرائيل  رغبة 
المصادر  وذكــرت  سورية.  في  الحرب  تطورات  ضوء  في  الجوالن 
في  باقتضاٍب  أوباما  على  الموضوع  هذا  طرح  نتنياهو  أّن  اإلسرائيلية 
إمكانية  في  كثيًرا  يشك  أنه  إلى  أشار  نتنياهو  وأّن  مداوالتهما،  أثناء 
إعادة توحيد سورية، ما يُوجب تفكيرًا مختلًفا بشأن مستقبل الجوالن. 

ولم يرّد الرئيس أوباما على ما قاله نتنياهو بشأن الجوالن.

نتنياهو وأوباما والجوالن

20

الـــهـــجـــمـــات ضــــد أهــــــــداف فــــي ســــوريــــة خـــالل 
الفترة األخيرة، بخالف السياسة اإلسرائيلية 
املاضية،  السنوات  دأبــت، طــوال  التي  املتبعة 
ــن عـــمـــلـــيـــات إســـرائـــيـــل  عـــلـــى عـــــدم اإلعــــــــالن عــ
ــّد مــحــلــلــون  ــ ــــد عـ ــة. وقـ ــوريــ الــعــســكــريــة فــــي ســ
 نتنياهو وّجه تصريحه هذا 

ّ
إسرائيليون أن
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الــعــام، استثمار  آب« ســاخــر، ويــحــاول هـــذا 
نجاح تجربة يوسف في لبنان.

لــكــن، تــجــربــة »ســتــانــد اب« لـــن تــقــتــِصــر على 
حـــضـــور، بــاســم يـــوســـف، فـــي مــهــرجــان »بــيــت 
الدين« الدولي، فلبنان بدأ يعجُّ بمجموعة من 
دوا أسلوبه، ولو كان هذا 

ّ
الكوميديني الذين قل

الغربّية  البرامج  في  عليه  ًا 
ّ
ُمتعارف األســلــوب 

وخصوصًا األميركّية.
في لبنان، سيقف الكوميدي، عادل كرم، أيضًا 
َم  ليقدِّ بيروت  أعياد  مهرجانات  مسرح  على 
 ســـاخـــرة. تـــّم هـــذا االســتــثــمــار مــن قبل 

ً
أمــســيــة

 
ّ

كل ُيقّدم مساء  الــذي  لكرم،  املهرجان  منظمي 
 MTV ثالثاء برنامج »هيدا حكي« على شاشة

أمسية  قــدم  بعدما  الثانية  ة  لــلــمــرَّ اللبنانية، 
مماثلة العام املاضي، ضمن مهرجانات أعياد 

بيروت أيضًا.
 بــرنــامــج كرم 

ٌ
لــكــن، طــاولــت انــتــقــاداٌت كــثــيــرة

مــنــذ انــطــالقــة الــبــرنــامــج عــــام 2013. وعــلــى 

بيروت ـ ربيع فران

 
ُّ
»ســتــانــد اب« كــومــيــدي، هـــو الــفــن
ــزو املـــحـــطـــات  ــ ــغـ ــ الــــبــــديــــل الـــــــــذي يـ
ــة واملـــســـارح،  ــة الــعــربــيَّ الــتــلــفــزيــونــيَّ
ــة بــديــلــة عن  وذلــــك لــتــقــديــم وجــبــة تــلــفــزيــونــيَّ
نشرات األخبار والقضايا االجتماعّية والفنّية 
وحتى العلمّية في قالب بسيط. لكن، كيف هو 
حال هذا الفن في العالم العربي، وهل التجربة 

في هذا الخصوص ناجحة حقًا؟
اإلعالمي املصري، باسم يوسف، سيقف على 
مــســرح مــهــرجــانــات »بــيــت الـــديـــن« فــي لبنان 
ــدة تــســعــني دقيقة  م بــرنــامــجــًا ســـاخـــرًا ملـ لــيــقــدِّ

مباشرة أمام الناس.
ر إلى 

ُ
 بــاســم يــوســف الــســاخــرة ستحض

ُ
لــغــة

ــك بـــعـــد غـــيـــابـــه أو تــغــيــيــبــه عــن  ــ لـــبـــنـــان، وذلــ
ى 

َ
خف

ُ
ت تعد  لم  ٍة  سياسيَّ ألسباب  التلفزيون 

على أحد، ما جعل الناس تتضامن معه ولو 
إطــاللــة  أيـــة  مــبــاشــرة، وتنتظر  غــيــر  بطريقة 
»بيت  على مهرجان  القائمني  أن  ويبدو  لــه. 
الدين« في لبنان فهموا أصول اللعبة، وذلك 
في محاولة لالستفادة من شعبّية اإلعالمي 
الــســاخــر. فــاألســلــوب الــســاخــر واإليـــحـــاءات 
ــع بــهــا يــوســف، 

ّ
وحـــركـــة الــجــســد الــتــي يــتــمــت

ما  ــذا  وهـ التقليديني،  عــلــى  ينتصر  ه 
ْ
جعلت

ة  القانونيَّ املحاسبة  طريق  عن   
ً
قليال أبعَده 

األقــرب  كل 
ّ

الش بهذا  ه  يتوجَّ ه 
َ
كون النقد،  في 

ــنــــاس، مــعــتــمــدًا عــلــى تــعــابــيــر وجــهــه  إلــــى الــ
بــالــدرجــة األولـــى، وحــركــة الــيــديــن، وأحيانًا، 
ــه، وهــــذا  ــرامـــجـ ــبـ ــــوف أثــــنــــاء تـــقـــديـــمـــه لـ ــوقـ ــ الـ
التوظيف سيأتي بالطبع لصالح املهرجان، 
م طوال سنواته نماذج »ستاند  الذي لم يقدِّ

تم إطالق دمية باربي 
جديدة ذات جسد ممتلئ 

وبدين استجابة للحملة

يعمل بعض الكوميديين 
في المملكة العربية 

السعودية بطريقة سرية

2223
منوعات

الرغم من ذلك، لم تأبه املحطة اللبنانّية لهذه 
ــهــا لــصــالــح الــتــرويــج 

ْ
ــت

َ
ــف

ّ
االنـــتـــقـــادات، بــل وظ

لــهــذا الــبــرنــامــج. هـــذه الــطــريــقــة أبــقــت »هــيــدا 
السلبية  الــفــعــل  ردود  رغــــم  حـــكـــي« صـــامـــدًا 
 املــوجــة 

َّ
ــم مــتــتــالــيــة. عــلــمــا أن لــثــالثــة مـــواسـ

العارمة مــن االنــتــقــادات الــالذعــة، قــد طاولت 
مــهــا كـــرم،  الــبــرنــامــج بــفــعــل املـــــادة الــتــي يــقــدِّ
والــتــي تتحّول مــع الــوقــت إلــى مجموعٍة من 
املواقف أو النكات السخيفة، ويقابلها الناس 
ــردود فــعــل شــاجــبــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  بــ
االجــتــمــاعــي، كــونــهــا تفتقُر ألدنـــى مــقــّومــات 

الفكاهة أو السخرية السوداء الهادفة.
ْب   نفسه، نجد هشام حداد، املتأهِّ

ّ
وعلى الخط

دائمًا ملجابهة زميله، عــادل كــرم، على محطة 
م، هشام حّداد، برنامجًا  LBCI اللبنانّية. يقدِّ
اسم  زمــنــّيــة، ويحمل  ُمــّدتــه ســاعــة  تلفزيونيًا 
ــــون وبـــــــــس«، ويـــكـــيـــل الـــشـــتـــائـــم لــبــعــض  ــهـ ــ »لـ
الــفــنــانــني أو ملـــواقـــف حــصــلــت عــلــى شــاشــات 
أخـــرى مــع زمـــالء لـــه، لــكــن طــريــقــة حـــداد وكــرم 
أهــداف،  أو  إلبــداعــات  وتفتقد  تبدو مستبدة، 
الـــذي يمتلك هدفًا  يــوســف  بــاســم  على عكس 
املقارنة  لــو حاولنا  وذلـــك،  سياسيًا واضــحــًا. 
بــني نمطني مــن »ســتــانــد اب« الــســاخــر، الــذي 

يغزو الشاشات العربية.

علي قنديل
ــان كــومــيــدي مصري، 

ّ
ل وفــن

ّ
قــنــديــل، ممث علي 

بــــدأ حــيــاتــه صــحــفــّيــًا، وانــطــلــق بــعــد ذلــــك من 
ـــ »ســتــانــد اب« كــومــيــدي من  خـــالل عــــروض الـ
Moga Stand- التليفزيوني  الــبــرنــامــج  خــالل 
ــي بــعــض  ــ فـ ـــل 

ّ
ــث ــمـ ــمـ بـــعـــدهـــا كـ لــــيــــشــــاِرك   ،Up

لورشة  يجّهز  قنديل  الكوميدّية.  املسلسالت 
أّول مــؤّســســة  كــومــيــدي، وهـــي  »ســتــانــد اب« 

»الستاند  فــن  على  والــتــدريــب  لتعليم  ثقافّية 
اب« كوميدي في مصر، وذلك بحسب ما ورد 
على صفحته الخاصة على موقع »فيسبوك«. 
ــم اخــتــصــاصــه فـــي الــصــحــافــة، اســتــطــاع  ــ ورغـ
قنديل أن ينجح ويعَمل على تأسيس مدرسة 
الفن الكوميدي الذي رسمه  متخّصصة بهذا 

لنفسه.

عماد فراجين
عماد  الفلسطيني،  الــكــومــيــدي  الــفــنــان  يــقــدم 
ــراجــــني، تــجــربــة جـــديـــدة فــــي  »ســـتـــانـــد اب  فــ
كــومــيــدي« مـــن خـــالل اإلذاعــــــة، مــعــتــمــدًا على 
املــــواقــــف الـــكـــومـــيـــدّيـــة الـــســـاخـــرة لــلــجــمــهــور. 
الكوميديا  عــالــم  فــي   جــديــدة نسبّيًا 

ٌ
تــجــربــة

الــســاخــرة، إذ اعــتــاد الــجــمــهــور عــلــى متابعة 
أو شاشة  املــســرح  الكوميدّية عبر  الــعــروض 
التلفاز، لكن فراجني اختار اإلذاعة في تجربة 

جديدة كليًا.

»ستاند اب« الخليج
في اململكة العربّية السعودّية يسيطُر الخوف 
على بعض املتخّصصني في هذا الفن الجديد 
املــنــتــشــر فـــي لــبــنــان ومـــصـــر واملــــغــــرب بشكل 
ــات كــثــيــرة تــطــاول بــعــض الــذيــن 

ُّ
كــبــيــر. تــحــفــظ

ــه فــي حفالت 
َ
يــلــجــؤون لــهــذا الــفــن، ويــقــّدمــون

السعودية.  الــرقــابــة  عيون  عــن  بعيدة  خاصة 
وقــد وصــل عــدد الذين يمارسون فن »ستاند 
اب« كــومــيــدي فـــي املــمــلــكــة إلــــى ثــالثــني فــــردًا، 
يعمل بعضهم بطريقة سرية أو يستمدُّ دعمًا 
لتقديم وصــالت  اململكة،  فــي  نافذين  قبل  مــن 
نـــاقـــدة تــعــتــمــد عــلــى الــكــومــيــديــا والــســخــريــة. 
ى إن بعضهم يرفض ذكــر اسمه علنًا في 

ّ
حت

الصحافة، إلبــداء رأيه في املسألة. لكن بعض 
»ستاند  ملهنة  واعــد  بمستقبل  ر 

ّ
يبش هـــؤالء، 

اب« في السنوات املقبلة.

المغرب
فــي الــعــام املــاضــي أقــيــم فــي املــغــرب مــهــرجــان 
»ستاند اب » كوميدي تحت عنوان »الفكاهة 
املــديــنــة«، وتضّمن 18 عرضًا فكاهيًا  وتــطــّور 
عــلــى شــكــل »ســـتـــانـــد اب« قـــّدمـــهـــا فــكــاهــيــون 
شباب مــن مــدن مختلفة. وتــبــاروا على ثالث 
جـــوائـــز خـــاصـــة. وكــــان املــغــربــي، جـــاد املــالــح، 
عرض »ستاند اب« كوميدي قبل عامني على 
أعرق  يعدُّ  الــذي  الفرنسي،  »غارنييه”  مسرح 
ــرا بـــاريـــس، وفـــي أول عــرض  ــ مـــســـارح دار أوبـ
ت جميُع 

َ
مــن هــذا الــنــوع على خشبتها. ونــفــذ

فــي غــضــون ساعتني؛ حيث  الــعــرض  بطاقات 
ق من  م املالح عرضه »سان تامبور«، وتطرَّ قدَّ
والنساء،  الــرجــال  االختالفات بني  إلــى  خالله 
ــي املـــغـــرب،  ــة الــــشــــهــــرة، وطـــفـــولـــتـــه فــ ــبـ ــريـ وضـ

ومشاكل الفرنسيني.

حرفةقضية

صحةأزياء

القاهرة ـ محمد كريم

»حبة البركة« بهار تقليدي، استخدمها كثير 
من الشعوب على نطاق واســع إلضافة نكهة 
مميزة إلى الطعام. أما اسم »حبة البركة« فهو 
االسم الذي أطلقه املسلمون على العشبة التي 
تـــعـــّددت أســمــاؤهــا؛ فــهــي الــقــزحــة، الــشــونــيــز، 
ــاز، بــالــكــالــونــجــي األســـــــود، الـــكـــراويـــة  ــيـ شـــونـ
الــــســــوداء، الــكــمــون األســـــود، الــحــبــة الـــســـوداء. 
ويعتبرها كثيرون نباتًا مباركًا يشفي جميع 
األمراض؛ فهي في اعتقادهم شفاء من كل داء.

املتر،  نصف  تتجاوز  ال  قصيرة  عشبة  وهــي 
ــانــــســــون، والــــجــــزء  ــيــ تــنــتــمــي إلــــــى فــصــيــلــة الــ
املــســتــخــدم فــي الــنــبــات هــو الـــبـــذور والــزيــوت 
املــســتــخــرجــة مــنــهــا. وتـــحـــتـــوي الـــثـــمـــرة على 
كبسولة، داخلها بذور بيضاء تتحول ألوانها 
إلــــى األســـــود حـــني تــتــعــرض لـــلـــهـــواء. وتــنــبــت 
ــران والــهــنــد  ــ فـــي مــعــظــم الــبــلــدان الــعــربــيــة وإيــ

شديدات النحولة، في حني أن الحقيقة على 
الحملة  القــت  تــمــامــًا.  الــواقــع، مختلفة  أرض 
قبواًل ورواجًا منذ بدايتها، ما دفع عددًا من 
»إتش أند إم« و»كالفني  الشركات املشهورة، كـ
التي  الطرقية،  إعالناتهما  إلى نشر  كالين«، 
تــســتــعــرض أحــــدث مـــا يــنــتــجــون مـــن مــالبــس 
وخــــطــــوط مــــوضــــة، عـــلـــى أجــــســــاد عـــارضـــات 

مكتنزات بدينات.
غاية  املوضة  لحملة صناع  بآخر،  أو  بشكل 
ربحية، فبعد إطالق التوجه الجديد، ارتفعت 
نسبة مبيعاتهم بشكل ملحوظ، ولكن الرسالة 
الضمنية التي القت قبواًل من الشارع، قرأت 
املالبس  لشركات  محفزًا  باعتبارها  الحركة 
توسيع  إلـــى  تدفعهم  لــربــمــا  الــعــرض،  ودور 
بمجرد  النساء،  إقصاء  عن  والكف  رؤيتهم، 
عدم تناسبهن مع محددات جمالية، يفرضها 
الــقــائــمــون عــلــى الــصــنــاعــة. الــســبــب األخــيــر، 
إلـــى العمل  لــويــس،  دفـــع املــخــرجــة، جيسيكا 
»straight/curve«عـــــــن  بــعــنــوان:  على وثائقي 
ــادة إحــيــاء الــجــســد املــكــتــنــز، الحملة التي  إعــ
الــعــارضــات  واستكملتها  الــشــركــات،  بــدأتــهــا 

باريس ـ كنده يوسف

 حلمها فــي أن 
ّ
اعــتــقــدت، بــاربــي فــيــريــرا، بـــأن

أزيــاء مستحيل، وذلــك نظرًا  تصبح عارضة 
ـــــه وبـــعـــد فـــتـــرة من 

ّ
لــقــوامــهــا املــمــتــلــئ، إال أن

الـــزمـــن، ظــهــرت فــيــريــرا فــي فــيــديــو تــرويــجــي 
ــك لــعــرض  ــ ــان إيــــغــــل«، وذلــ ــكـ ــريـ ــيـ لـــشـــركـــة »أمـ
ــتــــاج الـــجـــديـــد املـــوجـــه لــلــنــســاء، من  خـــط اإلنــ
كــافــة املــقــاســات، ومــن ضمنها الــنــســاء ذوات 
ــوام املــكــتــنــز. الـــشـــركـــة الــســبــاقــة بــإطــالق  ــقــ الــ
حملة ال تقصي النساء املكتنزات، كما يعمد 
عــــادة صــنــاع املــوضــة واملـــســـؤولـــون عــن دور 
الـــعـــرض واألزيـــــــاء، تــوجــهــت مــنــذ عـــام 2014 
لتستقطب كافة النساء من مختلف األحجام 
أنــه ال يمكن تحديد  تأكيدًا على  واملقاسات، 
الــجــمــال األنـــثـــوي بــمــقــاس الــخــصــر فحسب، 
إضـــافـــة إلــــى أن مــجــمــل الـــعـــارضـــات الــالتــي 
املــوضــة،  ملــجــالت  األولـــى  الصفحات  ن 

ْ
يشغل

وباكستان، كما تزرع في كثير من أنحاء آسيا 
ومــنــطــقــة حــــوض الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط. 
ــــواع مــتــعــددة، مــنــهــا الحبة  ولــحــبــة الــبــركــة أنـ
والحبة  الدمشقية  والحبة  الشائعة،  السوداء 
الشرقية. وقد أسهب علماء العرب القدامى في 
وصف فوائد حبة البركة. مثل ابن سينا الذي 
قـــال: »والــشــونــيــز حــريــف مقطع للبلغم جالء 
ويحلل الريح والنفخ وتنقيته بالغة ويوضع 
اللبنية ويــحــل األورام  الــبــثــور  الــخــل على  مــع 
الــقــروح  الــخــل على  البلغمية والــصــلــبــة، ومــع 
الزكام،  املتقرح، وينفع من  البلغمية والجرب 
ــعـــواًل فـــي صــرة  وخـــصـــوصـــًا مــســحــوقــًا ومـــجـ
كــتــان، يطلى عــلــى جبهة مــن بــه صــــداع. وإذا 
نقع في الخل ليلة ثم سحق وأعطي للمريض 
يستنشقه نفع من األوجاع املزمنة في الرأس. 
ــرة، ويـــدر  لــقــتــل الــــديــــدان ولــــو طــــالء عــلــى الـــسـ
بالعسل  ويسقى  أيــامــًا،  استعمل  إذا  الطمث 
ــاء الـــحـــار لــلــحــصــاة فـــي املــثــانــة والــكــلــى«.  ــ واملـ
املوروثة،  الطبية  استخداماتها  إلى  وإضافة 
فقد تعارفت الشعوب الشرقية إضافتها كثيرًا 
شرابًا  يقدم  أصبح  كما  والخبز،  الطعام  إلــى 
مغليًا ومحلًى بالسكر، أو مضافًا إلى الشاي. 
أما أهم محتويات حبة البركة، فهي الزيوت 
ــادن مــثــل الــفــوســفــات  ــعـ الـــطـــيـــارة، وبــعــض املـ
والــفــســفــور والــحــديــد والــكــالــســيــوم. وبعض 
املــواد  و»ب« وبعض  »هـــ«  مثل  الفيتامينات 
الــصــابــونــيــة مــثــل مــركــب مــيــالنــتــني. وبعض 
واملضادة  الهاضمة  واألنزيمات  الهرمونات 

للحموضة.

