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الصحافة المصريّة... عصر اإلعدام
تبّدل حال الصحافة المصرية في عهود حسني مبارك ومحمد مرسي وعبدالفتاح 

السيسي، لتصل اليوم إلى عصور الظالم والقمع واإلعدام. ]21[

عادل األحمدي

تواصلت جلسات املشاورات اليمنية في الكويت، 
أمــس األحــد، وســط تــأزم غير مســبوق، يرفع من 
احتمال إعالن فشلها أو اختتامها من دون نتائج 
فــي األيــام املقبلــة، فيمــا يبــرز اســتمرار الحــرب 
وانتقــال الحــوار إلــى الســعودية، كســيناريوهني 

محتملني في حال الفشل.
فــي هــذا الســياق، توضــح مصــادر يمنيــة مرافقة 
للمشــاركني في املشــاورات لـ«العربي الجديد«، أن 
»الجلســات تواصلــت أمــس األحــد بعقــد اجتمــاع 

بــني املبعــوث األممــي إلــى اليمــن إســماعيل ولــد 
الشــيخ أحمد )الصورة(، ورؤساء الوفود، صباح 
أن  أمــس، وجلســة مشــتركة عامــة مســاًء، غيــر 
األجــواء بــدت أكثــر تعقيدًا من أي يوم مضى، في 
 بروز حالة واضحة من اليأس لدى مشاركني 

ّ
ظل

من الطرفني، من أن املفاوضات وصلت، أو توشك 
أن تصــل إلــى طريــق مســدود«. ويتوقــع مصــدر 
مرافــق للوفــد الحكومــي، أن »تكــون املفاوضــات 
فــي أســبوعها األخيــر، مــع عــدم ظهــور أي بــوادر 
تجــاوب مــن قبل االنقالبيني بإجراءات بناء الثقة، 
بــل وتراجعهــم عــن املوافقــة على جــدول األعمال. 

وهــو األمــر الذي يجعل املحادثات في حلقة شــبه 
مفرغة حتى اليوم«.

وانخفــاض  التحديــات  هــذه  مــع  وبالتــوازي 
الكويــت،  مشــاورات  بنجــاح  التفــاؤل  مؤشــر 
يظهــر التصعيــد امليدانــي كأحــد أبــرز املســارات 
املتوقعــة فــي حــال فشــل املفاوضــات، األمــر الذي 
يتعــزز بارتفــاع وتيرة الخروق امليدانية وتصاعد 
الســتمرار  العســكري  بالتحشــيد  االتهامــات 
الحرب من قبل الطرفني في العديد من املناطق. 

فــي املقابــل، تبــرز ســيناريوهات أخــرى، وأهمهــا 
برعايــة  بــدأت  كانــت  التــي  الحــوارات  تفعيــل 

الجنــوب،  فــي  الظهــران  مدينــة  فــي  الســعودية 
محليــة  اتفاقــات  أثمــرت  والتــي  املاضــي  الشــهر 
بتثبيــت الهدنــة، كمــا كانــت قــد أثمــرت تهدئــة فــي 
املاضــي.  مــارس/آذار  منــذ  الحدوديــة  املناطــق 
وفــي هــذا الســياق، عّبــر مصــدر مقــرب مــن وفــد 
الحوثيــني وحــزب املؤتمر الشــعبي العــام، ويرافق 
الوفــد املشــارك فــي الكويــت، عــن اإلحبــاط نتيجــة 
التطــورات األخيــرة في املشــاورات، ملمحًا إلى أنه 
فــي حــال فشــل محادثات الكويت فإن الســعودية 
تسعى ألن تأتي جميع األطراف إليها، وهو ما ال 

يزال الطرف االنقالبي يتوجس منه.
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سأحكي لكم قصة أربعة أصابع، تم 
استيقافي بسببها ألكثر من سبع 
ساعات في مطار جي إف كيندي، 

في زيارتي األولى للواليات املتحدة. 
وضع موظف ختم الدخول على جواز 

سفري، لكنه أبلغني أني سأمر على 
»املكتب« سريعًا قبل أن أنصرف، 

وهناك سألني آخر عن سبب زيارتي، 
فقلت دعوة للمشاركة في محاضرة 

علمية بجامعة نيويورك، عن دراما 
2013 السياسية في مصر، وتجربة 

محمد مرسي املجهضة.
طلب مني حساباتي على فيسبوك 

وتويتر وواتساب والبريد اإللكتروني، 
وحني ملح رمز األصابع األربعة 

»رابعة« في صورة بروفايل صديق، 
تبّدلت مالمحه، وبدأ املوضوع يأخذ 
بعدًا آخر، ودخلنا في تحقيق طويل 

وممل، سأحكي قصته في وقت 
الحق، غير أن ما أدهشني سؤاله: 

ملاذا هذه اإلشارة ومعناها، وعالقتها 
باإلخوان املسلمني، وأسئلة كثيرة، 

كان ردي أنها إشارة أو رمز يضعه 
كثيرون حول العالم، تعبيرًا عن 

انحياز إنساني باألساس، وليس 
انحيازًا سياسيًا لفصيل سياسي 

أو تيار أو حزب. غير أن نظامًا 
سياسيًا مجنونًا في مصر بات 

يصنف كل من يرفع هذا الشعار، 
احتجاجًا على أكبر مذبحة جماعية 

للسلطة في تاريخ مصر الحديث، 
وتعاطفًا مع ضحاياها، باعتباره من 
اإلخوان املسلمني، حتى أن إعالم هذا 
النظام قال عن باراك أوباما وديفيد 
كاميرون إنهما إما خاليا إخوانية 

نائمة، أو متعاونون مع اإلخوان، 
وأضفت ساخرًا: يمكن لكريستيانو 
رونالدو أن يسجل »سوبر هاتريك« 

أربعة أهداف في مباراة فيرفع يده 
مشيرًا باألربعة، فيوضع على قوائم 

االتهام باإلخوان.  في مصر اآلن 
ُيصفى املعارضون، من دون عقوبة، 

يستوي في ذلك املصري والسائح 
األجنبي، كما حدث مع الباحث 

اإليطالي جوليو ريجيني، باألسلوب 
نفسه الذي اختفى به مئات املواطنني 

قسريًا ولم يظهروا حتى اآلن.
تحت حكم نظام السيسي تتحول 

مقار االحتجاز إلى مدافن للموتى، 
وفق تقرير »لجنة العدالة« باملرصد 
املصري للحقوق والحريات بعنوان 

»مدافن أم سجون« والذي أكد 
انتهاكات أدت إلى وفاة 395 حالة 

وفاة منذ 30 يونيو/حزيران 2013 
وحتى نهاية مارس/آذار 2016.

في ظل هذا النظام ال تعرف مصر 
منظومة عدالة، فالقاضي يعبر عن 
مشاعر الكراهية للمتهمني قبل أن 

يمثلوا أمامه، ووزير للعدل يعلن عبر 
اإلعالم إنه يريد أن يشرب دماء آالف 

املعارضني كي يطفئ نار غضبه 
على الجنود املساكني الذين يسقطون 

ضحايا إرهاب في سيناء.
هذه هي حالة مصر السيسية بعد 

ثالث سنوات من انقالبه، والسيسي 
هنا ليس ذلك الشخص الذي وصل 

إلى رئاسة مصر، فوق آالف الجثث، 
بل جمهور التفويض بالقتل والحرق 
واإلبادة، ومطاردة مصريني مثلهم، 

في املطارات واملوانئ، وقاعات 
املحاكم، والنقابات املهنية.

لقد قرر النظام اعتماد مصطلح 
»الحرب على اإلرهاب« للتغطية على 
ما فات من جرائم، وما هو آت، وفي 

كل ذلك كانت جماهير املعارضة هي 
األكثر تحضرًا، فلم تقاوم اإلرهاب 

السلطوي بعنف، فكان أن قرر النظام 
استدعاء التنظيم، في سيناء، كحل 

وحيد للهروب من الفشل والعجز 
والبالدة في إنجاز شيء من قائمة 

األكاذيب القومية الكبرى، التي أعلنوا 
عنها في مناسبات عدة.

أكرر هنا أنني مثلك، وقبلك وبعدك، 
وأكثر منك، أدين اإلرهاب في كل 

مكان، وفي كل وقت، وبكل العبارات. 
وأتألم للدماء التي سالت أمس في 

حلوان، كما تأملنا جميعًا لدماء 
الخمسة الذين ذبحوهم لصناعة 

كذبة تنطلي على إيطاليا تغلق 
ملف ريجيني، ولدماء بائع الشاي، 
ولدماء رابعة وغزة وحلب. كل هذا 

مدان، ومجرم، ويدعو للقرف من هذا 
املصير البائس لإلنسانية، والتردي 
الحضاري غير املسبوق في حياة 

العرب، ولكن... إذا كنت تدين إرهاب 
التنظيمات املتطرفة، فماذا عن إرهاب 

األنظمة األكثر تطرفًا وإجرامًا؟

مصر بين 
أصابع الموت

مرور
الكرام

القاهرة ـ العربي الجديد

يــجــدد مــقــتــل ثــمــانــيــة مـــن رجــــال الــشــرطــة 
املصرية، أمــس األحــد، في منطقة حلوان، 
جــنــوبــي الـــقـــاهـــرة، الـــتـــســـاؤالت حـــول أداء 
األجـــهـــزة األمــنــيــة، خـــال األشـــهـــر القليلة 
تنظيم  أعلن  بعدما  وخصوصًا  املاضية، 
»الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(، فـــي بــيــان 
نشر على اإلنترنت، مسؤوليته عن هجوم 
بــالــرصــاص، أســفــر عــن مقتل ثــمــانــيــة من 
رجــــال الــشــرطــة املــصــريــة بــيــنــهــم ضــابــط. 
وذكر التنظيم، في بيانه، أن »مفرزة أمنية 
ثمانية   

ّ
تقل حافلة  هاجمت  عناصره  من 

من رجال الشرطة في حلوان، وتمكنوا من 
النار عليهم وقتلهم جميعًا«. كما  إطــاق 
 التنظيم صورًا لقتلى الشرطة املصرية، 

ّ
بث

الــــذيــــن تــــم اســـتـــهـــدافـــهـــم. وبــــــرر الــتــنــظــيــم 
»العملية تأتي ضمن  إن  االعــتــداء بالقول 
سلسلة عمليات غزوة أبي علي األنباري، 
ــأرًا لــلــنــســاء الــعــفــيــفــات الـــطـــاهـــرات، في  ــ وثـ
الــســجــون املــصــريــة«، على حــد قــولــه.وكــان 
الغفار،  اللواء مجدي عبد  الداخلية  وزيــر 
قــد أكــد فــي أكــثــر مــن مناسبة عــدم وجــود 
»داعــش« فــي الــقــاهــرة، قبل  فــرع وخــايــا لـــ
وقوع حادث حلوان. كما أن القوات األمنية 
ذت حمات مداهمات على ما 

ّ
املصرية، نف

ــبـــؤر اإلرهـــابـــيـــة«،  »األوكــــار والـ وصــفــتــه بـــــ
نهاية العام املاضي ومطلع العام الحالي، 
ولكن ثبت أن هذه العمليات لم تكن مؤثرة 
حة التي تعمل في إطار 

ّ
على الخايا املسل

القاهرة الكبرى. 
وبــحــســب مــراقــبــن، فـــإن وزارة الــداخــلــيــة 
انــشــغــلــت بــتــرتــيــب األوضــــــاع الــســيــاســيــة 
بــشــكــل كــبــيــر، وبــكــبــت الــحــريــات وتكميم 
األفـــــــواه، ومــاحــقــة أي مـــعـــارض لــلــنــظــام 
ــي، يـــعـــتـــبـــر مــــراقــــبــــون  ــالــ ــتــ ــالــ ــــي. بــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــي مــاحــقــة  ــــي فـ ــنـ ــ ــل الــــجــــهــــاز األمـ أن فـــشـ
ووقـــف عمليات اإلرهــابــيــن فــي الــقــاهــرة 
لانشغال  طبيعية  نتيجة  هــي  الــكــبــرى، 
بــقــضــايــا جــانــبــيــة وفــرعــيــة والـــدخـــول في 
صـــدامـــات مـــع فــئــات الــشــعــب والــنــقــابــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــف رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
ّ
يــكــث

الليبية، فائز السّراج، مساعيه الستجاب 
دعم داخلي وخارجي للمعركة ضد تنظيم 
»الدولة اإلسامية« )داعش( وتحت شعار 
الليبية،  الدولة  العمل لتوحيد مؤسسات 
وهو ما دفعه إلى التركيز، أمس األحد، في 
ثاني أيام زيارته إلى القاهرة، على محاولة 
في  دعــم عربي، خصوصًا  الحصول على 
ــا يــتــعــلــق بـــرفـــع الــحــظــر املـــفـــروض على  مـ
تزامن  فيما  ليبيا،  إلــى  األسلحة  تصدير 
وجود السّراج في العاصمة املصرية، مع 
وصول رئيس الوزراء البريطاني األسبق، 
امللفات  مــن  مجموعة  لبحث  بلير،  تــونــي 
بينها مــوضــوع »مــكــافــحــة اإلرهـــــاب« في 

ليبيا.
ــال الــــــســــــّراج، فــي  ــ ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قــ ــ وفــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــلــى  ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
هـــامـــش اجــتــمــاعــه بـــاملـــنـــدوبـــن الــدائــمــن 
العربية، أمــس األحـــد، إنه  الـــدول  بجامعة 
»من غير املعقول أن نكون في حرب شرسة 
ضد اإلرهاب وليبيا مفروض عليها حظر 
تــســلــيــح فـــي مــعــركــة شــرســة يــمــتــلــك فيها 
وأضــاف  متطورة«.  أسلحة  اآلخــر  الطرف 
ــا مــــن الـــــدول  نــ ــاء ــقــ الـــــســـــّراج »طـــالـــبـــت أشــ
الــعــربــيــة بـــإعـــادة الـــرحـــات املــبــاشــرة بن 
ذلــك رسالة طمأنة  ليكون  بادهم وليبيا 

للعالم أجمع«.
وفي السياق نفسه، دعا السّراج، في كلمة 
أمام االجتماع التشاوري ملجلس الجامعة 
للجامعة،  الــعــام  األمــن  بحضور  العربية 
باده  بدعم  العربية  الــدول  العربي،  نبيل 
من أجل رفع الحظر املفروض على تصدير 
مكافحة  مــن  وتمكينها  إلــيــهــا،  األســلــحــة 
إرهــاب تنظيم »داعــش«. وقال السّراج إنه 
»من غير املعقول أن يؤيد املجتمع الدولي 
حربنا ضد اإلرهاب ويمنع عنا التسلح«.

ــّراج إلـــى اســتــعــداد حكومته  وأشــــار الـــسـ
»ملــــواجــــهــــة داعــــــش فــــي مـــعـــركـــة حــاســمــة 
ــل بـــــن كـــافـــة  ــامــ ــكــ تـــتـــطـــلـــب الـــتـــنـــســـيـــق الــ
ــداد الـــوطـــن شــرقــًا  ــتــ الــلــيــبــيــن، وعـــلـــى امــ
وفقًا  جميعها  لتتحرك  وغــربــًا  وجــنــوبــًا 
الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحـــــــــدة وتــــحــــت قـــيـــادة 

الحالي  النظام  ودعــم  والعمالية،  املهنية 
ومواجهة  السيسي  الفتاح  عبد  برئاسة 
رون مــن أن »االنــخــراط 

ّ
معارضيه. ويــحــذ

ــتــــدخــــات فــــي الــقــضــايــا  ــثــــر والــ ــر وأكــ ــثـ أكـ
السياسية والــدخــول في صــراعــات، ينذر 
اإلرهــابــيــة  للتنظيمات  وتــوســع  بــنــشــاط 
املـــســـلـــحـــة«. كــمــا يــكــشــف حـــــادث حـــلـــوان، 
ضــعــف مــســألــة الــتــأمــن وتـــدريـــب الــقــوات 
األمنية على مواجهة الجماعات املسلحة 
 عــن أزمـــة حـــادة ومـــؤثـــرة فــي فشل 

ً
فــضــا

جهات جمع املعلومات حول عناصر تلك 
التنظيمات. 

ويــتــوقــف مــراقــبــون عــنــد قــــدرة العناصر 
ــراد الــشــرطــة  ــ املــســلــحــة عــلــى اســتــهــداف أفـ
الــذيــن كــانــوا يستقلون ســيــارة  املــصــريــة 
املــصــريــة،  للشرطة  تــابــعــة  ليست  خــاصــة 
ثــم الــهــرب واالخــتــفــاء تمامًا عــن األنــظــار. 
وهـــو مـــا يــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
مــســألــة تــأمــن مــداخــل ومـــخـــارج الــقــاهــرة 
الــكــبــرى، لــنــاحــيــة عـــدم وجــــود أي كمائن 
ــع  ــوقـ ثــــابــــتــــة ومــــتــــحــــركــــة فــــــي مـــحـــيـــط مـ
الحادثة  أن  كما  األمنية.  القوة  استهداف 
فــي تمركز  أمني كبير  تثبت وجــود خلل 
الكمائن وعــدم وجــود بعضها في أماكن 
هامة، وإال كيف تمكنت العناصر املسلحة 
مــن الــوصــول إلــى مــوقــع الــحــادث وتنفيذ 

العملية والهرب واالختفاء تمامًا. 
األمــنــي، محمود  الخبير  من جهته، يقول 
قــطــري، إن »حــــادث حــلــوان وغــيــره يثبت 
وجــــود خــلــل أمــنــي كــبــيــر، لـــم يــتــم تــداركــه 
الــــحــــوادث  تــــكــــرار  مــــع  ــتـــى  ــتـــى اآلن، حـ حـ
اإلرهابية التي تستهدف رجال الشرطة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــضــيــف قــطــري لـــ

ــم  ــدعـ ــالــــب بـــتـــوفـــيـــر الـ ــا طــ ــمـ مــــــوحــــــدة«. كـ
العربي لفك تجميد األمــوال التي تخص 
الشديدة  للمعاناة  نــظــرًا  الليبية  الــدولــة 

التي يعانيها الشعب الليبي.
الراهنة في  واستعرض السّراج األوضــاع 
بــــاده، الفــتــًا إلـــى أن هـــدف حــكــومــتــه اآلن 
هو معالجة انقسام املؤسسات، والحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة الــــدولــــة ووحـــدتـــهـــا. وأشــــار 
الـــســـّراج إلـــى أن حــكــومــة الـــوفـــاق الوطني 
هي حكومة جميع الليبين الذين يؤيدون 
االتفاق السياسي والذين يعارضونه. كما 
املــبــادرات  بجميع  حكومته  ترحيب  أعلن 
شأنها  من  التي  واالجتماعية  السياسية 
املساهمة في رأب الصدع ولّم الشمل، على 
تــكــون على أرضــيــة االتــفــاق السياسي  أن 
الليبي، داعمة لها وبالتنسيق مع املجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق.
مـــن جــهــتــه، أكــــد األمـــــن الـــعـــام للجامعة 
االجتماع،  خــال  العربي،  نبيل  العربية، 
التشاور  مواصلة  على  الجامعة  حــرص 
والتنسيق لدعم حكومة الوفاق الليبية، 
بما يضمن اســتــعــادة األمــن واالســتــقــرار 
على  والعمل  لليبيا  واألمــنــي  السياسي 
سامة  على  والــحــفــاظ  وحدتها  تحقيق 
ــا. وقــــــال الـــعـــربـــي إن »الــشــعــب  ــهــ ــيــ أراضــ
بالغة  مصيرية  تحديات  يواجه  الليبي 

»هــنــاك أزمـــة حقيقة وال بــد مــن تجاوزها 
ــادات الــجــهــاز  ــيــ ــإحــــداث تـــعـــديـــات فـــي قــ بــ
ــيــــادات قــــــــادرة عــلــى  ــقــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ ــــي، والـ ــنـ ــ األمـ
أن  إلى  الجماعات«. ويشير  مواجهة هذه 
»املعلومات هو أهم ساح في الحرب ضد 
اإلرهاب، ويبدو أنه ساح خِرب لدى األمن 
حتى اآلن، خصوصًا فــي ظــل عــدم القدرة 
على اإلمساك بطرف خيط لهذه املجموعة 
التي تعمل لصالح داعــش«. وُيشدد على 
أن »إغـــــاق مــحــيــط أي اعـــتـــداء ملــحــاصــرة 
الـــعـــنـــاصـــر اإلرهــــابــــيــــة يـــحـــدث بـــعـــد هـــرب 
انــطــاقــهــم«،  لنقطة  والـــوصـــول  املسلحن 
»ضرورة تطوير منظومة البحث  مطالبًا بـ
إلى  ويشير  املعلومات«.  وجمع  الجنائي 
أن »املداهمات التي نفذتها قوات األمن لم 
تكن مؤثرة تمامًا، وإال لتوقفت العمليات، 
خصوصًا أن تنفيذ واقعة حلوان يستلزم 
إعدادًا خاصًا وعناصر مدّربة على املراقبة 

والتتبع«. 
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول بـــاحـــث فـــي الــحــركــات 
أعلنت  التي  املداهمات  كل  إن  اإلسامية، 
عنها وزارة الداخلية خال األشهر القليلة 
ــة بــعــنــاصــر  املـــاضـــيـــة، لــــم يـــكـــن لـــهـــا عـــاقـ
»داعــــش« فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى. ويضيف 
»تنظيم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الباحث، 
داعــــــش تـــطـــور تـــمـــامـــًا فــــي عــمــلــيــاتــه عــن 
الجماعات  مواجهة  فــي  املصرية  الخبرة 
يتعامل  األمـــن  اآلن  ولــكــن حتى  املسلحة، 
بنفس الــطــريــقــة الــقــديــمــة«. ويــشــدد على 
بصراعات  منشغلة  الــداخــلــيــة  »وزارة  أن 
وصـــدامـــات مــفــتــعــلــة فـــي مــحــاولــة لكسب 
كل  وفــرض هيمنتها على  بنفسها  الثقة 
ــذا مـــا يــعــتــمــد عليه  ــ شــــيء فـــي مـــصـــر، وهـ
الــتــنــظــيــمــات املـــســـلـــحـــة«. ويــلــفــت إلــــى أن 
»تــنــظــيــم داعـــــش عــلــى األرجــــــح يـــزيـــد من 
خـــايـــاه وعــنــاصــره فـــي الـــداخـــل املــصــري 
بــعــيــدًا عــن ســيــنــاء، وربــمــا حـــادث حــلــوان 
هــو تعبير عــن مــجــمــوعــة تــســيــر فــي فلك 
التنظيم، وليس هناك ارتباط بينها وبن 
املجموعة التي تنفذ عمليات في محافظة 

الجيزة«. 

الخطورة ال تؤثر على ليبيا فقط وإنما 
ــا«. فـــي مـــــــوازاة مـــشـــاورات  ــ ــوارهـ ــ دول جـ
الـــســـّراج، اســتــقــبــلــت الــقــاهــرة أمـــس بلير 
في زيــارة استغرقت ساعات عدة بحثت 
امللف الليبي، إضافة إلى آخر التطورات 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــمــلــيــة  عـ
»العربي  السام. وقالت مصادر مصرية لـ
املسؤولن  مــع  ناقش  بلير  إن  الــجــديــد«، 
في  اإلرهـــاب  مكافحة  رؤيتهم  املصرين 
ليبيا واالستعدادات ملعركة تحرير سرت 
من تنظيم داعــش، في ضوء اللقاء الذي 
عقد بن السّراج، والرئيس املصري عبد 

الفتاح السيسي.
يأتي ذلك في وقت ال يزال السّراج يواجه 
مشكلة رفض قائد الجيش التابع لبرملان 
طـــبـــرق خــلــيــفــة حــفــتــر، االنـــصـــيـــاع ألوامــــر 
ــاق. والـــتـــقـــى حــفــتــر،  ــوفــ ســلــطــة حــكــومــة الــ
الــقــيــادة فــي مدينة املــرج،  السبت فــي مقر 
رئيس حكومة طبرق، عبدالله الثني. وقال 
مــديــر املــكــتــب اإلعـــامـــي بــالــقــيــادة الــعــامــة 
العبيدي،  خليفة  لحفتر،  التابع  للجيش 
)وال(،  الليبية  األنباء  لوكالة  في تصريح 
إن اللقاء جاء ضمن اللقاءات الدورية التي 
املسلحة  للقوات  العامة  الــقــيــادة  تعقدها 
مــع الــحــكــومــة املــؤقــتــة لــلــوقــوف عــلــى آخــر 

املستجدات واألوضاع املحلية والدولية.

اعتداء حلوان يثبت 
وجود خلل أمني كبير 

لم يتم تداركه بعد

المواقع اإليرانية 
تهدد بـ»انتقام« 

الحرس وحزب اهلل

مصر تريد التحكيم بـ »النهضة«
القاهرة ـ العربي الجديد

 ألزمة 
ّ

ف املخابرات املصرية اجتماعاتها، أخيرًا، إليجاد حل
ّ
تكث

ســّد النهضة، فــي الــوقــت الـــذي عــجــزت فيه الــجــهــات املعنّية في 
هذا امللف عن التوصل إلى اتفاق في املفاوضات الثاثية )مصر، 
»العربي الجديد«،  والسودان، إثيوبيا(. وتقول مصادر مصرية لـ
 املسؤولن الذين تولوا ملف سد النهضة في جهاز املخابرات 

ّ
إن

بدأوا في التجهيز لخطوة اللجوء للتحكيم الدولي في ما سّمته 
مــعــركــة ســد النهضة مــع الــجــانــب اإلثــيــوبــي، خــصــوصــًا فــي ظل 
توّحد املوقف السوداني مع أديس أبابا ضد القاهرة. وتوضح 
 لجنة فنية جديدة تم تشكيلها إلدارة امللف من 

ّ
هذه املصادر أن

إلى متخصصن  الخارجية والــرّي واملخابرات، إضافة  ــي 
َ
وزارت

فــي الــقــانــون الـــدولـــي، بــــدأوا بــحــث املــوقــف بشكل مــغــايــر للفترة 
الــخــرطــوم صـــراحـــة تبنيها وجــهــة النظر  املــاضــيــة بــعــد إعــــان 
اإلثيوبية، وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بن البلدين. يأتي 

هذا، في الوقت الذي صّعد فيه السودان من موقفه بشأن النزاع 
ث حايب وشاتن. وبحسب مصادر 

ّ
بينه وبن مصر حول مثل

سودانية بالقاهرة، فإن الخرطوم طالبت دولة اإلمارات العربية 
بضرورة وقف املشاريع واالستثمارات التي تقوم بتمويلها في 
املنطقة الحدودية. وتشير املصادر السودانية إلى أن »السودان 
خــاطــب اإلمـــــارات مــن منطلق أنــهــا تــمــّول مــشــاريــع تــنــمــويــة في 
إذ تقوم أبوظبي بتمويل عــدد من املشاريع  نــزاع،  منطقة محل 
بمصر في مجال توليد الطاقة من خال إقامة محطات شمسية«.

ث 
ّ
وينازع السودان مصر منذ أكثر من 50 عامًا على تبعية املثل

الـــذي يضم 3 بــلــدات كــبــرى هــي؛ حــايــب، وأبـــو رمـــاد، وشــاتــن. 
بــيــان على  فــي  أعلنت  أبــوظــبــي لطاقة املستقبل،  وكــانــت شــركــة 
للطاقة  أربــعــة مشاريع  الــقــاهــرة  أنها سلمت  الــرســمــي،  موقعها 
النظيفة عــلــى مــســتــوى املــرافــق الــخــدمــيــة بــقــدرة 30 مــيــغــاواطــًا، 
وعملت على تركيب 7000 نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد 

من  مناطق مصر.

للحدث تتمة...

هزيمة إيران 
بخان طومان

خان  مدينة  في  اإليرانية  بالقوات  لحقت  التي  الهزيمة  ألسباب  التفسيرات  تتعدد 
المعارضة  تواصل  وبينما  قواتها.  من  العشرات  وجرح  ومقتل  السورية  طومان 
تزداد  الجنوب  من  حلب  عن  األول  الدفاع  خط  باتجاه  التقدم  لمحاولة  التصدي 

المؤشرات حول وجود شقاق بين إيران وروسيا ترجم في الميدان السوري

محمد أمين

ـــى الــــحــــرس الــــثــــوري االيــــرانــــي 
ّ
تـــلـــق

ضربة موجعة، بمقتل وجرح أكثر 
مـــن 34 عــنــصــرًا مـــنـــه، فـــي املـــعـــارك 
غـــرب  الـــجـــمـــعـــة، جــــنــــوب  يـــــوم  دارت،  الــــتــــي 
حـــلـــب، بـــن قـــــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة من 
جــهــة، وقــــوات الــنــظــام الــســوري ومليشيات 
تساندها من جهة ثانية. وقد انتهت املعارك 
طومان  خــان  بلدة  على  املعارضة  بسيطرة 
غرب  جــنــوب  كيلومترًا   15( االستراتيجية 
حلب( ومحيطها، ما تسّبب بمقتل وإصابة 
النظام وحلفائها،  قــوات  مــن  مــن مائة  أكثر 
عسكريون  ومحللون  مراقبون  يربط  فيما 
القتلى، وتحديدًا  الكبير من  بن هذا العدد 
اإليـــرانـــيـــن، فـــي مــعــركــة واحـــــدة، وبـــن عــدم 
معارك  في  بقوة  الــروســي  الطيران  مشاركة 
ــيـــرة، مــشــيــريــن إلـــى »بــدء  جــنــوب حــلــب األخـ
ــاق بــــن املـــوقـــفـــن الــــروســــي واإليــــرانــــي  ــقـ شـ
إلــى مصير  النظر  فــي  تناقض  على خلفية 
ــد، ومستقبل  الــرئــيــس الــســوري، بــشــار األسـ

سورية برمته«.
ــتــــي لــحــقــت  ــر الــ ــائـ ــــن الـــخـــسـ ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ــبـــدو أن هـــذه  ــة، لـــكـــن ال يـ ــيــ ــرانــ ــقـــوات اإليــ ــالـ بـ
املعارك أو الخسائر ستتوقف في ظل  ترويج 
لانتقام«  »اإلعداد  بـ إيرانية  إخبارية  مواقع 
للقتلى اإليرانين الذين أفاد الحرس الثوري 
اإليـــرانـــي، يـــوم الــســبــت، أن عــددهــم بــلــغ »13 
 عن جرح 

ً
إيرانيًا«، فضا مستشارًا عسكريًا 

21 آخرين خال اشتباكات جنوب حلب، يوم 
أفــادت مصادر إعامية بمقتل  الجمعة. كما 
ستة من عناصر حزب الله، ونحو 15 عنصرًا 
من املليشيات األفغانية، وأسر مجموعة من 
»املستشارين«، ومن أفراد حزب الله من قبل 

فصائل املعارضة السورية. 
وفـــي ســيــاق اســتــمــرار الــهــجــمــات عــلــى خــان 
طومان، يشير املسؤول في اإلعام العسكري، 
»العربي الجديد« إلى أن  أبو اليزيد تفتناز لـ
طائفية،  بمليشيات  مدعومة  النظام  »قــوات 
وعناصر بشرية وعتاد أكبر من يوم السبت، 
ت هجومًا جديدًا، فجر أمس األحد،« على 

ّ
شن

املنطقة. ولفت إلى أنه »تّم التمهيد للهجوم 
بقصف مــدفــعــي غــيــر مــســبــوق كـــان مدعومًا 
مـــن الـــطـــيـــران الـــجـــوي الـــســـوري والــــروســــي«.  
املعارضة  »مقاتلي  أن  الــيــزيــد  أبــو  ويــوضــح 
لهجوم  الــتــصــدي  مــن  الــثــالــث  لليوم  تمكنوا 
قـــوات الــنــظــام عــلــى الــرغــم مــن أنــبــاء تتحدث 
عن تقدمه على نقطتن«، الفتًا إلى »خسائر 
ــــراء املـــعـــارك،  كــبــيــرة لــلــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه جـ
للمليشيات،  تجمعًا  املــعــارضــة  واســتــهــداف 
ــقــــذائــــف مــجــمــوعــة  ــدى الــ ــ ــ فـــيـــمـــا أصــــابــــت إحـ
ســقــطــت بـــن قــتــيــل وجــــريــــح«. مـــع الــعــلــم أن 
ــارك شـــرســـة دارت، مـــســـاء الــجــمــعــة، إثــر  ــعـ مـ
املحاوالت املستمرة من قوات النظام وقوات 
إيــرانــيــة ومــلــيــشــيــات الــتــقــدم فـــي ريـــف حلب 
الــجــنــوبــي، والـــوصـــول إلـــى الــطــريــق الــدولــي، 
ــذي يــربــط بـــن الــعــاصــمــة دمــشــق ومــديــنــة  الــ
حلب، كخطوة أولى للولوج داخل ريف إدلب 
وكفريا  الفوعة  بلدتي  باتجاه  طــريــق  لفتح 

اللتن تحاصرهما قوات املعارضة.
وحــــاولــــت قـــــوات الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤهـــا تــكــرار 
ــراء، شــمــال حــلــب، في  ــزهــ ســيــنــاريــو نــّبــل والــ
بــدايــة فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، حــن تمكنت 
من الوصول إلى البلدتن تحت غطاء ناري، 
»املــتــوحــش«.  وصــفــه نــاشــطــون فـــي حــيــنــه بـــ
ولــكــن هـــذه الـــقـــوات فــشــلــت فـــي جــنــوب غــرب 
حــلــب، وتــكــبــدت خسائر فــادحــة، إلــى حــّد أن 
مـــراقـــبـــن يـــشـــيـــرون إلــــى أن »أعـــــــداد الــقــتــلــى 

علن عنه«.
ُ
اإليرانين هو أكبر مما أ

من جهته، يقول أحد قادة »جيش التحرير« 
الــتــابــع للجيش الــســوري الــحــر، الــنــاشــط في 
ريف حلب، رائد عليوي، إن »العدد األكبر في 
القوات املعادية، جنوب حلب هم من القوات 
اإليـــرانـــيـــة واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة املــدعــومــة 
مـــن الــنــظــام فـــي إيــــــران«، مــضــيــفــًا فـــي حــديــث 
أن  الطبيعي  أنــه »مــن  الجديد«،  »العربي  مع 
يكون عدد قتاهم هو األكبر خال املعارك«. 
ويشير عليوي إلى أن »عشرة في املائة فقط 
مــن الــقــوات املــعــاديــة ينتمون إلــى مليشيات 
وشبيحة نــظــام األســـد، والــبــاقــي هــم أجانب 
أتـــوا مــن إيـــران وبــلــدان أخــــرى«.  ويلفت إلى 

أن »منطقة خان طومان ومحيطها هي خط 
الجنوب،  مــن  مدينة حلب  عــن  األول  الــدفــاع 
ــران هــذه األهمية  الــنــظــام وإيــ ولــهــذا يوليها 
الكبيرة، بعد الزج بعدد كبير من القوات التي 

ُمنيت بهزيمة كبيرة«.
فــي ســيــاق متصل، يتوقع قــائــد مــيــدانــي في 

املواجهات  استمرار  الحر،  الــســوري  الجيش 
املقبلة »ألنها  األيــام  في جنوب حلب، خــال 
معارك وجود للطرفن«، معتبرًا عدم مشاركة 
ـــ »كـــثـــافـــة« فــــي مــعــركــة  الـــطـــيـــران الــــروســــي بــ
ــرًا عــلــى وجـــــود خــاف  خــــان طـــومـــان »مــــؤشــ
بــن مــوســكــو وطـــهـــران«، مضيفًا أن »هــنــاك، 

الــرؤى واملصالح،  من دون شــك، اختافًا في 
وأتوقع أن ينعكس على املسار العسكري«.

ــكــــري  ــســ ــعــ ـــل، يــــــــــرى املـــــحـــــلـــــل الــ ـــــابــــ ــقــ ــــ فـــــــي املـ
االســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــايـــز األســــمــــر، أن »طــبــيــعــة 
املعركة فــي خــان طــومــان ال تتطلب مشاركة 
»وجــود  فيها«، مستبعدًا  الــروســي  الــطــيــران 

خــاف مرحلي روســـي إيــرانــي فــي ســوريــة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويعتبر فــي حــديــث لـــ
»الـــقـــوات اإليــرانــيــة فــي ســوريــة، هــي بمثابة 
على  األرض«،  عــلــى  ملــوســكــو  عسكرية  ذراع 
حــد قــولــه. ويــشــيــر األســمــر إلـــى أن »الــخــاف 
بــن مــوســكــو وطـــهـــران اســتــراتــيــجــي متعلق 
بمصير شخص األسد في مستقبل سورية، 
 النظر عمن 

ّ
إذ يتمسك الروس بالنظام، بغض

يكون على رأســه، ألن مصالحهم في سورية 
إيـــران على  فــي حــن تصّر  اقتصادية بحتة، 
بقاء األسد، ألن زواله يعني نهاية مشروعها 
لــلــهــيــمــنــة عــلــى املــنــطــقــة مـــن خــــال الــتــغــلــغــل 
املــذهــبــي، وتــصــديــر أفــكــار مــا ُيــســّمــى الــثــورة 

اإليرانية إلى البلدان العربية املجاورة«.
كــمــا يــوضــح األســمــر أن »طــهــران نــشــرت في 
مــنــطــقــة الـــحـــاضـــر، جـــنـــوب حـــلـــب، قـــــوات من 
ــواء 65، مـــع مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة أخــــرى،  ــلــ الــ
ــًا املـــعـــارضـــة  ــيــ ــزب الــــلــــه«، داعــ ــ وقـــــــوات مــــن حـ
»التحّرك سريعًا باتجاه منطقة الضويحي  لـ
)6 كــيــلــومــتــرات شـــرق خـــان طـــومـــان(، كونها 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــام والـ ــظــ ــنــ ــوات الــ ــ ــقـ ــ مــــركــــز تـــحـــشـــيـــد لـ
اإليرانية، ولوقوعها على طريق إمداد قوات 
ــــرى أنــــه »فــــي حــال  ــــل حـــلـــب«. ويـ الــنــظــام داخـ
اإلمداد  الوضيحي، سينقطع  السيطرة على 
عــن أهــم مــراكــز قــوات النظام فــي حلب، وهي 
وأكاديمية  التسليح،  وكلية  املدفعية،  كلية 
املعارضة  األســمــر سيطرة  ــد«. ويــصــف  األســ
»النصر العسكري  على منطقة خان طومان بـ
الكبير« كون تالها املرتفعة »تشرف ناريًا« 

على مناطق واسعة جنوب حلب.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يـــرى مــراقــبــون أن »هــنــاك 
بن  السياسية  املــواقــف  فــي  واضــحــًا  تباينًا 
موسكو وطهران، حول مصير األســد، يطفو 
عــلــى الــســطــح بـــن فـــتـــرة وأخــــــرى مـــن خــال 
تصريحات يطلقها الطرفان قبل أو عقب كل 
املعارضة  ترى  استحقاق سياسي، في حن 
فــي صــدد تغيير موقفها  ليست  أن موسكو 
من األسد«. ُيذكر أن وزير الخارجية الروسي، 
ســـيـــرغـــي الفـــــــــروف، قــــد قـــــــال، مـــنـــذ أيـــــــام فــي 
تصريحات صحافية، إن »األسد ليس حليفًا 
ملوسكو«، مشيرًا إلى أن »بــاده تدعم األسد 
الدولة  على  والحفاظ  اإلرهـــاب،  مكافحة  في 
السورية«. ولم يتأخر الرّد اإليراني، إذ اعتبر 
عــلــي أكــبــر واليــتــي، مستشار مــرشــد الــثــورة 
اإليرانية علي خامنئي، أن »بشار األسد خط 

أحمر بالنسبة لباده«.

ــوات  ــق ــة مــن ال ــرق ــلــت ف تــوّغ
ليل  منتصف  التركية،  الخاصة 
ــي  األراض ــل  داخ األحــد،  ـ  السبت 
سيطرة  تحت  الواقعة  السورية 
مدينة  مقابل  »داعــش«  تنظيم 
صحيفة  ونقلت  التركية.  كيليس 
المقربة  التركية  شفق«  »يني 
عن  نقًال  التركية،  الحكومة  من 
»التدخل  أّن  عسكرية،  مصادر 
هيئة  رئــيــس  زيـــارة  عقب  ــرى  ج
خلوصي  الجنرال  التركية  األركان 
فرقة  فقامت  الوالية،  إلى  أكار 
مكّونة  الخاصة،  الــقــوات  من 
بالتدخل  عنصرًا،   20 إلى   15 من 
أجل  مــن  استكشافية  ألغـــراض 
إطــالق  منصات  مــواقــع  رصــد 
للتنظيم،  الــتــابــعــة  ــخ  ــواري ــص ال
ودخــلــت بــعــمــق حــوالــى 14 

كيلومترًا في األراضي السورية«.

توّغل تركي 
»استكشافي«

SCOOP

العربي الجديد

ــع إيــــرانــــيــــة لــلــتــهــديــد  ــواقــ ــارعــــت مــ ســ
باالنتقام بعد إعان الحرس الثوري 
عن مقتل 13 مستشارًا عسكريًا إيرانيًا 
 عن 

ً
وإصابة 21 آخرين بجروح فضا

اشتباكات عنيفة  آخــريــن، عقب  أســر 
مـــع مــجــمــوعــات املــعــارضــة الــســوريــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــــــان طـــــومـــــان جـــنـــوب 
يــوم الجمعة  غربي حلب في سورية 
الــفــائــت. وقــالــت املــواقــع اإليــرانــيــة إن 
يرافقون  الــذيــن  الــحــرس  »مستشاري 
قــوات النظام الــســوري وقـــوات أخــرى 
سينتقمون  اللبناني،  الله  حــزب  مــن 
القتلى«.  مــن  الــعــدد  هــذا  فوا 

ّ
ممن خل

ورصدت وكالة أنباء فارس اإليرانية، 
 عـــــن مـــــواقـــــع أخــــــــرى تــحــظــى 

ً
فــــضــــا

بالتوّجه العسكري نفسه، التطورات 
امليدانية في خــان طــومــان، وجــاء في 
أحد تقاريرها، أمس األحد، إن »قوات 
 
ً
املــقــاومــة مـــن لــبــنــان والـــعـــراق فــضــا
عـــن مــدافــعــي الـــحـــرم مـــن اإليـــرانـــيـــن، 
يـــتـــمـــركـــزون فــــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــيـــرة، 
جــنــوب شــرقــي حلب الســتــعــادة خان 
طــومــان«. ونقلت وكــالــة »فـــارس« عن 
مــصــدر مــيــدانــي وصــفــتــه باملطلع أن 

الــقــوات يبلغ ثمانية آالف  عــدد هــذه 
إعان  الافت  وكــان  تقريبًا.  عسكري 
الحرس عن هذا الكّم من قتاه دفعة 
 عــن انــتــمــاء كــل هــؤالء 

ً
ــدة، فــضــا واحــ

ــن ملـــحـــافـــظـــة مـــــازنـــــدران  ــاريـ ــتـــشـ املـــسـ
الواقعة شمالي إيران، فبيان الحرس 
الـــثـــوري صــــدر عـــن مــكــتــب الــعــاقــات 
لــقــوات »حــرس كرباء  التابع  العامة 
في مــازنــدران« وهو ما يعني انتماء 
»املــــســــتــــشــــاريــــن« لـــكـــتـــيـــبـــة واحـــــــــدة، 
وانضمامهم ملعركة خان طومان معًا، 
املزيد  وسط توقعات بإمكان سقوط 
من القتلى، خال األيام املقبلة، طاملا 

أن االشتباكات مستمرة.
تقع محافظة مازندران شمالي إيران 
وتتكّون  قزوين،  بحر  مياه  بمحاذاة 
من 22 مدينة، وتعّد إحدى املحافظات 
ــران، وفــي  ــهـ الــقــريــبــة مـــن مــحــافــظــة طـ

الــوقــت الــذي يتكّون فيه الــحــرس من 
قــوات برية وبحرية وجوية وتتوزع 
اإليرانية  املحافظات  كافة  فروعه في 
عــــلــــى شــــكــــل كــــتــــائــــب خــــــاصــــــة، كــــان 
ملازندران حصة كبرى وخاصة منها.

تــم تشكيل قـــوات »حـــرس كــربــاء في 
ــدران« خــــال الـــحـــرب الــعــراقــيــة  ــ ــازنـ ــ مـ
ــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
املــاضــي، وكــانــت أول قــوات تستطيع 
ــاو الــعــراقــيــة  ــى مــنــطــقــة فــ الــــدخــــول إلــ
زمــن الحرب. وقــال عنها أمــن مجمع 
محسن  الــنــظــام،  مصلحة  تشخيص 
رضائي، وهو القائد السابق للحرس 
ــقـــوات املــســلــحــة كــانــت  الــــثــــوري، إن الـ
خال  خاصة  ألوية  لتشكيل  بحاجة 
ــحـــرب، وتــــم اخــتــيــار محافظة  تــلــك الـ
ــرة عـــســـكـــريـــيـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مــــــــــازنــــــــــدران لـ
ــلــــى تــنــظــيــم  ــقــــة عــ ــفــــائــ ــم الــ ــهــ ــدرتــ ــقــ ولــ
أنفسهم فــي الــصــفــوف، فــتــرأس هــذه 
القوات في البداية، مرتضى قرباني، 
وهــو مــن تــولــى مهمة تشكيل الــلــواء 
»حــرس كــربــاء فــي مـــازنـــدران«،  25 لـــ
ــمــــع أفـــــــــــراده، لـــيـــشـــكـــل، فــــي وقـــت  وجــ
الحق، أحد أبرز كتائب القوات البرية 
ــثـــوري، لــيــس في  الــتــابــعــة لــلــحــرس الـ

املنطقة وحسب، بل في إيران ككل.

المعارضة تُفشل التقدم في خط الدفاع األول 
عن حلب جنوبًا: شقاق بين موسكو وطهران؟

احتدمت المعارك في خان طومان أخيرًا )بهاء الحلبي/فرانس برس(

أكد السّراج استعداد حكومته لمواجهة »داعش« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وليد التليلي

هللت شخصيات سياسية 
تونسية كثيرة لفوز صادق خان 
بمنصب عمدة لندن، نظرًا لكونه 

أول مسلم يتولى هذا املنصب في 
تاريخ املدينة، وبعد معركة حامية 
خدمت فيها جميع األسلحة 

ُ
است

ملحاولة اغتياله سياسيًا والقضاء 
على فرص فوزه. انطلقت األصوات 

التونسية يمينًا ويسارًا تمّجد 
انتصار املواطنة على كل الحسابات 

العرقية واملذهبية واإليديولوجية، 
وفي ذات الوقت كانت نفس 

الحساسيات السياسية تشحذ 
سكاكينها وتعد أسلحتها الثقيلة 

استعدادًا ملعركة امليراث التي أطلقها 
النائب التونسي املستقل، مهدي 

بن غربية، بعدما تحدث عن مبادرة 
تشريعية تدعو إلى املساواة في 

امليراث بني الرجل واملرأة.
وعلى الرغم من أن بن غربية لم 

يفصح بعد عن تفاصيل مبادرته 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني 
في امليراث )ينتظر أن يكشفها 

اليوم االثنني(، فقد اشتعلت املنابر 
اإلعالمية بالرفض والتأييد. 

كذلك انسحبت أحزاب من قائمة 
املساندين بعد ردود الفعل الشعبية 
والسياسية أيضًا. وكال املعارضون 

لنب غربية شتى التهم، وصلت إلى 
حد اتهامه بأنه يريد تغيير القرآن، 

في حني أن بن غربية نشأ في حزب 
االتجاه اإلسالمي )النهضة اليوم( 
ما يعني أن تهمًا من هذا النوع ال 

يمكن أن تتناسب معه.
وبغض النظر عن جدوى هذه 

املبادرة، وتوقيتها، وضرورتها 
السياسية أمام أسئلة اجتماعية 
وأولويات اقتصادية حارقة على 
جدول أعمال النواب التونسيني، 
 عن األوضاع األمنية التي 

ً
فضال

تمّر بها البالد والتحديات غير 
املسبوقة التي تواجهها، فإن رد 

الفعل حول املبادرة أثبت بامللموس 
أن الساحة التونسية لم تتخلص 

بعد من جدالها اإليديولوجي 
وتمترسها السياسي على أساسه.
وغير بعيد عن تونس، في نصفها 
الجنوبي، ليبيا، تدور ذات املعركة، 

شحن 
ُ
ولكن بشكل أشد، حيث ت

البنادق واملدافع، تحت نفس 
املسميات واألقنعة: محاربة اإلخوان 

والتطرف، أو الدفاع عن الهوية 
والنسب.

وعلى الرغم من أن هذه العناوين 
مجرد عناوين تخفي نهم السيطرة 
على الثروات في ليبيا، إال أن الجميع 

مستعد لنسف البلد وإحراق 
األرض من أجل تحقيق أهداف لن 
تتحقق. وبني درس انتخاب عمدة 

لندن ودرسي تونس وليبيا، يظهر 
فصام النخب العربية ونفاقها 

السياسي، وفي األثناء تضيع كل 
الفرص.
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
رائد صالح يبدأ تنفيذ 

حكم سجنه

دخــــل رئــيــس »الـــحـــركـــة اإلســامــيــة 
ــد صـــاح  ــ الـــشـــمـــالـــيـــة«، الـــشـــيـــخ رائــ
ــد،  ــ ــبـــاح أمـــــس األحـ ــورة(، صـ ــ ــــصــ )الــ
معتقل بئر السبع التابع لاحتال 
اإلسرائيلي، لتنفيذ حكم بالسجن 
ملــدة 9 أشهر، صــدر ضــده في وقت 
ــابـــق، بــتــهــمــة »الــتــحــريــض على  سـ
العنف«. ووصــل صاح إلى سجن 
ــر الــــســــبــــع«، )جـــــنـــــوب( وســـط  ــئــ »بــ
تواجد العشرات من أنصاره. وقال 
صــــاح لــلــصــحــافــيــن قــبــل دخــولــه 
يثنينا  لـــن  »االعـــتـــقـــال  إن  الــســجــن 
عـــن مــواصــلــة الـــدفـــاع عـــن املــســجــد 

األقصى«. 
)األناضول(

طائرات النظام السوري 
تستهدف المرافق 

الحيوية
ــــددت طـــائـــرات الــنــظــام الـــســـوري  جـ
أمـــس األحــــد، هجماتها  الــحــربــيــة، 
عــلــى املـــرافـــق الــحــيــويــة الــتــي تقدم 
الخدمات للسكان بمناطق سيطرة 
ــــي شـــمـــال  املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فـ
ــبــــاد. وكــشــفــت مـــصـــادر الـــدفـــاع  الــ
املـــدنـــي فـــي حــلــب أن »غـــــارة جــويــة 
ــائـــرة حـــربـــيـــة، أدت إلــى  ــتــهــا طـ

ّ
شــن

ــز لـــلـــدفـــاع املــــدنــــي فــي  ــركـ تـــدمـــيـــر مـ
مدينة األتارب بريف حلب الغربي، 
الخسائر  واقتصرت األضــرار على 

املادية«.
)العربي الجديد(

»الحّر« يقلل من تسجيل 
الظواهري

قللت مصادر في الجيش السوري 
الـــــحـــــر، أمــــــس األحـــــــــد، مـــــن أهــمــيــة 
سب لزعيم تنظيم 

ُ
التسجيل الذي ن

»القاعدة«، أيمن الظواهري، والذي 
اخــتــار املسلمون  إنــه »إذا  قــال فيه 
ــام حــكــومــة مــســلــمــة،  ــشـ فـــي بــــاد الـ
وإمامًا لهم، فــإن هــذا االختيار هو 
اخــتــيــار الـــقـــاعـــدة«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
تنظيميًا  الــنــصــرة  جــبــهــة  انــتــمــاء 
للقاعدة »لن يكون عائقًا« في وجه 

»اآلمال العظيمة لألمة«.
)العربي الجديد(

»حماس« و»الجهاد« 
تنفيان  تسريبات االحتالل

اإلسامية«  »املقاومة  حركتا  نفت 
)حـــمـــاس(، و»الــجــهــاد اإلســامــي«، 
أمس األحد، ما تحدثت عنه مصادر 
تفاهمات  وجـــود  حــول  إسرائيلية 
تسمح لقوات االحتال اإلسرائيلي 
بالعمل داخل أراضي القطاع غرب 
الحدودي(،  )الشريط  الهدنة  خطة 
ملسافة مئات األمتار. وقال الناشط 
ــــازم  ــــي »حـــــمـــــاس« حـ ــاســـي فـ ــيـ الـــسـ
ــتـــال اإلســرائــيــلــي   »االحـ

ّ
قــاســم، إن

يــحــاول فـــرض وقــائــع عــلــى األرض 
ــة ال  ــ ــاذبـ ــ ــــاق روايــــــــــات كـ ــتـ ــ عـــبـــر اخـ
أصـــل لــهــا«. كــمــا ذكـــر الــقــيــادي في 
حـــركـــة »الـــجـــهـــاد« خـــالـــد الــبــطــش، 
عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك«، أن 
»ما ورد من تسريبات هو عار عن 

الصحة تمامًا«.
)العربي الجديد(

إحباط اعتداء ومقتل 
جندي في الطائف

السعودية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أكـــدت 
ــن  ــ األمــ »قـــــــــــوات  أن  أمـــــــس األحـــــــــــد، 
إرهابية استهدفت  أحبطت عملية 
ــداد، بــبــنــي مــالــك  ــ ــ مـــركـــز شـــرطـــة حـ
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــطـــــائـــــف )غـــــــرب 
الــــســــعــــوديــــة(«. وكــــشــــف املـــتـــحـــدث 
ــلـــواء  األمــــنــــي لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الـ
منصور التركي )الصورة(، أنه »تّم 
إحباط املحاولة بعدما رصد رجال 
األمــــن مــحــاولــة شــخــصــن التسلل 
إلى مواقف سيارات الشرطة امللحق 
باملخفر، عند الساعة الواحدة بعد 
منتصف ليل السبت«. وأضاف أنه 
»نتج عن تبادل إطاق النار معهما 
ســعــيــد  أول  الـــجـــنـــدي  اســـتـــشـــهـــاد 

دهيبش الحارثي«.
)العربي الجديد(

عادل األحمدي

أثــــار إقـــــدام الــســلــطــات األمــنــيــة فـــي محافظة 
من  املــئــات  ترحيل  اليمن، على  عــدن جنوبي 
 وردود فعل 

ً
أبناء املحافظات الشمالية، أزمــة

واســعــة، وســط تباين الــروايــات حــول حقيقة 
مــا جـــرى فــي عـــدن خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، 
مناطقيًا سرعان  طابعًا  األزمــة  اتخذت  فيما 
ما القــى إدانــة على أعلى املستويات. وأكــدت 
»الــعــربــي  مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مــديــنــة عـــدن لـــ
التابعة  القوات  أمنية من  أن حملة  الجديد«، 
لــلــســلــطــة املــحــلــيــة فـــي املــحــافــظــة بــــدأت أمــس 
ــاء عـــــدن الـــتـــي تــشــهــد  ــيــ ــي أحــ األول حــمــلــة فــ
حــــوادث أمــنــيــة مــتــكــررة، وتــحــديــدًا مــديــريــات 
املنصورة ودار سعد والشيخ عثمان، وانتهت 
املــواطــنــن  مــن  مــن 800  أكــثــر  الحملة بضبط 
من  أغلبهم  الشمالية،  املــحــافــظــات  أبــنــاء  مــن 
ــرى تــرحــيــلــهــم على  مــحــافــظــة تـــعـــز، حــيــث جــ
مـــن شـــاحـــنـــات بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال. وفــــي حن 

بيروت ـ نادر فوز

الجولة  تنظيم  في  اللبنانية  الدولة  نجحت 
ــى لــانــتــخــابــات الــبــلــديــة واالخــتــيــاريــة  ــ األولـ
ــيــــروت والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك  فــــي مـــحـــافـــظـــات بــ
الــهــرمــل، أمــس األحـــد. وعــاشــت مــدن وبــلــدات 
 
ّ
هذه املناطق االنتخابات املحلية، كما لو أن
ال شــيء يــهــّدد الــبــاد، ال أمنيًا وال سياسيًا، 
لــتــســقــط بـــذلـــك الــــذرائــــع الـــتـــي تــمــّســكــت بها 
ــقــــة، لــتــأجــيــل  ــــي األعــــــــــوام الــــســــابــ الـــســـلـــطـــة فـ
االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــتــمــديــد لــلــبــرملــان 
ــتــــن(، وحــــرمــــان  ــعــ ــلــــى دفــ ــلـــة )عــ ــامـ لــــواليــــة كـ
اللبنانين من حقوقهم البديهية في اختيار 
مــمــثــلــيــهــم واملـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة فـــي الــحــيــاة 

السياسية.
وقــــد عــاشــت بـــيـــروت جــــّوًا انــتــخــابــيــًا هــادئــًا 
بــفــعــل تـــوافـــق قــــوى الــســلــطــة وتـــوّحـــدهـــا في 
الئحة واحدة باسم »الئحة البيارتة«، والتي 
ضّمت قوى 8 آذار و14 آذار، وبمباركة حزب 
 بعيدًا عن التمثيل الفعلي في 

ّ
الله الــذي ظل

روايــة  أيــة  املحلية رسميًا  السلطات  لم تعلن 
إن  منها  مقربة  قالت مصادر  الحملة،  بشأن 
الــحــمــلــة اســتــهــدفــت مــجــهــولــي الــهــويــة، ممن 
ــًا ثــبــوتــيــة وتــصــاريــح عمل.  ــ ال يــمــلــكــون أوراقـ
وفــــي تــصــريــح مــقــتــضــب نــشــر عــلــى صفحة 
ــن فــــي املـــديـــنـــة  ــ ــ شــخــصــيــة تـــابـــعـــة ملــــديــــر األمـ
ــح إلــى أن الحملة 

ّ
الــلــواء شــال علي شــائــع، مل

ال تستثني أية محافظة شمالية أو جنوبية، 
الجميع وال  فــوق  إن »النظام والقانون  وقــال 
استثناء ألحـــد«، كاشفًا عــن أن »هــنــاك املزيد 
مـــن اإلجـــــــــراءات فـــي األيــــــام املــقــبــلــة بــحــق كل 
مخالف من أي محافظة كانت«. وعلى الرغم 
ــــادت مـــصـــادر أخــــرى فـــي عـــدن أن  ــك، أفـ مـــن ذلــ
الحملة استهدفت عاملن في املدينة من دون 
فوتوغرافية  ناشطون صورًا  والتقط  تمييز، 
تــم ترحيلهم  الــذيــن  املــواطــنــن  مــن  ملجموعة 
الشخصية،  البطاقات  جميعًا  يرفعون  وهــم 
بأنه  لترحيلهم  ــّدمــت 

ُ
ق التي  املــبــررات  لينفوا 

جــــرى بــســبــب عــــدم امــتــاكــهــم وثـــائـــق إثــبــات 
ــداد مــن العاملن  ــ ــعــتــبــر هـــذه األعـ

ُ
الــهــويــة. وت

أعــداد كبيرة من املحافظات  جــزءًا يسيرًا من 
الشمالية أغلبهم من أبناء محافظة تعز، التي 
تعّد أقرب املحافظات الشمالية إلى الجنوب. 
ومــع تصاعد الــحــرب الــعــام املــاضــي، ارتفعت 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا املـــواطـــنـــون 
ــــرت عــمــلــيــات  مـــن املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة وجـ
مــاحــقــات واقـــتـــحـــامـــات لــلــعــديــد مـــن املـــنـــازل 
ــر الــعــام املــاضــي، كــمــا واجـــه املــواطــنــون  أواخــ
الــقــادمــون مــن الشمال صعوبة فــي الــوصــول 
ــا حـــصـــل فــــي الــيــومــن  ــى عــــــدن، غـــيـــر أن مــ ــ إلـ
التي تجري فيها  املــرة األولـــى  األخيرين هــو 

الــوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، محافظ 
عــدن عــيــدروس الزبيدي، ومدير األمــن شال 
شائع، إلى ضبط عمل األجهزة األمنية التي 
تعمل تحت مسؤوليتهما ومنعها من القيام 
بــأيــة أعــمــال تــخــل بــحــقــوق املــواطــنــة. وأعـــرب 
بن دغــر في بيان صحافي عن أسفه الشديد 

الائحة، منعًا إلحراج خصومه، لكن من دون 
عرقلة تمرير انتخابات العاصمة بهدوء.

التي خرجت  مدينتي«،  »بــيــروت  لكن الئحة 
الــذي تشّكل في  من رحم »الحراك الشعبي«، 
بــيــروت الــصــيــف املـــاضـــي، عــلــى خلفية أزمــة 
الــنــفــايــات، قـــّدمـــت لــلــبــنــانــيــن والــبــيــروتــيــن 
تجربة انتخابية جديدة، بعيدًا عن أي منطق 
طائفي أو حزبي أو سياسي مباشر. وأضفت 
هـــــذه الـــائـــحـــة الـــنـــكـــهـــة املـــدنـــيـــة واملــطــلــبــيــة 
والحقوقية، لتتمّكن من فرض معركة بوجه 

السلطة مجتمعة.
املستقبل،  كتلة  زعــيــم  اضــطــر  العاصمة،  فــي 
سعد الــحــريــري، على االقــتــراع فــي الساعات 
ه ينجح في 

ّ
األولى لفتح صناديق االقتراع عل

االستحقاق  في  املشاركة  إلــى  الناخبن  دفــع 
ــداد املــقــتــرعــن  ــ االنــتــخــابــي بــعــدمــا كـــانـــت أعــ
ــيــــروت تــشــيــر إلـــــى نــســب  ــًا فــــي بــ وخـــصـــوصـ
 
ً
املعركة اضطرت أيضًا كا  

ّ
أن متدنية. حتى 

من الزعماء املسيحين، النائب ميشال عون 
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
إلى  الجمّيل،  الكتائب سامي  حــزب  ورئــيــس 
التأكيد أكثر من مرة خال النهار االنتخابي 
ــيــــن فــي  ــروتــ ــيــ ــبــ ــلــــى وجـــــــــوب مــــشــــاركــــة الــ عــ
 حركة االقــتــراع في 

ّ
العلم أن االستحقاق، مع 

يمكن  مــا  نشطة،  تكن  لــم  املسيحية  املناطق 
وضعه فــي إطــار خــذالن الجمهور املسيحي 

للتوافق السياسي الذي تّم.
من جهة »بيروت مدينتي«، كان الفتًا التأييد 
الـــذي القــتــه مــن الــكــبــار فــي الــســن ولــيــس من 
ف 

ّ
الفئة الشبابية فقط، وقد يكون معّبرًا توق

ن فــي أحــد األحــيــاء الرئيسية في 
ّ
أحــد املسن

للقول  املــســيــحــيــة(  األغــلــبــيــة  األشــرفــيــة )ذي 
االنتخابات،  يناقشون  الشبان  من  ملجموعة 
»بــيــروت مــديــنــتــي« عــلــى الــرغــم  ــه اقــتــرع لـــ إنـ
مـــن كــونــي مـــع الــجــنــرال عــــون، لــكــن الجميع 
يــتــحــّدثــون عــن كــفــاءة هــــؤالء الــشــبــاب ونــّيــة 
 
ّ
أن بآخر  أو  يعني بشكل  ما  التغيير«. وهــو 
الحاجز  كسر  من  تمّكنت  مدينتي«  »بيروت 
ــنـــن ورهـــبـــة األحـــــزاب  ــود لــــدى املـــواطـ املــــوجــ

عليهم، خصوصًا لجهة الفئات الشبابية.
العديد  رصــد  مــن  تمّكنت  الحملة   

ّ
أن حتى 

ــام بــهــا الــخــصــوم،  مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي قــ
ــتـــحـــال صفة  كـــتـــزويـــر لـــوائـــح االقــــتــــراع وانـ
ــــى خـــرق  مـــنـــدوبـــي الئــحــتــهــم بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــة الــتــصــويــت. وفـــي هـــذا اإلطــــار تجدر  ســرّي
ــتـــداول بــالــعــديــد من  ــّم الـ ــارة إلـــى أنـــه تـ ــ اإلشـ
التمّكن  الرشى االنتخابية من دون  حــاالت 
»بيروت   

ّ
أن العلم  مــع  أي منها،  توثيق  مــن 

ــي لــتــكــلــفــة  ــالــ ــان املــ ــيـ ــبـ مـــديـــنـــتـــي« نـــشـــرت الـ
يبلغ سوى  لــم  والـــذي  االنتخابية  حملتها 
ــشــكــل رواتــــب ومــنــشــورات 

ُ
96 ألـــف دوالر، ت

واالتصاالت  والنقليات  املكاتب  وإيــجــارات 
وكــــل املـــصـــاريـــف األخــــــرى. وهــــو مـــا ُيعتبر 

مبلغًا زهــيــدًا مــقــارنــة بــمــا تــدفــعــه األحـــزاب 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة فـــي مــنــاســبــات 

مماثلة.
أما في البقاع، فكانت املفاجأة أيضًا من بلدة 
مع سورية(  الشرقية  الــحــدود  )على  عرسال 
والـــتـــي لــطــاملــا كـــانـــت مـــهـــّددة أمــنــيــًا وتــعــمــل 
قـــوى فـــي 8 آذار وفـــي مــقــّدمــتــهــا حـــزب الــلــه، 
»املجموعات  سيطرة  تحت  تصويرها  على 
 نسبة االقتراع في عرسال، 

ّ
اإلرهابية«. إال أن

ــال  ــفـ ــلـــى إقـ ــر مــــن ثــــــاث ســــاعــــات عـ ــثــ ــل أكــ ــبـ قـ
صناديق االقتراع قاربت األربعن في املائة، 
وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بمعّدل نسب 
 
ّ
االقتراع في البقاع وبعلبك. وهو ما يعني أن

»اإلرهاب« اتهام  تصوير عرسال كحاضنة لـ
ســيــاســي كـــان يـــراد مــن خــالــه الــضــغــط على 
الــبــلــدة وأهــلــهــا إلجــبــارهــا عــلــى التخلي عن 
احتضانها عشرات آالف النازحن السورين.

ومـــــن الـــبـــقـــاع أيــــضــــًا، كــــانــــت زحــــلــــة املــحــطــة 
ــــدد مــن  ــّجـــل عـ االنـــتـــخـــابـــيـــة األبــــــــرز، حـــيـــث سـ
تــّمــت معالجتها  والــتــي  الطفيفة  اإلشــكــاالت 
من القوى األمنية وسط معلومات باستخدام 
املــال االنتخابي في املدينة وجوارها لحسم 
املــعــركــة مــن أطــرافــهــا الــثــاثــة: الــنــائــب نقوال 
فـــتـــوش، تــحــالــف األحــــــزاب املــســيــحــيــة )عـــون 
ــة الـــنـــائـــب الـــراحـــل  ــ الــــقــــوات الــكــتــائــب( وزوجــ
إلياس سكاف، ميريام. كما كان الفتًا تعامل 
حــــزب الـــلـــه بــأريــحــيــة فـــي انــتــخــابــات قــضــاء 
بعلبك والهرمل على الرغم من وجود لوائح 
مــدنــيــة وأخــــــرى عــائــلــيــة نــافــســتــه حــتــى في 
تجربة  مــن  قريبة  تجربة  فــي  بعلبك  مدينة 

»بيروت مدينتي«.

عــمــلــيــة تــرحــيــل تـــرعـــاهـــا الــســلــطــات املــحــلــيــة 
ــة، ســــارع الــرئــيــس  ــ لــلــمــديــنــة. وعــلــى إثـــر األزمـ
ــــى عــقــد  ــادي إلـ ــ الــيــمــنــي عـــبـــدربـــه مـــنـــصـــور هــ
ــقــــاومــــة« فـــي مقر  ــيـــادات مـــن »املــ ــقـ اجـــتـــمـــاع بـ
إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وأطلق 
تــصــريــحــات تــحــذر فيها »مـــن بـــذور الشتات 
والــتــفــرقــة واملــنــاطــقــيــة املــقــيــتــة الــتــي يــحــاول 
البعض زرعها خدمة ألجندة مكشوفة تخدم 
ــقـــام االول مــلــيــشــيــا الــحــوثــي وصــالــح  فـــي املـ
االنــقــابــيــة«، عــلــى حــد قــولــه. وقـــال هـــادي إن 
املـــمـــارســـات الــفــرديــة لــتــرحــيــل املــواطــنــن من 
كانت  »فتعز  مرفوضة،  غيرها  أو  تعز  أبــنــاء 
وستظل العمق لعدن، فهي منا وإلينا وكذلك 
كــــل مـــحـــافـــظـــات الـــــوطـــــن«. كـــمـــا دعـــــا رئــيــس 

أذى  من  بهم  لحق  عما  واملواطنن  للعاملن 
من خال عمليات ترحيلهم من محافظة عدن، 
داعيًا من كان سببًا في ترحيلهم إلى تقديم 
ــتـــذار، والــعــمــل عــلــى ســرعــة عــودتــهــم إلــى  االعـ

أعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الحكومة، وزير 
الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي املفاوض 
في مشاورات الكويت، عبدامللك املخافي، أن 
»مـــا حـــدث فــي عـــدن بــحــق أبــنــاء تــعــز جريمة 
وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام 
بــهــا«، مــؤكــدًا أنــه تــواصــل مــع هــادي ورئيس 
»وضع حد ملا  الحكومة أحمد عبيد بن دغر لـ

يخدم قوى الدمار«.
وواجـــهـــت عملية الــتــرحــيــل حــمــلــة انــتــقــادات 
وتــحــذيــرات مــن هـــذه الــخــطــوة الــتــي ُوصــفــت 
بــأنــهــا »عــنــصــريــة« مـــن قــبــل الــبــعــض وســط 
تحذيرات مما قد تؤول إليه األوضاع في عدن، 
بعدما أصبحت عمليًا تحت قيادة كانت من 
املحافظ  وتــحــديــدًا  الجنوبي،  الــحــراك  صلب 
الزبيدي، ومدير األمــن شال علي  عيدروس 
شائع، وكاهما من الرموز القيادية للحراك 
فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع. ومــنــذ أشــهــر يــواجــه 
كبيرة  صعوبة  الشمالية  املــحــافــظــات  أبــنــاء 
في الوصول إلى املحافظات الجنوبية جراء 
بعض املمارسات من املحسوبن على الحراك 
الــجــنــوبــي. ويــتــرقــب الــيــمــنــيــون مـــا ســتــؤول 
إذا ما استتبعت  إليه األوضـــاع، وخصوصًا 
لتلك  حــدًا  يضع  حكوميًا  تحركًا  الــتــطــورات 
املمارسات أو يكون مقدمة لتفاقم األزمة بن 
الجنوبية  القيادات  الشرعية وبن  الحكومة 

املسيطرة على أرض الواقع.

بغداد تحت 
حكم المليشيات

»رؤية 
 »2030

السعودية

الفصائل التي تتبارى على تقاسم النفوذ في 
أحياء ومناطق بغداد.

