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صالح حشد أنصاره أمس في صنعاء )محمد حمود/األناضول(

بغداد ـ براء الشمري

بــعــد انــتــهــاء املــهــلــة الــتــي مــنــحــهــا زعــيــم »الــتــيــار 
ــوزراء  ــ ــ الــــصــــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، لــرئــيــس ال
ــان الــتــشــكــيــلــة  ــ ــادي، إلعـ ــبـ ــعـ ــراقـــي، حـــيـــدر الـ ــعـ الـ
الــجــديــدة لــحــكــومــة الــتــكــنــوقــراط، دخــلــت أطـــراف 
خارجية على خط األزمــة بني الفريقني، ملحاولة 
ــراف،  تــرضــي جميع األطــ إلـــى صيغة  الـــوصـــول 
العراقية  للحكومة  السابق  الرئيس  فيما يسعى 
ــوري املـــالـــكـــي، لـــدفـــع الــســلــطــات بــاتــجــاه فــّض  ــ نـ
بالقوة،  الخضراء  املنطقة  أمــام  الصدر  اعتصام 

واصـــفـــا االعــتــصــام بــــ »املــخــالــفــة الــدســتــوريــة«. 
وفـــي ســيــاق الـــوســـاطـــات، يــكــشــف قــيــادي بــارز 
في »التحالف الوطني« الحاكم، وجود اتصاالت 
تقوم بها أطراف إقليمية، لنزع فتيل التوتر بني 
القيادي،  ويوضح  الصدري«.  و»التيار  الحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــســؤولــني  فــي حــديــٍث لـــ
فــي السفارتني اإليــرانــيــة والــســوريــة فــي الــعــراق، 
أجروا خال الساعات املاضية، اتصاالت مكثفة، 
بمكتبي حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، لتفادي 
ــــوع صـــدامـــات مــســلــحــة بـــني الـــقـــوات األمــنــيــة  وقـ
واملتظاهرين، بعد انتهاء مهلة الصدر للعبادي«. 

ــان مــقــتــدى الـــصـــدر، قــد مــنــح الــعــبــادي، يــوم  وكــ
السبت،  أمــس  انتهت  ســاعــة،   24 مهلة  الجمعة، 
مــن أجـــل الــقــيــام بــإصــاحــات حقيقية، وإعـــان 
ــّوح بــالــقــيــام بــإجــراءات  ــ حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط. ول
أخرى، لم يكشف عنها، في حال تأخر اإلعان 
بأن  الــقــيــادي  الــجــديــدة. ويضيف  الحكومة  عــن 
بسبب  جــاء  إعـــان حكومته،  الــعــبــادي  »تأجيل 
مرشحيها  تقديم  فــي  السياسية،  الكتل  تــأخــر 
للوزارات الجديدة«، مبّينا أن »الوساطات اإليرانية 
وجهات  تقريب  محاولة  على  تعمل  والــســوريــة، 
العبادي  بــضــرورة منح  الــصــدر،  وإقــنــاع  النظر، 

أســبــوعــا آخـــر، قــبــل إعـــان حكومته املــرتــقــبــة«. 
كما يكشف القيادي عن وجود بعض القيادات 
ــارزة فــي »الــتــحــالــف الــوطــنــي«، الــتــي تــحــاول  ــبـ الـ
تصعيد األزمة السياسية بني العبادي والصدر، 
العراقي السابق،  الــوزراء  مشيرًا إلى أن »رئيس 
نوري املالكي، طلب من العبادي، تجاهل مطالب 
ــّض اعــتــصــامــهــم  ــ أنـــصـــار الــتــيــار الــــصــــدري، وفـ
إلى مأساة  اعتصاماتهم  تتحول  بالقوة، كي ال 
شبيهة بتلك التي حدثت في محافظة األنبار عام 

.»2013
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المالكي يصّعد إلفشال وساطات العبادي ـ الصدر
الحدث

فنانون وحدود مغلقة
لبنان، نستعرض حاالت  اإلماراتية أحالم من دخول  المغنية  بمنع  المطالبات  بعد 

عدد من الفنانين الذين أقفلت في وجوههم بعض الحدود. ]22[
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اليمن 
خالفات 
شريكي 
االنقالب
استعراض العضالت بات 

سمة العالقات بين شريكي 
االنقالب اليمني، جماعة 

الحوثيين والرئيس المخلوع 
علي عبد اهلل صالح، اللذين 
يبدو أن لحظة فّك التحالف 

بينهما اقتربت.

مع العدد
ملحق

فلسطين

Sunday 27th March 2016

ذعر أمني يرافق الفصح األوروبي
بروكسل، إسطنبول ـ العربي الجديد

تـــخـــّيـــم أجـــــــــواء أمـــنـــيـــة مــــمــــزوجــــة بـــالـــخـــوف، 
عــلــى احــتــفــاالت عــيــد الــفــصــح عــنــد الــطــوائــف 
اليوم  الغربي،  التقويم  تتبع  التي  املسيحية 
األحــــــد، فـــي عـــمـــوم دول الـــعـــالـــم، وخــصــوصــا 
فــــي الــــقــــارة األوروبـــــيـــــة وتـــركـــيـــا، عـــلـــى ضـــوء 

 
ّ
تهديدات وتسريبات أمنية تضع احتمال شن
ب 

ّ
 ترق

ّ
اعــتــداءات على مــراكــز دينية. وفــي ظــل

الـــقـــارة األوروبـــيـــة، وبلجيكا تــحــديــدًا، تــطــّور 
بروكسل،  اعــتــداءات  في  التحقيقات  مجريات 
ــمــي تــظــاهــرة تضامنية 

ّ
دعـــت الــســلــطــات مــنــظ

مـــع ضــحــايــا هــجــمــات يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، 
ــد، إلــى إلغائها، بعد  كــانــت مــقــررة الــيــوم األحـ

كشف وسائل إعام بلجيكية أمس السبت، أن 
حارس أمن يعمل في محطة نووية بلجيكية، 

تل وسرقت منه بطاقة دخوله املحطة«. 
ُ
ق

أما في تركيا، فقد أكدت اإلدارة العامة ملديريات 
األمـــن الــتــركــيــة، وجـــود تــهــديــدات كبيرة حول 
ــــش«، بــاســتــهــداف  إمــكــانــيــة قــيــام تنظيم »داعــ
ــنـــس يـــهـــوديـــة وكـــذلـــك  كـــنـــائـــس مــســيــحــيــة وكـ

بمناسبة  الشيعي،  للمذهب  التابعة  املساجد 
الغربي.  للتقويم  وفقا  املسيحي  الفصح  عيد 
ودعت جمعيات وأماكن عبادة غير املسلمني، 
ــى الـــحـــذر والــحــيــطــة،  ــقـــرة إلــ فـــي الــعــاصــمــة أنـ
وكـــذلـــك الـــبـــيـــوت الــتــابــعــة لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة 

البكداشية ومساجد الشيعة الجعفرية.
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بغداد ـ براء الشمري

»التيار  زعيم  منحها  التي  املهلة  انتهاء  بعد 
الـــصـــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، لــرئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي، حــيــدر الــعــبــادي، إلعــــان التشكيلة 
أطراف  التكنوقراط، دخلت  لحكومة  الجديدة 
خـــارجـــيـــة، عـــلـــى خــــط األزمـــــــة بــــن الــفــريــقــن، 
ملــحــاولــة الــوصــول إلــى صيغة تــرضــي جميع 
األطـــــــــــراف، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ــكــــي، لــدفــع  ــالــ ــوري املــ ــ ــ لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة نـ
أمام  الصدر  اعتصام   

ّ
فــض باتجاه  السلطات 

املنطقة الخضراء بالقوة، واصفًا االعتصام بـ 
»املخالفة الدستورية«. 

وفــي ســيــاق الــوســاطــات، يكشف قــيــادي بــارز 
ــم، وجــــود  ــاكــ ــنــــي« الــــحــ فــــي »الـــتـــحـــالـــف الــــوطــ
اتـــصـــاالت تـــقـــوم بــهــا أطـــــراف إقــلــيــمــيــة، لــنــزع 
فتيل التوتر بن الحكومة و»التيار الصدري«، 
الذي أشعلته التظاهرات واالعتصامات التي 
التاسع  لليوم  الصدر،  أنصار مقتدى  نظمها 

محمد أمين

بـــدأت الــتــفــاهــمــات الــروســيــة األمــيــركــيــة التي 
تّمت أخيرًا في موسكو، تلقي بظالها على 
املــشــهــد الــســيــاســي الـــســـوري، تــحــديــدًا لجهة 
تحديد مصير الرئيس بشار األسد، وتأجيل 
املعارضة  العتبار  الراهنة،  الفترة  في  بحثه 
السورية أن ذلك يعني فشل املفاوضات بينها 
ستأنف 

ُ
وبن النظام، التي من املفترض أن ت

في جولة ثالثة في جنيف السويسرية، بن 
نــيــســان و11 مــنــه، عــلــى أن يصل  ــريـــل/  أبـ  9
وفــــد الــنــظــام بــعــد »االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة«، 
أبـــريـــل. وكــــان وزيــر  فــي 13  الــتــي سُينظمها 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي جــون كــيــري، قــد التقى 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، ووزيـــر 
خارجيته سيرغي الفــروف، ساعات عدة في 
الخميس،  يــوم  موسكو،  الروسية  العاصمة 
نتج عنها العديد من التفاهمات، بما يخّص 

امللف السوري ومصير املفاوضات املقبلة.

الخيام،  مــئــات  نصبوا  أن  بعد  الــتــوالــي  على 
أمــــام بـــوابـــات املــنــطــقــة الــخــضــراء الــحــكــومــيــة، 
وســـط بــغــداد. ويــوضــح الــقــيــادي، فــي حــديــٍث 
ــــد«، أن »مــــســــؤولــــن فــي  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
الــســفــارتــن اإليــرانــيــة والــســوريــة فــي الــعــراق، 
ــروا خــــال الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة، اتـــصـــاالت  ــ أجــ
مــكــثــفــة، بــمــكــتــبــي حــيــدر الـــعـــبـــادي، ومــقــتــدى 
لتفادي وقــوع صدامات مسلحة بن  الصدر، 
القوات األمنية واملتظاهرين، بعد انتهاء مهلة 

الصدر للعبادي«.
وكــان مقتدى الــصــدر، قــد منح الــعــبــادي، يوم 
الجمعة، مهلة لـ24 ساعة، انتهت أمس السبت، 
وإعــان  بإصاحات حقيقية،  القيام  أجــل  من 
حكومة التكنوقراط. ولّوح بالقيام بإجراءات 
أخرى، لم يكشف عنها، في حال تأخر اإلعان 

عن الحكومة الجديدة.
ويضيف القيادي بأن »تأجيل العبادي إعان 
حكومته، جاء بسبب تأخر الكتل السياسية، 
فـــي تــقــديــم مــرشــحــيــهــا لــــلــــوزارات الــجــديــدة«، 
اإليــرانــيــة والــســوريــة،  »الــوســاطــات  أن  مبّينًا 
تعمل عــلــى مــحــاولــة تــقــريــب وجــهــات النظر، 
ــــرورة مـــنـــح الـــعـــبـــادي  ــــضـ ــدر، بـ ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــنـ ــ وإقـ

أسبوعا آخر، قبل إعان حكومته املرتقبة«.
ـــن وجــــــود بــعــض  ــيــــادي عـ ــقــ كـــمـــا يــكــشــف الــ
الوطني«،  »التحالف  فــي  الــبــارزة  الــقــيــادات 
التي تحاول تصعيد األزمة السياسية بن 
الــعــبــادي والـــصـــدر، مــشــيــرًا إلـــى أن »رئــيــس 
الوزراء العراقي السابق، نوري املالكي، طلب 
من العبادي، تجاهل مطالب أنصار التيار 
 اعتصامهم بالقوة، كي ال 

ّ
الصدري، وفــض

شبيهة  مــأســاة  إلــى  اعتصاماتهم  تتحول 
األنــبــار، على خلفية  فــي  التي حدثت  بتلك 
االعتصامات واالحتجاجات الشعبية، التي 

ــر ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف،  ــذا الـــســـيـــاق، ذكــ فـــي هــ
نائب وزير الخارجية الروسي، بعد اللقاء، أن 
»واشنطن باتت تتفّهم موقف موسكو حول 
النظام  رئــيــس  بــحــث مستقبل  عـــدم  ضــــرورة 
الــســوري بــشــار األســـد فــي املــرحــلــة الــراهــنــة«، 
ــــى أن »املــــســــار الـــســـيـــاســـي أصــبــح  مـــشـــيـــرًا إلـ
ممكنًا، بفضل تفّهم واشنطن ملوقف موسكو 
املبدئي، بتأجيل البت في مصير األسد«. كما 
االنتقال  عملية  تسريع  على  الــطــرفــان  اتــفــق 
السياسي في سورية، والضغط باتجاه إجراء 
واملعارضة،  النظام  بــن  مباشرة  مفاوضات 
واإلفراج عن املعتقلن، وكتابة دستور جديد 
للباد بحلول شهر أغسطس/ آب املقبل. وال 
العليا  بــالــهــيــئــة  ممثلة  املــعــارضــة،  أن  يــبــدو 
موقفها  عن  التراجع  في صدد  للمفاوضات، 
الرافض ألي دور لبشار األسد وأركان حكمه، 
. وقد أعلنت أن استمرار 

ً
ال حاليًا وال مستقبا

األســد فــي السلطة ولــو فــي مرحلة انتقالية، 
ُيعتبر من الخطوط الحمراء للثورة السورية، 
ــفـــز فـــوقـــهـــا مـــهـــمـــا كــانــت  ــقـ ــتــــي ال يـــمـــكـــن الـ الــ
الــــظــــروف واملـــعـــطـــيـــات والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة. 
الــســيــاق، أكــد املتحدث باسم الهيئة  فــي هــذا 
في  آغــا،  ريــاض نعسان  للمفاوضات،  العليا 
أن »التصريحات  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ـــهـــّدد بفشل 

ُ
الـــروســـيـــة حــــول مــصــيــر األســــد ت

فــي جنيف«، مضيفًا  النظام  مــع  املــفــاوضــات 
أنـــه »حـــن نــتــأكــد مــن الــجــانــب األمــيــركــي من 
إطار  في  التصريحات، سنناقشها  هــذه  دقــة 
فشل  فستعني  وإذا صــّحــت  الــعــلــيــا،  الــهــيــئــة 
املفاوضات لألسف، ألن الراعين األساسين 
لها، هما روسيا والواليات املتحدة، تعلمان 
يــتــحــقــق إال حن  الــســيــاســي ال  االنـــتـــقـــال  أن 
ــه«. مـــن جهتها،  ــانــ ــد، وأركــ ــ يــنــتــهــي دور األسـ

انطلقت ضد حكومته عام 2013«. مع العلم 
مقتدى  أتباع  »اعتصام  أن  اعتبر  املالكي،  أن 
الصدر، أمام املنطقة الخضراء، يمثل مخالفة 
دستورية، ولم يرد عنه أي شيء في الدستور 
رًا في بيان، من »فتنة لتقسيم 

ّ
العراقي«، محذ

الباد«. بدورها، لم تكن األمم املتحدة بعيدة 
عن األزمة السياسية في العراق، وأفاد األمن 
العام لألمم املتحدة، بان كي مون، في مؤتمر 
العراق، أمــس، بأن  الى  أثناء زيارته  صحافي 
العبادي،  إصــاحــات  تدعم  الدولية  »املنظمة 

تـــرى سهير األتـــاســـي، عــضــو وفـــد املــعــارضــة 
ــة املــــفــــاوض، أن »االتــــفــــاق الـــروســـي  الـــســـوريـ
األمـــيـــركـــي يـــتـــحـــدث عــــن انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي«، 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  مضيفة 
أن »الــعــالــم بـــأســـره بـــات يــعــلــم أن األســــد هو 
ـــل الـــرئـــيـــســـي فــي 

ّ
الـــعـــائـــق األســــاســــي واملـــعـــط

ــاؤه مـــا هـــو إال  ــقـ عــمــلــيــة انــتــقــال حــقــيــقــيــة، وبـ
املتفق عليه في  املفاوضات  تقويض لجوهر 

قرارات الشرعية الدولية كافة«.
ــقــــول إن »قـــــــرارات  وتـــمـــضـــي األتــــاســــي فــــي الــ
السورين  دور  على  تؤكد  الدولية  الشرعية 
اختيار  وفــي  السياسية،  العملية  قــيــادة  فــي 
ــن يــعــّبــر عن  مــن يمثلهم فــي املــفــاوضــات ومـ
مــواقــفــهــم الــتــفــاوضــيــة. وقـــد كـــان دور الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات جـــلـــيـــًا بــــهــــذا املـــعـــنـــى، 
أجــل وقف  الهدنة، من  خصوصًا في تطبيق 
ــتـــزام قــوى  األعـــمـــال الــعــدائــيــة. بــالــتــالــي إن الـ
الـــثـــورة بــهــا، دلــيــل عــلــى قـــوة تــمــثــيــل الهيئة 
العليا للمفاوضات للشعب السوري«. ويؤكد 
اإلعــــامــــي يــحــيــى الـــعـــريـــضـــي، عــضــو الــوفــد 
االســتــشــاري لــوفــد املــعــارضــة فــي مــفــاوضــات 
التنازل عن  أنه »ال ُيمكن للمعارضة  جنيف، 
الــجــســد الــســيــاســي االنــتــقــالــي«، مــضــيــفــًا في 
»الــروس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 
يدركون هذه الحقيقة جيدًا«. ويشير إلى أن 

مــؤكــدًا »سعي  املــاضــي«،  الشهر  أطلقها  التي 
املجتمع الــدولــي ملــســاعــدة الــعــراق فــي جميع 

املجاالت«.
مـــن جــهــتــه، رحــــب الـــعـــبـــادي بــالــدعــم الـــدولـــي 
للتغييرات التي ينوي إجراءها على حكومته، 
الــــحــــالــــي، ســيــشــهــد  مـــعـــتـــبـــرًا أن »األســــــبــــــوع 
الــتــعــديــل الــــــوزاري الــــذي وعـــد بـــه الــعــراقــيــن، 
ا  جــزء »تحّمله  على  وشـــّدد  املــاضــي«.  الشهر 
الــجــزء اآلخـــر من  أمــا  التعديل،  مــن مسؤولية 
املسؤولية، فيتحّمله البرملان، الذي دعاه إلى 

الهيئة  مطلب  ليس  االنــتــقــالــي  الجسم  »هـــذا 
العليا للمفاوضات فحسب، بل يشّكل مطلبًا 
ــن املــــعــــارضــــن الـــســـوريـــن  ــ لـــطـــيـــف واســـــــع مـ

املستقلن«.
ويــعــرب الــعــريــضــي عــن اعــتــقــاده بـــأن »هــنــاك 
أخــرى،  قضايا  على  أميركيًا  روســيــًا  تفاهمًا 
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــرفــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ كـــالـــقـــضـــيـــة األوكــ
االقتصادية عن روسيا االتحادية سينعكس 
ــســــوري«، مــشــيــرًا إلــى  انـــفـــراجـــًا عــلــى املــلــف الــ
»احـــتـــمـــال حــــــدوث مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة بــن 

املوافقة على أي تغيير تجريه الحكومة«.
إلـــى ذلـــك، فــشــل الــبــرملــان الــعــراقــي فــي االتــفــاق 
على صيغة نهائية للتصويت على الحكومة 
الــــجــــديــــدة. وكــــشــــف مــــصــــدر بـــرملـــانـــي مــطــلــع 
ــد«، أن »رئــــاســــة الـــبـــرملـــان،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اضطرت لتأجيل جلسة أمس السبت، إلى يوم 
الخافات واملــشــادات بن  غد االثنن، لتافي 
الــتــكــنــوقــراط«. وتوقع  الــنــواب، حــول حكومة 
تــأخــر تصويت الــبــرملــان على أســمــاء الـــوزراء 
الجدد، التي سيطرحها العبادي، إذا لم تضّم 
التي  الكبيرة  السياسية  الكتل  مــن  مرشحن 

تسيطر على السلطة التشريعية.
ودفـــعـــت الـــخـــافـــات حــــول إقـــــرار اإلصـــاحـــات 
الحكومية، نواب عراقين، إلى تشكيل تجمع 
جديد يحمل اسم »النوايا الحسنة«، للضغط 
لـــإســـراع بــتــقــديــم التشكيلة  الــحــكــومــة،  عــلــى 

الحكومية، وتلبية مطالب املتظاهرين.
العراقي،  البرملان  أكد عضو  السياق،  في هذا 
بـــدر الــفــحــل، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، أن »40 
ـــعـــوا ورقــــة تــدعــو لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

ّ
نــائــبــًا وق

تــكــنــوقــراط، تــضــم وزراء مــهــنــيــن، وأصــحــاب 
»الـــتـــعـــجـــيـــل فــي  خـــبـــرة ونـــــزاهـــــة«، مــطــالــبــًا بــــ
ى 

ّ
إعان التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتسن

ألعضاء البرملان مناقشتها«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب محمد الــصــيــهــود، 
ــانـــون«، الــتــي  ــقـ ــتـــاف دولــــة الـ عــضــو كــتــلــة »ائـ
العبادي  »كــان على  أنــه  العبادي،  لها  ينتمي 
للوزير  وتغيير  لــلــوزراء،  تقييم  بإجراء  البدء 
الــذي يثبت أنــه لــم يرتق بــأدائــه إلــى مستوى 
الــتــحــديــات، لــيــكــون الــتــعــديــل مــن أجـــل تغيير 
في العمل، وليس من أجــل اإلصـــاح«، مشيرًا 
إلى أن »حديث الكتل السياسية عن اإلصاح 

شيء، وتصرفاتها شيء معاكس«.

وفــدي املعارضة السورية والنظام في جولة 
جنيف الــعــتــيــدة«. ويــلــفــت الــعــريــضــي إلـــى أن 
لضرب  مباشرة  مفاوضات  يريد  ال  »النظام 
مصداقية الهيئة العليا للمفاوضات ولصنع 
مــعــارضــات أخــــرى مــهــادنــة لـــه، ال تــمــانــع في 
املشاركة في ما ُيسمى حكومة وحدة وطنية، 
تضمن بــقــاء بــشــار األســـد فــي الــســلــطــة«. مع 
الــكــأداء  العقبة  يبقى  األســـد  أن مصير  العلم 
أمـــــام مــضــي املـــفـــاوضـــات فـــي الـــطـــريـــق الـــذي 

يفضي إلى إيجاد حل سياسي في سورية.

مايو/أيار  من  والعشرين  الواحد  في  عليها 
املــاضــي، بــعــد انــســحــاب قـــوات الــنــظــام منها. 
وكــــان مــعــظــم ســكــان املــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم 
 نحو مئة ألــف نسمة قــد غــادروهــا مع 

ً
أصــا

إثر  اشتداد االشتباكات في محيطها، وذلــك 
السكان مغادرة  مــن  »داعـــش«  طلب مسلحي 
املدينة لكي ال يعيق وجودهم حركة مقاتليه.
ــد تــحــدثــت مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن نــاشــطــي  وقــ
»العربي الجديد« عن مشاركة  مدينة تدمر لـ
قوات روسية من املشاة ألول مرة في هجمات 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي تــــدمــــر. ونــقــلــت  ــ قــ
القوات  هــذه  أن  الجديد«  »العربي  لـ املــصــادر 
ــنــــود الـــنـــظـــام  ــــي أوســـــــــاط جــ ــعــــرف فـ ــاتــــت تــ بــ
الــســوري بــاســم »الــســبــتــنــاز«، فــي إشـــارة إلى 
قوات مشاة البحرية الروسية ذوي التدريب 

العالي والكفاءة القتالية العالية. 
كــذلــك تــشــارك فــي الــهــجــوم عــلــى تــدمــر قــوات 
ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش  ــرقـ ــفـ الـ
الـــســـوري الــتــي تــتــمــركــز بــاألصــل فــي محيط 
حــمــص وفـــي منطقة الــقــلــمــون بــريــف دمشق 
ــى قــــــــوات مـــلـــيـــشـــيـــا »الــــنــــمــــر«  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ

ومليشيات عراقية وحزب الله اللبناني.
استراتيجية  أهمية  تــدمــر  مدينة  وتكتسب 
لوجود مطار تدمر املاصق للمدينة، ومطار 
»الـــتـــي فـــــور« الـــــذي يــبــعــد عــنــهــا مــســافــة 65 
إلــى وجود  إضافة  الغرب،  باتجاه  كيلومترًا 
ــّدة لــلــجــيــش  ــ ــ ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ ــتـــودعـ ــسـ مـ
الــــســــوري مــنــتــشــرة عــلــى مـــســـاحـــات واســعــة 
ومـــحـــفـــورة فـــي الــجــبــال فـــي مــحــيــط املــديــنــة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك مـــرور كــافــة الــخــطــوط التي 
تــنــقــل الــنــفــط والــــغــــاز مـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
إلـــى الــداخــل الــســوري والــســاحــل بــالــقــرب من 
على  ملــن يسيطر  يمكن  تــدمــر، بحيث  مدينة 
مــديــنــة تــدمــر، أن تــكــون لــه الــيــد الــطــولــى في 
البادية السورية، وأن يتحكم عسكريًا بطرق 
املـــواصـــات بـــن دمــشــق واملــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
وبــــن حــمــص واملــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، ويــمــكــنــه 
املتوجهة  والنفط  الغاز  كافة خطوط  تهديد 

إلى الداخل السوري.

رامي سويد

لــيــل 27 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
دخلت الهدنة بن النظام السوري 
لتشهد  التنفيذ،  حيز  واملعارضة 
ــــن الــــطــــرفــــن، مــنــذ  الـــجـــبـــهـــات املـــشـــتـــعـــلـــة بـ
ــدوءًا لـــم تــعــكــره ســـوى بعض  ــ ذلـــك الـــحـــن، هـ
فــي ظل  السيطرة  التي بقيت تحت  الــخــروق 
الــتــفــاهــمــات األمــيــركــيــة الــروســيــة، املــدعــومــة 
أمميًا، للحفظ على الهدنة وجعلها با سقف 
زمني تزامنًا مع استئناف جوالت املحادثات 
في  املعارك  اشتعلت  املقابل،  في  السياسية. 
املناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعش«، 
الـــذي استثني مــن الــهــدنــة إلــى جــانــب جبهة 

»النصرة«.
املــاضــي، يخوض النظام  ومنذ أواخــر الشهر 
ــة لــلــســيــطــرة عــلــى أكــبــر  ســبــاقــًا مـــع املـــعـــارضـ
مساحة ممكنة من مناطق سيطرة »داعــش«. 
وتحاول قوات النظام، منذ بدء الهدنة التقدم 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فــي ريـــف حــمــص إلــى 
مناطق سيطرة »داعش« شرق وجنوب املدينة 
ضمن محاوالتها الرامية الستعادة السيطرة 
على مدينة تدمر ذات األهمية االستراتيجية 

والرمزية في ريف حمص الشرقي. 
ــة  ــعـــارضـ ــانــــت قـــــــوات املـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــ
املتواجدة في مدينتي أعزاز ومارع واملناطق 
املحيطة بهما في ريف حلب الشمالي تحاول 
الــذي يستولي  »داعـــش«  التقدم على حساب 
في  املعارضة  ملناطق  املتاخمة  املناطق  على 
ريف حلب الشمالي الشرقي. ففي ريف حلب 
الشمالي، تمكن تنظيم »داعــش«، صباح يوم 
الخميس املاضي، من استعادة السيطرة على 
يوم  بعد  واألحمدية  بطال شرقي  تل  قريتي 
واحد فقط من تقدم قوات املعارضة، متمثلة 
بفصائل فيلق الشام ولــواء املعتصم وأسود 
الــشــرقــيــة والــجــبــهــة الــشــامــيــة وغـــيـــرهـــا إلــى 
الــقــريــتــن، وبــعــد تــمــكــنــهــا مـــن صـــد هــجــمــات 
ــا كـــانـــت بــســيــارة  ــداهــ مـــتـــعـــددة لــلــتــنــظــيــم إحــ

شهر هدنة سورية
النظام والمعارضة يتقدمان في مناطق »داعش«

تشهد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« في سورية، معارك عنيفة منذ بداية الهدنة 
بين النظام والمعارضة قبل شهر، وسط مساعي الطرفين، كل على حدى، لقضم مناطق سيطرة 

التنظيم

مشاركة قوات روسية 
في هجمات النظام 

السوري في تدمر

واشنطن تتفّهم موقف 
موسكو حول عدم بحث 

مستقبل األسد حاليًا

يتراوح عدد المعتقلين 
السعوديين في العراق 

بين 60 و75 سجينًا

23
سياسة
من روزنامتنا

متابعة

قضية

سيناريوهات

المالكي يصّعد بموازاة وساطات العبادي ـ الصدر هل يُفشل مصير األسد مفاوضات جنيف؟

في  الوحيد  الطبيب  الجمعة،  مساء  اهلل«،  »حــزب  من  عناصر  قتل 
الزبداني )شمال غرب دمشق( وضابطًا منشقًا قنصًا، في خرق التفاق 
وحلفائه.  األسد  نظام  وقوات  السورية،  المعارضة  قوات  بين  الهدنة 
المالصقة  مضايا  في  المحلي  المجلس  رئيس  المالح،  موسى  وذكر 
للبلدتين  المحاصرة  اهلل  حزب  »قوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  للزبداني، 
اغتالت الطبيب الجراح محمد الخوص، والضابط المنشق أبو محمد«.

»حزب اهلل« يضرب في الزبداني

مفخخة الستعادة القريتن، بحسب مصادر 
أن استمرار  إال  املنطقة.  فــي  املــعــارضــة  قـــوات 
املعارضة على  قــوات  التنظيم أجبر  هجمات 
االنــســحــاب مــنــهــمــا نــحــو قــريــة الــتــقــلــي الــتــي 
تـــتـــواصـــل فــــي مــحــيــطــهــا االشــــتــــبــــاكــــات بــن 
الطرفن في ظل استمرار دفاع قوات املعارضة 
عنها. وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة 
املــعــارضــة ســيــطــرتــهــا عــلــى بلدة  مــن تثبيت 
دوديـــان وقــرى قــره كــوبــري وتــل بــابــان وقــزل 
على  للتمدد  مساعيها  ضمن  وذلـــك  مــزرعــة، 
حــســاب »داعــــش« فــي املنطقة الــتــي تقع قرب 

الحدوج السورية التركية شمال حلب.
املــعــارضــة، حتى اآلن، من  قـــوات  ولــم تتمكن 

املنطقة بسبب تمسك  فــي  كبير  تقدم  إحـــراز 
قــوات »داعـــش« بالدفاع عن مناطق سيطرة 
املعارضة  إمكانيات  التنظيم وبحكم ضعف 
عــلــى املــســتــوى الــعــســكــري، خــصــوصــًا لجهة 
التي تصل مناطق  إمــدادهــا  انقطاع خطوط 
أعـــزاز وريفها بباقي  فــي  املــعــارضــة  سيطرة 
وريفها  حلب  في  املعارضة  سيطرة  مناطق 
وريف إدلب منذ تقدم قوات النظام السوري 
في ريف حلب الشمالي مطلع الشهر املاضي. 
وقـــد تــبــع هـــذا الــتــحــول تــقــدم قــــوات »حــمــايــة 
الشعب« الكردية أيضًا على حساب املعارضة 
مدينة  على  بالفعل  وسيطرتها  املنطقة  فــي 
تــل رفــعــت وبــلــدة مــنــغ ومــطــارهــا العسكري 
وبــلــدة كــفــرنــايــا ونــحــو عــشــريــن قــريــة أخــرى 
كــانــت جــمــيــعــًا تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة في 

ريف مدينة أعزاز.
على الجانب اآلخــر، استأنفت قــوات النظام، 
منذ صباح أمس السبت، هجماتها العنيفة 
في  »داعـــش«  مسلحي  سيطرة  مناطق  على 
الطيران  بدعم جــوي كثيف من  تدمر  مدينة 
ــيــــران الـــنـــظـــام الــــســــوري، حيث  الــــروســــي وطــ
تمكنت من الدخول إلى بعض أحياء املدينة 
بعد تمكنها من السيطرة على قلعتها األثرية. 
وقــالــت وكــالــة األنـــبـــاء الــســوريــة »ســـانـــا«، إن 
»وحدات من الجيش نفذت فجر أمس السبت 
الجنوبية،  البساتن  عمليات مكثفة باتجاه 
حققت خالها تقدمًا كبيرًا باتجاه املدينة«، 
وذلك بعد سيطرة قوات النظام واملجموعات 

املتحالفة معها، على القلعة األثرية.

أمـــا مــصــادر »مــركــز حــمــص اإلعـــامـــي«، فقد 
النظام  »قـــوات  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ أكــدت 
املدعومة بعناصر روسية وايرانية سيطرت 
عــلــى حــي املــتــقــاعــديــن الــســكــنــي غـــرب مدينة 
منه«،  التنظيم  عناصر  انسحاب  بعد  تدمر 
مــضــيــفــة أن عـــنـــاصـــر »داعــــــــــش«، انــســحــبــت 
أيضًا »من حي الجمعية الغربية ومستشفى 
املــــديــــنــــة، والــــــقــــــوات الــــروســــيــــة واإليــــرانــــيــــة 
تــزال  وال  كــامــل،  بشكل  املنطقة  على  تسيطر 
ــاء  ــيــ ــــي األحــ ــاكــــات بـــشـــكـــل خـــفـــيـــف فـ ــبــ ــتــ االشــ
األخرى بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية 

من الطائرات الروسية«.
أيـــام قليلة  تـــدور منذ  الــتــي  املــعــارك  وتعتبر 
بـــن قــــوات الــنــظــام واملــجــمــوعــات املــتــحــالــفــة 
معها مــن جــهــة، وتنظيم »داعــــش« مــن جهة 
أخرى في تدمر، هي األعنف منذ نحو ثاثة 
أسابيع. وتتسارع التطورات امليدانية بشكل 
غير مسبوق، مقتصرة خال األيــام األخيرة 
على مناطق سيطرة »داعش« بصورة كبيرة. 
ــر لــاعــتــقــاد، بــــأن التنظيم  ــ ويـــدفـــع هــــذا األمـ
ــرة، فــــي املــــديــــنــــة ذات  ــ ــيــ ــ يـــعـــيـــش أيــــامــــه األخــ
الــتــي سيطر مسلحوه  الــتــاريــخــيــة،  األهــمــيــة 

المعتقلون السعوديون في العراق
ملفات قضائية بطعم سياسي مذهبي

عثمان المختار

ــعـــود قــضــيــة املــعــتــقــلــن الـــســـعـــوديـــن فــي  تـ
الــعــراق إلــى الــواجــهــة مــن جــديــد بعد إعــدام 
إثــنــن مــنــهــم فـــي ســجــن الــنــاصــريــة جــنــوب 
ــعـــراق مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي بــــدون إبـــاغ  الـ
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي بـــغـــداد أو عــرض 
ــتـــي تــمــت  ــم الـ ــهــ ــاداتــ مـــلـــفـــات املــعــتــقــلــن وإفــ
على أساسها تنفيذ تلك االحكام. وتاحق 
القضائية  واملــؤســســة  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
ــادًا ســيــاســيــة  ــ ــعـ ــ اتــــهــــامــــات بــمــنــح املـــلـــف أبـ
وطــائــفــيــة فـــي ظـــل تــأكــيــد مـــصـــادر عــراقــيــة 
قانونية  عــدم  الجديد«  »العربي  لـ مستقلة 
األحـــــــكـــــــام الــــــــصــــــــادرة بــــســــبــــب »تــــعــــريــــض 
ــراف تــــحــــت الـــتـــعـــذيـــب،  ــ ــتـ ــ ــــاعـ ــلـــن لـ ــقـ ــتـ املـــعـ
 عن 

ً
وتوقيعهم باإلكراه على إفاداتهم فضا

عدم وجود محامن لهم واتسام املحاكمات 
التي جرى أغلبها في عهد حكومات نوري 

املالكي بطابع سياسي وطائفي«.
ويــــتــــراوح عــــدد املــعــتــقــلــن الــســعــوديــن في 
تــرفــض  إذ  60 و75 ســجــيــنــًا،  بـــن  ــراق  ــعــ الــ
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة اإلفــــصــــاح عـــن الــعــدد 
ــط تــشــكــيــك  ــ الـــحـــقـــيـــقـــي فــــي ســـجـــونـــهـــا وســ
بـــوجـــود عــــدد أكـــبـــر والــتــكــتــم عــلــى آخــريــن 
يعتقد أنهم قضوا بالسجن جراء التعذيب 
أو املـــــرض. وتــشــيــر كــثــيــر مـــن الــتــحــقــيــقــات 
إلى أن عددًا غير قليل من املعتقلن دخلوا 
بادية  أو صيادين في  الباد بصفة سياح 
األنـــبـــار والــســمــاوة غـــرب وجــنــوب الــعــراق، 
العام  بــن  املحصورة  الفترة  فــي  وال سيما 
طريقه  ضــل  وبعضهم   2006 والــعــام   2003
للعراق  املقفرة  الصحراوية  الحدود  فدخل 
السعودية  نظيرتها  عــن  تختلف  ال  والــتــي 
أيضًا. وتؤكد  اعتقالهم  فتم  بها،  امللتصقة 
الــتــقــاريــر أن كــثــيــرا مــنــهــم بــرأتــهــم مــحــاكــم 
أميركية عسكرية إبان احتال العراق وقبل 
انسحاب الواليات املتحدة من الباد، إال أن 
العراقية ترفض إطاق سراحهم  السلطات 
ــتــــزاع  بـــعـــد إعـــادتـــهـــا الــتــحــقــيــق مــعــهــم وانــ
التعذيب في سجون  اعترافات منهم تحت 
والــعــدل  الداخلية  وزارتـــا  إدارتــهــا  تتشارك 

جنوب العراق.
ــإعـــادة  فــــي املـــقـــابـــل، تــتــمــســك الـــســـعـــوديـــة بـ
ــعـــوديـــن بــســبــب  مـــحـــاكـــمـــة املــعــتــقــلــن الـــسـ
التحقيق  عملية  فيها  تمت  الــتــي  الــظــروف 
ــة.  ــيــ ــوات املــــاضــ واملــــحــــاكــــمــــة خـــــــال الـــــســـــنـــ
وكـــان السفير الــســعــودي فــي الــعــراق، ثامر 
السبهان، قد أعلن في تصريحات صحافية 
قــبــل أيـــام أن الــســفــارة تــبــذل جــهــودًا كبيرة 
وحــثــيــثــة ملــتــابــعــة املـــلـــف، مــضــيــفــًا »كــــل ما 
نــطــالــب بـــه هـــو الـــعـــدالـــة، واملـــذنـــب يتحمل 
نتيجة عــمــلــه«. وأضـــاف »تــردنــا معلومات 
مــــن الـــســـجـــنـــاء الـــســـعـــوديـــن تـــفـــيـــد بــأنــهــم 
تعرضوا لضغوط أثناء التحقيقات، وأنهم 
قسريًا.  منهم  أخــذت  اعترافات  على  وقعوا 
كــمــا أنـــه فــي لحظة الــقــبــض عليهم لــم تكن 
هــنــاك ســفــارة سعودية بــالــعــراق ولــم يحظ 
املــعــتــقــلــون بــحــقــوقــهــم فـــي وجــــود محامن 
متابعة قضاياهم وسيرها«.  يتم  ولــم  لهم 
كذلك أشار السبهان إلى أن السفارة طلبت 
العراقية تمكينها من مقابلة  الحكومة  من 
ــراوح  ــتــ ــعـــوديـــن لـــديـــهـــا ويــ الـــســـجـــنـــاء الـــسـ
 بمدد متفاوتة. 

ً
عددهم ما بن 69 و75 نزيا

كما لفت إلى وجود تواصل سابق بن لجان 
من اململكة والحكومة العراقية وتم االتفاق 

ــن الـــســـجـــنـــاء انــتــهــت  ــتــــام عـــــدد مــ عـــلـــى اســ
إلــــى حـــد تسليمهم  مــحــكــومــيــتــهــم وصـــلـــت 
وفي آخر لحظة تراجعت الحكومة العراقية 

ألسباب سياسية.
ــوزارة  وحـــول ذلـــك، يــقــول مــســؤول عــراقــي بـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  الـــعـــدل فـــي بـــغـــداد لـــ
»ملف السعودين تحول الى ملف سياسي 
بامتياز لدى الحكومة في بغداد«. ويضيف 
ــاء  املـــســـؤول، وهـــو أحـــد أعــضــاء هيئة االدعـ
ولغاية   2010 العام  من  »أنــه  ببغداد،  العام 
املــالــكــي ســــراح سجناء  أطــلــق  الـــعـــام 2013 
ــريـــن وأردنـــــيـــــن مـــدانـــن  تــونــســيــن ومـــصـ
ــتــــور الـــعـــراقـــي  ــادة الــــرابــــعــــة مــــن الــــدســ ــ ــاملـ ــ بـ
املعروفة باسم )4 إرهاب( وهي نفسها التي 
السعوديون.  املعتقلون  بها  وأديـــن  حــوكــم 
كــمــا أن هــنــاك آخــريــن مــن جــنــســيــات أخــرى 
إطـــاق سراحهم  وتــم  فــتــرة حكمهم  انتهت 
وتــســلــمــهــم مـــن قــبــل ســـفـــارات بــلــدانــهــم في 
بـــغـــداد بــاســتــثــنــاء املــعــتــقــلــن الــســعــوديــن، 
فهناك عدد كبير منهم أنهوا فترة حكمهم 
بـــن 8 و10 ســـنـــوات ولــــم يــطــلــق ســراحــهــم. 
واملثنى  الكاظمية  »سجني  أن  إلــى  ويلفت 
شــمــال ووســــط بــغــداد شــهــدا فــي الــســنــوات 
املاضية وفاة عدد من املعتقلن السعودين 
جراء التعذيب أو املرض قبل أن يتم نقلهم 
الــعــراق خوفًا  الناصرية جنوب  إلــى مدينة 

من هجمات تستهدف السجون ببغداد«.
رئيس  العيساوي،  مهند  يؤكد  جهته،  مــن 
ــان، مــــن أبــــرز  ــ ــــسـ مـــركـــز بــــغــــداد لـــحـــقـــوق اإلنـ
العراقية،  السجون  املعنية بملف  املنظمات 
»املشكلة  أن  الجديد«  »العربي  لـ في حديث 
الـــتـــي تــلــف مــصــيــر املــعــتــقــلــن الــســعــوديــن 
تــتــلــخــص فـــي كــونــهــم تــعــرضــوا ملــحــاكــمــات 
 
ّ
غـــيـــر عـــــادلـــــة«. ويـــشـــيـــر عـــيـــســـاوي إلـــــى أن

فــيــهــا أي متطلبات  تــتــوفــر  لـــم  املــحــاكــمــات 

املــعــتــقــلــون  كــــان  وإذا  الـــعـــدالـــة،  شـــــروط  أو 
ــم أبــــنــــاء الـــبـــلـــد، تــعــرضــوا  ــ الـــعـــراقـــيـــون، وهـ
ــاكـــات وظـــلـــم وتـــســـيـــيـــس وطـــائـــفـــيـــة،  ــهـ ــتـ النـ
كــان نصيبهم  الــســعــوديــن  أن  تأكيد  فبكل 

أكــــبــــر بـــســـبـــب الـــتـــوجـــه الـــطـــائـــفـــي الـــحـــالـــي 
كما  القضاء«.  وحتى  العراقية  للحكومات 
يـــؤكـــد أن »جـــمـــيـــع املــعــتــقــلــن الــســعــوديــن 
تعرضوا للتعذيب، وهناك سجناء اعتقلوا 
بــعــد تــجــاوزهــم الـــحـــدود لــكــن تــم تعذيبهم 
وإجبارهم على االعتراف بجرائم إرهابية«. 
ــاهــا وأدلــــة 

ّ
ويــضــيــف »لــديــنــا تــقــاريــر وثــقــن

للمعتقلن  مستمرة  تعذيب  عمليات  حــول 
الــــســــعــــوديــــن، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عــــنــــدمــــا فـــــازت 
ــعـــراق بــتــصــفــيــات آســيــا  الــســعــوديــة عــلــى الـ
الــعــام 2013. يومها اقتحمت قــوات من  فــي 
فوج الطوارئ سجن الرصافة الرابع التابع 
ــدل وانــــهــــالــــت عـــلـــى املــعــتــقــلــن  ــعــ لـــــــــوزارة الــ

السعودين بالضرب والشتم والركل«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول املــحــامــي عــلــي الــقــيــســي، 
عضو نقابة املحامن العراقين في بغداد، 
إن »عــــددًا مــن ذوي املــعــتــقــلــن الــســعــوديــن 
أبنائهم  أرسلوا لنا طلبات ملراجعة ملفات 
رفــضــت حتى  الــعــدل  وزارة  لــكــن  املعتقلن، 
معهم«.  الــحــديــث  أو  برؤيتهم  لنا  الــســمــاح 
 عددًا من املحامن أبلغوا وزارة 

ّ
ويوضح أن

الـــعـــدل أنـــهـــم »يـــخـــالـــفـــون نـــص املــــــادة 157 
واملـــــادة 153 مــن قــانــون املــحــامــاة الــعــراقــي 
أنــهــا  كـــمـــا  ــبــــاد.  ــالــ بــ الـــنـــافـــذ  لـــلـــعـــام 1964 
الخامسة  للمادة  أيضًا  دســتــوريــة  مخالفة 
القيسي،  ويعتبر  الــعــراقــي«.  الــدســتــور  مــن 
 »مــلــف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فـــي حــديــث لـــ

الـــعـــراق حبيس  فــي  الــســعــوديــن  املعتقلن 
للحكومة  والطائفية  السياسية  الحسابات 
ــزاب املــتــنــفــذة، وهـــو مــا بــدا  الــعــراقــيــة واألحـــ
واضــحــا لــديــنــا أخــيــرًا واعــتــذرنــا عــن تسلم 
عدد من قضاياهم. فالفشل نتيجة مسبقة 

ألي تحرك من قبلنا«.
الحشد  مليشيات  وقــــادة  زعــمــاء  ويــضــغــط 
الــشــعــبــي بــالــعــراق عــلــى الــحــكــومــة لتنفيذ 
السعودين  املعتقلن  بحق  اإلعـــدام  أحــكــام 
ضمن ما يسمونه »الرد على إعدام الرياض 
ــبـــارز نــمــر الــنــمــر«. وقـــد دعــا  رجـــل الـــديـــن الـ
الخزعلي،  قيس  العصائب،  مليشيا  زعــيــم 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعـــــــام مــحــلــيــة 
الــرد على إعــدام النمر بإعدام  إلــى  بالعراق 

جميع املعتقلن السعودين في العراق.

نّفذ العراق حكم اإلعدام بحق اثنين من المعتقلين منذ مطلع هذا 
العام هم كل من عبد اهلل عزام ومحمد الشنقيطي، فيما يقبع ثمانية 
جنوب  أقصى  سجن  في  آخــرون 
بإعدامهم  العراق  العراق ويلّوح 
بدر  من:  كل  وهم  إدانتهم،  بعد 
الفرج،  وفيصل  الشمري،  عوفان 
وعلي بن حسن الشهري، وماجد 
وعبد  العبيد،  ومحمد  البقمي، 
الرحمن القحطاني وعلي الحبابي، 
وبتال عميش الحربي«. كما يرفض 
ــراح مــن أنهى  ــالق س الــعــراق إط

فترة حكمه في السجون.

أكد األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون )الصورة(، أمس السبت، 
في  العبادي،  حيدر  العراقي،  الــوزراء  لرئيس  الدولية  المنظمة  دعم 
اإلصالحات السياسية، والحرب على 
مؤتمر  خــالل  ــا  ودعـ »داعــــش«. 
ــغــداد،  ــي ب صــحــافــي عــقــده ف
في  »التعاون  إلــى  ــدول  ال جميع 
مسألة الحرب على اإلرهاب، ومنع 
ــراق«،  ــع ال ــى  إل اإلرهــابــيــيــن  تسلل 
العسكرية  »العمليات  أن  موضحًا 
 70 »قدمت  ــاف:  وأض ضــروريــة«. 
للحّد  األمــن،  مجلس  إلى  توصية 

من التطرف في المنطقة«.

8 ينتظرون اإلعدام

بان يدعم الحكومة

وقف  إعــالن  على  شهر  مــرور  بعد 
إطالق النار في سورية )وقف األعمال 
المرحلة على  اتّسمت تلك  العدائية(، 
النظام،  خــروقــات  باستمرار  األرض 
كبير.  بشكل  الروسية  الغارات  وانحسار 
حيّز  النار  إطالق  وقف  دخول  ورغم 
شباط  فبراير/   27 ليلة  منتصف  التنفيذ 
الماضي، إال أَنّ النظام واصل عملياته 
ــإســنــاد جـــوي روســـي.  الــعــســكــريــة ب
لحقوق  السورية  الشبكة  وسجلت 
ــف إطــالق  ــالل شهر وق ــان، خ ــس اإلن
 288 ومقتل  للهدنة،  خرق   900 النار، 
التي  المناطق  في  منهم   90 مدنيًا، 

يسيطر عليها »داعش«.

900 خرق

تتواصل الوساطات على 
خط رئيس الحكومة 

العراقية حيدر العبادي، 
وزعيم »التيار الصدري« 

مقتدى الصدر، في 
العراق، بينما يحاول نوري 
المالكي دفع الحكومة 

نحو التصعيد

ال يعني الموقف 
األميركي حول تفهم 

رأي موسكو بتأجيل بحث 
مصير بشار األسد، سوى 
االعتراف بالتناغم الكبير 
بين العاصمتين سوريًا، 

ما يضع المعارضة في 
موقف صعب

)Getty/يتقدم النظام في مدينة تدمر )فاليري شاريفولين

إن صّح 
اتفاق 
الفروف 
وكيري 
حول إبقاء 
األسد فهذا 
سيعني 
فشل 
المفاوضات 
)أندرو 
هارنيك/
فرانس برس(

ملف المعتقلين تتحكم به حسابات مذهبية وسياسية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

داود أوغلو في األردن
ــوزراء الــتــركــي أحــمــد  ــ ــ بــــدأ رئــيــس الـ
ــلـــو، أمـــس الــســبــت، زيـــارة  داود أوغـ
عــّمــان،  األردنـــيـــة  رســمــيــة للعاصمة 
 من امللك 

ً
على أن يلتقي خالها كا

عــبــدالــلــه الــثــانــي ونــظــيــره األردنــــي 
يـــن  ــي لـــقـــاء ــ ــه الـــــنـــــســـــور، فــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
منفصلن، اليوم األحــد. ومن املقرر 
أن يشارك داود أوغلو في »منتدى 
األردنـــي«، ومؤتمر  التركي  األعمال 
الــعــربــي«، ويفتتح  الــفــكــر  »مــنــتــدى 
والتنسيق  الــتــعــاون  »وكــالــة  مكتب 

التركية« )تيكا(، في األردن.
)العربي الجديد(

الخالف الروسي ـ التركي 
»مؤقت«

رأت املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، أمــس 
الــــعــــاقــــات  »تــــــدهــــــور  أن  الــــســــبــــت، 
بـــن بـــادهـــا وتــركــيــا، أمـــر مــؤقــت«. 
ــا فـــي بــرنــامــج  ــ ــاروفـ ــ ــتـــبـــرت زاخـ واعـ
تــلــفــزيــونــي أن األزمــــــة بـــن بــادهــا 
وتركيا »بالتأكيد مؤقتة«. وشهدت 
الــعــاقــات بــن روســيــا وتركيا أزمــة 
دبــلــومــاســيــة، عــلــى خــلــفــيــة إســقــاط 
طــائــرة عــســكــريــة روســـيـــة، اخــتــرقــت 
مـــــجـــــال تــــركــــيــــا الـــــــجـــــــوي، فــــــي 24 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
)األناضول(

روحاني يدعو للحوار في 
سورية

شـــــــــّدد الــــرئــــيــــس اإليـــــــرانـــــــي حــســن 
ــي، أمــــس الـــســـبـــت، عــلــى أنــه  ــانــ روحــ
»مــــن الــــضــــروري مـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
بـــن الــنــظــام واملـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
 ســـيـــاســـي فــي 

ّ
ــاد حــــــل ــ ــــجـ ــهــــدف إيـ بــ

ســـوريـــة«. وأضــــاف روحـــانـــي خــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي إســـام 
الجمعة،  يــوم  والــتــي وصلها  أبـــاد، 
ملرحلة  للوصول  العمل  »يــجــب  أنــه 
انــتــقــالــيــة قــد تــحــدد شــكــل مستقبل 
 عـــن تــأكــيــده على 

ً
ســــوريــــة«، فــضــا

»ضـــــــــرورة اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة وقـــف 
إطاق النار في هذا البلد، بالتزامن 
مع شن حرب حقيقية على اإلرهاب 

وتجفيف املنابع التي تغذيه«.
)العربي الجديد(

لبنان: تحديد مواعيد 
االنتخابات البلدية

ــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  ــدر وزيــ أصــ
ــاد املــــشــــنــــوق، أمـــس  ــهــ الـــلـــبـــنـــانـــي نــ
الـــــســـــبـــــت، أربــــــعــــــة قــــــــــــــرارات تـــدعـــو 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــبـ ــاخـ ــنـ ــئـــات الـ ــيـ ــهـ الـ
البلدية واالختيارية في محافظات 
الهرمل  ـــ  ـ وبعلبك  والــبــقــاع  بــيــروت 
وجبل لبنان. وحّدد املشنوق موعد 
االنتخابات البلدية واالختيارية في 
محافظات بيروت والبقاع وبعلبك 
ـــــ الــهــرمــل يــــوم األحــــد فـــي 8 مــايــو/ 
أيار املقبل، وموعد االنتخابات في 
البلدية واالختيارية في جبل لبنان 

يوم األحد 15 مايو/ أيار املقبل. 
)العربي الجديد(
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اللواء محمد نــور. حتى إن اإلعالمي أحمد 
مـــوســـى، فــتــح مــلــف تــهــجــيــر أهـــالـــي ســيــنــاء 
وطــرابــيــة،  مسعود  استضافته  عبر  أيــضــا، 
الثالث  املـــدن  أهــالــي  للحديث حــول تهجير 
استهدفت  الــتــي  العملية  بــعــد  ســيــنــاء،  فــي 
ــنـــي فـــي 19 مــــــــارس/آذار  كــمــن الــصــفــا األمـ
 من رجال 

ً
الحالي، وسقط فيه نحو 18 قتيال

الشرطة.
من جهتها، دعت طرابية، إلى إخالء شمال 
ســيــنــاء بــالــكــامــل، تــحــديــدًا مــنــاطــق الشيخ 
زويـــــد والـــعـــريـــش وقـــريـــة الـــتـــومـــة، عــلــى أن 
يــكــون ملـــدة 3 أشــهــر أو أكــثــر. وقــالــت، خــالل 
قناة  على  برنامج موسى  في  استضافتها 
»صـــدى الــبــلــد«، إن »عــلــى اإلخـــالء أن يكون 
الــتــضــامــن  الــجــيــش ووزارة  بـــن  بــالــتــعــاون 
والــداخــلــيــة، حتى يتم نقل األهــالــي ملناطق 
أكــثــر أمـــنـــا، وتــنــقــيــة املــنــطــقــة مـــن الــعــنــاصــر 

اإلرهــــابــــيــــة«. وســـبـــق لــطــرابــيــة أن طــرحــت 
األمر في 3 مارس/آذار الحالي خالل إحدى 
جلسات مجلس النواب، قبل توقف أعماله 

حتى اليوم األحد.
ــــى، طـــرح  ــــوسـ ــع مـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ وفــــــي املـــقـــابـــلـــة ذاتـ
مــســعــود، عــمــلــيــة الــنــقــل الــداخــلــي ملــواطــنــي 
ســيــنــاء ملــنــاطــق أكـــثـــر أمـــنـــا وإبـــعـــادهـــم عن 
املــنــاطــق املــلــتــهــبــة عــلــى الــــحــــدود، وهــــو ما 
سيعطي أفضلية لتعامل الجيش والشرطة 
مــع اإلرهــابــيــن. وســبــق ملــســعــود أن اقــتــرح 
في 3 فبراير/شباط املاضي، تهجير أهالي 
سيناء، وتحديدًا بعض أهالي قرى الشيخ 
ــد، زاعــــمــــا أن املــســلــحــن يــســتــخــدمــون  ــ ــ زويـ
املدنين كدروع بشرية في مواجهة القوات 
اختيار  تعّمد  مــوســى  أن  ويــبــدو  املسلحة. 
مسعود وطرابية دون غيرهما من النواب، 
الفرصة واملجال للتحدث  إتاحة   عن 

ً
فضال
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 مــــــن الــــغــــضــــب فــي 
ٌ
تـــــســـــود حــــــالــــــة

أوســــــاط ســـكـــان ســيــنــاء املــصــريــة، 
عقب بروز دعوات جديدة لتهجير 
أهــالــي مــدن رفــح والشيخ زويــد والعريش، 
وذلـــك بــعــد مـــرور سنتن تــقــريــبــا عــلــى بــدء 
عمليات تهجير واسعة ألهالي مدينة رفح 
املــصــريــة، بــعــد هـــدم املـــنـــازل عــلــى الــشــريــط 
الحدودي بن سيناء وقطاع غزة. وتجددت 
الـــدعـــوة أخــيــرًا لتهجير أهــالــي ســيــنــاء في 
املــــدن الـــثـــالث، بــحــّجــة »مــواجــهــة العناصر 
ــة«، بــعــد الــفــشــل األمـــنـــي وتـــــرّدي  ــيــ ــابــ اإلرهــ
الــخــطــط الــعــســكــريــة، الـــتـــي لـــم تــتــمــكــن من 
بل  وقـــف عمليات تنظيم »واليــــة ســيــنــاء«، 
على العكس، تزايدت التفجيرات وعمليات 
استهداف قوات الجيش والشرطة. وتتعزز 
مــــخــــاوف األهـــــالـــــي بـــعـــد الـــتـــصـــعـــيـــد الــــذي 
ــــدن جـــنـــوب الــشــيــخ زويـــد  شــهــدتــه قــــرى ومـ
ــام املــاضــيــة، وتــحــديــدًا أول  ورفـــح خــالل األيـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، نــتــيــجــة شــــن الــجــيــش  مــــن أمـ
املصري منذ فجر الجمعة عشرات الغارات 
إلــى  أفـــضـــت   ،»16 »إف  بـــطـــائـــرات  الـــجـــويـــة 
العشرات. كما أجبرت قوات  مقتل وإصابة 
الــجــيــش املــواطــنــن الــقــاطــنــن بــجــوار كمن 
الـــصـــفـــا، الــــــذي اســـتـــهـــدفـــه تــنــظــيــم »واليـــــة 
ــتـــل 18 مــــن رجــــال  ســــيــــنــــاء« وأســــفــــر عــــن قـ
ــــالء مــنــازلــهــم  الـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة، عـــلـــى إخــ

تمهيدًا لتفجيرها.
وكانت دعوات التهجير قد عاودت الظهور 
مـــن جــديــد قــبــل شــهــريــن تــقــريــبــا مـــن خــالل 
النائب أمن مسعود والنائبة آمال طرابية، 
ــل عــلــى الـــخـــط أيـــضـــا الــخــبــيــر األمــنــي  ــ ودخـ

تهجير سيناء
المدنيون يدفعون ثمن 

الفشل األمني

أوًال بأول
ال يبدو أن مسلسل تهجير أهالي سيناء المصرية سيتوقف قريبًا، مع ظهور دعوات 
بعد  وخصوصًا  اإلرهاب«،  »محاربة  بحجة  المدن،  من  المزيد  تفريغ  إلى  جديدة 

التصعيد األمني في األيام الماضية
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ــع عـــدد مــن نـــواب الــبــرملــان املــصــري حـــدوث مــواجــهــة مــحــتــدمــة بــن الــنــواب 
ّ
يــتــوق

ــــوزاري أمـــام الــبــرملــان، مؤكدين في  والــحــكــومــة، الــيــوم األحـــد، عند إلــقــاء البيان ال
تصريحات لـ«العربي الجديد« أن هناك رفضًا شعبيًا لوجود شريف إسماعيل 
على رأس الحكومة، بسبب عدم قدرته على تجاوز األزمات االقتصادية املتالحقة 
في البالد، وفشل وزارته في امللفن األمني والخدماتي. ويشير النواب إلى أن لقاء 
رئيس الــوزراء بنواب املحافظات في األيام املاضية، ُيعّد نوعًا من »الرشوة« من 
أجل استمالتهم للموافقة على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، إذ التقى إسماعيل 
نواب  التقى  كما  والجيزة،  واملنوفية  الشرقية  محافظات  نــواب  الحالي  األســبــوع 
القاهرة، عاطف مخاليف، إلى وجود  النائب املستقل عن  محافظة املنيا. ويلفت 

رفض واسع بن النواب الستمرار رئيس الحكومة 
في منصبه، بسبب تدني األداء االقتصادي خالل عهده، ووجود رفض شعبي 
إبراهيم محلب،  استقالة حكومة  بعد  اإلعــالن عن تشكيل حكومته  ألدائــه منذ 
حيث كان وقتها يشغل منصب وزير البترول. ويعتبر أن إسماعيل يقدم رشى 
النواب خالل لقاءاته معهم بتقديم عدد من الخدمات الفردية لدوائرهم، مؤكدًا أن 
مصر في حاجة إلى عقلية اقتصادية لتولي رئاسة الحكومة، لكون البالد على 
مــواطــن، في ظل عدم  به كل  املستويات، وهــو ما يشعر  االنهيار على كل  شفا 

وجود استقرار أو أمان، وتدهور األوضاع في مجملها.
لرئيس  املستمرة  اللقاءات  إن  غطاس،  سمير  املستقل  النائب  يقول  جهته،  من 
مفضوحة  علنية  »رشــوة  اليوم  حكومته  برنامج  عــرض  قبل  بالنواب  الحكومة 
بهدف كسب ثقتهم لتمرير حكومته، اعتمادًا على إيجاد حلول ملشكالت صغرى 
في املحافظات، من دون وضع حلول جذرية لألزمات الرئيسية التي تعاني منها 
للحكومة  إسماعيل  رئاسة شريف  أن  إلى  ويشير  الجمهورية«.  محافظات  كل 
وكلة إليها«، وأن على النواب الوقوف بقوة 

ُ
 واضحًا في كل امللفات امل

ً
أثبتت »فشال

في وجه برنامج حكومته عند عرضه على النواب غدًا األحد، وعدم التخوف من 
على  للموافقة  الــنــواب  لتخويف  النظام  مؤيدو  به  يلّوح  الــذي  البرملان،  خطر حل 

الحكومة من املرة األولى. 
في املقابل، يوضح املتحدث باسم كتلة حزب »الوفد« محمد فؤاد، أن لقاء رئيس 
الوزراء ركز على شرح برنامج الحكومة املقرر عرضه على البرملان، وما يتضمنه 
من توفير الخدمات للمواطنن في مختلف املجاالت، وهو األمر الذي ال يلمسه أو 
الحكومة في سبتمبر/أيلول  يشاهده أي مواطن منذ تكليف إسماعيل برئاسة 
النواب  مجلس  وأعضاء  الحكومة  رئيس  بن  شديدة  متوقعًا خالفات  املاضي، 
اليوم.  أما النائب املستقل عن محافظة دمياط أحمد ضياء الدين داود، فيقول إنه 
يرفض وجود إسماعيل على رأس الحكومة، ألنه ليست لدي رؤية استراتيجية 
أو سياسية واضحة تجاه ما تمر به مصر من تحديات. ويضيف أنه في عهد 
شريف إسماعيل زادت التظاهرات واالحتجاجات الفئوية، وغضب املواطنن من 
ارتفاع األسعار، وقلة املعروض من املواد الغذائية، كما زادت نسبة الفقر والبطالة، 
قّدم للمواطنن في املستشفيات، والفوارق في الدخل القومي، 

ُ
وقلة الخدمات التي ت

ــام الجنيه املــصــري. ويــوضــح أنـــه ســيــرفــض بيان  ــدوالر ألول مـــرة أمـ ــ وجــنــون ال
 وأرقامًا واهية ال أساس لها من الصحة 

ً
الحكومة »لكونه سيكون بيانًا مسترسال

ويكتفي بعناوين ال أساس لها على أرض الواقع«، الفتًا إلى أن الحكومة فشلت 
في عدد من امللفات أهمها »سد النهضة«. ويرى أن حكومة إسماعيل لم تقّدم ما 
يتناسب مع مطالب ثورة 25 يناير، وفشلت في التعامل مع األزمات االقتصادية، 
وأنه ال بد من وضع معايير واضحة الختيار رئيس الحكومة، محذرًا من خطورة 
الوضع العام الذي تمر به البالد، »فاملوافقة على وجود إسماعيل، وبيان الحكومة 

معناه ضياع حقوق املواطنن في العيش في حياة آمنة«، على حد قوله.

الحكومة أمام البرلمان

حسبما  كــامــل،  بشكل  التهجير  مسألة  عــن 
يرغب أركان النظام، وفقا ملراقبن.

وبدأت عمليات تهجير أهالي سيناء من سكان 
الــشــريــط الـــحـــدودي، مــن خـــالل دعــــوات خــبــراء 
وسياسين، وهو ما تحقق بالفعل، رغم تقليل 
كثيرين آنذاك، من إمكانية تنفيذ تلك الدعوات 
على أرض الــواقــع. وفــي مقابل تلك الــدعــوات، 
أبـــدى نـــواب محافظة شــمــال ســيــنــاء، رفضهم 
الــقــاطــع لــهــا، لــكــونــهــا تــزيــد مــعــانــاة األهـــالـــي. 
وتوّعد النائب إبراهيم أبو شعيرة، برد قاٍس، 

على دعــوات مسعود وطرابية، في أول جلسة 
ملجلس الــنــواب، غــدًا األحـــد. مــن جانبه، يحذر 
شيخ قبلي بسيناء، من دعوات تهجير أهالي 
تقف  »دعــــوات خبيثة  إيــاهــا  معتبرًا  ســيــنــاء، 
وراءهــا جهات أمنية«. ويقول الشيخ القبلي، 
ــٍث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »بـــدايـــة  فـــي حـــديـ
تهجير سكان الشريط الحدودي، كانت مجرد 
الدولة  بتطبيق  الجميع  تفاجأ  ولكن  دعــوات 
ــوات  ــ ــا يــمــكــن أن يـــتـــكـــرر مــــع دعـ ــو مــ ــ لـــهـــا، وهـ
الــتــهــجــيــر الـــكـــامـــل«. ويــضــيــف أنــــه »ال بـــد من 

الوقوف بقوة ضد هذه الدعوات، التي ال تزيد 
الوضع في سيناء إال صعوبة، وسيكون لهذه 
أهالي  نفوس  فــي  للغاية  أثــر خطير  الخطوة 
املنطقة«.  كما يشير إلى أنه »سيتم التواصل 
قــيــادات عسكرية في  مــع  املقبلة  الفترة  خــالل 
الجيش، وأخرى تنفيذية في املحافظة، للتأكد 
من عدم تفكير الدولة في اتخاذ هذه الخطوة«. 
ولم يستبعد أن »تكون تلك الدعوات متعّمدة 
فــــي مـــحـــاولـــة لــــجــــّس الـــنـــبـــض ومـــعـــرفـــة آراء 
أهالي سيناء، أو تمهيدًا لتنفيذ ذلك املخطط 

بالفعل«. ويــشــدد على أنــه »فــي حــالــة اإلقـــدام 
عــلــى أي عــمــلــيــات تــهــجــيــر جـــديـــدة والــتــوســع 
االنــتــهــاكــات، ستشهد سيناء حــالــة تمرد  فــي 
واســــعــــة بــــن الــــشــــبــــاب تــــحــــديــــدًا«. ويـــوضـــح 
الــحــدودي  الشريط  »أهــالــي  أن  القبلي  الشيخ 
الــذيــن ُهـــّجـــروا قــســريــا، يــعــيــشــون فــي معاناة 
شديدة، دون مأوى أو بديل مناسب ملنازلهم، 
الخيام«، متسائال: »كيف  وبعضهم يسكنون 
السكان  مــن  أعـــداد كبيرة  مــع  الــدولــة  تتعامل 

حال تنفيذ هذا املخطط الخبيث«؟

السبت،  أمس  مماثل،  عدد  وأصيب  مصريين،  مجندين  خمسة  قتل 
اللغم  وانفجر  األحمر.  البحر  محافظة  في  أرضي  لغم  انفجار  جراء 
مدينة  في  المجندين  مرور  أثناء  رسمية،  شبه  روايات  بحسب  األرضي، 
إلى  والمصابون  القتلى  ونقل  األحمر.  البحر  محافظة  جنوب  سفاجا، 
المستشفى العسكري، من دون الكشف عن تفاصيل الحادث وما إذا 

كان بالخطأ أم أنه استهداف متعّمد من قبل مسلحين. 