ت املخرجة 
َ
ث العامالت في مجال املوضة. تحدَّ

ــول فــيــلــمــهــا، الــــــذي ســيــطــلــق  ــ فــــي مــقــابــلــة حـ
ها استقبلت عــددًا من 

ّ
بأن خريف عــام 2016، 

الــعــارضــات والــعــامــلــني فــي خــطــوط اإلنــتــاج 
الــذي  السلبي،  األثـــر  واملــوضــة، للحديث عــن 
دات الــجــمــال الــصــارمــة لــلــشــارع،  نقلته ُمـــحـــدِّ
ــب بــــدوره فــي أمـــــراٍض  جــســدّيــة  والــــذي تــســبَّ
ونفسّية طاولت الكثيرات، إضافة إلى وجوب 
ة النساء، بصرف النظر 

ّ
التوجه باملوضة لكاف

عن أجسادهن سواء أكانت ممتلئة أو نحيلة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اخــــتــــارت مـــجـــالت عــاملــّيــة 
ــل وإيـــبـــونـــي  ــ ــفـــوغ وإيــ ــة، كـ ــاملـــوضـ تـــخـــتـــصُّ بـ
ممتلئات  عــارضــات  إيلوستريتد،  وســبــورت 
القوام على صفحاتها األولــى، إلعــادة إحياء 
ــــذي كــان  فـــكـــرة الــجــســد األنـــثـــوي املــمــتــلــئ، الـ
ســائــدًا فــي ســتــيــنــيــات وســبــيــعــيــنــيــات الــقــرن 
التزمت شركة »فيكتوريا  املنصرم، في حني 
ــة الــصــارمــة،  داتــهــا الــجــمــالــيَّ ســيــكــرت« بــمــحــدِّ
اإلنتاج،  بخطوط  وانتهاًء  بالعارضات  بــدءًا 
مما دفع شركة »لن برانت«، إلى إطالق حملة 
بعنوان: »أنا لست مالكًا«، تسخر من مالئكة 

»فيكتوريا سيكريت« النحيالت.
ظهور باربرا فيراري، بقوامها املكتنز، كحالة 
إطالقة  قابلها  إيــغــل،  لألميريكان  ترويجية 
ــنــــوات مــن  جــــديــــدة لـــدمـــيـــة بــــاربــــي، فــبــعــد ســ
بــاربــي،  الــدمــيــة  االلــتــزام بشكل معني لجسد 
بـــاربـــي  ــام 2016،  ــ الـــشـــركـــة مــطــلــع عـ أطـــلـــقـــت 
الــجــديــدة، لتكون بــدورهــا جــزءًا من  املمتلئة 

الحملة. 

حبة البركة… استخدامات طبيّة متعددةإعادة إحياء جماليات الجسد الممتلئ
حديثًا، تقوم بعض 

شركات إنتاج وصناعة 
المالبس بنقد المحّددات 

الجماليّة الصارمة، التي 
ُتقِصي المرأة المكتنَزة 

ذات الجسد الممتلئ

عمر حمود، أبو 
إسماعيل، صانع آالت 
موسيقية من شرقي 

مخيم جباليا في شمال 
قطاع غزّة، دفعه حبّه 

للموسيقى إلى صناعة 
اآلالت الوترية

أهُمّ محتويات حبّة 
البركة، هي الزّيوت الطيّارة، 

وبعض المعادن مثل 
الفوسفات والفسفور 
والحديد والكالسيوم 
ومضادات الحموضة

غزة ـ عالء الحلو

ــُعــج مــنــجــرة السبعيني، عــمــر حــمــودة )أبــو 
َ
ت

ــرقـــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، شــمــال  ــيـــل(، شـ ــاعـ ــمـ اسـ
قطاع غــزة، بمختلف أصناف وأشــكــال اآلالت 
التي تعكس جمال  املوسيقية يدوية الصنع، 
ــل الـــُحـــب  ــائــ ــارجــــي، وتـــحـــمـــل رســ الـــشـــكـــل الــــخــ
والسالم من داخل املدينة املحاصرة برًا وبحرًا 

وجوًا.
للموسيقى  اسماعيل  أبــو  سن 

ُ
امل النجار  ُحــب 

ــاعـــة اآلالت  ــنـ بـــولـــعـــه بـــصـ ــــالم امـــــتـــــزج  ــســ ــ والــ
املــوســيــقــيــة، وانــعــكــس ذلـــك واضـــحـــًا عــلــى آلــة 
وغيرها  ك 

ُ
والــُبــز والكمنجة  واليرغول  العود، 

بــصــنــاعــتــهــا مــنــذ  ــهـــر  ــتـ ــتــــي اشـ الــ مــــن اآلالت 
وجه  تــفــارق  لــم  الــتــي  االبتسامة  السبعينات. 
مع  حديثه  فــتــرة  طيلة  املجعد  اسماعيل  أبــو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حــمــلــت رســالــة طمأنينة 
سكنت قلب الرجل العاشق، الذي بدأ بالقول: 
»املــوســيــقــى هــي الــلــغــة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
تحمل  فهي  عليها،  تجمع  أن  الشعوب  لكافة 

رسالة سامية، مليئة بالخير والسالم«.
: »تعلمت 

ً
ويصف بداية مشواره العملي، قائال

النجارة عام 1959 في املدرسة الصناعية في 

غزة، وأكملت تعليمي في املدرسة الصناعية 
الــثــانــويــة فـــي مــصــر، وحــصــلــت عــلــى دبــلــوم، 
ــل الخط  الــعــام 1967 للعمل داخـ فــي  وذهــبــت 
األخضر في النجارة وصناعة األثاث املنزلي«.

باملصادفة  تــمــت  املوسيقية  اآلالت  »صــنــاعــة 
بدايته،  اسماعيل  أبو  البحتة«، هكذا يوضح 
مــضــيــفــًا: »كــــان لـــي زمــيــل فـــي املــنــجــرة يجيد 
العزف على العود، وفي إحدى املرات، كان ابنه 
ــده، فــســقــط الطفل  ــ يــتــراقــص عــلــى نــغــمــات والـ
على العود وكسر ضهر اآللــة، في ذلك الوقت 
لـــم يــجــد الـــوالـــد أي شــخــص يــمــكــنــه تصليح 

العود«.
ويــكــمــل حـــديـــثـــه: »بـــعـــد أن يــئــس زمــيــلــي من 
إصــــالح الـــعـــود، أخــبــرنــي بــالــقــصــة، وســألــنــي 
ــه أنــنــي  ــه فــقــلــت لـ ــان بـــمـــقـــدوري إصـــالحـ لـــو كــ
ســأحــاول ذلــك، وقمت بــإصــالحــه، وعــاد جيدًا 
كما كــان، فتفاجأ زميلي وطلب مني صناعة 
لــه أنني مضغوط بالعمل  عــود جــديــد، فقلت 
العمل  لكني ســأفــرغ نفسي بعد  املنجرة،  فــي 
ــذلـــك، وصــنــعــت  لــصــنــاعــتــه، وبــالــفــعــل قــمــت بـ
واحدًا بعد ثمانية شهور من العمل املتقطع«.

ويضيف أبو اسماعيل: »العود الذي صنعته 
في ذلك الوقت حاز على إعجاب زميلي وباقي 

ــودًا جـــديـــدًا، وبـــدأ  أصـــدقـــائـــه، فــطــلــبــوا مــنــي عــ
املـــدن املحتلة  صيتي بــاالتــســاع حــتــى وصـــل 
ــان تـــركـــيـــز أبـــو  ــ ــر”. وكــ ــدود لـــبـــنـــان ومــــصــ ــ ــ وحـ
الوقت في عمله األساسي  ذلــك  إسماعيل في 
ــــدالع انــتــفــاضــة  ــل املــنــجــرة، ولــكــن بــعــد انـ داخــ
األقصى األولى عام 1987، ومنع الفلسطينيني 
 
َ
غ ة، تفرَّ

ّ
من دخول األراضي الفلسطينية املحتل

لصناعة وإصــالح األعــواد واآلالت املوسيقية 
ة.

ّ
غز

 األحداث في ذلك 
َّ
ويشير أبو اسماعيل، إلى أن

رت بشكل كبير على العمل والجدوى 
ّ
الوقت أث

: »كــنــت أعتقد أن األحـــداث ستهدأ 
ً
مــنــه، قــائــال

بعد فترة قليلة، فقمت بصناعِة عدٍد كبير من 
األعــواد داخــل منجرتي املغلقة، لكن استمرار 
ــَب لـــي بـــخـــســـارٍة بــعــد أن قمت  األحــــــداث تــســبَّ

ببيعها بنصف الثمن«.
لكنني كنت أعشق  الــعــزف،  »لــم تكن هوايتي 
صــنــاعــة اآلالت املــوســيــقــيــة وســمــاع الــعــزف«، 
سن أبو إسماعيل، مضيفًا: »األوضاع 

ُ
يقول امل

االقتصادية السيئة في غزة أثرت على عملنا، 
ــن نــتــرك  ــع اإلقــــبــــال، لــكــنــنــا لـ ــراجـ وأدت إلــــى تـ
صناعة وإصالح اآلالت املوسيقية التي تعزف 

دومًا لعموم السالم واالستقرار في العالم«.

تجربة تتلمس خطوات النجاح

)Getty( تزرع في كثير من أنحاء آسيا ومنطقة حوض البحر األبيض المتوسط

يستضيُف مهرجان »بيت الدين« الدولي في لبنان، اإلعالمي الساخر، باسم يوسف، على 
المسرح في أغسطس/ آب المقبل، حيث سيقدم 90 دقيقة كوميدية مباشرة أمام الناس

»ستاند اب«  
العربي

المواجهة بالموسيقى

حكواتي
حسين الماغوط

 من الهواجس 
ً
- حان وقُت الذهاب اآلن، على جميع من يملك ولو قليال

البدء بحزمها جيدًا، والقيام بتحليٍق ُحر من فوق أقرب واٍد متوفر، لن 
خرى من 

ُ
يغيَب عن هذا الحفل سوى ُمختلنَي سيبقوَن على الِضفِة األ

الوادي، ُمستمتعنَي بموسيقى هادئة، سنصل لقمِة السعادة حينها. 
 الُحلم عن ِنهايته، حينها يكون قد احترق 

َ
 بداية

ُ
فِصل

َ
 واحدة ت

ٌ
- لحظة

 تكُوِنِه من جديد، في هذِه 
َ
 فوقُه ُمنتظرًا إعادة

ُ
تمامًا، وصاَر رمادًا تقف

اللحظة تمامًا ستؤمن أنَك ال تمتُّ ِلنفِسَك ِبصلة، أنَت فقط ُمستأجٌر 
جديد سيسكن هذا الجسد ِلفترة....

ُه قبلك، ستسمعها 
َ
ن
َ
- قبٌو َرطب ُجدرانه ممتلئة بنزواِت ُعنف من َسك

 ُيرتل اصطكاَك أسنان من سبقَك وراءه 
َ

 الباب ما زال
ُ

 نهارًا،  ِقفل
ً
ليال

خوفًا عليَك من ارتكاِب نفس الحماقات، هَي نفُسها التي تلَعُبها اآلَن 
ك وتدميرها، بحثًا عن تلَك التي  صُّ

ُ
خ

َ
ِببراعة، ستعتاد صيَد أحالٍم ال ت

قتلك، هذا القبو مليٌء بها.
َ
تنتظرها ِلت

يومًا  باطمئنان  ــَك 
ُ
جــفــن غفا  ما 

ُ
حيث َك 

ُ
ل
ُ
ستنق  

ً
أجــِنــَحــة بــنَي  ستحتاُر 

أثناَء توجه نظرَك ِلألسفل لترى باقي األحالم تحترق ِبُبطء. أو ُعلبة 
تــمَّ تركها هنا  صغيرة ال تحوي ســوى ُحطام ُحلمَك بهذه األجنحة، 

حاول التعّرف على أسهِل طريقٍة ِللتجديِف........
ُ
ِلت

 شيء، فقط أنا 
ِّ

ل
ُ
 باصطياِد كوٍخ خشبيٍّ صغير، فاِرغ من ك

ً
- قمُت مرة

وموسيقى تعلو منه وراِقصة جميلة غيَر مرئية،  لكنها ُهنا ِبوسطه، 
 ِبتوقف املوسيقى. لن تتوقف إذًا.

ّ
لن تتوقف عن الرقص إال

ُه أصبحت مكّبًا ِلذكرى بائسة عن حديٍث ليليٍّ مجنون لم ينته 
َ
ُجدران

 األمور الطائشة التي كنُت أِلقوم بها. 
ِّ

ل
ُ
يومًا، امتأل بك

حاول 
ُ
 ت

ً
لِلها يــدًا واحــدة

َ
 بالسقوط مل

ً
- بــدأت الــجــدران ِبالتشقق ُمــنــذرة

 
ٌّ

 هش
َ
الــكــوخ لــهــا، أدركـــُت حينها أنَّ  الــصــوُر  تــلــَك  تضميَد مــا تسببت 

كمل رسَم هذه األجنحة بسالم. 
ُ
كقطرِة ماٍء بوسِط محرقة، لن يدعني أ

 هدَمُه وحرِق بقاياه.
ُ

حاول
ُ
- سأ

- »ِبجميِع األحوال، لم أكن ِبحاجِة هذا الكوخ، أستطيُع ِبناَء كوٍخ أصلب، 
 ُبحيرٍة هادئة بعيدٍة عن ضجيِج الكوكِب 

َ
ِبمكاٍن أفضل، قد أختاُر ِضفة
فَسُه يوميًا«.

َ
مل الذي ُيعيُد ن

ُ
امل

- عدُت ِللقبِو ِبُرفقِة الراِقصة ثملنِي ِبرماِد الكوخ واملوسيقى التي كانت 
 باألحالِم التي ما زالت 

ُ
حِدق

ُ
تتناثر منه، بقيُت لفترٍة كافيٍة مَن السأم أ

القبو مكاٌن  ِبمكاٍن أفضل،  بِه   
ُّ
حــط

ُ
أ آخــَر  ٍم 

ُ
ُحل فسها، عليَّ اصطياُد 

َ
ن

.. 
ً
كوُث بِه ُمطوال

ُ
مؤقت ال أستطيُع امل

َص من دوِن موسيقى لشوقها، فقط دويُّ 
ُ
رق

َ
- الراقصة اضطرت أِلن ت

درٍة هائلة ترِك على 
ُ
 من يحاول التشبث بها ِبق

َّ
ل

ُ
األحالِم التي مألت ك

راِقب بحذر.
ُ
 ت

ً
ما ُيعصروَن أُعنيهم لتبقى مفتوحة

قــارب، ثقبته، لوحة،   .. بــدأُت بالصيد، اصطدُت كوخًا آخــر، حرقته   -
مًا لن أقوم 

ُ
 ُحل

َ
ها … لم أجد ما يأخذني ملكاٍن أستطيُع ِبِه أن أبدأ

ُ
مزقت

ِبإيذائه...
 

َّ
- حلٌم يتَبُعُه آخر، إما رماٌد أو كومة ُحطاٍم، القبو اختفى وسدِيم حل
مكانُه، استطعُت أن أتكَئ عليه ُمستمتعًا باملوسيقا الهاِدئة والرقصة 
الجميلة، مشهد أن يبدأ الجميَع بالذهاِب وإفــراِغ الكوكب من األشياء 

املؤذية فيه جيد جدًا..
 ُيغطيني مع الراقصة التي 

َ
- استيقظُت بزاويِة القبو، رماُد الكوِخ ما زال

 جميَع األحالم التي 
ً
 الهاِدئة عصفْت بنا قاِتلة

ُ
لم تتوقف بعد، البحيرة

 إلى األعلى.
ً
كانت تطفو ُمبتعدة

جدران

فنون وكوكتيل
االثنين 25 أبريل / نيسان 2016 م   18 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 602  السنة الثانيةاالثنين 25 أبريل / نيسان 2016 م   18 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 602  السنة الثانية

Monday 25th April 2016 Monday 25th April 2016

)Getty( باسم يوسف)LBCI( »عادل كرم في برنامج »هيدا حكي

)Getty( ال يمكن قياس الجمال األنثوي بحجم الخصر

تعلّم النجارة عام 1959 في المدرسة الصناعية في غزة )عبد الحكيم أبو رياش( صناعة العود تحمل رسالة حب وسالم 

تؤثر األوضاع االقتصادية السيئة في غزة 
على عمله

)Getty( البحر المتوسط



زيــورخ  فــي  فــي »مقهى فولتير«  دادا  حــركــة 
ــانــــي  ــرومــ ــر الــ ــاعــ الــــســــويــــســــريــــة. صــــــاغ الــــشــ
ــزارا - الــــذي هـــرب مـــن التجنبد  ــ تــريــســتــان تـ
اإللـــــزامـــــي فــــي بـــلـــده لــيــلــجــأ إلـــــى ســويــســرا 
املحايدة في الحرب - مع الشاعر والفيلسوف 
ــي هــــوغــــو بـــــال بــــيــــان تـــأســـيـــس هـــذه  ــ ــانـ ــ األملـ
ــم يـــدركـــا وقــتــهــا أن  الــحــركــة اإلشـــكـــالـــيـــة، ولــ
ــا وأميركا  أوروبـ فــي  الحركة ســوف تتوّسع 
وأنها سوف تستقطب أهم األدباء والفنانني 
ــيـــل  إرنــــســــت وهــــانــــز أرب ومـــارسـ كـــمـــاكـــس 
دوشــامــب ومــان راي وجـــورج غــروز وكــورت 

شويترز وغيرهم. 
ولــكــن مـــا هـــي الــــــدادا؟ هـــل هـــي فـــن؟ فلسفة؟ 
حـــركـــة ســيــاســيــة؟ ديــنــيــة؟ هـــل هـــي أســلــوب 
حــيــاة أم هــي ال شـــيء؟ لــقــد قــامــت الــدادائــيــة 
ضد الفن املكّرس التقليدي، كما أنها حاربت 
ُبــعــده االجتماعي وتــحــّرره  الــفــن  لكي تمنح 

من سلطة البرجوازية. 
ج والتجميع 

ّ
وّســع الــدادائــيــون تقنية الــكــوال

مفهومًا  لتصبح  التكعيبية  من  املستوحاة 
ــتــــعــــّددة مــــن الـــتـــعـــبـــيـــر، ال  ــااًل مــ ــ ــكـ ــ يــشــمــل أشـ
ــا تــتــعــداهــا  ــمــ ــلــــوحــــة« وإنــ تــقــتــصــر عـــلـــى »الــ
لكي تــطــاول الشعر كما فعل تـــزارا حــني قام 
بقص قصاصات ورقية تحوي على كلمات 
وعـــبـــارات مــن مــقــاالت صــحــافــيــة، ووضعها 
ثــم تركها تتناثر  ــهــا جــيــدًا 

ّ
فــي كيس وخــض

على طاولة ليعود ويرتبها بشكٍل اعتباطي 
لتنشأ قصيدة كوالج من نظم الُصدفة. 