وحـــتـــى ســـاعـــات مـــا بــعــد ظــهــر أمــــس األحــــد، 
كــــان االنـــتـــشـــار األبــــــرز فـــي بـــغـــداد ملــلــيــشــيــات 
»حزب الله العراق« و»سرايا السام« و»بدر« 
و»جيش املختار« و»الخراساني« و»لواء أبو 
الفضل العباس« و»عصائب أهل الحق«، وهي 
تــوزعــت فــي انــتــشــارهــا عــلــى مــنــاطــق الــكــرادة 
ــة وبــــغــــداد الـــجـــديـــدة  ــيـ ــارثـ ــة والـــحـ ــادريــ ــجــ والــ
والـــصـــدر والــشــعــلــة والــكــاظــمــيــة وأجــــــزاء من 
الدولي  املنصور وطريق مطار بغداد  منطقة 
ومنطقة زيونة وشارع فلسطن. وشهدت هذه 
املليشيات  تلك  بن  احتكاك  عمليات  املناطق 
انتهت أغلبها بسام باستثناء اشتباك أوقع 
ثاثة جرحى من مليشيا »الخراساني« التي 
أســســهــا الــعــمــيــد فــي الــحــرس الـــثـــوري حميد 
تــقــوي قــبــل مــقــتــلــه قـــرب تــكــريــت مــطــلــع الــعــام 
2015، و»سرايا السام« التي يتزعمها مقتدى 

ــــذي أطـــلـــق الــتــدخــل الــعــســكــري في  الــعــربــي الـ
بالتصعيد  الــســعــوديــة  قـــامـــت  كـــذلـــك  الــيــمــن. 
ــع عـــاقـــتـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــد إيـــــــــــــران، وقـ ــ ــاســــي ضــ ــيــ ــســ الــ
الدبلوماسية معها، ومحاولة عزلها إقليميًا. 
ــــت الـــســـعـــوديـــة دعـــمـــهـــا لــلــمــعــارضــة  ــلـ ــ وواصـ
سياسيًا   

ً
تكتا رعــت  كما  املسلحة.  الــســوريــة 

سوريًا واضحًا، يتولى املفاوضات السياسية، 
 بالهيئة العليا للمفاوضات. كذلك بدأت 

ً
ممثا

السعودية تنشط سياسيًا في امللف العراقي، 
وأعادت فتح سفارتها في بغداد، التي أغلقت 

منذ عام 1990.
ــيــــاق، لــــم تــتــحــقــق تــرجــيــحــات  فــــي هـــــذا الــــســ
توقعوا  والذين  السياسين،  املحللن  بعض 
الرئيس  نــظــام  عــن  الــســعــوديــة ستتخلى  أن 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي بــدايــات 
2015، لكن مقاربة السعودية للملف املصري، 
ســـيـــاســـيـــًا، اخـــتـــلـــفـــت. فـــقـــد عـــمـــدت الـــريـــاض 
املنطقة، من  فــي  بــنــاء تحالفاتها  إعـــادة  إلــى 
خــــال تــهــمــيــش املــســألــة املــصــريــة كـــكـــل. فقد 
مواقف  كبير،  حــد  إلــى  السعودية،  تجاهلت 

عثمان المختار

ــكــــومــــة نـــاقـــصـــة  بـــــرملـــــان مـــعـــطـــل وحــ
بالعاصمة  وفــوضــى ســاح تعصف 
ــغــــداد مـــنـــذ أيـــــــام، وســـط  الـــعـــراقـــيـــة بــ
معارك محتدمة منذ ما يزيد عن أسبوع في 
شمال وغــرب الــبــاد، وســط مــخــاوف حقيقية 
لـــدى ســكــان بـــغـــداد ملـــا ســـيـــؤول إلــيــه الــوضــع 
الـــحـــالـــي، تــرجــمــتــهــا طـــوابـــيـــر االنـــتـــظـــار عند 
مكاتب السفر برًا وجوًا، وحمى بيع املمتلكات 

والتهيؤ ملا هو أسوء.
ــدا االنـــتـــشـــار املــســلــح ملــلــيــشــيــات  ــك بــ خــــال ذلــ
ــًا فــي  ــائـــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« واضــــحــ وفـــصـ
مـــنـــاطـــق بــــغــــداد، وخـــصـــوصـــًا تـــلـــك الــحــيــويــة 
والــــقــــريــــبــــة مـــــن املـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء، وهــــي 
اصطدمت في ما بينها ثاث مرات خال األيام 
الخمسة املاضية، كان دور الشرطة والجيش 
الوحيد فيها هو الوساطة والتهدئة بن تلك 

بدر الراشد

ــل نـــحـــو  ــ ــبـ ــ ــت الــــــســــــعــــــوديــــــة، قـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
التي  »رؤيــــة 2030«،  عــن  أســبــوعــن، 
تــضــمــنــت خــطــط تــغــيــيــر اقــتــصــاديــة 
بالدرجة األولــى، تهدف إلى الحد من »إدمــان 
السعودية على النفط«، وإلى »تنويع مصادر 
الــدخــل«، بحسب ولــي ولــي العهد السعودي، 
وزير الدفاع، األمير محمد بن سلمان، والذي 
الــذي يقف وراء هذا املشروع، من  يعد الرجل 
خـــال تــرؤســه مجلس الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة 
والتنمية. كما قامت السعودية، أول من أمس 
تفصيات  عــلــى  للعمل  بالتمهيد  )الــســبــت(، 
الهيكلية  الــتــغــيــيــرات  خـــال  مــن   ،2030 رؤيــــة 
فــي الــحــكــومــة، والــتــي تــعــد األكــبــر مــن نوعها 
فــي املــمــلــكــة. وشــمــلــت هـــذه الــتــغــيــيــرات إعـــادة 
هيكلة بعض الوزارات، ودمج وإلغاء بعضها، 
الـــوزراء، وتعين  باإلضافة إلى تغيير بعض 
امللكي، وبعض  الديوان  مستشارين جدد في 
الوزارات والهيئات الحكومية.  وكان أبرز هذه 
وزارة  مسمى  تغيير  الحكومية،  التغييرات 
الــبــتــرول والـــثـــروة املــعــدنــيــة، وإعــفــاء وزيــرهــا 
املــخــضــرم، عــلــي الــنــعــيــمــي، وتــســمــيــة الــــوزارة 
املعدنية«،  والثروة  والصناعة  الطاقة  »وزارة 
وتعين خــالــد الــفــالــح، أحــد أهــم رجـــال شركة 
الــــــوزارة بعدما  الــنــفــطــيــة، عــلــى رأس  أرامـــكـــو 

تولى وزارة الصحة لقرابة السنة. 
فـــي املـــجـــمـــل، جـــــاءت رؤيـــــة 2030 خــالــيــة من 
السياسة، لكنها تضمنت إشارات إلى تغّيرات 
في  تجاهلها،  للسعودية  يمكن  ال  اجتماعية 
حــال أرادت إنــجــاح رؤيــتــهــا. غــيــاب السياسة 
عن رؤيــة 2030 ال يعني عدم وجــود تداعيات 
سياسية لها، داخلية وخارجية. لكن األهم في 
، سياسيًا، 

ً
هــذا الــســيــاق، قـــراءة مــا تغير فــعــا

في السعودية، منذ 2015، والذي شمل تحواًل 
واضـــحـــًا فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وتــغــيــرًا 
فـــي الــتــعــاطــي اإلعــــامــــي لـــقـــادة املــمــلــكــة، مع 
السياسية  الجوانب  فاعلن جــدد في  صعود 

واإلعامية، بشكل غير معتاد.
ُكــتــب الــكــثــيــر عــن الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة التي 
ــة، مـــنـــذ اعــــتــــاء الــعــاهــل  ــعـــوديـ شــهــدتــهــا الـــسـ
السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز، سدة 
التغيير  بــدايــات 2015. تمثل هــذا  فــي  الحكم، 
العسكرية،  قدراتها  السعودية  استخدام  في 
التحالف  إقليميًا، كما فعلت من خال قيادة 

الـــصـــدر. وتــســعــى وزارتـــــا الــداخــلــيــة والـــدفـــاع 
ــــى تـــــــدارك املــــوقــــف، إذ دخــلــت  الـــعـــراقـــيـــتـــان إلـ
بــمــفــاوضــات مــع تــلــك املــلــيــشــيــات لانسحاب 
ــوارع الـــعـــاصـــمـــة، خـــصـــوصـــًا املــنــاطــق  ــ ــ مــــن شـ
للبعثات  واسعة  حركة  تشهد  التي  الحيوية 
الدولية واملنظمات األممية وغيرها. إال أن أيًا 
من تلك الجهود لم تسفر عن حل لسحب تلك 
انــتــشــارهــا بعد  الــشــوارع بعد  مــن  املليشيات 

يوم واحد من حادثة اقتحام البرملان.
ــتـــوى  وكــــشــــف مـــــســـــؤول عـــــراقـــــي رفــــيــــع املـــسـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــي الــــجــــديــــد«، أن رئـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي »يــســعــى مـــن خــــال وســطــاء 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وديــنــيــة إلقـــنـــاع تلك 
العاصمة  شــوارع  من  باالنسحاب  املليشيات 
والــتــوّجــه بــــداًل عــن ذلـــك إلـــى ســاحــات الــقــتــال 
ملواجهة تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(«، 
رهنت  املليشيات  فصائل  »بعض  أن  مضيفًا 
ما  ذلــك وهــو  إيـــران على  بموافقة  انسحابها 
بر إشــارة من طهران لواشنطن واألحــزاب 

ُ
اعت

الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة املــعــارضــة لــهــا بــمــقــدار 
قوتها على تحريك الوضع في الباد«.

الــعــبــادي للمرة الثالثة  خــال ذلــك كله أخــفــق 
فــي عقد جلسة رسمية ملجلس  الــتــوالــي  على 
الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. 
املــقــرر عــقــد جلسة للحكومة أمــس  وكــــان مــن 

معها،  التحالف  للرياض  يمكن  التي  الـــدول 
الرئيس  مــن  العالقة،  املنطقة  ملفات  ملقاربة 
بأخرى،  أو  اململكة، بصورة  ورعــت  املصري. 
تسويات سياسية، بن هذه الدول، للوصول 
إلـــى أهــــداف أكــبــر فــي مــواجــهــة إيــــران وعلى 
الــصــعــيــديــن الـــســـوري والــيــمــنــي. ضــمــن هــذا 

بــحــضــور خــمــســة وزراء جــــدد صــــّوت عليهم 
البرملان في جلسته الثاثاء قبل املاضي، وفقًا 
لــلــمــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة ســعــد الــحــديــثــي، 
الـــبـــرملـــان  حـــال دون تــأديــتــهــم  إال أن اقــتــحــام 
الــقــَســم الــدســتــوري وهـــو مــا أثـــار اعــتــراضــات 
مــــن الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة حـــتـــى تــلــك 
ــات الـــعـــبـــادي. وقــــال مــصــدر  ــدة إلصـــاحـ ــؤيـ املـ
»العربي الجديد«، إن »سبب  حكومي عراقي، لـ
النصاب  اكتمال  عــدم  هــو  الجلسة  عقد  تعذر 
القانوني«، موضحًا أن »عدم حضور الوزراء 
 عن الوزراء األكراد 

ً
املقالن واملستقيلن فضا

 بــنــصــاب الــجــلــســة لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
ّ

أخـــــل
التوالي«. من جهته، أكد املستشار القانوني في 
الـــوزراء، محمد عدنان  العامة ملجلس  األمانة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــنــظــام  الـــشـــمـــري، لــــ
الداخلي ملجلس الوزراء يفرض النصف زائدًا 
واحــدًا كنصاب قانوني ألية جلسة، لكن بعد 
الــتــصــويــت عــلــى إقــالــة ســتــة وزراء فــي جلسة 
البرملان وهم وزراء التعليم العالي والخارجية 
واملوارد املائية والعمل والشؤون االجتماعية 
النفط  وبــغــيــاب وزراء  والــكــهــربــاء،  والــصــحــة 
واملـــالـــيـــة والــثــقــافــة بــعــد تــقــديــم اســتــقــاالتــهــم، 
ــار من  ــمــ ــري الــصــنــاعــة واإلعــ ــ وانـــســـحـــاب وزيــ
الحكومة إثر قرار زعيم التيار مقتدى الصدر 
وعـــدم تــرديــد الـــــوزراء الــجــدد الخمسة الــذيــن 
جعل  الدستوري،  للقسم  عليهم  املصادقة  تم 

مجلس الوزراء ناقصًا با نصاب«.
ولــم يكن الــبــرملــان أفــضــل حـــااًل مــن الحكومة، 
الجبوري  رئيسه سليم  مــحــاوالت  تستمر  إذ 
لجمع الكتل السياسية وإقناعها بالعودة إلى 
املنطقة الخضراء وااللتئام تحت قبة البرملان 
مرة أخرى. وعقد الجبوري سلسلة اجتماعات 
إلى كردستان محاواًل  انتقاله  في بغداد قبل 
إقــنــاع الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي بــالــعــودة إلــى 
بـــغـــداد واملـــشـــاركـــة فـــي جــلــســة الـــبـــرملـــان الــتــي 

يسعى لعقدها األسبوع املقبل.
ــــدره مــكــتــب الـــجـــبـــوري، فــإن  ووفـــقـــًا لــبــيــان أصـ
ــاءات مــع  ــقــ ــلــ ــبــــرملــــان ســـيـــواصـــل الــ ــيــــس الــ »رئــ
األطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة لـــعـــقـــد جـــلـــســـة شــامــلــة 
البيان  أقــرب وقــت ممكن«. وأكــد  فــي  للبرملان 
الـــذي صـــدر أمـــس األحـــد »الــحــرص عــلــى بناء 
رؤيـــــة مــــوّحــــدة قــائــمــة عــلــى أســـــاس الــتــفــاهــم 
جلسة  أليــة  »نريد  بالقول:  متابعًا  املشترك«، 
أحــدًا،  تستثني  ال  تــكــون شاملة  أن  للمجلس 
وال يمكن تغييب أي طــرف عنها وسنواصل 
تحقيق  األطــــراف ألجــل  مــع مختلف  اتنا  لقاء
ــد رئــيــس  ــوّعـ ــة«. وفــيــمــا يــســتــمــر تـ ــايـ ــغـ تــلــك الـ
الوزراء ملقتحمي البرملان بالقضاء والقصاص 
مــنــهــم، حـــذر املــعــاون الــجــهــادي لــزعــيــم التيار 
الصدري الحاج أبو دعاء العيساوي، في بيان 
له، من املساس باملتظاهرين أو أنصار الصدر، 
التيار سيواجه ذلك  أن  مؤكدًا في بيان أمس 
بالطرق املشروعة. وخال ذلك يستمر وجود 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران 
وتعليق عمل كتلته، وسط أنباء متضاربة عن 
وجـــود ضــغــوط إيــرانــيــة إلجــبــار الــصــدر على 
االنصياع لخارطة طريق تضمن عدم انهيار 
التحالف  كــل شــيء  والــبــرملــان وقبل  الحكومة 

الوطني الحاكم في الباد.
ــالـــف  ــتـــحـ ــي الـ ــ ــه، قـــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الــعــربــي الجديد«  لـــ الــكــردســتــانــي حمة أمــن 
ــراد لــلــبــرملــان مـــرهـــون بــتــوفــر  ــ ــ ــودة األكـ ــ إن »عــ
األمن واالعتذار من الصدر على ضرب اتباعه 
هي  »املليشيات  أن  معتبرًا  األكــــراد«،  لنوابنا 
مـــن تــحــكــم بـــغـــداد الـــيـــوم ولـــيـــس الــجــيــش أو 
أمام  »غير مؤثرين  بـ إياهم  الشرطة«، واصفًا 

سلطة املليشيات املدعومة من إيران«.
على الصعيد ذاته، أكدت مصادر في تحالف 
ــالـــكـــي،  »دولــــــــة الــــقــــانــــون« بـــزعـــامـــة نـــــــوري املـ
ــّدم صــــبــــاح الــــيــــوم االثـــنـــن  ــقــ ــ ــُي أن األخــــيــــر ســ
الجلسة  بصحة  االتــحــاديــة  للمحكمة  طعنًا 
املــنــعــقــدة الــثــاثــاء قــبــل املــاضــي والــتــي جــرى 
مــن  وزراء  خـــمـــســـة  عـــلـــى  الـــتـــصـــويـــت  فـــيـــهـــا 
ووفقًا  الــجــديــدة.  الحكومية  التشكيلة  وزراء 
للمصادر، فإن وصول الطعن للمحكمة يعني 
اســتــمــرار شــلــل مجلس الـــــوزراء وهـــي خطوة 
مــوجــهــة ضـــد الــعــبــادي شــخــصــيــًا مـــن غريمه 

نوري املالكي. 

ــيــــاق، انـــعـــكـــســـت الــــعــــاقــــات الـــســـعـــوديـــة  الــــســ
اإلمــاراتــيــة  الــعــاقــات  على  إيجابيًا  القطرية 
الـــقـــطـــريـــة. كــمــا أدى تـــقـــارب الـــســـعـــوديـــة مع 
ــا بــــن أبــوظــبــي  تـــركـــيـــا إلـــــى رأب الــــصــــدع مــ
وأنقرة، بطريقة يبدو أن هذه الدول تجاوزت 
تــداعــيــات 30 يــونــيــو/حــزيــران 2013، وبــدأت 
تتعاون بصورة أو بأخرى، ملقاربة التدخات 
ــار اإلرهــــــاب،  اإليـــرانـــيـــة فـــي املــنــطــقــة، وأخــــطــ

ومواجهة النظام السوري.
ــانــــت املـــــــرة األولــــــــى تـــاريـــخـــيـــًا، الــتــي  ــا كــ ــمــ ربــ
االقتصادية  السياسات  فيها مخطط  يصبح 
والتنموية السعودية، بارزًا وظاهرًا إعاميًا، 
العهد، األمير محمد بن  كما يفعل ولــي ولــي 
ســلــمــان. وهـــو مــّهــد لــرؤيــتــه، دولــيــًا ومحليًا، 
مــــن خـــــال حــمــلــة إعـــامـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق. 
شملت الحملة حــوارات مطولة مع مجلة »ذا 
إيكونوميست«، وشبكة بلومبيرغ، باإلضافة 
إلى حوار متلفز، هو األول من نوعه ملحمد بن 
سلمان، مع قناة العربية، مواكبًا إطاق رؤية 

السعودية 2030.
ــتــــوجــــه اإلعـــــامـــــي غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  هــــــذا الــ
السعودية، ترافق مع لقاءات إعامية محلية، 
االقتصادية  الــشــؤون  رئيس مجلس  أجــراهــا 
الناشطن  من  متنوعة  شرائح  مع  والتنمية، 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام فـــي الــســعــوديــة، ومــشــاهــيــر 
ــدم،  ــ ــــي كــــــرة قـ ــبـ ــ ــل مــــيــــديــــا«، والعـ ــيــ »ســــوشــ ـــ الــ
هي  إعامية  في حملة  وإعامين،  وممثلن، 
ــبـــر مـــن نــوعــهــا الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مــســؤول  األكـ

سعودي بهذا املستوى. 
شملت  بل  بالكامل،  دعائية  اللقاءات  تكن  لم 
تـــصـــريـــحـــات مـــثـــيـــرة ونــــــاقــــــدة. كـــمـــا شــمــلــت 
تـــصـــريـــحـــات ولـــــي ولـــــي الـــعـــهـــد اإلشـــكـــالـــيـــة، 
تأكيده لشبكة بلومبيرغ أن السعودية كانت 
على وشــك اإلفــاس في 2017، لــوال سياسات 

اإلنفاق التي ساهم في وضعها في 2015.
في مـــوازاة ذلــك، كــان العاهل السعودي، امللك 
سلمان بن عبد العزيز، قد حسم مسألة توريث 
الحكم للجيل الثاني من األسرة املالكة، وذلك 
للعهد،  وليا  نايف،  بن  األمير محمد  بتعين 
العهد.  لولي  واألمير محمد بن سلمان، وليًا 
وبـــهـــذا تـــجـــاوزت الــســعــوديــة تـــوريـــث الــحــكــم 
العزيز بن عبد  أبناء امللك املؤسس، عبد  بن 
الرحمن، األمر الذي سارت عليه منذ ما قارب 
ــذا الــصــعــود لــفــاعــلــن جــدد  الــســبــعــة عــقــود. هـ
فــي الــســيــاســة الــســعــوديــة كــكــل، شــمــل صعود 

أشخاص آخرين من خارج األسرة املالكة.
األميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كتبت 
فـــي 23 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عن 
»األربـــعـــة الــكــبــار فـــي الــحــكــومــة الــســعــوديــة«. 
القائمة التي شملت باإلضافة إلى امللك وولي 
ــَر الــخــارجــيــة،  ــ ــي الــعــهــد، وزيـ الــعــهــد وولــــي ولـ
عادل الجبير، الذي قاد دبلوماسية سعودية 
نــشــطــة، وأصـــبـــح يــعــقــد مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة 
مباشرة  بــصــورة  تعكس  يــومــي،  بشكل شبه 
ــة،  ــعـــوديـ ــسـ ــة الــــخــــارجــــيــــة الـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــاط الـ نــــشــ
الجبير  عــادل  بعد 2015. صعود  وحيويتها، 
فـــي الــســيــاســة الــســعــوديــة، جـــاء مــتــزامــنــًا مع 
صـــعـــود الــعــمــيــد أحـــمـــد عـــســـيـــري، املــســتــشــار 
التحالف  الــدفــاع، واملــتــحــدث باسم  فــي وزارة 

العربي في اليمن.
لــــم يـــكـــتـــِف عـــســـيـــري بــــاألحــــاديــــث الــعــســكــريــة 
التفصيلية، كما كان يفعل في بدايات عمليات 
عاصفة الــحــزم فــي الــيــمــن. فقد أصــبــح وجهًا 
بعد  سيما  وال  وسياسيًا،  عسكريًا،  إعاميًا، 
التي تتعلق باالقتراح السعودي  تصريحاته 
ــــى ســــوريــــة، ملــحــاربــة  ــة إلـ ــريـ ــوات بـ ــ إلرســـــــال قــ
ــيـــة »داعــــــــش«، تحت  ــة اإلســـامـ تــنــظــيــم الــــدولــ
الواليات  الــذي تقوده  الدولي  التحالف  مظلة 
الــتــنــظــيــم في  املـــتـــحـــددة مــنــذ 2014 ملـــحـــاربـــة 

سورية والعراق.

أكدت السلطات المحلية أن هذه الحملة تطاول كل المخالفين )صالح العبيدي/فرانس برس(

تولى بن سلمان التخطيط والترويج لـ»رؤية 2030« )فايز نورالدين/فرانس برس(

)Getty/احتكاكات بين المليشيات المنتشرة في بغداد )سكوت بيترسون

يستمر تعّطل 
الحكومة والبرلمان 

في العراق، مع 
فشل رئيس الوزراء 

حيدر العبادي 
في عقد جلسة 
لحكومته، فيما 

تنتشر مليشيات 
الحشد الشعبي في 
شوارع بغداد وسط 

تسجيل احتكاكات 
بين فصائلها 

نتيجة التنافس 
على النفوذ. أما 

الوساطات إلقناعها 
باالنسحاب فبال 

جدوى

من  الرغم  على   ،»2030 »رؤيــة  عن  أخيرًا،  السعودية،  إعالن  يكن  لم 
سياسية  لتحوالت  تتويج  سوى  االقتصادي،  الجانب  على  تركيزها 

شهدتها المملكة منذ عام 2015، وترافقت مع تحوالت إعالمية
القضيةالحدث

تنافس على النفوذ بين فصائل 
الحشد... وأزمة الحكومة بال حل

تغييرات اقتصادية مّهدت 
لها تحوالت سياسية

الحدثتقرير

الدفاع عن 
العاصمة

ذكر بيان لوزارة الدفاع 
العراقيّة، أمس األحد، 

أنه تّم فتح باب التطّوع 
ألهالي بغداد، للدفاع عن 
العاصمة، في ظّل استمرار 

أعمال العنف. 
وأشار البيان إلى أنّه »تم 
تطويع نحو 1500 من 

أبناء العشائر، في مناطق 
الرضوانية والبومفرج 

والعزاويين وعرب جبور 
وكراد زوبع«.

المالكي سُيقّدم طعنًا 
بصحة جلسة التصويت 

على 5 وزراء

صعود الجبير في 
الخارجية تزامن مع صعود 

عسيري في الدفاع

العبادي يسعى من 
خالل وسطاء إلقناع 
المليشيات باالنسحاب

حذر هادي من 
بذور الشتات والتفرقة 

والمناطقية المقيتة

اضطر زعماء 
السلطة للتدّخل ودعوة 

الناخبين للتصويت

عمدت الرياض إلى 
إعادة بناء تحالفاتها 

في المنطقة

تواجه السلطات الشرعية 
في اليمن أزمة جديدة، 

مع ترحيل مواطنين 
شماليين من عدن، األمر 

الذي أثار ردود فعل 
رافضة من الرئيس اليمني 

وعدد من المسؤولين

مرّت الجولة األولى من 
االنتخابات البلدية امس  

بهدوء، فيما كان الفتًا 
قدرة الحمالت المدنية 

على مواجهة األحزاب، 
وخصوصًا في بيروت
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  شرق
      غرب

120 خرقًا للهدنة اليمنية 
منذ 11 إبريل

ــة  ــاومــ ــقــ ــتــــحــــدث بــــاســــم »املــ أعــــلــــن املــ
الــشــعــبــيــة« فــــي صـــنـــعـــاء، عـــبـــد الــلــه 
أن »مـــســـلـــحـــي جــمــاعــة  الـــشـــنـــدقـــي، 
الـــحـــوثـــي وقــــــوات الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
املخلوع علي عبد الله صالح، نفذوا 
ــهـــدنـــة شـــرقـــي  ــلـ لـ خــــــرق  حــــالــــة   120
العاصمة صنعاء منذ بدء سريانها« 
ــــي 11 إبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان املــــاضــــي.  فـ
وأضاف أن هذه الخروق »تمثلت في 
للهجوم  قصف مدفعي، ومــحــاوالت 
عــلــى مــواقــع الــجــيــش واملــقــاومــة في 

مناطق عدة بمديرية نهم«.
)األناضول(

مقتل ثاني جندي 
أميركي في العراق 

خالل أسبوع
أعــــلــــنــــت قــــــــــوات املــــــهــــــام املـــشـــتـــركـــة 
الــعــراق، أمس  للتحالف الــدولــي فــي 
متأثرًا  أميركي  جندي  مقتل  األحــد، 
ــا فـــــي مــهــمــة  ــهــ ــعـــــرض لــ ــ بــــإصــــابــــة تـ
وصـــفـــتـــهـــا بــــ«غـــيـــر قـــتـــالـــيـــة«. فــيــمــا 
كــشــفــت مـــصـــادر عــراقــيــة لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن »الـــجـــنـــدي األمـــيـــركـــي 
ــان قـــد أصـــيـــب فـــي الــثــالــث  الــقــتــيــل كــ
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بــقــذيــفــة خـــال 
ــال  ــمــ مـــــــعـــــــارك قــــــــــرب تـــــــل ســـــقـــــف شــ
ــفــــرت عــــن مــقــتــل  ــرق املــــوصــــل، أســ ــ شـ
جــنــدي وإصــابــة اثــنــن. والــجــنــديــان 
الفرقة  القتيان هما من  األميركيان 
العراق  وصلت  التي  األميركية   101

الشهر املاضي.
)العربي الجديد(

تحذيرات من خروج 
بريطانيا من االتحاد 

األوروبي
قال مسؤوالن سابقان في املخابرات 
البريطانية إن تصويت البريطانين 
بــاالنــســحــاب مــن االتــحــاد األوروبــــي 
أكثر  الــبــاد  قــد يجعل  املقبل  الشهر 
وحــذر  املتشددين.  لهجمات  عرضة 
ــــذي تــقــاعــد  ــــورس الـ كـــل مـــن جــــون سـ
مــــن رئــــاســــة جــــهــــاز االســـتـــخـــبـــارات 
 ،2014 فــــي   )6 )إم.آي  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــذي كان يترأس  إيفانز  وجوناثان 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــداخــلــيــة )إم.

ســــنــــوات،  ثــــــاث  قـــبـــل  حـــتـــى   )5 آي 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  انــــســــحــــاب  مـــــن أن 
االتحاد األوروبي قد ُيضعف تبادل 
املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة مــع الــدول 

املجاورة لها.
)رويترز(

كوريا الشمالية  تتعهد 
بـ»ضبط  النفس نوويًا«

ــــل اإلعـــــــــام الـــرســـمـــيـــة  ــائـ ــ ذكـــــــرت وسـ
ــد،  ــا الــشــمــالــيــة أمــــس األحــ فـــي كـــوريـ
الــشــمــالــي كيم  ــكــــوري  الــ الـــزعـــيـــم  أن 
يــونــغ أون )الـــصـــورة( قـــال إن بــاده 
لــن تستخدم الــســاح الــنــووي مــا لم 
بأسلحة  سيادتها  اآلخـــرون  ينتهك 
نووية. ونقلت وكالة األنباء املركزية 
ــة عـــن كــيــم قـــولـــه فـــي تــقــريــر  ــكـــوريـ الـ
ملــؤتــمــر حـــزب الــعــمــال الــحــاكــم الــذي 
الـــجـــمـــعـــة، إن كـــوريـــا  يــــــوم  انـــطـــلـــق 
بالتزامها  بأمانة  »ستفي  الشمالية 
وستسعى  النووي  االنتشار  بحظر 
جاهدة من أجل نزع الساح النووي 

في العالم«.
)رويترز(

انتخابات تشريعية مبكرة 
في أستراليا 

دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة األســتــرالــيــة 
مــالــكــولــم تــرنــبــول، أمـــس األحــــد، إلــى 
يوليو/   2 فــي  تشريعية  انــتــخــابــات 
تـــمـــوز املـــقـــبـــل. وقـــــال تـــرنـــبـــول خــال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي كـــانـــبـــيـــرا إن 
وافــق على توصيتي  العام  »الحاكم 
ــبـــرملـــان  املـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــل مــجــلــســي الـ
اعـــتـــبـــارًا مـــن صـــبـــاح الـــغـــد والـــدعـــوة 
إلى انتخابات في 2 يوليو/ تموز«. 
أمــام األسترالين  وأضــاف »سيكون 
االخــتــيــار بــن الــحــفــاظ على خطتنا 
ــة لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو أو  ــاديــ ــتــــصــ االقــ

العودة إلى حكم حزب العمال«.
)فرانس برس(

عّمان ـ محمد الفضيالت

في 10 أبريل/نيسان 1957 أطاح امللك األردني 
ــن طـــــال رئـــيـــس وزرائــــــه  ــل الـــحـــســـن بــ ــ ــراحـ ــ الـ
أربــعــة أشهر  أقــل مــن  النابلسي بعد  سليمان 
برملانية  حــكــومــة  أول  بتشكيل  تكليفه  عــلــى 
الــحــيــاة السياسية األردنـــيـــة، بعد  فــي تــاريــخ 
أن حــصــل الــحــزب الــوطــنــي االشــتــراكــي الــذي 
النيابية.  األغلبية  النابلسي على  كان يرأسه 
الحكومة البرملانية التي شّكلها النابلسي لم 
تكن األولــى فقط، بل األخيرة أيضًا حتى هذا 
ل تجربة يتيمة ما زال يتحسر 

ّ
التاريخ، لتمث

وهم  اآلن،  حتى  األردنــيــون  القوميون  عليها 
ــــوم اإلطــــاحــــة بـــهـــا تـــظـــاهـــرات  الــــذيــــن قـــــــادوا يـ
غاضبة، لكنهم عجزوا، على الرغم من قوتهم 
عن  آنــــذاك،  الشعبي  وحــضــورهــم  التنظيمية 
ــعــــودة عـــن قـــــــراره، الـــذي  إجـــبـــار املـــلـــك عــلــى الــ
استمرت  التي  العرفية  األحــكــام  فــرض  أعقبه 
لة 

ّ
حتى مطلع تسعينيات القرن املاضي، معط

أمــام قيام  الفرص  السياسية وقاطعة  الحياة 
الحكومات البرملانية.

قبل  وحتى  النابلسي  بحكومة  اإلطاحة  منذ 
الحكومات  عــن  الحديث  انقطع  قليلة،  أعـــوام 
الــبــرملــانــيــة فـــي األردن، ولـــم يــكــن يـــرد ذكــرهــا 
سوى في سياق النبش في التاريخ السياسي 
دســتــوريــًا  فيها  املــلــك  يحتكر  الــتــي  للمملكة، 
الحكومة  رئيس  تعين  في  منفردة  صاحية 

وإقالته وقبول استقالته.
فــي الــعــام 2011 دفــعــت مــوجــة االحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا املــمــلــكــة لــلــمــطــالــبــة 
بإصاحات سياسية واقتصادية، بالحكومة 
الـــبـــرملـــانـــيـــة إلـــــى الــــواجــــهــــة مــــن جــــديــــد، حــن 
لــإصــاح،  لــلــداعــن  رئيسيًا  أصــبــحــت مطلبًا 

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــة الــحــكــومــة  ــ ســـــــدل الـــســـتـــار عـــلـــى أزمــ
ُ
أخــــيــــرًا أ

الــســودان، بإعان  االنتقالية في دولــة جنوب 
بــمــشــاركــة جميع  ــك  وذلــ ــام،  ــ أيـ قــبــل  تشكيلها 
حة بقيادة 

ّ
األطراف، بما فيهم املعارضة املسل

الحكومة  تشكيل  أن  الــعــلــم  مــع  مــشــار.  ــاك  ريــ
تــأخــر مــــرات عــــدة، بــعــد أن تـــجـــاوزت الــتــاريــخ 
الــســام الجنوبي  لــهــا، وفــقــًا التفاقية  املــحــّدد 
عت 

ّ
عة في أغسطس/آب املاضي. وقد وق

ّ
املوق

فــــي حــيــنــه املــــعــــارضــــة املـــســـلـــحـــة ومــجــمــوعــة 
ــــن الـــعـــام  ــرة« بـــقـــيـــادة األمــ ــشـ ــعـ »املــعــتــقــلــن الـ
»الحركة الشعبية« باقان أموم، مع الحكومة  لـ
الحرب  اتفاقية ســام، إلنــهــاء  فــي جوبا على 
ــتــــي انــــدلــــعــــت فــــي 15 ديــســمــبــر/ ــلــــيــــة الــ األهــ

الــتــشــكــيــلــة  وتـــضـــّمـــنـــت   .2013 األول  ــانــــون  كــ
فــي جوبا،  للسلطة   16 وزيـــرًا،   30 الحكومية، 
وعـــشـــرة ملــجــمــوعــة ريــــاك مـــشـــار، الــــذي وصــل 
إلــــى الــعــاصــمــة، بــعــد مـــخـــاض عــســيــر مــؤديــًا 
الجنوبي سلفاكير  للرئيس  أول  نائبًا  القسم 
مـــيـــارديـــت. كــمــا ُمــنــحــت حــقــيــبــتــان ملــجــمــوعــة 
ــا لــــألحــــزاب  ــلـــهـ ــثـ ــرة«، ومـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــلـــن الـ ــقـ ــتـ ــعـ »املـ

السياسية الجنوبية على كثرتها.
س املجتمع 

ّ
وبإعان الحكومة االنتقالية، تنف

الدولي الصعداء وسارع ملباركة الخطوة، على 
طًا بغية 

ّ
الرغم من تركه ساح العقوبات مسل

اتفاقية  على  للتوقيع  األطـــراف  مختلف  دفــع 
السام، التي تّمت بوساطة الهيئة الحكومية 
للتنمية في شرق أفريقيا »إيــغــاد«، وممثلن 
ــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة كــبــريــطــانــيــا،  ــن عـــــدد مــ عــ
 عن األمم 

ً
والواليات املتحدة، والنرويج، فضا

املتحدة.
مع ذلك، فقد ال تكفي هذه الخطوة لتطبيق كل 
بنود اتفاقية السام، إذ يرى بعض املراقبن 
في تشكيل الحكومة خطوة متقدمة في سبيل 
تطبيق االتفاقية، إال أنهم يعتبرون أن هناك 

ص 
ّ
الــذيــن طــالــبــوا بــتــعــديــات دســتــوريــة تقل

املــلــك ومــن بينها صاحياته في  صــاحــيــات 
صاحياته  لتصبح  الحكومة،  رئيس  تعين 
النيابية  األغــلــبــيــة  زعــيــم  بتكليف  مــحــصــورة 

بتشكيل حكومة برملانية.
قـــــاوم الـــنـــظـــام بـــقـــوة ذلــــك املـــطـــلـــب، مـــدركـــًا أن 
تحقيقه سيؤدي إلى وصول جماعة »اإلخوان 
املسلمن« األكثر تنظيمًا وتأثيرًا، إلى الحكم 
النيابية  األغلبية  قدرتها على حصد  نتيجة 
فــي أيـــة انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة. ولـــم تكتِف 
قيام  مطلب  بمقاومة  األردنــيــة  الحكم  دوائـــر 
الــحــكــومــات الــبــرملــانــيــة، بــل عملت الحــقــًا على 
املسلمن«  »اإلخــــوان  جماعة  على  التضييق 
نزع  إلــى  الداخلية وصـــواًل  وإذكـــاء خافاتها 
الشرعية القانونية عنها إلضعافها وتحجيم 
تأثيرها في الشارع األردني، وهو النهج ذاته 
مد ضد القومين في أعقاب اإلطاحة 

ُ
الذي اعت

بحكومة النابلسي.
غــيــر أن املــطــلــب الــشــعــبــي الـــــذي صـــدحـــت به 
حناجر الناشطن، عاد ليِرَد على لسان امللك 
عبدالله الثاني على اعتباره الطموح النهائي 
الستكمال  صاغها  الــتــي  اإلصــاحــيــة  لرؤيته 
أطلق  والتي  الباد،  في  الديمقراطي  التحّول 

عليها »خطة اإلصاح املتدرج«.
فــي خــطــاب الــعــرش الـــذي ألــقــاه املــلــك عبدالله 
في افتتاح الدورة غير العادية ملجلس النواب 
السابع عشر في 10 فبراير/شباط 2013، وبعد 
واالقتصادية،  السياسية  توجيهاته  قــّدم  أن 
قــال إن »مــا عرضناه من رؤى وخــارطــة عمل، 
ــبــات الــتــحــّول الــديــمــقــراطــي، وهــي 

ّ
هـــي مــتــطــل

قـــواعـــد لــنــهــج إصـــاحـــي، تــتــكــامــل فــيــه أدوار 
املــجــلــس الــنــيــابــي والـــحـــكـــومـــات الــبــرملــانــيــة، 

واملواطنن«. 
وتــحــّول كــام امللك بشكل تدريجي إلــى رؤيــة 
متكاملة، محددًا حزمة من القوانن التي يجب 
للوصول  كمقدمة  إقرارها بصورة إصاحية 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة، وهـــــي قــانــونــا 
ــزاب،  ــ ــة، وقــــانــــون األحــ ــزيـ الــبــلــديــات والـــامـــركـ
التي جرى  القوانن  االنتخاب، وهي  وقانون 
إقــــرارهــــا جــمــيــعــًا بــشــكــل مــتــتــابــع ومــتــبــاعــد، 
بتحقيقها  ابتهاج رسمي  إقــرارهــا  وصــاَحــب 

كافة متطلبات اإلصاح املنشود منها.
امللك، وفي بــادرة للداللة على جدية مساعيه 
إلقامة الحكومة البرملانية، شارك صاحياته 
الــدســتــوريــة فــي اخــتــيــار رئــيــس الحكومة مع 
مــجــلــس الـــنـــواب مــن خـــال مـــشـــاورات نيابية 
يــجــريــهــا أعــــضــــاء املـــجـــلـــس وكـــتـــلـــه الــنــيــابــيــة 

لحظة.  أي  في  بنسفها  تهدد  موقوتة،  قنابل 
ويعود السبب إلى انعدام الثقة بن الحكومة 
 خشية األخيرة من احتمال 

ّ
واملعارضة، في ظل

اتفاقية  أن  مــشــار. كما  ريـــاك  اغــتــيــال زعيمها 
السام، تركت بعض القضايا عالقة من دون 
حـــســـم، مـــن بــيــنــهــا قــضــيــة تــقــســيــم الـــواليـــات 

الجنوبية إلى 28 والية بداًل عن عشرة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه  وكــشــفــت مـــصـــادر لــــ
»عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم فــي الــجــنــوب، إال أن 
مجموعات ضغط داخل الكونغرس األميركي، 
يفرض  قانون  استصدار  باتت حريصة على 
حــظــر الــســاح، إضــافــة لــعــقــوبــات أخـــرى على 
ــــك لــلــحــّد مـــن حــالــة  الـــفـــرقـــاء الــجــنــوبــيــن، وذلـ
االقــتــتــال، مــن دون االلــتــفــات لــلــخــطــوات التي 
تّمت أخيرًا. وهي خطوة قد ينجح الكونغرس 
 رفـــض كـــل من 

ّ
ــل فـــي اتــخــاذهــا مــنــفــردًا، فـــي ظـ

روســـيـــا والـــصـــن تــمــريــر الـــقـــرار عــبــر مجلس 
األمن الدولي إذ تم إجهاضه أكثر من مرة«.

ــة فــي  ــيــ ــربــ ــغــ ــمــــت بــــعــــض الــــــــــدول الــ ــتــ وقـــــــد اهــ
الــســودان، وفي  التطورات األخيرة في جنوب 
هذا الصدد، عقدت لجنة فرعية بالكونغرس 
األميركي جلسة خاصة لتقييم عملية السام 
ــام. وتـــم االســتــمــاع خالها  الــجــنــوبــي، قــبــل أيــ
السودان  لدولتي  األميركي  املبعوث  إلفـــادات 
 عن 

ً
وجــنــوب الـــســـودان، دونـــالـــد بــــوث، فــضــا

املــلــك مــا لــبــث أن أثــيــرت املــعــوقــات أمــامــه قبل 
امللك  التي حددها  املوضوعية  إقــرار شروطه 
لة بحزمة القوانن اإلصاحية، 

ّ
أيضًا، واملتمث

وهــي املــعــوقــات الــتــي حركتها كما هــو معلن 
ــر الحكم  ــ مــشــاعــر الـــخـــوف الــتــي انــتــابــت دوائـ
ــن اآلثـــــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــحــق  مــ
بــاملــؤســســتــن الــعــســكــريــة واألمــنــيــة مــن خــال 
الزج بهما في خانة التجاذبات السياسية في 
حال قيام حكومة برملانية. وللتحايل على ما 
العام 2014 تعديل  جــري في 

ُ
أ بر معضلة، 

ُ
اعت

دستوري منح امللك حق التعين املنفرد لقائد 
الــعــام مــن دون  الجيش ومــديــر االستخبارات 
ــل الحكومة الــتــي كــانــت هــي مــن يتحّمل 

ّ
تــدخ

 ترشيح املعينن في تلك املواقع.
ً
ولو شكا

ــر فــي الــتــعــديــات الــدســتــوريــة التي  تــكــرر األمـ
أيـــام، وُمــنــح فيها امللك صاحيات  أقــرت قبل 
ــرد، فــُمــنــح إضــافــة  ــفـ ــنـ أوســـــع فـــي الــتــعــيــن املـ
االســتــخــبــارات،  الجيش ومــديــر  قــائــد  لتعين 

تــركــيــز االتــفــاقــيــة عــلــى تــقــاســم الــســلــطــة بن 
القيادات فقط. بالتالي ال يمّس األمر القاعدة، 
خصوصًا أن االتفاقية تجاهلت دور الشباب، 
ما يجعل عدم استيعابهم أو تمرير االتفاقية 
لــهــم، بمثابة إشــكــالــيــة كــبــيــرة«. وتــابــع: »كما 
بــن سلفاكير ومــشــار غير سوية،  العاقة  أن 
خصوصًا في حال ظهرت أية خافات جديدة، 
إلى  بالنظر  االتفاقية،  إلــى فشل  يقود  قــد  مــا 
التاريخ املرير بن الرجلن«. كذلك رأى بيونق 
 

ّ
فـــي مــســألــة إصــــاح األمــــن »مــعــضــلــة فـــي ظــل

عدم حسم االتفاقية ألهم تفاصيل الترتيبات 
ــعــــاب الـــجـــيـــش  ــيــ ــتــ ــنـــهـــا اســ ــيـ ــن بـ ــ األمـــــنـــــيـــــة، مــ
املــعــارض، وبـــأي عـــدد«. ورصـــد بيونق جملة 
من  االتفاقية،  تنفيذ  لضمان  التوصيات  مــن 
في  بأنه  الجنوبين،  الفرقاء  »تحذير  بينها: 
حالة عدم تنفيذ االتفاقية عبر آليات محددة، 

سيجعلهم يدفعون ثمنًا لذلك«.
عمليًا، تواجه عملية السام الجنوبي برفض 
من قبل شرائح في الجيش، من بينهم رئيس 
ــان الــجــيــش الــشــعــبــي بـــول مــلــونــق،  ــ هــيــئــة أركـ
الــذي عّبر عن ماحظاته حول االتفاقية. كما 
 
ً
أن سلفاكير أكد أكثر من مرة، أنه »ُحمل حما

للتوقيع على االتفاقية، وأن حكومته رصدت 
نحو 17 ماحظة على االتفاقية«.

ــقـــد ُووجــــهــــت  ــأن عـــــــودة مــــشــــار، فـ ــ ــا فــــي شــ ــ أمــ
ــادت أن تطيح  بــجــمــلــة مـــن الــعــراقــيــل، الــتــي كــ
مــرات،  أربــع  لنحو  عــودتــه  االتفاقية وتأجلت 
ما رأى فيه مراقبون »نتاجًا طبيعيًا للتنازع 
االتفاقية،  بشأن  الحكومة  فــي  نافذين  وســط 
سم 

ّ
تت أن  ُيتوقع  الــتــي  املرحلة  بشكل  وينبئ 

كــل من  تركيز   
ّ

ظــل فــي  باملشاكسة«، ال سيما 
الرئاسية  االنتخابات  على  ومشار  سلفاكير 
ــــذي كــان  2018، لــلــفــوز بــمــقــعــد الـــرئـــاســـة، والــ
أساس الخاف وقاد سلفاكير لعزل مشار من 
منصب نــائــب الــرئــيــس، قبل أربــعــة أشــهــر من 

اندالع الحرب.
وعــقــب وصـــول مــشــار إلــى جــوبــا أعــلــن فصيل 
يــضــم ثــاثــة آالف جــنــدي تــمــّرده عــن الجيش 
الــحــكــومــي، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة هــجــوم بمنطقة 
وارتـــيـــت، بــواليــة شــمــال بــحــر الـــغـــزال، محكمًا 
إيــقــاعــه خسائر  املــنــطــقــة، بــعــد  سيطرته عــلــى 
فـــي الــجــيــش الــحــكــومــي، كــمــا نــجــح فـــي ضــّم 
الحكومية  املليشيات  عناصر  من  ألفن  نحو 
بــاملــنــطــقــة. وأطـــلـــق الــفــصــيــل عــلــى نــفــســه اســم 
ــًا اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـام  ــن«، رافــــضــ ــ ــــوطـ ــذوا الـ ــ ــقـ ــ »أنـ
الــجــنــوبــي، وقـــيـــادة كــل مــن سلفاكير ومــشــار 

للجنوب.

ــيـــار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــــن بــــن أســـمـــاء  ــتـ الخـ
ــوان املـــلـــكـــي، وهـــي  ــ ــديــ ــ مــــحــــددة يـــقـــتـــرحـــهـــا الــ
الــتــي انتهت فــي تجربتها األولــى  املــشــاورات 
إلى اختيار عبدالله النسور رئيسًا للحكومة، 
فه امللك في 9 مارس/

ّ
وبناًء على نتائجها كل

حتى  الــقــائــمــة  الــحــكــومــة  بتشكيل   2013 آذار 
اآلن. هذه الحكومة ترتبط باملجلس النيابي، 
الذي أدى دورًا في اختيارها، بعاقة متوترة 

بشكل كبير.
صاغه  الــذي  البرملانية  الحكومة  طموح  لكن 

الجلسة،  فــي  بــوث  وأعــلــن  باحثن جنوبين. 
»بحث فرض عقوبات أو  استعداد واشنطن لـ
حظر للساح ضــد الــزعــمــاء فــي دولـــة جنوب 
الــســودان، في حال لم يتعاونوا في الحكومة 

الجديدة إلنهاء الصراع«.
الجلسة  فــي  الكونغرس  لجنة  استمعت  كما 
ــيـــان أدلـــــــى بــــه املـــحـــاضـــر بــمــركــز  ــبـ عـــيـــنـــهـــا، لـ
»أبـــحـــاث الـــســـام« فــي أوســـلـــو، لــوكــا بــيــونــق، 
ــة  ــدولــ ــــي الــ ــاول فــــــرص األمــــــــن والـــــســـــام فـ ــ ــنـ ــ تـ
أن  لـــبـــيـــانـــه  ــًا  ــقــ وفــ بــــيــــونــــق،  ورأى  ــــدة.  ــيـ ــ ــــولـ الـ
»االتفاقية تعطي فرصة جيدة للسام واألمن 
 عــن قضية تــوحــيــد الحركة 

ً
لــلــجــنــوب، فــضــا

اندلعت  الحرب  شــرارة  أن  باعتبار  الشعبية، 
الخافات داخل  إلــى  إشــارة  من داخلها«، في 
األهلية. وأضاف  الحرب  التي سبقت  الحركة 
»العربي الجديد«، أن  بيونق في تصريحات لـ
بينها  التحديات  مــن  على جملة  ركــز  »بيانه 

حــقــًا مــنــفــردًا فـــي تــعــيــن ولــــي عـــهـــده ونــائــبــه 
ــر قـــــوات الــــــدرك وأعــــضــــاء ورؤســـــــاء في  ــديـ ومـ
سحب  ما  والقضائية،  التشريعية  السلطتن 
مـــن الــحــكــومــة كـــل صــاحــيــاتــهــا الــدســتــوريــة 
التعديات  املــدافــعــون عــن  التعين. وبـــرر  فــي 
العسكرية  املــؤســســات  لتجنيب  بــضــرورتــهــا 
ــة الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة فـــي حــال  ــيـ ــنـ واألمـ
تشكيل الحكومة البرملانية، إضافة إلى تعزيز 
والقضائية  التشريعية  السلطتن  استقالية 

في مواجهة الحكومة البرملانية املنتظرة.
ـــنـــتـــظـــرة والــتــي 

ُ
لــكــن الــحــكــومــة الــبــرملــانــيــة امل

امللكية،  استوفت شروط قيامها وفقًا للخطة 
وبــعــد الــتــعــديــات الــدســتــوريــة، تــبــدو صعبة 
التحقيق موضوعيًا في ظل قانون انتخابات 
جــديــد أجــمــعــت األحــــزاب السياسية عــلــى أنــه 
ُصمم ليحول دون القدرة على وصول أغلبية 
نيابية مطلوبة لتحقيق الحكومات البرملانية، 

حسب الطرح امللكي.

انتفاضة يساريي فرنسا

كان  التي  التاريخية  االجتماعية  املكتسبات 
الــعــمــل. وعـــّمـــت االنــتــقــادات  قـــانـــون  يضمنها 
ــتــــمــــاعــــي وانـــتـــقـــلـــت  ــل الــــتــــواصــــل االجــ ــ ــائـ ــ وسـ
شرارتها بسرعة إلى وسائل اإلعام التقليدية، 
املــجــال للسجال حول  الــتــي أفسحت بــدورهــا 
مشروع القانون. وفي منتصف شهر فبراير/
شـــبـــاط املــــاضــــي، دخـــلـــت الـــنـــقـــابـــات املــركــزيــة 
األســـاســـيـــة بـــزعـــامـــة »الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 
الخط،  على  الــيــســاري،  التوجه  ذات  للعمال« 
وأعلنت رفضها ملشروع القانون وعزمها على 

تعبئة الشارع الفرنسي إلسقاطه.
ــذا االحـــتـــجـــاج بــنــشــر مــجــمــوعــة  كــمــا تـــعـــزز هــ
مـــن الــفــاعــلــن فـــي مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
والــجــمــعــيــات األهــلــيــة، عــريــضــة ضــد مــشــروع 
الـــقـــانـــون الــجــديــد الــــذي أطــلــق عــلــيــه »قــانــون 
العمل  وزيــرة  إلــى صاحبته  الخمري«، نسبة 
مـــريـــم الـــخـــمـــري. ونـــجـــحـــت الـــعـــريـــضـــة خـــال 
ــد مــــن إطـــاقـــهـــا فــــي اســتــقــطــاب  ــ أســــبــــوع واحــ
ــيـــع. وبــــــدأ االحـــتـــجـــاج  أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون تـــوقـ
يــكــتــســب طــابــعــًا جــمــاهــيــريــًا واســـعـــًا، عــنــدمــا 
الساحة،  إلى  نقابتن طابيتن  أهم  انضمت 
الفرنسين«  للطاب  الوطني  »االتحاد  وهما 
للتاميذ«. وعّبأت هاتان  الوطني  و»االتحاد 
الــنــقــابــتــان بــســرعــة، آالف الــطــاب والــتــامــيــذ، 
الـــــذيـــــن خـــــاضـــــوا ســـلـــســـلـــة مـــــن اإلضــــــرابــــــات 
التعليمية  املــؤســســات  واالعــتــصــامــات داخـــل 
وخـــارجـــهـــا، تــخــلــلــتــهــا مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مع 
رجـــال الــشــرطــة، الــذيــن أفــرطــوا فــي استعمال 
الـــقـــوة ضـــدهـــم، مـــا زاد فـــي تــأجــيــج الــحــركــة 
العام  الشعبي  الغضب  وتغذية  االحتجاجية 

اتجاه الحكومة االشتراكية.
في هذه  والنوعي  الجوهري  التحول  أن  غير 
ضها عن 

ّ
ل في تمخ

ّ
الحركة االحتجاجية، تمث

والدة حركة موازية، أطلق عليها مؤسسوها 

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

قــبــل عــــام واحـــــد مـــن نــهــايــة واليـــة 
الــــرئــــيــــس االشـــــتـــــراكـــــي فــــرانــــســــوا 
هوالند، وفي سياق حالة الطوارئ 
التي تعرفها فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، لــم يــكــن أحـــد، ال في 
املــعــارضــة  وال  االشــتــراكــيــة  الغالبية  صــفــوف 
وال املجتمع املدني، قادرًا على التنبؤ باندالع 
في  فرنسا  تشهدها  احتجاجية  حــركــة  أكــبــر 

السنوات األخيرة.
ــاوزت اإلطـــــار الــنــقــابــي الــتــقــلــيــدي،  حــركــة تـــجـ
ــــى شــــرائــــح اجــتــمــاعــيــة  وانـــتـــقـــلـــت عــــدواهــــا إلـ
ذكــرى مرور  بالصدفة مع  مختلفة، وتزامنت 
ــوات عـــلـــى حــــركــــة االحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
قــانــون  ــة عــــام 2006، ضـــد  ــارمـ ــعـ الـ الــطــابــيــة 
قـــانـــون  أو   cpe ـــ ــالـ بـ )ُعـــــــرف  لــلــعــمــل  مــجــحــف 
 ،)contrat premiere embauche الوظيفة األولى
الــــذي كــــان يــرمــي إلــــى »تــنــظــيــم عــقــود الــعــمــل 
األولــــى لــلــشــبــاب« فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
جاك شيراك، ورئيس حكومته آنذاك دومينيك 

دوفيلبان.
ــطــــاق الــحــركــة  ــانــــت الـــــشـــــرارة األولـــــــى النــ وكــ
االحــتــجــاجــيــة قـــد انــدلــعــت فـــي مــســتــهــل شهر 
نشرت  عندما  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
ــودة مـــشـــروع  ــســ صــحــيــفــة »لــــوبــــاريــــزيــــان« مــ
ــرة العمل  اصـــاح »قــانــون الــعــمــل«، كــانــت وزيـ
مـــريـــم الـــخـــمـــري، تــســتــعــّد لــتــقــديــمــه ملــجــلــس 
السابقة  الــعــمــل  وزيــــرة  ردت  الـــــوزراء. حينها 
عه 

ّ
االشتراكية مارتن أوبــري، بنصٍّ نارّي وق

معها عدد من الشخصيات اليسارية، انتقدت 
فيه بشدة مشروع القانون، واتهمت الحكومة 
اليسارية،  املــبــادئ  عــن  بالتراجع  االشتراكية 
بــانــتــهــاج ســيــاســة يــمــيــنــيــة، وبــالــتــراجــع عن 

«. وخــرج مناصروها 
ً
لــيــا تسمية »الــواقــفــون 

الخمري«  »قــانــون  اعتصام لهم ضــد  أول  فــي 
إلـــى ســاحــة الــجــمــهــوريــة فــي 31 مــــــارس/آذار 
املــــاضــــي. ومـــنـــذ تــلــك الــلــيــلــة دأب »الـــواقـــفـــون 
« على التجّمع في نفس الساحة وتنظيم 

ً
ليا

املئات،  نقاش ديمقراطي مفتوح، يشارك فيه 
إليهم عــدد من املفكرين واملثقفن  وقــد انضّم 
والفنانن فيما تخطط الحركة ملرحلة جديدة 
التحرك  »تعميم  عنوانها  االحــتــجــاجــات  مــن 
فــي الــعــالــم«، وذلـــك بــعــدمــا دعـــت يـــوم السبت 

املاضي إلى تعبئة في أوروبــا والعالم في 15 
مايو/أيار الحالي. وقد تم اختيار هذا املوعد 
ليصادف مع التحرك الشعبي اإلسباني الذي 

نشأ في مدريد في 15 أيار/مايو 2011.
ــــاط الــكــبــيــرة  ــبـ ــ ــة حـــالـــة اإلحـ ــركـ وتـــعـــكـــس الـــحـ
ــار واملــتــعــاطــفــن  ــسـ ــيـ الـــتـــي عـــّمـــت صـــفـــوف الـ
ــراكـــي، مـــن الــســيــاســة الــتــي  ــتـ مـــع الـــحـــزب االشـ
يــنــتــهــجــهــا هـــوالنـــد وحـــكـــومـــاتـــه. كــمــا تنتقد 
»قانون الخمري«، وتعتبره حلقة في مسلسل 
ســيــاســة يــمــيــنــيــة لــيــبــرالــيــة، تــّبــنــتــهــا الــواليــة 

شّكل تراجعًا مخيفًا 
ُ
الرئاسية االشتراكية، وت

وانحيازًا  االجتماعي،  التضامن  سياسة  عن 
صارخًا ألرباب العمل والشركات الكبرى، على 

حساب الشرائح الفقيرة والشباب.
ـــة غــيــر  ــبَّ ــــذه الـــحـــركـــة فــــي خـــلـــق هـ ونـــجـــحـــت هـ
مسبوقة في املجتمع الفرنسي، ذهب البعض 
إلى حّد تشبيهها بانتفاضة مايو/أيار 1968 
الطابية، التي زعزعت حكومة الرئيس شارل 
ديـــغـــول، وشــّكــلــت عــامــة ســيــاســيــة فــارقــة في 
تاريخ فرنسا الحديث. والواقع أن »الواقفون 

« لم ترق بعد إلى مستوى انتفاضة مايو، 
ً
ليا

مــن جهة  بينهما  فيما  أن هناك تشابهًا  غير 
انــدالعــهــا الــعــفــوي وطــبــيــعــة الــشــعــارات التي 
تــرفــعــهــا، ذلــــك أن بــعــض الـــشـــعـــارات تــطــالــب 
مشروع  فقط  وليس  برمته،  النظام  بإسقاط 
اصـــاح قــانــون العمل، بينما تــدعــو شــعــارات 
 ،»

ّ
الــحــل أن »العصيان هــو  اعتبار  إلــى  أخـــرى 

و»ما يجمعنا هو قرفنا من النظام«، و»ال أحد 
يــدخــل الــســاحــة، إن لــم يــكــن مــتــمــّردًا، وال أحــد 
يخرج منها، إن لم يقتنع بعد«. في املقابل، يرى 

« يغلب عليها 
ً
البعض أن حركة »الواقفون ليا

الــطــابــع الــشــبــابــي املــثــقــف، وتــجــد صــعــوبــات 
جمة فــي تنظيم اعــتــصــامــات وتــظــاهــرات في 
من  غالبية  تقطن  حيث  املهّمشة،  الــضــواحــي 
يجعل  مــا  واملــهــاجــريــن.  والعاطلن  املهمشن 
»الـــنـــخـــبـــويـــة«،  بـــعـــض األصـــــــــوات تــتــهــمــهــا بــــ
وبابتعادها عن هموم الطبقات األكثر تضررًا 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة. ومـــنـــذ انـــــدالع  ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ مــ
تظاهراتها  أن  لــوحــظ  االحتجاجية،  الــحــركــة 
ــًا بــمــواجــهــات  ــمـ واعــتــصــامــاتــهــا، تــنــتــهــي دائـ

عنيفة بــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن امللثمن 
ــــر ســلــبــًا عــلــى سمعتها. 

ّ
وقـــــوات األمـــــن، مـــا أث

غـــيـــر أن غـــالـــبـــيـــة املـــحـــتـــجـــن، خـــصـــوصـــًا مــن 
الــنــقــابــيــن والــيــســار الــراديــكــالــي بــاتــوا يــرون 
في لجوء قلة من املحتجن للعنف ضد قوات 
في  السلطات  إفـــراط  على  ردًا طبيعيًا  األمـــن، 
استعمال القوة ضدهم. وقد بلغت املواجهات 
ــام املــاضــيــة، حــن فــقــد شــاب  ذروتـــهـــا، فــي األيــ
اليمنى في مدينة ريــن بسبب  متظاهر عينه 
عنف الشرطة، كما ُوصفت حالة رجل شرطة 

الــرأس. في هذا  »الخطرة« بعد إصابته في  بـ
ر زعــيــم حــزب »جبهة اليسار« 

ّ
الــســيــاق، يــحــذ

الـــراديـــكـــالـــي، جــــان لــــوك مــيــلــيــنــشــون، مـــن أن 
»عنف التظاهرات قد يؤدي إلى سقوط قتلى 
في صفوف املتظاهرين«. وإذا كانت هناك ثمة 
الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة بشقها  خــاصــيــة تميز 
»الــواقــفــون  واملــدنــي، عبر  والــطــابــي  النقابي 
االحتجاجية  الحركات  مــن  عــن غيرها   ،»

ً
لــيــا

اتصال  في حالة  كونها حركة  فهي  السابقة، 
وتــواصــل دائـــم عبر شبكة اإلنــتــرنــت ومــواقــع 
ــفـــضـــل الــتــعــبــئــة  ــتــــمــــاعــــي. وبـ ــل االجــ ــتــــواصــ الــ
ــة عــبــر هـــذه املـــواقـــع، تمكنت  ــيـ الــيــومــيــة واآلنـ
الحركة االحتجاجية من استقطاب اآلالف من 
الشباب وسهلت  فئة  مــن  تحديدًا  املــواطــنــن، 
حـــول مستجدات  والــنــقــاش  الــتــواصــل  عملية 
»قانون الخمري«. كما أن هذه املواقع تحولت 
االعـــتـــصـــامـــات  لــتــنــظــيــم  أســـاســـيـــة  أداة  إلـــــى 
ــة وحــشــد  ــوازيــ والـــتـــظـــاهـــرات والــفــعــالــيــات املــ

التأييد للحركة بسرعة قياسية.
وبــــات واضــحــًا مــن طبيعة الــنــقــاش الــجــارف 
الـــذي فــّجــرتــه الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة، أن األمــر 
العمل.  قانون  بكثير مشروع إصــاح  يتعدى 
بــــل يــعــكــس صــــراعــــًا جـــوهـــريـــًا وعـــمـــيـــقـــًا، بــن 
يسارية  حركات  تؤطرها  اجتماعية،  شرائح 
ــزال تــؤمــن بــمــقــولــة »الـــصـــراع الــطــبــقــي«،  مـــا تــ
وتناضل من أجل الدفاع عن املكتسبات التي 
راكمتها الحركات العمالية منذ عقود طويلة.

السياسي   والنقاش  القانون  مــشــروع  أن  كما 
الذي فّجره، زاد من تعميق الشرخ بن الجناح 
الــيــســاري داخــل الــحــزب االشــتــراكــي والجناح 

اإلصاحي الليبرالي الذي تمثله الحكومة.
ــي مـــحـــاولـــة المـــتـــصـــاص غــضــب الـــشـــارع  وفــ
قامت الخمري، بإيعاز من الرئاسة، بتعديل 
ــــاح قــانــون  الـــعـــديـــد مـــن بـــنـــود مـــشـــروع إصـ
ــق بتحديد 

ّ
الــعــمــل. كــمــا ســحــبــت بــنــدًا يــتــعــل

سقف التعويضات املترتبة في حال الصرف 
التعسفي.

الحكومة البرلمانية كانت مطلب المحتجين في 2011 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

سلفاكير ومشار بعد اإلعالن عن الحكومة )تشارلز لومودونغ/فرانس برس(

)Getty( خاض آالف الطالب والتالميذ سلسلة من اإلضرابات واالعتصامات

لم يتوقع كثيرون نشوء حركة احتجاجية في فرنسا في هذه الظروف. لكن ذلك حصل بالفعل، 
مواجهتها  عبر  المهيمنة،  واألمنية  السياسية  العناوين  حاجز  ليًال«  »الواقفون  حركة  لتكسر 
قانون العمل، في مشهد فرنسي مشابه بعض الشيء لمايو 1968. تنظيم أنصار الحركة كل 

ليلة تجمعًا في ساحة الجمهورية في باريس لالحتجاج، ال يبدو أنه الخيار الوحيد المتاح أمام 
الحركة بعدما اختارت موعد 15 مايو/أيار الجاري، الذي يصادف نشوء التحرك الشعبي اإلسباني 

في 2011، للدعوة إلى تعبئة في أوروبا والعالم
القضية

مايو موعدًا لكسر يمينيّة 
الحزب االشتراكي

نجحت حركة »الواقفون 
ليًال« في خلق هبَّة 

غير مسبوقة

شرارة انطالق 
الحركة االحتجاجية 

اندلعت في يناير

سحبت التعديالت من 
الحكومة كل صالحياتها 

الدستورية في التعيين

تشكيل الحكومة ال
 يزيل كل العوائق أمام 

اتفاقية السالم

تبدو فكرة قيام حكومة 
برلمانية في األردن صعبة 
التحقيق في ظل قانون 

انتخابات ترى األحزاب 
أنه يحول دون وصول 

أغلبية نيابية مطلوبة 
لتحقيق الحكومات 

البرلمانية

ليست والدة الحكومة 
االنتقالية، خطوة كافية 

إلعالن نهاية الحرب 
األهلية في جنوب 

السودان، بل مجرد بداية 
لمسار طويل

قانون  مشروع  مناقشة  الماضي،  الثالثاء  يوم  الفرنسيون،  النواب  بدأ 
العمل، في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح إقراره. وردت وزيرة العمل، 
مــريــم الــخــمــري، )الـــصـــورة( على 
البرلمان،  في  المشروع  منتقدي 
لمبادئ  »خيانة«  يكون  أن  نافية 
الحكومة  إصـــرار  ــم  ورغـ الــيــســار. 
تواجه  فإنها  القانون،  تمرير  على 
معارضة النواب الشيوعيين وبعض 
نواب حزب »الخضر«، كما أن هناك 
عددًا مهمًا من النواب االشتراكيين 
يهددون بالتصويت ضد المشروع 

بصيغته الحالية.

مناقشة مشروع قانون العمل

تحليل تحقيق

االثنين 9 مايو / أيار 2016 م   2 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 616  السنة الثانيةاالثنين 9 مايو / أيار 2016 م   2 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 616  السنة الثانية
Monday 9th May 2016 Monday 9th May 2016



بحث عن استراتيجية مشتركة مع أميركا في الشرق األوسط

إسرائيل تخّطط لضمان أمنها

هل تجر األنفاق لتصعيدشامل بغزة؟

دعت الدراسة إلى التزام 
إسرائيلي بعدم إسقاط 

»حل الدولتين«

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بات مستقبل العالقات األميركية-
اإلســرائيلية تحــت أنظار املراقبني 
فــي إســرائيل، خصوصــا فــي ظــل 
اإلســرائيلية  األميركيــة  املفاوضــات  ــر 

ّ
تعث

حــول مذكــرة التعــاون األمنــي مــن جهــة، ومــا 
باتــت تعتبــره إســرائيل الرســمية تحــّواًل فــي 
املوقــف والسياســة األميركيتــني فــي التعامــل 
مــن  جــزء  مــن  طهــران  تحــّول  مــع  إيــران،  مــع 
املشــكلة، إن لــم تكــن املشــكلة كلها فــي املنظور 
ــر 

ّ
اإلســرائيلي، إلــى جــزء مــن الحــل. هــذا التعث

قــد ُيفســر الغــزل الناعم من إســرائيل برئاســة 
ببعــض  نتنياهــو  بنيامــني  وزرائهــا  رئيــس 
دول العربيــة، وفــي إبــراز إســرائيل ملا تســميه 
والتقــارب  املعتدلــة«  ية 

ّ
الســن الــدول  »محــور 

والتقاطــع معهــا ملواجهة إيران واملد اإليراني 
في املنطقة.

وفــي هــذا الســياق، جاءت دعــوة الباحثني في 
مركــز أبحــاث األمــن القومــي، التابــع لجامعــة 
ديــكل،  أودي  احتيــاط  الجنــرال  أبيــب،  تــل 
لبلــورة  الســعي  لوجــوب  فالنســي،  وكرميــت 
مشــتركة.  أميركيــة  إســرائيلية  اســتراتيجية 
هــذه  إلــى  الوصــول  وجــوب  الباحثــان  وبــرر 
االســتراتيجية انطالقــا مــن كونهــا مصلحــة 
أمنية ضرورية وحتمية لضمان أمن ومكانة 
إســرائيل اإلقليميــة والدوليــة، خصوصــا فــي 
ظل ما قد تحمله ترتيبات محتملة للحل في 
ســورية، وانتصار أو بســط الهيمنة اإليرانية 

نتيجة لهذا الحل.
ورأت الدراســة التــي نشــرها ديــكل وفالنســي 
ضمــن املجلــة الدوريــة للمركــز املذكــور، تحــت 
اسم »تحديث استراتيجي«، أن االستراتيجية 
املتحــدة  والواليــات  إســرائيل  بــني  املشــتركة 
متفقــا  عريضــة  خطوطــا  شــّكل 

ُ
ت أن  يجــب 

عليهــا فــي املســألة الفلســطينية، وفــي مالمح 
جانــب  إلــى  ســورية،  فــي  والحــل  التســوية 
تحديــد نقــاط متفــق عليهــا فــي كل مــا يتعلق 
باملوقــف مــن إيــران. واعتبــر الكاتبــان أن هــذه 
حــال  فــي  ممكنــة  املشــتركة،  االســتراتيجية 
تــم أيضــا االعتمــاد علــى »القيــم املشــتركة فــي 
اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  مــن  املوقــف 

وحقوق األقليات«.
مع ذلك أقر الباحثان أنه على الرغم من أوجه 
واملصالــح  املواقــف  فــي  والتقاطــع  التشــابه 
األساســية فــي املنطقــة بــني الواليــات املتحدة 
وإسرائيل، إال أن هناك خالفا وفجوة في سبل 
الوصــول إلــى تحقيــق هــذه املصالــح. والواقع 
أن الباحثــني يشــيران فــي دراســتهما إلــى أن 
مواقــف  فــي  األساســي  واالختــالل  التبايــن 
اإلســرائيلي  املوقــف  إلــى  يعــود  الدولتــني، 
املعــارض لسياســة الرئيــس األميركــي بــاراك 
أوبامــا كمــا عرضهــا فــي خطابه فــي القاهرة، 
 تعتبــر أن 

ً
مــع اإلشــارة إلــى أن إســرائيل مثــال

خطابــه  منطــق  ووفــق  بالــذات  أوبامــا  إدارة 
متشــددًا  خطــا  تتبــع  القاهــرة،  فــي  الشــهير 
التســاهل  مــن  نــوع  مقابــل  إســرائيل،  تجــاه 
تجاه السعودية والسعي ملصالحة مع العالم 

بلــورة  ديــكل  واقتــرح  املحتلــة.  الفلســطينية 
اإلقــرار  مــن  تنطلــق  مشــتركة  اســتراتيجية 
بالــدور القيــادي للواليات املتحدة في الشــرق 
الحاصلــة  التطــورات  خلفيــة  علــى  األوســط، 
فيــه مــن جهــة، وانتهــاء املفاوضــات اإليرانية-
األميركيــة بشــأن امللــف النــووي، األمــر الــذي 
يوجــب فــي املقابل أن تكــون الواليات املتحدة 
فــي  حلفائهــا  ملواقــف  إصغــاء  أكثــر  نفســها 
املنطقة التي تخشــى من إطالق ســباق تســلح 

إيراني.
وتحــدث ديــكل عــن وجــود اتفاق فــي املصالح 
بقــاء  بشــأن   

ً
مثــال األميركية-اإلســرائيلية 

مطــب  فــي  وقوعــه  وعــدم  األردن،  وصمــود 
الثــورات والقالقــل أو عرضــة لضربات تنظيم 
»داعــش«، ومــا يؤهــل األردن لهــذا االتفــاق في 
نقطــة  كونــه  هــو  الكاتــب،  بحســب  املصالــح 
مهمة في استقرار املنطقة وكونه حليفا وفّيا 

للواليات املتحدة وإسرائيل.
ركيــزة  اعتمــاد  أيضــا  الدراســة  واقترحــت 
بالشــأن اإليرانــي، تقــوم على بنــاء آلية مراقبة 
مشــددة علــى النشــاط اإليرانــي، تلتزم خاللها 
اعتمــاد خيــار عســكري ضــد  بعــدم  إســرائيل 
التزاماتهــا  إيــران  خرقــت  حــال  وفــي  إيــران، 

ذلــك.  علــى  للــرد  شــرعية  إلســرائيل  تكــون 
ويضــاف إلــى ذلــك، أن تطلب الواليات املتحدة 
بموجب االستراتيجية املشتركة مع إسرائيل، 
»املنظمــات  وتمويــل  تأييــد  وقــف  إيــران  مــن 
إلــى  أن يفضــي  لــه  يمكــن  اإلرهابيــة« كشــرط 

تطبيــع العالقــات األميركيــة مــع إيــران لجهــة 
علــى  للدراســة،  ووفقــا  االقتصــادي.  التعــاون 
إســرائيل أن تضمــن »أال ينجــم عــن ذلك تعزيز 
قوة حزب الله أو املحور الشيعي«، مع مطالبة 
بــأن تأخــذ بعــني االعتبــار  الواليــات املتحــدة 
»جنــوب  فــي  اإلســرائيلية  املصالــح  أيضــا 

الجوالن«، على حد قول الدراسة.
وفــي الســياق الفلســطيني، اقترحــت الدراســة 
أن يكــون هنــاك التزام وضمان إســرائيلي بأن 
سقط نهائيا خيار حل الدولتني، 

ُ
إسرائيل لم ت

خطــوات  أو  مرحليــة  ترتيبــات  خــالل  مــن 
تتخذهــا إســرائيل بهــذا االتجــاه بالتنســيق 
مع الجانب الفلسطيني، مع التزام إسرائيلي 
أيضــا بوقــف البنــاء فــي املســتوطنات القائمة 
محيــط  وفــي  االســتيطانية،  الكتــل  خــارج 
القــدس املحتلــة. مقابــل ذلــك تســمح إســرائيل 
»ســي«،  املناطــق  فــي  بالبنــاء  للفلســطينيني 
والتــي تشــكل نحــو 60 فــي املائــة مــن أراضــي 
الضفــة الغربيــة املحتلة، وهو ما من شــأنه أن 

يبث حركة نمو في االقتصاد الفلسطيني.
أما الركيزة األخيرة لالستراتيجية املقترحة، 
فتقــوم علــى تعميــق االتفاقيــات األمنيــة بــني 
إســرائيل والواليات املتحدة، من خالل تعزيز 
الطرفــني،  بــني  الخاصــة  األمنيــة  العالقــات 
وعبــر حــوار مشــترك ومتواصــل، وبنــاء آليــة 
تنســيق استراتيجي مشــترك، تضمن تحديد 
التحديــات اإلقليميــة واالتفــاق علــى خطــوط 

عريضة لسياسة مواجهتها.
حــول  اإلســرائيلي  املوقــف  الدراســة  وتبنــت 
املعونات األميركية إلسرائيل، بل عرضت رفع 
هذه املعونات من 3.1 مليارات دوالر حاليا إلى 
5.4 مليارات، أي أن يكون مجمل هذه املعونات 
خالل الســنوات العشــر املقبلــة، والتي يفترض 
أن تغطيهــا مذكــرة املعونــات األميركيــة التــي 
يجري التفاوض عليها مع تل أبيب، 54 مليار 
دوالر، علمــا أن الواليــات املتحدة تعرض حتى 
اآلن مبلــغ 37 مليــار دوالر. واقترحــت الدراســة 
إنجــاز ذلــك وعدم انتظار وصول رئيس جديد 
أميركــي  التــزام  ضمــان  مــع  األبيــض،  للبيــت 

بتفّوق إسرائيل العسكري.

