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»تهدئة« توّسع حريق حلب

ليبيا
 ألغام 

معركة 
»داعش«

رامي سويد

ــرجــم الــصــمــت الــدولــي األقــــرب إلـــى الــتــخــاذل، 
ُ
ت

ــرارًا لــلــجــرائــم فـــي مــديــنــة حــلــب الــســوريــة  ــكــ تــ
بما  لالستمرار،  مرشح  بشكل  الجمعة،  أمــس 
بــرعــايــة أميركية  أعــلــن عنها  الــتــي  الــهــدنــة  أن 
املحافظة  لــن تشمل  الجمعة،  أمــس  ـــ روســيــة،  ـ

الشمالية، وألن كل ما القته غارات النظام، التي 
األيــام  في  املدنيني  الضحايا  حصدت عشرات 
ــيـــة، فـــي املــســتــشــفــيــات واملــســتــوصــفــات  املـــاضـ
واملــنــازل واألســـواق، كــان عبارة عن إعــراب عن 
الــقــاتــل. وجــريــا  قــلــق وأســــف مــن دون تسمية 
على ما درجت عليه يوميات الحرب السورية 
اتفاق  العلن معالم  إلــى  منذ ســنــوات، خرجت 

ــ أميركي جديد ال يشمل مدينة حلب،  روســي 
عنوانه »نظام الصمت«، ُكلفت وسائل اإلعالم 
الروسية باإلعالن عنه، يقضي بأن تشمل هدنة 
مــن 24 ســاعــة دمــشــق وريــفــهــا، ومــن 72 ساعة 
فــي الــالذقــيــة. هــدنــة أعــربــت أطــــراف املــعــارضــة 
السورية عن عدم معرفتها املسبقة بها، بينما 
جزم مصدر عسكري ســوري حكومي أنها لن 

فيها حــوالــى عشرين  قتل  الــتــي  تشمل حــلــب، 
مــدنــيــا أمــــس الــجــمــعــة، ويــخــشــى كـــثـــيـــرون أن 
تــكــون مــجــّرد غــطــاء الســتــمــرار جــرائــم النظام 
فــي املــديــنــة وريــفــهــا، مــع وصـــول عــدد ضحايا 
ــده فــي املــديــنــة، إلـــى 50  مستشفى الــقــدس وحـ

 بحسب منظمة »أطباء بال حدود«.
ً
قتيال

]التفاصيل ص. 2ـ3[

مقاتل من جيش حفتر في بنغازي )عبداهلل دوما/فرانس برس(

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــهـــم فــي  ــبـــون اإليــــرانــــيــــون بـــأصـــواتـ ــنـــاخـ أدلــــــى الـ
صناديق االقتراع خالل جولة إعادة االنتخابات 
الــعــاشــرة، أمـــس الجمعة،  الــتــشــريــعــيــة بــدورتــهــا 
ــواء عــكــر صــفــوهــا مــا حــصــل فــي مدينة  فــي أجــ
ــارس جنوبي  مــمــســنــي الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة فــ
ــرز  ــي وفـ ــنـ ــتــشــديــد األمـ ــم يــكــن ال إيـــــــران، حــيــث لـ
للحؤول  كافيًا  االقــتــراع  ملراقبة  خاصة  عناصر 
دون تــســجــيــل خــــرق أمـــنـــي، تــجــســد بــحــصــول 
اشتباكات بأسلحة خفيفة وإطالق أعيرة نارية 

أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، بحسب 
اإليراني، حسني  الداخلية  املساعد األمني لوزير 
ذو الفقاري. وأكد ذو الفقاري أن ما جرى لم يكن 
 
ً
 إرهابيًا، ولم يصفه بالتهديد األمني، قائال

ً
عمال

املنطقة كان  تلك  إن خالفًا بني موالني ملرشحي 
السبب في ما حدث، بينما أعلن محافظ املنطقة 
فيهم.  25 مشتبهًا  اعــتــقــال  عــن  بــيــكــري  ــام  رهــ
لتبادل  ساحة  األمــنــي  التطور  يكون  أن  ويتوقع 
االتهامات في إيران، وال سيما أن البالد تتعامل 
موجة  منذ  انتخابية  عملية  أيــة  مــع  بحساسية 
بني  التنافس  واستمر   .2009 عــام  احتجاجات  

136 مرشحًا ينتمون للمحافظني واإلصالحيني 
تــوزعــت على  انتخابية  دائـــرة  فــي 55  واملعتدلني 
 290 أصــل  مــن  مقعدًا   68 لشغل  محافظة،   21
حسمت غالبيتها خالل الجولة األولى، التي جرت 
أواخر شهر فبراير/شباط املاضي، ولم يحصل 
بعض مرشحيها على النسبة املطلوبة دستوريًا، 
والتي يجب أن تتجاوز ربع عدد أصوات الناخبني 
االنتخابات  االنتخابية، وهــو ما جر  الــدوائــر  في 
املشاركة  نسب  ُوصــفــت  وقــد  ثانية.  جولة  نحو 
خـــالل هـــذه الــجــولــة بـــ«الــجــيــدة«، فــي وقـــت اعتبر 
مرشحي  فــوز  يعني  ارتفاعها  أن  مراقبون  فيه 

ــــذيــــن تـــقـــدمـــوا بــالئــحــة  ــدال واإلصـــــــــالح، ال ــ ــتـ ــ االعـ
مما  األولـــى،  الجولة  في  مثلما حصل  مشتركة، 

أدى إلى اكتساحهم مقاعد العاصمة طهران.
ويــحــتــاج اإلصـــالحـــيـــون ملـــا يـــزيـــد عـــن خمسني 
تشكيل  ليستطيعوا  الــجــولــة،  هــذه  خــالل  مقعدًا 
كــتــلــة قـــويـــة مــســتــقــلــة وحــــاضــــرة بــالــفــعــل تحت 
مسمى اإلصالح، مقابل املنتمني للتيار األصولي 
والــذيــن تفوقوا فــي دوائـــر دون أخــرى مــن جهة، 
ــذي يــضــم شخصيات  ــ ــواب تــيــار االعـــتـــدال ال ــ ونـ
املحافظ واإلصالحي،  التيارين،  معتدلة من كال 

من جهة ثانية.
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عادل األحمدي

ــقـــدم أو  ال يــنــتــهــي الـــحـــديـــث عــــن حـــصـــول تـ
ــــي جــــــــدار املـــــــشـــــــاورات الــيــمــنــيــة  اخـــــتـــــراق فـ
املــنــعــقــدة فـــي الــكــويــت، إال وتـــبـــرز الــعــقــبــات 
التي تهدد بعودتها إلى املرحلة األولى من 
جــديــد، وهــو مــا حـــدث، أمــس الجمعة، حني 
أبـــلـــغ الـــوفـــد الــحــكــومــي مــجــمــوعــة الــســفــراء 
ــلـــدول الـــراعـــيـــة لــلــتــســويــة، بـــأنـــه »قــد  ـــ18 لـ ــ الــ
ـــق مـــشـــاركـــتـــه إذا مــــا اســـتـــمـــرت خــــروق 

ّ
يـــعـــل

الهدنة«، وذلك عقب ساعات من التئام شمل 
الــجــلــســات، مــســاء الــخــمــيــس الــتــي كــانــت قد 
ــذا الــســيــاق، توضح  تــوقــفــت لــيــومــني. فــي هـ
»العربي  لـ الحكومي  للوفد  مرافقة  مصادر 
الجديد«، أن »أعضاء الوفد عقدوا اجتماعًا، 
أمــس الجمعة، لــتــدارس خــروق وقــف إطالق 
الله  أنــصــار  حي جماعة 

ّ
الــنــار مــن قبل مسل

)الحوثيني( والرئيس املخلوع علي عبدالله 
صــالــح. وجــــرى تــوجــيــه رســالــة رســمــيــة من 
ـــ18  ــ ــدول الـ ــ ــ ــــى ســــفــــراء مــجــمــوعــة الـ الــــوفــــد إلـ
ــدول الخمس  ــ الــراعــيــة لــلــتــســويــة، ومــنــهــا الـ
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس األمــــن ودول 
غهم أن الوفد 

ّ
بل

ُ
مجلس التعاون الخليجي، ت

ــق مــشــاركــتــه فــي املـــشـــاورات بسبب 
ّ
قــد يــعــل

استمرار خروق االنقالبيني، بعد معلومات 
عــن تــعــزيــزات وحــشــود تـــزايـــدت فــي الــفــتــرة 

األخيرة«.
وبــالــتــزامــن، أعــلــن نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، 
الوفد املفاوض في  وزيــر الخارجية، رئيس 
الــكــويــت، عــبــداملــلــك املــخــالفــي، فـــي تصريح 
صحافي أن »خروق وقف إطالق النار يومي 
ــاورات«،  ــ ــشـ ــ ــّدد املـ ــهــ ــ

ُ
الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة، ت

بوقف  بــااللــتــزام  يــبــدأ  »الـــســـالم  أن  مضيفًا 
ــزام جــريــمــة«.  ــتــ ــــالق الـــنـــار، وأن عــــدم االلــ إطـ
وجــاءت هذه التصريحات بعد ساعات من 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يترقب الــشــارع الــعــراقــي بــحــذر مــا ستؤول 
ــاع فــي الــبــالد، وإمــكــانــيــة نجاح  إلــيــه األوضــ
العبادي في تخطي  الحكومة حيدر  رئيس 
األزمة السياسية، وإكمال تشكيلته الوزارية، 
اعترضت طريق  التي  العقبات  كل  وتجاوز 
ــت الــــــــذي طـــلـــب فــيــه  ــ ــوقـ ــ ــا. فـــفـــي الـ ــهـ ــمـ ــقـــديـ تـ
الــــوزارة حتى  الــعــبــادي تمديد مهلة إكــمــال 
جلسة اليوم السبت، تتحّدث مصادر قريبة 
من مكتب رئيس الحكومة عن إمكانية تأخر 
تقديمها حتى االثنني املقبل، األمر الذي قد 

يفتح بابًا للخالفات من جديد.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــه لــــ ــ ويـــقـــول املـــصـــدر ذاتـ
الــوزاريــة لكن  أكــمــل تشكيلته   »الــعــبــادي 

ّ
إن

الغموض يكتنف األسماء الجديدة«، مبّينًا 
 »األسماء ال يعرفها سوى العبادي نفسه 

ّ
أن

ورئيس البرملان سليم الجبوري«. ويضيف 
اجتماعاتهما  عقد  يواصالن  »األخيرين   

ّ
أن

مبّينًا  األســمــاء«،  على  الــتــوافــق  ومباحثات 
 »الطرفني حريصان على سرّية األسماء، 

ّ
أن

ــيـــة أو  ــة جـــهـــة إعـــالمـ ــ ــى أيـ ــ وعــــــدم كــشــفــهــا إلـ
يدعم  »الجبوري   

ّ
أن إلى  ويشير  سياسية«. 

الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة بــشــكــل واضـــــــح، كــمــا 
باعتبارها  التشكيلة  هــذه  إلنــجــاح  يسعى 
املحاصصة  عــن  بعيدة  تكنوقراط  تشكيلة 
الــحــزبــيــة أو الــطــائــفــيــة، األمـــر الـــذي شـــّد من 

عزيمة العبادي وشّجعه على التغيير«.
 »العبادي حظي بدعم 

ّ
ويؤكد هذا املصدر أن

كبير مــن قبل نــائــب الرئيس األمــيــركــي جو 
بــايــدن الــــذي يــــزور بــغــداد لــحــســم مــوضــوع 
دعم  »جـــّدد  ـــه 

ّ
أن مبّينًا  الــجــديــدة«،  الكابينة 

واشــنــطــن لــلــعــبــادي ولــلــتــغــيــيــر، األمــــر الــذي 
يسّهل على العبادي إمكانية نجاح مساعيه 
وإكمال الكابينة الجديدة«. ويرّجح املصدر 

تلميحه إلى تقدم حققته جلسات الخميس، 
مــــن خـــــالل نـــجـــاح ضـــغـــوط مــــن »األشــــقــــاء« 
)الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة( واملـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
بتجديد موافقة وفدي الحوثي وصالح على 

جدول األعمال.
للمشاركني،  مــرافــقــة  يمنية  ملــصــادر  ووفــقــًا 
ــقـــرر أن تـــتـــواصـــل الــجــلــســات الــيــوم  ــن املـ »مــ
إسماعيل  األممي  املبعوث  السبت، وينتظر 
ولد الشيخ، فيها رؤية الحوثيني وحلفائهم 
الــعــام،  ــار  فــي اإلطـ الــتــي طرحها  للمواضيع 
والــــخــــاصــــة بــــــاإلجــــــراءات األمـــنـــيـــة املــؤقــتــة 
وانـــســـحـــاب املــلــيــشــيــات وتــســلــيــم األســلــحــة 
تقول  التي  العناوين«،  من  وغيرها  الثقيلة 
املصادر املقربة من الوفد الحكومي إنه »قّدم 

تصوراته حولها إلى الجانب األممي«.
كـــمـــا تـــصـــاعـــدت الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة عــلــى 
الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي فــــي األيــــــــام األخــــيــــرة، 
رفع  تظاهرة  أمــس،  تعز،  وشهدت محافظة 
املشاركون فيها شعارات تؤكد على »أهمية 
الــقــاضــي  األمــــمــــي 2216  بـــالـــقـــرار  ــزام  ــ ــتـ ــ االلـ
بــــانــــســــحــــاب املـــلـــيـــشـــيـــات ونــــــــزع ســـالحـــهـــا 
الثقيل«. وأصدرت أيضًا العديد من مجالس 
ــافـــظـــات،  ــة« والــــوجــــهــــاء فــــي املـــحـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »املـ
بيانات موّجهة إلى املشاركني في مشاورات 
الكويت، تطالب بإلزام الحوثيني وحلفائهم 
والتحذير  الدولية  الشرعية  من  بالتجاوب 

من عدم جديتهم.
ــمـــي لــلــمــقــاومــة فــــي تــعــز،  ــان تـــقـــريـــر رسـ ــ وكــ
كشف عن تسجيل ما يقارب 950 خرقًا من 
نتج عنها  الــحــوثــي وصــالــح،  قبل مسلحي 
 و164 جــريــحــًا مــن رجـــال الجيش 

ً
26 قــتــيــال

 و113 مــصــابــًا من 
ً
و»املـــقـــاومـــة«، و18 قــتــيــال

املدنيني. كما رصد التقرير 55 هجومًا على 
ــوات الــشــرعــيــة والـــدفـــع بــتــعــزيــزات  مـــواقـــع قــ
قــدرهــا 264 طــاقــمــًا مسلحًا، بــاإلضــافــة إلــى 

السبت،  اليوم  العبادي جلسة،   »حضور 
ّ
أن

 تــّمــت املــوافــقــة 
ْ
وتــقــديــم األســـمـــاء، حــتــى وإن

على بعض منها فقط، سيستكملها، خالل 
جلسة االثــنــني املقبل، فــي حــال لــم تحظ كل 

األسماء بالقبول«.
ــّرر الـــبـــرملـــان الــعــراقــي  ــقـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـ
الــيــوم   »الــجــلــســة ستعقد 

ّ
ــا، إن

ّ
عــمــاد يــوخــن

السبت كما قّررت ذلك هيئة رئاسة البرملان، 
ــر مـــرّجـــح لــكــن ليس  وحـــضـــور الـــعـــبـــادي أمــ
ــه طلب مهلة حتى هــذا األسبوع 

ّ
مــؤّكــدًا، ألن

»العربي  ولم يحّدد يوم السبت«. ويضيف لـ
 »الـــعـــبـــادي طــلــب مـــن الـــنـــواب 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

حضور الجلسات الستكمال التصويت على 
الكابينة الوزارية«. ويرّجح أن »تمّر جلسات 
ما  عــكــس  عــلــى  بانسيابّية  املقبلة  الــبــرملــان 
 
ّ
أن الــثــالثــاء، خصوصًا  حصل خــالل جلسة 

أعــداد محدودة بني مدافع وعربات مدرعة، 
وغير ذلك من االنتهاكات. 

ــة  ــالـ ــوكـ ــنـــي لـ ــمـ ــــدر يـ ــتــــه، ذكـــــــر مـــــصـ مـــــن جــــهــ
الحوثي وقــوات  حي 

ّ
أن »مسل »األنــاضــول«، 

صـــالـــح، شــنــوا قــصــفــًا مــدفــعــيــًا عــنــيــفــًا على 
األحياء السكنية ومواقع الجيش واملقاومة، 
منذ ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة 

29 شخصًا، بينهم 18 مدنيًا«.
في سياق منفصل، وصل محافظ تعز، علي 
املـــعـــمـــري، إلــــى أريـــــاف املــحــافــظــة، أمـــــس، في 
زيارة هي األولى منذ تعيينه في هذا املنصب 
في 17 يناير/كانون الثاني املاضي. ويعتزم 

ــقــوا حــضــورهــم في 
ّ
ــنـــواب املــعــتــصــمــني عــل الـ

البرملان واستسلموا لألمر الواقع«.
ــيـــاق، أعـــلـــن الـــنـــائـــب املــعــتــصــم  فـــي هــــذا الـــسـ
قوا 

ّ
 »النواب املعتصمني عل

ّ
كاظم الشمري أن

حــضــورهــم جــلــســات الــبــرملــان حــتــى إشــعــار 
ــال الـــشـــّمـــري، فـــي بــيــان صــحــافــي،  ــــر«. وقــ آخـ
املعتصمني شّكل  الــنــواب  »تجمع   

ّ
إن أمــس، 

أربــع لجان فرعية، ستعمل إحــداهــا إلعــداد 
ــة. ومــن  الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــجــبــهــة املـــعـــارضـ
بني اللجان، واحــدة إلعــداد النظام الداخلي 
للجبهة، وأخرى ملتابعة مسألة الطعن الذي 
عدم  بشأن  االتحادية  املحكمة  لــدى  قّدمناه 

شرعية رئاسة سليم الجبوري للبرملان«.
دولة  ائتالف  املعتصم عن  النائب  عــّد  فيما 
الوزاري  التغيير  الصيهود،  القانون محمد 
»ترقيعيًا واستهدفًا للجهة السياسية التي 

املــعــمــري مـــن خــاللــهــا الـــدخـــول إلــــى املــديــنــة، 
ــاولـــة الســـتـــعـــادة الـــــــدور الــحــكــومــي  فــــي مـــحـ
املــفــقــود فـــي مــحــافــظــة تــعــز، والـــبـــدء بتفعيل 
تحرير  منذ  املعطلة،  الحكومية  املــؤســســات 
أجزاء واسعة في املدينة من مليشيات وقوات 
املؤسسات  وترتيب وضع  االنقالب،  تحالف 
ــــي هــــــذا اإلطــــــــار،  ــيـــة وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا. فـ الـــحـــكـــومـ
»العربي  لـ املحافظ  أوضــح مصدر مقرب من 
الجديد«، أن »املعمري وصل أمس، إلى مركز 
مديرية الشمايتني، مدينة التربة، التي تبعد 

60 كيلومترًا، جنوب غرب املدينة«.
ــإن »املـــحـــافـــظ يــعــتــزم  ــ وبـــحـــســـب املــــصــــدر، فـ
الوطني،  الجيش  زيــارة معسكرات ومــواقــع 
ــــى جــــانــــب زيــــــــارة تـــفـــقـــديـــة ألســــــــواق تــلــك  إلــ
ــثــــل بــــــؤرة  ــق، الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تــــمــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ املــ
بعد  واالقــتــصــاديــة  الــعــســكــريــة  للتجمعات 
منطقة  املدينة، ومنها  على  الحصار  فرض 
الــنــشــمــة«. كــمــا أضــــاف أن »الـــوضـــع األمــنــي 
هــو مــن أولــويــات اهتمامات املــحــافــظ، وأنــه 
وضـــع فــتــرة تــواجــده فــي الــعــاصــمــة املؤقتة 
أمــنــيــة متكاملة العــــادة تفعيل  عــــدن، خــطــة 
الــشــرطــة«. وطبقًا  األجــهــزة األمنية وأقــســام 
ــافـــظ يــســعــى إلصــــدار  لــلــمــصــدر، فــــإن »املـــحـ
للمحافظة  أمــن  مــديــر  بتعيني  يقضي  قـــرار 
بالفعل  تــّم  وأنــه  الجنائي،  البحث  ولجهاز 
ترشيح ضباط أمنيني لهذا املنصب، منهم، 
العميد عبدالكريم العديني، والعقيد أنيس 
ــه »مــن  ــى أنــ ــدر إلــ الـــشـــمـــيـــري«. وأشــــــار املـــصـ
يوم  املدينة  إلــى  املحافظ  يدخل  أن  املرتقب 
الثالثاء املقبل، بعد أن يكمل تفقده للمناطق 
املجاورة«. وتأتي هذه التطورات، في الوقت 
دًا، 

ّ
الذي تعيش فيه املدينة وضعًا أمنيًا معق

خصوصًا أن األطراف املتنازعة لم تحقق أي 
ت حبرًا 

ّ
اختراق في االلتزام بالهدنة، التي ظل

على ورق، كما يقول املراقبون.

ــال الــصــيــهــود، خــالل  ــ اعــتــصــم نـــوابـــهـــا«. وقـ
 »الـــعـــبـــادي والــجــبــوري 

ّ
بــيــان صــحــافــي، إن

إجـــراًء  يــكــون  أن  الــــوزاري  التغيير  مــن  أرادا 
الكتل، وبحسب االتفاقات  ترقيعّيًا لرؤساء 
ــتـــي أرســــــت دعـــائـــم  ـــنـــة، الـ

ّ
الــســيــاســيــة املـــبـــط

املحاصصة الحزبية والكتلوية، ولم تحقق 
 
ّ
مــطــالــب الــشــعــب الـــعـــراقـــي«. ويــلــفــت إلـــى أن
»هذا التغيير كان مشروعًا مدروسًا ومعّدًا 
سلفًا ُيراد منه إخراج الكفاءات واستبدالهم 

بأيتام حزب البعث«، على حّد تعبيره.
ــيـــاســـي فــاضــل  ــرى الـــخـــبـــيـــر الـــسـ ــ بـــــــــدوره، يــ
الجبوري  الكبير بني  »التوافق   

ّ
أن الجواري 

والــــــعــــــبــــــادي بـــــشـــــأن الــــتــــغــــيــــيــــر ســيــفــضــي 
ــال الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة  ــمـ ــى إكـ بــالــنــتــيــجــة إلــ
ــا«. ويــــقــــول الــــجــــواري  ــهـ ــيـ ــلـ والـــتـــصـــويـــت عـ
 »الــعــبــادي سيكمل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

مشروع التغيير الوزاري إن لم يكن بجلسة 
الـــســـبـــت، فــســيــكــون االثــــنــــني. الــــنــــواب الــذيــن 
النصاب  سيكملون  الــجــلــســة  ســيــحــضــرون 
 اخــتــلــفــوا 

ْ
ــوزراء، وإن ــ ــ وســيــصــوتــون عــلــى الـ

املطاف  نهاية  فــي  لكن  منهم،  بعض  بــشــأن 
الــبــرملــان«.  بثقة  وتــحــظــى  الكابينة  ســتــمــرر 
َمن البرملان واالتفاق 

َ
 »العبادي ض

ّ
ويؤكد أن

بشأن الكابينة، األمر الذي سّهل عليه عملية 
التغيير بشكل كبير«.

»الــنــواب   
ّ
أن إلــى  السياسي  الخبير  ويشير 

نهائي،  بشكل  ـــم  دورهـ انــتــهــى  املعتصمني 
الــجــلــســة، ولـــن يستطيعوا  ولـــن يــحــضــروا 
عــرقــلــتــهــا بــعــدمــا فــشــلــت كـــل تــحــركــاتــهــم«، 
 »لجوءهم إلى املحكمة االتحادية 

ّ
مبّينًا أن

 
ّ
هـــو مــحــاولــة لــــرّد مـــاء الـــوجـــه«. ويـــؤّكـــد أن

»الجلسة ستكون جلسة هادئة وستسودها 
أجواء التفاهم، األمر الذي سيصّب لصالح 
الــتــوافــق بــشــأن األســـمـــاء الــتــي سيعرضها 

العبادي«.

محمد أمين

يتهم ناشطون سوريون الرئيس 
األميركي باراك أوباما بالشراكة 
ــام فــــي قــتــل  ــظــ ــنــ مــــع الــــــــروس والــ
الــســوريــني، مــحــذريــن املــجــتــمــع الـــدولـــي من 
أن تراخيه وعدم اكتراثه باملأساة السورية 
ــة كــــبــــرى بــــــــدأت تــظــهــر  ــارثــ ــكــ ســـيـــتـــســـبـــب بــ
)شمال  حلب  مدينة  فــي  املخيفة  مالمحها 
سورية(، على وقع قصف جوي من طيران 
الـــنـــظـــام ومـــقـــاتـــالت روســــيــــة، قــتــل وأصــــاب 
املئات، خالل أسبوع. كما دّمر أجزاًء واسعة 
من أحد أقدم املدن التي ال زالت مأهولة في 
التاريخ اإلنساني. وارتــأى النظام السوري 
ــوم أمــــس نــســخــة كــربــونــيــة عن  أن يـــكـــون يــ
األيــام التي سبقته لناحية القتل واملجازر، 
بما أن ردود الفعل اإلقليمية والدولية على 

مقتلة حلب
التخاذل الدولي و»شراكة أوباما« يتيحان استمرار المجازر

أوًال بأول
ناشطون سوريون سياسة  انتقد  السوري وحلفاؤه في مدينة حلب، تمهيدًا القتحامها،  النظام  يرتكبها  التي  المجازر  على وقع 

الصمت األميركية جراء هذه الحمالت الممنهجة التي استمرت، أمس الجمعة، مستفيدة من التخاذل العالمي

أكثر من 500 ألف مدني 
مهددون باإلبادة على يد 

النظام وحلفائه

23
سياسة

مشاورات اليمن مهّددة أكثر من أي يوم مضى توافق العبادي ـ الجبوري لتمرير التشكيلة الوزارية 

مــقــتــلــة يـــومـــي األربــــعــــاء والــخــمــيــس كــانــت 
ــر قــصــف طـــائـــرات  ــفـ مــنــعــدمــة تــقــريــبــًا. وأسـ
الــنــظــام الـــســـوري املــتــجــدد عــلــى حــلــب، بعد 
أدتا  الجمعة، عن مجزرتني جديدتني  ظهر 
ــــى مــقــتــل نـــحـــو خــمــســة عـــشـــر مــــن ســكــان  إلـ
أحـــيـــاء املــديــنــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
املعارضة السورية. وقالت مصادر طبية في 
جويًا  قصفا  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حلب 
البحرية قامت به طائرة مروحية  باأللغام 
تابعة للنظام السوري على منطقة سكنية 
قـــرب جــامــع أبـــو هــريــرة فــي حــي الــفــردوس 
في القسم الشرقي من مدينة حلب، تسبب 
بــدمــار ثــالثــة أبــنــيــة سكنية وتــضــرر أبنية 
أخــــرى مـــجـــاورة، مــا أدى إلـــى مــقــتــل عشرة 
مدنيني وإصابة عشرين آخرين بجراح في 

حصيلة أولية.
في  املدني  الدفاع  مؤسسة  وتابعت مصادر 
حلب أن قصفا بالبراميل املتفجرة قامت به 
السوري على  للنظام  تابعة  طائرة مروحية 
املغاير، شــرق حلب،  منطقة سكنية في حي 
بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة أيـــضـــًا، أســـفـــر عـــن مقتل 
عشر  خمسة  نحو  وإصــابــة  مدنيني  خمسة 
آخرين بجراح. وتواصل بذلك طائرات النظام 
الــســوري قصف األحــيــاء السكنية في مدينة 
حلب منذ مطلع األسبوع، وهو القصف الذي 
اســتــهــدف بــاإلضــافــة إلـــى املــنــاطــق السكنية 
عــددًا من النقاط الطبية واملشافي واملــدارس 
واملساجد، األمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة 
أكــثــر مـــن مــئــتــني وخــمــســني مــدنــيــًا فـــي حلب 

خالل سبعة أيام فقط.
ــاشـــطـــون تـــغـــريـــدة عـــبـــر مـــواقـــع  ــنـ ــق الـ ــلــ وأطــ
القتل  عــّراب  التواصل تحت عنوان »أوبــامــا 

ــتــــي أعــقــبــت  ــة، الــ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ الــــــروســــــي«، أمــ
 مــــن قـــصـــف مــمــنــهــج عــلــى 

ً
أســـبـــوعـــًا كــــامــــال

ــاء الــخــاضــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة  ــيــ األحــ
املسلحة في مدينة حلب، في مسعى من قبل 
أولى  كخطوة  ملحاصرتها  وحلفائه  النظام 
نحو اقتحام هــذه األحــيــاء التي خرجت عن 
ا من منتصف عام 2012.  سيطرة النظام بدء
 »الهجمات 

ّ
وقالت لجان التنسيق املحلية إن

الــبــربــريــة املـــدمـــرة« عــلــى مــديــنــة حــلــب أدت، 
لغاية يوم الخميس، إلى مقتل 170 شخصًا، 
، و5 مــــن عـــنـــاصـــر الـــدفـــاع 

ً
بــيــنــهــم 36 طــــفــــال

املــــدنــــي، ومـــمـــرضـــة وعـــائـــلـــتـــهـــا، وطــبــيــبــني، 
أحدهما طبيب أطفال في حلب. وأشارت إلى 
أن هذه »الحملة الهستيرية كسابقاتها تأتي 
فـــي ســيــاق الــضــغــط عــلــى الــشــعــب الــســوري 
وقواه الثورية للتنازل عن مطالبه املشروعة 
في  للمفاوضات  العليا  الهيئة  أكدتها  التي 
الــجــولــة األخـــيـــرة مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف«. 
ــادة  »إبـ يــجــري  مــا  أن  التنسيق  لــجــان  ورأت 
األســد،  بــشــار  ملصلحة  للسوريني  ممنهجة 
ــي تــنــمــو  ــتــ ــتــــطــــرف واإلرهـــــــــــــاب، الــ وقــــــــوى الــ
مـــع الــتــخــاذل الـــدولـــي تــجــاه جـــرائـــم الــحــرب 

املفتوحة في سورية«، وفق بيان للجان.
وُصبغت حسابات عدد كبير من الناشطني 
الــــســــوريــــني بـــالـــلـــون األحــــمــــر عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل، مطلقني أكثر من وسم )هاشتاغ( 
عــلــى مــوقــَعــي فــيــســبــوك وتــويــتــر، مطالبني 
ــدولــــي بــســرعــة الـــتـــحـــرك إلنــقــاذ  املــجــتــمــع الــ
ــادة تــتــعــرض لها  ــ مــديــنــة حــلــب مـــن حـــرب إبـ
املعارضة  سيطرة  تحت  تقع  الــتــي  األحــيــاء 
مــن قــبــل طــيــران الــنــظــام ومــقــاتــالت روســيــة. 
كما طالبوهم بإيقاف آلة املوت التي حصدت 
خـــالل أقـــل مــن أســبــوع أرواح أكــثــر مــن مائة 
هم من األطفال والنساء، في حملة 

ّ
مدني جل

»البربرية«،  قصف جوي وصفها ناشطون بـ
لـــم تــســتــثــن مــســتــشــفــيــات، ومـــراكـــز حــيــويــة، 
وأسواقًا شعبية، ومدارس أطفال، ومساجد.

وتفاعل عدد كبير من السوريني مع حمالت 
على مواقع التواصل تدعو املجتمع الدولي 
ومنظمات دولية متخصصة للتدخل ولجم 
الجرائم بحق  املزيد من  ارتــكــاب  النظام عن 
املدنيني في املدينة، مشيرين إلى أن # حلب_

تحترق بكل أنواع األسلحة بما فيها األلغام 
الــبــحــريــة والــبــرامــيــل والـــصـــواريـــخ املــوجــهــة 
ربما  بكارثة  ُيــنــذر  مــا  العنقودية،  والقنابل 
تكون األفــظــع منذ خمس ســنــوات مــن حرب 

مفتوحة على السوريني.
ووصف صحافيون وناشطون من حلب ما 
»املقتلة الحقيقية« التي  يجري في مدينتهم بـ
تستهدف أهالي املدينة وشجرها وحجرها، 
لتغيير املعادالت السياسية وفرض تسوية 
ــبــقــي األســــد فـــي السلطة 

ُ
عــلــى الـــســـوريـــني، ت

ـــني الـــروســـي واإليـــرانـــي 
َ
ــتـــالل وتــشــرعــن االحـ

لسورية. ويرى الصحافي فراس ديبة، وهو 
من أبناء مدينة حلب، أن الهدف الحقيقي من 
وراء الحملة املتوحشة على املدينة »تصفية 
إلى  الثورية في سورية«، مشيرًا  الحواضن 

قال قيادي بارز في مليشيات كتائب »أبو الفضل العباس« العراقية التي 
تقاتل في سورية منذ سنوات في مناطق ريف دمشق، إن »وزير داخلية 
النظام السوري محمد الشعار منح الجنسية السورية لتسعة قياديين بارزين 
من  مختلفة  مناطق  في  لصالحه  تقاتل  مختلفة  عراقية  بمليشيات 
سورية، إضافة إلى آخرين لبنانيين من حزب اهلل، خالل حفل بسيط أقيم 
في مبنى الوزارة القديم بساحة المرجة«. ومن بين األسماء »المكرّمة، 
الخفاجي، وقائد  المدعو أوس  العباس«  الفضل  »أبو  بمليشيا  القيادي 
مليشيا اإلبدال جعفر الفرطوسي، والقيادي كميل الالمي، والحاج علي 

مغارة، وقيادات أخرى، تعمل مع حزب اهلل في سورية.

رئيس  مع  الجمعة،  أمــس  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  نائب  بحث 
تنظيم  على  الحرب  إربيل،  في  البرزاني،  مسعود  كردستان،  إقليم 
بيان،  في  كردستان  إقليم  رئاسة  وقالت  )داعــش(.  اإلسالمية«  »الدولة 
وأحدث  والعسكرية،  السياسية  العراق  أوضاع  ناقشا  المسؤولين  إن 
التطورات الميدانية في الحرب على اإلرهاب، مبينة أن الطرفين بحثا سبل 
الكردية،  »البشمركة«  الدولي من جهة، وقوات  التحالف  بين  التنسيق 
واألطراف األخرى التي تقاتل »داعش«، من جهة أخرى. وأكدت على 
العراقية  القوات  تجريها  التي  للتحضيرات  والبرزاني،  بايدن  استعراض 

لتحرير محافظة الموصل.

فتاة  بسجن  أخيرًا،  ــش(،  )داع اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  عناصر  قام 
داخل  عامًا،   19 العمر  من  تبلغ  ســوريــة(،  )شمال  الرقة  مدينة  من 
المدينة،  ساحات  إحدى  في  المارة،  أمام  مكشوف  معدني،  قفص 
ساعات  أربع  بعد  فانهارت  لضحاياهم،  بشرية  جماجم  فيه  ووضعوا 
من احتجازها. واتهمت الفتاة بمخالفة »اللباس الشرعي« خالل قيامها 
بتنظيف درج البناء الخاص بعائالتها. وأعلن نشطاء في حملة »الرقة 
تذبح بصمت« أن التنظيم نشر الجمعة الماضية أربعة أقفاص معدنية 
جديدة في عدة مناطق من مدينة الرقة، ولوحظ وجود عدد من 
كل  في  الحملة  بحسب  األقفاص  ووزعت  داخلها.  البشرية  الجماجم 
من باحة المستشفى الوطني ومنطقة تل البيعة »المقبرة«، ومقبرة 

حطين، وجانب مسجد النور.

األسد يجنّس قادة مليشيات

»داعش« بين البرزاني وبايدن

قفص من جماجم

للحديث 
تتمة

مع الحدث

الحدث متابعة

إلــى محاصرة  وحــلــفــاءه يسعون  النظام  أن 
املدينة تمهيدًا القتحامها، ما يهّدد أكثر من 

»اإلبادة الجماعية«. 500 ألف مدني بـ
»العربي الجديد«،  ويعتبر ديبة، في حديث لـ
أن مــوســكــو تــســعــى لــلــضــغــط عــلــى الــهــيــئــة 
ـــل املـــعـــارضـــة 

ّ
ــتـــي تـــمـــث الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض الـ

»اإلمــــالءات الــروســيــة«،  الــســوريــة لــتــرضــخ لـــــ
ـــع اتــفــاقــًا ســيــاســيــًا ال يــرضــي الــشــارع 

ّ
وتـــوق

الثوري السوري، ويعيد إنتاج نظام األسد. 

الهيئة  رضــــوخ  ذاتــــه  الــصــحــافــي  ويستبعد 
إلى  اإلمـــالءات، الفتًا  لهذه  للتفاوض  العليا 

أن حلب »قادرة على الصمود«. 
ــلــــب مــن  ــلــــس الــــشــــرعــــي فـــــي حــ وطــــلــــب املــــجــ
القائمني على مساجد املدينة، أمس، تعليق 
فريضة صالة الجمعة، وإقامة صالة الظهر 
عـــوضـــًا عـــنـــهـــا، بــســبــب »الـــحـــمـــلـــة الـــدمـــويـــة 
األفظع التي يشنها أعداء اإلنسانية والدين 
على محافظة حلب، متمثلة بقصف النظام 

السوري والروس للتجمعات املدنية، ومنها 
األســـــــواق واملـــشـــافـــي واملـــســـاجـــد واملـــــــدارس، 
بكافة األســلــحــة وفــي كــل األوقــــات، وبتأييد 

وإغراء غربي تام«، وفق بيان املجلس. 
وتــوقــفــت معظم أســــواق املــديــنــة عــن العمل، 
لت املدارس، وتوقفت خدمات الكهرباء 

ّ
وتعط

 انقطاع املياه املستمر 
ّ
بنسبة كبيرة. كما أن

ــّمـــق أزمــــة  عــــن املـــديـــنـــة لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة يـــعـ
ــر الـــذي  ــ عـــشـــرات اآلالف مـــن الــحــلــبــيــني، األمـ
يعده الصحافي الحلبي أحمد العقدة »أكبر 
أزمة أخالقية في التاريخ املعاصر«. ويشير 
الــعــقــدة إلـــى أن الــعــالــم »ال يــكــتــرث بــمــأســاة 
ــّور تــفــاصــيــلــهــا كــــل وســـائـــل  إنـــســـانـــيـــة تــــصــ
ــزال  ــدث وال يـ ــا حــ ــى أن مـ اإلعــــــــالم«، الفـــتـــًا إلــ
مــن قبل  »إجــــرام ممنهج«  فــي حلب  يحصل 
الروس والنظام واإليرانيني. ويرى العقدة أن 
مدينة حلب تتجه إلى مزيد من الدمار »ما 
لم تتدخل القوى اإلقليمية والكبرى إليقاف 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ الــدم«، مضيفًا  شالل 

هــنــاك »تـــغـــّواًل مــن داعــــش، وبــعــض األحـــزاب 
ــروس، واإليــرانــيــني،  ــ الــكــرديــة، والــنــظــام، والــ
وحــــزب الــلــه. الــجــمــيــع يــتــســابــق إلنــهــاء هــذه 

املدينة، وإبادة أهلها«، على حّد تعبيره.
ومـــــن داخــــــل مـــديـــنـــة حـــلـــب، يـــؤكـــد الــنــاشــط 
اإلعالمي جعفر محب الدين، أن الخوف هو 
»سيد املوقف داخلها«، من القصف املتواصل 
والبراميل املتفجرة، وهناك خشية من إغالق 
طريق الكاستيلو، وهو شريان األحياء التي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة الــوحــيــد إلــى 
خارج حلب باتجاه ريفها الغربي، ومنه إلى 

الحدود السورية التركية.
القصف الممنهج على األحياء المعارضة في حلب )بهاء الحلبي/األناضول(

قوات الشرعية اليمنية في أبين 
)صالح العبيدي/فرانس برس(
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نادر فوز

تقول املعلومات املتداولة إّن 
النظام السوري واملليشيات 

الطائفية الحليفة له يستعّدون 
لشّن هجوم واسع على مدينة 

حلب بهدف استعادتها من 
أهلها. أولى بوادر عملية 

ها 
ّ
مماثلة، كّي املدينة بالنار ولف

بحزام كبير من الدماء. تتوالى 
املجازر بني األحياء السكنية 
واملستشفيات ومراكز املؤن 

 من ال يسقط 
ّ

والغذاء، عل
مباشرة بقصف البراميل ينزف 

حتى املوت، أو يقضي جوعًا 
في ما تبقى من وقت ضائع 

ة 
ّ
من عمر النظام والقوى املحتل

التي تسانده. يبدو أّن نظام آل 
األسد فهم الدرس جّيدًا، وبات 
يطّبق االستراتيجيا الروسية 

بحذافيرها. قام الطّيارون 
الروس بقصف 22 مستشفى 

و27 مدرسة في محافظات إدلب 
وحلب والالذقية ودرعا، خالل 

ستة أشهر من العمل العسكري 
فوق األجواء السورية. فيأتي 

استهداف الطيران السوري 
ملستشفى القدس في حلب 

كترجمة فعلية للتعاليم الروسية 
وكيفية التعامل مع املناطق 

السورية التي ال تزال ترفض 
التسليم للنظام وترفع راية 

الثورة. شاءت الصدفة أن يكون 
الهدف هو »مستشفى القدس«، 

ر بأّن طريق القدس يمّر 
ّ
ليذك

من سورية. من كلمات األمني 
العام لحزب الله، حسن نصر 

الله، شريك النظام السوري 
وحليفه العسكري واألمني 
والسياسي واالستراتيجي، 

يمكن االستعانة بعبارة 
»طريق القدس يمر في القلمون 

والزبداني وحمص وحلب ودرعا 
والحسكة« )خالل خطاب ألقاه 

في يوليو/ تموز 2015(. فال 
بّد أّن اإلعداد مستمّر أيضًا 

لتنفيذ االستراتيجيا نفسها 
في املناطق املذكورة أعاله. 