التعبير  العديد من أشكال  الدادائية  طــّورت 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــثــل  ــر ابـــتـــكـــارًا فــــي الــ ــثــ األكــ

ــيـــد«، كــمــا فـــي أعـــمـــال دوشـــامـــب  ــريــــدي مـ »الــ
و»الــــفــــوتــــومــــونــــتــــاج« الــــظــــاهــــرة فــــي أعـــمـــال 
ــــى االســــتــــخــــدام الــفــنــي  ــــان راي، إضــــافــــة إلـ مـ
لــلــتــصــويــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي والـــفـــوتـــوغـــرافـــي. 
كـــمـــا تــــأثــــرت بـــظـــهـــور مـــــــدارس فــنــيــة أخــــرى 
الجديدة،  األميركية  والدادائية  كالسريالية 
حيث يظهر تأثير كــورت شويترز، مؤّسس 
حركة »Merz« والذي يجّسد الخط الفرداني 
والـــفـــوضـــوي، فـــي حـــركـــة دادا، عــلــى أعــمــال 
الــفــنــانــني األمـــيـــركـــيـــني وخـــصـــوصـــًا روبــــرت 

روشنبرغ. 
روح »األناركية« أو الالسلطوية الفوضوية 
موجودة في كل اإلنتاجات الدادائية األدبية 
والفنية واملنشورات النظرية، كما في البيان 
العصب األساسي  تـــزارا،  ألقاه  الــذي  األخير 
في الدادائية، نهاية عام 1921، معلنًا نهاية 
 طــريــقــهــا وهــي 

ّ
هـــذه الــحــركــة »إن دادا تــشــق

ماضية ال في التوّسع ولكن من أجل تخريب 
أو مجٍد  إلــى نتيجٍة  ذاتــهــا، وهــي ال تسعى 
الكفاح  ت نهائيًا عن 

ّ
أو حتى فائدة. فقد كف

ألنــهــا تـــدرك أن ذلــك ال يــخــدم غــرضــًا مــا. لقد 
عــّبــرت دادا عــن حــالــتــنــا الــذهــنــيــة الــســاخــرة 
وكانت للرافضني من أمثالنا نقطة االرتكاز 
بني نعم وال، وألن دادا كانت ال تؤمن بشيء 

حتى بمبادئها فإني أعلن نهايتها اليوم«.
اســتــطــاعــت الــدادائــيــة، خـــالل نشاطها الــذي 
اســـتـــمـــر لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، نـــشـــر أفـــكـــارهـــا 

باريس ـ محمد عمران

ــام عــلــى  ــ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور مــــئــــة عـ
نـــشـــأة حـــركـــة الـــدادائـــيـــة أو الــــــدادا، 
العربي  العالم  مــرة في  - ألول  أقيم 
- مــعــرض اســتــعــادي فــي »مــتــحــف ســرســق« 
فــي بــيــروت فــي آذار/ مـــارس املــاضــي. حمل 
املــعــرض عــنــوان »الـــدادائـــيـــة الــكــونــيــة، مــوت 
الفن، تعيش الدادائية« ونظمه السويسرّيان 
جــــوري شــتــايــنــر وســتــيــفــان تــزفــايــفــل، حيث 
ضّم أعمال أشهر الفنانني الدادائيني، إضافة 
إلى املنشورات والنصوص األدبية والوثائق 
ص مسار هذه الحركة. 

ّ
التاريخية التي تلخ

ــيـــة كــــرد فــعــل عــلــى الــحــرب  تــأّســســت الـــدادائـ
فــبــرايــر 1916  األولــــى. ففي شــبــاط/  العاملية 
انطالقة  ليعلنوا  وفــنــانــون  مثقفون  تجّمع 

باسم النبريص

الحياة على الكوكب ـ يفّكر بيدرو ـ كالحياة 
على شاطئ برشلونة: ما تراه اليوم لن تراه 
ــدًا. كــل هــــؤالء ســيــذهــبــون ويــأتــي غــيــرهــم.  غــ
ليأتي  وذكــريــاتــهــم،  بقصصهم  ســيــذهــبــون 

غيرهم بقصصه وذكرياته أيضًا.
ـ يتوّسع بيدرو  الكوكب  الحياة على  هكذا. 
ـ كـــالـــحـــيـــاة فــــي أي مـــْعـــلـــم كــبــيــر بــاملــديــنــة. 
كالحياة في الرمبال أو باسيج دي غراسيا 
تأتي  أفــــواج  فــامــيــلــيــا.  أو كنيسة ســـاغـــرادا 
ــذهــــب. والــثــابــت  ــذهــــب. أمــــــواج تـــأتـــي وتــ وتــ
الــوحــيــد هــو الــجــمــاد: الــبــاب أو الــحــائــط أو 
الشراع. وحتى  أو فندق  البحر  أو  األسفلت 
الـــجـــمـــادات ـ يــســتــغــوط بـــيـــدرو ـ حــتــى هــذه 
ها 

ُ
تتبّدل وتتغّير. إنما ـ يتعّمق بيدرو ـ تبّدل

وتــغــّيــُرهــا أبــطــأ وأقـــل مــأســاويــة مما يفعله 
الــزمــن بــاألحــيــاء. عندما يصل بــيــدرو لهذه 
ـــالصـــات يــنــبــســط، ويــغــبــط نــفــســه على 

ُ
الـــخ

التوفيق، فيأخذ جرعة إضافية من الزجاجة 
املختومة التي وجدها على الشارع. ال شك 
 ممن يتصّيفون على الشاطئ اآلن، 

ً
أن ندرة

 حــتــى لــو كثرت 
ً
يــفــّكــرون مــثــل بــيــدرو. نــــدرة

الــــزجــــاجــــاُت حــولــهــم وبــــني أقـــدامـــهـــم. إنــهــم 
يرون عري األجساد ويعمون عن رؤية ُعري 
بيدرو  فجواب   ،

ً
تعليال يسأل  ومــن  املصير. 

جــاهــز: إنــهــم يــخــافــون املــــوت. يــرتــعــبــون لو 
فــي عرائهم  فــكــروا خمس دقــائــق متواصلة 
الكامل حينما تجيء تلك اللحظة. عند هذا 
نافضًا بعض  ويقوم  بيدرو،  يتوقف  الحّد، 

التراب عن أنفه الطويل، لينزل املاء.
ــــع. ال يــذهــب  ــــرجـ ــق قــلــيــلــة ويـ ــائــ يــغــطــس دقــ
لنافورة املاء العذب، بل يتمّدد على مفرشه، 
بــجــوار الــفــتــيــات اإلنــجــلــيــزيــات، ويــغــفــو. في 
الــــواقــــع، هـــو غــيــر غــــاف. هـــو بــوعــيــه تــمــامــًا، 
لشقشقة  لُينصت  الغفو،  تمثيل  يحب  لكنه 
هـــؤالء الــفــتــيــات املــرحــة والــرقــيــقــة. آه يــا أبــي 
ــنــي أزرع 

َ
رودريــــــِغــــــث! يـــفـــّكـــر بــــيــــدرو. عــلــمــت

الدادائية 
كوالج ضد الحرب

يتأمله وهو 
يذوب كنقطة، 

ويغفو. يستيقط 
ويتذّكر، بيّسوا. يستيقظ 

ويتذّكر رودريِغث 
ولويسا. غرناطَة الجبِل 

البعيد. تلك الطفولة 
وذلك الشباب

لم تكن الدادائية 
اتجاهًا بارزًا لدى الفنانين 
العرب. لكن باعتبارها رد 

فعل فنانين مهاجرين 
ضد الحرب العالمية 

األولى، هل تنشأ حركة 
مشابهة في ظل موسم 

اللجوء الحالي؟

لماذا أنا في هذه 
المدينة؟ هذه البناية 

تحبسني، وكذلك 
قفص الطابوق هذا. 

آه أيها الباب الخشبي، 
أرجوك دعني أخرج، 

حرّرني من السلسلة 
الذهبية

انغالقك على روحك جعل روحي طبعة ثانية غير مزيدة

ال أملك نافذة ألجلس جانبًا وأنتحب

لحظة معلّقة في تاريخ الفن

عبّرت عن حالة ذهنية 
ساخرة ولم تؤمن حتى 

بمبادئها

ال شك أن ندرًة ممن 
يتصيّفون على الشاطئ 

اآلن، يفكرون مثل بيدرو

هل تعرف فتيات 
مدينتك أن لون السماء 
البنفسجي يعني األلم؟

اللجوء واالحتجاج على 
الحرب ال يكفيان لتأسيس 

حركة مشابهة تعني  »ال  اعتباطي  بشكل  القاموس  من  اختيرت  التي  »دادا«  لفظة 
شيئًا على اإلطالق« بوصف تريستان تزارا. ولكن بحسب هوغو بال فإن 
»دادا« في الرومانية تعني »نعم، 
دمية  تعني  وبالفرنسية  نعم« 
الطريقة  تعبّر  قد  الهزاز.  الحصان 
جوهر  عن  االســم  بها  اختير  التي 
الكلمة  ــة  داللـ مــن  أكــثــر  ــدادا  ــ ال
الدادائية،  سعت  فلقد  ذاتــهــا، 
من  غيرها  عن  يميّزها  ما  وهذا 
ــذاك،  آن الناشئة  الفنية  الحركات 
العالقات  مفهوم  عن  للتخلي 

السببية في التعبير.

لفظة اعتباطية من القاموس
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مئوية

يوميات

قصيدة

معارض

الـــجـــمـــالـــيـــة واألدبـــــيـــــة والـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل 
ــاع فــــي بــرلــني  ــبــ ســـريـــع وأن يــصــبــح لـــهـــا أتــ
ونـــيـــويـــورك وبــــاريــــس وطـــوكـــيـــو. قـــد يــكــون 
الـــجـــانـــب الــتــبــشــيــري املـــرتـــكـــز عـــلـــى مــفــهــوم 
»الــبــروبــاغــانــدا« أو الــدعــايــة اإلعــالمــيــة من 
جـــرائـــد ومـــحـــاضـــرات ونـــشـــر الــبــيــانــات إلــى 
ــد أســـبـــاب  ــ ــاهــــرات واملــــنــــاظــــرات هــــو أحـ املــــظــ
هـــذا االنــتــشــار الــواســع بــال شـــك، إلـــى جانب 
أنــهــا نــشــأت احــتــجــاجــًا عــلــى الـــحـــرب وكـــرد 
فعل على الــفــن الــســائــد فــي ذلــك الــوقــت. لقد 
سعت الدادائية إلى إلغاء الحواجز بني الفن 

والحياة. 
قد يكون تأثير الدادائية محدودًا في عاملنا 

ــل، وأرعــــــــاه  ــبــ ــجــ ــي مـــصـــاطـــب الــ ــ الــــزيــــتــــون فـ
كنت  لو  كثيرة.  أشياء  مني  ففلتت  وأقطفه، 
أبــدع.  هــذا  اللذيذ  استرخائي  لكان  أعرفها، 
ــــدرو. نــزعــتــك  ــيـ ــ ــا! يــفــكــر بـ ــسـ ــويـ ــا أمـــــي لـ آه يــ
االنــعــزالــيــة، أصــابــتــنــي بـــالـــعـــدوى. انــغــالقــك 
ثانية غير  على روحـــك، جعل روحـــي طبعة 
مزيدة وال منقحة! ما علينا. ينصت بيدرو 
وتي من انتباه وتركيز، وينبسط 

ُ
بجميع ما أ

ع وليست صاخبة 
ْ
 رصينة الوق

ّ
أكثر. لغتهن

كلغتنا. ثم إن الكحول اشتغلت.
يشعر بيدرو بنشوة تتهادى في عروقه مثل 
ثــم يغفو، ويطلق  كــرمــة.  حفيف مــالك تحت 

بعض األصوات.
يقمن  يفهم.  فال   ،

ّ
ضحكاتهن على  يستيقظ 

مــن حــولــه ويــذهــن. يــقــول: ســيــأتــي غيرهن. 
سيأتي ال بد!

بــيــدرو، هي  ولتكن جلستك العابرة هــذه يا 
الــثــابــت املـــؤقـــت لــهــذه الــرقــعــة مـــن الــشــاطــئ. 
ثــم يــغــفــو. يستيقظ بــعــد ربـــع ســاعــة، فيجد 
صـــبـــايـــا مــــن روســــيــــا بـــــجـــــواره. أي بــيــاض 
 
ّ
الــيــابــانــيــات! يسمع لغتهن كــبــيــاض  نــاصــع 

ويحدق  املــظــلــة،  تحت  الثقيلة  بفونيماتها 
يعبر عصفور صغير  الضاوية.  السماء  في 

أسود الجناح على بعد.
يتأمله وهو يذوب كنقطة، ويغفو. يستيقط 
ويتذّكر، بيّسوا. يستيقظ ويتذّكر رودريِغث 
 الجبِل البعيد. تلك الطفولة 

َ
ولويسا. غرناطة

مني 
ّ
اعُبر وعل القاسي.  ِجّد 

ُ
امل الشباب  وذلــك 

الــعــبــور، اعــبــر وعــلــمــنــي، اعــبــر حــتــى ُيلحس 
امللح الخفيف ِمن على الشفة العليا.

العربي مقارنة بتأثيرات حركات واتجاهات 
فنية أخرى وافدة من الغرب. ومن املؤّكد أن 
في  والتجميع  كالكوالج  تقنيات  استخدام 
الـــعـــرب ال يجعلها  الــفــنــانــني  أعـــمـــال بــعــض 

تنتمي، فكريًا ومفاهميًا، للدادائية.  
العالم  طاولت  التي  الواسعة  الهجرة  ورغــم 
لــالنــتــفــاضــات  نــتــيــجــة  مـــنـــذ 2011  الـــعـــربـــي 
حــروٍب  إلــى  بعضها  استحال  التي  العربية 
الفنانني  من  العديد  إثرها  وتجّمع  طاحنة، 
فـــي بــــالد الــلــجــوء إال أنــنــا لـــم نــشــهــد نــشــوء 
- عــلــى األقـــــل حــتــى اآلن - حـــركـــات مــمــاثــلــة 
على  واالحتجاج  اللجوء  فشرطا  للدادائية. 
حركة  لتأسيس  يكفيان  ال  والعنف  الــحــرب 
مشابهة ذات طابع عربي. لكن علينا أال ننكر 
أن الفترة املاضية شهدت معارض جماعية 
وتظاهرات ثقافية تمركز معظمها في بالد 
فـــي تسليط  لــهــا دور كــبــيــر  املـــهـــجـــر، وكـــــان 
فتها 

ّ
الضوء على املأساة اإلنسانية التي خل

الـــحـــروب، غــيــر أن التعبير عــن هــذه  ــوارث  كــ
األحداث العنيفة ال يزال، بشكٍل عام، في طور 

التقليدي واملباشر. 
لــيــس املــطــلــوب أن ُيــنــتــج الــفــنــانــون الــعــرب 
ــة  ــيـ ــدادائـ ــالـ ــرون حـــركـــة فـــوضـــويـــة كـ ــاجــ ــهــ املــ
فــالــتــراكــم املــعــرفــي والــثــقــافــي فــي أوروبـــــا ال 
يشبه نظيره في عاملنا العربي، ولكن عليهم، 
ــا، ضــمــن شــرطــهــم الــجــديــد أن يــعــيــدوا  ــمـ ربـ

النظر في مفهوم ودور الفن اليوم.

تصويب

محمود منير

ــون وســيــنــمــائــيــون  ــ ــيـ ــ ــَبـــق روائـ سـ
تــجــارب الــعــلــمــاء فــي تــخــّيــل واقــع 
جــديــد وغـــريـــب مــعــا. اخــتــراعــات 
أعمالهم،  في  ظهرت  واكتشافات 
لكن  إلــى حقيقة الحقا،  وتحّولت 
رون به 

ّ
أحدًا لم يتصّور أن ما يبش

قد ينقلب ضدهم ذات يوم. 
غير  الشبكة  هـــذه  تــطــّورت  كلما 
ــتـــي تــســمــى »إنـــتـــرنـــت  ــيـــة، الـ املـــرئـ
األشــــــــــيــــــــــاء«، وتـــــــــراَبـــــــــط الـــبـــشـــر 
ــع بــأجــهــزة  ــلـ ــيــــوانــــات والـــسـ ــــحــ وال
ــاعـــف جــْمــعــهــا  حـــّســـاســـة، وتـــضـ
ــات، وتــــحــــّســــن مــســتــوى  ــانـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ
القرار،  اتخاذ  معالجتها من أجل 
اإلنــــســــان ســيــتــضــاءل  فــــإن دور 
أن  مــن  اآللــة  تّمكنت  إذا  ويختفي 
تـــقـــوم بــــــــأدواره املــتــبــقــيــة ومــنــهــا 

إصالح ذاتها بذاتها!
ــتــكــنــولــوجــيــا ســـتـــديـــر حــيــاتــنــا  ال
اليومية قريبا؛ شركات السيارات 
البيع  تتابع أعطال َمركباتها بعد 
قـــبـــل أن يــفــطــن لـــهـــا ســائــقــوهــا، 
مرضاها  تتفقد  واملستشفيات 
م 

ّ
ونتحك العلل،  تغزوهم  أن  قبل 

بمنازلنا عن بعد، وتعمل املصانع 
تفوق  بفعاليٍة  نفسها  تلقاء  مــن 
اإلنسانية  الـــذاكـــرة  الــبــشــر.  إدارة 
تواصل موتها البطيء، فال فائدة 
ــــر عـــمـــلـــيـــات نــمــارســهــا 

ّ
مــــن تــــذك

 الــتــقــنــيــات 
ّ

ــل يـــومـــيـــا بـــعـــد أن تـــحـ
نا، وسنفقد أغلب انفعاالتنا 

ّ
محل

ودهــــشــــتــــنــــا. وحـــيـــنـــهـــا يــصــبــح 
ــدوى األدب  الــســؤال ملحا عــن جـ
والفن، فلن تجد القصائد متذوقا 
ــرأة الــتــي تبكي  لــهــا، وســتــغــيــب املــ
ــيــــر لــفــيــلــٍم،  تــــأثــــرًا بــاملــشــهــد األخــ
الذي يطير عند استماعه  والفتى 

ره بحبيبته!
ّ
إلى مقطوعة تذك

اللصيقة  ورقــابــتــهــا  ــــة  اآلل هيمنة 
ــّز ذاكــــــــــرة مـــبـــدعـــن  ــفــ ــا تــــحــ ــ ــمـ ــ ربـ
اســتــثــنــائــيــن عــلــى مـــقـــاومـــة هــذا 
 
ً
ــنــتــج أشـــكـــاال االســــتــــالب، الـــــذي ُي
جديدة من التوّحش واالستبداد.