مقتل 5 مجندين في البحر األحمر

عبسي سميسم

الـــســـيـــاســـة األمــيــركــيــة  أن  يـــبـــدو 
تــجــاه الــقــضــيــة الــســوريــة لــم تكن 
أبدًا  متخبطة  أو  مترددة  سياسة 
كما كان يرى الكثير من املحللن 
ــذيــن اســتــنــدوا في  الــســيــاســيــن ال
األمــيــركــي  األداء  إلـــى  تحليالتهم 
الـــــذي بــــدا مــتــنــاقــضــًا فـــي بعض 
الثورة،  بداية  فمع  الثورة.  مراحل 
أصدرت واشنطن موقفًا منحازًا 
حمراء  خطوطًا  ووضعت  للثورة 
يــســتــوجــب تــــجــــاوزهــــا اإلطـــاحـــة 
بــالــنــظــام، كـــان أهــمــهــا اســتــخــدام 
وحن  الكيماوي.  للسالح  النظام 
تــم تــجــاوز تــلــك الــخــطــوط، ترجم 
تلك  بتجاوز  األميركي  الفعل  رد 

الخطوط بصفقة مع الروس.
ــتـــقـــال الــــثــــورة لــلــتــســلــيــح،  ــع انـ ــ ومـ
ظـــهـــرت عــــدم نــيــة أمـــيـــركـــا بــبــنــاء 
مــؤســســة عــســكــريــة لــلــمــعــارضــة 
ــة لـــجـــيـــش الـــنـــظـــام  ــلــ ــديــ ــون بــ ــ ــكـ ــ تـ
ــنــــشــــق عــن  الســــتــــقــــطــــاب مــــــن يــ
املؤسسة،  بتلك  يلتحق  األخــيــرة 
وفـــي املــقــابــل غــضــت الــطــرف عن 
تــســلــيــح الــتــنــظــيــمــات اإلســالمــيــة 
الــتــي ظــهــرت فــي ســوريــة إلـــى أن 
تشكل  التنظيمات  تلك  أصبحت 
ــر فــعــالــيــة عــلــى  ــثــ الـــفـــصـــائـــل األكــ
الــحــديــث عن  بــدايــة  األرض. ومـــع 
حــل ســيــاســي فــي ســوريــة، بــدأت 
الواليات املتحدة تتراجع بمواقفها 
مت 

ّ
تجاه النظام وبدت وكأنها سل

ــا كــــل مــفــاتــيــح الـــحـــل فــي  ــيــ روســ
لــلــســيــاســة  املــتــتــبــع  ســــوريــــة. إن 
ــــدرك  ــة يـ ــ ــــوريـ ــــي سـ األمــــيــــركــــيــــة فـ
أن واشــنــطــن كــانــت ومــنــذ الــيــوم 
»املرياع«  دور  تأخذ  للثورة  األول 
لــكــل الــــدول الــفــاعــلــة فــي القضية 
السورية. واملرياع هو كبش كبير 
ــام ويــحــمــل  ــ ــنـ ــ يـــتـــقـــدم قــطــيــع األغـ
 
ً
فـــي رقــبــتــه جــرســا لــيــكــون دلــيــال
يبدو  خلفه.  يسير  الـــذي  للقطيع 
ــة األمــيــركــيــة املــرســومــة  ــرؤيـ أن الـ
بـــدقـــة لــشــكــل الـــحـــل الــنــهــائــي في 
ــانـــت تــنــفــذ عـــلـــى عـــدة  ــة كـ ســــوريــ
إما عن طريق طرفي  مستويات، 
ــزاع وإمـــــا عـــن طـــريـــق حــلــفــاء  ــنــ ــ ال
الواليات املتحدة اإلقليمين أو عن 
طريق روسيا ذاتها التي أعطتها 
الواليات املتحدة دور الحمار الذي 
وهنا  كلها.  العملية  عــبء  يحمل 
ــواقــــف األمــيــركــيــة  يــمــكــن فــهــم املــ
إما  التي كانت تصدر  املتناقضة 
متقدم،  بموقف  ما  جهة  لتوريط 
كما حصل وتم توريط املعارضة 
ذاتــهــا بــمــواقــف بــعــد اإليـــحـــاء لها 
ــنــظــام فــقــد شــرعــيــتــه، وأن  بــــأن ال
مسألة إسقاطه هي مسألة وقت، 
وتوريط النظام ودفعه إلى التعنت 
بمواقفه وعدم تقديم أية تنازالت، 
ــا حـــصـــل بـــتـــوريـــط روســـيـــا  ــمـ وكـ
بــالــتــدخــل عــســكــريــًا فــي ســوريــة، 
لها  تريد  األمـــور كما  كــل  لتسير 
عسكري  باستعصاء  واشنطن، 
في امليدان يؤدي إلى تدمير الدولة 
الــســوريــة وإنـــتـــاج نــظــام ضعيف 

يحقق مصالحها في املنطقة.

للحديث 
تتمة

»المرياع« 
األميركي 

في سورية

غزة ـ ضياء خليل

املقاومة اإلسالمية »حماس«،  عــودة وفد حركة  تتزامن 
الــيــوم األحـــد، إلــى الــقــاهــرة الستكمال جــولــة الــحــوار مع 
إعالن  مع  املصرية،  االستخبارات  جهاز  في  املسؤولن 
الــزهــار، عن  فــي الحركة، محمود  القيادي  الــوفــد،  عضو 
إعالمية  تــدشــن حملة  مــن حركته  االســتــخــبــارات  طلب 
ــاع الــــشــــارع املـــصـــري بـــعـــدم تــدخــلــهــا فـــي األحـــــداث  ــنـ إلقـ
الداخلية لبالدهم. وقال الزهار، لقناة »الجزيرة مباشر«، 
للشارع  بالتوجه  »طالبتنا  املصرية  االســتــخــبــارات   

ّ
إن

املـــصـــري بــحــمــلــة إعــالمــيــة تــوضــح الــحــقــائــق وتــدحــض 
ه سيجري دحض 

ّ
االتهامات املوجهة إلينا«، الفتا إلى أن

كــل مــا قــيــل عــلــى الــحــركــة فــي اإلعـــــالم، وايـــضـــاح موقف 
»حماس« من القاهرة في الشارع املصري، بغض النظر 

عمن يحكم مصر، وبدون التدخل في الشأن الداخلي.
وشــكــا فلسطينيون فــي الــســنــوات الــثــالثــة األخــيــرة من 
الـــشـــارع املـــصـــري. وبــات  تــغــيــر صــــورة الفلسطيني فــي 
الفلسطيني في مصر غير آمن على نفسه، بعكس ما كان 
قبل  النظير  منقطع  وترحيب  حسنة  معاملة  من  يلقاه 
ثورة يناير وبعدها لغاية انقالب 3 يوليو 2013. ويعني 
ــحــّرض على غزة 

ُ
امل اإلعــالم   

ّ
أن بالتأكيد  الطلب املصري 

الفلسطينين  الفجوة بــن  و«حــمــاس« تمكن مــن زيـــادة 
واملصرين.

واتهمت »حماس«، أكثر من مرة، وسائل اإلعالم املصرية 
 حــمــالت تــحــريــض منظمة ضــدهــا وضـــد الــقــطــاع، 

ّ
بــشــن

وإلقاء التهم جزافا من دون أدلة، وتغييبها عن الرد على 
كل االتهامات في هذا الشأن.

ــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات  ــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الـ ــ وفـ
من  هناك حالة   

ّ
أن إلــى  العمور،  ثابت  بــغــزة،  اإلسالمية 

الضرر أصابت العالقات الشعبية بن الجانبن، نتيجة 
 على القطاع، 

ّ
حملة التحريض الكبيرة التي كانت تشن

وحتى وصلت للصورة النمطية، وتحولت إلى واقع عبر 
العمور  ويــوضــح  مــصــر.  فــي  للفلسطينين  مــضــايــقــات 
في  التحريض  حملة   

ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  حديث  فــي 

ظــاهــرهــا اتــهــام لــــ«حـــمـــاس«، لــكــن تــبــعــاتــهــا أفــضــت إلــى 
شيطنة كل الشعب الفلسطيني. ويلفت إلى »أننا بحاجة 
إلــى تــدشــن حملة قــويــة لتغيير هــذه الــصــورة، وإعـــادة 
ــرار بــوقــف  ــان عــلــيــه مــســبــقــا، وكـــذلـــك إلـــى قــ الـــوضـــع ملـــا كـ
االتــهــامــات مــن قــبــل اإلعــــالم املــصــري الــخــاص لحماس 
أنه  العمور   

ّ
الفلسطيني عموما«. ويبن وغزة وللشعب 

يمكن تحسن الصورة عبر الحملة اإلعالمية التي يجري 
الــحــديــث عــنــهــا، لــكــن القضية بــحــاجــة إلـــى وقـــت وإذابـــة 
السياسية  اللقاءات  سّهل 

ُ
ت  

ّ
أن متوقعا  املتراكم،  الجليد 

بن »حماس« واالستخبارات مثل هذه املهمة.
 يتحرك إعالميا 

ّ
ويعتبر العمور أنه »لو قدر لهذا الوفد أن

 
ّ
 ُيسمح له باجراء مقابالت تلفزيونية، وأن

ّ
في مصر، وأن

تتاح مساحة له، سيكون له تأثير في دحض االتهامات، 
وتــأكــيــد عـــدم الــتــدخــل الفلسطيني فــي الــشــأن املــصــري 

واألحداث التي تجري في البالد«.
 من جهته، يرى الكاتب واملحلل السياسي طالل عوكل، 
 الــنــظــام املــصــري الــحــالــي يــدفــع حــركــة »حــمــاس«، من 

ّ
أن

خــــالل طــلــبــه تــحــســن صـــورتـــه فـــي اإلعــــــالم، إلــــى تــقــديــم 
مــــواقــــف عــمــلــيــة مــقــنــعــة تـــؤكـــد مـــصـــداقـــيـــة الـــحـــركـــة فــي 
تحسن عالقتها بالنظام املصري الحالي. ويؤكد عوكل 

 »حماس« بدأت في محاولة تحسن 
ّ
لـ«العربي الجديد« أن

صــورتــهــا، مـــن خـــالل الــكــثــيــر مـــن املـــواقـــف عــلــى األرض، 
 الجانب املــصــري يريد مــن »حــمــاس« في 

ّ
مشيرًا إلــى أن

املرحلة الحالية تكثيف اإلعالن عن املواقف التي اتفقوا 
عليها على األقل في اللقاء األول من نوعه، بعد أكثر من 
عامن من التحريض والقطيعة، والزج باسم الحركة في 

الكثير من القضايا الداخلية.
 الــحــمــالت اإلعــالمــيــة ســتــؤدي دورًا 

ّ
ويــوضــح عــوكــل أن

كبيرًا وأثـــرًا بـــارزًا فــي تحسن صـــورة حــركــة »حــمــاس« 
بشكل خــاص لــدى اإلعــالم والشعب املــصــري، الــذي يعد 
املــواقــف  مــع  بإيجابية  وسيتعامل  لــإعــالم،  مستجيبا 
 تقدمها الحركة. وينوه إلى أهمية استغالل 

ّ
التي يمكن أن

املصري  والنظام  »حــمــاس«  حركة  بن  الحالي  التقارب 
الثقة، وتحسن سمعة  إعــادة بناء  العمل على  من أجــل 
الــحــركــة فــي إطـــار الــتــقــارب الــســيــاســي الــقــائــم حــالــيــا من 
أجل وقف التحريض اإلعالمي ضد قطاع غزة، والشعب 
الفلسطيني في غزة. كذلك يعتقد عوكل أنه يتوجب على 
القطاع منذ عام 2007 استغالل  املسيطرة على  الحركة 
حــالــة الــتــقــارب مـــع مــصــر حــالــيــا، مـــن أجـــل اســتــثــمــارهــا 
إلتمام املصالحة الفلسطينية وإحداث انفراجة حقيقية 
ــل الـــعـــالقـــة املـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــربـــط الـــنـــظـــام املــصــري  فـــي ظـ
 »حماس« توجهت نحو 

ّ
بالسلطة الفلسطينية. ويبن أن

في  األخــرى  والبوابات  الخيارات  كل  بعد فشل  القاهرة 
اإلسرائيلي  الحصار  ملف  فــي  اخــتــراق حقيقي  إحـــداث 
املــفــروض مــنــذ عــشــر ســنــوات، أو تــحــريــك مــلــف الجنود 
ــرى املــفــقــوديــن فـــي غـــزة مــنــذ الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة  ــ األسـ

األخيرة على القطاع 2014.

»حماس« تستأنف حوار القاهرة بحملة إعالمية

متابعة

ــد املــتــحــدث بــاســم حركة  أكـ
»حــــمــــاس« حـــســـام بــــــدران، 
»حركتي  أن  الــســبــت،  أمـــس 
ــتـــح وحــــمــــاس اســتــأنــفــتــا  فـ
حوارهما، بعد وصول وفد 
ــة«،  ــــدوحــ حـــركـــة فــتــح إلــــى ال
 لـــجـــولـــة الـــحـــوار 

ً
اســـتـــكـــمـــاال

ــهـــر  الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت فــــــــي شـ
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي«. 
القيادين في  الــوفــد  ويــضــّم 
حــركــة »فــتــح« عـــزام األحمد 
ويتألف  بسيسو.  وصــخــر 
وفــد »حــمــاس« مــن محمود 
الزهار وخليل الحية وعماد 

العلمي ونزار عوض الله.

المصري،  ــواب  ــن ال مجلس  استقبل 
السبت، وفدًا من أعضاء حزب  أمس 
الشعب الجمهوري التركي المعارض، 
في حضور عدد من رؤساء الهيئات 
البرلمانية، والذين طالبوا الوفد التركي 
ضد  قوية  ضغط  جبهة  بتشكيل 
تركي  حكومي  تدخل  إنه  قالوا  ما 
ونقل  مصر،  ــؤون  ش في  مرفوض 
الداخلي  للوضع  حقيقية  صـــورة 

المصري إلى البرلمان التركي.

الناشطات  مــن  مجموعة  نظمت 
احتجاجية  وقــفــة  الــحــقــوقــيــات، 
االتحادية )مقر  أمام قصر  محدودة 
السبت،  أمــس  مــصــر(،  فــي  الــرئــاســة 
المختفي  عــن  بالكشف  للمطالبة 
الناشط  أشــهــر،  تسعة  منذ  قسريًا 
ــورة(.  ــصـ )الـ ــي  مــاصــون مصطفى 
سيف  منى  ومنهن  الفتيات،  وارتدت 
عليها  بنفسجية  قمصانًا  ــالم،  اإلسـ

صورة غرافيتي شهيرة لماصوني.

مطالب مصرية 
من تركيا

»ماصوني فين؟«

كشفت صحيفة »ذي إندبندنت«، أمس 
السبت، عن فصول جديدة في ملف 

محاولة اغتيال العاهل السعودي 
الراحل، الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

تتعزز مخاوف االحتالل 
من تكرار اختراق 

منظومته األمنية وال 
سيما بعد االتهامات 

التي وجهت للمهندس 
ماجد عويضة

بدر الراشد

البريطانية  إندبندنت«  »ذي  صحيفة  كشفت 
التحقيقات بمحاولة  فــي  عــن فصول جــديــدة 
العاهل  اغتيال  القذافي  معمر  الليبي  العقيد 
ــل، املـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد  ــراحــ الـــســـعـــودي الــ
الــعــزيــز، فــي 2003، عــنــدمــا كـــان ولــيــا للعهد، 
كــنــتــيــجــة ملـــشـــادة كــالمــيــة بــيــنــهــمــا فـــي الــقــمــة 

العربية التي عقدت في ذلك الوقت. 
يمر  أن  إندبندنت«  »ذي  صحيفة  ترغب  ولــم 
عـــددهـــا الـــورقـــي األخـــيـــر )أصــبــحــت صحيفة 
إذ تصّدر  فقط(، من دون مفاجأة،  إلكترونية 
موضوع إعادة التحقيق في محاولة االغتيال 
أمــس  األخــيــر،  الــعــدد  فــي  الرئيسية  الصفحة 
السبت، وتطّرق التهام السلطات البريطانية، 
املــعــارض الــســعــودي، املقيم فــي لــنــدن، محمد 
ملحاولة  التخطيط  فــي  بــالــضــلــوع  املــســعــري، 

ــادة الــكــالمــيــة بــيــنــهــمــا، والـــتـــي صـــورت  ــشــ املــ
بالكاميرات وبثت على امتداد العالم العربي«. 
سابقا،  الليبية  االســتــخــبــارات  رئــيــس  ويتهم 

موسى كوسا، بالتخطيط ملحاولة االغتيال.
واملعروف أن أول خيوط العملية تكشف بعد 
القبض على عبد الرحمن العمودي، األميركي 
الجنسية، في مطار هيثرو بلندن سنة 2003، 
التحقيق  وبــعــد  دوالر،  ألـــف   336 وبــحــوزتــه 
معه، عقدت صفقة قضائية بينه وبن القضاء 
األمـــيـــركـــي، أدت إلـــى اعــتــرافــه بــخــطــة اغــتــيــال 
العاهل السعودي الراحل، وباستالم أموال من 
القذافي لتنفيذ املخطط، مقابل أن يتم تخفيف 
الحكم عليه، وهو اآلن يقضي محكومية بـ 23 

سنة في السجون األميركية. 
ــرافـــات عــبــد الـــرحـــمـــن الـــعـــمـــودي،  ــتـ ــانـــت اعـ وكـ
والفقيه  املــســعــري  تــضــع  الــصــحــيــفــة،  بحسب 
ــيــــال«، وتــشــيــر إلــى  ــتــ ــرة االغــ ــؤامــ فـــي »قـــلـــب مــ

االغــــتــــيــــال. وقــــامــــت الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
الضرائب  فــي شــأن  املــســعــري،  مــع  بالتحقيق 
والتي  إسترليني،  ألــف جنية   600 مبلغ  على 
ُيــتــهــم بــالــحــصــول عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــقـــذافـــي، 
ــل  ــاهـ ــعـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــــحـــــاول اغــــتــــيــــال الـ
السعودي الــراحــل، عن طريق إطــالق صــاروخ 
على موكبه، األمر الذي ينفيه املسعري، مؤكدًا 
أن الــتــحــقــيــق مــعــه جــــاء ألغــــــراض ســيــاســيــة، 

وبسبب ضغوطات من السعودية.
لــيــســت  هــــــذه  أن  ــدنــــت«  ــنــ ــدبــ إنــ »ذي  وأكـــــــــدت 
ــتـــي يـــتـــم فــيــهــا الــتــحــقــيــق مــع  ــى الـ ــ ــ ــرة األولـ ــ املــ
قامت  فقد  االغتيال،  محاولة  حــول  املسعري، 
ــع املـــعـــارض  »ســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد« بــالــتــحــقــيــق مـ
نفسها.  القضية  حـــول   ،2014 فــي  الــســعــودي 
وتــكــشــف الــصــحــيــفــة عـــن تــفــاصــيــل مــحــاولــة 
االغتيال: »القذافي طلب من قادة استخباراته 
أن يــجــدوا طــريــقــة لــقــتــل املــلــك عــبــد الــلــه، بعد 

أن املــســعــري ســافــر إلـــى لــيــبــيــا مـــن أجـــل لــقــاء 
الــقــذافــي، كــمــا أشـــار الــعــمــودي فــي اعــتــرافــاتــه 
فــي لندن من  أن اجتماعات سرية عقدت  إلــى 
أجـــل »الــحــديــث عــن تــفــاصــيــل خــطــة االغــتــيــال 
واستالم األموال الالزمة«. وأشارت الصحيفة 
في  املقيمن  السعودين  »املــعــارضــن  أن  إلــى 
لندن )املسعري ومحمد الفقيه( أنكرا أن يكون 
لهما أي دور في محاولة االغتيال«. وبحسب 
ــــى املــســعــري والــفــقــيــه  »ذي إنــدبــنــدنــت«: »ادعـ
بــأن العمودي اخترع هــذه املزاعم من أجــل أن 

يحظى بحكم قضائي مخفف«. 
ومن ضمن ما أكدته إفادة العمودي للمحققن 
السعودين »أكثر  املعارضن  قام بإعطاء  أنه 
من مليون دوالر« مقابل »أن يقوموا بإعطاء 
تفاصيل حــول أشــخــاص قــادريــن على القيام 

بمحاولة االغتيال داخل السعودية«. 
ــر لـــخـــطـــة الــــقــــذافــــي  ــ ــ لــــكــــن هــــنــــاك مـــــصـــــدرًا آخـ

الغــتــيــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، وهـــو عميل 
في  عليه  الــقــبــض  تــم  الليبية  لــالســتــخــبــارات 
وبحسب  الحقا.  عنه  عفت  والتي  السعودية، 
الــصــحــيــفــة: »تـــزعـــم الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة أن 
املسعري والفقيه قد التقيا في لندن مع العقيد 
إسماعيل،  محمد  الليبية،  االستخبارات  فــي 

وعبد الرحمن العمودي«.
وتــضــيــف الــصــحــيــفــة: »نــتــيــجــة الجــتــمــاعــات 
لندن، سافر إسماعيل إلى السعودية وأوصل 
مليوني دوالر نقدًا، بحقائب أخذها معه إلى 
الــفــنــدق فــي مــكــة، وسلمها لألشخاص  غــرفــة 
الذين يتوجب عليهم القيام بعملية االغتيال«. 
املتورطن،  اعتقلت  السعودية  السلطات  لكن 
وهــرب إسماعيل إلى مصر، حيث تم القبض 
تسليمه  وإعـــادة  املصرية  السلطات  من  عليه 
لــلــســعــوديــة، وهـــنـــاك اعـــتـــرف بــشــكــل رســمــي 

بخطة االغتيال«.

تفاصيل مخطط 
اغتيال الملك عبداهلل

الذي تسبب به هذا االختراق لجيش االحتالل.  
ــام، فـــقـــد اعـــتـــقـــل جــهــاز  ــ ــهـ ــ ــا لـــالئـــحـــة االتـ ــقــ ووفــ
االستخبارات الداخلية اإلسرائيلي »الشاباك« 
ــــي، املــهــنــدس  ــــاضـ فــــي 23 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـ
ماجد عويضة )23 عاما(، أحد نشطاء حركة 
»الجهاد اإلسالمي« من قطاع غزة، عندما كان 
»إيــرز«  معبر  عبر  للخارج  للسفر  فــي طريقه 

)بيت حانون(، شمال قطاع غزة.
ما  اإلسرائيلية  العامة  النيابة  اعتبرت  وقــد 
ـــ »خــبــيــر  ــــذي وصــفــتــه بـ نــســبــتــه لــعــويــضــة، الـ
ــّس خــطــيــر بــأمــن الـــدولـــة«.  ســايــبــر«، بــأنــه »مــ
وذكــــرت الــنــيــابــة بـــأن »عــويــضــة مــّكــن قــيــادات 
الــجــهــاد اإلســالمــي مــن االطــــالع عــلــى الــصــور 
تلتقطها طــائــرات من دون طيار تحلق  التي 
فــي ســمــاء قــطــاع غـــزة، عـــالوة عــلــى أنـــه سمح 
التي  الكاميرات  تلتقطها  التي  الصور  بنقل 
الطرقات  على  اإلسرائيلية  الشرطة  تنصبها 
فــي املـــدن والـــشـــوارع الــرئــيــســة فــي إســرائــيــل، 
مــمــا أســهــم فـــي تــمــكــن الــجــهــاد مـــن الــتــعــرف 
على مواقع وجود قوات الجيش واألمن أثناء 

إطالق الصواريخ من القطاع«.
وحــســب الــالئــحــة، فـــإن أنــشــطــة عــويــضــة كــان 
ـــمـــّكـــن »الـــجـــهـــاد« مـــن الــتــعــرف 

ُ
يــفــتــرض أن ت

التي تطلقها  الــصــواريــخ  أمــاكــن سقوط  على 
املقاومة بدقة. ولفتت الالئحة إلى أن عويضة 
ــــذي انـــضـــم إلــــى »الـــجـــهـــاد اإلســــالمــــي« قبل  الـ
خــمــس ســـنـــوات، قـــام بــتــطــويــر بــرنــامــج مّكنه 
اختراق منظومة طائرات من دون طيار،  من 

صالح النعامي

أبــــدت وســائــل اإلعــــالم اإلســرائــيــلــيــة اهتماما 
بئر  مدينة  في  العامة  النيابة  بإعالن  واسعا 
السبع املحتلة، مساء األربعاء املاضي، تقديم 
الئحة اتهام ضد مهندس حاسوب فلسطيني 
بــتــهــمــة »اخـــتـــراق مــنــظــومــة طـــائـــرات مـــن دون 
طـــيـــار تــابــعــة لــجــيــش االحــــتــــالل«، و«اخـــتـــراق 
ومطار  الشرطة  لقيادة  املحوسبة  املنظومات 
الرعب  )اللّد(«، في انعكاس ملدى  بن غوريون 

ــزة. مــــع الـــعـــلـــم أن  ــ ــاء غــ ــمـ ـــق فــــي سـ
ّ
ــتـــي تـــحـــل الـ

الطائرات من دون طيار تؤدي دورًا مهما في 
املقاومة،  عــن  االستخبارية  املعلومات  جمع 
 عــن قيامها بــــدوٍر رئــيــســي فــي تنفيذ 

ً
فــضــال

عمليات االغتيال، التي تطاول قادة وعناصر 
إلى  الالئحة  وأشـــارت  الفلسطينية.  املقاومة 
لـــ«الــجــهــاد« حول  قــدم معلومات  أن عويضة 
بغرض  لإسرائيلين،  السكانية  التجمعات 
التنظيم عــلــى إصــابــتــهــا عبر  قــــدرة  تــحــســن 

إطالق الصواريخ عليها.
ــــى أن عـــويـــضـــة طــــّور  كـــمـــا لــفــتــت الـــالئـــحـــة إلـ
ــب 

ّ
ــّكـــن »الــــجــــهــــاد« مــــن تــعــق ــر مـ ــ بـــرنـــامـــجـــا آخـ

حركة الطائرات في مطار اللد )بن غوريون( 
وكـــل املــعــلــومــات املــتــعــلــقــة بــكــل رحــلــة جــويــة. 
ــة اســـتـــعـــان  ــويــــضــ أن عــ ــــة  ــــحـ ــــالئـ الـ ــت  ــ ــمــ ــ وزعــ
سمح  الـــذي  هاكينغ«،  »ويبسايت  ببرنامج 
له باستقبال الصور التي تلتقطها كاميرات 
الشرطة على شاشات حاسوب لتمكن قادة 
»الجهاد« من الحصول على املعلومات التي 

يبحثون عنها.
املــعــلــقــن  كـــبـــيـــر  ــاي،  ــ ــشـ ــ يـ ــن  ــ بـ ــر رون  ــبــ ــتــ واعــ
العسكرين في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
األنـــشـــطـــة الـــتـــي اتـــهـــم بــهــا عــويــضــة »بــالــغــة 
الخطورة«، مشيرًا إلى أن »الئحة االتهام التي 
وجهت له تدل على أنه بإمكان شخص مزّود 
بوسائل متواضعة، أن يجمع معلومات بالغة 
من  الطائرات  أنشطة  عن  والحساسية  الدقة 
دون طيار، وعن البنى التحتية ومن الوزارات 

الحكومية«. وفي مقال نشره موقع صحيفة 
»يــديــعــوت أحــرنــوت«، الخميس املــاضــي، عّد 
بـــن يــشــاي األنــشــطــة الــتــي قــــام بــهــا عــويــضــة 
إلـــى أن  »مــثــيــرة للقلق بشكل خــــاص«، الفــتــا 
التشويش  بإمكانه  كــان  اإلســالمــي  »الــجــهــاد 
ــدرة الـــجـــيـــش عـــلـــى جـــمـــع املــعــلــومــات  ــ عـــلـــى قــ
غــزة، وتقليص قدرته على  االستخبارية عن 
 الــهــجــمــات«. وأضــــاف أن »عــويــضــة كــان 

ّ
شـــن

بــإمــكــانــه جــعــل الــجــهــاد قـــــادرًا عــلــى تحقيق 
خسائر أكبر للجمهور اإلسرائيلي من خالل 
 :

ً
إطـــالق الــصــواريــخ«، قبل أن يــســتــدرك قــائــال

»لو نجح الجهاد في توظيف املعلومات التي 
جلبها عويضة، لكان نجح في تكبيد الجيش 

خسائر كبيرة«.
ــتـــراق  ــــأن اخـ ــــوت بـ ــــرونـ وذّكــــــــرت يـــديـــعـــوت أحـ
ــرات مــــن دون طــــيــــار لــيــس  ــ ــائـ ــ مـــنـــظـــومـــات طـ
الله تمكن فــي سبتمبر/ جــديــدًا، وأن »حــزب 

أيــلــول 1997 مــن اخــتــراق هــذه املنظومة، مما 
سمح له من نصب كمن لوحدة الكوماندوز 
ــانـــت فــــي طــريــقــهــا  الـــبـــحـــريـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة كـ
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة ضـــد الـــحـــزب )أنـــصـــاريـــة في 
جنوب لبنان(، مما أسفر عن مقتل 12 ضابطا 
وجنديا«. واعتبرت أن »حقيقة تبيان وجود 
شــخــص واحـــد ال تــقــف خلفه دولــــة، ويتمكن 
مــن اخــتــراق منظومة طــائــرات مــن دون طيار 
أنه  ُيعّد مشكلة بالغة الخطورة، مشيرة إلى 
املزيد من اإلمكانات لسد  »يتوجب استثمار 

هذه الثغرات«.

اختراقات المقاومة في حرب السايبر ترعب االحتالل
تقرير

تقرير

ُتشّدد إسرائيل أخيرًا على حرب »السايبر« )حازم بدر/فرانس برس(

استحقاق
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تحولت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس السبت، إلى ساحة الستعراض القوة وتبادل الرسائل بين شريكي االنقالب، الرئيس 
المخلوع علي عبداهلل صالح، والحوثيين، مكرسين الخالفات المتفاقمة بينهما

تونس ـ أمينة الزياني

املقبل  األســبــوع  الــتــونــســي  الــبــرملــان  يستكمل 
أن  بعد  التعذيب«،  مــن  »الــوقــايــة  تركيز هيئة 
ـــشـــّرع عـــدل عــن إنــشــائــهــا. 

ُ
امل بـــدا للكثيرين أن 

سابقاتها  غـــرار  على  الهيئة  هــذه  وستعكس 
»هـــيـــئـــة االنــــتــــخــــابــــات«، و»هـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة  كــــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة عــنــد  والـــــكـــــرامـــــة«، املـــحـــاصـــصـ
انــتــخــاب أعــضــائــهــا، عــلــى أن االخـــتـــيـــار ُيــعــّد 
ويتنافس  املرشحة.  لألسماء  بالنظر  عسيرًا 
عــلــى عــضــويــة الــهــيــئــة، حــقــوقــيــون مــعــروفــون، 
الــشــرس عــن حقوق  مــن اشتهر بدفاعه  منهم 
ــتــــحــــرك ضــــد جــــرائــــم الــتــعــذيــب  اإلنـــــســـــان والــ
الــتــي ارتــكــبــت خــــال فــتــرة الــرئــيــس املــخــلــوع 
ــرار راضــيــة  ــ ــن الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي، عــلــى غـ زيــ
اليسارية«  »الجبهة  زعيم  زوجــة  الــنــصــراوي، 
حــمــة الــهــمــامــي، وأســـمـــاء أخــــرى نــشــطــت بعد 
الثورة، وُعرفت بدفاعها عن فئة من املوقوفني، 
قضايا  فــي  املوقوفني  أو  اإلساميني  تحديدًا 
الدين  الطريقي، وضياء  إيمان  اإلرهـــاب، مثل 

مورو.
ويخشى مراقبون أن تكون املعركة قد ُحسمت 
ــاء الــــديــــن مـــــــورو، نــجــل  ــيـ مــســبــقــا لـــصـــالـــح ضـ
الــنــائــب األول لــرئــيــس الـــبـــرملـــان عــبــد الــفــتــاح 
الجلسة  فــي  األغلبية ملصلحته  لــكــون  مـــورو، 
الـــعـــامـــة، مــمــا يــؤهــلــه لــعــضــويــة الــهــيــئــة على 
حساب النصراوي، مرشحة اليسار في تونس. 
وانطلق الــنــزال بــني اإلســامــيــني والــيــســار في 
أروقة مجلس نواب الشعب حول ترؤس هيئة 
»الــوقــايــة مــن التعذيب«، وهــو نــزال ذو أبعاد 
األحقية  لهما  أن  الفريقني  العتبار  تاريخية، 
ــي رئــاســة الــهــيــئــة، بــالــنــظــر للتضحيات 

ّ
بــتــول

التي قدمها كل طــرف، خال الحقبة السابقة. 
ــا لــحــقــهــم خــال  ــيـــون مـ ويــســتــعــرض اإلســـامـ
ومعاملة  وتعذيب  سجن  مــن  املاضية  الفترة 
أن  بذلك  مهينة وقمع ألعضائهم، ويعتبرون 
عــضــويــة الــهــيــئــة وتــرؤســهــا حــق طبيعي إثــر 

الثورة )2010(.
 فــي »الجبهة 

ً
فــي املــقــابــل، يــرى الــيــســار ممثا

الشعبية« بالبرملان، أحقيته في هيئة »الوقاية 
قّدمه أيضا من  أن ما  التعذيب«، باعتبار  من 
ســجــنــاء ســيــاســيــني، ومـــا تــعــّرض لــه أنــصــاره 
 عن دفاع 

ً
من اعتقاالت وتعذيب وقمع، فضا

الذين  السجناء  النصراوي بالذات عن جميع 
تــعــّرضــوا لــلــتــعــذيــب، بــمــا فــيــهــم اإلســامــيــون 
خال الفترة املاضية وعدم خضوعها البتزاز 
وضغط نظام بن علي. في هذا السياق، يؤكد 
رئيس اللجنة االنتخابية، النائب عن »حركة 
الكافي، في حديٍث  الدين عبد  بــدر  النهضة«، 
»العربي الجديد«، أن »على النواب أن يكونوا  لـ
محايدين ونزيهني، وهم أحــرار عند االقتراع 
واخـــتـــيـــار مـــن يـــبـــدو لــهــم مــنــاســبــا لــعــضــويــة 

تونس ـ وليد التليلي

عــلــى الــرغــم مــن كــل الــتــســريــبــات حـــول زيـــارة 
ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي الـــلـــيـــبـــي  ــجــ ــن املــ ــ ــاء مــ ــ ــــضــ أعــ
ــوم األحـــــــد، إال أن  ــيــ الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، الــ
بإمكانية  فيد 

ُ
ت الليبية،  الــتــوقــعــات  مختلف 

تــأجــيــل دخـــول املــجــلــس رســمــيــا املــديــنــة، إلــى 
أبعد من اليوم، عكس ما كان مقررًا منذ أيام. 
وتربط هذه التوقعات دخول أعضاء املجلس 
إلى العاصمة، بزيارة املبعوث األممي مارتن 
كــوبــلــر، املــقــررة غــدًا االثــنــني، والــتــي كــانــت قد 
في  اإلنقاذ  بطلٍب من حكومة  تأجلت سابقا 
الهبوط  من  طائرته  ُمنعت  بعدما  طرابلس، 
في مطار معيتيقة منذ أيام. ومن شبه املؤكد 
أن انتقال كوبلر نفسه من القاهرة إلى قطر، 
عــصــر يـــوم الــجــمــعــة، مــرتــبــط بــشــكــل رئيسي 
ــرة لـــتـــأمـــني عــــودة  ــيــ بـــجـــهـــود الـــلـــحـــظـــات األخــ
آمــنــة لــحــكــومــة فــائــز الـــســـراج إلـــى الــعــاصــمــة 
وإقــنــاع الــقــوى الــنــافــذة هــنــاك باملوافقة على 
من  الجديد«  »العربي  وعلمت  االنتقال.  هــذا 
مصادر ليبية مختلفة في تونس وطرابلس، 
أنه يتّم إياء األهمية القصوى لهذه الزيارة، 
ــام  »الـــفـــرصـــة األخـــــيـــــرة« أمــ ــفــــت بــــ الـــتـــي ُوصــ
مع  املحتومة  املواجهة  قبل  اإلنــقــاذ،  حكومة 
املجتمع  ومــن خلفها  الــســراج،  فــائــز  حكومة 

الدولي.
ويــبــدو أن الــســراج قــد اســتــمــع إلـــى نصائح 
التريث وإبــداء  إلى  ليبيا، تدعوه  كثيرة من 
املزيد من الصبر وتأجيل الزيارة إلى ما بعد 
خليفة  اإلنــقــاذ  حكومة  برئيس  كوبلر  لــقــاء 
»املؤتمر الوطني  الغويل، والرئيس السابق لـ

العام« في طرابلس نوري بوسهمني.
كــمــا تــؤكــد مــصــادر مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »حــكــومــة طــرابــلــس  لـــ
ــام  ــت أمــ ــوقــ ــن الــ ــي كـــســـب مـــزيـــد مــ نــجــحــت فــ
ــلــــت زيــــــارة كــوبــلــر  الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة، وأّجــ
السابقة، ثم أعلنت حالة الطوارئ القصوى، 
ليبيا،  غـــرب  عــلــى  لــتــحــاول إحــكــام قبضتها 
ــا«. وتـــــــرى  ــ ــهــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــني شـــــــــــروط تــ ــــسـ ــــحـ وتـ

أن  عــن  ُيـــرّوج  مــا  الكافي  د عبد 
ّ
الهيئة«. وُيفن

»املسألة  إن  رّجح، ويقول 
ُ
مــورو ست كفة نجل 

ــرّوج لــهــا داعــمــو  ــ بــمــثــابــة دعـــايـــة ســيــاســيــة يــ
النصراوي ملمارسة الضغط على النواب«.

في الجهة املقابلة، يشير النائب عن »الجبهة 
»العربي  لـ نــزار عمامي، في حديٍث  الشعبية« 
الــجــديــد«، إلــى أن »الــنــواب ينتظرون الجلسة 
العامة، ويتوقعون أن ُيحّكم طيف واســع من 
ــنـــواب ضــمــائــرهــم عــنــد الــتــصــويــت، كــمــا أن  الـ
ة 

ّ
أحقية النصراوي بترؤس الهيئة، ليست من

فــي هذا  النضالي  لتاريخها  نــظــرًا   ،
ً
فــضــا أو 

قبل هيئات ومنظمات  املجال، وتكريمها من 
دولية عدة على ما قدمته في هذا املجال«.

املطلقة  باألغلبية  الــعــامــة  الجلسة  وتــصــّوت 
)109 أصــــوات مــن أصـــل 217 صــوتــا( لصالح 
التعذيب«،  اختيار رئيس لهيئة »الوقاية من 
التحّكم  الحاكم  االئتاف  لكتل  وهو ما يتيح 
بــنــتــائــج الــتــصــويــت واخــتــيــار مـــن يــتــوافــقــون 
أنه  مراقبون  ويعتبر  الهيئة.  لعضوية  عليه 
»في حال اختارت األغلبية نجل مورو، فإنها 
ستتعرض لحملة تشكيك واسعة باعتبار أن 

استقاليتها ستكون محل جدال«.
ــعـــدالـــة  ــول آلــــيــــات الـ ــ ــقــــاش طــــويــــل حــ وبــــعــــد نــ
االنـــتـــقـــالـــيـــة الــــتــــي أفــــضــــت إلـــــى إقــــــــرار مــســار 
اإلصــاح في مؤسسات الــدولــة، املسؤولة عن 
الــتــعــذيــب واالنــتــهــاكــات ســابــقــا، وبــعــث هيئة 
»الحقيقة والكرامة«، ارتأت الطبقة السياسية 
ــرى مــهــمــتــهــا الــتــحــقــيــق فــي  ــ ــ بـــعـــث هـــيـــئـــة أخـ
جـــرائـــم الــتــعــذيــب، لــيــتــم ســـن قـــانـــون »الــهــيــئــة 
أكتوبر/ فــي  التعذيب«  مــن  للوقاية  الوطنية 

جّسد الهيئة ما ُيعتبر 
ُ
تشرين األول 2013. وت

مناهضة  التفاقية  االخــتــيــاري  »الــبــروتــوكــول 

كوبلر  طــالــبــت  الليبية  »الــجــهــة  أن  املـــصـــادر 
الخارجية  ووزيــر  وبوسهمني  الغويل  بلقاء 
الليبية  الجهة  أنها  لتظهر  بــوزعــكــوك،  علي 
الــوحــيــدة املــخــّولــة لــلــتــفــاوض«، مــن دون أن 
توضح ما »إذا كان كوبلر قد وافق على هذه 
بخصوص  الـــروايـــات  وتتناقض  الـــشـــروط«. 
هـــذه املــفــاوضــات، ومـــا يمكن أن تـــؤول إلــيــه، 
كما تتوقع إحداها أن يكون الغويل قد طالب 
األوروبــيــة  العقوبات  تــهــديــدات  تنفيذ  بعدم 
إلى  اللجوء  قد طلب  وأن بوسهمني  املعلنة، 

الجزائر.
أخــرى عن عدم  املقابل، تتحدث مصادر  في 
»محاولة  إلــى  التوقعات وتشير  هــذه  جدية 
خلط األوراق مــن جــديــد«، مــن خــال مقترح 
ســري لبوسهمني، ينص على تشكيل هيئة 
جـــديـــدة مــؤلــفــة مـــن رئـــيـــس ونـــائـــبـــني فــقــط، 
وتـــضـــّم حــكــومــة مـــن 15 وزيــــــرًا، خــمــســة من 
ــلــــس( وخـــمـــســـة مــن  حـــكـــومـــة اإلنــــقــــاذ )طــــرابــ
السراج،  حكومة طبرق وخمسة من حكومة 

ي األخير رئاستها.
ّ
وال تمانع من تول

أمــا فــي مــا يتعلق باستعراض الــقــوة، الــذي 
أعــلــنــتــه حــكــومــة طـــرابـــلـــس مـــن خــــال حــالــة 
ــــي الـــــبـــــاد، وإعــــــان  ــقــــصــــوى فـ الــــــطــــــوارئ الــ
عــــدد مـــن الــكــتــائــب رفــضــهــا دخــــول املــجــلــس 

ــن ضــــــروب املـــعـــامـــلـــة أو  ــره مــ ــيــ الـــتـــعـــذيـــب وغــ
املهينة«،  أو  الاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
الــذي صادقت عليه تونس عــام 2011، والــذي 
يــقــتــضــي أن تــــحــــدث الــــــــدول املــــوقــــعــــة لــجــنــة 
وطنية ملنع التعذيب في أجل أقصاه سنة من 

االنضمام إليه.
ــلـــس الـــوطـــنـــي الـــتـــأســـيـــســـي بـــاب  ــتــــح املـــجـ وفــ
ــيـــحـــات، وخــــافــــا لـــلـــتـــرشـــح لــلــهــيــئــات  ــتـــرشـ الـ
ــة هـــامـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــمــ األخــــــــــــرى الـــــتـــــي تــــحــــظــــى بــ
ــازات كــبــيــرة، غــيــر أن املــلــفــات املــقــدمــة  ــيـ ــتـ وامـ
لانضمام لهيئة »الوقاية من التعذيب« كانت 
شحيحة في اختصاصات عدة، فيما انعدمت 
املتقاعدون  )القضاة  أخــرى  اختصاصات  في 
واملختصون في مجال حماية الطفولة( نظرًا 

لغياب أي امتيازات مالية.
ــــي أغــــســــطــــس/آب 2014 تــــجــــّدد فـــتـــح بـــاب  وفـ
الــتــرشــيــحــات، وكــذلــك بــعــد انــتــخــاب الــبــرملــان 
 ،2014 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي  الـــجـــديـــد 
حــني أعــــادت »الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة« فــتــح بــاب 
اإلداريـــة،  املحكمة  استشارة  إثــر  الترشيحات 
اللجنة حــال دون فرز  الــنــواب عــن  لكن تغّيب 

الترشيحات واختيار األعضاء.
أعمالها،  مــن  أسبوعني  منذ  اللجنة  وانتهت 
ــرز  ــــت فـ ـ

ّ
ــــول ــتــــي تـ ــة الـــــفـــــرز« الــ ــنـ ــجـ ــلــــت »لـ ــّكــ وشــ

الــرئــاســي إلــى طــرابــلــس، فتفيد مــصــادر من 
ُيمكن  »ال  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ طرابلس 
تحديد مــدى قــوة هــذه املــظــاهــر، ألن املشهد 
ــرى، كــمــصــراتــه، الــتــي  ــ ــدن أخـ فـــي املــديــنــة ومــ
عتبر قلب هذه التحركات، ال يبدو واضحا 

ُ
ت

بــالــكــامــل، فــقــد عــّبــرت قـــوى عـــدة عــن دعمها 
لحكومة الوفاق، واستعدادها للمواجهة إذا 
تم منعها من دخــول طرابلس«. وتعتبر  ما 

مــن أصل  الترشيحات واإلبــقــاء على 48 ملفا 
ــــت عـــلـــى األعــــضــــاء  ــّوتـ ــ نـــحـــو 400 مــــلــــف، وصـ
اللجنة،  فــي  بأغلبية 18 عضوًا مــن ضمن 22 
وفقا ملا ينّص عليه القانون تفاديا الستئثار 
الجلسة  وتــصــّوت  امللفات.  باختيار  األغلبية 
الـــ48  امللفات  على  املقبل  الثاثاء  يــوم  العامة 
اإلداريـــة  الهيئة  يشّكلون  عــضــوًا،   16 لتختار 

لهيئة »الوقاية من التعذيب«.
ـــى الــهــيــئــة، وفـــقـــا لــقــوانــيــنــهــا، الــقــيــام 

ّ
ــول ــتـ وتـ

ــة ألمــاكــن االحــتــجــاز واإليــــواء،  بـــزيـــارات دوريــ
لــلــتــأّكــد مـــن خـــلـــّوهـــا مـــن مـــمـــارســـة الــتــعــذيــب 
وحــمــايــة املـــوجـــوديـــن فــيــهــا، وتـــحـــديـــدًا ذوي 
ـــى مـــراقـــبـــة مــــدى تــنــاســب 

ّ
اإلعــــاقــــة، كــمــا تـــتـــول

ظــــروف االحـــتـــجـــاز مـــع تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات مع 
ــي 

ّ
 عــــن تــلــق

ً
ــــان، فـــضـــا ــــسـ مــعــايــيــر حـــقـــوق اإلنـ

للتعذيب  املحتملة  الــحــاالت  حـــول  الــبــاغــات 
 في أن تفتح 

ّ
في أماكن االحتجاز، ولها الحق

ــى الــســلــطــات  تــحــقــيــقــا بــشــأنــهــا وإحــالــتــهــا إلــ
ــة أو الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة. عــــاوة عن  ــ اإلداريــ
املــســاهــمــة فـــي نــشــر الـــوعـــي االجــتــمــاعــي عن 
ــعــهــا 

ّ
ــى تــمــت مــخــاطــر الــتــعــذيــب، بـــاإلضـــافـــة إلــ

بوظيفة استشارية، من خال إبــداء الــرأي في 
مــشــاريــع الــنــصــوص الــقــانــونــيــة ذات الــعــاقــة 
املهينة،  واملــمــارســات  التعذيب  مــن  بــالــوقــايــة 
املختصة.  السلطات  قبل  مــن  إليها  واملــحــالــة 
الوطنية  الهيئة  ومهام  صاحيات  وتتطابق 
ــيـــات الــهــيــئــة  ــقـــاومـــة الـــتـــعـــذيـــب، مــــع صـــاحـ ملـ
الدستورية لحقوق اإلنسان التي لم يمّر على 
تأسيسها إال أشهر مــعــدودة، وهــو ما يطرح 
الصاحيات،  تــضــارب  حــول  حقيقيا  إشــكــااًل 
التعذيب«  مــن  »الــوقــايــة  قــد يجعل هيئة  مما 

هيئة شكلية قد ينتهي املطاف بحلها.

بالفعل على  قـــادرة  الحكومة  »لــو كانت  أنــه 
السيطرة على طرابلس، لتمكنت من تطبيق 
قرارها القاضي بإيقاف العقيد عبد الرحمن 
الــطــويــل، رئــيــس لــجــنــة الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة، 
الطويل  يتنقل  إذ  ذلـــك،  عــن  عــجــزت  ولكنها 
بــكــل حـــريـــة فـــي طـــرابـــلـــس مــمــســكــا بــخــيــوط 

مهمة فيها ميدانيا«. 
في السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي 

فــــي طــــبــــرق، مـــصـــبـــاح دومـــــــة، أن »وفـــــــدًا مــن 
الــوفــاق،  الــرئــاســي لحكومة  أعــضــاء املجلس 
غادر العاصمة طرابلس بعد عقده مشاورات 
»قناة  مع جهات« لم ُيسّمها. وكشف دومة لـ
»لدينا  أنــه  الجمعة،  يــوم  الفضائية«،  ليبيا 
الحكومة  بها  ستدخل  الــتــي  بالكيفية  علم 
إلـــى طــرابــلــس، لــكــن هـــذه املــعــلــومــات ســرّيــة 

ومكانها ليس في اإلعام«، حسب قوله. 
املــجــلــس  ــجــــب دخـــــــول  »يــ أنــــــه  ورأى دومـــــــة 
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق إلــــى طــرابــلــس، 
لــرفــع املــعــانــاة عــن املــواطــنــني فــيــهــا«، مشيرًا 
الـــتـــحـــدث عــن  ــويــــل ال يــمــكــنــه  ــغــ ــــى أن »الــ إلــ
ــوده غير  قــانــونــيــة حــكــومــة الـــوفـــاق، ألن وجــ
قانوني«، مطالبا املجلس الرئاسي لحكومة 
»فــتــح قــنــوات مــع حــكــومــة اإلنــقــاذ  الـــوفـــاق بـــ
يوم  أن كشف،  لدومة  املؤتمر«. وسبق  ومــع 
التواصل  في موقع  الخميس، عبر صفحته 
االجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، عــن وصـــول أربــعــة 
من أعضاء املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني للعاصمة طرابلس.
نائبا  األعضاء هم  يكون  أن  القناة  ورّجحت 
ــمــــد مــعــيــتــيــق وفــتــحــي  ــلـــس أحــ ــيــــس املـــجـ رئــ
ــري الـــدولـــة مــحــمــد الــعــمــاري  ــ املــجــبــري، ووزيـ
وعبدالسام كجمان، ولم يصدر تصريح من 
املــجــلــس الــرئــاســي ينفي أو يــؤكــد ذلـــك. كما 
كشفت الــقــنــاة عــن »تــواتــر أخــبــار عــن دخــول 
إلــى منتجع مدينة النخيل في  قــوة فرنسية 
ضــاحــيــة جـــنـــزور، غــربــي طــرابــلــس، لحماية 

املدنيني«.
في املقابل، قال عضو »املؤتمر الوطني العام« 
خــالــد املـــشـــري، إنـــه »لـــم يــعــلــن أي مــصــدر من 
عن مجيء  الوفاق  لحكومة  الرئاسة  مصادر 
أعــضــائــهــا إلـــى طــرابــلــس«، مــعــتــبــرًا أن »هــذه 
األخبار تصّب في خانة خلط األوراق«. ولفت 
ــا حــقــيــقــيــا بــــني الـــقـــوى  ــــى أن »هــــنــــاك خـــافـ إلـ
املــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة، الــتــي تنقسم إلــى 
ثاثة أقسام، منها من يريد دخول الحكومة، 
وآخــر ال يريد ويهدد وجودها في طرابلس، 
ــالـــث أخــــذ طــــرف الـــحـــيـــاد«. كــمــا أضـــاف  ــثـ والـ
املـــشـــري أن »الـــبـــيـــان الــــذي أصـــدرتـــه حــكــومــة 
القادة  اإلنقاذ يؤيد االنشقاق، لم يوقع عليه 
الــحــقــيــقــيــون فـــي طـــرابـــلـــس«. وأشـــــار املــشــري 
اإلنـــقـــاذ ال تسيطر إال على  إلـــى  أن »حــكــومــة 
مساحات قليلة تحيط بمقر إقامتها،  ولو كان 
لها قوة على األرض، لفرضت حالة الطوارئ 
وحـــــررت املــســاحــة الــتــي تــبــعــد عــنــهــا مسافة 
ســبــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات«. واعـــتـــبـــر أن »مــجــلــس 
ــنـــواب الــــذي ال يــريــد االنــعــقــاد هـــو بمثابة  الـ
عــرقــلــة مــن بــعــض الــذيــن ال يـــريـــدون حكومة 
ــــوزراء والــهــيــئــات  الـــوفـــاق، وأن الــعــديــد مــن الــ
الــحــكــومــيــة فـــي طـــرابـــلـــس أصـــــــدروا بــيــانــات 
ترحيبية واضحة بحكومة الوفاق الوطني«.

وجدي السالمي، عادل األحمدي

لــم يكن مــا شهدته صــنــعــاء، أمس 
السبت، فــي ذكــرى مــرور عــام على 
ــــوى أحــــدث  »عـــاصـــفـــة الـــــحـــــزم« ســ
املــؤشــرات حــول املـــدى الـــذي بلغته الخافات 
واالنقسامات بني شريكي االنقاب في اليمن، 
عبدالله  علي  املــخــلــوع  الــرئــيــس  بعدما حشد 
ساحة  في  كل  أنصارهما  والحوثيني  صالح 
 عـــن تــوجــيــه صــالــح رســائــل 

ً
مــنــفــصــلــة، فــضــا

باتجاهات عــدة، بــدءًا من الحوثيني ووصــواًل 
الذي  الواقع  السعودية. وال ينفصل هــذا  إلــى 
ــقــــاب عن  آل إلـــيـــه الـــوضـــع بـــني شــريــكــي االنــ
الحزم«  إليها »عاصفة  التي أفضت  املحصلة 
بعد عام على انطاقتها، بعدما انتقل تحالف 
االنــقــاب مــن كــونــه صــاحــب الــقــوة العسكرية 
الواحدة  اليمنية  املــدن  الجتياح  تؤهله  التي 
تــلــو األخـــــرى مـــن دون أن يــجــد مـــن يــقــف في 
الهزائم  توالي  من  يعاني  تحالف  إلــى  وجهه 
على الجبهات وال يمانع من تسوية سياسية 
ولــــو عــلــى حـــســـاب شــريــكــه اآلخــــــر، مـــن خــال 

التركيز على ضرورة الحوار مع السعودية.
وشهد ميدان »السبعني، أكبر ميادين صنعاء، 
أمــــس الــســبــت، الــتــظــاهــرة األكـــبـــر مـــن نــوعــهــا 
ألنصار صالح، منذ الثورة الشبابية في 2011. 
وقــد بــدا واضــحــا، منذ أيــام، أن املخلوع يريد 
اســتــعــراض قــوتــه داخـــل العاصمة على غــرار 
ما كان يفعل في عام 2011. وقد ترجمت هذه 
الــعــام  املــؤتــمــر الشعبي  الــرغــبــة بحشد حـــزب 
العاصمة واملــحــافــظــات املحيطة  فــي  أنــصــاره 
بها منذ أيام. كما عمد إلى تجنيد كل وسائله 
الحشد. وقد أفضت جميع  اإلعامية لصالح 
هــــذه اإلجــــــــراءات إلــــى تــأمــني تـــواجـــد عــشــرات 
اآلالف مــن أنــصــاره فــي املــيــدان، أمــس السبت، 
قيام  الجديد«  »العربي  لـ مصادر  أكــدت  فيما 
قوات من الحرس الجمهوري واألمــن املركزي 
املوالي لصالح باالنتشار في املنطقة املحيطة 
ــل الــعــاصــمــة  بـــاملـــيـــدان ودار الـــرئـــاســـة ومـــداخـ

والعديد من مؤسساتها.
لكن الرئيس املخلوع لم يكتف بذلك، بل حضر 
وسط الحشود، وألقى كلمة مقتضبة، إال أنها 
لم تخل من الرسائل سواء للحوثيني أو لدول 
الــتــحــالــف الــعــربــي وتــحــديــدًا الــســعــوديــة، وإن 
الرسائل  هــذه  انعكست  وقــد  متناقضة.  بــدت 
بقوله »مــن هنا، مــن مــيــدان السبعني نمد يد 
السام للحوار املباشر مع النظام السعودي«، 
لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه اعـــتـــبـــر أن »الـــنـــظـــام 
ــده املـــنـــطـــقـــة مــن  ــهـ ــا تـــشـ ــ ــبـــب مـ الــــســــعــــودي سـ
صراعات في العراق وسورية وليبيا، وطالب 

مجلس األمن بإصدار قرار إليقاف الحرب«.

انقسامات 
االنقالب

استعراض قوة بين الحوثيين 
وصالح وتراشق بين األنصار

المنافسة األبرز بين زوجة 
حمة الهمامي وابن عبد 

الفتاح مورو

67
سياسة

تونس: منافسة على »الوقاية من التعذيب« كوبلر في طرابلس غدًا لتأمين الدخول اآلمن للسراج

عن  للحوثيني  رســالــة  تــوجــيــه  باطنها  وفـــي 
أنه ال يــزال يستطيع اللعب بورقة الجمهور 
الثقل السياسي لحزبه، للدخول في  إلظهار 
التفاوض املرتقب وحجز مقعد في مستقبل 

اليمن السياسي.
وما يعزز هذا االعتقاد، الخطاب املتلفز الذي 
وجهه الرئيس املخلوع، يوم األربعاء املاضي، 
ته قناة »اليمن اليوم«، والذي حمل رسائل 

ّ
وبث

فيها  قال  الحوثي،  لحليفه  سياسية ضمنية 
إن »صالح رفض التحالف معكم )السعوديني( 
أنــا لست )الرئيس  ــراء،  مــش )لــيــس( بيع وشــ
أنــا اسمي  هـــادي،  ربــه منصور(  الحالي عبد 
علي عبدالله صالح عــفــاش. هــكــذا، مــن أســرة 
ــا ال أقــبــل  ــا، أنــ ــ حــمــيــريــة ســبــئــيــة، أفـــهـــم مـــن أنـ
الرشاوى... أتحالف معكم ضد الحوثيني! ال«. 
وحاول صالح أيضا، من خال آلته اإلعامية، 
تأكيد أنه تلقى، في وقت سابق، عروضا من 
ضمن  للتكتل  الــســعــوديــة،  الــســابــقــة  حليفته 
تحالف يمني يضم هـــادي وحـــزب اإلصـــاح، 
ــا كــتــبــه  ملـــواجـــهـــة الـــتـــمـــدد الــــحــــوثــــي، وهـــــو مــ
الحبيشي  أحمد  املقرب من صالح،  اإلعــامــي 
»فيسبوك«  بموقع  على صفحته  منشور  في 

بعيد كلمة صالح األخيرة.
وكـــــان صـــالـــح رفــــض فـــي خــطــابــني ســابــقــني 
ألــقــاهــمــا، فـــي مــطــلــع يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــرمـــني،  ــنـــصـ ــتـــصـــف فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط املـ ــنـ ومـ
التفاوض مع وفد الحكومة اليمنية، طالبا أن 
يكون التفاوض بشكل مباشر مع السعودية. 
ويــقــول مــراقــبــون إن الــخــطــابــني ألــقــا بالشك 
لـــدى جــمــاعــة الــحــوثــيــني حـــول الــنــوايــا التي 
يضمرهما صالح وراء طلبه هــذا. ومــن غير 
املستبعد أن يقبل بالتسوية السياسية التي 
أنــه رفضها سابقا، واملتضمنة صفقة  تــذرع 
ســيــاســيــة قــــد تــطــيــح بـــالـــوجـــود الــســيــاســي 

للحوثيني.
لكن أخبار املفاوضات السرية بني الحوثيني 
ــيـــع  ــابـ ــهــــرت فــــي األسـ ــتــــي ظــ ــة الــ ــعــــوديــ والــــســ
ــبــــدو تـــوقـــعـــات  ــلـــى مــــا يــ املــــاضــــيــــة أربــــكــــت عـ
الــرئــيــس املـــخـــلـــوع، وأثــــــارت خــشــيــتــه مـــن أن 

أول«  »قسطًا  تونس  منح  عن  السبت،  أمس  المتحدة،  الواليات  أعلنت 
من مساعدات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دوالر، إلقامة نظام مراقبة 
بتونس،  األميركية  السفارة  وأكدت  ليبيا.  مع  حدودها  على  إلكتروني 
في بيان، أنه »تّم منح القسط األول من عقد بقيمة 24.9 مليون دوالر 
لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس األمنية الحدودية على طول 
نظام  »سيوفر  العقد  هذا  أن  وأضافت  ليبيا.  مع  الحدودي«  الشريط 

مراقبة متكامًال للحدود استنادا إلى أجهزة االستشعار عن بعد«.

تنقسم آراء المراقبين حيال ما ستؤول إليه هذه االنقسامات بين شريكي 
 6 الحوثيين  ضد  صالح  خاض  بعدما  األمس،  وأعــداء  اليوم،  انقالب، 
حروب على مدى سنوات، قبل أن ينتقل إلى التحالف معهم بعد الثورة 
مواجهات  إلى  الصراع  هذا  يتطور  أن  بعضهم  ويستبعد   .2011 في 
مسلحة. في المقابل ال يستبعد آخرون أن يتحول الفرز في الشارع إلى 
خالل  من  مؤشراته  ظهرت  وضع  المقبلة.  الفترة  في  عسكري  فرز 

انتشار قوات عسكرية موالية لصالح ترفع صوره.

سيناريوهان محتمالن

نظام أمني أميركي لتونس

تقرير بعيوننا

ــــذه املــــفــــاوضــــات قــــد تــضــيــق مــــن خـــيـــاراتـــه  هـ
من  املــرجــوة  حظوظه  وبــالــتــالــي  السياسية، 
استئناف  مــع  املــرتــقــبــة  الــســيــاســيــة  العملية 
أبريل/نيسان   18 في  السياسية،  املحادثات 

املقبل. 
في موازاة ذلك، سادت، خال األيام املاضية، 
ــتــــوتــــر واالنـــــقـــــســـــام، عــكــســهــمــا  ــن الــ ــ ــة مـ ــالــ حــ
الــخــطــاب اإلعـــامـــي لــلــطــرفــني، حــيــث نــشــرت 
في  التابعة لصالح،  اليوم«  »اليمن  صحيفة 
املاضي، رسما  الخميس  األخيرة،  صفحتها 
كــاريــكــاتــوريــا أظــهــر مـــدى االحــتــقــان الــقــائــم. 
ــّور الــكــاريــكــاتــور يـــدًا ُرســــم فــيــهــا العلم  ــ وصـ
السعودي، وهي تقص علما واحدًا للمؤتمر 

والحوثيني وتشطره إلى نصفني.
املقالح، وهــو عضو  كتب محمد  املقابل،  في 
التابعة لجماعة  الثورية  ما يسمى باللجنة 
ــور في  الــحــوثــيــني، والــتــي تمسك بــزمــام األمــ
صنعاء، »خرجت أصلي، رأيت الباطجة في 
حارتنا الذين كانوا يرفعون الشعار )شعار 
الزعيم  ليرفعوا صــور  عـــادوا  قــد  الحوثيني( 
)صــــالــــح(«. مـــن جــهــتــه، وصــــف عــبــدالــوهــاب 
محمد قــطــران، وهــو قـــاٍض مــؤيــد للحوثيني 
ومناهض لصالح، في منشور على صفحته 
»فــيــســبــوك«، مــا يــحــدث فــي صنعاء بالقول: 
»قمت بجولة في شــوارع صنعاء، وجدت أن 
مزاجها عفاشي )لقب صالح(«. وأضاف »ما 
لفت نظري، أن أطقم األمــن املــركــزي تغطيها 
ــفــــاش، وأعـــــــام املـــؤتـــمـــر، والـــجـــنـــود  ــور عــ ــ صـ
الــزي الرسمي فوقها«. ووســط هذه  مرتدين 
ــواء، ســعــت أطــــراف رســمــيــة فــي جماعة  ــ األجــ
الحوثيني وأخرى محسوبة على املؤتمر إلى 
ناشطي  بــني  القائم  االحــتــقــان  مــن  التخفيف 

الجماعتني.

ــيـــع األخـــيـــرة،  ــابـ ــتــــطــــورات، خــــال األسـ عـــن الــ
وخصوصا بعدما كشفت الوسائل اإلعامية، 
مــطــلــع شــهــر مــــــــارس/آذار الــحــالــي، عـــن لــقــاء 
ســـــّري بـــني الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة وجــمــاعــة 
الــحــوثــيــني. هــذا األمـــر، إلــى جــانــب اعــتــبــارات 

أخرى، جعل الرئيس املخلوع يلجأ إلى خيار 
يعتقد أنه ال يزال فعااًل فيه ويمتلك خيوطه، 
لتوجيه  الجماهير،  إلى  العودة  في  ويتمثل 
رسالة مزدوجة، في ظاهرها االحتجاج على 
»عاصفة الحزم« في ذكرى انطاقتها األولى، 

E E

منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  اعتبر 
نشره  السبت، في مقال  هادي، أمس 
النظام  أن  »فيسبوك«،  موقع  على 
علي  المخلوع  الرئيس  )أي  العائلي 
إلى  اليمن  يقود  كان  صالح(  اهلل  عبد 
عام  بعد  أنه  اعتبر  فيما  المجهول، 
ــزم صار  ــع مــن »عــاصــفــة الــحــزم وال
تحولت  أن  بعد  أمــانــًا،  أكثر  الــوطــن 
عصابات  إلى  واالنقالب  التمرد  قوى 

تتآكل كل يوم«.

هادي يهاجم 
المخلوع

شكوك حول 
إمكانية 
وصول السراج 
إلى طرابلس 
اليوم )فتحي 
بلعيد/فرانس 
برس(

على املقلب اآلخر، حشدت جماعة الحوثيني 
أنصارها في تظاهرة نظمتها، عصر، أمس 
الــســبــت، أمــــام مــقــر الــكــلــيــة الــحــربــيــة فــي حي 
الروضة شمال العاصمة. وقد بدأ الحوثيون، 
مــنــذ أيـــــام، بــالــحــشــد لــلــتــظــاهــرة الـــتـــي دعـــوا 
ــل، فـــيـــمـــا تـــرجـــم  ــ ــائـ ــ ــــوسـ إلـــيـــهـــا بـــمـــخـــتـــلـــف الـ
للحشد  مــن خطوة صالح  الجماعة  انــزعــاج 
تثبيط  محاولتها  عبر  منفصلة  ســاحــة  فــي 
حــجــم تــظــاهــرة املــؤتــمــر مـــن خــــال دعــوتــهــا 
املوظفني في كل قطاعات الدولة إلى اعتبار، 
الــســبــت، يــوم دوام رســمــي، وتهديدها  أمــس 
ــزال عــقــوبــات عــلــى املــوظــفــني املــخــالــفــني،  ــإنـ بـ
إلى  يلجأ  أن صالح  مــع معرفتها  وال سيما 
استخدام جهاز الدولة في الدعم الجماهيري 

والتحشيد.
إلى  املتابعني  تعليقات  مــن  العديد  ويــذهــب 
أن صالح يحاول إيصال رسائل باستعراض 
ــر الـــذي  ــ جــمــاهــيــره مـــن أجــــل الـــتـــفـــاوض، األمـ
ــــس،  ــون فـــعـــالـــيـــة، أمـ ــكــ جـــعـــلـــه يـــســـعـــى ألن تــ
منفصلة عن الحوثيني، فيما يضع هذا األمر 
 مــن شريكي االنــقــاب أمـــام تــحــٍد إلثبات 

ً
كــا

نفسه بعيدًا عن اآلخر.
ــه لـــصـــالـــح  ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ وال يــــمــــكــــن فــــصــــل هــــــــذا 

يصل المبعوث األممي 
إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 

غدًا االثنين، إلى العاصمة 
طرابلس في محاولة 

ُوصفت بأنها »األخيرة« 
قبل مواجهات ميدانية 

وسياسية

راضية النصراوي زوجة الهمامي )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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وائل قنديل

مصر يلفها التصحر في كل شيء، 
حتى الخيال بات فقيرًا ومعدمًا 

وبائسًا، عند السلطة، وعند مثقفيها 
وكذابيها، لتكون النتيجة كما ترى: 

فضيحة عاملية جديدة، بعد مسخرة 
»العصابة املتخصصة في قتل 

وخطف األجانب« التي اخترعها 
جهاز أمن السيسي، للهروب من 

جريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث 
اإليطالي، جوليو ريجيني. منذ بواكير 

االنقالب كان واضحا أننا دخلنا 
عصر الجريمة السياسية املركبة، 
متصلة الحلقات، بال توقف، وهذا 

معروف في علم الجريمة، حني تبدأ 
املسألة بسرقة )منزل أو ديمقراطية 

أو سيارة أو ثورة، ال فرق( وحني 
يشعر السارق بمن يراه ويحاول 

اإلمساك به، يشعل النيران في 
املكان، كي يختبئ في سحب الدخان 

املتصاعد، وحني يضيق عليه الخناق، 
يقتل كل من يالحقه، أو يحول 

دون هروبه. فعلتها السلطة الحالية 
حرفيًا، منذ ارتكبت الجريمة األولى، 

السطو املسلح على الحكم، فلما ظهر 
من يحاول توقيفها ورد املسروقات، 
أشعلت حريقًا مجتمعيًا وإنسانيًا، 

استدعت من خالله أحط نوازع الشر 
في البشر، لتصبح املسافة صفرًا 
بني الطبيب األديب، وريث يوسف 

إدريس في القصة القصيرة، وبني 
املخبر الجهول، وريث رفعت السعيد 
في االستربتيز السياسي... ثم حني 

تلمح إصرارًا لدى من يقاومون 
جريمتها، تقتل ببشاعة ووحشية، 

كما فعلت في مذبحة الحرس 
الجمهوري، ثم مع ارتفاع وتيرة 
املقاومة تقتل على نطاق أوسع، 

كما حدث عند النصب التذكاري 
للجندي املجهول. ومع تزايد رقعة 
الصمود في وجه جريمتها، تذهب 
إلى الجريمة الكبرى: مذبحتان هما 
األفظع في تاريخ اإلجرام السلطوي، 

رابعة العدوية والنهضة، وبعدهما 
يتحول القتل إلى عقيدة، وأسلوب 

حياة، لدى النظام وفاشييه من 
املثقفني واإلعالميني والسياسيني. 
السيناريو ذاته يتكرر في جريمة 

قتل جوليو ريجيني حيث الهروب 
من جريمة، بارتكاب جريمة أكبر، 

لتصبح الحقيقة الوحيدة املؤكدة اآلن 
أن خمس أرواح مصرية أزهقت غدرًا، 

أو ذبحت غيلة، من أجل تقديم دماء 
أصحابها، وجبة شهية على مائدة 

ترضية السلطات اإليطالية، أو هكذا 
توهم الذين ارتكبوا املذبحة. ويأتي 

الرد ساخنًا من إيطاليا، رسميًا 
وشعبيًا: شكرًا: نحن ال نأكل روايات 

مسمومة، وال نبتلع أكاذيب بليدة، 
ليتحول بيان الداخلية املصرية الذي 

أصدرته على عجل، تزف فيه بشرى 
الثأر للشاب اإليطالي، جريمة أخرى 

تضاف إلى سجل الجرائم ضد 
اإلنسانية التي يمارسها النظام. من 

الذي أقنعهم بهذا السيناريو الكارثي 
في بلد تتسول سلطاته السياح، 

وتبوس األقدام كي تستأنف الدول 
وفودها السياحية إلى مصر، التي 
ضرب سياحتها التصحر، منذ أن 
حول عبد الفتاح السيسي سيناء 

إلى مراٍع للقتل والدمار، وجلس يلهو 
فوق الخرائب بحكاياته وأحاديثه 

املثيرة للسخرية واألسى، عن الرخاء 
الذي ستغرق فيه البالد، واملجد الذي 

لن تكفيه مساحة الدنيا؟. الخطير 
في األمر أن هذا النظام عودنا على 

اختراع األكذوبة، ثم محاولة تحويلها 
إلى واقع متحقق، والخوف كل الخوف 

أنه، بمواجهة سخرية وتجريس 
العالم له على سيناريو »عصابات 

تخصصت في قتل السياح األجانب« 
لم تقتل إال الباحث اإليطالي، نصحو 
على كوابيس أخرى تنتمي إلى دراما 
الخيال الفقير، تعلن عن العثور على 

جثث أجانب آخرين، من جنسيات 
مختلفة، على طريقة »شيء لزوم 

الشيء« ولم ال ومنهجهم هو تغطية 
الجريمة بأكبر منها. وما الذي 

يمنعهم من التوسع في مشروع 
»العصابات املتخصصة« لنفاجأ 
بأخبار جرائم ترتكبها عصابة 
لخطف وقتل العائدين إلى جنة 

االنقالب، عبر بوابة السناوي، وأخرى 
تنفذها عصابات متخصصة في 

تصفية املطالبني بانتخابات رئاسية 
مبكرة؟ ألم يفعلوها سابقًا بإطالق 

عصابات مجتمعية مسلحة الفتراس 
معارضي االنقالب؟

العصابات القومية 
المتخصصة

مرور
الكرام

تمكن صالح من حشد أنصاره في العاصمة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(



اعتداءات بروكسل توّحد جهود أجهزة االتحاد

ورشة إعادة تأسيس ألمن أوروبا

الهجمات تعيد الروح لكاميرات المراقبة
اتجاه أوروبي للتوّسع بنقل التجربة البريطانية

اقتراح لالتحاد باعتماد 
3000 وظيفة جديدة في 

الشرطة االتحادية

تمتلك بريطانيا %20 
من مجموع كاميرات 

المراقبة في العالم

برلين ـ شادي عاكوم

بروكســل،  تفجيــرات  أعــادت 
عــن  الحديــث  املاضــي،  الثالثــاء 
والثغــرات  اإلخفاقــات  أســباب 
 عن قوة االختراق 

ً
األمنيــة فــي أوروبا، فضال

التــي تتمتــع بهــا الخاليا املســلحة، ال ســيما 
أن تقارير غربية كانت قد كشفت عن وثائق 
مسّربة تظهر أن تنظيم »الدولة االسالمية« 
)داعــش(، بصــدد تنفيــذ عــدد مــن الهجمات، 
االتحــاد  مســؤولو  فيــه  يعقــد  وقــت  فــي 
اجتماعــات لتعزيــز وتطويــر منظومة األمن 
األوروبيــة، إذ مــن املفتــرض أن يتــم اعتمــاد 
مقترحــات عمليــة، مــن شــأنها إعــادة تنظيم 
الهيــكل األمنــي األوروبــي، بعيــدًا عــن إلقــاء 
املضــادة. وانطالقــا  االتهامــات واالتهامــات 
بــات واضحــا أن األولويــة  مــن هــذا الواقــع، 
عاجلــة  تدابيــر  اتخــاذ  ســبيل  فــي  منصبــة 
وبعدمــا  اإلرهابيــة،  املخططــات  الســتباق 
بّينــت املعلومــات أن أكثــر مــن 120 انتحاريــا 
تــّم إعدادهــم وتدريبهــم لهــذه املهمــة، وهــم 
الــدول  عواصــم  مــن  عــدد  علــى  يتوزعــون 
األوروبيــة، منهــا فرنســا وأملانيــا وبلجيــكا 

وإسبانيا.
باألمــن  خبــراء  ُيشــّدد  اإلطــار،  هــذا  فــي 
األوروبــي علــى أهميــة إنشــاء ملــف يحتــوي 
علــى قائمــة باألشــخاص املوضوعــن تحــت 
»اليوروبــول«  لـ والســماح  اإلرهــاب،  شــبهة 
األوروبيــة،  القانــون  تطبيــق  )وكالــة 
وظيفتهــا حفــظ األمــن في أوروبــا عن طريق 
تقديــم الدعــم للــدول األعضــاء فــي االتحــاد 
الجرائــم  مكافحــة  مجــاالت  فــي  األوروبــي 
الدوليــة الكبيــرة واإلرهــاب( بالوصــول الــى 
 عن اعتماد 

ً
املعلومات بشــكل تلقائي، فضال

تبع املصادر 
ّ
نظام تقييم أوروبي منفصل لت

املالية لإلرهاب. 
مســتوى  رفــع  إلــى  الخبــراء  يدعــو  كمــا 
التعــاون، وربط تبادل املعلومات والبيانات 
املعنيــة  والدوائــر  األجهــزة  ترصدهــا  التــي 
بتســجيل إقامــات األجانــب، واإلفصــاح عما 
فــي  أجــل املســاعدة  مــن  مــن بيانــات  لديهــم 
عمليــات الرصــد واملراقبة لحماية ومكافحة 
خطــر الجريمــة واإلرهــاب، وهــو مــا كان قــد 

أكــد فيهــا علــى ضــرورة املراجعــة املنهجيــة 
لنظام »شــينغن«، مطالبا البرملان األوروبي 
 أســماء 

ّ
ــي اعتمــاد ســجل

ّ
»اإلســراع فــي تبن بـ

عمليــة  فــي  أساســيا  بــات  الــذي  الــركاب«، 
مكافحة االرهاب.