والرجوع إلى خطابات نصر الله 
، فال بد من 

ً
يجب أن يكون كامال

التذكير بما سبق وقاله أيضًا 
في خطاب له في مايو/ أيار 

2015: »قمت بدراسة وإحصاء 
ومراجعة، هناك حاالت قليلة 

أو نادرة قام بها هذا العدو 
الصهيوني املتوحش بقصف 
مستشفيات« )ليقارن ذلك مع 

ما يسميه العدوان السعودي في 
اليمن(. فيبدو أّن روسيا ونظام 

األسد، يعّوضان ندرة االعتداءات 
اإلسرائيلية على املستشفيات، 
ربما من باب الحرص على أن 
ال يكون مشهد قتل الشعوب 
العربية ناقصًا والستكماله 

بأبشع األساليب من استخدام 
الكيماوي إلى التجويع، أو حتى 

من خالل اإلبقاء على أنظمة 
كفيلة بإشعار الناس كم أّن 

كرامتهم مفقودة. ثمة من يجب 
رنا بخريطة الوصول إلى 

ّ
أن يذك

فلسطني، ألّن طريق القدس تمّر 
من حلب، من مستشفيات حلب 

ومن غرف املرضى تحديدًا.

مجازر حلب 
وطريق القدس

وائل قنديل

يزودون شاحنة االستبداد بالوقود 
في القاهرة، فتنطلق مثيلتها 

بالسرعة اإلجرامية القصوى في 
دمشق. كل دعم يحصل عليه نظام 

عبد الفتاح السيسي في مصر، 
ينعش نظام بشار األسد في سورية.. 

تلك هي املعادلة التي تثبت صحتها 
ت  وقائع األيام. لم يرد بشار أن يفوِّ

فرصة ازدحام مطار القاهرة 
بطائرات داعمي االنقالبات، فالتقط 

الرسالة سريعا، وقرر ذبح حلب مرة 
أخرى، وإقامة حفل شواء للحوم 

األطفال والعجائز في املستشفيات 
وفي املدارس واملالجئ، تزامنا مع 

حفل الطرب امللكي في قصر عابدين 
بالقاهرة. يعلم بشار أن الرعاة 
يعلمون، في قرارة أنفسهم، أنه 

والسيسي في سلة واحدة، وما يلقى 
للثاني من مساعدات يفيد منها جزار 
الشام، وكما انتفخت أوداج السيسي 
بعد الزيارات السخية، فأطلق العنان 

لفرق االستبداد والوحشية، فقد 
انتعش بشار وانتشى، بالقدر نفسه، 
وقرر أن يمارس عمليات اإلبادة ضد 

الشعب الثائر، بالطاقة القصوى، 
فافترس حلب، ثم استدار إلى الرقة 

مدعوما بغطاء جوي من الطيران 
الروسي، وعملية إعادة انتشار برية 

ملقاتلي »داعش« الذين رصدتهم 
العدسات يتنقلون، منسحبني، من 

مناطقهم على الرحب والسعة، بينما 
طيران النظام يواصل غاراته املجنونة 
على املدنيني وقوات املعارضة الثورية.

وكما رصد متابعون سوريون من 
امليدان فقد خرجت قوافل قوات 

داعش من ضواحي دمشق ومن 
الضمير بحماية برية من قوات 
النظام، فيما كانت تسير أمام 

قوافلهم سيارات ترفع علم األمم 
املتحدة، وقطعت الطريق من دمشق 

إلى الرقة في 8 ساعات مكشوفة 
في صحراء منبسطة تحت أنظار 

الطائرات األميركية والروسية 
ون 

ّ
وطائرات النظام ، ثم يستخف

بعقولنا ويّدعون أنهم يحاربون 
داعش. لقد غضب مني بعض 

األشقاء العرب حني قلت يوما إن 
قليلني جدًا من الالعبني في املأساة 

السورية، يحبون الربيع العربي، فيما 
 
ً
جلهم كاره له، وإن استخدمه ورقة
في اللعبة اإلقليمية أحيانًا.. وهكذا 

تتحول الثورات إلى مجرد ورقة في 
لعبة البوكر السياسي في املنطقة، 

بعناصرها الطائفية، واملذهبية، 
لتتحقق بوضوح نظرية األواني 

املستطرقة. خذ في الشام، واترك في 
اليمن، والعكس أيضًا صحيح، فيما 

ينشط الالعبون في تقديم كميات 
إضافية من مظاهر التعاطف مع 

الضحايا، مساحات لجوء، وحسابات 
تبرع، ليهنأ السفاحون باالستمرار. 

وها هي األيام تنطق بأنهم »أكلة 
لحوم الثورات العربية« كما وصفتهم 

سابقا، فكل صيحات الحرب، 
العربية والغربية، ضد بشار انتهت 

إلى تثبيت أركان حكمه، ومنحته 
مساحاٍت وقدراٍت للحركة فوق جثة 

الثورة السورية، منذ أعلن باراك 
أوباما، عقب مجزرة الكيماوي في 

الغوطتني 2013، أن الضربة األميركية 
خالل ساعات، وحتى الحديث عن 

قوات عربية، بقيادٍة سعودية، تستعد 
لدخول سورية، للحرب ضد تنظيم 
الدولة. أكرر أن الثورة السورية تدفع 
من لحمها الحي ثمن ما يجري في 

اليمن، وفي مصر، وفي ليبيا. يسقط 
الحوثي وصالح، ليعيش بشار 

والسيسي، ينخفض سعر برميل 
النفط، لترتفع فرص بشار األسد 
في البقاء. يعصرون عنب اليمن، 

كي يثمر بلح الشام، ويتساقط رطبًا 
جنيًا في حجر بوتني، ليتغذى بشار، 

ويسمن إجرامه.
كلهم يتناوبون افتراس الثورة 

السورية، في فراش داعشي وثير، 
ليصبح جل أصدقاء سورية، أصدقاء 
روسيا البوتينية، في اللحظة نفسها، 

والوضع نفسه، وال يبقى سوى أن 
تتحول املأساة السورية إلى صندوق 
تبرعات أمام مساجد، تدعو منابرها 

على بشار، وبوتني، وفي الوقت 
نفسه، تدعو بطول البقاء ألصدقاء 
الدب الروسي األلداء. كلهم دواعش، 
وكلهم بوتني، وكلنا حلب وسيناء، 

يقطعون من لحمنا الحي، ويصنعون 
أطباقهم املفضلة في مطابخ الحرب 

على اإلرهاب.

كلهم دواعش... 
كلنا حلب

مرور 
الكرام

عدنان علي

تـــداولـــت وســائــل إعــــالم روســـيـــة، أمـــس الــجــمــعــة، مــعــلــومــات عن 
التوّصل إلى اتفاق تهدئة جديد بني عسكريني روس وأميركيني، 
يشمل بعض املناطق الساخنة في سورية، مع تضارب األنباء 

بشأن املناطق التي سيشملها، ومداه الزمني.
ــاس« الـــروســـيـــة، عـــن مــصــدر  ــ فـــي هـــذا الــســيــاق، نــقــلــت وكـــالـــة »تـ
وأميركيني،  روس  »عسكريني  إن  قوله  جنيف،  فــي  دبلوماسي 
توّصلوا إلى اتفاق في إطــار اللجنة الخاصة بوقف القتال من 
أجل إقرار تهدئة في بعض املناطق الساخنة في سورية، اعتبارًا 
من الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت )بالتوقيت املحلي(«. 
وأوضــح املصدر بأن »االتفاق سيشمل مناطق حلب والالذقية 
أن مصادر  أعــمــااًل قتالية«. غير  التي تشهد  وضــواحــي دمشق 
أخــــرى لــم تــؤكــد مــا إذا كـــان االتـــفـــاق يــشــمــل حــلــب، الــتــي تشهد 
تصعيدًا كــبــيــرًا فــي وتــيــرة الــقــتــل املنهجي مــن جــانــب طــائــرات 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا منذ أكــثــر مــن أســبــوع، حصد أرواح 

مئات املدنيني.
وذكرت وكالة »ريا نوفوستي« الروسية أن »اتفاق التهدئة )نظام 
بينما سُيطّبق  ســاعــة،   72 ملــدة  الالذقية  فــي  الصمت( سُيطّبق 
في دمشق وريفها ملدة 24 ساعة. ولم تتأكد األنباء حول ما إذا 
كانت حلب جــزءًا من هــذا االتــفــاق«، بحسب الوكالة. كما نقلت 
الــوكــالــة عــن مــصــدر دبــلــومــاســي قــولــه إن »مــوســكــو وواشــنــطــن 
بوقف  الخاصة  اللجنة  بالتناوب  ترأسان  دولتني  باعتبارهما 
القتال في سورية، ستكونان ضامنتني لهذا االتفاق وتأمالن أن 
تلتزم جميع األطراف املعنية بالتهدئة«، مشيرًا إلى أن »االتفاق 

سيكون مفتوحًا من دون تحديد فترة زمنية له«.
كما نقلت وسائل إعالم روسية عن مصدر في الكرملني قوله 
إن »االتفاق الروسي األميركي، هو إجراء إضافي للتسوية في 
األزمــة  اتصاالت بشأن  أي  سورية، وأن روسيا منفتحة على 

السورية، وبشكل أساسي مع الواليات املتحدة«.

غــيــر أن املــحــلــل االســتــراتــيــجــي الــعــمــيــد أحـــمـــد رحـــــال، يــــرى أن 
»الــحــديــث عــن هــدنــة جــديــدة هــو مــجــرد خــدعــة إعالمية لصرف 
األنظار عما يرتكب من مجازر في مدينة حلب«. ويتوقع رحال 
الهدنة على قصف  أن »تقتصر  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
في  والــصــاروخــي،  املدفعي  القصف  سيتواصل  بينما  الطيران 
 هجوم كبير على مدينة حلب، تشارك فيه 

ّ
التمهيد لشن إطــار 

الطيران  من  وبدعم  معها،  املتحالفة  واملليشيات  النظام  قــوات 
الروسي«. كما يلفت إلى أن »هناك غرفة عمليات في بلدة ماير، 
تخطط لهذا الهجوم الذي يشتمل على قطع طريق الكاستيلو 
أواًل بالتعاون مع الوحدات الكردية، ثم حصار املدينة، وصواًل 

إلى إعادة السيطرة عليها«.
ــروس عـــن الــتــحــضــيــر لــهــجــوم من  ــ وحــــول حــديــث املــســؤولــني الـ
جــانــب قـــوات الــنــظــام، بــدعــم جـــوي روســــي، عــلــى مــعــاقــل تنظيم 
الــزور والرقة، يرّد  تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعــش( في دير 
 إن »ذلك يدخل أيضًا في إطار البروباغندا اإلعالمية، 

ً
رحال قائال

»التحالف الذي لم يعد  وأن هدفهم الحقيقي هو حلب«، مذكرًا بـ
خفيًا بني النظام وداعش، وآخر شواهده تأمني طائرات النظام 
دمشق،  شرقي  الضمير،  منطقة  من  التنظيم  مقاتلي  انسحاب 
األسبوع املاضي، بعد دحرهم في القتال مع فصائل املعارضة«.

مــن جــهــتــه، يكشف املــتــحــدث بــاســم هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة، 
رياض نعسان آغا، أن »هيئة التفاوض ليست على علم باتفاق 
ــغ رســمــيــًا بــشــأنــه«. ويــضــيــف فــي حــديــٍث 

ّ
ــبــل

ُ
هــدنــة جــديــد، ولـــم ت

 
ً
»العربي الجديد«، أن »فصائل املعارضة املسلحة ملتزمة أصال لـ

بالهدنة، ويجب على روسيا أن تحترم الهدنة بنفسها، وتلزم 
الــنــظــام بــذلــك«. يــأتــي ذلــك بــالــتــوازي مــع إعـــالن مــنــدوب روسيا 
الدائم لدى مقر األمم املتحدة في جنيف ألكسي بورودافكني، أن 
»الجيش السوري يخطط للهجوم باتجاه دير الزور والرقة بدعم 
من سالح الجو الروسي«. ونّوه بورودافكني، أمس الجمعة، إلى 
أن »الهدنة ال تشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما 

من املجموعات اإلرهابية«، بحسب تعبيره.

»نظام الصمت«... تهدئة ال تشمل الشهباء



طرابلس ــ عبداهلل الشريف

فائز  بقيادة  الليبية  الوفاق  تواجه حكومة 
الــســراج، صعوبة فــي إقــنــاع مجلس النواب 
املنعقد في طبرق، بشرعيتها، على الرغم من 
حصولها على تأييد عدد كبير من النواب، 
إال أن مساعي مؤيديها االجتماع في مدينة 
ليبية بعيدًا عن طبرق، مقّر البرملان املطعون 
في شرعيته من قبل املحكمة العليا، ملنحها 
القانوني  الــقــســم  أداء  مــن  وتمكينها  الــثــقــة 
ملباشرة أعمالها، سيضع البالد على حافة 

التقسيم. فــي هـــذا الــســيــاق، يــرفــض الــنــواب 
الثقة  منحها  الــوفــاق  لحكومة  املــعــارضــون 
قبل تضمني االتــفــاق السياسي في اإلعــالن 
الدستوري من دون املادة الثامنة منه، التي 
تجعل من اللواء خليفة حفتر خارج املشهد 

.
ً
مستقبال

ــاق إلـــى  ــ ــوفــ ــ ــدو أن دخــــــــول حـــكـــومـــة الــ ــ ــبـ ــ ويـ
العاصمة طرابلس، كان من املعضالت التي 
السياسي، بعكس  االشتباك  زادت من حدة 
مــا كــان يــأمــل بــه املجتمع الــدولــي، فالطرف 
ــــزال يــــرى أن طــرابــلــس  املـــوالـــي لــحــفــتــر، ال يـ
تقع في قبضة التيار اإلسالمي. ويــرى بأن 
تــشــكــيــل »املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة« بــقــيــادة 
ــم يـــغـــّيـــر مــن  عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــســـويـــحـــلـــي، لــ
مكّونات  ذاتــهــا  هــي  فمكّوناته  األمـــر شيئًا، 
»املــؤتــمــر الــوطــنــي« )بــرملــان طــرابــلــس( الــذي 
ــاره فـــي صـــفـــوف »فـــجـــر لــيــبــيــا«  قـــاتـــل أنــــصــ

للسيطرة على طرابلس.
ــًا، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن املـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
ليبيا  مــكــّونــات  يــمــثــل  للحكومة  الــرئــاســي 
األســاســيــة، بــعــد مضاعفة أعــضــائــه، إال أن 
ــه، يــمــثــل أحــدهــمــا  ــنـ انـــســـحـــاب عـــضـــويـــن مـ
حفتر، واآلخر يمثل مدينة الزنتان، املوالية 
مكوناته،  بني  الثقة  انــعــدام  يعكس  لحفتر، 
قـــّرت داخــلــه التخاذ 

ُ
أ وال سيما أن أول آلية 

قراراته، كانت إعطاء حق النقض لكل عضو 
في هذا املجلس.

ــام الــحــكــومــة،  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات أمــ
ــرون أن  ــ يــ الــلــيــبــي  لـــلـــشـــأن  إال أن مــتــابــعــني 
آفــــاق نــجــاح الــحــكــومــة نــحــو وفــــاق لــيــبــي ال 
ــزال تـــلـــوح فـــي األفـــــق، فــرئــيــســهــا الـــســـراج،  ــ تـ
نائب سابق، وال يزال يملك عالقات واسعة 
أحــمــد معيتيق.  بــالــبــرملــان، كنائبه  ووثــيــقــة 
والــرجــالن يــتــواصــالن مــع املجتمع الــدولــي، 
في محاولة إلقناعه بترجمة ذلك بالضغط 
على األطراف املعارضة في شرق ليبيا، بعد 

أن نجحا في تحييد عقبة طرابلس.
كما أن نجاح الحكومة في كسب والء البنك 
املنشآت،  النفط وحــرس  املــركــزي ومؤسسة 
املــســيــطــر عــلــى مــواقــع الــنــفــط وســـط الــبــالد، 
ُيعّد من أهم دعائم النجاح ويمّكن الحكومة 
أفــضــل، وتحسني  نفسها بشكل  تثبيت  مــن 
ذلك  معارضيها.  مــع  التفاوضية  شروطها 
ألن عددًا من املجالس البلدية في غرب البالد 
بعد  للحكومة،  تبعيتها  أعــلــنــت  وشــرقــهــا، 
الوضع  تحسني  فــي  جزئيًا  تغّيرًا  ملست  أن 
ــدء تـــوفـــر الــســيــولــة  املـــحـــلـــي، عــلــى صــعــيــد بــ
ــعـــار املــــــواد األســـاســـيـــة، في  وانـــخـــفـــاض أسـ
إشــارة لوجود مساٍع حقيقية لرفع املعاناة 

عن املواطن الليبي.

إلى مواجهة  أن تتحّول معركة تحرير سرت 
إلى  البالد  قد يجر  ما  العسكرية،  القوى  بني 
حرب أهلية ال يعلم مداها وتبعاتها إال الله«. 
إلى  الليبية  العسكرية  الــقــوى  املجلس  ودعــا 
انــتــظــار تــعــلــيــمــاتــه بــصــفــتــه »الـــقـــائـــد األعــلــى 
الــلــيــبــي وفـــق مــا نــص عليه االتــفــاق  للجيش 
السياسي، في انتظار تشكيل قيادة مشتركة 
الجهود  للعمليات في مدينة سرت وتوحيد 

تــحــت قــيــادة املــجــلــس الــرئــاســي«. ولــعــل أبــرز 
بتفاؤل  لكثيرين  توحي  كانت  التي  العوامل 
إزاء إمــكــانــيــة نـــجـــاح املــعــركــة الــشــامــلــة ضد 
ــل الــتــنــظــيــم  ــ ــامـــات داخـ »داعـــــــش«، حــــرب الـــزعـ
وشّح املوارد املالية لديه. ولئن استغل تنظيم 
»داعــــــش« طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــثـــالث األخـــيـــرة، 
حالة الفوضى واالنفالت األمني الحاصل في 
الساحلية  مدينة ســرت  ليسيطر على  ليبيا، 
)450 كــيــلــومــتــرًا شــــرق طـــرابـــلـــس(، ويــحــاول 
الــتــوغــل فـــي مــديــنــة صــبــراتــة )70 كــيــلــومــتــرًا 
أن مستجدات  إال  الــلــيــبــيــة(،  الــعــاصــمــة  غـــرب 

ومتغيرات عدة ساهمت أخيرًا في إضعافه.
وفــي الــســيــاق، يــقــول املختص فــي الــشــأن في 
»العربي  لـ حديث  فــي  الطبيب،  رافــع  الليبي، 
 الــعــديــد مــن املــســتــجــدات طــرأت 

ّ
الــجــديــد«، إن

عــلــى املــلــف الــلــيــبــي وعــلــى تــركــيــبــة »داعــــش«. 
لديه،  مــتــوفــرة  بــنــاء على معلومات  ويــشــيــر، 
إلــــى أنــــه حــصــلــت أخـــيـــرًا انــشــقــاقــات يصفها 

»الكبيرة جدًا« داخل التنظيم. بـ
ويــــوضــــح الــطــبــيــب أن مــــن أكـــبـــر الــقــيــاديــني 
املنشقني شخص يسمى فتح الله، وهو يعتبر 
من أهم املخططني في الفرع الليبي من تنظيم 
»داعــــــش«. ويــلــفــت الــطــبــيــب إلـــى أن الــقــيــادي 
التي  باملمارسات  منددًا  التنظيم،  عن  انشق 
يــقــوم بــهــا داعــــش فــي لــيــبــيــا، وال ســيــمــا بعد 
توعد  الــذي  السينغالي،  جبريل  تصريحات 

الليبيني باستهدافهم«.
ووفقًا للطبيب فإن »داعش ليبيا لم يعد يقوم 
بــــأي مـــحـــاوالت فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة للتمدد 
أو الــتــوغــل فــي املــــدن الــلــيــبــيــة، وحــتــى بعض 
ــة، بــســبــب  ــلـ مـــحـــاوالتـــه األخــــيــــرة كـــانـــت فـــاشـ
الضربات التي تلقاها من قــوات الجيش في 

بنغازي، وفي درنة وفي الشرق الليبي«.
يذكر أن قوات ليبية تمكنت من إيقاف تمدد 

تونس ـ بسمة بركات

ــة  ــلـ ــتـــصـ ــــات املـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ تـــــتـــــداخـــــل املـ
باملعركة الكبرى املرتقبة في ليبيا 
ضد تنظيم »داعــش«، وخصوصًا 
فـــــي مـــعـــقـــلـــه، ســـــــــرت، لـــتـــتـــحـــول الـــتـــوقـــعـــات 
بإمكانية إنزال خسارة في صفوف التنظيم، 
إلى مخاوف من أن تتحول الحملة إلى حرب 
أهلية بني جيوش ومليشيات الشرق والغرب 
التي تتسابق إلى جبهة سرت من دون أدنى 
تــنــســيــق أو تــوحــيــد لــلــجــهــود. وصــحــيــح أن 
خـــبـــراء ومــراقــبــني لــلــشــأن الــلــيــبــي يــتــوقــعــون 
ــم حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي، 

ّ
ــّرع تــســل أن يـــسـ

الـــســـّراج، ملهامها فــي ليبيا من  بــقــيــادة فــائــز 
اقــتــراب مــوعــد نــهــايــة »داعـــــش«، عــلــى اعتبار 
أن هـــنـــاك عـــوامـــل عــــدة قـــد تــعــّجــل بــالــقــضــاء 
الـــيـــومـــني  تـــــطـــــورات  أن  إال  الـــتـــنـــظـــيـــم،  عـــلـــى 
الرئيسيني  املاضيني، لناحية إعالن الطرفني 
فــي الــشــرق والـــغـــرب، أي قـــوات الــلــواء خليفة 
»فجر  لـــواء  تحت  املنضوية  واألفــــواج  حفتر 
بمفرده،  كل  ســرت«  »تحرير  نيتهما  ليبيا«، 
أن تصبح معركة  مــن سيناريو  الــرعــب  يثير 
ســــرت حـــربـــًا بـــني جــمــيــع األطـــــــراف، ال جبهة 
مــوحــدة ضــد »داعـــــش«. ربــمــا مــن هــنــا يمكن 
فهم بيان املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
فيه عن مخاوفه »من  الــذي عّبر  قبل يومني، 

جبهة »داعش« ليبيا
عوامل حسم وخشية من حرب أهلية

أوًال بأول

بطاقة هوية

يعتبر متابعون للشأن الليبي أنه توجد 4 عوامل من شأنها أن تساعد حكومة الوفاق في القضاء على 
تنظيم »داعش«، تقابلها خشية حقيقية من أن تتحول المعركة المنتظرة إلى اقتتال أهلي بين األطراف 

التي تتسابق لمحاربة التنظيم

خروق 
الصخيرات 

معلومات عن حصول في تونس
انشقاقات أخيرًا 

داخل التنظيم

بين 4 و6 آالف مقاتل 
لـ»داعش« مقابل 20 ألف 

مسلّح قبلي 

45
سياسة

حظوظ السراج قائمة في الشرق

»داعـــــش« ومــحــاولــتــه الــســيــطــرة عــلــى بعض 
ليبية،  بأيد  فــي صبراتة  مثلما حصل  املــدن 
التدخل  ذريــعــة  يسقط  أن  يمكن  الـــذي  األمـــر 
ي فــكــرة أن  الــخــارجــي لــضــرب »داعــــش« وُيــقــوِّ
يقوم الليبيون بأنفسهم بهذه املهمة. وهو ما 
أكده فائز السراج بنفسه في مدينة إسطنبول 
ألقاها خــالل قمة  التي  التركية، خــالل كلمته 

منظمة التعاون اإلسالمي أخيرًا.
ــيــــاق، يــــؤكــــد املـــخـــتـــص فــــي الـــشـــأن  فــــي الــــســ
ــــش« يكون   االنــتــصــار عــلــى »داعـ

ّ
الــلــيــبــي أن

بــتــوفــر عــوامــل أســاســيــة، أهــمــهــا »االقــتــنــاع 
الــدور منوط بعهدة الجيش الليبي  أن هذا 
الليبي  الــجــيــش  تسليح  يــتــم  وأن  حــصــريــًا، 
الحرب  مــن خــوض  ليتمكن  تسليحًا جــيــدًا، 
ضد اإلرهـــاب«. كما يدعو الطبيب إلــى رفع 
الحظر املفروض على عملية تسليح الجيش 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه حــظــرًا  ــ التنظيمات ألنـ إلى  اإلمـــدادات واألسلحة  تصل 

املتشددة، على حد قوله.
الـــســـّراج لديها   حــكــومــة 

ّ
فـــإن ووفــقــًا للطبيب 

الــعــديــد مـــن املــلــفــات الــهــامــة والــصــعــبــة، لكن 
لليبيا،  تــطــويــر  وال  اقــتــصــاد،  وال  تنمية  »ال 
مــا لــم تحل مشكلة داعــش ومــا لــم يتم ضرب 
التنظيمات اإلرهابية، فطاملا داعش موجود، 
ستبقى الصراعات في ليبيا«. ويشّدد الخبير 
ــــش«   عـــمـــر »داعــ

ّ
فــــي الــــشــــأن الــلــيــبــي عـــلـــى أن

ســيــحــســب بــــاأليــــام فــــي لــيــبــيــا، إذا نــجــحــت 
حكومة السّراج في تطبيق هذه األساسيات. 
ويوضح أنه وفقًا لتقارير أميركية فإنه يوجد 
فــي ليبيا، مــا بــني 4 و6 آالف مقاتل يتبعون 
 الــفــصــائــل املــســلــحــة 

ّ
ـــ«داعـــــش« فـــي حـــني أن ــ لـ

الـــتـــابـــعـــة لــلــقــبــائــل الــلــيــبــيــة كـــــــأوالد الـــوافـــي 
وســلــيــمــان والــقــذاذفــة وغــيــرهــم يــصــلــون إلــى 
ــهــا تنبذ 

ّ
ألــف مقاتل ليبي، وجــل أكــثــر مــن 20 

التطرف، وترغب في القضاء على التنظيمات 
املتشددة.

ــي، الــعــقــيــد  ــنــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــخــبــيــر األمــ
الــســابــق بــالــحــرس الـــوطـــنـــي، عــلــي زرمـــديـــن، 
املتشددة  الجماعات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تمكنت طيلة األعوام املاضية من التمركز في 
ليبيا، ومن إيجاد حاضنة تمدها بالتموين 
 املحيط الجغرافي 

ّ
واألسلحة. كما يلفت إلى أن

ساعد هذه التنظيمات في ليبيا، إضافة إلى 
االنتشار الكبير لألسلحة. ويوضح أن »مافيا 
الـــحـــرب ارتــبــطــت بــهــذه الــجــمــاعــات ارتــبــاطــا 
 مــافــيــا الــتــهــريــب لــهــا عــالقــة 

ّ
كـــبـــيـــرًا، كــمــا أن

بــاإلرهــاب، إلــى جانب املــّد الخارجي ووجــود 
أطــراف أخــرى لها مصالح في املنطقة، وكان 
لها دور بـــارز فــي تــغــّول اإلرهــــاب«، على حد 
العوامل   هذه 

ّ
 جل

ّ
فــإن قوله. ووفقًا لزرمدين، 

تــجــعــل مــهــمــة حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي في 
ليبيا صعبة، لكن هذه التنظيمات املتشددة، 
ــوة، فــإنــه يــمــكــن الــقــضــاء  ومــهــمــا بــلــغــت مـــن قــ
عليها إذا حصل التفاف من األطياف الليبية 

ضدها.
بـــــــــدوره، يــعــتــبــر رئــــيــــس املــــركــــز الــتــونــســي 
لــدراســات األمـــن الــشــامــل، مختار بــن نصر، 
ه يوجد خيارات عدة أمام حكومة الوفاق 

ّ
أن

إنه  الجمعة،  أمس  مايتسيره،  دي  توماس  األلماني،  الداخلية  وزير  قال 
يجب عدم السماح للمهاجرين بعد اآلن بالوصول إلى ألمانيا وأوروبا عن 
طريق البلقان، معبرًا عن قلقه من تزايد أعدادهم في المقابل عبر ليبيا 
وإيطاليا. وقال في مؤتمر صحافي:«من الواضح أن طريق البلقان بات 
الناس للوصول إلى ألمانيا والنمسا  من الماضي، ولن يكون مكانًا يسلكه 
ووسط أوروبا.« وأضاف: »اآلن القضية هي الطرق البديلة لطريق البلقان، 

ونحن قلقون من أعداد متزايدة من الالجئين عبر ليبيا وإيطاليا«.

قلق من الالجئين

أوضــح القيادي في حزب الجبهة 
الوطنية الليبي )ليبرالي تقدمي( 
ــــورة(، أن  ــــصـ ــام الــفــيــتــوري )الـ ــ وسـ
انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع أطــــــراف الـــحـــوار 
ــع املــبــعــوث  الــســيــاســي الــلــيــبــي، مـ
األمــــمــــي الــــخــــاص بــلــيــبــيــا مـــارتـــن 
كوبلر، مساء الخميس، في تونس، 
»أتــى فــي سبيل دراســـة ومناقشة 
الفيتوري  الليبية«. وقال وسام  بعض التطورات في الساحة 
إنه »في إطــار االتفاق السياسي في ليبيا، انعقدت مجموعة 
الحوار السياسي الليبي، وتّم خالل االجتماع، التطرق لكافة 
الخروق )لالتفاق السياسي في الصخيرات( التي صدرت من 

كل األجسام املنبثقة عن الحوار السياسي«.

نواف التميمي

كتب الصحافي اليهودي 
النمساوي ثيودور هرتزل 

في كتابه »الدولة اليهودية«: 
»منذ انضمامي إلى الحركة 
ْهُت نظري  الصهيونية، وجَّ

نحو بريطانيا، ألنني أدركُت أن 
بريطانيا مركز الثقل العاملي، 
واالنطالق من هناك سيخلق 

لألفكار الصهيونية أجنحة تحلق 
بها عاليًا وبعيدًا«. وبالفعل، 

عملت املنظمات الصهيونية على 
التغلغل في األوساط السياسية 

البريطانية لتشكيل جماعات 
ضغط لحشد الدعم البريطاني 

إلسرائيل. غير أن موجات 
التعاطف وحركات التأييد 

لحقوق الشعب الفلسطيني 
التي وصلت إلى شرائح الرأي 
العام البريطاني خالل العدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
2014، أثارت غضب اللوبي 

الصهيوني البريطاني، إذ كتب 
السفير اإلسرائيلي إلى اململكة 

املتحدة، رون بروسور مقالة في 
صحيفة »ديلي تلغراف« )13 
يونيو/حزيران 2008( وصف 

فيها بريطانيا بأنها »مركز عاملي 
للعداء تجاه إسرائيل، ومركز 

لنزع الشرعية عنها«، و«معقل 
للمشاعر املعادية إلسرائيل«. كما 
اعتبر السياسي اإلسرائيلي ناتان 

شارانسكي خالل مداخلة له في 
البرملان البريطاني، عام 2008، 

أن »معاداة السامية الجديدة، أي 
شيطنة إسرائيل، باتت قوة رائدة 

في بريطانيا....«. في مواجهة 
هذا الوضع، نشطت منظمات 

اللوبي الصهيوني في بريطانيا 
للتأثير على وسائل اإلعالم 
البريطانية، واستمالة النخب 

الثقافية والسياسية بالترغيب 
أو الترهيب. ومن أمثلة ذلك، ما 

جرى، أخيرًا، عندما دفع الضغط 
الصهيوني الستقالة النائبة عن 
حزب »العمال« البريطاني، نياز 

شاه من منصبها كمساعدة 
لوزير الخزانة في حكومة »الظل«، 

وتعليق عضويتها في الحزب 
»الالسامية«،  بعد اتهامها بـ

شهر 
ُ
وهو السيف ذاته الذي ا

في وجه عمدة لندن السابق، 
خضرم في حزب 

ُ
العضو امل

العمال كني ليفينغستون، وأدى 
إلى تعليق عضويته في الحزب. 
أما الصورة األخرى، فقد تمثلت 
في حملة الضغط واالبتزاز التي 

تعرضت لها الشابة الجزائرية 
ماليا بوعطية، بعد انتخابها 

رئيسة لالتحاد العام للطالب في 
بريطانيا. وقد تجندت وسائل 

إعالم بريطانية داعمة إلسرائيل 
في حملة ُمنظمة لتلطيخ سمعة 

الشابة الجزائرية بوصفها 
»معادية للصهيونية«، و»داعمة 

لإلرهاب«.

للحديث 
تتمة

بريطانيا 
في مرمى 
الصهيونية

تونس ـ وليد التليلي

ــدءًا مـــن الــبــيــان  ــ ــوم الــخــمــيــس، مــكــثــفــًا فـــي لــيــبــيــا، بـ ــان يــ كــ
الــصــبــاحــي للمجلس الــرئــاســي الــتــابــع لــحــكــومــة الــوفــاق 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، ثــم كلمة لــه مــســاًء، فكلمة متلفزة 
هذه  كــل  وعكست  الثني.  الله  عبد  لرئيس حكومة طبرق 
املواقف ذروة األزمة التي وصل إليها املشهد الليبي، بما 
 الــســراج عــن ذكرها 

َ
يــُهــّدد بــحــرب أهلية أخـــرى، لــم يــتــوان

باالسم في بيانه. ولم تكن هذه البيانات واملواقف متأتية 
مــن فـــراغ، أو مجرد مــواقــف سياسية وتسجيل نــقــاط، بل 
ي التي تزايدت في 

ّ
تعكس حقيقة حالة االنقسام والتشظ

البالد في اآلونة االخيرة، وبلغت حّد املواجهة على أعتاب 
مدينة سرت، إذا ما تّمت بالشكل الذي يعلنه املتوجهون 
ــغـــرب. وبــــداًل مــن أن تــكــون العملية  إلــيــهــا مــن الــشــرق والـ
املستولي  )داعـــش(  اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  ملحاصرة 
على املــديــنــة، تــزايــدت املــخــاوف مــن أن يــتــواجــه املــحــررون 
أبوابها، بسبب رغبة كل طرف في السيطرة عليها،  على 

ألهميتها االستراتيجية.
إلــى طرابلس مــن حالة  الــســراج  ل دخـــول حكومة 

ّ
ُيقل ولــم 

السياسي  الــوضــع  زادت  أنها  يبدو  بــل  الليبي،  االنــقــســام 
تـــعـــقـــيـــدًا، وأصــــبــــح فــــي الــــبــــالد ثـــــالث حـــكـــومـــات )طـــبـــرق 
)أغلبية مؤيدة  وطرابلس والوفاق(، وبرملانان في طبرق 
لحكومة الوفاق بأكثر من مائة نائب، وأقلية معارضة لها 
)أغلبية  طرابلس  في  ومؤتمران  نائبًا(،  سبعني  بحوالي 
شــّكــلــت مــجــلــس الـــدولـــة األعـــلـــى وأقــلــيــة بــقــيــت تـــدافـــع عن 
العام بقيادة نوري بوسهمني(، ومجلس رئاسي  املؤتمر 
األســود  عمر  هما  مــنــه،  عضوين  مقاطعة  بسبب  منقسم 

وعلي القطراني.
إلــى هــذا االنــقــســام السياسي، فقد اتجهت كل  بــاإلضــافــة 

ع 
ّ
مدينة في اتجاه دعــم طــرف من هــذه األطـــراف، كما تــوز

الدعم الدولي أيضًا لتلك األطــراف، على الرغم من صدور 
تصريحات داعــمــة لــلــســراج فــي الــظــاهــر. غير أن أكــثــر من 
طرف يراقب املشهد وينتظر ما ستؤول إليه األحداث على 
األرض، قــبــل دعـــم فــريــق مـــا. وأمــــام خــطــورة هـــذا الــوضــع، 
تقدم السراج للتنبيه من الحرب األهلية، محاواًل توحيد 
الفرصة  الجهود ملحاربة »داعـــش« فــي ســـرت، واقــتــنــاص 

األخيرة قبل لحظة الحسم ونقطة الالعودة.
ــدى تــــســــارع املــــواقــــف  ــ ــيـــس، مــ ــمـ ــكـــشـــف مـــعـــطـــيـــات الـــخـ وتـ
السياسية، ففي حني كانت كلمة السراج صباحًا تحذيرية 
القائد األعــلــى للجيش، جــاء موقفه  وقــويــة ومــذكــرة بأنه 
ــاًء أكـــثـــر لـــيـــونـــة، ومــتــضــّمــنــًا دعــــــوات االجـــتـــمـــاع بــدل  ــسـ مـ
ُيبنّي  االفتراق، غير أنها كانت مجرد مواقف سياسية لم 
ذها على األرض. وبعد تحذير السراج، 

ّ
السراج كيف سينف

خرج الثني ليدعم »توّجه الجيش« الذي يدعمه إلى سرت. 
، األقرب إلى التحذير 

ً
من هنا يمكن فهم تشديد السراج ليال

من أنا حكومته لن تسمح »بأن تكون معركة تحرير سرت 
لــلــمــســاومــات السياسية واملــكــاســب اآلنــيــة، فقد  خــاضــعــة 
آن األوان الجــتــثــاث داعـــش مــن كــل أنــحــاء الــبــالد«، مشيرًا 
أو تنظيمات  أن »حربنا ليست بالوالءات ألشخاص  إلى 
والــوالء  ليبيا  باسم  حربنا  إنما  فكرية،  أو  كانت  حزبية 
الــرجــل كمن يــحــاول مسك العصا من  فقط للوطن«. وبــدا 
والغرب، و«جهود  الشرق  منتصفها، عندما حيا مناطق 
ــاربـــون هــذا  ــاء الـــوطـــن الـــشـــرفـــاء الـــذيـــن حــــاربــــوا ويـــحـ ــنـ أبـ
والــســدرة وصبراتة وغيرها  ودرنــة  بنغازي  في  التنظيم 

من مدن ليبيا«
علي  املقاطع،  الرئاسي  املجلس  أصــدر عضو  املقابل،  في 
األعلى  القائد  »إدخـــال صفة  أن  فيه  ذكــر  بيانًا  القطراني، 
التي عّبر عنها بعض أعضاء  بالطريقة  املسلحة  للقوات 

املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، فــي بــيــانــهــم األخــيــر 
هــو مـــؤامـــرات«. وذكـــر الــقــطــرانــي أن »صــفــة الــقــائــد األعلى 
مــا تـــزال، وإلــى حــني تعديل اإلعـــالن الــدســتــوري، يمتلكها 
أقدم  التي  أن »الخطوة  املنتخب«، معتبرًا  النواب  مجلس 
عليها املجلس الرئاسي مزورة وباطلة«. ورأى القطراني 
الــذي ينّص على  السياسي  أن »الخطوة مخالفة لالتفاق 

ضرورة حضور الرئيس وكامل نوابه«.
، عاد السراج من جديد ليغّير من لهجته، مذكرًا بأن 

ً
وليال

»مجلس النواب يبقى الجهة الشرعية كما ينص على ذلك 
االتفاق السياسي«، داعيًا إياه الستكمال استحقاقاته، أي 
امللف  عقدة  أن  يــدرك  الــســراج  ولكن  للحكومة.  الثقة  منح 
الليبي هي القوى العسكرية واملليشيات والجيش املشتت 
 املعضلة الليبية يمّر 

ّ
بني طرابلس وطبرق، ويعلم أن حل

حتمًا بعد توحيد هذه القوى.
لذلك كشف في كلمته أن املجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع 
بدأ  البرغثي،  املهدي  العقيد  الوطني  الــوفــاق  في حكومة 
االتصال بجميع قيادات األركان والقيادة العامة للجيش 
والجنوب،  والــغــرب  الشرق  في  العسكرية  القيادات  وبكل 
ســرت.  تحرير  عملية  ملباشرة  الــالزمــة  الترتيبات  لوضع 
تحديدًا لناحية تأمني املتطلبات املالية والفنية العسكرية، 
مشاركة  تضمن  للعمليات  مشتركة  غرفة  إيــجــاد  وكــذلــك 

القوات املسلحة الليبية في كافة أنحاء البالد.
ــن الــجــهــات  ــم تــكــشــف حــقــيــقــة عـ ولـــكـــن هــــذه االتــــصــــاالت لـ
فــي طبرق  الجيش  قــائــد  تتضّمن  كــانــت  إذا  ومــا  املعنية، 
الرئاسي، بأنه  إعــالن املجلس  أم ال. ويشير  خليفة حفتر 
»الــقــائــد األعـــلـــى لــلــجــيــش«، حــتــمــًا إلـــى إقـــصـــاء حــفــتــر من 
 

ّ
املشهد، وهو ما يطرح السؤال ما إذا تّم االتفاق على حل

الثامنة من االتفاق السياسي التي يطالب  املــادة  ملعضلة 
الشرق بإلغائها من أجل ضمان بقاء حفتر.