8
سياسة

ال يستبعد محللون 
إسرائيليون أن يتحّول 

التصعيد في قطاع غزة 
إلى مواجهة شاملة بين 
»حماس« واالحتالل، مع 

استمرار األخير بمساعيه 
لتدمير األنفاق

يدعو باحثان إسرائيليان إلى بلورة استراتيجية إسرائيلية أميركية جديدة، تسمح بضمان أمن ومكانة إسرائيل اإلقليمية 
والدولية وتفّوقها العسكري، وذلك بعد التحّول الذي تراه تل أبيب في الموقف األميركي من التعامل مع إسرائيل

إسرائيل تعتبر أن إدارة أوباما تتبع خطًا متشددًا تجاهها )مانديل نغان/فرانس برس(

صالح النعامي

يحمــل التصعيــد الــذي شــهده قطــاع غــزة بــني 
املقاومــة الفلســطينية واالحتــالل اإلســرائيلي، 
»نفقــني  كشــف  االحتــالل  جيــش  ادعــاء  عقــب 
هجوميــني« وتدميرهمــا، فــي طياتــه إمكانيــة 
التحّول إلى مواجهة شاملة، على غرار الحرب 
ت علــى قطــاع غــزة، فــي صيــف 2014، 

ّ
ــن

ُ
التــي ش

علــى الرغــم مــن أنــه مــن ناحية نظريــة ال يوجد 
الوصــول  فــي  الطرفــني مصلحــة  مــن  لــدى كل 
إلــى هــذه النتيجــة. فبالنســبة إلســرائيل، فــإن 
ــل الهــدف 

ّ
الكشــف عــن األنفــاق وتدميرهــا يمث

والقــدرات  املــوارد  تجنيــد  يتــم  الــذي  األول 
االســتخبارية والتقنيــة والعســكرية مــن أجــل 
ــق الشــؤون العســكرية فــي 

ّ
تحقيقــه. وقــال معل

صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« رون بن يشــاي، 
اإلســرائيلي،  الجيــش  أركان  هيئــة  رئيــس  إن 
غادي إيزنكوت، يعتبر أن الكشف عن »األنفاق 
رقــم  »املشــروع  هــو  وتدميرهــا،  الهجوميــة« 
واحــد بالنســبة للجيــش خالل العــام الحالي«. 
مــن  أول  الصحيفــة  موقــع  نشــره  تقريــر  وفــي 
أمــس الســبت، أشــار بــن يشــاي إلــى أنــه علــى 
الرغــم مــن أنــه ال يوجد لدى إســرائيل مصلحة 

شــاملة  ملواجهــة  باالنجــرار  اســتراتيجية 
 مــن 

ً
جديــدة ضــد حركــة »حمــاس«، إال أن كال

تــل  فــي  الجيــش  السياســي وقيــادة  املســتوى 
أبيــب مســتعدان لخــوض غمــار حــرب جديــدة 
األنفــاق«،  »تهديــد  علــى  القضــاء  أجــل  مــن 
علــى اعتبــار أنــه ال يمكــن التســليم »بتهــاوي 
معنويــات املســتوطنني فــي غــالف غــزة واملــس 

بمستوى الشعور باألمن الشخصي لديهم«.
رئيــس  أن  حقيقــة،  تعقيــدًا  األمــور  زاد  وممــا 
الوزراء اإلســرائيلي، بنيامني نتنياهو، ســارع 
أخيــرًا لإلعــالن عــن اكتشــاف »حــل تكنولوجي 
غيــر مســبوق« ُيمّكــن مــن الكشــف عــن األنفــاق 
وبالتالــي تدميرهــا. وقــد رأى بعــض املحللــني 
العسكريني في تل أبيب أن »تباهي« نتنياهو 
بهــذا »اإلنجــاز« أســهم فقــط فــي زيــادة التوتــر 
شــاملة.  مواجهــة  انــدالع  فــرص  مــن  وعــزز 
ألــون  اإلســرائيلي،  العســكري  ــق 

ّ
املعل وقــال 

اكتشــاف  عــن  نتنياهــو  إعــالن  إن  دافيــد،  بــن 
»الحــل التكنولوجــي نجــم عنــه ضــرر عســكري 
املنــاورة  ــص هامــش 

ّ
قل ألنــه  كبيــر  وسياســي 

أمــام حركــة حمــاس«. وفــي مقــال نشــره موقــع 
صحيفــة »معاريــف« الســبت، أشــار بــن دافيــد 
إلــى أن »حمــاس« باتــت تــدرك أن الكشــف عــن 
النفقــني »لــم يكــن نتــاج الصدفــة«، وأن مســألة 
كشــف بقيــة األنفــاق الهجوميــة هــي »مســألة 

وقت فقط«. 
وحســب بــن دافيــد، فــإن نتنياهــو، مــن دون أن 
خياريــن  أمــام  »حمــاس«  وضــع  قــد  يقصــد، 

م بقيام 
ّ
أحالهما مر، فإما أن تسل

ــل وســيلة 
ّ
إســرائيل بتدميــر األنفــاق التــي تمث

الدفــاع األمثل بالنســبة لهــا والقبول أن تذهب 
كل الجهــود التــي بذلــت فــي حفرهــا ســدى، أو 
أن تســتغل الحركــة مــا تبقــى مــن أنفــاق غيــر 
مكتشــفة في تنفيذ عمليات خاطفة، ســتفضي 
صحيفــة  ونقلــت  شــاملة.  حــرب  إلــى  حتمــا 
فــي عددهــا الصــادر الجمعــة عــن  »معاريــف« 

أوســاط عســكرية إســرائيلية، قولهــا إنــه علــى 
الرغــم مــن الحصــار املفــروض على قطــاع غزة، 
غــزة،  مــع  نشــوب مواجهــة شــاملة  حــال  ففــي 
فــإن حركة حماس ســتكون قــادرة على »إيذاء« 
حــرب  فــي  ممــا حصــل  أكبــر  بشــكل  إســرائيل 
2014. فــي الوقــت ذاتــه، فــإن هناك في إســرائيل 
مــن يحــذر من أن نشــوب حرب جديدة ســيهدد 
بشــكل كبيــر املســتوطنني فــي محيــط القطــاع، 
إذ إن قــادة هــؤالء املســتوطنني أبلغــوا اإلذاعــة 
اإلسرائيلية، الخميس املاضي، أنهم يرفضون 
أن يتم إخالء املستوطنني إلى مناطق في عمق 
إســرائيل، خــالل أيــة حــرب مقبلــة، كمــا تخطــط 

قيادة الجيش اإلسرائيلي.
أن  نتنياهــو  مــع  تعاملــوا  الذيــن  ويــرى 
الحسابات السياسية الداخلية تعّد من أهم 
االعتبــارات التــي تملــي عليه طابــع القرارات 
التــي يتخذهــا. لكــن هنــاك فــي إســرائيل مــن 
التصعيــد  الحتــواء  فرصــة  هنــاك  أن  يــرى 
الجاري وتالفي خطر االنجرار ملواجهة عبر 
إحداث تحّول جدي على واقع الحصار. فقد 
كشــف موقــع صحيفــة »معاريــف«، الســبت، 
أن عــددًا مــن وزراء اليمــني نجحــوا فــي إقناع 
نتنياهــو بتحديــد جلســة خاصــة للحكومــة 
ملناقشــة مسألة تدشني ميناء قبالة سواحل 
 من وزير 

ً
غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن كال

التعليم نفتالي بنات ووزير االســتخبارات، 
يــوآف  اإلســكان  ووزيــر  كاتــس،  يســرائيل 
والزراعــة،  االســتيطان  ووزيــر  جالنــات 
أوري أرئيــل، يطالبــون بتدشــني املينــاء، إلى 
جانب أن قيادة الجيش اإلســرائيلي تجاهر 
بتأييدهــا هــذه الفكــرة. وحســب الصحيفــة، 
أن  يــرون  املينــاء  لفكــرة  املتحمســني  فــإن 
يجعــل  إنجــازًا  الغزيــني  ســيمنح  تدشــينه 
وعــدم  عليــه  بالحفــاظ  معنيــة  »حمــاس« 
اإلقــدام علــى أيــة خطوة يمكن أن تفضي إلى 

املس به.

اإلســالمي. وأشــار الباحثان أيضا إلى تراجع 
نتنياهــو عــن خطابــه فــي جامعــة بــار إيــالن 
هــذا  باعتبــار  الدولتــني،  حــل  اعتمــاد  بشــأن 
الحــل، كمــا أعلــن نتنياهو عشــية االنتخابات 
األخيــرة فــي مــارس/ آذار مــن العــام املاضــي، 
لــم يعد عنصرًا أساســيا فــي تدهور العالقات 
اإلســرائيلية.  والحكومــة  أوبامــا  إدارة  بــني 
إال أن الكاتبــني لفتــا أيضــا إلــى التــزام أوبامــا 
بأمن إســرائيل، من دون أن يصرح إذا ما كان 
ســيمتنع عن استخدام حق النقض األميركي 
إســرائيل  ضــد  لقــرارات  األمــن  مجلــس  فــي 
مــن شــأنها أن تحــدد أسســا واضحــة إلقامــة 
دولــة فلســطينية، وبالتالــي اعتبــار إســرائيل 
دولــة تنتهــك القانــون الدولــي عبــر إصرارهــا 
األراضــي  فــي  القانونــي  غيــر  البنــاء  علــى 

سيناريوهات

■ الشيخ #رائد_صالح قبل بدء سجنه 9 أشهر: يا لفرحتي، ويا لسروري، 
ويا لسعادتي، سأفتتُح اعتكافي... واعتقالي لن يؤثر في الدفاع عن 

#األقصى

■ »الجهاد اإلسالمي« تنفي وجود تفاهمات تسمح لـ #إسرائيل بالعمل 
داخل أراضي #غزة

■ اجتماع طارئ غدا للبرملان العربي بشأن األوضاع في مدينة #حلب 
Syria# السورية

■ إخواننا في #سجن_حماة.. خلقوا ثورة في رحم ثورة خذلها القاصي 
والداني.. قلوبنا معكم يا أبطال #انقذوا_معتقلي_سجن_حماة 

■ الئحة البيارتي تمثل االستمرارية للحالة املزرية التي وصلت إليها 
بالدنا اليوم... صوتوا لبيروت مدينتي... صوتوا من أجل التغيير #بيروت_

مدينتي

■ عندما يكون الوزير مشغواًل بالتركيز في مالحقة النشطاء في املقاهي، 
وخطط محاصرة نقابة الصحفيني طبيعي أن يتفسح اإلرهابيون 

املسلحون بأمان في #حلوان

■ جريمة #رابعة و #النهضة بحق املتظاهرين السلميني تؤكد أن ال فرق بني 
الطغيان في #مصر و #سوريا وال سلم وأمن مع الطغاة

■ الكاتب الصحفي #إسماعيل_اإلسكندراني 162 يوما خلف القضبان 
#صحفيون_ضد_التعذيب #مصر

■ في مصر نحو 40 سجنا و382 مركز احتجاز داخل أقسام الشرطة.. 
#مصر تعتزم بناء السجن العاشر خالل أقل من 3 سنوات منذ االنقالب على 

#مرسي

■ #بيروت_مدينتي الئحة الناس ومن الناس

■ القانون فوق الجميع شمالي أو جنوبي عدن اليوم تمضي قدما وال 
نقاش أو مجادله، الكل اليوم يقف مع #شالل و #عيدروس #مشاورات_

الكويت

تطرقت االستراتيجية المقترحة من أودي ديكل وكرميت فالنسي، إلى 
الدور والموقع المتوخى لمصر تحت قيادة عبدالفتاح السيسي، عبر 
تعزيز وتقوية العالقات بين الواليات المتحدة ومصر السيسي، من خالل 
أميركية  مساعدات  وتقديم  وتعزيزها،  الثقة  لبناء  بخطوات  القيام 
وإسرائيلية للنظام الحاكم في مصر؛ لتكريس وترسيخ حكم فاعل قادر 
على مواجهة »داعش« في سيناء ومنع تهريب األسلحة للمقاومة 

في قطاع غزة، وضبط الحدود الجنوبية إلسرائيل.
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اقتصاد
الحرب تكبّد العراق 32.5 مليار دوالر

بغداد ـ أحمد النعيمي

التــي  الخســائر  أن  العراقيــة،  الحكومــة  أعلنــت 
تكّبدتهــا البــالد بســبب الحــروب وأعمــال العنــف 
دينــار  ترليــون   36 بلغــت  عامــا،   12 مــدار  علــى 
عراقــي )32.5 مليــار دوالر(، فيمــا أكــد أحــد خبــراء االقتصــاد 
أن الخسائر املالية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير، 

خاصة إذا ما تم احتساب »السرقات املنظمة للمال العام«.
وقــال وزيــر التخطيــط العراقي، ســلمان الجميلي، في مؤتمر 
بــني  الفتــرة  فــي  تأتــي  الخســائر  هــذه  إن  أمــس،  صحافــي 
عامــي 2004 و2016، حيــث أثــرت بشــكل مباشــر علــى دوائــر 

ومؤسسات الدولة.
وأضــاف الجميلــي أن وزارة الدفــاع كانــت األكثــر تضــررًا بــني 
باقي الوزارات من حيث الخســائر بقيمة 15.3 ترليون دينار 
)12.8 مليــار دوالر(، مشــيرا إلــى أن محافظــة األنبــار )غــرب( 
كانــت أيضــا األكثر تضررًا وخســارة بــني املحافظات بأضرار 
بلغت قيمتها 107 مليارات دينار، فيما كان املصرف املركزي 
العراقــي األكثــر خســارة بــني الجهــات غيــر املرتبطــة بــوزارة 

بقيمــة 708 مليــارات دينــار. ولفــت إلــى أن هــذه الخســائر ال 
تشــمل ما تعرض له املواطنون العراقيون، حيث تتمثل فقط 

في األضرار املادية لدوائر ومؤسسات الدولة.
 الرتفــاع قيمــة الخســائر 

ً
وتابــع » عــام 2014 كان حــدًا فاصــال

واألضــرار خاللــه، بعــد ظهــور تنظيــم »داعــش«، مســجلة 29 
ترليــون دينــار )24.2 مليــار دوالر( فيمــا كانــت قيمة األضرار 

منذ 2004 حتى 2014 نحو 7.8 ترليونات دينار.
البنيــة  لهــا  تعرضــت  التــي  والخســائر  األضــرار  إن«  وقــال 
املــدن  كافــة  فــي  واملؤسســات  كالدوائــر  البــالد  فــي  التحتيــة 
مليــون   133( دينــار  مليــار   154.9 قيمتهــا  بلغــت  العراقيــة، 
دوالر(«، مشــيرا إلــى أن هــذه الخســائر ال تشــمل مــا تعرضــت 
له اآلثار العراقية من تدمير وتخريب، ألنها ال يمكن أن تقدر 
بثمــن، وأن الــوزارة وثقــت كافــة تلــك األضــرار، التــي تعرضــت 

لها مؤسسات ودوائر الدولة عبر نظام أرشفة إلكتروني.
ودعا وزير التخطيط العراقي، إلى عقد مؤتمر موسع للدول 
املــدن  تعميــر  إعــادة  فــي  املشــاركة  باتجــاه  لدفعهــا  املانحــة 
املتضــررة فــي العــراق لعــدم قــدرة البــالد علــى توفيــر األمــوال 

الالزمة إلعادة إعمارها بسبب الخسائر الكبيرة.

في املقابل قال ياسني العبيدي، الخبير االقتصادي العراقي، 
»العربــي الجديــد«، إن الخســائر التــي تعــرض  فــي تصريــح لـ
لهــا العــراق علــى مــدار الســنوات املاضيــة تتخطــى مــا أعلنته 
الحكومــة بشــكل كبيــر، الفتــا إلــى أنهــا ال تتضمــن الخســائر 
الناجمــة عــن الســرقات املنظمــة للمــال العــام مــن قبــل أحــزاب 

وكتل سياسية.
وأضــاف العبيــدي : »التقديــرات املعلنــة منــذ عــام 2004 حتــى 
اليــوم، ال تشــمل إال دوائــر ومؤسســات الدولــة، علينا أن نعلم 
أن هناك أضرارًا كبيرة جدًا لحقت باملواطنني وممتلكاتهم«.

وخــرج العــراق بعــد حــرب 2003، التي انتهــت باحتالله، وهو 
مدمــر بالكامــل ال يمتلــك أي بنيــة تحتيــة، حيــث تــم قصــف 
أو حــرق ونهــب أغلــب الــوزارات والدوائــر الحكوميــة، كمــا تــم 
تدميــر أكثــر مــن 95% مــن املصانــع واملنشــآت عبــر القصــف 

الجوي األميركي خالل الحرب بحسب الخبراء.
ماليــة  أزمــة  عــن حــدوث  املتراكمــة  الخســائر  هــذه  وأســفرت 
حــادة، باتــت تعصــف بالبــالد منــذ 2014، وازدادت وتيرتهــا 
منتصف عام 2015، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن خطة 

شاملة للتقشف وتقليل النفقات.

الجزائر ـ حمزة كحال

أظهــرت بيانــات رســمية، تســجيل الخزينــة العموميــة 
الجزائرية عجزًا قياسيا غير مسبوق بنهاية فبراير/
شــباط املاضــي، ليصــل إلــى نحــو 1.4 تريليــون دينــار 
 4.5( دينــار  مليــار   413 مقابــل  دوالر(،  مليــار   14(
مليارات دوالر( بنهاية نفس الشهر من العام املاضي 

2015، بزيادة بلغت نسبتها %240.
فــي  العجــز  لهــا،  تقريــر  فــي  املاليــة،  وزارة  وأرجعــت 
خزينة الدولة إلى ارتفاع غير متوقع للنفقات الفعلية 
للميزانيــة، لتصــل إلــى نحــو تريليونــي دينــار، مقابــل 

1.2 تريليــون دينــار، بارتفــاع بلغــت نســبته %66.8. 
في املقابل، ســجلت اإليرادات تراجعا ملحوظا، لتبلغ 
 713.6 نحــو  نفطيــة(  وغيــر  )نفطيــة  املوازنــة  مــوارد 

مليار دينار، مقابل 894.43 مليار دينار.
ولتغطية هذا العجز توجهت الحكومة إلى »صندوق 
تأســس  الــذي  الســيادي،  الدولــة«  إيــرادات  ضبــط 
خصيصــا لســد العجــز فــي الخزينــة العموميــة، حيــث 
اقتطعــت منــه 665.67 مليــار دينــار، بنهايــة فبرايــر/

الســنة  اقتطاعــات  كل  بلغــت  فيمــا  املاضــي،  شــباط 
املاضية 2.88 تريليون دينار.

أبريــل/ مطلــع  أعلنــت،  الجزائريــة  الجمــارك  كانــت 

نســيان املاضــي، أن عجــز امليــزان التجــاري للبــالد قفز 
إلــى 5.61 مليــارات دوالر خــالل الربــع األول مــن العــام 
الجــاري، مقابــل 3.46 مليــارات دوالر قبــل عام، بســبب 

تراجع عائدات الطاقة.
وأظهرت بيانات الجمارك، أن صادرات النفط والغاز، 
شكل نحو 93% من صادرات الجزائر، تراجعت 

ُ
التي ت

مــا  فــي  دوالر،  مليــارات   5.51 إلــى   %39.7 بنســبة 
انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 39.65%، وهبطت 

كذلك الواردات بنحو %13.07.
واضطرت الجزائر إلى االعتماد على احتياطاتها من 
النقد األجنبي. وبعدما تخلت في األشهر املاضية عن 

مشــاريع كثيــرة فــي البنيــة التحتيــة، تخطــط الجزائــر 
حاليــا لالقتــراض مــن الســوق الدوليــة، بعدمــا ســددت 
كامــل ديونهــا الخارجيــة، التــي تعود إلى تســعينيات 

القرن املاضي.
وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة خالل العام املاضي 
مليــار دوالر، وســط   35.72 إلــى  لتصــل  بنحــو %41، 

توقعات بهبوطها إلى 26.4 مليار دوالر في 2016. 
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي، فــي تقريــر حديــث، أن 
يتراجــع احتياطــي النقــد األجنبــي للجزائــر إلــى 121 
مليــار دوالر بنهايــة العــام الحالــي، بعــد انخفاضهــا 
في 2015 بنحو 35 مليار دوالر إلى 143 مليار دوالر.

عجز قياسي في خزينة الجزائر

مصطفى عبد السالم

يطرح قرار إقالة د. فهد املبارك، 
محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي )البنك املركزي( من 
منصبه، أول من أمس، سؤالني 

مهمني، األول يتعلق بأسلوب تعيني 
وإقالة محافظي البنوك املركزية 

العربية، والثاني بامللفات التي تواجه 
املحافظ الجديد للبنك املركزي 

السعودي د.أحمد الخليفي، وهو 
باملناسبة يعد أهم محافظ بنك 

مركزي في املنطقة، نظرا لضخامة 
امللفات املسؤول عنها داخل 

االقتصاد السعودي، الذي يصنف 
األول بني االقتصاديات العربية، 
وكذا ضخامة احتياطيات النقد 

األجنبي والذهب التي يديرهما البنك 
في األسواق العاملية، والبالغة نحو 

600 مليار دوالر. 
ما يهمنا هنا هو السؤال األول 

املتعلق بآلية التعيني والعزل، فمن 
املعروف أن محافظي البنوك 
املركزية في العالم يتمتعون 

بحصانة شديدة، وتشدد معظم 
القوانني التي تنظم عمل هذه البنوك 

على عدم جواز عزل املحافظ إال 
في حاالت نادرة وبقرار من رئيس 
الدولة أو البرملان، ومن بني الحاالت 

مثال تسبب إدارة املحافظ في 
كوارث مالية تهدد االقتصاد الوطني 

مثل انهيار قيمة العملة املحلية 
أمام العمالت الرئيسية، أو حصول 
املحافظ على رشى، كما حدث في 

إندونيسيا مؤخرًا.
وحتى في حال حدوث خالفات 
شديدة بني املحافظ والحكومة 

تعرقل عمل األخيرة، أو بني املحافظ 
ووزير املالية حول إدارة السياسات 
املالية والنقدية واالقتصادية والدين 

العام والتضخم، وهذه الخالفات 
تتطلب إزاحة أحد األطراف من 

الساحة، فإنه في هذه الحالة يتم 
التضحية بالحكومة أو بوزير املالية 
واإلبقاء على املحافظ، بسبب اآلثار 

الخطيرة التي قد تنجم عن عزله.
وفي الدول املتقدمة، يظل منصب 

محافظ البنك املركزي محصنًا من 
العزل، خاصة مع حساسية امللفات 

التي يتولى إدارتها مثل السياسة 
النقدية والدين العام واحتياطي 

النقد األجنبي، وطباعة البنكنوت، 
واإلشراف على القطاع املصرفي، 

وحماية أموال املدخرين، ومنع 
تآكل الودائع املحلية، عبر تطبيق 

سياسة استهداف التضخم، وزيادة 
جاذبية العملة املحلية لالستثمار، 
ومساعدة أجهزة الدولة في زيادة 
موارد النقد األجنبي. أما في دول 

املنطقة فمحافظ البنك املركزي 
ليس محصنا من العزل واإلقالة، 

وفى حال لم يتم عزله أو إقالته 
يتم الضغط عليه لتقديم استقالته، 
حدث ذلك مع د. محمود أبو العيون 

في عهد مبارك، وهشام رامز في 
عهد السيسي. وفى ليبيا تم عزل 

محافظ البنك، الصديق عمر الكبير، 
في 2014، عقب رفضه أن يكون 

جزءًا من الخالف السياسي الطاحن 
في البالد. وعندما حدث خالف بني 

املنصف املرزوقى ومحافظ مصرف 
تونس املركزي، مصطفى النابلي، 

في يوليو 2012، تمت إقالة املحافظ 
من منصبه. وأخيرا تمت إقالة 

محافظ البنك املركزي السعودي من 
دون توضيح أسباب.

حصانة البنوك 
المركزية

انخفاض غير 
مسبوق لليرة 

السورية

صــرف  ســعر  انخفــض 
مقابــل  الســورية  الليــرة 
الــدوالر األميركــي بشــكل 
أمــس،  مســبوق  غيــر 
مــرة   13 بـــ  أقــل  ليصبــح 
بــدء  عّمــا كان عليــه قبــل 
مــن  أكثــر  منــذ  النــزاع 
خمــس ســنوات، وفــق مــا 
قال محللون اقتصاديون 

لوكالة فرانس برس.
وقــال املحلــل االقتصادي 
»واصــل  حــداد  فــراس 
منــذ  ارتفاعــه،  الــدوالر 
بشــكل  أســابيع،  ثالثــة 
ليصــل  مســبوق  غيــر 
 625 إلــى  صرفــه  ســعر 
ليــرة ســورية فــي الســوق 
الســوداء«، فــي وقت حدد 
ســعر  املركــزي  املصــرف 
 512 بـــ  الــدوالر  صــرف 

ليرة.
فإنهــا  حــداد،  وبحســب 
فيهــا  يرتفــع  مــرة  »أول 
الدوالر إلى هذا املستوى 
النــزاع«  بــدء  منــذ 
مــارس/آذار  منتصــف 
الــدوالر  كان  حــني   ،2011

يوازي 48 ليرة سورية.
املركــزي  البنــك  وأعلــن 
يحتفــظ  أنــه   2011 فــي 
مليــار   18 باحتياطــي 
دوالر، لكن هذا االحتياط 
شــّح كثيــرًا وفق صندوق 
النقد الدولي، ما أدى إلى 
ضغوط معيشية وقفزات 

)Getty( .باألسعار

ديتمار فيلنير، رجل األعمال النمساوي، قال إن »حوالي 
في  إنتاجها  تنظيم  على  تعمل  نمساوية  شركات   10
أن  ذكرت  التي  برس«  »دي  صحيفة  حسب  روسيا«، 
النمساويين أصبحوا من أوائل المستثمرين  المستثمرين 

الذين قرروا العودة إلى روسيا.

التنفيذي  الرئيس  الفرهود،  عبداللطيف  محمد 
الكويتية،  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  في 
توقع أن تحقق الشركة أرباحًا فعلية بنحو 116 مليون 
الحالية  المالية  للسنة  دوالر(  مليون   385( كويتي  دينار 
الكويتية  األنباء  وكالة  نقلته  ما  وفق   ،2017/2016
عن  دوالر(  مليار   1.4( دينار  مليون   431 مقابل  »كونا«، 

العام المالي السابق، بانخفاض تبلغ نسبته %73.

أعلن  المصري،  والصناعة  التجارة  وزير  قابيل،  طارق 
قانون  عرض  أسبوع،  خالل  سيتم،  أنه  أمس،  بيان  في 
لتيسير  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  االئتمان  تيسير 
تم  أنه  إلى  مشيرًا  بها،  الخاص  التمويل  على  الحصول 
والرقابة  المالية  ووزارة  المركزي  البنك  مع  مراجعته 

المالية وعرضه خالل أيام على المجموعة االقتصادية.

اإليراني  النفط  وزير  مساعد  نيا،  زماني  أميرحسين 
نفطيًا  وفدًا  إن  قال  والتجارية،  الدولية  للشؤون 
األسبوعين  غضون  في  تركمانستان  سيزور  رفيعًا  إيرانيًا 

االستراتيجي  التعاون  تعزيز  ضرورة  إلى  مشيرًا  القادمين، 
أنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  البلدين،  بين  األمد  طويل 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية »أرنا« أمس.

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي، 
للموارد  الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  نائب  أمس  التقى 
حاليًا.  السعودية  يزور  الذي  ماكغراث  شؤون  البشرية 
خالل  تم  أنه  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
السعوديين،  توظيف  زيادة  أهمية  مناقشة  االجتماع 
وإمكانية  والعليا  المتوسطة  المستويات  في  خاصة 
يتلقون  الذين  السعوديين  المؤهلين  من  االستفادة 
تعليمهم العالي في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا.

أسماء في األخبار
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الرياض ـ خالد الشايع

اتخذت السعودية أولى الخطوات 
ــيــــة نــــحــــو تـــطـــبـــيـــق خــطــة  ــلــ ــفــــعــ الــ
خال  من   ،2030 الوطني  التحول 
بن  الــســعــوديــة سلمان  لعاهل  ملكي  أمــر   75
عــبــدالــعــزيــز، أعــــادت هيكلة بــعــض الــــوزارات 
وأنـــشـــأت هــيــئــات جـــديـــدة، وغـــّيـــرت قـــيـــادات 
مؤسسات حالية، وأحدثت تغييرًا جذريا في 

العديد من مؤسسات الدولة.
ــدرت، مــســاء  ــ ــ ــتـــي صـ وشـــمـــلـــت الـــتـــعـــديـــات الـ
أول مـــن أمــــس، تــغــيــيــرات كــبــرى فـــي قــيــادات 
ــة بـــــــــــوزارات الــنــفــط  ــتــــصــــاديــ ــة االقــ ــمـــوعـ املـــجـ
العربي  النقد  ومؤسسة  والــزراعــة  والتجارة 

السعودي وغيرها.
»العربي  لـ يــرى محللون  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
الجديد«، أن هذه التعديات التي تعد ثاني 
أكبر تغيير وزاري منذ تولي سلمان الحكم 
مطلع عام 2015، ستساهم في تنفيذ محاور 
الرؤية الجديدة الهادفة إلى تقليص االعتماد 
وتعزيز  الدخل  مصادر  وتنويع  النفط  على 
قدرات القطاع الخاص، وحسب املحللني فإن 
بتطبيق  اإلســــراع  فــي  الــتــعــديــات ستساهم 
متطورة  إدارة  عبر  الــوطــنــي،  الــتــحــول  خطة 

سهلة التحرك خال الفترة املقبلة.
ويؤكد الخبير املالي واإلداري، عبد اللطيف 
التغييرات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ البقمي، 
ــدة بـــمـــثـــابـــة الــــخــــطــــوة األولــــــــى نــحــو  ــديــ ــجــ الــ
التحول الوطني، معتبرًا أن العنوان الحقيقي 
الخفيفة،  اإلدارة  نحو  الــذهــاب  هــو  للتغيير 

للبدء في العمل الفعلي للرؤية الجديدة.
ويقول البقمي: إن »ما حدث هو إعادة تهيئة 
مختلف األجــهــزة الــحــكــومــيــة، لــتــكــون قـــادرة 
على أن تمثل األذرع التنفيذية لتحقيق رؤية 
اآلن«،  بــدأت  الرحلة   ،2030 الوطني  التحول 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

اليمنية الستئناف تصدير  الحكومة  تتأهب 
الــغــاز الطبيعي املــســال، بعد تــوقــف ملــدة عام 
كــامــل بسبب الــحــرب، والــــذي كــبــدهــا خسائر 
تقّدر بنحو نصف مليار دوالر خال 8 أشهر 
فقط، حسب إحصائيات رسمية. وكانت وزارة 
لشهر  تقريرها  في  أكــدت  اليمنية،  التخطيط 
مايو/ أيار 2016، الذي صدر األربعاء املاضي، 
أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة 
حاجة  هناك  ولكن  الغاز،  تصدير  الستئناف 

لتوفر اإلرادة السياسية.
وفــي هــذا السياق، أكــد مدير دائــرة التوقعات 
بوزارة التخطيط اليمنية عبد املجيد البطلي، 
» الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه فــي سبيل تحسني  لـــ

ويـــشـــدد عــلــى أن الــتــغــيــيــرات الــســريــعــة هي 
تأكيد على أن ما جاء في الرؤية ليس مجرد 
طموح إنشائي، بل هدف استراتيجي البد أن 

يتم تحقيقه.
ــادة تــوزيــع  ــ ويــضــيــف: »لــقــد تـــم الـــبـــدء فـــي إعـ
فــريــق الـــرؤيـــة، وربــطــهــم بــاملــواقــع املــنــاســبــة، 
األهــداف  تحقيق  من خالها  يمكنهم  والتي 
املــرســومــة مــســبــقــا«. ويــتــابــع: »هــنــاك تحرك 
أن  البيروقراطية، كما  فعلي وجــاد لتحجيم 
صــاحــيــات الــــوزراء املعنيني بــاتــت أكــبــر، ما 
وزارة  للعمل، خاصة  أوســع  يعطيهم مجااًل 
الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار، فــلــم يــعــد املــســتــثــمــر 
وهيئة  الــتــجــارة  وزارة  على  بــالــتــردد  ملزما 

االستثمار، بل باتت جهة واحدة«.
وكـــان أبـــرز الــتــعــديــات الــتــي أجـــريـــت، إعــفــاء 
وزيـــــــر الــــبــــتــــرول والــــــثــــــروة املــــعــــدنــــيــــة، عــلــي 
الفالح  خالد  وتعيني  منصبه،  من  النعيمي، 
بــــداًل مــنــه، وإعـــفـــاء مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد 
ــــزي( فــهــد  ــركـ ــ الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي )الـــبـــنـــك املـ
ــد بــن  ــمــ ــــن مـــنـــصـــبـــه، وتـــعـــيـــني أحــ املـــــبـــــارك مـ
عــبــدالــكــريــم الــخــلــيــفــي بــــداًل مــنــه، بــاإلضــافــة 
إلى تعيني ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا 

للتجارة. 
اقــتــصــاديــة  هــيــكــلــة وزارات  ــادة  ــ ــ إعـ تــــم  كـــمـــا 
ومنها إلغاء وزارة الكهرباء واملياه، وتعديل 

حصة اليمن من عائدات صادرات الغاز، قامت 
الــعــقــود مع  الــتــفــاوض على  الحكومة بــإعــادة 
الشركات املساهمة في مشروع الغاز الطبيعي 
املسال، ما ساهم في زيادة حصتها عام 2014.

وقــال البطلي إنــه في حــال استئناف تصدير 
الـــغـــاز فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يــتــوقــع انــخــفــاض 
الــغــاز عما كانت  اليمن مــن صـــادرات  نصيب 

صاحيات وزارة التجارة لتشمل االستثمار، 
مــع نــقــل الــصــنــاعــة ومــعــهــا الــكــهــربــاء لـــوزارة 
البترول التي تم تعديل اسمها لتكون الطاقة 
والــصــنــاعــة والــثــروة املــعــدنــيــة، فيما تــم نقل 
املياه لوزارة الزراعة التي بات اسمها البيئة 
واملياه والزراعة، وتم تغيير قيادات مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي وديــــــوان املــراقــبــة 
العامة، مع استحداث هيئة لإلحصاء، وهيئة 
رئاسات  كبير من  عــدد  للترفيه، مع تحويل 
من  بــداًل  إدارة،  ذات مجلس  هيئات مستقلة 
نظامها السابق الذي يقصر الصاحيات في 

يد رئيس واحد.
ومن جانبه يؤكد الخبير االقتصادي، خالد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــن عــبــدالــلــه الــجــوهــر، لـــ
ــان بــمــثــابــة  ــ ــيــــر كـ أن الـــتـــحـــرك الـــــــــوزاري األخــ
الــجــديــدة،  لــلــرؤيــة  إعـــان أولـــويـــات تنفيذية 
مــوضــحــا ضــــــرورة أن تـــكـــون الــصــنــاعــة هي 
الـــهـــدف االســتــراتــيــجــي لــلــســعــوديــة مـــن أجــل 
فالخطة  االقــتــصــادي،  التنوع  هــدف  تحقيق 
الــبــاد بنحو %50  ــادرات  رفــع صــ تستهدف 
ولهذا نحتاج إلى االستثمار األمثل في هذا 
لــم يكن مــن املمكن أن يتحقق  القطاع، وهــذا 
الــتــجــارة  أعــــادة تشكيل وزارة  مــن خـــال  إال 
والصناعة، وفصل الصناعة عنها، وإلحاقها 

بوزارة الطاقة والثروة املعدنية«. 
ويضيف: »ما سيزيد من نشاط هذا القطاع 
هو أن الوزير املسؤول عنه هو الفالح، خريج 
شركة أرامكو واملسؤول عنها، فهو يعرف كل 

شيء عن هذا القطاع«.
ويــــشــــدد الـــجـــوهـــر، عـــلـــى أن تــعــيــني الــفــالــح 
ال يــعــنــي أن ســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة الــنــفــطــيــة 
ســتــتــغــيــر، مـــؤكـــدًا أنــهــا مــؤســســيــة تــأتــي من 

القمة.
على ذات االتجاه يؤكد رئيس لجنة املكاتب 
»العربي  االستشارية الوطنية عاصم عرب، لـ
في  االقتصادية  السياسة  أن  على  الجديد«، 
مــا هــي عليه دون  الــســعــوديــة مستمرة على 
تغيير، ويضيف: »ال يعني تغيير الوزير أن 

السياسة قد تتغير«.
والفالح الذي سيدير أهم وزارة في السعودية 
ــثـــرة املــعــدنــيــة،  وهـــي الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـ
السعوديني،  والنفط  االقتصاد  واقــع  عايش 
مـــن خــــال عــمــلــه لــعــقــود فـــي شـــركـــة أرامـــكـــو 
السعودية األكبر في العالم، حسب محللني. 

ويــمــلــك الــفــالــح املـــولـــود فـــي 1960، خــبــرات 
عملية، ألكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، مــر خالها 
بتجارب قيادية وفنية، كما تولى دفة قيادة 
السبت  وحــتــى   ،2014 مــنــذ  الــصــحــة  وزارة 

املاضي.

عــلــيــه الـــعـــام قــبــل املـــاضـــي بــســبــب انــخــفــاض 
األسعار العاملية. وبدأ اليمن إنتاج وتصدير 
املـــســـال عــــام 2009. ويــبــلــغ  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز 
إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــشــروع 6.7 
عائدات  متري سنويا، وساهمت  مايني طن 
من  و%5.1   %6.9 بــحــوالــي  الـــغـــاز  صــــــادرات 
ــة الـــعـــامـــة عــامــي  ــ ــوازنــ ــ إجـــمـــالـــي إيـــــــــــرادات املــ
الــتــوالــي. وفـــي عـــام 2015،  2014 و2015 عــلــى 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ انــخــفــضــت كــمــيــة صـــــــادرات الـ
املسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه 
الــشــركــات املنتجة  عــام 2014، بسبب مــغــادرة 
للباد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز 

الطبيعي املسال منذ 3 إبريل/ نيسان 2015.
النخفاض  اليمنية  الحكومة  بيانات  وتشير 
صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 

2015، بينما كان مخططا تصدير 6.7 مايني 
الــتــخــطــيــط،  تــقــريــر وزارة  طـــن مـــتـــري. وقـــــال 
نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت  الــذي 
الحماية  لتأمني  ترتيبات  عمل  »ينبغي  منه، 
توفير  وكذلك  للغاز،  التحتية  للبنية  األمنية 
حـــمـــايـــة أمـــنـــيـــة لــلــســفــن الـــتـــي ســـتـــقـــوم بــنــقــل 

شحنات تصدير الغاز«.
ــر الــتــقــريــر أن تــكــالــيــف الــحــمــايــة األمــنــيــة  وذكــ
ملــــشــــروع تـــصـــديـــر الــــغــــاز بـــلـــغـــت فــــي الـــفـــتـــرة 

املاضية حوالي 700 ألف دوالر سنويا.
الغاز كّبد الحكومة  وأكــد أن توقف صـــادرات 
مليون   527.3 بحوالي  تقّدر  خسارة  اليمنية 
دوالر خـــال الــفــتــرة مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان إلــى 

ديسمبر/ كانون األول 2015.
وقال التقرير: »باألخذ باالعتبار أسعار الغاز 
العاملية، تقّدر كلفة الفرص الضائعة في قيمة 
املسال بحوالي 1.6  الطبيعي  الغاز  صــادرات 
مــلــيــار دوالر للفترة مــن إبــريــل/ نــيــســان إلــى 
الفاقد  ويــقــّدر   .2015 األول  كــانــون  ديسمبر/ 
فــي حصة اليمن مــن صـــادرات الــغــاز بحوالي 

527.3 مليون دوالر خال الفترة نفسها«. 
وأوضــــــح الــتــقــريــر أنــــه مـــن غــيــر املــحــتــمــل أن 
في  الحاصل  التدهور  الغاز  إيـــرادات  تعّوض 
ــرادات النفط الــنــاجــم عــن انــخــفــاض كميات  إيــ

إنتاج النفط.
وكــــان وزيــــر الــنــفــط الــيــمــنــي ســيــف الــشــريــف، 
الفرنسي  السفير  مع  املاضي،  الثاثاء  بحث، 
لـــدى الــيــمــن جـــان مـــارك جـــروجـــران، ترتيبات 

إعادة تشغيل محطة بلحاف للغاز املسال.
ــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة،  ــبــ وحـــســـب وكــــالــــة األنــ
اســــتــــعــــرض املـــــســـــؤول الـــيـــمـــنـــي مــــع الــســفــيــر 
حكومته  قبل  مــن  املبذولة  الجهود  الفرنسي 
الازمة  األمنية  الترتيبات  للعمل على وضع 
إلعادة التشغيل والتصدير من منشأة بلحاف 
مستقبا. ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف 
الفرنسية،  تــوتــال  بقيادة  عاملية  شــركــات  مــن 
الـــتـــي تــمــلــك 40% مـــن املــــشــــروع، فــيــمــا تملك 

»هنت« األميركية %17.22.
ويــعــد مــشــروع الــغــاز املــســال أضــخــم مــشــروع 

تــقــّدر كلفته  صناعي فــي تــاريــخ اليمن، حيث 
طــاقــتــه  وتـــبـــلـــغ  دوالر،  مــــلــــيــــارات   4 بـــنـــحـــو 
اإلنتاجية 6.9 مايني طن من الغاز الطبيعي 
ســـنـــويـــا. وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز 
الطبيعي املسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، 
حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة 
اإلنـــتـــاج، مــقــررة إجـــاء موظفيها مــن املحطة 
بسبب تدهور األوضاع األمنية وتوقف إنتاج 

الغاز في الباد.
وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 
في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر 
النفطية اليمنية )حكومية(، ويتم ضخ الغاز 
أنبوب رئيسي  إلــى منطقة بلحاف من خــال 

يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا.
الــغــاز ومحطة بلحاف بعيدان  وظــل مــشــروع 
عـــن الــــصــــراع، وبــحــمــايــة قــــوات قــبــلــيــة تــابــعــة 

لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
كشفت  اليمنية  الحكومة  في  مصادر  وكانت 
ــابــــق، أن  ــد«، فــــي وقـــــت ســ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــتــــاج الــنــفــط  الـــحـــكـــومـــة تــتــجــه الســـتـــئـــنـــاف إنــ
العربي  الــتــحــالــف  بحماية  الطبيعي  والــغــاز 
ربــه  عــبــد  للرئيس  املــوالــيــة  اليمنية  والـــقـــوات 
ــه  ــور هـــــــــادي. وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر أنـ مـــنـــصـ
في  النفطي  امليناء  النفط عبر  سيتم تصدير 
املكا  النفطي في مدينة  الضبة  عدن وميناء 
الشرقي  الساحل  على  حضرموت  بمحافظة 
الطبيعي  الــغــاز  تــصــديــر  سيتم  فيما  لليمن، 
أن  واعتبر  بلحاف.  فــي  التصدير  ميناء  عبر 
اســتــئــنــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط يــأتــي في 
إطار استئناف النشاط االقتصادي للحكومة 
ــيـــر مـــــــــوارد مــالــيــة  ــتـــوفـ ــــن مـــديـــنـــة عـــــــدن، ولـ مـ
للحكومة التي تعمل من الرياض بدون موارد.

وقــال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن 
قوات التحالف أرسلت قوة معززة باملدرعات 
ــــى مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف بــمــحــافــظــة  ــات إلـ ــابــ ــدبــ والــ
شبوة )جنوب شرق(، وذلك ضمن التعزيزات 
ــأرب )شــــــرق(. كما  ــ الــضــخــمــة الـــتـــي وصـــلـــت مـ
قـــوات التحالف قــوة عسكرية وآلــيــات  نــشــرت 

لحماية أنبوب الغاز الطبيعي املسال.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــزاب املغربية فــي الفترة األخــيــرة، منشغلني  بــدا زعــمــاء األحـ
إلى تفشي  بيانات تشير  الشباب، في سياق ظهور  ببطالة 
هذه الظاهرة وسط الشباب، خاصة الحاصل على شهادات 
جــامــعــيــة عــلــيــا. ويــنــتــظــر أن يــحــتــل تــشــغــيــل الــشــبــاب حــيــزًا 
مــركــزيــا فـــي خــطــابــات الــســيــاســيــني فـــي الـــفـــتـــرة، تــزامــنــا مع 
السابع  فــي  الــتــي ستجرى  التشريعية  االنــتــخــابــات  اقــتــراب 
من أكتوبر/تشرين األول املقبل. وعبر رئيس حزب األصالة 
ببطالة  انشغاله  عن  العماري،  إلياس  املعارض،  واملعاصرة 
الشباب، حيث ذهب إلى أنها بلغت مستويات مقلقة، غير أنه 
نبه إلى أن القضايا املرتبطة بالبطالة والتنمية ال يمكن أن 
ينفرد حزب واحد بمعالجتها، ما يعني أنه يفترض أن تكون 

في صلب اهتمامات جميع أصحاب القرار.
ولم تغب مسألة بطالة الشباب عن انشغاالت، رئيس حزب 
التجمع الوطني لألحرار، صاح الدين مزوار، والذي يتولى 
حقيبة الخارجية في الحكومة الحالية، حيث أكد في مؤتمر 
الــســبــت، أن تشغيل الشباب،  أمــس  حــزبــه االســتــثــنــائــي، أول 
ــو مــا يــعــنــي أن الــحــزب  ــويـــات حــزبــه، وهـ ســيــكــون ضــمــن أولـ

يراهن على العودة في التشكيلة الحكومية املقبلة.
البطالة وسط  ارتــفــاع  عــن  الرسمية  اإلحــصــائــيــات  وتكشف 
للتخطيط  السامية  للمندوبية  تقرير  أشــار  حيث  الشباب، 
)املؤسسة الرسمية املكلفة اإلحصاء في املغرب(، إلى أن معدل 

بطالة البالغني ما بني 15 و29 عاما في املدن بلغ %41.5.
وبــــــدا، حــســب الـــتـــقـــريـــر، أن مـــعـــدل الــبــطــالــة وســــط الــشــبــاب 
مــن خــريــجــي الــجــامــعــات وصـــل إلـــى 24%، فيما بــلــغ املــعــدل 

اإلجمالي للبطالة %10. 
وقالت املندوبية السامية للتخطيط ، في دراسة حديثة، إن 
62.9% من العمال املغاربة يشتغلون بدون عقود، مؤكدة أن 
العمال ال يستفيدون من تأمني صحي.  79.4% من إجمالي 
وأوضحت املندوبية، أن معظم العمال الذين ال يتوفرون على 

فــي حــني يتركز جل  البناء،  فــي قطاع  عقود عمل يشتغلون 
العمال غير الخاضعني ألي تأمني صحي في األرياف.

وكشفت أيضا أن 27.9% من الشباب املتراوحة أعمارهم بني 
15 و24 عاما منقطعون عن الــدراســة، وال يزاولون أي عمل، 
خاصة اإلناث. واعتبر وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، 
عبدالسام الصديقي، في تصريحات، أخيرًا، أنه على الرغم 
من األزمة حافظ املغرب على وتيرة إنجاز ستمكن من خلق 
500 ألـــف فــرصــة عــمــل فــي أفـــق 2020، خــاصــة عــبــر مشاريع 

الطاقة والبنيات التحتية.
املاضي،  األول  أعلنت في ديسمبر/كانون  الحكومة،  وكانت 
عــن خــطــة لــتــأهــيــل نــصــف مــلــيــون مــن الــشــبــاب لــلــخــروج من 
أعــوام  فــي محاصرتها طيلة خمسة  تفلح  لــم  الــتــي  البطالة 

للحكومة التي يرأسها عبداإلله بنكيران.
وســبــق لــرئــيــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة، أن عــبــر فــي مناسبات 
بينما  التشغيل،  ملف  تدبير  فــي  حكومته  فشل  عــن  سابقة 
يلح صندوق النقد الدولي على ضرورة العمل على »تحقيق 

نمو أقوى وأكثر توفيرًا لفرص العمل والحد من الفقر«.
وتصاعدت االحتجاجات العمالية بشكل الفت، خال الفترة 
املاضية، اعتراضا على إجراءات حكومية من شأنها التأثير 
سلبا على األوضاع االقتصادية واملعيشية للعمال، ونظمت 
بإعادة  للمطالبة  الحاشدة  املظاهرات  من  العديد  النقابات 
التقاعد في الوظائف الحكومية،  النظر في مشروع إصاح 

وزيادة األجور وتحسني أوضاع العمال.
ــــخ الــــحــــوار  ــاريـ ــ ــــي تـ ــة فـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة لـــلـــســـنـــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــت الـ ــشـ وفـ
االجــتــمــاعــي، فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الــنــقــابــات ورجـــال 

األعمال، قبل االحتفال بعيد العمال أول الشهر الجاري.
الذين  الشباب  بنكيران،  املاضي، خاطب  الشهر  نهاية  وفــي 
يعمدون إلى االحتجاج من أجل املطالبة بوظائف أو فرص 
، إن االحــتــجــاج لــم يــكــن يــومــا طــريــقــة مضمونة 

ً
عــمــل، قـــائـــا

للشغل، داعيا هؤالء الشباب إلى الجدية للظفر بفرص عمل، 
واالتكال على ذواتهم وسواعدهم.

السعودية تتأهب 
لـ2030 بتعديالت كبرى

الضغوط تعّطل »قانون الضمان«اليمن يستعد الستئناف تصدير الغاز

)Getty( السعودية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الصناعي)احتجاجات عمالية متواصلة في المغرب )فرانس برس

)Getty( الحرب عّطلت تصدير النفط والغاز

أزمة البطالة والتشغيل تؤرق المغرب

بدأت السعودية التأهب 
النطالقة فعلية نحو 
تنفيذ الرؤية التنموية 

الجديدة، عبر تعديالت 
وزارية كبرى وعمليات 
إحالل وتجديد شملت 

إعفاء أسماء معروفة 
من مناصبها

زيادة رحالت الطيران 
القطري إلندونيسيا

اتفقت سلطات الطيران املدني في قطر 
وإندونيسيا على زيادة عدد الرحالت الجوية 

بني الدوحة ومدن إندونيسية، وذلك لدعم 
الخطط التوسعية للخطوط الجوية القطرية.  
وأوضحت الهيئة العامة للطيران املدني، أول 

من أمس، أن االتفاق جاء عقب مباحثات 
ثنائية في مجال النقل الجوي بني البلدين 

في العاصمة اإلندونيسية جاكارتا. 
وأشار البيان إلى أن املباحثات أفضت إلى 

االتفاق على زيادة عدد الرحالت بني الدوحة 
وجاكارتا من 21 إلى 28 رحلة أسبوعيًا، 

والحصول على رحالت إضافية بني الدوحة 
ومدينة بالي السياحية من 14 إلى 21 رحلة 

أسبوعيًا، وذلك دعمًا لخطط ومتطلبات 
الخطوط الجوية القطرية للتوسع والنمو في 

عملياتها التشغيلية وشبكة وجهاتها. 

تعزيز التعاون 
الكويتي الصيني

أكد نائب القنصل العام للقنصلية الصينية 
في إمارة دبي ما سيو ليانغ، أمس، أهمية 

العالقات الصينية الكويتية قائال إنها تشهد 
تطورًا مستمرًا على جميع املستويات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
الرسمية )كونا(، عقب مشاركة ليانغ في 

ورشة عمل أقامتها هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر بالتعاون مع القنصلية الكويتية في 

دبي، حول مزايا االستثمار بالكويت.
وقال ليانغ، إن بالده تنظر إلى الكويت 

كشريك اقتصادي وتجاري مهم كونها 
تحتل مكانة مهمة في قطاع الطاقة العاملية 

»وهي محرك أساسي في هذا املجال«.

مصر تزيد احتياطي 
السلع التموينية

قال املتحدث باسم وزارة التموين املصرية، 
محمود دياب، أمس، إن وزارته ستضخ 

نحو 3 آالف طن زيت و2.5 طن أرز بالسوق، 
استعداًد لشهر رمضان، موضًحا أن هناك 
احتياطي استراتيجي جيد من كافة السلع 

التي يحتاجها املواطنون خالل الفترة 
الحالية.

وأشار دياب، إلى أن وزارة التموين ال تقوم 
باستيراد أية كميات من السكر من الخارج، 
وأن هناك استعدادا كامال ملوسم رمضان، 

وذلك من خالل عملية توفير كافة السلع 
بكميات كبيرة وبجودة عالية للمواطنني. 

وتشهد األسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار 
السلع الغذائية، بسبب زيادة سعر الدوالر 

املتواصلة أمام الجنيه املصري.

صندوق النقد يحفز 
ألمانيا على االستثمار

أوردت صحيفة »دي فلت آم زونتاج«، أن 
صندوق النقد الدولي سيحث الحكومة 

االئتالفية في أملانيا على زيادة استثماراتها، 
وذلك في أحدث تقييم له ألكبر اقتصاد في 

أوروبا سينشر اليوم االثنني.
وأضافت الصحيفة أن الصندوق، ومقره 

واشنطن، سيذكر في »بيانه الختامي« أن 
معدل النمو االقتصادي الحالي في أملانيا 
البالغ 1.5% ينبغي أال يكون مبعثا للرضا.

وفي األشهر األخيرة واجهت أملانيا ضغوطا 
دولية لزيادة اإلنفاق، وفي أبريل/نيسان قالت 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إن 
أملانيا أخفقت في استغالل تكلفة االقتراض 

الرخيصة لزيادة االستثمار الضروري للنمو 
االقتصادي على املدى الطويل.

وقالت الصحيفة إن التقرير سيقول إن 
ثمة مجاال لزيادة اإلنفاق العام رغم زيادة 

االستثمارات األملانية.

الصين تقلص 
تخصيص األراضي

قالت صحيفة الشعب اليومية الصينية، 
نقال عن وزارة األراضي واملوارد، إن الصني 
ستقلص أو توقف تخصيص أراض للمدن 
التي تعاني من تخمة عقارية، بينما ستزيد 

األراضي املخصصة لهذا الغرض في 
املناطق التي يوجد بها طلب مرتفع على 
املنازل. وأضافت الصحيفة، أن الحكومة 

تهدف إلى الحفاظ على أراض صالحة 
للزراعة تزيد مساحتها عن 124.33 مليون 
هكتار، في إطار خطة مدتها خمس سنوات 
)2016-2020( من خالل تقليص األراضي 
املخصصة للبناء أو للمشروعات الصناعية 

والعقارية.وقالت الصحيفة، نقال عن 
الوزارة »سيتم تقليص أو وقف تخصيص 

األراضي للمدن التي يوجد بها معروض 
كبير من العقارات، بينما سيتم زيادتها 

في املناطق التي تعاني من عدم التوازن بني 
العرض والطلب«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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المركزي  البنك  يضطلع  لن 
الفترة  ــالل  خ الــســعــودي، 
صندوق  بــدور  المقبلة، 
تسعى  إذ  السيادي،  الثروة 
تأسيس  إلـــى   2030 رؤيـــة 
ــادي ضخم  ــي س ــدوق  ــن ص
ريــال  تريلونات   7 بــرأســمــال 

)تريليوني دوالر(.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

أعــادت  الشعبية،  الــضــغــوط  تعاظم  مــع 
الضمان  قانون  الفلسطينية،  الحكومة 
االجــتــمــاعــي املــثــيــر لــلــجــدل إلـــى الــحــوار 
ــّددًا، وشــكــلــت لـــهـــذا الـــغـــرض لجنة  ــجــ مــ
وزاريــة برئاسة وزير العمل مأمون أبو 
شـــهـــا، تـــقـــوم بــالــتــشــاور مـــع الــنــقــابــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة، والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وكـــافـــة 
الوصول  »بهدف  العاقة،  ذات  الجهات 
إلـــــى صــيــغــة نـــهـــائـــيـــة تــحــقــق مــصــلــحــة 
واملصلحة  العمل،  وأصــحــاب  العاملني، 
الـــعـــامـــة«. وكـــــان أبــــو شـــهـــا، أكــــد رغــبــة 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة واســتــعــدادهــا للعمل 
الجاد واملشترك مع املجلس التشريعي 
الــازمــة على قانون  التعديات  إلدخــال 
الضمان االجتماعي، وقال في تصريح 
 ،

َ
لــه فــي أعــقــاب تشكيل الــلــجــنــة، مــؤخــرا

إن »الــعــمــل بــدأ مــن أجــل إنــجــاز ذلــك في 
غــضــون ســتــة أســابــيــع قــابــلــة للتمديد 

على ضوء مستجدات هذا الحوار.
وبــــدأ نــــواب املــجــلــس الــتــشــريــعــي أولـــى 
العمالية  النقابات  مع  الــحــوار  جلسات 
واملجتمع املدني، على أن يعقبها جلسة 
ثــانــيــة مـــع أربــــــاب الـــعـــمـــل، ثـــم حـــــوارات 
أخــرى مع كافة األطــراف من أجــل وضع 

التعديات املتفق عليها على القانون.
ــيـــاق، يـــؤكـــد الـــنـــائـــب في  وفــــي هــــذا الـــسـ
املجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، وجـــــــود خـــاف  ــعــ »الــ ـــ لــ
مــــع الـــحـــكـــومـــة حـــــول قــــانــــون الـــضـــمـــان 
القانون  اعتبار  يمكن  وال  االجتماعي، 
ــذا، رغــــم اكـــتـــمـــال كــافــة  ــافــ الـــــذي صــــدر نــ

إجراءات إصداره.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــكــتــل  وقــــال لـــ
ــوار  ــ الـــبـــرملـــانـــيـــة »ســـتـــتـــولـــى إجـــــــــراء حـ
مــــع كــــافــــة األطـــــــــــراف، واالســــتــــمــــاع إلـــى 
ماحظاتها، كمقدمة لتعديل القانون«. 

ــــون الــــضــــمــــان عـــلـــى جــمــع  ــانـ ــ ــنــــص قـ ويــ

اشتراكات شهرية بنسبة 7.5% من أجر 
العامل مقابل 8.5% يدفعها رب العمل، 
التقاعد  احتساب  نسبة  تــكــون  أن  على 
1.7% من قيمة الراتب األساسي عن كل 

سنة للعامل في الخدمة.
ــان الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود  ــ وكــ
عـــبـــاس قـــد صــــــادق، فـــي شــهــر مــــارس/

الـــضـــمـــان  قــــانــــون  ــلـــى  عـ املـــــاضـــــي،  آذار 
في  للعاملني  يتيح  الـــذي  االجــتــمــاعــي، 
الــقــطــاعــني الــخــاص واألهـــلـــي الــحــصــول 
عــلــى تــقــاعــد عــنــد خــروجــهــم مـــن ســوق 
الـــعـــمـــل، غـــيـــر أن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع املــــدنــــي رفــضــت 
الـــقـــانـــون بـــشـــدة، ونــظــمــت احــتــجــاجــات 
عــمــالــيــة مــتــوالــيــة، مــا اضــطــر الحكومة 
ــة الـــحـــوار  إلـــــى إعـــــــادة الـــقـــانـــون لـــطـــاولـ
الوطنية  الحملة  وتــرفــض  أخــــرى.  مـــرة 
مــدنــي(،  )مجتمع  االجتماعي  للضمان 
الــتــي صــــدرت، ولكنها  الــقــانــون  صيغة 
تدعو في الوقت نفسه إلى إقرار قانون 
الحماية  عادل ومنصف للضمان يوفر 

االجتماعية.
ويـــرى رافــضــو الــقــانــون أن هــذه النسب 
»ظـــاملـــة لـــلـــعـــمـــال«، مــعــتــبــريــن أن نــظــام 
ــايـــة الـــخـــدمـــة املـــعـــمـــول بــه  مـــكـــافـــئـــة نـــهـ
حــالــيــا، يــفــرض عــلــى أربــــاب الــعــمــل دفــع 
قيمة أعلى مما ورد في قانون الضمان 

للعمال.
االجتماعي،  للضمان  الوطنية  وأعلنت 
عن مظاهرة جديدة، أمام مقر الحكومة 
بــدت  فيما  الــثــاثــاء،  غـــدًا  الفلسطينية، 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــعــزيــز مـــواقـــفـــهـــا فــي 

جوالت الحوار املرتقبة حول القانون.
ــابــــق، إن  ــقــــول الــحــمــلــة فــــي بـــيـــان ســ وتــ
»لــديــهــا تــحــفــظــات مــبــدئــيــة أخــــرى مثل 
ــانــــون يــنــص  ــقــ ــود بـــنـــد فــــي الــ ــ ــ عـــــدم وجـ
صــراحــة عــلــى أن الــحــكــومــة هــي الجهة 
الضامنة ألمــوال صندوق الضمان، في 
أو االخــتــاس«،  حــال تعرضه للخسارة 

ــــى وجــــــود نـــصـــوص تــمــيــيــزيــة  ــة إلـ ــتـ الفـ
بــــني الــــرجــــل واملـــــــــرأة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اشتراكات  الجنسني نسب  على  يفرض 

متساوية من الدخل الشهري.
ــا يــثــيــر حــفــيــظــة الــحــمــلــة  ومـــــن أكـــثـــر مــ
ورد  مــا  االجتماعي،  للضمان  الوطنية 
القانون، حول إنشاء صندوق  في نص 
ــبــــع مــــؤســــســــة الــــضــــمــــان  ــتــ ــلـــي يــ ــيـ ــمـ ــكـ تـ
األموال  العتيدة، بحيث يستوعب كافة 
في صناديق االدخار التابعة للموظفني 
في كبرى الشركات والبنوك والجامعات 
املــدخــرات  تــعــود  أن  عــلــى  الفلسطينية، 
ألصحابها باإلضافة إلى الفوائد عليها 

عند بلوغهم الشيخوخة. 
أقدمت  موظفيها،  مــع  الــحــرج  ولتجنب 
عدد من الشركات على تسييل مدخرات 
ــا إلـــيـــهـــم،  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ ــلــــني فـــيـــهـــا وإعــ ــامــ ــعــ الــ
الــصــنــدوق  لــلــحــيــلــولــة دون اســـتـــحـــواذ 

التكميلي عليها. 
وفـــي هـــذا اإلطــــار، حـــذر رئــيــس املجلس 
محمد  واإلعـــمـــار  للتنمية  االقــتــصــادي 
ــاك نــتــيــجــة عــدم  ــ اشــتــيــة، مـــن »حـــالـــة إربـ
إيضاح نقاط عديدة في قانون الضمان 

االجتماعي«.
وأشار اشتية، في بيان صحافي سابق، 
إلــى أن »صــنــاديــق ادخـــار املوظفني هي 
ــوال مــســتــثــمــرة فـــي أســـهـــم وســـنـــدات  ــ أمــ
ــال أقــبــلــت  ــ ــي حــ ــ بــــشــــركــــات مـــحـــلـــيـــة، وفــ
بشكل  أسهمها  تسييل  على  الــشــركــات 
جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم 
لــه تبعات  الــشــركــات مــا سيكون  بعض 
عــلــى االقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوق 

العاملني بهذه املؤسسات«.
ــا اشـــتـــيـــة، الـــحـــكـــومـــة لــــإلعــــان عــن  ــ ودعــ
إلــى حيز  القانون  دخــول  تأجيل موعد 
التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي 
القانون،  تم تشكيلها لدراسة بنود في 
مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية 

أوضاعها مع العاملني فيها.

تقارير عربية

تنمية

فلسطينطاقة

تخطيط

توقف التصدير 
كبّد اليمن 527 مليون 

دوالر خالل 8 أشهر

يــتــوقــع خــبــراء أن تشهد روســيــا 
 3 العمل في  توقف  الجاري  العام 
بسبب  للسيارات،  6 مصانع  إلى 
نقص الطلب على بعض موديالت 
ــارات، حــــســــب صــحــيــفــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
»فـــيـــدومـــوســـتـــي« الـــروســـيـــة نقال 
 »BCG« عن تقرير نشرته شركة

الستطالع الرأي. 
ويركز صناع سيارات ليس لديهم 
استراتيجية في روسيا،  مصالح 
عــلــى تــطــويــر الــســوق فــي الــبــلــدان 
ـــــرى األعـــــضـــــاء  بــمــجــمــوعــة  األخـــ

»بريكس«.
يذكر أن شركة »GM« قد غادرت 
الــعــام املــاضــي الــســوق الــروســيــة، 
اليابانية  لحقتها شركة »تويوتا« 
التي تخلت عن إنتاج موديل »الند 
كــــروزر بـــــرادو«، وشــركــة »ســانــغ 
ــفـــت  ــتــــي أوقـ ــ ــغ« الـــصـــيـــنـــيـــة ال ــ ــونـ ــ يـ
تــجــمــيــع ســـيـــاراتـــهـــا فــــي الـــشـــرق 
األقـــــصـــــى الـــــــروســـــــي. وأشـــــــــارت 
الــصــحــيــفــة إلـــى الــتــصــرف الــحــذر 
املنتجة  األجنبية  الشركات  لبقية 

للسيارات في روسيا.

سيارات 
روسيا 

مهّددة
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لندن ـ العربي الجديد

لم تنته أزمة الاجئني واالستفتاء 
ــــي دول  ــاء بـــريـــطـــانـــيـــا فـ ــقــ عـــلـــى بــ
االتـــحـــاد األوروبــــــي، حــتــى فتحت 
ــان.  ــيـــونـ مــــجــــددًا فــــي أوروبــــــــا أزمــــــة ديــــــون الـ
فأوروبا ال تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل 
يبدو-  -فيما  والسبب  منها.  أكبر  أخــرى  في 
أن ظـــروف تــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــاملــي ومــخــاوف 
املستثمرين من أزمات اليورو تبعد أصحاب 
الــثــروات، ســواء من اليونان أو خارجها، من 
العودة لضخ أموال في االقتصاد اليوناني. 