وكان رئيس نقابة الشرطة في أملانيا أوليفر 
 دول االتحــاد األوروبــي، 

ّ
مالخــوف، قــد حــث

ضــد  مشــتركة  اســتراتيجية  اعتمــاد  علــى 
أن  األعضــاء  الــدول  »علــى  وقــال:  اإلرهــاب، 
تقتنــع بأنــه علينــا اعتماد سياســة قضائية 
اســتخباري  وتعــاون  مشــتركة  وأمنيــة 
وتبــادل صريــح للمعلومــات بشــكل أفضــل 
رئيــس  أن  العلــم  مــع  مواطنينــا«.  لحمايــة 
الشــرطة املحليــة فــي واليــة بافاريــا، فيلهلــم 
املتهــم  أن  أخيــرًا  ذكــر  قــد  كان  شــيمدباور، 
صــالح عبــد الســالم، أحــد مدّبــري اعتــداءات 
قــد قضــى بصحبــة شــخصن  باريــس كان 
ســبتمبر/أيلول  شــهر  فــي  ليلــة  آخريــن 
وزيــر  وكان  األملانيــة.  الواليــة  فــي  املاضــي 
داخليــة الواليــة يواخيــم هيرمــان، قــد طالــب 
فــي تصريــح لصحيفــة »مونشــنر ميركور«، 
بإنشــاء نظام لتسجيل القادمن إلى أوروبا 

واملغادرين منها. 
مــن جهتهــم، اعتبــر مســؤولون آخــرون أنــه 
الحــدود  عبــر  الواصلــن  مراقبــة  مــن  بــّد  ال 
الخارجيــة، خصوصــا أن هنــاك أنواعــا مــن 
إلــى  تتحــّول  أن  املمكــن  مــن  التــي  التجــارة، 
أمــوال نقديــة، والتــي عــادة مــا يتــم نقلها في 
واألعمــال  الثمينــة  املعــادن  ومنهــا  الخفــاء، 
الفنيــة واملواد املمنوعــة، لُيصار إلى اعتماد 

نهج ُيمكن بنتيجته الوصول إلى حال أكثر 
آمنا في أوروبا. 

أوروبيــون  خبــراء  قــّدم  الســياق،  هــذا  فــي 
املشــورة لالتحــاد األوروبــي العتماد مقترح 
يقضــي باعتمــاد 3000 وظيفــة جديــدة فــي 
أمــن  تعزيــز  بهــدف  االتحاديــة،  الشــرطة 
أعــداد  بتأمــن  تســتتبع  أن  علــى  املطــارات، 
الطيــران  وأمــن  الحــدود  لحمايــة  إضافيــة 

والجمارك.
بروكســل  هجمــات  أن  مراقبــون  ويؤكــد 
تعــاون  مــن  بديــل  ال  أنــه  علــى  آخــر  دليــل 
أوثــق بــن دول االتحــاد األوروبــي، عــدا عــن 
املخصصــة  االعتمــادات  بزيــادة  املطالبــة 
التدريــب  وعمليــات  الشــرطة  ألجهــزة 
املعلومــات،  منظومــة  وتحديــث  الخاصــة 
الخطــر  درء  مــن  املعنيــة  األجهــزة  لتتمكــن 
»تنفيــذ  أن  خبــراء  ويعتبــر  حصولــه.  قبــل 
أجهــزة  تقصيــر  نتيجــة  كان  االعتــداءات 
الشرطة، إذ إنه كيف يمكن إلرهابين القيام 
بهــا، رغــم علم الســلطات املســبق بوجودهم، 
وبعضهــم  أساســا،  تأهــب  حالــة  فــي  وهــي 
فرنســا.  بتفجيــرات  بالتــورط  بهــم  مشــتبه 
أي أن تلــك الخليــة كانــت مكشــوفة ألجهــزة 

األمن«.
وبعــد التفجيــرات التــي ضربتهــا، أصبحــت 
بروكسل محط أنظار املراقبن الذين يعتبر 
بعضهــم أنهــا أصبحــت الخاصــرة األضعف 
ألوروبــا، كــون أجهــزة األمــن فيهــا ال تتمتــع 
عديدهــا  يتجــاوز  وال  الكافيــة،  بالقــدرات 
الداخليــة  االســتخبارات  مــن  عنصــر  األلــف 
و600 من االستخبارات الخارجية، في وقٍت 
شــير فيه تقارير أمنية إلى وجود أكثر من 

ُ
ت

8900 متطــرف فــي دول االتحــاد األوروبــي. 
األولــى  االنطــالق  نقطــة  بروكســل  وتعتبــر 
لتلك املجموعات. ودفع هذا الوضع مفّوض 
االتحــاد األوروبــي غونتــر أوتينغــر، للقــول 
لصحيفــة »بيلــد« األملانيــة«، إنــه »ال يوجــد 
عــدة  مختلفــة  وكاالت  بروكســل  فــي  ســوى 
للشــرطة، التــي ال تتعــاون بمــا فيــه الكفايــة، 

وهذا ال يمكن أن يستمر«.
ويعزو الكثيرون سبب التقصير األمني إلى 
عــدم وجــود ضوابــط للعمــل املشــترك، علــى 
األوروبــي  االقتصــادي  التعــاون  مــن  الرغــم 
ال  الــدول  بعــض  أن  مــن  انطالقــا  الناجــح، 
تبــدي رغبــة بالتعــاون فــي نظــام املعلومات. 
بالبيانــات  االحتفــاظ  تــوّد  فإنهــا  بالتالــي 
الخاصة لديها، خشــية من إســاءة استخدام 
البيانــات، مــا قــد يؤثر علــى الحريــة الفردية 

وانتهاكات حقوق اإلنسان. 
وعــن الخــوف مــن تحــّول أوروبــا إلــى أرض 
بنتيجــة  أنــه  املطلعــون  يــرى  مواجهــة، 
»داعــش«  لهــا  يتعــرض  التــي  االنتكاســات 
أن  املرّجــح  مــن  بــات  والعــراق،  ســورية  فــي 
يعمــد إلــى تنفيــذ املزيــد مــن الهجمــات فــي 
إلــى »عالــم  أوروبــا وأميــركا، ونقــل الحــرب 
الكفــار« بحســب أدبيــات التنظيــم، كجزء من 
فــي  لهــا  تعــّرض  التــي  الخســائر  تعويــض 
الفتــرة األخيــرة، بعدمــا فقد أكثر من 21 ألف 
كيلومتــر مرّبــع فــي العــراق، أي حوالــي 40 
فــي املائــة مــن األراضي التي اســتولى عليها 
ســابقا. كما خســر في ســورية حوالي 10 في 

املائة بحسب ما أعلن الجيش األميركي.

طالب به وزير الداخلية األملاني توماس دي 
ميزيير. 

كذلك، يرى عدد من املراقبن أن هناك حاجة 
للعمل على دعم مؤسســات األمن، معتبرين 
أن هنــاك الكثيــر مــن املســؤولن األوروبيــن 
مــا  لخطــورة  واعــن  غيــر  يزالــون  ال  ّممــن 
يحدث في أوروبا التي تجتاحها موجة من 
اإلرهاب، في غياب أي خطوات عملية الفتة، 
بتعزيــز  املطالبــة  التصريحــات  باســتثناء 
وزيــر  عــن  الصــادرة  كتلــك  املشــترك،  األمــن 
التــي  كازنــوف،  برنــار  الفرنســي  الداخليــة 

8
سياسة

لندن ـ نواف التميمي

فــي صبــاح الســابع مــن يوليو/ تمــوز 2005، 
انفجــرت ثــالث قنابــل فــي ثالثــة مــن قطــارات 
لنــدن  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  األنفــاق 
نقــل  حافلــة  فــي  رابعــة  قنبلــة  وانفجــرت 
شــخصا.   52 مقتــل  عــن  أســفر  مــا  عمومــي، 
أجهــزة  اســتطاعت  قليلــة،  ســاعات  وخــالل 
األربعــة  االنتحاريــن  هويــة  تحديــد  األمــن 
كاميــرات  ســجلتها  صــور  علــى  باالعتمــاد 
القطــارات  محطــات  فــي  املوضوعــة  املراقبــة 
وعلــى مــن الحافلــة وغيرهــا مــن الكاميــرات 
املنتشــرة فــي معظــم شــوارع لنــدن وطرقهــا. 
الدامــي،  اليــوم  ذلــك  مــن  أســبوعن  وبعــد 
آخريــن  مســلحن  أربعــة  محاولــة  فشــلت 
 هجمــات مماثلــة علــى أهــداف عموميــة 

ّ
لشــن

فــي لنــدن، وتمكنــت أجهــزة األمــن والشــرطة 
شــتبه بهــم باالســتعانة 

ُ
مــن التعــرف علــى امل

التــي  املغلقــة  التلفزيونيــة  الدوائــر  بصــور 
تعقبــت املتورطــن حتى بعــد هروبهم بعيدًا 
ســتهدفة. وقــد دفعــت هجمــات 

ُ
عــن املواقــع امل

7/7 فــي لنــدن، الجهــات األمنيــة البريطانيــة 
فــي  املراقبــة  كاميــرات  عــدد  مضاعفــة  إلــى 
لنــدن وغيرهــا مــن املــدن حتــى بــات البعــض 
»غابــة كاميرات املراقبة«،  يصــف بريطانيا بـ
فيمــا يتجــدد الحديــث فــي الدوائــر األمنيــة 
حــول  واألوروبيــة  البريطانيــة  والسياســية 
أهمية كاميرات املراقبة في مكافحة اإلرهاب 
باريــس  شــهدتها  التــي  االعتــداءات  بعــد 
املاضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
والتفجيــرات االنتحاريــة التــي وقعــت أخيــرًا 

في بروكسل.
األمنيــة  الجهــات  بعــض  تولــي  وبينمــا 
األوروبيــة أهميــة قصــوى لنشــر املزيــد مــن 
العموميــة  املرافــق  فــي  املراقبــة  كاميــرات 
مــن  املزيــد  وقــوع  ملنــع  الحيويــة  واملواقــع 

االعتــداءات التــي باتــت تســتهدف العواصــم 
مــن  أخــرى  جهــات  تقلــل  األوروبيــة،  واملــدن 
يتعــدى  ال  التــي  املراقبــة  كاميــرات  أهميــة 
دورها تســجيل وحفظ وقائع األحداث أثناء 
منــع  فــي  النجــاح  مــن دون  وبعــد وقوعهــا، 
وقوعهــا، وتدعــو إلــى اســتثمار األمــوال فــي 
برامــج وقائيــة تحــول دون التحاق املزيد من 
الشــباب األوروبــي فــي املنظمــات اإلرهابيــة، 
وتعمــل علــى تعزيــز اندمــاج هــؤالء الشــباب 

في املجتمعات األوروبية.
أهميــة  علــى  الــرأي  هــذا  أصحــاب  ويســتدل 
املراقبــة  كاميــرات  قدمتهــا  التــي  املعلومــات 
هويــة  علــى  للتعــرف  بروكســل  مطــار  فــي 
االنتحاريــن اللذيــن قتــال، ورفيقهمــا الثالث 
الــذي رصدتــه الكاميــرات وهــو يغــادر املــكان 
بعد ترك حقائب محشــوة باملســامير واملواد 

تفجرة. 
ُ
امل

التقطتهــا  التــي  الصــور  ســاعدت  وقــد 
فــي  البلجيكيــة  األمــن  أجهــزة  الكاميــرات 

االعتــداءات،  منفــذي  جميــع  هويــة  تحديــد 
والتعــرف علــى صالتهــم ببعضهــم البعــض 
فــي  الناشــطن  املســلحن  مــن  وبغيرهــم 

بلجيكا وفرنسا.
الــذي تؤديــه  الهــام  الــدور  مــن  الرغــم  وعلــى 
وقــوع  منــع  فــي  ســواء  املراقبــة  كاميــرات 
اعتــداءات أو التعــرف علــى هويــة املتورطــن 
تكشــف  أدلــة مصــورة  تقديــم  وكذلــك  فيهــا، 
عــن مالبســات كثيــر مــن الجرائــم الجنائيــة 
أن  املدنيــة، إال  أو حتــى املخالفــات والُجنــح 

الكثيــر مــن منظمــات املجتمع املدنــي املعنية 
بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، تــرى أن نشــر 
هــذا الكــم الهائــل مــن الكاميرات يعــد انتهاكا 
للحريــات الخاصــة، علــى حــد تعبيــر منســق 
دوغــالس  »ليبرتــي«  بمنظمــة  الحمــالت 

جويل.
فــي املقابــل ال تــرى األجهــزة األمنية في نشــر 
آالف كاميرات املراقبة تضييقا على الحريات 
البريطانيــة  الشــرطة  وتقــول  الشــخصية. 
فــي  توجــد  الكاميــرات  معظــم  »إن  تحديــدًا 
مــن محطــات  بالقــرب  أو  التجاريــة  املناطــق 
املترو، واألماكن العامة الحساسة بعيدًا عن 
األحياء السكنية، ما يعني أنها توفر للناس 
حمايــة دون التعــّدي علــى خصوصياتهــم«. 
ومــع أن بريطانيــا كانــت الســّباقة عامليــا فــي 
اســتخدام كاميــرات املراقبــة املغلقــة لحمايــة 
مدنهــا مــن العمليــات اإلرهابيــة، وال ســيما 
خالل املواجهة مع الجيش األحمر اإليرلندي 
والثمانينيــات  الســبعينيات  فــي  نفــذ  الــذي 
العمليــات  مــن  الكثيــر  املاضــي  القــرن  مــن 
اإلرهابية في املدن البريطانية، إال أن عددها 
ارتفع بشكل غير مسبوق بعد هجمات 7/7. 
وتشير مصادر غير حكومية إلى وجود 4.2 
ماليــن كاميــرا مراقبــة تعمــل بنظــام الدائــرة 
املغلقــة فــي بريطانيــا، أي مــا يعــادل كاميــرا 
واحــدة لــكل 14 شــخصا مــن ســكانها البالــغ 
عددهم نحو 61 مليون نسمة. وحسب أرقام 
نشــرتها صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانيــة، 
فإن بريطانيا تمتلك 20 في املئة من مجموع 
كاميرات املراقبة في العالم. وفي مقابل هذه 
األرقــام تعتــرف الشــرطة البريطانيــة بنحــو 
1.85 مليون كاميرا مراقبة ترصد على مدار 
األنفــاق  متــرو  شــبكة  فــي  الحركــة  الســاعة 
والقطــارات وشــبكة الحافالت وفي الشــوارع 
الســيارات  ومواقــف  التجاريــة  واملحــالت 

وحول املباني العامة واألحياء السكنية.

خاليا بروكسل أصبحت تعرف طريقة عمل أجهزة األمن، لكون أعضائها 
في  يشاركوا  أن  قبل  جنائية،  ملفات  ويملكون  السوابق،  أصحاب  من 
انغماسهم مع مجموعات كخلية فؤاد  نتيجة  التحضير العتداءاٍت، 
تّم  من  ومنهم  سورية،  في  للقتال  شبان  بتجنيد  المتهمة  بلقاسم، 
»الجرائم  مساجين  عزل  يتم  ال  أنه  خصوصًا  السجون،  داخل  تجنيدهم 

البسيطة«، عن المتهمين بالتخطيط لعمليات »إرهابية«.

تكشف بيانات الشرطة البريطانية أن كل شخص يمشي في شوارع بريطانيا 
التلفزيونية  الدوائر  بنظام  تعمل  التي  المراقبة  كاميرات  لرصد  يخضع 
المغلقة بمعدل 70 مرة في اليوم. وال ريب أن وتيرة المراقبة لكل ما 
ارتفعت درجة  البريطانية ترتفع كلما  يدب أو يسير في شوارع المدن 
الخطر من تعرض بريطانيا لهجمات شبيهة باعتداءات بروكسل وقبلها 
باريس أو حتى شبيهة باالعتداءات التي ضربت العاصمة البريطانية في 

7/7 من العام 2005.

التجنيد داخل السجون

رصد متواصل

بات أمن أوروبا تحت 
المجهر بعد هجمات 
بروكسل، يوم الثالثاء، 

وهو ما يقتضي دراسة 
شاملة للملف األمني 

لكل دولة أوروبية، بغية 
توحيدها في منظومة 
أمنية متكاملة، لمحاربة 

»داعش«، الذي قرّر 
الضرب في القارة العجوز

ال يتجاوز عدد عناصر االستخبارات الداخلية في بلجيكا األلف عنصر )دورسون أيديمير/األناضول(

■ الروائي البرازيلي #باولو_
كويليو: »نحن نحصد اليوم 

ما زرعناه باألمس منذ 
احتالل #بغداد وأرفض الِحداد 
االنتقائي«. هذا ما قاله تعقيبا 

على تفجيرات #بروكسل. هل 
سمعتم؟

■ انتحاري بروكسل خريج 
مدرسة غير إسالمية، متى 
تعرفون أن اإلرهاب ال دين 

له وال لون وال جنس معن؟ 
ر الجميع من ذلك ولم 

ّ
لقد حذ

تسمعوا

تل فيها 
ُ
■ انفجارات بروكسل ق

أكثر من 35 شخصا، أعقبها 
توقيف 8 أشخاص مشتبه 

فيهم، وتقّدم وزياي الداخلية 
والعدل باستقالتيهما. في 

#مصر تّم تصفية 5 اشخاص 
لالشتباه في قتلهم شخصا 

ايطاليا

■ عقب هجمات بروكسل، 
الهجوم النووي خطر داهم، 

هل سيهاجم اإلرهابيون 
املفاعالت النووية البلجيكية؟

■ على هامش تفجيرات 
بلجيكا..هل تعلم أن نصف 

سكان العاصمة بروكسل 
مسلمون معظمهم من 

املغاربة، وهم خائفون كغيرهم 
من سكان البالد من الرعب؟
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اقتصاد
توقعات النمو تربك المغرب

الرباط ـ مصطفى قماس

املركــزي  بإعــالن  املغربيــة  الحكومــة  فوجئــت 
املغربــي، عــن معــدل النمــو االقتصــادي املتوقــع في 
العام الجاري، حيث خفض ذلك املعدل إلى 1% من 
الناتــج اإلجمالــي املحلــي، وهــو معــدل لــم يشــهده املغــرب منــذ 
عقــود. وبــرر بنــك املغــرب خفض معــدل النمو االقتصــادي إلى 
1%، بضعــف التســاقطات املطريــة التــي ســتفضي إلــى تراجــع 

محصول الحبوب هذا العام إلى 38 مليون قنطار. 
ويعتبــر هــذا املحصــول مــن بن األضعــف الذي يحققــه املغرب 
فــي األعــوام األخيــرة، إذا مــا صدقــت توقعات املركــزي املغربي، 
العــام املاضــي 115 مليــون  فــي  بلــغ  أن ذلــك املحصــول  علمــا 
قنطار، وهو رقم قياسي في تاريخ حصاد الحبوب باململكة.

وكان إلعــالن بنــك املغــرب عــن خفض معدل النمــو االقتصادي 
في العام املقبل، وقع املفاجأة وسط الحكومة، رغم ترقب أغلب 
املراقبــن، فــي الفتــرة األخيــرة، لتراجــع معــدل النمو في ســياق 

متسم بتأخر األمطار هذا العام.
ووجــد مــا أعلــن البنــك املركــزي صــدى لــدى مجلــس الحكومــة 

الــذي انعقــد أول أمــس بالربــاط، حيــث أعلــن، وزيــر االتصــال 
الســلطة  أن  الخلفــي،  مصطفــى  لحكومــة،  باســم  املتحــدث 
التنفيذيــة أخــذت علمــا بمــا صــدر عــن البنــك املركــزي، معتبــرا 
أن الوضعية االقتصادية سليمة. وكانت الحكومة توقعت في 
مشروع موازنة العام الجاري تحقيق معدل نمو اقتصادي في 
3%، وهو توقع بنته على فرضية سعر نفط منخفض وبلوغ 
محصــول حبــوب فــي حــدود 70 مليــون قنطــار، غيــر أن تأخــر 
التســاقطات املطريــة، دفــع العديــد مــن املؤسســات املتخصصة 
إلــى خفــض معــدل النمــو املتوقــع. وكانــت املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط، قــد راجعــت معــدل النمــو املتوقع، كــي تخفضه إلى 
1.3% من الناتج اإلجمالي املحلي، بينما قلص املركز املغربي 

للظرفية، في آخر نشرة له ذلك املعدل إلى %1.2.
تطلعــات  عــن  جــدا  بعيــدا  املغــرب  فــي  النمــو  معــدل  زال  ومــا 
الحكومــة، التــي عبــر رئيســها عبــد اإللــه بنكيران، في مناســبة 
فــي  الســنوي  النمــو  يتــراوح معــدل  أن  فــي  أملــه  عــن  ســابقة، 
اململكــة بــن 6 و7%، حيــث شــدد علــى أن القطــاع الخــاص هــو 
املؤهــل ألن يدفــع قاطــرة االقتصــادي، بينما تلعــب الدولة دور 

الضامن للمناخ االقتصادي والقانون واملؤسساتي املسهل.

ويبدو أن رجال األعمال لم يفاجؤوا بالتوقعات التي تخفض 
االقتصــادي صعــب،  الوضــع  أن  يؤكــدون  فهــم  النمــو،  معــدل 
هــذا مــا ذهــب إليــه أعضــاء مــن رجــال األعمــال باالتحــاد العــام 

ملقاوالت املغرب.
وأفضــى ضعــف منح القروض املصرفية والوضع االقتصادي 
فــي  املتخصصــة  الفرنســية  كوفــاس  بمؤسســة  املالئــم،  غيــر 
ضمــان الصــادرات والتجــارة الخارجية، إلى توقع ارتفاع عدد 
الشــركات املفلســة إلــى 6850 فــي العــام الحالي، بزيادة بنســبة 
15%. وينتظر أن تلقى ذلك املصير أكثر الشــركات العاملة في 
الصناعــات الغذائيــة والعقــارات والبنــاء واألشــغال العمومية 
والتجــارة، علمــا أن عــدد الشــركات التــي تغلــق، تضاعــف فــي 

الخمسة أعوام األخيرة باملغرب، حسب ما تؤكده كوفاس.
فــي ســنة،  االقتصــادي  للنمــو  املتوقــع  الحــاد  التراجــع  يأتــي 
ينتظر أن تشهد انتخابات تشريعية في أكتوبر/تشرين األول 
املقبل، وهي سنة ينتظر أن تتصاعد فيها حدة االحتجاجات، 
خاصــة مــن االتحــادات العماليــة التــي لوحــت بالتصعيــد فــي 
األشهر املقبلة، ضد مشروع إصالح التقاعد ورفض الحكومة 

الزيادة في األجور وتحسن الدخل.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

تراجعــت الصــادرات اإلســرائيلية إلى األســواق العاملية 
بنســبة 7% خــالل العــام املاضــي، بفعــل نشــاط الحركــة 
األوروبــي  االتحــاد  وقــرار  إســرائيل،  ملقاطعــة  العامليــة 
وســم منتجات املســتوطنات في األراضي املحتلة، وفق 
تقرير ســنوي صادر عن املركز الفلســطيني للدراســات 
الصــادرات  إجمالــي  ويبلــغ  »مــدار«.   اإلســرائيلية 
وبــرز  ســنويا.  دوالر  مليــار   100 قرابــة  اإلســرائيلية 
خالل العام املاضي، أن أســواق دول شــرق آســيا تفوقت 
علــى الواليــات املتحــدة باحتاللهــا النصيــب األكبــر من 

الصادرات اإلســرائيلية خالفا للســنوات املاضية.  وفي 
املقابــل، تراجعــت الصــادرات اإلســرائيلية إلــى كل مــن 

االتحاد األوروبي، ودول أميركا الالتينية وأفريقيا. 
ويقول الخبير في االقتصاد اإلسرائيلي عاص أطرش: 
لكــون  الصــادرات مؤشــر مقلــق إلســرائيل  إن »تراجــع 
هــذا القطــاع يشــكل 22% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، 

ل نحو ربع القوى العاملة«.
ّ
ويشغ

القطــاع  فــي  موظــف  »كل  أن  إلــى  أطــرش،  ولفــت 
االقتصــادي التصديــري، مــن شــأنه أن يوفر فرص عمل 
لعاملن اثنن في القطاعات األخرى، نظرا للتطور في 

ديناميكية الدورة االقتصادية بفعل التصدير«. 

وعزا أطرش خالل ندوة في رام الله، عقدت أمس السبت، 
لعــرض نتائــج التقريــر، انخفاض صــادرات االقتصاد 
اإلســرائيلي إلــى تراجــع الطلــب العاملــي نتيجة تباطؤ 
النمــو فــي االتحــاد األوروبــي ودول أخــرى، باإلضافــة 
إلى وســم منتجات املســتوطنات اليهودية في الضفة 
الغربيــة والجوالن الســوري املحتــل، بعالمات تميزها 
في األســواق األوروبية، فضال عن اتســاع رقعة نشــاط 
الحركــة العامليــة ملقاطعــة إســرائيل وفــرض العقوبــات 

عليها وسحب االستثمارات منها. 
التــي  املســتوطنات  منتجــات  قيمــة  إجمالــي  ويقــدر 
يجــري تصديرهــا إلــى دول االتحــاد األوروبي بحدود 

300 مليــون دوالر ســنويا.  وذكــر تقريــر »مــدار«، أن 
للهبــة الشــعبية الفلســطينية التــي انطلقــت فــي بدايــة 
فــي  املاضــي، دورا  العــام  مــن  أكتوبــر  األول/  تشــرين 
أن  حيــث  إســرائيل،  داخــل  التجاريــة  الحركــة  تراجــع 
أســعار األســهم فــي القطاعــات التجاريــة قــد هبطــت، 
لعوامــل نفســية وأمنيــة، مــا انعكــس علــى أداء بعــض 

الشركات.
فــي   %6 بنســبة  الســياحية  الخدمــات  تراجعــت  كمــا 
)إســرائيل(، مــا عرقــل حالــة التعافــي فــي هــذا القطــاع، 
الــذي تلقــى ضربــة موجعــة إبــان العدوان اإلســرائيلي 

على قطاع غزة في صيف عام 2014.

المقاطعة تخفض صادرات االحتالل اإلسرائيلي %7

غزة ـ يوسف أبو وطفة

رت سلطة الطاقة في قطاع غزة، 
ّ
حذ

من توقف محطة توليد الكهرباء 
الوحيدة عن العمل، بشكل كامل، 

بسبب استمرار فرض وزارة املالية 
في حكومة التوافق الفلسطينية، 

لضريبة »البلو« على الوقود الخاص 
باملحطة، ومخالفة قرار الحكومة 

بشأن إعفاء وقود املحطة من 
الضرائب.

وقال مدير مركز املعلومات في 
سلطة الطاقة، املهندس أحمد أبو 
هم 

ّ
»العربي الجديد«، إن العمرين، لـ
دات 

ّ
اضطروا إليقاف أحد املول

الخاصة بمحطة الكهرباء، جراء 
استمرار وزارة املالية بفرض 

ضريبة البلو على السوالر الخاص 
باملحطة. وأكّد أبو العمرين أّن سلطة 

الطاقة ال تستطيع االستمرار في 
شراء الوقود مع فرض الضريبة 

عليه، بفعل عدم توفر األموال 
الكافية، ويؤدي إلى استمرار حالة 

االستنزاف املالي، بالرغم من 
وجود قرار من حكومة التوافق 

بإعفاء وقود محطة الطاقة بغزة من 
الضرائب.

و»البلو« ضريبة مفروضة 
على املحروقات، في األراضي 

الفلسطينية املحتلة، ويبلغ متوسط 
قيمتها قرابة 3 شيكالت )0.77 
دوالر( على كل لتر من الوقود 

يجري تحصيلها من قبل وزارة 
املالية، والهيئة العامة للبترول، في 

مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأوضح أبو العمرين أّن سلطة 

الطاقة تدفع ما قيمته 20 مليون 
شيكل شهريًا من أجل شراء الوقود 

الخاص بمحطة توليد الكهرباء، 
)الدوالر = 3.83 شيكالت(، منها 

10 ماليني شيكل تدفع لوزارة املالية 
 عن ضريبة البلو.

ً
بدال

ولفت أبو العمرين إلى أّن توقف 
أحد مولدات محطة كهرباء غزة 

عن العمل سيؤدي إلى إرباك 
في ساعات وصل وفصل التيار 
الكهربائي عن املواطنني الغزيني 

بشكل محدود خالل الفترة الحالية، 
محذرًا من أّن استمرار فرض 

الضريبة سيؤدي إلى توقف املحطة 
بشكل كامل.

ويعاني سكان القطاع، منذ عشر 
سنوات، من أزمة انقطاع الكهرباء 

بشكل كبير، بدأت عقب قصف 
االحتالل اإلسرائيلي محطة توليد 

الكهرباء الوحيدة في القطاع 
منتصف عام 2006، باإلضافة إلى 
استهداف مخازن الوقود في الحرب 

اإلسرائيلية األخيرة على غزة 
صيف 2014. 

وتراوح حاجة قطاع غزة إلى 
الكهرباء بني 480 و500 ميغاواط، 

لكن املتوفر قرابة 222 ميغاواط 
في أحسن األحوال، وتأتي من 

ثالثة مصادر، هي: محطة غزة 80 
ميغاواط، وخطوط كهرباء قادمة 

من االحتالل بمقدار 120 ميغاواط، 
وأخرى مصرية بمقدار 22 

ميغاواط. ويشتكي سكان غزة، منذ 
عدة أسابيع، من عدم انتظام جدول 

توزيع الكهرباء وانقطاعها لقرابة 
16 ساعة يوميًا، مقابل وصلها 8 
ساعات على فترتني وأحيانًا أقل، 
رغم إعالن شركة التوزيع مطلع 

الشهر املاضي عن التزامها بجدول 
الكهرباء.

كهرباء غّزة 
نحو األسوأ

آبل تتوسع 
في الخدمات 

المالية
آبــل  شــركة  تخطــط 
لتوســع مهــم لخدمــة آبل 
للدفع وتســديد الفواتير 
الدفــع  Apple Pay بدعــم 
املواقــع اإللكترونيــة  فــي 
حسب مصادر في تقنية 
يجعــل  ممــا  املعلومــات، 
خــط  تدخــل  الخدمــة 
منافســة مــع خدمــة »بــي 
بال« التي تعد األبرز في 

هذا املجال.
أن  املصــدر  وأضــاف 
ســتتوفر  الخدمــة  هــذه 
الــذي  للمتســوقن 
يملكــون أجهــزة آيفــون/ 
مستشــعر  فيهــا  آيبــاد 
طريــق  وعــن  البصمــة 
متصفح سفاري لضمان 
للمســتخدمن،  األمــان 
أيضــا  آبــل  وتخطــط 
الخدمــة  هــذه  توفيــر 
ألجهزة املاك واآلي ماك.

آبــل  إن  املصــادر  وقالــت 
أن  الشــركاء  أخبــرت 
الخدمة ســتكون متوفرة 
تعلــن  وقــد   .2016 خــالل 
آبــل عــن هــذه الخدمة في 
يونيــو/ حزيــران املقبــل. 
الرئيــس  الصــورة  وفــي 
تيــم  للشــركة  التنفيــذي 
كــوك يشــرح لإلعالميــن 
الجديــدة.  الخدمــة 

)Getty(

هيئة إثيوبية تعلّق برنامج تأجير المزارع 
بعد نتائج ضعيفة

في  تشارك  إثيوبية  حكومية  هيئة  إن  مسؤول  قال 
اإلنتاج  ألغراض  األراضي  من  مساحات  لتأجير  برنامج 
استكمال  لحين  تراخيص جديدة  إصدار  الزراعي علّقت 
المناطق  تنمية  في  ضعيف  تقدم  بسبب  مراجعة؛ 

التي جرى تأجيرها حتى اآلن. 
الراغبة  للشركات  هكتار  ماليين   3.6 إثيوبيا  وخصصت 
في االستثمار في الزراعة. وقال دانيال زينيبي، المتحدث 
تم  إنه  الزراعي،  واالستثمار  األراضي  إدارة  وكالة  باسم 
آالف  خمسة  لنحو  هكتار  مليون   2.43 من  أكثر  تأجير 
)0.90 دوالر(  برا  و700 شركة محلية وأجنبية مقابل 20 

للهكتار في المتوسط. لكن المستثمرين قاموا بتطوير 
30% فقط من األراضي المؤجرة. 

30 دولة تنتظر االنضمام لبنك تدعمه الصين
التحتية،  البنية  في  لالستثمار  اآلسيوي  البنك  رئيس  قال 
عضوية  تنتظر  دولة   30 من  أكثر  إن  تشون،  لي  جين 
أعضائه  إلى  لتنضم  الصين  تدعمه  الذي  البنك 
المؤسسين السبعة والخمسين.وأصبح البنك واحدا من 
أكبر نجاحات السياسة الخارجية للصين. وعلى الرغم من 
معارضة واشنطن، فإن عددا كبيرا من حلفاء الواليات 
وألمانيا  وبريطانيا  أستراليا  منهم  الرئيسيين،  المتحدة 

وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية، انضموا إلى البنك. 

»ليمان براذرز« ينوي دفع 1.6 مليار دوالر للمودعين 
ينوي  إنه  أمس،  األميركي،  براذرز«  »ليمان  مصرف  قال 
المقبل،  األسبوع  للمودعين في  دفع 1.6 مليار دوالر 
انهيار  من  ونصف  سنوات  سبع  من  أكثر  بعد  وذلك 
األزمة  أثار  الذي  األمر  وهو  المصرفية،  المجموعة 
التاسعة  المدفوعات  هذه  تكون  وسوف  المالية. 
دفعته  ما  إجمالي  ليصل  براذرز«،  »ليمان  انهيار  منذ 

المؤسسة المفلسة 106.9 مليارات دوالر.
الواليات  في  اإلفالس  محكمة  أمام  دعوى  وفي 
تلقوا  مودعيه  إن  المصرف  قال  بنيويورك،  المتحدة 
إجراءات  تفعيل  بدء  منذ  دوالر  مليار   100 من  أكثر 

خطة إفالسه بداية عام 2012.

أخبار قصيرة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــلــــون ســـــــوريـــــــون إن  ــلــ يـــــقـــــول مــــحــ
الديمقراطي  االتحاد  إعــان حزب 
الكردي، منطقة »روج آفا«، إقليمًا 
فـــيـــدرالـــيـــًا، يــمــثــل اســــتــــغــــااًل لـــأمـــر الـــواقـــع 
ــلــــظــــروف الــــدولــــيــــة، بـــعـــد تـــوســـع الــنــفــوذ  ولــ
الــكــردي فــي ســوريــة، خــاصــة أن تلك املنطقة 
تستأثر بأهم ثروات سورية النفطية واملائية 
فرصة  الــكــردي،  الــحــزب  واستغل  والغذائية. 
ــا يــجــري من  الــهــدنــة املــفــروضــة بــســوريــة ومـ
مــبــاحــثــات فــي جــنــيــف، لــيــعــلــن، عــن االنــتــقــال 
مـــن اإلدارة الــذاتــيــة إلـــى الــنــظــام االتـــحـــادي، 
آفا«  في مناطق سيطرته، مطلقًا اســم »روج 
أي غــربــي كــردســتــان، عــلــى فــيــدرالــيــتــه التي 
تمتد على ثاثة تجمعات رئيسية، جزء من 
وعني  عفرين  ومنطقتي  الحسكة،  محافظة 

العرب »كوباني«.
ويــقــول عــضــو االئـــتـــاف الــوطــنــي املــعــارض، 
مــحــمــد خــطــيــب بـــدلـــة، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
 عــن أن مــا أعلنه حــزب صــالــح مسلم 

ً
»فــضــا

من )فيدرالية( تستأثر بأهم ثــروات سورية، 
ألنها  لاحتال،  أقــرب  انفصالية  حالة  فهي 

فــــرضــــت بـــالـــقـــوة ولــــيــــس بـــمـــوافـــقـــة الــشــعــب 
الــــســــوري«. وتــعــتــبــر مـــا ُســمــيــت »روج آفـــا«، 
ــن  ــ ــات األمـ ــونــ ــكــ ــــي ألهــــــم مــ ــاســ ــ ــدر األســ ــ ــــصـ املـ
الغذائي واملائي والنفطي، وتشكل مصدر ما 
ال يقل عن 65% من الناتج املحلي اإلجمالي.

ويشير الخبير االقتصادي حسني جميل من 
اسطنبول، إلى الصعوبات على األرض، التي 
تحول دون استمرار فيدرالية »روج آفا«، أو 
الــســوريــة،  الجغرافيا  لبقية  عــدواهــا  انــتــقــال 
تقتصر على  ال  إعانه من جغرافيا،  تم  فما 
السكان،  بــل غالبية  الــكــردي فحسب،  املــكــون 
 عن أن معظم ثروات سورية الطبيعية 

ً
فضا

والزراعية في املنطقة الشمالية الشرقية.
ـــ »الــعــربــي  ويــضــيــف جــمــيــل خــــال حــديــثــه لـ
الــفــيــدرالــيــة  الــجــديــد«، أن قابلية عــيــش هـــذه 
غناها  مــن  الــرغــم  فعلى  ومستحيلة،  صعبة 
أنــهــا تعتمد على  بـــاملـــوارد االقــتــصــاديــة، إال 
ــة األخــــــــرى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  املـــنـــاطـــق الــــســــوريــ
بــاملــشــاريــع الــخــدمــيــة، عــلــى املــــوارد البشرية 
املستوى  انخفاض  الداخل بسبب  اآلتية من 
الــتــعــلــيــمــي فــيــهــا وارتــــفــــاع مـــعـــدالت األمــيــة 
الــبــشــريــة بشكل  التنمية  مــعــدالت  وتــواضــع 
االقــتــصــادي محمود حسني،  عــام. ويتساءل 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، »إن  ــعـ ـــ »الـ ــــال تـــصـــريـــح لــ خـ
الكردية،  الفيدرالية  واقــع  مــن  جــداًل  انطلقنا 
فــمــا هـــو مــصــيــر الـــفـــيـــدرالـــيـــات األخــــــرى في 
دمــشــق والــســاحــل الــتــي تعتبر األكــثــر كثافة 
لــلــســكــان واألكــــثــــر اســـتـــثـــمـــارًا، أو مـــا يسمى 

أن تخسر  بعد  إدلــب،  في  السنية  الفيدرالية 
الحدود مع تركيا والثروة النفطية ومصادر 
املياه وحتى الساحل على البحر املتوسط؟«.

وأشار حسني إلى أن الفيدرالية الكردية على 
مــربــع، من  ألــف كيلو متر  مساحة بنحو 23 
ثاث محافظات هي الرقة والحسكة وحلب، 
وتــســتــأثــر بــمــعــظــم ثـــــروات الـــبـــاد، فـــي حني 
على  »السنية«  الثانية  املقترحة  الفيدرالية 
مــســاحــة تــزيــد عــن 60 ألـــف كيلو مــتــر مــربــع، 
وفــيــهــا نــحــو 8 مـــايـــني مـــن ســـكـــان ســـوريـــة، 
ــــوازي املــســاحــة  ــــروات بــاطــنــيــة تـ لــكــنــهــا بـــا ثـ
الثالثة »سورية  الفيدرالية  لتبقى  والسكان، 
املــفــيــدة« تستحوذ عــلــى الــحــدود الــبــريــة مع 
لبنان والبحرية ومعظم املنشآت الصناعية 

ومراكز الدولة االقتصادية والحكومية.
والحل، في رأي االقتصادي حسني، هو إعادة 
إنتاج دولة سورية واحدة ديمقراطية تحقق 
شـــرط املــواطــنــة وحــســن تـــوزيـــع الـــثـــروة لكل 
مــواطــنــيــهــا، تنطلق مــن إعــــادة إعــمــار الــبــاد 
تجاوزت  التي  والخسائر  التهديم  بعد  أواًل 
الــســوري  املـــركـــزي  وقــــدر  مــلــيــار دوالر.   250
لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات، فــــي دراســـــــة حــديــثــة، 
إجمالي الخسائر التي لحقت بسورية 254.7 
ــة فــي مـــارس/ مــلــيــار دوالر مــنــذ بــدايــة األزمــ
الخسائر  هــذه   .2015 نهاية  2011 حتى  آذار 
الناتج املحلي  تعادل نحو 4.68 مــرات قيمة 
 54.4 بنحو  التقرير  قـــدره  والـــذي   ،2010 فــي 
الفيدرالية،  من  ما يجعل  وهــو  مليار دوالر، 
قبل  تطبيقها،  ويــجــعــل  للخسائر،  تقسيمًا 

.
ً
تعافي االقتصاد، أمرًا مستحيا

في املقابل، يرى الكاتب الصحافي السوري، 
سردار ما درويش، من محافظة الحسكة، أن 
مــا تــم إعــانــه ال يعني االنــفــصــال عــن الوطن 
األم ســـوريـــة، بـــل أكــثــر مـــن 90% مـــن األكــــراد 
الــســوريــني، يــعــلــمــون أن االنــفــصــال انــتــحــار، 
ــرًا لــلــتــقــاطــعــات  ــه، نــــظــ ــتـ ــعـــوبـ  عــــن صـ

ً
فــــضــــا

الجزائر ـ حمزة كحال

ــداًء مـــن يــونــيــو/  ــتــ ســيــتــمــكــن الـــجـــزائـــريـــون ابــ
حــزيــران املــقــبــل، مــن اســتــغــال خــدمــة »الجيل 
ــــال الــهــاتــف  ــاالت مــــن خـ ــ ــــصـ ــع« مــــن االتـ ــ ــرابـ ــ الـ
النقال، بعد سنتني من إطاقها في اتصاالت 
الهاتف الثابت، وفق ما أعلنته الحكومة مساء 

أول من أمس الجمعة.
ويتخوف الجزائريون من أن يتكرر مع نظام 
»الجيل الرابع«، نفس سيناريو إطاق خدمة 
»الــجــيــل الـــثـــالـــث« قــبــل ســنــتــني، بــعــد سلسلة 
تأجيات دامــت أكثر مــن 3 ســنــوات، وبنسبة 

تغطية لم تتعد 40% من الباد.
ويحصي قطاع االتصاالت عن طريق الجوال 
في الجزائر نحو 43 مليون مشترك، منهم 13 

مليونًا مرتبطني بخدمة الجيل الثالث.
ويــــرى املــخــتــصــون فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــات 
ــر لـــيـــســـت مــســتــعــدة  ــزائــ االتــــــصــــــاالت، أن الــــجــ
إلطــــاق خــدمــة »4G« لــلــهــواتــف الــنــقــالــة، ذلــك 
البريد  فــي وزارة  الــســابــق  املستشار  يـــرده  مــا 
واالتــــصــــاالت الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة، يــونــس 
قرار، إلى األوضاع التي تشهدها الجزائر في 

النفط منذ منتصف سنة  أســعــار  انهيار  ظــل 
إطـــاق خدمة  إن  قـــرار  الخبير  ويــقــول   .2014
التدفق  الرابع وتعميم اإلنترنت عالي  الجيل 
سيؤثر بشكل كبير على دخل الخزينة العامة، 
ــف الـــدولـــة مـــلـــيـــارات الـــــــدوالرات، 

ّ
حــيــث ســيــكــل

باإلضافة إلى غياب محتوى جزائري يتداوله 
املشتركون، ما يجعل األجانب هم املستفيدين 

من استغال التطبيقات واملحتوى.
مساهمة  لرفع  الجزائرية  الحكومة  وتخطط 
قطاع االتصاالت في الناتج املحلي اإلجمالي 
إلــــى نــحــو 8% قــبــل حـــلـــول عــــام 2018، وذلـــك 
مــن خـــال ضــخ 12 مــلــيــار دوالر فــي الــقــطــاع، 
فـــي حـــني لـــم تــتــعــد نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع 
بنحو  للجزائر  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج  فــي 

4% فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بــرقــم أعــمــال بلغ 
دوالر  مــلــيــارات   4 منها  دوالر،  مــلــيــارات   5.9
قطاع  ويساهم  مباشرة.  أجنبية  استثمارات 
االتــــصــــاالت فـــي تــشــغــيــل 140 ألــــف شــخــص، 

حسب الهيئة الجزائرية لتطوير االستثمار.
ويــــســــتــــورد قــــطــــاع االتــــــصــــــاالت ســـنـــويـــًا مــا 
املعدات  بــني  مقسمة  دوالر  مليارات   3 قيمته 

والتجهيزات والهواتف النقالة والخدمات.
ويــتــوقــع مــخــتــصــون أن تــخــلــق االســتــثــمــارات 
ألــف وظيفة  القطاع حوالى 100  الجديدة في 
مباشرة و300 ألف وظيفة غير مباشرة خال 
االحتياجات  تقدر  حني  في  املقبلة،  السنوات 
ألف   20 بنحو  البشرية  املــــوارد  مــن  السنوية 
شــخــص حــتــى عـــام 2020. ويــــرى الــخــبــيــر في 
تكنولوجيات االتــصــال، مــبــارك دحــمــانــي، أن 
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعام واالتصال 
الجزائرية تبدو عاجزة عن قيادة قاطرة قطاع 
لـ  الجزائر. ويضيف دحماني  االتــصــاالت في 
»العربي الجديد«: »عندما أرى قائمة القضايا 
الــكــبــرى على مــوقــع الــــوزارة فــي الــنــت، فإنني 
الجزائر  مــشــروع   

ً
فمثا الكبرى،  الهزائم  أرى 

اإللكترونية 2013 لم يتقدم إال بنسبة %15«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أغـــلـــقـــت مــعــظــم مـــخـــابـــز الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
بفعل  أبوابها،  الجمعة،  أمــس  منذ  طرابلس، 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الـــدقـــيـــق لـــــدى شـــركـــات 
 عن االرتفاع 

ً
املطاحن العامة والخاصة، فضا

الكبير في أسعار تلك السلعة.
الــلــيــبــيــة،  االقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــضـــع  وبــيــنــمــا 
التسعيرة  ذات  السلع  قائمة  ضمن  الــدقــيــق، 
الجبرية، بحيث ال يزيد سعر القنطار الواحد 
)100 كيلوغرام( عن 65 دينارًا )47.5 دوالرًا(، 
قــال أصــحــاب مخابز إن سعر الدقيق ال يقل 

في السوق عن 180 دينارًا.
وبلغ سعر رغيف الخبز في ليبيا بني نصف 
ــك مـــقـــابـــل قـــرش  ــ ــنــــار وديــــنــــار واحـــــــد، وذلــ ديــ
ــد فـــي الـــظـــروف الــعــاديــة )الـــديـــنـــار مــائــة  واحــ
قرش( فيما سجل سعر رغيف الخبز البلدي 
الليبية«، نحو  الفرن  واملــعــروف باسم »خبز 

2.5 دينار.
وقــــــال مـــصـــدر حـــكـــومـــي إن الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
كاعتمادات  دوالر  مليون   53 نحو  خصص 
ــيـــراد الـــقـــمـــح، فيما  ــتـ مــســتــنــديــة عــاجــلــة السـ
اجــتــمــعــت لــجــنــة مــن الــبــنــك املـــركـــزي وديــــوان 
املــحــاســبــة ووزارة االقــتــصــاد، أول مــن أمــس 
السلع  أزمــة نقص  الجمعة، من أجــل متابعة 

ــرارات تتعلق  ــ ــعــلــن أيـــة قـ
ُ
الــغــذائــيــة، لــكــن لــم ت

الـــــــزروق،  ــر مــحــمــد  ــ ــــى اآلن. وذكــ ــة، إلـ ــ ــاألزمـ ــ بـ
صاحب مخبز في طرابلس، أنه اضطر إلغاق 
مخبزه بعدما وصل سعر قنطار الدقيق إلى 
نحو 180 دينارًا، تلك قيمة تضمن له خسائر 
بالغة بالنظر إلى أجور العمالة ومستلزمات 
ــزروق: »التكلفة  ــ الــ ــال  الــتــشــغــيــل األخـــــرى. وقــ
ــيـــف بـــواحـــد  ــرغـ بـــاتـــت تــحــتــم عــلــيــنــا بـــيـــع الـ
األمــر يجلب مشاكل ومشاجرات  دينار، هذا 

مع الزبائن«. وأكد مسؤول في مصنع وادي 
الربيع لصناعة الدقيق بطرابلس، فضل عدم 
ذكر اسمه، أن املصنع متوقف عن اإلنتاج منذ 
شهرين بسبب توقف االعتمادات املستندية 
الستيراد القمح. ذاك سبب أكده أيضًا، وكيل 
وزارة االقــتــصــاد بــحــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي 
الدقيق  مشكلة  إن  قــال  لكنه  املحجوب،  علي 
في طريقها للحل، مؤكدًا أن هناك جملة من 
القمح  اتخذت بشأن توريد  التي  اإلجـــراءات 
الطري، ولكن القرار األخير يبقى بيد مصرف 

ليبيا املركزي. 
فيما يؤكد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا 
املركزي، أن الوضع املالي يزداد سوءًا، في ظل 
وجود مصرفني أحدهما في طرابلس واآلخر 
ــن اعـــتـــراف   عــ

ً
ــيـــضـــاء، فـــضـــا ــبـ فــــي مـــديـــنـــة الـ

املــجــتــمــع الـــدولـــي بــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
تــمــارس عملها فــي طرابلس بسبب  لــم  التي 

تعنت بعض األطراف السياسية. 
وقــال املصدر: »املصرف املركزي ال يستطيع 
يــده مغلولة  اعــتــمــادات مستندية ألن  تقديم 
بعد قرار مجلس األمن الدولي بشأن االتفاق 
ــــود مــصــرف  ــدم وجــ ــ الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، وعــ
مــــركــــزي واحــــــد يــســتــطــيــع اتــــخــــاد إجـــــــراءات 
مــثــل فــتــح االعـــتـــمـــادات املــســتــنــديــة وتــوفــيــر 

السيولة«.

الفيدرالية تلتهم 
حقوق السوريين

)Getty( ارتفاع في أسعار الخبز لنقص الدقيق

الجزائر تطور استثماراتها في قطاع االتصاالت

الخبز يختفي من العاصمة الليبية

»روج آفا« تستحوذ على 
ثروات النفط والغذاء

مخاوف من تعثّر تدفقات أموال المغتربين

يعتبر مراقبون أن منطقة 
»روج آفا« التي أعلنها 

أكراد إقليمًا فيدراليًا، 
تمثل انتهاكًا لحقوق 

السوريين في بلدهم، إذ 
تستأثر بأغلب ثروات النفط 

والغذاء

خدمات مال وسياسة

غذاء

50
ساهمت مشاريع التونسيين 
خالل  بــالــخــارج  المقيمين 
نحو  ــر  ــوفــي ت فـــي   2014
عــمــل،  فـــرصـــة  ــف  ــ أل  50
يقول  مــســاهــمــة  ــي  وهـ
المختصون إنها غير كافية 
البطالة  معدالت  لتقليص 

في تونس.

تحقيق

تشكل منطقة »روج آفا« 
مصدرًا لنحو 65% من 
إجمالي الناتج المحلي

بلغت تحويالت المغتربين 
نحو ملياري دوالر العام 

الماضي

تتطلع الحكومة لرفع 
مساهمة التحويالت إلى 

8% من الناتج اإلجمالي

يساهم قطاع االتصاالت 
في تشغيل 140 ألف 

شخص في البالد

تونس ـ فرح سليم

تدفقات  تعثر  مــراقــبــون  يستبعد 
التونسيني  املــغــتــربــني  تــحــويــات 
فــي الـــخـــارج، خــاصــة مــن أوروبــــا، 
بفعل التعصب الذي قد يطال املسلمني هناك 
الــتــي تتعرض  اإلرهــابــيــة  الــهــجــمــات  نتيجة 
لها أوروبــا من تنظيمات متشددة، لكن ثمة 
مخاوف أخرى من تأثر تلك التدفقات نتيجة 
ــل الــتــي تــســربــت إلـــى التونسيني  خــيــبــة األمــ
املغتربني من الحكومات املتعاقبة منذ ثورة 

يناير/ كانون الثاني 2011.
واستبعد النائب في البرملان عن دائرة أملانيا 
)مغتربو تونس في أملانيا(، حاتم الفرجاني، 
استهدفت  الــتــي  اإلرهــابــيــة  العمليات  تأثير 
التونسيني  أوروبــيــة على  مــن عاصمة  أكــثــر 
املقيمني فــي دول االتــحــاد األوروبــــي، مشيرا 
ــويــــات املـــغـــتـــربـــني فـــــي الــــــدول  ــحــ إلــــــى أن تــ
القياسية  معدالتها  على  األوروبية حافظت 
فـــي أحـــلـــك الـــظـــروف الـــتـــي عــاشــتــهــا تــونــس، 
وأيــضــا فــي األزمــــات االقــتــصــاديــة الــتــي مرت 

بها منطقة اليورو.
»العربي  لـ في تصريح  البرملان،  وقــال عضو 
من  ألكثر  القانونية  الوضعية  إن  الــجــديــد«، 
80% من التونسيني في أوروبا سليمة، وهو 
نسبيا،  مستقرة  املالية  عائداتهم  يجعل  ما 
مشيرا إلى أن هذا االستقرار يضمن لتونس 
بشكل  واالستثمارات  الصعبة  العملة  تدفق 

مستمر.
املهجر  فــي  التونسيني  رغبة  مقابل  فــي  لكن 
فـــي مــســاعــدة بـــادهـــم عــلــى تــخــطــي الــوضــع 
يعتبر عضو مجلس  الــصــعــب،  االقــتــصــادي 
ــرة فــي  ــّصـ ــقـ ــعـــب، أن الـــحـــكـــومـــة مـ نــــــواب الـــشـ
اإلحاطة بمواطنيها في دول املهجر، وهو ما 
يجعل االستفادة من القوة االقتصادية ألكثر 
تــونــســي، 80% منهم تقريبا في  مــلــيــون  مــن 

دول االتحاد األوروبي، محدودة.
ويرى الفرجاني أن الحكومات املتعاقبة قبل 
املغتربني،  فــي حــق  الــثــورة وبعدها مقصرة 
حيث تكتفي باالنتفاع من دورهم في توفير 

العملة الصعبة لخزينة املصرف املركزي.
الباد  خــارج  املقيمون  التونسيون  ويــحــّول 

ــار، أي ما  ــنـ ســنــويــا أكــثــر مـــن 4 مـــلـــيـــارات ديـ
إحصائيات  وبحسب  دوالر.  ملياري  يعادل 
التونسيني  إلى سنة 2012، يبلغ عدد  تعود 
مليون   1.2 شرعي  بشكل  بالخارج  املقيمني 
شخص، وهــو رقــم، حسب مصدر مــن وزارة 
الــخــارجــيــة، لـــم يــتــطــور كــثــيــرا مــنــذ الــتــاريــخ 

املذكور.
التونسيون بالخارج  الــذي كــان  الوقت  وفــي 
بهم  خاصة  وزارة  استحداث  إلــى  يتطلعون 
فــي الــتــعــديــل الـــــوزاري الــــذي أجــــراه الحبيب 
الــصــيــد فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
اكــتــفــت الــحــكــومــة بـــاقـــتـــراح مـــشـــروع إنــشــاء 
للتونسيني بالخارج، وهو  الوطني  املجلس 

ل خيبة أمل كبرى لهم.
ّ
ما مث

خيبة األمل
ــتـــصـــادي أن  ويــخــشــى مـــراقـــبـــون لــلــشــأن االقـ
االقتصاد  فــي  املــهــاجــريــن  مساهمة  ص 

ّ
تتقل

معتبرين  الحكومة،  في  أملهم  خيبة  بسبب 
الــوطــنــي ال يمكن أن يــحــل محل  املــجــلــس  أن 
الــقــدرة عــلــى رفـــع العقبات  لــهــا  وزارة تــكــون 

اإلداريــــــة الــتــي تــعــتــرض املــســتــثــمــريــن منهم 
ومنحهم التسهيات الازمة لخلق مشاريع 

ذات طاقة تشغيلية عالية.
ــراد الــحــطــاب،  ويــقــول الخبير االقــتــصــادي مـ
تــمــر  األوروبــــــــــــــي  االتــــــحــــــاد  دول  ــــب  ــلـ ــ أغـ إن 
بصعوبات اقتصادية أدت إلى تراجع نسب 
نـــمـــوهـــا، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر على 

الــدول،  هــذه  التونسيني في  حجم تحويات 
مشيرا إلى أن قسما كبيرا من املغتربني في 
معيشية  يــعــانــون ضــغــوطــا  الـــيـــورو  منطقة 
ــار  ــ ــا يــجــعــل تــوجــهــهــم نــحــو االدخـ كـــبـــيـــرة، مـ
في  الحطاب  مــحــدودا. وشـــدد  االستثمار  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى ضـــرورة  تــصــريــح لـــ
تنويع الحكومة التونسية لطرق استفادتها 
من مساهمة املغتربني في االقتصاد، معتبرا 
أنه لم يعد مسموحا أن تكتفي بتحوياتهم 
ا من  مــن الــنــقــد األجــنــبــي، وال سيما أن جـــزء
في  عليا  وظائف  يشغلون  مّمن  التونسيني 
دول إقامتهم، بإمكانهم املساعدة على جلب 

املستثمرين األجانب، حسب تأكيده.
باملهجر بحسب  التونسية  الجالية  وتتوزع 
واملهنية بني 41% من  االجتماعية  التركيبة 
الــطــلــبــة 6.8% وظــائــف  مــن  الــعــمــال و%19.3 

عليا و4.2% يمارسون املهن الحرة.

جذب استثمارات
وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن نيتها 
إرســــــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة تــــهــــدف إلـــى 

بالخارج  املقيمني  التونسيني  أمــوال  تحويل 
ــارات داخـــــــل أرض  ــمــ ــثــ ــتــ ــى مـــشـــاريـــع واســ ــ إلــ
االقتصادية  التنمية  دفــع  الــوطــن، تسهم في 

واالجتماعية بالباد. 
الخطة  هــذه  الحكومة  تنفذ  أن  املنتظر  ومــن 
ــة لــلــمــخــطــط  ــامــ ــعــ ــهــــات الــ ــتــــوجــ فـــــي إطــــــــار الــ

الخماسي 2016 -2020. 
وتـــتـــطـــلـــب هـــــذه الـــخـــطـــة، وفـــــق تــصــريــحــات 
من  بالعديد  القيام  الحكومة،  في  مسؤولني 
اإلصاحات والتسهيات لفائدة التونسيني 
إنــشــاء  عــلــى  لتشجيعهم  بــالــخــارج  املقيمني 
املـــشـــاريـــع بـــالـــبـــاد، عــلــى غــــرار خــفــض كلفة 
ــاء الــضــريــبــي  ــ ــفــ ــ الـــتـــحـــويـــات املــــالــــيــــة واإلعــ

الخاص بالراغبني في إنشاء مشاريع.
وســـاهـــمـــت مـــشـــاريـــع الــتــونــســيــني املــقــيــمــني 
بـــالـــخـــارج خــــال ســنــة 2014، وفــــق بــيــانــات 
ألــف فرصة  رسمية، في توفير ما يناهز 50 
إنها  يــقــول مختصون  عــمــل، وهــي مساهمة 
ــيـــة لــتــقــلــيــص مـــعـــدالت  ــافـ ــيــــر كـ ضــعــيــفــة وغــ

البطالة في تونس.
ــة إلـــــــى رفـــــــع مـــســـاهـــمـــة  ــومــ ــكــ ــحــ وتــــتــــطــــلــــع الــ
الناتج  فــي  بــالــخــارج  التونسيني  تــحــويــات 
املحلي اإلجمالي من 5% حاليا إلى 8% خال 

السنوات الخمس القادمة. 
غــيــر أن الـــوصـــول إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة، وفــق 
الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عــــز الــــديــــن ســـعـــيـــدان، 
مـــشـــروط بــتــحــقــيــق اإلصــــاحــــات املــصــرفــيــة 
وتـــوفـــيـــر الـــبـــنـــوك المــــتــــيــــازات اســتــثــنــائــيــة 
تخفيض  مــع  بــالــخــارج،  التونسيني  لــفــائــدة 
البنك املركزي لكلفة التحويات التي تعتبر 
مــرتــفــعــة حـــالـــيـــا، مــــع ضـــــــرورة أن تـــتـــم هـــذه 
الــتــحــويــات عــن طــريــق املــؤســســات البنكية 
الباد من رفع  الرسمية، وذلــك حتى تتمكن 

ميزان املدفوعات.
ــثـــورة،  ــاخ االســـتـــثـــمـــاري بــعــد الـ ــنـ ويــشــهــد املـ
تزايدا في عدد املبادرات والشركات الناشئة 
وعّبرت  تونسيون.  مغتربون  يقودها  التي 
الــعــديــد مــن الــخــبــرات الــتــونــســيــة فــي املهجر 
عن الرغبة في العودة إلى تونس، لتأسيس 
شــركــات نــاشــئــة رغـــم نــقــدهــم املــتــكــرر لجملة 
ــرار  املــــعــــوقــــات الـــتـــي تـــقـــف أمــــامــــهــــم، عـــلـــى غــ
واألطــر  املــــوارد،  ونقص  اإلدارة  بيروقراطية 

القانونّية، والعملة القابلة للتحويل. 
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــغ إجـــــمـــــالـــــي تـــــحـــــويـــــات املــ ــ ــلــ ــ وبــ
التونسيني خـــال الــســنــة املــاضــيــة حــوالــي 4 
من   %23 تمثل  كما  تونسي،  دينار  مليارات 

االدخار الوطني.
وتقدم الخبراء االقتصاديون بمقترح يتمثل 
الخارج  في  املقيمني  التونسيني  تحويل  في 
فــي كــامــل أنــحــاء الــعــالــم، خــاصــة فــي منطقة 

االتحاد األوروبــي، ما قيمته 120 دوالرا لكل 
فــرد، بهدف تجميع نحو 1.12 مليار دوالر، 
تــســاهــم فــي ســــداد الــقــرض االئــتــمــانــي الــذي 
حــصــلــت عــلــيــه تـــونـــس مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد، 

واملقّدر بحدود 1.7 مليار دوالر.
الــتــي تصل  الــبــلــدان  وتــتــصــّدر فرنسا قائمة 
مــنــهــا تـــحـــويـــات الــتــونــســيــني فـــي الـــخـــارج، 
مــايــني   905( ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــار   1.716 بــقــيــمــة 

دوالر(، تليها أملانيا، ثم إيطاليا.
ــيــــة حـــوالـــى %83  ــــدول األوروبــ وتــســتــقــطــب الـ
من املغتربني التونسيني، في حني تستقطب 
الــبــلــدان الــعــربــيــة حــوالــى 15%. ويــوجــد في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وكــنــدا %2.6، 

وأفريقيا %0.11. تونس: التحويالت 
مهّددة

يخشى مراقبون أن تتقلّص مساهمة المغتربين التونسيين في االقتصاد بسبب خيبة أملهم 
في الحكومة، معتبرين أن المجلس الوطني ال يمكن أن يحل محل وزارة تكون لها القدرة 

على رفع العقبات اإلدارية التي تعترض المستثمرين
قوة اقتصادية تتجاهلها اإلحصائيات الحكومية

باملهجر  لتونسيني  مدنية  جمعية  أعدتها  حديثة،  دراســـة  كشفت 
الرسمية ال تمتلك اإلحصائيات  الدوائر  أن  العالم«،  »تونسيون في 
الصحيحة حول عدد التونسيني في دول العالم، على اعتبار أن هناك 
عددا كبيرا من املغتربني غير مسجلني لدى القنصليات التونسية.

وتعتبر الدراسة، أن الدولة فشلت في فهم نحو 1.5 مليون تونسي 
في مختلف دول العالم، بتعاملها طيلة سنوات مع هذه الفئات على 
أنها أرقام أو مصدر للعملة الصعبة فقط، في حني أن التونسيني 
بــاملــهــجــر يــمــثــلــون قـــوة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كـــبـــرى. وكشفت 

الدراسة، أن التونسيني املقيمني خارج بلدهم يستثمرون في شراء 
ــار بــدرجــة أقـــل واالســتــثــمــار في  الــعــقــارات بــدرجــة أولــــى، ثــم االدخــ

القطاع الزراعي بدرجة أقل. 
وبينت الــدراســة ذاتــهــا عــدم اســتــقــرار الــوضــع االقــتــصــادي خالل 
الــســنــوات األخــيــرة جــعــل حــجــم تــحــويــالت الــتــونــســيــني مــن العملة 
الصعبة يتراجع، مؤكدة أن الحديث عن ارتفاع حجم هذه التحويالت 
انخفاض  يــورو جــاء نتيجة  الرسمية بمليار ونصف  الــدوائــر  من 

قيمة الدينار مقابل العملة األوروبية املوحدة.

ووجود غير السوريني األكراد في »روج آفا«.
ــــش بـــقـــولـــه، إن الــفــيــدرالــيــة  ويـــســـتـــدرك درويــ
قومي  اعتبار  وفــق  تكون  أال  ممكنة شريطة 
جغرافي قسري، بل يحدد شكلها السوريون 
بــتــلــك املــنــاطــق، لــتــكــون بــذلــك مــحــرضــًا على 

األخــرى،  السورية  الفيدراليات  بــني  التنمية 
فــمــدن شــمــال شــرق ســوريــة »الــرقــة، الحسكة 
ــر الــــــزور«، القـــت خـــال الــعــقــود املــاضــيــة  وديــ
من  ســكــانــهــا  يستفد  ولـــم  وتهميشًا  إهـــمـــااًل 
ثــرواتــهــم. وتــوقــع درويــــش خـــال حــديــث مع 

 
ً
حا الفيدرالية  تكون  أن  الجديد«،  »العربي 
في إعادة توزيع الثروة، على أن يتم التعامل 
الــفــيــدرالــيــات وفـــق عــقــد اجتماعي  فيما بــني 
ونص دستوري، كما يتم االتفاق على حصة 

الفيدرالية من ثرواتها وحصة املركز.