سرت تفّجر تناقضات السياسة الليبية

الحدث وأخواته

مع الحدث

أولها  ليبيا،  في  »داعـــش«  ملحاربة  الوطني 
طلب املساعدة من األمم املتحدة، وأن تحصل 
ــتــــى دعــــــم دولـــــــي لــلــتــصــدي  تـــحـــالـــفـــات وحــ
ــــش«. ويـــوضـــح بـــن نــصــر لـــ»الــعــربــي  ـــ«داعـ ــ لـ

الجديد« أنه يتوقع فرار بعض املجموعات 
إلى تونس، وهو ما يستدعي اليقظة التامة 
عــلــى الـــحـــدود الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة. ويــلــفــت 
التي  بــالــقــوة  لــيــس  ليبيا  ــــش«   »داعـ

ّ
أن إلـــى 

يعتقدها البعض، معتبرًا أنه يمكن القضاء 
عليه تمامًا مثلما حصل في مدن ليبية عدة 

كبنغازي.
ويشير بــن نصر إلــى أنــه ال بــد مــن التنسيق 
مــع حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي لــتــأمــني املعابر 
الحدودية، إذ إنه ال يوجد لغاية اليوم طرف 
الــحــدوديــة، مبينًا  واضــح يتحكم فــي املعابر 
السيطرة  استعادة  السّراج  مهمة حكومة  أن 
عــلــى املــعــابــر الـــحـــدوديـــة، وهــــو مـــا »يــســاعــد 
فــي محاربة اإلرهـــاب وتــفــادي عديد املشاكل 

الحاصلة اآلن«، على حد قوله.
ويشدد رئيس املركز التونسي لدراسات األمن 
الشامل على أن »القضاء على داعش ليبيا لن 
بتضافر  لكن  بسيطة،  أو  سهلة  مهمة  يكون 
الجهود ووضع اليد مع القبائل الليبية التي 
تنبذ اإلرهــــاب والــتــطــرف، وبــتــعــاون الشعب 
الجماعات،  الــذي يرفض تواجد هــذه  الليبي 
فإنه يمكن القضاء عليها«. ويعتبر بن نصر 
أنها  إذ  بفترة ضعفـ  تمّر  الجماعات  هــذه   

ّ
أن

الــزعــامــات ونقصًا في  تعيش صــراعــات على 
التمويل الذي كانت تحصل عليه من النفط، 
أن  يمكن  املستجدات  هــذه  كــل  فــإن  وبالتالي 
تساعد حكومة الوفاق الوطني في التخلص 

من »داعش« ليبيا.

يريد السراج توحيد القيادة العسكرية قبل بدء 
معركة سرت )عبداهلل دوما/فرانس برس(

تنّص املـــادة رقــم 8 الـــواردة فــي األحــكــام اإلضافية فــي االتــفــاق السياسي، على أن 
املنصوص  العليا  واألمنية  واملدنية  العسكرية  املناصب  صالحيات  جميع  »تنتقل 
عليها في القوانني والتشريعات الليبية النافذة، إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع 
هذا االتفاق«. كما تطّرق اجتماع لجنة الحوار السياسي، في تونس، يوم الخميس، 
حيط 

ُ
الــذي أ لهذه املــادة، من دون البّت فيها، لتغّيب عدد من أعضائه عن االجتماع 

لحكومة  الرئاسي  املجلس  بـــ«دعــوة  اكتفى  املجتمعني  بيان  أن  غير  كبيرة.  بسرية 
الوفاق الوطني، إلى ضرورة تنفيذ ما نّص عليه االتفاق السياسي بشأن الترتيبات 
النواب للوفاء بالتزاماته بما في ذلك إجــراء تعديل اإلعالن  األمنية، ودعــوة مجلس 
الدستوري والتصويت على الحكومة، وضرورة التقيد باإلجراءات املنصوص عليها 
في االتفاق السياسي، بما يتعلق بتشكيل مجلس الدولة، والتزام كافة املؤسسات 
التي  الــحــوار نعيمة جبريل،  العضو في  االتــفــاق«.  وكشفت  املنصوص عليها في 
حضرت االجتماع، أن »أعضاء الحوار السياسي أجمعوا خالل الجلسة، على عدم 
االتــفــاق على حــّد قولها«.  انــهــيــار  فــي  ذلــك سيساهم  السياسي، ألن  االتــفــاق  فتح 
التطرق  الجلسة  »تــم خــالل  أنــه  الليبية،  إفريقيا«  لـ«بوابة  وأضــافــت في تصريحات 
للمادة رقم 8 في االتفاق السياسي، لكن لم يتخذ في شأنها أي إجراء نظرًا لتغّيب 
بعض األطراف عن الجلسة«، مشيرة إلى »إمكانية التطرق لهذه املادة، خالل املرحلة 
املقبلة«. ورّجحت إمكانية تجميدها، مستبعدة »إسقاط املادة، ألن األمر سيقتصر 
إلى  ــادة«،  املـ تنفيذ  »طريقة  عبارة  ــادة«. وتشير  املـ هــذه  تنفيذ  معالجة طريقة  على 
إمكانية البحث في تقديم الضمانات التي يطالب بها شرق البالد حول الدور الذي 
يمكن أن يؤديه خليفة حفتر في مستقبل الجيش الليبي، والتوافقات الضرورية التي 

سيكون على السراج والدول الراعية إبرامها.

عقدة المادة الثامنة
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السودان: الصادق 
المهدي يدعو للعصيان

وّجــه زعيم حــزب »األمـــة« السوداني 
املعارض الصادق املهدي )الصورة(، 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، نــــــــــــداء لـــلـــشـــعـــب 
ــلـــخـــروج إلـــــى الـــشـــارع  الــــســــودانــــي لـ
والتظاهر ضد النظام في الخرطوم، 
 عـــن إعـــــالن حـــالـــة االعــتــصــام 

ً
فـــضـــال

ـــــعـــــد هــــذه 
ُ
ــان املــــــدنــــــي. وت ــيــ ــعــــصــ والــ

 
ّ

الــخــطــوة األولــــى مــن نــوعــهــا، إذ ظــل
الصادق املهدي بمنأى عن تحريض 
الحلول  مــع  للخروج ويقف  الــشــارع 
ــة بــــالــــتــــفــــاوض  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــســـلـــمـــيـــة الـ
والحوار مع النظام. وسبقت دعوات 
ــلـــة ألحــــــزاب  ــاثـ ــدي دعـــــــــوات مـــمـ ــ ــهـ ــ املـ

املعارضة السودانية.
)العربي الجديد(

مقتل مطلوب في 
السعودية وجرح 

رجل أمن
الخميس  مساء  السعودية،  شهدت 
ــة، عـــمـــلـــيـــات أمــنــيــة  ــعـ ــمـ وأمـــــــس الـــجـ
ـــتـــل أمـــــس، أحــد 

ُ
ــــدة؛ فــفــي عــســيــر، ق عـ

املطلوبني في »جرائم اإلرهــاب«، إثر 
أمنية.  عملية  األمنية  القوات  تنفيذ 
صــيــب رجل 

ُ
أ أمــا ليل الخميس، فقد 

أمــن وتــضــررت خمس ســيــارات أمن، 
فــي حــي مــحــاســن بــاإلحــســاء )شــرق 
ــر إلــــقــــاء مــجــهــولــني  ــ الـــســـعـــوديـــة(، إثـ
عــبــوة نــاســفــة عــلــى مــوقــف ســيــارات 
املـــــركـــــز. وأكـــــــد املــــتــــحــــدث اإلعــــالمــــي 
بـــاســـم شـــرطـــة املــنــطــقــة الــشــرقــيــة أن 
»االنــفــجــار نــتــج عــنــه إصــابــة طفيفة 

ألحد األمنيني«. 
)العربي الجديد(

اغتيال مدير شرطة 
مرور عدن

أقدم مجهولون، أمس الجمعة، على 
اغــتــيــال مــديــر عــام شــرطــة املـــرور في 
مــديــنــة عـــدن، جــنــوب الــيــمــن، العقيد 
مـــروان أبــو شــوقــي. وأفـــادت مصادر 
»مسلحني  بـــأن  املــديــنــة،  فــي  محلية 
اثــنــني كــانــا يستقالن دراجــــة نــاريــة، 
العقيد أبو شوقي،  النار على  فتحا 
فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ عـــثـــمـــان، شــمــال 
عــلــى  ــه  ــلـ ــتـ ــقـ مـ إلــــــــى  أدى  مــــــا  عــــــــــدن، 
بالفرار«.  املسلحان  الذ  فيما  الــفــور، 
ــفــــور  ــلــــى الــ ــهــــة عــ ــن أي جــ ــلـ ــعـ ولـــــــم تـ

مسؤوليتها عن الحادث. 
)العربي الجديد(

الحريري: ال لرئيس مؤقت 

استقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي األســبــق 
سعد الحريري، الذي قال عقب اللقاء 
إنه بحث مع أردوغان ملف الالجئني 
إلــى أن »أردوغــان  السوريني، مشيرًا 
أوضــــح لـــي أن تــركــيــا تــعــانــي أيــضــًا 
من املشكلة نفسها. لذلك اتفقنا على 
لكي  الدولي  املجتمع  لحث  التعاون 
الرئاسي  املــلــف  أكــثــر«. وفــي  يساعد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، رفـــــض الــــحــــريــــري طـــرح 
مشيرًا  لسنتني«،  الرئيس  »انتخاب 
اللبناني واضــح  »الــدســتــور  أن  إلــى 
وهو ينص على أن مدة والية رئيس 

الجمهورية هي ست سنوات«.
)العربي الجديد(

احتجاجات أردنية 
ضد صالحيات الملك

عــّبــر عــشــرات الــنــاشــطــني األردنـــيـــني، 
أمــــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، عـــــــــن رفــــضــــهــــم 
أقّرها  التي  الدستورية  للتعديالت 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، يـــــــوم األربــــــعــــــاء،  مـــجـ
ــات  ــــك صـــالحـــيـ ــلـ ــ ــنـــحـــت املـ والـــــتـــــي مـ
أوســع في تعيني ولــي عهده ونائبه 
ــريـــني واألمــــنــــيــــني  ــكـ ــسـ ــعـ ــادة الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
وأعضاء ورؤساء السلطة القضائية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، مــطــالــبــني بــإســقــاط 
ــق عــلــى  ــ ــ ــذي وافـ ــ ــ ــــواب الـ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
التي  الحكومة  وإســقــاط  التعديالت 
أقرتها أواًل. واتهم الناشطون خالل 
النواب  الحكومة ومجلس  اعتصام، 

»التآمر على النظام األردني«. بـ
)العربي الجديد(



يجمع مراقبون لتطورات المشهد المصري، بما في ذلك الخطة الجديدة التي اتبعها النظام إلخماد تظاهرات 25 
إبريل/نيسان، على اعتبار أن النجاح الذي حققته الخطة، يبقى مؤقتًا ويشكل استنزافًا أمنيًا وسياسيًا للنظام

صالح النعامي

ــيـــاســـي لـــاحـــتـــال  ــوازاة الـــتـــصـــعـــيـــد الـــسـ ــ ــمــ ــ بــ
 ،

ّ
اإلسرائيلي في ملف الجوالن السوري املحتل

اإلسرائيلية،  الحكومة  في  التعليم  وزيــر  أقــّر 
يرى  جــديــدة،  تعليمية  بينيت، خطة  نفتالي 
باحثون أن »مضامينها ستفضي إلى تعزيز 
اتـــجـــاهـــات الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي والـــقـــومـــي لــدى 
الطاب، وستدفع املزيد من الشباب اليهودي 
لانضمام للتنظيمات اإلرهابية، عاوة على 
أنــهــا ســتــوفــر بــيــئــة مــنــاســبــة لــتــعــزيــز مكانة 
إليه  ينتمي  الذي  الصهيوني،  الديني  التيار 
املنتظر  مــن  التي  الخطة  وتتضمن  بينيت«. 
ــا مـــــــواد دراســـــيـــــة وأنـــشـــطـــة  ــبـ ــريـ أن تـــطـــبـــق قـ
ــى »تـــعـــزيـــز مــضــامــن  ــ المــنــهــجــيــة، تـــهـــدف إلـ
الهوية اليهودية« لدى الطاب اليهود، سيما 
في املدارس الرسمية التي يؤمها العلمانيون، 

وفقا لبينيت.
ــاذ الــــدراســــات  ــتـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر أسـ
اليهودية في جامعة تل أبيب، عيلي يسيف، 
الخطة  لتطبيق  املــبــاشــرة  »الــنــتــيــجــة  أن  إلـــى 
الــــجــــديــــدة، ســتــتــمــثــل فــــي انـــتـــصـــار االنـــتـــمـــاء 

تونس ـ صالح الدين الجورشي

لم يعد خافيا على أحد أن االئتاف الحاكم 
ــأزمـــة جـــديـــة عــلــى الــرغــم  فـــي تـــونـــس يــمــر بـ
مــن الــتــظــاهــر بــالــوحــدة والــتــمــاســك. وفيما 
الحبيب الصيد،  الــحــكــومــة،  يـــزال رئــيــس  ال 
مــصــرًا على االســتــمــرار فــي قــيــادة حكومته 
الجسم  أن  يعني  ال  ذلـــك  أن  إال  االئــتــافــيــة، 
الصيد  فــجــهــود  والــحــالــة طبيعية.  مــعــافــى 
منصبة على التقليل من تداعيات الخافات 
الــقــائــمــة عــلــى الــعــمــل الــحــكــومــي، ســـواء بن 
األحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة، أو داخـــــــل كــــل حــــزب. 
ويخشى الصيد أن تتسرب املياه إلى مركب 
الــحــكــومــة فــتــغــرقــه، ولـــهـــذا يـــحـــاول وضــع 

الحواجز لتأخير لحظة الغرق.
قــويــة تلقتها سفينة  ــلــت آخـــر مــوجــة 

ّ
وتــمــث

الــحــكــومــة، فــي الــبــيــان الـــذي صــدر عــن كتلة 
البيان  هــذا  النيابية.  تــونــس«  »نـــداء  حــزب 
ــدم رضــا  ــة تـــؤكـــد عــ ــالـــة واضـــحـ تــضــّمــن رسـ
ــيـــســـي، الــــــذي اخـــتـــار  ــرئـ ــاكـــم الـ ــزب الـــحـ ــحــ الــ
الكتلة  دعــت  إذ  الحكومة،  أداء  عــن  الصيد، 
الــحــكــومــة إلــــى »إعــــــادة تــرتــيــب أولــويــاتــهــا 
والتحلي بالشجاعة وسرعة الحسم«، وذلك 

لندن ـ نواف التميمي

تـــصـــاعـــدت حــمــلــة املــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة 
ــدة  ــؤيــ ــيـــة املــ ــانـ ــبـــريـــطـ ووســـــائـــــل اإلعـــــــــام الـ
إلســرائــيــل، ضــد حــزب »الــعــمــال« املــعــارض، 
بإشهار »سيف معاداة السامية«، لإلطاحة 
بتأييدها  املــعــروفــة  شخصياته  مــن  بــعــدد 
لسياسات  ورفضها  الفلسطينية  للحقوق 
الحملة  االحتال اإلسرائيلية. وقد نجحت 
الصهيونية، يوم الخميس، بالضغط على 
ــمـــال« لــتــعــلــيــق عــضــويــة  ــعـ ــادة حــــزب »الـ ــيـ قـ
ليفينغستون،  كـــن  الـــســـابـــق،  لــنــدن  عــمــدة 
ــــــهــــــم فــيــهــا 

ُ
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــصــــريــــحــــات ات

ــــن وصـــفـــهـــا هــو  ــي حـ ــ ــة«، فـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــاسـ »الـ ـــ ــ بـ
»الحقائق التاريخية«. بـ

ؤيد إلسرائيل 
ُ
امل اللوبي  أن عاصفة  العلم  مع 

في بريطانيا، بدأت تجتاح صفوف »العمال« 
مطلع األسبوع املاضي، بعد اتهام النائبة عن 
الــحــزب فــي مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، نــاز 
تعليقا  لنشرها  الــســامــيــة«،  »مــعــاداة  بـــ ــاه،  شـ
اقترحت  عــامــن،  قبل  »فيسبوك«  مــوقــع  على 
ــيـــل إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة.  ــرائـ فــيــه نــقــل إسـ
املساعدة  مــوقــع  مــن  إقالتها  إلــى  األمـــر  وأدى 
لـــوزيـــر الـــخـــزانـــة فـــي حــكــومــة الـــظـــل، والحــقــا 
تعليق عضويتها في الحزب وتحويلها إلى 

التحقيق.
ــيــــران جـــمـــاعـــات الــضــغــط  ــا، ُوّجــــهــــت نــ بـــعـــدهـ
املوالية إلسرائيل نحو ليفينغستون، بوصفه 
إلــــى تعليق  أدى  مــمــا  لــلــســامــيــة«،  »مـــعـــاديـــا 
عضويته في الحزب حتى إشعار آخر. وكان 
بن  خــلــطــا  »هــنــاك  أن  رأى  قــد  ليفينغستون 
مــفــهــوم مــعــاداة الــســامــيــة وتــوجــيــه انــتــقــادات 
إلسرائيل«، معتبرًا أن »مــا قالته نــاز شــاه لم 
يــكــن مــعــاديــا لــلــســامــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
تمادت بعض الشيء في تصريحاتها«، على 

حد تعبيره.
فـــي املــقــابــل، وصـــف زعــيــم الـــحـــزب، جيريمي 
إسرائيل  شــاه بخصوص  قالته  مــا  كــوربــن، 
ــا كـــانـــت  ــ ــهــ ــ ــر مــــقــــبــــول، وأنــ ــ ــيـ ــ »مــــهــــن وغـ بــــالـــــ

الديمقراطية،  بقيم  اإليــمــان  عــلــى  لليهودية 
وســتــهــيــمــن مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم املــعــتــمــدة في 
مــدارس التيار الديني على منظومة التعليم 
فــي مـــدارس التيار الــعــام الـــذي يضم الطاب 
ــبــــق لــيــســيــف أن أشــــرف  ــيـــن«. وســ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الديني  للتعليم  »أوفــكــيــم«  خطة  تنفيذ  على 
في  ويضيف،  أبيب.  تل  جامعة  أعدتها  التي 
مقال نشرته صحيفة »هــآرتــس«، في عددها 
ــثـــاثـــاء، أن »خـــطـــة الــتــعــلــيــم  ــادر، يــــوم الـ الــــصــ
الــــجــــديــــدة تــعــنــي مـــنـــح مـــخـــصـــصـــات كــبــيــرة 
لتعليم الــتــنــاخ )الــكــتــاب املــقــدس الــيــهــودي(، 
العبرية،  واللغة  واألدب،  اليهودي،  والتاريخ 
ــاب املـــنـــاهـــج األخـــــــرى«.  ــاد عـــلـــى حـــسـ ــ ــيـ ــ واألعـ
إلى  التحّول سُيفضي  أن »هــذا  ويــشــدد على 
مــنــح مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــديــنــي الــكــثــيــر من 
األنظار  يسيف  ويلفت  والتأثير«.  السلطات 
الــجــديــدة ستقتضي  »الــخــطــة  أن  إلــى حقيقة 
استيعاب عدد كبير جدًا من املدرسن من ذوي 
مما  املتطرفة،  اليمينية  الدينية  التوجهات 
والتوجهات  السياسية  املواقف  على  سيؤثر 
ر من أن »السماح 

ّ
األيدلوجية للطاب«. وُيحذ

املتطّرفة  الــديــنــيــة  الــجــهــات  هيمنة  بتكريس 

من خال »االنحياز إلى الجهات )املناطق( 
الداخلية واملناطق املهمشة، وخلق مشاريع 
للعمل وتفعيل البرامج ذات املردود السريع 
واملباشر«، كما عليها »أن تقنع على أرض 
البطالة،  الواقع بأنها في قيادة حرب على 
ــــل لــشــبــاب تـــونـــس الــعــاطــل عن  إلعـــــادة األمـ
الــــعــــمــــل خــــصــــوصــــا أصـــــحـــــاب الــــشــــهــــادات 
ـــاءت هــذه  الــعــلــيــا«، وفـــق بــيــان الــكــتــلــة. وجــ
الــرســالــة فـــي ظـــرف صــعــب ومــعــقــد، يشهد 
نسقا تصاعديا للتحركات االحتجاجية في 
جانب  إلــى  التونسية،  املناطق  مــن  العديد 
االشـــتـــبـــاك املـــتـــواصـــل بــــن االتــــحــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد 
ــر حد  بــســبــب أكــثــر مـــن مــلــف. وقـــد بــلــغ األمــ
الثانوي،  التعليم  نقابة  عــام  كاتب  مطالبة 
لــســعــد الــيــعــقــوبــي، بـــإقـــالـــة وزيـــــر الــصــحــة، 
فرنسا حيث  إلى  وإعادته  العايدي،  سعيد 
كان يقيم قبل عودته إلى تونس، بحجة أن 
أداءه ضعيف. كما عّبر األمن العام التحاد 
الشغل، حسن العباسي، عن رفضه القاطع 
ملــن ينتقدون االتــحــاد، فــي إشـــارة منه إلى 
ــا أزعـــج  ــة. لــكــن مـ ــيـ أطــــــراف رســمــيــة وإعـــامـ
رئيس الحكومة هــو أن يجد الــحــزب، الـذي 

يعارض  »حــزبــه  أن  تــمــامــا«، مضيفا  مخطئة 
ــال الــعــنــصــريــة أو  ــكــ بـــشـــدة أي شـــكـــل مــــن أشــ
أن »سيف  مراقبون  ويــرى  السامية«.  مــعــاداة 
العمال، يخفي  إلــى حــزب  املــوّجــه  الاسامية« 
غــــايــــات مــتــبــايــنــة لـــثـــاثـــة أطـــــــراف تــســتــهــدف 
ــّدم هـــذه  ــقـ ــتـ الــــحــــزب وقـــيـــادتـــه الــــيــــســــاريــــة«. يـ
البريطاني،  الــصــهــيــونــي«  »الــلــوبــي  األطــــراف 
الـــذي طــاملــا تــذّمــر مــن مــواقــف »الــعــمــال« منذ 
غياب توني بلير، الذي ُعرف بمواقفه الداعمة 

إلسرائيل.
وقد بدأ هجوم منظمات اللوبي الصهيوني، 
ــال« بــشــكــل واضــــــح عـــــام 2014،  ــمــ ــعــ عـــلـــى »الــ
فــفــي رد فــعــٍل عــلــى تــصــويــت مــجــلــس الــعــمــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــصـــالـــح االعـــــتـــــراف غـــيـــر املـــلـــزم 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأغــلــبــيــة مـــن نـــواب  ــالـــدولـ بـ
»الـــعـــمـــال«، أعــلــنــت الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات 
وجماعات الضغط املؤيدة إلسرائيل، عن وقف 
»العمال«  دعمها املادي وتأييدها السياسي لـ
لـــعـــام 2015، وذلـــك  الـــعـــامـــة  فـــي االنـــتـــخـــابـــات 
للفلسطينين  املــؤيــدة  مواقفه  على  لــه  عقابا 
واملنتقدة إلسرائيل. وعملت منظمات اللوبي 
ــد الـــجـــمـــهـــور  ــلـــى حـــشـ الـــصـــهـــيـــونـــي آنـــــــــذاك عـ
الـــيـــهـــودي الــبــريــطــانــي، ألجــــل الــتــصــويــت في 
االنتخابات العامة لصالح حزب »املحافظن«.

سُيمّهد النبعاث تنظيمات يهودية إرهابية. 
»مجلس  لـ الرئيس األسبق  من جهته، يعتبر 
الغربية«،  الضفة  في  اليهودية  املستوطنات 
يسرائيل هارئيل، أن »انكشاف الطاب اليهود 
عّد وصفة 

ُ
للتفسيرات التي تضّمنها التناخ، ت

إلنـــتـــاج داعـــــش )تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة( 
يــهــوديــة«. وفـــي مــقــال بــعــنــوان »فـــي الــطــريــق 
نــحــو داعـــــش الـــيـــهـــوديـــة«، نــشــرتــه صحيفة 
»هــارتــس«، يوم األحــد، ينّوه هارئيل إلى أنه 
»ال يوجد ما يبرر من ناحية منطقية تعريض 
الطاب لهذا الكم من املواد والنصوص التي 
تحتمل الكثير من التفسيرات، والتي ُيمكن أن 

تدفع الشباب اليهودي نحو العنف«. 
ــرت فــي  ــ ــآرتـــــس« قــــد ذكــ ــ وكــــانــــت صــحــيــفــة »هـ
عـــددهـــا الــــصــــادر، يــــوم الــجــمــعــة، أن »الــخــطــة 
ــتـــي ســتــشــمــل الــــطــــاب بــــــدءًا مــن  الـــجـــديـــدة الـ
تــعــلــيــم  تـــتـــضـــّمـــن  االبــــتــــدائــــي،  األول  الـــصـــف 
طقوس »أداء الصلوات اليهودية« إلى جانب 
تدريس مقتطفات من »سفر اآلباء«. وأشارت 
ــه »بــمــوجــب الــخــطــة سيتم  الــصــحــيــفــة إلـــى أنـ
ــــى مــــواقــــع ديـــنـــيـــة وأثـــريـــة  ــــات إلـ تــنــظــيــم رحــ
مرتبطة بتاريخ أنبياء وملوك إسرائيل، على 

أتى به إلى السلطة، وهو يتخذ منه مسافة 
في هذا الوضع الصعب.

ــه حــتــى داخـــل  كــمــا لـــم يــعــد يــخــفــى أيــضــا أنـ
حــزب »نــداء تونس« توجد أصــوات تطالب 
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، واســـتـــبـــدالـــه  بــتــغــيــيــر رئــ
ــكـــون مــــن الـــحـــزب،  ـــرى قــــد تـ ــ بــشــخــصــيــة أخـ
وبالتالي فإن حجم االعتراض على الصيد 
يتزايد داخــل محيطه الضيق، وهو أمر قد 

ترتفع مؤشراته خال الفترة املقبلة.
ــبــــدو أن حــــــزب »آفــــــاق  ــة أخـــــــــرى، يــ ــهـ ــــن جـ مـ
تــونــس« لــم يعد مــرتــاحــا ألســلــوب الحبيب 
الصيد في إدارة الشأن الحكومي، وهو ما 
يــفــســر تــعــدد مــواقــفــه، الــتــي ال يــلــتــزم فيها 
رئيسها.  وتعليمات  الــحــكــومــة  بــتــوّجــهــات 
وبـــدا هــذا الــحــزب وكــأنــه نـــواة مستقلة عن 
اآللــة الحكومية، إلــى درجــة عــدم التصويت 
في البرملان على مشروع قانون حساس جدًا 
السياق  هــذا  وفــي  املــركــزي.  بالبنك  يتعلق 
أصبح من الوارد جدًا أن يترك حزب »آفاق« 
االئتاف الحاكم، سواء برغبة منه أو بطلب 
من رئيس الحكومة أو بقية األحزاب الثاثة 

الشريكة في السلطة.
األمنية، يوجد لغط  األســـاك  وحتى داخــل 

في هذا السياق، يعزو الكاتب في صحيفة 
ــاركــــوس ديــســش،  »جـــويـــش كـــرونـــيـــكـــل«، مــ
ــيــــهــــوديــــة مــن  ــاب غـــضـــب الـــجـــالـــيـــة الــ ــ ــبـ ــ أسـ
ــــى عـــامـــلـــن: أولـــهـــمـــا تــصــاعــد  »الــــعــــمــــال« إلـ
ـــنـــتـــقـــدة إلســـرائـــيـــل 

ُ
األصــــــــوات الــعــمــالــيــة امل

خال حرب غزة )عــدوان( صيف عام 2014، 
وثانيهما تأييد االعتراف بدولة فلسطن.

كـــمـــا تـــضـــاعـــف غـــضـــب املـــنـــظـــمـــات املـــؤيـــدة 
ــوربــــن لــقــيــادة  ــيــــل مـــنـــذ صـــعـــود كــ إلســــرائــ

نــقــاشــات حــول قضايا  الــرحــات  أن تتضمن 
ديــنــيــة مـــتـــعـــددة«. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 
»وزارة التعليم تطلق على الدروس واألنشطة 
الامنهجية في الخطة الجديدة اسم: الثقافة 

اليهودية اإلسرائيلية«. 
ر كتاب صادر حديثا، من 

ّ
وفي هذا اإلطار، حذ

الجيش  قــيــادة  لسماح  الخطيرة  الــتــداعــيــات 
باحتكار  املتطرفن  للحاخامات  اإلسرائيلي 
مــهــمــة تــوجــيــه وتــثــقــيــف الــضــبــاط والــجــنــود، 
مـــن خـــال مــنــحــهــم الــفــرصــة إللـــقـــاء »املـــواعـــظ 
والجنود.  الضباط  أمــام  الدينية«  والـــدروس 
ــتــــابــــه »الــــجــــيــــش اإللـــــــهـــــــي«، يـــوضـــح  وفـــــــي كــ
الــبــرفــســور يــجــيــل لــيــفــي أن »الــجــيــش يسمح 
لــلــحــاخــامــات املــتــطــرفــن بــتــوجــيــه الــجــنــود، 
ز مــــن الـــــــروح الــقــتــالــيــة 

ّ
ــك ُيــــعــــز ــ بــحــجــة أن ذلـ

لديهم«، مــحــذرًا مــن أن »هــذا الــواقــع سيحّول 
ــة إغــريــقــيــة  ــنـ ــديـ ــة )مـ ــارطـ ــبـ إســــرائــــيــــل إلـــــى سـ
اشـــتـــهـــرت بــتــركــيــبــتــهــا الــعــســكــريــة( ديــنــيــة«. 
يقع في 440 صفحة،  والــذي  الكتاب،  ويشير 
بوتيرة  يتدين  اإلسرائيلي  »الجيش  أن  إلــى 
عالية وبات يقع تحت تأثير جهات ال يهمها 

إال أمر الشريعة«.

ــلـــى الـــصـــيـــد.  ــدم رضــــــا بــعــضــهــا عـ حــــــول عــــ
وال يـــــزال الــتــونــســيــون يـــتـــذكـــرون أصــــوات 
بعض األمــنــيــن، الــذيــن شــاركــوا فــي الوقفة 
وطالبوا  القصبة،  ساحة  في  االحتجاجية 
برحيل رئيس الحكومة. وعلى الرغم من أن 
األمنين عموما ال يزالون مصّرين على عدم 
الزج بهم في املجال السياسي، إال أن هناك 
منهم إلربــاك  البعض  أن يستعمل  أراد  مــن 

الحكومة والدفع نحو إسقاطها.
ــزاالن  ــلــــذان ال يــ ــيـــدان الــ ــا الـــطـــرفـــان الـــوحـ أمــ
بالحبيب  تمسكهما  عــن  بــاقــتــنــاع  يــعــّبــران 
الــصــيــد، فــأولــهــمــا هــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، الــــذي عـــزز فريقه 
االستشاري اقتصاديا وسياسيا استعدادًا 
عندما يصبح  املناسب،  القرار  منه التخاذ 
ــا الـــطـــرف  ــ ــل. أمــ ــديــ ــبــ ــراح الــ ــ ــتـ ــ ــفـــر مــــن اقـ ال مـ
الثاني فهو رئيس حركة »النهضة«، راشد 
عديدة  لضغوط  يتعرض  الــذي  الغنوشي، 
مــن داخـــل حــزبــه ومـــن خــارجــه، مــن دون أن 
أن يجعله يتخلى  يصدر منه ما من شأنه 
عن الصيد في غياب الشخص، الذي يمكن 
أن يمأل الفراغ، وفي الوقت نفسه ال ينقلب 

على الحركة.

املــعــروف بمناصرته لقضية  الــحــزب، وهــو 
الصريحة  وانتقاداته  الفلسطيني،  الشعب 
لـــلـــمـــمـــارســـات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي األراضــــــي 
وقـــادة  وقـــد ســبــق إلعــامــيــن  الفلسطينية. 
 
ّ
رأي في الجالية اليهودية في بريطانيا شن
»نشر خطاب معاد  حمات تشهير تتهمه بـ

للسامية في صفوف حزبه«.
وقـــد وصـــف مــايــكــل فــوســتــر، أحـــد مرشحي 
ــزب »الــــعــــمــــال«، كــــوربــــن بــأنــه  ــ ــانـــحـــي حـ ومـ

»جاهل، وملحد، وحقود«. وفي مقال نشرته 
ــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة مطلع  صــحــيــفــة »ديـ
ــل، مــلــحــد،  ــاهــ ــالـــي، بـــعـــنـــوان »جــ الــشــهــر الـــحـ
بغيض... ازدراء كوربن لليهود وصمة عار«، 
ــار فــوســتــر إلـــى أن »الــجــالــيــة الــيــهــوديــة،  أشــ
في  تدعم حزبا سياسيا، يظهر  أن  يمكن  ال 
أعــلــى مــســتــويــاتــه، أنـــه يــتــســامــح مــع خطاب 
وســلــوك مــعــاد لــلــســامــيــة«. واخــتــتــم بــالــقــول: 
ــا بــالــنــســبــة ملـــعـــاداة الــســامــيــة فـــي حــزب  ــ »أمـ
العمال، فإنها سوف تتراجع، عندما يمتلك 
الحزب قيادة قوية، وليس قبل ذلك. هذا هو 

االختبار الحقيقي لجيريمي كوربن«.
من جهته، يرى املتحدث باسم منظمة »يهود 
للفلسطينين«  الـــعـــدالـــة  تــحــقــيــق  ــل  أجــ مـــن 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــارد كــــوبــــر، أنـــــه »بــــغــــض ــتــــشــ ريــ

إيـــقـــاف نــــاز شــــاه أو غـــيـــرهـــا، فــــإن الــســاســة 
املـــــوالـــــن إلســــرائــــيــــل داخـــــــل حــــــزب الـــعـــمـــال 
لــن يتوقفوا عــن هــذه الحملة، ألن  وخــارجــه 
الــذي  كــوربــن  الحقيقي هــو جيرمي  هدفهم 
اإلسرائيلية  للسياسات  قــويــا  منتقدًا  يــعــد 

ومناصرًا لفلسطن وحقوق شعبها«.
أمـــا الـــطـــرف الــثــانــي الــــذي وجـــد فـــي »ســيــف 
ــقــــضــــاض عــلــى  ــانــ ــة لــ ــ ــرصـ ــ ــة« فـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــاسـ الـ
كــوربــن وتــيــاره الــيــســاري داخـــل »الــعــمــال«، 
فــيــضــّم مــنــافــســي كـــوربـــن املــعــروفــن بــاســم 
»البليرين«، نسبة لتوني بلير، أو »الطريق 
الحزب،  قيادة  الستعادة  ويسعون  الثالث« 
وتــقــويــض كــوربــن والــتــيــار الــيــســاري داخــل 
الحزب، وإعادة »العمال« إلى »يسار الوسط« 

وتخليصه من هيمنة النقابات املهنية.
ويــــرى »الــبــلــيــريــون« أن الــســبــب الــرئــيــســي 
ــال فــــي إنـــتـــخـــابـــات مـــايـــو/  ــمـ ــعـ ــارة الـ لـــخـــسـ
أيـــار املــاضــي، يكمن فــي تــراجــع الــحــزب عن 
»الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث«، وتــخــلــيــه عـــن »الــعــمــال 
الجديد« الــذي وضــع أســاســه بلير فــي عام 
1997. حينها، ظهر العمال وكأنهم يعودون 
ــي، عــلــى  ــالــ ــكــ ــراديــ ــددًا نـــحـــو الـــيـــســـار الــ ــجــ مــ
حــســاب الــعــاقــة مــع مجتمع األعــمــال الــذي 
يدعمها  التي  للطبقات  العمل  فــرص  يوفر 
الــحــزب، وهـــذا مــا ظــهــر وكــأنــه تــنــاقــض في 

الخطاب اإلنتخابي للحزب.
ــالـــث، الـــــذي ُيــشــهــر »ســيــف  ــثـ أمــــا الـــطـــرف الـ
الــاســامــيــة« لــانــقــضــاض عــلــى »الـــعـــمـــال«، 
فهو حزب »املحافظن« الحاكم، الذي يحاول 
االستفادة من أي فرصة إلضعاف »العمال«. 
االنتهازية في تصريحات  وقــد تجلت هــذه 
البريطاني، ديفيد كاميرون  الــوزراء  رئيس 
األخــيــرة، حــن قــال معلقا على قضية شــاه، 
إنه »أصبح جليا أن حزب العمال البريطاني 
مصاب بوباء معاداة السامية وعليه اإلقرار 
أن هــذا يعني تــورطــه بالعنصرية، وهــذا ال 

يليق بحزب سياسي معاصر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

جـــــــــــــــاءت مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ــوم األربــــعــــاء، فـــي افـــتـــتـــاح مــقــّر  يــ
وزارة الــداخــلــيــة الــجــديــد الــفــخــم بــالــقــاهــرة 
الــجــديــدة، تــأكــيــدًا عــلــى رضـــاه عــن الكيفية 
ـــة إخــــمــــاد  ــرطـ ــشــ الــــتــــي اســــتــــطــــاعــــت بــــهــــا الــ
دعــــوات الــتــظــاهــر يـــوم االثــنــن )25 إبــريــل(، 
وذلـــــك بــعــد تـــوزيـــع اآلالف مـــن عــنــاصــرهــا 
للسيطرة  املدني،  بالزي  والعادية،  السرية 
بالقاهرة،  واملــيــاديــن  الــشــوارع  جميع  على 
والـــتـــصـــّدي مــبــكــرًا ألي تــجــمــعــات واعــتــقــال 
املئات من الشباب، من دون الحاجة إلطاق 
أعــيــرة الــخــرطــوش أو الـــرصـــاص، بــمــا ُيــعــّد 
ــدًا طــــرأ عــلــى تــعــامــل الــشــرطــة  ــديـ ــطـــورًا جـ تـ

املصرية مع التظاهرات.
الــــافــــت، أن الــســيــســي، خــــال اســتــعــراضــه 
مخططات تأمن املقر الجديد للوزارة الذي 
يــقــع داخـــل أكــاديــمــيــة الــشــرطــة خــلــف أربــعــة 
أســوار من الخرسانة، اعترض على حديث 
وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، في شأن 
تخصيص ألــف مجند أمــن مركزي، لتأمن 
املــقــّر ضــد أي هــجــمــات أو أعــمــال إرهــابــيــة. 
ف 

ّ
واعتبر أن »هــذا العدد ضخم جــدًا، ويكل

الدولة كثيرًا من األموال، وأن األكثر منطقية 
تــأمــن تكنولوجية  بــنــظــم  االســتــعــانــة  هـــو 

حديثة«.
مــا انــتــقــده السيسي عــلــى نــطــاق ضــّيــق في 
مــا وافــق على  تأمن مقّر وزارة، هــو نفسه 
العاصمة  تطبيقه على نطاق واسع يشمل 
أمنية  ووفقا ملصادر  االثنن.  يــوم  بالكامل 
تفريق  فــي  استعانت  الشرطة  فــإن  مطلعة، 
املــتــظــاهــريــن والــســيــطــرة عــلــى الــتــجــّمــعــات 
املعارضة الصغيرة قبل تمددها، بنحو 30 
ألف عنصر شرطي في القاهرة فقط، ما بن 
مجند ورقيب وأمــن شرطة ومخبر سري، 
غير قوة الضباط التقليدية. كما أن جميع 
العناصر الشرطية التي ارتدت الزي املدني 
امللكي(،  )املــعــروف في مصر بالزي  العادي 
نظرًا  مضاعفة،  مالية  مكافآت  لها  ُصرفت 
للمجهود الذي بذلته في إخماد التظاهرات 
الحكومي،  اإلعـــام  انــطــاقــهــا. واعــتــبــر  قبل 
وكذلك وزارة الداخلية، أن »الشرطة نجحت 
الترديد  تم  كما  للتظاهرات«.  التصدي  في 
 املــتــظــاهــريــن فــشــلــوا فـــي الـــحـــشـــد، على 

ّ
أن

إخماد 
تظاهرات 
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)وهـــو يمثل األغــلــبــيــة مــمــن نــزلــوا الــشــارع 
ــــم  ــهـ ــ ــطــــورون أدواتـ ــيــ ــنـــــن املـــــاضـــــي( ســ ــ االثـ
الشرطة  طريقة  مع  للتكيف  الوقت  بمرور 
الــجــديــدة. ويــوضــح مــراقــبــون فــي أحــاديــث 
ــــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« خــــــال الـــيـــومـــن  مـ
بطريقتها  تــراهــن  »الــشــرطــة  أن  املــاضــيــن 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى عـــامـــلـــن أســـاســـيـــن، هــمــا 
التظاهرات،  فــي  املــشــاركــن  عــدد  انخفاض 
لفترات  الخدمة  الشرطة على  أفــراد  وقــدرة 
أنــه إذا طــرأ أي  إلــى  طويلة«. كما يشيرون 
تغيير على هذين العاملن، سواء بالزيادة 
استمرار  أو  املتظاهرين  الضخمة في عدد 
التظاهرات أياما عدة في الشارع، فلن تجد 
والقمع  املباشرة  املواجهة  من  بدًا  الشرطة 
بــالــســاح، وهــو مــا ينتهي دائــمــا ملصلحة 

املتظاهرين.
ويــضــع مــراقــبــون هـــذا التحليل فــي سياقه 
الــتــاريــخــي، بـــاإلشـــارة إلـــى مــا حـــدث فــي 28 
بيوم  املعروف   ،2011 الثاني  يناير/كانون 
»جـــمـــعـــة الــــغــــضــــب«، حــــن كــــانــــت الـــشـــرطـــة 
قــد بـــدأت مــواجــهــة املــتــظــاهــريــن بطريقتها 
ــذاك، إاّل أن الــزيــادة املــطــردة في  املــعــتــادة آنــ
عــــدد املــتــظــاهــريــن وتـــعـــدد أمـــاكـــن الــتــجــمــع 
فــي وقـــت واحــــد، أفــشــلــت خــطــة الــفــصــل بن 

التجّمعات، وخارت قوى أفراد الشرطة.
ويــعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن »الــطــريــقــة الــجــديــدة 
التي ينتهجها النظام للتصدي للتظاهرات 
ال تــســتــنــزف فــقــط جـــهـــود أفــــــراد أمـــنـــه، بل 
ــتـــه وشـــرعـــيـــتـــه  ــيـ ــتـــنـــزف أيــــضــــا صـــاحـ تـــسـ
الــســيــاســيــة، ألنــهــا تــظــهــره بمظهر الــنــظــام 
من  مكونة  صغيرة  تجمعات  مــن  الــخــائــف 
كثيرون  يخرج  حياتهم،  مقتبل  في  شباب 
منهم للمطالبة بإصاح النظام وسياساته 
ولــيــس إســقــاطــه، كــمــا تــكــرس صـــورة نظام 
السيسي أمام العالم كمناهض لحرية الرأي 
والــتــعــبــيــر ومــتــعــمــد لــســد األفــــق السياسي 

وغلق املجال العام«.
الــســيــاق ذاتــــه، يعتبر مــصــدر حكومي  فــي 
أمــنــي أن »اعــتــمــاد الــدولــة على طــرق أمنية 
فقط لكبح غضب الشباب، يمثل إهانة لذكاء 
لخطر  النظام  ويعّرض  والعالم،  املواطنن 
السقوط املبكر«. كما يرى أن »هناك أجهزة 
داخل النظام، وفي مقدمتها األمن الوطني، 
املسافات  لتقريب  مــحــاوالت  أي  أمـــام  تقف 
بن الشباب والدولة، فتارة تعارض اإلفراج 
ــرارات عــفــو  ــ ــقــ ــ عــــن الــــشــــبــــاب املـــســـجـــونـــن بــ

أول  في  كوبا،  )الصورة(  هاموند  فيليب  البريطاني  الخارجية  وزير  يزور 
زيارة لمسؤول بريطاني رفيع المستوى منذ عام 1959، في إطار جولته 
إلى دول أميركا الالتينية. وقال هاموند بعد وصوله العاصمة هافانا، 
دول  مع  عالقات  إلقامة  متحمسة  المتحدة  المملكة  »إن  الخميس، 
تغييرًا  تشهد  التي  كوبا  فيها  بما  األطلسي،  للمحيط  األخرى  الضفة 

اجتماعيًا واقتصاديًا«.