وقــبــيــل بــــدء مـــحـــادثـــات الـــيـــوم فـــي بــروكــســل 
هـــدد  الـــيـــونـــانـــي،  االقــــتــــصــــاد  أداء  ــة  ــعـ ــراجـ ملـ
ــاب مــن  ــحـ ــاالنـــسـ ــــي بـ ــدولـ ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
ــراره في  ــ بــرنــامــج إنــقــاذ الــيــونــان الـــذي تــم إقـ
تـــوافـــق دول منطقة  لـــم  مـــا  ــاضــــي،  املــ الـــعـــام 

اليورو على إعفاء جزء من ديون اليونان. 
ويرى مسؤولو املفوضية اليونانية أن الوقت 

غــيــر مـــائـــم لــفــتــح مــلــف الـــيـــونـــان، فـــي وقــت 
لاستفتاء  البريطاني  املــواطــن  فيه  يستعد 
حول مستقبل بريطانيا في أوروبا، ألن ملف 
الــيــونــان بــتــعــقــيــداتــه ومـــا يــثــيــر مــن خــافــات 
االتـــــحـــــاد ســيــســاهــم  ســـيـــاســـيـــة داخـــــــل دول 

فـــي دعــــم الـــتـــيـــار الــــرافــــض لــبــقــاء بــريــطــانــيــا 
ــا. وبــالــتــالــي مــن املــتــوقــع أن يكون  ــ فــي أوروبـ
اجتماع اليوم في بروكسل سريعا، ويقتصر 
ــوارئ  ــطــ عـــلـــى إقـــــــرار صـــــرف دفـــعـــة أمـــــــوال الــ

لليونان. 
وســيــراجــع وزراء مــالــيــة االتــحــاد األوروبــــي، 
ــــذي أحــدثــتــه  فـــي بــروكــســل الـــيـــوم، الــتــقــدم الـ
الــيــونــان فــي بــرنــامــج اإلصـــاح االقــتــصــادي، 
ــر مــــن إجـــــــازة صــفــقــة إنـــقـــاذ  ــهـ بـــعـــد ســـتـــة أشـ
اليونان من اإلفاس البالغة 86 مليار يورو. 
وحسب مصادر أوروبية سيتوقف على هذه 
املــراجــعــة ودرجــــة الــتــقــدم فــي اإلصــــاح قــرار 
الطوارئ لليونان  أمــوال من صندوق  صرف 
بالتزاماتها  يــورو لإليفاء  قدرها 3 مليارات 
املالية. ويذكر أن هذه الدفعة قد تأجلت شهرًا 
 بسبب تعثر املفاوضات بني الحكومة 

ً
كاما

األوروبــيــة،  املجموعة  ومفوضية  اليونانية 
حــيــث تـــرى الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة أنــهــا نفذت 
اإلصاحات املطلوبة خال الشهور املاضية، 
فــيــمــا تـــرى املــفــوضــيــة أن اإلصـــاحـــات الــتــي 

نفذت أقل من املطلوب. 
وفي ذات الصدد، كشفت مصادر أميركية أن 
الذي  اإلنقاذ  أن برنامج  النقد يرى  صندوق 
إقــراره في يوليو/تموز املاضي، وحسب  تم 
خطاب أرسلته مديرة صندوق النقد الدولي، 
املــاضــي،  الخميس  مــســاء  ــارد،  الغــ كريستني 
إلـــى وزراء املـــال فــي دول الــيــورو الـــــ19، تــرى 
الغــــــارد أن املـــفـــاوضـــات الـــتـــي أخـــــذت شــهــرًا 
وتعثرت بني الحكومة اليونانية واملفوضية 
األوروبــــيــــة بـــشـــأن صــــرف 3 مـــلـــيـــارات يـــورو 

أزمة اليونان

يونانيات 
يرفعن الزهور 

في مظاهرة ضد 
التقشف بأثينا 

)Getty( أمس

وسط خالفات واسعة بين صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو 
حول كيفية التعامل مع أزمة اليونان التي تسعى إلى تطبيق برنامج 
اإلصالح االقتصادي وخدمة الديون، يرى الصندوق ضرورة إعفاء جزء 

من الديون حتى يتمكن االقتصاد من النمو، فيما ترفض ألمانيا

االتحاد يتحاشى 
الملف اليوناني قبل 
التصويت البريطاني

ترُدد المركزي األميركي 
في رفع الفائدة ساهم 

في دعم ثبات وقوة 
اليوان الصيني

االنتعاش اإليراني 
يرتبط بتطبيع العالقات 

مع الغرب

خالفات بين 
الصندوق ودول 

اليورو بشأن إعفاء 
الديون

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة األميركية 
املقبلة إنه ينبغي رفع الضرائب التي يسددها األثرياء، وإنه يحبذ زيادة الحد 
األدنى لألجور. وأضاف، في برنامج »قابل الصحافة« على محطة »أن.بي.سي« 
التلفزيونية أمس األحــد، أنه يفضل أن يترك حق تحديد الحد األدنــى لألجور 
لكل واليــة. وكــان امللياردير ترامب قد اقترح في لقاء يــوم السبت مع تلفزيون 
»ســـي إن بــي ســـي« األمــيــركــي »الــتــفــاوض مــع دائــنــي أمــيــركــا لــخــفــض ديــونــهــم 
في حــال عــودة االقتصاد األميركي إلــى الــركــود«. وقــال »نحن اآلن ندفع فوائد 
منخفضة جدًا على الديون، ولكن ماذا لو ارتفعت نسبة الفائدة إلى 2 أو 3 أو 
إلى 4 نقاط... لن تكون لنا دولــة«. وأضــاف أن على »الــواليــات املتحدة أن تعيد 
التفاوض مع الدائنني حول خفض الديون طويلة األجل«. وأشار إلى أن األسواق 
املالية أصبحت اآلن قلقة من احتمال عدم قدرة أميركا على سداد ديونها. وقال 

إن ارتفاع الفائدة األميركية بنقطة واحدة سيكون مدمرًا لاقتصاد األميركي. 

قــّدمــوا طلباتهم للحصول على  الــســيــارات مــن 80   لبيع 
ً
اخــتــيــار 40 وكــيــا تــم 

رخصة استيراد، حسبما أفــاد، أمس األحــد، مسؤول بــوزارة التجارة، مؤكدًا أن 
قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز مليار دوالر.

التي  الرخص  الجزائري، بختي بلعايب، على  التجارة  أن يوقع وزيــر  وينتظر 
يمكن استامها من طرف الوكاء، ابتداء من 9 مايو/ أيار على مستوى مديريات 
الجزائرية. وتم تحديد سقف  األنباء  ذكــرت وكالة  ما  الوالئية، حسب  التجارة 
واردات السيارات للعام الجاري بـ 152 ألف سيارة في إطار نظام الرخص الذي 
دخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني املاضي. وقال الوزير الجزائري 
إنه بفضل نظام الرخص فإن فاتورة استيراد السيارات لهذا العام لن تتجاوز 
»بالنسبة  املــاضــي. وأضــاف  العام  في  مليارات دوالر   3.14 مقابل  مليار دوالر 
للوكاء الجدد فسيستفيدون في مرحلة أولى من حصة قدرها 300 وحدة لكل 
لكل وكــيــل ينشط في  مــحــدد  السنة كسقف  فــي  ألــف وحـــدة  متعامل مقابل 15 

السوق منذ فترة«.

ذكــر املــوقــع اإللــكــتــرونــي الــقــانــونــي الــوطــنــي فــي بــيــاروســيــا، مــســاء الــســبــت، أن 
اجتماعي تحتوي على 1432 شقة  إسكان  16 منطقة  شركات صينية ستبني 
كمرحلة أولى من برنامج املساعدات. وكجزء من تنفيذ املرحلة األولى من مشروع 
»بناء اإلسكان االجتماعي«، في إطار مذكرة بني وزارة االقتصاد في بياروسيا 
ووزارة التجارة الصينية، سيبني الجانب الصيني 16 منطقة إسكان اجتماعي 
في الباد وسيتحمل جميع تكاليف إنشائها. ومن املتوقع أال يتجاوز إجمالي 
تكلفة املشروع 329.4 مليون يوان )50.7 مليون دوالر(، بحسب االتفاق الثنائي. 
وستستخدم كافة املنازل لتحسني الظروف املعيشة للمحتاجني في بياروسيا. 

وستكون مملوكة للدولة وال يمكن بيعها أو التخلي عنها أو توريثها .

أخبار في صور

ترامب يدعو لرفع الضرائب 
على األثرياء

الجزائر تخفض فاتورة السيارات 
إلى مليار دوالر

الصين تحّل مشكلة السكن 
في بيالروسيا

)Getty( سيدة تمر أمام المركزي الصيني في بكين)Getty( مصارف إيران التزال ممنوعة من التعامالت الدوالرية

ــركـــزي  أظــــهــــرت بـــيـــانـــات أصــــدرهــــا الـــبـــنـــك املـ
الــصــيــنــي مـــســـاء الــســبــت ارتــــفــــاع احــتــيــاطــي 
النقد األجنبي في الصني للشهر الثاني على 
التوالي في إبريل/ نيسان املاضي، وذلك مع 
تناقص املخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق 
رأس املال إلى الخارج، وزيادة املؤشرات على 

استقرار النمو االقتصادي .
وحــســب وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة أشـــارت 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة إلـــى أن احــتــيــاطــي النقد 
األجــنــبــي فــي الــصــني قــد وصـــل إلـــى 3.2197 
إبريل  نهاية  فــي  أميركي  دوالر  تريليونات 
املاضي، بزيادة 7.1 مليارات دوالر باملقارنة 
املــاضــي، متجاوزا توقعات  آذار  مــارس/  مع 
دوالر.  تـــريـــلـــيـــونـــات   3.20 الـــبـــالـــغـــة  الــــســــوق 
وأضافت البيانات أن هــذا يسجل زيــادة في 
االحــتــيــاطــي لــثــانــي شــهــر بــعــد االرتـــفـــاع غير 
ــارس/ آذار املــاضــي،  ــ املــتــوقــع املــســجــل فـــي مـ
والـــــــذي وضـــــع حـــــدًا لــلــهــبــوط املـــســـجـــل مــنــذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
وفي السياق ذاتــه أشــارت مذكرة بحثية قام 
بها االقتصاديان توم أرليك، وفيلدينغ تشن 
إلى  بلومبرغ  وكــالــة  منها  مقتطفات  نشرت 
للشهر  األجنبي  النقد  احتياطي  ارتــفــاع  أن 
الثاني يظهر املخاوف حول اختفاء تدفقات 

طهران ـ العربي الجديد

رفع 
ُ
ت لــم  الــذي  الغربي  الحظر  وســط ضغوط 

ــنــــوده وعــــــدم قــــدرة  حـــتـــى اآلن الـــعـــديـــد مــــن بــ
املجمدة  أموالها  معظم  استعادة  على  إيـــران 
الـــــخـــــارج، أعـــلـــن رئـــيـــس مــنــظــمــة اإلدارة  فــــي 
نوبخت،  بــاقــر  محمد  اإليــرانــيــة،  والتخطيط 
أمس، أن الخطة الخمسية التنموية السادسة 
نموًا سنويا بمتوسط  2016-2021 تستهدف 
8%. وحــســب مــراقــبــني، فـــإن هـــذا املــعــدل كبير 
مــقــارنــة بــالــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا إيــــــران حــالــيــا وقـــلـــة إيــــــرادات 
ــــح نــوبــخــت،  ــي.  وأوضـ ــرانــ الــنــفــط والـــغـــاز اإليــ
االلتزامات  »الــتــشــريــع..  أمــام ملتقى  فــي كلمة 
والحلول« املنعقد في طهران أمس األحــد، أن 
الخطة صيغت على أساس السياسات املعلنة 
إيـــران. وتوقعت  الــقــيــادة الدينية فــي  مــن قبل 
ــران 84  ــ ــ ــلـــوغ الـــحـــجـــم الـــســـكـــانـــي إليـ الـــخـــطـــة بـ
مليون نسمة، وتم أخذ النمو االقتصادي في 

االعــتــبــار، لتحقيق مــعــدل إحـــال سكاني 2.1 
من 10 للحيلولة دون الشيخوخة املجتمعية.

ــروع الــخــطــة  ــشـ ولـــفـــت بــوبــخــت إلــــى تــقــديــم مـ
الــخــمــســيــة الــتــنــمــويــة الــســادســة إلـــى مجلس 
الـــشـــورى اإليـــرانـــي، وتــتــضــمــن مـــذكـــرات حــول 
التحديات بجانب األهداف الكمّية والنوعّية، 

والتي تم تقديمها في إطار مجموعة واحدة.
لكن يشكك خبراء غربيون في قدرة إيران على 
تحقيق هـــذا املــعــدل املــرتــفــع مــن الــنــمــو وســط 
التي تعيشها حاليا ويعترف بها  التحديات 

مسؤولو البنك املركزي ووزارة املالية. 
ــيـــون إن االقــتــصــاد  ــقـــول مـــســـؤولـــون إيـــرانـ ويـ

اإليراني اليــزال يعاني من العقوبات الغربية 
ــة  الــــتــــي لـــــم تــــرفــــع بــــعــــض بــــنــــودهــــا الـــخـــاصـ
ــاب والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة.  وبــعــد  ــاإلرهــ بــ
مضي أكثر من ثاثة أشهر على رفــع الحظر 
الــدولــي عــن إيــــران فــي أعــقــاب تــوقــيــع االتــفــاق 
النووي، يبدو اإليرانيون قلقني من مستقبلهم 
االقـــتـــصـــادي. وتــبــخــرت الــفــرحــة الــتــي قــابــلــوا 
ــنــــووي وحــــل محلها  ــاق الــ ــفــ بــهــا تــوقــيــع االتــ
ــــران ربــمــا تــكــون  الـــخـــوف والــشــكــوك مـــن أن إيـ
التخلي  مقابل  لها  ق 

ّ
يتحق لــم  ــدعــت، حيث 

ُ
خ

ويعترف  القليل.   إال  الــنــووي  برنامجها  مــن 
مسؤولون إيرانيون أن االنتعاش االقتصادي 
ال يزال بطيئا، وأن الصفقات املالية اإليرانية 
ــزال تــخــضــع لــلــرقــابــة، كــمــا أن املـــصـــارف  ــ ال تـ
الغربية ترفض التعامل مع إيــران واملصارف 

اإليرانية ممنوعة من الصفقات الدوالرية.
ــــواب مـــن الـــنـــواب الـــجـــدد رئــيــس  ــا 104 نـ ــ ودعـ
مــجــلــس الـــشـــورى اإليـــرانـــي، عــلــي الريــجــانــي، 
فــي رســالــة وجهوها، أمــس األحـــد، إلــى إحالة 
مــنــاقــشــة الئــحــة الــخــطــة الــتــنــمــويــة الــســادســة 
للباد إلى املجلس الجديد. وهو ما يعني أن 
الخطة تجد معارضة داخل البرملان اإليراني. 
ويــذكــر أن وزيـــر االقــتــصــاد والـــشـــؤون املالية 
ــي، عــلــي طــيــب نــيــا، قـــد ذكــــر أن إيــــران  ــرانــ اإليــ
السنة   %5 بنسبة  اقتصاديا  نموًا  تستهدف 
اإليرانية الحالية التي تنتهي في 20 مارس/

تــصــريــح  فـــي  نــبــا،  طــيــب  وأوضـــــح  آذار2017. 
إيـــران حافظت على النمو  لــه يــوم السبت، أن 

االقتصادي بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وأشار إلى انخفاض معدل التضخم في شهر 
»فـــرورديـــن« اإليــرانــي املنتهي فــي 19 أبــريــل/

نيسان 2016 إلى 11.2% على أساس شهري، 
وإلى 7.2 باملائة على أساس سنوي. 

وأكـــــد وزيـــــر االقـــتـــصـــاد أن املــــيــــزان الــتــجــاري 
لــلــســلــع غــيــر الــنــفــطــيــة ســجــل ألول مــــرة منذ 
ــي  ــرانــ ــعـــام اإليــ ــــورة فـــائـــضـــا بـــالـ ــثـ ــ انـــتـــصـــار الـ
املاضي )انتهى في 19 مارس/آذار2016(، وأن 

هذا الوضع سيتسمر العام الجاري أيضا.

رأس املال. وحتى وقت قريب، كانت املخاوف 
بشأن تدفقات رأس املال ترتفع بسبب تباطؤ 
الصينية  العملة  قيمة  وانخفاض  االقتصاد 
مــنــذ تــجــديــد الـــصـــني آلـــيـــة تــــــداول الــعــمــات 

األجنبية في العام املاضي.
ولكن استئناف عودة االستقرار في األسواق 
ــة  ــيـ ــابـ ــــة واإلشــــــــــــــارات اإليـــجـ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــيــ ــالــ املــ
الـــصـــادرة عـــن االقــتــصــاد الــصــيــنــي خفضت 
مــن ضــغــط تــدفــق رأس املـــال مــنــذ بــدايــة هــذا 
العام. ويرى خبراء مال أن االستقرار النسبي 
فــي االحــتــيــاطــي يــعــود إلــى اســتــقــرار الــيــوان، 
الــذي انخفض بنسبة 0.38% مقابل الــدوالر 
األمــيــركــي فـــي الــشــهــر املـــاضـــي، فــيــمــا أعــطــى 
ــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات وأســــــواق األســهــم  ــفـ ارتـ
لوضع  محلية  أصـــواًل  املــضــاربــني  املستقرة، 
ــارات عــــودة الــحــيــويــة  ــ ثـــرواتـــهـــم. ولــعــبــت إشــ
لــــاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي وضـــــمـــــان صـــانـــعـــي 

السياسات الستقرار اليوان دورًا أيضا.
الــدوالر األميركي على خلفية  وضعفت قــوة 
تــــردد مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي »الــبــنــك 
ــركــــي« حـــــول عــــــودة الـــفـــائـــدة  ــيــ ــــزي األمــ ــركـ ــ املـ
األميركية إلى وضعها الطبيعي بعد جرعات 
4 ترليونات دوالر من التحفيز الكمي. وأتاح 
فترة  بعد  الثبات  لليوان  الـــدوالر   انخفاض 
يناير/  فــي  التي شهدها  الكبير  اإلضــطــراب 
الصعيد  املــاضــي. كما ساهمت، على  كانون 
املحلي، إشارات االنتعاش الثابت لاقتصاد 

الصيني في قوة العملة الصينية. 
ومـــع ذلــــك، فــقــد أشــــار اقــتــصــاديــون غــربــيــون 

إلـــى أن تــحــرك مجلس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
األميركي لبناء قوة الدوالر في األشهر املقبلة 
سيجعل البنك املركزي الصيني يواجه مهمة 
الــيــوان وتجنب حــدوث  أكثر صعوبة إلدارة 
السوق وخــروج  الذعر في  جولة جديدة من 
رأس املال. ومن املتوقع أن يبقى سعر صرف 
الــيــوان مقابل الـــدوالر عند 6.67 يــوانــات في 
نهاية عام 2016. وأظهرت البيانات الصادرة  
في  الذهب  احتياطي  أن  كذلك  السبت  مساء 
الصني قد وصــل إلــى 74.75 مليار دوالر في 
نهاية ابريل، مرتفعا من 71.48 مليار دوالر  

في مارس.
 إلى ذلك تراجعت صــادرات وواردات الصني 
بوتيرة تفوق التوقعات في إبريل، مما يبرز 
الداخل والــخــارج ليقوض  ضعف الطلب في 
آمــــال الــتــعــافــي فـــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
أمس  للجمارك  العامة  اإلدارة  وقالت  العالم. 
  ،%1.8 بنسبة  هبطت  ــادرات  الـــصـ إن  األحـــد 
مــقــارنــة بــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل عــــام لتعكس 
اتــجــاهــا نــحــو الــتــعــافــي فـــي الــشــهــر الــســابــق 
ــاوف الـــحـــكـــومـــة مــن  ــخــ األمــــــر الــــــذي يـــدعـــم مــ
أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016.

وقـــال تــشــو هـــاو كبير اقــتــصــاديــي األســـواق 
فــي سنغافورة:  بنك  كــومــرتــس  فــي  الناشئة 
»جـــــــــاءت الـــــــصـــــــادرات والـــــــــــــــواردات أقــــــل مــن 
الــــتــــجــــاري  األداء  مـــــع  تـــمـــشـــيـــا  ــات  ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
الضعيف في آسيا مما ينذر بعام صعب آخر 
لألسواق الناشئة. »وهبطت صادرات الصني 
إلى الواليات املتحدة - أكبر سوق للصادرات 
نيسان  ابــريــل/  فــي    %9.3 بنسبة  الصينية 
مـــقـــارنـــة بـــهـــا قـــبـــل عـــــام فــــي حــــني تـــراجـــعـــت 
الصادرات إلى االتحاد األوروبــي ثاني أكبر 
سوق للصادرات الصينية 3.2 باملئة بحسب 

بيانات الجمارك.
 45.56 بلغ  فائضا تجاريا   الصني  وسجلت 
مليار دوالر في ابريل بينما كانت التوقعات 

لفائض قدره 40 مليار دوالر.
)شنخوا(

النمو اإليراني يرتطم بحائط العقوباتارتفاع احتياطات الصين إلى 3.22 ترليونات دوالر

من أمــوال اإلنقاذ، أصبحت غير ذات جدوى 
مــا لــم يتم إعــفــاء جــزء مــن ديـــون الــيــونــان أو 
يقف  الـــذي  التقشف  بــرنــامــج  بــنــود  تخفيف 
حجر عثرة أمام النمو االقتصادي اليوناني. 
ــيــــون أن الــحــكــومــة  ويــــرى خـــبـــراء مــــال أوروبــ
الــيــونــانــيــة إن لـــم تــحــصــل عــلــى دفــعــة أمـــوال 

صفقة إنقاذ اليونان، ما لم تبدأ دول اليورو 
فــــورًا الــتــفــاوض حـــول إعــفــاء جـــزء مــن ديــون 
الــيــونــان. ولــكــن فــي املــقــابــل، تــعــارض أملانيا 
أي خطة إلعفاء ديون اليونان. وربما ستجد 
املستشارة األملانية أنجيا ميركل، التي تقع 
تــحــت ضــغــط شــعــبــي وبــرملــانــي بــشــأن خطة 

الطوارئ )3 مليارات يورو(، فإنها لن تتمكن 
قــدرهــا 3.5 مليارات  مــن تسديد دفعة ديــون 
يورو مستحقة للمقرضني ويحني أجلها في 

يوليو/تموز. 
وهــددت الغــارد في الخطاب، حسب مصادر 
أمـــيـــركـــيـــة، بـــــأن الـــصـــنـــدوق ســيــنــســحــب مــن 

استقبالها لاجئني، نفسها في موقف حرج 
إلقناع البرملان األملاني بإعفاء جزء من ديون 

اليونان. 
وفــي خطة اإلنــقــاذ من اإلفــاس التي أجيزت 
اليونانية،  الحكومة  التزمت  املــاضــي،  الــعــام 
فــي غــضــون ثـــاث ســنــوات، بتحقيق فائض 

أولـــــي فـــي املــــوازنــــة فـــي هــــذه املــــــدة، وتــنــفــيــذ 
بـــرنـــامـــج واســـــع لــبــيــع مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
البالغة  اليونانية  الــديــون  تقليص  أجــل  مــن 
وذلــك  دوالر(،  مليار   350( يـــورو  مليار   320
إضافة إلى خفض اإلنفاق الحكومي وخفض 

املعاشات.
وحــســب الــتــقــديــرات األوروبــــيــــة، مــن املــتــوقــع 
مــن ستة  أكــثــر  الخصخصة  تــدر عمليات  أن 
مــلــيــارات يــورو فــي الــســنــوات الــثــاث املقبلة، 
وستخصص معظمها لتقوية الوضع املالي 
اآلن  وحتى  املديونية.  ثقل  وخفض  للبنوك 
أحدثت الحكومة اليونانية تقدما في تطبيق 
بعض بــنــود صفقة اإلنــقــاذ، ولــكــن جــاء ذلك 
على حساب شعبيتها في الشارع اليوناني 
ــة الـــعـــام  ــدايــ ــل الـــغـــلـــيـــان مـــنـــذ بــ ــواصــ الــــــذي يــ

الجاري. 
التي يقودها  اليونانية،  أن الحكومة  ويبدو 
الــزعــيــم الــيــســاري تــســيــبــراس، تــجــد صعوبة 
فــي إقــنــاع الــنــقــابــات الــتــي نظمت مــظــاهــرات 
ضــخــمــة فــي أثــيــنــا األحــــد، تــطــالــب الحكومة 
الحكومية  املؤسسات  املساس ببعض  بعدم 
وإيــــقــــاف بـــعـــض بـــنـــود الـــتـــقـــشـــف. ورغــــــم أن 
تستجيب  لــن  الحكومة  أن  تعتقد  الــنــقــابــات 
ملــطــالــبــهــا ألنـــهـــا مــلــتــزمــة بــصــفــقــة مــالــيــة تم 
تريد  أنــهــا  إال  بنودها مسبقا،  على  االتــفــاق 

تثبيت موقفها من الناحية السياسية. 
ويـــرى خــبــراء أوروبـــيـــون أن مــا يثير غضب 
الـــشـــارع الــيــونــانــي حــالــيــا أن أمـــــوال صفقة 
اإلنـــقـــاذ ذهــــب مــعــظــمــهــا إلنـــقـــاذ الــبــنــوك من 
اإلفـــــــــــاس. وحــــســــب دراســـــــــة صــــــــدرت خـــال 
األسبوع املاضي، فإن 95% من أموال اإلنقاذ 
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ الــــتــــي صـــرفـــتـــهـــا أوروبـــــــــا وصـ
البنوك،  إلنقاذ  ذهبت  اليونان،  على  الدولي 
لـــم يــصــلــه مــنــهــا ســــوى %5.0.  وأن املـــواطـــن 
وتــقــول الــدراســة الــتــي أصــدرتــهــا كلية إدارة 
األعمال والتقنية في برلني، إن 210 مليارات 
يورو من بني 220 مليار يورو صرفت إلنقاذ 
اليونان منذ بــدء أزمــة اليورو في عــام 2011 

أنفقت على املصارف. 
وحسب دراســة تقييمية أصدرها الصندوق 
ــرًا، فــــإن الـــيـــونـــان لـــن تــســتــطــيــع اإليـــفـــاء  ــيــ أخــ
بشروط صفقة اإلنقاذ ما لم يتم إيفاؤها من 
التقشف.  برنامج  أو تخفيف  الــديــون  بعض 
ــإن  ــــب الــــــــدراســــــــة، فــ ــــسـ وذلـــــــــك بـــبـــســـاطـــة وحـ
أموال  استخدام  اليونانية تواصل  الحكومة 
اإلنقاذ في خدمة ديونها البالغة 350 مليار 
دوالر، وال تجد وفورات مالية كافية لضخها 

في االقتصاد اليوناني.

قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أمس األحد، إن أسعار المنازل 
من  االنسحاب  الناخبون  قرر  إذا  كثيرًا  ستتضرر  العقاري  الرهن  وتكلفة 
االستفتاء  في  األوروبـــي  االتــحــاد 

الذي يُجرى في يونيو/حزيران.
تلفزيون  مع  مقابلة  في  وقــال 
آي.تي.في إن تقريرًا جديدًا لوزارة 
من  االنــســحــاب  ــار  آثـ عــن  المالية 
االقتصاد  على  األوروبــي  االتحاد 
في المدى القصير سيدرس تبعات 
الخروج  على  الناخبين  موافقة 
اإلسكان  ســوق  على  االتحاد  من 
)رويترز( في بريطانيا.  

وزير الخزانة البريطاني يحّذر

مال وسياسة

قال البنك المركزي الصيني 
إن احتياطي النقد األجنبي 

في الصين وصل إلى 
3.2197 تريليونات دوالر 

أميركي في نهاية إبريل/ 
نيسان الماضي، بزيادة 7.1 

مليارات دوالر  بالمقارنة 
مع مارس/ آذار الماضي
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محمد أبو رمان

ــا إحــــــــــدى أبــــــرز  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــــرت الــ ــبــ ــ ــ
ُ
ــت ــ اعــ

مــحــّركــات ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، إذ عبر 
اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
األمنية  األطــر  تجاوز  من  املصريون  تمّكن 
الــتــقــلــيــديــة، وفــتــح املـــجـــال واســـعـــا النــتــقــاد 
للنداءات  ثم  السابق،  مبارك  حسني  نظام 
إقامة املسيرات واملظاهرات  إلى  والدعوات 
التي أنتجت ثورة 25 يناير 2011. والحال 
لـــم تــكــن فــقــط فـــي مــصــر، إذ اســتــثــمــر جيل 
الشباب الجديد في ثورة اإلنفوميديا جّيدًا، 
التقليدية  اإلعــامــيــة  الــوســائــل  واســتــبــدل 
اإللكتروني،  والفضاء  الجديدة  بالوسائل 
 
ً
فأصبح »العالم االفتراضي« مشاركا فاعا

في إعادة صوغ »العالم الواقعي«.
أحد األخطاء الفادحة في تعامل الحكومات 
ــتـــراضـــي في  الــعــربــيــة مـــع دور الـــعـــالـــم االفـ
 
ّ
ـــهـــا افــتــرضــت أن

ّ
تــحــريــك املـــيـــاه الــــراكــــدة أن

تكنولوجية«  »أدوات  مجرد  الوسائل  هذه 
والتأطير.  والتعبئة  التجنيد  عمليات  في 
لـــذلـــك، عــمــدت إمـــا إلـــى مــحــاولــة حــصــارهــا 
وتـــحـــجـــيـــم مـــضـــمـــونـــهـــا، ووضـــــــع الـــقـــيـــود 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، أو تــجــنــيــد أعـــداد 
واملتطوعني  والعماء  املخبرين  من  هائلة 

بدر اإلبراهيم

قلما نجد نقاشا جديا حول بنية الحركات 
عاِرضة في الوطن العربي 

ُ
والشخصيات امل

التي  شيطنتهم  استبعدنا  إذا  وخطابها، 
فــي وسائل  التسلطية  األنــظــمــة  بها  تــقــوم 
إعامها. وعلى الرغم من أن القول الشائع 
الذي يرّدده مثقفون موالون لهذه األنظمة 
ــوأ مـــن الــنــظــام يــأتــي في  إن املــعــارضــة أســ
ــاع عــــن األنـــظـــمـــة وتــجــمــيــل  ــ ــدفـ ــ مــــعــــرض الـ
أن هـــذا ال ينفي أن حــركــاٍت  صــورتــهــا، إال 
وشــخــصــيــاٍت ُمـــعـــارضـــة كــثــيــرة قـــد تبنت 
وممارساتها،  التسلطية  األنظمة  خطاب 
مـــا يــجــعــل نــاتــجــهــا ســيــئــا، بــغــض الــنــظــر 
الحركات  لعل عجز هــذه  أي مقارناٍت.  عن 
املــــعــــارضــــة عــــن قــــيــــادة الـــجـــمـــاهـــيـــر، وعـــن 
تحويل انتفاضات الجماهير وثوراتها في 
إلــى عمل سياسي في املؤسسات،  الشارع 
ينقل بلداننا من حاٍل إلى آخر، وترك فراٍغ 
تــمــأه بــقــايــا األنــظــمــة مــن جــهــة، وحــركــات 
الــجــهــاديــة مــن جهة أخـــرى، يجعل  العنف 
ــذه الــنــخــبــة، على  ــول فــشــل هــ الـــتـــســـاؤل حــ
الرغم من سنني طويلة في العمل املعارض، 

مهما ومفيدًا لفهم ما يجري حولنا. 
التسلطية في  إن األنظمة  القول  ال بد من 
السياسية،  الحياة  جّرفت  العربي  الوطن 
وفّرغتها من املعنى، إذ قمعت كل محاولٍة 
لــتــشــكــيــل أحــــــزاب ســيــاســيــة حـــديـــثـــة، لها 
عــلــى األرض، وتــوجــه يختلف عن  وجـــود 
ذلك،  األنظمة. وعوضا عن  هــذه  توجهات 
قامت بتجميل تسلطها عبر الدفع بوجود 
ــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  أحـــــــزاٍب صــغــيــرة فـ
والبرملانية، ال حول لها وال قوة، وال قدرة 
لــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فـــي املـــؤســـســـات، أو في 
الــــرأي الـــعـــام. وبــمــعــنــى آخــــر، هــي ال تغير 
في املعادلة القائمة، وال تشكل خطرًا على 
الــنــظــام، وتــقــوم بــــدور »ديــــكــــوري«، ضمن 

الصورة التي يقّدمها النظام.
ــد األحـــــــزاب  ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ ــن املــــســــألــــة ال تـ ــكـ لـ
ــدم قــبــول  الــديــكــوريــة، بـــل تــتــعــّداهــا إلـــى عـ
ــر املــذهــبــيــة  ــ ــــارج األطـ تــشــكــيــل ســيــاســي خـ
هـــذه  أن  أي  واملـــنـــاطـــقـــيـــة،  والـــعـــشـــائـــريـــة 
حديثة،  أحــــزاٍب  تشكيل  تقبل  ال  األنــظــمــة 
بجعل  تقبل  لكنها  بــشــراســة،  وتــحــاربــهــا 
وأحيانا  مناطق،  ووجهاء  عشائر  شيوخ 
ــال الـــديـــن، وســطــاء بــني الــدولــة  بــعــض رجــ
الضمني  الــقــبــول  بــمــا يعني  واملــواطــنــني، 

سمير سعيفان

تشعر الصني، كل يوم، أنها أقوى، وتعتقد 
أن أزمــة 2008 العميقة تــدلــل، مــرة أخــرى، 
عــلــى أزمــــة الـــقـــوى الــغــربــيــة الــتــي لـــم تعد 
 على التحكم بالعالم، كما كــان من 

ً
قـــادرة

ز دورها 
ّ
قبل، ما يمنحها فرصة أكبر لتعز

االقتصادي على املسرح العاملي، من دون 
أن تغير من نهجها السياسي الذي يتسم 
السياسي  االصطدام  بالحرص على عدم 
 منها بـــأن تــعــزيــز قوتها 

ً
مــع الــغــرب، ثــقــة

 ،
ً
االقتصادية هو ما سيمنحها، مستقبا

دورًا سياسيا رئيسا على الساحة العاملية، 
ودورهــا  أكــبــر،  اقتصادها  يصبح  عندما 
االقــتــصــادي أكــبــر، وهــو اآلن كبير كفاية، 
حــيــث يـــزيـــد نــاتــجــهــا املــحــلــي عـــن عــشــرة 
الــواليــات  دخــل  مقابل  دوالر،  مليار  آالف 
املـــتـــحـــدة الـــــذي يـــزيـــد عـــن 17 ألــــف مــلــيــار 
دوالر، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
اليوم بفارق كبير عمن يليها في الترتيب. 
ويعبر املشروع الكبير الذي تطرحه تحت 
مــســمــى »مـــشـــروع الـــحـــزام والــطــريــق« عن 
ــال االقـــتـــصـــادي،  ــجـ طــمــوحــهــا هــــذا فـــي املـ
زه بــقــدرتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة، 

ّ
والـــــذي تـــعـــز

وإطـــــــاق أول مـــركـــبـــة فــضــائــيــة مــأهــولــة 
صينية فــي يــونــيــو/ حــزيــران عــام 2013، 
وبقدرتها العسكرية، وتدشني أول حاملة 
آب 2013.  طائرات صينية في أغسطس/ 
يتعلق  فيما  حازما  موقفها  يبقى  ولكن، 
الحيوي في بحر  بحياضها، أي مجالها 
الصني، وإعــادة توحيد الصني، بما فيها 
إعادة ضم هونغ كونغ ومكاو تايوان إلى 

البر الصيني بشكل نهائي.
هـــــذا هــــو االنـــطـــبـــاع الــــــذي تـــعـــزز لـــــدي فــي 
زيـــارتـــي الـــصـــني، عـــشـــرة أيـــــام، بـــدعـــوٍة من 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، لــلــمــشــاركــة 
فــي مــؤتــمــر الــحــوار بــني الــحــزب الشيوعي 
للمركز   

ً
ممثا العربية  واألحـــزاب  الصيني 

العربي لأبحاث ودراسة السياسات. وهو 
القديم  اهــتــمــامــي  إلـــى  الـــذي يستند  ــرأي  الــ
واالقتصاد  الصينية  والسياسة  بالصني 
ــر مــن  ــثـ ــد بــحــثــت وكـــتـــبـــت أكـ ــ الـــصـــيـــنـــي، وقـ
دراسة، وأصدرت كتابا عن املوضوع. وفي 
الجديد«  »العربي  مقالة سابقة نشرت في 
)12إبريل/ 2016(، قدمت رؤية حول تجربة 
ــفـــريـــد في  الـــصـــني، وطــريــقــهــا الـــخـــاص والـ
هنا  وأكــمــل  االقــتــصــاديــة.  التنمية  تحقيق 
عن توجهات الصني االقتصادية الجديدة.

ــه مــنــذ  ــّررتــ الـــصـــني مــســتــمــرة الــــيــــوم بـــمـــا قــ
سياسيا  دورًا  تلعب  أن  أي  السبعينيات، 
ثــانــويــا عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، مــقــابــل أن 
ملنتجاتها  أســواقــه  الــغــرب  دول  لــهــا  يفتح 
أجنبية  اســتــثــمــارات  واســتــقــبــال  الخفيفة، 
ــان  فــــي الــــصــــني، تــســهــم فــــي تــنــمــيــتــهــا. وكــ
هـــذا الــطــريــق الــوحــيــد أمــامــهــا للنمو، وقــد 
ــــوم، أصــبــحــت  ــيـ ــ لــعــبــت الــلــعــبــة بــــذكــــاء. والـ
قـــوة اقــتــصــاديــة مــنــافــســة لــلــقــوى الــغــربــيــة، 
ــادي الــكــبــار  ــى نــ وتــســعــى إلـــى أن تــنــضــم إلـ
تغيير  إلــى  تسعى  وال  نفسها،  بشروطهم 
ــد لــعــبــة الـــكـــبـــار اآلن، فـــهـــذه الــقــواعــد  قـــواعـ
اليوم  والــصــني  الكبار.  ملصلحة  موضوعة 
أصبحت من الكبار. لذا، تحرص على هذه 
القواعد، لكنها تطلب دورًا أكبر، إنها تقول: 
»أصــبــحــت قــويــة مــثــلــكــم وأريـــــد حــصــتــي«. 
وهــــذا يـــذّكـــر بــمــا فــعــلــتــه أملــانــيــا وإيــطــالــيــا 
الصناعية،  للثورة  الجديدتان  القادمتان 
ــل الــقــرن  ــ أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر وأوائـ
ــن، تــــطــــالــــبــــان بــحــصــتــيــهــمــا مــن  ــريــ ــعــــشــ الــ
ــم. وعـــنـــدمـــا رفــضــت  ــالـ ــعـ غــنــيــمــة تـــقـــاســـم الـ
القوى املسيطرة آنذاك، بريطانيا وفرنسا، 
منحهما حصة مرضية، دخلتا في حربني 
اليوم  الــصــني  لكن  وثــانــيــة،  أولـــى  عامليتني 
ال تبحث عن أي دخــول في حــروب ساخنة 
تحب  وال  املــواجــهــة،  إلـــى  تلجأ  وال  مكلفة، 
أن تــلــعــب لــعــبــة االقــتــحــام وااللـــتـــحـــام على 

هيفاء بيطار

ــثــــر مــــن ســت  ــنـــذ أكــ ــــــــــــرّوع، مـ
ُ
الـــــســـــوري امل

 
ً
ســـنـــوات، والــــذي ينتظر فــرجــا مــا وحــا
مـــا، وال يتلقى ســـوى قــلــق حــكــام الــعــالــم 
وأسياده، كما لو أن قلقهم مبارك ويحمل 
. الــعــكــس هـــو مـــا يــحــصــل، فــكــل يــوم 

ً
ــا حــ

تــصــدمــنــا قـــوانـــني تــضــّيــق الــخــنــاق على 
ــيــــرًا، قــانــونــان  الــــســــوري. وقــــد صـــــدر، أخــ
طــازجــان: إلــغــاء الــدخــول إلــى لبنان على 
ــذا يــعــنــي  ــ ــنـــدق. وهــ ــفـ الــــرغــــم مــــن حـــجـــز الـ
حــرفــيــا مــنــع دخـــول الــســوري إلـــى لبنان، 
فأين سينام السوري الذي يضطر لسبب 
الفندقي  لــبــنــان والــحــجــز  إلـــى  مــا للسفر 
قــد ألــغــي؟ هــل يــنــام فــي الــشــارع؟ الثاني، 
موعد  على  للحصول  الهائلة  الصعوبة 
فــي السفارة التركية فــي بــيــروت، وأقــرب 
مــوعــد يــكــون بعد سته أشــهــر أو سبعة، 
، ويمنع السوري 

ً
وقد ُيرفض الطلب أصا

من دخول األراضي التركية. 
ــذا الــــوضــــع حــــــــاالٌت ال  ــ كــــم تـــنـــجـــم عــــن هــ
إنـــســـانـــيـــة تـــدمـــي الـــقـــلـــب، كــــم مــــن أهـــالـــي 
ــارة أوالدهــــــم فـــي لــبــنــان أو  ــزيـ يــتــوقــون لـ
تركيا، ومعروف أن أكبر عدد للسوريني 
هو في لبنان وتركيا. انهارت أعصاب أم 
سورية، ولم تعد تتحمل بعد ابنها الذي 
يقيم، منذ ثاث سنوات، في لبنان، وهو 
اإلجبارية  العسكرية  الخدمة  أدى  الــذي 
فـــي الــجــيــش الــــســــوري، لــكــنــه يــخــشــى أن 
ُيسحب احــتــيــاطــا، إن دخــل إلــى ســوريــة. 
لبنان  إلـــى  الــســفــر  تستطيع  ال  ووالـــدتـــه 
ترفض  األوروبـــيـــة  الـــدول  لتلتقيه. حتى 
طلباٍت كثيرة من سوريني للقاء أبنائهم 
اللجوء. وهكذا تحولت سورية  في باد 
ــل الــعــالــم  ــ ــفـــص، وكـ ــــى قـ شــيــئــا فــشــيــئــا إلـ
على  القاسية  بقوانينه  الخناق  يضيق 

السوري.
أي ألــــــم نـــفـــســـي أكــــبــــر مـــــن فــــــــراق األهـــــل 
أوالدهــــم، مــن عــدم قــدرتــهــم على لقائهم، 
كم تمزقت أســٌر بسبب املأساة السورية، 
املجحفة بحق  الدولية  القوانني  وبسبب 
والــنــفــســي  الــعــاطــفــي  األذى  الـــســـوريـــني. 
أصــعــب مــن األلـــم الــجــســدي، وتــلــك املـــرارة 
واألسى املرتشحان في وجوه السوريني 

وتــوظــيــفــهــا لـــدعـــم األنـــظـــمـــة فــــي مــواجــهــة 
 ما 

ّ
أن إاّل  املـــعـــارض.  االفـــتـــراضـــي  الــنــشــاط 

 القصة 
ّ
ال تــدركــه الــحــكــومــات واألنــظــمــة أن

املحتوى  إلــى  التكنولوجي  البعد  تتجاوز 
يــؤدي  مــا  والقيمي واالقــتــصــادي،  الثقافي 
العالم  في  تغييراٍت جذريٍة متسارعة،  إلى 
العربي، مع مرور الوقت، ومع حجم النمو 
املــذهــل فــي اســتــخــدام اإلنــتــرنــت فــي العالم 
العربي، وقدرة شرائح اجتماعية واسعة في 
إلــى اإلنترنت، ومــواقــع التواصل  الــوصــول 
االجتماعي، وهــو رقــم تضاعف مــرات عّدة 
مـــنـــذ لــحــظــة ثـــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي عـــام 
2016، حتى أصبحت األغلبية العظمى من 
 اليوم للوصول إلى 

ً
املواطنني العرب قادرة

اإلنترنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
االستثمار  مجال  فــي  متخصصون  ُيطلق 
على السوق الجديد الذي يقوم على العالم 
الــســريــعــة«  االفــتــراضــي، مصطلح »الـــطـــرق 
High Ways، الجديدة في االقتصاد العربي 
والــعــاملــي، فهذه الــشــركــات تــتــجــاوز، اليوم، 
كثيرًا من عوائق العالم االفتراضي وكلفه، 
صاعدة  قــوى  وتشّكل  الجغرافيا  وتختزل 
تحقق  وبــدأت  االقتصاد،  عالم  في  سريعة 
أرباحا ملحوظة وكبيرة، مثل شركة سوق 
التي أصبح رأس مالها  املثال،  على سبيل 

األســــــواق  ـــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة   .)2015  report
الــجــديــدة الــصــاعــدة والــتــوظــيــف السياسي 
تقوم  التي  الثقافية  والــتــحــوالت  لإلنترنت 
على هذا التطّور الجديد في العالم العربي، 
 اإلعــــــــام االفــــتــــراضــــي أيـــضـــا يــخــتــرق 

ّ
ــإن ــ ــ فـ

مشاهدة  نسب  ويحقق  جميعا،  الــخــطــوط 
مرتفعة جدًا، تتجاوز كثيرًا وسائل اإلعام 
، تصل 

ً
التقليدي، ففي السعودية فقط، مثا

نسبة مشاهد »يوتيوب« في اليوم الواحد 
إلـــى 90 ألـــف مــشــاهــدة، ويــعــّد الــســعــوديــون 

األكــثــر مــشــاهــدة لــلــيــوتــيــوب عــلــى مستوى 
العالم. وفي األردن، وفقا لدائرة اإلحصاءات 
 نسبة األسر التي يتوفر 

ّ
في عام 2014، فإن

لديها انترنت في املنازل وصلت إلى %69، 
الـــعـــام 2012، وتــشــيــر  فـــي  ـــ%35  ــ ــ بـ مـــقـــارنـــة 
االعتماد   نسبة 

ّ
أن إلى  أيضا  اإلحصائيات 

ــالــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
ّ
عــلــى الـــهـــواتـــف الــنــق

اإلنترنت وصل إلى 98%، ما يظهر انتشارًا 
واسعا وكبيرًا لهذا النمط من الهواتف الذي 
يتيح استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي بصورة أكثر مرونة ومستمرة، 
مقارنة بالكمبيوترات املحمولة أو الثابتة، 
 النسبة العظمى من األردنيني 

ّ
ما يعني أن

هم On Line أغلب الوقت.
دعونا، إذن، نعيد قراءة املشهد العام، بعد 
ــام الــخــاطــفــة عــن حــجــم االزديــــاد  ــ هـــذه األرقـ
ــل لـــإلنـــتـــرنـــت ووســـائـــل  ــائـ ــهـ ــار الـ ــشــ ــتــ واالنــ
ــاعـــي واالعــــتــــمــــاد عــلــى  ــمـ ــتــــواصــــل االجـــتـ الــ
الــهــواتــف الــذكــيــة؛ ففي عــالــم عــربــي تحاول 
ــكـــومـــات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى األنــظــمــة  فـــيـــه الـــحـ
ــتـــمـــد عـــلـــى األجــــهــــزة  ــة، وتـــعـ ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االسـ
أزمــات  التغيير، وتــعــانــي مــن  األمــنــيــة ملنع 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة، ومـــن مــســتــوى مرتفع 
البطالة والفقر، وارتــفــاع مستوى  جــدًا من 
املــعــيــشــة، وطــبــقــة وســطــى تــواجــه ضغوطا 

شديدة، وجيل من الشباب الصاعد يواجه 
انسدادات سياسية واقتصادية.

فـــي ضــــوء هــــذه املــعــطــيــات جــمــيــعــا، تنشأ 
أســــواق جــديــدة وقــــوى صــاعــدة فــي العالم 
العضوية  العاقة  مــن  تتحّرر  االفــتــراضــي، 
مـــع الــحــكــومــات، وتــتــوســع هــــذه األســـــواق، 
ويزداد اشتباك أغلبية املواطنني العرب مع 
اإلنترنت، وتعجز السدود األمنية التقليدية 
عن مواجهة األفكار والثقافة الجديدة لجيل 
 مــثــل هــــذا الــجــيــل 

ّ
ــارت فــــونــــز«، فـــــإن ــمـ ــسـ »الـ

الجديد ال يمكن أن يقبل بمعادالت سياسية 
 تــنــظــيــمــات 

ّ
بــالــيــة وتــقــلــيــديــة. صــحــيــح أن

»داعــش« وأخواتها، تحاول  مثل  متشددة، 
التغيير  في  والرغبة  الغضب  تجيير حالة 
لدى الجيل الجديد، وعبر اإلنترنت لتجنيد 
الـــشـــبـــاب، ونــجــحــت فـــي ذلــــك بـــصـــورة غير 
لـــدى أي تنظيم جـــهـــادي ســابــق.  مــســبــوقــة 
 »داعش« ليست خيار 

ّ
لكن، صحيح أيضا أن

الجيل  مــن  الواسعة  االجتماعية  الشريحة 
املــعــولــم الـــجـــديـــد، وتـــحـــديـــدًا أبـــنـــاء الطبقة 
الــوســطــى والــقــوى الــصــاعــدة، فسيبحثون 
عن أفــق مختلف، وعــن إعــادة صــوغ الواقع 
السياسي بما يتوافق مع العوالم الثقافية 

واالقتصادية الجديدة.
)كاتب أردني(   

بتسييس هذه املكونات، وهي البديل عن 
األحــزاب األيديولوجية الحديثة. من هنا، 
يمكن فهم الــعــودة إلــى الــهــويــات األولــيــة، 
انهيارها، خصوصا  أو  الــدولــة  تآكل  بعد 
ِزلت بعشيرة تحكم، 

ُ
إذا كانت الدولة قد اخت

بما يشجع على تسييس الهويات األولية 
و«طائفتها«،  العشيرة  مواجهة  في  كلها 

وربما منطقتها.
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة ال  ــيـ غـــيـــر أن تـــجـــريـــف الـــحـ
يــلــغــي مــســؤولــيــة الــنــخــبــة املـــعـــاِرضـــة عن 
القائمة،  لأنظمة  بديٍل  إنتاج  في  فشلها 
أحد  نــمــوذج مغاير ونقيض.  تقديم  وفــي 
ــذا الــفــشــل بــحــث هــذه  ــم األســـبـــاب فـــي هـ أهـ
مواجهة  فــي  السهلة  الــحــلــول  عــن  النخبة 
هــذه األنــظــمــة، فــبــداًل مــن محاولة صناعة 
 قــيــمــيــا 

ً
ــــا ــــديـ ــــوذج حـــقـــيـــقـــي، يـــشـــكـــل بـ ــمـ ــ نـ

معارضني  هــدف  يصبح  للنظام،  وعمليا 
كثيرين تدمير النظام بأي شكل، ما يدفع 
إلى ذرائعية تتبنى أساليب النظام نفسه 
إلسقاطه، أو تلعب باألوراق املتاحة ضمن 
اللعبة الحالية أيا كانت، وأيا كان خطرها 
على املجتمع واملواطنني، في حني أن بناء 
تراكم اجتماعي وسياسي لصالح نموذج 
 ،

ً
مــغــايــر، ولـــو اســتــغــرق األمـــر زمــنــا طــويــا

لـــيـــس فــــي تــفــكــيــر حــــركــــاٍت وشــخــصــيــاٍت 
يشغلها االنتقام من النظام.

بـــعـــيـــدًا عــــن تــقــيــيــم حـــجـــم االخــــتــــاف بــني 
واألنظمة  املعارضني  من  كبيرة  مجموعة 
قضايا  في  يعارضونها،  التي  التسلطية 
ــوق اإلنـــــســـــان، يــبــرز  ــقــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
بالثأر،  الراغب  املعارض  بوضوح نموذج 
 لتحقيق ثأره، حتى 

ً
والذي ال يوفر وسيلة

لــو كــانــت تــتــعــارض مــع القيم الــتــي يّدعي 
ــــرب أمــثــلــة  الــــدفــــاع عـــنـــهـــا. مــــن الـــســـهـــل ضـ
بمعارضني  األخيرة،  السنوات  في  كثيرة، 
يستخدمون كل األوراق املمكنة للتحشيد 
ــة الطائفية  ــإذا كــانــت ورقــ ضـــد الــنــظــام، فــ
، فــيــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــظــلــم 

ً
ــة نــــاجــــحــ

مـــن الـــنـــظـــام، أو لــلــمــزايــدة عــلــيــه طــائــفــيــا. 
ويمكن، أيضا، استخدام القبلية ومحاولة 
واللعب  الــنــظــام،  ضــد  القبائل  استنهاض 
على كل أنواع التقسيمات االجتماعية، في 
والعمل  للمعارضة،  قــاعــدة  إيــجــاد  سبيل 
ضــد الــنــظــام، حــتــى لــو أدى ذلـــك لتخريب 

املجتمع والبلد.
يــســتــخــدم مــثــقــفــون حـــداثـــيـــون عــلــمــانــيــون 
الخطاب  أســـاس  على  ئون  ُيعبِّ أو  القبلية، 

الروسي، فاديمير بوتني،  الرئيس  طريقة 
، مــن دون ضجيج، 

ً
بــل تــود أن تأتي خلسة

عبر املنافسة بأدوات اقتصادية وتجارية، 
، بما في ذلك 

ً
ما يمنحها قوة أكبر مستقبا

لتحقيق  كــافــيــة،  وســيــاســيــة  قـــوة عسكرية 
لذلك،  اآلخــريــن.  على  وفرضها  مصالحها 
املــؤســســات، مثل  تلك  لكل  الصني  انتسبت 
ــدولــــي، والــبــنــك الـــدولـــي  ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
ــاء والـــتـــعـــمـــيـــر، ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  لـــإلنـــشـ
العاملية. وتطالب بزيادة حصتها ودورها 
فــيــهــا. ولـــكـــن، إن كـــانـــت الـــصـــني الـــيـــوم قد 
ملا  املؤسسات،  لهذه  إلــى االنضمام  سعت 
فيها من فائدة، فمن الطبيعي أن  تملك، في 
الوقت نفسه، رغبة دفينة في تغيير أدوار 
املؤسسات التي شكلتها الواليات املتحدة 
ــــط  أواســ وودز،  بـــريـــتـــون  اتـــفـــاقـــيـــات  فــــي 
الحرب  بعد  العشرين،  الــقــرن  أربعينيات 
التاجر  أن  تعلم  فالصني  الثانية،  العاملية 
ــبـــر فـــي الـــســـوق هـــو مـــن يــضــع قــواعــد  األكـ
عــمــل الـــســـوق، وأن تــلــك الــقــواعــد وضــعــت 
لــصــالــح األمـــيـــركـــان. وتــطــمــح الــصــني إلــى 
فــائــدة أكــبــر، مــن خــال تشكيل مؤسسات 
جـــديـــدة، تــلــعــب هـــي فــيــهــا الـــــدور املـــوجـــه، 
القديمة.  وليس مجرد إصاح املؤسسات 
وقـــد ســاهــمــت، مــبــكــرًا، بــتــأســيــس منظمة 
والـــتـــي   ،2001 مـــنـــذ  لـــلـــتـــعـــاون  شــنــغــهــاي 
تضم روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان 
وطاجيكستان وأوزبكستان، والتي تهدف 
ــــدول في  ــذه الـ إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بـــني هـ
كل املــجــاالت، وتحديدًا في »دفــع تأسيس 
نــظــام دولـــي ديمقراطي عـــادل وعــقــانــي«. 
ــكــــس« عــلــى  ــريــ ــبــ ــاء »الــ ــ ــركـ ــ ــــع شـ وتـــعـــمـــل مـ
تــأســيــس مــؤســســاٍت جــديــدة، فــقــد أسست 
بنك االستثمار اآلسيوي وصندوق الحزام 
والطريق، وشاركت في مجموعة البريكس 
وروسيا وجنوب  الهند  أيضا  التي تضم 
إفــريــقــيــا والــبــرازيــل، كــمــا طــرحــت عملتها 
اليوان لتكون عاملية، وتسعى إلى توسيع 
ريعية  منافع  لها  يخلق  مــا  استخدامها، 
هـــائـــلـــة، مــثــلــمــا خــلــقــت وتــخــلــق الــعــمــات 
ريعية  منافع  لدولها  »الصعبة«  األخـــرى 
كــبــيــرة، مــثــل الـــــدوالر األمــيــركــي والــجــنــيــه 
اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري 

والني الياباني.
يــتــوقــع خـــبـــراء أن شــهــر الــعــســل الــصــيــنــي 
األمـــيـــركـــي، والـــغـــربـــي عـــمـــومـــا، قـــــارب على 
بدأت  عندما  بينهما  استمر  وقــد  نهاياته، 
الصني تزود الدول الغربية بسلع استهاكية 
رخيصة، تعتمد على عمالة كثيفة بأجور 
املعادلة  قبلت  التي  الصني  لكن  منخفضة، 
ــفـــســـه، وضــــمــــن نــهــج  ســــعــــت، فــــي الــــوقــــت نـ
مــــرســــوم بــــدقــــة، ويـــنـــفـــذ بـــصـــرامـــة ونـــجـــاح 
القيم  سلم  فــي  ترتفع  أن  إلـــى  سعت  كبير، 
املضافة، وتنتقل من تصنيع سلع خفيفة، 
إلــى تصنيع  بعائد منخفض  تعود عليها 
أي  إلــكــتــرونــيــة،  ثــم  كهروميكانيكية،  ســلــع 
دخــلــت حــقــل املــنــافــســة مـــع املــنــتــجــات الــتــي 
تــصــنــعــهــا الــــــدول الــغــربــيــة نــفــســهــا، وهـــذا 
يــعــنــي خــــســــارة الــــغــــرب مــــزيــــدًا مــــن فـــرص 
العمل املرتفعة األجــور. وقد يؤدي هذا إلى 
ارتفاع حرارة »حرب باردة اقتصادية« بني 
الصني والدول الغربية، وال تعرف نتائجها 
بــعــد. ويــعــكــس هــجــوم املــرشــح الجمهوري 
لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة، دونـــالـــد تـــرامـــب، على 
الــصــني، فــي تجمع ضــم أنــصــاره فــي واليــة 
الـــواليـــات املتحدة  أنــديــانــا، قلق دولـــة مثل 
من نمو الصني االقتصادي، معربا عن رأيه 
بكلمات قوية إنــه »ال يمكن االســتــمــرار في 
السماح للصني باغتصاب أميركا تجاريا«. 
أنــه هجوم انتخابي، لكنه  وعلى الرغم من 
يعكس وجود رغبة أميركية واسعة، لسماع 
هذا الــرأي، وهو مطلب نقابي قديم، يرتفع 
كلما تم إغاق مصانع أميركية أو أوروبية 
أو يابانية بسبب نقلها إلــى الصني، حيث 
 لــلــذهــاب 

ً
تــجــد الــشــركــات نــفــســهــا مــضــطــرة

مــن مثال ومثال  كــم  إخفاؤهما.  يمكن  ال 
فــي إحــــدى دول  ابــنــهــمــا  ألم وأٍب، يــعــمــل 
أجرة  ثمن  يكفي  بالكاد  وراتبه  الخليج، 
 8000 أن يجمع  املنزل ومعيشته. وعليه 
دوالر، لــكــي يــدفــع بـــدل خــدمــة الــجــنــديــة. 
كيف سيجمع هذا املبلغ، ووالداه بالكاد 
يعيشان كفافهما. آالف الحاالت مثل هذه 
القصة، وجمع 8000 دوالر، حيث الدوالر 
يساوي 580 ليرة سورية غالبا مستحيل، 
ُيــهــدد الــســوري بفقدان عمله،  هــذا إن لــم 
ــاالت حــصــلــت كـــثـــيـــرًا، وأصـــبـــح  ــــي حــــ وهـ
ــال )مـــع  ــ ــل فــــي ســــوريــــة يـــرســـلـــون املــ ــ األهــ
فرق العملة( إلى أوالدهم في بعض دول 
بعد  إقاماتهم،  لكي ال يخسروا  الخليج، 
أن خسروا وظائفهم وأعمالهم وأرزاقهم. 
كــــم مــــن شــــركــــات إمــــاراتــــيــــة ألـــغـــت عــقــود 
الحرمان  أنهم سوريون.  سوريني ملجرد 
املـــديـــد، والــــذي ال ينفتح على  الــعــاطــفــي 
حل، خطير حتى على الصحة الجسدية، 
الــنــفــس، وقــد يــكــون سببا  كما يبني علم 
ألمـــراض نفسية عــديــدة وخــطــيــرة، منها 
االكــتــئــاب واالنــهــيــار العصبي، وقــرحــات 
ــد أذهـــلـــنـــي أطــبــاء  ــكـــري. وقــ ــدة والـــسـ ــعـ املـ
عالية  بإحصائيات  أصــدقــاء  نفسانيون 
ــــاالت االكـــتـــئـــاب الـــحـــاد واالنــهــيــار  عـــن حـ
العصبي، وأشــكــال عــديــدة مــن األمـــراض 
بني  العاطفي  الحرمان  بسبب  النفسية، 
األهــل وأوالدهـــم، حيث يتحّول االتصال 
إلــى مجرد مكاملة »سكايب« على  بينهم 

اإلنترنت في أحسن األحوال. 
أصــبــح الــعــيــش فــي ســوريــة كــمــن يعيش 
الــخــروج منه، ألن  فــي قفٍص ال يستطيع 
كل املنافذ مسدودة، من لبنان إلى تركيا 
إلــى غيرها من الــدول األوروبــيــة. واألمــل 
. تكفينا 

ً
بــحــل قـــريـــب أصـــبـــح مــســتــحــيــا

ــار حــلــب الــشــهــبــاء، حــلــب املــحــتــرقــة  ــبـ أخـ
بــاألحــقــاد واملــــؤامــــرات، حــلــب الــحــضــارة 
والــفــن والــطــرب األصــيــل واألصــالــة. حلب 
التي قضى فيها أكثر من 3000 شخص، 
معظمهم مدنيون في شهر إبريل/نيسان 
املاضي. هل تموت العصافير والفراشات 
بــتــلــك الــنــســبــة؟ فـــأي أمـــل يــنــتــظــرك، أيــهــا 

السوري، في وطن كالقفص. 
)كاتبة سورية(

مئات املايني، وغيرها من شركات عديدة، 
بدأت تنشأ وتنشط في السوق االفتراضي. 
االفتراضية  السوق  هــذه  أهمية  تقتصر  ال 
يقول  كما  فهي،  االقتصادي،  الجانب  على 
املــجــال، تحمل فــي ثناياها  خبير فــي هــذا 
ــنـــني  ــدى املـــواطـ ــ ــافـــة وعـــقـــلـــيـــة جــــديــــدة لــ ــقـ ثـ
العرب، تتأسس على االستقال عن الدولة 
ــا الــــكــــلــــي، وتــــوظــــف الـــشـــبـــاب  ــتــــصــــادهــ واقــ
الـــجـــديـــد فـــي أعـــمـــال حـــــّرة ومـــهـــن جـــديـــدة، 
وتنظر إلى الدولة وجهازها البيروقراطي 
التي  التقليدية  النظرة  عــن  مختلفة  نظرة 
التي  التقليدية،  االقتصاديات  تستبطنها 
ضمن  حتى  أكثر،  بصورة  بالدولة  ترتبط 

القطاع الخاص التقليدي.
 حجم التطور 

ّ
وفقا للمعطيات الرقمية؛ فإن

والبيانات  اإلنترنت  استخدام  فــي  والنمو 
اإللكترونية كبير جدًا، بل حتى في طبيعة 
الـــيـــوم، إذ يتضاعف  األجـــهـــزة املــســتــخــدمــة 
ــعـــرب عــلــى الــهــواتــف  اعـــتـــمـــاد املـــواطـــنـــني الـ
عــبــر  لـــلـــتـــواصـــل   ،Smart Phones الـــذكـــيـــة 
اإلنترنت، بصورة ملحوظة، بل هو االعتماد 
األكـــثـــر نــمــوًا عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، ومــن 
إلــى 16 ضعف  املتوقع أن يصل عــام 2021 
مؤسسة  لتقرير  )وفقا   ،2015 بعام  مقارنة 
 Ericson Mobility مــوبــايــلــتــي  أريـــكـــســـون 

الديني ما دام يمكن استخدامه. ويتحالف 
التي  الجهادية  التنظيمات  مع  معارضون 
تقتل على الهوية، فقط ألنها ضد األنظمة، 
أو يــدعــون إلــى غــزو بلدانهم، طاملا أن هذا 
يحقق هدف إسقاط النظام، من دون االلتفات 
إلى شكل دولٍة تحت الوصاية، وأثر التدخل 
أفــراد املجتمع  العاقات بني  األجنبي على 
تنتج  أن  يمكن  التي  والفوضى  ومكوناته، 
عـــن ذلـــــك. ال يـــؤكـــد هــــذا عــلــى ضــيــق األفـــق 
وحسب، أو عدم حساب املصلحة الوطنية 
عــنــد اســـتـــخـــدام هــــذه األســـالـــيـــب، بـــل أيــضــا 
قيميا،  بناء حالٍة مختلفة  عن  العجز  على 
وعــــن جــــذب الــجــمــاهــيــر لــنــمــوذج مختلف، 
واســتــبــدال ذلــك بــالــغــوص فــي الــحــالــة التي 
صــنــعــتــهــا الــســلــطــة، ومــواجــهــتــهــا بــمــا هو 
ــٍح عــن االنــتــهــازيــة  مــتــوفــر، فــي تعبيٍر واضــ

املحكومة بعقلية الثأر.
من املهم أن يرفع املعارض قيما وشعاراٍت 
التسلطي، لكن األهم  النظام   لقيم 

ً
نقيضة

أن تكون ممارسته متسقة مع هذه القيم، 
ال تــســتــعــجــل الــنــتــائــج عــبــر اســتــخــدام أي 
وســيــلــٍة كـــانـــت، وال تــعــتــبــر مــجــرد تغيير 
الــنــظــام غــايــة املـــنـــى، وإنـــمـــا يــكــون تغيير 
ــمـــوذج جــديــد.  الـــنـــظـــام َمـــْعـــَبـــَرًا لــتــركــيــب نـ
بــنــاء الــتــراكــم الــــازم لجعل هـــذا الــنــمــوذج 
حــاضــرًا فــي وجــــدان الــجــمــاهــيــر أولــــى من 
أدواٍت  باستخدام  النظام،  ضد  التحشيد 
تــضــر املــجــتــمــع، بــكــل مــكــونــاتــه، وتــســاهــم 
ــداًل من  فـــي تــكــريــس املــشــكــات الــقــائــمــة، بــ

تغييرها جذريا.
)كاتب سعودي(

إلــى الصني، وإغــاق مصانعها في أوروبــا 
ــــي كـــوريـــا  ــى فـ ــتــ وأمــــيــــركــــا والـــــيـــــابـــــان، وحــ
واملــكــســيــك، وتــســريــح عــمــالــتــهــا، واألمــثــلــة 
املـــديـــر  أعــــلــــن  نـــهـــايـــة 2003،  فـــفـــي  كـــثـــيـــرة، 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة فــيــلــيــبــس الــهــولــنــديــة 
ــــرارد كـــايـــســـتـــرلـــي، بــشــكــل  ــيـ ــ ــة، جـ ــمـــاقـ ــعـ الـ
درامـــي، أنــه ينبغي االنتقال إلــى الصني أو 
الــغــلــق. وفـــي الــنــهــايــة، انــتــقــلــت »فيليبس« 
إلــى الــصــني، وأغلقت معاملها فــي أوروبـــا، 
في  تصنيع  مــوقــع   30 بنحو  واستبدلتها 
الصني. واليوم، فإن لدى أكثر من 400 شركة 
مــن بــني أكــبــر 500 شــركــة فــي الــعــالــم مــراكــز 

إنتاج واختبار وبحث وتطوير في الصني.
إن عجزًا تجاريا في ميزان أميركا التجاري 
مع الصني، والذي بلغ عام 2015 نحو 365.7 
مليار دوالر، ليس رقما هينا، ومن الصعب 
فــي تــحــّمــلــه، على  أمــيــركــا أن تستمر  عــلــى 
الــصــني تعوضها عبر ميزان  الــرغــم مــن أن 
خزينة  سندات  تشتري  عندما  املدفوعات، 
أميركية بمبالغ كبيرة من جهة. ومن جهٍة 
فـــإن نــمــو الــصــني يخلق طلبا أكبر  أخــــرى، 
الواليات  يمنح  ما  األميركي،  الـــدوالر  على 
ولكن  أخـــرى.  كبيرة  ريعية  فــوائــد  املتحدة 
هذه الفوائد تتقلص مع توسيع استخدام 
اليوان الصيني في التجارة الدولية، كما أن 
للعاقة  الناظمة  القواعد األساسية  بعض 
 ألكثر من سبب من 

ً
اآلن قد تتغير مستقبا

أي مــن الــطــرفــني، مــا قــد يـــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
ــواردات  ــ ــ املــطــالــبــة بـــفـــرض ضـــرائـــب عــلــى الـ
األميركية أو األوروبــيــة من الصني، بحجة 
مكافحة اإلغراق لحماية الصناعة الوطنية، 
و هـــو اإلجــــــراء األســـهـــل. وقــــد يــتــخــذ األمـــر 
أبعادًا أكثر من ذلك، وقد تتجه نحو »حرب 
بــاردة اقتصادية جديدة« كما ذكرنا. لكن، 
تفاقم  لعدم  الصينيني مطمئنون  أن  يبدو 
األمـــور إلــى هــذا املــســتــوى، وأن ثمة حلواًل 
الشركات  مصلحة  على  معتمدين  أخـــرى، 
املتنافسة في الحفاظ على عاقات تجارية 

عادية مع الصني. 
ــع الــــصــــني جــــيــــد، فــــالــــدول  ــ ــ يــــبــــدو أن وضـ
ــبــــقــــهــــا عـــلـــمـــيـــا  املـــــتـــــقـــــدمـــــة مـــــــا زالــــــــــــت تــــســ
بينما  ثـــاثـــة،  أو  بــعــقــديــن  وتــكــنــولــوجــيــا 
الــثــالــث خلفها بــتــفــاوت،  الــعــالــم  تــقــف دول 
ــط. وهـــي  ــوســ فـــيـــكـــون مــوقــعــهــا اآلن فــــي الــ
تسعى إلى تغيير قواعد ارتباطها السابق 
إلى  وقــد سعت  عليه،  واعتمادها  بالغرب، 
إقامة شراكات جديدة ومؤسسات جديدة 
كــمــا ذكـــرنـــا، وهـــي تــبــدي اهــتــمــامــهــا بــدول 
أواسط آسيا وأفريقيا، فهي تعتقد أن هذه 
املناطق ما زالــت مناطق نمو واعــدة، وهي 
توجه كثيرًا من استثماراتها، أخيرًا، لهذه 
البلدان، وتستمر بتقديم نفسها على أنها 
من العالم الثالث، وليست من الدول الكبرى 
املـــاضـــي االســـتـــعـــمـــاري، والـــتـــي تحب  ذات 
الهيمنة، مقابل الصني التي ليس لها ماٍض 
استعماري، وتسعى إلى »الربح املشترك«، 
مشروعها  أطلقت  وقــد  تعبيراتهم.  حسب 

»الكبير »مشروع الحزام والطريق«.
)باحث سوري(

الربيع القادم وجيل »السمارت فونز«

عن انتهازية المعارضة العربية

أين تتجه الصين؟

سورية... 
وطن كالقفص

تعجز السدود 
األمنية التقليدية 

عن مواجهة األفكار 
والثقافة الجديدة 

لجيل »السمارت فونز«

األنظمة التسلطية 
في الوطن العربي 

جّرفت الحياة 
السياسية وفّرغتها 

من المعنى

تبدي الصين 
اهتمامها بدول 

أواسط آسيا وأفريقيا 
وتعتقد أنها مناطق 

نمو واعدة

آراء

معن البياري

أخطأ وزير الخارجية املصري، سامح شكري، كثيرًا، عندما قال، قبل أيام، إن مصر 
 في املنطقة، وال تسعى إلى تحقيق الــريــادة. ال ألنه ينزع عن هذا البلد 

ً
ليست رائــدة

الذي  النظام  العربية، بل ألن  والفنون واإلبــداعــات  الثقافة  إغناء  الخاصة في  مكانته 
ينتسب إليه السيد الوزير ُيواصل، بهمٍة وجسارٍة مشهودتْي، تعزيز مكانة مصر 
بلدًا رائدًا في العالم، في اقتراِف عسٍف غير مسبوق في الحريات اإلعالمية والعامة، 
اإلنسانية. وعندما يطلب قاٍض في محكمة  والحقوق  والقانون  العدالة  انتهاك  وفي 
مصرية رأي املفتي في إعــدام ستة متهمي، بينهم أربعة عاملي في اإلعــالم، اثنان 
ق 

ّ
حق

ُ
ت الفتاح السيسي  أردنــي، فإن مصر في زمن عبد  منهم صحافيان، أحدهما 

قتل صحافيي  بعضها  مــارس  التي  الديكتاتوريات  أعتى  إليها  تسبقها  لم   
ً
ريـــادة

خارج القانون، لكنها لم تستخدم املحاكم الستصدار أحكاٍم بتمويتهم عقابًا على 
مزاولتهم عملهم. 