التقسيم يحرم 
السوريين من ثروات 
بلدهم )فرانس برس(

من داخل 
البنك المركزي 
التونسي 
)فرانس برس(
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اقتصاد

موسكو، دمشق ـ العربي الجديد

تــكــلــفــة  زيــــــــادة  أن  مـــحـــلـــلـــون  رأى 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الشهر  فــي ســوريــة، بعد دخولها 
الــخــامــس، هــو الــســبــب الــــذي لــم تــفــصــح عنه 
ــا بــســحــب قــواتــهــا من  ــرارهـ مــوســكــو خـــال قـ
سببتها  التي  املالية  لألعباء  نظرًا  ســوريــة، 
الــحــرب على االقــتــصــاد. ويــعــانــي  االقتصاد 
 من انكماش بسبب العقوبات 

ً
الروسي  أصا

النفط إلى ما دون  الدولية، وتراجع  أسعار 
االقــتــصــاد  مـــســـؤولـــو  ويـــخـــشـــى   دوالرًا.   40
أن يــدخــل االســـتـــمـــرار بــاملــســتــنــقــع الـــســـوري، 
ــة  الـــبـــاد االقــتــصــاديــة،  ــ أن يــضــاعــف مـــن أزمـ
االتــحــاديــة، يعتمد على  امليزانية  تـــوازن  ألن 
روسيا  وحسبت  والــغــاز.  النفط  برميل  بيع 

للبرميل  40 دوالرًا  أســـاس  عــلــى  صــادراتــهــا 
لعام 2016. وتنتج روسيا أكثر من 10 مايني 

برميل نفط يوميًا.
فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول العميد أحــمــد رحــال 
االقــتــصــادي مهم جــدًا كسبب في  العامل  إن 

ــيـــا مـــن ســـوريـــة، ولـــكـــن ليس  انــســحــاب روسـ
على  الــيــومــيــة  التكلفة  ألن  الــحــرب،  تكاليف 
االقـــتـــصـــاد الــــروســــي ال تـــزيـــد عـــن 6 مــايــني 
مليارين ومئة مليون دوالر  أي نحو  دوالر، 
ســـنـــويـــًا، مـــشـــيـــرًا أن مــعــظــم األســـلـــحـــة الــتــي 
ــــي مـــنـــذ زمـــن  ــا، هـ ــهــ اســـتـــخـــدمـــت وقــــصــــف بــ
االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي . ويـــســـتـــدرك الــخــبــيــر 
»الــعــربــي  الــعــســكــري رحـــــال، خــــال حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن خسائر روسيا نتيجة مواقفها 
الــســيــاســيــة، وخــاصــة ضــد الـــثـــورة الــســوريــة 
إلى جانب األســد، كبدتها خسائر  ووقوفها 
تقدر بنحو 600 مليار دوالر، نتيجة تراجع 
أسعار النفط والتضخم الذي لحق بالروبل.

ــأت الـــكـــرمـــلـــني فــــي تــصــريــحــاتــه عــلــى  ــ ــم يـ ــ ولـ
السبب االقتصادي واألكــاف التي تكبدتها 
روســيــا جــراء الــحــرب فــي ســوريــة، والــغــارات 
الــجــويــة الــيــومــيــة مــنــذ 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
قــال، خال  بوتني  إن  بالقول  واكتفى   ،2015
ــه وخـــارجـــيـــتـــه،  ــ ــاعـ ــ اجـــتـــمـــاعـــه بـــــوزيـــــري دفـ
ــرغـــي الفـــــــروف فــي  ــيـ ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو وسـ
ــرُت بــبــدء عــمــلــيــة االنــســحــاب  ــ الــكــرمــلــني: »أمــ
األســد  بــشــار  بالرئيس  واتــصــلــت  العسكري 
إلبـــاغـــه قــــراَرنــــا أن املــهــمــة اكــتــمــلــت«.  ومــن 
جــانــبــه، يــقــول االقــتــصــادي سمير رمـــان »إن 
الروسية على روسيا،  الحرب  معظم نفقات 
ــة املــــــنــــــاورات الــســنــويــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــانــــت مــــن مـ كــ
ــب الــــجــــيــــش الـــــســـــوري،  ــدريــ ــتــ ــة لــ املـــخـــصـــصـ
ووجـــــــدوا لـــألســـف أرضـــــًا وشــعــبــًا يــجــربــون 
ويؤكد  جــنــودهــم«.  ولــيــاقــة  أسلحتهم  فيهم 
رمــان، خريج جامعة موسكو، أن لاقتصاد 

االقتصاد 
يحاصر بوتين

رغم ما يبديه 
بوتين من قوة 

فإن الفقر يتزايد 
بشوارع موسكو 

)Getty(

قال محللون لـ»العربي الجديد« إن الكلفة المالية للعمليات العسكرية 
على  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أجبرت  التي  هي  واللوجستية 
االنسحاب الجزئي من سورية. وقدرت الكلفة اليومية للجيش الروسي 

في سورية بحوالى 6 ماليين دوالر

أزمة المال الروسية 
مستمرة منذ  بداية العام 

2014 وتفاقمت أخيرًا

موديز خفضت التقييم 
االئتماني لالقتصاد 

الصيني ومجموعة بنوك

موسكو تطالب كييف 
بتسديد 66.3 مليون دوالر 

من ديونها

الكلفة المالية 
وراء قرار االنسحاب 

من سورية

فيما تحاول إيران جاهدة منذ رفع الحظر إيجاد زبائن لنفطها في سوق مشبعة، 
الــســوق األوروبــــي، أظــهــرت إحصائيات أن تــوتــال كانت املنقذ األكبر  خاصة فــي 
للنفط اإليــرانــي. وقــالــت مــصــادر نفطية إن إيـــران باعت منذ بــدايــة شهر يناير/

كانون الثاني 2016 ما مجموعه 14 مليون برميل من نفطها الخام لشركات توتال 
مقارنة  ضئيل  معدل  وهــذا  الروسية.  وليتاسكو  اإلسبانية  وسيبسا  الفرنسية 
العاقات  فــارس عن  أنباء  األخـــرى. ونقلت وكالة  »أوبـــك«  بمبيعات دول منظمة 
الثاني/يناير  إيــران باعت منذ مطلع كانون  أن  اإليــرانــيــة،  النفط  بـــوزارة  العامة 
الفرنسية  الخام لشركات توتال  2016 ما مجموعه 14 مليون برميل من نفطها 
تــرصــد تصريحات  مــصــادر  وأفــــادت  الــروســيــة.  اإلســبــانــيــة وليتاسكو  وسيبسا 
املسؤولني اإليرانيني واملتعاملني وحركة ناقات النفط، أن إيران صدرت قرابة 11 
مليون برميل من النفط الخام إلى شركة توتال الفرنسية، ومليوني برميل إلى 
شركة سيبسا اإلسبانية ومليون برميل إلى شركة ليتاسكو الروسية، وبالطبع 
أواســـط شهر نيسان/ إلــى مقصدها حتى  لــن تصل  الشحنات  هــذه  فــإن بعض 

ابريل املقبل. وتبذل شركات التأمني الدولية جهودًا لرفع مشكات توفير التغطية 
التأمينية لناقات النفط اإليراني الخام. 

)فارس(

لــزيــادة  الــغــربــي تدفعها  قــالــت مــصــادر غربية إن مــخــاوف موسكو مــن الحظر 
في ختام  الدولي  النقد  بيانات من صندوق  وأظهرت  الذهب.  من  احتياطاتها 
األســبــوع  أن روســيــا وكــازاخــســتــان واصــلــتــا مــوجــة شـــراء للذهب فــي فبراير/ 
ماليزيا  خفضت  حــني  فــي  النفيس  املــعــدن  مــن  احتياطياتهما  لــزيــادة  شــبــاط 
الــروســي -وهو  املــركــزي  البنك  وتركيا حيازاتهما من املعدن األصــفــر. وأضــاف 
أحد أكبر حائزي الذهب- 11.1 طنًا لترتفع احتياطياته إلى 1447 طنًا في حني 
زادت كازاخستان احتياطياتها بمقدار 2.7 طن لتصل إلى 225.6 طنًا. وخفضت 
ماليزيا حيازاتها بمقدار 2.2 طن إلى 36.4 طنًا بينما قلصت تركيا حيازاتها 
املــال العاملية في  إلــى 479.4 طنًا. وتساهم اضطرابات أســواق  بواقع 37.3 طنًا 
التحول من العمات إلى الذهب في االحتياطات األجنبية لدى البنوك املركزية. 
)رويترز(

قـــال بــنــك االحــتــيــاطــي الــهــنــدي )الــبــنــك املـــركـــزي( مــســاء الــجــمــعــة إن احتياطياته 
 353.41 مــن  /آذار  مــارس   18 بحلول  دوالر  مليار   355.95 إلــى  ارتفعت  األجنبية 
أن  األسبوعية  اإلحصائية  نشرته  فــي  البنك  وأضـــاف  أســبــوع.  قبل  دوالر  مليار 
احتياطياته من العمات األجنبية زادت إلى 332.50 مليار دوالر من 329.99 مليار 
دوالر في حني استقرت قيمة احتياطياته من الذهب عند 19.33 مليار دوالر. وقال 
البنك إن احتياطياته من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد ارتفعت إلى 
1.49 مليار دوالر من 1.48 مليار دوالر. وأضاف أن مركز شريحة االحتياطي لدى 

صندوق النقد الدولي زاد إلى 2.62 مليار دوالر من 2.59 مليار دوالر.
ارتفاع  تأثير  االعتبار  في  أخــذت  بــالــدوالر  املقومة  االحتياطيات  إن  البنك  وقــال 
والجنيه  الــيــورو  مثل  االحتياطيات  سلة  تضمها  رئيسية  عمات  انخفاض  أو 

اإلسترليني والني الياباني. 
)رويترز(

أخبار في صور

توتال تنقذ مبيعات إيران النفطية 

مخاوف الحظر تدفع روسيا 
نحو الذهب 

355 مليار دوالر االحتياطات 
األجنبية الهندية

)Getty( مشهد من الحي المالي بالعاصمة بكين)Getty( استعداد لدفع الثمن مقابل االنضمام لالتحاد األوروبي

شــكــكــت مــــصــــادر صــيــنــيــة فــــي نــــزاهــــة وكـــالـــة 
مــوديــز األمــيــركــيــة فــي أعــقــاب قــيــامــهــا أخــيــرًا 
بــخــفــض تــوقــعــاتــهــا لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 
السيادي للصني إلى »أيه أيه 3« وكذا خفضها 
لتصنيف ثاثة مصارف مقرضة و12 مصرفًا 
تجاريًا صينيًا. وهو ما يزيد مخاوف السوق 
الــعــاملــيــة إزاء اقــتــصــاد الــصــني. ونــقــلــت وكــالــة 
شينخوا الصينية شبه الرسمية عن وسائل 
استنادًا  أنــه  »نــؤكــد  قولها  الصينية  اإلعـــام 
إلى الحقائق االقتصادية الصينية والعاملية، 
ليس من الصعب إدراك أن تحرك موديز هذا ال 
يرتكز على حقائق واقعية أو منطق أساسي 
وأن الدافع من ورائه وتوقيته مشكوك فيهما«. 
الصيني في  االقــتــصــاد  أن »تباطؤ  وأضــافــت 
ســيــاق االنـــكـــمـــاش االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي يعد 
با  تبالغ  مــوديــز  أن  بيد  حقيقة موضوعية، 
شك في هذا التباطؤ وتحمل قراراتها طابعًا 

متحيزًا وسياسيًا«.
وقـــد ذكـــر بــيــان مــوديــز أن خــفــض التصنيف 
االئتماني للصني يرجع إلى ضعف السياسة 
ــادة  ــ املـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة نــتــيــجــة زيـ
الديون الحكومية، وتراجع احتياطيات النقد 
األجنبي للصني بسبب تدفق رؤوس األموال 
إزاء  السائدة  اليقني  الخارج، وحالة عدم  إلى 

قدرة الصني على تنفيذ اإلصاحات.
نزاهة  فــي  التشكيك  شينخوا  وكــالــة  ونسبت 

كشفت وسائل إعام أميركية عن أن موسكو 
تــطــالــب الــســلــطــات األوكـــرانـــيـــة بــمــتــأخــرات 
لتقاعسها  وذلـــك  دوالر،  مليون   66.3 تبلغ 
عــن ســداد ديــون لروسيا بقيمة 3 مليارات 
بــعــد  ــرغ«  ــبــ ــومــ ــلــ »بــ ــة  ــ ــالـ ــ وكـ ــــت  ــالـ ــ وقـ دوالر. 
رفعتها  التي  القضية  ملفات  على  اطاعها 
موسكو ضــد أوكــرانــيــا لتخلفها عــن ســداد 
ثــمــن ســـنـــدات حــكــومــيــة أوكـــرانـــيـــة تــحــوزهــا 
ديسمبر/كانون   20 فــي  مستحقة  موسكو 
كــيــيــف  تــطــلــب  ــا  ــيــ روســ إن  ــــي،  ــــاضـ املـ األول 
يــوم  كـــل  عـــن  دوالر   683.33 تــبــلــغ  بـــفـــوائـــد 
تأخير. وأضافت الوكالة أن قيمة املتأخرات 
وصلت بحلول يوم 25 مارس/آذار إلى 66.3 

مليون دوالر.
وأوعز الرئيس الروسي فاديمير بوتني، في 
ديسمبر/كانون األول املاضي، لوزارة املالية 
الروسية برفع قضية ضد أوكرانيا، في حال 

تقاعس األخيرة عن سداد مستحقاتها.
ويعود هــذا الدين األوكــرانــي إلــى اتفاق بني 

مــوســكــو وكـــيـــيـــف، أبـــــرم فـــي عــهــد الــرئــيــس 
يانوكوفيتش،  فيكتور  الــســابــق  األوكـــرانـــي 
ويـــنـــص عــلــى قـــيـــام روســـيـــا بـــشـــراء ســنــدات 
وبالفعل،  دوالر.  مليار   15 بقيمة  أوكــرانــيــة 
قامت روسيا بشراء سندات بقيمة 3 مليارات 
دوالر في شهر ديسمبر/كانون األول 2013.

وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو قــــدمــــت عــــرضــــًا لــكــيــيــف 
يــتــضــمــن إعــــــادة جـــدولـــة الـــديـــن األوكــــرانــــي 
عبر تقسيطه ملــدة ثــاث ســنــوات، مــن خال 
سداد مليار دوالر سنويًا اعتباًرا من العام 
املقبل، ولكن بشرط وجود ضمانات من قبل 

الــحــكــومــة األمــيــركــيــة أو االتــحــاد األوروبــــي 
أو من إحــدى املؤسسات، إال أن أوكرانيا لم 

تستجب للمقترح الروسي.
ــيـــة نــاتــالــيــا  وكـــانـــت وزيـــــرة املــالــيــة األوكـــرانـ
يــريــســكــو قـــد ذكــــرت فـــي يــنــايــر املـــاضـــي: إن 
»الحوار مع روسيا حول قرض الـ 3 مليارات 
أمــلــهــا في  ــن  عـ مــعــربــة   ،« دوالر ســيــســتــمــر 
قبل  الــنــزاع  لهذا  لتسوية  التوصل  إمكانية 
رفــع األمـــر إلــى املحكمة. وكـــان وزيـــر املالية 
الــــروســــي ســيــرجــي ســتــورتــشــاك قـــد صــرح 
ــا  ــيــ ــرانــ ــــت ســــابــــق، أن روســــيــــا وأوكــ فــــي وقــ
ــة  ــاطــ ــــي وبــــوســ ــمـ ــ ــر رسـ ــيــ ــا بـــشـــكـــل غــ ــاقــــشــ نــ
ــراء مــفــاوضــات رسمية  أملــانــيــة إمــكــانــيــة إجــ
ــــون أوكـــرانـــيـــا، لــكــن االتـــفـــاق على  بـــشـــأن ديـ
اجتماعات محددة لم يتم بسبب ما وصفه 
لوكالة  ا 

ً
وفق األوكــرانــي«،  الجانب  »تشدد  بـ

املفترض  الروسية.  وكــان من  »نوفوستي« 
أن تــســدد أوكـــرانـــيـــا الـــديـــن قــبــل ديــســمــبــر/

كانون األول 2015 ولكنها لم تتمكن من ذلك 
بسبب األزمة املالية. 

ــا نـــفـــذت فـــي بـــدايـــة الــعــام  ــيـ ويـــذكـــر أن روسـ
الــــجــــاري حـــظـــرًا اقـــتـــصـــاديـــا عـــلـــى روســـيـــا. 
الروسي  الحظر  يتسبب  أن  خبراء  ويتوقع 
في خسارة اقتصادية ألوكرانيا بقيمة 600 
البضائع  مــعــظــم  تــتــوَجــه  إذ  دوالر،  مــلــيــون 
األوكــرانــيــة إلـــى الــســوق الـــروســـي، وأغلبها 
والفاكهة  الخضروات  من  زراعية،  منتجات 

والحلوى واأللبان.
وكان الرئيس األوكراني، بيترو بوروشينكو، 
قد أقر مطلع هذا الشهر بـ »الخسارة« التي 
الروسي لصادرات  الحظر  قد يتسبب بها  
بــــاده والــــذي جـــاء كـــرد فــعــل عــلــى إنــضــمــام 
الــحــرة االوروبــيــة  التجارة  أوكــرانــيــا ملنطقة 
الثمن«  ، لكنه قال إنه »على استعداد لدفع 
مقابل االنضمام ألوروبا. ويرى محللون أنه 
من غير الواضح حتى اآلن مدى تأثير تدفق 

البضائع األوروبية على أوكرانيا.
)نوفستي، آر تي(

موديز إلى قاو تشني، الباحث بمعهد دراسات 
العاملية  واالســتــراتــيــجــيــة  الباسيفيك  آســيــا- 
التابع ألكاديمية الصني للعلوم االجتماعية، 
من  الصينية  املسألة  هــذه  »تضخيم  إن  قوله 
التأثير على حركة  إلــى  مــوديــز يهدف  جانب 

رؤوس األموال الدولية وتدفقها إلى الباد«.
ــر املــالــيــة الــصــيــنــي لـــو جـــي وي قد  ــان وزيــ وكــ
للتنمية لعام 2016  صرح في منتدى الصني 
 »نــحــن ال نــهــتــم بــهــذا 

ً
ــام قـــائـــا قــبــل بــضــعــة أيــ

مشكلة  الــيــونــان  واجــهــت  فعندما  التصنيف، 
اقتصادية كبيرة، كان تصنيفها وفقًا ملوديز 
أعلى من الصني«، الفتًا إلى أن »عملية إصاح 
ــعـــرض( ورد فــعــل الـــســـوق والـــتـــزام  )جـــانـــب الـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تــثــبــت جــمــيــعــهــا ثقتنا 

وقدرتنا على تطوير االقتصاد الصيني«.
ــذه األســـبـــاب  ــاو تــشــني إن هــ ــال الــبــاحــث قــ ــ وقـ
الـــثـــاثـــة الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا مـــوديـــز غــيــر واقــعــيــة 
إطـــاقـــًا، الفــتــًا إلـــى أن الـــوضـــع املـــالـــي للصني 
مستقر وحــجــم احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجــنــبــي 
كــبــيــر جـــدًا ومـــــازال يــحــتــل املــرتــبــة األولــــى في 
العالم رغم انخفاضه إلى حد ما، عاوة على 
ذلك تشير اإلحصاءات إلى أن قدرة الحكومة 
ــلـــى ســـــــداد الـــــديـــــون أفــــضــــل مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة عـ

االقتصادات الغربية الرئيسية.
إلى  املالية ألى دولــة  ويستند تقييم املخاطر 
مؤشرين وهما: أن يشكل العجز كنسبة مئوية 
وأال  مــن %3،  أقــل  املحلي  الناتج  إجمالي  مــن 
تتجاوز النسبة التي يشكلها الدين الحكومي 
وبالنسبة  املحلي %60.  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن 

للصني تبني اإلحصاءات الرسمية أنه في عام 
الناتج  العجز من إجمالي  2015 بلغت نسبة 
وارتــفــعــت نسبة  فــقــط،   %2.3 املــحــلــي للصني 
الناتج  الدين الحكومي الصيني من إجمالي 
الدين  مستوى  أن  ورغـــم   .%40.6 إلــى  املحلي 
إلى  أن يرتفع  املتوقع  الصيني من  الحكومي 
43% في عام 2017 وفقًا لتوقعات موديز، إال 
التحذير«  أقــل مــن مستوى »خــط  أنــه سيظل 

ومستوى العديد من الدول املتقدمة.
وفي هذا الصدد، يشير قاو تشني إلى أنه في 
ظل كل ما سبق يمكن القول إن املخاوف إزاء 
غــيــر ضــروريــة والسيما  الصيني  االقــتــصــاد 
وأن الصني لديها الثقة في قدرتها على إجراء 
أزمــة  بــل وتعميقها. ومنذ  إصــاحــات شاملة 
سوق املال الصينية في الصيف املاضي، بدأت 
الشكوك تـــدور حــول قــوة االقــتــصــاد الصيني 
ــاري. وتــعــد  ــجـ ــتـ رغــــم قــــوة مــركــزهــا املـــالـــي والـ
ســـوق املــــال الــصــيــنــيــة الــتــي يــبــلــغ حــجــمــهــا 6 
ترليونات دوالر، ثاني أكبر سوق عاملية بعد 
سوق املال األميركية التي يفوق حجمها 21.5 
ترليون دوالر. ويعد االقتصاد الصيني، ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات املتحدة، 
حـــيـــث يــبــلــغ حــجــمــه حــــوالــــى 10 تــرلــيــونــات 
الـــذي  دوالر، مــقــارنــة بــاالقــتــصــاد األمـــيـــركـــي 
أهمية  ولــكــن  دوالر.  ترليون   18 حجمه  يبلغ 
فقط من حجمه،  تنبع  الصيني، ال  االقتصاد 
ولكن كذلك من قدرته في التأثير على أسعار 
النفط والغاز الطبيعي  الرئيسية مثل  السلع 

واملعادن التي تدخل في الصناعات. 
ــلـــق، يـــنـــظـــر االقـــتـــصـــاديـــون  ــطـ ــنـ ومــــــن هــــــذا املـ
ــة مــــؤشــــرات ســالــبــة في  ــى أيــ بـــحـــذر شـــديـــد إلــ
االقــتــصــاد الصيني، الـــذي ظــل طـــوال سنوات 
للنمو  رئيسية  دفــع  ماكينة  العجاف  الــركــود 
ذكرت  قد  الصني  وكانت  العاملي.  االقتصادي 
ــــوع املــــاضــــي أنــــهــــا قــــــــادرة عــلــى  ــبـ ــ خـــــال األسـ
 %6.5 املتوسط  فــي  يبلغ  نمو  مــعــدل  تحقيق 

خال السنوات املقبلة. 
)شينخوا، العربي الجديد(

روسيا تطالب أوكرانيا بغرامات يوميةالصين تشكك في نزاهة وكالة موديز للتصنيف

الــقــوات مــن ســوريــة، ألن  دورًا مهمًا لسحب 
تصاعد الهجمات والدعم املالي  الذي تقدمه 
مــوســكــو لــلــنــظــام الــــســــوري، رفـــعـــا –مـــثـــااًل- 
فــاتــورة إنــفــاق موسكو خــال الفترة مــن 30 
أيلول /سبتمبر والعشرين من تشرين األول 
/ أكتوبر املاضي على العمليات العسكرية، 

ارتفعت  الساعة،  قــرابــة  واملــروحــيــات  دقيقة، 
الـــطـــائـــرات  أن  كـــمـــا  دوالر،  آالف   710 إلـــــى 
ــًا قــنــابــل  ــيـ ــومـ ــة الــــروســــيــــة تـــلـــقـــي يـ ــيـ ــربـ الـــحـ
وقذائف تقدر تكلفتها بنحو 750 ألف دوالر، 
إلى  اليومية  اللوجستية  النفقات  ووصــلــت 
نحو   احـــتـــيـــاجـــات  ملــقــابــلــة  دوالر  ألــــف   440

حيث تــراوحــت الــفــاتــورة  مــا بــني 80 – 115 
مــلــيــون دوالر، فــيــمــا بــلــغــت تــكــلــفــة الـــغـــارات 
الــجــويــة لــروســيــا وحــشــدهــا الــعــســكــري بني 
2.4 – 4 مايني دوالر يوميًا. ويضيف رمان 
اليومية  التكلفة  أن  األبــحــاث  مــراكــز  »أكـــدت 
تسعني  بمعدل  الروسية  املقاتات  لتحليق 

1500 عــســكــري روســـي فــي ســوريــة. ويشير 
االقتصادي السوري إلى أن روسيا ستستمر 
تــواجــدهــا فــي ســوريــة،  بتكبد الخسائر مــن 
 عن أن قرار انسحاب روسيا لم يشمل 

ً
فضا

ــا يــعــنــي  ــاعـــدتـــي حــمــيــمــيــم وطـــــرطـــــوس، مــ قـ
التقديرات  ألن  موسكو  اســتــنــزاف  اســتــمــرار 

ــــى أن الــكــلــفــة الـــيـــومـــيـــة لـــلـــوحـــدات  تــشــيــر إلـ
املــوجــودة، فــي قــاعــدة طــرطــوس على البحر 
املــتــوســط، والــقــاعــدة فــي بــحــر قــزويــن تقدر 
بنحو مئتي ألف دوالر، في حني ترتفع كلفة 
االستخباراتية  لألنشطة  اليومية  النفقات 
األخـــرى  اللوجستية  ــــور  واألمـ واالتـــصـــاالت 

لروسيا في سورية إلى 250 ألف دوالر.
نتيجة  اقتصادية  أزمــة  من  وتعاني روسيا 
تراجع أسعار النفط والعقوبات االقتصادية 
الــغــربــيــة، مـــا أدى بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة 
لهيئة اإلحصاءات الرسمية في موسكو، عن 
انكماش اقتصاد روسيا بنسبة 3.7% خال 

العام املاضي 2015.
وعرض البنك املركزي الروسي، عبر تقريره 
الــشــهــري، تــصــوراتــه لــلــســيــنــاريــو الــكــابــوس 
الـــذي قــد تــواجــهــه الــبــاد فــي عـــام 2016 في 
حال استمرت أسعار النفط عند مستوياتها 
ــعــــدالت الـــفـــقـــر فــي  املـــنـــخـــفـــضـــة. وســـجـــلـــت مــ
روســيــا ارتــفــاعــًا ملحوظًا فــي الــعــام الحالي 
مــع اتــجــاه االقــتــصــاد لــلــتــبــاطــؤ بنسبة %4 
في 2015، حيث أظهرت بيانات رسمية عن 
أول 9 أشهر من العام الحالي أن 20.3 مليون 
روســي، ما يــوازي 14%مــن إجمالي السكان، 
يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة 2.3 مليون 

شخص مقارنة بالفترة نفسها من 2014.
العاقات بني روسيا  أن توتر  ويــرى خبراء 
وتركيا على إثر إسقاط أنقرة طائرة روسية 
في نوفمبر املاضي، وتجميد بعض املشاريع 
يفاقم  أن  شأنه  من   ، املشتركة  االستثمارية 
تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي لــروســيــا، حيث 
أنــهــا ستخسر أكــبــر األســــواق الــتــي تتعاون 
مـــعـــهـــا، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الـــــصـــــادرات أو 
الــــواردات، مــا سيدفع  بروسيا للسحب من 
االحتياطي النقدي البالغ 346 مليار دوالر. 
ــنــــاع بــنــوك  ــا مـــنـــذ شـــهـــر إلقــ ــيــ وتـــســـعـــر روســ
غربية بتسويق سندات سيادية في الخارج 
ولكن املصارف الغربية ترفض وسط ضغط 
من حكوماتها، خاصة  الحكومة األميركية 
فالحصول  بروكسل.  في  املالية  والسلطات 
على قروض خارجية طويلة األمد بالنسبة 
يكون مسألة صعبة  قد  الروسي  لاقتصاد 

بسبب العقوبات االقتصادية.
ويذكر أن املركزي الروسي عقد اجتماعًا مع 
املاضي  يناير  فــي  الـــروس  املصرفيني  كــبــار 
بــعــد تــراجــع الـــروبـــل إلـــى مــســتــوى تــاريــخــي 
أمام الــدوالر، كما ألغت حاكمة البنك، ألفيرا 
نابيولينا، مشاركتها في منتدى »دافوس« 

االقتصادي في سويسرا.

قالت ماريانا شتشتكينا، وزيرة التأمينات االجتماعية في روسيا البيضاء، إن 
بشكل  ثالث سنوات  التقاعد  البيضاء سن  روسيا  ترفع  أن  المحتمل  من 
سيعزز  تــعــديــل  ــي  ف ــي،  ــج ــدري ت
على  ــســاعــدهــا  وي اقــتــصــادهــا 
قــروض  على  للحصول  التأهل 
الناتج  إجمالي  وتقلّص  خارجية. 
المحلي لروسيا البيضاء نحو أربعة 
في المئة العام الماضي وفقدت 
أمام  نحو نصف قيمتها  عملتها 
قيمة  متوسط  ويبلغ  ــدوالر.  ــ ال
روسيا  فــي  التقاعدي  المعاش 
البيضاء نحو 150 دوالرًا في الشهر. 

سن التقاعد بروسيا البيضاء

مال وسياسة

انتقدت الصين بشدة 
تقييم وكالة موديز 

األميركية القتصادها 
وبنوكها، وقالت إنها 

ليست نزيهة وتقودها 
دوافع سياسية، حسب 

مصادر صينية
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سعد كيوان

ــــى مــســرح  ــقـــة إلــ ــنـــطـ تـــحـــولـــت ســــوريــــة واملـ
ـــ«الــــدب الــــروســــي«، يـــســـرح ويـــمـــرح فيها  لــ
ل ساعة يشاء، وينسحب 

ّ
كما يشاء، يتدخ

استعداده إلعادة  ساعة يشاء، ويعلن عن 
إرسال قواته »خالل ساعات إذا لزم األمر«. 
أثبت فالديمير بوتني أنه العب ماهر على 
ــة، يــجــيــد االســتــراتــيــجــيــا  ــيـ الـــســـاحـــة الـــدولـ
والــتــكــتــيــك املــالئــمــني، ويــجــيــد الــلــعــب على 
حافة الهاوية. وأظهر أنه »القوة العظمى« 
أنه  املتحدة، وكيف  الــواليــات  تناطح  التي 
قادر على جّرها إلى ملعبه. تدخل عسكريًا 
والتزم  املاضي،  نهاية سبتمبر/أيلول  في 
بوعده بإنهاء »املهمة« خالل بضعة أشهر. 
وها هو اآلن يسعى إلى فرض حل سياسي 
قبلته(  )أو  فيه  تــشــارك  الــســوريــة،  للحرب 
واشــنــطــن. وأظــهــر بــوتــني أيــضــا أنــه يعرف 

ماذا يريد. النفوذ والحفاظ على املصالح.
ل النتشال بشار األسد من الغرق، كي 

ّ
تدخ

من  للضغط،  صالحة«  »ورقـــة  منه  يجعل 
أجل تعديل موازين القوى العسكرية على 
األرض، بــهــدف إعـــادة الــتــوازن فــي عملية 
ــتـــفـــاوض.  املـــواجـــهـــة وتـــحـــســـني شــــــروط الـ
أعــلــن أنــــه قــــادم ملــقــاتــلــة اإلرهــــــاب املتمثل 
لكنه  )داعـــش(،  الــدولــة اإلسالمية  بتنظيم 
كافة،  بتشكيالتها  املــعــارضــة  فعليًا  قاتل 
وقلم أظافرها، وحاول بالتالي شرذمتها 
وتــركــيــعــهــا، ثــم جــّرهــا تــحــت الــقــصــف إلــى 
طــاولــة املــفــاوضــات فــي جــنــيــف، إال أنـــه لم 

المهدي مبروك

شّكلت أحــداث سبتمبر 2011 في الواليات 
املــتــحــدة تــحــواًل نوعيًا فــي صـــورة العربي 
الرغم من  الغرب، على  )املسلم( في مخيال 
أن ذلك يعود إلى ترسبات عشرات القرون 
التي خلت. كثفت الهجمات التي استهدفت 
برجي التجارة في نيويورك، والتي خلفت 
الــصــورة  األبــريــاء، تلك  مــن  آالف الضحايا 
تـــهـــا بـــأخـــرى ال تــقــل رعــبــًا: 

ّ
الــســلــبــيــة، وغـــذ

املــســلــم ذلــــك الـــقـــاتـــل املـــتـــوحـــش يــســتــهــدف 
ــوز الــحــريــة واملــدنــيــة والــجــمــال. كل  اآلن رمـ
الــتــمــثــالت واألحــــكــــام املــســبــقــة وجـــــدت ما 
يــبــّررهــا ومـــا يـــشـــّرع نــشــرهــا فـــي رأٍي عــام 
لـــم يــعــش الــحــقــبــة االســـتـــعـــمـــاريـــة، كــمــا لم 
التي  العنيفة  االلتقاءات  يعش، أيضًا، تلك 
جمعت اإلسالم بالغرب فيما بعد الحروب 
القرنني األخيرين  الصليبية، وتحديدا في 
)غــزو نابليون مصر(. لكن »بفضل أحداث 
يــعــاد تنظيم  مــن سبتمبر،  عــشــر  الـــحـــادي 
ــــب أمـــــــام أعـــــــني  مـــاليـــني  ــــرعـ ــقــــاء املـ ــلــ هــــــذا الــ
الـــبـــشـــر، حـــتـــى يـــتـــابـــعـــوه مــتــســمــريــن أمــــام 
شاشات التلفزيون. إنهم يعيشون كل تلك 

التفاصيل املؤملة واملرعبة في آن.
ــمـــون  ــيــــس املـــضـ ــلــــه لــ الــــجــــديــــد فـــــي ذلـــــــك كــ
لعالم  واملــنــفــرة   السلبية  بالصور  املرتبط 
»اإلســــــالم«، بــل بــالــجــمــهــور املــســتــهــدف في 
كـــل تــلــك الــتــعــبــئــة الــتــي حــصــلــت »بــفــضــل« 
تــكــنــولــوجــيــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 
الــعــصــر الـــرقـــمـــي. كـــانـــت الـــصـــور الــســلــبــيــة 
، بــال شـــك، لكنها  

ً
عــن ذلـــك املــســلــم مــتــفــشــيــة

، إما في أوساط ضيقة من 
ً
كانت محصورة

املــثــقــفــني،  املــتــمــتــرس  أغــلــبــهــم فـــي  معاقل 
»االستشراق  العالم«، املتمركز على اإلثنية- 
ــة، ال  ــة، أو فــي أوســــاط شعبية رثـ ــيـ األوروبـ
تنظر إلــى اإلســالم إال من خــالل السلوكات 
ــفــــرديــــة »الــــغــــربــــيــــة« لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، وهـــم  الــ

يواجهون سياساٍت عبثية من االندماج.  
لــكــل تــلــك الـــعـــوامـــل الــســابــقــة، صـــاغـــت تلك 
ــن أي وقــت  الـــهـــجـــمـــات، هــــذه املــــــرة، أكـــثـــر مـ
اٍت، ونفذت  مضى، سياساٍت، وأملت إجــراء
ــاء ثــقــافــي  ــفـ ــر مـــجـــرد جـ ــ بــــرامــــج. لـــيـــس األمــ

عبد الصمد بن شريف

الــتــي تظاهرت  املــلــيــونــيــة  الــحــشــود  كشفت 
فـــي شـــــوارع الـــربـــاط يــــوم 13 مـــــارس/ آذار 
الجاري، احتجاجا على تصريحاٍت لألمني 
الــعــام لألمم املتحدة، بــان كــي مــون، وصف 
فيها املغرب دولة محتلة للصحراء، كشفت 
عن وجود تصّدع كبير في جدار الثقة بني 
املــغــرب والــرجــل األول فــي املنتظم األمــمــي، 
وخصوصًا أن بــان كي مــون ارتكب أخطاء 
جسيمة عندما سقط في فخ يكتنفه لبس 
كثير، بدءًا من اللعب على ورقة موعد زيارته 
الــصــحــراويــني، وصــواًل  الالجئني  مخيمات 
إلى تقويض مبدأ الحياد وإدراجــه منطقة 
»بير لحلو« في برنامج زيارته، وهي بلدة 
تقع على شرق الجدار األمني، تم االحتفاظ 
بـــهـــا لــتــخــفــيــف حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــني املـــغـــرب 
أو احتكاك،  والجزائر، وتجنب أي تصعيد 
كما حــدث عــام 1976 عندما تــواجــه جيشا 
 في 

ً
الــبــلــديــن. وتــعــد هــــذه الــخــطــوة ســابــقــة

مسارات األمناء العامني لألمم املتحدة. وهذا 
ما دفع املغرب إلى التحذير من أن تستغل 
بوليساريو  جبهة  لحلو  لبير  بـــان  زيــــارة 
وحليفها االستراتجي والتاريخي الجزائر. 
ــاط، قـــدمـــت األمـــانـــة الــعــامــة  ــربــ ولــطــمــأنــة الــ
معلنة  والتزامات،  املتحدة ضمانات  لألمم 
أن هـــــدف الـــــزيـــــارة هـــــذه املـــنـــطـــقـــة يــقــتــصــر 
املتحدة في  األمــم  تفقد عناصر بعثة  على 
الصحراء »مينورسو« هناك، غير أن الوعد 
األمــمــي ســرعــان مــا تــبــخــر، والحــــظ املــغــرب 
أن بــان كــي مــون رضــخ البــتــزازات األطـــراف 
األخــــرى ومــنــاوراتــهــا، حــيــث تــخــلــى األمــني 
واستعمل  املتحدة عن حياده،  لألمم  العام 
وصــف احــتــالل الســتــرجــاع املــغــرب أقاليمه 
الجنوبية، ما يعطي »بوليساريو« شرعية 
هــجــوم مسلح ضــد املـــغـــرب. ألــيــس إلــصــاق 
كلمة محتل باملغرب مقدمة للزّج باملنطقة 

في تصعيٍد غير مضمون النتائج؟ 
وكانت مقدمات هــذا االنــحــراف الــذي يمس 
وظائف األمم املتحدة وموقع أمينها العام 
مـــع االرتــــبــــاك الـــــذي واكـــــب تــحــديــد تــاريــخ 
العامة  األمــانــة  فقد طلبت  املنطقة،  زيــارتــه 
من املغرب تحديد موعد  مالئم، فاقترحت 
الرباط شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، 
ــة الــعــامــة، ثـــم غــّيــرتــه  ــانـ ــقـــت عــلــيــه األمـ ووافـ
بدعوى مستجدات طارئة في مواعيد األمني 
الــعــام. وتــعــامــل املــغــرب مــع التأجيل بــروح 
رياضية، ليقترح موعدًا في يناير/ كانون 
بل االقتراح ثم تم التخلي 

ُ
الثاني املاضي، وق

عنه، ليستقّر مزاج األمني العام على مارس/ 
آذار الجاري، علما أن هذا املوعد لم يناسب 
الـــســـادس، لتزامنه مع  املــلــك محمد  أجــنــدة 
زيـــارة عمل رسمية خـــارج املــغــرب، مــا يعد 
عدم احترام لرئيس دولة تعد قوة إقليمية 
ــمـــي في  أســـاســـيـــة، وشــريــكــًا لــلــمــنــتــظــم األمـ
حفظ السالم واألمن واالستقرار في أكثر من 
بؤرة توتر في العالم، ونموذجا في محاربة 
اإلرهــاب والتطرف. لم تأخذ األمانة العامة 
فــي االعــتــبــار ذلـــك، بــل تمسكت باقتراحها، 
ونــفــذ بـــان زيــارتــه مخيمات تــنــدوف وبير 
لــحــلــو، عــلــى أن يــــزور املــغــرب بــعــد تقديمه 
تقريره إلــى مجلس األمـــن، األمــر الــذي رأى 
، بتنسيق بني 

ً
 مـــدبـــرة

ً
فــيــه املــغــرب مـــؤامـــرة

عدد من األطــراف، بغية فرض األمر الواقع، 
واإلجهازعلى مقترح الحكم الذاتي في إطار 
الــربــاط  الـــذي تقدمت بــه  الــســيــادة املغربية 
 جـــديـــًا وواقـــعـــيـــًا وذا مــصــداقــيــة. ومــا 

ً
ــال حــ

يفترض وجود سوء النية، منذ البداية، في 
سلوك بان كي مون عدم قبول نوفمبر 2015 
الجزائر  أن  املحتمل  لــزيــارتــه. ومــن  مــوعــدًا 

ماجد الشيخ

االنتفاضة  أو  الــراهــنــة  الفلسطينية  الهّبة 
السكاكني،  ثــورة  أو  الــفــرديــة،  العمليات  أو 
تسميات ملعنى واحد، يعكس ردودًا مباشرة 
قابلة  إسرائيلية  استراتيجية  غياب  على 
للتحقق. وفـــي املــقــابــل، فــفــي ثــنــايــا املــوقــف 
األمــنــي  التنسيق  واســتــمــرار  الفلسطيني 
ــتــــالل، واملـــوقـــف الــســلــبــي مـــن تلك  مـــع االحــ
الكفاحية،  األدوات  من  وغيرها  العمليات، 
يكمن غياب استراتيجية فلسطينية ثابتة 
عــلــى أهــــداف مـــحـــّددة لـــآن أو لــلــغــد، وهــذا 
الوطنية  القضية  تعيشه  الـــذي  ــأزق  املـ هــو 
الفلسطينية التي لم تعد أولوية األولويات، 
ال للوضع الفلسطيني الداخلي نفسه، عبر 
تحوالت السلطة والحركة الوطنية بعامة، 
وسلسلة عالقاتهما املصلحية والزبائنية، 
الدولي،  أو  اإلقليمي  للوضع  بالنسبة  وال 
املــــشــــغــــولــــني بــــهــــمــــوم وقـــــضـــــايـــــا أخــــــــرى، 
تــشــّكــل لــهــمــا عــنــوانــًا عــريــضــًا ملـــا يختص 
بــواقــع الهيمنة وتــقــاســم الــنــفــوذ، فــي قلب 
»مــســألــة شــرقــيــة« جـــديـــدة، بــاتــت تشّكلها 
وتوليداتها  بتعقيداتها  الــســوريــة،  األزمـــة 

املستمرة واملتواصلة.
هـــــذا فــــي ظــــل مـــــراوحـــــٍة مـــتـــواصـــلـــٍة لـــواقـــع 
بات  الــذي  والجغرافي  السياسي  االنقسام 
الوضع الوطني الفلسطيني برمته، ينحكم 
إليه، ويترّدى في ظله حال السلطة والنظام 
ــتـــالل  الـــســـيـــاســـي، لـــيـــس فــــي مـــواجـــهـــة االحـ
فــحــســب، بــل وفـــي مــواجــهــة الــــذات الوطنية 
ــهـــة مــكــّونــاتــهــا  وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا، فــــي مـــواجـ
املــخــتــلــفــة فــصــائــلــيــًا وفـــئـــويـــًا، حــتــى بــاتــت 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة أبــــرز الــغــائــبــني، فـــي ظل 
الحضور الطاغي لكل املستفيدين من هذه 
ة الــتــي تــتــرّدى، فــي ظلها، 

ّ
الوضعية الــشــاذ

حركة تحّرر وطني، املفترض أنها بلغت سن 
كفاحيٍة،  خبراٍت  ظل  في  السياسي،  الرشد 
جرى تبديدها باجترار األنماط نفسها التي 
أيدي  وعلى  إليها،  وانــحــازت  لها  انحكمت 
الــتــي تعيش  الــقــيــاديــة نفسها  الــشــخــوص 
ــة، وهــــي تــتــصــّدى،  ــ ــــراوحـ شــتــى صـــنـــوف املـ
أو ال تــتــصــّدى، لــقــيــادة وضـــع وطــنــي أكثر 
تجّددها  تــواصــل  جــديــدة،  لــدمــاء  احتياجًا 
ــّرت الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة والــتــجــربــة  ــ كــلــمــا مــ
الكفاحية بــأزمــات جــديــدة، ومــا أكثرها في 
واقٍع من تعقيدات وتشابكات ال حصر لها. 
واالستيطاني  العقائدي  اليمني  كــان  ولئن 
الـــحـــاكـــم قـــد رفــــع مـــن مــنــســوب مــمــاطــالتــه، 
فهو،  املفاوضات،  استحقاقات  من  وتهّربه 
فــي الــنــهــايــة، ســوف يظل يــرتــع فــي املنطقة 
الــتــي لــن تــتــيــح لــه أن يـــقـــّدم، ولـــو فــي الحد 

ــفــــاوضــــات إلـــى  ــا يـــدفـــع ســـبـــل املــ األدنــــــــى، مــ
ــفـــاوضـــات ستبقى  املـ األمــــــام. مـــا يــعــنــي أن 
تفشل قبل أن تبدأ، وحتى انتهاء جوالتها 
ــدة بعد أخـــرى، وهـــذا حــالــهــا، منذ بدء  واحـ
تطبيق اتفاق أوسلو، منذ أكثر من عقدين، 
»سلبية«  عــديــدة،  متغّيرات  خاللهما  مــّرت 
فلسطينيًا و«إيجابية« إسرائيليًا، وهذا ما 
يناسب عمليًا وضع اليمني اإلسرائيلي، في 
السلطة وفي املعارضة، طاملا أن »الستاتيك« 
الــتــفــاوضــي، وبـــنـــاء مــزيــد مـــن الــــجــــدران، ال 
يفسح ألي تــقــدم نحو »حــل الــدولــتــني«، أو 
حــتــى »الـــدولـــة الـــواحـــدة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة«، 
على الــرغــم مــن وجــودهــا أمــرًا واقــعــًا، وذلــك 
جـــّراء رفــض اليمني الــحــاكــم، ومــعــه أغلبية 
ســرائــيــلــيــني، الــقــاطــع لــهــذه الـــدولـــة، وكــل 

ٌ
اإل

البديل  ما في األمــر أن إدارة الصراع باتت 
الواقعي املمكن واملتحقق.

فـــي ظـــل وضــــٍع كـــهـــذا، تــغــيــب اســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــى أجــــنــــدة  ــات مـــــن عــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ الـــــســـــالم واملــ
مــنــذ صعود  اليميني،  االئــتــالف  حــكــومــات 
ــى الــســلــطــة  ــ ــا يــمــثــلــه إلـ ــ ــزب الـــلـــيـــكـــود ومـ ــ حـ
يومها  شــّبــه  فــي وصـــف  السبعينيات،  فــي 
ــــي عــلــى  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ بـــــاالنـــــقـــــالب الـــيـــمـــيـــنـــي الـ
 
ً
حــكــومــات الــوســط ويــســار الـــوســـط، ممثلة
بحزب العمل وائتالفاته التي كانت تتشّكل 
مــنــه، ومـــن بــعــض قـــوى يــســار الـــوســـط، من 
لعب  تفاوضية،  إلــى تسويٍة  تنجّر  أن  دون 
الــعــقــائــدي واالســتــيــطــانــي األدوار  الــيــمــني 
األبـــــرز فـــي إفــشــالــهــا قــبــل أن تـــبـــدأ، إلــــى أن 
أوســلــو، لُيصار  اتفاق  رابــني  أنجز إسحاق 
التفاوض من  إلى »ستاتيك«  العودة  بعده 
جديد، من دون أن تكون هناك استراتيجية 
مآل  أي  وإلــى  ومفهومة،  معلنة  إسرائيلية 

يمكن أن تفضي.
»أوسلو«،  بفعل  الفلسطينيون،  غّيب  وإذ 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم الـــكـــفـــاحـــيـــة، بــثــوابــتــهــا 
املعروفة وبتكتيكاتها املتقلبة واالنقالبية، 
غير  استراتيجية  أي  يفتقدون  بــاتــوا  فقد 
التي  الدولتني«، وهي  بـ »حل  التي تنادي 
أضحت تفتقد مقومات قيام دولة سيادية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، ليس 
بــفــعــل املـــعـــوقـــات والـــوقـــائـــع اإلســرائــيــلــيــة 
املــــــّرة، وكـــذلـــك جـــــّراء االنـــقـــســـام الــســيــاســي 
والجغرافي، كما جّراء الكتل االستيطانية 
ــادرة األراضـــــــــــي، وهـــي  ــ ــــصــ والــــــجــــــدران ومــ
الفتقاد  بــارزًا  معلمًا  باتت  التي  السياسة 
اإلسرائيليني أي سياسٍة جديٍة وحقيقية، 
يمكن أن تقود إلى تسويٍة ممكنة، ترضي 
حقوقهم  بعض  وتمنحهم  الفلسطينيني، 

في أرضهم التاريخية.
)كاتب فلسطيني(    

ينجح في ذلــك. عندها تراجع خطوة إلى 
الــــوراء، واضــطــر إلــى لعب »ورقـــة الهدنة« 
مع واشنطن )واستيعابًا لضغط الرياض( 
عند املواقع التي حققها، أو وقف عندها، 

أو تراجع إليها كل طرف. 
تفاجأ النظام، املزهو بتقدمه تحت الغطاء 
الـــروســـي، بــالــخــطــوة، وخــصــوصــًا عندما 
السوريني مجددًا في شــوارع حمص  رأى 
ــاه وديــــــر الـــــــزور ومــــعــــّرة الــنــعــمــان،  ــمــ وحــ
وغيرها من املدن والقرى، يهتفون »إرحل 
إرحـــل يــا بــشــار«. فــحــاول األســـد ممارسة 
عملية هــروب الــى األمـــام، فأعلن أنــه يريد 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة فـــي منتصف 
ثــم تكلم عــن عزمه  املقبل،  إبــريــل/ نيسان 
على استعادة السيطرة على كل األراضي 
السورية. وفي الحالتني، سارعت موسكو 
إلـــى »ضــربــه عــلــى يــــده«، مــؤكــدة أنــهــا هي 
الــتــركــيــز  املــــــبــــــادرة، وأن  ــة زمـــــــام  ــبـ ــاحـ صـ
ــار. وفـــي  ــ ــنـ ــ ــــالق الـ ــ مـــنـــصـــب عـــلـــى وقـــــف إطـ
املـــقـــابـــل، لـــم تــســتــوعــب املـــعـــارضـــة أهــمــيــة 
الــهــدنــة بــالــنــســبــة لــهــا، وكــــادت أن تضّيع 
أن تعود  املسبقة، قبل  الفرصة بشروطها 
وتتسلح بتطبيق قرار مجلس األمن 2254 

أساسًا للمفاوضات. 
انسحب بــوتــني، بعدما فــرض واقــعــًا على 
الـــرجـــوع  يــصــعــب  جـــنـــيـــف،  ــــي  وفـ األرض. 
عــنــه، أمـــا إيــــران قــائــدة »مــحــور املــمــانــعــة«، 
ــم تـــهـــضـــم قـــــرار  ــ ــ ــة، ولـ ـــدمــ ـــصـ ــبـــت بـ ــيـ فـــأصـ
االنــســحــاب املــفــاجــئ، لكنها اضــطــرت إلى 
إعــــــالن تـــأيـــيـــدهـــا عـــلـــى مـــضـــض. وراحـــــت 

موضوع واحد، هو كيفية انتقال السلطة 
في سورية. وقد سعت طهران إلى توجيه 
ــــى أطـــــــراف االجـــتـــمـــاع  ــالــــة واضــــحــــة إلـ رســ
الــربــاعــي، عــبــر وســائــلــهــا اإلعــالمــيــة التي 
 فيه 

َ
نشرت تصريحًا ملسؤول إيراني، أعلن

 أحمر عند خامنئي«. 
ّ
 بقاء األسد خط

ّ
»أن

يريد املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا 
االســـتـــفـــادة، إلـــى أقــصــى حـــد، مـــن الــتــفــاهــم 
الــحــالــي بــني وزيــــري الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
ــروف،  جـــون كــيــري والـــروســـي ســيــرغــي الفــ
قــبــل حــلــول الــصــيــف املــقــبــل، وقــــرب انــتــهــاء 
والية الرئيس أوباما وبالتالي معه كيري، 
يرافقه ربما احتمال خــروج الفــروف أيضًا 
لذلك،  الــروســيــة.  الدبلوماسية  واجــهــة  مــن 
هو يراهن على إحراز تقدم يعطي العملية 
الجميع  دفــع، تجبر  وقــوة   

ً
ثقال السياسية 

ــــح أن  ــتـــمـــرار فـــي دعــمــهــا. وواضــ عــلــى االسـ
إيـــران تشعر أنــه تــم تهميشها إلــى حــد ما، 
وأنـــهـــا قــلــقــة مـــن أن يــــؤدي اســـتـــمـــرار وقــف 
إطــــالق الـــنـــار إلـــى إحـــبـــاط عــزيــمــة الجيش 
السوري واملليشيات املقاتلة إلى جانبه، من 
لبنانية وعراقية وإيرانية وHفغانية، ومن 
املرحلة  السعودية وتركيا هذه  أن تستغل 
لذلك،  إضافية.  أسلحة  املعارضني  لتزويد 
ال تتوقع، أو ستسعى على األرجح، إلى أال 
، وإن معركة حلب هي 

ً
تستمر الهدنة طويال

التي ستحّدد مصير النظام، وكذلك مصير 
املحور السوري-اإليراني-الحزبلالوي.  

أمـــا تــركــيــا، فــانــطــالقــا مــن أهــمــيــة موقعها 
الـــجـــغـــرافـــي والـــجـــيـــوســـيـــاســـي بــالــنــســبــة 
ــالـــي، أهــمــيــتــهــا  ــتـ ــالـ لــــألزمــــة الــــســــوريــــة، وبـ
والــواليــات  ألوروبـــا  بالنسبة  »األطلسية« 
املــتــحــدة، وبــســبــب تــدفــق الــالجــئــني إليها 
ومنها، فهي أكثر األطراف تعرضًا لضغط 
متصاعد من أكثر من طرف، وتحديدًا من 
روســـيـــا ومـــن قــبــل األكـــــراد الـــذيـــن أعــلــنــوا، 
قــبــل أيــــام، كــيــانــًا فــيــدرالــيــًا عــلــى حــدودهــا. 
وهـــي، فــي الــوقــت نفسه، تلتقي مــع إيــران 
فـــي الـــتـــصـــّدي ملـــواجـــهـــة أي تـــحـــرك كـــردي 
على  وقوفهما  مــن  الــرغــم  على  استقاللي، 
ــر فــي  ــ ــدائـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ طــــرفــــي نـــقـــيـــض مــــن الـ
لــذلــك، فــإن الضغط على الرئيس  ســوريــة. 
التركي، رجب طيب أردوغان، سيتضاعف 

في املرحلة املقبلة.
أمــــا الــنــظــام الــــســــوري، فــيــبــدو أن تــيــاريــن 
ستكون  الهدنة  أن  األول  يــرى  يتنازعانه. 

مؤقتة تمهد للحسم العسكري. ويعتبرها 
الــثــانــي فــرصــة إلطــــالق املـــفـــاوضـــات على 
تحققت  الــتــي  العسكرية  املكاسب  أســـاس 
تــحــويــلــهــا،  إلـــــى  ــعـــي  والـــسـ األرض،  عـــلـــى 
مكاسب سياسية  إلــى  روســيــا،  بمساعدة 
فــي املــفــاوضــات. والتوجه األول هــو أقــرب 
ــه مـــن األفــضــل  ــران الـــتـــي تــعــتــبــر أنــ ــ إلــــى إيــ
ــارات قـــبـــل االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق انـ
األمـــيـــركـــيـــة، بــحــيــث يــصــعــب عــلــى اإلدارة 
ــع الـــجـــديـــد عــلــى  ــ ــواقـ ــ الــــجــــديــــدة تــغــيــيــر الـ

األرض.
في املقابل، تسعى موسكو وواشنطن إلى 
إنــجــاح مــفــاوضــات جــنــيــف، وفـــرض الحل 
ــاراٍت تــتــصــل بـــاإلطـــار  ــبــ ــتــ الـــســـيـــاســـي، العــ
الزمني ملا تبقى من عمر اإلدارة األميركية، 
ــة  ــيـ وبــمــوعــد مــراجــعــة الــعــقــوبــات األوروبـ
واألمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى روســــيــــا فــــي يــونــيــو/ 
ــا ســـيـــوفـــر لــلــرئــيــس  ــ ــل، مـ ــبــ ــقــ ــران املــ ــ ــزيــ ــ حــ
الروسي فرصة الحصول على تنازالٍت من 
االتحاد االوروبي في ما يتعلق بأوكرانيا، 

عالوة على مكاسبه في سورية.
فـــي لـــقـــاء حــصــل فـــي مـــوســـكـــو، قــبــل قـــرار 
االنـــســـحـــاب الــــروســــي، وقــــف أحــــد ممثلي 
ــن »الــحــلــف  ــــوري مــتــكــلــمــًا عــ ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
الـــســـوري- اإليــــرانــــي«، فقاطعه  الـــروســـي- 
الــروس، نافيًا،  الفور أحد املسؤولني  على 
بشكل قاطع، وجود مثل هذا الحلف، وأكد 
أن هدف موسكو تحقيق حل سياسي في 

سورية... ونقطة على السطر.
)كاتب لبناني(  

مــتــبــادل، يــصــوغ أمــزجــة طــرفــني متباينني 
ــّول إلـــــى ســـيـــاســـاٍت  ووجــــدانــــهــــمــــا، بــــل تــــحــ
مدمرة كارثية. سالت دماٌء كثيرة، وهتكت 
أوطــــــــــان وأبــــــيــــــدت تـــــــراثـــــــاٌت نـــتـــيـــجـــة تــلــك 
البشر،   العبثية، ووضعت حركة  الهجمات 
مفزعة  أطنان  تحت  املسلمني،  وخصوصًا 
مـــن آلـــيـــات تــكــنــولــوجــيــا الـــرقـــابـــة. فــرضــت 
من  التقنيات  مئات  واخترعت  التأشيرات، 
التثبت في الهويات، إلى حد اإلذالل أحيانًا. 
ــعــاد تغذيته 

ُ
ــاب هــذا الــذي ت فــي مناخ اإلرهـ

ــًا، إثــــــر هـــجـــمـــات بــــروكــــســــل، مــــــرورًا  ــيــ ــالــ حــ
نــنــســى  أن  دون  ــن  ــ مـ ــــس،  ــاريــ ــ بــ بـــهـــجـــمـــات 
هــجــمــات بــــاردو وســوســة الــتــي استهدفت 
رعايا غربيني، تدعمت تلك الصور النمطية 
عن عالم »اإلسالم«، بعد أن ظننا أن الربيع 
 
ً
فرصة واملسلمني  الــعــرب  سيمنح  الــعــربــي 

، لتعديل تلك الصورة القاتمة. فنحن، 
ً
نادرة

بفضل هــذا الربيع، نستوي بشرًا يستحق 
قيمه،  الكون  تشارك   ،

ً
أمـــة وننهض  الحرية 

وتمحو كل االستثناءات التي أقصتها من 
متحفًا  نعد  لــم  الحديثة.  اإلنسانية  ــر  دوائـ
لــلــمــشــني مــــن تــــاريــــخ الـــبـــشـــر فـــحـــســـب، بــل 
 
ّ
هـــا نــحــن نــســبــي الــنــســاء ونــحــتــطــب ونــجــز

ر التفاؤل بربيعنا، تحت 
ّ

الرؤوس... لقد تبخ
مفاعيل اإلرهاب هذا. بقطع النظر عن ردود 
الفعل السياسية والعسكرية املباشرة التي 
تــتــلــو كـــل تــلــك الــهــجــمــات، والـــتـــي تتخذها 
بعض تلك الدول الضحية مبّررات أو ذرائع 
لــلــتــدخــل الـــعـــســـكـــري، وتــصــفــيــة حــســابــات 
مــرة، زالت  أكثر من  تاريخية، عبرت عنها، 
اللسان الفصيحة والبليغة  لبعض الساسة 
الغربيني، فإننا ال نستطيع االدعــاء مطلقًا 
أن هـــؤالء »ليسوا مــنــا«. ربــمــا نستطيع أن 
األلسنة  تتسابق  وأن  أعــمــالــهــم،  مــن  نــتــبــرأ 
الخشبية لبعضنا، حني تعلن »أن أعمالهم 
املشينة ال تلزمنا«. ولكن، ال نستطيع، في 
الــحــاالت، أن ننكر أنهم مــن »إنتاجنا«،  كــل 
ــأوا فــــي الـــغـــرب.  ــد نــــشــ ــوا قــ ــانــ حـــتـــى ولـــــو كــ
يقتضي هذا االعتراف أن نخفف من نشوة 
ــتـــي تــنــتــابــنــا، حــيــنــمــا نـــهـــرول  الـــســـلـــوان الـ
تلك  وراء  الظاملة  أن سياساتهم  تــذّكــر  إلــى 
ــاب،  الــبــشــاعــات، وأنــهــم وراء صــنــاعــة اإلرهــ

ــذا الــتــأجــيــل،  ــًا أخــــرى كــانــت وراء هـ ــرافـ وأطـ
ــرة الــــخــــضــــراء الــتــي  ــيـ ــاء ذكــــــرى املـــسـ ــيـ ــإحـ فـ
الجنوبية  أقــالــيــمــه  فيها  املــغــرب  اســتــرجــع 
عـــام 1975، يـــوافـــق الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر، 
أن االحتفال بالذكرى األربعني  وخصوصًا 
امللك  وّجــهــه  مباشر  بخطاب  تمّيز  للحدث 
مــحــمــد الـــســـادس، مــن الــعــيــون، كــبــرى مــدن 
الـــصـــحـــراء، وبــــاإلعــــالن عـــن إطــــالق نــمــوذج 
تنموي في جهة الصحراء، رصد له حوالي 

8 مليارات دوالر.
ومنذ أدلى بان كي مون بتصريحه الجارح 
واملــســتــفــز لــلــمــغــاربــة، تـــســـارعـــت األحـــــداث 
بوتيرٍة لم تكن متوقعة، حيث عقد البرملان 
فيها  انــتــصــرت  استثنائية،  دورة  املــغــربــي 
كـــل الــكــتــل واملـــجـــمـــوعـــات ملـــوقـــف اإلجـــمـــاع 
والــوحــدة وتــعــزيــز الجبهة الــداخــلــيــة. وفي 
مشهٍد غير مألوف، أدت األغلبية واملعارضة 
النشيد الوطني املغربي، فال يمني وال يسار 
وال وسط وال محافظني، عندما يتعلق األمر 
 
ً
بالقضية األولــــى لــلــمــغــاربــة. وكــانــت الفــتــة
مــخــاطــبــة رئــيــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة، عبد 
االله بنكيران، بان كي مون، »األجدر بالسيد 
األمني العام لألمم املتحدة أن يقّدر مخاطر 
ــرار الـــتـــي تــحــيــط  ــقــ ــتــ اإلرهـــــــــاب وعــــــدم االســ
باملنطقة، وأن يعترف، كما الدول العظمى، 
بالنموذج الديمقراطي والفريد الذي يشكله 
املغرب، والذي يعتبر مثااًل يحتذى به، بما 
ــزاوج بـــني األمــــن واالســتــقــرار  ــ يــحــقــقــه مـــن تـ
وتــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق اإلنــســان، 
الوهمية ومنطق  الكيانات  عوض تشجيع 
التجزيء الذي ال يمكن أن يؤدي سوى إلى 
مزيد من عدم االستقرار«. وعوض التفكير 
فـــي رد االعـــتـــبـــار وتــقــديــم اعـــتـــذار للشعب 
املــغــربــي، عــمــد األمـــني الــعــام لــألمــم املتحدة 
بل  وتــبــريــرهــا،  بتصريحاته  التمسك  إلـــى 
وصـــل بـــه عـــنـــاده إلـــى حـــد االعـــتـــراض على 
مــشــاركــة وزراء فــي الــحــكــومــة املــغــربــيــة في 
املسيرة املليونية التي نظمت ضده، وكأنه 
وصي على سيادة املغرب، ونسي أن الوزراء 
مــواطــنــون أوال وقــبــل كــل شـــيء. وأمــــام هذا 
الـــســـلـــوك غــيــر املـــفـــهـــوم، انــتــقــلــت الــحــكــومــة 
املــغــربــيــة مــن لــغــة الــتــنــديــد إلـــى التصعيد، 
باتخاذ إجـــراءات وخــطــوات، منها تقليص 
موظفي بعثة »املينورسو« ووقف مساهمة 
املــغــرب التطوعية فــي هــذه اآللــيــة األممية، 
الــعــســكــري التابع  وإغــــالق مكتب االتــصــال 
لها في مدينة الداخلة، وبحث صيغ سحب 
وحداته العسكرية املشاركة في مهام حفظ 

السالم واألمن في العالم.
ويعتبر رد الفعل املغربي، رسميًا وشعبيًا، 
ــة ملـــقـــتـــضـــيـــات الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــرجـ تـ
واملــصــالــح الــحــيــويــة لــلــبــالد، ورســـالـــة إلــى 
أكــثــر مــن جــهــة، فــي مقدمتها األمـــني الــعــام 
آلــيــة لترسيخ  الــتــي تعتبر  املــتــحــدة  لــألمــم 
السالم واألمن واالستقرار، وليس منظومة 
تتبدد،  لــم  إيديولوجية  هــواجــس  تحّركها 
ــاردة،  ــبــ عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــفـــوت الـــحـــرب الــ

معظمها  تبث  التي  التلفزيونية  قنواتها 
ــن »إعـــــــــادة انــتــشــار  ــان، تــتــكــلــم عــ ــنـ ــبـ ــن لـ مــ

للقوات الروسية، وليس انسحابًا«.  
فماذا بعد قرار االنسحاب، وهل سيتكّيف 
»مــحــور املــمــانــعــة« مــع ســيــاســة »القيصر 
الروسي« الذي سيلتقي الشهر املقبل ملك 

السعودية سلمان بن عبد العزيز؟ 
ســـتـــحـــاول إيـــــــران، ومــعــهــا حــــزب الـــلـــه، في 
التفاوض  مع  وبالتزامن  املقبلة،  األسابيع 
 أبـــعـــاد قــــرار بــوتــني، 

َ
فـــي جــنــيــف، اكـــتـــشـــاف

انــطــالقــًا مـــن الـــتـــطـــورات الــتــي ســَيــشــهــدهــا 
املـــيـــدان الـــســـوري، فــهــي تــخــشــى أن تتمّكن 
املعارضة السورية من استغالل االنسحاب 
خسَرته  ما  الستعادة  الــروســي،  العسكري 
منذ سبتمبر/ أيلول املاضي، وهذا في حال 
 خطة بوتني فشلت، أو 

ّ
حصوله سيعني أن

ُيشاع،  لم يحصل، كما  أنــه، على ما يبدو، 
ــعـــدم الــســمــاح  عـــلـــى ضـــمـــانـــاٍت أمـــيـــركـــيـــة بـ
للمعارضة من االستفادة من الهدنة. أّما في 
حال بقَيت الجبهات على حالها، فسيؤشر 
 قرار بوتني منّسق دولّيًا، 

ّ
هذا األمر إلى أن

 السياسي.
ّ

من أجل دعم خيار الحل
أمــا األمــر اآلخــر واألهــم الــذي تريد طهران 
لم يساوم على   بوتني 

ّ
أن التأّكد منه فهو 

مـــوضـــوع بــقــاء األســــد فـــي الــســلــطــة خــالل 
 

َ
»الحوار الرباعي« غير املعلن، والذي سبق
ــات الــحــالــيــة فـــي جــنــيــف،  ــفـــاوضـ جـــولـــة املـ
وضم روسيا وأميركا والسعودية وتركيا 
ــم مــــن خـــــالف بـــوتـــني مــعــهــا(،  ــرغــ )عـــلـــى الــ
رّكز حول 

َ
إيــران، والــذي ت واستبعدت منه 

ذلـــك أن الــصــنــاعــات تــبــور حــني ال تــجــد من 
يقبل عليها. ستكون إحدى أمارات الساعة 
لو وجدت صناعة اإلرهــاب، حتى ولو ثبت 
أنهم من كانوا وراءها، أتباعا  من اإلسبان 
أو الصينيني أو حتى البرازيليني،  باألعداد 
الـــتـــي تــتــكــاثــر فــيــه خـــاليـــاهـــم الــنــائــمــة بني 
في  اإلرهابية  الجماعات  تشّكل  ظهرانينا. 
كل الحاالت اليد العاملة الغبية ألعمال القتل 
تلك، وهي بذلك تخدم أجنداٍت موضوعية 
لصناعة اإلســالمــوفــوبــيــا، فــفــي جــل الـــدول 
ى صندوق 

ّ
ــاب  يغذ التي استهدفها  اإلرهـ

االنتخابات من منسوب الكراهية املتنامي 
تجاه العرب واملسلمني عمومًا، بل رأينا أن 
الناخبني، حتى في دول عربية أو إسالمية، 
يــصــبــحــون أكـــثـــر ريـــبـــة مـــن بــعــض فــصــائــل 
السالم السياسي املعتدل. كان اإلرهــاب من 
أســبــاب إخــــراج حــركــة الــنــهــضــة مــن الحكم 
في تونس، ومعاقبتها فيما بعد انتخابيا. 
ع 

ّ
ينثر اإلرهـــاب رعبه أينما حــل، لكنه يــوز

هدايا ثمينة على اليمني األوروبـــي وهــواة 
املغامرات القاتلة من سياسيني ال يختلفون 
عــن »رامــبــو«، بطل أفــالم الــرعــب األميركية، 
ألعاب  فيها  بما  السينما،  تتواني  حيث ال 
واملسلم  العربي  عن جعل  القاتلة،  الفيديو 
طــريــدة حـــالاًل. يجيب اإلرهـــاب عــن الــســؤال 
الــذي طــرح، على الرغم من دهائه ذات يوم 
ــاذا يــكــرهــونــنــا؟«. ولـــكـــن، عــلــى طريقته  ــ »ملـ

الخاصة: املزيد من القتل.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

وكأن عيون بان كي مون تتطلع إلى تغيير 
الـــواقـــع والـــوقـــائـــع عــلــى األرض، والــتــأثــيــر 
عــلــى مــســار أي  مــفــاوضــاٍت فــي املستقبل، 
الــجــزائــر وجبهة  الكفة لصالح  يــرّجــح  بما 
الــبــولــيــســاريــو، ثــم تــطــويــق مــقــتــرح الحكم 
الذاتي، بتضييق الخناق أمميًا ودوليًا على 
املغرب. وسيحمل تماسك الجبهة الداخلية 
للمغرب، ووجود حالة من اإلجماع الوطني 
الــتــي تعد  الــصــحــراء املغربية  حــول قضية 
قـــضـــيـــة شـــعـــب ومـــجـــتـــمـــع بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــه 
املــغــرب على استعمال  وأطــيــافــه، سيحمل  
املشروعة  حقوقه  عــن  للدفاع  الوسائل  كــل 
األمم  عليه  ملا ستستقر  تبعا  والتاريخية، 
املتحدة في تعاطيها مع قضية الصحراء. 
كــمــا أن تــمــتــع مـــدن الــصــحــراء بــاالســتــقــرار 
أعلى نسبة مشاركة  واألمـــن، حيث تسجل 
فــي االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة، يـــدل داللــة 
صريحة على أن الصحراويني الوحدويني، 
ويــشــكــلــون األغـــلـــبـــيـــة، هـــم املــمــثــل الــفــعــلــي 
والحقيقي لسكان الصحراء، وليس جبهة 
الــبــولــيــســاريــو الـــتـــي تــخــشــى مـــن إحــصــاء 
ســكــان املــخــيــمــات، ومــــن تــقــّصــي الــحــقــائــق 
بشأن مصير املساعدات اإلنسانية املوجهة 
إلــــى ســكــان املــخــيــمــات املــحــتــجــزيــن بشكل 
غــيــر قـــانـــونـــي، وفــــي خـــــرٍق ســـافـــر لــحــقــوق 
ــدن الــصــحــراء  ــى أن مــ ــة إلــ ــافـ ــان، إضـ ــســ اإلنــ
ــة، وثـــــــورة تــنــمــويــة  ــلـ ــامـ تــعــيــش نــهــضــة شـ
جـــذريـــة فـــي ظـــل تــنــزيــل مـــشـــروع الــجــهــويــة 
املــتــقــدمــة الــتــي انـــخـــرط فــيــهــا املـــغـــرب، منذ 
االنتخابات الجماعية في أكتوبر/ تشرين 
األول املــاضــي، وذلــك في أفــق تنزيل الحكم 
الذاتي خيارًا مستقبليًا، علما أن الجهوية 
املتقدمة تعتبر بمثابة تمرين في الحكامة 
وتوفير  ذاتــه،  لتأهيل  الترابيني،  والتدبير 
شروط تطبيق مقترح الحكم الذاتي بتواز 

مع، وباملراهنة على، كل ما سبق. 
وأخــــذًا فــي االعــتــبــار عـــدم مـــجـــاراة عـــدد من 
ــان كـــي مـــون،  ــقـــوى الــعــظــمــى تــصــرفــات بــ الـ
وجديدها تأكيد وزير الخارجية األميركي، 
جــــون كـــيـــري، لــلــمــلــك مــحــمــد الــــســــادس، في 
مــكــاملــة هــاتــفــيــة بــيــنــهــمــا، يــــوم 23 مــــارس/ 
آذار الجاري، أن املوقف األميركي لم يتغّير 
بخصوص القضّية، وهو يندرج في اإلطار 
الذي حّدده، بشكل مشترك، العاهل املغربي 
ــي نــوفــمــبــر/  والــــرئــــيــــس بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، فــ
تشرين الثاني 2013 في واشنطن. ولطمأنة 
ــيـــري لــلــمــلــك أن  ــح الــــوزيــــر كـ ــ املــــغــــرب، أوضــ
ــربـــاط سيستمر  الـــحـــوار بــني واشــنــطــن والـ
ــــاس،  ــذا األســ ــ ــل، عـــلـــى هـ ــتـــوصـ حـــتـــى يـــتـــم الـ
اإلقليمي.  الــنــزاع  لــهــذا  نهائية  إلــى تسوية 
وخــصــوصــًا أن على األمـــم املــتــحــدة اعتماد 
لــلــتــطــبــيــق وتــبــنــيــه، ال أن تبقى  حـــل قـــابـــل 
على  الفضفاضة،  األممية  املــبــادئ  سجينة 
قانونية، وخصوصًا  آليات  أنها  من  الرغم 
أن  الحقيقي يحب  التفاوض  أن  أدركــنــا  إذا 
يــكــون بــني املــغــرب والــجــزائــر الــتــي انــخــرط 
مـــســـؤولـــون فـــيـــهـــا، وإعـــالمـــهـــا مــــن أقـــصـــاه 
إلــى أقــصــاه، فــي حــرب نفسية ضــد املغرب، 
ولــــم تـــتـــردد مــخــتــلــف الــصــحــف والـــقـــنـــوات 
واملــــواقــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة هـــنـــاك فـــي تــوجــيــه 
ــى للشعب  ــ ــ ضــربــاتــهــا ضـــد الــقــضــيــة األولـ
املغربي، ووصل األمر إلى حد التهّجم على 
شــخــص املـــلـــك. كــمــا أن الــجــزائــر كــثــفــت من 
حــمــالت الــتــشــويــه والــتــضــلــيــل والــتــحــريــف، 
لجبهة  للدعاية  مكوناتها  كــل  واستنفرت 
بـــولـــيـــســـاريـــو، ونـــشـــر األخــــبــــار املــنــاهــضــة 
للمغرب. وفي املقابل، تخصيص مساحات 
إخبارية واسعة ألنشطة قادة »بوليساريو« 

واألجانب املتعاطفني معهم. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

بوتين ومأزق محور »الممانعة«

اإلرهاب يغّذي اإلسالموفوبيا مجددًا

تصّدع الثقة بين المغرب واألمم المتحدة

ال استراتيجية فلسطينية

تريد طهران التأّكد 
منه فهو أّن بوتين 

لم يساوم على 
موضوع بقاء األسد

يوزّع اإلرهاب 
هدايا ثمينة على 

اليمين األوروبي 

الرد المغربي، رسميًا 
وشعبيًا، على بان 
كي مون يترجم 

مقتضيات السيادة

آراء

ميشيل كيلو

أرسلها  التي  للقوات  الحقيقية  باملهمة  بــوتــن،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس  اعــتــرف 
إلــى ســوريــة، ونفى مــا كــان قــد قــّدمــه فــي املــاضــي مــن أقـــوال متعارضة حــول تدخله 
العسكري، ووضع حّدًا لتخميناٍت مفعمٍة بالتخبط، تكاثرت بعد إصدار أمره إلى وزير 
القوات الروسية« إلى بالدها، وقوله، ما ملخصه،  بـ »إعــادة القسم األكبر من  دفاعه 
النار ودعم  إن مهمة قواته املتبقية في سورية ستقتصر على مراقبة وقــف إطــالق 
العملية السياسية، وهما مهمتان تحظيان بتأييد روسي، وصارتا ممكنتن، بسبب 
ما أحدثه تدخله العسكري من تبّدل في ميزان القوى لصالح النظام، من جهة، والتكلفة 
يــبــّررهــا، بعد  لــم يعد هناك مــا  التي  الكثيف  الــجــوي  القصف  املرتفعة لحملة  املــاديــة 
أن  التالي: بعد  النحو  الكالم على  قــراءة هــذا  أخــرى. تمكن  تحقيق هدفها، من جهة 
الجيش  وهــي  النظام،  تهدد  كانت  التي  الجهة  القوى ضد  التحول في ميزان  حققنا 
الحر وفصائله، تحولت مهمتنا، وصــارت املحافطة على الوضع الذي أنتجناه، وهذا 
ممكن اليوم بواسطة القوة العسكرية التي سنتركها في سورية، وستواصل القتال 
إلى جانب النظام األسدي، حفاظًا على تفوقه النسبي الذي تكفلنا بتحقيقه لصالحه، 
ويجب اعتماده أرضية يبني عليها الحل السياسي املطلوب، انطالقًا من تعزيز مواقع 
املعضلة  لم يتغير موقف روسيا تجاه  السالم.  النظام في مفاوضات جنيف حول 
السورية، على العكس مما روجه فهٌم شاع، بعد قرار تخفيض عدد الطائرات الروسية 
في سورية، ذهبت تفسيراته مذاهب متناقضة، فادعى قسم منه أن روسيا هزمت، 
وفّرت من املعركة، لتنجو من فخ نصب لها بعد فخ أفغانستان األول، بالهزيمة املهينة 
آخــر عن إعجابه  أعــرب قسم  بينما  السوفييتي.  التي ترتبت عليه، وأودت باالتحاد 
نته من دخول سورية، والخروج منها في الوقت 

ّ
بمهارات بوتن االستراتيجية التي مك

الذي اختاره، ويفسر عنصر املفاجأة عند الدخول واألمان عند الخروج، والنجاة من 
األفخاخ التي نصبت له، بل وفرض إرادته على األميركين وغيرهم. هل أنجز بوتن في 
نه من الدخول 

ّ
سورية مهام كانت أميركا ترفض أم تريد تحقيقها؟ وهل كانت لتمك

إلى سورية والبقاء فيها، وليس االنسحاب، لو لم يكن دوره فيها جزءًا من تفاهم على 
وبتتابع حثيث، عبر  أخــرى،  بعد   

ً
تتلمسه، خطوة ُيــراعــي مصالحها،  حل سياسي، 

وزير خارجيتها، جون كيري، الذي ال يكاد يغادر الطائرة راجعًا من موسكو، حتى 
يعود إليها، تنفيذًا لتفاهٍم نلمس مرتسماته العملية في مفاوضاته هناك، حيث يعالج 
الصعوبات الكثيرة جدًا وامللحوظة، التي يواجهها مبعوث األمم املتحدة، دي ميستورا، 
واملجتمع الدولي، في جهودهما لتجاوز ما يضعه النظام األسدي من عقباٍت متنوعٍة 
وكأداء أمام تطبيق قراراٍت دولية عديدة، يعني تطبيقها االستجابة ملطالب السورين، 
بإزاحة كابوس األسدية عن صدورهم، ونقلهم إلى نظام ديمقراطي، أعلنوا، طوال أعوام 

الثورة الخمسة، تصميمهم على بلوغه، مهما تطلب من تضحيات؟
في  العسكري  الحر، وقلصت وجودها  الجيش  أوقفت موسكو هجماتها ضد  هل 
السياسي  الحل  بشأن  واشنطن  مــع  تفاهمها  كــان سقوط  ذلــك  بديل  ســوريــة، ألن 
السوري، ووقوعها في فخ خطير اجتياز خط أميركي أحمر، أعلن عن وجوده وزير 
خارجية واشنطن في حديثه عن »خطة ب » تتم دراستها، واستعداد السعودية وبلدان 
عربية أخرى إلرسال قوات برية من أجل القتال في سورية، بينما أدت خطوتها إلى 
اإلبقاء على تفاهمها مع واشنطن، وتمتعها بالهيمنة على جزء من سورية وشاطئ 
بناه  مــا  تدمر  قــد  وعسكرية،  سياسية  معنوية،  نكسة  وتجنب  الشرقي،  املتوسط 
بوتن، بجهد جهيد من مكانة لدى شعٍب يعاني األمّرين اقتصاديًا، تحاول »داعش« 

اختراقه وتوجيه ضرباتها إلى مدنه، وقتل مواطناته ومواطنيه وإرهابهم. 
لم ينسحب بوتن من سورية، بل قلص وجود جيشه فيها، وأبقاه في حدود تقبلها 
أمــيــركــا، ســـواء فــي مــا يتعلق بــمــوازيــن الــقــوى معها، أم بــتــرك بــاب الــحــل السياسي 
مفتوحا، لسورية وما وراءها من بلدان ودول. ولو فعل غير ذلك، لكان ربما ارتكب 

غلطة فادحة الثمن، ويصعب تصحيحها.