يظهر استعراض أسماء الشباب المقبوض عليهم خالل األسبوع الحالي 
في مصر، أّن نسبة ال تقل عن 80 في المائة منهم دون سن العشرين، 
وأن 90 في المائة منهم ال ينتمون ألي أحزاب أو تيارات سياسية يسارية 
أو إسالمية. كما أن محاضر التحريات المقدمة عنهم من جهاز األمن 
الشخصية  حساباتهم  على  نشروها  مّدونات  على  اقتصرت  الوطني، 

بمواقع التواصل االجتماعي.

خارطة المعتقلين

هاموند في كوبا

تقرير

متابعة قضية

رئـــاســـيـــة، وتـــــارة أخــــرى تــســتــهــدف اعــتــقــال 
مــجــمــوعــات مـــن الــشــبــاب صــغــار الــســن في 
املرحلة الجامعية أو الثانوية، في محاولة 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ لـــتـــخـــويـــف الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مـ
التغيرات  مــع  مــبــارك وبــالــتــزامــن  بعد خلع 
ــام 2013«.  ــرأت بــعــد عــ ــ الــســيــاســيــة الـــتـــي طـ
ويــؤكــد املــصــدر أن »اســتــهــداف الشباب في 
لكونه يتجّمع  العمر أصــبــح واضــحــا،  هــذا 
ــد مــــن خـــــال مـــواقـــع  ــ عـــلـــى قـــلـــب رجـــــل واحـــ
تستطيع  ال  الـــتـــي  االجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــواصـــل  الـ

الحكومة مراقبتها بشكل كامل«.
وتــــؤكــــد املـــــؤشـــــرات املـــيـــدانـــيـــة واســـتـــمـــرار 
اســتــهــداف الــشــريــحــة الــيــافــعــة مــن الــشــبــاب، 
الذين كانوا أطفااًل وقت خلع حسني مبارك 
منذ 5 ســنــوات فقط، إلــى اتــســاع الــهــوة بن 
نــظــام الــســيــســي والــشــبــاب فـــي الـــعـــام الـــذي 
مكتفيا بضم  الــشــبــاب«،  »عـــام  عليه  أطــلــق 
ــبــــاب غـــيـــر املـــصـــنـــف ســيــاســيــا  ــات الــــشــ ــئــ مــ
لبرنامج إعداد القادة، وبالشروع في إنشاء 
مــؤســســة قــومــيــة حــكــومــيــة لــلــشــبــاب تعيد 
تــولــيــد تــجــارب منظمة الــشــبــاب فــي العهد 
الناصري وجمعية جيل املستقبل في عهد 
مبارك. ويؤكد استهداف الشرطة لهذا العدد 
الــكــبــيــر مـــن الــشــبــاب غــيــر املــنــتــمــي ألحـــزاب 
ــيــــارات مــعــروفــة أن املـــواجـــهـــات املــقــبــلــة،  وتــ
لـــن تــكــون بـــالـــضـــرورة مــنــظــمــة بـــن الــدولــة 
وتــيــارات بعينها، بل قد تــؤدي السياسات 
الــحــالــيــة إلــــى اتــســاعــهــا لــتــصــبــح مــواجــهــة 
على  أشمل بن جيل جديد ونظام مصمم 

اعتناق أفكار قديمة.

 الــتــجــمــعــات. أمــا 
ّ

األســلــحــة تــدريــجــيــا لــفــض
تـــواجـــدًا مكثفا ألفـــراد  االثـــنـــن، فشهد  يـــوم 
األمـــن فــي كــل مــكــان بالعاصمة، مــا مّكنهم 
أعــداد ضئيلة كانت تحاول  أي  اعتقال  من 
ــاهـــر، وذلــــــــك قــــبــــل تـــجـــّمـــع  ــتـــظـ ــلـ ــّمــــع لـ الــــتــــجــ

املتظاهرين وتمّدد املسيرات.
غـــيـــر أن مـــراقـــبـــن ســيــاســيــن وحــقــوقــيــن 

مصرين يرون أن هذه الطريقة، وإن حققت 
ــــد، إاّل أنــهــا ال  لــلــشــرطــة مـــرادهـــا لــيــوم واحـ
تستطيع املضي قدما فيها إذا تعلق األمر 
بتظاهرات تستمّر أياما عدة، وأن املعارضة 
املــنــظــمــة مــمــثــلــة فـــي األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
أو نــشــطــاء مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
والـــشـــبـــاب الــجــامــعــي ومــــا دون الــجــامــعــي 

شارك عدد من المصريين المعارضين 
للنظام، في فعاليات جمعة »اغضب« 
التي دعا إليها »التحالف الوطني لدعم 
الشرعية«، ضمن موجة »ارحل«، في 
منها  المصرية،  المناطق  من  عدد 
سويف  وبني  واإلســكــنــدريــة  الجيزة 
والشرقية والبحيرة. وعصرًا، انطلقت 
نــصــر طافت  تــظــاهــرة مــن مــديــنــة 
األهلي  بالنادي  المحيطة  المنطقة 
هتافات  فيها  المتظاهرون  وردد 
المصرية،  األراضي  عن  للتنازل  رافضة 
والحكم  الداخلية،  وزارة  وممارسات 

العسكري.

جمعة اغضب 

ليفينغستون 
بعد تعليق 
عضويته في 
»العمال« )روب 
)Getty/ستوثارد

أي  املعارضة  لم يمنح  النظام  أن  الرغم من 
فرصة للحشد عبر وأد التجمعات.

فـــي هـــذا الــســيــاق، تــوضــح مـــصـــادر أمــنــيــة، 
ــد«، أنــــــه »مــــــن نــاحــيــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
البشرية،  الجهود  وتكلفة  املادية  التكاليف 
فإن يوم االثنن املاضي، كان غير مسبوق، 
 ،2013 عــام  منذ  التظاهرات  أليــام  بالنسبة 
وذلك على الرغم من عدم االضطرار للدخول 
في معارك باألسلحة النارية، بسبب إنفاق 
ــوال عــلــى اســتــخــدام  ــ الـــــوزارة كــثــيــرًا مــن األمـ
األفــــراد ملــدة يــوم كــامــل تقريبا فــي الــشــارع، 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــنــزاف جــهــود الــضــبــاط 
ــن الــتــجــمــعــات  ــاكــ ــة أمــ ــبـ ــراقـ واألفــــــــــراد فــــي مـ
الخطة  وتختلف  ومــاحــقــتــهــا«.  الــصــغــيــرة 
الــتــي اتــبــعــتــهــا الــداخــلــيــة يـــوم االثـــنـــن، عن 
ــاهــا 

ّ
ــادة الــــتــــي كــــانــــت تــتــبــن ــتــ ــعــ الـــخـــطـــط املــ

للتعامل مع التظاهرات واملوروثة من عهد 
الرئيس املخلوع حسني مبارك.

في السابق، كانت الشرطة تترك املتظاهرين 
ليتجّمعوا قبل تضييق الشوارع وامليادين 
الجنود  ناقات  بواسطة  وإغاقها  عليهم، 
الكبيرة  املجموعات  تطويق  قبل  الكبيرة، 
مــانــعــة اتــصــالــهــا بــبــعــضــهــا، ثـــم تــســتــخــدم 

بات حزب »العمال« 
البريطاني تحت المجهر 

بعد تعليق عضوية أحد 
أبرز كوادره، عمدة لندن 

السابق، كين ليفينغستون 
على خلفية تصريحات 

اُتهم فيها بـ»الالسامية«
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اعتمدت الخطة على االعتقاالت العشوائية )محمد الشاهد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

تمديد مهمة 
الـ»مينورسو« في 

الصحراء 
ــى مجلس األمـــن الــدولــي الــقــرار 

ّ
تــبــن

رقــم  2285، والـــذي يقضي بتجديد 
والية بعثة األمم املتحدة للصحراء 
)مينورسو( ملدة 12 شهرًا. وصّوتت 
عشر دول مع القرار في حن صوتت 
دولتان ضده )فنزويا واألورغواي(، 
ثــاث  الــتــصــويــت  عــن  امتنعت  فيما 
دول )روسيا وأنغوال ونيوزياندا(. 
وكـــانـــت الــــواليــــات املــتــحــدة تــقــّدمــت 
ــرار الــــذي يــجــدد عمل  ــقـ بــمــشــروع الـ
»مــــيــــنــــورســــو«، ويـــعـــطـــي كــــا مــن  الـــــ
املتحدة ثاثة أشهر  املــغــرب واألمـــم 
من املفترض أن تعود خالها بعثة 

األمم املتحدة للعمل بشكل كامل.
)العربي الجديد( 

فرنسا: اعتقال 214 
متظاهرًا على قانون 

العمل

أوقــفــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
خلفية  على  شخصا   214 الجمعة، 
مــشــاركــتــهــم فـــي تـــظـــاهـــرات خــرجــت 
لاحتجاج  بــالــبــاد،  نقطة   200 فــي 
بحسب  الجديد،  العمل  قانون  على 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، بـــيـــرنـــار كـــازنـــوف 
ــر، فــي  ــ ــوزيـ ــ )الــــــصــــــورة(. وأوضـــــــح الـ
تظاهرات  أن  صحافية،  تصريحات 
األمس )الخميس( أسفرت كذلك عن 
إصابة  78 شرطيا. وتوّعد كازنوف 
الــتــســاهــل« مع  أو  التسامح  »عــدم  بـــ

أعمال العنف.
)األناضول(

مقتل 13 بتحطم 
مروحية في النرويج

 
ً
نقا نرويجيتان  صحيفتان  ذكــرت 

الجمعة،  أمس  املحلية،  الشرطة  عن 
أن 13 شخصا هم كل من كانوا على 
مـــن طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر قــتــلــوا إثــر 
الــنــرويــج.  قــبــالــة ســواحــل  تحطمها 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــتــا »آفـــتـــنـــبـــوســـن« 
و»فــــــي.جــــــي« عــــن ضــــابــــط الـــشـــرطـــة 
الــــــذي يـــتـــولـــى تــنــســيــق الــعــمــلــيــات، 
، »أعــتــقــد أن 

ً
تــيــري ماغنوسن قــائــا

كل من كانوا على من الطائرة لقوا 
حتفهم«.

)فرانس برس(

بوتفليقة يعود إلى 
الجزائر بعد فحوصات 

سويسرا 

العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  عاد 
الــجــزائــر  إلـــى  )الـــصـــورة(  بوتفليقة 
الــجــمــعــة بــعــد إجـــرائـــه »فــحــوصــات 
طبية دورية« في املدينة السويسرية 
ــــق مــــا أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة  جـــنـــيـــف، وفـ
الجزائرية. وقالت الرئاسة في بيان 
نقلته وكــالــة األنـــبـــاء الــجــزائــريــة أن 
الــبــاد األحــد  الـــذي غـــادر  بوتفليقة 
إلــى  ــاد  عــ  2016 إبـــريـــل/نـــيـــســـان   24
بـــعـــد زيــــــــارة خــاصــة  الــــوطــــن  أرض 
لــجــنــيــف أجــــرى خــالــهــا فــحــوصــات 

طبية دورية«.
)فرانس برس(

األمم المتحدة توقف 
إعادة اإلعمار في غزة

قـــال مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة لتنسيق 
ــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة )أوتـــــشـــــا(، إن  الــ
»إعــادة إعمار املساكن التي دمرتها 
الــحــرب اإلســرائــيــلــيــة األخـــيـــرة على 
ــفــــت جـــــــــراء مــنــع  ــوقــ ــاع غـــــــــزة، تــ ــ ــطـ ــ قـ
ــة إدخـــــــال  ــيــ ـــيــــلــ ـــرائـ ــلــــطــــات اإلسـ الــــســ
ــقـــطـــاع مـــنـــذ نــحــو  ــنـــت إلـــــى الـ ــمـ األسـ
شــهــر«. وأوضــــح املــكــتــب، فــي بــيــان، 
أن األمــم املتحدة اضطرت إلى وقف 
املساعدة إلعادة إعمار أكثر من ألف 
مسكن في قطاع غــزة، بسبب نقص 
مــواد البناء. وأوقــفــت إســرائــيــل، في 
الــثــالــث مــن إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي 
إدخال األسمنت، بدعوى استخدامه 
مــن قــبــل حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
تــشــيــيــد تحصينات  فـــي  »حـــمـــاس« 

عسكرية، وهو ما نفته الحركة.
)األناضول(



قلق أوروبي وتعويل على الجولة الثانية

المد المتطرف يعصف بالنمسا

شبهة التمويل تهيمن 
على انتخابات المغرب

بوروندي: اغتياالت وشبح إبادة عرقية

الجولة الثانية في 
22 مايو بعدما لم يتمكن 

أي مرشح من نيل %50 

اغتيال الجنرال كاراروزا 
يعكس صراعًا خفيًا 

في هرم السلطة

برلين ـ شادي عاكوم

نقطة  الــنــمــســا  جــمــهــوريــة  تشهد 
تحّول سياسية للمرة األولى منذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، 
عــلــى صــعــيــد مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الذي قد تتواله شخصية من خارج الحزبني 
الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  الرئيسيني، 
ــزب الـــشـــعـــب املـــحـــافـــظ، الـــلـــذيـــن تـــراجـــع  ــ وحــ
رصـــيـــدهـــمـــا بــشــكــل الفــــــت، مـــقـــابـــل تــحــقــيــق 
نصرًا  الشعبوي  اليميني  »الــحــريــة«  حــزب 
االنتخابات  من  األولــى  الجولة  في  حاسمًا 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت األحــــد املـــاضـــي، عبر 
حــصــول مرشحه نــوربــرت هــوفــر على أكثر 
من 35 في املائة من األصوات، مقابل 21 في 
املــائــة ألقـــرب منافسيه املــرشــح املــدعــوم من 
حـــزب الــخــضــر األســـتـــاذ الــجــامــعــي الــســابــق 
ألكسندر فــان ديــر بيلني. وتــتــوّجــه األنــظــار 
اآلن إلـــى الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن االنــتــخــابــات 
املــقــررة فــي 22 مــايــو/أيــار املقبل، بعدما لم 
يتمكن أي طرف من حسم املعركة لصالحه 
بنسبة تفوق 50 في املائة من األصــوات في 
املرحلة األولـــى، بعدما أعــطــى أكــثــر مــن 1,5 
مليون مواطن من أصل 6,4 ماليني نمساوي 
أصواتهم لليمني، خصوصًا أن هناك العديد 
يمكن  ال  وبالتالي  املــتــردديــن  الناخبني  مــن 

استبعاد املفاجآت حتى اللحظة األخيرة.
ويبدو أن السياسات التي تحملها األحزاب 
التقليدية وعدم إصغاء العديد من املسؤولني 
األوروبيني إلى مطالب مواطنيهم، سمحت 
ــدد كــبــيــر  ــ لــلــيــمــني املــــتــــطــــرف بـــاســـتـــمـــالـــة عــ
مــنــهــم، فــيــمــا يــبــقــى الــخــوف مــن أن تــواصــل 
تــمــددهــا  املــتــطــرفــة  اليمينية  ــــزاب  األحـ هـــذه 
فــي الــبــلــدان األوروبــيــة، مــا يهدد بتداعيات 
خطيرة. ويـــرى مــراقــبــون أن وصـــول مرشح 
التقليدية، دليل  األحــــزاب  غــيــر  مــن  رئــاســي 

لليمني املتطرف من الوصول إلى الرئاسة، 
ــة قـــويـــة  ــ ــربـ ــ فـــــــإن هـــــــذا األمـــــــــر ســـيـــشـــّكـــل ضـ
للمستشار الحالي فارنر فايمان االشتراكي 
الديمقراطي، والذي تمتد واليته حتى العام 

.2018
هـــذه الــنــتــيــجــة ألــقــت بــصــداهــا لـــدى الــجــارة 
األملانية، إذ عّبر عدد من السياسيني األملان 
عن قلقهم من نتائج االنتخابات النمساوية، 
مشيرين إلى ضــرورة منع املرشح اليميني 
نوربرت هوفر من الفوز باملنصب وبالتالي 
ــح الـــذي يحظى بدعم 

ّ
ضــمــان وصـــول املــرش

حزب »الخضر« في الجولة الثانية. في هذا 
اإلطار، قال نائب رئيس الحزب »االشتراكي 
أملــانــيــا رالــــف ستيغنر،  فـــي  الــديــمــقــراطــي« 
لــصــحــيــفــة »شـــتـــوتـــغـــارت تـــســـايـــتـــونـــغ«، إن 
ــنـــجـــاح االنـــتـــخـــابـــي الــــــذي حــقــقــه الـــحـــزب  الـ
ــــوة ألوروبـــــا إلــى  الــيــمــيــنــي فـــي الــنــمــســا »دعـ
االســـتـــيـــقـــاذ، وعــلــيــنــا مــنــع تــحــقــيــق نــتــائــج 
مماثلة في أملانيا«، مضيفًا: »ما يحدث في 

النمسا يمكن أن يهددنا في أملانيا قريبًا«.
وقــــاد املـــرشـــح الــيــمــيــنــي املــتــطــرف نــوربــرت 
 على اإلســالم، الذي 

ً
هوفر، حملته متحامال

النمساوية،  الثقافة  إلــى  ينتمي  ال  اعــتــبــره 
ــن ِقــبــل  ــًا حـــركـــة الـــالجـــئـــني بـــالـــغـــزو مـ ــفـ واصـ
املـــســـلـــمـــني. كـــمـــا دعــــــا إلــــــى وقــــــف الـــهـــجـــرة 
ووقــف تأثير االتــحــاد األوروبـــي على بالده 
بــشــكــل جــــذري، مــطــالــبــًا بــاســتــبــعــاد الــعــمــال 
االجتماعي. وليس من  النظام  األجانب من 
املستبعد في حال فوزه أن يعمد هوفر إلى 
انتخابات  وإجـــراء  الحالية،  الحكومة  إقالة 
بــرملــانــيــة مــبــكــرة إذا امــتــنــعــت األكــثــريــة عن 

التقّيد بتوجيهاته بذريعة اإلصالح.
وهوفر )45 عامًا(، مهندس ميكانيك طيران 
يعاني من إصابة في العمود الفقري نتيجة 
حــادث سقوط طيران شراعي قبل 13 عامًا، 
أجـــبـــره عــلــى االســـتـــعـــانـــة بــكــرســي مــتــحــرك 
على  إصابته،  يتخطى  أن  قبل  أشهر،  لعدة 
الرغم من أنه ال يزال يعاني من صعوبة في 
املشي، ويستخدم العكاز خالل تنقالته. في 
املــقــابــل، يعمل املــرشــح املــنــافــس بيلني على 
حــشــد الــنــاخــبــني ضـــد هــوفــر خـــالل الــجــولــة 
الثانية مــن االنــتــخــابــات، عــاقــدًا اآلمـــال على 
أنصار اليسار واليمني املعتدل. وتشير آخر 
استطالعات الرأي إلى أن بيلني يحتاج إلى 
70 في املائة من أصــوات املرشحة املستقلة 
ارمغارد  العليا  للمحكمة  السابقة  الرئيسة 
غريس، والتي حلت ثالثة في الجولة األولى 
في   18,8 بنسبة  الرئاسية  االنتخابات  مــن 

املائة، للفوز بمنصب الرئيس.

من  املــكــّونــة  االئتالفية  الحكومة  فشل  على 
الحزبني الرئيسيني في البالد، وعدم قدرتها 
النمساويني  ونقمة  إنــجــازات  تحقيق  على 
إلى  البطالة  مــعــدالت  وصلت  بعدما  عليها 

أعلى مستوياتها منذ عقود.
ــتـــحـــّول  ــــن انــــســــحــــاب الـ ــــوف مـ ــــخـ ــى الـ ــبـــقـ ويـ
ــع فــي الــنــمــســا إلـــى الـــدول 

ّ
الــســيــاســي املــتــوق

إلى سويسرا  أملانيا وبولندا  املجاورة، من 
والــدانــمــارك وهــولــنــدا، وهــو مــا يشير إليه 
مـــراقـــبـــون، مــعــتــبــريــن أنــــه فـــي حــــال تــمــّكــن 
املرشح هوفر الذي يمثل الجناح الليبرالي 

8
سياسة

عبداإلله الصالحي

تعيش بوروندي منذ أشهر على وقع فوضى 
أمــنــيــة خــطــيــرة، وعــمــلــيــات اغــتــيــال منتظمة، 
تستهدف قــيــادات فــي الــجــيــش، كـــان آخــرهــا 
ــاراروزا،  ــ عملية اغــتــيــال الــجــنــرال، أثــانــاس كـ
يوم اإلثنني، في قلب العاصمة بوجومبورا. 
ــال  ــًا أن مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــة رجــ ــحــ وبــــــدا واضــ
مـــحـــتـــرفـــون، ويــتــمــتــعــون بــحــمــايــة خـــاصـــة، 
ألنهم استهدفوا الجنرال في حيٍّ راٍق وآمن، 
ومليء بالحواجز األمنية، وتجوبه دوريات 
الشرطة والجيش بانتظام. كما أن املجموعة 
ـــذت االغــتــيــال كــانــت مــكــونــة مـــن 20 

ّ
الــتــي نـــف

شــخــصــًا، ومــدجــجــة بــالــســالح واســتــخــدمــت 
الجنرال،  سيارة  الستهداف  صواريخ  قاذفة 
ــتــل بــرفــقــة زوجــتــه وطفلته وحــارســه 

ُ
الـــذي ق

الشخصي.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر مـــراقـــبـــون لــلــشــأن 
األفريقي أن »اغتيال الجنرال كاراروزا، القائد 
أفريقيا  في  األفريقية  البعثة  لقوات  السابق 
الوسطى، وأحد أقوى الشخصيات العسكرية 
في الجيش البوروندي، يعكس صراعًا خفيًا 
ــــى مــالبــســات  ــرم الـــســـلـــطـــة، بــالــنــظــر إلـ ــ فــــي هـ
عملية االغــتــيــال وحــريــة تــحــّرك الــكــومــانــدو 
البوروندية  السلطات  أما  العاصمة«.  وسط 
من حركة  املتمردين  اتهام  إلــى  فقد سارعت 
الديمقراطية«  عن  للدفاع  الوطني  »املجلس 
ــالـــوقـــوف وراءهــــــــا، واعــتــبــرتــهــا »مــحــاولــة  بـ
إلضعاف الجيش واستقطاب بعض قياداته 

لاللتحاق بحركة التمرد«.
الجيش  مــن  املتحدر  ــغــتــال، 

ُ
امل الجنرال  وكــان 

ــرز قــيــادات الجيش  الــتــوتــســي ســابــقــًا، مــن أبـ
وأفشلتها  االنقالبية،  املحاولة  قاومت  التي 
فــي مــايــو/أيــار 2015. وقــد تــّمــت ترقيته من 
طرف الرئيس بيار نكورونزيزا، إلى منصب 

رئيس أركان الجيش، وهو يمثل نخبة قليلة 
العدد من التوتسي، الذين بقوا أوفياء لحكم 
في  الدولة  على مؤسسات  املسيطر  الهوتو، 

بوروندي.
ووفــقــًا لــتــســريــبــات املــعــارضــة، فـــإن الــجــنــرال 
املــغــتــال اكــتــشــف بــعــد تــرقــيــتــه وجــــود قــيــادة 
خفية تدير شؤون الجيش بإشراف الرئيس 
نفسه، وأنــه تعايش مع هذا الوضع لكنه لم 
البديلة. وهو  القيادة  هــذه  بثقة  يتمتع  يكن 
ُيفّسر عملية تصفيته. وقــد عّبر  الــذي  األمــر 
األمــــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، بـــان كــي مــون، 
عــن »قــلــقــه الــشــديــد لعملية اغــتــيــال الــجــنــرال 
كــــــاراروزا، خــصــوصــًا ألنــهــا تــأتــي فــي سياق 
السياسي  االغــتــيــال  عمليات  فيه  تــصــاعــدت 
في بوروندي«. بدورها، أعلنت املدعي العام 
بنسودة،  فاتو  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

ــتـــح تــحــقــيــق فــــي »جــــرائــــم  ــوم الــــثــــالثــــاء، فـ ــ يــ
التعذيب واالغتصاب والقتل في بوروندي«.

ومن املعروف أن الجيش في بوروندي خضع 
لهيكلة جديدة بعد نهاية الحرب األهلية بني 
الــهــوتــو والــتــوتــســي عـــام 2005. وبــقــي على 
حـــيـــاد ومــســافــة مـــن الــســلــطــة، بــفــضــل نــظــام 
املحاصصة بني التوتسي والهوتو، لضمان 
الــثــقــة بـــني هـــاتـــني الــتــركــيــبــتــني الــعــرقــيــتــني. 

وتــــهــــدد عـــمـــلـــيـــات االغــــتــــيــــاالت املـــتـــصـــاعـــدة 
بانفجار األوضاع داخل املؤسسة العسكرية 
وإدخــــــــــــال الـــــبـــــالد فـــــي دوامــــــــــة جـــــديـــــدة مــن 
االنقالبات واالنقالبات املضادة. كما أن هناك 
ــــاط املــعــارضــة السلمية،  مـــن يــتــهــم، فـــي أوسـ
الرئيس بإذكاء نار الصراع العرقي في لعبة 
سياسية خطرة هدفها االستمرار على رأس 

السلطة بأي ثمن.
وحسب األنباء الــواردة من بوجومبورا، فإن 
العاصمة  فــي  العسكريني  اســتــهــداف  وتــيــرة 
ــة األخــيــرة،  تــزايــدت بشكل ملحوظ فــي اآلونـ
كما تزايدت عمليات اختطاف عسكريني من 
رتب مختلفة وتروج أنباء عن خضوع بعض 
هــــؤالء لــلــتــعــذيــب فـــي الــثــكــنــات. والــــواقــــع أن 
عمليات االغتيال التي تستهدف العسكريني 
في األشهر األخيرة، تبقى محاطة بهالة من 
السياسية.  أهدافها  الغموض في ما يخص 
واالغــتــيــاالت طــاولــت شخصيات مــن مــراكــز 
اغــتــيــال  عملية  أغــربــهــا  ومـــن  قـــوى مختلفة، 
ــكـــوراكـــور، فـــي مقر  ــــوس إيـ الــكــولــونــيــل، داريــ
قــيــادة أركـــان الجيش وهــو يــتــنــاول إفــطــاره، 
للرئيس،  أنــه معروف بوالئه  الرغم من  على 
ــيــــة  الــــدامــ ــقــــمــــع  الــ عـــمـــلـــيـــات  وراء  ووقــــــوفــــــه 
ضـــد املـــعـــارضـــة. وفــــي املــقــابــل اغــتــيــل أيــضــا 
الكولونيل، إمانويل بوزبونا، املعروف بعدم 

مسايرته للنظام.
وفــي انــتــظــار فتح مــفــاوضــات بــني الحكومة 
واملــعــارضــة فــي تــانــزانــيــا املـــجـــاورة، تعيش 
بــورونــدي على فوهة بركان، قد يعيد شبح 
ــدا عام  ــادة الــعــرقــيــة، الــتــي شهدتها روانــ اإلبــ
ــام على  1994، بــالــتــزامــن مــع ذكــــرى مــــرور عـ
السلمية  االحــتــجــاجــيــة  الــتــظــاهــرات  ــدالع  ــ انـ
ضد نكورونزيزا، غداة إعالنه في 26 أبريل/
نــيــســان 2015 عـــزمـــه عــلــى الـــتـــرشـــح لــواليــة 

رئاسية جديدة، مخالفة للدستور.

حزب  حققه  الذي  للفوز  أوروبا  في  الشعبوية  اليمينية  األحزاب  هلّلت 
»الحرية« اليميني النمساوي، الذي تلّقى التهاني من جهات عّدة، في 
مقدمهم »البديل من أجل ألمانيا« الذي وصف الفوز بـ«الساحق«، فيما 
لوبن  الفرنسي مارين  اليميني  الوطنية«  »الجبهة  زعيمة حزب  وصفت 
الهولندي  الشعبوي  السياسي  تحدث  جهته  من  بـ«الرائعة«.  النتيجة 

غيرت فيلدرز عن »هزيمة مخزية« للحكومة النمساوية.

احتفاء »األحزاب الشقيقة«

هوفر )يسار الصورة( ومرشح الخضر دير بيلين )هلموت فوهرينغر/فرانس برس(

تراشق االتهامات سمة مرحلة ما قبل االنتخابات )فاضل سينا/فرانس برس(

الرباط  ـ حسن األشرف

تـــبـــادلـــت أحــــــزاب مـــعـــارضـــة وأخــــــرى من 
اتهامات  املغرب  في  الحكومي  االئــتــالف 
عـــــدة، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، وخــصــوصــًا 
ــاد  ــعـــاصـــرة واالتـــحـ ــزَبـــي األصــــالــــة واملـ حـ
االشــتــراكــي مــن جــهــة املــعــارضــة، وحــزب 
الحكومة  يــقــود  الـــذي  والتنمية  الــعــدالــة 
من جهة ثانية، وذلك قبل أشهر قليلة من 
تنظيم االنتخابات التشريعية املقررة في 

7 أكتوبر/تشرين األول املقبل.
وانطلقت االتهامات بمقال كتبه القيادي 
يتيم  العدالة والتنمية، محمد  في حــزب 
فيه  تحدث  لحزبه،  الرسمي  املوقع  على 
عــن »أمــــوال خليجية« رصـــدت لــدعــم كل 
ــهــــاض الــتــحــول  ــادة وإجــ ــــورات املــــضــ ــثـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــي، ودخـــلـــت عــلــى الــخــط كما 
ــاذا لم  : »ملــ

ً
دخــلــت فــي تــونــس«، مــتــســائــال

يستطيعوا زعزعة ثقة وتعاطف شعبي 
تــلــقــائــي مــع تــجــربــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. 
أثــار  حــديــث يتيم عــن »أمــــوال خليجية« 
حفيظة حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة الــذي 
اعتبر هذا التلميح موجهًا إليه. وأصدر 
في هذا الصدد بيانًا أبدى فيه استهجانه 
مــمــا ســمــاهــا »الـــتـــصـــريـــحـــات الــخــطــيــرة 
يتهم  والتنمية،  العدالة  بحزب  للقيادي 
فيها بشكل مباشر الحزب بتلقي أموال 

من دول الخليج«.
ــعــــاصــــرة« وزارة  وراســــــل »األصــــالــــة واملــ
ــة يـــلـــتـــمـــس فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الخليج،  مــن دول  أمــــوال  تلقي  مــوضــوع 
تكشف  أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مـــن  وطـــلـــب 
طالب  كما  التحقيق.  نتائج  العام  للرأي 
سفارات  مع  بالتشاور  الخارجية  وزارة 
املــغــرب في  لــدى  بــلــدان الخليج املعتمدة 
موضوع تصريحات يتيم. وأورد الحزب 
املعارض أن اتهامات القيادي في الحزب 
الــحــاكــم »تـــســـيء لــلــعــالقــات الـــتـــي تــربــط 
التعاون  مجلس  بـــدول  املغربية  اململكة 
الحزب  »نــزاهــة  مــشــددًا على  الخليجي«، 
وهــيــئــاتــه ونـــضـــاالتـــه ومــنــاضــلــيــه، وأي 
مـــس بـــصـــورة الـــحـــزب كــيــفــمــا كـــان نــوعــه 

سيلقى الرد املناسب«.
وجــاء رد »العدالة والتنمية« على لسان 
أكـــد مــن جهته أن »مـــا أورده  الـــذي  يتيم 

حـــــــزب األصــــــالــــــة واملـــــعـــــاصـــــرة عـــــــار مــن 
الــصــحــة، وصــيــد فــي املـــاء الــعــكــر«، مبرزًا 
أنــه لــم يسبق لــه أن اتــهــم دولـــة خليجية 
بتمويل »األصالة واملعاصرة«، موضحًا 
أنــــه تــحــدث عـــن أمـــــوال خــلــيــجــيــة ولــيــس 
أمــــــوال دول خــلــيــجــيــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
لــم يذكر  ــه  »الــفــرق واضـــح بينهما«، وأنـ
يــتــيــم أن  بـــعـــيـــنـــه«. واعـــتـــبـــر  »أي حـــــزب 
دعوة حزب »األصالة واملعاصرة« وزارة 
إلى فتح تحقيقات بخصوص  الداخلية 
مــــــوضــــــوع »تــــلــــقــــي أمــــــــــــوال خـــلـــيـــجـــيـــة« 
ــــو مــــحــــاولــــة تـــافـــهـــة لــتــكــمــيــم األفـــــــواه  هـ
والــتــخــويــف«، مــشــهــرًا الــتــحــدي بــالــقــول 
لن  الجرار وأساليبه   »وشايات حزب 

ّ
إن

تخيفه ولن توقفه عن فضح تحكمه«.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــضــت قــضــيــة عمدة 
في  القيادي  الــربــاط،  املغربية  العاصمة 
حزب العدالة والتنمية، محمد صديقي، 
الذي اتهمه غريمه »األصالة واملعاصرة« 
الــدولــة  وطــالــب  عمومية،  أمـــوال  بتبديد 
على  حــصــولــه  مــوضــوع  فــي  بالتحقيق 
أمـــوال غير مــبــررة مــن شــركــة كــان يعمل 
فــيــهــا، مــقــابــل مــغــادرتــه لــلــعــمــل بــذريــعــة 
»عــجــز صــحــي«، إلـــى تــراشــق االتــهــامــات 

بني الطرفني.

االتحاد  لحزب  العام  األمين  اتهم 
االشتراكي للقوات الشعبية، إدريس 
صفوف  إلـــى  المنتمي  لــشــكــر، 
المعارضة، حزب العدالة والتنمية 
السفير  تدخل  من  استفاد  بكونه 
صامويل  بــالــمــغــرب،  األمــيــركــي 
التشريعية  االنتخابات  في  كابلن 
يفوز  الحزب  جعل  ما   ،2011 عام 

ويترأس الحكومة.

اتهامات اشتراكية 
بدعم أميركي

سجلت الجمعيات الحقوقية األفريقية عشرات 
في  والتعذيب  الخطف  وعمليات  االغتياالت 
ووفقًا   .2015 عام  والشرطة  الجيش  ثكنات 
اإلنسان«،  لحقوق  الدولية  »الفيدرالية  لتقرير 
فقد بلغ عدد ضحايا القمع في بوروندي منذ 
معتقل  آالف  و4  قتيل   500  ،2015 إبريل/نيسان 
المنظمة  سجلت  كما  المختطفين.  ومئات 
الدولية نزوح أكثر من 200 ألف شخص إلى دول 

الجوار، هربًا من أعمال العنف.

2015 عام االنتهاكات

قالت المستشارة 
األلمانية، أنجيال 

ميركل إن بالدها 
منفتحة على 

فكرة إرسال جنود 
إلى ليتوانيا، ضمن 
إطار تعزيز الوجود 

العسكري لحلف 
شمال األطلسي 

في جبهته الشرقية، 
بعد اجتياح روسيا 

شبه جزيرة القرم عام 
2014. وأضافت أن 

ألمانيا تنظر 
إلى هذه العملية 

»بشكل جدي«.

تعزيزات 
بوجه روسيا
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اقتصاد
عجز بسلع مصر المدعومة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــع  ــدت الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــســ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
ــــي مــصــر  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة املــــدعــــمــــة فـ
ــادًا لــلــشــهــر الـــرابـــع على  نــقــصــًا حــ
الـــتـــوالـــي، األمــــر الــــذي اضــطــر مــاليــني األســـر 
املـــصـــريـــة إلـــــى تـــعـــويـــض احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــن 
الــســوق، الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا فــي األســعــار، 
بــســبــب تــزايــد مــعــدالت الــطــلــب، ال ســيــمــا مع 
قـــرب شــهــر رمــضــان الـــذي يــتــزامــن مــع حلول 
رئيس  كاسب،  يحيى  وأكــد  يونيو/حزيران. 
شــعــبــة الــبــقــالــة فــيــغــرفــة الــجــيــزة الــتــجــاريــة، 
اختفاء عدد كبير من السلع التموينية، مما 

يهدد بأزمة قبل شهر رمضان املقبل.
وقال كاسب في تصريح خاص، إن األسعار 
بدأت ترتفع منذ مارس/آذار املاضي، نتيجة 
نقص الكميات املعروضة من السلع التي يتم 

صرفها ضمن البطاقات التموينية.