 أخــرى، قبل 
ً
وكان نظام سامح شكري، قبل هذه األمثولة النادرة، قد اجترح سابقة

 لم يعرفها أي بلد، هي اقتحام مقر نقابٍة مهنيٍة )نقابة 
ً
 مصرية

ً
أيام، أنجز فيها ريادة

باع أصول إجرائية، ومن دون احتراٍم 
ّ
الصحفيي( بقوٍة بوليسيٍة مسلحة، من دون ات

ألي أخــالٍق أو أعــراف. وبذلك، يجوز الزعم، هنا، أن وزير الخارجية املصري الراهن 
ى فيها منصبه الرفيع، إذ يفتري 

ّ
ٌب باالعتذار لشعبه في »شبه الدولة« التي يتول

َ
مطال

بكالٍم ليس صحيحًا، وال يليق بمسؤول حكومي أن يكذب، خصوصًا أنه قال ما قال 
أمام نواٍب، انتخبهم الشعب بكل شروط النزاهة التي أرادتها أجهزة »شبه الدولة« هذه. 
ما ُيضاعف من الفزع في هذا الحال، أي في الريادة املصرية هذه، أن الحكم بإعدام 
الــدفــاع عن  أهــل  إلــى  أنفسهم  ينسبون  الـــالزم ممن  الغضب  لــم يستنفر  صحفيي 
الحريات العامة، ومن ذوي الديكور الليبرالي، في مصر وغيرها، وال من فضائياٍت 
ووسائل إعالم مصرية وعربية، كان من املبدئية، )وليس الفروسية بالضرروة(، أن 
لب رأي املفتي في شنقهم. ولذلك، يتم الجهر، هنا، 

ُ
ناصر الزمالء الصحفيي الذي ط

ُ
ت

يحتاجون  أنهم  والظاهر  أصحابه،  ويدين  ومعيب،  وأولــئــك شائن  هــؤالء  أن صمت 
إلى أن يعرفوا أن استنكار حكٍم بإعدام صحفيي موقف حقوقي وأخالقي يتعلق 
بالعمل اإلعالمي ومهنة الصحافة، وال يخّص »الجزيرة« التي يعمل فيها زميالن من 
املحكومي، والتي يبدو أن مخاصمتها صارت شرطًا للتقدمية والليبرالية، فيما هي 

قناة تلفزيونية، لها ما لها، وعليها ما عليها. 
ليست مفاجئة الريادة التي أبدعتها السلطة الحاكمة في مصر لبلدها في العشرية 
الثانية من القرن الحادي والعشرين، وليس مفاجئًا سكوت الحقوقيي والليبراليي 
الجديد من  الفصل  هــذا  الفضائي واملكتوب، في مصر وغيرها، عن  اإلعــالم  وأهــل 
كوميديا القضاء املصري املؤسفة. ذلك أن وفاة أكثر من 350 محتجزًا في سجون 
التعذيب  بسبب  املــيــمــون(،  فــي سنتي حكمه  عــشــرًا  )زيـــدت  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
األركــان، ولم   طبيًا!(، كارثة كاملة 

ً
إهماال الصحية )يسمونه  الرعاية  والحرمان من 

تعرفها مصر في أي عهد سابق، ويمكن إضافتها منجزًا رياديًا يسجل للسيسي. 
وأن ُيكتفى في مصر بإحصائياٍت تشهرها منظماٌت حقوقية، تستحق الثناء على 
شعل غضبًا واسعًا من أهل الرأي والنخب واملثقفي واألدباء 

ُ
جهدها، من دون أن ت

 شنيعة أيضًا. وهذان األمران، واملعطوفان على تلك الريادة 
ٌ
واإلعالميي، فتلك كارثة

د، وموجزه أن النظام في مصر ال يكتفي 
ّ
دان املؤك

ّ
في الحكم بإعدام صحفيي، يؤك

بالفشل الذي ُيراكمه، يومًا بعد آخر، على غير صعيد، وال بالبالهة املحزنة في أداء 
الرئيس، حي يتمنى أن ُيباع، وحي يطلب عدم سماع غيره، وإنما يدأب في تظهير 
مصر بلدًا يختطفه الرئيس املذكور، ومن معه من عسكر ومن بقايا حسني مبارك. 
ه وبعض تفاصيله، فإن طلب موظٍف يعمل 

ّ
وإذ هذا هو املشهد املصري، في حواف

قاضيًا رأي املفتي في شنق زميلْي صحفيي، ومباركة ذوي مزاعم ليبرالية وحرياٍت 
دليٍل جديٍد  استنكاره، يصبح مجرد  أو  استهجانه  بعدم  الطلب،  هذا  وعامة  فردية 
ساٍح شديد تعاني منه الثورة املضادة في مصر، تظن أنها ظافرة، فيما هي 

ُ
على ك

ة.
ّ
 ورث

ٌ
كالحة

بسمة النسور

نعم، أيها القراء، هي ظاهرة خطيرة جدًا التي أثارت، أخيرًا، هلع الحكومة السويدية 
الرشيدة وذعرها، ما جعلها تستنهض كل كوادرها، وتعلن حالة طوارئ قصوى، 
ودفعت هيئات املجتمع املدني ومؤسساته، من مجالس نواب ومراكز حقوق إنسان 
وروابــط ونقابات ونــواد رياضية وأحــزاب وقوى سياسية وجمعيات متعّددة املهام 
ومراكز  وخــبــراء  نفس  وعلماء  وسوسيولوجيي  ومفكرين  أكاديمية  ومؤسسات 
إلى االلتفات  إلكترونية، دفعتهم  استطالع رأي وصحافيي ووسائل إعالم ومواقع 
إلى الظاهرة املؤسفة، وحفزت الجميع لبذل مزيٍد من التكاتف والتنسيق، للتصّدي 
لها، والخروج بحلول جذرية، تحول دون استمرار مسلسل العنف االجتماعي الذي 
التي  العاصمة  إلى  الوادعة، بل تجاوزها  السويدية   املدن   في 

ً
 مزعجة

ً
تحّول ظاهرة

شهدت، قبل يومي، جريمة قتل ارتكبت  في وضح النهار، وعلى باب سجن شهير 
على أطراف املدينة. 

،  لُيفاجأ بشقيق 
ً
 مداٌن، قضى سنوات محكوميته كاملة

ٌ
خرج من بوابة السجن قاتل

أنــه ال يكاد يمر يــوم في  لــه، فيرديه ومــن معه قتلى. والحق  املجني عليه متربصًا 
السويد الشقيقة من دون مشاجرة أو جريمة أخذ بالثأر، تسفر غالبًا عن ضحايا 
في األرواح واملمتلكات، وتترتب عليها عطوات وجاهات، تشارك فيها وفود موقرة 
بأكملها،  أفـــراد عشيرٍة  يتم بموجبها ترحيل  أحيانًا. و)جــلــوات(  الــعــام  األمــن  مــن 
نتيجة تصّرف أرعن من أحد أبنائها )يا لهؤالء السويديي وتخلفهم!(. وفي أفضل 
السيناريوهات، يجري، في نهاية األمر، تبويس اللحى، ويصدر العقالء السويديون 
تمثل سوى  تلك تصرفات فردية طائشة، ال  بــأن  يفيد  بيانًا  العشائر  من وجــوه  
مرتكبيها، وال تمثل أخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم، وكليشهات من هذا النوع البائس 

الذي حفظها املواطن السويدي عن ظهر قلب. 
بذلت تلك األطــراف جهودًا كبيرة، في محاولة تفهم أسباب نقمة املواطن السويدي،  
)الحياة حلوة بس نفهمها!(، وبات ملحوظًا  العصبية واإلحباط، فيما  إلى  ونزوعه 
أن بعض طلبة الجامعات من الشباب الواعد بالظالم باتوا خطرًا حقيقيًا على أمن 
 يتلقون 

ً
املجتمع واستقراره، بسبب إغفالهم الجانب األكاديمي املفترض بهم، طلبة

علومًا قد تنفعهم في املستقبل، وتركيزهم الغبي على األنساب واألشجار العائلية 
الوارفة، سعيًا إلى تأكيد األصالة والعراقة، إذا ما أضفنا كذلك مظاهر التشّدد الديني 
تعبوية مضحكة، بعضها ملطرٍب  أغــاٍن  وانتشرت  اآلخــر، برمشة عــي.  ر 

ّ
يكف الــذي 

الحمية والحشد والرباط، ضد  التي تبعث  الوطنية  سويدي متخصص في األغاني 
 فراٍغ إنسانيٍة وفكرية وحضارية، تم تجسيده في اآلخر 

ُ
عدو وهمي، أوجدته لحظة

باملطلق، على الرغم من مشتركات املالمح واملصير ونبرة الصوت. يكون عادة عيب 
إلى بقعٍة جغرافيٍة، تبعد كيلومترات يمكن قطعها  أنه ينتمي  هذا اآلخر األساسي 
سيرًا على األقدام، لو أن الزمن ظل بهيًا كما حلمت األمة  السويدية العربية، الواحدة 

ذات يوم. 
تلقف بعض  الشباب  السويدي، وهم املستفزون واملستنفرون واملعبأون بمشاعر 
 من أغنيٍة شاميٍة، وبتحويٍر قليل 

ً
الحقد  والعصبوية، كلمات أغنيٍة مسروقة أصال

صارت »أنا سويدي، ويا نيالي، عمي  سويدي، وسويدي خالي، بالد العز السويد 
بالدي، فيها عاشوا وماتوا أجدادي«. استاء من األغنية طالب غير  سويديي املنشأ 
الركيكة  األغنية  كلمات  فاعتبروا  أصــول سويسرية،  جــد(، منحدرون من  )أبــًا عن 
ومثيالتها استفزازية مضادة لهويتهم وثقافتهم، وتحط من قدرهم، وتستهدفهم، 
)هيك من الباب للطاقة(، فدّبت في جامعة سويدية عريقة مشاجرة جماعية. وتحت 
فورة الدم، اقترح شاب جامعي سويدي متحّمس تبني شعار »أنا سويدي غصنب 
عن اللي ما إلو خاطر«، وراح يعيث، ورفاقه السوايدة، عنفًا ومشاجراٍت واستفزازاٍت 
في الصرح األكاديمي، املتصّدع في جوهره كما يبدو. فيما رفعت شلة شبيحٍة من 
أصول نرويجية في جامعة خاصة شعارًا طريفًا، على الرغم من عدوانيته السافرة، 
»كشرتنا أحلى من ضحكة غيرنا«، ملا وصفوه  بالرد  على استفزازات الطرف اآلخر.
وبعد: أال ترون، معي، أن الحالة السويدية الراهنة  مفجعة،  وتستدعي الرثاء، أصلح 

الله أحوالهم، وأعانهم على البالء املتوقع املتربص بمصير أبنائهم. 

سامح راشد

اقتحام األمن مقّر نقابة الصحافيي املصريي، والقبض على صحافيي اثني من 
داخله، ليس أمرًا جديدًا على األداء األمني في مصر، فقد سبق للشرطة املصرية قتل 
التعذيب  الجامعي، ومصرع محام من  الحرم  القاهرة داخل  طالب في كلية هندسة 
داخل قسم شرطة املطرية، وامتهان كرامة أطباء مستشفى املطرية. ولو أن أيًا من 
انتهاٍك في حق مواطن مصري، ملا  أو  الداخلية حوسب على أبسط جريمة،  رجــال 
املواطني  بيوت  كرامة  فانتهاك  عليه.  والتعلية  بل  االنتهاك،  تكرار  على  غيره  تجّرأ 
انتهاك حرمة بيت  إلــى  أن يفضي  بد  كــان ال  أو عقاب،  وحرمتها من دون حساب 

الصحافيي وكرامتهم.
الجديد، هذه املرة، أن التجاوز وقع بحق من يملكون أدوات التعبير ومخاطبة الداخل 
والــخــارج. وهــو مــا أضفى على األزمـــة بعدًا رمــزيــًا ودعائيًا لعب دورًا جوهريًا في 
إدارة األزمة، وسيكون املحدد األساس في طريقة انتهائها. حيث طرفها األول سلطة 
احتكارية، ال تقبل سوى بالطاعة العمياء من أي كان، ورفض االنصياع الكامل لها، 
تعتبره إهانة تستوجب مزيدًا من التنكيل والتأديب. أما الطرف الثاني فهو فئة نخبوية 
 عن بقية الفئات والنخب. حدثت املشكلة ألن طبيعة العالقة بي 

ً
تعتبر نفسها مميزة

الطرفي ال تزال غير متفق عليها في ظل السلطة الحالية، حيث توهم الصحافيون أن 
لهم حقًا على الدولة واملجتمع، بحكم مساندتهم السلطة، واضطالعهم بمهمة اإلعالم 
وتعاملوا  مــورســت سابقًا.  التي  االنتهاكات  عــن  أنهم صمتوا  وتــنــاســوا  واإلعــــالن. 
تجاه  فقط  ليس  أيضًا،  والقضائية  بل  األمنية،  املمارسات  مع  وتسييس  بانتقائيٍة 
الغير، لكن أيضًا تجاه الصحافيي أنفسهم. فالصمت عن التجاوز في حق صحافي 
يـــزاول عمله، أو آخــر يتبنى موقفًا معارضًا، كــان بمثابة ضــوء أخــضــر، بــل دعــوة 
 ألن يصل االنتهاك والتجاوز إلى داخل مبنى النقابة. خصوصًا بعد غض 

ً
مفتوحة

 النظر عن سن قواني مجحفة، ثم السكوت عن التعسف في تطبيقها أو عدم االلتزام 
بها أساسًا.

قــانــون نقابة الصحافيي املصريي يمنع دخــول قــوات األمـــن، مــن دون  صحيح أن 
الشروط نفسها  لكن هذه  النقابة،  اصطحاب مندوب قضائي، وعضو من مجلس 
يفرضها الــقــانــون أيــضــًا فــي حـــاالت أخــــرى، تشمل مــقــار الــنــقــابــات واألحـــــزاب، بل 
بسبب  الصحافيي  توقيف  أيضًا،  تمنع،  القواني  أن  عن   

ً
فضال املحاماة.  ومكاتب 

آرائهم، أو في أثناء تأديتهم عملهم. ولم تتحرك النقابة ملنع اعتقال أعضائها باملخالفة 
لتلك الشروط. تمامًا كما لم تنتفض إلهانة األطباء وسحلهم، ولم تشارك املحامي 

غضبهم، عندما ضرب ضابط شرطة محاميًا بالحذاء على رأسه. 
في املقابل، ال يملك مجلس النقابة أوراق ضغط تكفل له االستمرار في التصعيد أو 
تضمن تحقيق ولو جزءًا من مطالبه. فمن ناحية، يسود الوسط الصحافي انقسام 
داخلي وتباين بشأن العالقة مع السلطة وطريقة إدارة الدولة. وهو ما أتاح لصحافيي 
السلطة التحرك املضاد، وتشكيل كيان مثير للريبة باسم »جبهة تصحيح املسار«. 
ستحدد األيام القليلة املقبلة مستقبل العالقة بي السلطة والصحافيي، وهذا أخطر 
ما في األزمة، خصوصًا بعد محاولة استغاللها لتصفية حسابات وتغيير موازين 
القوة في الوسط الصحافي. وفي كل األحوال، لن يحصل الصحافيون على استقالة 
وزير الداخلية، أو اعتذار رئاسي. وأقصى ما يمكنهم تحقيقه، اإلفراج عن عدد من 
االستعداد  الصحافيي  نقابة  مجلس  على  بــل  احتياطيًا.  املحبوسي  الصحافيي 
ملواجهة مزيد من االنتقادات، وفقدان تأييد قطاعات أوسع من الصحافيي بعد تلك 
الــتــراجــع. لكن، ألن األزمـــة بمثابة  ثــم  املطالب،  ــة، ليس فقط بسبب رفــع سقف  األزمـ
اختبار قوة بي السلطة والصحافة. وبينما تملك السلطة قوة البطش باألمن والقانون، 
ال يملك الصحافيون سوى قوة التماسك ووحدة الكلمة.. وما دام التماسك ُمختَرقًا 

تة.
َ
ت

َ
تًا، ستبقى الكلمة ُمهتزة ُمش

َ
ُمفت
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ســامحيني، حبيبتــي الشــهباء العتيقــة، صــور أطفالــك املمزقــة، والعجــز الذي 
يحيــط شــبابك حــني يحتضنــون أشــبالهم املوتى بشــدة، صارخــني ومناجني 

بكل معاني الحسرة، لعلهم يستيقظون من سباتهم، تقض مضجعي.
شــعور الفقــد املبهــم، والبحــث عــن الالشــيء، جعــل انتظــاري الصبــاح في ليل 

غط بالظلم، كانتظار امليت ملعانقة ميت.
يــا إرث الغوالــي أنــت، أي ألــم أصابــك يــا حبيبتــي؟ مــاذا حــل بــك، بعــد أن انتقل 

السرطان إلى قدك الجميل؟  
بأطــراف  الحيــاة  ونبتــت  »غزتــي«،  ذبحــت  فأمــس  قلبــي،  تتعــّدد  حســرات 
صغارهــا مــن جديــد، ويقفــز الســكني اليــوم لحبيبتــي الشــهباء كــي تلقنهــا 
درســا موجــزه: ال تبكــي، فلــن يعــود صالح الدين؟ ماذا ســتفعل تلك الكلمات 
وأخواتها من أشخاٍص استيقظوا على األلم، فلم يعرفوا لحظة ما هو السالم  

الذي تغنى به الجميع، وأصبح أداة للتقسيم.
قضيت الليل أقلب أوجاعي، أحاول أن أدثر أطفالي بغطاء يحميهم شر البرد 
هذه الليلة، أحاول أن أتخطى حالي املوجوع لصور ثكالى سورية التي تخطت 
عقلي، مخترقة قلبي املدجج بالحزن والحســرة، مســاندًا الحلبيات العاجزات 
الصارخــات، لفقدهــن أطفالهــن، أي اشــتياق ذاك الــذي يصيبهن، حني يبحثن 
وينادين على  أحبابهن، فال من مجيب، وال من صوت، وال من شيء؟ حتى 

الالشيء بات مفقودا.
حتــى الصبــاح ينــادي إخوتنــا العــرب مــن كل نوافذ اإلشــراق: أن أنقذوا حلب. 
لــم يبــق جــزء غيــر متــآكل في طفلتهم املدللة، جرحها ينــزف، والكالب حولها 

تسعر، والخونة قد جاؤوا إليها من بالد العهر.
الشــهباء مكللــة بالعجــز، كيــف لهــا أن تدافــع عــن نفســها، وتحتضــن وليدهــا 
لتســند شــيخها، فقائدهــا يقتــات علــى دمــاء أطفالهــا، ويســاعده  الغــزاة فــي 

تدمير تراثها، وإنهاك معاملها، وحرق جمالها لينهي بعد حني حضرتها.
نرمين الجدي )فلسطين(

لــم يهمنــي مشــهد الســيدات الصغيــرات فــي الغرفــة 
الصغيــرة، إذ كان ســبب وجــودي فــي مستشــفى 
يوجــد  زيــارة صديقتــي، حيــث  لألطفــال  النصــر  
طفلهــا الــذي لــم يتجــاوز عمره األربعة شــهور، فهو 

ولد يعاني أمراضا كثيرة لم يعرف سببها.
ظننــت لحظــة أن الســيدات الصغيــرات، كمــا أطلقــت 
عليهــن، لــم يكترثــن بالوضــع العــام للغرفــة التــي ال 
تتجــاوز مســاحتها أمتــارًا قليلــة، حيــث رتبــت علــى  
وجود خمسة أسرة صغيرة الحجم بداخلها، بسيطة 
األثــاث، وتنقصهــا أساســياٌت كثيــرة يحتاجها طفل 

مريض يحتاج رعاية خاصة جدًا، حتى ال تنتقل إليه 
األمــراض الكثيــرة، مــن أطفــال آخريــن موجودين في 
الغرفــة نفســها. فــي البلــدان األخرى، تعتبر شــريحة 
األطفــال األهــم واألحــق بالرعايــة الصحيــة، حتــى أنــه 
يمكــن تخصيــص غرفــة لــكل طفــل صغيــر مجهــزة 
بكل اإلمكانات الصحية، حتى تساعده على الشفاء 
فــي أي  إلــى منزلــه، فلقســم األطفــال  التــام والعــودة 
مستشــفى هنــاك الترتيبــات الخاصــة بــه، حتى يليق 
بالرعايــة الصحيــة لألطفــال، ناهيك عــن وجود كادر 
طبــي مؤهــل لرعايــة الطفل، منــذ دخوله إلى خروجه. 

مــا إن جلســت علــى كرســي، فــي مقابــل صديقتــي، 
حتــى بــدأت الحديــث معهــا عــن أخبــار طفلهــا، ومــا 
حــدث معــه مــن مضاعفــات أجبرتها لالســتقرار في 
املستشــفى منــذ أيــام، تعانــي ويــالت األلــم واإلرهاق، 
نتيجــة ســهرها الليــل منــذ اليــوم األول لوجودهــا في 
مشــفى األطفــال،  والــذي ليــس الوحيــد املهمــل فــي 
غــزة، فهنــاك مناشــدات وتصريحات عديدة تكشــف 
عــن العجــز الــذي تعانيه املستشــفيات في قطاع غزة 

بكامله، وليس فقط مستشفى األطفال. 
هبة كريزم  )فلسطين(

بينمــا يمتــزج الغبــار بالــدم، تلتقــط عدســة الكاميــرا 
مشــهدًا ســخيا بالحزن، بقايا لحم بشــري معجون 
مــع الخبز، وأشــالء إنســانية تمأل املــكان. لكن، على 
الرغــم مــن ذلــك فهــو خبــر أقــل من عــادي فــي »عالم 
متمــدن«، كهــذا. فــي حلــب، يمــوت النــاس قصفــا، ال 
خبــر جديــد وال مســألة مهمــة، وال فرضيــات فــوق 
الخبــر وال تحتــه، فرائحــة املــوت هنــاك أوضــح مــن 
كل الصــور. مئتــان وأكثــر، ومثلهــم جرحــى وأكثــر، 
وال عــدد صحيــح للقتلــى املســاكني، فمنــذ أســبوع 
تقريبــا يشــن نظــام األســد وحلفــاؤه هجومــا علــى 
مدينــة حلــب. ســرب طائــرات فــوق املدينــة املدمــرة 
ترمي براميلها املتفجرة بكل رحابة صدر، وبيوت  

تتدلــى، بيتــا تلــو اآلخــر مــن أثــر القصــف، والجثــث 
أيضا تتكدس  فوق بعضها، وتنهار املستشفيات 
حيــث  حلــب،  فــي  باإلثــم.  إحســاس  أو  رأفــة   بــال 
تل، 

ُ
املشــهد كلــه باألحمر، طفل علــى رصيف بيته ق

وأمــه راحــت تنتحــب علــى بقايــا ثوبــه املمــزق، وأبوه 
الــذي أغلقــت الدنيــا أبوابهــا فــي وجهــه، أخــذت يديــه 
بــال قصــد  نحــو الســماء ترتفــع. وفــي الركن  اآلخر 
مــن زاويــة الحــي املدمــر، طفــل مــن تحــت األنقــاض 
يتنفــس ببــطء، ومراســل لقنــاة إخباريــة علــى عجل 
يوثــق املشــهد، وناشــط يكتــب علــى جــداره »لم يمت 
هذا الطفل إثر معجزة سماوية«، وأخر يعلق »حلب 
املــوت  عــن  الواصلــة  الصــور  ونشــارك  تحتــرق«، 

بــكل ألــم، وال شــيء آخــر ســوى العجــز.  الطائــرات 
لــن يوقفهــا كل هــذا الــدم النــازف، فمنــذ قــّرر األســد 
أن يحــرق مــا تبقــى مــن أجســادنا الذابلــة، لــن يكون 
التراجــع عــن املجــزرة أمــرًا مهمــا، أو فرضــا دوليــا، 
فهــو يحتــرف ذلــك، والغطــاء دولــي بــال شــك. منــذ 
األخــرى،  بعــد  املجــزرة  تشــهد  وســورية  أعــوام 
واملذبحة بجانب املذبحة. لذلك، ال داعي للجزع حول 
مــا يحــدث اليــوم في حلب، وما دامت منازل املدنيني 
الوقــت،  لقيمــة  احترامــا  فذلــك  لهــم،  قبــورا  صــارت 
حيــث ال كارثــة تســتحق التعليــق بأكثــر مــن القلــق 

أو الشجب. 
نذير العلي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

حيّان جابر

حــق  فــي  والنكــران  التخــاذل  خلفيــة  علــى 
مــن  الفلســطينية،  الهبــة  أو  االنتفاضــة، 
جميــع الفصائــل الفلســطينية، وخصوصــا 
مــن حركتــي فتــح وحمــاس القابضتني على 
مملكتيهمــا  فــي  واإلدارة  الســلطة  زمــام 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الوهميتــني، 
مــروان  الفلســطيني  األســير  وجــه  غــزة، 
يدعــو   

ً
رســالة معتقلــه  مــن  البرغوثــي 

إلــى توليــد نخبــة سياســية جديــدة،  فيهــا 
بالعــودة إلــى امليثــاق الوطني الفلســطيني، 
وتبنــي برنامــج وخطــاب التحريــر، مطالبــا 
بانتهــاء حقبــة خطــاب وبرنامــج اســتجداء 
وإحــداث  الدوليــة،  والشــرعية  الحقــوق 
الســلطتني  ســلوكيات  فــي  شــامل  تغييــر 
فــي كل مــن الضفــة وغــزة عبر إيقــاف جميع 
أشــكال التنســيق األمنــي مــن األولــى، وعبــر 
منــح جميــع الحقــوق والحريات السياســية 
كال  ومطالبــا  الثانيــة،  مــن  واالجتماعيــة 
الســلطتني وجميــع الفصائــل أيضــا بفســح 
املراكــز  لتبــّوء  الشــاب،  للجيــل  املجــال 
الفصائــل  التحريــر،  منظمــة  فــي  القياديــة 
علــى  العمــل  إلــى  باإلضافــة  والســلطة، 
وتســخير  الوطنيــة،  الوحــدة  مهمــة  إنجــاز 
جميع اإلمكانات املادية والسياســية، لدعم 
تطــور الهبــة الفلســطينية األخيرة، ودفعها 
باتجــاه تحقيــق أهدافهــا املتمثلــة بتحريــر 

كامــل التراب الوطني.
تكمــن أهميــة املبــادرة فــي أنهــا صــادرة عــن 
شــخصية سياســية فلســطينية، ذات تاريخ 

محمد صالح المسفر

أيــار  مايــو/  شــهر  مطلــع  عمــان  فــي  كنــت 
الهيئــة  اجتمــاع  فــي  للمشــاركة  الجــاري، 
املتحــدة  األمــم  لجنــة  ملنظمــة  االستشــارية 
آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
لــي االلتقــاء بنخــب رفيعــة  )إســكوا(، وقــدر 
املســتوى مــن أهــل األردن، وكان حديثنــا عــن 
األردن ومــا يحيــط بــه مــن أخطــار خارجيــة، 
مــن  وازدهــاره  نمــوه  طريــق  يعتــور  ومــا 
عقبــات داخليــة، منها الالجئون والنازحون 
وشــح  االقتصاديــة  واملعضلــة  والعاطلــون، 

املوارد وضيق ذات اليد.
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يعبــر بعــض مــن تلــك النخــب املرموقــة التــي 
تعامــل  مــن  أملهــم  خيبــة  عــن  بهــا  التقيــت 
يقــول  قيادتهــم.  ومــع  معهــم  الخليــج  أهــل 
أحدهــم، وهــو محتــد فــي الحديــث، إن أهــل 
األردن ليســوا من قبائل النيجر أو الســنغال 
مــن  ولســنا  الحبشــة،  ســكان  قبائــل  مــن  أو 
قبائــل غجــر أوروبــا املتنقلــني. نحــن قبائــل 
مــن  الفتوحــات  عصــر  فــي  خرجــت  عربيــة 
العربيــة،  الرايــات  حاملــة  العــرب،  بــالد 
الفــرس  جحافــل  عربيــة  بقيــاداٍت  حاربنــا 
والــروم، وتصّدينــا لغــزوات الفرنجــة لبــالد 
العــرب ومقدســاتهم فــي فلســطني. قيادتنــا 
اليــوم مــن أصــول هاشــمية قرشــية، ليســوا 
أصحــاب عمائم ســود. حاربنــا مع أهلنا في 
العســكرية  منــة، كل حروبهــم  بــال  الخليــج، 

نضالــي مشــهود لــه، وذات ثقــل فــي الوســط 
الفلســطيني، وخصوصا في أوســاط شباب 
»فتــح«، كمــا أن املبــادرة تتزامــن مــع تواصــل 
الخامــس،  للشــهر  الفلســطينية  الهبــة 
فرديــة  وجهــود  مبــادرات  إلــى   

ً
مســتندة

وعفويــة، مــا يعــزز اآلمــال بتوالي املبــادرات، 
كامــل  تحريــر  خطــاب  تعزيــز  أجــل  مــن 
األراضي الفلسطينية والعربية املحتلة منذ 

1948 في املرحلة املقبلة.
ومــن حيــث املحتــوى، تعبــر مبــادرة مــروان 
عــن موقــف سياســي فضفــاض،  البرغوثــي 
بــني  العضــوي  االرتبــاط  لرفــض  يؤســس 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة 
وخصوصــا  اإلســرائيلي،  االحتــالل  وقــوات 
بشــقه األمنــي مــن ناحيــة أولــى. كمــا تعبــر 
الفلســطينية  القيــادات  جعبــة  نفــاد  عــن 
الحالية، وعجزها عن مواكبة هموم الشعب 
ضمــن  وآمالــه،  وتطلعاتــه  الفلســطيني 
الظــروف واملعطيــات الحاليــة، وهو ما دفعه 
لقيــادات  املجــال  إفســاح  إلــى  دعوتهــم  إلــى 
الدمــاء  ضــخ  أن  معتبــرًا  جديــدة،  شــبابية 
الشبابية في املؤسسات التنظيمية نفسها، 
املراكــز  أم   

ً
 ســلطوية

ً
كانــت فصائليــة ســواء 

القياديــة فــي منظمــة التحرير الفلســطينية، 
قــادر علــى إحيــاء هــذه املؤسســات، ودفعهــا 
إلــى القيــام بواجباتهــا تجاه من تمثلهم من 

أبناء الشعب الفلسطيني.
غيــر أن املبــادرة تنطلــق مــن نظــرة طوباوية 
للواقــع الفلســطيني، وتغفــل تحليــل ظــروف 
البنــى  املحلــي، وتركيبــة  السياســي  الواقــع 
الناظمــة  ســواء  والســلطوية،  الفصائليــة 

واألمنيــة، وشــاركناهم فــي معــارك التنميــة 
واإلدارة(.  واإلعــالم  )التعليــم  بــكل حقولهــا 
قدمنا ونقّدم كل ما ينفع أهلنا في الخليج، 
ألننــا نعتبــر أنفســنا من أهل جزيــرة العرب. 
ملــاذا تشــيحون بوجوهكــم عنــا، وأبصاركــم 
شــاخصة نحو أقصى حدود الوطن العربي 
غربا، وتلمح أبو الهول بكرم جم على الرغم 
مــن عثراتــه، وليســت بيزنطــة أكثــر قربــا منا 
أو أكثر والء. ماذا طلب منا ولم نستجب له؟
لهــا  أخــرى  شــخصية  الحديــث  تنــاول 
مكانتهــا، يقــول: عتابنــا لكــم عتــاب املحبني، 
وليــس ســواه. تســتقبلون قادتنــا بأقــل دفء 
مــن اســتقبالكم قيــادات عربيــة أخرى. تطول 
اتكم باآلخرين، وتختصر معنا وكأنكم  لقاء
علــى عجــل. هــم ونحــن أقل منكم ثــراء، لكننا 
لســنا أقــل منكــم مكانــة ورفعــة. لنــا مكانتنــا 
والتاريخ يشــهد. طائراتكم تمر في أجوائنا 
وغربــا.  وشــرقا  وجنوبــا  شــمااًل   

ً
متجهــة

وأيدينــا ممــدودة إلــى الســماء. ندعــو الله أن 
يحفظكــم، ويســدد رميكــم، وينفــع بكــم األمة 
وأن يحفظكــم مــن كل بــالء، وكــم كنــا نتمنــى 
لتــروا  مطاراتنــا،  فــي  طائراتكــم  تحــط  أن 

صدق االستقبال ودفء املحبة واالحترام.
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وقلــت:  الحديــث،  فــي  مضيفنــا  اســتأذنت 
قادتنا ونحن أبناء الخليج العربي لم نشح 
وجوهنا عنكم. كنا معكم وما برحنا معكم. 
الثانــي  عبداللــه  للملــك  زيــارة  آخــر  كانــت 
إلــى اململكــة العربيــة الســعودية، وجــرى لــه 

الخدميــة التــي تّدعــي العمــل علــى مســاعدة 
جانبهــم،  إلــى  والوقــوف  الفلســطينيني 
لتخطــي ظروفهــم الصعبــة، وذلــك مــن خالل 
مســاعدات اجتماعيــة إغاثيــة، طبيــة، تأمــني 
التعليم.....والتــي  الــزواج،  ســكن، مســاعدات 
 مــا تعطى، بانتقائيــة بالغة الوضوح، 

ً
عــادة

وفقا لتبعية األســرة، أو الشــخص، للفصيل 
املشــرف على هذه املؤسســات، ســواء بشــكل 
مباشر أو غير مباشر، ما يساهم في تعزيز 
واملؤسســات،  البنــى  لهــذه  املاليــة  التبعيــة 
سياســيا  الشــعبي  التمثيــل  حســاب  علــى 
الطــرف  علــى  نلمــس،  بينمــا  واجتماعيــا، 
أكثــٍر،  أو  لجهــٍة  فصائليــة  تبعيــة  األخــر، 
املمولــة  للجهــة  وفقــا  إقليميــة،  أو  دوليــة 
للسياســة املاليــة تلــك، وهــي تبعيــة تجاهــر 
بهــا جميــع القــوى السياســية الفلســطينية، 
للجهــات  وامتنانهــا  شــكرها  عــن  لتعبــر 
بالخــط  التزامهــا  عــن  ومعبــرة  املمولــة، 
القــوى  الختــالف   

ً
ونتيجــة لهــا.  السياســي 

العربيــة،  الشــيخ  شــرم  قمــة  فــي  املانحــون 
وإن دواًل خليجيــة لــم تــف بالتزاماتهــا التي 
تعهــدت بهــا لــأردن. ليــس عنــدي تفاصيــل. 
لعــل  أقــول  واملقارنــة،  املالحظــة  مــن  ولكــن، 
تلــك الــدول املانحــة، في لندن وشــرم الشــيخ، 
طلبــت مــن األردن تقديم مشــاريع ودراســات 
جــدوى، بهــدف تمويلهــا. جملــة القــول إنني 
أتمنــى علــى كل دولــة عربيــة وعــدت بمنــح 
ماليــة لــأردن أن تفــي بهــا، ألن وضع األردن 

االقتصادي ال ُيحتمل.
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الصحافــة  تكتبــه  مــا  أغــراض  فــي  أشــك 
اإلســرائيلية عن الشــأن العربي، وأخشــى أن 
يعود بآثار سلبية على العالقات الخليجية 
األردنيــة. فيجــب التوقــف عنــد كل فقــرة فــي 
مقــال ســميدار بيــري اآلنــف الذكــر وتحليــل 
الفتــاح  إن عبــد  تقــول  مضمونهــا، فعندمــا 
للســعودية )جزيرتــي  قــّدم أرضــا  السيســي 

السياســية،  القــوى  باختــالف  الداعمــة، 
نلمــس بــروز صدامــات وصراعــات جانبيــة 
البنــى  و  املؤسســات  مختلــف  بــني  كثيــرة 
االجتماعية والسياســية، بداًل من التنســيق 
والتعــاون، نظــرًا لتصــادم أهــداف الداعمــني 
وإيــران  األوروبــي  كاالتحــاد  منهــم،  لــكل 
وقطــر والســعودية، مــع العلــم أن جميــع )أو 
غالبيــة( أشــكال الدعــم املاديــة وغيــر املاديــة 
املوجهــة للداخــل تمــر عبــر دوائــر االحتــالل 
الســلطة،  إلــى  املرســلة  ســواء  ومؤسســاته، 
الفلســطينية،  األهليــة  الجمعيــات  إلــى  أو 
املرســلة،  الجهــة  عــن  النظــر  بغــض  وأيضــا 
ســواء أكانــت جهــة رســمية أو منظمــة غيــر 

حكومية.
إصــالح  اســتحالة  اســتنتاج  يمكــن  وعليــه، 
هــذه املؤسســات، نتيجــة هيكليتهــا القائمــة 
علــى التبعيتــني، املاليــة والسياســية، وإنمــا 
الحــل يكمــن بتجاوزهــا، بالعمــل علــى بنــاء 
املجتمــع  آمــال  عــن  معبــر  جديــد،  تنظيمــي 
الفلســطيني وأهدافــه، أينمــا كان، ويســتمد 
شــرعيته منــه، عبــر تبنــي برنامــج التحريــر 
االرتباطــات  أشــكال  جميــع  ويرفــض  أواًل، 
عــن  بالبحــث  ُيلزمنــا  مــا  وهــو  الخارجيــة، 
مشــاريع  كبنــاء  الذاتيــة،  التمويــل  أشــكال 
الفرديــة  التبرعــات  وبعــض  ربحيــة 
التواصــل  إهمــال  وعــدم  املشــروطة،  غيــر 
واألطــراف،  القــوى  جميــع  مــع  والتنســيق 
الداعمــة  الشــعبية  املكونــات  خصوصــا 
التــراب  كامــل  الفلســطينيني بتحريــر  لحــق 

الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني(

فــي  حــدث  مــا  الحظــوا  وتيــران(   صنافــر 
مصر بعد ذلك.  فماذا عســى أن يقدم األردن 
لصالــح  أراضــَي  ســيقدم  هــل  للســعودية، 
جسر سلمان وقواعد عسكرية سرية، وماذا 

سيستفيد السعوديون مقابل أموالهم؟
اإلشــادة واملبالغــة فــي قولهــا عــن االتفاقــات 
واملشــاريع  االقتصاديــة  والترتيبــات 
وزيــارات رجــال األعمــال الســعوديني لأردن 
مــن تنظيــم وترتيب »الداهية« باســم عوض 
فــي  فالرجــل،  القلــق،  علــى  يبعــث  أمــر  اللــه 
تقديــر نخــٍب سياســية أردنيــٍة كثيــرة، ليــس 
ممن ُيشــار إليهم بالبنان، لكنهم ال يشــكون 
في قدراته. تســأل شــخصية أردنية مرموقة: 
ــرع 

ْ
يش لــم  إذا  األردن  فــي  ســيحدث  مــاذا 

السعوديون في تنفيذ ما وعدوا في حضور 
امللكــني ســلمان وعبــد اللــه الثانــي، ووقعــو 
الريــاض؟ يجيــب: ســتفقد  فــي  عليــه أخيــرًا 
الجبهة الداخية مصداقية امللك ومستشــاره 
باســم  عــوض اللــه،  وتــرد الفشــل إلى جذور 
األخيــر. وهنــا، تنقســم الجبهة الداخلية بني 
مؤيــد ومعــارض، األمــر الــذي يقــود إلى عدم 

استقرار.
آخــر القــول: أتمنى على القيادات السياســية 
فــي األردن أن ينــأوا بأنفســهم عــن الخالفات 
الخليجيــة الخليجيــة، تصريحا أو تلميحا. 
كمــا أتمنــى علــى قــادة مجلــس التعــاون أن 
يســارعوا فــي االندفــاع نحــو األردن، ملــا فيــه 

خير للجميع.
)أستاذ جامعي قطري(

الناظمــة  تلــك  أو  التحريــر،  منظمــة  لعمــل 
الضفــة  فــي  الذاتــي  الحكــم  ســلطتي  لعمــل 
املبــادرة  لتوحــي  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
بإمكانيــات تحقيــق التغييــر املنشــود، عبــر 
وكأن  لقياداتهــا،  اإلصالحيــة  الدعــوات 
أزمــة البنــى املؤسســاتية فرديــة فقــط. كانــت 
لــو   ،

ً
فاعليــة أكثــر  املبــادرة  هــذه  لتكــون 

املؤسســات  تبعيــة  باالعتبــار  أخــذت  أنهــا 
الدوليــة  القــرار  لدوائــر صنــع  الفلســطينية 
الســلطة  تبعيــة  فيهــا  بمــا  واإلقليميــة، 
لقــوات االحتــالل الصهيونيــة  الفلســطينية 
ومــا  وأمنيــا،  وإداريــا  ماليــا  ومؤسســاته، 
مؤسســاتي  بنــاء  مــن  التبعيــة  هــذه  يتبــع 
ســيطرة  باتجــاه  يدفعــان  اجتماعــي  وفــرز 
القــوى  مصالــح  عــن  املعبريــن  األشــخاص 
اإلقليمية والدولية املسيطرة واملمولة لهذه 
الجهــة أو تلــك وطموحاتهــا. حيــث نلحــظ، 
بــني  الكامــل  االنفصــال  طويــل،  زمــن  ومنــذ 
البنــى السياســية والخدميــة التابعة للقوى 
التمثيــل  ودوائــر  الفلســطينية  السياســية 
والســلطتني(،  التحريــر  )منظمــة  األخــرى، 
فــي  الفلســطيني  الشــارع  مكونــات  وبــني 
الفلســطيني، ســواء  الوجــود  أماكــن  جميــع 
الشــتات،  فــي  أو  املحتلــة  األراضــي  داخــل 
لتتحــّول العالقــة بــني هــذه البنــى والشــعب 
الفلســطيني إلــى عالقــات مالية ربحية، عبر 
استيعاب عدد ال بأس به من الفلسطينيني، 
املؤسســات،  هــذه  داخــل  وظائــف  ضمــن 
بهــدف تعزيــز مبــدأ التبعيــة املاليــة لهــا، مــا 
تعمــل  كمــا  تغييرهــا،  إمكانيــات  مــن  يحــد 
علــى ربــط جــزء آخــر مــن خــالل مؤسســاتها 

اســتقبال رســمي، لكــن ليــس كاســتقبال ملك 
املغــرب محمــد الســادس، كمــا تقــول روايــات 
)كالم غيــر قابل للنشــر(. ومــع قصر الزيارة، 
وســائل  تقــول  كمــا  مثمــرة  كانــت  أنهــا  إال 
اإلعــالم، ثــم كانت زيارة امللــك دولة اإلمارات. 
فــي الزيــارة األولــى، وقعــت اتفاقيــات تنفيــذ 
مشــاريع اقتصاديــة ضخمــة بني الســعودية 
وقــد  نوعهــا.  مــن  األولــى  تعتبــر  واألردن، 
ســميدار  اإلســرائيلية  الصحافيــة  كتبــت 
فــي  العربيــة  بالشــؤون  املختصــة  بيــري 
»يديعــوت أحرونــوت« »إن تلــك االتفاقيــات 
مــن  األول  هــو   

ً
مــااًل ســعوديا طائــال ســتدر 

نوعــه  إلــى األردن«. )1 مايــو/ أيــار الحالي(. 
املحبــني  بعتــب  تعــج  مجالســكم  أن  وكمــا 
لبعــض دول الخليــج العربــي، فــإن مجالــس 
أهل الخليج تعج بعتب عليكم أيضا. وألني 
مــن دعــاة تقويــة العالقــات بــني األردن ودول 
علــى  عتبنــا  أورد  فإنــي  التعــاون،  مجلــس 
 
ً
قابــال وليــس  هنــا.  األردنيــة  الدبلوماســية 
فــي وســائل  مــا ســأقول  التــداول  أو  للنشــر 
االتصــال االجتماعــي، وأرجــو أن نلتــزم عدم 
نشــر مــا ســأقول، إال موضوعــا واحــدًا أورده 
خــارج التحفــظ، هــو أن رئيــس وزراء دولــة 
خليجيــة طلــب زيارة األردن منذ أشــهر، ولم 
بــني  مقبــول  غيــر  تجاهــل  وهــذا  رّدًا،  يتلــق 

األشقاء. 
اســتمعت بــكل حواســي ملــا قلتــم عــن مؤتمر 
بدعــم  املتعهديــن  إن  لنــدن  فــي  املانحــني 
لــم يفــوا بالتزاماتهــم، وكذلــك  األردن ماليــا 

مبادرة البرغوثي... الواقع والطوباوية

عن العالقات األردنية الخليجية

المبادرة تنطلق 
من نظرة طوباوية 

للواقع الفلسطيني 
وتغفل تحليل ظروف 

الواقع السياسي

أتمنى على القيادات 
السياسية في األردن 
أن ينأوا عن الخالفات 

الخليجية الخليجية
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صنعاء ـ العربي الجديد

ال يمكــن للمــرء أن يمــّر بالقــرب مــن مدرســة 
صنعــاء،  اليمنيــة  العاصمــة  فــي  حكوميــة 
إال ويجــد تالميــذًا خــارج أســوارها أو علــى 
األرصفــة وفــي املحــال املجــاورة، حتــى خــالل الــدوام. 
هؤالء يتسللون من البوابات بالتنسيق مع حراسها. 
الحــرب  مقلقــة خــالل  الظاهــرة بطريقــة  ازدادت  وقــد 
كثيــرة،  وقــرى  مدنــا  طاولــت  التــي  واملمتــدة  الدائــرة 
وألهــت املعنّيــني مــن أولياء أمــور وحكومة ومنظمات 

 مشاكله.
ّ

دولية عن تطوير التعليم وحل
التربيــة  وزارة  فشــلت  املاضيــة،  الســنوات  مــّر  علــى 
والتعليــم فــي الحــّد مــن تنامــي ذلــك، علــى الرغــم مــن 
املــدارس بعــض اإلجــراءات للحــّد مــن هــروب  اتخــاذ 
أســوار  رفــع  هــو  اإلجــراءات،  أبــرز   

ّ
ولعــل تالميذهــا. 

املدارس الثانوية وإضافة سياج شائك أحيانا.
عنــد  التالميــذ  إليهــا  يلجــأ  الــذي  األماكــن  تختلــف 
إلــى  يتوجــه  أكثرهــم   

ّ
لكــن املدرســة،  مــن  هروبهــم 

اإللكترونيــة  األلعــاب  ومحــالت  اإلنترنــت  مقاهــي 
فــي  التجــول  إلــى  يعمــدون  أو  القــدم  كــرة  أو مالعــب 
كثيــرون  ذلــك،  إلــى  ببســاطة.  والشــوارع  األحيــاء 
عنفيــة،  أعمــال  فــي  يتوّرطــون  التالميــذ  هــؤالء  مــن 
فيشــكلون عصابــات تجــوب األحياء والشــوارع خالل 
ســاعات الدراســة، بحســب مــا يشــير خالــد العدينــي 
وهــو تلميــذ فــي املرحلــة الثانويــة. يقــول لـــ »العربــي 
 

ّ
 »أصدقــاء كثيريــن فــي صفــي يهربون كل

ّ
الجديــد« إن

 
ً
أيــام األســبوع، مقتطعــني إمــا اليــوم الدراســي كامــال
عنــد  »يخرجــون  لــه  زمــالء   

ّ
أن ويشــرح  نصفــه«.  أو 

اســتراحة منتصــف النهــار، بعدما ســّجلوا أســماءهم 
علــى الكشــوفات. أمــا آخــرون، فــال يأتــون إلى املدرســة 
نهائيا وآخرون يغادرون في حصص معّينة ألسباب 
متعــددة«. ويعيــد العدينــي لجوء بعض التالميذ إلى 

»خطــورة هــروب تالميــذ املرحلــة الثانويــة تحديــدًا، 
العصابــات  فــي نشــاطات  كثيــرون منهــم  يتــوّرط  إذ 
وممارســات شــغب فــي األحيــاء الســكنية واألســواق«، 

 »البعض أصيب خالل أعمال شغب«.
ّ
الفتا إلى أن

أمــا علــي الخوالنــي وهو مدّرس مادة العلوم، فيحّمل 
»إدارة املدرســة واملدّرســني جزءًا من املســؤولية، إذ قد 
يتعاملون بعنف مع تالميذهم«. ويوضح لـ »العربي 
 »املدّرســني بأكثرهــم ال يملكــون املهــارات 

ّ
الجديــد« أن

مــع  التعامــل  مــن  تمّكنهــم  التــي  والحديثــة  العلميــة 
التالميذ بأسلوب سليم، األمر الذي يدفع عددًا منهم 
 »أكثــر الذيــن 

ّ
إلــى الهــروب مــن الحصــص«. يضيــف أن

يعملون في إدارات املدارس اليمنية، ُعّينوا عن طريق 
الوســاطات واملحســوبيات، وهــم غيــر مؤهلــني. لذلك، 
ال يملكــون رؤيــة واضحــة تســاعد علــى الحــّد من هذه 
 
ّ
طّبــق«. ويــرى الخوالنــي أن

ُ
الظاهــرة. وإذا وجــدت ال ت

عــن  املدرســة،  إلــى  التلميــذ  »املــدّرس ُمطالــب بجــذب 
طريــق عــدم التعــّرض لــه لفظيــا وجســديا، ومتابعتــه 
بوســائل  وترغيبــه  التعليــم  أهمّيــة  علــى  وتعريفــه 
»اســتغالل  مــن  ر 

ّ
يحــذ كذلــك  مختلفــة«.  ترفيهيــة 

الجماعــات املتشــددة لهــؤالء التالميــذ واســتقطابهم، 
ومــن ثــم الدفــع بهــم إلى االنخــراط في الحــرب القائمة 
أو تنفيــذ عمليــات إرهابيــة«. ويشــّدد علــى »ضــرورة 
مواجهة هذه الظاهرة املتفشــية واملنتشــرة، وذلك من 
التربيــة والتعليــم  بــني وزارة  خــالل خطــط مشــتركة 

واألسر واملساجد واألجهزة األمنية أيضا«.
االجتماعيــة  االختصاصيــة  تــرى  ذاتــه،  الســياق  فــي 
إيجــاد  عــن  كليــا  مســؤولة  »الــوزارة   

ّ
أن ناصــر  هنــد 

الظاهــرة  هــذه  ملحاصــرة  تعمــل  اســتراتيجية 
ســوف  بأكملــه   

ً
»جيــال  

ّ
أن إلــى  مشــيرة  املتناميــة«، 

ُيسّمى جيل الهاربني من املدارس. وسينتهي املطاف 
بهــؤالء التالميــذ كفاشــلني فــي حياتهــم العمليــة، أو 

نزالء سجون أو مقاتلني مع جماعات مسلحة«.

تفويــت صفوفهــم، إلى »أســباب مختلفــة. أبرزها عدم 
وجــود حصــص ترفيــه أو صعوبــة بعــض املــواد التي 
تتحّول مملة، باإلضافة إلى عدم رغبة عدد منهم في 

التعلم«. 
إسماعيل مطهر صاحب مقهى إنترنت في أحد أحياء 
العاصمة، يؤكد أن أكثر زبائنه في الفترة الصباحية 
املدرســة  مــن  يهربــون  الذيــن  املــدارس  تالميــذ  هــم 
املواقــع  ــح 

ّ
تصف فــي  وقتهــم  ويقضــون  محلــه،  إلــى 

الترفيهية املختلفة أو الدردشــة عبر مواقع التواصل 
االلكترونيــة.  باأللعــاب  االســتمتاع  أو  االجتماعــي 
يضيــف لـــ »العربــي الجديد«: »ال أســتطيع منعهم من 
دخــول املقهــى. لــو فعلــت، ســوف أخســر أهــّم زبائنــي. 
وهم لن يعودوا إلى مدارسهم، بل سوف يعمدون إلى 
البحــث عــن أماكــن أخــرى مشــابهة، إلمضــاء أوقاتهــم 
»بعــض   

ّ
أن إلــى  مطهــر  ويشــير  أموالهــم«.  وصــرف 

األهالــي عثــروا علــى أبنائهــم فــي املقهــى، وتشــاجروا 
معهــم. لكنهــم فــي النهايــة، لم يتمكنوا من االســتمرار 
في منعهم، إذ يلجأ أوالدهم الى محالت مشابهة في 

مناطق أخرى«.
مــن جهتــه، يحّمــل مــدّرس مــادة االجتماعيــات خالــد 
متابعــة  عــدم  مســؤولية  األمــور  أوليــاء  الصوفــي 
أبنائهــم وإجبارهــم علــى االلتــزام بدوامهــم. يقــول لـــ 
عــن  مســؤولة  غيــر  »املدرســة  إن  الجديــد«  »العربــي 
مالحقــة التالميــذ وإلزامهــم بالحضــور إذا كانــوا ال 
ــه بصفتــه مــدّرس 

ّ
يرغبــون فــي ذلــك«. ويلفــت إلــى أن

وألســباب كثيــرة منهــا العنف في املــدارس واالزدحام 
الشــديد فــي الفصــل الدراســي، »ال يهّمنــي إال التلميــذ 
الحريص على التعلم. أما الذي ال يرغب في ذلك، فهذا 
ه تعامل مع عدد من التالميذ الذين 

ّ
شأنه«. يضيف أن

 األســرة 
ّ
كانــوا يهربــون من الحصص الدراســية، »لكن

هــي الوحيــدة القــادرة على إجبار ولدها على االلتزام 
بالحصــص وعــدم التغيــب«. ويشــّدد الصوفــي علــى 

مجتمع
يســتقبل مركــز الطــوارئ الجراحــي التابــع لهيئــة مستشــفى الثــورة فــي مدينة تعــز اليمنية، حاالت 
مرضيــة وإصابــات وحــاالت تســتدعي عمليــات جراحيــة، مجانــا، بدعــم مــن الهالل األحمــر القطري. 
ــذ مكتــب العالقــات العامــة واإلعــالم فــي هيئــة 

ّ
يســتمر ذلــك لغايــة 17 مايو/أيــار الجــاري. وقــد نف

 الهــالل األحمــر 
ّ
املستشــفى، حملــة اســتهدفت ســكان تعــز، عبــر الفتــات ُرفعــت فــي الشــوارع. ُيذكــر أن

القطــري بــدأ دعمــه للمركــز فــي ســبتمبر/أيلول املاضــي، ولعب دورًا بــارزًا في التخفيــف من معاناة 
)العربي الجديد( الناس من جّراء األحداث املؤملة التي تشهدها املدينة. 

الكتــاب واألدبــاء والناشــطني  األحــد،  أمــس  العــراق  فــي  اإلنســان  العليــا لحقــوق  املفوضيــة  دعــت 
واملؤرخــني العراقيــني واملهتمــني بالتــراث واآلثــار إلــى مناصــرة جهودهــا لضــم أربعــة مواقـــع أثرية 
جديــدة إلــى الئحــة التــراث العاملي، وهي »أور« و»أريــدو« و»الوركاء« باإلضافة إلى منطقة األهوار. 
 التراث 

ّ
وأشارت املسؤولة عن ملف حماية اآلثار في املفوضية سالمة الخفاجي في تصريح، إلى أن

 الشــعوب مهمــا حاول تنظيم داعــش اإلرهابي تدمير هذا 
ّ

والحضــارة العراقيــة »يبقيــان منــارة لــكل
)األناضول( السّجل الخالد بتفجير مئذنة هنا أو قبة تراثية هناك«.  

مطالبة لضم 4 مواقع عراقية إلى التراث العالميالهالل األحمر القطري يدعم مركز طوارئ تعز

لندن ـ كاتيا يوسف

 املــال ال يشــتري الســعادة، وثّمــة 
ّ
ُيشــاع أن

 
ّ
حصــى تؤّكــد هــذه املقولــة. لكــن

ُ
تقاريــر ال ت

 الســعادة ال تكمن 
ّ
بحوثا جديدة وجدت أن

فــي حيــازة املــال أو عــدم حيازتــه، ال، بــل في 
كيفّيــة صرفــه وعلــى ماذا ننفقــه، باإلضافة 
إلــى مــدى تطابــق مــا ننفــق عليــه )مجــاالت 

وسلع( مالنا مع شخصيتنا.
األعمــال  إدارة  كلّيــة  فــي  باحثــون  ــل 

ّ
حل

وقســم علــم النفــس فــي جامعــة كامبريــدج 
إنفــاق  معاملــة  ألــف   77 البريطانيــة، 

لــب مــن الزبائــن 
ُ
مصرفيــة فــي البــالد، وط

الســعادة  حــول  اســتبيان  عــن  اإلجابــة 
املصرفيــة.  بياناتهــم  مــع  والشــخصية 
قارنــت الدراســة فئــات اإلنفــاق مــع ســمات 
علــى  بهــا  املعتــرف  الخمــس  الشــخصية 
الرغبــة  أي  االنفتــاح  وهــي  واســع،  نطــاق 
فــي االكتشــاف، والضميــر أي القــدرة علــى 
درجــة  أي  والتخالــط،  النفــس،  ضبــط 
االندمــاج فــي املجتمــع، والثقــة فــي النفــس 
واملشــاعر اإليجابية والقلق أو االضطراب 
وعدم تقّبل اآلخرين، والتوافق أي التعامل 

بلطف مع اآلخرين.

األشــخاص   
ّ
أن عمومــا،  الدراســة  وبّينــت 

تتــالءم  مشــتريات  علــى  ينفقــون  الذيــن 
كذلــك،  ســعادة.  األكثــر  هــم  وشــخصيتهم 
  مطابقــة اإلنفــاق مــع الشــخصية 

ّ
أن ظهــر 

إجمالــي  أو  الفــرد  دخــل  مــن  أهمّيــة  أكثــر 
إنفاقه. 

يقول الباحث، جو جالدستون، أحد معّدي 
الدراســات   

ّ
إن آنفــا،  إليهــا  املشــار  الدراســة 

تاريخيــا وجــدت عالقــة ضعيفــة بــني املــال 
فتفتــح  األخيــرة  تلــك  أمــا  العــام،  والرفــاه 
 اإلنفــاق يزيــد 

ّ
 علــى أن

ّ
آفاقــا جديــدة وتــدل

مــن ســعادتنا إن أنفــق علــى ســلع وخدمات 

حاجتنــا  وتلّبــي  شــخصيتنا  تناســب 
 النتائــج 

ّ
النفســية. ولفــت الباحثــون إلــى أن

للمتســوقني  خصوصــا  تعقيــدات،  تحمــل 
عبــر شــبكة اإلنترنــت. ويمكــن للشــركات أن 
تســتخدم هــذه النتائج لتوصــي بمنتجات 
وخدمات ترفيهية تحّسن رفاهية عمالئها 
وتنسج عالقات أفضل معهم لجعلهم أكثر 

سعادة. 
النــاس  بمنــح  نتائجهــم  هــؤالء  دعــم  وقــد 
قســائم شــراء يمكن اســتخدامها في مكتبة 
أو فــي حانــة. أبدى املنفتحون ســعادة أكبر 
من االنطوائيني حني أرغموا على استخدام 

القســيمة فــي حانــة، والعكــس صحيح حني 
استخدمت القسيمة في مكتبة.

من جهتها، تقول ســاندرا ماتز وهي معّدة 
تشــير  النتائــج   

ّ
إن الرئيســية،  الدراســة 

التــي  املنتجــات  علــى  املــال  إنفــاق   
ّ
أن إلــى 

تســاعدنا علــى التعبيــر عــن هويتنا كأفراد 
يمكن أن تكون بأهمّية العثور على وظيفة 
 
ّ
أن ماتــز  أضافــت  شــركاء.  أو  أصدقــاء  أو 
ة للروابط بني اإلنفاق 

ّ
بتطوير فهم أكثر دق

والســعادة، نأمــل فــي العثور على الســعادة 
عــن طريــق خيــارات اســتهالك قليلــة نقــوم 

بها بشكل يومي.

ال تصّدقوا أن المال ال يشتري السعادة

يوسف حاج علي

بغض النظر عن نتيجة االنتخابات البلدية 
التي جرت باألمس، ال بد من أن نسّجل 

لالئحة »بيروت مدينتي« النكهة الجديدة 
التي أضافتها على االنتخابات. تتركز 

هذه النكهة باملساحة التي أتاحتها هذه 
الالئحة ملا هو مختلف وخارج عن املألوف. 
مساحة جعلت الكثير من الناخبني، وعلى 

الرغم من أنهم ال يقترعون في بيروت، 
لت 

ّ
يتحّمسون ويسّوقون لالئحة التي تشك
من مجموعة من األفراد الناشطني في 

الحقل املدني، سواء في الهندسة أو في 
 إلى خدمة 

ً
الحفاظ على تراث املدن، وصوال

الفئات األكثر ضعفا في املجتمع والدفاع 
عن حقوقها.

ولم تكن الالئحة لتجد هذه املساحة لها 
لدى فئة واسعة من املواطنني، إن كانوا 

من »أهل« املدينة أو من سكانها، لوال أن 
الناس نطقت كفرًا بالطبقة السياسية 

لت 
ّ
التي حكمت ما بعد الحرب، والتي تشك

من املليشيات املتقاتلة، وحيتان املال 
السياسي، ومجموعة مذهبيي املناسبات، 

والقابضني على املال العام. 
لقد تجّرأت هذه الالئحة وقّررت أن تغّرد 

وحدها بعيدًا عن كل هؤالء الذين شّوهوا 
املدينة والبالد. وربما تكون قد أخطأت 

أحيانا في مخاطبة الناخبني، أو في 
إيصال رسائلها العديدة، وهذا أمر طبيعي 
ملجموعة أبعد ما تكون عن دهاليز األلعاب 
االنتخابية غير النظيفة التي يجيدها أهل 
الحكم بالعادة. لكنه كان درسا ضروريا 

ال بد منه، من أجل اإلفادة من هذه التجربة 
املدنية والبناء عليها في مجاالت أخرى 

واستحقاقات الحقة.
في املقابل، مارست السلطة ما هو متوقع 
منها بالضبط في دعم الئحتها، بدءًا من 

إثارة النعرات الضّيقة لرّص الصفوف 
 إلى عدم حيادية 

ً
املذهبية والحزبية، وصوال

الوزير املعني بشفافية االنتخابات، والذي 
أنزل لقب »الرياسة« )رئاسة( البلدية باكرًا 
جدًا على مرشح في الالئحة املدعومة منها 

)للوزير املعني قدرة هائلة على تبديل 
الطرابيش فوق رأسه. فهناك طربوش 

للوزارة وآخر للنيابة وثالث للحزبي ورابع 
للمناطقي وهكذا..(. وقد كان مستغربا، 

بل ومثيرًا للسخرية، تعميم وزارة 
الداخلية بإقفال املطاعم واملالهي ملناسبة 

إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية، 
في اليوم الذي يسبق عملية االقتراع. 

التعميم الذي لم يكن إال تذكير من السلطة 
السياسية بضعف ثقتها بالوضع األمني، 

والذي تتحّمل وحدها مسؤولية تأمينه 
للمواطنني.

في مباراة األمس، غير املتكافئة، فاز 
»املدنيون« على السلطة واحد مقابل 

صفر، بغض النظر عن نتيجة االنتخابات. 
ربما كان ما فعلته الئحة »بيروت مدينتي« 

محدودًا بالنسبة لكثيرين. لكنه، على 
الرغم من ذلك، بذرة في ثلم التغيير القادم.

والبذرة ال بد أن تكبر وتصير شجرة.

انتخابات بيروت: 
واحد ـ صفر

مزاج

االثنين 9 مايو / أيار 2016 م   2 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 616  السنة الثانية
Monday 9th May 2016

يدخلون المدرسة قبل أن يستعّدوا للهرب )األناضول(



بعدما لم يعد بمقدوره االستمرار في إدارتها 
بسبب تردي الحركة التجارية. في حالته، لم 
يكن االحتالل وحده مسؤواًل عن فقدانه عمله. 
بل إن عدم قدرته على مواصلة العمل في هذا 
املــجــال الــشــاق، ومــعــانــاتــه مــن اآلم فــي ظهره، 
اضطرته إلى االستقالة والعمل في مطعم في 
القدس الغربية. إال أنه عاد وترك عمله الجديد 
ألنه ال يلبي احتياجات أسرته، علما أن عمله 
 جيدًا ما مّكنه من 

ً
السابق كان يدر عليه دخال

أبنائه. لطاملا حلم بشراء منزل يؤوي  تعليم 
ــراد أســـرتـــه ألن مــنــزلــه الــحــالــي ضـــّيـــق وال  ــ أفــ

تتجاوز مساحته السبعني مترًا.
قــبــل عــامــني، طـــرأ تــحــّســن عــلــى دخـــل األســـرة 
بعدما بدأت زوجته العمل في مهنة التطريز 
وتمكنت  األفريقية،  الجالية  جمعية  لصالح 
بواسطة منحة قدمت إليها من قبل برنامج 
لبيع  فتح محل  من  اإلنمائي،  املتحدة  األمــم 
هو  تفرغ  فيما  ابنتهما،  فيه  عملت  املالبس 
في  املطعم  فــي  تــرك عمله  بعدما  فيه  للعمل 
ــرور بــعــض الــوقــت،  ــارع يـــافـــا. لــكــن بــعــد مــ شــ
تدهورت األوضاع من جديد بسبب األحداث 
العنيفة التي أعقبت استشهاد الطفل محمد 
أبو خضير، وقيام االحتالل بنصب مجموعة 
من الحواجز في وسط الحي الذي يقيم فيه 
البيع  انعكس سلبا على حركة  وعائلته، ما 

والشراء. وزاد الوضع سوءًا مع اندالع الهبة 
الشعبية في شهر أكتوبر/ تشرين األول من 
العام املاضي، وعزوف املواطنني عن الوصول 
ة 

ّ
إلى املنطقة بسبب إجــراءات التفتيش املذل

ــرار الــجــمــعــيــة إلــــى إغـــالق  ــطــ واملــهــيــنــة، واضــ
مشروع الخياطة الخاص بها.

»الــــيــــوم،  الــــجــــديــــد«:  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ آدم  يــــقــــول 
نــــــرزح تـــحـــت وطــــــأة الــــديــــون الـــتـــي تـــتـــراكـــم، 
ــطـــررت لــلــعــودة مـــجـــددًا إلــــى الــعــمــل  وقــــد اضـ
فـــي املــطــعــم عــلــى الـــرغـــم مـــن ســــوء املــعــامــلــة، 
ومــضــايــقــات الــشــرطــة واملــســتــوطــنــني، وهــو 
ــلـــى أصــــحــــاب املـــحـــال  واقـــــــع صـــعـــب حـــتـــى عـ
التجارية في القدس القديمة برمتها«. يتابع 
إغــــالق محالهم  إلــــى  ــروا  ــطـ أن »كــثــيــريــن اضـ
الــتــجــاريــة بــســبــب الـــركـــود والـــوضـــع األمــنــي 
املـــتـــدهـــور. لـــذلـــك، لــيــس مــســتــغــربــا أن يــكــون 
هــنــاك عـــدد كبير مــن الــشــبــاب الــعــاطــلــني من 
الــعــمــل، وقــــد فــقــد مــعــظــمــهــم أعــمــالــهــم خــالل 
األشهر القليلة املاضية. ومن بقي في عمله، 
 راتــبــه وبــات في 

ّ
صت ســاعــات عمله وقــل

ّ
تقل

وضع اقتصادي أكثر من صعب«.

تحت خط الفقر
ــمــة 

ّ
وكــــانــــت »حــــقــــوق املــــــواطــــــن«، وهـــــي مــنــظ

حــقــوقــّيــة إســرائــيــلــيــة، نــشــرت الـــعـــام املــاضــي 

القدس المحتلة ــ محمد عبد ربه

عــلــى مــقــربــة مـــن ســــوق املـــصـــرارة 
املتاخم لشارع األنبياء املؤّدي إلى 
القدس الغربية، تجلس مجموعة 
من الشباب املقدسيني الذين طردوا قبل نحو 
شهرين من أعمالهم في مستشفيات ومطاعم 
وفنادق إسرائيلية، علما أنه كان مضى على 

عمل بعضهم فيها أكثر من خمس سنوات.
إن  البشيتي  محمد  العشريني  الــشــاب  يــقــول 
صاحب العمل اإلسرائيلي، الذي لطاملا أشاد 
بإخالصه في العمل، أبلغه قبل فترة بإعفائه 
مــن عــمــلــه، عــازيــا الــســبــب إلـــى »ضــعــف ســوق 
العمل بسبب الهّبة الشعبية التي أرغمت حتى 
اإلسرائيليني على اختيار مدن مثل تل أبيب 
لإلقامة في فنادقها«. كان قد مضى على عمله 
فــي الــفــنــدق نــحــو خــمــس ســـنـــوات. فــي الــوقــت 
الحالي، يبحث عن عمل من دون جدوى، علما 
أنه عمل مع مقاول بناء ملدة أسبوعني فقط، إال 
أنه عجز عن االستمرار بسبب األجر الضئيل. 

دواٍع أمنية
ــــو مــن  ــي الــــــــددو، وهـ ــ ال تــخــتــلــف حـــكـــايـــة رامــ
ســكــان حــــارة الــســعــديــة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
عـــن حــكــايــة مــحــمــد الــبــشــيــتــي. أيـــضـــا، طــرد 
مـــن عــمــلــه فـــي مــســتــشــفــى شــعــاريــه تــصــيــدق 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة مــطــلــع فــبــرايــر/ شباط 
»دواٍع أمنية«، كما قيل له، علما أنه  املاضي، لـ
لم ُيعتقل أو ُيستدعى للتحقيق. إال أن ترّكز 
املــواجــهــات فــي بــلــدتــه الــقــديــمــة عــلــى امــتــداد 
ــتـــالل إلــى  أشــهــر الــهــبــة دفــعــت ســلــطــات االحـ
االستغناء عن عمال لديها يقطنون في أحياء 
وتجمعات فلسطينية تعتبر بؤرًا ملواجهات 
ساخنة، وخصوصا البلدة القديمة وسلوان 
والــعــيــســويــة ومــخــيــم شــعــفــاط وجــبــل املكبر 
وصور باهر وكفر عقب، وهي أحياء وبلدات 
قــدمــت شـــهـــداء خـــالل هــبــة الـــقـــدس. حــتــى أن 

أقارب هؤالء الشهداء طردوا من أعمالهم. 
أما الشاب محمد محسن، من مخيم شعفاط 
)شـــمـــال الـــقـــدس(، فــقــد خــســر عــمــلــه فـــي أحــد 
املتاجر الكبرى في القدس الغربية. وألسباب 
أمنية أيضا، فرضت عليه الخدمة التطوعية 
في مؤسسة مدنية تابعة ملركز للشرطة في 
الــشــاب هو  بئر السبع، مــن دون مقابل. هــذا 
مــا اضطر  لــزوجــتــه وطفلته،  الــوحــيــد  املعيل 
والــده إلــى إلــى رعايتهما، على الرغم من أن 

راتبه بالكاد يكفيه. 
آدم جبريل باللة )45 عاما(، هو من سكان حي 
الجالية األفريقية في البلدة القديمة، املتاخم 
في  ويدير متجرًا صغيرًا  األقــصــى،  للمسجد 
الـــوقـــت الــحــالــي بــعــدمــا فــقــد عــمــلــه فـــي مــجــال 
البناء، وقد عمل في هذه املهنة سنوات عدة. 
ــام محله  ــان قـــد أزال بــســطــات وضــعــهــا أمــ وكــ

مقدسيّون 
على الطرقات

خسروا وظائفهم 
عقابًا على الهبّة 

الشعبية

من  عددًا  يجد  أن  للمارّ  يمكن  المحتلة،  القدس  في 
الشباب الذي يقضون يومياتهم على الطرقات، بعدما 
خسروا أعمالهم أو طردوا منها بسبب الهبّة الشعبية. 
أن  دون  من  األمنية«،  »الــدواعــي  هي  غالبًا  والحجة 

يحميهم أحد من االعتداءات العنصرية

تكاد العادات والتقاليد 
في باكستان تسيّر الناس 
بشكل مطلق. بسببها، 

تقتل النساء بداعي 
الحفاظ على شرف 

العائالت، من دون أن 
تعرف أجهزة الشرطة 
بجميع هذه الجرائم، 

ليبقى الجناة أحرارًا يبحثون 
عن ضحايا أخريات

1096 باكستانيّة ُقتلن بذريعة »الدفاع عن الشـرف« في العـام الماضي

هؤالء ينفذون 
االعتداءات مدعومين 

بعقيدة متطرفة

80% من المقدسيّين 
تحت خط الفقر، و%84 

من األطفال في خطر

يظّن مرتكبو جرائم قتل 
النساء أنهم أبطال ألنهم 
دافعوا عن شرف العائلة

لم تنجح الحكومة 
في سن قوانين تضمن 
حقوق المرأة حتى اآلن

1819
مجتمع

إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

ــّيـــة صـــعـــوبـــات  ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ ــه املـــــــــرأة الـ ــ ــــواجـ تـ
ومــشــاكــل كــثــيــرة فــي حياتها الــيــومــيــة، في 
ظل األعراف والتقاليد التي تسود املجتمع 
وتهميش  جــهــة،  مــن  املــحــافــظ  الباكستاني 
السياسية  واألحـــزاب  املتعاقبة  الحكومات 
والدينية للمرأة من جهة أخرى. هذا الواقع 
يجبر نساء في هذه البالد على التخلي عن 

آمالهن وطموحاتهن املستقبلّية.
الــتــي يتمّسك  الــعــادات والتقاليد   

ّ
وفــي ظــل

بــهــا املجتمع الــبــاكــســتــانــي، بــاإلضــافــة إلــى 
النساء  مئات  تخسر  التوعية،  حمالت  ة 

ّ
قل

مــحــاوالت  مــن  الــرغــم  حياتهن سنويا على 
بالدفاع  املعنية  املــدنــي  املجتمع  مات 

ّ
منظ

عـــن حـــقـــوق املــــــرأة وحــمــايــتــهــا مـــن الــعــنــف 
واالنـــتـــهـــاكـــات، الـــحـــد مـــن ظـــواهـــر الــعــنــف. 
وتــبــقــى قــصــص كــثــيــرة مــجــهــولــة، فـــي ظل 
التستر على  إلــى  العائالت  من  كثير  سعي 
كل ما ُيرتكب، ومجاراة التقاليد، خوفا من 

مؤّسسة  أصــدرتــه  تــقــريــر  يفيد  الفضيحة. 
حقوق املرأة بأن نحو 1096 امرأة باكستانية 
تلن دفاعا عن الشرف خالل العام املاضي. 