معن البياري

املسرحي  لــإبــداع  الشارقة  جائزة  أخــيــرًا،  السليطي،  غانم  القطري،  النجم  ُمنح 
التي صارت  الجائزة  العربي، وانضّم بذلك إلى أسماَء المعٍة، تم تكريمها بهذه 
تــحــوز احــتــرامــًا واعــتــبــارًا ظــاهــرْيــن، سعد أردش ويــوســف العاني ودريـــد لحام 
الله  العبد  الفرج وسعاد  وثرّيا جبران وسعد  أيــوب  األشقر وسميحة  ونضال 
ه 

ّ
وعــبــد الــحــســن عــبــد الــرضــا. ولــيــس هـــذا الــتــقــديــر األول عــربــيــًا الـــذي يستحق

الفنان، املمثل والكاتب واملخرج، السليطي، فقد تم تكريمه في مهرجان دمشق 
املسرحي، وحاز جائزة أحسن ممثل عن أحد أعماله في مهرجان قرطاج، كما 
الجديد،  تقديره  أن  غير  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  قــادة  مــن  تكريمًا  نــال 
، لها قيمتها 

ً
باختياره الشخصية املسرحية العربية لعام 2016، ُيحسب التفاتة

الفائز، بحسب  اختيار  إليهم  يوكل  املسرح  أهــل  بـــارزٍة من  نخبٍة  الخاصة، من 
أعراف هذه الجائزة التي انطلقت في العام 2007، برعايٍة ودعٍم من حاكم الشارقة 

الشيخ سلطان القاسمي.
جمل مــا أعطى غانم السليطي ومــا أبــدع، 

ُ
الــوســع إيــجــاز إحــاطــٍة ت وإذ ليس فــي 

منذ بدء صعوده الفني، في العام 1986، في مسرحية »عنتر وأبلة«، بعد أعماٍل 
مسرحيٍة وتلفزيونيٍة وإذاعيٍة غير قليلٍة سبقت تلك االنطالقة، فإن أهم ما يمكن 
ن، إلى حدٍّ ظاهر، من إمساك 

ّ
التأشير إليه، في سيرة هذا الفنان املتعّدد، أنه تمك

البهجة  الفنية، بن إحداث  املعادلة بن اإلمتاع والجدّية، بن اإلضحاك والرسالة 
قيمٍة أخالقيٍة  التلفزيوني وإيصال مضموٍن ذي  املسلسل  أو في  املسرح  على 
السليطي أحــد فناني منطقة  ُيــقــال، أيضًا، إن غانم  أن  املــقــدور  وإنسانية. وفــي 
الخليج العربي الباهرين، في أدائه وتمثيله. ولذلك، يعد نجمًا جماهيريًا، وفنانًا 
مقتدرًا، وإذا كان قد تنّوع في أدواره، وذهب إلى امليلودراما أحيانًا، إال أن لونه 
كوميديانًا يبقى األوضح في سيرته الفنية العريضة، والتي تشتمل على أكثر 
 مسرحيًا، زادت عروض بعضها على املائة في قطر وغير بلد 

ً
من عشرين عمال

التلفزيونية. وإلى  عربي، باإلضافة إلى عشرات املسلسالت واألعمال والبرامج 
العرب في »املسرح  الفنانن  أملــع  السليطي من  أن  الزعم  األمــر، ال تزّيد في  هــذا 
ــاءٍة ودرس،  الــســيــاســي«، ولــم تنل تجربته فــي هــذا األمـــر مــا تستحقه مــن إضــ
 ،

ً
أن مضامن جريئة أيضًا،  البال  عرف. وفي 

ُ
ت أن  عرف عربيًا كما ينبغي 

ُ
ت فلم 

 وخياراٍت سياسيٍة، 
ً
 له، انتقدت أحواال

ٌ
 جدًا، اشتملت عليها أعمال

ً
وأحيانًا جريئة

وأوضاعًا اجتماعية في بلده قطر، وفي منطقة الخليج. 
 التكريم العربي الجديد الذي حازه غانم السليطي يكون مناسبة متجّددة 

ّ
ولعل

لاللتفات إلى تجربته، بالنقد والتحليل، وباملوضوعية الالزمة دائمًا، في دراسة 
أعماٍل  عــرب« و«عنتر و11 سبتمبر«، وغيرهما من  يا  و«أمــجــاد  »هالو غالف« 
مسرحية، وازت بن الجماهيرية واإلتقان إلى حدٍّ ظاهر، ذلك أن الكوميديا في 
 وكاتبًا ومخرجًا، ال تستغرق في الهزل والسخرية 

ً
مسرح غانم السليطي، ممثال

فرجٍة  في  املشاهد،  تشّد  وإنما  إياها،  الكالمية  البهلوانّيات  وفــي  اتفق،  كيفما 
الخليجي،  وبــالــحــال  املحلي،  بــالــراهــن  ق 

ّ
يتعل مضموٍن  إلــى  وممتعة،  مضحكٍة 

 بحرية 
ّ

وبالوضع العربي، وغالبًا من دون اعتباٍر لقيود سياسية ولحساباٍت تخل
الفنان  الناقم والساخط غالبًا، وما أكثر ما يجدها  الفنان في تعبيره عن رأيــه، 
العربي، ومنه الخليجي، من أسباٍب لذلك، وقد حافظ غانم السليطي على وفائه 
 في 

ً
لخياره هذا، والنحيازه إلى الحرية. وقد المس، بشجاعٍة، قضايا اجتماعية

الخليج، في أعماله التلفزيونية، ومنها »سوالف الدنيا« و«فايز التوش« و«عرس 
الفريج« و«الناس بيزات«، وغيرها من مسلسالٍت باقيٍة في ذاكــرة أهل الخليج، 
محطات  عــمــوم  وفــي  فيها،  دائــمــًا،   ،

َّ
دل وقــد  لبعضها.  منتجًا  السليطي  وكـــان 

حضوره الفني العريض، على طموحه الواسع، وعلى تجّدده. ولهذا كله وغيره، 
جاء مفرحًا لجمهوره تكريُمه العربي الجديد، فنانًا كبيرًا مجّدًا. 

محمد أبو رمان

 أخــرى للواقع، تنقلنا أمــام ما قد يغيب عن النقاشات 
ً
أنجز روائــيــون عــرب قـــراءة

النفسية واملجتمعية، وما حدث فيها  العوالم  الدبلوماسية والصور اإلعالمية، إلى 
من تحوالٍت خطرة ومرعبة. هي قــراءة سوداوية، لكنها صادقة وصادمة ملا نمر 
ها تفتقد وتفتقر ألفق الخروج من األزمات الراهنة، 

ّ
به اليوم، لكن أخطر ما فيها أن

ليس  الغائب  األفــق  هــذا  وربــمــا  املستقبل،  نحو  الواقعية  الــســوداويــة  فــي  وتمضي 
جريرة الرواة، بل هو ما ينطق به الواقع، ما يجعل من القلق الحالي ليس عابرًا، بل 

مسكونًا بمسار يتدحرج دومًا نحو ما هو أسوأ.
من الروايات املثيرة واملهمة رواية »فرانكشتاين في بغداد« للعراقي حمد السعداوي 
العراق،  الراهنة في  الحالة  العربية(. وهي تتحدث عن  )حصلت على جائزة بوكر 
يقتات  الــذي  الغريب  املسخ  )الكائن  فرانكشتاين  فكرة  إنتاج  أو  استنساخ  وتعيد 
على الدماء(، لتطبيقها على الحالة االجتماعية اليوم، خصوصًا املليشيات املتقاتلة 
على الهوية، والتي تنمو وتترعرع في الفوضى وانعدام األمن واإلحباط. ومن تلك 
الــروايــات، أيضا، روايــة العراقي علي بــدر »الــكــافــرة«، عن امــرأة تعيش في ظروف 
مع  انتحاريتن  عمليتن  ووالــدهــا  زوجــهــا  وينفذ  قــهــريــة،  واجتماعية  اقتصادية 
الوصول  املتطّرفة، ثم  الجماعات  الحياة في ظل  الرواية  جماعة متشددة. وتتناول 
، لكن الرواية تتركنا مع أشباح األوطان العالقة فينا، حتى 

ً
إلى الهجرة بوصفها حال
في بالد الهجرة الجميلة! 

»املوت عمل شاق«، رواية السوري خالد خليفة الذي كتب سابقًا »مديح الكراهية« 
)تحدثت عن تجربة الصراع بن النظام واإلخوان املسلمن في الثمانينيات(، بينما 
التي ليس  الداخلية في سورية، وتأثيراتها  في روايته الجديدة يتطرق إلى الحرب 
من السهل رصدها سياسيًا وإعالميًا واقتصاديًا على اإلنسان والثقافة واملجتمع 
والعالقات بن البشر. وترصد العقل الباطن ألبطال الرواية، والتدمير األخطر الذي 

حدث في املجتمع عبر العقود املاضية، وهو تدمير األخالق واملظلة القيمية.
الرواية املرعبة بحق هي للجزائري واسيني األعرج، »2084؛ حكاية العربي األخير«، 
بطلها آدم عالم فيزياء نووية عربي في الواليات املتحدة، محجوز في قلعة أميركية 
في صحراء الربع الخالي، في العام 2084، ويحمل الجنسية األميركية. بينما تتحدث 
الرواية عن الشعوب واملجتمعات العربية في مرحلة ما بعد النفط التي عادت إلى حالة 
القبائل البدائية، وهناك منظمة دولية معنية بالعرب اسمها »منظمة الدفاع عن حقوق 
األجناس اآليلة للزوال«، وفي مقدمتهم العرب طبعًا! تتحدث الرواية، عمليًا، عن نبوءة 
مرعبة، من وحي التطورات الجارية في العالم العربي، وهي انقراض العرب سياسيًا 
وحضاريًا وثقافيًا. وتستلهم مصطلحات ورموزًا من رواية جورج أورويل الشهيرة 
ه في العام 2084، سيكون قد مّر على عنوان تاريخ رواية أورويل 

ّ
»1984«، باعتبار أن

عن األخ األكبر مائة عام. تستنبط الرواية أحداثها وتطوراتها من مسارات راهنٍة في 
العالم العربي؛ انهيار الدولة القطرية، وتحّول املجتمعات نحو صراع طائفي وعرقي 
البدائية والقبلية، والتصارع على  إلى  وديني، ينتهي بها إلى حــروب داخليٍة وعــودٍة 
األميركي- التحالف  اإليراني-الروسي-الصيني ملواجهة  املحور  األولية؛ نمو  املصادر 

ل الشكل 
ّ
األوروبــي؛ وجود إسرائيل قوة مهيمنة في املنطقة؛ بروز التنظيم الذي يمث

الجديد لإرهاب بعد نهاية »داعـــش«، وهو تنظيم عاملي على درجــة أكبر من الذكاء 
الحروب  بسبب  العرب  ومــوت مالين  النفط  والتخطيط؛ نضوب  والفعالية  والتعقيد 
الداخلية والجوع والتناحر؛ بروز االتجاه الفاشي في الغرب، نتيجة الصراع مع التنظيم، 
له في الرواية »ليتيل بــراذر«- األخ األصغر، في محاكاة ملفهوم األخ األكبر عند 

ّ
ويمث

جورج أورويل الذي يضع شعار »العربي الجيد هو العربي املّيت«، على جدار القلعة.
بة في شخصيات الرواية، وبعض أحداثها وحيثياتها. لكّن 

ّ
ثّمة غموض وحالة مرك

تلك التناقضات تعطي الرواية جمالية أكثر. فمن قال إّن التناقضات واملفارقات غير 
موجودة في الواقع؟ وربما نجد هذه السمة في شخصية آدم نفسه بطل الرواية 
 ذلك يعكس حجم التناقضات الهائلة في أوضاعنا ومجتمعاتنا اليوم.

ّ
العربي، ولعل

لماذا قلّص بوتين عسكره؟ غانم السليطي... تكريم مستحق

بحث عن أفق غائب
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عبثــا تحــاول حروفــي وفــاء الشــيخ أحمــد ياســن، 
زعيــم ومؤســس حركــة حمــاس، شــيئا مــن حقوقــه 
فــي الذكــرى الثانية عشــرة الستشــهاده فجرًا، عقب 
حــي  فــي  اإلســامي  املجمــع  مســجد  مــن  خروجــه 
الصبــرة جنــوب مدينــة غــزة، الســيما بعــد ركودهــا 
بعــض الوقــت، لكــن روح الشــيخ الحاضــرة دومــا فــي 
وجدان الفلسطينين بعثت الحياة مجددًا في مدادي، 
فأبصــرت الســطور التاليــة النــور، مســتمدة وقودهــا 
 خير من 

ً
مــن شــعار الشــيخ الراحــل، أن توقــد شــمعة

أن تلعــن الظــام ألــف مــرة. إذ تأتي ذكرى استشــهاد 
واقــع فلســطيني معقــد، وحصــار  ظــل  فــي  الشــيخ 
أطبــق علــى أنفــاس الغزيــن، وفاقــم قســوته انقســام 
 وعرضــا، حاملــة، فــي طياتهــا، 

ً
داخلــي تمــدد طــوال

رســائل األمــل لــكل مــن تســلل اليــأس واإلحبــاط إلــى 
نفســه، الســيما فــي قطــاع غــزة املحاصــر منــذ عقد، 
فمــا علــى الشــباب الفلســطيني ســوى اســتحضار 
روح شــيخ فلســطن الشــهيد أحمــد ياســن وذكــراه، 
كانــت  إذ  واإلرادة،  بالعزيمــة  أنفســهم  ليشــحنوا 
الظــروف فــي عصــره أصعــب وأعقــد ممــا هــي عليــه 
اآلن، وكانــت اإلمكانــات املتاحة على مختلف الصعد 
أبســط بكثيــر، الســيما فــي ظــل االحتــال املباشــر 
للمــدن الفلســطينية. مــع ذلك، تحّدى الشــيخ صعوبة 
األوضــاع حينهــا، وانطلــق برفقــة ثلــة مــن الشــباب 
للثــورة  والتمهيــد  االحتــال،  قيــود  لتحطيــم  الثائــر 
 
ً
عليــه، ونجــح علــى الرغم من إصابته بالشــلل فضا
عن أمراضه األخرى في تربية جيل فلسطيني، غّير 
معادلة الصراع مع االحتال، ومازال يغيرها لصالح 
تجسيد حلم العودة. وال شك أن تجربة الشيخ أحمد 

ياســن الثريــة فــي مجــال الدعــوة والتربيــة والجهــاد 
صناعــة  رام  مــن  لــكل  حافــزًا  تشــكل  ذلــك،  وغيــر 
الحيــاة، فــا تحســن املجــد تمــر أنــت آكلــه، لــن تبلــغ 
املجــد حتــى تلعــق الصبــر، فهكــذا هــي الحيــاة صبــر 
ومصابــرة وجــد واجتهاد، فما نيل املطالب بالتمني. 
أم  الحاجــة  كانــت  وإذا  الدنيــا غابــا،  تؤخــذ  ولكــن، 
االختراع، فشبابنا الفلسطيني ينبغي أن يكون أبوه 
لكثــرة حاجــات مجتمعنــا الفلســطيني الــرازح تحــت 
نيــر االحتــال والحصــار البغيــض، وكلمــا نجحنــا 
باالعتماد على مواردنا، على الرغم من محدوديتها، 
وعلــى إمكاناتنــا، علــى الرغــم مــن شــحها كلمــا كنــا 
للنصر أقرب، وما معركة حجارة الســجيل إال دليل 

داغم على ذلك، »فما حك جلدك مثل ظفرك«. 
أن تكــون  القيــادة ينبغــي  فــي  الشــيخ  كمــا أن تجربــة 
نبراســا ملهمــا للقيــادات الفلســطينية، علــى اختــاف 
توجهاتها، إذ جمع الشيخ بن دور املصلح االجتماعي 
والقائــد السياســي والداعيــة واملربــي واملعلــم واملوجــه 
 عــن قربــه مــن محيطــه االجتماعــي 

ً
واملرشــد، فضــا

واندماجــه فيــه، بــل وعــدم تمايــزه عن عمــوم الناس في 
فــي  مســاعدتهم  علــى  وحرصــه  املعيشــي،  املســتوى 
 عن إيمانه العميق بدور الشباب 

ً
أحلك الظروف، فضا

في الصراع مع االحتال اإلسرائيلي، وتميزه بوضوح 
الرؤية ونفاذ البصيرة، وكذلك استعداده لدفع ضريبة 
مواقفه وجهاده ضد االحتال، حتى نال الشهادة في 
ســبيل مــا آمــن بــه، إذ حــن لــوح االحتــال اإلســرائيلي 
بســيف االغتيــاالت لقيــادات الحركــة، رد بحــزم أن »دم 

أصغر طفل فلسطيني أغلى من دمائنا«.  
محمد إسماعيل ياسين )فلسطين(

منــذ تأسيســها فــي ســنة 1945 وقيامهــا 
األمــم  لعبــت  األمــم،  عصبــة  أنقــاض  علــى 
مــا  فــي  مختلفــة  أدوارا  والزالــت،  املتحــدة، 
العالــم،  فــي  والســام  األمــن  يســمى حفــظ 
وضمــت فــي عضويتهــا دوال عديــدة، منهــا 
والضعيــف،  القــوي  الفقيــر،  ومنهــا  الغنــي 
وكان أول شــرط قامــت عليــه هــذه املنظمــة 
الــذي  والعــدل  الديمقراطيــة  مبــدأ  ضربهــا 
تنــادي بــه، حيــث حــازت دول بعينهــا علــى 
أو  النقــض  حــق  ولهــا  الدائمــة  العضويــة 
مــا يســمى الفيتــو الــذي تشــهره فــي وجــه 
أو  التــي ال تســتجيب ملتطلباتهــا  القــرارات 

لنقل مصالحها.
ترفــع  الحمــراء  البطاقــة  هــذه  أن  واملاحــظ 
فــي وجــه دول بعينهــا، أي الــدول الفقيــرة، 
علــى  الوقــوف  تحــاول  التــي  أو  املتخلفــة، 
فــي  لكــن،  ناميــة.  دولــة  لتصبــح  قدميهــا 
مقابــل هــذه املجهــودات، ياحــظ أن ســيف 
الــدول،  هــذه  علــى  مســلط  املتحــدة  األمــم 
تجــد  لذلــك  العربيــة،  الــدول  وخصوصــا 
تقريبا أن لكل واحدة من هذه الدول مشكا 
معينا، تحشر املنظمة فيه أنفها، مع أن ذلك 
االســتعمارية،  الــدول  صنيــع  مــن  املشــكل 
اللعبــة،  تحــرك خيــوط  أيــاد  وراءه  تقبــع  أو 
وتســتعمل أطــراف أخــرى لعرقلــة أي تقــدم 
أو محاولــة للخــروج عــن الخطــوط الحمــراء 
مــن  كــم  الكبــار.  الاعبــون  يرســمها  التــي 
القــرارات التــي أصدرتهــا األمــم املتحــدة فــي 

حــق إســرائيل؟ هــل طبقت؟ هــل نفدت؟ هل 
امتثلــت لهــا دولــة االحتــال الحقيقي؟ أم أن 
األمــن العــام لألمــم املتحــدة ال يســتطيع أن 
يصــف إســرائيل بأنها دولــة احتال، بينما 
عقــدة لســانه تنفــك ويخــرج من حالــة القلق 
التــي يمــر منهــا عندمــا يتعلــق األمــر بدولــة 
مــن دول العالــم الثالــث، فهــو كلمــا واجهتــه 
بإبــداء  إال  يحلهــا  أن  يســتطيع  ال  مشــكلة 
حزنــه والتعبيــر عــن بالــغ قلقــه، وهنا تكمن 
مشــكلة أمــن عــام األمــم املتحــدة، وهــي فــي 
الحقيقة اسم على غير مسمى، فلننظر إلى 
اإلســم »أمــم متحــدة« يعنــي االتحــاد، وليس 

التفرقة وتقسيم املقسم.
كيــف يعقــل أن )أمــن( هــذه املنظمــة العتيدة، 
وعلى طول واليته التي أمضاها في التعبير 
عن قلقه، يخرج علينا بن عشية وضحاها 
بتصريــح غريــب، أن املغــرب دولــة محتلــة؟ 
هــل اكتشــف، قبيــل مغادرته مننصبــه، هذه 
الحقيقة الرهيبة؟ أم هناك أشياء أخرى وراء 
هــذا التصريــح الــذي ال يشــرف منظمة األمم 
املتحدة، وضرب عرض الحائط بكل دروس 
التاريــخ والجغرافيــا التي تقــول إن الصحراء 
الغربيــة مغربيــة، أعجــب ذلــك أمن عــام األمم 
يعجبهــم.  لــم  أو  الجزائــر  وحــكام  املتحــدة 
فقــد جــرت العــادة أن الــدول الكبــرى، ومــن لــه 
مصلحة في تقسيم الدول العربية يستعمل 
األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ورقــة لتحقيق 
مآربــه، ومــن لــم يســتطع يتجــه إلــى منطــق 

القــوة، كمــا فعلت الواليات املتحدة األميركية 
في عهد بوش، عندما غزت العراق، وأرجعته 
قرونا إلى الوراء، وهذا ما حدث في السودان، 
حــن قســمت علــى أســاس عرقــي ودينــي، 
وحتى نفطي، إلى شمال وجنوب. ليبيا على 
القائمــة، ســورية أصبحــت ملعبــا يحرك فيه 
الكبــار بعــض البيــادق، لتصفيــة الحســابات 
بينهم. أصبحت الورقة املذهبية عملة رائجة 
هــذه األيــام، ومن ليس لديها مشــكل مذهبي 
هوياتــي  هــو  مــا  تحــرك  جهــات  أصبحــت 
والقائمــة طويلــة. بــان كــي مون ومــن أوعز له 
بتلــك الفكــرة غيــر الســوية يجــب أن يراجــع 
أوراقــه، وحتــى حســاباته، مســألة الصحــراء 
فــي املغــرب ليســت قضيــة ملــك أو حكومــة 
بأكملــه،  شــعب  قضيــة  بــل  فقــط،  وحدهــا 
وهــذا مــا لم يســتوعبه األمن، ولم تســتوعبه 
النخبــة الحاكمــة فــي قصر املراديــة، فعوض 
أن تصــرف الجزائــر مداخيــل النفــط والغــاز 
في تلبية مطالب شعبها، وتحقيق الرفاهية 
له، نراها تخسر مليارات الدوالرات، من أجل 
وقــف تنميــة املغرب، واللعب بمصير منطقة 
برمتها من أجل أفكار بالية تجاوزها الزمن، 
وعــوض التكتــل واالتحــاد الــذي هــو أســاس 
القوة، نرى الجارة الجزائر تسير في االتجاه 
املعاكــس، لكــن ذلــك كلــه ال يعطــي الحق لبان 
كي مون أو غيره أن يهدد أمن منطقٍة، حتى 

ولو بلسانه.
يونس كحال  )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  صحيفــة  فــي  جــاء 
مجموعــة مــن رؤســاء شــركات أميركيــة فــي 
لوضــع  اجتماعــا  عقــدوا  املعلومــات  تقنيــة 
للفــوز  ترامــب  تمنــع وصــول دونالــد  خطــة 
أو  الجمهــوري  الحــزب  عــن  بالترشــيح 
الوقوف ضده حتى في حال فوزه بترشــيح 
الرئاســية.  فــي االنتخابــات  الحــزب بالفــوز 
الباعــث علــى هــذا اإلجــراء هــو الخــوف مــن 
الــدوالر  مكانــة  علــى  ترامــب  تهــّور  تأثيــر 
تفهمــه  وعــدم  التجاريــة  أميــركا  وعالقــات 
هــا 

ّ
موقــع الشــركات العامليــة الكبــرى، كــون أن

تعتمد، في أرباحها، على األســواق العاملية. 
الخــوف  هــذا  مــن  كبيــر  قــدٌر  وُيخصــص 
للصــن التــي تعتمــد عليهــا هــذه الشــركات 
آســيا  دول  إلــى  باإلضافــة  التســويق،  فــي 

األخرى.
أنصــاره  وازديــاد  ترامــب  تقــّدم  ينبــئ 
تجــاوزه  مــن  الرغــم  علــى  لــه،  ودعمهــم 
األميركيــة،  للقيــم  كثيــرة  حمــراء  خطوطــا 
عــن حقيقــة هــذه الحالــة، وهــي التعبيــر عــن 
العالــم،  يعــّم  الــذي  السياســي  االنحطــاط 
ففــي  ذلــك.  مــن  اســتثناء  أميــركا  وليســت 
املغــري  الديمقراطيــة  ســحر  تقــاوم  ال  بلــٍد 
أغــرت  ربمــا  للتعبيــر،  كوابــح  وضــع  بعــدم 
هــذا املليونيــر بعقــد مضاربــاٍت تعــزف على 
مرحلــة  ووصــول  اإلســالموفوبيا،  وتيــرة 
درجــة  إلــى  الالمســؤولة  التصريحــات  مــن 

سالم الكواكبي

مســتقبل  علــى  القلقــن  بعــض  يتســاءل 
أوروبــا، هــذا الحلم االقتصادي الذي توســع 
االنفتــاح  نجاعــة  عــن  سياســيا،  ليصبــح 
الــذي تــم مــن خاللــه ضــّم دول شــرق القــارة 
فــي  نجحــت  التــي  خصوصــا  األوروبيــة، 
الســوفييتية، بعــد  الســيطرة  ــص مــن 

ّ
التخل

وتكثــر  ورق.  مــن  كقصــر  اتحادهــا  انهيــار 
دول  بــن  واضــح  انقســام  علــى  املؤشــرات 
غــرب أوروبــا والــدول القابعــة فــي مشــرقها، 
أو حتــى فــي وســطها، مــن خــالل عــدة بنــود 

سياسية واقتصادية كما أخالقية. 
حيــث يتحالــف اليمــن املتطــّرف املجــري مع 
السياســات  معــاداة  فــي  البولنــدي  مثيلــه 
وقــد  الخارجيــة.  كمــا  الداخليــة،  األوروبيــة 
كانت القمة التي جمعت في بداية هذا العام 
رئيــس وزراء املجــر فيكتــور أوربــان ومثلــه 
حــزب  زعيــم  كازينســكي،  األعلــى جاروزلــو 
أكتوبــر/  فــي  املنتخــب  والعدالــة«  »الحــق 
الحكومــة  رأس  علــى  املاضــي  أول  تشــرين 
هــذا  لبلــورة  أساســيا  مؤشــرًا  البولنديــة، 
التناقــض البنيــوي فــي النظــر إلــى املســألة 
السياســية. وقــد اختــار الزعيمــان املتطّرفان 
نقطــة  علــى  هــذه  لقمتهمــا  رمزيــا  مكانــا 
البعــد  هــذا  أهميــة  إلــى  ــر 

ّ
مؤش فــي  حــدود، 

تعزيــزه  علــى  بنيــا  والــذي  »الحــدودي«، 
علــى  القائمــة  االنتخابيــة  خطاباتهمــا  كل 

أن تكــّون ضــده رأيٌّ عــام، يســير جنبــا إلــى 
جنب مع أصوات مؤيديه. هذا غير تشبيهه 
بهتلــر وأســلوبه العنصــري ضــد األجنــاس 
واألعــراق، حيــث قــام مناهضــوه برســمه في 
مقاربــٍة بينــه وبن هتلر أو بتدشــن مقاالٍت 
مــا  كل  علــى  عديــدٍة  وتعليقــاٍت  ومدونــاٍت 

يقوله في حملته االنتخابية.
هــذه هــي الغطرســة التــي حّولــت الواليــات 
املتحــدة مــن أكبــر دولــة دائنٍة إلــى أكبر دولة 
مدينــة. وعلــى الرغــم مــن تناقــض العالقــات 
والتنافــس املحمــوم بــن الواليــات املتحــدة 
مثــل  التنمويــة،  خطاهــا  تتســارع  ودولــة 
دائــن  أكبــر  عتبــر 

ُ
ت األخيــرة   

ّ
فــإن الصــن، 

يوجــد  حيــث  املتحــدة،  للواليــات  رســمي 
علــى األراضــي الصينيــة مئــات املليارات من 
عتبر ثاني أكبر 

ُ
األصول املالية األميركية. وت

شــريك تجاري، وثاني أهم مصدر للواردات 
لالســتثمار  مهمــا  ومصــدرًا  األميركيــة، 
وتصديــر التكنولوجيا. وبوصفها صاحبة 
تناطــح  العالــم،  فــي  اقتصــاد  أكبــر  ثانــي 
للفــوز  املتحــدة  الواليــات  اآلن،   الصــن، 

باللقب األول. 
لم تكن إنســانية هذه الشــركات وال أخالقها 
فــي  ترامــب  هيجــان  إيقــاف  علــى  املحفــز 
بكــرات  قاذفــا  األميركــي،  الخــزف  مســتودع 
نيرانــه على الجنســيات والشــعوب األخرى، 
الشــرق  إلــى  منهــا  األكبــر  القــدر  وموجهــا 
األوســط والعالــم اإلســالمي وآســيا. وليــس 
هــذه  مصلحــة  ذلــك  إلــى  دعــا  مــا   

ّ
أن ســّرًا 

التخويف من انهيار هذه الحدود وزوالها. 
وعلــى الرغــم مــن أن حــزب فيكتــور أوربــان 
مجموعــة  إلــى  نظريــا،  ينتمــي،  اليمينــي 
األحزاب الديمقراطية املسيحية في البرملان 
األوروبي، إال أنه يتجاوز اليمينية الوسطية 
ــى بهــا مجمــل أفــراد املجموعــة، 

ّ
التــي يتحل

بمقاييســه  التطــّرف،  تصنيفــات  فــي  ليقــع 
الشــعبوية واملعاديــة لألجانــب، إضافــة إلــى 
الحمولــة  وذات  املحافظــة،  شــديدة  مواقفــه 
السيادية السمجة. وهو، منذ عام، يرفع من 
جرعــة مزاوداتــه املســتمرة علــى مــن هــم فــي 
الذيــن وصلــوا،  أقصــى يمينــه، كالوطنيــن 
املتطــرف  اليمــن  أن  إلــى حــد  فــي تطّرفهــم، 
 بالجبهــة الوطنيــة، يعتبر 

ً
الفرنســي، ممثــال

أنهم غير قابلن للمعاشرة. 
سياســيا  الداخليــة  املنافســة  أضحــت  لقــد 
كاملجــر  أوروبــا،  شــرق  دول  بعــض  فــي 
وأقصــى  اليمــن  بــن  محصــورة  وبولنــدا، 
اليمــن. وإذا حللنــا خطــاب هــذا اليمــن، مــن 
منظــور أوروبي ديمقراطي املرجعية، نجده 
 عّرجنــا 

ْ
فــي أقصــاه، فمــا بالنــا إن يتموقــع 

عرفهــم؟  فــي  اليمــن  أقصــى  خطــاب  علــى 
كمــا  النــازي،  الفكــر  يتجــاوز  مــا  ســنجد 
إســقاطاٍت  مــع  الفاشــية، بمراحــل،  العقيــدة 
تعتمــد علــى عــودة املســألة الدينيــة للظهور 
التــي  العامليــة  باألحــداث  تأثــرًا  مســيحيا، 
تعتمــد التطّرف الديني إســالميا كمرجعية. 
وكنمــوذج ملزاودات هذا اليمن »الوســطي«، 

ها ذلك الشيء الذي يصعب على 
ّ
الثقافة بأن

التحليل االقتصادي شرحه.
بعــض  عــن  للتكفيــر  كثيــرًا  أميــركا  تتكلــف 
املنظــورة،  للقيــم  انتصــارًا  السياســات، 
 فــوز 

ّ
ويعتقــد بعضهــم، فــي هــذا املجــال، أن

بــاراك أوبامــا بواليتــن رئاســيتن نــوع مــن 
العنصــري،  الفصــل  سياســة  عــن  التكفيــر 
أميــركا  مارســته  الــذي   

ّ
الــرق فــي  والتوغــل 

مــن قبــل. فعالجــت األمر فنّيــا، حيث عرضت 
»هوليــوود« أعمــااًل تنبــأت بدخــول رئيــس 
جّســده  مــا  منهــا  األبيــض  للبيــت  أســود 
الــذي  ســاعة«   24« التلفزيونــي  املسلســل 
قــام بــدور الرئيــس األميركــي األســود ديفيد 
باملــر فيــه املمثــل دينــس هايســبرت، وأعمال 
أخرى ناقشــت قضايا اجتماعية وسياســية 
للممثــل  إكــس«  فيلــم »ماكــوم  معقــدة، مثــل 
 »× األميركــي  و»التاريــخ  واشــنطن  دينــزل 

الذي كان بطله إدوارد نورتون.
تمــت هــذه الترجمــة للواقــع بفضــل ما يســميه 

تعزيــز  خــالل  مــن  املاليــة،  الســلطة  علــى 
اإلشراف على املصرف املركزي في بلديهما، 
بعيــدًا عــن املفاهيــم الليبراليــة القائمــة فــي 

أوروبا.
املتطــّرف  »الوطنــي«  الحــس  أن  والالفــت 
واألحــزاب  الزعامــات  مــن  الفئــة  هــذه  لــدى 
مــرور  بعــد  العلــن،  إلــى  ظهــر  السياســية 
انخــراط  علــى  العشــر  الســنوات  يقــارب  مــا 
ومؤكــد  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  بلدانهــم 
أنــه لــم يكــن لبلديهمــا الحصــول علــى هــذه 
التوجــه  هــذا  براعــم  كانــت   

ْ
إن العضويــة، 

الصعــب  مــن  وصــار  حينــذاك.  بــرزت  قــد 
بالفصــل،  تهديــدات  عليهمــا  تمــارس  أن 
جدّيــا  تتــدارس  االتحــاد  مؤسســات  أن  مــع 
إمكانــات فــرض عقوبات محــدودة بحقهما.  

جــاءت  التــي  الشــعورية«  »التجربــة  األدبــاء 
بنظــرة موضوعيــة شــاملة، تميــزت بالتعبيــر 
نقــل  إلــى  وميلــه  صدقيتــه،  كانــت  أّيــا  فنــا، 
الحقائق، بما يتناسب مع جو التعبير الفني 
واألدبــي. ويمكننــا أن نــرى بوضوح اســتعانة 
األدبــاء والفنانــن بوقائــع التاريــخ، وتجميــل 
مزجــه  مــع  األســطورة،  مــن  بشــيء  أعمالهــم 
بالواقع املعاصر، بإضاءة ملسٍة سحريٍة ساعة 
ميــالد القصــة الفنيــة أو القصيــدة أو غيرهــا 
مــن األشــكال الفنيــة واألدبيــة. ال يأتــي تبنــي 
القضايــا مــن خــالل األعمــال األدبيــة والفنيــة، 
باألمانــي،  الواقــع،  أرض  علــى  وتحقيقهــا 
رع، أواًل، وجنيــت ثمــاره 

ُ
فمــا حققتــه أميــركا ز

الناتجــة عــن قيــم يتمناها املجتمــع األميركي، 
وليس بالضرورة إيمانه الكامل بها.

وشمل التكفير أيضا أحاديث تّدعي البحث 
عــن الحقيقــة، بعيــدًا عــن اإليمــان بالتعددية 
التــي لخصهــا املؤرخ االجتماعــي األميركي، 
إلــى  الزنجيــة  الــروح  »رســالة  فــي  ديبــوا، 
أجــل  مــن  الصــراع  »تاريــخ  تقــول:  العالــم« 
تحقيق الشــعور الذاتي لدى الفرد، بآدميته 
الكاملــة، عــن طريــق دمج جانبي شــخصيته 

في ذات واحدة أفضل وأكثر صدقا«.
وهــذا مــا تريــد قولــه هذه الشــركات بوجوب 
السياســية  الواقعيــة  بمحدوديــة  اإلقــرار 
ــه يمكــن إنقــاذ االقتصاد عبر 

ّ
األميركيــة، وأن

الشــعوب  وخصوصيــات  ثقافــات  مراعــاة 
األخرى واحترامها.

)كاتبة سودانية(

أوروبــا،  شــرق  لــدول  املنعزلــة  السياســات 
معنــة فــي »وطنيتهــا« وتبنيهــا مفاهيــم 

ُ
وامل

ال  متطرفــة،  ســيادية  ومعاييــر  محافظــة 
يمكــن أن تكــون إال مســمارًا جديــدًا ُيــدق فــي 
بأبعــاده  األوروبــي،  االتحــاد  مــرض  فــراش 
 
ً
 سياســية

ً
 تحمــل ثقافة

ٌ
املتشــابكة. فهــي دول

 جــدًا عن االندماج األوروبي في أدنى 
ً
بعيــدة

مقاييســه. وهــذا ناجــم جزئيــا، ولكــن بشــكل 
الدكتاتوريــة  ســنوات  عــن  التأثيــر،  كبيــر 
النســبية التــي عاشــتها منــذ انتهــاء الحــرب 
العامليــة الثانيــة، حتى تحّررهــا من الهيمنة 
الســوفييتية فــي تســعينيات القــرن املاضي. 
كان التطور السياسي الذي تم إثرها قصير 
املــدة، ومبنيــا أساســا علــى عقيــدة االنتقــام 
مــن املاضــي، أكثــر مــن اســتناده إلــى الســعي 
إلى تطوير املســتقبل، فالتركة الســوفييتية، 
التطــرف  إلــى  بهــم  دفعــت   ،

ً
وسياســة  

ً
إدارة

وخصوصــا  كافــة،  بأبعــاده  اليمــن  نحــو 
فــي البعــد الخارجــي. فكمــا كانــت حكومــات 
تّدعــي  »تحّررهــا«  ســبق  فيمــا  الــدول  هــذه 
نصــرة قضايــا الشــعوب الناميــة، وحــركات 
التحــّرر الوطنــي فــي أصقــاع األرض، جــاءت 
معاكــس،  فعلــي  بــرد  الجديــدة  الحكومــات 
دفعهــا إلــى أن تكــون أكثــر الحكومــات قربــا 
إقصــاء  عنهــا  ينجــم  التــي  السياســات  مــن 
قضايــا العالــم الثالــث مــن املعالجــة العادلة، 

وليست قضية الهجرة نهايتها.
)كاتب سوري(

التــي  والربحيــة  االقتصاديــة  الشــركات 
ســتتزعزع كثيــرًا، بــل يمكن أن تفقد ســوقها 
مــن  بالــذات،  وآســيا  األوســط  الشــرق  فــي 
 لالستهالك جغرافيته الخاصة. 

ّ
منطلق أن

ُيدرك رؤساء هذه الشركات جيدًا الرابط بن 
االقتصــاد والثقافــة، واهتمــام الغــرب املرّوج 
تجارتــه بالشــعوب األخــرى املســتهلكة، لــذا 
ــه ال يفهــم فــي االقتصــاد 

ّ
وصفــوا ترامــب بأن

جــاء  وقــد  الدبلوماســية.  وال  السياســة  وال 
في أدبيات فصل االقتصاد عن الثقافة التي 
ربمــا تكــون ناتجــة عــن تعامــل الرأســمالية 
 هذا األمر قد يكون 

ّ
الغربية مع االقتصاد، أن

يعتنــق  الــذي  الغــرب  فــي  ضمنيــا  مقبــواًل 
مذاهــب شــتى مــن الفصــل، مثــل الفصــل بــن 
الدين والدولة وغيرها. ولكن، عند الشعوب 
الشــرقية، الثقافــة عقيــدة، ال ُيقبــل املســاس 
بهــا، حيــث تتحكم بشــكل كبير في مجريات 
وإلــى  والسياســية،  االقتصاديــة  األحــداث 
ــه غالبــا 

ّ
حــدٍّ مــا العالقــات الدوليــة. ونجــد أن

السياســة،  خدمــة  فــي  الثقافــة  تنجــح  مــا 
فأميركا عندما أرادت االنفتاح على الصن، 
وفشــلت العالقــات الدوليــة فــي تحقيــق ذلك، 
اتجهــت إلــى الدبلوماســية الشــعبية، أو مــا 
عرفــت بدبلوماســية البينــغ بونــغ فــي عهــد 
ريتشــارد نيكســون فــي بدايــات ســبعينيات 
 

ّ
القــرن املاضــي. يشــرح هــذه الحالــة مــا ظــل
الثقافــة   

ّ
أن الباحثــن  أوســاط  فــي  يتــردد 

هــي املــزّود للوجــه الرمــزي الــذي مــن ورائــه 
يعمــل االقتصــاد الحقيقــي، كمــا يتــم شــرح 

مجريــا وبولنديــا، يجــري اتهــام املستشــارة 
األملانيــة، أنجيــال ميــركل، باتبــاع سياســات 
يسارية، خصوصا في ما يتعلق بانفتاحها 
بخصــوص مســألة الالجئــن. وهمــا اللــذان 
، كمــا العديد مــن نظرائهم 

ً
يعتبــران صراحــة

ملوجــات  حدودهمــا  فتــح  بــأن   ،
ً
مواربــة

الالجئن، وبعيدًا قبل اتفاق العار األوروبي 
ـ التركي، هو من األمور غير القابلة للتصور 

حتى. 
على الرغم من ذلك، هناك ما ُيفّرق الحليفن 
وهــو  وكازينســكي،  أوربــان  الجديديــن، 
املوقــف مــن روســيا وقيادتهــا. فــاألول الــذي 
بوتــن،  بفالديميــر  إعجــاب،  أيمــا  ُيعجــب، 
أقــل،  عنفيــة  جرعــاٍت  مــع  تقليــده  ويحــاول 
ال يلتقــي مــع كراهيــة الثانــي للمذكــور التــي 
تصــل إلــى حد اتهامه باملســؤولية عن مقتل 

شقيقه في حادثة طيارة قبل سنوات. 
فــي  اليمينيــان  الزعيمــان  هــذان  وجــد  وإن 
لتــم تصنيفهمــا،  دولــة ديمقراطيــة غربيــة، 
ولتــم  متطرفــة،  جماعــات  تــرّدد،  أي  بــدون 
إخضاعهما إلى رقابٍة حثيثٍة من مؤسسات 
الدولــة املعنيــة باحتــرام املبــادئ الحقوقيــة 
القانــون.  دولــة  علــى  والحفــاظ  األساســية، 
الحريــات  بتقليــص  قامتــا  فحكومتاهمــا 
علــى  منهجــي  بشــكل  وأشــرفتا  اإلعالميــة، 
القضائيــة،  الســلطة  اســتقالل  مــن  الحــد 
املحكمــة  فــي  سياســية  بتعيينــات  والقيــام 
العليــا، كمــا أنهمــا مارســتا رقابــة صارمــة 
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تونس ـ مريم الناصري

قبل أيام، بدأ عدد من قدماء االتحاد العام 
لطالب تونس املفروزين أمنيا إضرابا عن 
الطعام في مقر الرابطة التونسية لحقوق 
اإلنســان، للمطالبــة بتفعيــل االتفاقيــات الصــادرة 
عــام 2015، والتــي تنــص علــى ضــرورة تشــغيلهم 

وانتدابهم بصفة مباشرة في وزارة التربية.
 رئاســة الحكومة 

ّ
ويشــير غالبيــة املحتجــن إلــى أن

ووزارة التربية ما زالتا تنتهجان أساليب املماطلة 
ســنوات  ثــالث  مــدى  علــى  اعتمــدت  التــي  نفســها 
فــي مــا يتعلــق بتســوية أوضــاع املنتســبن للجنــة 
لطــالب  العــام  االتحــاد  قدمــاء  إلنصــاف  الوطنيــة 
تونس املفروزين أمنيا. ويصل عدد قدماء االتحاد 
الذيــن فــرزوا أمنيــا خــالل عهــد النظــام الســابق إلى 
نحــو 186 شــخصا، بحســب اللجنــة التــي تكونــت 
م قدماء االتحاد 

ّ
بعــد الثــورة بهدف إنصافهم. ونظ

الســنوات  مــدى  علــى  عــدة  وإضرابــات  تحــركات 
الثــالث املاضيــة، ونجحــت اللجنــة خــالل حكومــة 
مهــدي جمعــة فــي توقيــع اتفــاق يقضــي بتحويــل 
إلــى  اإلنســان  وحقــوق  العــدل  وزارة  مــن  ملفاتهــم 
رئاســة الحكومــة، بهــدف إيجــاد الحلــول املناســبة 
لهــم. ووقــع رئيــس الحكومــة علــى محضــر اتفــاق 
يقضــي بشــغيل جميــع املفروزيــن أمنيــا ودمجهــم 

في وظائف عامة عدة بصفة مباشرة.
وعلــى الرغــم مــن تســوية أوضــاع عــدد كبيــر منهم، 
ما زالت ملفات نحو 52 شــخصا عالقة حتى اليوم 
فــي وزارة التربيــة، مــا دفــع عــددًا منهم إلــى اختيار 
اإلضــراب عــن الطعــام. ويشــير املعتصمــون إلــى أن 
وعــود مستشــار رئيس الحكومة املكلف بالشــؤون 
االقتصادية واالجتماعية سيد بالل لم تتحقق في 

ظل عدم تعاون وزارة التربية مع امللف. 
أحــد  وهــو  عامــر،  محســن  يقــول  الســياق،  فــي 
املضربــن عــن الطعــام، لـــ »العربــي الجديــد«، إنهــم 
قــادوا تحــركات عــدة منــذ ثــالث ســنوات مطالبــن 
بضرورة تشــغيلهم وتســوية أوضاعهم، والســيما 
والقمــع  املالحقــات  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
مناظــرات  فــي  املشــاركة  أو  العمــل  مــن  والحرمــان 
االنتــداب فــي الوظائــف العامــة. وخــالل عــام 2015، 
اســتؤنفت االحتجاجات واختار البعض اإلضراب 
عــن الطعــام فــي مقــر الرابطــة التونســية للدفاع عن 
النيابيــة  اللجنــة  هــؤالء  اإلنســان. وطالــب  حقــوق 
اللجنــة  ملــف  ومتابعــة  للتفــاوض  شــكلت  التــي 
لطــالب  العــام  االتحــاد  قدمــاء  إلنصــاف  الوطنيــة 
تونــس املفروزيــن أمنيــا اإليفــاء بوعودهــا املتعلقة 

بتسوية امللف.
وبعــد بــدء اإلضــراب عــن الطعــام املقــرر ســلفا فــي 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  الرابطــة 

تعّهــد عضــو الهيئــة التــي تديــر الرابطة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان علــي زدينــي بمتابعــة 
يناير/كانــون  تتجــاوز  ال  مــدة  فــي  امللــف  تســوية 

الثاني املاضي، من دون أن يتحقق أي شيء. 
مــن  ُحرمــوا  أمنيــا  املفروزيــن   

ّ
أن عامــر  ويؤكــد 

الوظيفــة العامــة حتــى بعــد ثــورة 14 يناير/كانون 
الثانــي عــام 2011. يضيــف: »ملفاتنــا األمنيــة التــي 
حررت على خلفية نشــاطنا السياســي في عهد بن 
علــي مــا زالــت تالحقنــا حتــى اليــوم. نطالــب بفتــح 
كان  مــا  لنــرى  عليهــا  واالطــالع  األمنيــة  ملفاتنــا 
يكتــب فيهــا، ونعــرف مــا كنــا نفعلــه، وخصوصــا 
أنني كنت ناشطا في اتحاد الطلبة وأحد األحزاب 

التي كان يحظرها نظام بن علي«.
على صعيد آخر، يشــير عامر إلى أن هناك شــكوكا 
ــق بالتعامــل مــع ملفاتهــم فــي وزارة التربيــة، 

ّ
تتعل

وخصوصــا أنــه منــذ التعهــد عــام 2015 بانتدابهــم 
رئيــس  مــن  ينتقلــون  باتــوا  التربيــة،  وزارة  فــي 
غيــر  ملفاتهــم  بــأن  ويبلغــون  آخــر،  إلــى  مصلحــة 
موجــودة. إذا لــم نعمــل، نحــن عازمــون علــى إثبــات 
ملفــات  فــي  التصــرف  حــول  املوجــودة  الشــبهات 

تشغيلنا«؟.
خرى، يؤّكــد املعتصمون تضامن أحزاب 

ُ
مــن جهــٍة أ

مــات وجمعيــات حقوقيــة عــدة في تونس مع 
ّ
ومنظ

مطالبهــم وحقهــم في التشــغيل واالنتداب املباشــر 

االعتصــام  اختــاروا  وقــد  العامــة.  الوظيفــة  فــي 
مجــددًا فــي مقــر الرابطــة باعتبارهــا امللجــأ األخير، 
بعــد  حلــت  قــد  ســابقيهم  ملفــات   

ّ
أن وخصوصــا 

وأربعــة  الحكومــة  رئيــس  مستشــار  مــن  تدخــل 
نــواب فــي البرملــان، وتعهدهم بفتح امللف وتســوية 
مواصلــة  املحتجــن  غالبيــة  ويؤكــد  أوضاعهــم. 
إضرابهــم عــن الطعام علــى الرغم من تدهور صحة 
عــدد كبيــر منهــم، مصريــن علــى تســوية ملفاتهــم 
فــي  أدمجــوا  الذيــن  أمنيــا  املفروزيــن  بقيــة  مثــل 

الوظيفة العامة.

مجتمع
 البالد تعاني من زيادة في عدد الفقراء الذين تجاوز عددهم 19 

ّ
كشفت هيئة اإلحصاء الروسية أن

 »معدالت الفقر في 
ّ
مليــون مواطــن عــام 2015.  وأظهــرت بيانــات الهيئــة، في تقرير أصدرته أمــس أن

 تســعة أشــخاص يعيش تحت 
ّ

روســيا، تزداد بشــكل ســريع، حيث ارتفع املعدل من واحد مقابل كل
 سبعة أشخاص عام 2015«.

ّ
خط الفقر في 2014، وصواًل إلى واحد مقابل كل

وأشارت الهيئة أن عدد الفقراء الروس ارتفع العام املاضي، بمعدل 3.1 مالين شخص، ليصل إلى 
)األناضول( 19.2 مليونا، ما يعادل 13.4 % من عدد السكان. 

أعادت السلطات األلبانية إلى اليونان، أمس، ستة سورين عبروا الحدود. وقالت الشرطة األلبانية، 
إنهــا اعتقلــت ألبانيــا فــي الســابعة واألربعن من العمر، ســاعد الســورين على عبــور منطقة جبلية 

 منهم.
ّ

قرب غجيروكاسترا، على مسافة 250 كيلومترًا جنوب تيرانا، مقابل 335 دوالرًا عن كل
ووجهت إلى األلباني تهمة تقديم املساعدة لعبور الحدود بشكل غير مشروع، التي يعاقب عليها 
القانون بالسجن حتى سبع سنوات. وتتعاون ألبانيا مع إيطاليا ووكاالت أوروبية استعدادًا ألّي 
)أسوشييتد برس( تدفق محتمل للمهاجرين. 

ألبانيا تعيد 6 مهاجرين سوريين إلى اليونانأكثر من 19 مليون فقير في روسيا

بحقهم  ُكتبت  أشخاص  هم  أمنيًا  المفروزون 
زين  المخلوع  الرئيس  عهد  خالل  أمنية  تقارير 
العابدين بن علي، علمًا أن هذا النظام كان يراقب 
كل معارضيه. واليوم، فإن معظم أبواب العمل 
وجوه  في  مغلقة  العامة  المؤسسات  في 
تبعات  من  يعانون  بغالبيتهم  زالوا  وما  هؤالء، 

التقارير السياسية التي حرمتهم من العمل.

مفروزون أمنيًا

الطوائــف  لــدى  القيامــة  عيــد  أو  القيامــة،  أحــد  اليــوم 
الصــوم  ينتهــي  العيــد  هــذا  فــي  الغربيــة.  املســيحية 
ل 

ّ
ــك

ُ
ن الــذي  املســيح  اآلالم. فالســيد  الكبيــر وأســبوع 

بــه وُصلــب حتــى املــوت، فــي املعتقــد املســيحي، يــوم 
الجمعــة العظيمــة ُيحتفــل بقيامتــه فــي اليــوم الثالــث 
هذا النهار. يحتفل املسيحيون الغربيون في بلداننا 
»رئيــس  بقيامــة  الكاثوليكــي  العالــم  وباقــي  العربيــة 

حــروب  وســط  قائمــة  احتفاالتهــم  لكــّن  الســام«. 
وإرهاب وأزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

القلــوب املؤمنــة خائفــة اليــوم، بعــد تكــرار العمليــات 
اإلرهابيــة فــي بلجيــكا وفرنســا وغيرهمــا. والقــارة 
األعظــم  الكاثوليكــي  الصــرح  التــي تضــّم  األوروبيــة 
لــم  الفاتيــكان،  فــي  الرســولي  بالكرســي  املتمثــل 
البرتغــال  فــي  االقتصاديــة  أزماتهــا  بعــد  تتجــاوز 

وإســبانيا وإيطاليــا وجمهوريــة إيرلندا وســواها. مع 
ذلــك، تبتلــي بأزمــة مهاجريــن هاربــن مــن الحــروب 

والفقر في الشرق.
الديانــات  وأتبــاع  املهاجريــن  يرفــض  عالــم  وســط 
األخرى، من أوروبا إلى الواليات املتحدة ومرشــحها 
الجمهوري دونالد ترامب، يبقى رأس الكنيسة البابا 
»املحبــة«،  بالــذات  الــرّب  لقــب  إلــى  يدعــو  فرنســيس 

 قضايــا البشــر. هــو الذي غســل، 
ّ

فــي التعامــل مــع كل
الخميــس املاضــي، وقّبــل أقــدام عــدد مــن املهاجريــن 
في العاصمة اإليطالية روما، أســوة بما فعله املســيح 

بالذات مع حوارييه قبل صلبه بليلة.
 هــذه القضايــا، تصــّور اللقطــة مؤمنــة فــي 

ّ
وســط كل

 
ّ

ســاحة القديــس بطــرس فــي الفاتيــكان، تحتفــل بكل
خلية منها، وترنو إلى عالم تعّمه املحّبة والسام.
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كثيرًا ما تُستخدم كلمة »وسواس« لإلشارة إلى تكرار بعض األشخاص 
القهري  الوسواس  يُعّد  المزاح،  مجرّد  عن  بعيدًا  لكن  ألفعالهم. 

واحدًا من األمراض النفسية الخطيرة

تستهدف المراهقات وتنتشر مع بداية الربيع

خلطات تنحيف تقتل فتيات تركيا

1819
مجتمع

بيروت ـ سوزان برباري

ــــدة مــن  ــديـ ــ ــك مـــــــرات عـ ــديــ تـــغـــســـل يــ
أنـــت  »كــــــم  ــمـــع:  ــتـــسـ فـ دون ســــبــــب، 
مـــوســـوس!«. هــل وراء ذلـــك نظافة 
ثــّمــة سببًا نفسيًا غــيــر مــحــّدد؟  أن  أم  مــفــرطــة 
ــراض الــنــفــســيــة  ــ ــ يــفــيــد مــتــخــصــصــون فـــي األمـ
والعقلية بأن الوسواس القهري يطاول نحو 
الــذكــور  نسبة  لترتفع  األشــخــاص،  مــن   %2.5
إلى 25% في سن الطفولة. ويعاني نحو %90 
من املصابني به من حالة اكتئاب واحدة على 
أقل تقدير في مرحلة من مراحل حياتهم، وفي 

حال لم يعالج، قد يؤدي إلى االنتحار.
ــلـــة: »ال أســتــطــيــع  ــّو قـــائـ ــ تــشــكــو صــــوالنــــج ضـ
وصـــف حــالــة ابــنــي ســامــي الــبــالــغ مـــن العمر 
سبعة أعوام. هو ال يركز على دروسه، ويبقى 
ــارد الـــذهـــن. هــّمــه الــوحــيــد أن يــغــســل يــديــه  شــ
ــرات  كــلــمــا تـــنـــاول شــيــئــًا. يغسلهما مــــرات ومـ
محاواًل التهّرب من دروسه، مختلقًا األعذار«. 
تضيف: »باختصار، أتعبنا كثيرًا وقد فشلنا 
التوبيخ والــصــراخ لم  في إيجاد حــل، وحتى 
ينفعا. في النهاية، قصدنا طبيبًا متخصصًا 
إنه  لنا  قــال  النفسية والعقلية،  األمـــراض  فــي 
مـــصـــاب بــــوســــواس قـــهـــري واملـــســـألـــة تــحــتــاج 
إلى وقت طويل للتخلص منه. وها نحن في 
مــرحــلــة الـــعـــاج«. أمـــا مــخــول عــطــوي، فيخبر 
ــارة املــراهــقــة الــتــي  عـــن مــعــانــاتــه مـــع ابــنــتــه ســ
»أصــيــبــت بــحــالــة اكــتــئــاب مـــع وفــــاة والــدتــهــا 
 عمل تقوم به. إذا 

ّ
باكرًا. من ثّم بدأت تكّرر كل

أرادت أن تجلب لي مفاتيح السيارة من الدرج، 
تتأكد من وجودها مرات عدة، ظنًا منها أنها 

صراع نفسي طويل 
مـــن جــهــتــه، يـــشـــدد االخــتــصــاصــي فـــي علم 
الدكتور نبيل خوري على  العيادي  النفس 
»أهمية العناية باملصاب بمرض الوسواس 
القهري كي ال نصل في ما بعد إلى األسوأ«. 
»العربي الجديد« إن »املرء ُيصاب  ويقول لـ
ــادة مــنــذ الــطــفــولــة، عــنــدمــا  ــ ــــرض عـ بـــهـــذا املـ
يــعــيــش صـــراعـــًا نــفــســيــًا مـــا بـــني الــكــمــالــيــات 
فــي تحقيق الــــذات وبـــني الـــواقـــع املــريــر في 
عدم تلبية أي شيء يريده على أكمل وجه. 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى عـــدم الـــتـــوازن  وهـــو األمــ
كأن  االجتماعية  مشاكله  فتزداد  العصبي، 
ينفذ أوامــر أهله باإلكراه إلى حّد اإلحباط 
والــوســواس«. ويــشــدد خــوري على »أهمية 
الــعــاج طويل  املــســبــقــة.  النفسية  املــعــالــجــة 
لــكــن الــنــتــيــجــة تــــؤدي إلـــى الــشــفــاء فــي حــال 
أتى التشخيص مبكرًا. وذلك، شريطة تنّبه 
األهـــل إلـــى مــثــل هـــذه الــحــالــة النفسية لــدى 
ــى الــتــســلــط ألنــه  ــدم الـــلـــجـــوء إلــ ــ ولــــدهــــم، وعـ

يفاقم الوضع«.

استعداد عائلي
ــــي عــلــم  ــة فـ ــيـ ــتـــصـــاصـ إلــــــى ذلـــــــك، تــــــرى االخـ
النفس الدكتورة نازك الخوري أن »االنهيار 
النفسي يزيد با شك من حاالت الوسواس 
ــهـــري، خــصــوصــًا لــــدى الـــذيـــن يــمــلــكــون  ــقـ الـ
ـــ »الــعــربــي  اســـتـــعـــدادًا عــائــلــيــًا«. وتــضــيــف لـ
أغلب األحيان نجده لدى  »فــي  أن  الجديد« 
فــي تحفيز هرمون  اإلنــــاث. والــعــاج يكمن 
ســيــروتــونــني فــي الـــدمـــاغ، ألن أي خــلــل فيه 

يزيد من تفاقم املرض«.

الكثير من هذه المتممات 
الغذائية يجب أن يوضع 

تحت بند األدوية

الوسواس القهري يطاول 
نحو 2.5% من األشخاص، 
لترتفع نسبة الذكور إلى 

25% في سن الطفولة

فــقــدتــهــا، مـــع الــعــلــم أنــهــا تــكــون قـــد سلمتني 
إياها. هذه عّينة من معاناة يومية مع سارة، 
إلى أن استشرنا طبيبًا متخصصًا، فقال إنها 

مصابة بوسواس قهري«.
من جهتها، تتحّدث سهام دعيبس )50 عامًا( 
الــــذي كــــاد أن يوصلها  عـــن مـــراحـــل مــرضــهــا 
إلــــى االنـــتـــحـــار، لــــوال دعــــم عــائــلــتــهــا والـــعـــاج 
ف الذي ساعدها في الخروج من 

ّ
النفسي املكث

وســواســهــا الــقــهــري. تــقــول: »كنت فــي كــل مــّرة 
أتجنب مصافحة الناس، إذ باعتقادي أن هذه 
املعدية.  األمــــراض  لــي  تجلب  ســوف  الطريقة 
 ، ــّرة، كــنــت أعــمــد إلـــى تنظيف يـــَديَّ وفـــي كــل مــ
ــالـــة«. تــضــيــف: »أصــبــت  حــتــى تــمــلــكــتــنــي الـــحـ
الــعــاج  أن تلقيت  إلـــى  بــانــهــيــار نفسي حـــاد، 
املناسب. واليوم، بدأت أتقّبل اآلخر في حياتي 

االجتماعية«.