وتشهد البقاالت التموينية )املحال املسؤولة 
في  كبيرا  نقصا  املدعمة(  السلع  تــوزيــع  عــن 
األرز والزيت. وأكــد رئيس شعبة البقالة في 
غرفة الجيزة التجارية، أن هناك عجزا بنسبة 
80% في السلع التموينية، مشيرا إلى أن ما 
يتم صرفه لأهالي هو 20 % فقط. وتسبب 
ــاد مــعــدالت  ــ نــقــص الــســلــع املــدعــومــة فــي ازديـ
الــطــلــب عــلــى الــســلــع بـــاألســـواق، مــا أدى إلــى 

ارتفاع أسعارها وفق مواطنني وتجار.
السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  كــان 
ــوع قـــبـــل املـــاضـــي  ــبــ ــال فــــي خـــطـــاب لــــه األســ ــ قـ
إنــه : »لــن يــحــدث تصعيد فــي أســعــار السلع 
ــاع لــســعــر  ــفــ ــــدث مــــن ارتــ ــة مــهــمــا حـ ــيـ ــاسـ األسـ
الدوالر«، مؤكدًا أن الجيش والدولة مسؤوالن 
بجانبه عن املحافظة على األسعار. وواصلت 
أسعار السلع الضرورية في مصر ارتفاعها، 
السيسي،  وتعهدات  الحكومية  الوعود  رغــم 
املتكررة بضبط األسواق التي شهدت نقصًا 

حادًا في مختلف السلع، فيما أرجعه خبراء 
اقــتــصــاد إلـــى ضــعــف الــرقــابــة وتــفــاقــم سعر 
ــيـــة مـــقـــابـــل الــجــنــيــه  ــيـــركـ صـــــرف الــعــمــلــة األمـ
ــد الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــ املــــصــــري. وأكــ
العامة واإلحصاء الحكومي، في تقرير صدر 
أمــــس، أن املــصــريــني يــنــفــقــون نــحــو 40% من 

دخولهم السنوية على الطعام والشراب.
االرتفاع في األسعار على سلع  ولم يقتصر 
إلـــى  ــتــــدت  امــ ــا  ــمــ مـــصـــل األرز والـــــزيـــــوت وإنــ
اللحوم  ومنها  الغذائية،  املنتجات  مختلف 
الــتــي شــهــدت خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة ارتــفــاعــا 
كبيرا في األسعار. وأشارت شعبة القصابني 
في الغرفة التجارية بالقاهرة في وقت سابق 
الحيوانية كحل  الــثــروة  إلــى ضـــرورة تنمية 
وحــيــد الســتــقــرار األســـعـــار وتـــوافـــر الــلــحــوم، 
مطالبة بضرورة االلتفات إلى املشكالت التي 
تــواجــه املــربــني مــثــل ارتــفــاع أســعــار األعـــالف 

الستيرادها بالعملة الصعبة.

وحـــســـب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، اســـتـــمـــرت قــفــزات 
ــار فـــي مـــصـــر، رغــــم انـــخـــفـــاض معظم  ــعــ األســ
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة عــاملــيــًا، وتــســتــورد 
مــصــر اكــثــر مـــن 70% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا بما 
حسب  سنويًا،  دوالر  مليار   80 بنحو  يــقــّدر 

إحصائيات رسمية.
متعاقد  أكبر  املصرية  التموين  وزارة  وتعد 
ــة الـــلـــحـــوم  ــ ــــاصـ عـــلـــى الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة وخـ
والــدواجــن بنسبة 70% من السوق، وتتولى 
طــرحــهــا فــي مــنــافــذ املــجــمــعــات االستهالكية 

ومنافذ الزراعة التابعة للمحافظات.
ــان رئــيــس شــعــبــة املــســتــورديــن فـــي غــرفــة  وكــ
الـــقـــاهـــرة الــتــجــاريــة، أحــمــد شــيــحــة، قــــال في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، لــــ
ــــدوالر يسهم فــي زيـــادة  إن ارتـــفـــاع أســعــار الـ
ــنـــاك تـــخـــوف مـــن تــفــاقــمــهــا مع  ــار، وهـ ــعــ األســ
دخول موسم رمضان، الذي يسجل استهالكا 

يفوق الفترات العادية بنحو 40% تقريبًا.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

إلـــى مــطــار معيتيقة بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس،  وصــلــت 
شــحــنــة مـــن الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة الــلــيــبــيــة مــطــبــوعــة في 
بــريــطــانــيــا، حــيــث ســيــقــوم مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي 
بــتــوزيــعــهــا عــلــى املـــصـــارف الــتــجــاريــة ملــعــالــجــة شح 

السيولة النقدية، حسب موقعه اإللكتروني.
»العربي  وأكدت مصادر من مصرف ليبيا املركزي، لـ
الجديد«، أن شحنة العمالت عبارة عن ما تبقى من 
الــعــمــلــة الــجــديــدة الــتــي تـــم إصـــدارهـــا فـــي عـــام 2012 
بمناسبة ثورة فبراير عام 2011 وتمت طباعتها في 

لندن. ولــم تحدد املــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
قــيــمــة الــعــمــالت الــجــديــدة بـــدقـــة، ولــكــنــهــا تــوقــعــت أن 
تـــراوح بــني 5 مــلــيــارات ديــنــار ليبي )الــــدوالر = 1.40 
ديـــنـــار( و10 مــلــيــارات ديـــنـــار، سيتم اســتــغــاللــهــا في 
تغطية النقص الحاد في السيولة التي تعاني منها 
الـــبـــالد مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام. وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن 
»املــركــزي« ضــخ فــي نهاية الــعــام املــاضــي ورقــتــني من 
فئة الخمسة والعشرة دينارات في السوق بإجمالي 
مــلــيــار ديــنــار آنــــذاك، لكنها لــم تفلح فــي حــل مشكلة 

الطلب املتزايد من قبل املودعني على ودائعهم.
ويرى محللون اقتصاديون أن املصرف املركزي يضخ 

املـــزيـــد مـــن الــنــقــود فـــي االقــتــصــاد مـــن أجـــل مــواجــهــة 
إلــى أن حجم  تداعيات األزمــة االقتصادية، وأشـــاروا 
العملة املتداولة باألسواق يقّدر بنحو 25 مليار دينار، 
وبإضافة شحنة النقود القادمة من بريطانيا ستبلغ 
كميات النقود املتداولة ما بني 30 و35 مليار دينار، 
ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وهو 
ما أكده عميد كلية االقتصاد بجامعة طرابلس أحمد 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  قــال،  الــذي  أبولسني، 
إن العمالت الورقية املطبوعة في بريطانيا ستتسبب 
ــدان الـــديـــنـــار املـــزيـــد من  ــقـ فـــي مــزيــد مـــن الــتــضــخــم وفـ
قيمته، إال إذا كان ذلك مترافقا مع إلغاء وحدات نقدية 

قــديــمــة، مــشــيــرًا إلـــى حــاجــة الــجــهــاز املــصــرفــي إلعـــادة 
الثقة مع الجمهور واملستثمرين.

وأوضـــح أبــولــســني، أن مــصــرف ليبيا املــركــزي ال زال 
منقسمًا بني مقرين في البيضاء وآخر بطرابلس، رغم 

بدء حكومة الوفاق الوطني املدعومة دوليًا عملها.
املركزي،  الصادرة عن املصرف  وطبقا لإلحصائيات 
بلغت العملة في التداول خارج املصرف املركزي في 
14.2 مليار  عــام 2011 نحو  أيــلــول  أواخـــر سبتمبر/ 
ديـــنـــار، بــيــنــمــا بــلــغــت كــمــيــة الــعــمــلــة لــــدى الــجــمــهــور 
7.6 مــلــيــارات ديــنــار فــي نهاية عــام 2010 ونــحــو 3.9 

مليارات دينار في نهاية عام 2006.

ليبيا تواجه شح السيولة بعمالت مطبوعة في بريطانيا

الكويت ُتبعد 41 ألف أجنبي
أبعدت الكويت نحو 41 ألف أجنبي 

معظمهم من الوافدين من دول 
آسيوية خالل األشهر الستة عشر 

املاضية، بسبب مخالفة قانون 
اإلقامة والعمل، وفق ما أفادت 

صحيفة »األنباء« الكويتية أمس.
ونقلت الصحيفة عن »مصدر أمني 
رفيع املستوى«، أنه تم »إبعاد نحو 
41 ألف وافد عن البالد خالل العام 

املاضي 2015، واألربعة أشهر 
األولى من العام الحالي 2016«. 

وأضاف أن »أغلب املبعدين الذين 
تم إدراج أسمائهم على قوائم 

املمنوعني من دخول البالد هم من 
الجنسيات اآلسيوية، الفتا إلى 
إبعاد 26 ألفًا و600 وافد خالل 

عام 2015«، فيما تم إبعاد الباقني 
خالل األشهر األربعة األولى، مما 

يعني تسريع وتيرة اإلبعاد.

مصر تشتري غازًا مساًال
قالت أربعة مصادر إن الشركة 

املصرية القابضة للغازات الطبيعية 
الحكومية )إيغاس(، اشترت ما 

ال يقل عن شحنة واحدة من 
الغاز الطبيعي املسال من شركة 

ترافيجورا العاملية، التي تتخذ من 
سويسرا مقرا لها. 

وطرحت إيجاس في وقت سابق 
من أبريل/نيسان الجاري مناقصة 

لشراء أربع شحنات من الغاز 
الطبيعي املسال، للتسليم في مايو/ 

أيار ويونيو/ حزيران املقبلني. 
وقال مصدران لرويترز، أمس، إن 

ترافيجورا فازت بعقود تسليم 
أكثر من شحنة في املناقصة. 

تراجع البطالة في منطقة 
اليورو

تراجعت البطالة في منطقة اليورو 
خالل مارس/آذار املاضي إلى 

10.2%، مقابل 10.4% في فبراير/
شباط، وفق املكتب األوروبي 

لإلحصاء )يوروستات(. وهذه أقل 
نسبة تسجل في منطقة اليورو 

منذ أغسطس/آب 2011، كما نقلت 
وكالة فرانس برس عن يوروستات 

أمس، لكن ما يزال التفاوت كبيرا 
في نسبة البطالة بني البلدان التي 
اعتمدت العملة األوروبية املوحدة. 
وُسجلت في أملانيا أضعف نسبة 

بطالة في مارس/آذار بنحو %4.2، 
بينما بلغت أعلى نسبة في اليونان 

بواقع 24.4% في يناير/ كانون 
الثاني، وال تتوافر أرقام لشهري 
فبراير/شباط ومارس/آذار حتى 

اآلن. وتعد فرنسا في الوسط 
عموما مع نسبة بطالة %10.

الين الياباني ألعلى مستوى
قفز الني الياباني إلى أعلى مستوى 

 في 18 شهرا، أمام 
العملة األميركية في التعامالت 

اآلسيوية، أمس، مع احتفاظه بقوة 
الدفع، التي استمدها من قرار 

بنك اليابان املركزي يوم الخميس 
االمتناع عن توسيع برنامجه 

للتحفيز النقدي. وهبط الدوالر إلى 
107.07 ينات، وهو أدنى مستوى 

له منذ أكتوبر/ تشرين األول 
2014، قبل أن يتعافى قليال إلى 

107.27 ينات.

أخبار

سائقو البرتغال 
يحتجون 

ضد »أوبر«

حالة من االختناق املروري أصابت العاصمة البرتغالية لشبونة، أمس، نتيجة ألحدث موجة احتجاجات ضد خدمات سيارات التوصيل الخاصة »أوبر«، 
اآلخذة في االنتشار بقوة في العديد من بلدان العالم. ويضغط اتحادان عماليان يمثالن نحو 13 ألف سائق سيارة أجرة في البرتغال، على الحكومة لوقف 
خدمة سيارات »أوبر«، بزعم أن سائقي أوبر يعملون بشكل غير قانوني، ألنهم يقدمون خدمات النقل بأسعار غير ثابتة وبدون تأمني ضد الحوادث، كما 
تشكو الشركتان من أن البرتغال فيها بالفعل عدد كبير للغاية من سيارات األجرة. في املقابل تصر شركة »أوبر« على أنها تلتزم بالقانون. وتقول الحكومة 
)فرانس برس( البرتغالية إنها تدرس املوقف القانوني وتنتظر صدور إرشادات من املفوضية األوروبية، الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي.  
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

اليمن  فـــي  املــســتــمــرة  الـــحـــرب  أدت 
منذ مارس/آذار 2015، إلى احتجاز 
ــفـــط الــــخــــام تــقــدر  ــنـ ــيـــات مــــن الـ كـــمـ
بــحــوالــي 5 مــايــن برميل كــانــت فــي خــزانــات 
النفطية جاهزة للتصدير، في الوقت  املوانئ 
الذي أكدت مصادر نفطية، أن الحكومة تسعى 
لـــإفـــراج عــن كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــنــفــط الــخــام 
وتــصــديــرهــا إلـــى الــســوق الــخــارجــيــة لتوفير 
»العربي  لـ املــصــادر  وأوضــحــت  مالية.  مـــوارد 
املحتجزة  الــخــام  النفط  كميات  أن  الــجــديــد«، 
مليوني  النفطية تشمل  التصدير  موانئ  في 
برميل من النفط الخام في ميناء رأس عيسى 
الــنــفــطــي فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة عــلــى البحر 
غــرب(، و3 ماين برميل في  األحمر )جنوب 
البحر األحمر في  النفطي على  ميناء الضبة 

محافظة حضرموت )جنوب شرق(.
الــذي  الــقــاعــدة  وبحسب املــصــادر فــان تنظيم 
النفطي، فشل في  الضبة  يسيطر على ميناء 
املوجودة  الخام  النفط  كميات  وبيع  تسويق 

في خزانات امليناء.
»الـــعـــربـــي  ــال خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد يــمــنــيــون لــــ ــ وقــ
ــــن كـــمـــيـــات الــنــفــط  ــــد«، إن اإلفــــــــــراج عـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
النفطية سوف  املــوانــئ  فــي  املحتجزة  الــخــام 
ــاء  ــبــ ــلـــى مــــواجــــهــــة األعــ ــة عـ ــكـــومـ ــد الـــحـ ــاعـ يـــسـ
أمـــوال تساعد على  وتــوفــيــر  املتراكمة  املــالــيــة 
ســـداد الـــرواتـــب والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، فــي ظل 
تــوقــف اإليــــرادات النفطية وتــراجــع اإليـــرادات 

الجمركية والضريبية.
وأكد أحمد غالب، الخبير االقتصادي ورئيس 
الــــســــابــــق، إن »مـــيـــنـــاء  الــــضــــرائــــب  مـــصـــلـــحـــة 
الحديدة تحت سيطرة الحوثين، والتحالف 
لن يسمح باإلفراج عن كميات النفط املوجودة 
بــعــد تــحــريــر  ــات رأس عــيــســى، إال  ــزانــ فـــي خــ
املــيــنــاء، كــمــا أن مــيــنــاء الــضــبــة النفطي تحت 

عمان ـ زيد الدبيسة

يـــشـــعـــر غـــالـــبـــيـــة األردنــــــيــــــن أن الـــعـــيـــش فــي 
عاصمتهم عمان لم يعد باألمر السهل وبات 
صــعــب املــنــال، بــعــدمــا دخــلــت فــي قــوائــم املــدن 
الــعــاملــيــة األكــثــر غــــاًء، وخــاصــة فــي الــســنــوات 
الخمس األخيرة، ملا شهده األردن بشكل عام 
من ارتفاع ألسعار مختلف السلع والخدمات 
ــل الــعــاصــمــة القــتــنــاء  ــ ــم الــكــبــيــر داخـ ــزاحـ ــتـ والـ
ــيــــرة. وبـــاتـــت  مـــســـكـــن ولــــــو بـــمـــســـاحـــات صــــغــ
األردن،  في  العام  الوضع  الغالبة على  الّسمة 
ــع  ــنــــون عـــلـــى نـــطـــاق واســ ــواطــ ويـــتـــداولـــهـــا املــ
ــتـــري شــقــة فـــي عــمــان قبل  »الـــحـــق حــالــك واشـ
فوات األوان«، لكن هذا األوان قد فات بالنسبة 
لكثيرين. ومن جانب آخر، فقد ارتفعت تكاليف 

سيطرة تنظيم القاعدة ولن يسمحوا بتسليم 
ــودة مــــن الـــنـــفـــط لــلــحــكــومــة،  ــ ــوجـ ــ الـــكـــمـــيـــات املـ
وبـــــــدون اســـتـــعـــادة حـــضـــرمـــوت مــــن الـــقـــاعـــدة 
واالتفاق على تحييد واستقالية املؤسسات 

املالية لن يكون األمر ممكنا«.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــريــــح لــ ــــي تــــصــ ــــب فــ ــالـ ــ وأضـــــــــــاف غـ
الجديد«، أن »اإلفراج عن كميات النفط الخام 
املحتجزة في الخزانات من املفروض أن يكون 
ضمن أي مباحثات ما بن الحكومة الشرعية 

واالنقابين وبضمانات دولية«.
وتابع أن »اإلفراج عن كميات النفط الخام في 
املوانئ النفطية أولوية تسبق استئناف إنتاج 
النفط، ألن استئناف إنتاج وتصدير النفط لن 
املالية  املــؤســســات  بتحييد  إال  ممكنًا،  يــكــون 
وقبل ذلك وقف الحرب الداخلية والخارجية«.
ــربـــي، مــنــتــصــف أبـــريـــل/ ــعـ وبـــــدأ الــتــحــالــف الـ
نـــيـــســـان الــــجــــاري عــمــلــيــة عــســكــريــة لــتــحــريــر 
ــيـــطـــرة تــنــظــيــم  مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت مــــن سـ
القاعدة، وقصفت طائرات التحالف، الخميس 
تحت  الــواقــع  النفطي  الضبة  ميناء  املــاضــي، 

سيطرة عناصر تنظيم القاعدة.
واعتبر مراقبون أن سيطرة الحكومة الشرعية 
التحالف  من  بدعم  على محافظة حضرموت 
العربي، سيمثل فرصة لتسويق وبيع النفط 
الـــخـــام املـــوجـــود فـــي خـــزانـــات مــيــنــاء الــضــبــة، 

األســر  وتعاني  العاصمة،  فــي  كثيرًا  املعيشة 
التي هاجرت إليها من املدن األخرى واملناطق 
الــغــاء، وارتــفــاع نفقات أساسية،  الريفية من 
بينما  وغيرها،  والترفيه  والتعليم  كالصحة 

هناك ثبات باألجور في املقابل.
ويقول مواطنون إنهم وجــدوا فرقًا كبيرًا في 

بالتزامن مع اإلفــراج عن كميات النفط الخام 
في ميناء رأس عيسى.

وكانت مصادر نفطية يمنية ومصادر محلية 
القاعدة  تنظيم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكــدت 
الذي يسيطر على ميناء الضبة النفطي، منذ 
مطلع ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، وقـــام بنهب 
 عن استحواذه على 

ً
املباني واملنشآت، فضا

نحو 3.5 ماين برميل من النفط الخام كانت 
في 6 خزانات ضمن منشآت امليناء.

وأشارت املصادر إلى محاوالت قادة التنظيم 
ــرام صــفــقــة بــيــع الــكــمــيــة  ــ ــراء اتـــصـــاالت إلبــ ــ إجــ

لوكاء محلين أو لسفن في عرض البحر.
ــرف الــتــنــظــيــم بـــمـــحـــاوالتـــه بـــيـــع الــنــفــط  ــتــ واعــ
التنظيم، في  الــضــبــة، وقـــال  الــخــام مــن ميناء 
املاضي،  سبتمبر/أيلول   21 يــوم  صــدر  بيان 
املأسوي  للوضع  نتيجة  جــاءت  »الخطوة  إن 
والـــعـــجـــز الــكــبــيــر فـــي مــيــزانــيــة الــكــهــربــاء في 
النفطي  الضبة  وميناء  حــضــرمــوت«.  ســاحــل 
يعد ثاني أهم منفذ في تصدير النفط اليمني، 
ويبعد عن املكا عاصمة حضرموت بحوالي 

68 كيلومترًا.
وتـــوجـــد فـــي الــيــمــن 3 مـــوانـــئ أســاســيــة لنقل 
النفط الــخــام إلــى الــســوق الــدولــيــة، هــي ميناء 
لتحميل  مـــؤهـــل  عـــائـــم  كـــخـــزان  عــيــســى  رأس 
ــراض  ــ ــ ــفـــط الـــــخـــــام ألغـ ــنـ ــالـ وشــــحــــن الــــســــفــــن بـ
الــتــصــديــر، وتــحــتــوي الــبــاخــرة )صـــافـــر( على 
السعة  وتبلغ  سعتها،  في  مختلفًا  خزانًا   34
حوالي  الخزانات  لهذه  اإلجمالية  التخزينية 

3.2 ماين برميل.
ومـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة الـــنـــفـــطـــي، املــــؤهــــل لــتــحــمــيــل 
ــراض  ــ ــ ــفـــط الـــــخـــــام ألغـ ــنـ ــالـ وشــــحــــن الــــســــفــــن بـ
الـــتـــصـــديـــر، ويـــوجـــد فــيــه أكـــبـــر خـــــزان سعته 
ــيـــل، بـــجـــانـــب 5 خــــزانــــات أخــــرى  مـــلـــيـــون بـــرمـ

صغيرة.
وثــالــت مــوانــئ الــتــصــديــر، هــو مــيــنــاء بلحاف 
العربي بمحافظة  البحر  الواقع على  النفطي 
شبوة )جنوب( والذي تم تخصيصه لتصدير 
ــة لــكــونــه  ــافـ ــال، بـــاإلضـ ــســ الــــغــــاز الــطــبــيــعــي املــ
 لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام 

ً
مؤها

ألغراض التصدير.
وتــعــطــل إنــتــاج وتــصــديــر الــنــفــط بشكل كامل 
مــنــذ بـــدايـــة الــحــربــقــبــل نــحــو عــــام، وقــبــل ذلــك 
أوقـــفـــت جــمــيــع الــشــركــات الــنــفــطــيــة األجــنــبــيــة 
عملياتها النفطية وغــادرت الباد في أعقاب 
سيطرة الحوثين على صنعاء في سبتمبر/

أيلول 2014.
فإن  اليمني،  املــركــزي  للبنك  تقرير  وبحسب 
الــيــمــن خــســر قــرابــة مــلــيــار دوالر مــن عــائــداتــه 
النفطية خال العام 2014 قياسًا بالعام 2013.

متطلبات املعيشة عندما قدموا وأسرهم إلى 
أن  باعتبار  عمان مقارنة بمساقط رؤوسهم، 
الــغــاء طـــاول كــل شـــيء، وتــضــاعــفــت األســعــار 
ــــي تـــمـــّيـــزت  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــعــــاصــ ــــي الــ عـــــــدة مـــــــــرات فــ
بــجــاذبــيــتــهــا الــســكــانــيــة واالســتــثــمــاريــة، قبل 
يــزيــد ســكــانــهــا عن  مــديــنــة مكتظة  أن تصبح 
مــواطــنــون، بحسب  مليوني نسمة.  واضــطــر 
إلى  العكسية من عمان  الهجرة  إلــى  أقوالهم، 

مساقط رؤوسهم بسبب الغاء.
وأظـــهـــرت إحــــصــــاءات جـــديـــدة نــشــرهــا مــوقــع 
مــجــلــة اإليــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة مطلع 
األسبوع املاضي، تقدم العاصمة عمان بشكل 
ملفت في مراتب العواصم العاملية األكثر غاء 

للعام 2015.
وأشـــــارت اإلحــــصــــاءات إلـــى أن عــمــان احتلت 

املرتبة 29 بقائمة أغلى املدن في العالم خال 
الــعــام املــاضــي، بعد أن كانت فــي املرتبة الـــ48 
فـــي عــــام 2014، لــتــتــصــّدر بــذلــك قــائــمــة املـــدن 
ــاء. وتــضــمــنــت الــــدراســــة  ــ ــثــــر غــ الـــعـــربـــيـــة األكــ
العالم تمت خالها مقارنة  133 مدينة حــول 
مــن 60 منتجا،  أكــثــر  الــحــصــول على  تكاليف 

بما في ذلك الغذاء والكساء.
ويــرى محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية 
املستهلك األردنية، أن أحد أهم األسباب التي 
جعلت عمان من أكثر العواصم غاء في العالم، 
هو اكتظاظها السكاني واإلقبال الكبير على 
اإلقــامــة فيها مــن قــبــل املــواطــنــن والــوافــديــن، 
ونــتــج عــن ذلـــك ارتـــفـــاع فــي أســعــار كــل شــيء، 
وعلى وجه الخصوص املواد التموينية، التي 
تبلغ أسعارها في كثير من مناطق العاصمة 

أضعافها في مدن أردنية أخرى.
أسعار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عبيدات  وقــال 
ــام وصـــلـــت إلــى  الــشــقــق والـــعـــقـــارات بــشــكــل عــ
مستويات غير مسبوقة في تاريخ األردن، ولم 
يعد باستطاعة املواطن متوسط الحال شراء 
ولــــو شــقــة بــمــســاحــات صــغــيــرة، إضـــافـــة إلــى 
االرتفاع الكبير في نفقات التعليم في املدارس 

الخاصة.
وأضـــاف أن ســوء تــوزيــع عــوائــد التنمية بن 
ــبـــاب  ــدن ومــخــتــلــف املـــنـــاطـــق هــــو مــــن األسـ ــ املــ
الرئيسية أيضا، التي أدت إلى ظاهرة الغاء 
فــي عــمــان، والــتــي بــاتــت قبلة لــهــجــرة غالبية 
املواطنن من املدن والقرى والبادية بحثا عن 
إليجاد  وكــذلــك  والتعليم  والصحة  الخدمات 

فرص عمل ال تتوفر في مناطقهم.
وتابع أنه ال بد من دراسة املرتبة املتقدمة التي 
جاءت فيها العاصمة األردنية بعناية من قبل 
الــجــهــات املــخــتــصــة، بحيث تــتــم إعــــادة النظر 
بعدالة  وتوجيهها  التنمية  وبــرامــج  بخطط 
ــنـــاطـــق، حــتــى تــتــوفــر الــخــدمــات  بـــن كـــافـــة املـ

املناسبة لألفراد.
ــال حــــســــام عـــــايـــــش، الــخــبــيــر  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أرقـــام  االقـــتـــصـــادي، لـــ
باستثناء عمان،  األردنــيــة،  املــدن  فــي  البطالة 

مــرتــفــعــة، حــيــث ال تـــوجـــد مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
كــمــا تعاني  املــطــلــوب،  بالشكل  واســتــثــمــارات 
أدى  ما  الخدمات،  تدني  األخــرى من  املناطق 
إلـــى الــبــحــث عــن الــبــدائــل األفــضــل والــتــي هي 
لم يعد بإمكان  العاصمة، لدرجة  متوفرة في 
املرتفعة  الــعــيــش  متطلبات  مـــجـــاراة  املـــواطـــن 
»العربي  فيها. وأضــاف عايش، في تصريح لـ
ــرامـــج  ــبـ ــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن الـ الــــجــــديــــد«، أن هــ
تـــم تطبيقها  الـــتـــي  الــتــنــمــويــة  والـــســـيـــاســـات 
إلحــــــداث الــتــنــمــيــة املــطــلــوبــة فـــي املــحــافــظــات 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل واالرتـــقـــاء بــالــخــدمــات، 
لكنها لم تحقق النتائج املرجوة منها، وأدت 
إلى زيادة الضغوط على العاصمة، التي باتت 
ــر قاطنوها 

َ
تــعــانــي مــن ضــغــط ســكــانــي، وتــأث

بــارتــفــاع األســعــار وأجـــور السكن والــخــدمــات 
املختلفة. وحسب رأيه، فإن تخفيض األسعار 
ــتـــاج إلـــى  وأكــــــــاف املـــعـــيـــشـــة فــــي عــــمــــان، يـــحـ
تحسن أوضـــاع املــدن والــقــرى األخـــرى، حتى 
ال تبقى طاردة للسكان، وأهمية تعزيز فرص 

االستثمار فيها لتوفير فرص العمل.
اقــتــصــاديــة بسبب  األردن ضــغــوطــًا  ويــعــانــي 
االضـــطـــرابـــات الــتــي شــهــدتــهــا املــنــطــقــة والــتــي 
ــرت سلبا على التصدير والسياحة، ما زاد 

ّ
أث

من معدالت البطالة في الباد.
ــبــــاد مــــن تــــراجــــع أســـعـــار  ورغــــــم اســـتـــفـــادة الــ
أن  إال  املــاضــي،  الــعــام  منذ  النفطية  املشتقات 
ذلـــك لــم يــنــعــكــس، وفـــق مــحــلــلــن، عــلــى أســعــار 
الدعم الذي  السلع. وكانت الحكومة قد ألغت 
اعــتــبــارا من  للمحروقات، وذلـــك  تقدمه  كــانــت 
ــام 2012،  ــعـ ــن الـ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـ
واعــــتــــمــــدت خـــطـــة تـــقـــضـــي بـــتـــغـــيـــيـــر أســـعـــار 
املشتقات شهريًا تبعا للمتغّيرات التي تطرأ 
أكثر  األســعــار  تــم خفض  عليها عامليا، حيث 

من 6 مرات متتالية منذ العام املاضي 2015.
انــتــقــادات حــادة على أكثر  وتــواجــه الحكومة 
مـــن صــعــيــد، لــعــدم اتــخــاذهــا إجــــــراءات تجبر 
القطاع على خفض أسعار السلع والخدمات 
ــع االنـــخـــفـــاضـــات الــكــبــيــرة الــتــي  ــوازي مـ ــتـ ــالـ بـ

طرأت على أسعار املشتقات النفطية.

الرباط ـ مصطفى قماس

»حيازة سلع أجنبية دون سند قانون«، تلك هي التهمة التي 
وجهت لثاثة من سائقي الشاحنات كانوا ينقلون مابس 
من الدار البيضاء العاصمة االقتصادية للمغرب إلى مدينة 

مكناس شمال الباد، ضمن حملة رقابية ملحاربة التهريب.
وأفضت هــذه التهمة إلــى إيــداع السائقن الثاثة في سجن 
مدينة سا )غرب(، فيما رفضت السلطات تمتعهم بالسراح 
املؤقت، مما أثار حفيظة زمائهم من السائقن، وكذلك تجار 

سوق »القريعة« الشهير في العاصمة االقتصادية.
ــنـــي( ســائــقــي  ــدرك املــلــكــي )جـــهـــاز أمـ ــ ــال الــ ــ ــــف رجـ عــنــدمــا أوقـ
الــشــاحــنــات الــثــاثــة، طــلــبــوا منهم عــلــى غــيــر الـــعـــادة، تقديم 
الفواتير التي تثبت منشأ تلك السلع، لكنهم عجزوا عن ذلك، 
فتم اعتقالهم، مما فاجأ زماءهم من السائقن والتجار، الذين 
الثاثة.  السائقون  سجن  عندما  طاولهم  ظلما  أن  اعتبروا 
األسبوع  نهاية  البيضاء  بالدار  اعتصاما  السائقون  ونظم 
املاضي، مشيرين إلى أنهم ليسوا سوى ناقلن لسلع الغير، 
وال يفترض أن يتوفر لديهم فواتير خاصة بالسلع املنقولة، 
فيما لقي هذا االعتصام تضامنا من التجار، الذين يشعرون 

أن مطالبتهم بالفواتير »أمر غير مقبول«. 
حالة السخط، امتدت إلى قيام تجار سوق »القريعة« بالدار 
البيضاء إلى إغاق محاتهم نهاية األسبوع املاضي. وهو 
حــــدث غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ هــــذه الـــســـوق، الـــتـــي تعتبر 
التجزئة  إليها تجار  يأتي  إذ  بــاملــغــرب،  تــجــاري  أهــم مجمع 
الــتــزود باملابس املحلية  مــن جميع أنــحــاء اململكة مــن أجــل 

واملقلدة.
عندما زارت »العربي الجديد«، السوق الذي أغلقت محاته 
الــخــمــســمــائــة قــبــل يـــومـــن، قـــال تــجــار إنـــه لـــم يــســبــق لــهــم أن 
ــــرى الــــعــــرف عـــلـــى أن يــكــتــفــوا  تـــعـــامـــلـــوا بـــالـــفـــواتـــيـــر، فـــقـــد جـ
بإيصاالت ليس بالضرورة تقديمها إلى الجهات الضريبية.
ــال عــثــمــان تـــراكـــا، رئــيــس جــمــعــيــة »الــــوفــــاق« الــتــي تمثل  وقــ

تجار سوق »القريعة«، إن الجميع فوجئ باعتقال السائقن 
بــســبــب الــفــواتــيــر، فــلــم يــســبــق أن ســألــت الــســلــطــات الــتــجــار 
بالفواتير في  العمل  بــأن  اعــتــقــاده  عــن  تقديمها، معربا  عــن 
ذات  جــديــدة،  تكاليف  التجار  سيحمل  التجارية،  املعامات 

صلة بالضريبة على القيمة املضافة مثا.
الــتــخــوف مــن أن يــكــون اعــتــقــال السائقن واملطالبة  ويــســود 
بالفواتير، بداية محاربة القطاع املوازي في تجارة املابس 
باملغرب، التي تعتمد بشكل كبير على تقليد ماركات عاملية، 

تصنع محليا أو تستورد من بلدان آسيوية.
الحوار  املغرب مؤخرا خال  ملقاوالت  العام  االتحاد  وطالب 
مساحة  لتقليص  إجــــراءات  بــاتــخــاذ  الحكومة  االجــتــمــاعــي، 
الــقــطــاع املـــــوازي، الـــذي يــغــزو الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات، بــل إن 
االتــحــاد أسند ملكتب متخصص إنــجــاز دراســـة حــول تأثير 

القطاع املوازي على تنافسية املغرب.
ــوازي بــشــكــل خــــاص فـــي صــنــاعــة  ــ ــ ويــنــتــشــر الـــقـــطـــاع غــيــر املـ
وتــجــارة املــابــس، حيث يمكن عبر تقليد مــاركــات عاملية أو 
محلية، توفير منتجات ال تقل جودة، في بعض األحيان، عن 
املنتجات األصلية. ويعتبر رجال أعمال في املغرب أن العديد 
القانونية  للضوابط  تام  باحترام  تعمل  التي  الشركات،  من 
مرشحة، خاصة في النسيج واملابس، للتحول إلى القطاع 
ــوازي، حــتــى تــتــمــكــن مـــن الــتــخــفــيــف مـــن أعـــبـــاء الــتــكــالــيــف  ــ ــ املـ

الضريبية وتلك التي تهم الحماية االجتماعية للعاملن.
ويــســعــى املـــغـــرب إلــــى مــحــاربــة الــتــهــريــب، حــيــث أدرج بــنــدًا 
ضمن التشريع الخاص بالجمارك في العام املاضي، يسمح 
لعناصرها بمراقبة حركة املهربن بالطرق السيارة، علما أنه 
يعود للجمارك تعقب املهربن في الطرق واملسالك الداخلية.

وتشير دراسة أنجزتها الجمعية املغربية لصناعات النسيج 
واملابس، إلى أن املبيعات في السوق املحلي تنمو بما بن 
النشاطات  عــلــى  ذلـــك ال ينعكس  أن  غــيــر  5% و6% ســنــويــًا، 
الصناعية، موضحة أن 90% من نمو السوق يذهب للقطاع 

غير الرسمي.

اليمن يسعى لتصدير 
نفطه المجّمد

شبهات فساد تالحق صفقة حكوميةالغالء يطرد السكان من العاصمة األردنية

سوق مالبس في المغرب )Getty(توقف صادرات النفط يفقد اليمن موارد مالية أساسية )فرانس برس(

سوق خضروات وفواكه في عمان )فرانس برس(

المغرب يحارب التهريب عبر »الفواتير«

أكدت مصادر نفطية 
يمنية، أن الحكومة تسعى 

لإلفراج عن نحو 5 ماليين 
برميل من النفط الخام، 

محتجزة في الموانئ 
النفطية وتصديرها 

لتوفير موارد مالية

المركزي التونسي 
يثبت سعر الفائدة

قال املتحدث باسم املصرف املركزي 
التونسي أمس، إن املصرف أبقى سعر 

الفائدة األساسي دون تغيير عند %4.25. 
وكان املصرف خفض سعر الفائدة 

األساسي في أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
من 4.75%، في مسعى لدعم االقتصاد 

مع انخفاض معدل التضخم إلى 4.9% في 
2015 من 5.5% في العام السابق.

شركة إماراتية 
تطلب تعويضًا 

قالت شركة االستثمارات البترولية الدولية 
»آيبيك« اإلماراتية، إنها سددت مدفوعات 

الفائدة املستحقة على سندات أصدرها 
صندوق »وان.إم.دي.بي« املاليزي لتفي 

بالتزامها كضامن لتلك السندات.
وأضافت »آيبيك« أمس وفق رويترز، 

أنها سددت تلك املدفوعات بعد أن تخلف 
الصندوق الحكومي املاليزي عن السداد، 

وأنها ستطلب تعويضا عن سداد تلك 
الفوائد البالغ حجمها 50.3 مليون دوالر.

وكانت مدفوعات الفائدة على إصدار 
السندات البالغة قيمته 1.75 مليار دوالر 

مستحقة الدفع في 18 أبريل/ نيسان 
الجاري. لكن الصندوق املاليزي في نزاع مع 
»آيبيك« بشأن التزاماته الواردة في اتفاقية 
إلعادة هيكلة ديونه، تم التوصل إليها في 

يونيو/ حزيران املاضي.

23 مليار دوالر ضرائب مصرية
قال عبداملنعم مطر، رئيس مصلحة 

الضرائب املصرية، على هامش مؤتمر 
صحافي في القاهرة يوم الخميس، إن 

الحصيلة الضريبية خالل الفترة من أول 
يوليو/تموز 2015 وهي بداية العام املالي 

الحالي وحتى 28 أبريل/نيسان 2016، بلغت 
نحو 200 مليار جنيه )23 مليار دوالر(.

ضمان اجتماعي بالجزائر
أكد محمد خياط، األمني العام لوزارة 

العمل والتشغيل والضمان االجتماعي في 
الجزائر، أن املعدل السنوي للعمال غير 

املصرح بهم لدى الضمان االجتماعي يقدر 
بنحو 13%، مضيفا أن عدد األشخاص 

املسجلني يبلغ نحو 1.3 مليون. ونقلت وكالة 
األنباء الجزائرية عن خياط قوله في ندوة، 
إن العمال غير املؤمنني اجتماعيا هم في 

الغالب من القطاع الخاص، وبشكل دقيق من 
املؤسسات الجديدة أو تلك »الصغيرة وذات 

نسبة تشغيل ضعيفة«.

أرباح أمازون 
تفوق التوقعات

أعلنت شركة أمازون األميركية العاملة في 
التجارة اإللكترونية، وفي مجال التجزئة، 

عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات املحللني، 
لترتفع أسهمها في معامالت ما بعد 

اإلغالق، مظهرة القوة السوقية املتنامية 
لنشاطها األساسي في مجال التجزئة 

والخدمات اإللكترونية . وبلغ صافي ربح 
الربع األول من العام وفق رويترز أمس نحو 

513 مليون دوالر، بما يعادل 1.07 دوالر 
للسهم، مقارنة مع خسارة قدرها 57 مليون 

دوالر أو 12 سنتا للفترة املقابلة من العام 
املاضي.

نمو فرنسي يتخطى 
التوقعات

حقق إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي 
نموا بنسبة 0.5% خالل الربع األول من 

العام الحالي، متخطيا التوقعات التي كانت 
بمستوى 0.4%، بحسب تقديرات أولية 

نشرها املعهد الوطني لإلحصاءات )اينسي( 
أمس. ويرجع هذا النمو الذي فاق الربع 

األخير من العام 2015 الذي سجل %0.3، 
إلى ارتفاع استهالك األسر الذي وصل إلى 

أعلى مستوياته منذ نهاية 2004 بنسبة 
1.2%. وكان إنفاق األسر االستهالكي، الذي 

يشكل تقليديا محرك النمو في هذا البلد، 
تراجع بنسبة 0.1% خالل الربع األخير من 

العام 2015 الذي شهد اعتداءات باريس، 
وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

25.5 مليار دوالر 
لألسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي، إن األسواق 
الناشئة تلقت ما قيمته 25.5 مليار دوالر 

من استثمارات املحافظ خالل أبريل/ نيسان 
الجاري، حيث شكلت السندات نصيب 

األسد منها، لكن التدفقات جاءت أقل من 
أعلى مستوياتها في 21 شهرا املسجل في 

مارس/ آذار املاضي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%55.3
تآكل  ــن  م الــيــمــن  يــعــانــي 
األجنبي،  النقد  احتياطي 
الذي هوى وفق المصرف 
المركزي إلى 2.1 مليار دوالر 
األول  كانون  ديسمبر/  في 
مليارات   4.7 مقابل   ،2015
من  الشهر  نفس  في  دوالر 

2014، بانخفاض %55.3.