اعبر وعلّمني العبور

هناك غيوم في حنجرتي

آني كوركدجيان في »غاليري بوشهري«  اللبنانية  الفنانة  اليوم، معرض  ينطلق، 
الحرب  مفردات   )1972( الفنانة  أعمال  تتناول  ما  عادة  الكويتية.  العاصمة  في 
األهلية، حيث تحضر بيروت والنساء اللواتي يعشن في قطيعة مع المدينة في 

معظم أعمالها السابقة، والتي يبدو هذا المعرض امتدادًا لها.

مينا  المغربية  الفنانة  معرض  اليوم،  باريس،  في  بيلشاس   55 غاليري  في  يفتتح 
الحارة  األلــوان  فيها  توظف  التي  أعمالها  من  مجموعة  تقّدم  حيث  البقالي، 
وتعتمد فيها على تقنية الكوالج باعتبارها »طريقة لتحوير عناصر الواقع بحيث 

تروي نفس األشياء حكاية أخرى«، كما جاء في كلمة الفنانة لتقديم المعرض.

انطلق منذ يومين، ويتواصل حتى السادس من الشهر المقبل، معرض ارتقاءات 
طوليّة في »دارة الفنون« في عّمان، وهو نتاج ورشة عمل »تخطيط قصص 
ووجهات«، أدارتها الفنانة التركية جانسو تشاكار بمشاركة عدد من المتعاونين 
أبو  وربى  قادر  وهيفاء  المفتي  جان  منهم  ومعماريين،  والجئين  طلبة  من 

شوشة وبريتاني بارينو وماجد النعيمي.

كيخوتي  دون  من  عــام:   400 معرض  طنجة،  في  ثربانتس«  »معهد  يقيم 
ثربانتس.  اإلسباني  الكاتب  لرحيل  الرابعة  بالمئوية  االحتفاالت  ضمن  العالم،  إلى 
الجاري، ويضّم  الشهر  نهاية  أبريل ويتواصل حتى  نيسان/  المعرض في 23  افتتح 

مجموعة من الملصقات التي صّممها فنانون إسبان ألهمتهم عوالم ثربانتس.

أنيس الحق

القمر  ملـــاذا يطفو  لــيــلــة،  انــتــحــبــُت ذات   -1
على املاء؟ جسد البحر املالح

أضاع قطرات دموعي. انظْر، أنت بحاجة 
إلى سمائك

نافذة  ال  ألن  البكاء  يمكنني  ال  لتنتحب. 
لي، من أين يمكنني الحصول 

على جهاز تهوية في هذا البيت املائي؟
مني دروس البكاء؟ السماء اليوم 

ّ
ملاذا تعل

ملّبدة بالغيوم
والبحر مصاب بالقلق.

إلــى فتيات املحار! كم هن سعيدات  انظر 
رن في 

ّ
بما وف

األرحـــــام. إنــهــن أشــبــه بــطــحــالــب خــضــراء، 
متعة طافية!

لــو يظهر الــقــمــر الــلــيــلــة! لــو يــرتــجــف املــاء 
مثل 

أجفان فتاة!
لولؤة روحي ملح البحر، هناك غيوم

في حنجرتي.
ــلــــس جـــانـــبـــًا،  ــلــــك نــــافــــذة ألجــ ــكــــن ال أمــ ولــ

ألنتحب.

2ً- هي مزحة؛ انظْر، لدّي ثديان، ولكن إن 
ألقيَت شبكة

في املاء لن تحصل إال على قشور سمكة. 
ال أملك رئة في 

جسدي، بل خيشومًا بداًل من ذلك، وعاملًا 
مائيًا.

يــقــتــرب مــنــي كــثــيــر مـــن الــشــبــان الــصــغــار 
يدفعهم ماء الجسد الجديد، 

وأعترف أنه خطأي.
 جسدي ليجف تحت ضوء القمر، 

ُ
أعــرض

مالك الحزين املحاصر 
ال يحظى بــشــيء تــحــت ســرتــي. ال وجــود 

لزناٍة على األرض مثل هؤالء ليناموا 
مـــع ســمــكــة. يــتــبــدد تــمــامــًا غــضــب أســنــان 
وأظـــافـــر الــشــبــان املــخــفــقــني. لــم يـــأت حتى 

صبية األسماك
ــة الـــبـــشـــر  ــ ــحــ ــ ــم اشـــــتـــــّمـــــوا رائــ ــ ــهـ ــ ــا ألنـ ــ ــمـ ــ ربـ

وأصابهم الخوف.
الـــخـــوف؟ بـــل الـــرعـــب! دُم األســـمـــاك أحــمــر 

أيضًا، ولكننا لم نلتق سوية.
تـــحـــت الـــقـــمـــر ســمــعــت الــــيــــوم: بـــعـــض مــن 
ــكــــون. ومــــن  ــنــــس يــــضــــحــ مـــخـــتـــلـــطـــي الــــجــ

ضحكاتهم 
تنبثق الدموع.

فاحتفظُت بعظمة في جناحي لتزّين أي 
فتاة من فتياتك 

شعرها بهذه العظمة ذات يوم.

4- خالل نافذة قصر الحجر ُيشاهد القمر 
في السماء

وفي هذه الليلة هنالك مدٌّ عاٍل يرتفع في 
البحر

عــلــى وجـــه الــقــمــر تــتــنــاثــر رغــــوة األمــــواج، 
تالل  قمم  فــوق  يتراكضن  السمك  فتيات 

األمواج
أسماك  أســنــان  متناسيات  متضاحكات، 

القرش.

واملاُء ال تقّيده سالسل من أي نوع
ملــــاذا أنـــا فـــي هـــذه املــديــنــة؟ هـــذه الــبــنــايــة 

تحبسني، وكذلك قفص الطابوق هذا.
آه أيــهــا الـــبـــاب الــخــشــبــي، أرجـــــوك دعــنــي 

أخرج، حّررني
من السلسلة الذهبية

ــــراش الــحــلــيــبــي األبـــيـــض  ــفـ ــ  هـــــذا الـ
ٌ
ثـــمـــني

الناعم، ولكن هذا ليس فراشًا من ماء.
فنية املهد بال فائدة، ال تطاق.

املـــرجـــان والــقــواقــع فــي خــزانــة الــعــرض ال 
مشكلة لديها من أي نوع

الزجاجي  الحوض  في  امللونة  واألسماك 
تضحك، ال تمتلك 

أي ذاكرة
في عينّي ملح،

ال أستطيع نسيان غرفة املاء وألعاب املاء 
وموسيقى املاء

والطفولة. لو جّمعُت كل دموعي لتالشى 
هذا البيت. 

)ترجمة عن اإلنجليزية: محمد األسعد(

3- رويــــَت لــي ذات يـــوم حــكــايــات املــديــنــة. 
ولزمن طويل حّدقُت باألفق 

حيث تأتلق أضواء املساء.
راقبُت العربات املهيبة تعبر حاملة امللح 

وأحببُت سماع 
الحكايات عن فتياتك. لديهن شعر طويل 

تزّينه 
عظام األسماك.

وذات يــوم، والبحر هــادئ، راقبت وجهي 
على مرآة املياه، محّدقة

بصورتي، إلى أن جاءت موجة لتكسرها.
يـــا لــســعــادة فــتــيــات املـــديـــنـــة! صـــورهـــن ال 

تتكّسر أبدًا. ضوء املساء األصفر
يسقط على مباني املدينة، وتبدأ فتياتك

ــن.. أنــــظــــر إلـــى  ــ ــكـ ــ بــتــمــشــيــط شـــعـــرهـــن. ولـ
البحر، هنا 

األمسيات غارقة في الوحدة.
تتكّسر الصور. هل تعرف فتيات مدينتك 

أن لون السماء البنفسجي يعني األلم؟
حكايات املدينة بالغة العذوبة، وذات يوم 

رويت لي حكاية املدينة،
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»عجلة دراجة هوائية« لدى عرضها في لندن، مارسيل دوشامب )تصوير: دان كيتوود(

»أفكار راقصة«، نديم كرم، 80 × 135 سم، )2010(

زينة عاصي، مواد مختلطة وكوالج على قماش، 110 × 133سم، )2010(

ذاكرٌة مقاومة
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رياضة

تتجه األنظار 
اليوم في قطر 
إلى استاد جاسم 
بن حمد بنادي 
السد، حيث تدور 
قمة مباريات 
الدور نصف 
النهائي لكأس 
قطر 2016، 
والتي ستجمع 
بين نادي السد 
ونادي الجيش.
مواجهة 
يعتبرها البعض 
نهائيًا مبكرًا بين 
ثنائي من أبرز 
األندية القطرية، 
ولذلك يصعب 
على أي متابع 
التوقع بنتيجة 
اإلثارة والتشويق في مواجهات السد والجيش )Getty(اللقاء.

نهائي قبل األوان

 مدافع فريق برشلونة اإلسباني، جيرارد 
َّ
شن

بيكيه، ُهجوما الذعا على صحيفة »إيه.
بي.سي« اإلسبانية، وذلك بسبب تقرير نشرته 
عبر موقعها، ادعت فيه أن املدافع اإلسباني قد 

أبعد إحدى الكرات بيده من على خط املرمى 
خالل املواجهة التي جمعت فريقه أمام ضيفه 

سبورتينغ خيخون.  وكتب بيكيه تغريدة على 
حسابه الشخصي »تويتر« قال فيها: »كيف 

يمكنك التعامل مع مثل هؤالء؟ إنه ألمر مخٍز«.

امتدح الفرنسي املعتزل تيري هنري، في عموده 
الذي يكتبه في جريدة »ذا صن« البريطانية، 

كريستيانو رونالدو. وكتب هنري »مانشستر 
سيتي يمكنه أن يفعل كل ما في وسعه حتى 

يضمن مراقبة كريستيانو رونالدو، ولكن إذا قرر 
فجأة أن يسجل هدفا من على ُبعد أكثر من 30 
مترا، فال يمكن ألي مدافع أن يمنعه«. وأضاف 

هنري »يدهشني أن البعض ما زال يتساءل عما إذا 
كان )كريستيانو( من عظماء اللعبة. إنه ظاهرة«.

ذكرت تقارير إعالمية فرنسية، أن الجزائري نبيل 
بن طالب، بات قريبا من االنضمام إلى نادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي خالل املوسم 

الكروي املقبل.  وكشف موقع »فوت سبور 7« 
الفرنسي، أن وسط ميدان املنتخب الجزائري، 
سيغادر نادي توتنهام خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة. وجاءت نسبة مشاركة بن طالب 
مع توتنهام هوتسبير هذا املوسم، لتؤكد ما 

أثارته التقارير، حيث لم يشارك إال نادًرا.

جيرارد بيكيه يرد 
بقوة على صحيفة 

مدريدية

هنري يكيل 
المديح لرونالدو قبل 

موقعة مانشستر

نبيل بن طالب 
يقترب من باريس 

سان جيرمان
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في الجزائر تتزايد حاالت اختطاف األطفال، بينما يحجم األهل عن إبالغ الشرطة خوفا من تعّرض ذويهم للقتل، ما 
يشجع الجناة على تكرار جريمتهم، بسبب استفادتهم من العفو الرئاسي وتجميد حكم اإلعدام

العفو الرئاسي والعقوبات المخّففة 
يشجعان الجناة

اختطاف 
أطفال الجزائر

الجزائر ـ حسام الدين فضيل

لـــم تــكــن والـــــدة الــطــفــل الــجــزائــري 
ــــدرك أن مــجــرد  أيـــمـــن مــيــهــوبــي، تـ
دقائق  ســوى  تستغرق  ال  التفاتة 
بــيــنــمــا تـــتـــجـــول فــــي ســـــوق شــعــبــي بــبــلــديــة 
بوفاريك في والية البليدة، جنوبي العاصمة 
الـــجـــزائـــر، بــرفــقــة ابـــنـــهـــا، ســتــكــلــفــهــا كـــل هــذا 
الــحــزن والــعــنــاء، مــنــذ اخــتــفــاء وحــيــدهــا ذي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  أعــوام  الخمسة 
ــتــــذوق طــعــم  تــ تـــعـــد  لــــم  إذ  الــــعــــام 2015،  مــــن 

الحياة، كما تقول. 
ــم قـــســـوة احــتــمــال اخــتــطــافــه، مـــن طــرف  ــ ورغـ
عصابات »متخصصة«، كما تصفها الجهات 
ــة، فــــإن أّم أيـــمـــن تــمــنــت هــــذا املــصــيــر  ــيـ ــنـ األمـ
للصغير، مفسرة ما تتمناه يقولها »املأساة 
ستنتهي بمجرد دفع مبلغ مالي للخاطفني 

كما حدث مع حاالت عديدة«.

أرقام مخيفة
للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة  لتقرير  وفقا 
الطفل املخطوف  فــإن حــالــة  »الــيــونــيــســيــف«، 
أيمن، ليست وحيدة، إذ رصد تقرير للمنظمة 
الــجــزائــر من  فــي  1100 حالة خطف لألطفال 

العام 2001 إلى يناير/ كانون الثاني 2016.
ــــن مــكــتــب  وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات صـــــــــادرة عـ
حــمــايــة الــطــفــولــة بـــاملـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــألمــن 
الـــجـــزائـــري، فــإنــه قـــد تـــم تــســجــيــل 256 حــالــة 
الــعــام 2013، و1818  اخــتــطــاف لــألطــفــال فــي 
حالة اعتداء جنسي تعّرض لها األطفال من 
بني 6321 حالة اعــتــداء من مختلف األنــواع، 
خالل العام نفسه، فيما تم تسجيل 195 حالة 
اختطاف لألطفال في العام 2014، بينهم 143 

من اإلناث و52 من الذكور. 
ووفـــــــقـــــــا إلحـــــصـــــائـــــيـــــات خــــــاصــــــة حـــصـــلـــت 
الــجــديــد« مــن مكتب حماية  »الــعــربــي  عليها 
الجزائري،  لألمن  العامة  باملديرية  الطفولة 
فــــإن الـــظـــاهـــرة عــرفــت ارتـــفـــاعـــا عـــن السنتني 
تّم  إذ  العام املنصرم 2015،  املاضيتني خالل 
رصد 287 حالة خطف، من بينهم 198 فتاة 
و89 فتى، تراوح أعمارهم ما بني 4 و16 سنة، 
بمعدل 23 حالة خطف كل شهر، بينما تقّدر 

الجديد«:  لـ«العربي  عّياشي  تقول  الــجــزائــر«. 
»وفقا لألبحاث السابقة، فإن اختطاف األطفال 
في  بالقتل  ينتهي  الجنسي  االعــتــداء  بــهــدف 
العديد من الحاالت، من أجل أن يخفي القاتل 
جريمته«، وتفسر حاالت اختطاف األطفال من 
قبل األقــارب بالقول »مثال في حــاالت الطالق 

يختطف األب ابنه وهكذا«. 

تورط ذوي السوابق العدلية
استيقظ سكان منطقة بن باديس في والية 
ســيــدي بــلــعــبــاس، غــربــي الــجــزائــر، عــلــى وقــع 
فـــاجـــعـــة قـــتـــل مــــدويــــة فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر/ 
الــطــفــل  ضــحــيــتــهــا  راح   ،2015 األول  كـــانـــون 
الــعــمــر 14 سنة،  الــبــالــغ مــن  مــيــلــود شعيبي 
بــعــد أن تــم الــعــثــور عــلــيــه مــقــتــوال، وتـــم رمــي 
جثته داخل كيس بالستيكي، مكبلة األطراف 
ــام مــن  ــ بـــالـــقـــرب مــــن مـــقـــر ســـكـــنـــاه، بـــعـــد 4 أيــ
اختفائه عن األنظار. تقول والدة ميلود وهي 
الجديد«:  لـ«العربي  بحسرة،  الــدمــوع  تــذرف 
مــرة شــاهــدت فيها ميلود عندما كان  »آخـــر 
تأخر حينها  أصدقائه،  مع  الحي  في  يلعب 
عن موعد دخوله للبيت، فقمنا بالبحث عنه 
لكن  الشرطة  وأبلغنا مصالح  مــكــان  كــل  فــي 
دون جـــدوى، وبــعــد أربــعــة أيـــام مــن اختفائه 
وجــــده أحـــد الــجــيــران مــقــتــوال ومــكــبــال داخــل 
ــم الـــوكـــيـــل.  ــعـ ــه ونـ ــلـ كـــيـــس أســـــــود. حــســبــي الـ
أطالب بالقصاص وإعدام من تسبب في هذه 
 ،2016 الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  الجريمة«. 
هوية  الــنــووي  الحمض  تحليل  تقرير  حـــّدد 
القتل، وهم أربعة أشخاص  مرتكبي جريمة 
أعمارهم  تـــراوح  العدلية  الــســوابــق  مــن ذوي 
بـــني 21 و24 ســـنـــة، مـــن بــيــنــهــم ثـــالثـــة إخـــوة 
عليه  بــاالعــتــداء  وقــامــوا  الضحية  اختطفوا 
الــواحــد تلو اآلخــر قبل خنقه ورمي  جنسيا 
ة الطريق، وتم وضع املتهمني 

ّ
ته على حاف

ّ
جث

ــاطـــي ريـــثـــمـــا يــنــتــهــي  ــيـ ــتـ رهـــــن الـــســـجـــن االحـ
التحقيق معهم.

ويكشف العقيد مصطفى طيبي، قائد سابق 
لــلــمــجــمــوعــة الــوالئــيــة لـــلـــدرك الـــجـــزائـــري في 
العاصمة، عن تفاصيل حادثة اختطاف البن 
أحــد أثــريــاء منطقة الــدويــرة في العام 2012، 
إذ استدرج الطفل الضحية من طرف عصابة 
مــخــتــطــفــة إلـــى مــكــان مــهــجــور وتـــم االعـــتـــداء 
عليه، ومن ثم االتصال بعائلته ومساومتها 
بطلب فدية بقيمة 2.5 مليون دينار جزائري 
)الــــدوالر يــســاوي 120 ديــنــارا جــزائــرّيــا وفق 
السعر الرسمي(، مقابل إطــالق سراحه، لكن 
الــتــحــريــات الــتــي قــامــت بــهــا وحـــــدات الــــدرك 
 لغز الجريمة. يوضح العقيد 

ّ
مّكنتهم من حل

مصطفى، لـ«العربي الجديد«: »قمنا بتوقيف 
في  الحديثة  الطرق  على  باالعتماد  الجاني 
بـ5 سنوات سجن  الحكم عليه  التحري، وتم 
مع دفع غرامة مالية، كما استرجع مبلغ مالي 

قدره 1.3 مليون دينار )10 آالف دوالر(«.
واعـــتـــرف الــجــانــي فـــي الــتــحــقــيــق األمـــنـــي أن 
الحصول  هو  الجريمة  من  الرئيسي  الهدف 
ــال، بــســبــب الـــديـــون املــتــراكــمــة عليه،  ــ عــلــى املـ
وكذا معرفته الجيدة لعائلة الضحية بحكم 
تــوســطــه فــي عملية بــيــع عــقــار مــلــك للعائلة 
 750( ديــنــار  مليون   90 قــدرهــا  مالية  بقيمة 

ألف دوالر(. 