ُ
ق

كذلك، أقدمت 800 منهن على االنتحار بعد 
االغــتــصــاب.  أو  تــعــرضــهــن للعنف األســــري 
النساء  مــن  كبيرًا  عـــددًا  أن  التقرير  ويظهر 
الــلــواتــي قــتــلــن لــلــســبــب نــفــســه فـــي املــنــاطــق 
الــريــفــيــة والـــبـــعـــيـــدة، ال تــســجــل قــضــايــاهــن 
بسبب غياب أي نشاط ملؤسسات املجتمع 
املدني في هذه املناطق، ما يعني أن األرقام 
الـــتـــي تــعــلــنــهــا املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة أقــل 

بكثير من الواقع. 
ثّمة قصص كثيرة تقع في املناطق النائية، 
تصل  أن  الحقوقية  للمؤسسات  يمكن  وال 
إلـــيـــهـــا أو حـــتـــى جـــمـــع الــتــفــاصــيــل حــولــهــا 
وفي  القرى.  وأهالي  العائالت  تكتم  بسبب 
عــــدد مـــن املـــنـــاطـــق، وخــصــوصــا فـــي شــمــال 
لدى  القضية  يعّد تسجيل  باكستان،  غــرب 

الشرطة وأجهزة األمن بمثابة عار. 
على سبيل املثال، يحكي أحد سكان منطقة 

بلوساي في إقليم خيبربختونخوا )شمال 
غرب باكستان(، ويدعى وزير خان، أن جاره 
قتل شقيقته بدافع الشرف، واّدعــت األسرة 
أن الــفــتــاة تــوفــيــت بــنــوبــة قــلــبــيــة خــوفــا من 
الفضيحة. لكن الحقيقة أن األخ قتل شقيقته 

بالفرار قبل وصول  بالرصاص، والذ  رميا 
الـــشـــرطـــة. ويـــشـــيـــرون إلــــى حـــــدوث مــشــاكــل 
بـــني الـــشـــاب وشــقــيــقــيــتــه مـــن حـــني إلـــى آخــر 
قــبــل  إقـــدامـــه عــلــى قــتــلــهــمــا. يــضــيــف هــؤالء 
يـــعـــارض خــــروج شقيقتيه  كـــان  الـــشـــاب  أن 
كــان يتشاجر معهما  ما  املنزل، وكثيرًا  من 

بسبب إصرارهما.  
بخالف القضية األولى، سجلت الثانية لدى 
الشرطة التي لم تتمكن من اعتقال الجاني 
ــو مــــا يـــحـــصـــل فــــي مــعــظــم  ــ ــتـــى اآلن، وهــ حـ
األحيان. في املقابل، يؤّكد مسؤول أمني في 
املنطقة، ويدعى الله ديتا بهتي، أن الشرطة 
تالحق الرجل، وستتمكن من اعتقاله قريبا. 
ــد الـــنـــســـاء،  ــداث الـــعـــنـــف ضــ هـــكـــذا تـــقـــع أحــــــ
وتسجل بعضها لدى الشرطة وأجهزة أمن 
 
ّ
نسى أخرى بشكل تام. ويظن

ُ
الدولة، فيما ت

بــعــض مــرتــكــبــي جـــرائـــم قــتــل الــنــســاء أنــهــم 
أبطال ألنهم قتلوا ذويهم دفاعا عن شرف 

العائلة.
أما الحكومة الباكستانية، فتعد بني الحني 

واآلخر بالعمل الجاد لتحسني وضع املرأة 
الــبــاكــســتــانــيــة، لــكــنــهــا لــــم تــنــجــح فــــي ســن 
قــوانــني تضمن حــقــوق املـــرأة حتى اآلن، ما 
يشير إلى أنها تواجه عقبات كثيرة في هذا 
اإلطار. وكانت حكومة إقليم البنجاب، أكبر 
اآلونــة  في  سعت  قد  الباكستانية،  األقاليم 
ــرأة من  األخـــيـــرة إلـــى ســن قــانــون حــمــايــة املــ
لكن  والــجــنــســي.  والنفسي  األســـري  العنف 
ــذا الــقــانــون، انــتــفــضــت جميع  فــي مــقــابــل هـ
ــزاب الــديــنــيــة، واعــتــبــرت أنـــه يــعــارض  ــ األحــ
الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية، وقد 

وعدت الحكومة بإجراء تعديالت عليه.
ومــع ســن قــوانــني جــديــدة، يحتاج املجتمع 
الباكستاني إلى تغيير الكثير من العادات 
والتقاليد املتعلقة بالنساء، والتي يستغلها 
بعض الرجال ملمارسة العنف ضد النساء، 
كالقتل دفــاعــا عــن الــشــرف. كــذلــك، فــإن نشر 
الوعي حول أهمّية تعليم النساء سيساهم 
إلــى حــد كبير فــي التقليل مــن العنف الــذي 

يرتكب بحقهن.

ألنها كانت تتحدث مع شخص غريب عبر 
تدخلوا وطلبوا  األقـــارب  أن  علما  الــهــاتــف، 
منه التروي والتحقق مّما سمعه قبل اإلقدام 
على قتلها، إال أنه أصر على قتلها، فخنقها 
هـــي الــتــي لـــم تــتــجــاوز الــعــشــريــن عــامــا من 
وأسرته  يبحث  الحالي،  الوقت  في  عمرها. 
عن الرجل الذي كانت تتحدث إليه. بطبيعة 
الحال، لم تسجل العائلة هذه القضية لدى 
الشرطة، وحاولت إخفائها عن عامة الناس 

تماهيا مع التقاليد والعادات السائدة.
من جهته، أقــدم محمد أصــف، الــذي يعيش 
فـــي مــديــنــة ســاهــيــوال فـــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب 
وسط باكستان، على قتل شقيقتيه بحجة 
الدفاع عن شرف العائلة، وتمّكن من الفرار. 
وكان قد قتل والدته للسبب نفسه، علما أن 
 يرفضن منعه لهن من 

ّ
الوالدة وابنتيها كن
الذهاب إلى السوق. 

ويـــقـــول ســكــان قــريــة نـــور شــــاه، فـــي مدينة 
ــة، إن  ــمـ ــريـ ــبـــت الـــجـ ــكـ ــوال، حـــيـــث ارتـ ــيــ ــاهــ ســ
أصــف، وهــو شــاب ثالثيني، قتل شقيقتيه 

تقريرًا تضمن معلومات خطيرة حول معدالت 
املحتلة.  الشرقية  القدس  في  والبطالة  الفقر 
وعــرض التقرير صــورة قاتمة لوضع حقوق 
اإلنسان في القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن 75 
في املائة من املقدسيني هم تحت خط الفقر، 
الفتا إلى أن السبب األساسي الستفحال الفقر 
العنصري  الفصل  جـــدار  تشييد  فــي  ى 

ّ
يتجل

الذي فصل القدس عن الضفة الغربّية، ما أدى 
إلــى فصل الــروابــط االقــتــصــادّيــة والــتــجــارّيــة 
باإلضافة  والسياحّية،  والعائلّية  والدينّية 
إلـــى تخفيض مــيــزانــيــة الــتــعــلــيــم والــخــدمــات 
في  وغــيــرهــا.  الدينّية  واملــؤســســات  الصحّية 

املــقــابــل، أشـــار تقرير آخــر صـــادر عــن منظمة 
»خط العامل«، ونشرت نتائجه أخيرًا، إلى أن 
معدالت الفقر ارتفعت بنسبة أكثر من 75 في 
الربع  وحتى  املاضي  العام  نهاية  منذ  املائة 
األول مــن الــعــام الـــجـــاري، بــســبــب مــمــارســات 
سلطات االحتالل، واملضايقات التي يتعرض 
لها املقدسيون. وأفــادت بأن 80 في املائة من 
املقدسّيني يرزحون تحت خط الفقر، و84 في 
املــائــة مــن األطـــفـــال املــقــدســّيــني فــي خــطــر، في 
حني أن نسبة البطالة بني الرجال وصلت إلى 

33 في املائة، و86 في املائة بني النساء.
ــوام املــاضــيــة، فقد شهد العام  وكــمــا فــي األعــ
املاضي وحتى الربع األول من العام الحالي 
ــتــــداءات الــعــنــصــريــة ضــد عمال  عــشــرات االعــ

مقدسيني من قبل متطرفني يهود.
ــقــــدس لــلــحــقــوق  ــز الــ ــركــ ــانـــات »مــ ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
ــة«، إلــــى تــصــاعــد  ــاديـ ــتـــصـ االجــتــمــاعــيــة واالقـ
مقدسّيني  عمااًل  تستهدف  التي  االعــتــداءات 
ــابـــي الــــذي طــــاول الطفل  ــتـــداء اإلرهـ مــنــذ االعـ
محمد أبو خضير قبل عامني، وبوتيرة أعلى 

مّما كانت عليه قبل نحو ثالثة أعوام.
ويــقــول مــديــر عــام املــركــز زيـــاد الــحــمــوري، إن 
»هذه االعتداءات خطيرة وقد تصل إلى حد 
القتل من دون التفكير بعواقب هذه الجرائم، 
ما يعني أن مقترفيها يميلون إلى الفاشية، 
كل  ضد  وحاقدة  عنصرية  أفكارًا  ويحملون 
ما هو عربي وفلسطيني، وهو ما بدا واضحا 
فـــي االســـتـــهـــداف الــبــشــع لــلــطــفــل أبـــو خضير 

وعــائــلــة دوابـــشـــة«. يضيف: »هـــؤالء ينفذون 
االعــــــتــــــداءات مـــدعـــومـــني بــعــقــيــدة مــتــطــرفــة، 
وينفذون تعليمات الحاخامات ورجــال دين 
يــقــيــمــون فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة، وأخــــرى 
تــقــع فــي محيط الــقــدس وبــلــدتــهــا الــقــديــمــة«. 
أبريل/  نهاية  حتى  املركز  بيانات  وبحسب 
املتطرفون  هـــؤالء  ــذ 

ّ
نــف فقد  املــاضــي،  نيسان 

فلسطينيني  اعــتــداًء عنصريا ضــد عمال   15
خالل عودتهم من أعمالهم، في حني تعّرض 
بعضهم  لالعتداء في أماكن عملهم، من دون 

أن يتمكن أصحاب العمل من حمايتهم. 
وســّجــل الــعــام املــاضــي 42 اعـــتـــداًء عنصريا 
ــروا إلــــى تــرك  ــطــ ضـــد شـــبـــاب مــقــدســّيــني اضــ
أعــمــالــهــم فــي مستشفيات ومــطــاعــم ومــراكــز 
تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا بــاتــت حياتهم 
مهّددة من قبل املستوطنني واالحتالل الذي 
النار ملجرد  أعطى جنوده تعليمات بإطالق 
فلسطيني، وخصوصا  شــاب  بــأي  االشتباه 
بعد الهّبة الشعبية الحالية، وسقوط الكثير 
ــــدام بـــدم بـــارد،  مـــن الــشــهــداء فـــي عــمــلــيــات إعـ
ــا حـــــدث لـــلـــشـــاب فــــــادي عــلــون  عـــلـــى غــــــرار مــ
)الـــعـــيـــســـاوي(، الــــذي قــتــل بـــرصـــاص شــرطــي 
ــرارة في  ــوق املــــصــ إســرائــيــلــي فـــي ســـاحـــة ســ

مدينة القدس بتحريض من يهود. 
فــإن جميع االعــتــداءات  وبحسب الحموري، 
ــال املـــقـــدســـيـــني،  ــمــ ــعــ ــد الــ ــ ــتــــرفــــت ضـ ــي اقــ ــتــ الــ
انتهت  مقترفيها،  اعتقال  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــراج عــنــهــم، أو وضــعــهــم تحت  ــ إمـــا إلـــى اإلفــ

املراقبة املنزلية، من دون أن يصدر أي حكم 
أطفال  املعتدين  أن  بحجة  واحــد بسجنهم، 
ــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل نــفــســيــة.  ــرون ويـــعـ ــاصــ قــ
الفقر والبطالة  ارتــفــاع معدالت  ر من 

ّ
ويــحــذ

فـــي صـــفـــوف الـــشـــبـــان املــقــدســيــني، عــلــمــا أن 
جــــزءًا كــبــيــرًا مــن هــــؤالء هــم مــن فــئــة الــعــمــال 
الذين غادروا مدارسهم ومؤسسات التعليم 
ليعيلوا أسرهم، في وقت بدأت فيه أوساط 
مشبوهة تجنيد العشرات منهم للعمل في 
الــخــدمــة املــدنــيــة مــقــابــل أجـــر شــهــري رمــزي 
ــز مــالــيــة أخــــــرى، حــتــى أنــــه ينتهي  ــوافــ وحــ
الــحــال ببعضهم للعمل فــي مــراكــز للشرطة 

املدنية اإلسرائيلية.
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رّبــمــا يعتقد الــبــعــض أنــهــا مــجــّرد إطـــار يــضــم زجــاجــة تعكس 
املقابلة لها. وقــد تكون لديها وظائف أخــرى. لكن ال.  األشــكــال 
طيل الشرح. كنُت أنظُر إليها وأنا أحلق ذقني حني حدثتني 

ُ
لن أ

أفالم  أحــد  أنني في  اعتقدت  األولــى. ولقدر ما صّدقتها،  للمرة 
»ديــزنــي«، وخطر في بالي أن أسألها إذا كــان هناك أحــد أجمل 
أفــكــاري. نصحتني  باغتتني وقطعت علّي  ها 

ّ
لكن وأذكــى مني. 

بأال أحلق ذقني كونها موضة قديمة. طلبت مني غسل وجهي 
ر إلّي ألرى إن كان مظهرك مناسبًا«. 

ُ
جيدًا وترتيب شعري. »انظ

وطال الحديث وأنا في حالة ذهول.
حاولُت استعادة وعيي. وكوني في فيلم، صفعُت وجهي ألتاكد 
من أنني ال أحلم. عدت إلى املرآة من جديد وأمعنت النظر وعرفت 
أن من يتكلم هو »األنا« املنعكس في املرآة. ضحكت ألن هذه لم 
ما كانت تتحدث إلّي، اعتقدت أنني أحاكي 

ّ
تكن املرة األولى. وكل

املــرايــا  أن جميع  أيقنت  بــعــدهــا،  تـــراودنـــي.  أفــكــارًا  أن  أو  نفسي 
»أنا« مختلفة. تعكس وجهي، لكن بـ

أخرج من بيتي وأركب دراجتي النارية وأنظر إلى املرآة اليمنى 
ــــى بــبــعــض األســئــلــة  ــادة مـــا تستقبلني األولـ ــيــســرى. عــ وتــلــك ال
الحازمة: »أين سترتك الواقية وخوذتك وأوراقك الثبوتية، إلخ؟«. 
في حني تبتسم املرآة اليسرى، »رفيقة السوء«، ابتسامة شقية 

وتهمس لي بــأن دعــك منها. ومــا أن أديــر محرك الــدراجــة حتى 
إلى  بتوجيهي ألصــل  لتبدأ  عميقًا  نفسًا  اليسرى  املـــرآة  تأخذ 
ــفـــادى إشـــــارات املـــرور  األمـــاكـــن الــتــي أريــــد الـــوصـــول إلــيــهــا، وأتـ
وحـــواجـــز الــشــرطــة. وكــلــمــا حــاولــت الــيــمــنــى الــتــدخــل، تقاطعها 

اليسرى وتشتت انتباهي وتدندن معي أغنيات أعشقها.
وإذا ما اشتد السجال بينهما حتى أتركهما وأستلم دفة القيادة. 
باألنا من خاللها. ال  أللتقي  إلى مكانها  اليسرى  أعيد  بعدها، 
نتكلم. فقط نــدنــدن األغــنــيــات ونــتــبــادل األفــكــار واالبــتــســامــات. 
فال  إليها  أنظر  اليمنى.  الجهة  على  أحيانًا  أشفق  أنني  أنكر  ال 
مجّرد  السابقة،  إلى حالتها  أعيدها  لكنني  الكالم.  عن  تتوقف 

مرآة عادية أرى من خاللها ما يجري خلف دراجتي، ال أكثر.
أركن دراجتي وأسحب نفسي من املرآة اليمنى واليسرى وأتجه 
إلــى املصعد. فــي كــل مــرة أنتظر وصــولــه، أتمنى أال يــكــون في 
داخله مرآة. فاألنا في مرايا املصاعد تعتبر نفسها أساسًا. أما 
أنا، فمجرد زائر في هذه العلبة. في بعض األحيان تكون ودودة. 
وفي أحيان أخرى قاسية. لكن في الحالني، يتأثر يومي بحسب 
االنعكاس املــوجــود فــي مــرآة املصعد. لكن، وفــي كــل مــرة أقف 
فيها في مواجهة املرآة، أبحث عن انعكاس ذلك الطفل الذي لعب 

معي في املرة األولى التي رأيت نفسي فيها. 
ني ألتقيه ويخبرني بما 

ّ
وما زلت أبحث عنه في كل انعكاس، عل

حصل في لقائنا األول.

صيدا ــ انتصار الدنان

ي )مواليد 
ّ
الــرازق الغز كان صالح عبد 

عــام 1939( قد اضطّر إلــى الــخــروج من 
فلسطني تاركا بلدته الزيب القريبة من 
ــال الكثير  ــو طــفــل، حــالــه حـ الــبــحــر، وهـ
زال  مــا  الــيــوم،  ى 

ّ
الفلسطينّيني. حت مــن 

ــم خــريــطــة بــلــدتــه، ولــم  ــادرًا عــلــى رســ ــ قــ
تنسه السنوات الطويلة معاملها. يقول: 
الثاني أســاســي حني  »كنت فــي الصف 
خـــرجـــت وعــائــلــتــي مـــن فــلــســطــني. كــان 
ــــدي بـــحـــارًا، وكــنــا نــمــلــك الــبــســاتــني،  والـ
ــروي مـــا قــالــه له  ونــعــيــش فـــي خـــيـــر«. يــ
والــــــــده. »أخـــبـــرنـــي أن الـــيـــهـــود دخـــلـــوا 
ــة بــيــنــمــا كـــــان يــســهــر عـــنـــد جـــار  ــريـ ــقـ الـ
يـــدعـــى أبــــو حــســني الـــجـــمـــال«. يضيف 
 عنه: »دخل خمسة أشخاص علينا 

ً
نقال

اعـــتـــدوا علينا  الــيــهــود  أن  ــبـــرونـــا  وأخـ
ــذوا مــالبــســنــا. وبــعــدمــا  ــ بــالــضــرب وأخــ
تناولوا الطعام وخرجوا، عادوا مجددًا 
 فرحني 

ً
عند الساعة الثانية عشرة ليال

وهـــم يــقــولــون إن الـــعـــرب انــتــصــروا ثم 
غـــــــادروا عـــن طـــريـــق الـــبـــحـــر«. يــضــيــف: 
»ألن أبــي وأبــو حسني بــحــارة، عرفا أن 
الشباب توجهوا إلى نهاريا. فقال أبو 
حــســني إن هــــؤالء الـــرجـــال مـــن الــيــهــود، 
الطريقة  بــهــذه  بــلــدتــنــا  إلـــى  ومجيئهم 

مخيف«.
في اليوم التالي، داهم الصهاينة البلدة 
، وبدأوا بإطالق الرصاص على من 

ً
ليال

كان فيها. وبعد خمسة عشر يوما على 
هذه الحال، خرج جميع األهالي منها، 
يوضح:  فلسطيني.  أي  فيها  يبق  ولــم 
»مــا زالــت حتى الــيــوم، على حد علمي، 

غير آهلة بالسكان«.
وعن قّصة لجوئه، يقول: »بعد اشتداد 
املعارك، قرر والدي الخروج من البلدة. 
ــائـــي إلـــى  ــقـ ــــي وأشـ ــــي وأبــ تـــوجـــهـــت وأمــ
استقبلنا  لــبــنــان(.  )جــنــوب  بلدة جويا 
ــوا لـــنـــا بــيــتــا  ــ ــنـ ــ ــتـــرحـــاب وأمـ ــالـ أهـــلـــهـــا بـ
من  يتمكن  لــم  أبـــي  أن  إال  فــيــه.  لنسكن 
فــي مناطق  إيــجــاد عمل، فصار يبحث 
وتوجهنا  جوّيا  تركنا  بعدها،  أخــرى. 
إلى بلدة الحنية في الجنوب اللبناني 
أيضا، ومكثنا فيها مدة سنتني. فيها، 
 وصار قادرًا على تأمني 

ً
وجد أبي عمال

مخّيم عني  إلــى  انتقلنا  ثم  مصاريفنا. 

ــدا )جـــنـــوب  ــيــ ــــي مـــديـــنـــة صــ ــلــــوة فـ الــــحــ
لــبــنــان(. فــي الــبــدايــة، سكنا فــي شـــادر. 
في فصل الشتاء، وعندما تكون الرياح 
تربط  التي  بالحبال  نمسك  كنا  قــوّيــة، 
الشادر باألرض حتى ال يطير ونصير 

في العراء«. 
تعليمه.  مواصلة  من  الغزي  يتمّكن  لم 
يقول إنه ترك املدرسة في الصف الرابع 
ــــان صــفــه  ــت، كـ ــوقــ ــــك الــ ــي. فــــي ذلـ ــاســ أســ
ــــد وضـــع  ــــع شـــعـــب، وقـ ــــى أربــ مــقــســمــا إلـ
ــة الـــنـــاجـــحـــني فــــي صــف  ــ ــدرسـ ــ مــــديــــر املـ
يــضــعــه  أن  أراد  ــر.  ــ آخــ فــــي  والــــراســــبــــني 
فــي صــف الــراســبــني علما بــأنــه كــان من 
ــيـــف: »رفـــــضـــــُت طــلــبــه  املـــتـــفـــوقـــني. يـــضـ
ي 

ّ
وأخــبــرتــه أنــنــي أريـــد الــبــقــاء فــي صف

ومــــع رفــــاقــــي، فــضــربــنــي عــلــى وجــهــي. 
ــالـــي، عـــنـــدمـــا جـــئـــت إلـــى  ــتـ فــــي الــــيــــوم الـ
املـــدرســـة، تــوجــهــت مــبــاشــرة إلـــى صفي 
األســـاســـي. وحـــني رآنـــي أرســـل بطلبي، 
وقال لي إنه في حال تفوقت في صفي 
ــاره لــــي، ســيــرفــعــنــي بشكل  ــتــ الـــــذي اخــ
مباشر إلى الصف الخامس األساسي. 
رفـــضـــُت طــلــبــه وأصــــّريــــت عــلــى الــبــقــاء 
فـــي صـــفـــي، إال أنــــه كــــان يـــرفـــض وكـــان 
يضربني دائــمــا. فــي ظــل هــذه املعاناة، 
تـــركـــت املـــدرســـة وتــوجــهــت إلــــى الــعــمــل 
ــــذه املــهــنــة  ــــون هـ ــاك كـ ــمــ فــــي صـــيـــد األســ

كذلك،  أتقنها«.  التي  العائلة  هي مهنة 
عــمــل فـــي بــســاتــني الـــلـــيـــمـــون. وعــنــدمــا 
اإلسرائيلي مخيم عني  الطيران  قصف 
الــحــلــوة وتــصــّدعــت بــيــوت كــثــيــرة، بــدأ 
في جمع األخــشــاب لترميمها. في ذلك 
الوقت، كان في الخامسة والثالثني من 
عمره، وكان متزوجا ولديه أوالد. عمل 
في  الزينة  وادي  في منطقة  مقاول  مع 
إقليم الــخــروب، ثم سافر إلــى أبــو ظبي 
حيث عمل ملدة عام. بعدها، قرر العودة 
إلـــى املــخــيــم والــعــمــل فــيــه. وبــعــد مـــرور 
بــعــض الـــوقـــت، ســـافـــر إلــــى الــيــمــن بعد 
حــصــولــه عــلــى فــرصــة عــمــل مـــع إحـــدى 
الـــشـــركـــات. وبــعــد انــتــهــاء عــقــد الــعــمــل، 
رجع إلى لبنان وعمل في مطار بيروت 
ملدة خمسة أعــوام. وفي الوقت الحالي، 

يعمل في بيع الخضار.
»الفلسطيني  إن   

ً
قـــائـــال حــديــثــه  يــخــتــم 

مــحــروم مــن حــرّيــتــه. فـــإذا مــا كــان قــادرًا 
ال  فــــإنــــه  أرض،  أو  بــــيــــت  شــــــــراء  عــــلــــى 
يبدو  بــاســمــه«.  تسجيلهما  يستطيع 
راضــيــا عــن حــيــاتــه بــعــض الــشــيء، وإن 
إلــيــه،  ــالٌم كــثــيــرة. بالنسبة  ــرت أحــ

ّ
تــبــخ

تبقى املأساة األكبر يوم اضطر إلى ترك 
وألنه  وبــحــره.  وبساتينه  وبلده  بلدته 
 يرسُم 

ّ
لن ينس ما عاشه فيها، سيظل

أحياًء لطاملا مشى فيها وأصدقاؤه.

»أنا« في مرآة

ترك التعليم بعد ضربه على وجهه

حاليًا، يعمل في بيع الخضار )العربي الجديد(

باكستانيات يطالبن 
بوقف العنف 

)Getty( بحقهن

)Getty( لحسن حظه أنه ما زال يعمل
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اعتداًء عنصريًا سّجل العام الماضي 

ضد شباب مقدسيّين اضطروا إلى 
ترك أعمالهم 
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قضايا

أنور الجمعاوي

يتجه شــبــاٌب، فــي بــلــدان أوروبــيــة 
الحداثة  ثقافة  بــازدهــار  مــعــروفــة 
فــيــهــا، وســيــادة الــديــمــقــراطــيــة في 
ــا، إلــــى تـــــْرك دولـــــة حـــقـــوق اإلنـــســـان،  ربـــوعـــهـ
فــيــغــادرون إلـــى دولـــة »الــخــافــة اإلســامــيــة« 
بــقــيــادة تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة )داعــــش(، 
ــّولـــون فـــجـــأة مــــن مـــواطـــنـــن يــنــتــمــون  ــتـــحـ ويـ
إلــــى دول عــلــمــانــيــة إلــــى مــقــاتــلــن شــرســن، 
يتبنون الفكر األصولي املتطرف، ويفاخرون 
الــبــغــدادي. وتراهم  بــإعــان البيعة ألبــي بكر 
ُيــغــّيــرون أســمــاءهــم وهــوّيــاتــهــم، ويقطعون 
ــر الـــتـــواصـــل مــــع أســــرهــــم، ويــتــخــّلــون  ــ ــ أواصـ
نمط  ويــبــّدلــون  ــّيــــة،  األوروبــ عــن جنسّياتهم 
حــيــاتــهــم الـــغـــربـــي، وهــيــئــة لــبــاســهــم األولــــى، 
ليصبحوا من »رعايا الدولة اإلسامية« التي 
ال يـــرون حــرجــا فــي الـــدفـــاع عنها واالنــتــمــاء 
إليها، وتفجير الذات في سبيلها، ومهاجمة 
اآلخـــر تحت رايــتــهــا. والــســؤال املــركــزي: ملــاذا 
يلتحق هــؤالء الشباب األوروبــيــون بداعش؟ 
ــــوب الـــخـــطـــر والـــقـــتـــال  ــا غـــايـــاتـــهـــم مــــن ركــ ــ ومـ
إلــى جــانــب التنظيم فــي بــؤر الــتــوتــر؟ وملــاذا 
دامية،  إرهابية  بأعمال  القيام  على  يقدمون 
في دول االتحاد األوروبي التي نشأوا فيها، 

وترّبوا بن أحضان حضارتها؟
يــمــكــن مـــن مــنــظــور أنــثــروبــولــوجــي التمييز 
ــة، وأخــــــــرى مـــوضـــوعـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــاٍب ذاتـ ــ ــبـ ــ بــــن أسـ
االنضمام  يختارون  شبانا  مسلمن  تجعل 
إلــــى »داعـــــــش«، بــــدل االنــــخــــراط فـــي الــنــســيــج 

املجتمعي األوروبي.

األسباب الذاتية 
تــســاهــم ثــاثــة أســـبـــاب ذاتـــيـــة أســـاســـيـــة، في 
صناعة األنــا املتطّرفة لدى عدد من الشباب 
ــبــــاط فــي  فــــي أوروبــــــــــا، هــــي الـــشـــعـــور بــــاإلحــ
الفردانية، وعدم  عليه  تغلب  مــاّدي،  مجتمع 
الـــقـــدرة عــلــى االنــــدمــــاج، ومـــحـــدودّيـــة الــوعــي 
ــزاد الــفــكــري لـــدى أغــلــب الــشــبــاب  ــ الــّديــنــي والـ

الذين يستهويهم الجنوح إلى التطّرف.
السير  في  الناظر  يتبن  باإلحباط:  الشعور 
ــا املــنــتــمــن إلــى  ــ الــذاتــيــة ألغــلــب شــبــاب أوروبـ
ســنــة.  و35   20 بــــن  ــم  ــارهـ ــمـ أعـ  

ّ
أن ـــــش«  »داعـــ

ــّواًقـــا إلــى  وهـــي فــتــرة يــكــون فــيــهــا اإلنـــســـان تـ
تحقيق أْحــامــه، وإثــبــات وجـــوده، والتعبير 
الــفــضــاء االجــتــمــاعــي،  عــن شخصيته داخــــل 
ويصّعد ذلك الطموح عبر العمل أو النجاح 
ـــزواج وطــلــب االســتــقــرار  ــ الــعــلــمــي، أو عــبــر الـ
ــــري. لــكــن هـــذه األحــــام أصــبــحــت قريبة  األسـ
بالنسبة  اإلمكان،  إلى  أكثر منها  املحال  إلى 
إلى الشباب العربي املسلم املقيم في أوروبا. 
وواقعا  هشا  نفسيا  وضعا  يعاني  فأغلبهم 
ــتـــدهـــورًا، فــمــنــهــم مـــن لـــم تــســمــح له  ــا مـ ــ ــاّدًي مــ
الظروف بإكمال مشواره الّدراسي، ومنهم من 
بعمل  الظفر  في  العلمّية  شهادته  تنفعه  لم 
الــعــربــي أو بشرته  قـــار، وذلـــك بسبب اســمــه 
السمراء، أو بسبب تراجع نسبة التشغيل في 
أوروبا. ومن ثّم، يولد العجز عن إثبات الذات 
مهنّيا واجــتــمــاعــيــا، يــوّلــد حــالــة مــن الــعــزلــة، 
وشــعــورًا بــالــّدونــيــة، تــجــاه اآلخـــر. وتتضافر 
عـــوامـــل الــبــطــالــة واإلحــــســــاس بــالــتــهــمــيــش، 
والـــشـــعـــور بــالــفــشــل فـــي تــحــقــيــق الــكــيــان في 
بالضياع  تشعر  مـــهـــزوزة،  شخصية  إنــتــاج 
والّامعنى، وتبحث لها عن دور للظهور من 
نــاحــيــة، ولــانــتــقــام مــن الــفــضــاء االجــتــمــاعــي 
ــّمـــش لـــأنـــا مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى. فــيــكــون  ــهـ املـ
االنتماء إلى »داعش« من أشكال الثأر للذات 
املغّيبة، ومحاولة لتنفيس املكبوت، وتحقيق 
شيء من األحام التي صادرها املجتمع )من 
قبيل البطولة املوهومة، الحصول على راتب، 
الفاعلّية  الخافة وادعـــاء  إلــى دولــة  االنتماء 

تحت رايتها(.
ــة االنــتــمــاء وصــعــوبــة االنــــدمــــاج: يعاني  أزمــ
شــبــاب الــجــالــّيــات اإلســامــيــة املــهــاجــرة إلــى 
أوروبــــــا مـــن حــالــة انـــفـــصـــام، تــعــّطــل انــدمــاج 
أغــلــبــهــم فـــي الــــــّدورة املــجــتــمــعــّيــة األوروبـــيـــة، 
نــمــط  ــنــــاعــــة  قــ عـــــن  ــيـــهـــم  ــّنـ ــبـ تـ وتـــــحـــــول دون 
الـــحـــيـــاة عــلــى الــطــريــقــة األوروبـــــيـــــة، فــأغــلــب 
الـــشـــبـــاب املـــســـلـــم يــتــلــقــى تـــعـــالـــيـــم االنـــتـــمـــاء 
إلــــى فـــضـــاء عـــروبـــي، وهـــوّيـــة إســامــيــة ذات 
ــّددة، ونـــظـــام ســلــوكــي مــخــصــوص،  قــيــم مــــحــ
الــذي  الـــوالء للوطن األّم  فــُيــرّبــى هـــؤالء على 
انــتــمــى إلــيــه أجـــداُدهـــم، ويــتــبــّنــون مــن الــّديــن 
ُجّلهم  ويتعامل  املــحــافــظ،  الشعائري،  بعده 
براغماتية،  باعتبارها  الغربية،  البيئة  مــع 
ــا  اســتــفــادت مــن جــهــود آبــائــهــم لــبــنــاء أوروبــ
املعاصرة، ولم تتكّفل برعاية الشباب العربي 
والتهميش  البطالة  يعاني   

ّ
ظــل الــذي  املسلم 

إلى  ُينظر في ال شعور بعضهم  عقودًا. كما 
الغْرب عموما، وأوروبا خصوصا، باعتبارها 
قّوة استعمارية غازية، استولت على البلدان 
الــدهــر.  مــن  ثــرواتــهــا حينا  العربية، وسلبت 
ــؤالء الــشــبــاب دور أوروبـــــا في  ويــتــنــاســى هــ
احــتــضــانــهــم، وتــدريــســهــم، وتــأمــن الــســامــة 

لهم داخل مجتمعات تعّددية مفتوحة.
اد الفكري: تنتج 

ّ
محدودّية الوعي الّديني والز

حــالــة الــنــقــص املــعــرفــي قـــصـــورًا إدراكـــيـــا في 
تقويم الواقع، وفهم األنا واآلخر. وتؤّدي إلى 

فهم مبتور ملا هو كائن وملا ينبغي أن يكون. 
لتنظيم  املشايع  أوروبـــا  شباب   

ّ
أن والظاهر 

داعش يعاني من نقٍص معرفي مزدوج، فهم 
الغربّية،  الحداثّية  الثقافة  مــن  يتشّبعوا  لــم 
اإلسامية  الّديانة  تعاليم  في  يتعّمقوا  ولــم 
فـــي آن. فــهــم لـــم يـــتـــشـــّربـــوا مـــن مــعــن ثــقــافــة 
األنــــــوار وحـــقـــوق اإلنـــســـان فـــي أوروبـــــــا، ولــم 
واملجادلة  واملساملة  التسامح،  قيمة  يــدركــوا 
بــالــتــي هـــي أحــســن فـــي اإلســـــام، حــّتــى أنــهــم 
ــّديـــن فـــي آيــــات الــقــتــال، وإعـــان  يــخــتــزلــون الـ
الــجــهــاد، ُمعرضن عن  إلــى  الــحــرب، والنفير 
ــراءة أســبــاب الــنــزول، وعــن اإلحــاطــة بآيات  قـ
امُلـــايـــنـــة، ووجـــــوب الــتــعــايــش مـــع اآلخــــر في 
الخطاب اإلســامــي املــؤّســس )قــرآنــا وســّنــة(. 
ومــرّد ذلك أن تلك الفئة من الشباب مأخوذة 
بخطاب ماضوي/ انفعالي، صادر عن بعض 
الّدعاة املتشّددين الذين يّدعون الوالء للّسلف 
وإحياء الّسنة، ويجدون لهم منابر للتعبير 
في أوروبا نفسها، ولهم حضور الفت للنظر 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وعــبــر 
ــــام املـــشـــرقـــّيـــة، ويــغــتــنــم أولــئــك  ــائـــل اإلعــ وسـ
ــي، والــقــصــور  ــ ــّروحـ ــ ــراغ الـ ــفــ الــــّدعــــاة حـــالـــة الــ
الـــفـــكـــري لــــدى شـــبـــاب أوروبــــــــا، لــيــوّجــهــوهــم 
الحجاج  التطّرف، ويعّلموهم أسباب  وجهة 
عـــلـــى صـــّحـــة عـــقـــائـــدهـــم املـــغـــالـــيـــِة. فــيــصــبــح 
التكفير بدل التفكير أولوّيًة، ويغدو التنافر 
ــّديــــن من  بــــدل الـــتـــواصـــل غـــايـــة، ويـــتـــحـــّول الــ
جسر للتعارف إلى سيف مسّلط على رقاب 
تقسيم  ويــتــّم  املــغــالــيــة.  للجماعة  املــخــالــفــن 
ــّنــــاس إلــى  ــدّنــــس، والــ ــقـــّدس ومــ ــكـــان إلــــى مـ املـ
مؤمنن وكّفار، ودار حْرب ودار سلم وفق ما 
 ترويج هذا 

ّ
تراه »الفرقة الناجية«. ومعلوم أن

التشويش  إلــى  يــؤّدي  للّدين  املبتور  املفهوم 
عــلــى اإلســـــــام، وإلـــــى إنـــتـــاج »مـــتـــدّيـــنـــن« ال 
الغير،  مع  املشترك  العيش  بقاعدة  يؤمنون 
 تمام الحقيقة في إعان البيعة 

ّ
ويعتقدون أن

لداعش.

 األسباب الموضوعيّة
ــدفـــع شــبــابــا  ــتـــي تـ ــة الـ ــّيـ األســــبــــاب املـــوضـــوعـ
مـــســـلـــمـــن فـــــي أوروبـــــــــــا إلــــــى ركــــــــوب مـــوجـــة 

 أهّمها طبيعة سياسات 
ّ

التطّرف عديدة. لعل
ــا، وتنامي ظاهرة  أصــحــاب الــقــرار فــي أوروبـ
اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا واملـــمـــارســـات الــعــنــصــرّيــة، 

وديماغوجيا داعش.
أغلب  ينحدر  الــجــائــرة:  األوربــيــة  الّسياسات 
الـــشـــبـــاب األوربـــــــي املــنــتــمــي إلــــى داعـــــش من 
ــاء فـــقـــيـــرة، محيطة  ــيــ ضـــواحـــي طــرفــيــة وأحــ
باملدن األوروبية الكبرى )باريس، بروكسيل، 
برلن...( وينتمون إلى أسر محدودة الدخل، 
ــنــــاطــــق نـــْســـبـــة الـــبـــطـــالـــة،  ــفــــع بـــتـــلـــك املــ وتــــرتــ
ــعــــّدالت الــجــريــمــة، واالنـــقـــطـــاع املـــدرســـي،  ومــ
الجهات حّظها من املخّططات  وال تجد تلك 
التنموية ملعظم الّدول األوروبّية، وتعاني من 
الثقافّية  والنوادي  األساسّية،  املرافق  نقص 
والــتــرفــيــهــّيــة، ومـــراكـــز املــرافــقــة االجــتــمــاعــيــة 
إليها أصحاب  يلتفت  وال  املهني،  والتكوين 
القرار السياسي، في الغالب، إاّل في املناسبات 
ال  ــة،  وردّيـ وعــودًا  لهم  فيقّدمون  االنتخابية. 
تلقى طريقها إلى التنفيذ الحقا. وهو ما وّلد 
حــالــة مــن اإلحــســاس بــاإلحــبــاط والتهميش 
فــي تلك األوســـاط، ووّلـــد شــعــورًا بعدم الثقة 
الــّدولــة، تحّول على التدريج إلى كراهّيٍة  في 
وال  التمثيلية.  ومؤّسساتها  السلطة  لرموز 
ــاء الــفــقــيــرة حــرجــا  ــيـ يــجــد أغــلــب شــبــاب األحـ
ببضائع  واملتاجرة  عابرة،  مهن  امتهان  في 
مـــمـــنـــوعـــة، وأخــــــــرى مـــهـــّربـــة تـــأمـــيـــنـــا لــقــوتــه 
اليومي، في ظل غياب مواطن شغل قاّرة في 
الهّشة  الحالة  تلك  أن  ومعلوم  األحــيــاء.  تلك 
تــغــري الــّشــبــاب بــالــتــوّجــه ِقــبــلــة داعــــش. كما 
إلــى تطبيق سياسات  أن ميل دول أوروبــّيــة 
علمانّية راديكالّية، تستهدف التضييق على 
السلوك الّديني للمسلمن )األذان، الحجاب، 
النقاب، ...( وتشريعها التهّكم من مقّدساتهم 
)الــقــرآن، الــرســول، مــّكــة...( ُيثير حفيظة عدد 
مـــن الـــشـــبـــاب، ويــدفــعــهــم إلــــى تــبــّنــي مــواقــف 
متطّرفة من أوروبــا. يضاف إلى ذلك استياء 
الشباب من الّسياسات الخارجّية األوروبّية، 
من  املستبّدين  بمهادنة  تعّلق  ما  خصوصا 
الحّكام العرب، وعدم الجدّية في التوّصل إلى 
حل عادل للقضّية الفلسطينّية. وهو ما يزيد 
من تعميق أزمة ثقتهم في األنظمة الحاكمة 
في الــّدول األوروبــّيــة، وينشئ عندهم نزوعا 
الّدولة بإقصاء مضاّد  نحو مواجهة إقصاء 

يجّسده التوّجه نحو داعش .
تـــنـــامـــي ظــــاهــــرة اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا وصـــعـــود 
الـــيـــمـــن املــــتــــطــــّرف: مــــا شـــهـــدتـــه أوروبــــــــا مــن 
هــجــمــات إرهـــابـــّيـــة أقــــدم عــلــيــهــا مــتــشــّددون 
فــي مــدريــد وبــاريــس ولــنــدن جعل الجاليات 
الــذي  املتطّرف  اليمن  مرمى  فــي  اإلسامية 
ــة ســيــاســيــا،  ــيـ ــّدامـ اســتــثــمــر تــلــك األحـــــــداث الـ
ووظفها لتحسن ُحظوظه في االستحقاقات 
املسلمن  اســتــعــداء  على  مــرّكــزا  االنتخابية، 
األوروبــــــيــــــن وتـــــرويـــــج خــــطــــاب عـــنـــصـــري/ 
الثقافّية  عرقي متعّصب، يتناقض والهوّية 
التعّددية ألوروبا. ويساهم في تأليب الناس 
ــا يـــزيـــد شــعــورهــم  عـــلـــى املـــســـلـــمـــن، وهـــــو مــ
من  مــواطــنــون  بأّنهم  وإحساسهم  بالعزلة، 

ــة ثــانــيــة، ويــتــجــّلــى ذلـــك خــصــوصــا من  درجــ
خــــال مـــا يــعــانــيــه بــعــض شـــبـــاب املــســلــمــن 
مــن فـــرز عــلــى أســــاس الــهــوّيــة عــنــد الــتــرّشــح 
ملــمــارســة مــهــنــة مـــا، فــلــون الــبــشــرة، واالســـم 
أضحت  الحجاب  وارتـــداء  العربية،  واللكنة 
العمل في  قــد تحول دون  التي  العوامل  مــن 
مؤّسسة ما. كما قد تكون سببا في تعريض 
الشاب إلى املساءلة واملراقبة األمنّية، واملنع 
من الّدراسة في املؤّسسات التعليمية. ال بل 
إن سياسين ال يتوّرعون عن السخرية من 
ومقّدساتهم،  ومعتقداتهم  املسلمن،  لباس 
ــم إحـــســـاســـا  ــهـ ــفـــوسـ ــو مـــــا يــــــــورث فـــــي نـ ــ ــ وهـ
بالُغنب  وشعورا  الحسرة،  تخالطه  بالضيم 
تمازجه النقمة على أنظمٍة علمانّية، تمارس 
الّديمقراطّية االنتقائية، وتتدّخل في الحياة 
ــــي مــقــّدمــتــهــا حـــرّيـــة  ــراد، وفـ ــ ــــأفـ الـــخـــاّصـــة لـ
الــلــبــاس. كما أن انــتــشــار الــخــطــاب اإلعــامــي 
ــكـــري الـــقـــائـــم عــلــى شــيــطــنــة املــســلــمــن،  ــفـ والـ
ــة، وتـــصـــويـــر  ــ ــّي ــعــ ــتــــبــــارهــــم كـــائـــنـــات رجــ واعــ
ــا، يــؤّدي،  ــ اإلســـام خطرًا داهــمــا يــهــّدد أوروّب
ال مــحــالــة، إلـــى تعميق الـــهـــّوة بــن الــشــبــاب 
التي  الغربّية  املسلم واملجتمعات  األوروبــي 
ينتمي إليها. ويساهم في صعود التطّرف، 
بعض  ويدفع  بالكراهّية،  الشعور  وتأجيج 
ــات إلـــى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــبــــاب إلــــــى االنــــــغــــــاق، وااللـ الــــشــ
»داعش« بحثا عن حاضنة اجتماعية بديلة. 
ــــش: فــــي ظــــل مــــا يــعــانــيــه  ــ ديـــمـــاغـــوجـــيـــا داعـ
بعض شباب أوروبا من خصاصة، وبطالة 
ــتــــزاز نــفــســي، وتــقــصــيــر  ــــي واهــ وفـــــراغ روحـ
ــة، يــمــتــّد  ــاطــ مـــن الـــدولـــة فـــي الـــرعـــايـــة واإلحــ
ــاول أن يــمــأ  ــحــ خـــطـــاب »داعـــــــــش« الــــــذي يــ
الفراغ الحاصل بترويج شعارات فضفاضة 
ــة الـــخـــافـــة هي  ــ ــ  »دول

ّ
ــدة، مـــن قــبــيــل أن واعـــــ

سفينة الخاص وسبيل النجاة في الدنيا 
 االلــتــحــاق 

ّ
واآلخــــــــرة«، مــوهــمــا الــشــبــاب أن

بــمــعــســكــرات »داعـــــــش« انـــتـــصـــار لـــإســـام، 
وإعاء لراية التوحيد وتمكن »لدولة الله«، 
الله،  التفجير تضحية في سبيل  ومصّورا 
التنظيم نفسه  ومعراجا إلى الجّنة. ويقّدم 
وصـــّيـــا عــلــى اإلســـــام، ونــاطــقــا بــاســم الــلــه، 
وخصومه  عميم،  خير  فــي  أتــبــاعــه  معتبرا 
عن  التْعبير  فــي  ويّعتمد  مقيم.  فــي ضــال 
ذلك خطابا بيانيا بليغا، وتصويرًا معّبرًا، 
 
ّ
ويـــهـــز اآلذان،  يـــشـــّنـــف  ــــا  إنــــشــــادّي وإيـــقـــاعـــا 

الــقــلــوب، مــوّظــفــا الــتــقــنــيــات الــرقــمــّيــة عالية 
الجودة في التعريف برموزه، ومذهبه، وفي 
ــراد إحـــداث  ــ تــرويــج مــعــاركــه ومــذابــحــه. واملـ
وإبهار  واألبــصــار،  العقول  التأثير وخطف 
تعويًضا  فيه  فيرى  التنظيم،  بقّوة  املتلّقي 
لعجزه، وثــأرًا لضعفه، فيندفع نتيجة ذلك 
بــعــض شــبــاب أوروبــــا وغــيــرهــم إلـــى رحــاب 
ــــش«، بــحــثــا عــن بــطــولــة وهــمــّيــة، وعــن  »داعــ
ظهور ظرفي، وعن احتفاٍل بالذات، ولو عبر 

تقويض اآلخر والفتك به.

أهداف 
يـــتـــقـــّصـــد املـــنـــتـــمـــي إلــــــى »داعــــــــــش« تــحــقــيــق 
ـــداف، منها مــا هــو مــعــلــن، ومــنــهــا ما  ــّدة أهـ عـ
هــو مــضــمــر، فــفــي الــظــاهــر، يـــروم املــبــهــورون 
ــا/  ــ )أوروبـ الــكــفــر  دار  مــن  الــّرحــيــل  بالتنظيم 
ــان )الـــدولـــة  ــمــ ــا( إلــــى دار اإليــ ــمـــوًمـ الـــغـــرب عـ
اإلسامّية( التي يعتبرونها أرض الشريعة، 
و»دولة الله« التي يتسّنى لهم فيها ممارسة 
با  السلفّية  وطقوسهم  الّدينية  شعائرهم 
حسيب وال رقيب، وبقاء تلك الدولة وضمان 
لها،  التمكن  على  العمل  يقتضي  امــتــدادهــا 
والـــّدفـــاع عــن حــيــاضــهــا، والــســعــي إلـــى إعــاء 
شوكتها باعتبارها دولة الخافة اإلسامّية 
من منظورهم، والــوالء لها واجــب، والجهاد 
ــقـــّدس. ولــكــي يكتسب  فـــي ســبــيــلــهــا فــــرض مـ
ــر مـــشـــروعـــّيـــًة، يـــتـــم تــلــبــيــســه فــي  ــ ــال اآلخــ ــتـ قـ
ــيــــن  ــّور املــلــتــحــقــن بــــداعــــش مــــن األوربــ تــــصــ
وغــيــرهــم بــأهــداف إنــســانــّيــة، وأخــــرى دينّية 
طائفّية، من قبيل القول إن النفير إلى الجهاد 
ــه االنــــحــــيــــاز إلـــــى املــســتــضــعــفــن فــي  ُيـــــــراد بــ
األرض، ومواجهة الطاغوت )الحاكم املستبد 
الله(، واالنتصار إلى  والخارجن عن حدود 

أهل السّنة في مواجهة املّد الشيعي.
لــكــن هــــذه األهــــــداف الـــظـــاهـــرة تــخــفــي نــزوعــا 
باطنيا إلى الظهور، وشوقا إلى لعب دور في 
العالم، فاملنتمي إلى »داعش« يريد التعويض 
التي شهدها في  الــفــراغ والضياع  عن حالة 
مجتمعاٍت أوروبّيٍة مسكونة بهاجس املادّية 
عالٍم جديٍد،  إلى  االنتقال  والفردانّية. ويريد 
يعطي لذاته أهمّية وهمّية، فيتقّمص صورة 
الفارس املغوار، والجهادي الشرس، ويصبح 
ــذا مـــصـــيـــرُه، مــرتــبــطــا بـــوجـــود  ــ وجــــــــوده، وكــ
الجماعة واستمرارها، ويقترن، في أذهانهم، 
االنتماء إلى »داعش« بامتاك عناصر القّوة 
من مال وساح وشهرة، تعّوضهم ضعفهم، 
في  ــاّدي  واملــ االجتماعي  وضعهم  وهشاشة 
غـــيـــتـــوهـــات أوروّبــــــــــا، وتــجــعــلــهــم أشــخــاصــا 
ثــّمــة، فــإن اإلحــســاس  مهّمن/ خطرين. ومــن 
بــالــنــقــص، والــشــوق إلـــى ســـّد الــنــقــص، يبقى 
املـــحـــّرك األســـاســـي، والـــهـــدف الــرئــيــســي غير 
ــــي ولــــــع الــــجــــهــــاديــــن األوروبـــــيـــــن  املـــعـــلـــن فـ

بدوغما »داعش«.
)كاتب وباحث تونسي(

ضعف القدرة على االندماج والفراغ الروحي وأزمة االنتماء

شباب من أوروبا في »داعش«  
األسباب والدوافع

تساهم ثالثة أسباب 
ذاتية، في صناعة 

األنا المتطّرفة لدى 
شباب في أوروبا، 

الشعور باإلحباط في 
مجتمع ماّدي تغلب 

عليه الفردانية، وعدم 
القدرة على االندماج، 

ومحدوديّة الوعي 
الّديني

لعل أهم األسباب 
الموضوعيّة التي 

تدفع شبابًا مسلمين 
في أوروبا إلى ركوب 

موجة التطّرف طبيعة 
سياسات أصحاب القرار 

في أوروبا، وتنامي 
ظاهرة اإلسالموفوبيا 

والممارسات العنصريّة، 
وديماغوجيا داعش

تتعّدد األســباب الموضوعية والذاتية النتساب شباب مسلمين في أوروبا إلى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، ما صار ظاهرة 
منظورة، تحتاج إلى درس سوسيولوجي معمق. يقدم الباحث أنور الجمعاوي محاولة تحليلية في ذلك في مطالعته التالية

)Getty( عنصر من »داعش« في موقع عسكري في الرّقة

القصور الذاتي لدى بعض الشباب في إدراك أهميّة التعايش مع اآلخر، 
والقبول بثقافة االختالف واالنفتاح على الغير، تجعلهم ينظرون إلى 
المطلقة والصفاء  الحقيقة  نبع  العربيّة اإلسالميّة  الثقافية  أصولهم 
بْدعة، وزيفًا  باعتباره  الغربي  الحضاري  المنجز  األصيل، ويتعاملون مع 
في  الجاهزة  اإلقصائية  األحكام  تلك  وتتحول  منه.  فائدة  ال  حداثيًّا 
أذهان بعض الشباب على التدريج إلى أحكام عقدية غير قابلة للنقاش، 
إلى  وتدفعهم  المفتوح،  ــي  األوروب االجتماع  من  نفورهم  ُتؤّمن 

االنتماء إلى مجتمع إقصائي، مغلق، ُتنّظر له دولة داعش.

قصور ذاتي
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الصحافة المصرية.. عصر الظالم هنا
القاهرة ــ نادين ثابت 

تمــر األيــام والســنون علــى انتفاضــة الشــعب 
املصــري فــي الخامس والعشــرين من يناير/

لثــورة  أفضــت  التــي   ،2011 الثانــي  كانــون 
شــارك فيهــا جميع أطيــاف املجتمع، والتحم 
معها الصحافيون، يهتفون جميعا »عيش.. 
حريــة.. عدالــة اجتماعيــة«. كان الصحافيــون 
ويتابعــون  يرصدونهــا  منهــا؛  القلــب  فــي 
بوصلتهــا ومــا آلــت إليــه األحــداث املتاحقة، 
ويســطرون تاريخهــا بأقامهم وكاميراتهم؛ 
وجريــح  قتيــل  مــن  منهــم  ســقط  مهمــا 
ومعتقــل. شــتان مــا بــن الوضــع حالًيا وبن 
األيــام الخوالــي إبــان الثــورة. فعهــد الرئيــس 
املخلوع، حســني مبارك، شــهد أحكام حبس 
صحافيــن عــدة، أبرزهــا كان الحكــم الصادر 
ضد رئيس تحرير جريدة الدســتور ســابقا، 
إبراهيــم عيســى، وثاثة آخريــن، في القضية 
الرئيــس« عــام  بـــ »صحــة  املعروفــة إعامًيــا 
قضــت  قــد  مصريــة  محكمــة  وكانــت   .2007
علــى  الشــغل  مــع  واحــدة  ســنة  بالســجن 
رؤســاء تحريــر أربع صحــف بتهمة التطاول 
علــى الرئيــس حســني مبــارك ونجلــه جمــال، 
وهــم إبراهيــم عيســى وعــادل حمــودة ووائــل 
وبعدهــا  قنديــل.  وعبدالحليــم  اإلبراشــي 
بدفــع  األربعــة  للمتهمــن  املحكمــة  ســمحت 
كفــاالت تبلــغ عشــرة آالف جنيــه لــكل منهــم 
قــرروا  لــو  فيمــا  حبســهم  تفــادي  أجــل  مــن 

استئناف األحكام الصادرة بحقهم.
واســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، حتــى 
فــي  فــي مصــر  مدنــي  رئيــس  أول  انتخــاب 
مرســي،  محمــد  أصــدر  إذ  الثــورة؛  عقــب 
بقانــون  مرســوما   2012 أغســطس/آب  فــي 
بإلغــاء  التشــريعية  صاحياتــه  بموجــب 
ــدم 

ُ
ق للصحافيــن،  االحتياطــي  الحبــس 

عاجــا للقــرار القضائــي بحبــس الصحافي 
جريــدة  تحريــر  رئيــس  عفيفــي،  إســام 
الدستور املستقلة، احتياطيا قيد املحاكمة.
ونــص املرســوم علــى أن تكــون املــادة 41 مــن 
قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كاآلتي: 
»إلغــاء الحبــس االحتياطــي للجرائــم التــي 
ترتكبها الصحف« فقط، وحذف االســتثناء 
الــذي كان منصوصــا عليــه في املــادة ذاتها، 
الصحافيــن  حبــس  يجيــز  كان  والــذي 
احتياطيــا، إذا وجهــت إليهــم املحكمــة تهمة 
إهانــة رئيس الجمهورية املنصوص عليها 

في املادة 179 من قانون العقوبات.
االنقــاب  عقــب  مرغمــا،  مرســي  رحــل 
يوليو/تمــوز  مــن  الثالــث  فــي  العســكري 
الصحافيــن  أوضــاع  وعــادت   ،2013 عــام 
فــي مصــر، أســوأ ممــا كانــت عليــه، بشــهادة 
بحريــة  فقــط  مختصــة  دوليــة،  منظمــات 
مــارس/آذار  وفــي  والتعبيــر.  الصحافــة 
منظمــة  عــن  صــادر  تقريــر  أشــار  املاضــي، 
»أوضــاع  أن  إلــى  حــدود،  بــا  مراســلون 
الصحافيــن فــي مصــر، غيــر مقبولــة«، وأنه 
تم تصنيف مصر في املركز 158 من إجمالي 
فــي مؤشــر حريــة  العالــم،  180 دولــة حــول 
ســنوًيا،  املنظمــة  تصــدره  الــذي  الصحافــة 
وأن مصر هي واحدة من أكبر الســجون في 
العالم بالنســبة للصحافين، وأن املدافعن 
فــي  والصحافيــن  اإلنســان  حقــوق  عــن 
مصــر يتعرضــون باســتمرار إلــى الترهيــب 

والرقابة وموجات من االعتقاالت.
الســجون  فــي  الصحافيــن  عــدد  ويعتبــر 
املصريــة هــو األعلــى على اإلطــاق منذ العام 
الدوليــة  »اللجنــة  لـــ  تقريــر  بحســب   ،1990
لحماية الصحافين«. وفي ديســمبر/كانون 
األول من العام املاضي، أصدرت لجنة حماية 
الصحافــة  لوضــع  مؤشــرها  الصحافيــن، 
إلــى أن  فــي العالــم لعــام 2015، أشــارت فيــه 
مصــر تحتــل املركز الثانــي عاملًيا، باعتقالها 
عــام  صحافًيــا  بـــ12  ُمقارنــة  صحافًيــا،   23
أي  فيــه  ُيســجن  لــم  الــذي  الوقــت  فــي   ،2014
صحافــي فــي مصر خال عام 2012، بحســب 
اللجنــة، التــي لفتــت إلــى أن الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي يواصل استخدام حجة 
أمــا  املعارضــة.  قمــع  بغيــة  القومــي،  األمــن 
فقــد  األميركيــة،  هــاوس«  »فريــدوم  منظمــة 

حــر«  »غيــر  تصنيــف  تحــت  مصــر  وضعــت 
مــن  لعــام 2016، بحصولهــا علــى 27 نقطــة 
100، في وضع »الحرية«، فيما حصلت على 
77 نقطة من 100، في وضع »حرية اإلعام«.

تل 11 صحافًيا خال 40 شهًرا، وتحديًدا 
ُ
وق

منــذ 28 يناير/كانــون الثانــي 2011، حتــى 
28 مــارس/آذار 2014، بعضهــم محترفــون، 
العربيــة  الشــبكة  وبعضهــم هــواة، بحســب 
نهايــات  وفــي  اإلنســان.  حقــوق  ملعلومــات 
أغسطس/آب 2014، أصدرت الشبكة تقريرا 

أكدت فيه أن اإلفات من العقاب، ليس ظاهرة 
جديدة في مصر، بل قديمة، يمكن إرجاعها 
للثمانينيــات من القرن املاضي، حيث بدأت 
تلــك الظاهــرة فــي التصاعــد واالنتشــار، ثــم 
لــم تتوقــف أو تتراجــع فــي مصــر. وكان أول 
األهــرام،  بمؤسســة  الصحافــي  الضحايــا، 
أحمــد محمــود، الــذي قتــل يــوم 28 ينايــر/

كانون الثاني 2011 برصاصة قناص أثناء 
قيامه بتصوير حشود املحتجن من شرفة 
بيته القريب من ميدان التحرير ومقر وزارة 

الداخليــة. وكان آخرهــم الصحافيــة، ميــادة 
أشرف، التي قتلت في 28 مارس/آذار 2014، 
فــي االشــتباكات التــي دارت بن قوات األمن 
بشــرق  املســلمن،  اإلخــوان  مــن  وعناصــر 

القاهرة، تحديدًا في منطقة عن شمس.
فــي  املعتقلــن  الصحافيــن  قائمــة  عــن  أمــا 
السجون املصرية، فقد تعددت اإلحصاءات، 
والنتيجــة واحــدة: الســجون املصريــة تعــّج 
ومــن  املعتقلــن.  الصحافيــن  بعشــرات 
لتاريــخ  يرجــع  التفــاوت،  هــذا  أن  املرجــح 
رصــد املعتقلــن، أو االختــاف علــى تعريــف 
يعتبــر  مــن  فهنــاك  واإلعامــي،  الصحافــي 
أن الصحافــي هــو عضــو نقابة الصحافين 
أو العامــل فــي مؤسســة صحافيــة، وكذلــك 
مــن  كل  أن  آخــرون  يعتبــر  فيمــا  اإلعامــي، 
يعمل في أية مؤسسة صحافية أو إعامية، 
أو يعمــل بشــكل حــر، يمكــن إدراجــه تحــت 

مسمى صحافي أو إعامي.
ولتافــي تضــارب اإلحصائيــات حــول عــدد 
لجنــة  وضعــت  املحبوســن،  الصحافيــن 
املصريــة،  الصحافيــن  بنقابــة  الحريــات 
بالتعــاون مــع عــدد مــن منظمــات املجتمــع 
املدنــي الشــريكة لهــا، قواعــد لحصــر أســماء 
الصحافيــن املحبوســن، وتــم االتفــاق على 
أن يتــم رصــد قضايــا جميــع أعضــاء نقابــة 
توضيــح  مــع  املحبوســن  الصحافيــن 
القضايــا،  فــي  املوجهــة  االتهامــات  طبيعــة 
ممارســي  قضايــا  الرصــد،  يشــمل  أن  علــى 
مهنة الصحافة من غير النقابين من خال 
مجموعة من املعايير هي اعتراف مؤسســة 
وضــع  تــم  كمــا  معهــا.  بعملــه  الصحافــي 
معيــار آخــر وهــو طبيعــة عمــل الصحافــي 
باعتبــار أن كل مــن يمــارس عمــا إداريــا في 

وسيلة إعامية ليس صحافيا.
وبحســب توثيــق اللجنــة، يقبــع أكثــر مــن 28 
قضايــا  فــي  الحبــس  فــي  نقابيــا  صحافًيــا 
مــن  صحافًيــا   20 مــن  يقــرب  ومــا  متنوعــة، 
وقضايــا  اتهامــات  يواجهــون  املعتقلــن، 
تتعلق باملهنة، بخاف صدور أحكام غيابية 
صحافيــن  ســبعة  علــى  بالحبــس  وأوليــة 
تمــت  فإنــه  ذاتــه،  التقريــر  آخريــن. وبحســب 
إحالــة ثمانيــة صحافيــن ملحكمــة الجنايات 
بســبب ممارســتهم لعملهــم، بســبب باغــات 

قال، أحمد الزند.
ُ
من وزير العدل امل

فيمــا يشــير املرصــد العربــي لحريــة اإلعــام، 
إبريــل/ فــي  صــادر  لــه  حديــث  تقريــر  فــي 

ســجناء   4 انضمــام  إلــى  املاضــي،  نيســان 
جــدد لقائمــة طويلــة للصحافيــن املعتقلــن، 
صحافًيــا   90 مــن  عددهــم  تراجــع  بعدمــا 
املاضــي، وهــم:  مــارس/آذار  إلــى 87 بنهايــة 
الــذي  ناجــي  أحمــد  والروائــي  الصحافــي 
يقضــي عقوبــة الحبــس لعــام بســبب نشــره 
 مــن روايتــه فــي جريــدة أخبــار األدب، 

ً
فصــا

وكانــت تهمتــه خدش الحياء العام. وصبري 
أنــور الصحافــي بجريــدة البديــل، املحبــوس 
منذ 18 فبراير/شــباط املاضي، بعد مداهمة 
منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والصحافي 
معــاذ مصطفــى القنــاوي املتهــم فــي الجنحة 
3126 لســنة 2016، وهــو متهــم بالعمــل مــع 
شــبكة رصــد، والصحافــي عمــار عبــد املجيد 
عليــه  قبــض  والــذي  الحــدث  موقــع  مصــور 
ينايــر/  25 يــوم  ملظاهــرات  تغطيتــه  أثنــاء 

يــوم 20  الثانــي وتــم تمديــد حبســه  كانــون 
مارس/آذار 2016، كما أن القبض على املدير 
عبــد  أحمــد  العربيــة  مصــر  ملوقــع  اإلداري 
الجواد، تم عقب مداهمة مقر املوقع وإخائه 
مــن الصحافين وتفتيش أجهزة الحاســوب 
املوجــودة بــه. وخال األيام القليلة املاضية، 
اقتحمــت قــوات األمــن املصريــة، مقــر نقابــة 
الصحافيــن املصريــن، وألقت القبض على 
تحريــر  رئيــس  بــدر،  عمــرو  الصحافيــن، 
بوابــة ينايــر، ومحمــود الســقا، الصحافــي 
حالًيــا  محبوســان  وهمــا  البوابــة،  بنفــس 
بتهــم منهــا نشــر أخبــار كاذبــة والتحريض 
مواقفهمــا  خلفيــة  علــى  التظاهــر،  علــى 
الرافضــة لتنــازل مصــر عــن جزيرتــي تيــران 
بموجــب  الســعودية،  لصالــح  وصنافيــر 
اتفاقيــة ترســيم الحــدود املوقعــة بــن مصــر 

والسعودية في 8 إبريل/نيسان املاضي.

11 صحافيًا مصريًا 
قتلوا منذ الثورة 

المصرية وحتى عام 
2014

السيسي، وتحّولت من  مبارك ومحمد مرسي وعبدالفتاح  المصرية في عهود حسني  الصحافة  تبّدل حال 
المحاكمات على أخبار »صحة الرئيس« إلى إلغاء حبس الصحافيين، وصوًال إلى عصور الظالم والقمع اليوم

هدفت »الجزيــرة«، 
ُ
 جميــع األنظمــة املصريــة، اســت

ّ
فــي ظــل

وبرزت االنتهاكات بحق صحافيي الشــبكة بعد االنقالب. 
مباشــر  »الجزيــرة  قنــاة  مصــور  األمــن  قــوات  واعتقلــت 
مصــر«، محمــد بــدر، أثنــاء تغطيته اعتداء قــوات األمن على 
مظاهرة رافضة لالنقالب في 15 يوليو 2013، ووجهت له 

تهمًا جنائية، لُيحكم ببراءته بعد سبعة أشهر.
وخــالل فــض اعتصــام رابعــة في أغســطس 2013 اعتقلت 
الشــرطة مراســل الجزيــرة، عبــد اللــه الشــامي، وفــي ينايــر 
2014 دخل الشامي في إضراب عن الطعام اعتراضًا على 
حبسه من دون محاكمة، واستمر 130 يوًما، حتى أصدر 

النائب العام قراًرا بإخالء سبيله في يونيو 2014.
املصريــة  الســلطات  اعتقلــت   ،2013 ديســمبر   29 وفــي 
ومحمــد  محمــد  باهــر  اإلنجليزيــة«  »الجزيــرة  صحافيــي 
تهــم  لهــم  ووجهــت  غريســتي،  بيتــر  واألســترالي  فهمــي 

دعــم جماعــة إرهابيــة، وتزييــف تســجيالت مصــورة تهدد 
األمــن القومــي، ليصدر حكم بســجن باهر عشــر ســنوات، 
وغريســتي وفهمــي ســبع ســنوات فــي 17 يونيــو 2014، 
باإلضافة إلى الســجن عشــر ســنوات غيابيا على موظفني 
آخريــن فــي شــبكة الجزيــرة مــن جنســيات مختلفــة. وفــي 
فبرايــر 2014 أصــدر السيســي قــراًرا باإلفــراج عــن بيتــر 
قــرارا  أصــدر  وفــي ســبتمبر 2015  غريســتي وترحيلــه، 
بالعفــو عــن مائــة معتقــل، بينهــم باهــر وفهمــي. وفــي 7 
مايــو 2016، أصــدر القضــاء املصــري حكمــًا بإعــدام ســتة 
متهمــني بتهمــة »التخابــر مع قطــر«، من بينهم 4 إعالميني: 
منتــج األفــالم الوثائقية أحمد علــي عبده عفيفي )معتقل(، 
املراســلة بشــبكة رصــد اإلعالميــة أســماء الخطيــب، ومعــد 
برامــج بقنــاة الجزيــرة، األردنــي عــالء عمــر محمد ســبالن، 

ورئيس قطاع األخبار األسبق في القناة، إبراهيم هالل.

استهداف »الجزيرة«

منوعات
الوزاريــة تغريد بالتغييــرات  الســعوديون  انشــغل   ■

الجديــدة والهيئــات الجديــدة التــي تــم تأسيســها، 
حيــث تــم نقاشــها مــن خــالل أكثــر مــن عشــرة 
وســوم ظهرت على »تويتر« ونشــر عليها مئات 
أبرزهــا وســم »#هيئــة_ التغريــدات، وكان  آالف 

الترفيــه«، حيــث أبــدى املغــردون تفاؤلهــم بالهيئة 
الجديدة، ومطالبني بفتح دور سينما.

ناشــطون ضحايــا مذبحــة  رثــا  فــي مصــر،   ■
»رابعة« في ذكرى مرور ألف يوم على ارتكابها، 
وأطلــق  للضحايــا.  وصــور  مرثيــات  فانتشــرت 
مغــردون وســمي »#رابعــة« و»#الف_يوم_علــى_

املذبحــة«. وكتــب تقادم الخطيــب: »من خاللها تم 
تأســيس قتــل اآلخــر املختلف سياســيا والقبول 

بذلك، وإيذانا بانتشار الفاشية«.

ناشــطون  أطلــق  الســوري،  الصعيــد  علــى   ■
وســم »#أنقذوا_معتقلي_ســجن_حماة«، تزامنا 
مــع األخبــار عــن اقتحــام قــوات النظــام الســوري 
الســجن املركــزي، معبريــن عــن تضامنهــم مــع 
تويتــر:  علــى  عســاف  أحمــد  وكتــب  الســجناء. 
»ال مــاء وال طعــام منــذ 5 أيــام ومحــاوالت عــدة 

القتحام سجن حماة املركزي«.

■ انتشــر وسم »#لو_البنت_هي_اللي_تخطبك« 
 عامليــًا، حيــث 

ً
ووصــل إلــى الئحــة األكثــر تــداوال

بطلــب  النســاء  قيــام  إمكانيــة  املغــردون  ناقــش 
 من العكس الشائع في الدول 

ً
الرجال للزواج، بدال

العربيــة. وكتــب محمــد: »مو مهم من يخطب من، 
املهم أن يحافظ على األمانة وأن تكون هي زوجة 

مخلصة«.

خالل االحتجاج على اقتحام نقابة الصحافيين األسبوع الماضي )العربي الجديد(
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إجــمــاعــا نــقــديــا بـــــ91% عــلــى مــوقــع »روتـــني 
العالم،  فــي  للنقاد  موقع  أشهر  تــومــاتــوز”، 
كما نال تقييما 8.5 من 10 من قبل الجمهور 
قائمة  فـــي  املـــركـــز 64   

َّ
عــلــى IMDB. واحـــتـــل

ألفضل  انتشارًا،  األكثر  الجماهيري  املوقع 
250 فيلما.

فــمــا هــي الـــفـــوارق الــتــي رجــحــت كــفــة »كــابــن 
أمــيــركــا: الــحــرب األهــلــيــة«، بــهــذا الشكل على 
ــدام أشـــهـــر اثـــنـــني مـــن األبـــطـــال الــخــارقــني  ــ صـ

وهما سوبر مان وباتمان.