تونس ـ فرح سليم

تـــاحـــق الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة لــلــكــهــربــاء 
ــامــــات فــســاد  ــهــ ــاز فــــي تــــونــــس، اتــ ــ ــغـ ــ والـ
فــي صــفــقــة أجــرتــهــا مــع شــركــة »جــنــرال 
إلــكــتــريــك« األمــيــركــيــة. وطـــالـــب الــنــائــب 
فرج،  بن  الصحبي  التونسي،  بالبرملان 
عن  بالكشف  والــطــاقــة  الصناعة  وزارة 
حــقــيــقــة الــصــفــقــة الـــتـــي حــصــلــت عليها 
الـــشـــركـــة األمـــيـــركـــيـــة إلجــــــراء تــوســعــات 
بمحافظة  الكهرباء  لتوليد  محطة  فــي 
قابس جنوب شرق الباد، والتي تحوم 

حولها العديد من شبهات الفساد.
»الـــعـــربـــي  ــال الـــنـــائـــب الــــبــــرملــــانــــي، لــــ ــ ــ وقـ
الجديد«، إنه سيقدم ملفًا لهيئة مكافحة 
السابق  العميد  يترأسها  التي  الفساد 
ــيـــب، بــســبــب  ــبـ ــطـ ــوقــــي الـ لـــلـــمـــحـــامـــن شــ
وجود شبهات مالية في الصفقة، حيث 
صفقة  على  األميركية  الشركة  حصلت 
إلنــــجــــاز مــــشــــروع تـــوســـعـــة فــــي مــحــطــة 
في  »بوشمة«  بمنطقة  الكهرباء  توليد 
الجنوب الشرقي للباد بسرعة قياسية 
املــنــاقــصــات  لــجــنــة  عـــلـــى  املـــــــرور  ودون 
القانون  عليه  ما ينص  وفــق  العمومية 

التونسي.
ــبـــرملـــان تحصلت  ووفـــــق الـــنـــائـــب فـــي الـ
الــشــركــة األمــيــركــيــة عــلــى صــفــقــة إنــجــاز 
املشروع الذي تقدر قيمته بـ160 مليون 
دوالر بعقد مباشر ودون اإلعــان على 
طلب عروض دولــي، وهو ما يحيل إلى 

إمكانية وجود شبهات فساد وراءها.
وأضاف النائب أن »وزير الطاقة أكد في 
رّده على ما أشرت إليه من شكوك حول 
صبغة الصفقة، واملعطيات املشكوك في 
صحتها الواردة في الدراسة التقديرية 
الــتــي قــدمــت لــتــبــريــر الــصــفــقــة والــلــجــوء 
الـــى تــعــاقــد مــبــاشــرة مـــع شــركــة جــنــرال 
إلكتريك، وحول ضرورة تفادي مثل هذا 
النوع من الصفقات )تكلفة مضافة بما 

يقارب 20%من قيمة الصفقة، ما يتراوح 
بن 60 و80 مليار إضافية(«.

وال يـــعـــد املــــلــــف الــــــــذي أثـــــــــاره الـــنـــائـــب 
حـــول شــبــهــات الــفــســاد فـــي املــنــاقــصــات 
نــوعــه، حيث سبق  مــن  األول  العمومية 
أن أثار أعضاء بالبرملان ملفات مشابهة 
مـــطـــالـــبـــن الـــحـــكـــومـــة بـــالـــضـــرب بــحــزم 
عــلــى أيــــدي الــفــاســديــن مـــن املــنــاقــصــات 
املسبق  الحصول  وضـــرورة  الحكومية 
للصفقات  العليا  اللجنة  مــواقــفــة  عــلــى 
التي  املناقصات  العمومية في مختلف 

تقوم بها الدولة.
ــبـــاط املــــاضــــي أعــلــنــت  ــرايـــر/شـ ــبـ ــي فـ ــ وفـ
»جــنــرال إلــكــتــريــك« االنــتــهــاء مــن إنــجــاز 
تركيز وحــدتــن إلنــتــاج الطاقة وهــو ما 
 1,2 لنحو  الكهرباء  توفير  من  سيمكن 
انقطاع  وتفادي  تونسية  عائلة  مليون 

الكهرباء في فترات الذروة صيفًا.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة إنـــــهـــــا ســــتــــوفــــر كــل 
ــزة  ــ ــــهـ ـــات واألجـ ــدمــ ــ ـــخـ الـــتـــجـــهـــيـــزات والــ
مـــن أجـــل مــســاعــدة تــونــس عــلــى تــفــادي 
ــيـــف كــمــا  انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــصـ
ستحصل الشركة على عقدين للخدمات 
ــار هــذا  ــ الــتــعــاقــديــة ملــــدة ســنــتــن فـــي إطـ
للخدمات  يليهم عقد إضــافــي  املــشــروع 
ذاتها مدته 10 سنوات. وترتفع شكوك 
ــرملــــان حـــــول شـــبـــهـــة الـــفـــســـاد  ــبــ نـــــــواب الــ
أن كشفت  بعد  الصفقة  هــذه  تلف  التي 
نشرة في 2011 أصدرتها لجنة مقاومة 
الــفــســاد والــرشــوة تحدثت عــن شبهات 
رشــوة في جل املعامات التي أنجزتها 

الشركة األميركية في تونس.
وحذر البنك الدولي  في تقارير سابقة 
مــن أن حــجــم الــفــســاد يــظــل مــصــدر قلق 
التي  األمـــوال  كبير ليس فقط مــن جهة 
فــقــدتــهــا تـــونـــس إثـــــر فـــســـاد الـــشـــركـــات 
املــمــلــوكــة ألســـرة الــرئــيــس املــخــلــوع زيــن 
الــعــبــديــن بـــن عــلــي، أثـــنـــاء حــكــمــه طيلة 
الذي  الضرر  أيضًا نتيجة  بل  23 عامًا، 

استمرار  بالدولة بسبب  يلحق  يــزال  ال 
ــيـــات مــعــنــيــة  ــعـ ــمـ ــع جـ ــابــ ــتــ ــاد. وتــ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
بالشفافية املالية ومقاومة الفساد بقلق 
ــفــــاع مــنــســوب الـــفـــســـاد بــعــد الـــثـــورة  ارتــ
الدولة  أجــهــزة  داخــل  الفساد  وال سيما 
ومــؤســســاتــهــا  فــيــمــا خــفــضــت منظمة 
الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة تــرتــيــب تــونــس في 
مؤشر الفساد لعام 2015، حيث جاءت 
في املركز 76 من بن 168 دولة مسجلة 
ــثـــاث مــــراتــــب مـــقـــارنـــة بــعــام  تـــراجـــعـــًا بـ
2014. فــي املــقــابــل أكــد رئــيــس الحكومة 
عديدة  مناسبات  فــي  الــصــيــد،  الحبيب 
الفساد  مــن  للحد  تجتهد   حكومته  أن 
مــن خـــال تــوفــيــر الــصــاحــيــات الكافية 
لوزارة مكافحة الفساد من أجل النجاح 
في مهامها، وأولها وضع خطة شاملة 
الــحــوكــمــة ومحاسبة  دعـــم  عــلــى  تعتمد 

الفاسدين.
كــمــا تــســتــعــد الــحــكــومــة وفــــق تــصــريــح 
لــوزيــر الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة والــحــوكــمــة 
ومكافحة الفساد، كمال العيادي، لعرض 
 
ً
قانون حماية املبلغن عن الفساد، فضا

بالتعاون  إلكترونية  منصة  إعـــداد  عــن 
مع كوريا الجنوبية، ستمكن كل مواطن 

لديه شبهة فساد من التبليغ عنها.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
شوقي الطبيب، إن باده تخسر سنويًا 
أربع نقاط في سلم التنمية بسبب تفشي 
الفساد. وقال الطبيب »لو تم تنفيذ 60 
أو 70% من مهام الهيئة التي يضبطها 
القانون واملستمدة من االتفاقية الدولية 
الــتــي صــادقــت عليها  الــفــســاد،  ملكافحة 
تونس سنة 2008، سنحّد من منسوب 
الفساد بشكل كبير«، مشيرًا إلى أنه من 
تقرير  فــي  بــن 3000 ملف فساد وردت 
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول 
الـــرشـــوة والـــفـــســـاد، الــتــي تــأســســت عــام 
2011، لم ينظر القضاء إال في 10% منها 

إلى اليوم.

تقارير عربية

طاقة

تونسأسواق

رقابة

عمان تحتل المرتبة 29 
في قائمة أغلى المدن 

عالميًا خالل 2015

ــي، وزيـــــر  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ يــــبــــدأ أشــــــــرف الـ
الــتــخــطــيــط واملــتــابــعــة واإلصــــالح 
املقبل،  الثالثاء  اإلداري املصري، 
ــى مــقــر الــبــنــك  ــ ــارة رســمــيــة إل ــ ــ زي
ــي بــالــعــاصــمــة األمــيــركــيــة  ــ ــدول ــ ال

واشنطن تستمر ثالثة أيام.
الـــــزيـــــارة بـــعـــد أن قــالــت  ــاتــــي  وتــ
مصادر مسؤولة في وقت سابق 
الــبــنــك  الـــجـــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
الدولي أبدى تراجعًا عن تعهدات 
ــة  ــه ثـــالثـ ــتـ ــمـ ــيـ ــــرض قـ ــقـ ــ ــر بـ ملــــصــ
الــتــوقــيــع  ــرى  مــلــيــارات دوالر، جـ
األول  كانون  عليه في ديسمبر/ 
املــــاضــــي، مـــن إجـــمـــالـــي قـــروض 
البنك  مــن  الــقــاهــرة  إليها  تسعى 

تصل إلى 8 مليارات دوالر.
لكن وزارة التخطيط أشارت في 
بيان لها إلى أن زيارة الوزير تأتي 
بناًء على دعوة رسمية من البنك 
ــد مــــصــــري، بــهــدف  ــوفـ الــــدولــــي لـ
مــنــاقــشــة الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة 
في  االجتماعية  الحماية  لبرامج 

الدول النامية.

وفد 
مصري للبنك 

الدولي
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اقتصاد

موسى مهدي

ــدولـــي  يــخــطــط مــجــلــس األمــــــن الـ
ــكـــريـــة دولـــيـــة  ـــاء قــــــوة عـــسـ ــشــ ــ إلنـ
بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــوحــدة 
األفـــريـــقـــيـــة لــحــمــايــة الـــســـطـــو املـــســـلـــح عــلــى 
منطقة  فــي  النيجيرية  النفطية  الــحــاويــات 
خــلــيــج غــيــنــيــا الـــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدد املـــاحـــة 
الــــدولــــيــــة. وذلـــــــك حـــســـب بــــيــــان صـــــــادر مــن 
ــال  ــ ــذا الــــخــــصــــوص. وقـ ــهــ مـــجـــلـــس األمــــــــن بــ
النيجيرية  الــحــكــومــة  إن  أمــيــركــي  مــســؤول 
مــلــيــار دوالر ســنــويــا،   18 حـــوالـــى  تــخــســر 
الــســرقــات  أي حــوالــى 1.5 مــلــيــار دوالر مــن 
والــتــهــريــب والــنــهــب املــســلــح الـــذي يتعرض 
لـــه الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة خــلــيــج غــيــنــيــا. وقـــال 

املتحدة،  السفير األميركي لدى األمم  نائب 
استثنائية  جلسة  أثــنــاء  سيسون،  ميشيل 
ملجلس األمــن مساء اإلثــنــن املــاضــي بشأن 
ــهـــريـــب الــنــفــط  مـــخـــاطـــر الـــنـــهـــب املـــســـلـــح وتـ

واختطاف السفن في منطقة غرب أفريقيا، 
إن حوالى 400 ألف برميل يوميا تخسرها 
والنهب  التهريب  عمليات  بسبب  نيجيريا 

املسلح واختطاف السفن النفطية. 
وقال تقرير صدر  في بداية األسبوع حول 
إن محاوالت  النفطي في نيجيريا،  الفساد 
الحكومات املحلية في منطقة غرب أفريقيا 
لــوقــف عــمــلــيــات ســرقــات الــنــفــط واخــتــطــاف 
تلح  لم  أفريقيا  الحاويات في منطقة غرب 
إال بمعدل ضئيل في وقف هذه املمارسات 
ــــام ورفـــاهـــيـــة  ــــسـ ــن والـ ــ ــ الـــخـــطـــرة عـــلـــى األمـ
شعوب املنطقة. ودعا مجلس األمن الدولي 
فــي الــجــلــســة الــتــي عــقــدت يـــوم اإلثــنــن إلــى 
قوات  فيها  تشارك  إجـــراءات شاملة  اتخاذ 
ــاء عـــلـــى ظـــاهـــرة  ــقـــضـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــلـ ــة ومـــحـ ــيـــ دولـــ
السطو على السفن وتهريب وسرقة النفط 
النيجيري. وقال مجلس األمن في مداوالته 
إن  عمليات التهريب تزداد بمعدالت مرعبة. 
وأعــرب في بيانه إلى أنه يشعر بقلق كبير 
من تنامي التهريب والنهب املسلح للسفن 
النفطية في منطقة خليج غينيا، وما يمثله 
العاملية،  البحرية  للماحة  تهديد  من  ذلــك 
ــتــــصــــادات دول املــنــطــقــة  اقــ وأمــــــن وتــنــمــيــة 
التي  العاملية  املــاحــن والــتــجــارة  وســامــة 
تمر بمنطقة غرب أفريقيا. ويذكر أن مكتب 
املاحة  ومــراقــبــة  السفن  اختطاف  مكافحة 
البحرية العاملي، قد سجل خال الربع األول 
الــجــاري، 6 هجمات سطو مسلح  من العام 

نهب النفط 
النيجيري

مظاهرات ضد 
تلويث شركة 

للبيئة في الغوس 
)Getty(

لحماية  دولية  عسكرية  قوة  إلنشاء  الدولي  األمن  مجلس  يخطط 
المالحة في خليج غينيا، ومنع عصابات السطو المسلح النشطة في 
سرقات النفط النيجيري. وحسب مسؤول أميركي فإن نيجيريا تخسر 

18 مليار دوالر سنويًا من هذه السرقات

معظم السرقات 
المرتبطة بسياسيين تباع 

في األسواق الدولية

الطلب األميركي القوي 
على الوقود ساهم في 

رفع األسعار

رغم النمو التزال حاالت 
عدم اليقين تسيطر على 

النمو في منطقة آسيا 

سطو عصابات... 
وخسائر بـ18 مليار 

دوالر سنويًا

اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى األمن العام 
لــأمــم املــتــحــدة حكم املحكمة األمــيــركــيــة العليا بــمــصــادرة أمـــوال إيــرانــيــة بانه 
مرفوض وأن واشنطن هي املسؤولة عن هذه السرقة املخزية. وقال ظريف في 
رسالته التي سلمها سفير إيران لدى األمم املتحدة إلى بان كي مون مساء أمس 
الخميس إن اإلدارة األميركية هي التي ينبغي أن تدفع غرامة بسبب سياساتها 
العدائية املستمرة ضد الشعب اإليراني. وقال ظريف إن إجراءات املحاكم املحلية 
األميركية في إصدار أحكام ال أساس لها ضد الجمهورية اإلسامية اإليرانية، 
بما فيها الحكم األخير القاضي بمصادرة نحوملياري دوالر من أرصدة البنك 

املركزي اإليراني، تعد تهديًدا جاًدا للنظام والقوانن الدولية. 
)فارس(

ارتــفــع الــذهــب إلــى أعــلــى مستوى فــي سبعة أســابــيــع أمـــس  فــي الــوقــت الــذي 
سجلت فيه الفضة أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني العام املاضي 
مع تعرض أسواق األسهم والــدوالر لضغوط جراء قرار بنك اليابان املركزي 
يوم الخميس عدم توسيع برنامج الحوافز النقدية. وارتفع الذهب 0.7% في 
التعامات الفورية إلى 1274.52 دوالرا لأوقية )األونصة( في جلسة منتصف 

النهار بعد أن بلغ الذروة في وقت سابق عند 1280.60 دوالرا لأوقية.
وصعدت عقود الذهب األميركية اآلجلة تسليم يونيو/حزيران بواقع 10.70 
ارتفاعا  املــعــدن األصــفــر  لــأوقــيــة. وبــذلــك حقق  إلــى 1277.10 دوالرًا  دوالرات 
بــنــســبــة 3.5% مــنــذ بـــدايـــة األســـبـــوع إلـــى اآلن فـــي قــفــزة ســتــكــون األكـــبـــر منذ 
األسبوع الذي انتهى في 12 فبراير/شباط. وارتفعت الفضة 1.4%  إلى 17.77 

دوالرًا لأوقية. 
)رويترز(

قالت مصادر مطلعة إن مشروع يامال للغاز املسال سيحصل على قرض من 
بنكن صينين بقيمة 12 مليار دوالر مقوم باليورو واليوان الصيني. وتفتح 
الصفقة الباب أمام انطاق املشروع الذي واجه صعوبات في تأمن التمويل 
بعد فرض العقوبات الغربية على شركة الغاز الروسية نوفاتك أكبر شريك 
فــي املــشــروع، حيث حــرمــت تلك العقوبات الشركة مــن الــوصــول إلــى أســواق 

الدين الغربية.
وقال أحد املصادر طالبا عدم الكشف عن هويته  لرويترز نظرا ألن الصفقة 
لم تعلن بشكل رسمي بعد، إن القروض ستكون قابلة للسداد خال 15 عاما 
وإنها ستأتي من بنك الصادرات والواردات الصيني وبنك التنمية الصيني. 
ويضم مشروع يامال للغاز املسال ثاثة خطوط إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 
بطاقة 5.5 ماين طن في العام لكل منهما. وسيتم تصدير إنتاج املشروع من 

الغاز لأسواق العاملية.
ولـــدى نــوفــاتــك حصة قــدرهــا 50.1%  فــي املــشــروع الـــذي سيكون ثــانــي أكبر 
الفرنسية  تــوتــال  املــســال فــي روســيــا فــي حــن تمتلك  محطة للغاز الطبيعي 

ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 20% لكل منهما. 
)رويترز(

أخبار في صور

إيران تحتج رسميًا على مصادرة 
أميركا ملياري دوالر

الذهب إلى أعلى مستوى 

الصين تنقذ مشروع غاز روسيًا

)Getty( المستهلك الغربي شعر بزيادة أسعار الوقود خالل األسابيع األخيرة)Getty( الصين تعود لتحريك النمو في آسيا

خـــافـــا لــلــمــخــاوف الـــتـــي أبـــداهـــا الــعــديــد من 
الدوحة  اجتماع  فشل  تداعيات  من  املراقبن 
األخــيــر بــن املنتجن داخـــل وخــــارج »أوبـــك« 
عــلــى مــســتــقــبــل الـــنـــفـــط، يـــواصـــل خــــام بــرنــت 
للبرميل  دوالرًا  الخمسن  عتبة  نحو  التقدم 
الــقــوي على  بالطلب  مــدعــومــا  ثــابــتــة  بخطى 
املــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة فـــي أمـــيـــركـــا ويــدهــش 
»رويــتــرز«،  وحسب  معا.  واملضاربن  التجار 
ــفـــط، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــى  ــنـ ــار الـ ــعــ قـــفـــزت أســ
مستوى جديد هو األعلى في 2016 بدعم من 
الــدوالر وتقلص اإلنتاج في الواليات  تراجع 
املتحدة على الرغم من زيادة إنتاج النفط في 

املنطقة العربية.
وجرى تداول العقود اآلجلة لخام برنت بسعر 
48.30 دوالرا للبرميل في الجلسة الصباحية 
بزيادة 16 سنتا عن سعر آخر إغاق، في حن 
ارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة للخام األمــيــركــي 24 
سنتا إلى 46.27 دوالرا للبرميل، وهي أعلى 
الــعــام. وقــال  الــخــامــن هــذا  مستويات لعقود 
بــنــك االســتــثــمــار جــيــفــريــز، أمـــس، إن »الــســوق 
تدخل في تــوازن أفضل، ونحن ما زلنا على 
رأيـــنـــا بــــأن الــتــخــمــة الــحــالــيــة فـــي املـــعـــروض 
ستتحول إلى نقص في املعروض في النصف 
الثاني«. لكن مصرف »دويتشه بنك« األملاني  
قــــال إن الــــزيــــادة املــحــتــمــلــة فـــي إنـــتـــاج الــــدول 
األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للبترول 
ــك( حــدثــت نتيجة لــارتــفــاع الــكــبــيــر في  ــ )أوبـ
إنــتــاج إيــــران وبــعــد االنــقــطــاعــات )فـــي بعض 

لندن ـ العربي الجديد

ــم املـــتـــحـــدة مــســاء  ــ ــه األمــ ــدرتــ ــر تـــقـــريـــر أصــ ــ ذكـ
ــتــــوقــــع أن يــــصــــل الـــنـــمـــو  ــا تــ ــ ــهـ ــ الـــخـــمـــيـــس أنـ
االقـــتـــصـــادي فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا-الـــهـــادئ إلــى 
العام املقبل، على  العام وإلــى %5  4.8% هــذا 
ــذي نــقــلــت وكــالــة  ــ ــال الــتــقــريــر الـ ــ ــتـــوالـــي. وقـ الـ
شــيــنــخــوا الصينية جــــزءًا مــنــه أمــــس، والـــذي 
يحمل عنوان املسح االقتصادي واالجتماعي 
الــتــوقــعــات  إن  لــعــام 2016،  والــــهــــادئ  آلســيــا 
النامية في منطقة  االقتصادية لاقتصادات 
آســيــا والـــهـــادئ مــســتــقــرة عــلــى نــطــاق واســـع، 
ولــكــن تــخــيــم عليها حــــاالت مــن عـــدم الــيــقــن، 
ــإن تـــاقـــي مــخــاطــر االقـــتـــصـــاد الــكــلــي  ــذا فــ ــ وكـ

يستمر في العصف باملنطقة.
ووفقا للتقرير، فقد تضمنت املخاطر ضعفا 
فــي االســتــهــاك أو االتـــجـــاه نــحــو االســتــثــمــار 
املنطقة،  في  الكبرى  النامية  االقتصادات  في 
ــــون  ــار الـــــصـــــرف، وارتــــــفــــــاع ديـ ــ ــعـ ــ ــلـــب أسـ ــقـ وتـ

ــــي هـــذا  ــارات. وفـ ــقــ ــعــ الـــشـــركـــات وأصــــحــــاب الــ
الــســيــاق، قـــال الــتــقــريــر إن املــرحــلــة املقبلة من 
االقتصادي في آسيا والهادئ ينبغي  النمو 
ــكـــاســـب اإلنـــتـــاجـــيـــة  ــاملـ ــكــــون مـــدفـــوعـــة بـ أن تــ
الواسعة النطاق، وباملزيد من إعادة التوازن 

لصالح الطلب املحلي واإلقليمي.
ــن لــجــنــة األمــــــم املــتــحــدة  وصــــــدر الـــتـــقـــريـــر عــ
ــة ملــنــطــقــة آســيــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة واالجـ
الــتــنــمــيــة  والـــــهـــــادئ »إســـــكـــــاب«، وهـــــي ذراع 
اإلقليمية لأمم املتحدة ملنطقة آسيا واملحيط 
الــهــادئ. وأوصــى التقرير أنــه في حــال أرادت 

املــنــطــقــة الــتــحــول إلـــى إســتــراتــيــجــيــة تنموية 
فإنه  املحلي،  بالطلب  مدفوعة  استدامة  أكثر 
اإلنتاجية  على  التركيز بشكل إضافي  يجب 
إلــى جانب القيام بــزيــادة مماثلة في األجــور 
القائم  النهج  شــأن  »مــن  وأضـــاف:  الحقيقية. 
على اإلنتاجية الذي تقوده األجور أن يؤدي 
إلى تمكن البلدان من زيادة العرض والطلب 

الكلي، بالتالي تعزيز الرفاهية فيها«.
ــوة دفـــع  ــ يــــذكــــر أن الــــصــــن عـــــــادت لــتــشــكــل قــ
لـــاقـــتـــصـــاد اآلســــــيــــــوي، وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات 
االقتصاد  فــي  إيجابية  الــى تغيرات  األخــيــرة 
الــصــيــنــي، بــمــا فــي ذلـــك تــحــول فــي مــحــركــات 
وبينما  الــجــاري.  الصناعي  والتطوير  النمو 
تــوجــد بالفعل تــحــديــات ومــخــاطــر، إال أنــه ال 
يوجد أي أســاس لإلفراط في التشاؤم حيال 

اآلفاق املستقبلية للباد.
وحسب تقارير غربية، فإن هنالك عدة نقاط 
أواًل،  الــصــن، وهــي  فــي  النمو  تدعم استقرار 
ارتـــفـــع إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي لــلــصــن إلــى 
6.7% في الربع األول من هذا العام، متفقا مع 
الهدف السنوي الذي حددته الحكومة ما بن 
6.5 و7%. وبنظرة فاحصة على البيانات نجد 
جديدة،  اقتصادية  قطاعات  فــي  أســرع  نموا 
مـــا يــكــفــي لــتــخــفــيــف أي تــبــاطــؤ مــحــتــمــل في 
الفعالة. باإلضافة  التقليدية غير  الصناعات 
الــوظــائــف على قوته.  ذلـــك، استمر خلق  إلــى 
ثانيا، إن تسارع نمو القروض في الصن في 
قلق، ولكن حسب  األول يشكل مصدر  الــربــع 
ــراض يــعــد أحـــد مــحــاور  ــ خــبــراء فـــإن نــمــو االقـ
الصدد  هــذا  إوفـــي  الصيني.  النمو  فــي  الثقة 
إنه  قــالــت صحيفة »وول ستريت جــورنــال«، 
ــادة الــقــروض  فــي الــوقــت الـــذي ســاعــد فــيــه زيــ
واإلنفاق املدفوع بالدين الصن على تخفيف 
ــإن مــســتــويــات الــديــن  الــتــراجــع فـــي نــمــوهــا، فـ
املرتفعة تفاقم األمراض التي جرت االقتصاد 
ــنـــوات. ولـــكـــن خـــبـــراء صــيــنــيــن يـــــرون أن  لـــسـ
تسارع نمو القروض في بداية هذا العام هو 

مؤقت ويعود لعوامل موسمية.

اإلمــــدادات( فــي الــعــراق ونيجيريا واإلمـــارات 
أن  األملاني  املصرف  وتوقع  املتحدة.  العربية 
ــاع الــــذي تحقق  ــفـ يــســاهــم ذلـــك فــي كــبــح االرتـ
ــة األخـــيـــرة فـــي أســـعـــار الـــخـــام. وفــي  ــ فـــي اآلونـ
هــذا الــصــدد، قــالــت مــصــادر مــقــّربــة مــن وزارة 
الطاقة الــروســيــة، أمـــس، إن إنــتــاج الــبــاد من 
إلــى 10.86 ماين برميل يوميا  النفط هبط 
في الفترة من األول من أبريل/ نيسان حتى 
يوم 28 من الشهر ذاته، مقابل 10.91 ماين 
املنتظر  آذار. ومــن  مــارس/  برميل يوميا في 
نشر البيانات الرسمية الخاصة بشهر أبريل 

في الثاني من مايو/ أيار املقبل. 
وكـــان خــبــراء غــربــيــون قــد تــوقــعــوا أن تصعد 
إلـــى 50 دوالرًا خـــال الصيف  الــنــفــط  أســعــار 
اإلنتاج  تجميد  محادثات  فشل  رغــم  الحالي 
األخــيــرة بــالــدوحــة واحــتــمــاالت زيــــادة إنــتــاج 

بعض الدول مثل إيران. 
والحظت مجموعة »سيتي غروب« املصرفية 
توجه صناديق االستثمار نحو شــراء عقود 
النفط اآلجلة، وسط صعود الطلب بقوة على 
الوقود في أميركا قبيل موسم الصيف، الذي 
يعد مؤشرًا على زيادة الطلب على الخامات 

النفطية في الباد.
ــعــــت أســــعــــار الــــغــــازولــــن فــــي الـــعـــقـــود  ــفــ وارتــ
املستقبلية بسوق وول ستريت، أول من أمس 
أو بنسبة %3.5  الثاثاء، نحو 5.29 سنتات 

إلى 1.566 دوالر للغالون. 
ويرى فريزر ماكي، نائب رئيس قسم أبحاث 
أن  العاملية،  ماكينزي«  »وود  بشركة  الطاقة 

»سعر النفط لن يصل فقط إلى 50 دوالرًا، بل 
السعر وسيتجاوزه  هــذا  على  إنــه سيحافظ 
خال الصيف الحالي«.  كما الحظ تيم إيفانز، 
ــــروب«  مــحــلــل الـــنـــفـــط بــمــجــمــوعــة »ســـيـــتـــي غـ
املــصــرفــيــة األمـــيـــركـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك، رغــبــة 
املستثمرين في شراء عقود النفط اآلجلة، وأن 
هنالك طلبا متزايدًا على الوقود في أميركا، 
حيث تم سحب حوالي 1.1 مليون برميل من 
االحــتــيــاطــات الــنــفــطــيــة مــن مــخــازن كاشينغ 
ــاه ذاتــــــه، الحــظــت  ــا. وفــــي االتــــجــ بـــأوكـــاهـــومـ
في  املتخصصة  أسبكت«  »أنيرجي  مؤسسة 
ترليون دوالر في  الصن ضخت  أن  الــطــاقــة، 
الــبــنــوك خـــال الــربــع الــجــاري ضــمــن برنامج 
هــذه  وأن معظم  االقــتــصــادي،  الــنــمــو  تحفيز 
ــبـــت ملـــشـــتـــريـــات نــفــطــيــة. وقـــالـــت  األمــــــــوال ذهـ
الــشــركــة املتخصصة فــي أبــحــاث الــطــاقــة، إن 
ميناء غينجداو الصيني يزدحم بالحاويات 

النفطية خال الفترة األخيرة. 
واردات  أن  ــــى  إلـ بـــيـــانـــات صــيــنــيــة  وأشــــــــارت 
الصن من النفط ارتفعت خال شهر مارس/ 
آذار املــاضــي إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، حيث 

بلغت 9.86 ماين طن متري. 
ــدل الــقــيــاســي  ــعـ والحـــــظ مـــراقـــبـــون أن هــــذا املـ
يتواصل خال الشهر الجاري، حيث شوهدت 
يوم االثنن املاضي حوالي 21 حاوية نفطية 
تحمل نــحــو 33.6 مــلــيــون بــرمــيــل راســيــة في 
مــيــنــاء غــيــنــجــداو. ويـــعـــول خـــبـــراء نــفــط على 
الــعــام  خـــال  الصينية  الــنــفــط  واردات  ــادة  زيــ
الـــجـــاري وحــتــى الـــعـــام 2017، حــيــث تــواصــل 
ــــادة احــتــيــاطــيــهــا االســتــراتــيــجــي من  بــكــن زيـ
ــاع الــكــبــيــر وغــيــر  ــفــ ــم االرتــ الـــنـــفـــط.  ولـــكـــن رغــ
النفط، يتخوف تجار من  املتوقع في أسعار 
احــتــمــال الــتــنــافــس عــلــى الــحــصــص النفطية 
باألسواق الرئيسية بن دول اإلنتاج الكبرى، 
خاصة السعودية وإيران وروسيا. ويرون أن 
من شأن مثل هذا السباق إذا حدث أن يهدد 

أسعار النفط خال الفترة املقبلة. 
)رويترز(

%4.8 النمو بمنطقة آسياـ الهادئتوازن السوق يحلّق بأسعار النفط

عـــلـــى ســـفـــن و6 مــــحــــاوالت لــهــجــمــات عــلــى 
سفن، كان من بينها 9 وقعت في نيجيريا. 
ويلسون  بيتر  البريطاني  السفير  وحسب 
النفطية  السفن  على  السطو  عمليات  فــإن 
في منطقة غرب أفريقيا بلغت مائة عملية. 
واستبعد خبراء في األمم املتحدة أن تتمكن  

دولية ملنع ظاهرة السطو وسرقة النفط من 
السفن التي تبحر في خليج غينيا. 

النيجيري محمد  الــرئــيــس  أعــلــن  أن  ومــنــذ 
بـــخـــاري خــطــة مــكــافــحــة الــفــســاد ومــحــاربــة 
سرقة النفط، لم يتمكن من تحقيق نجاحات 
تذكر، حيث يتواصل انخفاض حجم النفط 

حــكــومــة نــيــجــيــريــا بــمــفــردهــا مــحــاربــة هــذه 
أكبر  إنها  يقولون  حيث  الخطرة،  الظاهرة 
ــقــــدرات نــيــجــيــريــا الـــتـــي تـــواجـــه عــدة  مـــن مــ
مــشــاكــل مــالــيــة فـــي أعـــقـــاب هـــبـــوط أســعــار 
النفط  والعجز املالي الكبير في ميزانياتها. 
وبــالــتــالــي ال بـــد مـــن وجــــود قــــوة عسكرية 

النيجيري املــصــدر بــســبــب  الــســرقــات، ولــم 
تتمكن نــيــجــيــريــا مــن تــصــديــر ســـوى 1.57 
مليون برميل يوميا مقارنة مع ميزانيتها 
التي بنتها على أساس تصدير 2.2 مليون 

برميل يوميا. 
وقال تاي بروك زينهون نائب األمن العام 

باألمم املتحة للشؤون السياسية إن منظمة 
استثنائية  قمة  ستعقد  األفريقية  الــوحــدة 
الثاني  أكتوبر/ تشرين  15 و16  يومي  في 
املــقــبــل ملــنــاقــشــة أمــــن املـــاحـــة الــبــحــريــة في 
منطقة خليج غينيا. وأضاف أن هذه القمة 
العسكرية  الخطة  لــطــرح  مناسبة  ستكون 

الدولية لحماية املاحة في خليج غينيا. 
الحكومية   النيجيرية  النفط  شركة  وكانت 
قــد أعــلــنــت فــي خــطــاب، الــعــام املــاضــي أنها 
حظرت على 113 ناقلة نفطية دخول املياه 
ــاًء عــلــى تــوجــيــه من  ــنـ اإلقــلــيــمــيــة لـــلـــبـــاد، بـ
رئـــيـــس نــيــجــيــريــا مــحــمــد بـــخـــاري. وكــشــف 
التي  السفن  الشركة منعت   

َّ
أن الخطاب عن 

ــا نــــاقــــات نـــفـــط عـــمـــاقـــة مــن  تــشــمــل أســــاســ
الرسو في مرافئ النفط النيجيرية، وأيضا 
ــع الــتــنــفــيــذ  ــاه اإلقــلــيــمــيــة، مـ ــيـ ـــول املـ مـــن دخــ
الفوري لهذا القرار »لحن ورود اشعار آخر 

من الحكومة يفيد بعكس ذلك«. 
فــي سرقة  السفن  هــذه  عــصــابــات  وتستغل 
النفط من السفن النيجيرية، أي أنها تقوم 
بــتــحــويــل الــشــحــنــات الــنــفــطــيــة مـــن الــســفــن 
الـــحـــامـــلـــة لــلــنــفــط الــنــيــجــيــري بـــعـــد تــنــفــيــذ 

عمليات السطو املسلح. 
وقـــالـــت الــبــحــريــة الــنــيــجــيــريــة قــبــل عــامــن  
إنها دمــرت 260 مصفاة نفط غير قانونية 
وأحــرقــت 100 ألــف طــن مــن الــوقــود املــهــرب، 
في محاولة لوقف سرقات النفط التي تؤثر 
سلبا على اقتصاد  نيجيريا التي تعد أكبر 

منتج للنفط في أفريقيا.
قد فشلت  وكانت محاوالت شبيهة سابقة 
فــي إبــطــاء وتــيــرة الــســرقــات الــيــومــيــة التي 
تــقــدر بــــ200 ألــف برميل تــزيــد قيمتها على 
محللون  ويــقــول  يــومــيــا.  دوالر،  مليون   20
ومنتقدون إن معظم السرقات تتم على يد 
بسياسين  ذات صــات  إجرامية  عصابات 
تــقــوم بــبــيــع الــنــفــط املـــســـروق فـــي األســــواق 
أكبر  نيجيريا،  شل  شركة  وتقول  الدولية. 
ــــاد، إنـــهـــا خــســرت  ــبـ ــ ــي الـ شـــركـــة تــنــقــيــب فــ
مليار دوالر جراء سرقات النفط  في العام 
2013. وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات 
ــات  ــركــ ــع شــ ــ ــــن مــ ــامـ ــ ــل عـ ــبــ ــة قــ ــريــ ــســ ــويــ ــســ الــ
وساطة نيجيرية أن عصابات سرقة النفط 
النفط بحسومات سعرية  تبيع  النيجيري 
كبيرة لبعض شركات املتاجرة بالنفط في 
الــبــورصــة الــســويــســريــة، ومـــن ثـــم تتقاسم 
هذه العصابات الفوائد املحصلة من النفط 

املسروق مع السياسين.

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« إلى 
41.38 دوالرا للبرميل. وذلك حسب بيانات المنظمة.

وتضم سلة خامات »أوبك« 13 نوعًا 
السعودي  العربي  خــامــات،  هــي 
ومزيج  اإلمــاراتــي  ومربان  الخفيف 
الخفيف  والبصرة  الجزائري  صحارى 
والسدر  الكويتي  والتصدير  العراقي 
النيجيري  الخفيف  وبــونــي  الليبي 
والفنزويلي  الــقــطــري  ــبــحــري  وال
ميراي وجيراسول األنغولي وأورينت 
اإلندونيسي  وميناس  ــوادوري  اإلكـ

والخام اإليراني.