العفو الرئاسي يشجع الجناة
ُيــعــاقــب قــانــون الــعــقــوبــات الــجــزائــري املــعــدل 
 293 املـــــــادة  ــي  فــ تـــمـــوز 2015،  ــيـــو/  ــولـ يـ ــي  فــ

بــالــســجــن املـــؤبـــد كـــل مـــن يــخــطــف أو يــحــاول 
التهديد،  أو  العنف  طريق  عــن  قاصر  خطف 
إذا  الفاعل  على  نفسها  العقوبة  طّبق 

ُ
ت كما 

تــعــّرض الــقــاصــر إلـــى تــعــذيــب جــســدي أو إذا 
كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو 
املــادة  وتنص  الضحية.  وفــاة  عنه  ترتب  إذا 
336 الفقرة الثانية من قانون العقوبات وفي 
حــــاالت اغــتــصــاب قـــاصـــر، بــمــعــاقــبــة الــجــانــي 
بــالــســجــن مــن 10 إلـــى 20 ســنــة، وفـــي حــاالت 
املــتــاجــرة بــالــقــّصــر، تــعــاقــب املــــادة 319 مكرر 
من القانون نفسه بالحبس من 5 سنوات إلى 
15 سنة وبغرامة مالية تــراوح بني 500.000 
إلى 12500  )من 4166  دينار   1.500.000 إلى 
اشـــتـــرى طــفــال ألي  أو  بــــاع  مـــن  »كــــل  دوالر( 
غرض من األغراض وبأي شكل من األشكال«، 
ــل من  كــمــا تــطــبــق الــعــقــوبــة نــفــســهــا عــلــى »كــ

حّرض أو توسط في عملية بيع الطفل«.
ــــري عــــــــّدل قـــانـــون  ــزائـ ــ ــجـ ــ رغــــــم أن املـــــشـــــّرع الـ
 أن ذلك 

ّ
الــعــقــوبــات الــخــاص بــاالخــتــطــاف، إال

لــم ينفع فــي تــجــاوز تنامي عــدد حــاالت قتل 
األطــــفــــال فــــي ظــــل تــجــمــيــد الـــحـــكـــم بــــاإلعــــدام 
مــنــذ 1993. ويــحــّمــل املــحــامــي والــخــبــيــر في 
الــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة عـــبـــد الــحــفــيــظ كـــرتـــل، 
املــشــرع الــجــزائــري مسؤولية ارتــفــاع حــاالت 
تنفيذ  عــن  الحظر  برفع  مطالبا  االخــتــطــاف، 
حــكــم اإلعـــــــدام عــلــى املــخــتــطــفــني خـــاصـــة في 

حاالت االغتصاب والقتل.
»الجناة  الــجــديــد«:  لـ«العربي  كــرتــل،  يضيف 
يــعــلــمــون بــــأن مــصــيــرهــم لـــن يـــكـــون اإلعـــــدام 
ويـــدركـــون بـــأن الــعــقــوبــة املــســلــطــة عليهم قد 
ــــى عـــقـــوبـــة مــشــمــولــة  ــــوم مــــا إلـ تـــتـــحـــول فــــي يـ
بالعفو الــرئــاســي، وهــنــا يــجــد الــقــاتــل نفسه 
ــدام منذ  ــاإلعــ ــرا فـــي ظـــل تــجــمــيــد الــحــكــم بــ حــ

بداية التسعينات، وهذا أمر غير منطقي«.  
لــكــن الــعــمــيــد أول خــيــرة مـــســـعـــودان، مــديــرة 
مكتب حماية الطفولة باملديرية العامة لألمن 
الــجــزائــري، لــم تعف الــعــائــالت مــن مسؤولية 
تزايد حوادث الخطف، بسبب صمتهم وعدم 
لـ«العربي الجديد«،  إبالغ الشرطة، موضحة 
أن بعض األهالي يعتقدون أن إبالغ الشرطة 
وإقــحــامــهــا فــي املــوضــوع قــد يشكل خــطــورة 
ــيــــة األهــــالــــي إلـــى  عـــلـــى حـــيـــاة أبـــنـــائـــهـــم، داعــ
اإلسراع في إبالغ مصالح األمن حتى تتمكن 

من تحرير املخطوفني. 

ما الحل؟
أمام انتشار ظاهرة اختطاف األطفال، أطلقت 
عدة حمالت على موقع التواصل االجتماعي 
»فــيــســبــوك«، لــلــتــوعــيــة ومــكــافــحــة الــجــريــمــة. 
ويقول زين الدين سنوسي، صاحب صفحة 
»مــعــا لــوقــف ظــاهــرة اختطاف األطــفــال«، إنه 
يحاول من خالل صفحته تشجيع العائالت 
على التبليغ من خالل نشر صور املخطوفني. 
فــي ظــل هــذا الــواقــع، عمد عــديــد مــن األهــالــي 
ــدارس مــن أجل  املــ إلــى  على مــرافــقــة أطفالهم 
حــمــايــتــهــم. وتــقــول ســعــاد، الــتــي كــانــت تقف 
ابتدائية  مدرسة  أمــام  العائالت  من  وغيرها 
في العاصمة: »رغم ما يعتريني من قلق، أقوم 
أنــا وزوجـــي بالتناوب على إيــصــال أوالدنـــا 
ــــى مـــدارســـهـــم وإعــــادتــــهــــم لـــلـــمـــنـــزل، خــوفــا  إلـ
مــن انــتــشــار ظــاهــرة خــطــف األطـــفـــال«. بينما 
إلــى توعية األهالي  الطفل أحمد  يدعو والــد 
بخطورة الظاهرة عبر وسائل اإلعــالم حتى 
للطفل  املــأســاوي  السيناريو  يتكرر معهم  ال 

ميلود وغيره من الضحايا.

أعداد ضحايا القتل العمدي بـ29 حالة، منهم 
ــثـــى. وأشــــــارت اإلحــصــائــيــة  أنـ ــرا و12  ــ 17 ذكـ
الشرطة  ملصالح   

ً
تــدخــال  3412 تسجيل  إلــى 

القضائية إلنقاذ أطفال كانوا في حالة خطر، 
في حصيلة هي األكبر منذ 3 سنوات، بحسب 
مصدر أمني. وتصدرت والية وهــران، غربي 
الــجــزائــر، قائمة االخــتــطــاف بـــ31 حالة خالل 
السنة املاضية، تليها الجزائر العاصمة إلى 
بــومــرداس وبجاية ومستغانم  جانب واليــة 
وباتنة.  وبحسب تقرير للمجموعة الوالئية 
الحاالت  فإن  العاصمة،  الجزائري في  للدرك 
الثالث األولى الختطاف األطفال سنة 2015، 
ــايــــة وبــــرج  تــــم ضــبــطــهــا فــــي مـــديـــنـــتـــي الــــرغــ
ــي الــحــي  الــكــيــفــان )الــضــاحــيــة الــشــرقــيــة(، وفـ

الجديد بدرارية، وسط العاصمة.

دوافع مادية وجنسية
ــاث املــعــهــد الـــجـــزائـــري  تــكــشــف مــحــاضــر أبـــحـ
لــألدلــة الجنائية وعــلــم اإلجـــرام الــصــادرة في 
على  الجديد«  »العربي  حصلت   ،2015 الــعــام 
نــســخــة مــنــهــا، أن 52% مـــن حــــاالت اخــتــطــاف 
األطــفــال تــعــود دوافــعــهــا لــخــالفــات شخصية 
بــني الــخــاطــف وعــائــلــة الضحية والــتــي غالبا 
قامت شبكات  فيما  االنتقام،  بدافع  تكون  ما 
عمليات  مــن   %29 بتنفيذ  منظمة  إجــرامــيــة 
خطف األطفال وطلبت فدية من ذوي عائالت 
املخطوفني، في حني أن 12% من الحاالت كان 
باألعضاء  املــتــاجــرة  وتمثل  جنسيا،  دافــعــهــا 
نسبة 5%، وتبقى 2% من حــاالت االختطاف 
ــــاب. ويـــمـــثـــل ذوو الـــســـوابـــق  ــبـ ــ مــجــهــولــة األسـ
الـــعـــدلـــيـــة نــســبــة 87% مــــن مـــجـــمـــوع الـــجـــنـــاة، 
ــا قــتــل  ــايـ ــم الـــــتـــــورط فــــي قـــضـ ــهـ ــبـــق لـ ــمـــن سـ مـ
ومــتــاجــرة بـــاملـــخـــدرات. وتــكــشــف األبـــحـــاث أن 
8% من الخاطفني لديهم صلة قرابة بعائالت 
الــضــحــايــا. تــعــّبــر الــدكــتــورة صــبــاح عــّيــاشــي، 
األسرة  مخبر  ومديرة  »اليونيسيف«  خبيرة 
ــرام  والــتــنــمــيــة والــوقــايــة مــن االنـــحـــراف واإلجــ
بــجــامــعــة الــجــزائــر 2، عــن انــزعــاجــهــا الــشــديــد 
من ارتفاع حاالت اختطاف األطفال، موضحة 
املدمن  مــن  املــخــدرات جعل  تعاطي  تفشي  أن 
عليها يضحي بكل شيء من أجل كسب املال، 
وهو ما يعد من أهم دوافع خطف األطفال في 

ارتفاع عدد 
األطفال من ضحايا 

عصابات الخطف 
بالجزائر في 2015

52% من حاالت 
اختطاف األطفال 
تعود دوافعها 

لخالفات شخصية
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ساخو تألق في المباريات 
األخيرة بشكل ملحوظ 
وأحرز أهدافًا حاسمة

السالمية يحسم أمر المركز الثاني
الشباب 2-صفر في  فــوزه على مضيفه  الثاني بعد  املركز  الساملية  حسم 

املرحلة الخامسة والعشرين قبل األخيرة من بطولة الكويت في كرة القدم.
الساملية  الصيفي )65( هدفي  العنزي )5( واألردنــي عدي  وسجل فيصل 
الذي رفع وصيده الى 57 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 21 نقطة 

في املركز الحادي عشر. 
وفاز الكويت على الصليبخات 4-1. سجل للفائز عبدالله البريكي )11 من 
والتونسي شادي   )83( الكندري  )17( وعلي  الهاجري  ركلة جــزاء( وفهد 

الهمامي )90(، وللخاسر العاجي عبدالله كوليبالي )4(.

الرفاع الشرقي يتفوق 
على جاره الرفاع وينتزع المركز الثالث 

الــرفــاع 2-صفرعلى  جــاره  على  بفوزه  الثالث  املركز  الشرقي  الــرفــاع  انتزع 
اســتــاد البحرين الــوطــنــي بــالــرفــاع فــي خــتــام املــرحــلــة الــســادســة عــشــرة من 
الدوري البحريني لكرة القدم وسجل هدفي الرفاع الشرقي سامي الحسيني 

)66( وعبدالله يوسف )68(.
الفوز قاد الرفاع الشرقي النتزاع املركز الثالث من الرفاع برصيد 22 نقطة 

متفوقا على الرفاع الذي تراجع للمركز الرابع.

سان جيرمان يحرز لقبه األول هذا الموسم

دافع باريس سان جيرمان بنجاح عن أول ألقابه هذا املوسم بفوزه على ليل 
في نهائي كأس رابطة األندية الفرنسية لكرة القدم2-1 السبت على »استاد 

دو فرانس« في ضاحية سان دوني الباريسية.
وسجل األرجنتينيان خافيير باستوري )40( وأنخل دي ماريا )74( لسان 
بعشرة  املــبــاراة  العاصمة  فريق  وأكــمــل   )49( سيديبي  وجبريل  جيرمان، 

العبني منذ الدقيقة تسعني بعد طرد أدريان رابيو لنيله إنذارين.
واللقب هو الثالث على التوالي لسان جيرمان والسادس له في املسابقة.

الزوراء يحسم قمة غريمه الجوية
الدور  الرابعة من  الــزوراء قمة غريمه الجوية 1-صفر ضمن املرحلة  حسم 

النهائي لبطولة العراق لكرة القدم.
الــشــوط األول بتحفظ واضــح  الــطــرفــان  أنــهــى  الــدولــي،  على اســتــاد الشعب 

وانحصر أداؤهما في منتصف امللعب.
وشهد الشوط الثاني نشاطا مبكرا للفريقني في محاولة للتقدم مع أفضلية 
نسبية لتحركات الزوراء الذي نجح في التقدم بواسطة عالء مهاوي، من كرة 
أرضية قوية لم يتمكن حارس الجوية من السيطرة عليها فأفلتت من بني 

يديه وتهادت بني قدميه إلى الشباك )60(.
وبهذا االنتصار، تقدم الزوراء إلى املركز الثاني موقتا رافعا رصيده إلى 8 
نقاط خلف املتصدر نفط الوسط بفارق نقطتني وأمام امليناء الذي تنتظره 
مواجهة نارية على ملعبه بعد غد االثنني أمام الشرطة، بفارق نقطتني، فيما 

بقي رصيد الجوية 3 نقاط في املركز السابع قبل األخير.

الكينية سومجونغ تفوز 
ببطولة ماراثون لندن للسيدات

فازت العداءة الكنية جميمة سومجونغ ببطولة ماراثون لندن للسيدات، أمس 
األحد، رغم سقوطها قرب نهاية السباق في العاصمة البريطانية.

لكنها  تتألم  وهي  برأسها  عاما(   31( أمسكت سومجونغ  وبعد سقوطها 
العام  بطلة  على  متفوقة  األول  املــركــز  لتحتل  السباق  وواصــلــت  تماسكت 

املاضي اإلثيوبية تيجيست توفا في املراحل األخيرة من السباق.
وقطعت العداءة الكينية السباق في زمن غير رسمي بلغ ساعتني و22 دقيقة 

و58 ثانية.

قّرر ليفربول املنافس في الدوري اإلنجليزي 
الفرنسي  املدافع  القدم استبعاد  املمتاز لكرة 
مامادو ساخو بشكل مؤقت، انتظارًا لنتائج 
التحقيق حول تناوله املنشطات؛ وهو ما قد 
يتسبب في عدم مشاركته في بطولة أوروبا 
التي تنطلق في يونيو/حزيران املقبل وعدم 

مواصلة مسيرته مع الريدز.
ــونـــت كــــارلــــو الــفــرنــســيــة إن  ــالــــت إذاعـــــــة مـ وقــ
ساخو سقط في اختبار للكشف عن العقاقير 
تعاطيه  بعد  رياضيًا  املحظورة  واملنشطات 
عـــقـــاًرا يــســاعــد عــلــى حـــرق الـــدهـــون وإنــقــاص 
ــــوزن، وهـــو مــا يعتبر مــحــفــزًا غــيــر طبيعي  الـ

للجسم.
ولـــم يــعــلــن لــيــفــربــول أي تــفــاصــيــل أخــــرى عن 
املــادة، لكنه قال إنه تلقى اتصااًل رسميا من 
االتحاد األوروبي لكرة القدم بهذا الخصوص 

الجمعة املاضية.
وأضاف النادي في بيان أن االتحاد األوروبي 
لــكــرة الــقــدم »يــحــقــق فــي انــتــهــاك محتمل من 
املنشطات«  مكافحة  للوائح  ســاخــو  مــامــادو 
ــاد. وتــابــع  وأن الــاعــب ســيــتــعــاون مــع االتـــحـ

الثاني  الثالث تأخره في الشوط  قلب األهلي 
ــة 2-1 عــلــى اســتــاد  ــالــ لـــفـــوز ثــمــن عــلــى األصــ
األمـــيـــر مــحــمــد بـــالـــرزقـــاء فـــي خـــتـــام املــرحــلــة 
الــدوري  من  األخيرة  قبل  والعشرين  الحادية 
األردنــي لكرة القدم، الــذي يشهد إثــارة كبيرة 

في مراحله األخيرة.
وكــان األصــالــة الــبــادئ بالتسجيل عــن طريق 
ركلة جــزاء،  املحارمة من  الهادي  الاعب عبد 
لــيــرد األهــلــي بــهــدفــي الــفــوز ملــحــمــود مرضي 

)81( ومحمد العاونة )85 من ركلة جزاء(.
ــفـــوز الــثــمــن فــرصــتــه  ــلـــي بـــهـــذا الـ ــا األهـ ــيـ وأحـ
بــاملــنــافــســة عــلــى الــلــقــب فـــي الــجــولــة األخــيــرة 
املــركــز الثالث،  لـــ 35 نقطة فــي  ليرفع رصــيــده 
بـــفـــارق ثــــاث نـــقـــاط عـــن الــــوحــــدات املــتــصــدر 
ونــقــطــة عـــن الــفــيــصــلــي الــثــانــي، فــيــمــا جــمــدت 
الــخــســارة رصــيــد األصــالــة عــنــد 12 نقطة في 
املــركــز الثاني عشر واألخــيــر وهــو الــذي تأكد 
من قبل هبوطه رسميًا لدوري الدرجة األولى، 
خاصة أنه ال يتبقى وقت للتعويض في آخر 

جوالت البطولة.
وضمن األهلي على أقل تقدير الحلول باملركز 

ــعـــب«.  ــلـ الـ ــر مــــوقــــوف اآلن عــــن  ــيـ »الـــــاعـــــب غـ
ــرر الــــنــــادي بــعــد الـــتـــشـــاور مع  ــ واســـتـــطـــرد »قـ
ــه فـــي املـــبـــاريـــات فـــي ظل  ــراكـ الـــاعـــب عـــدم إشـ
هـــذا الـــوضـــع«. وعــنــدمــا ســألــت شبكة سكاي 
مدرب  كلوب  يورجن  التلفزيونية  سبورتس 
لــديــه مــا يضيفه،  لــم يكن  ليفربول عــن األمـــر 
ــــد أن الــصــحــافــة يــجــب أن تـــكـــون املــوكــلــة  وأكـ

بكشف التفاصيل.
وقـــــال كـــلـــوب فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة »ال 
يوجد لدي معلومات كافية عن أزمة مامادو 
ساخو أو ما قام به الاعب، ولكن علي احترام 