العدو يأتي من الداخل
فيلم »الحرب األهلية« يبتدع صورة مختلفة 

للخصومة والــصــراع، لم تحدث في أي فيلم 
 من الداخل، 

ً
سابق، وهو أن يكون العدو فعال

عن  عوضا  الفيلم  فــي  الشريرة  والشخصّية 
امــتــالكــهــا منطقا إنــســانــيــا قــويــا، فــهــي كذلك 
ليست خارقة بأي شكل من األشكال. الشرير 
هـــو مــجــرد شــخــص ذكــــي قــــرر أن يــوقــع بني 
االنتقام،  بهدف  »أفينجرز«،  مجموعة  أفــراد 
كمتفرج.  مثلنا  النتيجة  يــشــاهــد  جــلــس  ثــم 
فــي املــقــابــل فـــإن »بــاتــمــان وســوبــرمــان«، كــان 
ــر«،  ــوثــ ــــو »لـــيـــكـــس لــ ــا الــــظــــاهــــري هـ عــــدوهــــمــ
الــذي يتصارعان معه هو  الفعلي  وعدوهما 
كــائــن هــالمــي وفــضــائــي وشــديــد الكرتونية 

محمد جابر

قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة صــــدر فيلم 
 Batman باتمان ضد سوبر مان
زاك  ــرج،  ــخــ ــمــ ــلــ لــ  v Superman
سنايدر، ومن إنتاج شركة »وارنر برازرز«، 
الــــتــــي حــــاولــــت اســـتـــغـــالل أشــــهــــر أبــطــالــهــا 
الخارقني في فيلم واحــد، مما جعله يحقق 
نجاحا متوقعا في شباك التذاكر، ولكن مع 
فتور كبير في آراء الجمهور والنقاد، حيث 
ــال تــقــيــيــمــات مــنــخــفــصــة، وعــــاب األغلبية  نـ
عليه ضعف مستواه الفني. بعد ذلك، وقبل 
 Captain America: فــيــلــم  ــدر  صـ فــقــط،  ــام  أيــ
»مـــارفـــيـــل«،  شـــركـــة  ــتـــاج  إنـ مـــن   ،Civil War
والــــــذي خــلــق مـــن خـــاللـــه صـــراعـــا آخــــر بني 
ــيــــركــــا« وفــــريــــق »الـــرجـــل  فـــريـــق »كــــابــــن أمــ
نجاحا  اآلن  الفيلم حتى  الــحــديــدي«. حقق 
الــتــذاكــر، وقــاربــت عائداته  كبيرًا فــي شباك 
الـ200 مليون دوالر في أسبوع واحد، ولكن 
النقدية  التقييمات  فــإن  إلــى ذلــك  باإلضافة 
والجماهيرية كانت مرتفعة جدًا، حيث نال 

سيقوم أحمد عز 
بتقديم مسلسل إذاعي 

يحمل اسم »تورا بورا«

نال فيلم الحرب 
األهلية تقييمًا 10/8.5 

من قبل الجمهور

ستحيي الفنانة األوزبكية، 
يولدز تورديفا، أمسية 

وفق تقليد »شاش«
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منوعات

بصورة جعلت الفيلم طفوليا، ويبدو الفيلم 
.
ً
عالقا في نقطة، قد تجاوزتها السينما فعال

استخدام الشخصيات المساعدة
كــبــيــر من  عـــدد  اســتــخــدام  الفيلمني  كــال  أراد 
ــة مـــن أجــــل الــتــمــهــيــد،  ــارقـ الــشــخــصــيــات الـــخـ
أيــضــا ألفــــالم قـــادمـــة لــتــلــك الــشــخــصــيــات في 
ــت الــــــذي اكـــتـــفـــى فــيــه  ــوقــ املـــســـتـــقـــبـــل. وفـــــي الــ
»باتمان وسوبرمان« بشخصية فاترة وغير 
مفهومة هي »ووندر وومان«، ومشهد واحد 
ســـريـــع لـــعـــدد آخــــر مـــن الــشــخــصــيــات، تــألــق 
ــاب ومــخــرجــو »الــحــرب األهــلــيــة« فــي منح 

َّ
ُكــت

كــل شخصية خــارقــة حــضــورًا على الشاشة، 
النملة،  الرجل  العنكبوت،  الرجل  فشاهدنا: 
بالك بانثر، جندي الشتاء، األرملة السوداء.. 
 لــكــابــن أمــيــركــا 

ً
ــــال وغـــيـــرهـــم، بـــاإلضـــافـــة أصـ

ــديــــدي، وكــــــان لـــكـــل شــخــصــيــة  ــحــ ــــل الــ ــــرجـ والـ
ــرة  لــحــظــتــهــا وحـــضـــورهـــا وبـــقـــاؤهـــا فـــي ذاكــ

املتفرج.

سلسلة متصلة
 الــشــركــة األســاســيــة 

َّ
ــإن ــ مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فـ

في إنتاج أفــالم األبطال الخارقني، أي شركة 
»مارفل«، ومنذ بداية إنتاجاتها السينمائية 

الــفــائــقــة على  بــقــدرتــهــا  تــمــّيــزت  عــــام 2008، 
سياق  في  الخارقني  وأبطالها  أفالمها  ربــط 
مــتــصــل مــتــعــاقــب. لــيــبــدو األمــــر فــي الــنــهــايــة، 
كأنك تشاهد سلسلة واحدة طويلة متعددة 
األجـــــــزاء، يــتــغــيــر بــطــلــهــا الــرئــيــســي ولــكــنــهــا 
تنتمي لنفس الــعــالــم. فــي الــجــزء الــثــالــث من 
يعرض  والــــذي   ،Captain America سلسلة 
يحقق  والــــــذي   ،Civil War بـــعـــنـــوان  حــالــيــا 
نــجــاحــا ضــخــمــا فـــي شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر، وآراء 
النقاد والجمهور، يتم التمهيد ألربعة أفالم 
“مارفيل«،  أستوديو  عالم  في  قادمة  جديدة 
لألبطال الخارقني والقصص املصورة، وهي 

هنا على الترتيب:

Spider-Man: Homecoming
 The بــعــد الــنــجــاح املـــتـــواضـــع لــجــزئــي فــيــلــم
ــة  ــركـ شـ قـــــــــررت   ،Amazing Spider-Man
»مارفيل« إعادة إحياء البطل الخارق الشهير 
تماما.  مختلفة  وبـــروح  جــديــدة  فــي سلسلة 
في مرحلة  العنكبوت« هنا  »الــرجــل  كظهور 
 وحــــوار 

ّ
أصـــغـــر عـــمـــريـــا، وبــشــخــصــيــة أخـــــف

أطول.

Black Panther
لم يخطف »بالك بانثر« الكثير من األضواء 
الفيلم  المـــتـــالء  نــظــرًا   ،Civil War فــيــلــم  فـــي 
بالشخصيات األكثر حضورًا، ولكن مع ذلك 
تم التأسيس الناجح لشخصيته كملك قبيلة 
“واكـــانـــدا«، الــذي قتل والـــده أمــامــه، ويحاول 
أن يتعلم تجاوز رغبته االنتقامية في مقابل 

هدف إنساني وساٍم أكبر.

Ant-Man and the Wasp
النملة«  »الــرجــل  الــجــزء األول مــن فيلم  حقق 
ق 

ّ
عام 2015 نجاحا معقواًل، مما زاد من تعل

الجمهور بالشخصية، وإحدى الصفات التي 
تم تأسيسها، والتي يمكن استخدامها الحقا 
في الجزء القادم، هي قدرة الرجل النملة على 
التضخم، وليس فقط أن يكون صغيرًا لدرجة 

أال يرى.

Avengers: Infinity War - Part I
 Civil War اعـــتـــبـــار  بـــآخـــر  أو  بــشــكــل  يــمــكــن 
من  أكــثــر   ،Avengers مــن سلسلة  ثالثا  جـــزءًا 
كــونــه جــــزءًا خــاصــا بــــ »كـــابـــن أمـــيـــركـــا«، ألن 
الــعــمــل كــــان مــقــســمــا بــالــتــســاوي بــيــنــه وبــني 
»الرجل الحديدي«، ويمتلئ بكل شخصيات 
 
ّ
»أفينجرز« باستثناء »ثور وهالك”. لذلك فإن
الفيلم األكثر استفادة من نجاح وقوة »كابن 
أمريكا: الحرب األهلية”، هو الجزء القادم من 
بإخراجه  سيقوم  الــذي  »أفينجرز«،  سلسلة 
نفس صناع العمل الحالي »األخوان أنطوني 
وجو روسو«، وسيستكمل باألساس الحرب 
التي بدأت بالفعل بني اثنني من أهم أعضاء 

الفريق ولكل منهما منطقه الذي ال يلني.

وصال الشيخ

ــاء الـــجـــمـــعـــة، الــــــــدورة الــثــانــيــة  انــطــلــقــت مـــسـ
املوسيقى  مهرجان  فعاليات  من  والعشرين 
الـــروحـــيـــة بــمــديــنــة فــــاس املــغــربــيــة. وتــســلــط 
هذه الــدورة الضوء على مواضيع التعايش 
والسالم ونبذ اإلرهــاب. الدورة التي تستمر 
حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، افتتحت 
موزة  والشيخة  لالسلمى  األمــيــرة  بحضور 
بــنــت نــاصــر، تــحــت شــعــار »نــســاء رائـــــدات«. 
وعلق، عبد الرفيع الزوين، رئيس مؤسسة 
لــلــمــوســيــقــى  فــــاس  فــــاس ومـــهـــرجـــات  »روح 
الــعــاملــيــة الــعــريــقــة«، عــلــى شــعــار الــــدورة بــأن 
»نـــســـاء املـــغـــرب طــاملــا تــركــن بــصــمــاتــهــن في 
البلد، ولعنب دورًا مهما في تقدمها،  تاريخ 
الــذاكــرة بنماذج من هــؤالء النسوة  وتمتلئ 
ــال، كـــنـــزة عـــربـــاويـــة، زوجـــــة مـــوالي  ــثــ مـــن أمــ
ــيــــة  إدريــــــــــــس، الــــتــــي وحــــــــدت بـــــني األمــــازيــــغــ
الهوية  منها  وتشّكلت  اإلسالمية  والعربية 
املغربية. باإلضافة إلى بناء أول جامعة في 
الفهرية،  بــهــا، فاطمة  قــامــت  الــعــربــي  الــعــالــم 
وجــعــلــت مـــن جــامــعــة »آل الـــقـــرويـــني« مــنــارة 
للتعلم والتعليم اإلسالمي على مــدار قرون 
طــويــلــة«. وتــحــّدث الـــزويـــن، أيــضــا، عــن دور 
املرأة في الكفاح واالستقالل ضد االستعمار، 
ــاركــــت املــــــرأة املــغــربــيــة بــشــجــاعــة  فـــقـــال: »شــ
ــــى جــــانــــب الــــرجــــال،  فــــي تـــحـــريـــر بــــالدهــــا إلــ
ــارزة فـــي تــاريــخ  ــ وكـــانـــت ومـــا زالــــت عــالمــة بـ
التي  املعاصر، والتزامها بقضاياها  املغرب 
أسفرت عن صدور مدونة املرأة واألسرة في 

التشريعات امللكية عام 2003«. 
دورة  الــــــــــ22  الـــــــــــدورة  تــــكــــون  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ
 .

ّ
بهن واالحــتــفــاء  الـــرائـــدات  للنساء  تكريمية 

املهرجان،  شــرف  الهند ضيفة  اختيرت  وقــد 
لـــتـــاريـــخـــهـــا الــــعــــريــــق ومــــوروثــــهــــا الــثــقــافــي 
ــح الـــزويـــن. كــمــا شــهــدت  املــتــنــوع، كــمــا أوضــ
ــار/ مـــايـــو أمــســيــة ثــريــة  ــ لــيــلــة الـــثـــامـــن مـــن أيــ
الهندية  باملوسيقى  ومتشربة  واستثنائية 
األصــيــلــة. واســتــأنــفــت االحـــتـــفـــاالت بأمسية 
ابتدعت على  التي  بالنجوم«،  مليئة  »سماء 
شــكــل حــلــم يــعــيــد أثــيــر الــنــســاء املــتــصــوفــات 
ــثــــال شــــهــــرزاد،  ــيــــر أمــ ــرات واألســــاطــ ــاعــ ــشــ والــ
واملتصوفة  والــشــاعــرة  بلقيس،  سبأ  وملكة 
رابعة العدوية، والشاعرة ميرا باي الهندية، 
األمسية  وكــانــت   .

ّ
وغــيــرهــن الفهرية  وفاطمة 

تهدف إلى تنبيه الجمهور الكتشاف تاريخ 
الشرق وتاريخ الثقافات القديمة وامتزاجها 
ــواًل إلـــى املــغــرب.  ــ وامـــتـــدادهـــا مـــن الــهــنــد وصـ
العرض مخرجون وممثلون  وقــد شــارك في 
مغاربة ومشاركون من دول عربية وأجنبية.

أية تفاصيل تخص املسلسل، ُمشّددًا على أن 
املنتج اتفق مع فريق العمل على عدم اإلدالء 
بـــأيـــة تــفــاصــيــل تـــخـــص املـــســـلـــســـل. وتــعــاقــد 
ــلـــى تـــقـــديـــم مــســلــســل  ــان، أحــــمــــد عـــــز، عـ ــنــ ــفــ الــ
ــم يتم  ــم »تــــــورا بـــــــورا«، ولــ إذاعــــــي يــحــمــل اســ
ستشاركه  التي  البطلة  على  بعد  االستقرار 
الــبــطــولــة. واملــســلــســل يــــدور حـــول مناهضة 
ــدرات، ورصــــد بــعــض األضــــرار  ــخــ تــعــاطــي املــ
في  وذلــك  بسببها،  التي تحدث  االجتماعية 
إطار اجتماعي. والعمل عن قصة من تأليف 
أيمن سالمة، وإنتاج شركة »ميديا سيتي«، 
وإخـــراج علي مصيلحي. وقــدم عــز فــي شهر 
رمـــضـــان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي مــســلــســل »غـــرام 
عــلــى االنــســتــجــرام«، وحــقــق املــســلــســل نسبة 

مروة عبد الفضيل

حــــاول الــفــنــانــون الــغــائــبــون عــن درامــــا شهر 
مــن خالل  املــقــبــل، تعويض غيابهم  رمــضــان 
ــا  ــ ــــدرامـ ــــن الـ ــر اإلذاعـــــــــــة. فـــبـــعـــد غـــيـــابـــه عـ ــ ــيـ ــ ثـ

ُ
أ

الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــذ ســـنـــوات، وتـــركـــيـــزه على 
ــة، يـــواصـــل الـــفـــنـــان، محمد  ــ ــيـ ــ الــــدرامــــا اإلذاعـ
ــيــــدي، حـــــضـــــوره هــــــذا الـــــعـــــام مـــــن خـــالل  ــنــ هــ
مسلسل »السبع لفات«، الذي يبث عبر إذاعة 
9090. ويشارك مع هنيدي في بطولة العمل، 
الفنانة هالة فاخر، وأين عامر، وطارق عبد 
الــعــزيــز، والــقــصــة مــن تــألــيــف حــــازم مــتــولــي، 

وإخراج تامر حسني غنيم.
وســبــق أن قــدم هنيدي لــلــدرامــا اإلذاعــيــة 15 
. وعــن تجربته مــع اإلذاعــــة، قــال في 

ً
مسلسال

إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
يعشق املسلسالت اإلذاعية التي ال تزال حتى 
الــفــضــائــيــة تمتلك  الــقــنــوات  ــم كــثــرة  اآلن، رغـ
مكانة لــدى الجمهور، وهــو ما تأكد منه من 
الــتــي تلقاها  الــصــدى وردود األفــعــال  خـــالل 
على أعماله اإلذاعية السابقة، لذا فهو مؤمن 
جـــدًا بـــاإلذاعـــة. ورفـــض هــنــيــدي الــحــديــث عن 

وأشـــــــــار الـــــزويـــــن إلــــــى »إمــــكــــانــــيــــة تــطــويــر 
إضافة مساحة  خــالل  من  القادمة،  النسخة 
ــابـــة فــي  تــســتــوعــب املــــواهــــب املـــغـــربـــيـــة الـــشـ
في  مهاراتهم  وإبـــراز  أنفسهم،  عــن  التعبير 
جوانب فنية عدة”. تنظم غالبية الفعاليات 
الترسانة  أو  واألمسيات في باب »املكينة«، 
كما أطلق عليه قديما، والذي بني بأمر من 

السلطان العلوي، موالي الحسن، باعتباره 
منشأة لتصنيع األسلحة عام 1885. ويعتبر 
اليوم الواجهة الرئيسية لتنظيم االحتفاالت 
واملــهــرجــات فــي مــديــنــة فــــاس، كــمــا ستنظم 
وعلى  الشهيرة.  سبيل«  »جنان  حديقة  في 
ــــرح، ســتــعــتــلــي فـــرقـــة إيـــرانـــيـــة  ــــسـ خــشــبــة املـ
نسائية تغني ما أبدعته من أغاني روحية 
إيـــرانـــيـــة، تــقــودهــا ســحــر مــحــمــدي ومــهــدي 
تــيــمــوري فــي الـــنـــاي، وزكـــريـــا يــوســفــي على 
الــــدف، ومــيــالد مــحــمــدي عــلــى الــقــانــون. كما 
ســـتـــؤدي فــرقــة »دوربــــــــار« الــهــنــديــة أمــســيــة 
تــاريــخ  إلـــى  لحظاتها  فــي  تــعــود  موسيقية 
املــغــول فــي الــهــنــد والــقــصــور وحــيــاة املتعة. 
ــن املــــغــــرب، ســيــغــنــي، مــحــمــد الــســوســي،  ومــ
العصرية،  املوسيقى  أمــا  املــغــربــي.  امللحون 
الــزايــدي ومـــراد بــوريــقــي. في  فتمثلها ملياء 

طريقة  عــلــى  ســالــم ستغني  كريستني  حــني 
منتشرة  تقليدية  طــقــوس  وهـــي  “مــالــويــا«، 
فـــي جـــزيـــرة ريـــونـــيـــون الــفــرنــســيــة، وتــعــود 
أصولها إلى آسيا، أما إيقاعاتها فإفريقية. 
ليلتها، ستستدعي كريستني من خالل  في 
صــوتــهــا مــاضــي األجــــــداد، وهــديــر ســواحــل 
القمر ومدغشقر وغيرها. وفــي توالي  جــزر 
األمسيات، سيستمع الجمهور إلى راجشير 
زو«،  »أوفيشينا  وفــرقــة  كالكوتا،  مــن  داس 
ــان، ولــلــعــازفــني  ــاد خــ ــ ولــلــهــنــدي اســـتـــاد ارشـ
عــلــى الــنــاي شــاشــنــك ســوبــرامــنــيــم، وراكـــش 
شــوراســيــا، وإلـــى عــرض ثنائي بــني املغرب 
ــبـــاح«، وللفرقة  والــهــنــد بــعــنــوان »مــلــك األشـ
أوزبكستان  ومــن  »هــوانــيــاز«.  الكردستانية 
تــشــارك الــفــنــانــة، يــولــدز تــورديــفــا، وتــعــزف 

وفق تقليد »شاش« على مقام بخارى.

استماع جيدة، وشاركت في بطولته الفنانة 
»الــعــربــي  لـــ اللبنانية، نـــور. وعــلــق أحــمــد عــز 
ُمتفاِئل  ه 

َّ
بأن  ،

ً
قــائــال التجربة  على  الجديد«، 

ــا. ويـــشـــيـــر عــــــز، »إلــــــــى أن بــعــض  ــنـــجـــاحـــهـ بـ
اإلذاعــي أسهل  العمل  أن  املتابعني يعتقدون 
التلفزيوني، وهذا اعتقاد خاطئ،  العمل  من 
ألنــه مــن خــالل اإلذاعـــة يعتمد كــل فــنــان على 
توصيل ما يريد من خالل صوته فقط، سواء 
كانت مشاعر حزن أو فرح، لذلك فهو مطالب 
بــالــتــركــيــز فــقــط عــلــى صـــوتـــه، فــلــغــة الــجــســد 
تــخــدم الــفــنــان جـــدًا فــي إيــصــال فــكــرتــه، وهــي 

غير موجودة بالطبع في اإلذاعة«.
وقد أعلن، خالد فتوح، رئيس إذاعة »شعبي 
أف أم« عن تعاقده مع كل من الفنانني أحمد 
حــلــمــي وأشـــــــرف عـــبـــد الــــبــــاقــــي، وذلــــــك عــلــى 
تقديم مسلسلني على أثير اإلذاعــة في شهر 
رمــضــان، ولــم يتم حتى اآلن اإلعـــالن عــن أي 

تفاصيل تخص العملني.
وأعــلــن، مــؤخــرًا، الــفــنــان، أشـــرف ذكـــي، نقيب 
املـــمـــثـــلـــني عــــن مـــشـــاركـــة مـــنـــة شـــلـــبـــي ومــنــى 
زكــي في مسلسلني لــإذاعــة، على أن يتبّرعا 

 لصالح نقابة املمثلني.
ً
بأجرهما كامال

ممثلون في المسلسالت اإلذاعيّة

ألقاب الفنانين 
في العالم العربي

فاس... »سماء مليئة بالنجوم«

محمد كريم

بالرمال، على  اململوءة  الزجاجية  القوارير  تلك  احتوت  كيف 
هذه األشكال البديعة ذات األلوان املتنوعة والخطوط الدقيقة؟ 
إنه الفن املدهش الذي صار يجذب املبدعني من كافة األرجاء، 
ـــرًا فــي مــهــرجــان مــعــبــد، الـــذي أقــيــم في 

ّ
حــتــى بــلــغ ذروتــــه ُمـــؤخ

ــذا الــفــن فـــي إطـــار   هـ
َ

مــديــنــة هــانــغــتــشــو شــرقــى الـــصـــني. ُعـــــِرف
طقوس مارسها الكهان واألطباء من قبائل الهنود الحمر. كما 
يمارسه لآلن بوذيو التبت، أيضا في إطار طقسي وتعليمي، 
ــــى الـــكـــون  ــتـــي تــشــيــر إلـ ــم الـ ــوزهــ ــال رمــ ــرمـ ــالـ حــــني يـــرســـمـــون بـ
إذ يستمر  »مــــانــــداال«.  اســـم  املــيــتــافــيــزيــقــي، ويــطــلــقــون عليها 
تشييد املــانــداال ذات األلــوان الزاهية عــدة أيــام، وعــادة ما يتم 

تدميرها فور الفراغ من إنشائها. 
أيضا، يمارس اليابانيون فنا قديما يعود للقرن الخامس عشر 
مناظر طبيعية  يعنى بخلق  فن  وهــو  »بوندسيكي«،  يسمى 

من حجارة الصوان تم تلوين سطحها بورنيش أسود، ويتم 
رسم اللوحات باستخدام الرمال البيضاء والحصى.

والحقيقة أنه قلما تخلو ثقافة بشرية من التعامل الفني مع 
الرمال، ويمكن رصد ذلك في كل بلدان العالم تقريبا. وقد تطّور 
 لتحتفظ اللوحات بعمر أطول، حني يتم الحفاظ على 

ّ
هذا الفن

الرمال  تثبيت  أو  داخــل صناديق زجاجية حافظة،  اللوحات 
بمواد كيميائية، حتى يزداد الرسم صالبة ومقاومة.

أو  النقي  األبيض  الكوارتز  رمــل  باستخدام  املحترفون  يقوم 
املــنــقــى، ثــم يــقــومــون بتلوين بعض الــرمــال بــإضــافــة الــبــودرة 
امللونة، إلنتاج األلوان الالزمة في اللوحة املطلوبة، حيث يتم 
اللوحة باتزان ودقة  الــذي يمثل خلفية  الرمل األبيض  سكب 
وهدوء داخل القارورة، ثم يتم حقن املواضع الالزمة لصناعة 
مفردات اللوحة املختلفة باأللوان املناسبة، عبر مجموعة من 
األدوات الدقيقة مثل دبوس مثبت بيد طويلة ورفيعة للغاية، 

وشفاطة عصير، وسنارة تطريز، وملعقة، وقمع.

فيلم الحرب األهلية
يحقق نجاحًا

أبطال 
»مارفل«

الرسم بالرمل

فنون وكوكتيل
فنون

دراما

سينما

مهرجانقضيّة

عمر بقبوق

أثـــار بــرنــامــج »إي تــي بــالــعــربــي« الـــذي يــعــرض على قــنــاة »MBC« مــؤخــرًا جــداًل 
املغنيات  تــزاحــم  أن طــرح قضية  االجتماعي، بعد  التواصل  مــواقــع  واســعــا على 
فــي الــوطــن الــعــربــي للحصول عــلــى لــقــب املــلــكــة. حــيــث يــتــواجــد اآلن فــي الساحة 
: أحالم التي لقبت نفسها »بامللكة«، وميريام 

ّ
الغنائية العربية خمس ملكات، وهن

الوهاب »ملكة  فــارس »ملكة املسرح«، وإليسا »ملكة اإلحــســاس«، وشيرين عبد 
رًا، أسماء املنور، لقافلة امللكات العرب، وحملت لقب 

َّ
الرومانسية«، وانضمت ُمؤخ

»ملكة األندلس«. وليس غريبا أن يرتبط اسم الفنان بلقب ما، فهناك العشرات من 
األلقاب التي رافقت أسماء نجوم الطرب والغناء في تاريخ العرب، وتعود جذور 
هذه الظاهرة للعصر العباسي، حيث كان املغنون يلجؤون إلى األلقاب واألسماء 
بــالــجــواري والعبيد، وال يناسب  ارتــبــط  العصر  فــي ذلــك  الغناء  املــســتــعــارة، ألن 
املغنني أن ُيذَكر حسبهم ونسبهم. ولكن طبيعة األلقاب ومصادرها تغيرت عبر 
التاريخ، ففي العصر العباسي كانت األلقاب هي مجرد أسماء مستعارة، كعريب 

وحبابة وعلية بنت املهدي وغيرها. 
ــاول الــعــرب أن ينتقوا  وفـــي الــعــصــر الــحــديــث، وتــحــديــدًا فــي الــقــرن الــعــشــريــن، حـ
التي لطاملا اعتبرت  الطبيعة  ألقابا فيها سحنة جمالية، حيث لجؤوا لعناصر 
كنايات جمالية في الشعر العربي، واصطلحت كلمة »نجوم« للداللة على املغنني 
والفنانني عموما. وتوالت بعدها األلقاب الفردية املستمدة من عناصر الطبيعة، 
فلقبت أم كلثوم بكوكب الشرق، )علما أن أم كلثوم هو اسم مستعار للمغنية فاطمة 
البلتاجي، التي لجأت لتغيير اسمها حسب تقاليد الغناء العربي(. وكذلك لقبت، 
للبنانية”،  األغنية  بـ”شمس  كــرم،  نجوى  ولقبت،  فــيــروز،  بالسيدة  حــداد،  نهاد 
ولقب عمرو دياب بالهضبة!  وكذلك استخدمت أسماء الطيور في نفس املرحلة 
ولقبت،  األسمر”،  بـ”العندليب  حافظ،  الحليم  عبد  لقب،  حيث  للمغنني،  كألقاب 

جانيت فغالي، بـ »الصبوحة الشحرورة«.

للمخرج،  مان«،  سوبر  ضد  »باتمان  فيلم  عكس  على 
األهلية«،  الحرب  أميركا:  »كابتن  فيلم  فإَنّ  سنايدر،  زاك 
التذاكر،  نجاحًا ملحوظًا في شبّاك  أن يحقق  استطاع 

وفي نيل تقييم نقدي جماهيري عاٍل

رواية بيروت
ضـــمـــن مـــهـــرجـــانـــات بــــيــــروت الــتــي 
هت  تسبق بداية شهر رمضان، وجَّ
ــدعـــوة  ــيــــروت الـ لــجــنــة مـــهـــرجـــان بــ
ــة بــيــروت«،  ــ لــحــضــور عـــرض »روايـ
وهو عرض موسيقي تقني عاملي، 
ــقــــوده الــــعــــازف غــــي مـــانـــوكـــيـــان،  يــ
 19-18-17 فــي  عــازفــا   60 بمشاركة 

من الشهر الجاري، وسط بيروت.

لوجين عمران ممثلة

تـــشـــارك املــذيــعــة الــســعــوديــة لجني 
عمران، كممثلة في مسلسل »سائق 
الكويتي  الكاتب  روايـــة  البامبو«، 
على  الحائزة  السنعوسي،  سعود 
جــــوائــــز عـــــديـــــدة. املـــســـلـــســـل الــــذي 
ســيــعــرض فـــي شــهــر رمـــضـــان، من 
ــــراج مــحــمــد الــقــفــاص، وبــطــولــة  إخـ

الكويتية شجون الهاجري. 

مؤتمر صحافي 
لماجدة الرومي

 تعقد الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة، مــاجــدة 
الــــرومــــي، مــؤتــمــرًا صــحــافــيــا، بعد 
ــوم فــــي جـــامـــعـــة بـــيـــروت  ــيــ ظـــهـــر الــ
الــعــربــيــة، وذلــــك اســتــعــدادًا للحفل 
في  تحييه  الــذي  الضخم  الغنائي 
الــذي يعود  4 يوليو/تموز املقبل، 
ريــعــه لــدعــم صـــنـــدوق الـــطـــالب في 

الجامعة.

جثمان المخرج خلدون 
المالح إلى لبنان

ســتــســتــقــبــل الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
ــبـــل،  ــقـ ــاء املـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ بــــــيــــــروت، يـــــــوم الـ
جــثــمــان املــخــرج الـــســـوري، خــلــدون 
الواليات املتحدة  املالح، قادما من 
ــيــــوارى الـــثـــرى في  حــيــث تـــوفـــي، لــ
العاصمة السورّية دمشق تحقيقا 
لوصيته. وفي التفاصيل الدقيقة، 
ســيــصــل الــجــثــمــان فــجــر الــثــالثــاء، 
ـــى دمــــشــــق، حــيــث  ــه إلــ ــتـــوجـ قـــبـــل الـ
سُيصلى عليه في جامع »األكــرم« 
بــعــد صــــالة الــظــهــر، وســيــدفــن في 

مقبرة »باب صغير«.
ُيشار إلى أن املالح توفي عن عمر 
يناهز الـــ78 عاما بعد معاناته مع 

مرض السرطان.

حفل هيفا الطارئ 
في أعياد بيروت

ســتــحــيــي املــغــنــيــة هــيــفــاء وهــبــي، 
أغاني«، في  »أغاني   بعنوان 

ً
حفال

خــتــام مــهــرجــان »أعـــيـــاد بـــيـــروت«، 
والــذي سيقام على واجهة بيروت 
املهرجان  إدارة  أن  علما  البحرية. 
ــامــــج قــــبــــل حــــوالــــي  ــرنــ ــبــ نــــشــــرت الــ
ــم هــيــفــاء  أســـبـــوعـــني، ولــــم يــكــن اســ

وهبي موجودًا. 

األّم األكثر تفاعًال
ــــالت الـــتـــركـــيـــة  ــــجـ ــامــــت إحـــــــدى املـ قــ
ــراء اســتــفــتــاء، وذلــــك مـــن أجــل  بـــإجـ
ــيـــة الــتــي  ــتـــركـ اخـــتـــيـــار الـــنـــجـــمـــة الـ
 ،»

ً
تستحق لقب »األم األكثر تفاعال

االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
ــــي،  وحــصــلــت الــنــجــمــة مــريــم أوزرلـ
على  هيام«  بـ«السلطانة  الشهيرة 
اللقب، ألنها تنشر باستمرار صور 
وتتحدث  الرا،  بابنتها  تجمعها 
دائـــمـــا عـــن األمــــومــــة، ومــشــاعــرهــا 

التي تغيرت بعد اإلنجاب.

أخبار

)Getty( سوبر مان VS باتمان

)Getty( يتم استخدام رمل الكوارتز األبيض النقي أو المنّقى

)Getty( أثارت االنتباه إلى تاريخ الثقافات الشرقية القديمة

منة شلبي 
)Getty(

)Getty( أحالم
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والــعــاقــة مــع الــغــرب، وهـــو مــا خــلــق راهنية 
متجّددة لفكره«.

بعدها، قّدم لطفي بن مياد قراءة في مجمل 
»انخرط  األخير  إن  فيها  قــال  أعمال جعّيط، 
ينيات 

ّ
في مشاغل الثقافة العربية منذ الست

من دون أن يحظى بدراسة شاملة«، معتبرًا 
أن أهـــم مـــا قـــّدمـــه جــعــّيــط هـــو أنـــه كــشــف أنــه 
الــحــقــيــقــة، وأنــنــا نتعامل  مــع  لــديــنــا مشكلة 

معها معاملة حربية. 
فـــي الــجــلــســة الــعــلــمــيــة األولـــــى، انــطــلــق نبيل 
خلدون قريسة من »ثاثية السيرة« للحديث 
عـــن خــصــائــص الــكــتــابــة لـــدى جــعــّيــط، حيث 
يــرى أن األســلــوب كــان هاجسًا لــديــه، فالتزم 
ــة، إذ ال يـــحـــّب جــعــّيــط  ــقـ ــيـ لــغــة بــســيــطــة ودقـ
تعجيز القارئ، فكان قريبًا من الروائية، يقع 
أما  اإليحائي.  واألفــق  التقريري  النسق  بني 
في  قريسة  يرصدها  التي  الرئيسية  السمة 
ــصــه مــن املــركــزيــة 

ّ
كــتــابــات جــعــّيــط فــهــي تــخــل

)مركزية الغرب ومركزية الشرق(. 
الحميد  عبد  تــحــّدث  الثانية،  املحاضرة  فــي 
الــفــهــري، مــن خـــال نــمــوذج كــتــاب »الــفــتــنــة« 

أن جعّيط جاء بمنطق جديد لهذه القضية 
حني اعتمد على تفسير العاقات السلطوية. 
ــام بــــإخــــراج الــفــتــنــة مــن  ــ ويـــضـــيـــف »هــــكــــذا قـ
ــيـــات إلــــى مــســتــوى الــنــظــر الــعــلــمــي،  األخـــاقـ
ومـــنـــهـــا حــــــاول فــــي لــحــظــة تــأســيــســيــة فــهــم 

اآلليات التي تدير التاريخ اإلسامي«.
تاريخية  بكتابة  جــعــّيــط،  أن  الــفــهــري  يــؤكــد 
التاريخ  مفترق  هي  ني 

ّ
ِصف أن  أثبت  علمية، 

اإلســـامـــي، فــي مــقــابــل كــربــاء فــي مــقــاربــات 
لـــحـــوادث السقيفة  أخــــرى، إذ كــانــت تــراكــمــًا 
ــــوم الـــــدار ومــوقــعــة الــجــمــل، وهــــي لحظة  ويـ
ــا املــوحــد إلـــى األنــا  خـــروج املسلمني مــن األنـ
املـــتـــعـــدد، وهــــي لــيــســت فــقــط لــحــظــة ألـــــٍم بل 
هــي أيــضــًا لــحــظــة وعـــي بــذاتــهــم وقــيــاداتــهــم 
وشــرائــعــهــم ومـــواقـــعـــهـــم«. ويــتــابــع »صــفــنّي 
عّرت الاتكافؤ العرقي والطبقي في األمة«. 

يعتبر الفهري أن »الفتنة« كعمل أكاديمي هو 
منعرج في فهم اإلسام، يخرجه من القراءة 
إلى  السطحية  الــقــراءات  من  أو  الثيولوجية 

قراءة تاريخية علمية.
ــرات إلـــــــى غــيــر  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــــّصــــصــــت بـــقـــيـــة املــ

ُ
خ

املــتــخــّصــصــني فـــي الـــتـــاريـــخ، حــيــث حــاضــر 
املفكر التونسي فتحي التريكي حول »قضية 
ــّيـــط«، مــبــرزًا  ــعـ الـــهـــويـــة والـــتـــحـــديـــث لــــدى جـ
الصبغة الفلسفية ألعماله بما أنه ساهم في 
طرح إشكالي لقضايا مثل الحداثة والحرية 
والــوعــي، معتبرًا أن الــطــرح الـــذي قــام بــه لم 
يــتــســم فــقــط بــالــوضــوح والــتــعــقــل، بــل أيضًا 
ــَديـــن لــلــجــديــد وغــيــر  ـ

ّ
ــول ــرأة وصــــراحــــة مـ بـــجـ

املنتظر.
يعتبر التريكي أن جعّيط وهو يقوم بتفكيك 
إشــكــالــيــة الـــهـــويـــة فــهــم أنـــهـــا ال تـــقـــوم على 
املستقبل  تقوم على  وإنما  الذاكرة فحسب، 
أيضًا. وحول مسألة الحداثة في فكر جعّيط، 
يــعــتــبــر الــتــريــكــي أن صـــاحـــب كـــتـــاب »أزمــــة 
ــى مــوقــفــًا موضوعيًا 

ّ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة« تــبــن

بالحداثة تتضّمن  أن كل عاقة  اعتبر  حني 
عـــاقـــة بـــالـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة بــايــجــابــيــاتــهــا 
وســلــبــيــاتــهــا، وأن االســـتـــهـــاك هـــو وســيــلــة 
أضـــواء  تــوجــيــه  ينبغي  مــا  وهـــو  هيمنتها، 
اإلشكالي  الوضع  هــذا  أمــام  التفكير نحوه. 
الــحــداثــة، يشير التريكي إلــى أن جعّيط  مــع 
باعتباره  التحديث  مصطلح  اعتماد  ل 

ّ
فض

عملية تراكمية على مصطلح الحداثة الذي 
لوالها  والــتــي  الكولونيالية،  على  ينطوي 

تونس ـ شوقي بن حسن

عـــــــة بــــــني الــــتــــاريــــخ 
ّ
ــال مـــــــوز ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ

ــثـــل »الـــفـــتـــنـــة« و»فــــي  اإلســـــامـــــي مـ
ــيــــس  ــأســ ــرة الــــنــــبــــويــــة« و»تــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــغــرب اإلســامــي« و»الــكــوفــة: نــشــأة املدينة 
العربية اإلسامية«، وأخرى تتناول قضايا 
حــضــاريــة مــثــل »أزمـــــة الــثــقــافــة اإلســامــيــة« 
واملصير  اإلســامــيــة  العربية  و»الشخصية 
الــعــربــي« و»أوروبـــــا واإلســـــام«، حــاز هشام 
جعيط )1935( على مكانة في خارطة الفكر 
العربي املعاصر، غير أن كل ذلك يقف خلف 
حجاب من »عدم القراءة«. لعل تلك إحدى أهم 
النقاط التي يلتقطها متابع الجلسات التي 
ــمــهــا »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 

ّ
نــظ

املــؤّرخ  السياسات- فــرع تــونــس« فــي تكريم 
واملفكر التونسي يوم الجمعة املاضي.

العربي«  في كلمته، أشــار مدير فرع »املركز 
فــي تــونــس، املــهــدي مــبــروك، إلــى أن »جعّيط 
إلــى مواضيع ذات حرقة معرفية مثل  ذهــب 
العربية  الشخصية  وتحليل  املبّكر  اإلســام 

عمر الشيخ

الروسية  »مارينسكي«  مسرح  فرقة  كانت 
حيي الفرق 

ُ
تسجل توقيعها األول قبل أن ت

على  الفائتة  الجمعة  موسيقاها  السورية 
مــســرح مــديــنــة تـــدمـــر، الـــحـــدث الــــذي ســّمــاه 
الروس »صاة لتدمر« رتلها موقع »روسيا 
اليوم على طريقته: »السيمفونية الروسية 
تحمي سماء تدمر« عبر متابعة بالفيديو 
لــلــحــدث املــوســيــقــي الــــذي اعــتــبــره الــرئــيــس 
الروسي فاديمر بوتني »مبادرة إنسانية« 
بــنــافــذة تلفزيونية  خـــال إطــالــة مــبــاشــرة 

وضعت يسار املسرح التدمري الكبير. 
ــــدث مــن  ــحـ ــ ــت الـ ــ ــقـ ــ ســـيـــمـــفـــونـــيـــة مـــرئـــيـــة رافـ
ــرات طــــائــــرة أظــــهــــرت حـــجـــم الــــدمــــار  ــيــ ــامــ كــ
بلؤلؤة البادية السورية، مشاهد أخرجتها 
أياٍد روسية تلفزيونيًا، كما سمح ملحطات 
الحفل  بمتابعة  مــتــعــّددة  دولــيــة  إخــبــاريــة 
الــذي امتد إلى نحو ساعة بحضور )400( 

شخص حسب ما ذكرت وكاالت األنباء. 
عــدم على املــدرج 

ُ
أ ال يغيب عن الذهن كيف 

ذاتـــه عــدد مــن جــنــود الــنــظــام الــســوري على 
يـــد داعـــــش بــعــد ســـقـــوط املـــديـــنـــة مــنــذ عــام 
ــا الـــيـــوم نــشــاهــد جــمــهــورًا آخـــر،  ــ تــقــريــبــًا. أّم
هـــا هـــم الـــجـــنـــود الــــــروس يــحــتــلــون الــقــســم 
املـــدرج بينما تجلس مجموعة  األعــلــى مــن 
مــن الــفــنــانــني املــوالــني للنظام الــســوري في 
األســفــل وعــلــى األطـــــراف، وفــيــمــا بــني عامة 
الـــنـــاس ضــبــاط وجـــنـــود مـــن قــــوات الــنــظــام 
ــال  ــة لــبــعــض رجـ ــافـ بــثــيــابــهــم الــزيــتــيــة، إضـ

ليس لدى المؤرّخ 
من يجادله

ضمن جلسات نقاشية بعنوان »نصف قرن من البحث العلمي 1965 - 2015«، نّظمها 
»المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« في تونس، جرى يوم الجمعة الماضي 

لعودة  مناسبة  كانت  الجلسات  التونسي هشام جعيّط.  والمفّكر  المؤرّخ  تكريم 
الباحثين إلى أهم محطات مشواره بمقاربات متنوعة

يفرض الروس رأيهم 
في كل شيء يخص 

النظام السوري، وهم 
اآلن في سياق منهجة 

»النصر« لثقافتهم على 
حساب السوريين في 

كل مكان

على أنقاض مدينة خلت من آثارها وأهلها وذكرياتهم

هشام جعيط 
بورتريه خمسة عقود

ما حصل أن كتاباته 
حازت سمعة طيبة لكنها 

لم ُتقرأ

مع ثالثية »كتاب 
السيرة« يمكن القول إن 

االستشراق انتهى

للذهاب  نموذجًا  جعيّط  هشام  كان 
القضايا  مــع  االشــتــبــاك  نحو  بالتاريخ 
يوم  مشاركته  في  لعصره.  الكبرى 
اعترف  تونس،  في  الماضي  الجمعة 
بأعماله  كبير  اهتمام  يوجد  لم  بأنه 
أن  معتبرًا  العربي،  والعالم  تونس  في 
كالم  فيه،  ُقرئ  بلد  أكثر  هو  المغرب 
)نفس  والمؤرّخ  للمفكر  بإشارة  يذّكر 
اهلل  عبد  المغربي  جعيّط(  مجاالت 
أن  اعتبر  حيث  يومياته،  في  العروي، 
أعماله  فيه  قرأت  الذي  الوحيد  البلد 

الفكرية هو تونس. 

غربة المفكر في قومه

2425
ثقافة

رضا عامري

وشــعــراء  مثقفون  بها  وكــتــب  العربية،  باللغة  اإليــرانــيــان  والفكر  األدب  تــأثــر 
كابن سينا والسهروردي وعني القضاة الهمداني وسعدي الشيرازي وحافظ 
وخيام. لكن بعد القرنني الثامن والتاسع للهجرة حصلت قطيعة وانتهى زمن 
عمالقة الفكر وفحول األدب، ومضى زمن طويل من الجمود واالنحطاط على 

األدب الفارسي، وبقيت اللغة الفارسية مغلقة وفي الهامش.
للتجديد في جميع  الدستورية عام 1906، جالت حركة جديدة  الثورة  وبعد 
املجاالت السياسية واالجتماعية واألدبية والثقافية، وظهر روائيون إيرانيون 
متأثرين بالثقافة العربية وكتبوا روايــاٍت على خطى روائيني عرب معروفني 
مثل جرجي زيدان، الذي كان له تأثير على الرواية الفارسية الحديثة، فهناك 
رواية »شمس وطغرا« للروائي محمد باقـر ميرزا، وهو ترجم روايات لجرجي 
زيدان، هي أول رواية حديثة ظهرت في الساحة الفارسية. هناك أيضًا »رحلة 
وأول مجموعة قصصية  طالبوف،  أحمد  للروائي  املــراغــي«  الدين  زيــن  حــاج 
حديثة للكاتب محمد علي جمالزادة تحت عنوان »كان يا ما كان« التي اعتبرت 

بوابة دخلت منها القصة اإليرانية إلى الحداثة.
حصلت القطيعة الثانية عن الثقافة العربية في زمن محمد رضا شاه البهلوي، 
الذي أغلق أبواب الثقافة العربية على املواطنني وفتح أبواب الغرب. وهكذا انقطع 
املثقفون اإليرانيون عن مصـر وبيروت وبغداد، ومنهم من حاول العودة إلى 
عصر ما قبل اإلســـام، ومنهم من تأثر بشكل كبير بالغرب وأخــذ يجرف 
تب في هذه املرحلة 

ُ
ا عدائيًا منها. ما ك

ً
الثقافة العربية في كتاباته ويتخذ موقف

إما كان تقليدًا للغرب أو عودة إلى الكاسيكية، ولم تظهر أعمال تحمل في 
طياتها األصالة واإلبداع والتجديد. 

في العصر الحاضر لم يكن هناك تبادل فكري وأدبي بني العرب واإليرانيني، 
رجم إلى الفارسية، ولكن لم 

ُ
رغم أن كثيرا من األدب العربي، رواية وشعرًا، ت

يعرها املثقف اإليراني اهتمامًا. 
لألسف أن العرب أيضًا ليسوا على اطاع على الثقافة اإليرانية املعاصرة، وما 
رجم اليوم من شعر فارسي قليل جدًا. مع ذلك ورغم أن النظام السياسي تغير 

ُ
ت

منذ عام 1979 ما زالت صورة العرب عند اإليرانيني سوداء، وتتم محاربتهم 
من لدن األصوليني واملتجددين والعلمانيني على حد سواء. من ناحية أخرى 
املثقف اليساري في إيران تحاربه الحكومة، ألن الحكومة اإليرانية قائمة على 
املشهد  التأثير في  بالغة  الثنائية  أسس إسامية بجذور عربية، وتأتي هذه 

الثقافي الحاضر في إيران. ألن املتهم األول في هذه الثنائية هم العرب. 
الحديث  الفارسي  األدب  بالغرب ونجد جــذور  متأثرًا  اإليــرانــي  األدب  زال  ما 
في الثقافة الغربية وليس في الثقافة العربية؛ لكننا نرى الروائيني والشعراء 
األقدمني مثل صادق هدايت وبزرك علوي وزرين كوب ودشتي وأخوان ثالث 
وسبانلو وكسروي يجيدون اللغة العربية، ولكن كما قلنا، فبعد الحكم البهلوي 
وانتشار األفكار القومية املبشرة بالعودة إلى ما قبل اإلسام واألخمينيني، 
الثقافة  حضور  ومحاربة  التجديد  إلــى  يدعو  الــذي  الكبير  االنقطاع  حصل 

العربية.
)ناقد ومترجم إيراني. ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

قطيعة بين أدبين

تاريخ

محاضرات

ملــا كــانــت الــحــداثــة ممكنة أو كــونــيــة. وكــان 
لكي  وسيلة  التحديث  مصطلح  استعمال 
ــدًا لــغــطــرســة فـــكـــرة غــربــيــة  يــضــع جــعــّيــط حــ

الحداثة.
الــحــداد  تــحــّدث محمد  املــوالــيــة،  الكلمة  فــي 
عـــن تــلــقــي جــعــّيــط عــربــيــًا، وهــــو يــعــود هنا 
إلـــى مــقــال لــه بــعــنــوان »أيــهــا املــســلــمــون لقد 
صدر كتاٌب لهشام جعّيط« حيث إنه فوجئ 
بـــأن كــتــاب »الــســيــرة الــنــبــويــة« لـــم يــجــد أي 
صـــدى، ال مــع وال ضــد، و»كــأنــمــا صــدر قــرار 
الذي  الصمت  بالتآمر ضــّده بالصمت، هذا 
تبدو نتائجه أشد وأبقى في قتل التفكير« 

بحسب الحداد.
ــادر الــحــمــامــي  ــ ــار نـ ــ ــر مـــحـــاضـــرة، أشـ فـــي آخــ
إلى أن جعّيط عاد إلى أسئلة فقدت عمقها 
ــا هــــو الــــحــــال مــع  ــمـ بـــمـــقـــاربـــات جـــــديـــــدة، كـ
ــة الـــذي أصــبــح معه  اســتــخــدام مــفــهــوم األزمــ
أداة ولــيــســت فــقــط تــوصــيــفــًا، وصـــــواًل إلــى 
اعتباره أن األزمات هي محّرك دافع للتاريخ 
من خال مقولته »التاريخ يتحّرك في أحلك 
فتراته« أي أن األزمــة دليل على التحّرك، ما 
يعطي بــعــدًا تــفــاؤاليــًا ملــشــروعــه الــتــاريــخــي 

الدين واألطفال وبعض من أهل املدينة. في 
وسط املسرح تربعت الفرقة الروسية بقيادة 
لباخ  مقطوعات  لتعزف  غيرغيف«  »فاليري 
وبــروكــوفــيــيــف، بـــدا املــشــهــد وكــأنــه مــحــاولــة 
ثقافة  عن  البديلة  الثقافة  لفرض  استباقية 
الــقــتــل والــتــكــفــيــر، والـــعـــامـــلـــون فـــي الــثــقــافــة 
إلـــى  بـــالـــدخـــول  يـــنـــتـــظـــرون اإلذن  الـــســـوريـــة 
أنقاض املدينة التي فقدت من آثارها وبيوت 
ــــدر بــالــســوريــني  ــان األجـ أهــلــهــا ذكــريــاتــهــم. كـ
الــروس  أن يصطاد  أن يرمموا جراحها قبل 
فـــتـــوحـــهـــم الــتــطــبــيــعــيــة فـــــوق ركــــــام املـــعـــارك 

والهدوء املفاجئ لتدمر! 
بحفل  تــّوج  النظام  لطرف  ربما  »انتصار« 
البديلة  الــصــورة  يعكس  روســـي  موسيقي 
ــنــــاس إلنـــــجـــــازات املـــعـــارضـــة  فــــي أذهـــــــان الــ
املـــســـلـــحـــة بـــنـــزعـــاتـــهـــا الـــديـــنـــيـــة، ومــنــعــهــا 
املــوســيــقــى بــأحــكــام شــرعــيــة. أال يــبــدو ذلــك 
لــلــســلــطــة  األرض  ــلــــى  عــ شـــعـــبـــيـــًا  مـــكـــســـبـــًا 

وبديلها املتخّبط؟ 
ــاًء لــــدور الــثــقــافــة  تـــرى هـــل نــعــتــبــر ذلـــك إلـــغـ
ــيـــة فــــي قـــول  ــلـ الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة أو األهـ
تساهم  قد  التي  الظاهرة  هــذه  من  موقفها 

في إلغاء الهوية السورية؟
ــلــــفــــاء« عـــلـــى جـــغـــرافـــيـــا  إن ســـيـــطـــرة »الــــحــ
البداية،  منذ  دبلوماسيًا  السورية  الــذاكــرة 
وعسكريًا أثناء احتدام األحداث حتى اآلن، 
وأخـــيـــرًا ثــقــافــيــًا بــصــلــوات ربـــمـــا كــــان على 
السوريني أداؤها قبل أن يظهر للرأي العام 
أن »النصر« روسي والنظام السوري مجرد 

دمية. 

والــفــكــري. كــلــمــة الــخــتــام، كــانــت مــن نصيب 
املحتفى به. يعود جعّيط إلى سنوات البحث 
األولى، ويذكر أنه حاز فيها على نصيب من 
االهتمام في فرنسا حيث كتب حول أبحاثه 
املستشرقون واملؤرخون مثل بارك ودوبييه، 
لكن دراساته الاحقة في التاريخ لم تلق أي 

صدى من النقد العلمي في الغرب. 
يقّدم جعّيط تفسيرًا لذلك، فيقول »يبدو أن 
هناك من انزعج من أن يــدرس عربي مسلم 
ــأدوات علمية وأن يعود  بــ الــديــن اإلســامــي 
إلى أسس الحضارة اإلسامية ويقّدم فيها 
منهم«.  البعض  انتقدت  أنني  كما  مقوالته، 
يرى جعّيط أن »كتاب السيرة« يمكن القول 
معه إن االستشراق قد انتهى، وعاد البحث 

في التاريخ اإلسامي للشرقيني. 
عن بداياته املعرفية، يقول: »اهتممت بدراسة 
إلى  مــّيــااًل  أن كنت  فــي شبابي بعد  التاريخ 
دراسة الفلسفة، ثم اعتبرت أن التاريخ يضم 
املـــعـــارف األخـــــرى. رأيــــت نــقــصــًا فـــي الــكــتــابــة 
عــن اإلســــام الــتــأســيــســي، ومـــع الـــعـــودة إلــى 
 في قضية الفتنة تعّددًا 

ً
املصادر وجدت مثا

لــلــروايــات فتشّجعت عــلــى فــحــص املــصــادر 

ــدت عنها 
ّ
تــول الــتــي  الكبرى  اإلشكالية  حــول 

أن سنوات  اعتبر جعّيط  اإلسامية«.  الفرق 
الـــتـــدريـــس أتــــاحــــت لــــه مــــن الــــوقــــت أن يــهــتــم 
اإلنسانية  العلوم  في  أخــرى  باختصاصات 
والفكر  األديـــان  وعلم  النفسي  التحليل  مثل 

اإلسامي وخصوصًا محمد إقبال. 
وحـــول الــكــتــابــات الــفــكــريــة، يــقــول: »أرى أننا 
نعيش أزمة مخاض. العالم اإلسامي يركض 
وراء إعادة تأكيد موقعه في العالم املعاصر، 
فكرية  متناقضات  ثمة  التأكيد  هــذا  وداخــل 
د« ال 

ّ
»أزمــة تول وسياسية وثقافية فهو في 

نعرف ماذا سيحدث من ورائها«. 
ويعتبر أن دعوته الرئيسية من وراء أعماله 
أنــنــا يــنــبــغــي أن نــدخــل فـــي الــتــاريــخ الكبير 

املعاصر. 
ي 

ّ
فــي نــهــايــة حــديــثــه، يــعــود إلـــى مــســألــة تلق

ــــو أن  ــعـــي هـ ــل مـ ــــول: »مــــــا حـــصـ ــقـ ــ أعــــمــــالــــه، يـ
قرأ«. 

ُ
كتاباتي حازت سمعة طيبة لكنها لم ت

وبـــنـــوع مـــن املـــــرح، يــخــتــم »أعـــــرف أكــثــر مما 
كــتــبــت. أعــتــبــر نــفــســي لــم أكــتــب كــثــيــرًا، إذ لم 
يسمح لي الوقت بالكتابة في كل ما أهتم به 

ولعلي لست قادرًا«.

إطاللة
تصويب

زكي بيضون

تــبــدو األوركـــســـتـــرا الــروســيــة في 
تدمر كما لو أنها الفصل األخير 
ــدأت مع  ــ مـــن مــســرحــيــة ركــيــكــة بـ
تــســلــيــم الـــنـــظـــام املـــديـــنـــة لـــداعـــش 
على طبق من فضة مطلع 2015. 
املــســرحــيــة ركــيــكــة وتــشــبــه الـــدور 
الروسي الدموي في سورية أكثر 

من أي شيء آخر. 
مـــــــــنـــــــــذ الــــــــــــــبــــــــــــــدايــــــــــــــة،  يـــــــكـــــــرر 
االخــــتــــصــــاصــــيــــون الـــرصـــيـــنـــون 
جــدّيــة  استراتيجية  مصلحة   

ّ
أال

يقرأ هؤالء  في ســوريــة.  لروسيا 
سياسة بوتني السورية بوصفها 
ــيــًا مــوّجــهــًا نحو  اســتــعــراضــًا دول
الداخل الروسي. بالطبع، ال يمكن 
اعتبار النظام الروسي ديمقراطيًا 
التنكيل املنهجي باملعارضني  مع 
ــة،  ــيــ ــامــ وغـــــيـــــاب الــــحــــريــــات اإلعــ
الـــذي ال يمكن أن  الــنــوع  لكنه مــن 
يستمر با قاعدة شعبية. يظهر 
ــح الــغــش  ــائـ  فــــي فـــضـ

ً
ــثــــا ــك مــ ــ ــ ذل

فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــروســـيـــة الــتــي 
الغربية  اإلعــام  وسائل  تتداولها 
عند كــل اســتــحــقــاق، مــا يفترض 
هامشًا مــن حــريــة االقـــتـــراع. منذ 
الـــبـــدايـــة، وجـــد بــوتــني فـــي الــنــفــاق 
ــول ســـوريـــة فــرصــة  األمــيــركــي حـ
ذهبية، فالفيتوات الروسية تعطي 
ــرب بـــزعـــامـــة أمـــيـــركـــا الــحــّجــة  ــغـ الـ
للتخلي عــن الــســوريــني، فــي حني 
تتيح لبوتني االّدعـــاء أمــام الــروس 
بأنه كسر اإلرادة الدولية.  ليست 
الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الـــروســـيـــة وســيــلــة 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى أهــــــــداف الــحــمــلــة 
بل  في ســوريــة،  الفعلية  الروسية 
هـــي الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن هــذه 
ركيكة،  تــدمــر  مسرحية  الحملة. 
الروسية  السياسة  تشرح  لكنها 
ــال الــتــحــلــيــات  ــ ــهـ ــ ــــن إسـ ــر مـ ــثــ أكــ
الذي ينتج عن  الجيواستراتيجية 
تـــنـــاول املــنــتــوجــات الـــفـــاســـدة في 

الثقافة الصحافية الغربية.

ُتلقي الباحثة المصرية ياسمين الشاذلي، اليوم، محاضرة بعنوان تقديس األسالف بروفة روسية في تدمر: هوية بديلة؟
دير  حفريات  نتائج  إلى  وبالعودة  القاهرة.  في  اآلثار  وزارة  في  المدينة،  دير  في 
الفرعوني،  العصر  للعّمال في  يمثل مقرًا  الذي كان  )الصورة(  األقصر  المدينة في 

تحاضر الباحثة حول ممارسة عبادة األسالف في أسر المصريين البسطاء.

تنعقد مساء الغد، جلسة نقاشية حول السياسة الثقافية في »فيال الفنون« في 
المواضيع  الموضوع من أكثر  نبيل بايحيى. يعّد هذا  المغربي  الباحث  الرباط، مع 
األخيرة  الفترة  في  البالد  تشهد  حيث  المغربية،  الثقافية  الساحة  في  اليوم  تداوًال 
الخيارات  في  والمثقف  والمجتع  الدولة  دور  حول  وتجاذبًا  مؤسساتية  تحّوالت 

الثقافية. 

ضمن فعالية ثالثاء المركز الثقافي الفرنسي التي تقام في »قاعة أوديتوريوم« 
في تونس العاصمة، يحاضر غدًا كل من الكاتب الفرنسي، والمتخّصص في علوم 
االتصال، برتراند كابيدوش، والباحث التونسي عبد الكريم حيزاوي )الصورة( حول 
»الحق في المعلومة والسياسات العامة«، حيث يتناول الباحثان األبعاد االجتماعية 

والثقافية في عملية تداول المعلومات، وانعكاسات التضييق عليها. 

بيروت،  في  الدولية«  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام  »معهد  ينّظم 
تناقش  الجاري.  الشهر  من  و13   12 يومي  العربي  والعالم  روسيا  بعنوان  مؤتمرًا 
تتناول  كما  والثقافية،  والدينية  الجيوسياسية  الروسية  التدّخل  عناصر  الجلسات 

مستقبل العالقات العربية الروسية بعد التدّخل العسكري في سورية.
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المفكر التونسي في إحدى الجلسات النقاشية 
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جدل متصاعد في أروقة دوائر صناع القرار في إيران، بسبب عقود النفط، إذ يراها المحافظون خطرًا على استقالل 
البالد االقتصادي، فيما يعتبرها اإلصالحيون ضرورة النتشال البالد من الوضع االقتصادي الراهن كما يوثق التحقيق

االنفتاح على 
الغرب يشعل صراعًا 

بين المحافظين 
واإلصالحيين

عقود النفط 
اإليراني

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لرئيــس  األول  النائــب  يخفــي  ال 
لجنة الطاقة في البرملان اإليراني، 
عقــود  مــن  قلقــه  ســوداني  ناصــر 
التــي كشــفت عنهــا حكومــة  النفــط الجديــدة 
الفائــت،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  بــاده، 
بســبب إصــرار وزارة النفــط علــى عــدم عــرض 

العقود مفصلة.
سوداني ليس بمفرده، إذ إن عددا من النواب 
يرفضــون  اإليرانــي،  البرملــان  فــي  املحافظــن 
إعــادة  نظــام  تنهــي  التــي  الجديــدة  العقــود 
عامــا   20 مــن  أكثــر  منــذ  بــه  املعمــول  الشــراء 
مــن حجــز  األجنبيــة  الشــركات  يمنــع  والــذي 
الشــركات  فــي  أســهم  تملــك  أو  احتياطيــات 
اإليرانيــة. ويتحــدث هــؤالء عــن وجــود ثغرات 
تخالــف  أنهــا  يــرون  العقــود،  نصــوص  فــي 
النــواب  يراهــا  فيمــا  اإليرانــي،  الدســتور 
مــن  البــاد  النتشــال  ضــرورة  اإلصاحيــون 

الوضع االقتصادي الراهن.

جدل متصاعد
النفــط  عقــود  علــى  االعتراضــات  تطــورت 
الجديــدة إلــى فعاليــات احتجاجيــة أدت إلــى 
وزارة  أمــام  اعتصمــوا  شــخصا   38 اعتقــال 
فبراير/شــباط  شــهر  فــي  اإليرانيــة  النفــط 
وقــت  فــي  ســراحهم  إطــاق  وتــم  الفائــت، 
الحــق، وبــررت الشــرطة األمــر بأنــه اعتصــام 
غيــر مرخــص، فيمــا قــال نــواب برملانيــون مــن 
إن االحتجــاج  النائــب أحمــد توكلــي،  بينهــم 
والتظاهــر  املراجعــة  تتطلــب  عقــود  علــى 
رئيــس  علــق  وقــد  طبيعــي،  أمــر  ضدهــا 
البرملــان علــي الريجانــي علــى األمــر قائــا إن 
»إصــاح العقــود غيــر ممكــن بهــذه الطريقة«، 
مؤكــدا علــى تقديــم شــكاوى ملجلــس الشــورى 
رســمية  جهــات  عــدة  قبــل  مــن  اإلســامي 
ملراجعة املوضوع. أما أمن مجمع تشــخيص 
مصلحة النظام محســن رضائي فقال لوكالة 
العقــود  إن املجمــع ســيدرس  مهــر اإليرانيــة، 
املعلــن عنهــا وســيحدد مــن طرفه مــا إن كانت 

تضر بمصلحة الباد.
أمــام  البــاب  فتــح  مــن  املحافظــون  ويخشــى 
أن  والســيما  الغربيــة،  اإليرانيــة  العاقــات 
املرشــد األعلــى للجمهوريــة اإلســامية علــي 

أسباب المنتقدين
النفــط  إن  ســوداني،  ناصــر  البرملانــي  يــرى 
اإليراني ال يجب أن يتحول إلى حقل تجارب 
كــوادر  البــاد  فــي  أن  والســيما  لألجانــب، 
كثيــرة، واعتبــر ســوداني أن الحكومــة عليها 
التركيز على البحث عن طرق للحصول على 
كــوادر  مــع  إدخالهــا  ال  النفطيــة،  التقنيــات 
أجنبيــة عاملــة، وإعطائهــا امتيــازات كبــرى 
»العربي  ملــدة تزيد عن عشــرين عامــا، قائا لـ
الجديــد«، فــي حــال االضطــرار يجــب وضــع 
سيناريوهات للحصول على املساعدة لدعم 
الشــركات املحلية وعدم وضع النفط بخدمة 

الشركات األجنبية«.
االقتصــادي  املستشــار  يــرى  جهتــه،  مــن 
الســابق للرئيــس رفســنجاني، ســعيد لياز، 
ملكيــة  إعطــاء  يمنــع  اإليرانــي  الدســتور  أن 
حقــول النفــط فــي البــاد ألي طــرف أجنبــي، 
الحاليــة  الحكومــة  علــى  يجــب  بالتالــي 
باالســتثمار  املتعلقــة  البنــود  توضيــح 
وبصاحيات املستثمرين األجانب، وخاصة 

في حال امتاك مشروع للتنقيب.
»العربي  وأضــاف األســتاذ الجامعــي قائــا لـ
النفطيــة  الســوق  فــي  »الوضــع  الجديــد«، 
العامليــة مــزر، واقتصــاد إيــران مــازال يعانــي 
اآلخــر  هــو  منتقــدا  عديــدة«،  مشــكات  مــن 
هــذه العقــود قائــا »يجــب تشــجيع األجانــب 
منحهــم  وليــس  الحقيقــي  االســتثمار  علــى 
لســنوات  النفطــي  القطــاع  فــي  االمتيــازات 

طويلة وبفوائد غير محددة بوضوح«. 
إال أن لياز رأى أن سبب إصرار وزارة النفط 
علــى العقــود هــو عــدم وجود خيــارات كثيرة 
يعنــي  النفــط  قطــاع  تطويــر  فعــدم  أمامهــا، 
االلتصــاق  أن  إلــى  ملمحــا  البــاد،  انهيــار 
بالخــارج، يعني مشــكات سياســية جديدة، 
وجعــل االقتصــاد رهنــا لألجانــب مــا يزيــد 
املختلفــة  املزايــا  علــى  حصولهــم  خطــر  مــن 
فــي  البــاد  لتــرك  فــي أي وقــت  وانســحابهم 
حالــة يرثــى لهــا وهــو مــا حــدث حــن فرضت 
تحســن  هــو  »املطلــوب  قائــا  العقوبــات، 
العقــود،  فــي  القانــون  ومراعــاة  االقتصــاد، 

وليس جعلها رهنا للمتغيرات«.

عقود تفتح باب الفساد
يتخوف الرافضون لهذه العقود من أن تفتح 
بابــا لفســاد داخلــي، إذ عــادت بعــض املواقــع 
علــى  املحســوبة  تلــك  والســيما  اإليرانيــة 
الطيــف املحافــظ إلــى التذكيــر بقضيــة عقود 
كرســنت، وهــي القضيــة التــي يعــود عمرهــا 
ألعــوام ولــت، وقــت أن بــدأت املفاوضــات بــن 
شركة كرسنت بتروليوم اإلماراتية والشركة 
 ،1997 العــام  فــي  اإليرانيــة  للنفــط  الوطنيــة 
زنغنــه  بيجــن  الحالــي  النفــط  وزيــر  وكان 
يتولــى ذات الــوزارة حينهــا، واتفــق الطرفــان 
علــى عقــد يبــدأ مــن العــام 2005 لنقــل الغــاز 
مــن حقــل ســليمان إلــى دولة اإلمــارات بكمية 
تعادل 500 مليون متر مكعب يوميا ملدة 25 
عامــا، لكــن رئيــس ديــوان الحســابات محمــد 
الرئيــس  نائــب  كان  والــذي  رحيمــي،  رضــا 
نجــاد،  أحمــدي  محمــود  الســابق  اإليرانــي 
شــكك فــي العقــود فــي العــام 2005، وانطلــق 
مديــر  منهــم  أفــراد  اعتقــال  وتــم  بــل  الجــدل، 
مكتــب وزيــر النفط، واتهــم هؤالء بالحصول 
على رشاوى لتوقيع عقد كرسنت مع إيران، 
لكــن عــدم تطبيــق البــاد للعقــد جــر القضيــة 
ملحكمــة الهــاي الدوليــة التــي فرضــت غرامــة 

على طهران في العام 2013، وبسبب ارتباط 
اسم الوزير الحالي زنغنه بالقضية، يرفض 

كثيرون العقود الجديدة.

مبررات المؤيدين
الحكومــة اإليرانيــة مــن جهتها، تــرى ضرورة 
البــاد  الخــارج النتشــال  مــع  العقــود  توقيــع 
ولنقــل  الراهــن  االقتصــادي  الوضــع  مــن 
النفــط  لحقــول  املتقدمــة  التكنولوجيــا 
الطلبــة  أنبــار  وكالــة  نقلــت  وقــد  اإليرانيــة، 
وزيــر  نائــب  عــن  مؤخــرا  )إيســنا(  اإليرانيــة 
النفــط زمانــي نيــا، رده علــى املنتقديــن، قائــا 
إن »النصــوص تراعــي الشــفافية وليــس فيها 
مــن  كثيــرا  تقتــرب  أنهــا  مؤكــدا  تعقيــد«،  أي 
نصــوص العقــود الدوليــة لكنهــا ال تطابقهــا، 
إلــى أن الحكومــة ال تركــز فقــط علــى  مشــيرا 
الشــركات الغربيــة العماقــة، بــل إنهــا تســعى 
لتوقيــع عقــود مــع شــركات متوســطة الحجــم 
األمــد  فــي  زبائنهــا  علــى  الحفــاظ  لتضمــن 

البعيد. 
تقريــر  فــي  نقلــت  الرســمية  الوكالــة  ذات 
لجنــة  رئيــس  عــن  املوضــوع  حــول  مفصــل 
الرقابــة علــى العقود مهدي حســيني قوله إن 
الفرصة اآلن متاحة لترميم عاقات إيران مع 
الــدول األجنبيــة، وأضــاف أن القلــق مــن منــح 
فالحقــول  مبــرر،  غيــر  أمــر  امللكيــة لألجانــب 
تبقــى إيرانيــة ولــن توضــع كرهــن للشــركات 
األجنبيــة، معتبــرا أنــه مــن الضــروري دخــول 
لعــدم  املتخوفــن  داعيــا  للســوق،  األجانــب 

القلق.
قســم  فــي  الصحافــي  يقــول  جهتــه،  مــن 
الياســي  مهــدي  ايلنــا  وكالــة  فــي  االقتصــاد 
»العربــي الجديــد«، إن وزارة النفــط تمتنــع  لـ
ليــس  العقــود،  تفاصيــل  عــن  الكشــف  عــن 
العقــود،  فــي  كبــرى  ثغــرات  وجــود  بســبب 
ولكــن مــن أجــل إبقائهــا ســرية بســبب وجــود 
منافسن أشداء في السوق النفطية العاملية، 
اســتعادة  طهــران  تحــاول  الــذي  الوقــت  فــي 
الحظــر.  بســبب  خســرتها  التــي  حصصهــا 
لزيــادة  بحاجــة  طهــران  أن  الياســي  واعتبــر 
إنتــاج النفــط وصادراتــه لتغطيــة العجــز فــي 
موازنتهــا، لكــن الحكومــة أمــام خيــار وحيــد 
األجنبيــة  للشــركات  اليــد  مــد  وهــو  حاليــا 
ومنحهــا االمتيــازات، مقابــل حصولهــا علــى 
عودتهــا  علــى  ستســاعد  أخــرى  مكاســب 
العقــود هامــة ومغريــة،  أن  للســوق، معتبــرا 
بوجــود  يســمح  الــذي  القانــون  تناقــض  وال 

مستثمر أجنبي في الباد.
مــن ناحيــة ثانيــة، يصــف الخبيــر في شــؤون 
بــن  املشــكلة  فــرد،  أنصــاري  حســن  الطاقــة 
إيــران والشــركات األجنبيــة فــي قطــاع النفــط 
»التاريخيــة« التــي يعــود عمرها إلى ســنن  بـ
املشــكلة  أن  معتبــرا  العــداوة،  مــن  طويلــة 
الداعيــة  الحكومــة  مــع  مشــكلة  هــي  الفعليــة 
لانفتاح، التي استندت في صياغة عقودها 
وهــو  خارجيــة  أجنبيــة  شــركات  عقــود  إلــى 
مراعــاة  عــدم  مــن  البعــض  تخــوف  يثيــر  مــا 
يــرى  األولــى.  بالدرجــة  اإليرانيــة  املصلحــة 
أنصــاري أن الحــل يكمن فــي تحقيق التوازن، 
وتقليــص اعتمــاد البــاد علــى النفــط، وجعل 
تصديــر الغــاز للخــارج أمــرا مســاعدا، قائــا 
إن »املشــكات الداخليــة فــي إيران واملشــكات 
اإلقليميــة معهــا قــد تقــف كحجر عثــرة بوجه 
عليهــا  يتوجــب  التــي  الحكومــة،  مخططــات 

البحث عن بدائل مناسبة«.