ارتفاع أسعار خامات أوبك

مال وسياسة

أدهش التقدم الكبير الذي 
شهدته أسعار النفط 

خالل األسبوعين الماضيين 
رغم عدم التوافق في 
اجتماع الدوحة، التجار 

والمضاربين
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)Getty( متجر ذهب في سوق دبي
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ماجد الشيخ

عــشــيــة احــتــفــاالت عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي، 
اإلسرائيلية  الحافلة  كسرت عملية تفجير 
ــريــــل/  ــــن أبــ ــن مـ ــريـ ــعـــشـ ــــي الـ ــــي الـــــقـــــدس، فـ فـ
األمــنــي،  التنسيق  حــاجــز  الــجــاري،  نيسان 
في وقــٍت كــان يجري فيه التباهي بفعالية 
التنسيق فلسطينيًا، واإلشـــادة به من  ذاك 
أعــلــى املــســتــويــات األمــنــيــة إســرائــيــلــيــًا، مما 
واملحللني  املتابعني  بعض  رأي  فــي  يؤشر 
من الجانبني، إلى إمكانية بدء انطالق نوٍع 
من التحول النوعي في الهبة الفلسطينية 
األخيرة العصية على الكسر، على الرغم من 

مرور أكثر من ستة أشهر على انطالقها. 
ــارة  ــ ــــذه األجــــــــواء املـــلـــبـــدة، تــشــكــل إثـ  فــــي هـ
والجماعية،  البينية  الجانبية  الــخــالفــات 
 
ً
واحــدة الوطنية،  املسائل  حــول  املتمحورة 
مـــن الـــســـمـــات املـــضـــافـــة لــالنــقــســام الــفــئــوي 
ــــذي وصـــلـــت إلــيــه  والــفــصــائــلــي، والـــحـــال الـ
الوطنية وتــرّدي أحوالها، في ظل  القضية 
ــا يــمــكــن وصـــفـــه »الـــقـــتـــل املــتــعــمــد« لـــروح  مـ
املصالحة وجوهر الوحدة، بكل ما تحمله 
املـــســـألـــة أيـــضـــًا مـــن شــكــل آخــــر مـــن أشــكــال 

»القتل املتعمد« لروح الكفاح الوطني.
وفـــــي حــــني يــشــكــل طـــــرح مـــســـألـــة املــحــكــمــة 
الدستورية، في هذا الوقت تحديدًا، اتجاهًا 
نحو إثارة مزيد من القضايا الخالفية، من 
قبيل وقف املخصصات أو تأخيرها بحق 
بعض فصائل منظمة التحرير، عقابا لها 

سمير حمدي

شكل فوز حزب آفاق تونس في االنتخابات 
بثمانية   2014 سنة  التونسية  البرملانية 
مقاعد إنجازًا الفتًا بالنسبة لحزٍب حديث 
النشأة، وال يستند سياسيوه إلى خلفية 
نــضــالــيــة، زمـــن الــحــكــم االســـتـــبـــدادي، ولــم 
ُيــعــرف لهم حــضــور واضـــح على مستوى 

النشاط الشعبي أو تقديم البدائل.
وتأكد حضور هذا الحزب من خالل تحوله 
ــــى شـــريـــك فــعــلــي فــــي حـــكـــومـــة الــحــبــيــب  إلـ
الصيد، حيث نال ثالث وزارات، ربما بما 
التي  البرملانية  كتلته  يتالءم مع حجم  ال 
ال تتجاوز 10 مقاعد )بعد انضمام نائبني 

إليه لم يتم انتخابهم على قوائمه(. 
وال يــخــفــي الـــحـــزب تــوجــهــاتــه الــلــيــبــرالــيــة 
ــادي، وحــــرصــــه عــلــى  ــتــــصــ فــــي املــــجــــال االقــ
الدولية  االقتصادية  الجهات  مع  التعامل 
ــراره على  الــنــافــذة، وهــو مــا تجلى فــي إصـ
الــدولــي،  والــتــعــاون  االستثمار  وزارة  نيل 
غــيــر أن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا الــوزيــر 
املكلف )املنتمي لحزب آفاق تونس( أثارت 
جــمــلــة مـــن اإلشــــكــــاالت، ســــواء فـــي الــوســط 
ــتـــى فــي  الـــحـــكـــومـــي، أو فــــي الــــبــــرملــــان، وحـ
األوســـــاط الــشــعــبــيــة ومــنــهــا قــضــيــة العقد 
لهيكلة  الـــفـــرنـــســـي،  الزار  بــنــك  ــع  مـ ــرم  ــبـ املـ
املـــخـــطـــط الـــتـــنـــمـــوي املـــقـــبـــل، وقـــــد أثـــــارت 
وتعليقات  أفــعــال  وردود  ســيــاســيــًا  جـــداًل 
وصــــلــــت إلـــــــى حـــــد »االتـــــــهـــــــام بــــاملــــس مــن 
الوطنية  الهيئة  وكــانــت  تــونــس«.  ســيــادة 
رئيس  طــالــبــت  قــد  التونسيني  للمحامني 
بالبحث حول  الصيد،  الحبيب  الحكومة، 
إبرام وزير التنمية واالستثمار والتعاون 
الــــدولــــي، يــاســني إبـــراهـــيـــم، عــقــد دراســـــاٍت 
مع   2020/2016 التنمية  ــط 

ّ
مــخــط إلعــــداد 

بــنــك أعــمــال فــرنــســي، وبـــشـــروط تتناقض 
أعلن  كما  العمومية.  الّصفقات  أحكام  مع 
تعليق  للشغل  الــتــونــســي  الــعــام  االتـــحـــاد 
مشاركته في كل لجان املخطط التوجيهي 
املعطيات  مختلف  مــن  تمكينه  حــني  إلـــى 
ــو مــا  ــ ــائــــق املــتــصــلــة بـــاملـــســـألـــة. وهـ والــــوثــ
اضطر رئيس الحكومة إلى إلغاء االتفاق، 
إجــــراء مناقصة دولــيــة  تــقــّرر حينها  وقـــد 

سوسن جميل حسن

منتهى طريق  التاريخ،  في  الضاربة  حلب 
الـــحـــريـــر وعـــاصـــمـــة ســـوريـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــنــتــهــك وتـــســـفـــح دمــــــاء أبـــنـــائـــهـــا، وتــقــطــع 

ُ
ت

أركـــــان بنيانها  شـــرايـــني نــســغــهــا، وتـــدّمـــر 
التي  حلب  واملستقبل.  املــاضــي  بــني  املمتد 
عبر  لها  ومــمــا حيك  كبواتها،  مــن  نهضت 
التاريخ، أكثره الحديث، مرات عديدة، بأي 
وجٍه ستالقي العيد الذي تستحقه بجدارة، 
عــيــد الــعــمــال؟ هــل بــســؤال مضمر معجون 
بالحسرة واألســى: عيد بأية حــال عــدت يا 
ما 

َّ
ُكل املتنبي:  صرخة  ستستعيد  أم  عيد؟ 

ــصــُدنــا 
َ
ـــٌب ق

َ
ــلــنــا/ َحـــل

ُ
 ق

ُ
ـــَبـــت ِبــنــا الـــــَروض َرحَّ

؟
ُ

نت الَسبيل
َ
َوأ

تــحــولــت تــجــارتــهــا إلـــى الــبــحــر، عــنــدمــا تم 
افــتــتــاح قــنــاة الــســويــس عـــام 1869، وبـــدأت 
حلب بالتراجع بشكل بطيء، لكنها نهضت، 
لتعيد تــرمــيــم نــفــســهــا، وتــفــتــح لــهــا أبــوابــًا 
املستقبل. وعندما سلخت عن  أخــرى على 
مت إلى تركيا 

ُ
حلب أجزاؤها الشمالية، وض

عام 1920، باالتفاق بني أتاتورك وسلطات 
التجارة  حلب  خسرت  الفرنسي،  االنــتــداب 
مع مدن هذه األقاليم، خصوصًا املدن التي 
كانت تابعة لوالية حلب تاريخيًا، كعنتاب 
ومــرعــش وأضــنــة ومـــرســـني، فنهضت مــرة 
ــيـــة ســايــكــس  ــاقـ ــفـ اتـ أخــــــــرى. ومـــثـــلـــمـــا أدت 
ــل الــــعــــراق عــــن ســــوريــــة، إلـــى  بـــيـــكـــو، وفـــصـ
وكذا  اقتصادها،  في  كبير  وتــدهــور  كساد 
خــســرانــهــا الــســكــك الــحــديــديــة املــهــمــة الــتــي 
كانت تصلها باملوصل. لكن حلب تنهض، 
وشموخها.  بنشاطها  إاّل  تعيش  ال  ألنــهــا 
ــنــــدرون عــــن جــســد  ــكــ وجــــــاء ســـلـــخ لــــــواء اســ
سورية، لتفقد معه حلب إمكانية وصولها 
إلى البحر، عن طريق منفذها الرئيسي على 
البحر املتوسط، ونهضت حلب، ألنها قلب 
نــابــض بالحياة. وعــلــى الــرغــم مــن كــل هذه 
لــم تعطب روح حلب،  الــضــربــات املــوجــعــة، 
وبــقــيــت الــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة لــســوريــة، 
إلــى أن وصلت، في السنوات األخــيــرة، إلى 
وضعها الراهن، خالل ما كان يرنو إلى أن 
 بكل ما تحمل الكلمة من معنى 

ً
يكون ثورة

ــدة بــربــيــٍع، تحولت  فــي ســـوريـــة، ثـــورة واعــ
إلــــى شـــتـــاء قـــاصـــف وزلـــــــزال يـــصـــّدع أرض 
سورية. تضّررت حلب بشكل كبير إنسانيًا 
واقتصاديًا وعمرانيًا وتراثيًا بفعل القتال 
والقصف ونقل املعامل إلى تركيا، وتوقفت 
عجلة االقتصاد في املدينة، وتعّرض كثير 
من معاملها األثرية للدمار، مثل قلعة حلب 
وســـوق املــديــنــة وغــيــرهــا. واســتــبــدل طريق 
يدل على سوريالية الواقع، بعد انقسامها 
إلـــى حــلــب، غــربــيــة وشــرقــيــة، اســمــه طــريــق 

حلب/ حلب، استبدل بطريق الحرير.
 بـــهـــذا الــنــشــاط 

ٌ
ال يــمــكــن أن تـــكـــون مـــديـــنـــة

الصناعي والــتــجــاري الــعــريــق، مــن دون أن 

ياسر البنا

ــكـــي، بـــعـــد أن أكــمــلــت  ــبـ ــيـ شــــعــــرت أنــــــه سـ
تناسبك...عليك  ال  »الصحافة  نصيحتي: 

بالتحويل لتخصص آخر«.
ــــوت، تـــوحـــي بــإصــابــتــه  ــاب بـــنـــبـــرة صــ ــ أجــ
الصحافة...  أعــشــق  »لكني  شــديــد:  بتوتر 
أتــخــيــل نفسي  أن  يــمــكــن  مــمــكــن، ال  غــيــر 
إال صــحــفــيــا... أرجــــــــوك...إذا كـــان أسلوبي 
ضــعــيــفــًا، ســـأعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر نــفــســي، 

صدقني«.
ــة الـــتـــي كــتــب عــلــيــهــا مــقــالــه  رفـــعـــت الــــورقــ
»التجريبي«، وقلت: »لكنك على خصومة 
ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــة، عـــلـــى الـ ــغــ ــلــ ــع الــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
تخصصك في الصحافة املكتوبة تحديدا، 
أنت ال تعرف حتى قواعد اإلمالء... انظر... 
( الناسخ، أنت تضع له ألفا 

ّ
هذا حرف )إن

في آخره بدل الشدة، ليصبح )إنا(... ليس 
هـــذا فــحــســب، فــأســلــوبــك فــي الــكــتــابــة غير 
مــفــهــوم، الــصــحــفــي فـــي الــنــهــايــة سيعمل 

كاتبا، فكيف ستكتب؟«.
ــعـــال: »قــــلــــت لـــــك ســــأطــــور  ــفـ ــنـ ــنـــي مـ ــعـ ــاطـ قـ

نفسي..«.
ــد فـــــات يــا  ــه: »أخــــشــــى أن الــــوقــــت قــ ــتـ ــبـ أجـ
عزيزي، فماذا ستطور بالضبط؟ اإلمالء؟ 
النحو؟ األسلوب؟ أنا غير قادر على فهم 
شيء مما كتبت...لكن ال تقلق، فمعدلك في 
الثانوية العامة يؤكد أنك ذكي، وتستطيع 

أن تنجح في تخصص آخر«.
فاحتج  حديثي،  يعجبه  لــم  توقعت،  كما 
: »على العموم، 

ً
واقفا، وختم الحديث قائال

شكرًا على نصيحتك، لكني أخذت قراري 
منذ كنت طفال، ولن يستطيع أحد منعي 

من تحقيق حلمي«.
بعد مغادرته، لم أغضب من أسلوبه، بقدر 
بل أحسست  بالشفقة تجاهه،  ما شعرت 
بـــالـــذنـــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن يــقــيــنــي أنــــي لم 
أخطئ، فمن الواضح أني تسببت له بأذى 
بحقيقة  إيــاه  بمصارحتي  عميق،  نفسي 

قدراته في مجال الصحافة.
لقد شعرت بأني قتلت أحالمه التي طاملا 
داعبت خياله، بالولوج إلى بالط صاحبة 
الــــجــــاللــــة، واقــــتــــحــــام عــــالــــم »الــــشــــهــــرة«، 

واألضواء، وربما »الثروة«.
فتخصص »الصحافة«، يعد لهذا الشاب، 
ولكثيرين من نظرائه، من املجاالت املثيرة 
ــة، لــكــنــهــم، يــجــهــلــون طــبــيــعــتــه،  ــذابــ والــــجــ
ويعتقدون أنه ال يختلف عن تخصصاٍت 
كـــثـــيـــرة، كــالــطــب والـــهـــنـــدســـة واملـــحـــامـــاة، 
والـــتـــجـــارة، الـــتـــي بـــاإلمـــكـــان تــعــلــمــهــا في 

الجامعات.

عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة، وطـــرح »قــانــون 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي«، فــي طــيــات كــل هــذا 
الشرعية  إضــفــاء  تستهدف  محاولة  تكمن 
على قرارات سابقة )وربما الحقة(، ما كان 
ينبغي لــهــا أن تــصــدر بــعــيــدًا عــن الــقــانــون 
وااللتزام بمواد الدستور الذي نظم العالقة 
أطـــراف السلطة واملنظمة. عــالوة على  بــني 
ــام الـــســـيـــاســـي،  هـــــذا كـــلـــه، ال يـــعـــانـــي الـــنـــظـ
وبــوجــود املحكمة العليا، مــن وجــود فــراغ 
قانوني يستدعي ردم مثل هذا الفراغ، بقدر 
 
ً
ُيــــراد إنــشــاء املحكمة الــدســتــوريــة جهة مــا 
يراد لها أن تكون أكثر طواعية من املحكمة 
قـــرارات غير  الــتــي سبق أن رفــضــت  العليا، 
شــرعــيــة، مـــن قــبــيــل تــعــيــني رئــيــس محكمة 
الراهن  االنقسام  استمرار  في ظل  القضاء. 
والوطنية  السياسية  وتداعياته  وتبعاته، 
املــــريــــرة، وفــــي ظـــل الــــقــــرارات الـــفـــرديـــة غير 
املبررة، ينحو االتجاه إلى تشكيل املحكمة 
الدستورية بعيدًا عن املوجبات القانونية، 
وبدون توافق وطني عام، نحو تعزيز حال 
التشرذم واالنقسام السياسي والجغرافي، 
واملزيد من تفكيك جهود »املصالحة«، التي 
ــااًل مـــزريـــًا مـــن الــشــكــوك  مـــا زالــــت تــعــانــي حــ
والنيات غير السليمة أو الصحيحة، كونها 
والفئوية  الشخصية  املصالح  إلــى  تحتكم 
املصالح  إلـــى  ال  والــزبــائــنــيــة،  والفصائلية 

والتطلعات العليا للشعب الفلسطيني.    
ــى قـــــــــرار املـــجـــلـــس  ــلــ ــن عـــــــام عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــ مــ
التنسيق  بإيقاف  التحرير  ملنظمة  املركزي 

في  فليس  أيضا،  والــقــدس  الغربية  الضفة 
في  وال  اليميني،  وائتالفه  نتنياهو  نيات 
واملستقبلية  الحالية  العملية  مخططاتهم 
املـــنـــظـــورة، الــتــوصــل إلـــى ســــالٍم فـــي مقابل 
الــتــخــلــي عــن أرض، بــل اســتــمــرار االحــتــالل 
املواجهة  فما طبيعة  وهنالك؛  وهناك  هنا 

إزاء هذه املعضلة؟.
لــم تــعــد تملك من  الــواضــح أن السلطة  مــن 
األمــنــي؛  التنسيق  وقــف  إزاء  أمــرهــا شيئًا، 
األقــل كنوع من إسناد مهام مواجهة  على 
الكفاحية  االحتالل ورفدها، ودعم األعمال 
 لــلــعــمــلــيــات املــســلــحــة 

ً
ــال ــديــ »الـــشـــعـــبـــيـــة« بــ

أو الــهــبــات االنــتــفــاضــيــة، وتــنــظــيــم شـــؤون 
شعبها، فلم تجد أمامها سوى شجون هذا 
خالقة«  »فوضى  في  بها  تتالعب  الشعب، 

لــهــا ســـوى »وجـــع رأس« تشعب  لــم تجلب 
مخطط  وبشكل  عمدًا  وتفاقمها  الخالفات 
التحرير،  منظمة  مكونات  داخــل  لــه، حتى 
مــا وبشكل نسبي،  إلــى حــد  أنها  املفترض 

أكثر تماسكا وانسجاما في مواقفها.
الــتــي باتت  املــهــام  يــبــدو أن طبيعة  ولــكــن، 
تقع على عاتق أطراف السلطة ومكوناتها 
ومنظمة التحرير ومكوناتها هي األخرى، 
ــام،  ــ ــ بــــاتــــت تـــشـــهـــد تـــبـــاعـــدًا يـــتـــســـع مــــع األيـ
املنطقة  تشهده  مــا  تــحــوالت  مــع  انسجامًا 
واإلقــلــيــم واملــجــتــمــع الـــدولـــي، مــن تــغــيــراٍت، 
ــــرس بـــعـــد فــــي مــعــظــمــهــا عـــلـــى أي مــن  لــــم تـ
مآالتها النهائية، بفعل استمرار صراعات 
االستبداد وتواصلها بأشكاله السلطوية، 
وبفعل ما أنتجته »ثورات الربيع العربي« 
ــل لـــــقـــــوى الــــــــثــــــــورات املـــــضـــــادة  ــاســ ــنــ مــــــن تــ
والجهوية،  واملناطقية  األهلية  والــحــروب 
ــلـــى الــصــعــيــد  وتـــــقـــــارب الــــقــــوى املـــــؤثـــــرة عـ
الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي أو تــبــاعــدهــا، مــن دون 
ــود،  ــــرورة وجـ ــــود، أو اإللـــحـــاح عــلــى ضـ وجـ
الفلسطينية،  بالقضية  جـــدي  اهــتــمــام  أي 
فــي وقـــت يــــزداد االهــتــمــام الــدولــي بمسألة 
استمرار أنظمة االستبداد، مع عدم اعتبار 
إســرائــيــل نــظــامــا كــولــونــيــالــيــا اســتــبــداديــا، 
يضطهد شعبا آخر، ويحتل أراضي وطنه، 
ــاريــــخ تـــلـــك األرض  ــر تــ ــزويــ ويـــصـــر عـــلـــى تــ
آثاريًا، ليس استنادًا إلى علم اآلثار، وانما 
اســتــنــادًا إلـــى مــرويــات تــوراتــيــة أثــبــت علم 
عــدم وجــود  اإلسرائيلي منه،  اآلثـــار، حتى 

التاريخية.  فلسطني  في  لها  أية مصداقية 
السياسي  بقائها  فــي  السلطة  اعــتــمــاد  إن 
واملادي على »الخارج« سوف يبقى نقيصة 
النقائص فــي حقها، وحــق وجــودهــا الــذي 
حتى  لشعبها،  مدينًا  يــكــون  أن  لــه  ينبغي 
ال يــبــقــى االحــــتــــالل »إلــــــى األبـــــــد« يــتــمــســك 
أخــيــرًا، عن  بـــاألرض، مثلما عّبر نتنياهو، 
ــة« الـــجـــوالن وتــبــعــيــتــهــا إلســرائــيــل،  ــديــ »أبــ
وألن الــجــوالن وهــويــتــه الــعــربــيــة الــســوريــة 
ليست محل شك، فكذلك ستبقى فلسطني، 
بكل نواحيها، فوق األرض وتحتها، تحمل 
وال  فيها  مــراء  ال   ،

ً
فلسطينية  

ً
عربية  

ً
هوية

ــّدل من  شــك، مهما فعل االحــتــالل وغــّيــر وبـ
أسماء املدن والبلدات والقرى واملواقع. 

حساباتها،  السلطة  تعيد  أن  واألهـــم  املهم 
بالعودة إلى أحضان شعبها، تستمد منه 
شــرعــيــتــهــا الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة، بــدل 
االعتماد على »الخارج«، وعلى االتفاقيات 
مع العدو، لتأمني تلك الشرعية املهددة في 
كــل لــحــظــة، بـــاالبـــتـــزاز، عــلــى تــعــدد أشــكــالــه 
وأنـــواعـــه. وبـــذا، تــكــون السلطة قــد خسرت 
الجرس، ملتابعة ما تقتضيه  رهــان تعليق 
التحّرر  مــهــام  قــيــادة  مــن  الوطنية  القضية 
الــوطــنــي، ال تــصــريــف أعــمــالــهــا فــقــط. وهــذا 
يــتــطــلــب مـــمـــارســـة جــــذريــــة مــخــتــلــفــة عــمــا 
حتى  مــعــه،  ونتعايش  ونعيشه،  عايشناه 
اللحظة، من أساليب باتت أكثر التواًء مما 

سبق.
)كاتب فلسطيني(

لطلب عروض، وفق التراتيب الجاري بها 
العمل، ووفق كراس شروط محددة. وشاع 
حينها أن الوزير يتصّرف خارج التوافق 
الحكومي. غير أن املواقف األخيرة للحزب 
جعلته في موقع متوتر مع باقي شركائه 
في السلطة، وخصوصًا بعد رفض كتلته 
الــبــرملــانــيــة الــتــصــويــت لــلــقــانــون املــتــعــلــق 
بالبنك املـــركـــزي، وهـــو مــا أثـــار تــجــاذبــات 
الحكومي، حيث بدا  الــفــريــق  حـــادة داخـــل 
غــيــر مــتــجــانــٍس فـــي تــوجــهــاتــه ومــواقــفــه، 
خـــــصـــــوصـــــًا بـــــعـــــد تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــعـــض 
مــســؤولــي حــزب آفـــاق تــونــس عــن ضــرورة 
تــوازى  ما  الحالية، وهــو  الحكومة  تغيير 
مع سعي كتلة آفاق تونس البرملانية إلى 
تشكيل ما سمته »كتلة جمهورية«، تضم 
مجموع القوى البرملانية، وتستثني حركة 
النهضة. وعلى الرغم من تراجعاٍت الحقة 
عن هذا املوقف، فقد دق هذا املوقف إسفينًا 
بــني قــوى االئــتــالف الــحــكــومــي، خصوصًا 
في ظل التحالف االستراتيجي بني حركة 
النهضة وحزب نداء تونس، وهو ما أثار 
التشكيلة  إعــادة ترتيب  العلن قضية  إلــى 
الرباعية للحكومة، بما يعني التخلي عن 
حضور حزب آفاق تونس فيها. وفي هذا 
القيادي  يعلن  أن  غريبًا  يكن  لــم  الــســيــاق، 
في حركة النهضة، لطفي زيتون، في لقاء 
أجرته معه وكالة األنباء األملانية أن هنالك 
التحالف  استمرار  إمكانية  حــول  شكوكًا 
الرباعي الحاكم في تونس. وأرجع زيتون 
ذلك إلى حالة التململ والنزاعات الداخلية 
التي تعيشها بعض األحزاب املشاركة في 
الحكومة التونسية التي يرأسها الحبيب 
الصيد، إال أنه أضــاف أن القاعدة الصلبة 
لــلــتــحــالــف بــني حــزبــي حــركــة نــــداء تونس 
والــنــهــضــة قــــــادرة عــلــى االســـتـــمـــرار وفــق 
تصريحاته. ومن املعروف أن لطفي زيتون 
هو أحد املستشارين السياسيني املقربني 
من زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، 
إعـــادة تشكيل  إمكانية  أن  مــا يعني  وهــو 
االئتالف الحكومي أصبح واردًا بحثًا عن 
التجانس والتخلص من »الحليف املزعج« 
الــذي بدأ يغرد خــارج سرب التحالف بني 

الحزبني الكبيرين.

تضم العدد األكبر من العمال والصنايعية 
ــذا، كــانــت  ــ والــحــرفــيــني واملــنــتــجــني. ومــــع هـ
تعرف كيف توائم بني شرايينها ونبضها 
وبني وصاية قوانني وأنظمٍة تعيق االزدهار 
والـــتـــطـــور، فـــي ظـــل حــكــم شــمــولــي قــمــعــي، 
يتبّوأ  أركانه. نظام  أهم  الفساد من  يعتبر 
واملجتمع،  للدولة  قائد  حــزب  فيه  السلطة 
طرح شعارًا خالبًا: اليد املنتجة هي العليا 
في دولة البعث. ما أستطيع توثيقه بأمانٍة 
وجــســارٍة هــو أن الــشــعــار رفــع قبل الحركة 
الــلــه  بــهــا   

ّ
مـــن الــتــي  املــجــيــدة  التصحيحية 

عــلــى الــشــعــب الـــســـوري عــــام 1970، وهـــرع 
رأسماليو سورية بمباركة من معظم رجال 
دينها إلى التهليل لها، فقد كانت في بيتنا 
1968، منفضة سجائر تخلبني  الــعــام  فــي 
بلونها البنفسجي الالمع، وأنا الطفلة التي 
لم تكن تجرؤ على السؤال، لتفهم ما معنى 
هذه العبارة املكتوبة بخط ذهبي زخرفي: 
البعث،  دولـــة  فــي  العليا  هــي  املنتجة  الــيــد 
ومــقــابــلــهــا عـــبـــارة: دهـــانـــات أمــيــة. منفضة 
الـــدعـــايـــة والــتــســويــق  ــــدى أدوات  كـــانـــت إحـ
اليوم  تــتــعــّرض  املنتجة  الــيــد  هــذه  حينها. 
إلـــــى الــتــفــتــيــت، تـــحـــت قــبــضــة أيـــــــاٍد عــلــيــا، 
تلعب فيما بينها لعبة كسر العظم، كل يد 
تعمل لصالح قوة أكبر، فــاألرض مقسومة 
ومــشــرومــة، والــســمــاء محتلة مــن طــائــراٍت 
مــقــاتــلــة، وأهـــل حــلــب يـــفـــّرون مــن مـــوت إلــى 
مـــوت. بــاكــرًا فــي عــمــر الـــحـــراك الـــســـوري فــّر 
سكان حلب من املوت، إلى تركيا، ومنها من 
قارعوا املوت تهريبًا في البحار، خلف حلم 
الوصول إلى أوروبــا الوادعة. دمرت البنى 
دمــرت صناعتها، على  فــي حلب،  التحتية 
الرغم من أنها كانت تعاند نتائج املعاهدة 
الحرة في التجارة التي أبرمها النظام مع 
تركيا، قبل الحراك بعدة سنوات، والتي لم 
تكن نتائجها صحية على مستثمري حلب 
السورية  ــواق  األسـ أغــرقــت  فقد  وصناعها، 
بــالــبــضــائــع الــتــركــيــة الـــتـــي كــــان لــديــنــا ما 
فحلب  أفــضــل،  بــجــودٍة  محليًا  منها  ينتج 
األســاســي في  التصنيع  وحدها هي مركز 
سورية، باحتوائها على أكثر من 50% من 
العمالة الصناعية، وأكثر من نصف حصة 

التصدير السوري.
ــيـــوم،   عـــيـــد الـــعـــمـــال عـــلـــى ســــوريــــة، الـ

ّ
ــل يـــطـ

أكــثــر مــن خمس ســنــوات على الحرب  بعد 
أتعس  فــي  فــي ســوريــة  والعمالة  الطاحنة، 
االقتصادية،  الحالة  هي  مثلما  أوضاعها، 
تسيطر  ومنتهكة،  مقّسمة  الــيــوم  فسورية 
ــــوات تــتــداخــل ويــخــتــرق بعضها  عــلــيــهــا قـ
ــيـــرة، ومــــعــــروف أن  ــثـ ــان كـ ــيــ بــعــضــًا فــــي أحــ
فــي سورية  الرئيسة  االقــتــصــاديــة  املــواســم 
مــن قــمــح وقــطــن ونــفــط هــي تــحــت سيطرة 
تــنــظــيــم داعـــــش مـــن جـــهـــة، وتـــحـــت ســيــطــرة 
القوات الكردية ذات اإلدارة الذاتية الحالية 
مـــن جــهــة أخــــــرى. ومــــع ذلـــــك، ســــوف تــقــوم 

ومما يساهم في زيادة الرغبة في امتهان 
الــصــحــافــة، فــي عــصــرنــا الــحــالــي، التطور 
الكبير الذي طرأ عليها، وانتشار وسائل 

اإلعالم »التقليدية«، والحديثة.
ويبدو أن جامعات ومعاهد كثيرة أدركت 
هذا األمر، فسارعت إلى اقتناص الفرصة، 
عــبــر افــتــتــاح أقـــســـام لــتــدريــس الــصــحــافــة 
بــشــكــل »تـــجـــاري« بــحــت، مــن دون وجــود 
بل تعمل بعضها  »قــبــول«،  اختبارات  أي 
الشباب  جهل  مستغلني  تضليلهم،  على 
يعتمد  تــخــصــص  الــصــحــافــة  أن  بحقيقة 
عــلــى املــوهــبــة، وهـــو شــبــيــه بتخصصات 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، كــالــرســم والــنــحــت، أو 
ربـــمـــا مــوهــبــة الــغــنــاء والــتــمــثــيــل، ولــيــس 
اكتساب مهاراتها عبر  الجميع  في وسع 

التعليم فقط.
أن كثيرين من  ذلـــك، مــن  أدل على  ولــيــس 
لــم يــدرســوا  الــنــاجــحــني  كــبــار الصحفيني 
الـــصـــحـــافـــة فــــي الــــجــــامــــعــــات، بــــل هــــم مــن 
خريجي تخصصات أخــرى، ال عالقة لها 

باإلعالم، كالطب والتجارة.
جيوش  تخريج  املحصلة،  فــي  والنتيجة 
مــــن حـــامـــلـــي الــــشــــهــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة فــي 
تــخــصــص الــصــحــافــة واإلعـــــــالم، مـــن غير 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى كـــتـــابـــة »خــــبــــر« بــســيــط، 
عــلــى شــاكــلــة أخــبــار »الــعــالقــات الــعــامــة«، 
الشباب  مــن  أجــيــال  بمستقبل  واملــغــامــرة 
في دراسة تخصٍص ال يستطيعون العمل 
تــخــريــج صحفيني  أو  مــجــالــه مطلقا،  فــي 
بها  ويــهــوون  للمهنة،  يسيئون  ضعفاء، 

في قاع سحيق.
أجــــزم أن بــعــض األشـــخـــاص الـــذيـــن ألــقــى 
بــهــم حــظــهــم الــعــاثــر فــي هـــذا التخصص، 
ــبـــة«؛ كــانــوا  ولــــم يــنــجــحــوا لــغــيــاب »املـــوهـ
قـــادريـــن عــلــى الــتــفــوق والــتــمــيــز فــي أعتى 
التخصصات الدقيقة، كالطب أو الهندسة 
أو الفيزياء النووية، لو كانوا قد أحسنوا 

االختيار.
فــي تصوري،  يبدأ عــالج هــذه اإلشكالية، 
من خالل توعية طلبة املدارس، واألهالي، 
التورط  بخصائص مهنة الصحافة، قبل 
فــي دراســتــهــا، مــع الــتــأكــيــد، هــنــا، عــلــى أن 
املوهبة أيضا ال تكفي، فالصحافة تحتاج 
إلـــى ثــقــافــة واســـعـــة، وحـــب لـــالطـــالع، جلد 
وهـــمـــة عـــالـــيـــة، فــالــصــحــافــة هـــي فـــي أحــد 

تعريفاتها: »مهنة البحث عن املتاعب«.
على الهامش: »إذا رأيتم صحفيا ضعيفا، 
أرجـــــوكـــــم: ال تـــســـخـــروا مـــنـــه، فـــقـــد يــكــون 
ضــحــيــة الــجــهــل، ومـــؤســـســـات أكــاديــمــيــة، 

تمتهن املتاجرة بمستقبل األجيال«.
)كاتب فلسطيني(

لعدم  الطبيعي  الفعل  رد  األمني، نوعًا من 
الـــتـــزام الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــاالتــفــاقــيــات 
املوقعة، والــذي حمل معه ضــرورة التحلل 
مـــن اتـــفـــاقـــيـــاٍت بـــاتـــت عــبــئــا عــلــى الــجــانــب 
الــرغــم مــن ذلــك، مــا زال  الفلسطيني. وعلى 
التنسيق األمني يشتغل ملصلحة االحتالل. 
اإلسرائيلية عن  اإلذاعــــة  نقلت  ــام،  أيـ وقــبــل 
مصدر فلسطيني وصفته بـ »املطلع« قوله 
إن الــســلــطــة هـــــّددت )وهـــــذا لــيــس الــتــهــديــد 
األمــنــي  التنسيق  بــوقــف  األخــيــر(  أو  األول 
جــزئــيــًا، احــتــجــاجــا عــلــى مــواصــلــة اقــتــحــام 
)أ(  املصنفة  املــنــاطــق  اإلســرائــيــلــي  الجيش 
ــلــــو. وعـــلـــى الـــرغـــم من  بــحــســب اتـــفـــاق أوســ
ــم األمــــطــــار الـــعـــديـــدة من  ــرت مـــواسـ ذلـــــك، مــ
دون أن تمطر، فاملسألة ليست مسألة قرار، 
املشكلة كما باتت أكثر من واضحة، مشكلة 
تــطــبــيــق مــثــل هـــذا الـــقـــرار، أو وجــــود نــيــات 
تصريحات  تــســاعــد  ولـــم  لتطبيقه.  عملية 
مستوياتها،  كــل  فــي  الفلسطيني،  الجانب 
على تنفيذ مثل هــذا الــقــرار، بقدر مــا أريــد 
ويــــراد لــه أن يــتــواصــل فــي الــواقــع العملي، 
ملصلحة  حتى  للسلطة،  دوٍر  على  حفاظا 
األمـــن اإلســرائــيــلــي، بشكل مــبــاشــر أو غير 
نياٍت واضحٍة  أي  مباشر، من دون وجــود 
ــانـــب  ــجـ الـ لـــــــدى  لـــلـــمـــقـــايـــضـــة  ــة  أو غــــامــــضــ
اإلسرائيلي الذي يريد لنفسه كل شيء، وال 
يريد للفلسطينيني أي شيء. وتصريحات 
الــجــوالن و»أبــديــة«  نتنياهو بشأن منطقة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا يـــمـــكـــن ســـحـــبـــهـــا عــلــى 

شــكــلــت مــحــاولــة »آفـــــاق تـــونـــس« الضغط 
عــلــى حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد، والـــدعـــوة 
إلى إعادة تشكيل املشهد السياسي، بناء 
جــديــدة، محاولة  تــوازنــات سياسية  على 
ــــدرك طــبــيــعــة املــرحــلــة،  غــيــر نــاجــحــة، لـــم تـ
ومــا نتج عنها من حلف وثيق بني »نــداء 
تــونــس« وحــركــة الــنــهــضــة، والــرغــبــة التي 
تحدوهما نحو خوض املراحل السياسية 
التجانس  املقبلة، بشكل موحد، وفــي ظل 
الــــتــــام بــــني مــــواقــــف الـــغـــنـــوشـــي والـــبـــاجـــي 
القرار  أبرز صانعي  السبسي، وهما  قائد 
الحالية،  املــرحــلــة  فــي  الــرســمــي  السياسي 
وهـــو مـــا يــطــرح جــمــلــة مـــن األســئــلــة حــول 
آفــاق  لــحــزب  السياسية  املــمــارســة  طبيعة 
تــونــس، وهـــل أســـاء تــقــديــر الــعــوامــل التي 
الــوقــت نفسه، عجزه  تحكم املــرحــلــة، وفــي 
عن فهم طبيعة التوازنات واألحجام التي 
أفرزتها االنتخابات املاضية، وما أحدثته 

من تحالفات.
ــــالف  ــتـ ــ ــن مـــصـــيـــر االئـ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغـــــض الــ ــ وبـ
ــا ســـيـــطـــرأ عــلــى  ــ الــــحــــكــــومــــي، وطـــبـــيـــعـــة مـ
بنيته مــن الــتــحــوالت الــتــي لــن تــكــون، في 
القوى  أن  بمعنى  مصيرية،  األحــــوال،  كــل 
الــتــي تحكم،  الــكــبــرى نفسها ســتــظــل هــي 
تــونــس سيكون  ــاق  آفـ أن مصير حـــزب  إال 
عــلــى املـــحـــك، خــصــوصــًا عـــن مــــدى قــدرتــه 
على استيعاب ما سيلحقه من ضــرر، في 

صورة إبعاده عن السلطة.
)كاتب تونسي(

ــاالت الــــعــــامــــة، فــــي هـــــذه املــنــاســبــة  ــفــ ــتــ االحــ
الـــوطـــنـــيـــة، وســـــوف يـــقـــول الــخــطــبــاء فيها 
التطور  مــن  مزيد  إلــى تحقيق  نتطلع  إننا 
إلــى الحاضر واملستقبل  والــتــقــدم، وصـــواًل 
ــيــــر شــعــبــنــا،  ــنـــا وجــــمــــاهــ ــالـ األفـــــضـــــل لـــعـــمـ
وســيــقــولــون أيــضــًا: »االحــتــفــال بــهــذا العيد 
يــتــزامــن مــع ظـــروف بــالــغــة الــدقــة، يعيشها 
بلدنا تستهدف النيل من وحدته الوطنية، 
ونــهــجــه الــوطــنــي والـــقـــومـــي، عــبــر مــؤامــرة 
دنيئة إجرامية، تقودها الدوائر األميركية 
والــصــهــيــونــيــة والـــغـــربـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
ــة، مــدعــمــة  ــيـ ــربـ أطـــــــراف وقــــــوى إقــلــيــمــيــة عـ

بقنوات إعالمية«. 
لــــكــــن، حــــتــــى لـــــو أن الــــشــــعــــب ســــئــــم وكـــفـــر 
بــالــشــعــارات عــلــى مــــدى الــعــقــود املــاضــيــة، 
 عــلــى مــا هــو أكبر 

ّ
فـــإن الـــواقـــع الـــراهـــن يـــدل

من مؤامرٍة واحــدة. يظهر الواقع أن العالم 
مـــجـــتـــمـــعـــًا يـــســـاهـــم فـــــي مـــــأســـــاة شــعــبــنــا، 
وحــلــب الــيــوم بـــؤرة الـــصـــراع، عــلــى أرضــهــا 
الحصص،  لتوزيع  الشرسة  املــعــارك  تــدور 
كــل طـــرٍف يــريــد ضــمــان مصالحه، وال أحد 
يــهــتــم بــمــا يــجــري، ومـــا هــي الــجــرائــم التي 
ــــداع والــصــنــاعــات  ان اإلبـ

ّ
ــز تــرتــكــب. حــلــب خــ

ــة، تــــتــــعــــّرض لـــجـــرائـــم  ــثــ ــمـــة والــــحــــديــ ــقـــديـ الـ
تــاريــخــيــة غــيــر مــســبــوقــة، تــتــعــّرض لطمس 
هويتها، تتعّرض إلى القضاء على حرفها 
ومــصــانــعــهــا ومــعــامــلــهــا، تــتــعــّرض لسرقة 
دورها الريادي، تتعّرض إلى إرغامها على 
بها،  أمرائه  وتحكم  الحرب،  اقتصاد  قبول 
ــثــــروات بفحش  أولـــئـــك الـــذيـــن يــجــمــعــون الــ

يفوق التصور. 
لــكــن، لــحــلــب مــع هـــذا ســّرهــا الــحــي، لغزها 
ــه فـــي ضمير  وشـــيـــفـــرة ديــمــومــتــهــا، تـــودعـ
أبــنــائــهــا املـــوزعـــني فــي بــقــاع الــدنــيــا، أينما 
ــــب الــحــلــبــي يــحــمــل مـــعـــه نـــهـــج الــحــيــاة  ذهـ
ــذي ال  ــ الــحــلــبــيــة، روح املــــواطــــن الــحــلــبــي الـ
يعرف لليأس مكانًا، الحلبي يؤمن بوطنه، 
الـــحـــيـــاة يضمنه  اســـتـــمـــراريـــة  أن  ويـــعـــرف 
اإليمان بالعمل والوطن والحياة، وإيمانه 
خالل  املتشكلة  الحضارية  بالهوية  أيضًا 
الزمن. ها هي أجواء باريس تعطي، مثااًل، 
عــلــى ذلـــك، تــعــطــرهــا رائــحــة صــابــون الــغــار 
معهم سّر  الحلبيون  نقل  أن  بعد  الحلبي، 
صــنــاعــتــهــم وســـحـــرهـــا، عــلــى أمــــل الــرجــوع 
التي يتعتق فيها عطر  إلــى املصابن  يومًا 
الصابون املصنوع من الغار وزيت الزيتون 

الحلبي وعرق بشري نبيل.
من حق حلب الجريحة اليوم على السوريني 
من  بوطنهم،  وحبًا  رحمة  أكثر  يكونوا  أن 
بوصلة  يتبعوا  أن  الــســوريــني  عــلــى  حقها 
ســوريــتــهــم، ويــقــابــلــوا بعضهم مــتــحــّرريــن 
من أي تبعية ووالء، ليجلسوا ويتحاوروا 
سورية،  جــروح  تضميد  على  بينهم  فيما 
ــقـــوى إقــلــيــمــيــة،  لـ ال أن يـــكـــونـــوا مــرتــهــنــني 
تدفع بهم إلى أن يتفاوضوا على مستقبل 
ملصالحها.  ضمانًا  لها  يحلو  كما  بلدهم، 
لو يعرف كل سوري أن: »حلب قصدنا وهي 

السبيل. وهي رئة سورية األساسية«. 
)كاتبة سورية(

خسرت السلطة الفلسطينية رهان تعليق  الجرس

»آفاق تونس« واالئتالف الحكومي

»حلٌب قصدنا ..«

دموع صاحبة الجاللة

يشكل طرح مسألة 
المحكمة الدستورية 

اتجاهًا نحو إثارة مزيد 
من القضايا الخالفية

إمكانية إيجاد 
الحزب تحالفات 

جديدة ستصبح أمرًا 
أكثر عسرًا

من حق حلب 
الجريحة اليوم على 
السوريين أن يكونوا 
أكثر رحمة بوطنهم

آراء

حسام كنفاني

منذ انطالق الثورة السورية في 2011، وخروج املتظاهرين في مناطق متفرقة 
أن خروجها  اعتبار  العني على حلب، على  الــســوريــة، كانت  والــبــلــدات  املــدن  مــن 
العصيان  املدينة  إعــالن  مجرد  وأن  الوليدة،  الــثــورة  عمر  في  مفصليًا  سيكون 
 في ترجيح كفة األصوات املنادية بإسقاط 

ً
على النظام في دمشق سيكون كفيال

النظام. مرت األيام وخرجت حلب بمدينتها وريفها لتنضم إلى املطالبني بإسقاط 
النظام. ومع التحّول إلى الثورة املسلحة، شهدت املحافظة معارك طاحنة، أدت في 
النهاية إلى فقدان النظام السيطرة التامة على الريف وخسارته نصف الشهباء.

حلب منذ البداية كانت أساسًا في استمرارية الثورة، فلوال سيطرة املعارضة على 
الريف ما كان لطرق اإلمداد أن تفتح وال كان باإلمكان حماية مجموعات كبيرة 
أن يطلق عليها  إلى مناطق، يمكن  النظام  الذين هربوا من بطش  الالجئني،  من 
اسم آمنة نسبيًا. الجئون ونازحون شكلوا مع الوقت خزانًا بشريًا للمعارضة 
املناطق  ومقاتليها، قبل ظهور »داعــش« وأشباهه في تلك املنطقة، وغيرها من 

التي عرفت أيضًا طريقها للخروج من قبضة النظام في دمشق.
بالتأكيد  لكنها  ذلــك،  الثمن. قد ال تكون وحدها في  أن حلب تدفع  الــيــوم، يبدو 
إال  تحمل  ال  متعددة،  وبأشكال  يومية،  مجازر  واألفــظــع.  األكبر  العبء  تتحمل 
مالمح انتقام من املدينة وريفها. مشاهد الدمار والجثث في مناطق متفرقة تأتي 
على  واحترامها،  الهدنة  عن  بالحديث  يتشدق  الــذي  العالم  ومسمع  مــرأى  على 
اعتبار أن النظام، ومن خلفه روسيا واملليشيات املتحالفة معهما، كانا حريصني 
منذ البداية على الهدنة، ولم يستغلوها، بالتواطؤ مع الغرب أو من دونه، لنيل مزيد 
من املكاسب ووضعها على طاولة التفاوض. هم حققوا ذلك في أكثر من منطقة، 

لكن بقيت حلب عصية، ومن دونها ال معنى للحسم.
حلب كانت وال تزال رمانة امليزان في مسار الثورة السورية ومصيرها. املصير 
الــغــرب إلــى الــوصــول إليه بــأي وسيلة ممكنة، حتى لــو كانت على  الــذي يسعى 
حساب سيالن املزيد من الدماء على األرض السورية. على هذا األســاس يأتي 
التي تشجع وال تشجب ما  واإلدانـــات  القائمة حاليًا،  املجازر  الطرف عن  غض 
فــي مسار سياسي عقيم  املضي  ــرار على  اإلصـ مــع  األرض،  هــو حاصل على 
يبقي النظام على حاله، بل ويمنحه املزيد من الحصانة، ويؤمن له، بالحد األدنى، 
الخروج اآلمن، هذا في حال قبل النظام بذلك. أما إذا لم يقبل، فال بأس في بقائه 
على حاله، فال أحد اآلن في وارد الضغط على حلفاء دمشق، بل املهم إرضاؤهم.