القرار الصادر من إدارة النادي«.
ــر االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لــلــعــبــة فــــي بــيــان  ــ وذكــ
مــنــفــصــل أن تـــلـــك »الـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـلـــبـــيـــة« تــم 
الستة  فــي دور  اخــتــبــار جـــرى  فــي  تسجيلها 
عـــشـــر لــــلــــدوري األوروبــــــــــي أمــــــام مــانــشــســتــر 

يونايتد في 17 مارس/آذار املاضي.
ــاري لــلــعــبــة ان الــاعــب  ــقـ ــاد الـ وأضـــــاف االتـــحـ
والنادي أمامهما حتى يوم  غد الثاثاء  لطلب 
تحليل العينة الثانية وتقديم توضيحات عن 
السبب في وجود تلك املادة املحظورة. وتابع 

الثالث، فيما ينتظر تعثر الوحدات بالخسارة 
أو خسارته  الفيصلي  وتــعــادل  الجزيرة  أمــام 
أمــــام الــبــقــعــة فـــي الــجــولــة األخــــيــــرة، وعــنــدهــا 
ســيــواجــه الـــوحـــدات فــي مـــبـــاراة فــاصــلــة على 
اللقب، علما بأن األهلي كان فاز على الوحدات 
في مسابقتي الــدوري وكــأس األردن للموسم 
الحالي، وهو ما يدعم فرصه لتحقيق املفاجأة 
فــي مــنــافــســات الــبــطــولــة املحلية مــجــددا، كما 
السادس  يــوم  األردن  شباب  ملواجهة  يتأهب 

من الشهر املقبل على لقب كاس األردن.
وفــي مــبــاراة أخــرى على اســتــاد األمــيــر هاشم 
فــي مــديــنــة الــرمــثــا تــعــادل الــصــريــح مــع جــاره 
كفرسوم 1-1. سجل للصريح صدام شهابات 
ورفــع   .)68( عبيدات  مـــروان  ولكفرسوم   )62(
الصريح رصيده لـ 25 نقطة في املركز العاشر 
بالتساوي مع البقعة وذات راس، فيما أصبح 
الحادي  املــركــز  فــي  نقطة   24 كفرسوم  رصيد 
الفرق  الــصــراع بــن  عشر قبل األخــيــر، ليبقى 
األربـــعـــة حــتــى الــجــولــة األخـــيـــرة لــلــهــروب من 
شبح الهبوط رفقة األصالة الى دوري الدرجة 
األولــــى. وســيــكــون الــتــعــادل كــافــًيــا لـــذات راس 
أمــــام كــفــرســوم فـــي الــجــولــة األخـــيـــرة لتأكيد 
بـــقـــائـــه، فـــي حـــن يــحــتــاج الـــصـــريـــح والــبــقــعــة 
لــلــفــوز عــلــى الــحــســن والــفــيــصــلــي، أو خــســارة 
تــعــادل  راس. وســـيـــكـــون  ذات  ــام  ــ أمـ كـــفـــرســـوم 
الفيصلي  مــع  والبقعة  الحسن  مــع  الصريح 
او  كافيا لكل منهما للبقاء فــي حــال خــســارة 

تعادل كفرسوم امام ذات راس.
وتــبــدو احــتــمــاالت إقــامــة جــولــة فــاصــلــة على 

االتـــحـــاد األوروبـــــــي »ال تـــوجـــد أي إجـــــراءات 
انضباطية بدأت في هذه املرحلة«.

الـــدوري  فــي  الــســابــع  املــركــز  ويحتل ليفربول 
قبل ثاث جوالت من النهاية، لكنه يستطيع 
التأهل لدوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل 
ــي. وسيلعب  الـــدوري األوروبــ إذا حصد لقب 
لــيــفــربــول ضــد فــيــاريــال اإلســبــانــي فــي الـــدور 

قبل النهائي للدوري األوروبي.
الذهاب في إسبانيا يوم 28  وستقام مباراة 
الخامس  في  واإليـــاب  الحالي  أبريل/نيسان 

من مايو/أيار في انفيلد.
الــــتــــعــــادل 3-3 ضــد  ــو هــــــدف  ــاخــ ــــل ســ ــّجـ ــ وسـ
ــاب دور  بــروســيــا دورتـــمـــونـــد األملـــانـــي فـــي إيــ
الفريق  فــاز بها  التي  املــبــاراة  الثمانية وهــي 
اإلنــجــلــيــزي 4-3، كــمــا أحــــرز هــدفــًا فــي الــفــوز 

4-صفر على إيفرتون يوم األربعاء.
وعوقب كولو توري زميل ساكو في ليفربول 
بــاإليــقــاف ملـــدة ســتــة أشــهــر فــي 2011 عندما 
كــان العبا في مانشستر سيتي بعد سقوط 

في اختبار مشابه.
وإذا مــا فــرضــت عــقــوبــة مــمــاثــلــة عــلــى ساكو 
فإنها ستحرمه من املشاركة في بطولة أوروبا 
التي تستضيفها فرنسا بداية من العاشر من 
يونيو/ حزيران املقبل. وفي الوقت الذي قدم 
مــبــاراة  العينة عقب  الــاعــب ســاخــو تلك  فيه 
فــريــقــه ضــد مانشستر يــونــايــتــد فــي الـــدوري 
األوروبــي لكرة القدم، والتي جرت في 17 من 

شهر مارس/ آذار املاضي.
)رويترز(

تعادل  أن  اكثر، حيث  أو  فريقن  الهبوط بن 
امــام  البقعة  كفرسوم مــع ذات راس وخــســارة 
الفيصلي والصريح امام الحسن تعني بقاء 
ذات راس وإقـــامـــة جــولــة ثــاثــيــة فــاصــلــة بن 

الصريح والبقعة وكفرسوم.

اتحاد  في  املسابقات  لجنة  تعلن  أن  وينتظر 
ــي عـــن إعـــــادة جـــدولـــة املــبــاريــات  ــ الـــكـــرة األردنــ
الست املقررة في الجولة األخيرة اعتبارا من 
نــهــايــة األســـبـــوع الـــجـــاري بــحــيــث تــقــام أغــلــب 
شبهات  لتجنب  التوقيت  ذات  فــي  املــبــاريــات 

من  قــدر  أكبر  وأن تضمن  بالنتائج،  التاعب 
الشفافية في التنافسية بن الفرق املتصارعة 
والهبوط  اللقب  على  األخــيــرة،  الجولة  حتى 

على حد سواء.

كأس أمير قطر
الــغــرافــة فــوزًا صعبًا  وعلى صعيد آخــر حقق 
لا  بــهــدف  الثانية  الــدرجــة  بطل  معيذر  على 
أمير  كــأس  لبطولة  الثانية  املرحلة  فــي  شــيء 
فاديمير  السلوفاكي  القدم. سجل  لكرة  قطر 

فايس الهدف الوحيد.
ويلتقي الغرافة مع ام صال في املرحلة الثالثة 
الــوكــرة بصعوبة  تغلب  كما  املقبل.  الخميس 
الترجيحية 2-1 على الشمال  بالغة وبركات 
الوقت  انتهاء  الثانية بعد  الدرجة  أندية  أحد 
األصلي بالتعادل السلبي. ويلتقي الوكرة في 

املرحلة الثالثة مع السيلية.
وافلت الخور من مفاجأة مسيمير بفوزه عليه 
2-1 بعد أن كان متأخرا بهدف لسعود ناصر 
الكوري الجنوبي هيدو  )32(. وسجل للخور 

بارك )79( ونايف البريكي )83(.
مع  املقبلة  مباراته  فــي  الخريطيات  ويلتقي   
األهلي. واكتملت مأساة قطر الهابط للدرجة 
ــــوداع  الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه بـ
ــام الــخــريــطــيــات  الــبــطــولــة مــبــكــرا بــســقــوطــه أمــ
بــهــدف لــا شـــيء سجله مــحــمــود ســعــد )25(. 
وسيلتقي الخريطيات في املرحلة املقبلة مع 

العربي.
)رويترز(

اإلثارة تتواصل بالدوري األردني ومفاجآت بكأس أمير قطرمامادو ساخو في أزمة بعد السقوط باختبار المنشطات
قرّر ليفربول إيقاف 

مامادو ساخو بشكل 
احترازي بسبب سقوطه 

في اختبار المنشطات

شهدت الجولة قبل 
األخيرة إثارة كبيرة بالدوري 
األردني، بينما وّدع فريق 

قطر منافسات كأس األمير

)Getty/مامادو ساخو )بوريس ستروبيل

)Getty( نادال يلقب بملك المالعب الترابية

)Getty( نوفاك يطمح إلى تحقيق أول لقب له في روالن غاروس

)Getty( فوز صعب للغرافة في كأس قطر

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

ــــط عـــن  ــقـ ــ ــان فـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ تـــفـــصـــلـــنـــا بـ
املــوعــد الكبير فــي روالن غــاروس، 
اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــــادال يــبــدو 
جــاهــزًا أكــثــر مــن ذي قــبــل لــهــذه املــعــركــة التي 
يــســعــى الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش إلــى 
االثـــنـــن يتطلعان  أن  بــهــا، خــاصــة  الــتــتــويــج 
لبطولي مدريد ورومــا على املاعب الترابية. 
النجمن  ينتظر  مــا  على  هنا  الــضــوء  ونلقي 
ــى الــــحــــدث املـــنـــتـــظـــر، حــيــث  ــ قـــبـــل الــــوصــــول إلـ
يسعى املاتادور اإلسباني إلى استعادة اللقب 
الذي خسره العام املاضي، فيما يتطلع نوفاك 

إلى الظفر باللقب األول في فرنسا املفتوحة.

العّد التنازلي
نوفاك ديوكوفيتش ورافا 

يستعدان لروالن غاروس

تفصلنا عن بطولة روالن غاروس للتنس بطولتان 
المالعب  على  وروما،  مدريد  هما  مهمتان، 
الترابية. نستعرض في هذا التقرير ما ينتظر اإلسباني 

رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش

بطولة

نادال أزمة وتحّسن
عـــاش رافــائــيــل نــــادال، املــوســم املــاضــي، أيــامــًا 
عــصــيــبــة وســـيـــئـــة، فــبــعــد تـــعـــرضـــه لــإصــابــة 
ــن مـــمـــارســـة الـــتـــنـــس، خــســر نــــادال  وتـــوقـــفـــه عـ
ــــم يــجــد  ــه لـ ــ ــــودتـ ــد عـ ــعــ صـــــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب، وبــ
أبــدًا، أخــذ وقتًا طويًا حتى يعود إلى  نفسه 

تحقيق االنــتــصــارات، ومــع هــذا لــم ينجح في 
نوفاك  الصربي  أمــام  الكبرى، خاصة  املعارك 
ــادال فـــشـــل فــــي تــحــقــيــق أي  ــ ــ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش. نـ
لقب في الغراند سام العام املاضي، رغم أنه 
تحسن قليًا على املاعب الصلبة، وهو الذي 
املاعب  املنافسة على  فــي  أنــه مختص  ُعـــرف 
الــتــرابــيــة. كــيــف ال يــكــون كــذلــك، وهـــو صاحب 
الــرقــم القياسي فــي روالن غـــاروس برصيد 9 

ألقاب.
يــبــدو نــــادال أكــثــر جــاهــزيــة مــن ذي قــبــل، بعد 
يقاتل  فهو  وبرشلونة،  كارلو  مونتي  بطولة 
بشكل قوي في أرض امللعب، واستعاد بنسبة 
الــضــغــط  الـــحـــمـــاس. صــحــيــح أن  كــبــيــرة روح 
اإلعــــامــــي يــشــكــل دائـــمـــًا حـــمـــًا ثــقــيــًا عــلــيــه، 
مثل هذه  مــع  التعامل  على  قـــادرًا  يبقى  لكنه 
املـــواقـــف، رغـــم أنـــه أعـــرب فــي فــتــرة ســابــقــة عن 
امتعاضه من األمر، وطلب من وسائل اإلعام 
تركه يلعب وعدم التعليق وترشيحه للفوز أو 

الخروج من بطولة معينة.
ــادال عــلــى املــســتــوى الــذهــنــي أيــضــًا  ــ تــحــســن نـ
الــعــام، وعـــاد بشكل كبير بــدنــيــًا، وكانت  هــذا 
اختبارًا جيدًا  األخــيــرة  كــارلــو  مونتي  بطولة 
ــه، بــــل لــنــقــل امـــتـــحـــانـــًا مــهــمــًا عـــلـــى املـــاعـــب  ــ لـ
ــعــــرض لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر مــن  ــة، فـــقـــد تــ ــيــ ــرابــ ــتــ الــ
بطريقة  األحــيــان  فــي بعض  وعـــاد  منافسيه، 
رائــعــة فــي األشــــواط. ويمكننا الــقــول فــي هذه 
الحالة إن النجم اإلسباني مازال يمتلك عقلية 
املواعيد  في  الفوز  وكيفية  باأللقاب  التتويج 
الكبرى، رغم االبتعاد عن املنصات بن الفينة 

واألخرى.
بات رافائيل نادال أكثر جاهزية على املستوى 
الــذهــنــي والـــبـــدنـــي، وأصـــبـــح أكــثــر ســرعــة عن 
الفوز على نوفاك  لكن عقدة  املــاضــي،  املوسم 
ــرة بـــاتـــت تــشــغــل بــالــه  ــيــ فـــي املـــواجـــهـــات األخــ
دائمًا، فأن تدخل اللقاء في كل مرة والتوقعات 
تــصــب لــصــالــح خــصــمــك، فــهــذا األمـــر مــن دون 
شك سيكون صعبًا، خاصة أن املصنف األول 
عامليًا يمتلك هو اآلخر مقومات مميزة وربما 
الــفــارق في  ــادال، إال إذا استثنينا  نــ أكــثــر مــن 
الــخــبــرة عــلــى املــاعــب الــتــرابــيــة، حــيــث يطمح 
نوفاك للفوز بأول لقب له في فرنسا املفتوحة، 

ما يعني أنه سيكون مندفعًا.
فــي  ــادال  ــ ــنــ ــ ــ ل ــل  ــ ــثــ ــ األول واألمــ الــــحــــل  ويـــبـــقـــى 
كــبــيــر لهذه  بــشــكــل  الــحــالــة، أن يتحضر  هـــذه 
املباريات،  بقية  إغفال  دون  خاصة  املواجهة، 
حــيــث ســيــؤدي بــه ذلـــك إلـــى تــوديــع البطولة، 
ــل ذلــــــك تـــنـــتـــظـــره مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ لـــكـــن قـــبـــل كـ
املــنــافــســات عــلــى املــاعــب الــتــرابــيــة، قــد تكون 

اإلسباني رافائيل نادال 
تّوج بلقب روالن غاروس 

تسع مرات

)Getty( ديوكوفيتش ونادال مرشحان دائما لأللقاب

انــطــاق قــويــة أو عــامــًا سلبيًا قد  إمـــا نقطة 
التركيز  هــو  ــم  واألهــ فــي مصلحته،  يــصــب  ال 
الطريق سهلة  تكون  ولــن  بالهدوء.  والتحلي 
إلى الهدف املنشود، فالنجم اإلسباني يحتاج 
كــان يتمتع بها في  التي  بالثقة  التحلي  إلــى 
املــــاضــــي، وهــــي الـــتـــي تــغــيــب عــنــه فـــي بعض 

املباريات.

نولي يحلم باللقب
نـــوفـــاك يـــصـــارع فـــي لــعــبــة الــتــنــس مــنــذ فــتــرة 
الصربي  مــّرت حقق خالها  طويلة، 13 سنة 
معظم األلـــقـــاب، فـــاز بــبــطــوالت الــغــرانــد ســام 

واملــوســم املــاضــي، وصــل إلــى الــنــهــائــي. ورغــم 
خروج ملك املاعب الترابية رافائيل نادال، لم 
يتمكن من الفوز حن سقط أمام السويسري 
الحلم  ليتأجل  الــتــوقــعــات  بعكس  فــافــريــنــكــا، 

مرة أخرى إلى بطولة ثانية.
فشل نولي في بطولة مونتي كارلو، وخرج من 
الدور الثاني التي فاز بها رافائيل نادال، وهو 
الترابية،  املــاعــب  على  بطولتن  ينتظر  اآلن 
ــــى هـــي مـــدريـــد، والـــتـــي قـــد يــنــافــس فيها  األولـ
أكثر من روما، ألن الكرة غالبًا ما تكون أسرع 
الثانية،  فــي  التركيز  عليه  يجب  لكنه  هــنــاك، 
والتي تشبه أرضيتها بطولة روالن غاروس 

على تنوعها من ميامي املفتوحة في الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، إلــى أســتــرالــيــا املفتوحة، 
فــي لندن على  إلــى بطولة ويمبلدون  إضــافــة 
ــــاروس على  املـــاعـــب الــعــشــبــيــة، لــكــن روالن غـ
األراضــــي الــتــرابــيــة، كــانــت عقبة دائــمــة، حيث 

استعصت عليه طوال هذه الفترة.
يعاني ديوكوفيتش بشكل كبير على األراضي 
الترابية، هو أمام عقدة دائمة، حيث لم يتمكن 
من الظفر بهذه البطولة، بطء الكرة ال يتاءم 
كبيرة  يتمتع بسرعة  فهو  لعبه،  أســلــوب  مــع 
ــوال الــســنــوات املــاضــيــة، كان  فــي اإلرســــال. وطـ
الحلم،  يضيع  ثــم  التتويج،  مــن  يقترب  نولي 

ــذه الـــبـــطـــوالت  ــ املـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس. وخــــــال هـ
ســيــتــوجــب عليه تــقــديــم مــســتــوى جــيــد، ربما 
ليس مــن الــضــروري الــفــوز فــي االثــنــتــن، لكن 
على األقل رفع لقب إحداهما، حيث ستكونان 
ــكـــاز لــلــبــطــولــة الــكــبــرى، خــاصــة أنــه  نــقــطــة ارتـ
اعتذر عن املشاركة في بطولة برشلونة على 

املاعب الترابية أيضًا، والتي تجري حاليًا.
ويـــمـــّنـــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــنـــفـــس بــكــســر هـــذا 
النحس الــذي يــازمــه فــي روالن غـــاروس، هو 
دائمًا يدنو من الحلم، لكنه يعود بعدها إلى 
أكثر نضجًا على  بــات  الــيــوم نولي  خسارته، 
الصعيد الذهني والنفسي، حيث أصبح قادرًا 

اللقاء،  أكثر في تصرفاته خــال  التحكم  على 
وابــتــعــد عـــن الــغــضــب بــشــكــل نــســبــي، والــــذي 
كــان يسيطر عليه في الكثير من األحــيــان، ما 
يجعله يخسر الــنــقــاط، ويــهــزم فــي الــلــقــاءات، 

خاصة حن يكون متأخرًا في النتيجة.
يــتــفــوق الــصــربــي عــلــى خــصــومــه مــن الناحية 
البدنية أيضًا، وهو في قمة مستواه، قد يكون 
العقبات وكتابة تاريخ  اإلصــرار على تخطي 
جديد فــي عالم التنس حــافــزًا مــن أجــل الفوز 
الــتــنــازلــي، ومعها  بـــدأ عــّدهــا  الــتــي  بالبطولة 
ســـيـــزداد الــضــغــط اإلعـــامـــي عــلــيــه، والــــذي قد 