ال يرحم الصغار
في هذا اإلطار، يقول الطبيب املتخصص في 
سمير  الــدكــتــور  والعقلية  النفسية  األمــــراض 
جــــامــــوس إن »الــــــوســــــواس الـــقـــهـــري مــرتــبــط 
بــالــدمــاغ ويــســبــب مــشــاكــل عـــدة فـــي معالجة 
املــعــلــومــات الــتــي تــصــل إلـــيـــه. وتــــــراوح نسب 
اإلصــابــة بــه مــا بــني 2 فــي املــائــة و5 فــي املائة، 
فيما تتعدد األسباب ومنها أن يعيش اإلنسان 
طفولة قاسية، فيبدأ املرض بالتسلل إليه منذ 
النفسي  الضغط  ويــأتــي  عــمــره.  مــن  السابعة 
ليزيد من نسب اإلصابة بالوسواس القهري، 
ــًا عــمــيــقــًا  ــزنـ ــــرف املــــصــــاب حـ خـــصـــوصـــًا إذا عـ
بسبب فــقــدان وظــيــفــة أو شــخــص عــزيــز على 
الجديد«  »العربي  لـ جــامــوس  ويــشــرح  قلبه«. 

أن »الــوســواس القهري يبدأ عند الصغار في 
، خــصــوصــًا مـــا بـــني عــشــرة أعـــــوام و14 

ّ
ــن الـــسـ

عــامــًا. وهــنــا، ال بــّد على األهـــل مــن التنبه في 
حال ظهرت أعــراض معّينة عند ولدهم. على 
سبيل املثال، غسل اليدين باستمرار أو إقفال 
الدرج بصورة متكررة للتأكد أو عدم التركيز 
فــي الـــدرس كــأن يــردد كلمة مــرات عــدة. وبــداًل 
من تعنيفه، عليهم اإلسراع في عاجه تفاديًا 
كه، لدرجة قد توصله 

ّ
لتفاقم املرض لديه وتمل

إلى أسوأ املراحل مع االنتحار«.
 أبـــــــرز مــــا يــــشــــدد عـــلـــيـــه جــــامــــوس هــو 

ّ
ولــــعــــل

»ضـــــرورة أن يتجنب األهــــل تــوجــيــه عــبــارات 
ــم، عــلــى سبيل املــثــال: شــّد  ــ مــؤذيــة إلـــى أوالدهـ
حــالــك، عــديــم اإلرادة أو أنـــت فــاشــل ال تصلح 
ــر ســلــبــًا على 

ّ
لــشــيء. هـــذه مــن شــأنــهــا أن تــؤث

إلى  نفسه  فــي  ثقته  وتفقده  الطفل  شخصية 
لــذا نشدد على أهمية  النفسي.  االنــهــيــار  حــّد 
دور التوعية عند األهل في حماية أوالدهم من 
الوسواس القهري«. ويلفت إلى أن »كبار السن 
أيــضــًا قــد يــصــابــون بــالــوســواس الــقــهــري في 
حال ساءت أوضاعهم النفسية، من االكتئاب 

وصواًل إلى األلزهايمر«.

تغرق األسواق التركية 
بخلطات تنحيف 

تستهدف المراهقات 
خصوصًا. لكّن المختصين 

يؤكدون على خطورة 
الخلطات التي تؤدي 

أحيانًا إلى الوفاة، 
خصوصًا أّن بعضها يباع 

عبر اإلنترنت 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــــي تـــركـــيـــا مــع  ــيــــة فـ تـــكـــثـــر الـــحـــمـــيـــات الــــغــــذائــ
الفتيات  لــدى  خصوصًا  الربيع،  فصل  حلول 
تساعدهن  عن وسائل  البحث  يبدأن  اللواتي 
ــوزن. بــــذلــــك، يــلــجــأن  ــلــ فــــي خــــســــارة ســـريـــعـــة لــ
من  يجلبنها  مختلفة،  عشبية  خــلــطــات  إلـــى 

اإلنترنت، من دون التأكد من مصداقيتها.
 بعض من استخدموا هذه 

ّ
تشير تقارير إلى أن

الــخــلــطــات حــدثــت مــعــهــم مــضــاعــفــات صحية 
خطيرة، وصلت إلى حّد الوفاة أحيانًا.

فـــقـــدت نــــورهــــان )16 عـــامـــًا( حــيــاتــهــا، بــدايــة 
الساحلية،  إزمــيــر  فــي مدينة  الــجــاري،  الشهر 
ها لم 

ّ
إثر نوبة قلبية مفاجئة. تؤكد والدتها أن

تكن تعاني قبل ذلك من أي أمــراض. وبالرغم 
مــن عـــدم وجـــود أي تــقــاريــر طبية تــؤكــد ذلــك، 
القلبية  الــنــوبــة   سبب 

ّ
أن الــوالــدة على  تــشــدد 

نـــاتـــج عـــن خــلــطــة تــنــحــيــف عــشــبــيــة، حصلت 
عليها املراهقة عبر اإلنترنت.

ــيــــرة تـــكـــررت املــضــاعــفــات  فـــي الـــســـنـــوات األخــ
ــيـــة الــــشــــديــــدة الــــتــــي تـــتـــهـــم بـــهـــا تــلــك  الـــصـــحـ
الخلطات. تــقــول بــايــات دوغـــو: »تــوقــف قلب 
ــيـــرة أربـــع  ابــنــتــي ُرمــيــســة خـــال األشـــهـــر االخـ
املــركــزة، فقد  الــيــوم فــي العناية  مـــرات. تمكث 
ــهــا في 

ّ
أصــيــبــت بتلف دمــاغــي، بــالــرغــم مــن أن

السادسة عشرة فقط. ســاءت صحتها بشكل 
مـــواد عشبية منّحفة،  تــنــاولــهــا  بــعــد  مــفــاجــئ 

حصلت عليها عبر اإلنترنت«.
ــهــا ال تحتاج 

ّ
تــتــابــع: »لــطــاملــا قــلــت البــنــتــي إن

 كاحلها 
ّ
ــوزن. كــانــت تــشــكــو أن ــ الــ فـــقـــدان  إلـــى 

بات أعرض. تحّول األمر إلى هاجس يؤرقها، 
ابــنــة عمها خلطة تنحيف عبر  مــع  فــاشــتــرت 
اإلنــتــرنــت مــن دون أن تخبرنا بــذلــك. لــم تعِط 

أسماء  الطبيبة  التغذية  اختصاصية  تــؤكــد 
 الهوس بضرورة فقدان الوزن 

ّ
دمير أوغلو أن

ــه مع  فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، يــصــل إلـــى ذروتــ
حلول فصل الربيع: »تصبح أكثر األسئلة التي 
والخلطات  املنتجات  أكثر  نتلقاها هي حــول 
التي  والتدابير  الغذائية  واألنظمة  العشبية 
لــلــوزن«. تضيف:  تساعد فــي خــســارة سريعة 
 عــام، تعرض في األســـواق خلطة عشبية 

ّ
»كــل

االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  لها عبر  يـــرّوج 
ــــؤدي إلــى  ـــهـــا مــعــجــزة املـــوســـم الـــتـــي تـ

ّ
عــلــى أن

فقدان الوزن بسرعة قياسية. يلجأ املروجون 
إلـــــى اســـتـــغـــال صـــــور املـــمـــثـــات الـــشـــهـــيـــرات 
وحصلن  الخلطة  استخدمن  هن 

ّ
أن فيزعمون 

على نتائج مذهلة. وهو ما يــؤدي إلى زيادة 
الطلب عليها«.

تــدعــو دمــيــر أوغـــلـــو املــســؤولــني إلـــى الــتــحــرك 
ملنع ترويج هذه املنتجات، ومراقبة الحمات 
الدعائية الكاذبة، بالذات عبر مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، وبــــذل املــزيــد مــن الــجــهــود لرفع 
معايير اختبار هذه املنتجات واملوافقة عليها 
 
ّ
قبل طرحها في األســـواق. كما تشدد على أن

أكــثــر الــفــئــات الــتــي تقبل عــلــى هـــذه املنتجات 
هن املراهقات: »في فترة املراهقة يصبح شكل 
لــلــفــتــاة. يسيطر  بالنسبة  أهـــم شـــيء  الــجــســد 
عــلــيــهــا هــــوس الــنــحــافــة لــتــتــشــّبــه بــعــارضــات 

األزيــــــاء. مـــا يــزيــد الــخــطــورة هـــو عـــدم معرفة 
الــعــائــلــة بــاســتــخــدام بــنــاتــهــن هـــذه املــنــتــجــات، 
وكـــذلـــك جــهــل األمـــهـــات بــمــخــاطــر االســتــخــدام 
 األعشاب غير مؤذية 

ّ
العشوائي لها، ففكرة أن

تسيطر عــلــى عــقــول معظم الــنــاس. وهـــو أمــر 
خاطئ للغاية«.

الباطنية  ــــراض  األمـ يــؤكــد طبيب  مــن جــهــتــه، 
سليمان جــابــوكــجــو عــلــى خــطــورة اســتــخــدام 
ســواء  أشــكــالــهــا،  بجميع  املنتجات  هــذه  مثل 
فة. 

ّ
مغل كحبوب  حتى  أو  عشبية  كمشروبات 

يــقــول: »مـــن الــخــطــأ اســتــخــدام هـــذه املنتجات 
ب وفــــــق الــــقــــواعــــد الـــعـــلـــمـــيـــة.  ــرَّ ــ ــجـ ــ ــم تـ ــ الــــتــــي لـ
بــعــض املــــواد ال يــمــكــن لــلــمــصــابــني بالسكري 
الــقــصــور  أو  الـــضـــغـــط  أو  الـــكـــولـــيـــســـتـــرول  أو 
 اســتــخــدام 

ّ
الــكــلــوي أن يــســتــخــدمــوهــا. كــمــا أن

أعراضها  مــن  التأكد  دون  مــن  املنتجات  هــذه 
ــر خــطــيــر لـــلـــغـــايـــة. بـــعـــض هـــذه  ــ الــجــانــبــيــة أمـ
املــنــتــجــات قــد تـــؤدي إلـــى مــضــاعــفــات خطيرة 
ــا الــقــوي  ــررهـ وصــــــواًل إلــــى املــــــوت، بــســبــب ضـ
أو باقي  الــقــلــب  أو  الــكــلــى  أو  للكبد  والــســريــع 

األعضاء«.
خلطات التنحيف بمختلف أشكالها تباع في 
غذائية  متّممات  ــهــا 

ّ
أن على  التركية  األســـواق 

وليست أدويــة. في األســواق 437 منتجًا تباع 
على هــذا األســـاس، وجميع هــذه املنتجات ال 
تــحــوز عــلــى مــوافــقــة وزارة الــصــحــة الــتــركــيــة، 
لكن يجري ترخيصها من خال وزارة الغذاء 
 هــذه 

ّ
ــــروات الـــحـــيـــوانـــيـــة. لـــكـــن ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ والـ

الوزارة سحبت أخيرًا تراخيص 103 منتجات 
مــن 51 شــركــة. مــع ذلـــك، مــا زال بعضها يباع 

عبر اإلنترنت.
بدوره، يوّجه عضو رئاسة نقابة الصيادلة في 
مدينة إسطنبول سردار تورك أيدن انتقادات 
شــديــدة إلـــى الــقــانــون الــــذي يــمــنــح تــراخــيــص 
الغذائية  املتممات  »تعريف  غذائية:  متممات 
 الكثير من هذه 

ّ
في القانون فضفاض، حتى أن

أن يوضع تحت بند األدويــة.  املتممات يجب 
لكن، لتجنب العملية املكلفة لترخيص الدواء، 
ــداًل من  ــجــه املــنــتــجــون إلـــى وزارة الـــغـــذاء بــ

ّ
يــت

لــيــس عليهم ســـوى أن  الــصــحــة. هــنــاك  وزارة 
ثم يحصلون  املنتج،  بمكونات  بيانًا  يقدموا 
 إذا 

ّ
عــلــى الــرخــصــة. وال تــلــغــى أي رخــصــة إال

ّدم في بيان املكونات«.
ُ
خالفت ما ق

ــمــت 
ّ
ــبــــت وتــســل ــنــــوان بــيــتــنــا، وذهــ الـــشـــركـــة عــ

الــخــلــطــة مـــن مــكــتــب الــشــحــن بــمــفــردهــا، فهي 
نا سنعترض على األمر. بعد تناولها 

ّ
تدرك أن

مــن مــضــاعــفــات صحية،  الخلطة ومــعــانــاتــهــا 
وبــيــنــمــا كــنــت أبــحــث عــن بــطــاقــة هــويــتــهــا من 

أجل املستشفى، رأيت الخلطة في حقيبتها«.
حــاولــت الــعــائــلــة الــتــواصــل مــع الــشــركــة التي 
تبيع الخلطة من دون جــدوى. وأثناء البحث 
 وزارة الغذاء التركية كانت قد منعت 

ّ
تبنّي أن

تــداول هذا املنتج في األســواق والصيدليات، 
لكن استمر بيعه لفترات طويلة عبر اإلنترنت. 
يـــقـــول والـــــد رمـــيـــســـة: »بـــــات عــلــى املــســؤولــني 
معالجة هذا األمر. كان قد صدر بحق الخلطة 
التي استخدمتها رميسة قرارًا بمنع التداول 
والسحب من األسواق، قبل أن تصل إلى يدها 
الــبــيــع مــســتــمــرًا عبر  ــا زال  بتسعة أشــهــر. ومـ

اإلنترنت حتى اآلن«.

الوسواس القهري 
يدفع إلى االنتحار

فراغ ومكاسب 
في حرب اليمن

كنا نشكو من زيادة 
االنشغال بالعمل، أما اليوم 

فنشكو من ساعات 
الفراغ الطويلة

صنعاء ـ العربي الجديد

فت الحرب التي يعيشها اليمن منذ عام، 
ّ
خل

تــحــّول اجتماعي غير  اقتصاديًا، مــع  ركـــودًا 
مــســبــوق بلغت تــأثــيــراتــه حــيــاة كــل شخص 
تقريبًا. ومع استمرار هذه الحرب في مناطق 
ــبــــاد، أصـــبـــح أكـــثـــر مـــن ثــاثــة  كــثــيــرة مـــن الــ
ُيضافون  العمل،  عــن  عاطلني  يمني  مايني 
إلى مايني آخرين كانوا قد سبقوهم. ويأتي 
انقطاع الكهرباء ووقود املركبات من جميع 
ــم عـــوامـــل تعميق  ــد أهــ ــل أحــ

ّ
املـــنـــاطـــق، لــيــمــث

ــذي يــعــيــشــه الــيــمــنــيــون فـــي أغــلــب  ــ الــــفــــراغ الـ
ساعات الليل والنهار، على حّد سواء.

هؤالء العاطلون عن العمل يقضون ساعاتهم 
 ،

ً
مـــن دون أي شـــاغـــل، فــيــبــدو الـــوقـــت طــويــا

 الظروف الصعبة التي تعيشها 
ّ
أن في حني 

الباد تقّيد تنقاتهم ليازم أكثرهم بيوتهم. 
الـــذي كان  يــقــول خــالــد السامعي )35 عــامــًا( 
يعمل سائقًا في إحدى شركات املقاوالت، »ال 
أعمال وال لقاءات وال حتى وسائل أو أماكن 
ــام أغــلــب ســـاعـــات الــنــهــار«.  ــذا أنــ تــرفــيــهــيــة. لـ
أمـــا فــي الــلــيــل، فيسهر مــع أصــدقــائــه الــذيــن 
نون القات. 

ّ
يعيشون الظروف نفسها، ويخز

وُيخبر أنه ينام بعد صاة الفجر، ليصحو 
ثــم يتابع آخر  الــغــداء. ومــن  عصرًا ويتناول 

األخبار ويشتري القات للسهرة.
»الــعــربــي  والـــســـامـــعـــي، بــحــســب مـــا يـــؤكـــد لـــ
العاصمة  في  البقاء  إلــى  الجديد«، »مضطر 
صنعاء حتى أحافظ على منزلي، خوفًا عليه 
من النهب والسطو. كل أفراد عائلتي انتقلوا 

إلى القرية بسبب القصف«. يضيف: »لدينا 
مزرعة في ريف تعز )جنوب( لكنني فضلت 
 ثمة حصارًا 

ّ
أن البقاء في صنعاء، ال سيما 

ــى ذلــــك،  ــ مــطــبــقــًا عـــلـــى تـــعـــز مـــنـــذ أشــــهــــر«. إلـ
 ارتفاع أسعار املشتقات 

ّ
يوضح السامعي أن

ـــلـــزمـــه بــعــدم 
ُ
ــة ت ــيـ ــذائـ ــغـ الــنــفــطــيــة واملـــــــــواد الـ

االســتــفــادة مــن وقــت الــفــراغ الــطــويــل وزيـــارة 
األهــــل واألقــــــارب فـــي مــنــاطــق أخـــــرى. يــقــول: 
ــادة االنـــشـــغـــال بــالــعــمــل  ــ »كـــنـــا نــشــكــو مـــن زيــ
ومن أننا ال نستطيع البقاء مع أطفالنا، أما 
الطويلة  الـــفـــراغ  مــن ســاعــات  الــيــوم فنشكو 
التي ال نستطيع االستفادة منها في إسعاد 
ــا«. على الــرغــم مــن ذلـــك، أفـــاده البقاء  ــ أوالدنـ
إذ راح يمضي وقتًا مع  املنزل با عمل،  في 
أفــــراد أســرتــه لــفــتــرات أطــــول ويــتــعــّرف على 
تفاصيل جديدة عن أبنائه، كانت غائبة عنه 
في السابق. أيضًا، صار يلعب معهم، وهذه 

»سابقة في حياتي«.
كذلك هي الحال بالنسبة إلى نساء كثيرات 
 يــعــمــلــن خـــــــارج مـــنـــازلـــهـــن وأجـــبـــرتـــهـــن 

ّ
كـــــن

الــــحــــرب عـــلـــى مـــازمـــتـــهـــا بـــعـــد تــســريــحــهــن. 
لــكــن هـــذه اإلجــــازة املــمــتــّدة وســاعــات الــفــراغ 
لــيــســت ســّيــئــة، بــحــســب خــديــجــة الــبــعــدانــي. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــســت مستاءة  تــقــول لـــ
ــصــات عــدم 

ّ
مــن بــقــائــي فــي املـــنـــزل، لـــوال مــنــغ

الــذي كــان يساعد أسرتي على  الراتب  توفر 

 سعيدة 
ً
توفير متطلبات املنزل. لكنني فعا

ألنني وجدت وقتًا لاستراحة والجلوس مع 
صديقاتي وقريباتي بعدما كنا ال نلتقي إال 

في املناسبات«.
 انـــقـــطـــاع خــدمــات 

ّ
تــشــيــر الـــبـــعـــدانـــي إلــــى أن

الكهرباء والوقود حرم الناس من االستمتاع 

بمشاهدة التلفزيون أو زيارة األقارب الذين 
 هذا زاد اجتماعاتها 

ّ
يسكنون على بعد. لكن

مع صديقات الحّي بداًل من التحّدث هاتفيًا، 
كما اعتدن في املاضي. وتؤكد: »ألنني كنت 
أعــمــل ســاعــات طــويــلــة فــي إحــــدى الــشــركــات 
معّينة  بإيجابيات  الــيــوم  أشــعــر  الــتــجــاريــة، 
أكثر  أتــواصــل  التي جعلتني  الــظــروف  لهذه 
مــع مــن حــولــي بطريقة مــبــاشــرة، لكنني في 
الوقت نفسه فقدت هذا التواصل مع أقاربي 

املقيمني في املدينة«.
مــن جــهــة أخــــرى، ينظر شــبــاب نــازحــون في 
ــفــــراغ الــتــي  املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة إلــــى أوقــــــات الــ
بطريقتهم  الــراهــنــة،  الــبــاد  أحــــوال  فتها 

ّ
خل

ــر، الــــنــــازح فــي  الـــخـــاصـــة. يـــقـــول عـــلـــي نــــاصــ
وقته  يقضي  إنــه  )غـــرب(  املحويت  محافظة 
فـــي أمـــــور لـــم تــكــن تــشــغــلــه قــبــل الـــحـــرب في 
ــاء. ويـــخـــبـــر »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أنـــه  ــعـ ــنـ صـ
ر لها ما 

ّ
يهتم بشؤون األسرة صباحًا ويوف

تحتاجه من مواد غذائية من السوق البعيد 
عن مكان سكنها، وعند العصر يخرج للعب 
كــرة الــقــدم مــع األصــدقــاء حتى وقــت املغرب. 
لــكــنــه ال يــســهــر مـــســـاء، لـــعـــدم تـــوفـــر الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي. وال يــشــعــر بــالــرضــى عـــن نمط 
حياته الحالية، »فهي تسلب مني أيامي، إذ 
التدريب  في  ال  منها  االستفادة  أستطيع  ال 

وال في الدراسة«.
ــف األعــمــال قــد دفــع آالف 

ّ
وكـــان الــفــراغ وتــوق

القتال  إلــى جبهات  األطفال  الشباب ومئات 
املنتشرة في أكثر املحافظات اليمنية.

ــارة إلـــى أن تــقــريــرًا صـــدر أخــيــرًا  ــ تــجــدر اإلشـ
الـــدولـــي،  والـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  عـــن وزارة 
تـــحـــت عــــنــــوان »املــــســــتــــجــــدات االقـــتـــصـــاديـــة 
 
ّ
أن ــنّي  ــ بـ  ،»2016 الـــيـــمـــن  فــــي  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ســـاعـــات الــعــمــل انــخــفــضــت مـــن نــحــو 13.5 
ساعة في اليوم قبل مـــارس/آذار 2015، إلى 
6.7 ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم بـــعـــده. وهــــذا يعني 
تراجعها بنسبة 50.6 في املائة، األمــر الذي 
ــام فــراغ  ــددًا كــبــيــرًا مــن اليمنيني أمـ يجعل عـ

أغلب ساعات أيامهم.

العربي الجديد

إذا كنت من األشخاص الذين يلومون الحياة، 
ويــبــحــثــون عـــن األمــــــان فـــي حــيــاتــهــم دائـــمـــًا، 
يكرهونها  وظيفة  في  االستمرار  ويفضلون 
خشية االنتقال إلــى أخــرى، فلن تصبح غنيًا 
عــلــى األرجـــــح. هـــذه الــصــفــات الــســت، بحسب 
مــوقــع »بـــزنـــس انـــســـايـــدر«، ســتــحــرمــك مـــن أن 

تكون غنيًا، واألفضل تجنبها. 
تحّمل  تستطيع  ال  الــتــي  األشـــيـــاء  ــراء  شــ  -  1

كلفتها
قد  املــاديــة  إمكانياتك  تــفــوق  بطريقة  العيش 
وفــي حال  مالية.  تعاني من ضغوط  يجعلك 
حصولك على زيـــادة فــي الــراتــب، فــهــذا ليس 
مـــبـــررًا لــتــغــيــر نــمــط حــيــاتــك. يــقــول املليونير 

العصامي غرانت كاردون إنه لم يشتر ساعة 
فاخرة أو سيارة حتى باتت أعماله التجارية 

تؤمن له مااًل وفيرًا.
2 - االعتقاد بأنك ال تستحق أن تكون غنّيًا

ــعــــاديــــون أن الـــغـــنـــى هــو  ــرى األشــــخــــاص الــ ــ يـ
هذا  املحظوظون.  األشــخــاص  يحققه  امتياز 
املليونير ستيف سيبولد. يضيف:  ما يقوله 
»الحقيقة أنه في بلد رأسمالي، لديك كل الحق 
في أن تكون غنيًا. اسأل نفسك: ملاذا ليس أنا؟ 
بعدها، فكر في أن تكون غنيًا. ملاذا ال تجني 

املليون؟«.
3 - االعتماد على مصدر واحد للدخل

ــذي أمــضــى خمس  يــقــول تـــومـــاس كـــورلـــي، الــ
ــــي دراســـــــــة األغـــنـــيـــاء  ــــن حـــيـــاتـــه فـ ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
الـــعـــصـــامـــيـــني، إن هــــــؤالء ال يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 

مــصــدر واحـــد لــلــدخــل، مضيفًا أنــهــم يعملون 
على تطوير مسارات عــدة. ويلفت إلــى أن 65 
فــي املــائــة مــن الــذيــن شملتهم دراســتــه كانوا 

يحصلون على املال من ثاثة مصادر.
4 - االكتفاء والشعور بالسعادة بما تعرفه

عادة ما يميل أغنى وأنجح الناس إلى التفكير 
في مواصلة التعلم حتى بعد الجامعة. يقول 
املليونير العصامي دانييل آلي إن هذا الخيار 
مــتــروك لــك تــمــامــًا، مضيفًا أنــه »فــي كثير من 
لشراء  املوظفني  على  الناس  يعتمد  األحيان، 
تدريبهم.  أو  الــنــدوات  فــي  املشاركة  أو  الكتب 
إذا أردت النجاح، عليك االستثمار في نفسك«. 

5 - الخروج مع األشخاص الخطأ
يقول أينشتاين إن »املعرفة معدية«. في هذا 
السياق، يشير ستيف سيبولد إلى أن هذا ال 

يعني التخلي عن أصدقائك الذين ال يملكون 
املال. لكن إذا كنت تريد أن تصير غنيًا، عليك 
أن تخلق رابــطــًا مــع أنــاس أغــنــيــاء. فكر بهذه 
الطريقة. إذا أردت الحفاظ على جسد نحيف، 
الذين يهتمون  النادي مع  إلــى  الذهاب  عليك 

باألمر نفسه. وهذا ينسحب على كل شيء. 
6 - قضاء وقت فراغك في االستمتاع فقط

الترفيه عن  مــن  بــداًل  م 
ّ
التعل األغــنــيــاء  ل 

ّ
يفض

 80 إنــه يقضي  بافيت  واريـــن  يــقــول  أنفسهم. 
ل 

ّ
فــي املــائــة مــن يــوم عمله فــي الــقــراءة. ويفض

األغـــنـــيـــاء اســتــغــال الـــوقـــت فـــي الــــقــــراءة بـــداًل 
تطوير  كتب  خصوصًا  التلفاز،  مشاهدة  من 
الذات، بحسب كورلي. يضيف أن 90 في املائة 
قــراءة  من األغنياء يقضون نصف ساعة في 

هذه الكتب يوميًا.

الثراء ليس 
مستحيًال كما 

قد تظن

محمد أحمد الفيالبي

في البدء تهكمنا، ثم تبيَّ لنا أننا نعمل على أمر في غاية األهمية. ذلك 
اع العرائس األوروبيي ديتر بروني طوال ستة 

ّ
عندما أبقانا نقيب صن

أيام في مايو/ أيار 1991، في ورشة عمل لصناعة الدمى من النفايات 
من تنظيم »معهد غوته« في العاصمة السودانية الخرطوم.

 لحظة، ومــع املــبــادرات يخرج املــولــود إلــى الحياة 
ّ

أفــكــار تتولد فــي كــل
 من الصرخة األولى.

ً
مشهرًا ابتسامة بدال

م أخيرًا في العاصمة 
ّ
الــذي نظ ال سّر في مهرجان »أســرار الكوشة« 

 أنه جاء في زمن يشكو فيه الجميع من تراكم 
ّ
السودانية الخرطوم، إال

النفايات.  مــكــّب  تعني  أصيلة  كلمة ســودانــيــة  و»الــكــوشــة«  الــنــفــايــات. 
وقـــد تــكــونــت الــفــكــرة فــي رحـــم مــبــادرة شبابية تــضــم متطوعي من 
عدد  جانب  إلــى  البيئي،  بالشأن  املهتمي  الشباب  من  مختلفة  فئات 
من الجمعيات واملشاريع التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات 
إعــادة  بفنون  املهتم  »فــنــدورا«  رأسها مشروع  وعلى  البيئة،  وحماية 
التدوير واستخدام الفن واألعمال اليدوية فيه، وتوظيف ذلك في رفع 

الوعي البيئي وحماية البيئة واملناخ في ظل التغير املناخي في العالم.
البيئة مسؤولية الجميع، فقد أكدت رئيسة املهرجان ميسون  أّن  بما 
مطر أّن املنظمي يسعون إلى رفع الوعي، واإلعالء من شأن املسؤولية 
االجتماعية تجاه قضايا البيئة. من ذلك التخلص السليم من النفايات، 
املنتجة  الصناعية  الجهات  على  بكاملها  املسؤولية  تعليق  مــن   

ً
بــدال

للنسبة األكبر للنفايات، أو الجهات الحكومية املناط بها جمع النفايات 
والتخلص منها.

أما الهدف الثاني من املهرجان، فهو لّم شمل من يعملون في مجال 
تدوير النفايات والتكسب منها. فبعضهم يعمل على إطارات السيارات 
املستعملة التي يعّد التخلص منها معضلة، فال الحرق وال الدفن يجدي 
معها، خصوصًا أنها تدوم ألعوام باملتانة نفسها. يصنع هؤالء أثاثًا 
منزليًا منها، وقطع غيار سيارات، وأواني للشتول الصغيرة. وبعض 

آخر يلونها ويستخدمها في تسوير امليادين العامة في األحياء.
هذه  ملثل  انطالق  نقطة  كثيرين  لــدى  بالتدوير  الكبير  الهوس  يشكل 
املبادرات. وقد ساهم املهرجان في تالقي األفكار. كما أثمرت نقاشات 
ورش العمل املصاحبة عن مزيد من أفكار التصنيع والتسويق. فقد 
التصنيع  حــول  لألطفال،  والثانية  للنساء،  إحداهما  ورشــتــان  نظمت 
باعتماد املواد الكرتونية. هدفت الورشتان إلى غرس الهّم البيئي فيهم.

من جهتهم، رأى الخبراء وأهل االختصاص في املهرجان واملبادرات 
بشكل عام خروجًا باملواد املستخدمة من خانة »النفايات« إلى خانة 

»املادة الخام« ذات الفائدة الجمالية واالقتصادية.
)متخصص في شؤون البيئة(

»أسرار الكوشة« في السودان

إيكولوجيا تحقيق

النحافة والرشاقة 
حلم يتجّدد ربيعًا 

)إيليف أوزتورك/ 
األناضول(
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بشرى المقطري

عملية  عـــام، خضعت  مــدى  على 
في  العسكرية  الــحــزم«  »عاصفة 
اليمن، ومن ثم تشكيل التحالف 
ة اجتزائية من معظم النخب  العربي، لقراء
والــعــربــيــة،  اليمنية  والــثــقــافــيــة  الــســيــاســيــة 
إذ فــّســرت الــعــاصــفــة حــدثــا مــنــجــزًا، مــبــّررة 
مكتفيًة،  لها،  رافضة  أو  انطالقها،  لــدوافــع 
فـــي الـــحـــالـــتـــن، بــمــنــاقــشــة األهـــــــداف امُلـــــراد 
ــيــــمــــن، لـــتـــصـــبـــح غــالــبــيــة  ــــي الــ تــحــقــيــقــهــا فـ
ــاربـــات لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة جـــــزءًا من  ــقـ املـ
الحرب نفسها، والدعاية اإلعالمية املتخلقة 
املوضوعية  األطــروحــات  عــن  بعيدة  منها، 
لصالح مزاٍج شعبويٍّ احتفالي بالحروب؛ 
تـــم إغـــفـــال مــقــاربــة الــعــاصــفــة مـــن األرضــيــة 
ــة فــي  ــاركـ ــة املـــحـــركـــة لـــلـــدول املـــشـ ــيـ األســـاسـ
الــعــربــي، وفــي مقدمة ذلــك دوافــع  التحالف 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وأجــنــداتــهــا 
ــة الــتــوقــيــت  ــ الــســيــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك داللـ
تلك  كــل  العاصفة، وظلت  النــطــالق  الزمني 
املــســبــبــات فـــي مـــنـــأًى عـــن الـــتـــنـــاول، أو يتم 
التطرق لها في سياق التحيزات السياسية 
الحزم«.  »عاصفة  ولدتها  التي  والطائفية 
ــة، بــكــل  ــفــ ــاصــ ــعــ ومــــــــــرور عـــــــام مــــنــــذ بـــــــدء الــ
تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
اليمن، وانعكاسها على الداخل السعودي، 
بما في ذلك تنامي األزمة االقتصادية، وما 
فــاقــمــتــه هـــذه العملية الــحــربــيــة فــي وتــيــرة 
النأي  كله يحتم  ذلك  الطائفية،  الصراعات 
إلعــادة  املسببات  ومناقشة  الــتــحــّيــزات  عــن 
تــحــلــيــل »عــاصــفــة الـــحـــزم« حــدثــا سياسيا 
وعــســكــريــا تـــاريـــخـــيـــا، بــعــيــدًا عـــن وجــهــات 
النظر األحادية ومسارات الحرب في اليمن. 
لـــم يــنــطــلــق قــــرار الــســعــوديــة بــــدء عــمــلــيــات 
أراٍض خــارج حدودها، ألول  عسكرية على 
مــــرة فـــي تــاريــخــهــا الـــســـيـــاســـي، فـــي املــقــام 
ــة الــيــمــنــيــة، على  األول، مــن تــداعــيــات األزمــ
أهــمــيــة ذلـــك فــي اتــخــاذ قـــرار الــحــرب، إال أن 
التاريخي  التقليد  القرار يتعارض مع  هذا 
الــــــذي اتـــبـــعـــتـــه املـــمـــلـــكـــة فــــي تــعــاطــيــهــا مــع 
ــتــــكــــّررة، إذ غــالــبــا ما  األزمـــــــات الــيــمــنــيــة املــ
انحصرت السياسة السعودية حيال أزمات 
اليمن على دعم حلفائها املحلين بالسالح 
واألمـــــــــوال مــــن دون الـــتـــدخـــل املـــبـــاشـــر فــي 
السياسة  هــذه  تمظهرات  وتتجلى  األزمـــة، 
فـــي الـــدعـــم الـــســـعـــودي لــحــلــفــائــهــا املــلــكــيــن 
ضــد الجمهورين فــي أثــنــاء قيام ثــورة 26 
ســبــتــمــبــر، عــلــى أهــمــيــة مــعــارضــتــهــا حــدثــا 
اســتــثــنــائــيــا، كــقــيــام ثــــورة جــمــهــوريــة على 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، وعـــالقـــات املــصــاهــرة 
مع أسرة اإلمام يحيى حميد الدين قياسا 
بانقالب جماعة الحوثي والرئيس السابق 
علي عبدالله صالح على السلطة الشرعية، 
وتؤكد  عسكريا.  آنـــذاك  تتّدخل  لــم  أنها  إال 
تـــلـــك املـــعـــطـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة أن »عــاصــفــة 
ــزم« لــــم تـــولـــدهـــا األزمــــــة الــيــمــنــيــة، بــل  ــحــ الــ
الــــظــــروف الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وحـــوافـــز 
بلدان  أزمــات  املتداخل في  اإلقليمي  الواقع 

عربية أخرى، كالوضع في سورية.
مهما اختلفت آراء املحللن بشأن األسباب 
الــحــقــيــقــيــة النـــــدالع الــــحــــروب، فــالــثــابــت أن 
الحرب ظاهرٌة ال شخصية، ُتحدثها دوافع 
محركة ذاتية وخارجية متعددة، تتضافر، 
وفــق شـــروٍط خــاصــة، لــتــؤدي، فــي النهاية، 
إلى إطالق آلة الحرب الجهنمية، ما ُيحيلنا 
عــنــد دراســــة »عــاصــفــة الــحــزم« إلـــى تقّصي 
املــســرح األولــــي الـــذي تخلقت فــيــه الــحــرب، 
الـــســـعـــوديـــة، حيث  الـــداخـــلـــيـــة  الـــســـاحـــة  أي 
جعلت  سياسية  تغييرات  اململكة  شــهــدت 

من انطالق العاصفة أمرًا حتميا. 
امللك سلمان  تولى  استثنائية،  ظــروف  في 
بـــن عــبــدالــعــزيــز الــحــكــم خــلــفــا ألخـــيـــه املــلــك 
الراحل عبدالله، وصاحب هذا التغيير في 
ات  رأس األســرة الحاكمة، فضاًل عن إجــراء
اتخذها امللك سلمان، وهو الذي أراد اتخاذ 
وجـــهـــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة عــلــى الــصــعــيــد 
اإلقليمي، تختلف عن خط أسالفه، وتسعى 
إقليمي جديد، تكون فيه  إلى تكريس دور 
إلــى قوة  السعودية دولــة مــؤثــرًة، باللجوء 
الردع العسكري، ال املناورات الدبلوماسية 
ــران،  ــ ــع إيـ وحـــســـب، فـــي خــضــم تــنــافــســهــا مـ
خــصــمــهــا الــتــقــلــيــدي فـــي املــنــطــقــة. حتمت 
هذه الظروف على امللك الجديد إيجاد )أو 
اســتــثــمــار( حـــدث فــــارق، حـــدث يــتــعــّدى في 
أثره البعد الوطني، ويوّحد الصف الداخلي 
ــــدو خــــارجــــي،  ــعــــودي فــــي مـــواجـــهـــة عــ الــــســ
يتربص بأمن اململكة، ويساعد على بلورة 
مــشــاعــر وطــنــيــة أكــثــر ديــمــومــًة فــي أوســـاط 
املـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي. وبــــالــــتــــالــــي، يـــوّحـــد 
االتجاهات السياسية والعواطف الشعبية 
حـــول نــهــج املــلــك. لــم يــكــن فــي تــلــك الــحــالــة، 
طــلــب الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه مــنــصــور 
السعودي لوقف  العسكري  التدخل  هــادي، 

قــصــف الــحــوثــي وقــــوات صــالــح عــلــى قصر 
ــدن إال إنــضــاجــا  ــ املـــعـــاشـــيـــق فــــي مـــديـــنـــة عـ
أخيرًا لقوانن التاريخ املشكلة للحدث، كما 
العسكرية  واالستعراضات  الحشد  يكن  لم 
لصالح  التابعة  والقوات  الحوثي  لجماعة 
في الحدود الجنوبية للسعودية إال محفزًا 

لظروٍف داعمة التخاذ وجهة العاصفة. 
ال شك في أن السعودية نجحت في تكييف 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة واإلقــلــيــمــيــة لــصــالــح 
قرارها خوض الحرب في اليمن، كما وفقت 
في منحه الشرعية األخالقية الالزمة، وفق 
مـــا تـــــراه. بــعــد اتـــخـــاذهـــا قــــرار الــتــدخــل في 
الــيــمــن عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي الــوطــنــي، 
إنــشــاء تحالف مــن دول  إلــى  اململكة  عمدت 
عربية لــم تــكــن، كما اتــضــح بعد ذلـــك، على 
عــلــم بــهــذا الـــقـــرار؛ فــمــنــذ الــســاعــات األولـــى 
النطالق »عاصفة الحزم« في يوم الخميس 
يــلــتــئــم  أن  ــبـــل  وقـ  ،2015 آذار  ــارس/  ــ ــ مـ  26
عــقــد دول الــتــحــالــف الــعــشــر املــتــدخــلــة في 
الــيــمــن، وقــبــل امــتــصــاص املجتمع الــدولــي، 
قرار  صدمة  وبريطانيا،  أميركا  خصوصا 
الــســعــودي  الــقــرار  ثــم مباركتهما  الــتــدخــل، 
الــغــارات، حاولت  بعد مضي نهار مــن بــدء 
الــســعــوديــة عــبــر وســائــلــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
تطمن املجتمع الدولي واإلقليمي، بإظهار 
ــة، غـــيـــر شـــامـــلـــة،  ــفــ ــاطــ ــــرب خــ ــحـ ــ أن هــــــذه الـ
وستكون مزمنة ومحددة األهــداف، تهدف 
إلـــى تــدمــيــر مــنــظــومــة الــصــواريــخ الــتــي في 
ات  حـــوزة الــحــوثــي وصــالــح، إال أن اإلجــــراء

الــحــربــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة، بــدءًا 
محظورة،  منطقة  اليمنية  األجــواء  بإعالن 
وفـــرض حــصــار بــري وبــحــري وجـــوي على 
األراضـــــــي الــيــمــنــيــة، واالضــــطــــالع وحــدهــا 
بــمــســؤولــيــة إخــــالء جــمــيــع الــدبــلــومــاســيــن 
واملـــواطـــنـــن الـــعـــرب واألجـــانـــب مـــن الــيــمــن، 
الحرب  مفاهيم  على  تنطبق  إجـــراءات  هي 
الـــشـــامـــلـــة، ولـــيـــس الـــخـــاطـــفـــة، إذ بــعــد عــام 
طــويــل مــن الــحــرب، ال يـــزال مــن غير املمكن 

التنبؤ بنهايتها. 
لــم يــكــن نــجــاح الــســعــوديــة فــي حــســم خيار 
الــتــدخــل فـــي الــيــمــن نــاجــمــا عـــن حــصــولــهــا 
أو حــتــى  إقـــلـــيـــمـــي  أو  ــاء دولـــــــي  ــطــ غــ ــلـــى  عـ
عــربــي، فــعــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي، جـــاء قــرار 
الــقــمــة الــعــربــيــة ومــوافــقــتــهــا عــلــى الــتــدخــل 
السعودي تحت مظلٍة عربيٍة، تم اختراعها 
ــا التـــفـــاقـــيـــة الــــدفــــاع املـــشـــتـــرك،  ــقـ ــا، وفـ ــقــ الحــ
بعد يــومــن مــن انــطــالق »عــاصــفــة الــحــزم«، 
الـــقـــوى اإلقليمية  وهـــو مـــا يــعــكــس تـــواطـــؤ 
التدخل آخر  اعتبار هذا  والدولية، وقبوله 
وسيلٍة للعالج بالكي للصراع اليمني، ففي 
مـــوازيـــن الــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــقـــل ســيــاســي  ــمـــن دولــــــــًة ذات ثـ ــيـ الـ لـــيـــســـت 
ــذا الــعــمــل  ــ ــادي، بـــحـــيـــث يـــــــؤدي هــ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
خطيرة،  إقليمية  تــداعــيــات  إلــى  العسكري 
الحال  الـــدول، كما  وتــضــارب مصالح هــذه 
فـــي األزمـــــة الـــســـوريـــة، إذ لـــم يــتــم االلــتــفــات 
للصراع اليمني منذ بدايته، وأثره الكارثي 
ــم يـــكـــن املــجــتــمــع  عـــلـــى حـــيـــاة الـــيـــمـــنـــيـــن. لــ
اإلقليمي والدولي معنيا بحل أزمة الصراع 

السياسي في اليمن. 
ــقـــط  ــد أن أسـ ــعــ ــــرك بــ ــــحـ ــتـ ــ ــم الـ ــتــ ــم يــ ــ ــذا لــ ــ ــهـ ــ لـ
سبتمبر/  فــي  صنعاء  وصــالــح  الحوثيون 
الــعــســكــري  ــل  ــتـــدخـ الـ وجــــــاء   ،2014 ــلــــول  أيــ
السعودي فقط لردع التغول الحوثي، وفي 
الرئيس  الحليف  إيـــران  مــع  التنافس  إطــار 
هذه  قاربت  نفسه،  املنطلق  ومــن  للحوثي. 
الدول »عاصفة الحزم« ليس بانعكاساتها 
الــداخــل اليمني، بــل مــن وجــهــة النظر  على 
السعودية، وهذا ما دفع املغرب إلى إعالن 
تــضــامــنــه مـــع الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك حــرص 
أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
جــهــودهــمــا فــي الــدفــاع عــن أمــن السعودية 

املعتدى عليها. 
ــــاح الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــجـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن نـ عــ
ــم لــهــا،  ــ الــســعــوديــة فـــي تــخــلــيــق فـــضـــاء داعـ
تثبت املعطيات امليدانية لعام من العاصفة 
أن قـــرار الــحــرب لــم يكن مــدروســا جــيــدًا في 
بعض جوانبه، ما اتضح في كيفية تشكيل 

التحالف العربي، وال على اعتراض بعض 
الـــــدول، مــثــل بــاكــســتــان، وتـــضـــارب املــوقــف 
املصري، أو نوعية الحرب التي فرضت على 
أكــثــر في  التخبط بشكل  بــل تجلى  الــيــمــن، 
العمليات  مسار  صاحبت  التي  السياقات 
ــدًا  ــديـ الـــعـــســـكـــريـــة لـــعـــاصـــفـــة الـــــحـــــزم، وتـــحـ
فـــي االســتــراتــيــجــيــة الـــعـــامـــة والــتــكــتــيــكــات 
العسكرية التي استخدمتها طوال عام من 

العاصفة. 
ــّوقــــت الـــســـعـــوديـــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي  ســ
هـــــــذه الـــــحـــــرب وفـــــــق تــــــأويــــــالت حــلــفــائــهــا 
املعلن  الــهــدف  وكـــان  وأمــنــيــاتــهــا،  اليمنين 
هــو الــقــضــاء عــلــى تــمــرد الــحــوثــي وصــالــح، 
وإعــــادة الــشــرعــيــة إلـــى الــيــمــن، بينما ظلت 
معلنة،  غير  واإلقليمية  الوطنية  أهــدافــهــا 
ــيـــة املـــكـــاســـب  ــيـــح أهـــمـ وكـــــــان يــتــحــتــم تـــرجـ
املأمولة، قياسا للضرر العام الذي سيلحق 
بعموم اليمنين، وليس بالحوثي وصالح 
وزيــر  مكتب  مستشار  تصريح  وفــي  فــقــط. 
أحمد عسيري،  العميد  الــســعــودي،  الــدفــاع 
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن الـــحـــرب، أن أهــــداف 
القضاء  وتــم  قد تحققت،  الــحــزم«  »عاصفة 
وإنهاء  اليمنية،  الصواريخ  منظومة  على 
تــهــديــد الـــحـــوثـــي وصـــالـــح عــلــى األراضـــــي 
السعودية، وهو ما يتعارض مع استمرار 
شن الطيران غارات على املواقع العسكرية 
نفسها طـــوال عـــام. وهــنــاك إعـــالن عسيري 
املــفــاجــئ، فــي 22 إبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي، 
إنهاء »عاصفة الحزم« وبدء مرحلة »إعادة 
األمــل«، من دون أن تحقق أهــداف حلفائها 
في اليمن، أو تعيد األمل إلى اليمنين. وفي 
إلى  االنتقال من مرحلة  الــحــروب، ال يمكن 
أخــرى، مــن دون أن تكون األهـــداف املنجزة 
كذلك  ويــرافــقــهــا  املــرحــلــة متحققة،  تلك  مــن 
تغيير ملموس في التكتيك الحربي املتبع، 
إال أن أيـــا مــن ذلـــك لــم يــحــدث فــي »عاصفة 
الــــحــــزم«، فــقــد ظــلــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــيـــــران تـــســـتـــهـــدف األهـــــــــداف  لــــــغــــــارات الـــــطـــ
نفسها، ولم تنتقل إلى هدٍف عسكري آخر، 
واســتــمــر الــتــكــتــيــك الــحــربــي كــمــا كـــان منذ 
بـــدء الـــحـــرب، يــنــهــض عــلــى جــهــود فصائل 
مع  باألسلحة،  وتمويلها  اليمنية  املقاومة 
تدخالٍت ثانوية لقوات برية من دول أخرى، 
إدارة  فــي  الــحــربــي  التخطيط  اقــتــصــر  كــمــا 
متعددٍة  فتح جبهاٍت  على  الحرب  جبهات 
ــلـــى مــلــيــشــيــات  ــٍة، لــلــتــضــيــيــق عـ ــنــ ــزامــ ــتــ ومــ
الــحــوثــي وقـــــوات صـــالـــح، إال أن فــتــح هــذه 
ــم يكن  الـــجـــبـــهـــات، وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــريـــرهـــا، لـ
ينطلق من األولوية لهذه املناطق املتّضررة 
مـــن قـــصـــف مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح، 
ــّيـــزاٍت ســيــاســيــٍة وتــفــضــيــالت  بـــل وفــــق تـــحـ

لفصائل وقوى سياسية يمنية.
انــــطــــالق »عـــاصـــفـــة  فــــي  الــــيــــوم األول  مـــنـــذ 
الـــحـــزم«، لـــم تــتــوحــد مــالمــح اســتــراتــيــجــيــة 
واحدة للتحالف تدير من خاللها الرياض 
الحرب في اليمن، وتكون وحدها املسؤولة 
ــعـــارك وكــيــفــيــة إداراتــــهــــا، إذ  عـــن تــبــعــات املـ
العسكرية  العمليات  سير  من  واضحا  بــدا 
فــي مــدن املــواجــهــات أن هــنــاك تضاربا بن 
ــة، وقـــد  ــعــــوديــ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ األهـــــــــداف اإلمـ
تــكــّشــف فــي الــتــنــاقــض عــلــى مــســتــوى إدارة 
الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة والــتــمــويــل الــعــســكــري 
للحلفاء اليمنين، والذي وصل أحيانا إلى 
تــنــافــس بــن الــبــلــديــن، مــا أدى إلـــى تعطيل 
أو  تعز،  مثل  اليمنية،  املــدن  بعض  تحرير 
استثمار تحرير املــدن ألهــداٍف تخدم دولة 
مــــا، وهــــو مـــا وســــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فــي أثــنــاء تــحــريــر مــديــنــة عــــدن، كــمــا بــرزت 
ــم يــكــن  ــربـــي الــــــذي لــ ــاء الــتــكــتــيــك الـــحـ ــطــ أخــ
أيضا موحدًا تحت مظلة التحالف، وأسهم 
ــاة الـــيـــمـــنـــيـــن، وزيــــــادة  ــانـ ــعـ فــــي مـــفـــاقـــمـــة مـ
الــصــراعــات الــفــئــويــة فــي صــفــوف حلفائها 
مهيأة  اليمنية  البيئة  جــعــل  مــا  املــحــلــيــن، 
داعــش  مثل  الجهادية،  التنظيمات  لتمّدد 

والقاعدة.
يمكن التأكيد هنا، وبعيدًا عن انزالق الحرب 
اليمن إلى حالة استنقاع لكل األطراف  في 
املتحاربة، أن السعودية استطاعت تحقيق 
أهــدافــهــا الــتــي قــامــت مـــن أجــلــهــا »عــاصــفــة 
العروبية  النزعة  استثمار  ومنها  الحزم«، 
واإلسالمية في مواجهة إيران، كما نجحت 
ــادة تــقــديــم نــفــســهــا قــوة  ــ الــســعــوديــة فـــي إعـ
إقليمية قادرة، متى ما أرادت، على تنظيم 
شؤون حديقتها الخلفية وضرب الُعصاة، 
وحــتــى املــضــي أبــعــد مـــن ذلــــك، كــمــا حصل 
ــة، حـــيـــث تـــؤكـــد عــمــلــيــات »رعـــد  ــوريــ مـــع ســ
الـــشـــمـــال« الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت، أخــــيــــرًا، حـــرص 
الــســعــوديــة عــلــى إظــهــار مــخــالــبــهــا؛ كــمــا أن 
تطمن  عبر  استراتيجيتها  حققت  اململكة 
الحوثي  طموح  بتقليم  اليمنين  حلفائها 
وصالح، وحصولها، في املقابل، على الحق 
ــا عـــلـــى أي  ــهـ الـــحـــصـــري فــــي فـــــرض شـــروطـ

سلطٍة سياسيٍة في اليمن مستقباًل. 
)كاتبة يمنية( 

عام على أول قرار سعودي بشّن عمليات عسكرية خارج الحدود

عاصفة الحزم 
مراجعة األداء واألهداف واالستراتيجيات

غالبًا ما انحصرت 
السياسة السعودية 

حيال أزمات اليمن على 
دعم حلفائها المحليين 
من دون التدخل المباشر 

في األزمة

نجحت السعودية 
في تكييف الظروف 

لمصلحة قرارها خوض 
الحرب في اليمن، كما 

وفقت في منحه 
الشرعية األخالقية، 

وفق ما تراه

اكتمــل عــام على بدء العملية العســكرية »عاصفة الجــزم« للتحالف العربي بقيادة الســعودية في اليمن، والتي تســتهدف 
القــوات والمواقع التابعة للرئيس المخلوع علــي عبداهلل صالح وللحوثيين. تقدم المطالعــة التالية مراجعة عامة ألهداف 

العملية ولألداء العسكري فيها

يمنيون في مسيرة في تعز تساند »عاصفة الحزم« 18 سبتمبر 2015 )فرانس برس(

وكذلك  منها،  األجنبية  خصوصًا  التحليلية،  الكتابات  قــراءة  تحيلنا 
انطالق  التي صاحبت  الدولية واإلقليمية  للقوى  اإلعالمية  التصريحات 
التي  السياقات  مراجعة  هي  تاريخية،  ضــرورٍة  إلى  الحزم«  »عاصفة 
باتت  بديهيٍة،  تساؤالٍت  طرح  ــادة  وإع العاصفة،  وفقها  تشكلت 
مشروعة، ويُمكنها أن تسهم في مقاربة الحدث من زوايا مختلفة، 
تساؤالٍت حول ما إذا كان قرار التدخل العسكري السعودي في اليمن، 
الشرعية ضد صالح والحوثيين، قرارًا سعوديًا  السلطة  وإعالنها دعم 
داخليًا ُملحًا أكثر مما هو استجابة أخوية لطلب حليٍف وجارٍ معتدى 

عليه من مليشيات محلية؟ 

تساؤالت ومقاربات
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خوارزميات »إنستاغرام« 
تثير قلق الُمعلنين

»اإلندبندنت« تطوي 
صفحتها األخيرة

وسائل التواصل مرتبطة باالكتئاب

محمد دنكر

لألفــراد  التســويق  عالــم  دخولــه  منــذ 
والشركات عبر إتاحته ميزة اإلعالنات عام 
تطبيــق  نجــاح  علــى  كثيــرون  راهــن   ،2014
مقاربــة  نتائــج  تحقيــق  فــي  »إنســتاغرام« 
لتلك التي حققها موقع »فيسبوك« في هذا 
املجــال. األمــر جــاء بعــد إطــالع املاليــن على 
قــوة التطبيــق فــي العالــم، وخصوصــا فــي 
العالــم العربــي حيــث ُيعــّد »إنســتاغرام« من 
أكثر التطبيقات استعمااًل وتصفحا يوميا. 
مــع  اإللكترونــي،  التســوق  مجــال  وفــي 
الوقــت أظهــرت أمثلــة عديــدة قــوة التطبيــق 
فــي إنجــاح اســتراتيجيات للتســويق علــى 
اإلعالنــات  تصبــح  بــدأت  لذلــك  اإلنترنــت. 
ملحــة  حاجــة  التطبيــق  علــى  املدفوعــة 
والشــركات.  املتاجــر  مــن  عــدد  ألصحــاب 
لكــن منــذ أن أعلنــت الشــركة قرارهــا إطــالق 
انطلقــت  للخوارزميــات،  وفقــا  اإلعالنــات 
بيانــات  التواصــل  ومواقــع  الصحــف  عبــر 
بشجب القرار الذي وصفه كثر بداية نهاية 
التطبيــق. فبنــاًء علــى التجارب الســابقة مع 
موقــع »فيســبوك«، اســتعمال الخوارزميات 
في اإلعالنات يضّر كثيرًا بالشركات بحيث 
ه ال ُيعطي الشــركة النتائج املرجوة وذلك 

ّ
إن

عبــر ابتعــاده كليــا عن األهــداف او اإلعجاب 
العضــوي واســتبداله بكميــة مــن اإلعجــاب 

والحركة الوهمية على التطبيق. 
»متابعــة   

ّ
أن للموضــوع  متابعــون  واعتبــر 

حســابك الخاص على تطبيق »إنستاغرام« 
فســوف  الخطــوة.  هــذه  بعــد  كافيــا  ليــس 
يحتــاج املســتخدم إلضافــة محتــوى عالــي 
ثابتــة  كميــة  علــى  والحصــول  الجــودة 
األشــخاص  مــن  اإلعجــاب  مــن  ومرتفعــة 
ملحتــواه  أطــول  رؤيــة  مــدة  علــى  للحفــاظ 
 :

ً
قائــال آخــر  ــق 

ّ
وعل محتملــن«.  لزبائــن 

»رحلــة اإلعــالن بطريقــة منطقية قــد انتهى. 
الشــركات ال يمكنها استخدام »إنستاغرام« 
كقنــاة تســويق غيــر محدودة. فمــن الصعب 
 
ً
عــرض منتجاتــك للبيــع دونمــا قدرتك فعال
الزبائــن  او  لألشــخاص  إيصالهــا  علــى 
هــم األمثــل واألكثــر اهتماما 

ّ
الذيــن تعتقــد ان

بهــا. وبــداًل مــن إعــالن مزيــج مــن املشــاركات 
واملحتوى لتســويق أكثــر وضوحا وتنّوعا، 
 

ّ
كل بتســويق  علــن 

ُ
امل الخوارزميــات  تجبــر 

ثقــة  وعــدم  وبغمــوض  بمفردهــا  صــورة 
بالنتائج املرجوة من ذاك التسويق. اذًا على 
علن من اآلن وصاعدًا التركيز على إنشاء 

ُ
امل

 من 
ً
محتــوى متغّيــر للجمهــور، ليتأّكد فعال

مدى قابلية املستخدمن في استهالكه«.
لكن أليست هذه االستراتيجية الصحيحة 
والتــي يجــب علــى جميــع املعلنــن القيــام 
نعــم،  بالطبــع  »إنســتاغرام«؟  علــى  بهــا 
لكــن ليــس بوجــود خوارزميــات اإلعالنات 
فــي  التســاوي  مبــدأ  تؤّمــن  ال  والتــي 
الســهل  فمــن  املحتــوى.  وعــرض  اإلعــالن 
مــن  التجاريــة  العالمــات  جــدًا فهــم خــوف 
علــى  وكمثــال  اإلعالنــات.  خوارزميــات 
ذلــك، تعاقــب خوارزميــة »فيســبوك« ظلمــا 
التجاريــة.  العالمــات  صفحــات  مــن  عــددًا 
لكــن هــل تختلــف األمــور مــع إانســتاغرام« 
و«تويتــر«؟ وذلــك بســبب عــدم وجــود فرق 
بن حسابات العالمات التجارية وحساب 

املستخدم العادي. 
الجميع سيعامل بطريقة متساوية بحسب 
شــركة »إنســتاغرام«.  وأوضحــت فــي بيــان 
الخوارزميــات   

ّ
أن موقعهــا  علــى  نشــرته 

ستكون منصفة ولن تجعل عالمات تجارية 
تحظى بعرض أكبر من أخرى. البيان ليس 
فبالنهايــة  املعلنــن،  لتطمــن  كاف  بأمــر 

منوعات

تكنولوجيا

على الشبكة

رصد

غيرهــا  كمــا  »إنســتاغرام«  شــركة  تســعى 
لكســب املزيــد مــن املــال عبــر طرحهــا مليــزة 
علــى  كثيــرًا  تســاعد  والتــي  الخوارزميــات، 
مزيــد مــن الكســب وذلــك بالنظــر الــى تجربة 
»فيســبوك«. مــع كل تلــك املخــاوف، ســيكون 
هنــاك دائمــا مــكان ومكافــأة للمحتوى الذي 

يثير إعجاب وتطلعات املستخدمن.

لندن ــ العربي الجديد

صــدر أمــس الســبت العــدد الورقــي األخيــر 
البريطانيــة،  »االندبندنــت«  صحيفــة  مــن 
مســاء  الصحيفــة  موظفــو  أرســل  أن  بعــد 
الجمعــة املــواد التــي ســتصدر فــي الطبعــة 
الصحيفــة  تتحضــر  إذ  األخيــرة،  الورقيــة 

إلى االنتقال نحو الصحافة الرقمية بشــكل 
كامــل. ونشــر صحافيــون مــن »االندبندنت« 
التــي تأسســت قبــل نحــو 30 عامــا، صــورا 
تظهــر  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
وهــو  الطــاوالت،  علــى  يقرعــون  العاملــن 
تقليد يستخدم لتوجيه التحية عند رحيل 

أحد الزمالء.
وفــي افتتاحيتها األخيــرة، أكدت الصحيفة 
أنها »ستتذكر هذا »التحول الجريء« نحو 
كنمــوذج  كامــل  بشــكل  الرقميــة  الصحافــة 
العالــم«.  فــي  أخــرى  صحــف  بــه  تحتــذي 
وجــف  املطابــع،  توقفــت  »اليــوم  وأضافــت: 
الحبر، وقريبا لن ُيصدر الورق حفيفا، لكن 
وســتواصل  آخــر،  يفتــح  فصــل،  إغــالق  مــع 

روحية االندبندنت االزدهار«.
أما الصفحة األولى من الصحيفة فتتضمن 
بريطانيــة  صــالت  عــن  خاصــا  تحقيقــا 
العاهــل  اغتيــال  إلــى  يهــدف  مخطــط  فــي 
علــى  القائمــون  اختــار  وقــد  الســعودي، 
ركاب  إجــالء  لعمليــات  صــورة  الصحيفــة 
متــرو فــي بروكســل علــى غــالف الصحيفــة. 
كمــا أرفقــت الصحيفــة فــي عددهــا الخــاص، 
تاريــخ  علــى  الضــوء  تســلط  مجــالت  أربــع 
الصحيفــة  وتأسســت  »االندبندنــت«. 
األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  البريطانيــة 
عــام 1986، وهــي األقــل توزيعــا فــي اململكــة 
املتحــدة، مقارنــة مــع صحــف عــدة مثــل »ذا 

صن« أو »دايلي مايل«، و«الغارديان«.
االقتصاديــة  األعبــاء  فيمــا  ذلــك  ويأتــي 
للطباعــة الورقيــة تتزايــد وســط انخفــاض 
متزايد في نسبة بيع النسخ، وتوجه القراء 

أكثر من أي وقت مضى إلى اإللكتروني.
تخفيضــات   

ّ
إن ميديــا   ESI شــركة  وقالــت 

فــي عــدد املوظفــن ســيحصل، بعــد الخطوة 
باتجاه »مستقبل إلكتروني فقط«. 

و«االندبندنت« مملوكة من عائلة ليبيديف 
طلقــت عــام 1986، 

ُ
منــذ عــام 2010، وكانــت أ

وتعتبر أصغر صحيفة بريطانية عمرًا. 
»كانــوا متهّوريــن عندمــا قــرروا إطالقهــا«، 
مــن  ســميث،  أندريــاس  اســتخدمها  جملــة 
عمــا  للتعبيــر  »االندبندنــت«،  مؤسســي 
فــي امللحــق الخــاص  لــه الصحيفــة،  تعنيــه 

الذي صدر مع عددها األخير أمس. 
وشرح امللحق خلفية اختيار اسم الصحيفة 
عام 1986، حيث أرادت لنفسها االستقاللية 
بطريقــة مختلفــة عن الصحف األخرى التي 
ذاع صيتهــا فــي بريطانيــا، فكانــت تســمية 

»االندبندنت« أو »املستقلة«.
النســخ األولــى للصحيفــة، بحســب امللحــق 
الحــرب  ســنوات  خــالل  صــدرت  الخــاص، 
البــاردة، حيــث حاولــت الصحيفة اســتغالل 
متنــّوع  محتــوى  عبــر  للتمّيــز  الســوق 
املحيطــة.  والــدول  بريطانيــا  فيــه  خصــت 
كمــا ذّكــر امللحــق بالحمــالت املتكــررة التــي 
شــنتها الصحيفــة علــى النظــام االنتخابــي 
التــي  الديمقراطيــة  عــن  دفاعــا  البريطانــي 

كرستها القوانن.
وعلى شبكات التواصل، استخدم املغّردون 
أو   »independentnewspaper#« وســم 
صــور  ملشــاركة  »االندبندنــت«  صحيفــة 
الخاصــة،  واملالحــق  األخيــرة،  املقــاالت  عــن 
املحطــات  بأبــرز  التذكيــر  إلــى  باإلضافــة 
الصحافيــة فــي مســيرة »االندبندنــت«. ولــم 
تقتصــر املشــاركات على متابعي الصحيفة 
توســعت  بــل  فحســب،  فيهــا  والعاملــن 
لتشــمل عــدة صحافين فــي اململكة املتحدة 
ومنهــم الصحافــي فــي قناة وراديو »بي بي 
ســي«، نيــك ســاتون، ونيكــوال سالوســن من 
»الغارديان«، وغيرهم ممن قرر نشر صورة 

الغالف األخير على »تويتر«.

لندن ـ العربي الجديد

وجــدت دراســة جديــدة أنــه كلمــا قضــى الشــباب وقتا أطول 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي زاد احتمــال إصابتهــم 
باالكتئــاب، فالفئــة التي شــاركت في الدراســة تــراوح أعمار 
وهــم يتصفحــون  ســنة،   32 إلــى   19 بــن  فيهــا  املشــاركن 
حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعي مــرارًا، كانوا 

عرضة لإلصابة باالكتئاب 2.7 مرة أكثر من غيرهم.
يســتخدمون  الدراســة،  فــي  أميركيــا  شــابا   1787 وشــارك 
يوميــا،  دقيقــة   61 بمعــدل  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ربــع  أن  ووجــد  أســبوعيا،  مــرة   30 ويــزورون حســاباتهم 
ناحيتــه،  مــن  لالكتئــاب.  عاليــة  مؤشــرات  لديهــم  هــؤالء 
الدكتــور بريــان بريمــاك، مديــر مركــز بيــت للبحــوث، صرح 
لصحيفــة اإلندبندنــت، بــأن »األشــخاص الــذي يعانــون من 
أعراض اكتئاب هناك احتمال قوي بأن يزيدوا استخدامهم 
لوســائل التواصــل االجتماعــي، ألنهــم ال يملكون الطاقة أو 

الدافع لالنخراط في عالقات اجتماعية مباشرة«.
ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تفســر أن زيــادة 
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي تقــود إلــى أفــكار 
محبطة، أحد األمثلة التي ضربها، ظاهرة يشار لها باسم 

»اكتئــاب الفيســبوك«، »يشــعر هــؤالء بأنهــم ال يرتقــون إلى 
مســتوى الحيــاة املثاليــة التــي يعيشــها اآلخــرون وفقــا ملــا 
يظهــر فــي صفحاتهــم«، مشــيرًا إلــى أنــه طريــق باتجاهــن، 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  يزيــد  أن  يمكــن  فاالكتئــاب 
االجتماعــي ومــن جهــة ثانيــة فــإن اإلفــراط في اســتخدامها 
يمكــن أن يــؤدي إلــى االكتئــاب. وهــذه الدراســة التــي تمــت 
فــي جامعــة بيتســبورغ، بحثــت فــي أكثــر 11 موقعا شــائعا 
للتواصــل االجتماعــي، وهــي فيســبوك، يوتيــوب، تويتــر، 
غوغــل بــالس، انســتغرام، ســناب شــات، ريديــت، تومبلــر، 
بينتريســت، فــن، ولينكــدإن. حيــث يوجــد أكثــر مــن بليــون 
العالــم،  حــول   

ّ
يوميــا »فيســبوك«  يســتخدمون  شــخص 

بينمــا 320 مليــون ناشــطون علــى تويتــر شــهريا. وتابــع 
الدكتــور بريمــاك قولــه »نأمــل أن تحــل هــذه الدراســة جــزءًا 
الوســائل  هــذه  اســتخدام  بكيفيــة  املتعلقــة  األحجيــة  مــن 
بالطريقــة املثلــى لفائدتنــا وليــس ألذيتنــا، نحــن ال ندعــو 
النــاس للتوقــف عــن اســتخدام التواصــل االجتماعــي، فهــي 
حتمــا أداة مهمــة فــي الحيــاة االجتماعيــة الحديثــة«. وبــّن 
أن املعرفة بوجود أخطار نفسية متعلقة باملوضوع يمكن 
أن تســاعد النــاس علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل في ما يخص 

كيفية ومدى استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي.

يُعّد »إنستاغرام« من 
أكثر التطبيقات استعماًال 

وتصفحًا يوميًا

شرح الملحق الخاص 
خلفية اختيار اسم 

الصحيفة عام 1986
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عالميًا، انتشر وسم »#زوج_يغطي_تغريد
زوجته_بشماغه_بمطعم« بعد انتشار 

صورة رجل وزوجته أثناء جلوسهم في 
أحد المطاعم، وقد غطى الزوج مكان 

جلوس شريكته بشماغه، ما أثار ردود 
فعل متفاوتة بين المغردين، حيث أيّد 
بعضهم خطوة الزوج شارحين أنه قد 

يكون بادر بدافع الغيرة، فيما عارض آخرون 
تصرفه ورأوا فيه إهانة للمرأة ووجودها 

وشخصها.

تصّدر خبر صدور العدد الورقي األخير 
من صحيفة »ذي إندبندنت« البريطانية 
العناوين أمس السبت، ونشر صحافيون 

من »ذي إندبندنت« التي تأسست قبل 
نحو 30 عامًا، صورًا وفيديوهات أعاد 

المستخدمون تداولها على مواقع 
التواصل االجتماعي تظهر العاملين 

يقرعون على الطاوالت، وهو تقليد 
يستخدم لتوجيه التحية عند رحيل أحد 

الزمالء في الدول البريطانية.

عربيًا، كثر استخدام وسم »#بغداد« 
بعد أن فّجر انتحاري نفسه الجمعة في 

ملعب لكرة القدم بعد نهاية مباراة 
محلية في قرية تقع في محافظة بابل، 

جنوب العاصمة العراقية بغداد، فقتل 
26 شخصًا على األقل وأصاب العشرات 

بجروح. وتساءل الناشطون عن سبب 
انتقائية التضامن على شبكات التواصل حيث 
أهمل المغردون خبر تفجير بغداد، بعكس 

تفجيرات بروكسل.

)Getty( العدد الورقي األخير



ممنوع 
       الدخول

اللبنانيني، وصلت إلى حد املطالبة بمنعها 
مــــن دخـــــــول األراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لـــكـــن فــي 
السنوات املاضية أيضًا، كانت هناك سلسلة 
إلــى دول  من املطالبات بمنع دخــول فنانات 
عربية، ولو كانت الصورة تختلف عن قضية 

أحالم وإهانتها املباشرة للبنان.
فـــي نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى أبـــــرز قـــــــرارات منع 
الــفــنــانــني مــن دخــــول بــعــض الــــدول الــعــربــيــة، 
نـــرى أن الــســيــاســة والــكــيــدّيــة، تــلــقــي بثقلها 
على أغلب قرارات املنع. فقبل عامني، واجهت 
الفنانة السورية أصالة نصري، موقفًا كيدّيًا 
ــول لــبــنــان،  قــضــى لــســاعــات بمنعها مـــن دخــ
بـــنـــاًء عــلــى مــوقــفــهــا الــســيــاســي مـــن الـــثـــورة 

الــســوريــة، ومــســانــدة فــريــق سياسي لبناني 
للنظام السوري.