خامنئــي حــذر فــي تصريحات كررهــا مؤخرا 
مــن نوايــا غربيــة الختــراق البــاد، فضــا عــن 
رفعــه لشــعار »بنــاء اقتصــاد مقــاوم« ليكــون 
شــعار العــام اإليرانــي الجديــد، الــذي بــدأ فــي 
21 مــارس/آذار الجــاري، وهو االقتصاد الذي 
يتحقق بالوصول لاكتفاء الذاتي واالعتماد 

على قدرات الداخل.

تفاصيل وثغرات العقود
الجديــدة،  النفــط  عقــود  نصــوص  تتعلــق 
تصــل  النفطــي  القطــاع  لتطويــر  بمشــاريع 
مدتهــا إلــى عشــرين عامــا، وتشــمل التنقيــب، 
وتســمح  والتطويــر،  التنميــة  االســتخراج، 
للشــركات األجنبية بالعمل في حقول نفطية 
وباكتشــاف حقــول جديدة، كمــا تمنحها حق 
تنافســية،  مناقصــات  بحســب  االســتثمار 
وزارة  التــي عرضتهــا  النصــوص  فــي  وجــاء 
النفــط، أن ملكيــة الحقــول اإليرانية لن تتغير، 
لكــن النــص لــم يوضــح كيفية توزيــع الحقوق 

بحال اكتشاف حقول جديدة. 
كمــا جــاء فيهــا أن مــدة كل عقــد تحــدد علــى 
حــدة، بنــاء علــى عمــر الحقــل النفطــي أو مــا 
غيــر  ومــن  النفطــي،  املخــزون  بعمــر  يســمى 
الواضــح مــا إن كانت هذه املدة ســتطابق مدة 
العقــد، وبهــذه الحالــة لــن يحصــل املســتثمر 
املحلــي علــى املكاســب التــي ســيحصل عليهــا 
كمــا  املنتقديــن.  بحســب  األجنبــي  املســتثمر 
يحصل الشريك األجنبي على عائدات نفطية 
تتناســب والوضــع فــي الســوق، أي أن ســعر 
برميــل النفــط يتحكــم بنســب العائــدات، وقــد 
يكــون هــذا أمــرا إيجابيــا بالنســبة للحكومــة 
املعتدلــة، لكــن رافضي هــذه العقود يتحدثون 
عــن كــون هــذا البند جديدا، ولــم يكن موجودا 
يتطلــب  مــا  وهــو  القديمــة،  إيــران  عقــود  فــي 

مزيدا من التوضيح.
أمــا عــن دفع املســتحقات إليران، فيتــم نقدا أو 
باملقايضــة، واالتفــاق علــى هــذا األمــر يحتــاج 
لعقد جديد غير العقد االستثماري، وهو من 
صاحيــات الســلطات القضائيــة والقانونيــة 
وفق الدســتور، أما مســؤولية تنفيذ املشــروع 
فتقع على عاتق الشركة األجنبية املستثمرة، 
وبحــال منحــت إحدى الشــركات حق التنقيب 
في منطقة بعينها، ولم تفلح بمهمتها فإنها 

لن تحصل على أي عائدات.

يتخوف رافضو 
عقود النفط 

الجديدة من فتح 
الباب للفساد 

الداخلي

وزارة النفط مصّرة 
على العقود لعدم 
وجود خيارات كثيرة 

أمامها
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رياضة

توّصل نادي 
فياريال اإلسباني 
إلى اتفاق 
مبدئي مع نادي 
السد القطري 
لضم الموهبة 
الشابة أكرم 
عفيف. وأعلن 
النادي، في 
بيان رسمّي، أن 
النجم القطري 
سيوقع خالل 
أيام. وأضاف أنه 
قد يعير صاحب 
الـ19 عامًا لفريق 
آخر من أجل 
اكتساب الخبرة. 
وبدأ عفيف 
مسيرته في 
أكاديمية أسباير، 
قبل أن ينضم 
إلى السد ويلعب 
معارًا لنادي 
ساهم عفيف في صعود يوبين البلجيكي إلى الدرجة األولى بتسجيله 6 أهداف )Getty(يوبين البلجيكي.

احتراف قطري

فاز البريطاني جيمس كوك بذهبية فردي الرجال، 
في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، في 

ساراسوتا بوالية فلوريدا األميركية، وحصد كوك 
1480 نقطة وضعته في املركز األول متقدمًا على 
األملاني باتريك دوغ صاحب املركز الثاني، بينما 

احتل الفرنسي فالنتن براديس املركز الثاني. 
وهذا رابع انتصار يحققه كوك في إحدى جوالت 

كأس العالم بعد املجر 2013 والواليات املتحدة 
2015، وفي املجر أيضًا الشهر املاضي.

تعرض مونتيري لهزيمة على أرضه أمام 
تولوكا بهدفن لواحد، ولكنه ما زال ينفرد 

بصدارة مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة 
القدم )كاوسورا 2016(، وسجل هدفي تولوكا 
البيرواني كريستيان كويفا )د.20( واملكسيكي 

ص مونتيري الفارق 
ّ
مارتن أبونديس )د.71(، وقل

عبر دورالن بابون )د.40(. وهكذا أنهى مونتيري 
البطولة في صدارة الترتيب بـ37 نقطة، حصدها 

من 12 انتصارًا وتعادل وحيد و 4 هزائم.

أعاد واشنطن كابيتالز حظوظه في االستمرار 
في األدوار اإلقصائية لدوري هوكي الجليد في 

أميركا الشمالية، بفوزه على ضيفه بيتسبرغ 
بنجوينز 3-1 في املباراة الخامسة بينهما، في 

الدور نصف النهائي للقسم الشرقي، وبقي 
بيتسبرغ متقدمًا بنتيجة 3-2، وستقام املباراة 

السادسة بن الفريقن في بيتسبرغ يوم الثاثاء 
املقبل. وفي اللقاء األخير تألق الحارس برادن 

هولتبي وساهم في فوز فريقه.

جيمس كوك يحصد 
الذهب في رياضة 
الخماسي الحديث

مونتيري يخسر 
أمام تولوكا لكنه 

يبقى متصدرًا

واشنطن ينتصر 
على بيتسبرغ ويحيي 

آماله بدوري الهوكي
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ملك المالعب 
الترابية يوّدع بطولة 

مدريد باكرًا

فوز صعب لميالن خارج الديار
ــــدوري اإليــطــالــي بعد فــوز صعب  عــاد مــيــان إلــى سكة االنــتــصــارات فــي ال
الـــ37 من  للغاية من ملعب نادي بولونيا »ريناتو دي الرا« في إطار الجولة 
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. ويدين »الروسونيري« بهذا الفوز 
الدقيقة  اللقاء الوحيد في  ملهاجمه الكولومبي كارلوس باكا صاحب هدف 
40 من ركلة جزاء، وصمد أصحاب األرض منذ الدقيقة 12 حيث طرد الحكم 
الغيني أمادوا دياوارا، ورفع النادي اللومباردي رصيده من النقاط إلى 57، 

بينما تجمد رصيد بولونيا عند 41 نقطة يحتل بها املركز الثالث عشر.

... والغريم إنتر يضمن المركز الرابع
انتصر نادي انتر ميان بصعوبة على ضيفه إمبولي بنتيجة )2-1( على 
ملعبه »جوزيبي مياتزا« في الجولة الـ37 من دوري الدرجة األولى اإليطالي 
التسجيل  بــاب  إيــكــاردي  مـــاورو  األرجنتيني  املهاجم  وافتتح  الــقــدم.  لــكــرة 
لفريقه في الدقيقة 12، قبل أن يعادل أندريا بوتشاريلي الكفة في الدقيقة 
إيــفــان بيريشيتش من   حــن تمكن 

ً
تــدم طــويــا لــم  37، لكن فــرحــة إمبولي 

تسجيل هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 40. وبهذه النتيجة حجز إنتر 
بذلك مباشرة  ليتأهل  للنقطة 67،  بعدما رفع رصيده  لنفسه  الرابع  املركز 
للدوري األوروبــي املوسم املقبل، في املقابل، تجمد رصيد إمبولي عند 43 

نقطة يحتل بها املركز الحادي عشر.

ليون يهزم موناكو ويحسم المركز الثاني

حسم نادي ليون املركز الثاني بعدما اكتسح نادي موناكو بنتيجة 6-1 في 
ليحصل  النهاية  من  قبل جولة  القدم  لكرة  الفرنسي  األولــى  الدرجة  دوري 
على بطاقة التأهل مباشرة لدوري األبطال. ودخل ليون املباراة التي أقيمت 
على أرضه بقوة من البداية فأحرز هدفن مبكرين في أول ثماني دقائق عبر 
وألكسندر الكازيت. وتزايدت معاناة موناكو بعد طرد العبه  غــزال  رشيد 
السينا تراوري في الدقيقة 23 ليكمل املباراة بعشرة العبن. وزاد ليون الغلة 
)د.34(  ولكازيت  )د.32(  مبيوا  يانغا  مابو  عبر  متتالين  بتسجيل هدفن 
مبيوا  وأحـــرز   .41 الدقيقة  فــي  النتيجة  كارفاليو  ريــكــاردو  ص 

ّ
يقل أن  قبل 

الهدف الخامس لليون في الدقيقة 59 قبل أن يختتم الكازيتي السداسية في 
الدقيقة 81. وارتقى نيس للمركز الرابع املؤهل لدوري أوروبا وله 60 نقطة 
الــذي تراجع للمركز  بفوزه على أرضــه بهدفن نظيفن على سانت إيتيان 

الخامس بـ58 نقطة.

أكاديميكا كويمبرا يوّدع دوري الدرجة األولى
سقط نادي أكاديميكا كويمبرا لدوري الدرجة الثانية البرتغالي بعد تعادله 
سلبًا مع سبورتنغ براغا في الجولة قبل األخيرة من دوري الدرجة األولى. 
وبهذا التعادل بات رصيد كويمبرا 25 نقطة فقط في ذيل الترتيب مع تبقى 
جولة واحدة ووجود فارق قيمته أربع نقاط مع يونياو ماديرا صاحب املركز 
الـــ16، أي آخر املراكز التي تضمن البقاء في دوري الدرجة األولــى. ويعتبر 
البرتغال حيث شارك  التاريخية في  األندية  أكاديميكا كويمبرا من ضمن 
في 64 نسخة من البطولة. ولم يهبط الفريق وال مرة لدوري الدرجة الثانية 
طابية  كجمعية   1887 في  أكاديميكا  وتأسس   .2003-2002 موسم  منذ 
القدم فقط بداية من 1911 حيث قضى عقودًا كثيرة  تخصصت في كرة 
في القرن الـــ20 معتمدًا على طاب الجامعات في تغذية صفوفه. وفي عام 
1967 أنهى الدوري في املركز الثاني وظل يصارع بنفيكا على اللقب حتى 
الجوالت األخيرة باملسابقة. وتوج الفريق البرتغالي بكأس البرتغالي مرتن 

في 1939 و2012.

مدريد ـ العربي الجديد

ــة، ســيــمــونــا هـــالـــيـــب، في  ــيـ ــانـ نــجــحــت الـــرومـ
الــحــصــول عــلــى لــقــب بــطــولــة مــدريــد للتنس، 
وذلــــــــك بـــعـــد أن فــــــــازت عـــلـــى الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة، 
دومينيكا سيبولكوفا، في املباراة النهائية، 
دقيقة، حتى   80 املــبــاراة حوالي  واستغرقت 
نجحت هاليب في إنهاء املنافسة ملصلحتها، 
بعد أن حققت االنتصار في مجموعتني )6 - 
2( و)6 - 4(. ويعتبر هذا اللقب األول لهاليب 
بعد خسارتها نهائي نفس البطولة في العام 
ــذاك فـــي مــواجــهــة الــروســيــة،  ــ 2014، وكــــان آنـ
نسخة  في  تشارك  لم  التي  ماريا شارابوفا، 
الفضيحة  خــلــفــيــة  عــلــى  وذلــــك   ،2016 الـــعـــام 
أن  العام، بعد  التي تعرضت لها، مطلع هذا 
أثبتت الفحوصات الطبية تورطها بتعاطي 
املــنــشــطــات فـــي مـــبـــاريـــات الــتــنــس، فـــي وقــت 
حققت هاليب إنجازًا شخصيًا بعد أن وصلت 
إلــى أول مــبــاراة نهائية لها فــي الــعــام 2016. 
فــي املــقــابــل كــانــت هــالــيــب بــلــغــت حــوالــي 20 
مباراة نهائية، ونجحت في حسم 12 مباراة 

ــرز حــامــل اللقب  ــ مــنــي غــولــدن ســتــايــت ووريـ
بخسارته األولى في الدور الثاني من البالي 
ــيـــركـــي  األمـ ــلـــة  الـــسـ ــرة  ــ كــ دوري  ضـــمـــن  أوف 
للمحترفني عندما سقط على أرض مضيفه 
اللقاء  في   120-108 باليزرز  ترايل  بورتالند 
الـــثـــالـــث بــيــنــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات املــنــطــقــة 

الغربية.
ــاراتـــني  ــبـ ــولــــدن ســـتـــايـــت فـــــاز فــــي املـ وكــــــان غــ
الرابعة  املــواجــهــة  فــي  وســيــعــود  السابقتني، 
ستيفن كــوري صانع األلــعــاب وأفضل العب 
الــذي غــاب عن املباريات األربــع  البطولة  في 

األخيرة لفريقه بسبب إصابة في الركبة.
ويـــديـــن بـــورتـــالنـــد بــهــذا الـــفـــوز بــشــكــل كبير 
إلـــى دامــيــان لــيــالرد الـــذي ســجــل بــمــفــرده 40 
نقطة مع 5 متابعات و10 تمريرات حاسمة، 
وأضاف األميركي من أصل نيجيري الفاروق 
أمينو )23 نقطة مع 10 متابعات( وسي دجي 

ماكولوم )22 نقطة(.
في املقابل، كان درايموند غرين )37 نقطة مع 
تــمــريــرات( وكــالي طومسون  9 متابعات و8 
)35 نـــقـــطـــة( أفـــضـــل املــســجــلــني فــــي صــفــوف 

ملصلحتها، وعبرت هاليب عن فرحتها بعد 
التتويج باللقب في بطولة مدريد، واعتبرت 
أن هـــذا الــلــقــب ســاهــم كــثــيــرًا فــي إعــــادة الثقة 
بشكل  بنفسها  تــؤمــن  وأصــبــحــت  لــنــفــســهــا، 
أكبر، وهذا الفوز منحها ثقة كبيرة ملواجهة 
املنافسات املستقبلية، في وقت أعربت  كافة 
هاليب عن أن شعورها ال يمكن وصفه حاليًا، 
عــلــى مساندها  الجماهير  شــكــرت  وقـــت  فــي 

بعد أن تسلمت كأس البطولة.
فــي املــقــابــل دخـــل اإلســبــانــي، رافــائــيــل نـــادال، 
بــطــولــة مــدريــد للتنس مــرشــحــًا لــلــفــوز، بعد 
تــحــقــيــقــه لــقــبــي مــونــتــي كـــارلـــو وبــرشــلــونــة، 
وقطع شوطًا مهمًا إلى أن وصل للدور نصف 
عامليًا،  الثاني  باملصنف  ليصطدم  النهائي، 

البريطاني أندي موراي.
قــبــل الـــلـــقـــاء تـــوقـــع بــعــضــهــم أن يــبــلــغ نــــادال 
النهائي، ويتابع تفوقه على املالعب الترابية 
التي يتمّيز باللعب عليها، تمهيدًا للوصول 
إلــى بطولة رومــا املفتوحة للتنس على ذات 
ــيـــة أيـــضـــًا، ومـــن ثـــم املــنــافــســة فـــي أهــم  األرضـ
ــي الــتــرابــيــة، فـــي روالن  ــ بــطــولــة عــلــى األراضــ

غــولــدن. وفــي كــل األحــــوال، ال تعتبر زيـــارات 
غـــولـــدن ســتــايــت الـــى بــورتــالنــد نــاجــحــة في 
غــالــب األحــيــان، ولــن يستطيع العــبــوه حتى 
 19 فــي  الثقيلة  الهزيمة  ونسيان  هضم  اآلن 
شــبــاط/فــبــرايــر عــنــدمــا ســقــطــوا بــفــارق كبير 

وصل إلى 32 نقطة 137-105. 
وتــــجــــاوز العـــبـــو بـــورتـــالنـــد الــعــاصــفــة الــتــي 
حدثت في بداية اللقاء عندما تخلفوا بفارق 
8 نقاط قبل البدء بتخفيضه تدريجيًا وإنهاء 
بــفــارق 12 نقطة 58- الــشــوط األول متقدمني 

 .)18-36 والـــثـــانـــي   28-22 األول  )الــــربــــع   46
واستغل ليالرد غياب رجل املواقف الصعبة 
كـــوري ليثبت أنـــه لــيــس سيئًا عــلــى اإلطـــالق 
فــي الــثــالثــيــات، حــيــث نــجــح فــي 8 مــحــاوالت 

وسجل 24 نقطة من نقاطه الـ40.
ــق لـــيـــالرد، نــجــم وقــائــد فــريــق بــورتــالنــد 

ّ
وعــل

الــشــاب والــوحــيــد الـــذي يــهــزم غــولــدن مرتني 
هـــذا املــوســم، عــلــى النتيجة بــالــقــول: »كــانــت 
من  ذكــاء  أكثر  وكنا  أكبر  الهجومية  نزعتنا 
ــيــــني، لــقــد لــعــبــنــا الـــيـــوم كــرة  املـــبـــاراتـــني األولــ

السلة كما نعرف أن نلعب«.
وال يــــزال غـــولـــدن ســتــايــت يــمــلــك األفــضــلــيــة 
بــتــقــدمــه 2-1، ولــــم يــحــســم الــنــجــم الــســابــق 
ــشــــرف عـــلـــى الـــفـــريـــق  ســـتـــيـــف كـــيـــر الـــــــذي يــ
قاطع  بشكل  التوالي،  على  الثاني  للموسم 
الــفــريــق ستيفن  فـــي  الــنــجــم األول  مــشــاركــة 
كوري في اللقاء املقبل خاصة أنه يستطيع 
البصر بفضل  بلمح  لقاء  أي  نتيجة  تغيير 
مستواه وفنياته العالية، وأكد كير أن سبب 

غــــاروس )فــرنــســا املــفــتــوحــة( ثــانــي بــطــوالت 
الغراند سالم. وجاءت الرياح، اليوم، بعكس 
ما اشتهى النجم اإلسباني رافــا، حني سقط 
أمــــام مـــــوراي بـــواقـــع مــجــمــوعــتــني نظيفتني، 
ليفشل في الوصول إلى النهائي، بينما تابع 
البريطاني طريقه إلى املباراة الختامية، وهو 
بعدما  الــلــقــب  عــلــى  للمحافظة  يتطلع  الـــذي 

حصده املوسم املاضي أيضًا في مدريد.
ــــات املــــــــبــــــــاراة، وتـــــحـــــديـــــدًا فــي  ــريـ ــ ــــجـ وفـــــــي مـ
املجموعة األولى التي استمرت ساعة وثالث 
دقائق، كسر موراي إرسال نادال في الشوط 
الرابع، ليتقدم )3 - 1(، قبل أن يعود املاتادور 
فــي الــشــوط الــتــاســع، ويكسر إرســـال خصمه 
البريطاني،  لصالح   )4-5( النتيجة  لتصبح 
الذي أنهى املجموعة بنتيجة )7 - 5( بعدما 

فاز في الشوط الثاني عشر.
ومع انطالق املجموعة الثانية، تقدم املصنف 
الثاني عامليًا موراي بنتيجة )3 - 2(، ونجح 
في كسر إرسال خصمه في الشوط السادس 
ليتقدم )4 - 2(، قبل أن يتكرر السيناريو في 
ص 

ّ
الشوط التاسع وينتصر فيه نادال، ويقل

أمامه  وكــان   ،)4-5( النتيجة  لتصبح  الــفــارق 
فرصة التعديل )5 - 5(، لكن رافا خسر شوط 

إرساله لينتصر موراي باملباراة.
وتفوق موراي من حيث األرقام، حيث أطلق 8 
ضربات ساحقة )إيس( مقابل واحدة لنادال، 
البريطاني  نجح  فقد  لــإرســاالت  وبالنسبة 
فــي 34 إرســــال مــن 49 وبــلــغــت نسبته %69، 

مقابل 31 لنادال من أصل 50 ونسبته %62.

الـــخـــســـارة هـــو الـــثـــغـــرات وقـــــال: »لــــم نحسن 
تـــدويـــر الـــكـــرة كــمــا نــعــرف وتــعــودنــا الــقــيــام 
بـــه. إضــافــة إلـــى كــــوري، لــديــنــا العــبــون كثر 

يجيدون هذه املهمة«. 
وفــي لــقــاء آخــر اســتــمــرت صــحــوة تورونتو 

التوالي  الثاني على  فــوزه  رابــتــورز وحقق 
ليتقدم   91-95 هــيــت  مــيــامــي  مضيفه  عــلــى 
بـــدوره 2-1. واســتــفــاد تــورونــتــو خصوصًا 
الــذي سجل  من صحوة نجمه كايل الوري 
33 نقطة 29 منها في الشوط الثاني حيث 

نجح في 11 من أصل 19 محاولة )بينها 5 
من 8 ثالثيات( أي أن نسبة النجاح قاربت 
املــئــة، بينما كانت هــذه النسبة أقل  60 فــي 
من 40 في املئة في املباريات التسع السابقة 
وهــــذا لـــم يــحــصــل أبــــدًا فـــي تـــاريـــخ الــــدوري 
األميركي. وقال الوري: »الجميع شجعوني 
ونــصــحــونــي بــاالســتــمــرار فـــي الـــكـــفـــاح. أنــا 
أناسًا يثقون بي.  محظوظ ألن في حياتي 
 إلــــى الــهــجــوم فـــي املـــبـــاراة 

ً
كــنــت أكــثــر مــيــال

من  الصحيح«.  الطريق  على  بأني  وأعتقد 
جانبه، قال مدرب تورونتو دواين كايسي: 
»لــم أفقد الثقة به على اإلطــالق، وقــد كررت 
ذلــك مــــرارًا. كنا بحاجة إلــى أن يــكــون كايل 

الحقيقي، وقد أثبت هذه الليلة أنه كايل«. 
ــــاف دامــــاركــــوس ديـــــــروزان )19 نــقــطــة(  وأضــ
والــلــيــتــوانــي جـــونـــاس غــاالنــســيــونــاس )16 
نقطة و12 متابعة في 22 دقيقة خرج بعدها 
بداعي اإلصابة( للفريق الفائز. وعلى املقلب 
ــد )26  ــايـ ــتـــسـ اآلخــــــــر، أثـــــر خــــــروج حـــســـن وايـ
عــامــًا( أحـــد افــضــل املــتــابــعــني واملتخصصني 
الـــــكـــــرات، مـــصـــابـــًا عـــلـــى أداء مــيــامــي  بـــصـــد 
ــد الــــذي ســجــل 38  بــقــيــادة الــنــجــم دوايــــن وايــ
نقطة وقــال بعد اللقاء: »ال أحــد يستطيع أن 
السلوفيني  يــكــون حسن وايــتــســايــد«. وكـــان 
ــقـــط( ثــانــي  غـــــــوران دراغـــيـــتـــش )12 نــقــطــة فـ
أفضل مسجل في صفوف ميامي الذي يأمل 
أرضــه  على  الثانية  املــبــاراة  فــي  بالتعويض 

والرابعة بني الفريقني.
)فرانس برس(

غولدن ستايت ووريرز يسقط أمام بورتالند باليزرزتتويج هاليب في مدريد وخيبة أمل نادال
ُتّوجت هاليب بلقب 

مدريد عن جدارة، 
في وقت ودع نادال 

بشكل مفاجئ

شكل غياب النجم 
األميركي ستيفن كوري 

مشكلة لالعبي ووريرز 
خارج أرضية ميدانهم

)Getty( هاليب تحمل كأس بطولة مدريد

فرحة العبي الزمالك )العربي الجديد(

)Getty( جماهير الريان ُتمنّي النفس بالثنائية

)Getty(  يدين بورتالند بهذا الفوز لداميان ليالرد الذي سجل بمفرده 40 نقطة

مباريـات
      األسبـوع

عواصم ــ العربي الجديد

احـــتـــفـــظ الــــزمــــالــــك بـــفـــرصـــتـــه فــي 
الدفاع عن لقبه بعد فوزه السهل 
رد  دون  بهدفني  املحلة  غــزل  على 
أقيمت بينهما على استاد  التي  املــبــاراة  في 
بتروسبورت، في منافسات املرحلة السابعة 
 
ُ
والعشرين للدوري املصري لكرة القدم، حيث
سجل الهدفني إيمانويل مايوكا في الدقيقة 

التاسعة وأحمد حمودي في الدقيقة 66.
حافظ الزمالك على املركز الثاني برصيد 51 
نقطة خلف األهلي صاحب القمة وله مباراة 
مؤجلة أمام االتحاد السكندري، بينما هبط 
ــاده بشكل مؤقت  فــريــق غـــزل املــحــلــة، الـــذي قـ

البطوالت 
العربية

الزمالك والريان في الطريق الصحيح

حقق الزمالك المصري فوزًا مهمًا في بطولة 
الدوري، واقترب من المحافظة على لقبه الذي 
حققه في الموسم الماضي، في المقابل تأهل 

الريان القطري إلى نصف نهائي كأس قطر

تقرير

نبيل خروب بعد استقالة سمير كمونة قبل 
املباراة إلى دوري الدرجة الثانية مرة أخرى 
ــيـــده عــنــد 10 نـــقـــاط مـــن 27  بــعــد تـــوقـــف رصـ

مباراة.
انــتــهــى الــشــوط األول بــتــقــدم الــزمــالــك بهدف 
ــرزه الــزامــبــي إيــمــانــويــل مــايــوكــا بــالــرغــم  ــ أحـ

أسفر  الــذي  »للمحالوية«  البداية  من هجوم 
عن تسديدة من محمد علي حولها محمود 
عبد الرحيم جنش إلى ركلة ركنية بصعوبة 
وبــعــد هجمة  التاسعة  الدقيقة  وفــي  بــالــغــة، 
ــل منطقة  ســريــعــة تــســلــم مــايــوكــا الـــكـــرة داخــ
ــزاء مـــن تــمــريــرة إلبــراهــيــم عــبــد الــخــالــق  الـــجـ
الشباك مسجال هدف  وسددها مباشرة في 

الزمالك األول.
وأفقدهم  املحلة  العبي  املبكر  الــهــدف  أحبط 
الـــحـــمـــاس، فــســيــطــر الـــزمـــالـــك وهــــــدد مــرمــى 
املــحــلــة بــعــدة كــــرات ملــحــمــود كــهــربــا وأحــمــد 
حمودى ومايوكا، وأخطر الفرص كانت في 
الدقيقة 36 عندما استلم كهربا كرة عرضية 
ــادل جــمــعــة مــــن الــجــبــهــة الــيــســرى  ــ ملــحــمــد عــ
األيمن، وأتبعه مايوكا  القائم  وسدد بجوار 
قذيفة  أطــلــق  41 عندما  الدقيقة  فــي  بــأخــرى 
فوق العارضة لينتهي الشوط بتقدم الزمالك 

بهدف مايوكا.
وبــعــد أربـــع دقــائــق مــن الــشــوط الــثــانــي أنقذ 
جــنــش كـــرة مـــن مــحــمــد خــلــيــفــة العـــب املحلة 
الــذي ســدد برأسه من مسافة قريبة، قبل أن 
يهدر مهدي صبحي فرصة خطيرة من انفراد 
تـــام بــعــد خــطــأ دفـــاعـــي مـــن الـــزمـــالـــك، وســـدد 
األيسر  القائم  بجوار  ثالثة  كــرة  علي  محمد 
لــلــحــارس، وشـــارك مصطفى فتحي بــدال من 
محمود كهربا بعد مرور ربع ساعة، وانتظر 
ــالـــك حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 66 لـــيـــرد بــالــهــدف  ــزمـ الـ
الثاني بتسديدة قوية من أحمد حمودي من 
متابعة لكرة ارتدت من الحارس والدفاع من 

ركلة ركنية لعبها مصطفى فتحي.
وفــي الدقيقة 70 لعب باسم مرسي بــدال من 
مايوكا، ويهدأ األداء، وتنحصر الكرة وسط 
امللعب، ويــشــارك أحــمــد حسن مكي بــدال من 
أحمد حمودي، وتصدى محمد فوزي حارس 
غـــزل املــحــلــة لــتــســديــدتــني مـــن الــزمــالــك الـــذي 
أنقذه محمد كوفي من هجمة »محالوية« في 
أن يطلق  قبل  الضائع  بــدل  املحتسب  الوقت 
الــحــكــم مــحــمــود بــســيــونــي صـــفـــارة الــنــهــايــة 

بفوز الزمالك )2 – صفر(.
استفاد الريان بطل قطر من قوته الهجومية 
ــــداف نــظــيــفــة على  ــاز بــثــالثــة أهـ الــضــاربــة وفــ
الخريطيات ليبلغ قبل نهائي كأس أمير قطر 
لــكــرة الـــقـــدم. وغـــاب الـــريـــان عــن االنــتــصــارات 
فـــي آخـــر ســـت مــبــاريــات بــجــمــيــع املــســابــقــات 
لكن  الــنــجــوم  دوري  فــي  املبكر  تتويجه  بعد 
تاباتا  الهجوم رودريجو  قوة ثالثي  بفضل 
سوريا  وسيباستيان  جــارســيــا  وسيرجيو 
ــار. وســيــلــعــب الــــريــــان مــع  ــتــــصــ حــســمــت االنــ

شباب أطلس 
خنيفرة يعود إلى 

الدوري المغربي

)Getty( الريان ينافس على لقب الكأس

الغرافة أو السد في قبل النهائي وسط سعيه 
الخروج  للفوز بلقب جديد هذا املوسم بعد 
من قبل نهائي كأس قطر. وتقدم فريق املدرب 
األول  الــشــوط  نهاية  قبل  خــورخــي فوساتي 
عبر تاباتا هداف الدوري الذي تلقى تمريرة 
أن ُيضيف  الهدف. فبل  من جارسيا وسجل 
بتسديدة  الثاني  الهدف  جارسيا  االسباني 
رائــعــة مــن خــارج منطقة الــجــزاء فــي الدقيقة 
الثالثية  ســوريــا  سيباستيان  اختتم  ثــم   52
بعد حوالي عشر دقائق. وفي املغرب سجل 
الــجــيــش املــلــكــي هـــدفـــًا فـــي كـــل شــــوط لــيــهــزم 
نظيفني،  بهدفني  القنيطري  النادي  مضيفه 

عـــالء املــســكــيــنــي. وبــهــذا الــفــوز الـــحـــادي عشر 
خالل املوسم الحالي ارتقى الجيش امللكي إلى 
املــركــز الخامس رافــعــًا رصــيــده إلــى 41 نقطة. 
في املقابل تعرض النادي القنيطري للهزيمة 
الرابعة في آخر خمس مباريات ليتراجع إلى 
التاسع برصيد 34 نقطة، وفــي مباراة  املركز 
ــــدة )1  ــــرى الــتــرتــيــب تـــعـــادل مـــولـــوديـــة وجـ أخـ
أرضــه.  أوملبيك أسفي على  أمــام ضيفه   ،)1  –
وتقدم مولودية وجدة في الدقيقة الثانية من 
األول  الــضــائــع للشوط  بــدل  املحتسب  الــوقــت 
عبر املدافع عبد اإلله منصور بعد تمكنه من 
أسفي  أوملــبــيــك  وأدرك  التسلل.  مصيدة  كسر 

ــك فـــي الــجــولــة الــســابــعــة والــعــشــريــن من  وذلــ
وكــان  الــقــدم.  لــكــرة  املغربي  املحترفني  دوري 
فــريــق الجيش امللكي هــو األفــضــل فــي أغلب 
فترات الشوط األول لكنه انتظر حتى الدقيقة 
الــشــوط ليفتتح التسجيل  األخــيــرة مــن هــذا 
عبر املهاجم املهدي النغمي بعد تبادل سريع 

للكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء.
الــجــيــش في  الــنــســبــي ألداء  ــتـــراجـــع  الـ ورغـــــم 
الــشــوط الــثــانــي إال أن الــفــريــق الـــزائـــر أضــاف 
الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة 69 بــعــد مجهود 
فردي للمهاجم زهير أوشن بعد أن راوغ أحد 
الحارس  فــي مرمى  املــدافــعــني وســدد بيسراه 

الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 72 عــبــر الــبــديــل تــونــي 
إدجوماريجوي بعد ان ارتدت الكرة من القائم 

األيسر بعد تسديدة من مسافة قريبة.
في وقت كان بإمكان الضيوف تحقيق الفوز 
لكن املهاجم إبراهيم البحراوي أهدر انفرادًا 
واضحًا، وظل أوملبيك أسفي في املركز الثاني 
عشر برصيد 30 نقطة متقدما بفارق نقطة 

واحدة ومركز واحد على مولودية وجدة
عــاد فريق شباب أطلس خنيفرة  املقابل  في 
اليوم  القدم  لكرة  املغربي  املحترفني  لــدوري 
السبت بعد غياب دام لعام واحد فقط ليلتحق 
بجاره شباب قصبة تادلة قبل جولة واحدة 

على نهاية دوري الدرجة الثانية. وفاز فريق 
على مضيفه  1-صفر  أطلس خنيفرة  شباب 
املــتــعــثــر الــــنــــادي املـــكـــنـــاســـي لــيــحــقــق الـــفـــوز 
العاشر ويرفع رصيده إلى 46 نقطة ليتأكد 
ــــدوري الــكــبــار بــعــد أن  رســمــيــا مـــن عـــودتـــه لــ
اكتفى فريق جمعية سال بالتعادل 3-3 أمام 

مضيفه الرشاد البرنوصي.
وأصبح رصيد جمعية سال 42 نقطة وأقصى 
إذا ما  إلــيــه هــو 45 نقطة  أن يصل  مــا يمكن 
فاز في الجولة األخيرة، وسجل محمد فكري 
هدف الفوز ألطلس خنيفرة بعد مرور خمس 

دقائق على بداية الشوط الثاني.
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حــافــظ نـــادي بــايــرن مــيــونــخ على 
ــدوري األملــانــي لــكــرة الــقــدم  لــقــب الــ
لـــلـــمـــرة   )2016-2015 )مــــــوســــــم 
الرابعة تواليًا، بعد فوزه في الجولة ما قبل 
-2( بنتيجة  إنغولشتاد  نــادي  على  األخيرة 
1(، على أودي سبورت بــارك. وافتتح النجم 
الـــدوري والفريق، روبــرت  البولندي وهــداف 
لــيــفــانــدوفــســكــي، بـــاب التسجيل فــي الــشــوط 
أن  الدقيقة 15، قبل  األول من ركلة جــزاء في 
الدقيقة  فــي  النتيجة  ذاتـــه  الــالعــب  يضاعف 
32 عــلــى إثـــر تــمــريــرة مــن اإلســبــانــي تشافي 
ألونسو، لكن هارتمان قلص النتيجة بهدف 
من ركلة جزاء في الدقيقة 40. وحقق النادي 
والعشرين  السادسة  للمرة  اللقب  الــبــافــاري 
في تاريخه، بعدما وصل إلى 85 نقطة، فيما 
ــــادي بــروســيــا دورتـــمـــونـــد، مــالحــقــه  ــر نـ

ّ
تــعــث

ــادي فــــرانــــكــــفــــورت لــيــصــبــح  ــ ــ ــبــــاشــــر، مــــع نـ املــ
الــفــارق بينهما 8 نــقــاط. وجــاء هــذا التتويج 
اإلسباني  املـــدرب  كتيبة  إلــى  البسمة  ليعيد 
بيب غــوارديــوال بعد الــخــروج، يــوم الثالثاء 
املـــاضـــي، مــن مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــــا 
على يد أتلتيكو مدريد، لكن يبقى له فرصة 
حصد لقب كأس أملانيا، وهو اللقب السادس 

عودة ميدلسبره 
ووعد ميدو

شهدت المالعب األوروبية الكثير من األحداث المهمة، تمثّلت في تتويج 
بايرن ميونخ بالدوري األلماني، ورفع ليستر سيتي للقب الدوري اإلنجليزي 
أمام الجميع، فيما عاد ميدلسبره إلى بطولة البريميير ليغ في ظل أجواء 

احتفالية، وكان األمر الالفت ما قام به النجم المصري ميدو

3031
رياضة

تقرير

والــعــشــرون فــي تــاريــخ الــفــريــق، وتــخــلــل هــذا 
لم يسبق ألي  رقــم تاريخي، حيث  االنتصار 

فريق أن تّوج باللقب أربع مرات متتالية.

عودة تاريخية
الــدوري اإلنجليزي  عاد نادي ميدلسبره إلى 
املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بــعــد الــتــعــادل أمـــام نــادي 
بــرايــتــون آنــد هــوف ألــبــيــون بــهــدف ملثله على 
مــلــعــب ريــفــرســيــاد. وحـــني أطــلــق حــكــم الــلــقــاء 
إلى  الفريق  النهاية، هبطت جماهير  صافرة 
أرض امللعب، في مشهد مبهر خطف األنظار 
ــفـــريـــق إلـــى  ــر عــــــودة الـ ــ ــلـــتـــرا، عـــلـــى إثـ فــــي إنـــجـ
الغياب،  من  بعد سبع سنوات  البريمييرليغ 
ــفـــل الـــجـــمـــيـــع بـــطـــريـــقـــة جــنــونــيــة،  ــتـ ــيـــث احـ حـ
ليعبروا عن مدى عشقهم لكرة القدم وفريقهم. 
وسميت املباراة بـ«مواجهة الـ170 مليون جنيه 
إسترليني«، حيث سيحصل الفريق على هذا 

اإلنجليزي  الــــدوري  إلــى  بعد صــعــوده  املبلغ 
املمتاز، بفضل زيادة حقوق البث التلفزيوني، 
وسيساعد هذا األمر في إبرام صفقات جديدة 
للفريق الذي يقوده اإلسباني إيتور كارناكا. 
البريمييرليغ  إلـــى  عـــاد  مــيــدلــســبــره  أن  يــذكــر 
صحبة نادي بيرلني الذي توج بلقب الدرجة 
األولــــــى الــــ«تـــشـــامـــبـــيـــون نـــشـــيـــب«. مـــن جــانــب 
آخــر سيخوض كل من برايتون وهــال سيتي 
منافسة  ويـــنـــزداي  كــاونــتــي وشيفلد  ودربــــي 
في ما بينها، من أجل خطف البطاقة الثالثة 
املؤهلة إلى دوري األضــواء. وشهد اللقاء في 
الــدقــيــقــة الــثــامــنــة والــخــمــســني إصــابــة مــرّوعــة 
ألورغـــويـــانـــي رامـــيـــريـــز صـــاحـــب الـــــــ25 عــامــًا، 
حني راوغ الالعب األول وتخطاه، وبينما كان 
يريد أن يروض الكرة، تدخل اإلنجليزي دالي 
في  ليتسبب  مستغربة  بــقــوة  عليه  ستيفنز 
مــن قصبته ويخرج  الــدمــاء  إصــابــتــه، لتسيل 
الحكم  محمواًل من فرق اإلسعاف، فيما طرد 

الالعب اإلنجليزي.

ليستر يرفع الكأس
اســــــتــــــعــــــرض الـــــبـــــطـــــل الــــــجــــــديــــــد لــــبــــطــــولــــة 
»البريمييرليغ«، ليستر سيتي أمام جماهيره 
املحتشدة في مدرجات ملعب »كينغ بــاور«، 
وحــقــق فــــوزًا كــبــيــرًا عــلــى إيـــفـــرتـــون )3 - 1(، 
ليؤكد أحقيته برفع كأس الدوري اإلنجليزي 

بعد نهاية املباراة في الجولة الـ37.
وفــــرض لــيــســتــر ســيــتــي أســـلـــوب لــعــبــه الــرائــع 
الــــذي شــاهــده الــعــالــم طــــوال املــوســم الــكــروي، 
وقدم مباراة األبطال أمام إيفرتون، واكتسحه 
بثالثية نظيفة. في الشوط األول دخل الفريق 
ولم  الــبــدايــة،  منذ  وهــاجــم  البطل  بمعنويات 
ــبــــوع املـــاضـــي،  يــكــتــرث لــحــســمــه الـــلـــقـــب، األســ
الهدف  السادسة  الدقيقة  في  فــادري  لُيسجل 
األول، إثــــر كــــرة عــرضــيــة تــابــعــهــا فـــــاردي في 
الكبير  ضغطه  سيتي  ليستر  وتابع  الشباك. 
عــلــى مــرمــى إيـــفـــرتـــون، حــتــى نــجــح كــيــنــغ في 
تسجيل الــهــدف الــثــانــي، بــعــد مــراوغــة رائــعــة 
ــكــــرة إلـــى  مــــن ريــــــاض مــــحــــرز، الــــــذي روض الــ
زمــيــلــه كينغ املــنــدفــع مــن الــخــلــف، الـــذي تابع 
. في الشوط الثاني 

ً
الكرة في الشباك مباشرة

الــقــوي وضغط  تــابــع ليستر سيتي هــجــومــه 
فــاردي  ليحصل جيمي  إيفرتون،  مرمى  على 
على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح في الشباك، 
لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة ثــالثــة أهـــــداف نــظــيــفــة، ثم 
أهدر فاردي ركلة جزاء أخرى، وأضاع فرصة 
مع  »البريمييرليغ«  هــدافــي  صـــدارة  مشاركة 
مــهــاجــم تــوتــنــهــام، هــــاري كـــني. وفـــي الــدقــائــق 
الشرفي عن  الــهــدف  إيفرتون  األخــيــرة، سجل 

طريق ميراليش، بعد مجهود فردي رائع.
إلى  الفوز رفع ليستر سيتي رصيده  وبهذا 
80 نــقــطــة فــي الـــصـــدارة بــعــيــدًا عــن توتنهام 
بفارق سبع نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية 
مـــشـــوار »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، لــُيــتــوج رانــيــيــري 
العالم،  ينساه  لن  خرافيًا  موسمًا  ومقاتلوه 

ميدو حلق شعره أمام 
الجميع في لحظة 

ستبقى في الذاكرة

خان يسقط بالضربة الفنية القاضية
العاملي  املجلس  املــتــوســط، حسب تصنيف  لــلــوزن  الــعــالــم  بطل  املكسيكي  املــاكــم  هــزم 
ساوول »كانيلو« ألفاريز، خصمه البريطاني أمير خان، حن أسقطه دون رحمة بالضربة 
الفنية القاضية في الجولة السادسة من املباراة التي جرت بينهما على حلبة الس فيغاس 

في الواليات املتحدة األميركية.
ر ألفاريز عن أنيابه من جديد في أول مباراة له للدفاع عن لقبه، ليوّجه رسالة شديدة 

ّ
وكش

احتفظ  الذي  الرهيب جينادي غولوفكن  الكازخستاني  وتحديدًا  إلى خصومه،  اللهجة 
بألقابه الثاثة )تصنيف االتحاد الدولي والجمعية العاملية واملنظمة العاملية( قبل أسبوعن 
حن انتصر على األميركي دومينيك وايد بالضربة القاضية في الجولة الثانية.وصّرح 
ألفاريز بعد اللقاء موجهًا كامه إلى غولوفكن الذي يعتبر األبرز في هذا الوزن حيث لم 
يخسر في 35 مباراة حتى اآلن: »أنا جاهز، وبانتظاره وأنا ال أهاب أحدًا«، يذكر أن كانيلو 
صاحب الـ25 عامًا، حقق فوزه السابع واألربعن )33 بالضربة الفنية القاضية( مقابل 

هزيمة وتعادل.

تيري سيحرم من وداعية جماهير ستامفورد بريدج
سيغيب مدافع وقائد تشيلسي، جون تيري، عن 
مباراة فريقه املقبلة في الدوري اإلنجليزي املمتاز 
أمام  الوداعية  تكون  أن  املفترض  من  كــان  والتي 
طرد  بعدما  وذلــك  بريدج«  »ستامفورد  جماهير 
ــام ســنــدرالنــد.  خـــال مـــبـــاراة الــبــلــوز األخـــيـــرة أمــ
وجه  في  الثانية  الصفراء  البطاقة  الحكم  وأشهر 
 من 

ً
تــيــري، 36 عــامــًا، فــي الــوقــت املحتسب بـــدال

الضائع من عمر اللقاء الذي خسره البلوز على يد 
»القطط السوداء« بنتيجة )3-2( على ملعب األخير 
»الضوء«، حيث سيتم معاقبته باإليقاف ملباراتن 
من قبل االتحاد اإلنجليزي. وبهذا سيغيب املدافع 
أمام  املقبل  األربــعــاء  السابق عن مواجهة  الدولي 
من  واملؤجلة  رود«  »أنفيلد  ملعب  على  ليفربول 
الجولة الـ30، باإلضافة إلى املباراة الختامية أمام 
ليستر سيتي، بطل املسابقة، على ملعب »ستامفورد بريدج«. وينتهي عقد تيري، الذي 
خاض أول مباراة له مع البلوز في أكتوبر/تشرين األول عام 1998، بنهاية املوسم الحالي 

في الوقت الذي أخبرته إدارة النادي بأنه لن يتم التجديد له.

أوسين بولت: فان غال ليس المدرب المناسب
يرى العداء الجامايكي األسطوري أوسن بولت 
أن الهولندي لويس فان غال ليس املدرب املناسب 
أنه  إلــى  مشيرًا  اإلنجليزي،  يونايتد  ملانشستر 
كــان يفضل أن يــشــرف األملــانــي يــورغــن كلوب 
الشياطن  على  لليفربول،  الحالي  الفني  املــديــر 
الــحــمــر، وقــــال بــولــت )29 عـــامـــًا( املـــتـــوج بست 
ميداليات ذهبية أوليمبية، أن العبي مان يونايتد 
الهولندي  املـــدرب  لصالح  اللعب  فــي  يرغبون  ال 
الفريق، وجاءت  يقدمها  التي  القدم  منتقدًا كرة 
هذه التصريحات لشبكة سكاي سبورت: » املوسم كان متذبذبًا، لست سعيدًا باألمر، 
أظن أن الاعبن ال يرغبون في اللعب تحت إمرته ال أقول إنه ليس مدربًا جيدًا ولكن ال 

أعتقد أنه الرجل املناسب للفريق«.

الواليات المتحدة تنفض غبار الهزيمة
عادت الواليات املتحدة األميركية إلى سكة االنتصارات بعد السقوط املدوي في مباراتها 
على روسيا  فــاز  روســيــا، حــن  فــي  املقامة  الجليد  لهوكي  العالم  بطولة  فــي  االفتتاحية 
فــي سان   1-5 الجنوبية  جــارتــهــا  هــزمــت  قــد  اللقب  كــنــدا حاملة  وكــانــت   ،3-6 البيضاء 
بطرسبرغ يوم الجمعة. وافتتح مايلز وود وكريس ويدمان التسجيل للمنتخب األميركي 
في الفترة األولى قبل أن يضيف ديان الركن ونواه هانيفن وأوسنت ماثيوز ثاثة أهداف 
أخرى للفريق الفائز في الفقرة الثانية. وفي الفترة الثالثة أضاف ماثيوز الهدف السادس 
للمنتخب األميركي الذي حقق فوزه األول في البطولة ضمن منافسات املجموعة الثانية.

سبورتينغ يكتسح فيتوريا سيتوبال
الجولة  إطــار  في  نظيفة  بخماسية  فيتوريا سيتوبال  لشبونة ضيافة  أكــرم سبورتينغ 

الـ33 من البطولة.
أقيمت على ملعبهم »جــوزيــه  الــتــي  املــبــاراة  مــن  األول  الــشــوط  »أســـود لشبونة«  وأنــهــى 
ألفاالدي« متقدمن في النتيجة بهدفن حما توقيع جيلسون وتيوفيلو غوتييريز في 

الدقيقتن 25 و37 على الترتيب.
وفي الشوط الثاني، أحرز غوتييريز، الهدف الثاني له والثالث للفريق، في الدقيقة 55 قبل 

أن يحرز برايان رويز هدفن في الدقيقتن 71 و90.

1977-1978، يوم 23 أبريل من عام 1978، وكان قد رفضه 
ل األخير أن يتعاقد مع 

ّ
قبلها نادي إنتر ميان، حيث فض

 عنه، فوقع عندها مع ميان، ندم من 
ً
شقيقه جوزيبيه بدال

بعد سنوات، حيث  القرار  النيراتزوري على هذا  دون شك 
أضـــاع أحـــد أفــضــل املــدافــعــن الــذيــن مـــروا فــي تــاريــخ الــكــرة 
التالي بدأ باريزي باملشاركة والتواجد  العاملية. في املوسم 
ضمن التشكيلة األساسية، وحقق لقب الدوري اإليطالي في 
موسم 1978-1979، حن لعب إلى جانب نجوم كبار أيضًا 
على غرار فابيو كابيلو، واألسطورة السابق جياني ريفيرا، 
لــكــن املــيــان هــبــط بــعــدهــا إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة فــي بــدايــات 
الثمانينيات حن مّر الفريق بفترة سوداء، بسبب فضيحة 

التاعب بالنتائج التي سميت بالتوتونيرو.
تابع  لكنه  الثانية،  الــدرجــة  فــي  الروسونيري  بقاء  يطل  لــم 
تــخــبــطــه إلــــى أن وصــــل ســيــلــفــيــو بــرســلــكــونــي إلــــى ســدة 

باريزي  ونجح  الفريق،  إلــى  الحياة  فعادت  الــنــادي،  رئاسة 
في تحقيق لقب جديد في الدوري اإليطالي موسم 1987-
العام، وفي  ذات  اإليطالي في  السوبر  1988، وكذلك حقق 
للنادي عدد  أريغو ساكي، وانضم  الــذي تاه جاء  املوسم 
من النجوم الكبار على غرار الهولندي ماركو فان باسنت، 
ومواطنه فرانك ريكارد ورود خوليت، ففازوا رفقة باريزي 
بلقب دوري األبطال موسمي 1988-1988، و1990-1989، 
واستمرت األلقاب، ففاز بكأس العالم لألندية مرتن، وكذلك 
بــرشــلــونــة في  األبـــطـــال ســنــة 1994 عــلــى حــســاب  دوري 
الــدوري اإليطالي 4 مــرات أخــرى، والسوبر  النهائي، ولقب 
اإليطالي إضافة إلى السوبر األوروبي.برايزي لعب مليان 
ل منتخب باده إيطاليا 

ّ
719 مباراة وسجل 33 هدفًا، ومث

في 81 مباراة، فتوج مع األتزوري بلقب كأس العالم 1982، 
 ثالثًا في 1990، وثانيًا أمام البرازيل في 1994.

ّ
وحل

حسين غازي

اليوم ليس عاديًا للجماهير اإليطالية ونادي ميان، فالحديث 
سيكون عن أسطورة الفريق السابقة فرانكو برايزي، الذي 
ولد في مدينة بريشيا اإليطالية، صحيح أنه كان قصيرًا ولم 
يتجاوز طوله الـ176 سنتمترًا، لكنه اختار اللعب في مركز 
املدافع. يعتبر باريزي من املدافعن التاريخين، فهو صاحب 
إنجازات كبيرة ال يمكن وصفها، وصل إلى ألقاٍب كثيرة، بل 
وجسد قصة وفاء لم تعد موجودة في عصرنا هذا. النجم 
اإليطالي بدأ مسيرته في صفوف نادي ميان للصغار في 
سنة 1972، حينها كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، هو 
من مواليد سنة 1960، استمر في التدرج بن الفرق حتى 
وصل للفريق األول سنة 1997. بدأ فرانكو أول مبارياته مع 
النادي اللومباردي عندما كان في سن الـ17 عامًا في موسم 

فرانكو باريزي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مدافع إيطالي 

كبير حّقق الكثير 
من األلقاب وجّسد 

قصة وفاء كبيرة

ليستر بطًال 
للدوري 
اإلنجليزي ألول 
)Getty( مرة

بطولة  بلقب  فريقها  تتويج  يوم  في  الثعالب  فريق  جماهير  شبّهت 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، نجم فريقها، الجزائري رياض محرز، بنجم 
ليونيل  األرجنتيني  العالم،  في  األفضل  والالعب  اإلسباني  برشلونة  نادي 
محرز...  »ريــاض  عليها:  كتبت  الفتات  الجماهير  رفعت  حيث  ميسي، 
برفع  سيتي  ليستر  فريق  جماهير  تكتِف  ولم  الجزائرية«.  الكرة  ميسي 
الالعب  باسم  الهتاف  على  أيضًا  حرصت  فقد  فحسب،  الالفتات  هذه 

الجزائري، طوال مجريات المباراة.

الجماهير تتغنى بنجمها

وجه رياضي

وسيتذكره دائمًا عشاق الدوري اإلنجليزي، 
أنــه فــي عــام 2016 رفــع فــريــق بحجم ليستر 

سيتي لقب »البريمييرليغ«.

ميدو يفي بالوعد
ـــى الــنــجــم املــصــري أحمد 

ّ
مــن جــانــب آخـــر، وف

حــســام مــيــدو، املحلل الــكــروي لقناة »بــي إن 

ليستر سيتي، إنه سيحلق شعره على الهواء 
وأمـــام الجميع فــي حــال نجح ليستر سيتي 
في التتويج بلقب الــدوري اإلنجليزي. وقبل 
أسبوع من اآلن، وتحديدًا االثنني الفائت، كان 
ملباراة  التحليلي  االستديو  في  ميدو ضيفًا 
توتنهام وتشلسي التي انتهت بالتعادل )2 
»البريمييرليغ«  لقب  رسميًا  ومنحت   ،)2  -

ــبــــورت« الـــقـــطـــريـــة، بـــوعـــده وحـــلـــق شــعــره  ســ
، وذلك بعد أن تّوج 

ً
 على الهواء مباشرة

ً
كامال

»البريمييرليغ«  بلقب  ليستر سيتي رسميًا 
ــم يــتــأخــر   لــ

ً
ــال ــعــ ــي تــــاريــــخــــه. وفــ ألول مـــــرة فــ

مــيــدو كــثــيــرًا فــي الـــوفـــاء بــوعــده الـــذي قطعه 
قبل حوالي الشهر من اآلن، عندما قال على 
الـــهـــواء خــــالل االســـتـــديـــو الــتــحــلــيــلــي ملـــبـــاراة 

في  أنــه  وأعــلــن  ليستر سيتي،  فريق  لصالح 
األســـبـــوع املــقــبــل وفــــي لــيــلــة تــتــويــج الــفــريــق 
ــــي لــيــلــة تـــتـــويـــج لــيــســتــر  ســيــفــي بــــوعــــده. وفـ
حلق ميدو شعره داخل االستوديو، في ظل 
حضور مقدم الدوري اإلنجليزي أيمن جادة 
ــاريـــات، الـــذيـــن شــجــعــوا مــيــدو  ــبـ ومــحــلــلــي املـ

كثيرًا وتلقى التحية على شجاعته الكبيرة.

فــي فلوريدا  الــحــديــث  للخماسي  الــعــالــم  كــأس  لينا شــونــيــبــورن بنهائي  األملــانــيــة  فـــازت 
بالواليات املتحدة، بعد أن استجمعت كافة خبراتها لتعتلي منصة التتويج. وستسعى 
البطلة األملانية البالغة من العمر 30 عامًا، للدفاع عن لقب بطولة العالم في موسكو في 
وقت الحق هذا الشهر وهي تدرك أنها في حالة رائعة قبل نحو ثاثة أشهر على انطاق 
منافسات أوملبياد ريو. وجاء الفوز عقب خمس سنوات من نيل شونيبورن آخر ميدالية 
ذهبية في نهائي كأس العالم، وذلك في لندن عام 2011، في وقت تفوقت شونيبورن على 

املجرية صوفيا فولدازي التي نالت امليدالية الفضية.

صورة في خبر

تتويج مهم
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ألجل سورية حرة
عمل إغاثي في فرنسا لجمع التبرعات للنازحين

باريس ـ محمد المزديوي

ــة عــــــشــــــرة، مــنــذ  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ لــــلــــمــــرة الــ
تــأســيــســهــا فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
األول سنة 2011، من قبل مواطنني 
ــــول ســـوريـــة، مـــن بينهم  فــرنــســيــني مـــن أصـ
اإلغاثة  جمعية  تنظم  ومهندسون،  أطــبــاء 
ســوريــة  )ألجـــل   »Syria Charity« الــســوريــة 
حرة(، التي ليس لديها أي توجه سياسي أو 
ديني، حفال خيريا، في باريس وضواحيها 
لجمع األموال لفائدة السوريني في الداخل 
رين داخل بلدهم،  هجَّ

ُ
السوري، املقيمني وامل

والـــذيـــن يــتــجــاوز عـــددهـــم الــعــشــرة مــاليــني 

)Getty( معاناة السوريين تجاوزت كل الحدود

D

الــســوريــة،  شــخــص. وتـــرّكـــز هـــذه الجمعية 
الفرنسية  الحكومة  باعتراف  حظيت  التي 
لجهودها  تقديرا  املتحدة،  األمــم  ومنظمة 
في الداخل، على الجانبني الطبي واإلغاثي، 
ــاف بــأطــقــمــهــا  ــعــ ــارات إســ ــ ــيـ ــ أي تــســيــيــر سـ
من  املشتعلة  املناطق  معظم  في  والتواجد 
ســـوريـــة، لــيــال ونـــهـــارا، إضـــافـــة إلـــى تقديم 
مساعدات غذائية عاجلة ملواطنني سوريني 
فــقــدوا كــل شـــيء، بسبب الــحــرب املستمرة، 

وال تصلهم املساعدات الدولية.
ــرة يــــكــــون الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي  ــ ــــي كــــل مــ وفــ
والفرنسي على موعد. وكــان هذه املــرة في 
حدود 650 شخصا، إضافة إلى متابعة 700 

شخص في موقع فيسبوك التابع للجمعية 
لنشاطات الحفل، بصفة مباشرة. وتميزت 
هذه الحفلة الخيرية عن سابقاتها بتنظيم 
اتصال مباشر من قلب مدينة حلب املحررة 
الداخل  فــي  العاملني  الجمعية  أعــضــاء  مــع 
الــســوري، ســواء الــذيــن يعملون فــي تسيير 
ـــفـــني بــشــؤون 

َ
ــل ـ ـــكَّ

ُ
ــاف أو امل ــعــ ــارات اإلســ ــيــ ســ

األيتام والعمل اإلغاثي. وكعادتها، في كل 
مرة، تحرص الجمعية على توجيه الدعوة 
مختلف  عن  ليتحدثوا  متميزين  لضيوف 
زوايا الوضع الدامي في سورية، ويشاركوا 

الجمهور قلقه وأمله.
ــى يــحــضــر الــنــاشــط الــحــقــوقــي  ــ لــلــمــرة األولـ

ــر فـــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــي والــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ واملـــــــحـــــــلـــــــل الــ
اإلحـــصـــاء واملـــســـؤول فــي »تــجــمــع مكافحة 
مــروان محمد،  اإلسالموفوبيا في فرنسا« 
وهـــو مــن أصــــول مــصــريــة. وجــديــر بــالــذكــر 
كبيرة بني  الشاب يحظى بشعبية  هــذا  أن 
أوســاط مسلمي فرنسا، وهو يتقن، بشكل 
ُيثير اإلعجاب، الحديث إلى وسائل اإلعالم 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا املـــنـــتـــقـــدة لـــإســـالم 
مـــروان محمد للحضور  واملــســلــمــني. وقـــال 
»إن حــضــوركــم هنا يــدل على مــوقــف. وكل 
استطاعته«.  قــدر  يغير  أن  واحــد يستطيع 
الـــذي يحيط بــنــا يمتلئ  ــم 

َ
ــد أن »الــعــال ــ وأّك

 شــــديــــٌد 
ٌ
مــــعــــانــــاة وغــــضــــبــــا. يــــوجــــد حــــــــزن

وفــــوضــــى«. والـــحـــل هـــو »أن نــعــمــل بصفة 
كل  لتجاوز  خطة  لنا  تكون  وأن  إيجابية، 
والجانب  كرامتنا  وإظــهــار  هــو سلبي،  مــا 

اإلنساني في أعماقنا«.
وحضر في الحفلة، للمرة الثانية، الطبيب 
ــي، الــذي 

ّ
الــفــرنــســي الــدكــتــور رافــائــيــل بــيــت

ســافــر إلــى ســوريــة 15 مـــرة، آخــرهــا يعود 
ألســابــيــع قــلــيــلــة، والـــــذي كــــّون شــبــكــة مع 
أكــثــر مــن 7000 شخص فــي ســوريــة. وفي 
ي الجمهور بآخر 

ّ
البداية ذّكر رافائيل بيت

املستجدات من الداخل السوري، وخاصة 
فــي حــلــب، حيث دمـــرت الــطــيــران الــســوري 
أحد املستشفيات )وهو املستشفى الثامن 
يــتــعــرض للتدمير مــنــذ شهر  الــــذي  عــشــر 
املـــاضـــي( وقتلت  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/ 
طبيب األطفال الوحيد في املدينة، إضافة 
إلى تعرض رئيس اللجنة املدنية في حلب 
لالختطاف، وأكد على ما قاله سابقا من 
أن معاناة السوريني تجاوزت كل الحدود، 
ــلـــى زيــــارتــــه  وإذ شـــكـــر قــــداســــة الـــبـــابـــا عـ
ــى مـــعـــســـكـــرات الـــالجـــئـــني فــــي الـــيـــونـــان  ــ إلـ
الغربي.  الرسمي  النفاق  أدان  وإيــطــالــيــا، 
وأّكد أن التضامن مع اآلخر ال ترتبط بأي 
ديـــن أو طــائــفــة، بــل بــاإلنــســانــيــة وحــدهــا، 
مـــؤكـــدا أن املــســيــحــيــة واإلســـــــالم يــتــفــقــان 
باآلية  ومستشهدا  الــتــضــامــن،  روح  على 
الكريمة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

جميعا«.
إيــنــان، والــذي  كما حل الصحافي نيكوال 
كــــان مــخــتــطــفــا لــــدى تــنــظــيــم داعـــــش قبل 
أن يــطــلــق ســــراحــــه، ضــيــفــا عــلــى الــســهــرة 
الــجــمــعــيــة  بـــعـــمـــل  أشـــــــاد  الـــخـــيـــريـــة، وإذ 
الخيرية في سورية، أّكد على »أن الظروف 
ــلـــب، الـــعـــزيـــزة عـــلـــى قـــلـــبـــي، والـــتـــي  فــــي حـ
كــانــت إلـــى جــانــب صــنــعــاء مــن أجـــل املــدن 
 لــلــغــايــة، بــعــد خمس 

ٌ
الــعــربــيــة، مـــأســـاويـــة

ســنــوات مــن الــقــصــف والــحــصــار، مــن قبل 
الــنــظــام الــســوري وعــّرابــه الــروســي«، على 
حــد قــولــه. وأضـــاف بــأن املدينة »تتعرض 
بالتعاون  ونـــّوه  حقيقية«،  إبـــادة  لعملية 
بــــني املــســلــمــني واملـــســـيـــحـــيـــني فــــي الــعــمــل 
اإلغــاثــي، وأشـــاد بعمل جمعية مسيحية 
ـــب في 

َ
تــعــمــل فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، وطـــال

مختلف  بتقديم  الجميع  مداخلته  ختام 
أشكال الدعم للشعب السوري واملعارضة 
الــوطــنــيــة لــلــنــظــام الـــســـوري: »وإال تــحــّول 
ــــش إلــــى املـــعـــارضـــة الــوحــيــدة  تــنــظــيــم داعـ

لنظام بشار األسد«.

تميز حفل جمعية 
اإلغاثة السورية لهذا 

العام في باريس، 
بإجراء اتصال مباشر 
مع السوريني في حلب 

املحاصرة. 

■ ■ ■
تعمل الجمعية على 
توفير املساعدات 
الغذائية والطبية 

وتجهيز أطقم اإلسعاف 
للعمل في املناطق 

املشتعلة.

■ ■ ■
تكلف سيارة اإلسعاف 
نحو 5000 يورو، بينما 

ل نفقات  يصل تحمُّ
إجراء عملية قيصرية 

إلى 500 يور

باختصار

»ألجل سورية حرة«، نظم سوريون في العاصمة الفرنسية باريس حفال خيريًا لجمع التبرعات من أجل أبناء بلدهم في الداخل، 
والذين يكابدون حربا ممنهجة من قبل نظام بشار األسد وحلفائه

هوامش

أمجد ناصر

تكون في خطر،  وهــي، عندما ال  م. 
ِّ
َعل

ُ
ت الديمقراطية 

م دروسًا تفاجئ فيها نفسها. ربما ال تفاجئها،  تقدِّ
االحتمال  تتيح  أن  الديمقراطية  طْبع  من  ألنَّ  تمامًا، 
ـــبـــروز نــقــيــض الـــســـائـــد وعـــكـــســـه. فـــالـــنـــاس لــيــســوا  ل
»على قلب رجل واحــد«، وإال ما كانوا شعوبًا وأممًا 
ــنـــاس )فــي  ــقـــافـــات. فـــي الــديــكــتــاتــوريــة يــجــتــمــع الـ وثـ
الذين  الفرد.  الحاكم  الظاهر( على قلب رجــل واحــد: 
يعيشون تحت سقف الديمقراطية ال يمكنهم العيش 
أنبل الشعارات وأقدسها.  تحت سقف آخر، لو رفع 
م دروسًا، فأنا  م وتقدِّ

ِّ
َعل

ُ
ت وعندما أقول الديمقراطية 

انتخاب  أيــام:  لندن قبل  بالطبع، ما جــرى في  أعني، 
 
ً
الباكستاني، عمدة املهاجر  ابــن  أمــني خــان،  صــادق 

ألكبر مدينة أوروبية وأكثرها عراقة. يا له من درٍس 
في وقٍت يحتاج العالم )وباألخص عاملنا العربي( إلى 
أن  الرغم من  الدين، على  ث عن  أتحدَّ درٍس كهذا. ال 
يزّجونه في صراعات  الذين  هم  املفلسني حضاريًا 
املصالح البشرية، وال أتحّدث عن العرق، على الرغم 
من أنه أحد أسلحة املفلسني )إياهم(، بل أتحّدث عن 
ح« إلى منصب ُينظُر 

َّ
»حالة« صادق خان الذي »تنط

داونــنــغ  إلــى 10  مــمــرًا  باعتباره  بريطانيا،  فــي  إلــيــه، 

ح 
ُّ
التنط الـــوزراء، وطلع في هذا  ستريت، مقّر رئاسة 

»رأسًا«. 
هذه هي »حالة« صادق خان: إنه ابن مهاجر باكستاني، 
كان يعمل سائق حافلة عمومية )باص لندن األحمر(. 
إلى  بالضرورة،  تقود،  إلى مدرسة خاصة،  يذهب  لم 
حكم  عــادة،  تتولى،  التي  البريطانية  النخبة  جامعات 
د إلى مدارس الحكومة، والتحق بجامعة  البالد، بل تردَّ
»عـــاديـــة« فــي شــمــال لــنــدن. عــمــل محاميًا فــي مجال 
حقوق اإلنسان، ثم ما لبث أن دخل املجال السياسي، 
من خالل ترشحه عن حزب العمال البريطاني، وفاز 
ينقسم،  الــذي  البريطاني  العموم  مجلس  فــي  بمقعد 
ــلــديــمــقــراطــيــة، إلــــى حــكــومــتــني  بـــاعـــتـــبـــاره مــســرحــًا ل
يسّمونها  والثانية   ،

ً
فعال حاكمة  واحــدة  متواجهتني، 

حكومة الظل. وفي واحدٍة من حكومات الظل العمالية 
كان صادق خان وزيرًا. 

الــجــديــد، نذكر أيضًا:  وفــي »حــالــة« خــان، عمدة لندن 
 شــــيء. هو 

ِّ
أنـــه تــرشــح فــي مــواجــهــة نقيضه فــي كـــل

ن« وخصمه أبيض. هو من منبت فقير وخصمه  »ملوَّ
لــواحــد مــن أكبر أثــريــاء بريطانيا. هــو ذو خلفية  ابــن 
إسالمية وخصمه ذو خلفية يهودية. هو ابن مهاجر 
مرشح  هــو  البريطانية.  النخبة  إلــى  ينتمي  وخصمه 
قــاتــلــة في  تهمة  )هـــذه  للسامية  بــالــعــداء  حـــزب متهم 

ــا(. خصمه مــرشــح الــحــزب  ــ ــ بــريــطــانــيــا، بــل فــي أوروب
الحاكم، ويلقى دعم العمدة السابق بوريس جونسون، 
نجاحات،  له  وكــان  كارزمية،  يتمتع بشخصية  الــذي 
وفي  البريطانية.  العاصمة  أمــور  إدارة  في  ملحوظة، 
قاسية  لندن صفعة  هت  وجَّ األخير،  البند  خصوص 
ملن حاولوا اغتيال شخصية صادق خان السياسية، 
هم 

َّ
املت بحزبه  أو  املتشّددين،  لندن  بإسالميي  بربطه 

السامية(  معاداة   =( اإلسرائيلية  السياسات  بمعاداة 
في عهد رئيسه جيرمي كوربن. 

لم تنظر لندن، هذه املدينة متعددة الثقافات والوجوه، 
إلى سحنة صادق خان، ولكن إلى برنامجه االنتخابي. 

وهــــذا يــجــّرنــا إلـــى مــســألــة املــواطــنــة الــتــي أشــــار إليها 
الدكتور عزمي بشارة، السبت املاضي، في خصوص 
الناس على أساس  انتظام  املواطنة.  إنها  خان نفسه. 
أساس  على  وليس  وعيشهم،  وحقوقهم  مصالحهم 
عرقهم أو دينهم. فالرأي، عندي، أن املواطنة، متعّددة 
الــثــقــافــات، هـــي الــتــي انــتــصــرت فـــي »مــعــركــة لــنــدن«. 
واملصلحي،  الخدمي  الطابع  ذو  االنتخابي،  البرنامج 
هو الذي قاد صادق خان إلى هذا املنصب العام الرفيع. 
الحظوا جرأة برنامج هذا املرشح العمالي البريطاني. 
فــفــي وقــــٍت تــتــصــاعــد فــيــه حــمــلــة بــريــطــانــيــة، واســعــة 
ــع خــان  ــنــطــاق، لــلــخــروج مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي، رفـ ال
إنــه ليس أفضل  االتــحــاد.  البقاء في  شعارًا معاكسًا: 
لبريطانيا ككل، فقط، بل جيد، خصوصًا للندن. قبل 
بريطانيا  مصير  على  االستفتاء  من  تقريبًا،  شهر، 
ــا، والعالم،  فــي االتــحــاد األوروبــــي، تــقــول لــنــدن ألوروبــ
مــن خـــالل انــتــخــاب صـــادق أمـــني خـــان، إنــهــا ال تريد 
االنـــعـــزال. فــي بــريــطــانــيــا، أكــثــر مــن أي بــلــد أوروبــــي، 
يستطيع ابن مهاجر باكستاني أن يقول إنه بريطاني. 
 حكٍم تجمع 

ُ
ة« ليست عرقًا، بل صيغة ألنَّ »البريطانيِّ

روا جيسكار ديستان عندما قال 
َّ
أعراقًا متعّددة. تذك

ًا،  بريطانيِّ دم  ال  هنا،  الــدم.  فرنسيُّ  هو  الفرنسي  إنَّ 
لحسن الحظ.

درس بريطاني

وأخيرًا

لم تنظر لندن، هذه المدينة 
متعددة الثقافات والوجوه، 
إلى سحنة صادق خان، ولكن 

إلى برنامجه االنتخابي
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