يؤثر بشكل سلبي عليه في البطولة.
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عواصم ـ العربي الجديد

ــاراة أتــلــتــيــكــو مــدريــد  ــبــ شـــهـــدت مــ
واقــعــة غريبة من  مــاالغــا  وضيفه 
بــعــدمــا  األرض،  أصـــحـــاب  جـــانـــب 
ــــوارع« مــن أجـــل إيــقــاف  لــجــأوا إلـــى »حــيــلــة شـ
ــدة خــطــيــرة لــلــفــريــق األنـــدلـــســـي،  ــرتـ هــجــمــة مـ
ــــرد األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو  مـــمـــا تــســبــب فــــي طـ
سيميوني املدير الفني لـ »الروخيبالنكوس«.
وقــام أحــد الالعبني من جانب بــدالء أتلتيكو 
بــإيــقــاف هــجــمــة مـــرتـــدة ملـــاالغـــا بــعــدمــا ألــقــى 
أربــك  كــرة داخـــل امللعب بطريقة غــريــبــة، مما 
ــد ســــــواء، قــبــل أن  الـــالعـــبـــني والـــحـــكـــم عــلــى حـ
الثانية وســط اعــتــراضــات  الــكــرة  يتم إخـــراج 
ماثيو  الحكم  تحدث  وبعدها  الضيوف.  مــن 
الهاوز مع سيميوني بصفته قائد الفريق من 
املــبــاراة  على الخطوط، وقــرر طــرده ليواصل 
من املدرجات، ويتولى مونو بورجوس قيادة 
الفريق في الشوط الثاني خالل املباراة التي 

انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف.
ومن املتوقع أن يتم توقيع عقوبة على املدير 
الفني األرجنتيني، قد تصل إلى إيقاف لثالث 
ــا قـــد يــبــعــده حــتــى نــهــايــة  ــو مـ ــبـــاريـــات، وهــ مـ
املــوســم الــجــاري، وذلــك بــاإلضــافــة إلــى غرامة 
مالية تصل إلــى 3000 يــورو. ومــن جانبه لم 

المشاغب 
دييغو سيميوني

اللقطات  من  الكثير  األوروبية  القدم  كرة  مالعب  تشهد  أسبوع  كل  كما 
المثيرة والُملفتة، والتي أخذت حيزًا كبيرًا في المواقع والصحف الرياضية 
ومواقع التواصل االجتماعي، وأثبتت أنها لقطات األسبوع في عالم الكرة 

بدءًا من إنجلترا مرورًا بالبرتغال وصوًال إلى إسبانيا

3031
رياضة

تقرير

يــعــتــرض املـــديـــر الــفــنــي ألتــلــتــيــكــو عــلــى قـــرار 
بعد  صحافي  مؤتمر  فــي  أكــد  ولكنه  الحكم، 
ــل املــلــعــب هو  الــلــقــاء أن مــن ألــقــى بــالــكــرة داخـ
جامع الكرات، والذي كان يقف إلى جانبه في 

هذه اللحظة.
وفـــي إيــطــالــيــا رفــعــت فـــرق الــــدوري اإليــطــالــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، فـــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة، يــافــطــات 
مقتل  وراء  الكاملة  الحقيقة  بمعرفة  مطالبة 
الطالب جوليو ريجيني، الذي لقي حتفه في 
مــصــر فـــي ظــــروف غــامــضــة، ولـــم يــكــشــف عن 
حقيقة ما حصل حتى هذه اللحظة. وأقدمت 
أنــديــة الــدرجــة الــثــانــيــة فــي الــبــدايــة عــلــى رفــع 
يــافــطــات قــبــل انــطــالق املــبــاريــات كــتــب عليها 
»الحقيقة من أجل ريجيني«، في حملة شملت 
مالعب الكرة في إيطاليا قاطبة، حيث يسعى 
الجميع ملعرفة ما حصل مع الطالب في مصر.
وستستمر هذه الحملة في اليومني القادمني 

الجماهير  الــســيــريــا »ب«، حــيــث ســتــرفــع  فــي 
ــلـــة كـــالـــتـــي ســيــحــمــلــهــا  ــاثـ أيــــضــــا رايـــــــــات مـــمـ
ــاراة رومـــا  ــبــ الـــالعـــبـــون، ويــنــتــظــر الــجــمــيــع مــ
بنظيره نابولي، التي ربما تشهد األمر ذاته، 
ملعرفة ما إذا كان النجم املصري محمد صالح 
ســيــرفــع يــافــطــة مــمــاثــلــة أم ال، حــيــث راجـــت 
شائعات عن رفضه ذلك قبل أن ينفي النادي 

ويكذب هذا الخبر.
وكان الطالب اإليطالي ريجيني صاحب الـ28 
عــامــا، يــعــمــل عــلــى أبــحــاث تــتــنــاول الــنــقــابــات 
الـــتـــجـــاريـــة املــســتــقــلــة فـــي مــصــر واالقـــتـــصـــاد 
النقدية عن  املــقــاالت  الكثير من  أيضا، ونشر 
الحكومة املــصــريــة، هــذا األمـــر أثـــار كثيرًا من 
التكهنات حول ظــروف وفاته جــراء التعذيب 
الــذي تعرض له من قبل قــوات األمن  الشديد 

املصرية، بحسب وسائل اإلعالم اإليطالية.

عودة براهيمي واستبسال 
في المالعب

ــــري يــــاســــني بـــراهـــيـــمـــي  ــزائـ ــ ــــجـ ــم الـ ــجـ ــنـ عــــــاد الـ
لــتــســجــيــل األهـــــــداف بــعــد غـــيـــاب طــــال ملــــدة 7 
ــال، وجـــــاء الــهــدف  ــمـ ــكـ مـــبـــاريـــات بــالــتــمــام والـ
فــي مـــبـــاراة أكــاديــمــيــكــا كــويــمــبــرا عــلــى ملعب 
األخير في الجولة الـ 31 من مسابقة الــدوري 

البرتغالي لكرة القدم.
وقــاد براهيمي فريقه لفوٍز غــاٍل، حيث كانت 
تقدم  بعدما  ملثله،  بــهــدف  متعادلة  النتيجة 
أصـــحـــاب الـــــدار عـــن طــريــق بـــيـــدرو نــونــو في 
نــيــفــيــر  ــــني  يــــعــــادل روبــ قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة 25، 

النتيجة في الدقيقة 37.
وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي تــلــقــى بــراهــيــمــي الــكــرة 
عــلــى مــشــارف منطقة الـــجـــزاء، ومـــن ثــم ســدد 
ــا، لـــكـــن كــرتــه  ــكـ ــيـ ــمـ ــاديـ ــادي أكـ ــ ــ عـــلـــى مــــرمــــى نـ
ارتطمت بأحد املدافعني، لتهز شباك الحارس 
الــبــرتــغــالــي بــــدرو تــريــغــيــرا، والــــذي فــشــل في 

التصدي لهذه الكرة.
ــاد بـــذلـــك بــراهــيــمــي لـــزيـــارة الــشــبــاك بعد  ــ وعـ
صــيــام طـــال ملـــدة 630 دقــيــقــة، مــنــذ أن سجل 
بيليننسيز  نـــادي  أمـــام  لفريقه  األول  الــهــدف 
الــدوري البرتغالي، ورفع بورتو  في مسابقة 
رصيده بعد هذا الفوز إلى 67 نقطة في املركز 
قبل  ما  املركز  أكاديميكا  يحتل  فيما  الثالث، 
األخـــيـــر، وهـــو مــهــدد بــالــســقــوط إلـــى الــدرجــة 

الثانية.
وفــــي إنــجــلــتــرا اســتــبــســل مــهــاجــم مانشستر 
ــــي، فـــي إنـــقـــاذ فــريــقــه من  يــونــايــتــد، وايــــن رونـ
هدف محقق إليفرتون، بعد أن انفرد لوكاكو 
بــالــحــارس دي خــيــا، وتخطاه ثــم ســدد الكرة 
بــاتــجــاه املــرمــى الــخــالــي، ليظهر رونـــي فجأة 
اللقطة  رائــعــة، وجــاءت  الكرة بطريقة  وُيبعد 
ــون يـــقـــودهـــا  ــرتــ ــفــ ــة إليــ ــعـ ــريـ ــــالل هـــجـــمـــة سـ خــ
ــــذي اســتــلــم كــــرة خلف  املــهــاجــم لـــوكـــاكـــو، والــ
املدافعني وانطلق باتجاه مرمى »اليونايتد«، 
ــــي دي خـــيـــا،  ــانـ ــ ــبـ ــ ــــارس اإلسـ ــــحـ ــالـ ــ بـ لـــيـــنـــفـــرد 

ويتخطاه ليصبح املرمى خاليا أمامه.

ماسكيرانو 
وروني يستبسالن 

أمام المرمى

هذا سبب طرد الوز لسيميوني 
دييغو  األرجنتيني  بطرد  وماالغا،  مدريد  أتلتيكو  لقاء  ماثيو الوز، حكم  أنطونيو  قام 
التحكيمي من تحديد  الطاقم  األتلتي، بعدما »لم يتمكن أي فرد من  سيميوني، مــدرب 
هوية من قذف الكرة«، وذلك وفقا للتقرير الذي كتبه، و«يؤمن« فيه بأنه لم يكن صاحب 
الواقعة. وكتب ماتيو في تقريره »تم طرد سيميوني في الدقيقة 45 للسبب التالي: في 
الدقيقة 44 وعندما كان فريق ماالغا يقوم بهجمة مرتدة، ألقيت كرة من جانب دكة بدالء 
الهجمة، ولكنها لم تؤثر عليها، وأعتقد أن مرتكب  الفريق صاحب األرض تجاه مكان 

الواقعة لم يكن املدير الفني للفريق املسؤول عن االنتهاك«.

التركي تشاكر لموقعة ملعب االتحاد
يدير الحكم التركي، جونيت تشاكر، مباراة ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بني مانشستر 
ــال مــدريــد، غــدا الــثــاثــاء، على ملعب  سيتي وريـ
ــا أعــلــنــه االتـــحـــاد األوروبـــــي  ــاد«، وفـــقـــا ملـ ــ ــحـ ــ »االتـ
الــقــدم )يــويــفــا(. وســبــق وأدار تشاكر، هذا  لــكــرة 
املوسم، مباراة لريال مدريد في دور املجموعات 
امللكي  انتهت بفوز  الــســويــدي، والــتــي  أمــام ماملو 
ــان تــشــاكــر قــد أدار مــبــاراة  بــهــدفــني نظيفني. وكـ
لريال مدريد في دور املجموعات بنسخة البطولة 
بــروســيــا دورتــمــونــد،  أمـــام  مــوســم 2013-2012 
مــبــاراة  أدار  كما   .)2-2( بالتعادل  انتهت  والــتــي 
ملانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا نسخة 
انتهت  بــورتــو،  أمــام  الــــ32  2011-2012 فــي دور 

لصالح »السيتيزنز« بهدفني لواحد.

إنريكي واثق من قدرة العبيه على حسم الليغا
قال مدرب برشلونة، لويس إنريكي، إنه بعد املباراتني األخيرتني لفريقه في الليغا، والتي 
فاز بهما 6-0 اليوم أمام سبورتنغ خيخون و8-0 على ديبورتيو الكورونيا في الجولة 

املاضية، تزداد »الثقة بالنفس« لدى الفريق في الجوالت الحاسمة من املسابقة.
التزامات  الليغا، وأبــرز عدم وجود  وأبــدى إنريكي تفاؤله بالفوز باملباريات املتبقية في 

للفريق ملدة أسبوع كي يستطيع تجهيز العبيه بهدوء للمواجهات القادمة.

كيبتشوغي يفوز بماراثون لندن للمرة الثانية على التوالي
التوالي  الثانية على  الكيني، ايليود كيبتشوغي، ببطولة ماراثون لندن للمرة  العداء  توج 
أمس األحد، بعد تفوقه على جميع منافسيه في نهاية السباق الذي أقيم في العاصمة 

البريطانية، مسجا ثاني أفضل زمن على اإلطاق.
وقطع كيبتشوغي مسافة السباق في زمن بلغ ساعتني وثاث دقائق وخمس ثوان.

ساعتني  والبالغ  العاملي  القياسي  الرقم  عن  ضئيل  بفارق  كيبتشوغي  زمــن  ويتخلف 
ودقيقتني و57 ثانية، واملسجل باسم الكيني دينيس كيميتو.

إيريرا: دي خيا هو الحارس األول في العالم
أشاد العب الوسط اإلسباني ملانشستر يونايتد، 
إيــريــرا، بمواطنه ديفيد دي خــيــا، حــارس  أنــديــر 
مــرمــى الــفــريــق، أحــد أصــحــاب الفضل فــي تأهل 
»الــشــيــاطــني الــحــمــر« لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 

االتحاد، وقال إنه »الحارس األول في العالم«.
ــانـــي قـــد تـــصـــدى لــركــلــة  ــبـ ــارس اإلسـ ــحــ ــ وكـــــان ال
ــم الــبــلــجــيــكــي  ــاجـ ــهـ جــــــزاء إليــــفــــرتــــون نـــفـــذهـــا املـ
رومــيــلــو لــوكــاكــو، خـــال مــبــاراة نــصــف النهائي 
األخيرة  الدقيقة  في  يونايتد  املــان  التي حسمها 
ــال إيــريــرا  ــرزه مـــارســـيـــال. وقــ ــ ــذي أحـ ــ بــالــهــدف ال
الحارس  هــو  لــي  بالنسبة  حاسمًا،  كــان  »ديفيد 

األول في العالم«.

أتلتيك بلباو يحرم ليفانتي من الفوز ويتعادل
- 2( في   2( التعادل معه  وأدرك  الفوز  املتعثر من  ليفانتي  بلباو مضيفه  أتلتيك  حــرم 
الوقت القاتل في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري اإلسباني لكرة القدم. وجاء هدفا 
ليفانتي، الذي لم يفز سوى بسبع مباريات في البطولة، من خال فيكتور كاساديسوس 
)د.13( وخابيير اتشييتا )د.68( بالخطأ في مرماه، بينما أدرك التعادل ألثلتيك ماركيل 
الفريقان  يحصل  التعادل  وبهذا  )د.1+90(.  ســان خوسيه  وميكل   )88 )د.  سوسايتا 
على نقطة واحدة لكل منهما ليصل رصيد أتلتيك بلباو إلى 55 نقطة في املركز الخامس 

وليفانتي، الذي بات على وشك الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

مباراة، قبل أن ينضم في املوسم التالي إلى نادي هيرت أوف 
ميدلوثان، لكنه لم يشارك في أي لقاء، ورغم ذلك حقق معه 
وبعدها  مسيرته،  في  الوحيد  اللقب  وهــو  اسكتلندا،  كــأس 
لعب لفريق إثينوكس 5 مباريات فقط، وقضى موسمًا آخر 
بعدها مع نادي بانيتوليكي وشارك في 8 مباريات، ومن ثم 
نادي ريوكو الياباني ولعب معه 22 لقاًء، قبل أن يحط رحاله 
في موسم 2008-2009 مع نادي سافيا سيسكا، وأعير 

في املوسم التالي إلى سيسكا صوفيا.
تنقل بــعــدهــا بــني عـــدة فـــرق مــن كــرلــيــا ســوفــيــتــوف ثــم عــاد 
لــنــادي أجــاكــســيــو ومـــن ثــم قـــرر اللعب  ليسكسا، وبــعــدهــا 
لصالح سيسكا للمناسبة الثالثة، لكن هذه املرة لم يكن العقد 
إعارة بل انتقل إليه رسميًا وشارك في 17 لقاء. بعد كأس 
فيادلفيا  لصالح  مبولحي  لعب  البرازيل  في   2014 العالم 

يونيون، وهو اآلن مع نادي أنطاليا سبورت التركي.

األهـــم فــي مسيرته مــع منتخب  الــبــرازيــل  ويبقى مــونــديــال 
الجزائر، حيث شــّرف مبولحي وزمــاؤه العرب حني وصل 
محاربو الصحراء إلى الــدور الثاني ألول مرة في تاريخهم 
الكروي، وقاتل األفناك أمام أملانيا، وكادت املفاجأة أن تحدث، 
املاكينات  وانتصرت  نفسه،  فــرض  النهاية  في  املنطق  لكن 
الرايس خطف األنظار يومها ليس بسبب  أن  األملانية، رغم 
تــألــقــه فــي الــتــصــدي لــلــكــرات فــقــط بــل ألمـــر آخـــر. وصـــادف 
ــر شــهــر حــزيــران/  يــومــهــا شــهــر رمــضــان املــبــارك فــي أواخــ
يونيو وأوائل شهر تموز/ يوليو، األمر الذي يعني أن الدور 
الثاني من بطولة كأس العالم سُيلعب خال الشهر الفضيل، 
ورغــم ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي بــاد السامبا والرطوبة 
العالية، رفض الرايس دخول اللقاء مفطرًا، بل تابع صيامه 
حتى حان وقت اإلفطار، ومع انتهاء الشوط األول، أخذ كيسًا 

من التمر، الذي كان يضعه خلف املرمى، وتناول حبة منه.

حسين غازي

قـــّدمـــت الـــكـــرة الــعــربــيــة الــكــثــيــر مـــن الـــحـــراس املــمــيــزيــن في 
املــاعــب األوروبــيــة واألفريقية وحتى اآلســيــويــة، على غــرار 
ــا وتــحــديــدًا فــي إنــجــلــتــرا، وعصام  علي الحبسي فــي أوروبــ
الحضري في مصر والذي صال وجال مع األهلي ومنتخب 
بــاده فــي الــقــارة الــســمــراء، وصـــواًل إلــى الــحــارس السعودي 
السابق محمد الدعيع، لكن نجم اليوم هو الجزائري الرايس 
مبلوحي. ولد أدي رايس كوبوس أدريــان مبولحي في مثل 
العاصمة  العام 1986 في  إبريل/ نيسان من  اليوم 25  هــذا 
سن  وفــي  سنتمتيرًا،   190 طوله  ويبلغ  بــاريــس،  الفرنسية 
الـ11 انضم إلى نادي راسينغ باريس في العام 1995، وبقي 
العريق،  بنادي مارسيليا  يلتحق  أن  قبل  معه حتى 2002، 
لعب للفريق الثاني بني فترة 2003 و2005 حيث خاض 47 

رايس مبولحي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
حارس عربي من 

الجزائر قدم الكثير 
لمنتخب بالده

سيميوني يتابع 
المباراة من 
المدرجات بعد 
)Getty( طرده

سجل أنطوني مارسيال هدفًا قاتًال في الوقت المحتسب بدل الضائع، 
ليرسل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب لويس فان غال إلى نهائي كأس 
االتحاد االنجليزي لكرة القدم بعد فوزه )2 - 1( على إيفرتون في ملعب 
في  إضافي  وقت  لخوض  طريقهما  في  الفريقان  وكان  ويمبلي. 
مواجهة الدور قبل النهائي بعد أن كانت النتيجة التعادل )1 - 1(، ليأتي 
الفرنسي مارسيال ويقضي على آمال إيفرتون بهدف قاتل قبل دقيقة 

من نهاية المباراة.