ــعــــدل الــلــبــنــانــي  ــم يـــجـــد فـــيـــه وزيــــــر الــ قــــــرار لــ
املــســتــقــيــل، أشــــرف ريـــفـــي، إال إدانـــــة ملــؤّيــدي 
م ريفي  النظام السوري في لبنان. يومها، تقدَّ

ربيع فران

أحالم،  اإلماراتية،  املغنية  تكن  لم 
املــطــربــة الــوحــيــدة الــتــي احــتــّجــت 
ــى  ــع الـــــــدخـــــــول إلــ ــنــ ــى قـــــــــرار مــ ــلــ عــ
ــة تــصــرفــاتــهــا  ــ لــبــنــان. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إدانــ
وتــصــريــحــاتــهــا الــعــشــوائــيــة، تــصــر صاحبة 
اللبنانيني  احــتــاجــك«، على مــواجــهــة  »والــلــه 
بــمــواقــف فــوضــوّيــة، ال تــعــيــر اهــتــمــامــًا فيها 
أّواًل  ـــى، 

ّ
تـــتـــحـــل أن  يـــجـــب  كــمــغــنــيــة  ملــوقــعــهــا 

كان  مهما  والدبلوماسية،  بالصبر  وأخــيــرًا، 
توظيف  وعليها  قاسيًا.  إليها  املــوّجــه  النقد 
للقضاء،  االتجاه  أو  الحملة لصالحها،  هذه 
ــن 

ّ
ــا املــبــط كــمــا فــعــلــت أحــــالم نــفــســهــا فـــي ردهــ

تحدة، بعد 
ُ
على دولتها، اإلمــارات العربية امل

ت  أحــالم ردَّ »املــلــكــة«.  قــرار توقف برنامجها 
البرنامج برد  قــرار توقيف  بعد أســبــوع مــن 
دبــلــومــاســي مــقــتــضــب، بــعــدمــا نــشــر اإلعـــالم 
سب لزوجة حاكم دبي، تنتقد فيه 

ُ
تصريحًا، ن

املغنية على فعلتها، وبرنامجها »ذا كوين«، 
إلى  البعض  دفــع  مــا  ة،  بالعنصريَّ ها 

ُ
وتصف

ــة الــتــي قيل  الــجــزم بـــأن هـــذه املــكــاملــة الــهــاتــفــيَّ
ــة نــافــذة، تــؤّكــد قــرار  ة إمــاراتــيَّ ــهــا لشخصيَّ

ّ
إن

ــارات بتوقيف بــرنــامــج »املــلــكــة« ألحــالم،  اإلمــ
والذي خرج إلى الهواء دون دراسة وال مهنّية 
د بها، دومًا، في مثل هذا النوع  ب التقيُّ يتوجَّ

من البرامج.
األخير على  أحــالم  املقابل، وبعد هجوم  في 
»الشحاتني«،  بلد  أحـــالم  اعتبرته  إذ  لبنان، 
وطـــالـــبـــت أن يــعــمــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي على 
»لــم النفايات من الــشــوارع«، األمــر الــذي أثار 
استغرابًا واسعًا، وردود فعل عنيفة من قبل 

ستشارك الممثلة التونسية 
درة في الجزء السادس 

من »ليالي الحلمية«

أمر السادات برفع 
الحظر عن صباح وأعادها 

بذلك إلى القاهرة

2223
منوعات

باعتذار من املطربة أصالة، موضحًا للناس 
مطار  فــي  السياسي  التوقيف  هــذا  ات  حيثيَّ
ر بعض عناصر األمن 

ِّ
بيروت. وكذلك، لم يوف

فـــي لــبــنــان بــعــض املـــمـــثـــالت الـــســـوريـــات من 
ة، ال تعلم بها  ة شخصيَّ قرارات منع ارتجاليَّ
الــســوريــة  املمثلة  فتعرضت  قــيــادتــهــم.  حــتــى 
ــة، إلـــــى مـــضـــايـــقـــات عـــلـــى الـــحـــدود  ــرفــ أمـــــل عــ
عندما  وســوريــة،  لبنان  بني  الفاصلة  البرّية 
فوجئت بقرار منعها الذي استمر لساعتني، 
قــبــل تـــــداُرك املــســؤولــني ملــا حــصــل مــع عــرفــة، 
واالعتذار منها، والسماح لها بدخول لبنان، 
ذلك في وقت وضعت نقابة املمثلني في لبنان 
تعميمًا لكافة مرافق األمن، بضرورة تسهيل 

مهمة أي فنان سوري قادم إلى بيروت.

ُفلّة
ة 

ّ
ل

ُ
ف ة،  الجزائريَّ الفنانة  زالــت  ال  الــيــوم،  ى 

ّ
حت

عبابسة، تعاني من حكم قضائي يمنعها من 
دخول القاهرة ألسباب شخصّية. فقد عانت 
القرن املاضي من قضية  فلة في تسعينيات 
تــم تلفيقها ضــدهــا. فُسجنت حــوالــي خمس 
الــقــاهــرة،  ســنــوات، قبل أن يــتــمَّ ترحيلها مــن 
ــرار بمنعها مـــن دخــــول األراضــــي  ـــخـــاذ قــ

ّ
وات

املــصــرّيــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــوعــود الكثيرة، 
وظــهــور بــيــانــات تــؤكــد أن قـــرار املــنــع لــم يعد 
الرئيس املصري  نــافــذًا، بعد اإلطــاحــة بحكم 
لة 

ُ
ف محاولة  أن   

ّ
إال مــبــارك،  حسني  املخلوع، 

فــشــلــت فـــي الــســفــر إلــــى الـــقـــاهـــرة عــــام 2012، 
عــنــدمــا ُدعــيــت مــن قــبــل دار األوبــــرا املصرية 
لــلــغــنــاء هـــنـــاك. ومــــا أن وصـــلـــت إلــــى مــيــنــاء 
ـــت حــوالــي ثــالث 

َ
الــقــاهــرة الــجــوي حــتــى أوِقـــف

ســاعــات، واعــتــذر منها املــســؤولــون مــجــددًا، 
ــــزال نـــافـــذًا، دون أي أســبــاب  الـــقـــرار ال يـ بــــأن 

توضيحية حــول ذلــك. بالرغم من تطمينات 
لة 

ُ
 الحكم مضى عليه الزمن، فعادت ف

ّ
تؤّكد أن

على الطائرة نفسها.

 صباح
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة، صـــبـــاح، ُمــنــعــت مـــن دخـــول 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــوات، عـ ــنــ ــســ ــًا لــ ــرة أيــــضــ ــاهــ ــقــ الــ
حــصــولــهــا عــلــى الــجــنــســيــة املــصــريــة فـــي عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر. لكنها 
ُمــنــعــت مــن دخـــول مــصــر، وصـــدر قـــرار بحظر 
ــة أغــنــيــاتــهــا فـــي الــقــاهــرة وبــعــض الـــدول  ــ إذاعـ
العربية األخرى ومقاطعتها، بسبب لقاءها مع 
مطرب يهودي، قابلته صدفة. وعندما علمت 
وصدر  هاجمتها،  بالخبر،  ة  العربيَّ الصحف 
أعمالها،  لجهة  كثيرًا  منه صباح  عانت  قــرار 
ها 

ّ
خصوصًا في القاهرة، استمر لسنوات، لكن

الــراحــل محمد أنــور  نجحت فــي لقاء الرئيس 
الحظر عنها، والسماح  ليأمر برفع  السادات، 

لها بالعودة إلى القاهرة.

وردة
من  الجزائرية،  وردة  الفنانة  ُمنَعت  وكــذلــك، 
دخــول مصر في عهد الرئيس الراحل جمال 
انــتــشــار شــائــعــات وقتها  الــنــاصــر، بعد  عبد 
ــة تــجــمــعــهــا بــاملــشــيــر عــبــد  عــــن وجــــــود عـــالقـ
الحكيم عامر، بناًء على وشايات، بحسب ما 
الــراحــلــة فــي أكثر مــن تصريح  أكــدت الفنانة 
آنــذاك،  الشائعة، تسببت  قبل وفاتها. وهــذه 
االستخبارات.  أجهزة  قبل  بفتح تحقيق من 
البالد ومنعها  قــرار بإبعادها خــارج  فصدر 
من دخول مصر. ولم تتمكن وردة من دخول 
مصر مرة أخرى إال في مطلع السبعينيات، 
بعد وفاة عبد الناصر، وخالل حكم السادات، 
وبــمــســاعــدة مــوســيــقــار األجــيــال محمد عبد 
إلى  إضافة  اها موسيقيًا، 

ّ
تبن الــذي  الوهاب 

صداقة جمعت بني وردة وزوجة املوسيقار، 
الراحلة نهلة القدسي.

ميادة الحناوي
وفـــي الــثــمــانــيــنــيــات، أيــضــًا، ُمــنــعــت الفنانة 
ــــول  ــــن دخـ ــــاوي، مـ ــنـ ــ ــــحـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ الــــســــوريــــة مـ
ــنــــوات. ورغـــم  الـــقـــاهـــرة ملــــدة اســـتـــمـــرت 6 ســ
ــبــطــن لــلــمــطــربــة 

ُ
ــيـــادة الـــحـــنـــاوي امل اتـــهـــام مـ

الراحل  الجزائرية، وزوجة املوسيقار  وردة 
تلفيق  فــي  بالضلوع  الــوهــاب،  عبد  محمد 
اتهامات ملنعها من دخول القاهرة ألسباب 
الــحــنــاوي كسرت  مــيــادة  أن   

ّ
إال شــخــصــيــة، 

الرئيس  هذا الطوق بعد سنوات من تولي 
املــخــلــوع حــســنــي مــبــارك الــحــكــم فــي مصر، 
للعمل والتعاون فنيًا  القاهرة  إلــى  وعــادت 
ــت إنــتــاج 

ّ
مـــع شـــركـــة عـــالـــم الـــفـــن الـــتـــي تــبــن

أعمالها ألكثر من 20 عامًا.

غذاءقضية

موسيقىدراما

جوزيف سلوم

ــامــــت جــمــعــيــة »اونـــومـــاتـــوبـــيـــا - املــلــتــقــى  أقــ
املــوســيــقــي«، أمــســيــة ثــالــثــة مــن نــوعــهــا تحت 
عــنــوان »كلثوميات الــجــزء الــثــالــث مــع دالــني 
ــور«، وذلــــــــك فـــــي مــــركــــز الـــجـــمـــعـــيـــة فــي  ــ ــ ــّبـ ــ ــ جـ
السيوفي. وقد رافق دالني على العود الفنان، 
تــمــام ســعــيــد، وعــلــمــًا أن دالــــني حـــائـــزة على 
الجامعة  مــن  املوسيقّية  التربية  فــي  إجـــازة 
اللبنانّية، ودبلوم في الغناء العربي املشرقي 
الجامعة  فــي  للموسيقى  الــعــالــي  املعهد  مــن 
األنــطــونــيــة. تــضــّمــنــت األمــســيــة أغــنــيــتــني ألم 
»لــلــصــبــر حـــــــدود« وانــتــهــت  ــدأت بـــ ــ كـــلـــثـــوم بــ

»لسا فاكر«.  بـ
ــع الــحــقــل إلــــى بــرنــامــج تــطــويــر  ــاد ريــ ــد عــ وقــ
بالذكر  لألطفال. وجديٌر  املوسيقّية  املهارات 
ــان لـــدالـــني أمــســيــة  ـــه كــ

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، بـــأن فـــي هــ

الشهر  أيــضــًا، خــالل هــذا  موشحات غنائّية، 

الذى سيتولى بطولته عادل إمام، ويخرجه 
نجله رامي إمام.

ساندي تشارك »الكينغ«
ــانــــدي، ســيــكــون لها  املــمــثــلــة الــتــونــســيــة، ســ
حــضــور فــي العمل الــدرامــي »املــغــنــي«، وهو 
التونسية  املــمــثــلــة  مــنــيــر.  بــطــولــة محمد  مــن 
ستشارك الكينغ بعض املشاهد في املسلسل 
الـــذي يشكل الــحــدث فــى رمــضــان املــقــبــل، من 

خالل حضور محمد منير فيه.

لطيفة وأول عمل درامي
نـــجـــمـــة الـــغـــنـــاء الـــتـــونـــســـيـــة، لـــطـــيـــفـــة، وبــعــد 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الــســيــنــمــا مــــن خـــــالل فــيــلــم 
»سكوت هنصور« من إخراج الراحل، يوسف 
ــا من  شــاهــني، تــســجــل حــضــورهــا فــي الـــدرامـ
خــالل مسلسل » كلمة ســـّر«، وهــو أول عمل 

درامي تشارك فيه املطربة التونسية.

سارة الطرابلسي تشارك بعملين 
ــلـــســـي،  ــرابـ ــلـــة الـــتـــونـــســـيـــة، ســــــــارة الـــطـ ــثـ املـــمـ

محمد معمري

ــــالت 
ّ
ــلـــني واملــــمــــث ـ

ّ
ــث ــمـ يــــشــــارك الــــعــــديــــد مــــن املـ

الــتــونــســّيــني، فـــي مــســلــســالت شــهــر رمــضــان 
والعربّية.  املصرّية  الدراما  نجوم  مع  املقبل، 
الــبــعــض منهم قــد تــعــّود الحضور   

َّ
ورغـــم أن

 البعض 
ّ
في األعمال الدرامّية العربّية، إال أن
اآلخر، سيسجل حضوره ألول مرة.

تميم عبده والحضور مع عادل إمام
املــمــثــل الـــتـــونـــســـي، تــمــيــم عـــبـــده، ورغـــــم أن 
نــقــابــة املــمــثــلــني املـــصـــريـــني رفـــضـــت منحه 
عــضــويــتــهــا، يحضر لــلــمــوســم الــثــالــث على 
الــتــوالــي فــي الــعــمــل الـــدرامـــي الــــذى يــقــدمــه، 
عـــــادل إمــــــام. فــبــعــد حـــضـــوره فـــي مسلسل 
»الــعــراف« و»أســتــاذ ورئيس قسم”، يشارك 
هذه السنة في مسلسل »مأمون وشركاؤه«، 

يــارد،  مليا  رافقتها،  وقــد  الجمعية،  فــي مركز 
غناءوعزفًا على العود.

يقول، جو الياس، أحد مؤسسي »أنوماتوبيا« 
الجمعية هو  الجديد«: »إن هدف  لـ »العربي 
نطاق«،  أوســع  على  املوسيقية  الثقافة  نشر 
مــتــحــدثــًا: »إن نــشــاط كــلــثــومــيــات فـــي جـــزءه 
الثالث، كما أي نشاط تقيمه الجمعية، يعود 
ريــعــه لــدعــم بــرنــامــج أونــومــاتــوبــيــا لتطوير 
املهارات املوسيقية«. يتحدث جو عن برنامج 
تــطــويــر املـــهـــارات املــوســيــقــيــة أو مــا يــعــرف بـ
الــتــي تقوم  النشاطات  أحــد  أنــه  MSDP على 
لتعليم  غرفا  فاملكان يتضمن  الجمعية.  بها 
املوسيقى باإلضافة إلى كونه مقهى صغيرا 
ــنـــاس. الــبــرنــامــج يــتــيــح ملـــن يحب  يــقــصــده الـ
املوسيقى، مهما كان عمره، الفرصة لتعلمها، 
مع أساتذة وموسيقيني يعطون دروســًا في 

مركز الجمعية.  
نظام  على  ترتكز  الجمعّية  أن  إلــى  ويشير 
الــتــمــويــل الـــذاتـــي، ويـــؤّكـــد عــلــى أن األربــــاح 
الـــتـــي يــجــنــيــهــا املـــكـــان مـــن إقـــامـــة الــحــفــالت 
»إن  ويضيف:  برامجها.  لدعم  ــا 

ً
أيــض تعود 

بالنشاطات  للقيام  مفتوحة  مساحة  املكان 
ــقــة بـــاملـــوســـيـــقـــى«. فـــي هــــذا الــســيــاق، 

ّ
املــتــعــل

ــه »كــــالم  ــامـــجـ ــرنـ ــــالل بـ ُعـــــــرف املــــكــــان مــــن خــ
فـــي املــوســيــقــى«، وقـــد تــمــكــن مـــن خـــالل هــذا 
العازفني  من  الكثير  استضافة  من  النشاط 
خالل 38 حلقة، وهي على شكل محاضرات 
مــوســيــقــيــة، حــيــث يــتــم الــتــعــرف عــلــى أنـــواع 

وآالت موسيقية جديدة.

ســيــكــون لــهــا مـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــني درامـــيـــني 
النجم محمد  مــن بطولة  »األســـطـــورة«،  هما 
املمثلة  روجينا.  بطولة  و»الطبال«  رمضان، 
أعمال  في  رغــم ضعف مشاركتها  التونسية 
ــة تــونــســيــة، ســيــشــكــل حـــضـــورهـــا في  ــيــ درامــ
التونسيني  لــعــديــد  مــفــاجــأة  درامــيــني  عملني 

بغض النظر عن حجم الدور الذي ستلعبه.

درة ضيفة دائمة
املمثلة التونسية، درة زروق، املعروفة بدرة، 
سيتواصل حضورها في الدراما الرمضانية 
الـــعـــربـــيـــة، مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــا فـــي الــجــزء 
الــــســــادس مـــن مــســلــســل »لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة«، 
ومسلسل »الخروج« مع شريف سالمة. درة 
كان لها في شهر رمضان املاضي حضوٌر في 

الدراما املصرية والتونسية.

فريال يوسف تتألق من جديد
عــرفــهــا الــجــمــهــور الــتــونــســي بـــاســـم، فــريــال 
ــة  ـ ــيَّ ــال الـــدرامـ ــمــ ــة، فـــي الـــعـــديـــد مـــن األعــ ــراجــ قــ
ــر، ويــصــبــح  ــــى مـــصـ ـــة، لــتــتــحــول إلـ الـــتـــونـــســـيَّ
اسمها فريال يوسف، شاركت في مسلسلنْي 
بــعــنــوان »ســـقـــوط حـــر«،  ل،  األوَّ رمــضــانــيــني، 
مــع الــفــنــانــة نيللي كــريــم. والــثــانــي، بــعــنــوان 
»أزمة نسب«، مع زينة ومحمود عبد املغني. 
التونسية، واكتفت  الــدرامــا  فــريــال غابت عــن 
بالحضور في الدراما املصرّية، رغم محاولة 
الــتــونــســيــني، تشريكها في  بــعــض املــخــرجــني 

أعمالهم لرمضان 2016.

كلثوميات الجزء الثالث مع دالين جبّورتونسيون في مسلسالت عربيّة
سيظهُر العديد 

من نجوم الدراما 
التونسيين في مسلسالت 

شهر رمضان المقبل، 
مع نجوم الدراما 

المصرية، كتميم عبده 
ولطيفة ودرة

تساهم الخضار الورقَيّة 
في نزع األكسدة في 

الجسم، وتخفيض 
معّدلي الكوليسترول 

والسّكري، كما أنّها تمنع 
الجسم الرطوبة والحيويّة

المتلقى الموسيقي- 
أونوماتوبيا، جمعيّة 

موسيقيّة ذاتية التمويل، 
يعود ريع حفالتها 

لتطوير برامجها، وتهتم 
بنشر الثقافة الموسيقية

عتاب شمس الدين

ال نقصد أكل الورق بالطبع، لكن في منطقتنا، 
وفي لبنان تحديدًا، يتضّمن النظام الغذائي 
بعه يومّيًا، مجموعة من الخضروات 

ّ
الذي نت

ة كبيرة، سواء  الورقية، التي لها قيمة غذائيَّ
على الصحة أو على الفوز بالرشاقة.

 
ّ
ح اختصاصّية التغذّية، بيان أحمد، أن

ّ
توض

الورقية  الخضار   
ّ
أن أثبتت  الــدراســات  »آخــر 

لها فوائد كثيرة ومتعددة، فهي تمنح الجسم 
الحيوية والنشاط والرشاقة، وتزيل السموم 
منه، وتساهم في نــزع األكــســدة«. وتقول في 
 »الــخــضــار 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن حــديــث لـــ

الـــورقـــيـــة تــعــتــبــر مـــصـــدرًا مــهــمــًا مـــن مــصــادر 
كمية  على  وتحتوي  واملــعــادن،  الفيتامينات 
كــبــيــرة مــن األلـــيـــاف، وبــالــتــالــي فــهــي تتحّكم 
ـــشـــعـــرنـــا بــالــشــبــع 

ُ
ــالـــجـــوع، وت بــإحــســاســنــا بـ

الــوزن  ساعدنا على خسارة 
ُ
وت أطــول،  لوقت 

في وقت أسرع، وبطريقة أكثر صحّية، وهي 
القاسية واملفاجئة. كما  الحميات  أفضل من 
األطعمة  من   

ّ
أقــل كميات  تناول  على  ساعد 

ُ
ت

بعد الشعور بالشبع«.
ساعد أيضًا 

ُ
 هذه األلياف ت

ّ
ضيف بيان أن

ُ
وت

من  والكوليسترول  السكر  امتصاص  »على 
ل السكر،  ــحــافــظ عــلــى ُمـــعـــدَّ

ُ
ــإذًا، هــي ت ــدم، فــ الــ

وتحرص على عدم ارتفاع الدهنيات في الدم، 
وتحمي من مرضي السكري والكوليسترول، 
ــلـــى مــــعــــّدالت  ــــحــــافــــظ عـ

ُ
ــمـــرضـــى بـــهـــمـــا ت ــلـ ولـ

طبيعية«.
ــــعــــّدد بــيــان فـــوائـــد الـــخـــضـــروات الــورقــيــة: 

ُ
وت

»تحتوي على كمية كبيرة من املياه، أبرزها 
ــّس، الـــتـــي تـــتـــكـــّون مـــن 90% مـــن املـــيـــاه،  الــــخــ
بإيجابية  ــســاهــم 

ُ
وت تجميلّية،  فــوائــد  ولــهــا 

الشعر ورطوبة  البشرة وجــمــال  نــضــارة  فــي 
الجلد«.

وبــعــض الـــخـــضـــروات تــحــتــوي عــلــى مــعــادن 
البروكلي  »أبــرزهــا  الكالسيوم،  مثل  مــحــّددة 
ــف مــن خــطــر اإلصــابــة 

ّ
ــخــف

ُ
واملــلــفــوف، وهـــي ت

ــــقــــهــــا، وبـــعـــض 
ّ
تــــرق الــــعــــظــــام أو  بـــهـــشـــاشـــة 

الذي  البوتاسيوم  على  الخضروات تحتوي 
ُيحافظ على ضغط دم طبيعي«.

ها تحتوي 
ّ
ومن فوائد الخضروات، أيضًا، أن

التي  للسّيدة  املهم جــدًا  أسيد،  الفوليك  على 
تـــنـــوي الـــحـــمـــل، وذلـــــك لــلــتــخــفــيــف مـــن خطر 
إصابة الطفل بالتشّوهات، وهي أبرز مصادر 
ُيــحــّســن  واألخـــيـــر   ،»A« و   »C« فــيــتــامــيــنــات 

النظر ويحمي من ضعفه، كذلك فيتامينات 
مــن  الـــبـــشـــرة  يــحــمــي  ــر  ــ ــيـ ــ واألخـ  ،»E«و  »K«
الفيتامني   

ّ
أن التقدم في العمر، كما  تجاعيد 

E يساهم في تقوية الشعر واألظافر.
وهـــنـــاك جـــانـــب مـــهـــم، وهــــو أن الـــخـــضـــروات 
الـــورقـــّيـــة تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــادات األكــــســــدة الـــتـــي تــحــمــي مـــن خطر  مــــضــ
اإلصــابــة بـــاألمـــراض، وتــســاعــد الــجــســم على 
مـــحـــاربـــة الـــخـــاليـــا الـــســـرطـــانـــيـــة، وتــقــلــل من 
وتمنعها  الدموية،  الجلطات  تشّكل  احتمال 
التغذية، وتحّد من تكاثرها في الجسم،  من 
»ومـــــن هــــذه الـــخـــضـــار: الـــّســـلـــق، والــســبــانــخ، 

وامللوخية، وامللفوف، والهندباء«.
الذاكرة  ي  »تقوِّ ة،  الورقيَّ الخضروات   

َّ
أن كما 

ــف مــن خطر اإلصــابــة بــفــقــدان الــذاكــرة 
ّ
ــخــف

ُ
وت

ــرمــــون  ــن إفـــــــــــراز هــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ والـــــزهـــــايـــــمـــــر، وتــ
السيروتونني املسؤول عن السعادة وتحسني 
ــئـــاب«. وتــخــتــم،  ــتـ ــص مـــن االكـ

ُّ
املـــــزاج والــتــخــل

 »الــخــضــروات قليلة 
ّ
بــيــان أحــمــد، بــالــقــول إن

م 
ّ
السعرات الحرارية، وهي تأتي في أعلى سل

كبير  بشكل  ساهم 
ُ
ت الــتــي  الناجحة  الخطط 

ه من األفضل تناول 
ّ
في فقدان الــوزن، لذا فإن

السلطات بشكل يومي إذا كان ذلك ممكنًا«.

وشايات وكيديات 
أقفلت الحدود 

بوجه فنانين

دالين جبور مع العازف تمام سعيد )العربي الجديد(

بعد توقيف برنامج »الملكة« للمطربة اإلماراتيَّة أحالم، انتشرت مطالبات شعبية بمنع دخول 
أحالم إلى األراضي اللبنانية، بعد تصريحاتها العنصريّة ضد اللبنانيين

الخضروات الورقيّة

حكواتي

محمد حاج حسين

الــنــوم جميل، لــذيــذ، ُيــســرق دائــمــا، كــوطــٍن مرتبٍك فــي فــراشــِه، ال يغفو، 
وال يستفيق، يحمله الهم ويلقي به في حفرة املنام التي نفزع بعدها، 
ونصحو كوابيس متجددة. لم أعد أنام، لم أعد أطيق رؤية كل هذا، أريد 
أن أبقى في هذا الجنون، كابوس الوداع واالنتظار والوحدة والنظر من 
النافذة لكل هذا النوم املتحرك، ال راحة في نومي، ال راحة في صحوي 
أيــضــا، لكن على األقــل هنا أستطيع كتمان الــدمــع، ابــتــاع الــحــزن كله. 
هناك، ال مفر من املوت والحياة، أريد أن أسقط في الحفرة، وال صحوة. 
كنت أحلم دائما، بأنني جذع في تربة هشة، ينام تحت ظلي ألف محب، 
وقلوبهم  حــروفــهــم  املــتــجــّعــدة،  البنّية  بدلتي  على  أســمــاءهــم  يــحــفــرون 
لقت الحب. النصل حاد أحيانا، 

َ
تشعرني أنني أساس حبهم، كأنني خ

ال بأس كلما صحوت، تلمست جسدي على أمل وجود ذكرى، وحدها 
القلب ينبض بسرعة، أرى  القلب، ألف ندبة وألف ُمحب.  الندب تسكن 
نفسي سفينة، غرق فيها ألف خائف. أمللم نفسي، أتكور، أحاول وقف 
املد الذي داهمني إثر ندبة عميقة في قلبي الخشبي. املد ابتلعني كأنني 
اسفنجة، تبتلعه، ويبتلعها. أكابُر، ال أقوى أكثر، يتشبثون بي كأنني 
أساس الخوف وأساس الوداع في أعينهم، أصُبُح ماء بعد لحظات، أغرق، 
ألهث خلف  تلك االسفنجة،  املــاء كأنني  أطلب  أتلمس جسدي،  أصحو 

سراب، وال ماء سوى ما يحفر خديَّ كل يوم.

أرى نفسي كما أنا، مهرجا في سيرك، صانع أوهام ملونة، الجماهير 
تهتف، أخرج األرانب والشاالت امللونة من القبعة، أطير في الهواء كأنني 
الجناح والتوازن، أتعلق في حبل، وأتدلى، كأنني إنسان الغاب، أنا إنسان 
غاب، أحب أن أكون املهرج وصانع الضحكات، ودائما يتوقف حلمي، 
حــن يــخــرج ســاحــر آخـــر، قـــادم مــن حــرب ومــحــرقــة، يــخــرج مــن قبعته 
وجه  بألف  قاتل  العسكري، ساحر  بحذائه  ينزلني  دم،  ولــون  طائرات 
قبيح، يركلني كأني آخر كرة ال يراد لها التدحرج، أسقط كل يوم من 
على السرير، أتلمس عظامي، أنا بخير، العظام نفسها، شيء ما يتغير 
في داخلي كل يــوم، كل هــذا مجرد نقوش ألسماء رواحــل في األقبية 

املظلمة. 
كل يوم في منامي، أرى ما ال أستطيع فهمه، طينة مفردة، ال مامح لي 
سوى قلب يبصر كل شيء، أرى إلها يشكلني بخنجر، يشوهني ثم 
يغرز النصل في القلب، كأنها نفخة الــروح التي تجعلني أصحو هنا، 
أصحو وحيدًا خائفا، أحب األلوان وال أجد، أحب البحر وال أبحر، أكره 
الغرق وال أنجو، أحب النوم وال أغفو، الخنجر في املنام ليس حقيقيا، 
ولكن ملاذا كلما رأيت إلها يشكلني أتلمس جسدي، أجد كسورًا ودما، 
فوق  التدحرج  لــه  يحق  حالم  آخــر  كأنني  بقيوده،  يطاردني  وســاحــرًا 

سجادة ملونة.

أحالم

فنون وكوكتيل
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)Getty( تساعد في تخفيف اإلحساس بالجوع

 )Getty( تحتوي الخضار الورقية على مضادات األكسدة  )Getty( تساهم في جمال البشرة ورطوبة الجلد

)Getty(  ميادة الحناوي ُمنعت من دخول مصر ثم عادت

)Getty( لطيفة التونسية

فلّة الجزائرية ال زالت ممنوعة من دخول القاهرة حتى اليوم  )العربي الجديد(

)Getty( غيوم األحالم



الــديــونــيــزوســيــن الـــذيـــن اســتــنــفــدهــم الــشــعــر، 
احتراقًا.  وإنما  حرفة  ليست  لديهم  والكتابة 
فصيلة هولدرلن ورامبو ووليم بليك ونيتشة 
وفـــــان غــــوغ الـــذيـــن عـــبـــروا الـــحـــيـــاة كــالــشــهــب 
سرعة واحتراقًا، وكانت حياتهم عناًء وقربانًا 
 

ّ
آللهة الفن؛ نماذج اختفت في هذا الزمن. لعل
اليوم  لدينا  يــزال منهم شعراء مجهولون  ما 
يهيمون اآلن في الهند، أو في أصقاع أميركا 

الجنوبية أو صحاري العرب. 
ُولــــدت اللـــي فــي إيـــدن ســنــة 1955. طــّوفــت في 
متفّرقة  تخّصصات  درســت  الخمس،  القارات 
ومـــتـــبـــاعـــدة: االقـــتـــصـــاد والــبــيــولــوجــيــا وعــلــم 
ــضــّمــن 

ُ
ــفـــن، وكــثــيــرًا مـــا ت اجــتــمــاع الــثــقــافــة والـ

أشعارها مصطلحات من الكيمياء والعلوم. 
صدر لـ اللي عشر مجموعات شعرية وكتاب 
ــرجــمــت إلـــى عــــّدة لــغــات، فصدر 

ُ
نــثــري، وقـــد ت

باإلنجليزية،  املــاء«  موسيقى  »مختارات  لها 
ـــم بـــنـــت املـــطـــر« 

ّ
ــل ــذا تـــتـــكـ ــ ــكـ ــ ــيـــة »هـ ــفـــرنـــسـ ــالـ وبـ

و»ذهبُت كثيرًا لصيد أيلة«.

أحب األخضر الضارب إلى سواد ولن أرى
مّرة أخرى ابتسامتك الشديدة املدارية

ًعيون القطط داخل املغارات
طة

ّ
ووجوهنا القديمة املخط

ً
ال

ّ
فهد بال رأس يعبر حذوي متسل

مالمساتك... نظراتك ذات حزن املناطق املدارية
لة بجانبي 

ّ
تعبر متسل

دمي ينزف لك أحمر وأسود
ــراحـــي وأضـــــــراري قــاتــلــة أيــتــهــا  خـــدوشـــي وجـ

املدارات

رجل. رجل ظهر، انبثق من قّمة الربوة 
طيف شبح من العصور القديمة
أقول لك أطمر قلبي بن األوراق 

الشديدة املدارية ودمي ينزف أخضر داكنًا
ما هذا الحداد الذي يختفي ويظهر

 صــبــاح وبال 
ّ

والـــذي يتشّكل أمـــام نــاظــرّي كــل
انقطاع

املـــاء... والبنفسج  األســمــاك امليتة فــوق سطح 
العمالق... 

يدي الّسوداء... الحواجز الحديدية... 
وسرقسطة* أبدًا، لن تغرق طفولتي بصمت

شيء ما يسير فوقي... وسّكن في يده
صورة ملّحة... طيلة حياتي... 

 ما يأتينا
ّ

أغلق كل
ــارب لــلــخــضــرة  ــ ــــضـ  أطــــيــــاف الـــبـــنـــفـــســـج الـ

ّ
ــل ــ كــ

أغلقها... اللون الفيروزي الداكن... 
أحّب أن أقول لك أحمر ضارب إلى سواد

وفي املياه العاصفة بصدد االبتعاد
أقول لك أعيش فلماذا ال تصّدقني

خدوشي وجراحاتي وأضراري حمراء ضاربة 
إلى سواد في الخرائب

ثّمة بحيرة جرح قلب عالق في الطحالب
الليل ينمو فقط في الرمال الدقيقة... 

م... بمرض مداري... 
ّ

وقلب املرأة يتضخ
والظالل تعبر أضواء الغسق... 

عينا القطة... 
والخوف...  يحومان حولي...

تقديم وترجمة: خالد النجار

ــرة مـــمـــتـــزجـــة  ــ ــاعــ ــ ــــدور شــ ــلـ ــ ــيـ ــ اللـــــــي مـ
كحلم  الــواقــع  تعيش  فهي  بحلمها، 
ــــع، لـــذلـــك يـــبـــدو بــنــاء  ــــواقـ ــم كـ ــلـ ــحـ والـ
نـــّصـــهـــا الـــشـــعـــري كـــبـــنـــاء الـــحـــلـــم العـــقـــالنـــيـــًا، 
وأبـــجـــديـــتـــهـــا الـــشـــعـــريـــة قـــريـــبـــة بــالــنــتــيــجــة 
ــن الـــكـــتـــابـــة األوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة كـــمـــا عــرفــهــا  ــ مـ
السرياليون؛ كتابة صادرة عن قارة الالوعي 
ــتـــرّســـب فــيــهــا  املــظــلــمــة والـــالنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي يـ
ــان  ــسـ ــاضـــي اإلنـ الــخــلــيــط الــخــيــمــيــائــي مــــن مـ
كتابتها،  والجمعي.    والثقافي  البيولوجي 
القدامى  العرب  مّما يسّميه  بالنتيجة، قريبة 
نثر الكّهان، الكّهان الذين يعيشون حالة وجد 
تــصــدر  مــســتــمــّرة  ونـــبـــوءات    État de trance

عنها هذه النصوص. اللي جّربت كل هذا.
ــراء  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ واللـــــــــــــي مــــــــن ذلـــــــــــك الــــــــنــــــــوع مــــــــن الــ

باسم النبريص

عــن الشاشة تــقــوم. تــحــّرك امللعقة فــي كوب 
الــــشــــاي، وبــغــتــة تــنــتــبــه: الـــطـــائـــر الــســكــران 
ثم  يرتطم،  املطبخ  بباب  الشرفة،  من  يعبر 
يــتــالشــى فــي املـــمـــّر. دم عــلــى الـــبـــالط. ريشة 
تدعسها بقدمك. ذقن نابتة في املرآة. ليس 

سيئًا أن تهرب إلى املترو اآلن.
العالي،  الطيور فوق أســالك الضغط  أيتها 
يــا شــعــبــي. أيــتــهــا الــشــجــرة بــتــمــام الصحة 
داخـــل مــرّبــع صغير، يــا اغــتــرابــي. أيــهــا الله 
األحد، لم أجدك في زحمة األنبياء والرسل. 
وأنت يا بيكاّسو، أتعجبك بائعة املراوح في 

الرمبال؟
 الــــزحــــام وهــــا هـــو يــالحــقــك: 

ّ
هـــا أنــــت تـــشـــق

مــاٍض ال يمضي، كقطار في متحف. بينما 

ها 
َ
دموعك تروي عطشك، فقط لو تزيح كتف

هذه السيدة، فقط لو تتراجع أنت إلى الوراء 
ــاخ 

ّ
حــتــى يــمــّر هـــذا الــنــهــار، لــو تــمــشــي بــبــخ

زيل نتوءات املستقبل.
ُ
الضباب، لت

 
ً
املختبئون طويال األفارقة ببسطاتهم،  أّمــا 
فــي فــم املــتــرو هربًا مــن البوليس، ففي هذا 
ــددة، ربـــمـــا عــلــيــهــم  ــغــ ــبــ ــفـــال وهــــــذه الــ ــرنـ ــكـ الـ
الــتــفــكــيــر فــــي خـــيـــار آخــــــر: نــعــمــة الـــخـــروج 

 .
ً
تن مثال

َ
واستخدام القبض

أمامك: سعداء  أيامك  ثم ها هم برشلونّيو 
في املطاعم، معطوبون في السرير. ولو كان 
 السفينة 

َ
نوح إسبانيًا وفّكر أن ُيعيدها، ملأل

بال »خامون«. على أن القيامة ال تحتاج إلى 
جنون نووي، يكفيها التهاُب ضرس.

إيــبــيــســا، يكون  إلـــى  تــركــب السفينة  وحـــن 
األولــى«.  »التجربة  أنك ستفرح، فهي   

ّ
الظن

بعد ساعة، من تأّمل صحراء امللح، تعتريك 
الرعدة. تغادر السياج املعدني، ال إلى قمرة 
النوم، بل نحو السياج املقابل. يأتون إليك 
فـــــرادى وجـــمـــاعـــات. وتــطــفــو قــامــة مــحــمــود 

اللي ميلدور القلب 
عالق في الطحالب

ها أنت تشّق الزحام، 
وها هو يالحقك: ماٍض 

ال يمضي، كقطار في 
متحف. بينما دموعك 

تروي عطشك، لو تتراجع 
أنت إلى الوراء حتى يمرّ 

هذا النهار

كتابة الشاعرة التركية 
صادرة عن قارة الالوعي 

المظلمة والالنهائية 
التي يترّسب فيها الخليط 

الخيميائي من ماضي 
اإلنسان البيولوجي 

والثقافي والجمعي

ظهر عملُه كشّغيل 
ومزارع في شعره، 

لكن ليس بمالمح 
بروليتارية، إنما بروح 

أميركية للفالحة 

القيامة ال تحتاج إلى جنون نووي يكفيها التهاب ضرس

روبرت فروست عربشة على أشجار الباتوال

أقول لك أعيش فلماذا ال تصّدقني

هل هي أنا أم أختي 
التي تبحث عن شبيهاتها 

الضائعات؟

ينبغي أخذ 
االحتالل إلى أريكة 

فرويد فورًا إنه 
ال يحترم الحياة

هناك نجاح يأتي 
من التقدير لكنه 

»ال يؤّكل عيش«

العابرون يلتّفون 
حولها مثل موجة قادمة 

من المدينة
للثقافة  الشعري  بــاإلنــتــاج  االهــتــمــام 
األخــرى  الثقافات  من  وكثير  التركية 
ــل إنها  ب الــمــجــاورة مــحــدود عــربــيــً، 
شعريً،  مهجورة  ثقافات  إلينا  بالنسبة 
وربما  السينمائي  إنتاجها  على  نّطلع 
صالحة  فمنطقة  الشعر  أما  الروائي، 
دور  افتتاح  مع  ربما  دائمً.  للتجاهل 
مؤّخرًا،  تركية  عربية  ومكتبات  نشر 
نسمع قريبً عن مبادرات تقّدم الجديد 
الثقافات  أكثر  من  واحــدة  في  شعريً 
أثّرت علينا، فقد حدث  التي  المجاورة 

الكثير منذ أيام ناظم حكمت.

منطقة صالحة للتجاهل

2425
ثقافة

شعر

يوميات

استعادة 

فعاليات

األمطار تنهمر كامل اليوم فوق األكواخ
ي  أن أحب برعب

ّ
مضّر وغريب عن

قلت لك لو أموت ذات يوم
لو أموت... فليفجر الرعد

 شيء كحياتي... نوا نوا
ّ

كل
 1980

عن الكآبة
من اآلن، سوف لن ألتقي سوى بنفسي وجهًا 

الـــعـــبـــادي بـــعـــوده وبـــّحـــة صـــوتـــه. مــحــمــود 
. مــحــمــود الـــوديـــع. مـــاذا فــعــلــوا بحق 

ّ
الــهــش

الــجــحــيــم لــيــكــونــوا وجـــبـــاٍت لــلــســمــك؟ سبع 
ساعات من زبد وزرقــة ســوداء، وأنــت تدّور 
السؤال، عارفًا أن ال مجيب. وحن تصل أول 
األرخبيل، نادمًا تنزل، فيما فجٌر من حولك 

كسجن.
ُ
يبزغ بال أ

ذ االحتالل إلى أريكة فرويد 
ْ

بلى: ينبغي أخ
فـــورًا، إنــه ال يحترم الــحــيــاة. وأجــمــل مــا في 
 كـــل يـــوم وال ُيــكــتــب بنفس 

ُ
الــشــعــر: يـــحـــدث

الوتيرة. ومن ُحسن التوفيق، أن الالتينيات، 
ِلُيجدن  معتبرة،  بـــأرداف   

ُ
الطبيعة َحَبتهن 

إدارتـــــهـــــا فــــي وجـــــه أحــــفــــاد املـــســـتـــعـــِمـــريـــن. 
، أنك تحبهن معًا، تقصد الالتينّيات 

ّ
والحق

 بعضهن في خداع 
َ
ن

ّ
وأردافهن، حتى لو تفن

أحفاٍد ال ذنب لهم. 
وعـــلـــى كــــل، مــحــظــوظ مـــن يـــمـــوت فـــي بطن 
ــــرى مـــوتـــهـــا. وجـــيـــد أن الـــواحـــد  ــه، فــــال يـ ــ أمــ
بــكــامــل أعــضــائــه، فــي 2015/4/1. واألجـــود 
الــيــوم ذاتــه بعد   كذلك فــي 

ّ
بالطبع، أن يظل

ــتــْن. يــا لها مــن أطــمــاع! ثــم إن انحسار 
َ
ســن

الــحــادي  الــقــرن  لبشر  االستهالكية  الــنــزعــة 
والعشرين، هو موضوع يجب أن يكافح من 

أجله الشعُر أيضًا. 
بــعــد ذلــــك، ال يــهــّم إذا كــنــَت عــرفــَت مــهــاجــرًا 
قــّص أصبعه، ألنــه دفــع غاليًا ثمن بصمته 
نــوع جديد  اآلن،  فهناك  الفقير.  املهجر  فــي 
منهم يمكن تسميته بـ »ضحايا البصمة«. 
هذا في الفن ميزة كبرى دونها خرط القتاد، 

وفي الحياة مصيبة من ذات الوزن.

لوجه
مع أختي... هنالك بن األحالم والخرائب

التي تعّج بالجعالن... قل لي
من هي فتاة البحيرات

هل هي أنا أم أختي التي تبحث عن شبيهاتها
الضائعات وفي جيوبهن ريش طيور

الـــتـــي ســــوف تحملنا  هـــي  الـــريـــح  اآلن،  ومــــن 
نا

ّ
وتحط

أختي إلى جانبي... ونحن بأحذيتنا 
التي من نحاس ومعاطفنا التي من ثلج

عابرتن قرى غارقة تحت املياه
قطعانًا  تــخــّب  حة 

ّ
املصف الوحشية  والــخــيــول 

من تحتنا أيائل وأجنحة وياقوت
 عن باب

ً
واآللهة الالمرئية التي تبحث فجأة

والتي غرقت في سبات عميق تحت الصنوبر
سوف تضع ضمادات من ورق ندي

فوق جروحنا التي تتجّمد...
بلطة املحارب وجلد األيائل...

ولكن ألجل من؟
بشكل  طويل  وقــت  ومنذ  تصادمت  وبالفعل 

حاد
مع أختي... قبل أن أخرج

إلى ضوء النهار في بحر من األميبا
في األول همست لها باسمها هناك ...

امليلنخوليا
* مدينة في إسبانيا
)ترجمة عن الفرنسية: خالد النجار(

فجر يبزغ بال أُكسجين

صوت واحد بمحاذاة الغابة

األفالم  من  مجموعة  مكناس  مدينة  في  الفرنسي  الثقافي  المركز  يعرض 
منذ  انطلق  برنامج  ضمن  والفرنسية،  واإلنجليزية  واألميركية  الروسية  القصيرة 
بداية آذار/ مارس وتنّقل بين المدن المغربية، وسيكون يوم 30 من الشهر الجاري 

مخّصصً لعرض أفالم قصيرة تنتمي إلى سينما التحريك. 

في  الثالثاء،  غد  بعد  علوان،  علوان  العراقي  للفنان  الصغير  أنا  معرض  يختتم 
النحتية  األعمال  من  مجموعة  المعرض  يضّم  عّمان.  في  األندى«  »دار  غاليري 
النّحات حصريً في الغاليري. من المعروف  المصّغرة في تجربة خاّصة يقّدمها 
أن الفنان ينحت أعماًال برونزية ضخمة، وهذه تجربته األولى في نحت المصّغرات.

للمخرج   )2013( آذار   30 وثائقي  غد،  بعد  بيروت،  في  »ة«  مقهى  في  يُعرض 
الفلسطيني نضال بدارنة. ُصّور الفيلم في منطقة الجليل في القرى التي شهدت 
أحداث يوم األرض عام 1976، وكذلك في مخيم نور شمس في الضفة الغربية؛ 
أشبه  العمل  صنعوه.  الذين  األشخاص  لسان  على  األرض  يوم  قّصة  يقّدم  حيث 

بوثيقة تاريخية وهو من األفالم القليلة التي تناولت هذه األحداث.

األمة  بيت  مهرجان  األولى من  الدورة  المقبل  أبريل  نيسان/  الرابع من  ُتفتتح في 
ألعمال المونودراما والديودراما في »مركز سعد زغلول الثقافي« في القاهرة، 
توفيق الحكيم، وعليه  الكاتب  السابع منه. تحمل الدورة اسم  وتتواصل حتى 
واألدبية  المسرحية  أعماله  من  مستوحاة  المهرجان  في  المشاركات  كافة  فإن 

األخرى.

نوال العلي

التقيُت الشاعر األميركي روبرت فروست 
أول مرة في مكتبة الجامعة، حيث نسخة 
وحيدة من ترجمة الشاعر يوسف الخال 
له، والتي لم يعد متاحًا الحصول عليها، 
الكتاب مع نهاية   ما تنتهي حياة 

ً
فعادة

آخر نسخة من طبعته األولى في بالدنا، 
أو مع نهاية دار النشر التي قّدمته. 

لــألســف، لــم أحــتــفــظ بــشــيء مــن تــرجــمــات 
الخال، لكن قراءة فروست بلغته تشعرك 
الــفــرق في  الترجمة، مــن خــالل  بمشكالت 
ثم  بالعربية،  قــرأتــه  حــن  األول  انطباعك 
الثاني بلغته األم. فروست نفسه عّبر عن 
أذى نقل الشعر من لغة إلــى أخــرى، حن 
قال »الشعر هو ما يضيع في الترجمة«. 
ــك، ســنــنــقــل بــضــعــة أســـطـــر لــنــقــل  ــ ــم ذلــ ــ رغـ
شـــيء مـــن فـــروســـت إلـــى مــقــال يــرمــي إلــى 
ــى 

ّ
اســـتـــعـــادتـــه. »حــــن أرى الـــبـــتـــوال تــتــثــن

يــمــيــنــًا ويــــســــارًا، بـــن صـــف مـــن األشـــجـــار 
أن ولدًا  أفّكر  أن  الثابتة واملتجّهمة، أحب 
إلى  يثنيها  ال  التأرجح  عليها.  يتعربش 
األسفل مثلما تفعل عاصفة جليد. ال بد 
صبيحة  بالجليد  محّملة  شاهدتها  أنــك 
يوم شتائي مشمس بعد املطر«. )األسطر 

األولى من قصيدة »بتوال«(. 
الغابة،  بمحاذاة  مــن صــوت  هناك  »ليس 
سوى صوت واحد. وهذا كان ملنجلي وهو 
يــوشــوش األرض. بــمــاذا كــان يهمس؟ لم 
أمّيز. ربما كان شيئًا عن حرارة الشمس. 
ربما بشيء عن غياب الصوت؛ ربما لهذا 
م«. )األســطــر األولــى 

ّ
كــان يهمس وال يتكل

من قصيدة »جز«(. 
هــــذه بــضــعــة أســـطـــر مـــن قــصــائــد كتبها 
املــــــزارع املـــنـــعـــزل، إذ بــعــد أن تـــوفـــي والـــد 
فروست )26 آذار/ مارس 1874- 29 كانون 
الثاني/ يناير 1963(، وهو صغير، اضطر 
إلــــى الــعــمــل فـــي مــهــن يـــدويـــة: شــغــيــل في 
الطاحونة، عامل في مطبعة صحيفة، أو 
أمام ماكنات املصانع، ثم أخيرًا وبعد أن 
منحه جــّده قطعة أرض بقي يعمل فيها 
ــذا فـــي شــعــره،  ــوام. ظــهــر كـــل هــ ــ ــ عـــشـــرة أعـ
ولكن ليس على طريقة ثورية وال بمالمح 
بروليتارية، رغم أنه كتب قصائده ما بن 
الــتــاســع عشر والعشرين،  الــقــرن  نــهــايــات 
للفالحة  أميركية  روح  هناك  كانت  ولكن 
فــي قصائد  الصامتة  للطبيعة  وحــضــور 

وعرة في سهولتها. 
ــكـــن الـــــقـــــول إن هــــنــــاك نـــســـخـــتـــن مــن  ــمـ يـ
فــــــروســــــت: فـــــروســـــت مـــــا قــــبــــل الــــحــــداثــــي 
وفروست الحداثي. فقد أخذ الشاعر وقتًا 
ص من أثر مــوروث شعر القرن 

ّ
حتى تخل

الــشــعــر عــمــلــه الــــذي يــكــســب فــيــه الــشــهــرة 
واملال أيضًا. يقول صاحب »نيو هامشير« 
)املجموعة التي حاز عنها على البوليتزر 
عام 1923(: »هناك حقيقة ال بد أال تغيب 
عــن ذهــنــك، هــنــاك نـــوع مــن الــنــجــاح يأتي 
من »التقدير«، لكنه »ال يؤكل عيش«، إنه 
ــة نــاقــدة مــن املفترض 

ّ
يعني نــجــاح مــع قــل

ــى مــرحــلــة  ــ ــل إلــ ــ ــكــــن، ألصــ ــا تــــعــــرف. لــ ــهــ أنــ
كشاعر  على ساقّي  الوقوف  من  ني 

ّ
تمكن

ولــيــس أي شــيء آخـــر، ال بــد أن أخـــرج من 
ــرة الـــقـــّراء الــعــاديــن  هـــذه الـــدائـــرة إلـــى دائــ

الـــذي يــشــتــرون الــكــتــب وهـــم بــــاآلالف )...( 
أريد أن أكون شاعر كل شكل وكل نوع، وال 
يمكنني الوصول إلى ذلك بأن أكون مثل 
مثلما  الجماهير،  إلــى  بالنسبة  الكافيار 

هو باوند«. 
في هذه املراسالت أيضًا، يتحدت فروست 
ــنـــى فــــي قــصــيــدتــه،  ــعـ ــن املـــوســـيـــقـــى واملـ عــ
ـــاب 

ّ
ــن بــــن الـــكـــت فـــيـــقـــول: »أنــــــا وحــــــــدي، مــ

واع  نفسي بشكل  أعــــددت  بــاإلنــجــلــيــزيــة، 
لــصــنــاعــة املــوســيــقــى مــّمــا أســمــيــه صــوت 
املــعــنــى. اآلن، أصــبــح مـــن املــمــكــن امــتــالك 
املــعــنــى مــن دون صـــوت املــعــنــى )كــمــا في 
ــراءة (،  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــل ــمـ ــــو مـ كــثــيــر مــــن الـــنـــثـــر، وهـ

وهـــنـــاك صــــوت املــعــنــى بـــال مــعــنــى )مــثــل 
أليس في بــالد العجائب/ وهــو كل شيء 
 فــي الــقــراءة(. إن أفضل 

ً ّ
إال أن يكون مــمــال

ــّرد  ــجـ ــى الــــصــــوت املـ ــ ــلـــوصـــول إلـ طـــريـــقـــة لـ
للمعنى هي من إدراك األصوات املسموعة 

من خلف الباب«.

التجديد  أن يحاول  التاسع عشر، وتقّبل 
في الشكل الشعري، مثله مثل أبناء جيله 

إليوت وباوند. 
وبــانــتــقــالــه إلـــى الــعــيــش فـــي لـــنـــدن، حــدث 
الـــتـــحـــّول الــكــبــيــر فــــي قـــصـــيـــدة فـــروســـت، 
ال ســيــمــا بــعــد نــجــاح مــجــمــوعــتــه »شــمــال 
الــعــكــس مـــن مجموعته  بـــوســـطـــن«، عــلــى 
الـــتـــي إن فتحت  األولــــــى »وصـــيـــة ولــــــد«، 
وشرح  القصيدة  عنوان  ستجد  فهرسها 
الـــعـــنـــوان تــحــتــه، مـــثـــال عــلــى ذلــــك عــنــوان 
التالي  السطر  وتحته  »بنفسي«  قصيدة 
»يــعــتــقــد الــشــاب أنـــه ســيــكــون نــفــســه أكثر 
حـــن يــنــبــذ الـــعـــالـــم«، أو قــصــيــدة »خـــوف 
العاصفة« وتحتها سطر )إنه خائف من 

العزلة(. 
مـــن خـــالل مــراســلــتــه مـــع صــديــقــه الــنــاشــر 
ــيـــت،  ــلـ ــارتـ ــــي جـــــــون بـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــب األمـ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـ
سنكتشف أن فروست ضاق ذرعًا بالعمل 
في مهن يدوية، وكــان يريد أن يجعل من 

تصويب

خوان رامون خيمينث

الرجل المستقيم
كان لديه هوس بطولي بكل ما هو 
قــائــم الـــزوايـــا. كــان يقضي نهاره 
والسواتر  واألبــــواب  األثـــاث  بًا 

ّ
مرت

ــُغـــرف، لتصير  الــفــاصــلــة داخــــل الـ
حوافها على تناسٍق دقيق. كانت 
حــيــاتــه شــقــاء وخــســرانــًا مرعبًا. 
والخدم  العائلة  أفــراد  وراء  يجري 
يـــرتـــب بــنــفــاد صـــبـــر. كــــان يفهم 
جــيــدًا حــكــايــة الــــذي قــلــع ضــرســًا 
ســلــيــمــًا مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى ألنــه 
لقلع ضــرس منخور في  اضــطــر 
ــيــســرى. وهـــو يحتضر،  ال الــجــهــة 
راح يتوّسل الجميع بصوت واهن 
أن ُيسّووا وضعية سريره ليكون 
متناسقًا مع الكومودينو والخزانة 
ــدواء. عــنــدمــا مــات  ــ ــ وحــتــى عــلــب ال
ار القبور تابوته 

ّ
ودفنوه، أودع حف

القبر في وضعية منحرفة، ليبقى 
هكذا إلى األبد.

المحتّم
يــــرتــــدي  غــــرفــــتــــه  فــــــي  اآلن  إنــــــــه 
ينبغي  إذ  دقــائــق،  أمامه  مالبسه، 
عــلــيــه الـــلـــحـــاق بـــمـــوعـــٍد لــحــضــور 
مراسم دفن. بني ارتــداء البنطلون 
والـــصـــدريـــة والــــحــــذاء، تــجــول في 
تــغــويــه بالجلوس  أفــكــار  خــاطــره 
أكثر  ملّحة  وتــبــدو  فيها،  ر 

ّ
للتفك

فتجلسه.  املستعجل،  موعده  من 
بيد أّن عينيه تقعان على مسمار 
يــبــرز نــصــفــه فــي الـــبـــاب: مسمار 
مستقيم، المــع، يغوي أّيــًا كــان أن 
ه، رغم أن ال حاجة لذلك. 

ّ
يكمل دق

في متناول يده، املشجب الذي كان 
 
ً
يحمل سترته، أداة تصلح مطرقة
عــــّدت لـــدق ذلـــك املسمار 

ُ
وكــأنــهــا أ

املغري. يعدل عن الذهاب لحضور 
مــراســم الــدفــن، يــتــنــاول املشجب، 

ه بتأن.
ّ
وينكّب على املسمار يدق

)ترجمة: كاميران محمود(

هَوس بالزوايا 
القائمة
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على الموقع األلكتروني



صحة

الصــرع  نوبــات  تحــدث  مــا  أكثــر 
فــي  واملتقدمــن  األطفــال  لــدى 
تصيــب  أن  يمكــن  لكنهــا  الســن، 
اإلنســان فــي أي عمــر، وهنــاك أنــواع مختلفــة 
مــن نوبــات الصــرع )يقســمها األخصائيــون 
إلــى نوبــات شــاملة ونوبــات جزئيــة( تشــترك 
كلهــا فــي وجــود خلــل يصيــب فعاليــة الدمــاغ 
مــن  الصــرع  نوبــات  تنجــم  وقــد  الكهربائيــة. 
ســكر  فــي  كبيــٍر  )كانخفــاٍض  باطنــي  مــرض 
الــدم، أو تأثيــٍر جانبــي لبعــض العقاقيــر(، أو 
ورم  أو  وعائــي  )كحــادث  الدمــاغ  فــي  مــرض 
التهــاب  أو  الــرأس  أصابــت  أذيــة  أو  دماغــي، 
الســحايا(، والبعض له أســباب وراثية، ولكن 

معظم الحاالت ال ُيعرف لها أي سبب. 
ويمكــن تشــخيص حــاالت الصــرع واكتشــاف 
االســتجواب والفحــص  عــن طريــق  أســبابها 
الطبــي، وذلــك باإلضافــة للتحاليــل املخبريــة 
وتخطيــط الدمــاغ ودراســات دماغيــة متقدمة 

أخرى كالرنن املغناطيسي.
ومع أن الكثير من أنواع نوبات الصرع معتدل 
وقد ال يتجاوز رجفان اليد أو الحملقة لبرهة 
في الفضاء، إال أن أشهر أنواعها )وأهمها من 
الوجهــة الصحيــة( هو نوبــات الصرع الكبير 
grand mal seizures التــي يفقــد فيهــا املصــاب 
تشــنجية/ بنوبــات  فيهــا  وُيصــاب  وعيــه، 

اختالجية تشمل الجسد كله.

* أعراض الصرع الكبير وعالماته 
غيــر  بصــورة  الكبيــر  الصــرع  نوبــة  تحــدث 
املصــاب  يشــعر  قــد  ولكــن  غالبــا،  متوقعــة 
كنايــة  وهــي   ،»aura »بنســمة  النوبــة  بيــل 

ُ
ق

عــن مجموعــة مشــاعر تنــذره بوشــوك وقــوع 
النوبة، وتختلف النسمة املنذرة بن شخص 
وآخــر، فقــد تكــون بمثابــة رائحــة خاصــة، أو 
تــدوم  املــزاج، وال  فــي  تبــدل  أو  مــذاق غريــب، 

النسمة إال بضع لحظات.

وصف النوبة:
علــى  ويســقط  فجــأة  وعيــه  املصــاب  يفقــد   -

األرض، وقد تنّد عنه صرخة غريبة.
ــب جســمه لبضــع ثــوان وقــد يتوقــف 

ّ
- يتصل

تنفســه لحظات، وكذلك يحتقن وجهه وعنقه 
وتتلون شفتاه بالزرقة.

يأخــذ  ثــم  عضالتــه،  تســترخي  بعدهــا   -
بالتشنج والتخبط.

- فــي مرحلــة التشــنج والتخبــط هذه، التي قد 
تستغرق بضع دقائق، يصبح تنفس املصاب 
عســيرًا، ويصــدر أصواتــا عاليــة مــن بن فكيه 
املطبقــن بإحــكام، وقــد يخــرج الزبــد مــن فمــه 
 لســانه أو 

ّ
مختلطــا ببعــض آثــار الدم إذا عض

شــفتيه أثناء النوبة، وقد يفقد ســيطرته على 
مثانته أو أمعائه.

بشــكل  املصــاب  عضــالت  ترتخــي  أخيــرًا،   -
كامــل، مــع أنــه يبقى فاقدًا وعيه لبضع دقائق 

أو أطول من ذلك.

بعد انتهاء النوبة:
يســتعيد املصــاب وعيــه بعــد حوالــى خمــس 
للحالــة  تنفســه  ويعــود  دقائــق،  عشــر  إلــى 
الطبيعيــة، لكنــه قــد يبقــى مضطربــا مأخــوذًا 
ويأتــي بتصرفــات غريبــة لفترة قــد تصل إلى 
الراحــة  فــي  يرغــب  مــا  وكثيــرًا  الســاعة،  حــد 

والهدوء والنوم.

مضاعفات الصرع الكبير
إن الصــرع الكبيــر ال يــؤدي مــن ذاتــه إلــى أذى 
دائــم للدمــاغ، وذلــك مــا لــم تحــدث للمصــاب 
نــوب اختــالج )تخبــط( متكــررة، تــدوم فتــرة 

26

طويلــة )وهــو احتمــال نــادر جــدًا(، إال أنــه قــد 
علــى  الوقــوع  ملضاعفــات  املصــاب  يتعــرض 
لــم يكــن  األرض وحصــول كســور عظميــة إن 
مــع املريــض مرافق لــه في وقت بدء النوبة، أو 
أنــه قــد يتعــرض لحــوادث الســير أثنــاء قيــادة 
السيارة، أو يتعرض للغرق إذا وقعت النوبة 
املصابــة  الحامــل  أن  كمــا  الســباحة،  أثنــاء 
بالصــرع قــد تكــون عرضة لتشــوهات الجنن 

بسبب األدوية املضادة للصرع.
أخيــرًا، فــإن املصــاب بالصــرع ال بــد أن يعانــي 
إصابتــه،  بســبب  نفســية  اضطرابــات  مــن 
وقــد  واالكتئــاب،  املزمــن  القلــق  بــن  تتــراوح 
فــي  الرغبــة  إلــى  النــادرة  الحــاالت  فــي  تصــل 

االنتحار.
 

كيف تتم معالجة نوبات الصرع؟
إذا ُعــرف ســبب الصــرع، فقــد يتمكــن الطبيــب 
معظــم  لكــن  الشــافية،  املعالجــة  تطبيــق  مــن 
الحــاالت تحتاج للمعالجــة باألدوية املضادة 
تشــفي  ال  األدويــة  وهــذه   ،)AED›s( للصــرع 
الطبيــب  أن يمنــع  لكــن يمكــن  املريــض كليــا، 
معظــم  فــي  النوبــات  حــدوث  بوســاطتها 
حــاالت  فــي   الجراحــة  تفيــد  وقــد  املصابــن. 
قليلة من الصرع، وذلك بالتخلص من البؤرة 
عــن  أو  الصــرع،  لنوبــات  املســببة  الدماغيــة 
طريق زرع جهاز كهربائي يتحكم في نوبات 
الصرع.ويتوقع أن يســتطيع الطبيب التحكم 
العــالج  طــرق  بواســطة  الصــرع  بنوبــات 
الحديثة في حوالى 80 في املائة من الحاالت.

وبغــض النظــر عــن طريقــة العــالج، فإنه، ومن 
ُينصــح  النوبــات،  حــدوث  مــن  الوقايــة  أجــل 
تغذيــة  علــى  باملحافظــة  الصــرع،  مرضــى 
صحية، وإجراء التمارين الرياضية اليومية، 

وأخذ قسطهم الكافي من النوم.

االختالجــات كثيــرًا مــا تثيــر هلــع الوالديــن، إال 
أنهــا قلمــا تكــون خطــرة، وقــد يصــاب األطفــال 
بالصــرع. وكثيــرًا ما ُيشــفى األطفــال املصابون 
بالصرع من مرضهم بمزيج من الحمية املولدة 
بالشــحوم  )الغنيــة   ketogenic للكيتونــات 
املضــادة  واألدويــة  بالفحمائيــات(،  والفقيــرة 

للصرع، وذلك مع تخطيهم مرحلة الطفولة.

أعراض االختالجات
- كثيــرًا مــا تكــون درجة الحــرارة مرتفعة فوق 
40 درجــة مئويــة عــادة، مــع ازدياد في التعرق 

و»تورد« الوجه.
- انقباض عضالت الوجه واألطراف.

الحــن  بــن  العينــن  تقلــب  أو  »الَحــَول«   -
واآلخر. 

- احتقان الوجه والعنق.
- قد يحبس الطفل أنفاسه. 

ب يرافقه تحّدب في الظهر.
ُّ
- قد يحدث تصل

- قد يخرج الزبد من فم الطفل.

إسعاف الطفل المختلج
- اضمــن اســتمرار حصــول الطفــل علــى هــواء 

نقي.
- قم بفك أزرار الثياب حول عنقه وصدره.

اختالجاتــه  كانــت  إن  فســحة حولــه  أوجــد   -
عنيفة.

- إذا كانــت حــرارة الطفــل مرتفعــة، بــّرد جســم 
عــن  الســرير  أغطيــة  رفــع  طريــق  عــن  الطفــل 
جســمه أو نــزع ثيابــه. وامســح جســده بفوطة 
مــن  ابتــداء  فاتــر،  بمــاء  مبتلــة  اســفنجة  أو 
لكــن تجنــب  الجســم،  الــرأس، ونــزواًل ألســفل 

تبريد جسم الطفل لدرجات منخفضة جدًا.
- طمئــن والــدي الطفــل، واطلــب منهما عرضه 

على الطبيب.

هدف إسعاف المصاب 
بالصرع الكبير حمايته من 

أذى نفسه أثناء النوبة

إيمان ـ الجزائر
أعاني من هبوط في نسبة السكر

السيدة إيمان املحترمة
تحية طيبة

أيــة  العزيــزة  أختــي  تذكــري  لــم 
معلومــات عــن إصابتــك بمــرض مــا 
أو أية عالجات تســبب ذلك الهبوط 

في سكر الدم.
وعموما:

يعرف نقص ســكر الدم بأنه هبوط 
مســتويات الغلوكــوز فــي البالزمــا 

الدموية إلى ما دون 50 ملغ/ دل.
تنجــم األعــراض املصاحبــة لنقــص 
الجهــاز  تفعيــل  عــن  الــدم  ســكر 
)الخفقــان،  الذاتــي  العصبــي 
الرجفــان، القلــق، التعــرق، والجوع( 
وعــن نضوب الغلوكــوز في الجهاز 
العصبــي املركــزي )الضعــف، نقص 
التركيــز، شــواش الرؤيــة، الصــداع، 
والدوخــة...(. وهناك شــكالن لنقص 

سكر الدم: 
- نقص ســكر الدم الذي يحدث بعد 
ســاعات قليلــة مــن تنــاول الطعــام، 
وهــو مــا يســمى بنقــص ســكر الــدم 
التفاعلــي أو االرتكاســي، وهو على 

ما يظهر ما تشكن منه.
- نقص سكر الدم الصيامي.

وكمــا ذكرنــا، أعتقــد أن لديــك نقص 
ســكر دم ارتكاســيا، وهــو اضطــراب 
البدينــن  عنــد  عــادة  يحــدث 
واألشــخاص الذيــن لديهــم مقاومــة 
لألنسولن، كما في حاالت املبيض 
املتعــدد األكيســة عنــد النســاء، وقــد 
يكــون طليعــة لتطــور داء الســكري 

.
ً
من نمط 2 مستقبال

أنصحــك بتجنب تناول الســكريات 
االمتصــاص  ســريعة  البســيطة 
الحلويــات  فــي  واملوجــودة 

واملشروبات والعصائر املحالة.
 6( الوجبــات  بتعــدد  وأنصحــك 
وجبات( يوميا على أن يكون حجم 

الوجبة صغيرًا..
كمــا أنصحك باإلنقاص التدريجي 
لوزنك إذا كان لديك زيادة في الوزن

بزيــادة محتــوى  أخيــرا  وأنصحــك 
الوجبات من البروتن واأللياف.

د. محمد محسن الصالح
ــم  الصُّ الغــدد  أمــراض  استشــاري 

ري كَّ والسُّ

سؤال

إسعاف المصابين بالصرع الكبير
يتركــز الهــدف مــن إســعاف املصــاب بالصــرع 
الكبيــر، بشــكل أساســي فــي حمايتــه مــن أذى 
نفســه أثنــاء حــدوث النوبــة، وبــذل العــون لــه 

الستعادة وعيه.

ما تفعله بعد انتهاء النوبة
- معظــم املصابــن يستســلمون لنــوم عميــق 
فاتــرك  االختالجيــة،  النوبــة  انتهــاء  بعــد 

املصاب ينام في وضع مريح.
- إذا اشتبهت بحدوث كسر في عمود املصاب 
الفقري من أثر الســقوط، فاعمد إلى دحرجته 

على جنبه، محتفظا باستواء ظهره وعنقه.
إبقــاء  علــى  فاحــرص  املصــاب،  تقيــأ  إذا   -

مسالكه التنفسية مفتوحة.
- إذا رافــق النوبــة ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، 
فاتخــذ الخطــوات الالزمــة لتخفيــض حــرارة 

املصاب.
- إذا كان املصاب قد تهاون في تناول عقاقيره 
املضادة للنوبات، فساعده على تناولها بعد 

استرداد وعيه تماما.

اختالج الرضع واألطفال 
كثيــر مــن اختالجــات األطفــال تأتي مــن ارتفاع 
درجــة الحرارة بســبب مرض خمجــي )عدوى(، 
هــذه  أن  ومــع  األذن،  أو  الحلــق  فــي  عــادة 

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

)Getty( هناك العديد من اإلجراءات لتشخيص حاالت الصرع

خطاب مأزوم يظهر كل عام منذ أن وجدت الجاليات العربية والمسلمة 
في أوروبا، كجزء من »أزمة الهوية« التي أصبحت أكثر وضوحا في 

الزمن الذي سموه » عولمة«

كيف تسعف 
مصابًا بالصرع؟

أعراض الحاالت وطرق التعامل معها

مبادئ ومحاذير في إسعاف المصاب بالصرع

معلومة تهمك

هناك بعض املبادئ واملحاذير التي يجب مراعاتها عند القيام 
بإسعاف املصاب بالصرع عند وقوع النوبة.

 مبادئ إسعاف املصاب أثناء النوبة
- إذا كنت على مقربة من املصاب عند إحساسه بدنو النوبة أو 
عندما يأخذ في التهاوي إلى األرض، فحاول أن تحميه من أذى 

نفسه عن طريق القيام بسنده، ثم تمديده على األرض بعيدا 
عن مواطن الخطر.

- وسع ما حوله، وأبعد قطع األثاث وكل ما هو حاد أو قاطع 
ْع إلى جانبه وتحت رأسه وسائد لينة 

َ
عن املنطقة، وض

لحمايته أثناء اختالجات النوبة.
- فك أزرار ثيابه حول العنق والصدر.

- أبق املصاب في مكانه إال إذا كان هناك خطر من بقائه فيه.
 »الءات« في إسعاف املصاب بنوبة الصرع

- ال تحاول كبح اختالجات املصاب أثناء النوبة أو تقييد 
حركاته.

- ال تضع شيئا بن أسنان املصاب أثناء النوبة )بما في ذلك 
أصابعك(.

- ال تحرك املصاب من مكانه، ما لم يكن هناك خطر من بقائه 
فيه.

- ال تحاول »إيقاظ« املصاب، إذ إنه ال يستطيع ذلك.
- ال تجرب طريقة التنفس االصطناعي معه، حتى ولو تلون 

وجهه بالزرقة.
- ال تعطه أي طعام أو شراب حتى يعود إلى كامل وعيه.

- ال تطلب سيارة اإلسعاف إال إذا تعرض املصاب لعدة نوبات 
متالحقة أو إذا دام فقدان وعيه ألكثر من ربع ساعة )وهذا أمر 

نادر الحدوث(.
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حضر عشرات 
اآلالف من 
جماهير منتخب 
نيجيريا لمؤازرة 
منتخب بالدهم 
ضد المنتخب 
المصري في 
تصفيات كأس 
أمم أفريقيا 
لكرة القدم 
2017، لكن 
ضاقت بهم 
مدرجات ملعب 
»أحمدو بيلو« 
في نيجيريا 
نظير أعدادهم 
الكبيرة، لكن 
جنون الكرة 
دفعهم ألن 
يصعدوا ألحد 
أبراج الملعب، 
رغم المخاطر 
المحدقة 
لمشاهدة 
المباراة التي 
انتهت بالتعادل 
.1-1)Getty( جماهير نيجيريا خاطرت بنفسها لمشاهدة منتخب بالدها

جنون الكرة

أكد العب خط الوسط اإلسباني الدولي خوان 
ماتا أنه يجب على إسبانيا أن تكون في أفضل 
حالة، ويحالفها الحظ لكي تستطيع التتويج 
للمرة الثالثة على التوالي ببطولة كأس األمم 
األوروبية )يورو 2016( بفرنسا الصيف املقبل.

جاءت تصريحات العب مانشستر يونايتد 
بمقابلة التحاد رومانيا لكرة القدم، قبل اللقاء 

الودي اليوم األحد بن منتخب إسبانيا ونظيره 
الروماني في إطار االستعدادات لليورو 2016.

قال رئيس نادي برشلونة السابق خوان البورتا 
إن الراحل يوهان كرويف، العب ومدرب برشلونة 
 رائعا«، ومصدر إلهام له حن 

ً
السابق، كان »رجال

تولى رئاسة النادي الكتالوني. وتابع رئيس 
البرسا السابق بالقول«نودع رجال كان يتميز 

بشخصية استثنائية، رجال كان رائعا، وشخصا 
أحدث ثورة في كرة القدم من خالل منظوره لهذه 

الرياضة وللحياة«. وأكد أن مشجعي برشلونة 
كانوا »محظوظن« بوجوده في النادي.

امتدح النجم املصري السابق، محمد أبو تريكة، 
األداء املميز الذي ظهر عليه العبو املنتخب 

الجزائري عقب تسجيلهم الفوز على الضيف 
اإلثيوبي بنتيجة 7-1 في املباراة التي جمعتهما 

مساء الجمعة في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس أمم أفريقيا 2017. وكتب أبو تريكة: »منتخب 

الجزائر إمتاع وإقناع. كرة قدم سهلة فيها 
مزيج من األداء الفردي املمتع الذي يخدم الفريق 

والجماعية التي ترسم صورة منتخب قوي«.

خوان ماتا: علينا 
أن نكون األفضل 

لنتوج بلقب أوروبا

البورتا مودعًا
 يوهان كرويف: 

كان رجًال رائعًا

محمد أبو تريكة 
يثني على أداء 

منتخب الجزائر
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الوكالة الصينية 
لمكافحة المنشطات 

ترفض االتهامات

 السلفادور تتعادل مع هندوراس 
في تصفيات كأس العالم 

الدقيقة قبل األخيرة تعادل به منتخب  الجناح نلسون بونيا هدفا في  أحــرز 
أميركا  منطقة  تصفيات  في  هــنــدوراس،  منتخب  مع ضيفه   2-2 السلفادور 
الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

ــاءت املـــبـــاراة قــويــة وانــتــهــت بــاحــتــفــال جــمــاهــيــر أصـــحـــاب األرض فــرحــا  ــ وجـ
أن نجح فريقهم في قلب تأخره مرتني والحصول على نقطة  بالنتيجة، بعد 
فرق  بني  الثالث  املركز  في  السلفادور  استمر منتخب  املــبــاراة  وبعد  التعادل. 
املكسيك  عن  نقاط  بسبع  متخلفا  بنقطتني  التصفيات  من  األولــى  املجموعة 
املنفردة بالصدارة برصيد تسع نقاط بعد فوزها 3-صفر على كندا صاحبة 

املركز الثاني برصيد أربع نقاط.

... وغواتيماال تهزم أميركا 

فجرت غواتيماال مفاجأة من العيار الثقيل عندما فازت 2-صفر على ضيفتها 
والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا  املتحدة في تصفيات منطقة  الواليات 
الشوط  الفوز في  القدم. جاء هدفا  لكرة  العالم 2018  لنهائيات كأس  املؤهلة 
املدافع رفائيل موراليس واملهاجم كارلوس رويز. وأهدر  األول وحمال توقيع 
العبو املنتخب األميركي كلينت ديمسي واليخاندرو بيدويا وجوزي التيدور 
عدة فرص ليحافظ حارس مرمى غواتيماال باولو موتا على شباكه نظيفة. 
وبهذه النتيجة يبقى املنتخب األميركي الذي لم يسبق أن خسر أمام غواتيماال 
في تصفيات كأس العالم في املركز الثالث في املجموعة الثالثة برصيد أربع 
نقاط متخلفا بنقطتني عن غواتيماال صاحبة املركز الثاني في الترتيب وبفارق 
ثالث نقاط عن ترينيداد وتوباغو صاحبة الصدارة مع انتهاء النصف األول 

من هذه املرحلة قبل األخيرة من التصفيات.

غياب 5 من العبي منتخب بوليفيا 
عن مواجهة األرجنتين

يفتقد املنتخب البوليفي جهود خمسة من العبيه، بينهم قائده ادوارد زينتينو، 
أميركا  من تصفيات  السادسة  الجولة  في  الثالثاء  األرجنتني  مواجهة  خالل 
الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018. ويغيب زينتينو عن املواجهة لتراكم 
مواجهة  لالصابة خالل  تعرض  الــذي  موراليس  وليونيل  الصفراء،  البطاقات 
كولومبيا الخميس في الباز وداميان ليزيو ألسباب »عائلية«، وفقا ملا أفاد به 

االتحاد البوليفي لكرة القدم في بيان.

مارسيلو دياز يعود لسلتا فيغو 
بعد إصابته مع المنتخب

بعد  االسباني  فيغو  نــاديــه سلتا  إلــى  ديــاز  مارسيلو  التشيلي  الــدولــي  يعود 
إصابته بالساق اليمنى خالل مباراة منتخب بالده ضد األرجنتني. وأوضح 
الرنني  القدم، فرناندو يانيز في بيان أن نتيجة  التشيلي لكرة  طبيب االتحاد 
عليها  سيترتب  الخلفية،  الفخذ  بعضلة  إصابة  وجــود  أظهرت  املغناطيسي 
مغادرة الالعب ملعسكر املنتخب على الفور. وسيغيب دياز، الذي كان أساسيا 
مــبــاراة  بــذلــك عــن  التشيلي خــالل مــواجــهــاتــه االخــيــرة،  املنتخب  فــي تشكيلة 

الديربي أمام ديبورتيفو الكورونا في 2 أبريل/نيسان املقبل.

المكسيك تسحق كندا في تصفيات كأس العالم 
الدقيقة 31 ليقود منتخب بــالده املكسيك  أحــرز خافيير هرنانديز هدفا في 
ــه 3-صــفــر عــلــى كــنــدا فــي تــصــفــيــات منطقة أمــيــركــا  ــارج أرضــ إلـــى الــفــوز خــ
الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم. 
وجاء الهدف بضربة رأس قوية من مسافة عشرة أمتار تقريبا عندما قابل 
هرنانديز العب باير ليفركوزن األملاني كرة عرضية. وفي الدقيقتني 39 و72 
الثاني والثالث للمنتخب  الهدفني  أضاف هيرفينج لوزانو وخيسوس كورونا 

املكسيكي الذي عزز انفراده بصدارة املجموعة األولى من التصفيات.

لندن ـ العربي الجديد

كشف رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى، 
سيباستيان كو، عن أن االتحاد يتحرك بشكل 
استباقي للتعامل مع مشكلة املنشطات وال 
يتستر على الغشاشني. وكانت ألعاب القوى 
تعرضت لهزة بسبب مزاعم تتعلق بالفساد 
والـــرشـــوة وتــراجــع دعـــم الجماهير والــرعــاة 
ملــنــافــســات املـــيـــدان واملــضــمــار لــكــن املــســؤول 
البريطاني قــال إن االتــحــاد الــدولــي كــان في 

طليعة املتصدين لتعاطي املنشطات.
ــع هـــيـــئـــة اإلذاعـــــــة  ــ ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ وقـــــــال كــــــو، فـ
البريطانية )بي بي سي(، »أعتقد أن االتحاد 
تــعــامــل بــشــكــل اســتــبــاقــي وال يــقــف مــكــتــوف 
األيــدي أمــام تعاطي املنشطات. يتعني علينا 
القوى  ألعاب  عالم  وذهــل  املشكلة«.  مواجهة 
في العام املاضي بعد إيقاف روسيا في أعقاب 
تحقيقات الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
الــتــي أظــهــرت وجــــود بــرنــامــج ممنهج هناك 

لتعاطي املنشطات برعاية الدولة.
العاملية  للوكالة  تابعة  مستقلة  لجنة  وقالت 

واصــل كــل مــن غــولــدن ستايت ووريـــرز حامل 
ــــان أنــطــونــيــو ســبــيــرز مــشــوارهــمــا  الــلــقــب وسـ
ــع هـــــذا املــــوســــم فــــي دوري كـــــرة الــســلــة  ــ ــرائـ ــ الـ
على  األول  ففاز   ،NBA للمحترفني  األمــيــركــي 
والــثــانــي   120-128 مــافــريــكــس  داالس  ضــيــفــه 
في   .104-110 غــريــزلــيــز  ممفيس  ضيفه  عــلــى 
املباراة األولى على ملعب »اوراكل ارينا« وأمام 
19596 متفرجا، سجل الفريقان 39 ثالثية في 
املــبــاراة وهــو رقــم قياسي في الدوري.ويتعني 
على غولدن ستايت الفوز 8 مرات في مبارياته 
الــرقــم القياسي  الــعــشــر األخــيــرة كــي يتخطى 
جـــوردان  مايكل  بــولــز، وأســطــورتــه  لشيكاغو 
الذي حققه عام 1996 )72 فوزا و10 خسارات(. 
كــمــا أن غـــولـــدن ســتــايــت عـــزز رقــمــه القياسي 
بفوزه الـ 52 على التوالي على أرضــه، وتعود 
خــســارتــه األخـــيـــرة إلـــى كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
2015. وعاش غولدن ستايت فترة صعبة في 
القليلة  الــفــرق  الــلــقــاء ضــد داالس، أحــد  نهاية 
ــذا املـــوســـم، لــكــنــه حــقــق فـــوزه  الـــتـــي هــزمــتــه هــ

الخامس والستني مقابل 7 خسارات فقط.
وسجل أفضل العب في الدوري ستيفن كوري 

ملكافحة املــنــشــطــات إن »الــفــســاد كـــان جـــزءًا ال 
يتجزأ« من ألعاب القوى في عهد األمني دياك، 
الرئيس السابق لالتحاد الدولي، والذي تستر 
وعمليات  للمنشطات  ممنهج  استخدام  على 
ــزاز لــريــاضــيــني بــيــنــمــا غـــض مــســؤولــون  ــتــ ابــ

آخرون الطرف عما يحدث من مخالفات.
وقال كو، في مقتطفات من املقابلة بثها موقع 
)بي.بي.سي( على اإلنترنت، »تسلل عدد قليل 
مــن األشـــخـــاص لــلــنــظــام وتــســبــبــوا فــي ضــرر 
بــالــغ. لــكــن فــي الـــواقـــع لــو نــظــرت إلـــى الــتــقــدم 
املنشطات  مكافحة  على صعيد  تحقق  الــذي 
ستجد أن ألعاب القوى كانت وراء الكثير من 
التطورات في هذا املجال مثل جوازات السفر 
بعيدًا  العشوائية  واالخــتــبــارات  البيولوجية 
عن املنافسات«، مضيفًا أن االتحاد دفع ثمنًا 
الــســنــوات القليلة  باهظًا نــظــرًا ملــا حصل فــي 
األخيرة، معتبرًا أنه رغم كل هذه املشاكل إال 
أن االتــحــاد أظهر مــدى قوته في التعامل مع 
املــشــاكــل، فــي وقـــت أعـــرب كــو عــن أن االتــحــاد 
بدأ يستعيد الثقة في الرياضة إلعــادة جذب 
ــح كـــو »أمـــامـــنـــا تــحــديــان  ــ الــجــمــاهــيــر. وأوضــ

متابعات  و8  تــمــريــرات حاسمة  و8  نقطة   33
زميله  حــقــق  فيما  ثــالثــيــات،   5 بينها  للفائز 
ــارج  ــة مــــن خــ ــارقــ كـــــالي تـــومـــســـون مــــبــــاراة خــ
ــقـــوس، إذ ســجــل 9 مـــحـــاوالت مـــن أصـــل 16  الـ

وأنهى املباراة وبجعبته 40 نقطة.
ولدى داالس، الذي أراح عمالقه األملاني ديرك 
نقطة   26 ماثيوز  ويسلي  سجل  نوفيتسكي، 
بينها 6 ثالثيات، والبورتوريكي جاي باريا 
21 نقطة بينها 5 ثالثيات، فيما خاض العب 
املــاجــري 16 دقيقة  التونسي صالح  االرتــكــاز 
سجل فيها نقطة واحدة. وفي املباراة الثانية 
ــام  ــد تـــي ســنــتــر« وأمــ عــلــى مــلــعــب »اي تـــي انــ
18418 متفرجًا، تابع سبيرز مشواره الناجح 
ــه هـــذا املــوســم  مــن دون أي خــســارة عــلــى أرضـ

متخطيا ممفيس غريزليز 104-110.
ـــ37 على الــتــوالــي لسبيرز أمــام  وهـــذا الــفــوز الـ
ــو نــفــس  ــ جـــمـــاهـــيـــره مـــنـــذ بــــدايــــة املــــوســــم، وهـ
رصيد صاحب الرقم القياسي شيكاغو بولز 
فــوزه  مــوســم 1995-1996. وحــقــق سبيرز  فــي 
الـ61 مقابل 11 خسارة، وهو أفضل رصيد في 
تاريخه في هذه املرحلة من املوسم. وغاب عن 
سبيرز أحد نجومه كاوهي ليونارد املصاب 
بفخذه األربعاء. وفي ظل غياب أفضل مسجل 
لدى سبيرز، برز الماركوس اولدريدج مع 32 
الفرنسي  املــوزع  نقطة و12 متابعة، وأضــاف 
دنكان  تيم  والعمالق  نقطة   14 بــاركــر  طوني 
متابعات.  و8  حاسمة  تمريرات  و7  نقطة   12
بوبوفيتش  غريغ  مــدرب سبيرز  ان  والــالفــت 
ــرر إراحــــة نــجــومــه الــخــمــســة دنــكــان وبــاركــر  قـ

اآلن، لو لم نستعد الثقة في الرياضة سنفقد 
ــن يــشــعــرون  ــذيـ ــن نــجــد اآلبــــــاء الـ ــائـــالت. لـ ــعـ الـ
الــريــاضــة التي يكرسون  بــالــراحــة تجاه هــذه 
ــاقـــة والـــجـــهـــد وعـــنـــدهـــا قد  لــهــا الـــوقـــت والـــطـ

نضطر جميعًا للبقاء في منازلنا«.
وكانت األشهر القليلة املاضية شهدت الكثير 
من الحاالت الخارجة عن القانون في قضية 
الــذي دفــع بالوكالة  تــنــاول املنشطات، األمــر 
الصينية ملكافحة املنشطات نفيها »التستر« 
عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة الخــتــبــارات منشطات 
تخص سباحني من البلد اآلسيوي العمالق.

ــعــــد مـــــزاعـــــم صـــحـــيـــفـــة تـــايـــمـــز  وجـــــــــاء ذلـــــــك بــ
ــيـــة بـــتـــســـتـــر الــــصــــني عـــلـــى نــتــائــج  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
من  للمنشطات  اخــتــبــارات  لخمسة  إيجابية 
بينها اخــتــبــاران فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املاضي والبقية في بداية العام الحالي لتجنب 
تشاو  عــن  شينخوا  ونقلت  لــذلــك.  تبعات  أي 
جيان نائب رئيس الوكالة الصينية ملكافحة 
املنشطات قوله إنه لم يحدث أي »تستر« وإن 

العمل يتم وفقًا للقواعد واللوائح.
ــح املـــســـؤول الــصــيــنــي أن الــوكــالــة لم  وأوضــ
تــكــشــف أي تــفــاصــيــل عـــن الــريــاضــيــني ألنــه 
البد أواًل من فحص العينة الثانية وإجراء 
تحقيقات على أن تبقى كل هذه املعلومات 
وتابع  الخطوات.  بهذه  القيام  خــالل  سرية 
تشاو »الوكالة الصينية ملكافحة املنشطات 
ستعلن النتائج والعقوبات خالل 20 يومًا 
من صــدور العقوبات من جانب االتحادات 

املعنية«.

واولـــدريـــدج  مــانــو جينوبيلي  واألرجــنــتــيــنــي 
وليونارد ملواجهة اوكالهوما سيتي السبت، 
ملنحهم املزيد من الراحة قبل مباريات البالي 
اوف املرهقة. وتستمر املعركة على البطاقات 
الثماني مــن كــل منطقة واملــؤهــلــة إلــى البالي 

املنطقة  اوف، فحقق هيوسنت روكتس سابع 
الــغــربــيــة فـــوزا هــامــا عــلــى تــورونــتــو رابــتــورز 
بفضل   ،109-112 الــشــرقــيــة  املــنــطــقــة  وصــيــف 
32 نــقــطــة مــــن نــجــمــه جــيــمــس هـــــاردن.وعـــــزز 
ديترويت بيستونز مركزه الثامن في املنطقة 

الــتــوالــي على  الــخــامــس على  بــفــوزه  الشرقية 
حــســاب تــشــارلــوت هــورنــتــس الـــســـادس 112-
105. ومني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الـ 
57 هذا املوسم أمام ضيفه دنفر ناغتس 116-

كوبي  قريبا  املعتزل  105، حيث سجل نجمه 
براينت )37 عاما( 28 نقطة في 29 دقيقة. وفاز 
مينيسوتا تمبروولفز على واشنطن ويزاردز 
132-129 بعد التمديد مرتني، واتالنتا هوكس 
على ميلووكي باكس 101-90، وميامي هيت 
وساكرامنتو   ،97-108 ماجيك  اورالنـــدو  على 

كينغز على فينيكس صنز 94-116.

الترتيب الفرق
املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة: 1- كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز 
لقب  الـــبـــالي أوف وضـــمـــن  الــــى  تـــأهـــل   21 51
مجموعته 2- تورونتو رابــتــورز 48 23 تأهل 
الــبــالي اوف 3- اتالنتا هوكس 43 30 4-  الــى 
بوسطن سلتيكس 42 30 5- ميامي هيت 42 
انديانا   -7  31  41 هورنتس  تشارلوت   -6  30
بيسسرز 38 33 8- ديترويت بيستونز 39 34.

الغربي:  الــشــمــال  مجموعة  الــغــربــيــة:  املنطقة 
1- غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــرز 65 7 تــأهــل الــى 
البالي اوف وضمن لقب مجموعته  2- سان 
أنطونيو سبيرز 61 11 تأهل الى البالي اوف 
اوكالهوما سيتي  وضمن لقب مجموعته 3- 
ثــانــدر 50 22 تــأهــل الـــى الــبــالي اوف وصمن 
لقب مجموعته 4- لوس أنجليس كليبرز 44 

27 5- ممفيس غريزليز 41 32 .
)فرانس برس(

غولدن ستايت وسان أنطونيو يواصالن االنتصارات في NBAاالتحاد الدولي للقوى يرفض تهمة التستر على الفساد
تصدى رئيس االتحاد 

الدولي أللعاب القوى 
لكل االتهامات عن تستره 

على الفساد

حقق غولدن ستيت 
وريورز حامل اللقب 
فوزه رقم 52 على 
التوالي على أرضه 

)Getty( رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى سيبستيان كو

)Getty(  سفيان فيغولي صاحب ثنائية للجزائر

)Getty( صالح يعيد األمل في الدقائق األخيرة

)Getty( غولدن ستيت يقترب من الرقم القياسي لشيكاغو بولز

مباريـات
      األسبـوع

عواصم ـ العربي الجديد

احــتــفــظ املــنــتــخــب املـــصـــري لــكــرة 
القدم بالحظوظ األكبر في التأهل 
لــنــهــائــيــات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة 
بعد غياب ثالث دورات متتالية بتعادله مع 
نــيــجــيــريــا بــهــدف لــكــل مــنــهــمــا، تــقــدم الــفــريــق 
الــنــيــجــيــري فــي الــدقــيــقــة 60 عــن طــريــق بيتر 
إيتيبو وتعادل محمد صالح للفريق املصري 
في الدقيقة األولــى من الوقت املحتسب بدل 
بسبع  املجموعة  الفراعنة  ليتصدر  الضائع 
لــتــنــزانــيــا، وال  مــقــابــل 5 لنيجيريا و4  نــقــاط 

شيء للفريق التشادي.
بفضل  نيجيرية  بسيطرة  األول  الشوط  بــدأ 
التواجد الجماهيري  حماس الالعبني تحت 

صحوة 
المنتخبات العربية
فوز تونس والجزائر وتعادل مصر

المهم  ــس  ــون وت ــر  الــجــزائ منتخبات  حققت 
بالحصول على النقاط الثالث، وعاد منتخب مصر 
محمد  بأقدام  نيجيريا  من  جدًا  ثمينة  بنقطة 
صالح، بينما فشل منتخب السودان في تفادي 

الهزيمة أمام ساحل العاج

تقرير

الــذي زاد على 30 ألف متفرج، ولكنها كانت 
الهجمات خطورة كبيرة  شكلية، ولم تشكل 
على مرمى أحمد الشناوي حــارس املنتخب 
املــصــري الـــذي لــعــب بــتــركــيــز دفــاعــي ورقــابــة 
لصيقة على مفاتيح اللعب، والخبرة املتمثلة 
فــــي جـــــون أوبـــــــي مــيــكــيــل وأحــــمــــد مــــوســــى.. 
وانـــتـــظـــر الـــفـــراعـــنـــة 18 دقــيــقــة لــيــعــلــنــوا عن 

وجــودهــم في امللعب بكرة ملحمد صــالح في 
الناحية اليمني مررها إلى عبد الله السعيد 
إلــى أحمد حسن كوكا املنفرد  الــذي أهــداهــا 
بالكرة  أطــاح  النيجيري  الدفاع  ولكن  تماما 
إلى ركلة ركنية كانت األولى للفريق املصري.
ــيــــري نـــشـــاطـــه  ــجــ ــيــ ــنــ ــتــــخــــب الــ ــنــ وواصــــــــــــل املــ
الهجومي مع الدقائق األولى للشوط الثاني 
، فــي الــوقــت الــذي تــراجــع فيه األداء املصري 
دون مبرر إال املبالغة في تقدير قوة النسور 
، وأخطأت كرة إليغالو الخشبات الثالث في 
مــشــهــد ارتـــبـــك  فــيــه الـــدفـــاع املــصــري بــقــيــادة 
أن ينجح  أحمد حــجــازي ورامـــي ربيعة قبل 
للنسور في  فــي تسجيل هــدف  إيتيبو  بيتر 
الدقيقة 60 من متابعة لكرة إيهناتشو التي 
من  تباطؤ  وســط  األيــمــن  بالقائم  اصطدمت 
حمادة طلبة .. وشارك مروان محسن بدال من 
كوكا ، وكــاد يتعادل في الدقيقة 65 في كرة 

أمسكها الحارس إيكيمي على مرتني.
وفــــي الــدقــيــقــة األولـــــى مـــن الـــوقـــت املحتسب 
بدل الضائع، ومن تمريرة ساحرة لرمضان 
صبحي، أحــرز محمد صــالح هــدف التعادل 
على يمني الحارس النيجيري، لينهي الحكم 
املباراة - أثناء انفراد تام ملحمد صالح وسط 
اإليــجــابــي  بــالــتــعــادل   - اعــتــراض للمصريني 

بهدف لكل فريق.
القدم ضيفه  لكرة  الجزائر  واكتسح منتخب 
اإلثيوبي 7-1 في البليدة، والفوز هو الثالث 
عــلــى الــتــوالــي لــلــجــزائــر فــعــززت موقعها في 
الــصــدارة برصيد 9 نقطة مقابل 4 إلثيوبيا 

ونقطة واحدة لسيشل وال شيء لليسوتو.
كرة  مــن  التسجيل  الخضر  منتخب  وافــتــتــح 
خلفية معادة حاول الدفاع اإلثيوبي إخراجها 
إلـــى ســفــيــان فيغولي  فــوصــلــت  مــن منطقته، 
العب فالنسيا اإلسباني الذي أطلقها بيسراه 

ال ترد استقرت في الشباك )24(.
وارتكب عيسى مندي خطأ قرب خط املنطقة 
ــزائـــري  ــرة وارتـــــــد املـــنـــتـــخـــب الـــجـ ــكــ فـــنـــفـــذت الــ
بهجمة سريعة انتهت منها الكرة إلى إسالم 
سليماني إثر تمريرة من رياض محرز، فسار 
خطوتني ودخل املنطقة وأرسلها أرضية على 

يمني الحارس اإلثيوبي هدفا ثانيا )32(.
ــلــــة جـــــــزاء إثـــر  ــلـــى ركــ وحــــصــــل ســـلـــيـــمـــانـــي عـ
مسكه وإسقاطه داخل املنطقة نفذها ياسني 
براهيمي خارج الخشبات )36(، وفي الشوط 
الــثــانــي، بــكــرت الــجــزائــر فـــي إضـــافـــة الــهــدف 
الــثــالــث عــن طــريــق فيغولي أيــضــا الـــذي دفع 
بقدمه اليمنى في الشباك كرة سددها محرز 

وارتدت من جسم أحد املدافعني )48(.
ــــوض بــراهــيــمــي فــشــلــه فـــي ركـــلـــة الـــجـــزاء  وعـ

عبد النور: المهم حصدنا 
ثالث نقاط ألن أقل عثرة 

ستكلفنا عدم التأهل

)Getty(  فرحة منتخب تونس بعد هدف الفوز

بإضافة الهدف الرابع بعدما تلقى كرة على 
حدود منطقة الجزاء فهرب من عدة مدافعني 
الحارس  لها  تصدى  بيمناه  قوية  وأطلقها 

من دون أن يمنعها من دخول مرماه )73(.
وبعد أقل من دقيقتني، نفذ محرز ركلة ركنية 
وتابعها »طائرة« من خلف قوس املنطقة أي 
الشبكة مسجال  من نحو 25 مترا في سقف 
الــهــدف الــخــامــس )75(. وبــصــم رشــيــد غــزال 
قــبــل أن تقلص  الـــســـادس )81(  الـــهـــدف  عــلــى 
إثيوبيا نتيجة خطأ دفاعي استغله جيتانيه 

كيبيدي وانفرد بالحارس مبولحي )85(.
ــدل الــضــائــع، تــابــع سليماني  ــي الـــوقـــت بـ وفـ

فوزها  بعد  نقاط  بسبع  املتصدرة  الغابون 
في وقت سابق اليوم 2-1 على سيراليون.

وتـــوقـــف رصـــيـــد الــــســــودان عــنــد ثــــالث نــقــاط 
مــن ثــالث مــبــاريــات فــي املــركــز الــثــالــث بفارق 
نــقــطــتــني عـــن ســـيـــرالـــيـــون مــتــذيــلــة الــتــرتــيــب 

بنقطة واحدة.
وأحــرز صانع اللعب يوسف املساكني هدفا 
بضربة رأس مع بداية الشوط الثاني ليقود 

تونس لفوز مهم 1-صفر على توغو،
ورفع منتخب تونس رصيده إلى ست نقاط 
ــداف  لــيــصــعــد لــلــصــدارة مــتــقــدمــا بـــفـــارق األهــ
على منافسيه توغو وليبيريا الفائزة 1-صفر 

ــرت مــــن املـــدافـــعـــني  ــ ــرة عـــرضـــيـــة مـ ــ ــيـــســـراه كـ بـ
واملــهــاجــمــني ووضــعــهــا عــلــى يــمــني الــحــارس 
اإلثيوبي )90+3(. وسجل جرفينيو هدفا في 
الــعــاج  لــيــقــود منتخب ســاحــل  الــشــوط األول 

للفوز على ضيفه السوداني 1-صفر.
ومـــنـــح جــرفــيــنــيــو الـــــذي يــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الــصــيــنــي حــالــيــا ثـــالث نــقــاط ملنتخب بــالده 
عــنــدمــا ســكــنــت تــســديــدتــه الــقــويــة مـــن داخـــل 

منطقة الجزاء الشباك في الدقيقة 34.
وهذا الفوز األول لحامل اللقب في التصفيات 
لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى خــمــس نــقــاط مـــن ثــالث 
مباريات في املركز الثاني باملجموعة، خلف 

املــبــاراة  تونس  وبــدأ منتخب  على جيبوتي. 
مهاجما واقترب من افتتاح التسجيل مبكرا 
العربي العب  وائــل  تسديدة محمد  بواسطة 

أجاكسيو الفرنسي بعد دقيقة من البداية.
لــكــن بــعــد ذلـــك تــراجــع األداء وافــتــقــد الفريق 
االنسجام في خط الوسط ولم يشكل خطورة 

على دفاع ضيفه.
واســتــغــل املــســاكــنــي ربــمــا الــفــرصــة الــوحــيــدة 
املدافع ليقابل كرة  املــبــاراة، عندما سبق  في 
عرضية من العكايشي ويسددها برأسه في 
الثاني. وقال أيمن  الشباك مع بداية الشوط 
عــبــد الــنــور مــدافــع فالنسيا اإلســبــانــي عقب 

املـــبـــاراة »املــهــم حــصــدنــا ثـــالث نــقــاط ألن أقــل 
عثرة ستكلفنا االبتعاد عن التأهل«. وأضاف 
»كـــنـــا عـــازمـــني عــلــى الـــفـــوز بــالــنــقــاط الــثــالث 
وحققنا املطلوب رغم صعوبة املباراة، بسبب 

أرضية امللعب السيئة«.
املنتخب التونسي حقق املهم بضمان النقاط 
الثالث في املباراة، ولكن األداء بدا محتشما 
انـــتـــقـــادات بالجملة  الــفــنــي  الــجــهــاز  وواجـــــه 
نـــتـــيـــجـــة اخــــتــــيــــاراتــــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــزاد 
الفنية  الــبــشــري، وكــذلــك بسبب االخــتــيــارات 
التي عرفت تذبذبا ساهم في ظهور منتخب 

نسور قرطاج بوجه غير مرٍض باملرة.
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انـــــــــســـــــــحـــــــــب العــــــــــــــــــب الــــــتــــــنــــــس 
الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر من 
مباراته في الدور الثاني لبطولة 
ميامي للتنس، وذلك بسبب تعرضه لوعكة 
صحية في يوم املباراة، إذ أشارت معلومات 
الالعب لفيروس في  إلــى تعرض  صحافية 
املعدة، وكــان منظمو البطولة قد أكــدوا في 
وقت سابق أن فيدرير سيشارك في البطولة 
بعد أن خضع لجراحة في الركبة. وكان من 
املــقــرر أن يــواجــه فــيــدريــر، الـــذي غــاب لنحو 
في غضروف  بتمزق  إصابته  بعد  شهرين 
بــالــركــبــة، األرجــنــتــيــنــي خــــوان مـــارتـــن ديــل 
بـــوتـــرو، والــــذي كـــان حــقــق فـــوزًا مهمًا على 
املصنف األول عامليًا سابقًا روجيه فيدرير 
في نهائي بطولة أميركا املفتوحة في عام 

.2009
وانـــســـحـــاب فــيــدريــر مـــن الــبــطــولــة سيمنح 
الــالعــب األرجــتــيــنــي هــوراســيــو زيــبــايــوس، 
املحظوظ للغاية، لعب املباراة مكان النجم 
الــســويــســري. وأن تحل مــكــان الــالعــب الــذي 
األربع  البطوالت  لقبًا في  فاز بسبعة عشر 
ــبـــرى، فــــإن هــــذا األمـــــر ُيــعــتــبــر أكـــثـــر من  الـــكـ
ــع، وســيــمــنــح فــرصــة كــبــيــرة لــزيــبــايــوس  رائــ
للعبور إلى الدور الثالث من بطولة ميامي، 
وتحقيق أرقــام جيدة مع الكبار في األدوار 
املتقدمة. وعن انسحابه، قال فيدرير البالغ 
مــن الــعــمــر 34 عــامــًا، إنـــه أصــيــب فــي ركبته 

ميامي للتنس

المنافس  انسحب  للتنس،  ميامي  بطولة  منافسات  على  جولة  في 
السويسري روجيه فيدرير من البطولة بسبب إصابته بفيروس في معدته، 
في وقت تأهل اإلسباني فيرير، ونجح الكرواتي مارين شيليتش في التأهل 

إلى الدور الثالث. وعند النساء ودعت اإليطالية سارة إيراني البطولة

3031
رياضة

تقرير

عــنــدمــا انـــزلـــق أثـــنـــاء اســتــحــمــام تـــوأمـــه في 
ملبورن بعد الهزيمة في الدور قبل النهائي 
عام  بــدايــة  فــي  املفتوحة  أستراليا  لبطولة 

.2016
ــال فــيــدريــر، املــصــنــف الــثــالــث، فـــي بــيــان  وقــ
بعد  وللجماهير  البطولة  ملنظمي  »أعــتــذر 
ــذا االنـــســـحـــاب املـــفـــاجـــئ، أشـــعـــر بــالــتــعــب  هــ
ا فــي الـــ24  منذ عــدة أيــام وازداد األمــر ســـوًء
ســاعــة األخــيــرة، كنت سعيدًا بــالــعــودة إلى 
املنافسات في ميامي، لكن حالتي ال تسمح 
بذلك، حاولت اإلحماء هذا الصباح، لكن كان 

من الواضح أنني لن أستطيع املنافسة«.
وبــعــيــدًا عــن انــســحــاب الــســويــســري روجــيــه 
ــــي مـــنـــافـــســـات نـــفـــس الــبــطــولــة  ــر، وفـ ــدريـ ــيـ فـ
املصنف  شيليتش  مــاريــن  الــكــرواتــي  نجح 
رقم 11 في العالم، للتأهل إلى الدور الثالث 
مــن منافسات فــردي الــرجــال، وذلــك بعد أن 
تـــفـــوق عــلــى الـــصـــربـــي دوســــــان ال وفــيــتــش 
بمجموعتني متتاليتني بواقع )6 – 4( و)6 

اإلسباني جويرمو  املقابل، خــرج  1(. في   –
غـــارســـيـــا لـــوبـــيـــز املـــصـــنـــف 32 عـــاملـــيـــًا مــن 
لوكاس  الفرنسي  أمــام  بخسارته  البطولة 
فـــاز  وقــــــت  ــــي  فـ  ،)4  – و)6   )2  –  6( بــــــوي 
على   14 املصنف  تيم  دومينيك  النمساوي 
األســتــرالــي صــمــويــل غـــروث )7 – 5( و)6 – 
برديتش  تــومــاس  التشيكي  صعد  كما   .)2
املــصــنــف الــســابــع الـــى الــــدور الــثــالــث بــفــوزه 
على األميركي راجيف رام بانسحاب األخير 

أيضًا مثل فيدرير.
في املقابل بلغ العب التنس اإلسباني ديفيد 
فيرير الدور الثالث لبطولة ميامي للتنس 
ــفــــوزه عـــلـــى األمـــيـــركـــي  ــــف نــقــطــة بــ ذات األلــ
تايلرو فريتس )7 – 6( و)8 – 6( و)6 – 1(، 
الراحة  ويبدأ فيرير بعد ثالثة أسابيع من 
بشكل  مشاركته  الطريقة  بــهــذه  منزله  فــي 
جيد في ميامي، والتي لطاملا قدم فيها أداء 
ونصف   2013 في  النهائي  بوصوله  رائعا 

النهائي في 2005 و2006.
ــــدور  وســـيـــواجـــه الــــالعــــب اإلســـبـــانـــي فــــي الـ
أطاح  الــذي  بويل  لوكاس  الفرنسي  الثالث 
بـــاإلســـبـــانـــي جــيــيــرمــو جـــارثـــيـــا لــوبــيــز من 
الدور الثاني. ُيذكر أن الياباني يوشيهيتو 
نــيــشــيــوكــا، فــاجــأ العـــب إســبــانــي آخـــر وهــو 
فــلــيــثــيــانــو لـــوبـــيـــز لــيــطــيــح بــــه مــنــافــســات 
الثاني بنتيجة )6 – 4(  الــدور  البطولة من 
و)6 – 4(. وكان نيشيوكا املتأهل من األدوار 
قد  الــعــالــم  عــلــى   124 واملــصــنــف  التمهيدية 
فــاز فــي الـــدور األول على األمــيــركــي جاريد 
دنـــالـــســـون، وتــغــلــب عــلــى لــوبــيــز فـــي ســاعــة 

و28 دقيقة.
 20 املصنف  بير  بنوا  الفرنسي  تغلب  كما 
على الروسي ميخائيل يوجني )6 – 3( و)6 
– 4(، وفاز البلجيكي ديفيد جوفني املصنف 
15 على اإلسباني مارسيل جرانويرس )6 – 
4( و)6 – 4(، في وقت تفوق الفرنسي جيل 
سيمون املصنف 18 على األرجنتيني خوان 

موناكو )7 – 5( و)6 – 1(.

تنس السيدات
ودعــت اإليطالية ســارة إيراني املصنفة 14 
منافسات فردي السيدات في بطولة ميامي 
املفتوحة للتنس الثاني للبطولة، إذ خسرت 
أمام اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتني 
كما   ،)3  – و)6   )1  –  6( بـــواقـــع  مــتــتــالــيــتــني 
ــة ايـــلـــيـــنـــا يــانــكــوفــيــتــش  ــيـ ــربـ خــــرجــــت الـــصـ
املصنفة 18 من البطولة بعد انسحابها من 

املواجهة أمام البولندية ماجدا لينيت.
في املقابل فازت املجرية تيميا بابوش على 
املصنفة 17  التشيكية كارولينا بليسكوفا 
بمجموعتني لواحدة بواقع )5 – 7( و)6 – 2( 
و)6 – 7(، في وقت صعدت األملانية أنجليكه 
الثالث  الــــدور  الـــى  الــثــانــيــة  كــيــربــر املصنفة 
التشيكية باربورا ستريكوفا  بفوزها على 
بمجموعتني متتاليتني بواقع )6 – 1( و)6 
– 1(. في املقابل خرجت الروسية إنستاسيا 
البطولة  مــن   25 املصنفة  بافليوتشنكوفا 
بخسارتها أمام الهولندية كيكي بيرتنز )6 

– 1( و)4 – 6( و)6 – 1(.

انسحب روجيه 
فيدرير من مباراته 

في الدور الثاني 

تاباريز بعد التعادل مع البرازيل: سعداء بالنتيجة
الــقــدم أوســكــار واشنطن تــابــاريــز أن فريقه  لــكــرة  أكــد املــديــر الفني ملنتخب أوروغــــواي 
»سعيد« بالتعادل أمام البرازيل )2-2( في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال 2018 في روسيا. وقال تاباريز عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم في مدينة 
ريسيفي البرازيلية »نحن سعداء ألننا تعادلنا مع فريق كبير على أرضه، وألن املباراة 
إلــى أن أوروغـــواي كــان لديها »فرص  بــدأت بشكل سيئ للغاية بالنسبة إلينا«. وأشــار 
كبيرة« للفوز باملباراة، لكنه اعترف أن منتخب السامبا كان صاحب األداء األفضل خالل 

الـ20 دقيقة األولى من زمن اللقاء.

دونغا غير راض عن أداء المدافعين
الــبــرازيــل كــارلــوس  أعـــرب املــديــر الفني ملنتخب 
دونغا عن عدم رضاه عن أداء مدافعيه بعد أن 
سقط فريقه في فخ التعادل مع أوروغــواي )2-
أميركا  تصفيات  مــن  الخامسة  الجولة  فــي   )2
الرجولة«.  من  »مزيد  بـ إياهم  مطالبا  الجنوبية 
وقـــال دونــغــا عقب انــتــهــاء الــلــقــاء »يــجــب إظهار 
ــلــعــب في  ــد مـــن الـــرجـــولـــة«، مــضــيــفــا أن ال ــزيـ املـ
الــتــصــفــيــات يــجــب أن يـــكـــون أفـــضـــل مـــن ذلـــك. 
الـــرد بشكل  ــح أن مــدافــعــيــه كـــان عليهم  وأوضــ
ــام املــهــاجــم األوروغـــوايـــانـــي  ــ أقـــــوى، خـــاصـــة أمـ
ونجم برشلونة لويس سواريز، صاحب هدف 

التعادل.

شنايدر يغيب عن مباراة هولندا الودية في ويمبلي لإلصابة
قالت وسائل إعالم هولندية إن القائد فيسلي سنايدر سيغيب عن املباراة الودية املقبلة 
ملنتخب هولندا األول لكرة القدم في مواجهة نظيره االنجليزي، واملقررة الثالثاء املقبل 
عــامــا( منتخب   31( وقــاد سنايدر  الخلفية.  الفخذ  فــي عضالت  بعد تعرضه إلصــابــة 
هولندا خالل املباراة الودية التي انتهت بالهزيمة 3-2 أمام فرنسا بدال من زميله املصاب 
أرين روبن، لكنه خرج من املباراة بعد مرور أكثر قليال من نصف ساعة بسبب إصابة 
دانــي  املـــدرب  يختاره  أصبح سنايدر سابع العــب  وبــهــذا  الخلفية.  الفخذ  فــي عضالت 
بليند لخوض املباراتني الوديتني في مواجهة فرنسا وانجلترا ويضطر لالنسحاب من 

التشكيلة بسبب اإلصابة.

رئيس األرجنتين يطالب بـ»إصالح قوي«
أكد الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري أن 
الوضع اإلداري في أندية كرة القدم األرجنتينية 
»خطير للغاية«، مؤكدا أن عليها أن تتقدم نحو 
»إصــالح قــوي«. وقــال ماكري، في تصريحات 
أن  آيــرس، »ال يمكن  ببوينس  إلذاعــة )ميتري( 
تستمر كرة القدم هكذا.. كرة القدم رافقت حالة 
غــيــاب النظام الــســائــدة فــي بــاقــي الــبــالد«. وأكــد 
ماكري، الذي كان رئيسا لنادي بوكا جونيورز 
قبل تولي منصبه الحالي، »كرة القدم تعاني من 
وتمر  الــالزمــة«،  بالشفافية  تتحلى  وال  قصور 

بوضع »خطير للغاية«.

»كامب نو« يكّرم األسطورة كرويف
تهافت آالف املشجعني السبت إلى ملعب »كامب نو« الخاص بنادي برشلونة اإلسباني 
من أجل تكريم الهولندي يوهان كرويف الذي فارق الحياة الخميس بعد صراع مع مرض 
قاعة  دقيقة صمت  وبعد  بارتوميو  ماريا  برشلونة غوسيب  رئيس  وافتتح  السرطان. 
مخصصة الستقبال الزائرين القادمني لتكريم »الطائر« كرويف الذي توفي في مدينة 
برشلونة. ووضعت في القاعة صورة كبيرة لألسطورة الهولندية وهو يبستم مع كرة 
»برشلونيني«،  الـ لكافة  أيــام حزينة  »إنها  الزهور.  باقات كبيرة من  بها  أحاطت  يده  في 
إنها أيام حزينة لكل من يحب كرة القدم«، هذا ما قاله بارتوميو، مضيفا: »بعد موافقة 
عائلة كرويف، افتتحنا هذا النصب التذكاري لكي يتمكن الجميع من توجيه كلمة وداعية 

أخيرة لهذه الشخصية«.

نفسه بقوة كواحد من أفضل حراس العالم، وبعد املونديال 
أبـــدت الكثيرة مــن األنــديــة األوروبــيــة االهــتــمــام بــه مــن أجل 
يونايتد  مانشستر  مــن  عرضًا  رفــض  لكنه  معه،  التعاقد 
اإلنجليزي، ألنه قرر البقاء مع شالكه. لكنه في عام 2011 
أمــام عرض بايرن ميونخ األملاني،  لم يتمكن من الصمود 
الذي قرر ضمه في موسم 2011 - 2012 مقابل 25 مليون 
يــورو. وقع مانويل نوير مع النادي »البافاري« عقدًا يمتد 
بــايــرن ميونخ،  مــع  املتعثرة  البداية  لخمس ســنــوات، ورغــم 
االســتــهــجــان بسبب  الكثير مــن صــافــرات  تلقى  أنــه  حتى 
أخــطــائــه، إال أن نــويــر تــحــول مــع مـــرور الــوقــت إلــى حــارس 
عمالق قادر على حماية عرين »البافاري« واملنتخب األملاني 
عن جدارة واستحقاق. على صعيد البطوالت، حقق نوير 
مع شالكه لقب الكأس األملانية في موسم 2010 - 2011، 
بايرن ميونخ  الصغيرة، في حني حقق مع  الفئات  وألقاب 

الــدوري  لقب  الفريق،  مع  مباراة رسمية  بعد 154  األملاني 
في ثالثة مواسم متتالية من العام 2012 حتى 2015، لقب 
مع  نوير  كما وحصد  و2014.   2013 أعـــوام  أملانيا  كــأس 
»البافاري« لقب دوري أبطال أوروبا في العام 2013، ولقب 
»الــســوبــر األوروبــــي« فــي نفس الــعــام، فــي وقــت رفــع كأس 
العالم لألندية في نفس العام أيضًا، هذا باإلضافة إلى لقب 
مع  نوير  الدولي حصد  الصعيد  األملاني. وعلى  »السوبر« 
أمم  العالم 2014، ولقب بطولة  األملاني لقب كأس  املنتخب 
الشخصي حصد  الصعيد  وعلى  21 سنة.  تحت  أوروبـــا 
نوير الكثير من الجوائز، مثل العب العام في أملانيا )2011 

- 2014(، كان حاضرًا في تشكيلة أوروبا 
2012، وتشكيلة العالم 2014 و2015، وحصد جائزة الكف 
الذهبي في مونديال 2014، كما وكان الحارس الثاني في 
تاريخ الفيفا الذي ينافس على جائزة الكرة الذهبية 2014.

رياض الترك

إنه الحارس األملاني العمالق مانويل نوير، أحد أفضل حراس 
العالم حاليًا، الحارس املجنون املعروف بخروجه املتواصل 
من منطقة جزائه، وتصدياته الخارقة التي جعلته الحارس 
األساسي للمنتخب األملاني، اليوم نوير يبلغ عامه الـ 29، وهو 
الطفل الذي كبر ليصبح أفضل حارس في العالم. بدأ نوير 
مسيرته مع فريق شالكه األملاني في عام 2005، وفي عام 
الــحــارس  لــه بعد أن أصــيــب  2006 حصل على أول فــرصــة 
األســـاســـي فـــرانـــك روســـــت، لــيــســتــغــل الــفــرصــة عــلــى أكــمــل 
القارة  الــحــراس الصاعدين فــي  أنــه مــن أفضل  وجــه ويثبت 
ــة، حــتــى حــصــل نــويــر عــلــى جــائــزة أفــضــل حــارس  ــيـ األوروبـ

مرمى في الدوري األملاني خالل موسم 2006 - 2007.
العالم، وفرض  أملانيا في بطولة كأس  في عام 2010 مثل 

مانويل نوير

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

في عيد ميالده 
الـ 29، تستعيد 

»العربي الجديد« 
سيرة الحارس 

األلماني العمالق 
مانويل نوير

روجيه فيدرير 
)Getty(

والتشيكي  فيرير  ديفيد  واإلسباني  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  تأهل 
توماس برديتش إلى ثالث أدوار ميامي لتنس األساتذة ذات األلف نقطة.

التنس  العبي  بين  عالميا  األول  المصنف  ديوكوفيتش،  وتمكن 
المحترفين، من التأهل لثالث أدوار البطولة بفوزه على البريطاني كيلي 
على  تغلب  الذي  سوزا  جواو  البرتغالي  ليواجه  بمجموعتين  إدموند 
الكندي فاسيك بوسبيسيل. كذلك استطاع اإلسباني ديفيد فيرير التأهل 

للدور الثالث بتغلبه بمجموعتين على األميركي فريتز.

تأهل ديوكوفيتش وفيرير

وجه رياضي

ــة ســـابـــيـــنـــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ فـــــــي حـــــــني خــــــرجــــــت األملـ
ليستسكي املصنفة 29 من منافسات فردي 
إذ خسرت  الــبــطــولــة نفسها،  فــي  الــســيــدات 
الــالعــبــة األملـــانـــيـــة أمــــام الــرومــانــيــة ايــريــنــا 
بيجو بمجموعتني لواحدة بواقع )6 – 4( 
اإلسبانية  6(، كما ودعــت   – 6( و)7   – و)1 

 ،)7  – و)6   )5  – و)6   )7  –  6( ســيــبــولــكــوفــا 
نيكوليسكو  مــونــيــكــا  الــرومــانــيــة  ومــثــلــهــا 
املصنفة 32 عامليًا التي نجحت في تحقيق 
 )1  –  6( بينغ شـــواي  الصينية  الــفــوز على 
و)3 – 6( و)6 – صفر(. كما تغلبت األميركية 
كريستينا  الفرنسية  عــلــى  جيبس  نــيــكــول 

كـــارال ســـواريـــز نـــافـــارو املــصــنــفــة الــســادســة 
األميركية  ــام  أمـ هزيمتها  بــعــد  املــنــافــســات 

كوكو فاندفيجه )6 – 4( و)6 – 2(.
مــوجــوروزا  جاربني  اإلسبانية  تأهلت  كما 
الثالث  الـــدور  الــى  الرابعة  املصنفة  بالنكو 
ــة دومـــيـــنـــيـــكـــا  ــيـ ــاكـ ــوفـ ــلـ ــا عـــلـــى الـــسـ ــفــــوزهــ بــ

مالدينوفيتش املصنفة 27 في العالم بواقع 
تيميا  املــجــريــة  ــازت  ــ وفـ  .)4  – و)6   )2  –  6(
بابوش على التشيكية كارولينا بليسكوفا 
املصنفة 17 بمجموعتني لواحدة بواقع )7 

– 5( و)6 – 2( و)7 – 6(.
)العربي الجديد، رويترز(
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32

ال تتوقف الدكتورة نهى نصار، اختصاصية األمراض الجلدية، عن تحذير صديقاتها وقريباتها من استخدام مستحضرات التجميل 
المرّكبة في الصيدليات، إذ تتردد على عيادتها حاالت عديدة تعرضت لطفح جلدي

مستحضرات تجميل سامة
هوس تفتيح البشرة يجتاح السودانيات

الخرطوم ـ مي علي

ــة الـــســـودانـــيـــة  ــابــ ــّدق الــــشــ ــ ــــصـ ــم تـ ــ لـ
تفتيح  »كـــريـــمـــات  أن  ــــن،  األمــ ــم  ريــ
ــتـــي تــســتــعــمــلــهــا عــلــى  الـــبـــشـــرة« الـ
ــن تــــحــــذيــــرات أســــرتــــهــــا، ســتــضــر  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
في  وتتسبب  البعيد،  املـــدى  على  ببشرتها 
ــــروق شـــديـــدة فـــي وجـــهـــهـــا، بــعــد تــوقــفــهــا  حـ
املــفــاجــئ عــن اســتــخــدامــهــا، إذ كــانــت تعتقد 
أن املستحضر الكيمائي قد أدى مهمته في 
دعــاهــا إليقافه بسبب  مــا  تحسن بشرتها، 
كلفته التي تبلغ 80 جنيها سودانيا، أي ما 

يعادل 7 دوالرات أميركية.

هوس مركبات تفتيح البشرة
تجتاح الخرطوم حالة من الهوس بمركبات 
الصيدليات،  تصنعها  التي  البشرة  تفتيح 

قت معدة التحقيق األمر، عبر
ّ
كما وث

نساء،  العاصمة، شمل عشر  في  استطالع   
ــة ســبــع مــنــهــن عــلــى ســـــؤال هل  ــابـ كـــانـــت إجـ
يلجأن الى الصيدليات لشراء مستحضرات 
باعتبار  »نعم،  بالبشرة؟  والعناية  التفتيح 
الشابة  قالت  كما  أنها مضمونة ومجّربة«، 
ــتـــي تــعــمــل فــي  ــر، الـ ــمـ ــيــــادة عـ ــة مــ ــيـ الـــســـودانـ
إحدى املؤسسات الخاصة، والتي تشكو من 
فه حب 

ّ
آثـــار ســـوداء ونــمــش فــي وجهها خل

»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــشــبــاب. تــقــول مــيــادة لـــ
براحة نفسية عندما وجــدت حالة  »شعرت 
من االزدحـــام في الصيدلية، كــان هــذا دليال 
بعد  الــصــيــدلــي.  لــهــذا  الطيبة  السمعة  عــلــى 
ــبـــشـــرة بـــواســـطـــة عـــدســـة مـــكـــّبـــرة،  فـــحـــص الـ
يتم تكوينها  الصيدلي خلطة كريم  وصــف 

داخل الصيدلية، وغسول للوجه«.
انــتــظــارهــا الســتــالم  ــيـــادة وأثــــنــــاء    أن مـ

ّ
إال

أن جميع  بها، الحظت  الخاص  املستحضر 
املــركــبــات الــتــي يــصــفــهــا الــصــيــدلــي لــكــل من 
يــأتــن إلــيــه مــتــشــابــهــة، وهـــو مــا دعــاهــا إلــى 
ــؤال اثــنــتــن مـــن صــديــقــاتــهــا ذهــبــتــا إلــى  ــ سـ
الصيدلية نفسها بشكاوى مختلفة وكانت 
املفاجأة أن الصيدلي قدم لهما املرّكب ذاته 

الذي أعطاه لها.
ــن اســـتـــخـــدام املــســتــحــضــر  ــادة عـ ــيـ تــوقــفــت مـ
الذي ال تدري ما هي املواد املكونة له، لكنها 
فوجئت بظهور حبيبات صغيرة في أجزاء 
متفرقة من وجهها مصحوبة بحكة وقشرة 
ال تـــزول إال بــعــد مــعــاودة اســتــعــمــال املــركــب 
مرة أخرى. تقول ميادة والحيرة بادية على 
»العربي الجديد«: »ال أدري ماذا  مالمحها لـ
افعل، أنا أعرف أن املركب به مواد كيميائية 
ضــــارة، لــكــن لــيــس لـــدي حـــل، أنـــا كــمــا املــدمــن 
عــلــى املــــخــــدرات تــمــامــا ال يــســتــطــيــع الــفــكــاك 

منها«.
تكررت الشكوى نفسها مع سناء عمر، التي 
شــعــرت بـــأن بشرتها أصــبــحــت أفــضــل، بعد 
كيمائي  مستحضر  اســتــخــدام  مــن  أســبــوع 
مرّكب في صيدلية، لكن ما أن توقفت حتى 
أصـــــاب وجــهــهــا ســـــواد شـــديـــد، كــمــا تــقــول، 
وعندما راجعت الفتاة الصيدلي مرة أخرى، 
دون  املــرّكــب  استعمال  مواصلة  منها  طلب 

انقطاع.

مستحضرات تجميل بالزئبق
التحقيق  معدة  توجهت  الــظــاهــرة،  لتوثيق 
بتركيب  املــشــهــورة  الصيدليات  إحـــدى  إلــى 
ــتـــحـــضـــرات تـــجـــمـــيـــل كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. بــعــد  مـــسـ

ميادة وأثناء انتظارها 
الستالم املستحضر 
الخاص بها، الحظت 

أن جميع املركبات التي 
يصفها الصيدلي لكل 
من يأتني إليه متشابهة
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تستعملها على الرغم 
من تحذيرات أسرتها، 
ستضر ببشرتها على 

املدى البعيد

■ ■ ■
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هناء إنه تم حظر 
استخدام الزئبق في 

مستحضرات التجميل 
في دولة اإلمارات

هوامش

مستحضرات تفتيح البشرة المزودة بالزئبق شديدة السمية )فرانس برس(

مــعــايــنــتــه لـــحـــال الـــبـــشـــرة بـــالـــعـــن املـــجـــردة 
وعبر شرح ملا يعانيه وجهها من آثار حب 
الصيدلي مرّكبا كيمائيا، مع  أعــّد  الشباب، 
وصف شفهي لطريقة االستخدام مصحوبا 
بكريم آخر، عبارة عن واٍق من أشعة الشمس 
دون أن ينسى توصيتها باإلكثار من شرب 
ــاء لــضــمــان نـــضـــارة الــبــشــرة. لـــدى عــرض  املــ
عــلــى صــيــدالنــيــة متخصصة  املــســتــحــضــر 
الدكتورة هناء  أكــدت  الطبية،  التحاليل  في 
أحمد، أن املرّكب يحتوي على مــواد الزئبق 

ومادة الهيدروكينون واإلستروئيد.
ــدام الــــزئــــبــــق فــي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبـــب خـــــطـــــورة اسـ بـــسـ
من  العديد  حــذرت  التجميل،  مستحضرات 
الهيئات الصحية في العالم من استخدامه، 
في  الــصــحــة  املــثــال هيئة  عــلــى سبيل  منها 
أبوظبي التي حذرت الجمهور من استخدام 
مستحضرات تبييض البشرة التي تحتوي 
على مادة الزئبق، مؤكدة أن مادة الزئبق قد 

تؤدي إلى التسمم تدريجيا.
تقول الدكتورة هناء إنه تم حظر استخدام 
الزئبق في مستحضرات التجميل في دولة 
ص من خالل 

َ
اإلمارات، بعد أن لوحظ أنه ُيْمت

الـــدم، والــبــول، والــلــعــاب،  الجلد ويظهر فــي 
والـــحـــويـــصـــلـــة الــــصــــفــــراء، والـــحـــلـــيـــب، كــمــا 
املــوت مثل  وجــد فــي العظام املتحجرة بعد 
الــزئــبــق يــعــد من  إلـــى أن  الجمجمة، ولــفــتــت 
إلــى الجسم  املــواد السامة ويمكن أن يدخل 
فــي الجسم،  الجلد بحيث يتراكم  مــن خــالل 

ولــهــذا فـــإن تــأثــيــراتــه الــســامــة تــحــدث بشكل 
تــراكــمــي، األمـــر الـــذي قــد يـــؤدي إلــى التسمم 

تدريجيا.
ــراض الــتــســمــم بــالــزئــبــق الــهــيــجــان،  ــ ومـــن أعـ
والـــتـــهـــاب الــفــم والـــلـــثـــة، والـــشـــعـــور بالتعب 
واإلرهـــــاق، وفــقــدان الـــذاكـــرة، كما أنــه يــؤدي 
إلـــى مــشــاكــل فــي الــكــلــى والــجــهــاز العصبي. 
وال تقتصر مضار الزئبق في مستحضرات 
الــتــجــمــيــل عــلــى الــشــخــص الـــــذي يــســتــخــدم 
املــســتــحــضــر فــقــط بـــل إن أبــخــرتــه قـــد تــؤثــر 
على األطــفــال فــي العائلة، مــا قــد يــؤدي إلى 
تأخر  وإلــى  لديهم  العصبي  الجهاز  تدمير 
ــر عــلــى  ــؤثـ ــه يـ ــ فــــي نـــمـــوهـــم الـــعـــقـــلـــي، كـــمـــا أنـ

األشخاص املالمسن له.
ــر  ــظـ وخــــــــــــــالل األعـــــــــــــــــــوام املـــــــاضـــــــيـــــــة تــــــــم حـ
مــســتــحــضــرات تــبــيــيــض لــلــبــشــرة، مـــن قبل 
جــهــات عــاملــيــة عــديــدة، بــعــد أن تــم اكتشاف 
احتوائها على مادة الزئبق بنسبة أعلى من 

املسموح به عامليا )1 جزء من مليون جزء(.
ــبــــق أو  ــزئــ ــا لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــن، فــــــإن الــ ــ ــقـ ــ ووفـ
مشتقاته كان من املسموح استخدامها في 
اللون حتى  كريمات تفتيح البشرة لتفتيح 
العام 1970، وفي العام 1976 وبعد اكتشاف 
خطورة الزئبق تم حظر استخدامه في تلك 
املستحضرات في أوروبا، وبعدها بسنوات 

تم حظره في الواليات املتحدة األميركية.
ــار،  ــ ــــصـ نـ ــى  ــ ــهـ ــ نـ الـــــــدكـــــــتـــــــورة  ــــف  ــوقـ ــ ــتـ ــ تـ وال 
اختصاصية األمــراض الجلدية، عن تحذير 

ــبــــاتــــهــــا مـــــن اســــتــــخــــدام  صـــديـــقـــاتـــهـــا وقــــريــ
ــل املـــــركـــــبـــــة فـــي  ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ مــــســــتــــحــــضــــرات الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــصــيــدلــيــات، وتــشــرح لـــ
ــتـــم عــمــلــيــة تــبــيــيــض الـــبـــشـــرة عــبــر  كـــيـــف تـ
املركبات الكيمائية قائلة: »تتم العملية عبر 
البشرة  تحمي  الــتــي  املــيــالنــن  مـــادة  تقليل 
واملسؤولة عن صبغة اللون، وعند إزالة تلك 
للميكروبات  معرضة  البشرة  تكون  الطبقة 
احتمال  الضارة، ما يجعل  الشمس  وأشعة 

اإلصابة بسرطان الجلد يرتفع.
عــادة  امليالنن  مــادة  تقليل  يتم  »ال  وتتابع 
ــم، لـــذلـــك  ــل الــــجــــســ ــ ــــي كـ ــدة فـ ــ ــــوحـ ــــورة مـ ــــصـ بـ
يــتــم الــلــجــوء إلـــى الــحــقــن أو تــعــاطــي حبوب 
 
ً
لــوقــف إنــتــاج خــاليــا املــيــالنــن نهائيا، مثال

يــتــم تـــنـــاول فــيــتــامــن ســـي بــواســطــة الحقن 
إلحــــــداث تــبــيــيــض كـــامـــل الـــبـــشـــرة، وهــــو ما 
أكبر  أن  الــكــلــى. غير  قــد يتسبب فــي حصى 
مــشــكــلــة تــعــانــي مــنــهــا الـــلـــواتـــي ال يــتــوقــفــن 
عـــن اســتــخــدام تــلــك املــســتــحــضــرات املــركــبــة، 
)الشقريب(،  بـ ُيعرف  أو ما  الجلد  هو تهتك 
وهـــــــو عـــــبـــــارة عـــــن تــــشــــوهــــات تـــــــــؤدي إلــــى 
بــشــدة مع  الــجــلــد، وتظهر  فــي  ك خطير 

ّ
تهت

التبييض،  مــســتــحــضــرات  اســتــخــدام  تــكــرار 
باإلضافة إلى سواد في البشرة أو ما يعرف 
ــه«، كــمــا تــقــول الــدكــتــورة  بــالــكــلــف فـــي الـــوجـ
نصار، وتواصل »األمــر صار هوسا، أعرف 
طبيبات يستخدمن مركبات التبييض رغم 

معرفتهن بخطورتها«.

باختصار

خطيب بدلة

ــعــبــارة الــقــائــلــة: »ال تــنــتــقــد جــبــهــة الــنــصــرة  َمـــن يــقــرأ ال
أمتنا اإلسالمية،  تــاريــخ  مــن  الحرجة  املرحلة  هــذه  فــي 
الفور،  ــر، على 

ّ
يــتــذك الــعــدو«،  فــي مصلحة  فهذا يصب 

الــخــطــاَب اإلعـــالمـــي لــنــظــام األســـديـــن، األب والـــوريـــث، 
 مطالبة بالحرية، وأي حديث عن الفساد، في 

ُ
حيث أية

سورية، يصبُّ في مصلحة أعداء األمة »العربية«، وفي 
مقدمتهم الكيان الصهيوني الذي زرعته اإلمبريالية في 

قلب الوطن العربي، بقصد تمزيقه.
الفارق البسيط بني الخطابني أن خطاب مؤيدي النصرة 
السورية،  بالوطنية  وال  العربية،  بالقومية  يعترفون  ال 
أعــداء  وإنــمــا يخافون أن يصّب االنــتــقــاُد فــي مصلحة 
األمة »اإلسالمية«... وال يأتي في مقدمة هؤالء األعداء 
النصيري  النظام  وإنما  الصهيوني،  الــعــدوُّ  مني  َوهَّ

َ
ت
ُ
امل

ار 
ّ
 املجوس من جهة، والروُس الكف

ُ
الذي يدعمه الرافضة

من جهة أخرى.
الــســوري، خالل  الشمال  في  النصرة،  جبهة  اشتغلْت 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، عــلــى طــريــقــة فــرعــون الـــذي ســئــل: ما 
ُت، ولم أجد أحــدًا يقف في 

ْ
ْرَعن

َ
ف

َ
ت َك؟ فقال: 

َ
ْرَعن

َ
ف الــذي 

 
ُ
وجهي. ففي أواخر فبراير/ شباط، أعلمْت هذه الجبهة

أنها أخلت  املناطق،  املــدن والــقــرى، فــي مختلف  أهــالــي 
بسببها،   

ُ
القصف يطاولهم  لئال  العسكرية،  مقراتها 

الناس،  تتغلغل في صفوف  كانت  نفسه،  الوقت  وفــي 
وتحاول فرض حكمها عليهم، بالقوة طبعًا، فتدخلت 
الفلسفة،  مــادة  تدريس  ومنعْت  املدرسية،  املناهج  في 
 تــوصــل إلــى الكفر، ومـــادة املوسيقا، ألن 

ٌ
ألنــهــا زنــدقــة

املــــذاب في  الــرصــاص  مــن يسمع املــوســيــقــا سيسكب 
أذنيه. وأحدثت مناهج جديدة، تساعدها على ترسيخ 
حكمها، وشرعت الداعيات النصراويات يفرضن على 
النساء ارتداء املعاطف التي تصل إلى كاحل القدم، فإذا 
سنتمترات،  بضعة  الكاحل،  عن  املعطف   

ُ
طــرف ارتفع 

فما هذا إال دليل على الفجور، والتبّرج، العياذ بالله.
دخل هذا الفرُع من تنظيم القاعدة إلى سورية بذريعة 
نصرة الشعب السوري، ومقاتلة النظام املستبد، حتى 
إلى  زعموا،  كما  بعدها،  النصراويون،  ليذهب  يسقط، 
أي  مــن  الخالي  الــلــه،  فــي سبيل  الخالص  الجهاد  حيث 
غــرٍض دنــيــوي. وقــد كسبوا، بــهــذا، أفــئــدة كثيرين من 
الناس الذين ذاقوا األمّرين من نظام األسدين اإلجرامي، 
لكنهم، في الحقيقة، يشتغلون على شيء آخر، إذ ما 

الشبان  إلــى مستوى جلد  األمــر  بهم  أن يصل  معنى 
في الساحات العامة، ألنهم دخنوا بعض السجائر؟ وما 
معنى أن ُيجلد شباٌن بتهمة النظر إلى البنات ومجالسة 
التساؤل  إلــى  منا  دفــع كثيرين  التصرف  هــذا  البنات؟ 
عّما إذا كان الفتى، أو الفتاة، في سن املراهقة يمكن أن 

يكون مالكًا، خاليًا من أية عواطف أو غرائز.
نت جبهة 

ّ
حينما دخل »جيش الفتح« مدينة إدلــب، تمك

النصرة من منع كل الفصائل العسكرية واألهالي من 
الــذي أصبح يعّرف »علم الكفار«. ومع  رفع علم الثورة 

بداية الهدنة، انطلقت املظاهرات املعادية )للنظام وليس 
 وعــداًء 

ً
لجبهة النصرة(. ومعلوم أن إدلــب ال تقل ثورية

للنظام عن غيرها من املدن. ولكن، ما إن بدأت املظاهرة 
وفــّرقــوهــا،  املــظــاهــرة،  »الــنــصــرة:  اقتحم عناصر  حتى 
وأنزلوا العلم، ثم تكّرر األمر في معّرة النعمان. وهناك لم 
 باالعتداء على املتظاهرين، بل تطّور األمر 

ُ
تكتِف الجبهة

إلى مهاجمة اللواء 13 من الجيش الحر الذي قال قائُده 
قبل أيام »الشعب السوري تاج راسي«، وقتلوا ستة من 

روه وخونوه.
ّ
عناصره، واحتلوا مقّراته، بعد أن كف

العدوانية والقمعية  األفعال  أن هذه  بالنفس  ما يحّز 
الــتــي تــمــارســهــا جبهة الــنــصــرة تــزامــنــت مــع وقــوف 
الغزوين،  ضد  السوريني  واملعارضني  الــثــوار  معظم 
ــــروســــي، ودعــمــهــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  اإليـــرانـــي وال
الــتــي ســتــؤدي، فيما لــو نــجــحــْت، إلـــى وقـــف جــريــان 
 تقدم للنظام 

ٌ
الــشــوارع. إنها أفعال الــدم السوري في 

 لالستمرار في قصف الناس وقتلهم 
ً
وحلفائه ذريعة

وتشريدهم، بحجة مكافحة اإلرهاب. وما يؤلم أكثر 
السكوت،  منك  ليطلب  مــحــب،   

ٌ
لــك صــديــق ينبري  أن 

النصرة(  جبهة  تصرفات  )وليس  كالمك  أن  بحجة 
هو الذي يذكي نار الفتنة.

جبهة النصرة ونار الفتنة

وأخيرًا

اشتغلْت جبهة النصرة، في 
الشمال السوري على طريقة 

فرعون الذي سئل: ما الذي 
َفْرَعَنَك؟
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