»اليونايتد« إلى نهائي كأس االتحاد

وجه رياضي

وبــعــد أن وجــــد لــوكــاكــو أن املـــرمـــى خــــاٍل من 
حــارســه ســـدد الــكــرة مــبــاشــرًة نــحــو الــشــبــاك، 
لكن املهاجم اإلنجليزي واين روني ركض من 
إلى  مسافة بعيدة بشكل سريع جــدًا، ليصل 
خط املرمى قبل لوكاكو، ويستبسل في إبعاد 

الكرة عن خطة املرمى بطريقة رائعة.
اإلسباني،  برشلونة  مــدافــع  أنقذ  املقابل  فــي 

حــول كــرة بــرأســه إلــى الــشــبــاك مــبــاشــرًة، لكن 
سبورتينغ خيخون شكل خطورة كبيرة على 
برشلونة في أكثر من فرصة. واحدة من هذه 
ثم  املــرتــدة،  الهجمة  كانت  الضائعة،  الــفــرص 
الكرة العرضية التي باغتت مدافعي برشلونة 
لــتــصــل إلــــى مــهــاجــم خــيــخــون الــــذي ســددهــا 
وارتـــدت مــن قــدم جـــوردي ألــبــا، لتذهب الكرة 

من  فريقه  ماسكيرانو،  خافيير  األرجنتيني 
ــــذي جمع  ــك فـــي الـــلـــقـــاء الـ ــ هــــدف ُمـــحـــقـــق، وذلـ
بــرشــلــونــة مـــع فـــريـــق ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون، 
ـــ 35 مـــن بــطــولــة  ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــ
الـــدوري اإلســبــانــي. وبــعــد أن تــقــدم برشلونة 
ــاراة عـــن طـــريـــق نجم  ــبــ بـــهـــدف نــظــيــف فـــي املــ
والــذي  ميسي،  ليونيل  »الكتالوني«  الــنــادي 

بــاتــجــاه الــشــبــاك، لــكــن مــاســكــيــرانــو استبسل 
وأبعد الكرة عن خط املرمى قبل دخولها.

إلى  وصــلــت  للكرة  ماسكيرانو  تشتيت  بعد 
العب خيخون حاليلوفيتش، والذي سددها 
باتجاه املرمى، لينقذها بيكيه عن خط املرمى 
مرة جديدة، في وقت كان هناك شك كبير في 

أن يكون املدافع اإلسباني أبعد الكرة بيده.

وأهدى  بوعده،  اإلسباني  برشلونة  مهاجم  لويس سواريز،  األوروغــوايــانــي  النجم  وفى 
التي  »فينايلكيتونوريا«،  هــو  وراثـــي  بمرض  مريضة  لطفلة  األربــعــة،  أهــدافــه  مــن  هدفًا 
للطفلة  لقائه  املصور خــال  الفيديو  في  املاضي. وظهر سواريز  األسبوع  التقاها  كــان 
 « ُيسمى  وراثـــي  بمرض  أصيبت  حيث  لها،  تعرضت  التي  بالحالة  متأثرًا  يبكي  وهــو 
فينايلكيتونوريا«، األمر الذي دفعه لوعد الفتاة بأن يهديها هدفًا، وفعًا أهدى الفتاة أول 
هدف سجله في مرمى خيخون، وبعد أن سجل الهدف رفع قميصًا ُكتب عليه »أبويو بي 

كي يو« وذلك تضامنًا مع الطفلة املصابة باملرض.

صورة في خبر

سواريز اإلنساني
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مصير غوانتنامو
من أشهر سجن في العالم إلى »محمية طبيعية«

سامر المحمود

ــا،  ــامــ أحـــــب الــــرئــــيــــس، بـــــــاراك أوبــ
زيارة املالهي الكوبية، واستمتع 
الكوبيني.  من  التهليالت  بحصد 
 األمـــــور لـــن تــصــبــح طــبــيــعــّيــة بني 

ّ
غــيــر أن

البلدين، طاملا بقي أمر سجن غوانتنامو 
األمــيــركــي املــتــنــازع عليه فــي شـــرق كــوبــا، 
ومعه عقد اإليــجــار املريب من عــام 1903، 

 .
ّ

دون حل
هــذا مــا أشـــار إلــيــه مـــرارًا رئــيــس الحكومة 
الــكــوبــي، راؤول كــاســتــرو. كــذلــك فـــإن هــذا 
ــد مــحــافــظــو  ــريــ ــا يــ ــ ــو مـ ــ ــل بـــــالـــــذات هـ ــحــ الــ
أميركا منع حصوله، وذلك لكي ال يتمكن 
أوبــامــا مــن اإليــفــاء بــوعــده بــإغــالق سجن 
غــوانــتــنــامــو الــعــســكــري ســـيـــىء الــســمــعــة، 
والــذي أطلقه في معركته اإلنتخابية عام 

 .2008
سمع أصـــوات »الــعــقــالء« 

ُ
ــرًا، بــاتــت ت

ّ
 مــؤخ

في هــذا الــنــزاع، ودار الحديث عن تسوية 
إنه  فرنسيس.  البابا  إلى  اقتراحها  يعود 

)Getty( سجن غوانتنامو الشهير على أهبة التحول إلى »جنة عدن«؟

»التيار  أتباع  الــذي يعتمد عليه  االقتراح 
الــثــالــث« بــخــصــوص غــوانــتــنــامــو والــذيــن 
يـــقـــولـــون: لــنــغــلــق املــعــســكــر ونــحــولــه إلــى 
محمية طبيعية وحديقة أبحاث ال يكون 
لها مثيل في هذا العالم: »حديقة السالم 

الخضراء«.
رســمــيــا يــعــود اقـــتـــراح هـــذا املـــشـــروع إلــى 
ــا،  ــكــ ــراســ ــــني أمــــيــــركــــيــــني، جـــيـــمـــس كــ ــاملـ ــ عـ
ــانـــون الــــدولــــي، وجـــوي  ــقـ املــخــتــص فـــي الـ
الطبيعي،  بــاالقــتــصــاد  املــخــتــص  ــان،  ــ رومـ
مـــن األكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة في 

نيوبورت. 
األهــم  العلمية  املجلة  نشرته  مــقــال،  وفــي 
»Science« قدم العاملان جملة من الحجج، 
ــتـــي ســيــتــمــكــن بــمــوجــبــهــا الـــبـــلـــدان مــن  الـ
اســتــثــمــار تــحــويــل هـــذا الــجــيــب العسكري 

األميركي. 
أمـــــا مــلــكــيــة هـــــذه املـــنـــطـــقـــة املـــمـــتـــدة عــلــى 
ألــف هكتار فلن تكون مسألة  مساحة 12 
ذات أهمية، ألن الدولتني ستستفيدان من 
هــذا املــشــروع، كما يــقــول الــعــاملــان. فكوبا 

ســيــكــون لــديــهــا مــتــنــفــس بــيــئــي فــريــد من 
ــه، »إحــــــدى جـــنـــات عــــــدن«، كــمــا أنــهــا  نـــوعـ
الباحثني  لــتــأهــيــل  كــمــنــشــأة  ستستثمره 
ــات  ــ ــــواليـ املـــخـــتـــصـــني، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــصـــل الـ
ــارجـــي عــلــى خط  املـــتـــحـــدة عــلــى مـــوقـــع خـ
االســتــواء، يكون إحــدى منشآتها البيئية 

البحرية على الكاريبي.
املساحات  من  العديد  كوبا  تمتلك  فعليا 
املمتدة  العذراء على سواحلها  الطبيعية 
عــلــى طـــول 5 آالف كيلو مــتــر،  وال سيما 
في خليج غوانتنامو املعزول، وهو ما لم 
يعد مــوجــودًا فــي الــكــاريــبــي: هــنــاك يمكن 
ومروجًا  مرجانية  شعابًا  يجد  أن  للمرء 
من أعشاب البحر أمام السواحل، وغابات 
اســتــوائــيــة فــي الــبــر لــم يخربها اإلنــســان، 
الناتج  والفقر  االقتصادية  العزلة  بسبب 
ــيــــرة. غــوانــتــنــامــو  عــنــهــا فـــي الــعــقــود األخــ
الــيــوم يشكل مخبرًا طبيعيًا  إلــى  يـــزال  ال 
ــــاف إلـــــــى ذلـــــــــك، حــســب  ــــضـ ــًا. يـ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــعــاملــني، أن »كــوبــا تمتلك خــبــراء عظماء 
في حماية الطبيعة«، والذين ال ينقصهم 

الــــالزم. رفــضــت حكومة كاسترو  املـــال  إال 
الــشــيــوعــيــة، بــعــد الــــثــــورة فـــي ســتــيــنــيــات 
السنوية  ــرة  املــاضــي، تقاضي األجـ الــقــرن 
لكوبا  األميركية  الحكومة  تدفعها  الــتــي 
أن  اعــتــبــرت  كــمــا  دوالرًا،   4085 والــبــالــغــة 
االتـــفـــاق الــكــوبــي – األمــيــركــي بخصوص 

عقد اإليجار من عام 1903 الغ. 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت تــريــد كــوبــا اســتــرجــاع 
الــتــي  قــطــعــة األرض هــــــذه. أمـــــا أمــــيــــركــــا، 
الــبــدايــة تستخدم هــذه املنطقة  كــانــت فــي 
ــكـــريـــة  ــلــــيــــهــــا كـــــقـــــاعـــــدة عـــسـ املــــــتــــــنــــــازع عــ
الحقًا  منها  فجعلت  الحربي،  ألسطولها 
على  وللتدريب  املــخــدرات  ملكافحة  قاعدة 
إلى  لتحويلها  إضافة  الــكــوارث،  مواجهة 
سجن. ويرى الباحثان أن »هذه األنشطة 
يمكن نقلها إلــى أطـــراف كــاي ويــســت في 
فلوريدا، والتي ال تبعد سوى 90 ميال عن 

غوانتنامو«.
بيد أن هذا االقتراح، الــذي قدمه العاملان، 
ــّول فتح  ــحـ يــحــمــل فـــي طــيــاتــه خــطــر أن يـ
ــيـــاح املــحــتــمــل إلـــى  املــنــطــقــة وتــــدفــــق الـــسـ
»جنة عدن« املوعودة إلى معقل سياحي، 
كما حــدث مــن قبل فــي جــزيــرة »كانكون« 
املــكــســيــكــيــة، والـــتـــي تــحــولــت إلــــى مقصد 
ــراء بــنــاء  ــ ــيـــاء، جـ ــنـ لــلــســيــاح األجـــانـــب األغـ
في  الترفيهية.  واملــرافــق  الفخمة  الفنادق 
ــــور فـــي هـــذا االتـــجـــاه، فلن  حـــال ســيــر األمـ
يكون لخرفان البحر الكوبية النادرة، وال 
الصقري،  املنقار  ذات  البحرية  للسالحف 

فرصة للنجاة في كوبا.

تمتلك كوبا 
مساحات طبيعية 

عذراء على سواحلها 
املمتدة على طول 
5 آالف كيلو متر، 

وال سيما في خليج 
غوانتنامو املعزول.

 ■ ■ ■
رفضت حكومة 

كاسترو تقاضي 
األجرة السنوية، التي 

تدفعها الحكومة 
األميركية لكوبا، 
والبالغة 4085 

دوالرًا.

■ ■ ■
لن يكون لخرفان 

البحر الكوبية النادرة، 
وال للسالحف البحرية 
ذات املنقار الصقري، 

فرصة للنجاة 
في كوبا.

باختصار

ما مصير غوانتنامو، السجن األشهر في العالم، بعد إغالقه كما تعهد بذلك باراك أوباما؟ هل سيتحّول إلى محمية بيئية، أم 
سيصبح جزيرة سياحية تدّمر الحياة البيئية للجزيرة الفريدة؟

هوامش

أمجد ناصر

 من جوارها املباشر. وال دولة 
ً
ال تشبه السعودية دولة

البرية والبحرية  على اإلطالق. فعندما تغادر الحدود 
قطر،  الــكــويــت،  أو  واألردن،  الــســعــوديــة  بــن  املشتركة 
اإلمارات، البحرين، ُعمان، اليمن، مصر، العراق، عليك 
أو  املــســاءلــة،  تتفادى  لكي  حقائبك،  ثيابك،  د 

َّ
تتفق أن 

اإلعادة من حيث جئت. أنت، منذ اللحظة، تدخل عاملًا 
ألفت في دول الجوار هــذه، وما اعتبرته  مختلفًا عما 
طبيعيًا فيها، على الرغم من اختالف قوانينها وطبائع 
قــرب بعض هذه  فــال  بــعــض.  عــن  سلطاتها بعضها 
وال  السعودية،  في  السائد  الديني  املذهب  من  البلدان 
القبائل املوّزعة بينها وثالثة حدود أو أربعة، يجعالنك 
مستعدًا لدخول »العالم السعودي«. ال أتحدث فقط عن 
اليمن(  الــعــراق،  األردن،  الخليجية )مصر،  الــدول غير 
بل  السعودي«،  »العالم  بّينًا مع  التي تختلف اختالفًا 
الخليجية التي تتقاسم مع السعودية إطارًا سياسيًا 
واحدًا وإرثًا ثقافيًا شديد الشبه. حتى إن كنت قادمًا 
من هذه الــدول، عليك أن تستعد ملا لم تشاهده فيها. 
، أن ترمي الصحيفة، املجلة أو الكتاب الذي 

ً
عليك، أوال

ع فــي السعودية. على  لــو كــان يـــوزَّ كنت تــقــرأه، حتى 
زوجــتــك، ابــنــتــك، أخــتــك، ومــن معك مــن نــســاء الــدرجــة 

األولى في القربي، أن يغطن رؤوسهن، أو وجوههن، 
يتناوبن معك  كــّن  إن  القيادة،  وأن يتنحن عن مقعد 
يغادرن  وأن  الطويل،  الطريق  السيارة على  قيادة  في 
املقعد األمامي كله، ويعدن إلى الخلف، حيث موقعهن 

»الطبيعي«. 
ثم، من اآلن فطالعًا ال تقترب من إحداهن، وال تهمس 
عليك  ينقضُّ  تعرف متى وكيف  ألنــك ال  منهن،  أليٍّ 
في  تتحدث  ال  طبعًا،  الدينية(.  )الــشــرطــة  »املــطــاوعــة« 

السياسة، إن أردت أن تمّر أمورك بسالم. 
ــال عــــن »ضـــبـــط«  ــقـ ــا يـ ــع مــ ــمـ تــذهــلــنــي اآلن، وأنــــــا أسـ
األخــالق  مفتشي  وسلوكها،  »املــطــاوعــة«  صالحيات 
ومــمــثــلــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة والــديــنــيــة فـــي املــجــال 
العام، وعن احتمال التفكير في قيادة املــرأة السيارة، 
طوباوي كالمنا عن الحداثة والتجديد والليبرالية في 
السماء،  عــن  األرض  بعد  بعيدًا،  كــان  كــم  السعودية! 
كالمنا عن تحديث في األدب والكتابة في السعودية، 
ــتــــه عــلــى  والــــرجــــل ال يــســتــطــيــع أن يــمــشــي مــــع زوجــ
 وجهها، 

ً
كورنيش بحري، أو في حديقة عامة كاشفة

وال أقــول حاسرة الـــرأس! أي حــداثــة، من أي نــوع، في 
مجتمٍع ال وجود للمرأة في حياته العامة.

تــشــتــد الــحــمــلــة الــغــربــيــة عــلــى ســجــل الــســعــوديــة في 
مجال حقوق اإلنسان )ال تضاهيه في املنطقة سوى 

إيــران!(، ويوصل أوباما رأيه الحقيقي في السعودية 
مـــن خـــالل مــجــلــة »أتــالنــتــيــك« )لـــم يــنــف حــرفــًا مــنــه( 
فتضطر السلطات السعودية إلى الكالم عن »تقليص« 
عن  الحديث  فتح  وتعيد  الدينية،  الشرطة  صالحيات 
قــيــادة املـــرأة لــلــســيــارة، فيما املــســألــة فــي مــكــاٍن آخــر. 
مـــا يــطــلــبــه الـــســـعـــوديـــون، حــســب ظــنــي، لــيــس كــثــيــرًا: 
حقوق وسلوك وقانون مثل أشقائهم الخليجين. قد 
واجتماعية  حياة سياسية  ملمارسة  طموحهم  يكون 
وفكرية كما هو حال املصرين واألردنين والعراقين 
واليمنين بعيد املنال اآلن. بالش هذه الدول »الفلتانة«. 

ماذا عن شيء قريٍب مما تعيشه الشقيقة الكويت؟ 

العزيز دفعة »إصــالح«،  الله بن عبد  امللك عبد  أعطى 
العالم  يقول  اآلن،  تــتــواصــل.  لــم  الــســعــودي،  باملقياس 
مما  جــزءًا  تكوني  لكي  تتغّيري  أن  عليك  للسعودية 
يسود العالم من حقوق، ال أن تكوني عاملًا وحدك. أيُّ 
كالم عن الخصوصية، العربية أو اإلسالمية، في هذا 
تــرانــا عاملًا  التي  التنميط  فــي طاحونة  املــجــال، يصبُّ 
غير قابل للحرية، وكاد الربيع العربي أن يقلبه  رأسًا 
على عــقــب، لــوال الــهــجــوم االســتــبــدادي الــرجــعــي الــذي 

انقضَّ عليه في مهده.
وضع  فــي  تنفع  ال  اإلصــالحــيــة،  السلحفاة،  سياسة 
السعودية، املتأخرة، في حقوق اإلنسان، عن محيطها 
أكثر سرعة ودينامية: قفز  بدَّ من سياسة  كثيرًا. ال 
ريختر،  بمقياس  وصــدمــات،  كبيرة  قــفــزات  الكنغر. 
 من أكثر دول 

ً
تحتاجها السعودية، لكي تكون قريبة

جوارها تشّددًا، ال مما هو مطموح فيه لدى الشبيبة 
السعودية. 

ربَّ ضارة نافعة. لعل الحرب التي تخوضها السعودية 
 لحياٍة 

ً
في اليمن، وتراجع أسعار النفط، يكون مدخال

تفرض  أن  تستطيع  ال  جــديــدة.  وســيــاســيــٍة  حقوقيٍة 
ضرائب على الناس وترفض، في الوقت نفسه، حقهم 

في ممارسة مواطنتهم. هذان ال يجتمعان.

إصالح بمقياس ريختر

وأخيرًا

ال تستطيع أن تفرض ضرائب 
على الناس وترفض، في 

الوقت نفسه، حقهم في 
ممارسة مواطنتهم

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

االثنين 25 أبريل / نيسان 2016 م   18 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 602  السنة الثانية
Monday 25th April 2016