مثل هذه النظرة الغربية إلى وضع النظام هي نفسها النظرة إلى الهدن املتالحقة 
على األرض، والتي من الواضح أنها تطبق من طرف واحد. حلب على موعد مع 
واحــدة من مثل هذه الهدن، التي ترافقت مع قصف جديد ألحد املستوصفات، 
وهو ما يعطي االنطباع بما سيكون عليه الوضع على األرض، في مقابل التهليل 
العيون  فــي  للرماد  ذرًا  إال  وليست  فعليًا،  مــوجــودة  غير  هــدنــة  بإنجاز  الــدولــي 
والتقليل من اإلحساس بالذنب أمام بعض الرأي العام الذي ال يزال يطالب بوقف 

املذبحة.
إعالن الهدن اليوم هو ستار للتغطية على ما تشهده املحافظة، ولتأمني املزيد من 
القدرة على غض الطرف عن مأساة آالف من البشر القابعني تحت رحمة براميل 
 
ً
النظام وغارات امليغ الروسية وتشبيح املليشيات املوالية. ستار لن يحجب طويال

 وبحق السوريني بشكل عام. وبالتأكيد 
ً
جريمة الحرب املرتكبة بحق املدينة أوال

لن يقف التاريخ صامتًا عن املشاركني الفعليني في الجريمة، بل ستشمل كل مع 
ساهم وغطى وصمت عن هول ما يحدث، وسيحدث.

بدايتها،  للثورة منذ  اختصار  هــي  مــن مجرد مدينة،  أكثر  أن حلب  املــؤكــد  مــن 
واليوم محاوالت إنهائها خدمة ملصالح وعالقات دولية، على حساب دماء مئات 

آالف السوريني.

عبد الحكيم حيدر

1 – صبح على مصر بجنيه.
اللهم إني ال أريد فتح الباب على الشخر والنخر، من جماهير يتم توجيهها تليفونًيا 
للرد في الحال على محمد مرسي، أو حتى جماهير تتطّوع من نفسها. ولكن، لو 
والسينمائي  املسرحي  اإلنتاج  شركات  لحّرضوا  اإلعــالمــي،  مرسي  جهاز  قالها 
لعمل مسلسل ببطولة محمد سعد عنوانه )صبح صبح يا عم الحاج( في خالل 

شهر.
2 - لو حّول وزير ثقافة مرسي قصر ثقافٍة لعمل ورشة لتصنيع الفسيخ.

الحقوق ألصحابها.. في إشـــارٍة منه  أرد  أمــي علمتني أن  لو قــال مرسي إن   – 3
لتسليم حاليب وشالتني.

4 – لو أمر مرسي أجهزته األمنية باملرور على مقهى غزال في وسط البلد واعتقال 
سبعة.

5 – لو في أيام مرسي تم الحكم على الجوهرة املكنونة والدرة املصونة، الشاعرة 
فاطمة ناعوت، بثالثة أيام سجن تقضيها ما بني فنادق شرم الشيخ، مثال.

6 – غلق أبواب مقهى زهرة البستان بالشمع األحمر. 
وتخّيل فقط رد فعل مناضل يعشق الشيشة، مثل املخرج مجدي محمد علي، وهو 

من عشاق املقهى وصاحب فيلم )خلطة فوزية(.
7 – حبس الروائي أحمد ناجي ثالث سنوات.

 
ً
لترك كل محرري )أخبار األدب( أماكنهم في صالة التحرير، ولبسوا السواد حْوال

الــرزق، أو ذهبوا كالجئني إلى سويسرا،  وأّجــروا محال لعصير القصب لتسهيل 
ويقدسون  بالنواجذ،  مكاتبهم  على  ــوا 

ّ
وعــض جــدا(  )عــادي  مكاتبهم  في  أنهم  إال 

النظام جدا، ويسعون ما بني صالة التحرير ومكتبة القاهرة وهيئة الكتاب إلى باقي 
مناصبهم، وكأن شيئا لم يكن.

8 – هدم مبنى التاون هاوس
وقّرب إن كنت شاطرًا من عتبة الحداثة وما بعدها.

اب باب االتحاد بالجنزير.
ّ
9 – غلق رئيس اتحاد الكت

الدكتور عالء عبد  الطبول، وكــأن  الثقافة في بنها مع مهرجان  والغريب أن وزيــر 
الهادي أغلق فقط )شادر بطيخ(.

10 – جاءني في الحلم كهدية سيف أحمر مكتوب عليه ال إله إال الله محمد رسول 
الله.

11 – محّدش يسمع غير مني أنا بس. بس. 
)وكرر كلمة بس مرتني للتأكيد(.

12 – أن يعنّي مرسي زوجة ابنه في النيابة اإلدارية.
ابــن مرسي، مجرد تقدم، لوظيفٍة في  ر وائــل اإلبــراشــي يــوم تقدم 

ّ
وعليك أن تتذك

املطار.
13 – أن يمشي مرسي على سجادة حمراء

وهنا سأترك األمر لباسم يوسف مساء مع سواطير وشواكيش وحماالت إبراهيم 
عيسى وخروف هاني رمزي.

14 – وصول الدوالر األميركي إلى 12 لحلوحًا مصرّيًا.
وهنا، لن أحيل الرئيس محمد مرسي، إال للسيد عمرو أديب فقط، كي يرقص له 
على باب االتحادية معلنًا خراب مصر، وأما لو اشتركت معه في )الوصلة( السيدة 
املصونة مليس الحديدي، فسوف يدخل الحديث إلى منحى آخر أشد سخونة، مثل:

)اللي مش أد الشيلة يسيبها يا سيد مرسي(
والغريب والعادي جدا، أنها سكتت، وكأن الجنيه في عهد مرسي كان ابن أختها، 
أما الجنيه املصري في عهد السيسي فهو ابن ضّرتها، وبالطبع الدوالر هو حبيبها 

في كل وقت، حتى وإن خربت مصر أو مالطة.

بيار عقيقي

هكذا،  نمساوي.  الــرعــب  اسكندنافي.  القلق  فرنسي.  الضجيج  أملانية.  الواجهة 
ل الواجهة اليمينية الساكنة في 

ّ
مث

ُ
ُيمكن تلخيص مسار اليمني األوروبي. أملانيا ت

الالوعي اإلنساني، لناحية األلم الذي سّببته النازية، باستيالدها الحرب العاملية 
ـ ثقافي،  ـ اجتماعي  ـ سياسي  ـ 1945(. فرنسا ضجيج إعالمي  الثانية )1939 
أما  العاملي.  اإلعــالم   موقعًا مركزيًا في 

ّ
الوطنية«، ويحتل »الجبهة  ليمنٍي محوره 

وفنلندا  والــدنــمــارك خصوصًا،  والــســويــد،  )الــنــرويــج،  اسكندنافيا  إلــى  بالنسبة 
عّد نسخة نموذجية عن »مثالية« إنسانوية، بدأت تنهار على وقع 

ُ
(، فت

ّ
بدرجة أقل

الزحف اليميني. هكذا كانت لوحة القارة األوروبية، حتى فجر األحد، 24 أبريل/
نيسان. لوحة ُيمكن تغييرها بحكم ترّسبات العقد االجتماعي، الذي نشأ في تلك 
الــدول، في مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية، ونما بقوٍة في ستينيات القرن 
املاضي، سامحًا لنظم يسارية، مبنيٍة على االشتراكية وروحية العدالة االجتماعية، 
ال الشيوعية، بالتغلغل في البيئة االجتماعية األوروبية. تلك الترّسبات ُيمكن أن 
تؤجل انفجار اليمني »الحتمي« وصعوده الفاقع على وقع مسألة اللجوء إلى القارة 

األوروبية.
النمسا، جارة  يأتي سوى من  لليمني، ال  املجّرد  الوجه  أو  الحقيقي،  الرعب  لكن 
أملانيا، واملتماهية معها في دولٍة واحدة، أيام وحدة »األنشلوس« )1938ـ 1945(، 
بحكم »نمساوية« الزعيم النازي، أدولف هتلر. من فيينا بدأ »الفوهرر«، قبل أن 
ينطلق إلى أملانيا والبقية معروفة. بعد أكثر من 71 عامًا على نهاية هتلر في حفرة 
في العاصمة األملانية برلني، يعود مرشح حزب الحرية اليميني املتطرف، نوربرت 
تاريخي«،  انتصار  »نصف  هوفر  حقق  الرئاسية.  االنتخابات  بوابة  من  هوفر، 
يوم األحد، في الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية النمساوية، بانتظار الجولة 
الثانية املقررة في 22 مايو/أيار املقبل. نال هوفر 35.1 % من األصوات، في مقابل 
21.3% ملنافسه، ألكساندر فان دير بيلني، املستقل املدعوم من حزب »الخضر«. 
الجولة  الجميع خلف فان دير بيلني، في  ل 

ّ
وال أمل بفرملة تقّدم هوفر، إال بتكت

الثانية، وهو أمر صعب للغاية حتى اآلن في فيينا.
ومن شأن فوز هوفر، إذا حصل في 22 مايو/أيار، أن ُيعّبد الطريق، لحزب »البديل 
اليميني، بقيادة فراوكه بتري ويورغ مويثن، لوراثة املستشارة  من أجل أملانيا« 
أنجيال ميركل في أية لحظة. كما سينعكس انتصار اليمني في فيينا، إيجابًا على 
الفرنسي، مانحًا رئيسته، مارين لوبان، جرعة عالية  اليميني  الوطنية«  »الجبهة 
»ألق«  ُيعيد بعضًا من  الفرنسية ربيع 2017. كما  االنتخابات  التفاؤل، قبل  من 

الهولندي، غيرت فيلدرز، زعيم حزب »من أجل الحرية« اليميني املتطرف.
في الواقع، لم يأِت هوفر من العدم، بل سبقه يورغ هايدر، الزعيم السابق لحزب 
»الحرية«، واملقتول بحادث سير عام 2008. هايدر فاجأ الجميع باحتالل حزبه 
يكن  لم  عام 1999. حينها  النمساوية،  التشريعية  االنتخابات  في  الثاني  املركز 
مــّد يميني يولد وال 11  أوكرانيا، وال  هناك ال الجئون، وال فالديمير بوتني في 
رئيس  أن  حتى  أوروبــيــًا،  معارضة شرسة  هايدر  واجــه   .2001 سبتمبر/أيلول 
الوزراء اإلسرائيلي، أرييل شارون، أدلى بدلوه ضده أيضًا. ُولد اصطفاف أممي، 

قضى على وجود حزب »الحرية« في تحالف حكومي وقتها.
إلى واجهٍة  أكثر من تطّور وضع هوفر، وتحّوله  ال شيء مقلقًا ألوروبــا حاليًا، 
ق 

ّ
الــغــرب األوروبـــي والبلقان، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن وقــف تدف لعملية فصل بــني 

الالجئني، وتحّولهم إلى قنبلة موقوتة تؤدي إلى اشتعال الحروب. موقع النمسا 
الجيوبوليتيكي ربما يكون األدق أوروبيًا في الوقت الحالي.

في كتب التاريخ، للنمسا حصة كبيرة في الحربني العامليتني، في األولى )1914 
تل ولي عهدها األرشيدوق، فرانتز فرديناند، على يد طالب صربي، 

ُ
ق ـ 1918(، 

لتشتعل القارة األوروبية، ثم العالم بحرب شعواء. وفي الحرب الثانية، كان هتلر 
موجودًا. اآلن، أيًا كان املستقبل، إال أن حجر الزاوية سيكون من النمسا. 

الشهباء ومصير الثورة تخيّل لو فعلها مرسي

ليالي »اليمين« في فيينا
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عن مزرعة الحيوانات يا كادحي سورية اتحدوا
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الحيوانات‹‹ من تسليط  الضوء على  الكتاب الشهير ›‹مزرعة  تمكن جورج أورويــل صاحب 
إلــى سيف ذي حدين في  تتحول  أن  يمكنها  الــثــورة  أن  أبــرز  أشكاله، حيث  االستبداد بجميع 
وخانوا  مسارها،  حرفوا  هم  إن  عليهم  ووبــاال  عبئا  بالتالي،  وتصبح،  فجروها،  من  مواجهة 
مبادئها. يحكي أورويل‹ عن مزرعة كانت توجد في إنجلترا، ترجع ملكيتها إلى السيد جونز 
املعروف بمعاملته القاسية للحيوانات املوجودة داخلها، والذي شكل رمزا للخيانة والطمع والقهر 
بالنسبة إليها. وكان بها خنزيرا عجوزا يسمى ميجور، عرف بحكمته وذكائه، وكان صوته 
مسموعًا ومحترما من جميع الحيوانات. ذات ليلة قرر ميجور أن يحكي لهم حلما رآه في منامه، 
مضمونه أن أصل البالء هو السيد جونز املستبد الذي يستغلهم ليل نهار، فكيف ال وهو الذي 
يستهلك من دون أن ينتج؟ لذا أوحى لهم بحتمية التمرد والثورة ضد استبداده، إن هم أرادوا 
العيش بكرامة وحرية. وبعد موت ميجور بأيام، لبت جميع الحيوانات نداء الثورة الذي تزعمه 
الخنزيران سنوبول ونابليون ضد السيد جونز، وأطاحوا به، وتم تغيير اسم املزرعة من طرف 
الثوري  الخيار  نهج  في  االستمرار  على  التعاهد  وتــم  الحيوانات‹‹،  ›‹مــزرعــة  ليصبح  الثائرين 
والتمسك بوصايا الثورة . بعد ذلك، تمكنت الثورة من تحقيق بعض أهدافها تدريجيا. لكن، مع 
مرور األيام، بدأت الخنازير تظهر بعض السلوكات املشينة تجاه باقي الحيوانات، ما أدى إلى 
تأجيج نار الفرقة والخالف داخل املزرعة ، كما احتدم صراع شرس بني الخنزيرين سنوبول 
الــذي فر  الطاحونة، ما دفع بنابليون إلى إطــالق كالبه الشرسة على سنوبول  ونابليون حول 
بجلده، ونجا بأعجوبة من موت محقق. لتبدأ  بعد ذلك مرحلة الحكم الفردي  لنابليون. أضحى 
جميع  على  استولى  جونز،  السيد  مسكن  احتالله  فبعد  املــزرعــة،  في  والناهي  اآلمــر  نابليون 
ممتلكاته، وأصبح يستعمل ثيابه وأدواتــه، بل أصبح يقلده حتى في مشيته، كما حرفت باقي 
الخنازير وصايا الثورة، وانغمست في حياة الترف والبذخ حد التخمة، بينما بقيت  الحيوانات 

األخرى تعاني من ويالت القهر والجوع والظلم.
 ›‹ للخنزير  إدارتها   أوكــل  بآلة إعالمية شرسة  نابليون  التسلطية، استعان  وإلحكام قبضته 
سكويلر‹‹ الذي أصبح يطبل ويزمر إلنجازاته صباح مساء، ويكيل االتهامات وكل ما هو سيء 
إلى الخائن سنوبول. لتزداد حالة املزرعة سوءا على سوء، وتصبح الثورة كابوسا في أعني من 

عاشوها، وساهموا فيها بالغالي والنفيس لنجاحها، وتتحول األحالم الوردية إلى آالم.
عبد الفتاح عزاوي )المغرب(

شابًا،  وتصبح  تكبر،  عندما  الصغير:  »ولــدي 
وتــحــقــق أمــنــيــة عـــمـــري، ســتــعــرف ملــــاذا أمـــوت. 
ليس عندي مــا أقــولــه لــك أكثر مــن أنني بــريء، 
وأموت من أجل قضية شريفة، ولهذا ال أخاف 
وتحكي  بأبيك  تكبر ستفخر  وعــنــدمــا  املـــوت، 
ــذه كــلــمــات من  قــصــتــه ألصـــدقـــائـــك«. كـــانـــت هــ
يوم  الذين حولوا  الكادحني  أحــد  كتبها  رسالٍة 
للتذكير  العالم  ملناسبة يحييها  أيــار  األول من 
بحقوق الكادحني، البنه، يؤكد فيها على حقه 
في النضال من أجل حياة أفضل للكادحني من 

أكثر من مئة سنة.
ــرج مــعــظــم الـــشـــعـــب لــيــطــالــب  ــ فــــي ســــوريــــة، خـ
 
ً
بــدال لكنها  محقة،  بطلبات  ونظامه  حكومته 

فيه  أحكمت  الشعب،  هــذا  تلبي طلبات  أن  مــن 
ــــني خـــرجـــت األمـــــــور عــن  ، وحـ

ً
ــال ــيـ ــكـ ــنـ قـــتـــال ًوتـ

سيطرتها، حولت الوطن كله لساحة مستباحة 
النظام  هــذا  استقدمها  التي  الخارجية  للقوى 
لــلــدفــاع عــن سلطته وعـــن بــقــائــه، فــي مواجهة 
نظام مستبد  للتغيير من  تهدف  ثــورة شعب 
وفــاســد وقــاتــل إلـــى نــظــام مــدنــي ديــمــقــراطــي، 
وأرادت تحقيق املساواة بني السوريني والعدالة 
لعائلة  الوطن مزرعة  أن كان  بعد  االجتماعية، 

حاكمة ولزبانيتها.
ــر الـــعـــاملـــي  ــشــ ــ ــوى ال ــقــ ــ ــاء ل ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــــي هــــــذا االسـ فـ
الخارجية، تم تدمير سورية على يد هذه القوى 
الظالمية القاتلة واملستبدة، دمرت وحدة الشعب 

قواه  وكافة  التحتية  وبناه  واقتصاده  السوري 
قــوى ظالمية استخرجت كل  يد  املنتجة، على 
بقاء  في سبيل  إنتاجها  لتعيد  التاريخ  أحقاد 

هذا النظام متحكمًا ناهبًا لخيرات هذا الوطن.
في هذا االستدعاء للخارج، تغير شكل تراكم 
الـــثـــروة فــي ســـوريـــة، مــن ســيــئ جـــدًا إلـــى أســوأ 
بكثير، حيث تركزت الثروة في يد ضباط األمن 
والجيش وقادة الشبيحة وأمراء وتجار الحرب 
ثــروات هائلة من االستثمار في  راكــمــوا  الذين 
ــق املــــحــــاصــــرة، كـــمـــا ســاهــمــت  ــاطـ ــنـ ــة واملـ ــ ــ األزمـ
أيضًا الفوضى في توزيع اإلغاثة على الشعب 
الـــســـوري، وانــتــشــار تــجــارة األســلــحــة وتــجــارة 
إلى  البشر  وتهريب  األعــضــاء،  )ســرقــة  البشر 
أخـــرى، وأصبحوا  فــي تشكيل طبقة  ــا(،  أوروبــ
ــم نــقــل مــاليــني الـــــدوالرات،  يــمــلــكــون مــئــات إن ل
الفقراء بشكل  ازديــاد عدد  وانعكس ذلك على 
اآلالف،  وفــاة عشرات  إلــى  غير مسبوق، وأدى 

بسبب الجوع واملرض والغرق.
املــتــضــرر الــرئــيــســي مـــن هــــذا كــلــه هـــو الــكــادح 
ــاوة للهروب  الــســوري، مــن ال يملك أن يــدفــع إتـ
من الجيش أو للهروب إلى أوروبا، والذي أصبح 
يفنى شعب  أن  يهمه  لــقــاتــٍل ال  مــحــرقــة  وقـــود 
سورية كله بجميع طوائفه وقومياته في سبيل 

بقائه في الحكم.
ــــي مــن  ــاسـ ــ نـــحـــن، كــــكــــادحــــني، املـــتـــضـــرر األسـ
تضامننا  دون  ومــــن  املــجــنــونــة،  الـــحـــرب  هــــذه 

وتعاضدنا مع بعضنا ضد من يقتلنا ويسرق 
عبادتنا  ودور  بيوتنا  ويدمر  ثرواتنا،  وينهب 
ومدارسنا وبنيتنا التحتية، ال يمكن أن تنتهي 
ــذه الــعــصــابــة  ــ ــة إلبــــقــــاء هـ ــادفـ ــهـ ــذه الــــحــــرب الـ ــ هـ
الحاكمة، والتي أثبتت الوقائع عدم قدرتها على 

الحياة إال بمساعدة قوى خارجية مختلفة.
أيها السوريون الكادحون، مصلحتنا ومصلحة 
بلدنا وشعبنا في توحدنا ضد وجود الغرباء 
على أرض الوطن، أيا أكانوا، وألي طرف انتموا، 

سواء هم أفراد أو أحزاب أو دول أو ..
مصلحتنا ومصلحة بلدنا وشعبنا في رفض 
التمييز بني السوريني بناء على قومية أو دين 
أو مذهب، في الوقوف ضد محاوالت تحويلها 
مـــن ثـــــورة شــعــب يــطــالــب بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة 
والعدالة االجتماعية إلى صراع طائفي أو قومي 
بفوز  ينتهي  لبلدنا وشعبنا، وال  قاتل ومدمر 

أي من طرفي النزاع.
دعونا نعمل جميعًا كسوريني لبناء دولة مدنية 
ديمقراطية يتساوى فيها الجميع من دون تأليه 
أو تــوريــث، ضــد إلــغــاء وجــود اآلخـــر، مــع حرية 
ممارسة العقائد وحماية وصيانة دور العبادة 
لعبادة  دور  بالنتيجة  فهي  استهدافها،  وضــد 
الرب الواحد األوحد، وليس لتأليه بشر لجانب 
اإلله، ولنرفع راية سورية املوحدة أرضًا وشعبًا 

ومكونات.
زكي الدروبي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

صحيح أن سعي األطراف اإلقليمية والدولية 
ــة ســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا،  ــيـ ــرعـ ــى إيــــجــــاد شـ ــ إلــ
تــجــمــع شــمــل الـــفـــرقـــاء، وتــجــعــل الــبــلــد يتكلم 
بــصــوت فــي الــداخــل والـــخـــارج، حــجــة تحسب 
على هــذه الــفــواعــل فــي مساعيها إلــى إخــراج 
والتعفن  السياسي  االنقسام  حالة  من  ليبيا 
اإلقليمي والدولي  أن هذا املسعى  إال  األمني. 
لــيــس بــهــذه الــصــورة الــتــي تــبــدو، مــن الوهلة 
ــدون أجــــنــــدة مــصــلــحــيــة  ــ ــ األولــــــــى، بــســيــطــة وبـ
فــاألطــراف  متناقضة.  سياسية  رهــانــات  ذات 
الليبي  بــالــشــأن  املعنية  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــد، هــو إيــجــاد شرعية  متفقة عــلــى شـــيء واحــ
في  وطــنــي شرعية(  وفـــاق  )حكومة  سياسية 
الـــبـــالد، لــكــنــهــا فـــي خــــالف حــــول الـــغـــرض من 
هذه الشرعية. وهذا ما يضع حكومة الوفاق 
الــوطــنــي الــلــيــبــيــة الــجــديــدة الــتــي حــطــت التو 
تــرحــالــهــا فـــي طـــرابـــلـــس، فـــي وضــــع ســيــاســي 
حرج للغاية. فاألطراف التي تدعمها ال تفعل 
بل مقاصدها متناقضة.  للغرض نفسه،  ذلك 
ومن ثم فالشرعية املنشودة في ليبيا توظف 
مـــآرب سياسية وعــســكــريــة، ال  لــخــدمــة  مطية 
ــع األمــنــي  ــن الـــوضـ ــرورة خـــطـــرًا عـ ــالـــضـ تــقــل بـ

املتردي في البالد.
لــكــن، قــبــل أن نــذهــب بــعــيــدًا، نــتــوقــف بــســرعــٍة 
حكومتان  ليبيا:  فــي  السياسي  املشهد  عند 
وبرملانان يتصارعان حول السلطة السياسية 
فـــــي بـــــــــالٍد تـــصـــلـــب فـــيـــهـــا عـــــــود املـــلـــيـــشـــيـــات 

محمود الريماوي

ــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، نشطت  ــ عــلــى مــــدى األيــ
املــقــاتــالت الــروســيــة فــي قصف أهـــداٍف مدنيٍة 
روسيا،  تعبأ  ال  وريفها.  في حلب  وعسكرية 
شــأنــهــا شــــأن الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق، بــالــهــدنــة، 
على الرغم من أن موسكو راعية للهدنة مثل 
واشنطن. لكن السياسة هي أن تقول عكس ما 

تفعل، وتفعل عكس ما تقول. 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــدخــل الـــروســـي الــعــســكــري في 
املاضي، والوضع في  أيلول  نهاية سبتمبر/ 
ســوريــة يــتــفــاقــم. مــوجــات الــلــجــوء تضاعفت، 
ــًا ســهــلــة ومــتــاحــة   ــدافـ واملـــدنـــيـــون تـــكـــّرســـوا أهـ
ــــي، كـــمـــا طـــيـــران  ــــروسـ ومـــفـــضـــلـــة  لـــلـــطـــيـــران الـ

النظام .. روسي املنشأ.
ــاء املــدنــيــني  ــ ــع  اشــــتــــداد الــــخــــوض فــــي دمــ ــ ومــ
الــســوريــني، تــــزداد شهية املــســؤولــني الـــروس، 
وخصوصًا السيد، سيرجي الفروف، للحديث 
عن اإلرهاب. يصعب العثور على عبارة واحدة 
في حديثه تخلو من كلمة إرهاب )على شاكلة 
ــيــــني ومـــســـؤولـــي الــنــظــام  ــرانــ املـــســـؤولـــني اإليــ
الــحــاكــم فـــي دمـــشـــق(. وبــيــنــمــا أدى االنــهــيــار 
الفعلي  للهدنة إلــى  انهيار للمفاوضات في 
ــــروس مـــا يــقــولــونــه ســوى   جــنــيــف، لـــم يــجــد الـ
شن الحمالت على فريق املعارضة املفاوض، 
التفاوض  املعارضة عن  إن استنكاف  والقول 
ــن األفــــــضــــــل، حــســب  ــ »أمـــــــــر صـــــــحـــــــي«..  إذ مــ
النظام نفسه،  الــروس، أن يفاوض  املسؤولني 
أو أشباهه وأقرانه، فذلك يحقق لهم، للروس، 
نــتــائــج أفــضــل. لــكــن األمـــر الـــذي لــفــت االنــتــبــاه 

لــواء  تحت  املنطوية  اإلرهــابــيــة  والتنظيمات 
داعـــش؛ وحكومة وفــاق وطني جــديــدة، تلقى 
معارضة من الحكومتني املتصارعتني، وهذه 
نقطة التوافق الوحيدة بينهما، لكنها مدعمة 

من أطراف إقليمية ودولية نافذة.
إنـــه مشهد ســيــاســي فــي غــايــة مــن التعقيد. 
التقاء ثالثة عوامل أساسية جعل ليبيا من 
أبــرز الشواغل األمنية لــدول الجوار والقوى 
الــدولــيــة. وتــتــمــثــل هـــذه الــعــوامــل فـــي: غياب 
مختلف  تناحر  بسبب  السياسية  الشرعية 
األطراف السياسية الليبية؛ تغّول امليليشيا 
املـــســـتـــقـــلـــة؛ اســـتـــيـــطـــان  بــــهــــا أو  ــبــــطــــة  املــــرتــ
البالد.  أجـــزاء  بعض  فــي  إرهابية  تنظيمات 
الــــجــــوار والــــقــــوى الـــدولـــيـــة  وتـــتـــخـــوف دول 
ــن بـــســـط داعــــــش ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــبـــالد  مــ
وتحويلها إلى إمارة إرهابية. ولتجنب ذلك، 
انــخــرطــت عـــدة أطــــراف إقليمية ودولــيــة في 
البالد  في  األجنبي  للتدخل  تسويق  عملية 
مجددًا، وبشكل واسع هذه املرة، ألن صيغة 
اعتمدته  الــذي  واملنقطع  االنتقائي  التدخل 
بعض الدول اإلقليمية )مصر واإلمــارات( لم 
ولن تؤتى أكلها، ألن هذا التدخل يقوم على 
حساباٍت ضيقٍة وآنيٍة، بل هو امتداد للعبة 
السياسية املحلية )في البلدين املتداخلني(. 
وعليه، فاملشهد قبل تشكيل حكومة الوفاق 
الــوطــنــي ال يسهل الــتــدخــل ألن هـــذا األخــيــر 
 لصالح 

ً
تــدخــال املــطــاف،  فــي نهاية  سيكون، 

طـــرف لــيــبــي ضــد طـــرف آخـــر )كــمــا هــو شــأن 
التدخل املصري-اإلمارتي(، وبالتالي، فمآله 

انزالق مسؤولني روس إلى بروباغندا دعائية 
من قبيل ترويج الوزير الفروف شائعاٍت عن 
املفاوض،  انشقاٍق مزعوم في وفد املعارضة  
وهـــي شــائــعــاٌت مـــن شـــدة تــهــافــتــهــا لـــم تعّمر 
ــاعــــات، غــيــر أن إطـــالقـــهـــا من   ســــوى بــضــع ســ
وزير خارجية دولة كبرى يدلل على  مستوى 
ــنـــزاهـــة« فـــي الــتــعــامــل مـــع املــلــف  »الـــجـــديـــة والـ
السوري.  من الالفت أن دي ميستورا، مبعوث 
األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، يــدعــو موسكو، 
إلـــى جــانــب واشــنــطــن، إلنـــعـــاش الــهــدنــة، كما 
فعل فــي تــقــريــره األربــعــاء إلــى مجلس األمــن، 
عــلــمــًا بـــأن مــوســكــو هـــي مـــن تـــقـــّوض الــهــدنــة، 
وقــد فعلت ذلــك قبل جولة التفاوض األخيرة 
فــي جنيف، وخـــالل  أيــام الــتــفــاوض وبعدها. 
أثــبــتــت روســـيـــا، عــلــى مـــدى الــشــهــور السبعة 
ــة، أنــــهــــا جـــــزء أســــاســــي مــــن املــشــكــلــة  ــيــ املــــاضــ
املستعصية، ومن مسببات الكارثة. ومن أبرز 
الــنــاشــطــني فـــي اســتــهــداف املــدنــيــني واملـــرافـــق 
املــدنــيــة، يــوم األربــعــاء املــاضــي 27 أبــريــل كان 
مــشــفــى الـــقـــدس  فـــي حــلــب يــتــعــّرض لـــغـــارات 
عنيفة من مقاتالت جوية روسية.  استهداف 
العسكرية   العقيدة  من  جــزء  املدنية   املشافي 
للنظام،  وقد جاءت روسيا لتصادق على هذه 
الــعــقــيــدة وتــكــّرســهــا، وتـــشـــارك فــي تطبيقها. 
تطمح موسكو في دمار شامل يحيق  بحلب 
املدينة  دمــار  التاريخية،  الحاضرة  الشهباء  
ســيــثــبــت نـــجـــاح مــــبــــادرة مـــوســـكـــو وطـــهـــران 
املدينة وإخضاعها  استعادة  في  الله  وحــزب 
لــلــنــظــام، وبــمــا ُيــســهــل الــتــفــاوض )اســتــســالم 
الشعبية  االنتفاضة  املعارضة( وطّي صفحة 

هدفه،  لكل  لكن  الــبــالد.  فــي  سياسية شرعية 
فــــــاألطــــــراف اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة املــطــالــبــة 
ــاق الــوطــنــي  ــ ــــوفـ بـــالـــتـــدخـــل تـــدعـــم حـــكـــومـــة الـ
الجديدة على أنها تمثل الشرعية السياسية 
التدخل  تطلب  أن  منها  وتنتظر  الــبــالد،  فــي 
إيــجــاد شرعية  املــقــصــود  أن  الـــدولـــي. بمعنى 
األجنبي.  الــتــدخــل  لشرعنة  محلية  سياسية 
إذ تنتظر هذه األطراف، وبفارغ الصبر، تقدم 
حكومة الوفاق الجديدة بطلب رسمي للتدخل 
حتى ترسل بقواتها إلى ليبيا... أما األطراف 
فقد  للتدخل،  املــعــارضــة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
سعت إلى إيجاد شرعية سياسية في ليبيا، 
التدخل. فهدفها دعم األخيرة  للحيلولة دون 
لتبسط سيطرتها  سياسيًا، وحتى عسكريًا، 
عــلــى الــبــالد، وتــكــون مــحــاورًا جــديــًا لــهــا يقي 
البالد واملنطقة برمتها عواقب تدخل عسكري 

أجنبي.
السياسية  الشرعية  حــول  املبدئي  فالتوافق 

الروسية الثقيلة من  صواريخ  وقاذفات ضد 
املدنيني واألحياء السكنية، وهو ما حّول مدنًا 
كحمص وحماة وحلب ودرعا  وإدلب، إضافة 
إلى ريف دمشق،  أنقاضًا وأطــالاًل. ومع ذلك، 
لتهديم  الــروســيــة مفتوحة   الشهية  زالـــت  مــا 
ما لم يتهدم بعد من العمران السوري، حتى 
لـــو أدى ذلـــك إلـــى تــهــجــيــر  مـــاليـــني  جـــدد من  
النازحني،  فالشعب ليس له وزن أو اعتبار في 
العقيدة الروسية، ومن األفضل التخلص من 
كل ما يعيق التقدم الروسي أو اإليراني. وكل 
مدنيني  ومــن  معتدلة،  معارضة  من  املعيقات 
وســواهــا حــاالت إرهــابــيــة  فــي ُعــرف موسكو. 
وفـــــي تـــلـــك األثـــــنـــــاء، ال يــتــلــعــثــم املـــســـؤولـــون 
الـــروس، وهــم  يشنون حملة  كــل ساعة على 
 على كل 

ٌ
ــاب،  تواكبها حمالٌت عسكرية االرهـ

مظاهر الحياة في حلب وريفها، بما في ذلك 
املــشــافــي، كمشفى الــقــدس  الـــذي كـــان يعاني 
الطبية،  التجهيزات  نقص  ومــن  اكتظاظ  مــن 
ــل عـــالج  فـــــــرأى األصــــــدقــــــاء الـــــــــروس أن أفــــضــ
لـــوضـــع املــشــفــى قــصــفــه وتــقــويــضــه عــلــى من 

في ليبيا ال تحركه الدوافع واملقاصد نفسها، 
الجديدة  الوطني  التوافق  حكومة  يجعل  مــا 
فـــي لــيــبــيــا فـــي وضــــٍع ال تــحــســد عــلــيــه. بـــل إن 
ــــراف الــخــارجــيــة الــداعــمــة  تــعــارض مـــآرب األطـ
لها قد يقود، في نهاية املطاف، إلى إسقاطها. 
فشرعية هذه الحكومة تستند، باألساس، إلى 
الــدعــم الــخــارجــي، ومــن ثــم، فــأي خلل يقع في 

هذا األخير قد يقود وبسرعة إلى انهيارها.
هــكــذا تــجــد حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي الليبية 
نـــفـــســـهـــا بـــــني مــــطــــرقــــة األطـــــــــــراف اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة الــســاعــيــة لــلــتــدخــل واملــعــارضــة لــه، 
ــــك حــتــى قــبــل أن يــســتــتــب أمـــرهـــا مــحــلــيــًا.  وذلـ
للخروج  الحكومة  لهذه  وال خيارات حقيقية 
من هــذه املعضلة السياسية، ما عــدا املراهنة 
عــلــى الــشــرعــيــة املــحــلــيــة بــاســتــمــالــة مختلف 
البعد  ثقل  من  للتخفيف  السياسية  األطياف 
ــراف  ــ ــم األطـ الــــدولــــي لــشــرعــيــتــهــا. أي ربــــح دعــ
البالد.  فــي  املــشــروع  العنف  واحتكار  املحلية 
لكن مثل هذا املسعى محفوف باملخاطر. فمن 
جــهــة جــنــوحــهــا نــحــو »االســتــقــاللــيــة« عـــن أي 
وربما  للضغط،  سيعّرضها  خــارجــيــٍة  مظلة 
للسقوط. ومن جهة ثانية، سعيها إلى احتكار 
ــشــــروع فـــي الـــبـــالد ســيــدخــلــهــا في  الــعــنــف املــ
صراع مفتوح مع القوى املناهضة لها محليًا. 
بمعنى آخر، ملواجهة هيمنة الخارج حكومة 
الــتــوافــق الــوطــنــي بــحــاجــة إلـــى ربـــح مــســانــدة 
الـــداخـــل، والفــتــكــاك احــتــكــار الــعــنــف املــشــروع 

فهي بحاجٍة إلى مساندة الخارج...
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

فيه من مرضى وجرحى وأطــبــاء وممرضني، 
لــكــي يــــدرك املــدنــيــون الـــســـوريـــون كـــم تكلفهم 

معارضتهم النظام من أثمان وتبعات.
إن أية إحصائية لعدد الضحايا من املدنيني 
ــرة،  ــيــ ــر الــســبــعــة األخــ ــهــ الــــســــوريــــني، فــــي األشــ
النظام  يــد  على  مــن سقطوا  عــدد  أن  ستثبت 
الذي  العدد  الروسية هو أضعاف  واملقاتالت 
سقط على يــد تنظيم داعـــش اإلرهـــابـــي. أمــام 
ــا  ــ ــك، يــســجــل لــلــمــعــارضــة الـــوطـــنـــيـــة أداؤهــ ــ ذلــ
الــجــيــد فــي رفـــض اعــتــبــار املــســائــل اإلنسانية 
ــــي رفـــضـــهـــا اســـتـــمـــرار  مــــجــــااًل لـــلـــتـــفـــاوض، وفـ
ــرق الـــهـــدنـــة مــن  ــ الـــتـــفـــاوض مــــع مـــواصـــلـــة  خـ
الــلــه. ولهذا،  النظام ومــن موسكو ومــن حــزب 
ثــارت حفيظة موسكو على املوقف املتماسك 
ٍة  الــذي أحسن  صياغته والتعبير عنه بكفاء
عاليٍة رئيس الهيئة العليا للتفاوض، رياض 
حجاب، والذي يسمي األشياء بأسمائها، بما 
فــي ذلــك الـــدور العدائي الــروســي الــذي يخرق 
الهدنة بكل صالفة، ويزعم، في الوقت نفسه، 
حرصه على نجاح مسيرة جنيف التفاوضية.

في بداية التدخل الروسي، أبدت أطراف عربية 
الــشــديــد  تحفظها  الـــســـوري  للشعب  صــديــقــة 
ــذا الـــتـــدخـــل، وحـــــــذرت مــــن نــتــائــجــه .  ــ عـــلـــى هـ
وأثبتت التطورات الالحقة صحة هذا املوقف. 
ــتـــراض على  هــنــاك اآلن، حــاجــة لــتــجــديــد االعـ
الدور الروسي املفرط في السلبية، الذي يفاقم 
من محنة السوريني، ويجهز على فرص الحل 
الــســيــاســي، ويــشــجــع الــنــظــام عــلــى مــواصــلــة 

حرب اإلبادة واالستئصال ضد شعبه.
)كاتب من األردن(

ــنـــاده إلــــى أي  ــتـ  عـــن عــــدم اسـ
ً
الـــفـــشـــل، فـــضـــال

شرعية.
السياسي- االستعصاء  مثلث  يكتمل  وحتى 
األمني في البالد استوطن فيها داعــش، عبر 
ما  وبقدر  لــأوطــان.  والعابرة  املحلية  فروعه 
والدولية،  اإلقليمية  للدول  تهديدًا  هذا  يمثل 
بقدر ما يمثل لها فرصة إلقناع القوى الليبية 
قبل  السياسي،  الــتــوافــق  بــضــرورة  املتناحرة 
أن يأتي عليها داعش. لكن التوظيف متبادل. 
فكما أن القوى الخارجية توظف ورقة داعش 
للدفع بالقوى السياسية املحلية نحو االتجاه 
املرغوب، توظف األخيرة الورقة نفسها لدفع 
الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة لــالهــتــمــام أكـــثـــر بــالــشــأن 

الليبي إليجاد تسوية سياسية ألزمة البالد.
الليبية، عاد  هــكــذا مــع ولـــوج داعـــش الساحة 
التدخل العسكري  الواجهة وبقوة، خيار  إلى 
السياسي،  االنقسام  أن  إال  البالد،  في  مجددًا 
كــمــا قــلــنــا، ال يــســمــح بـــذلـــك، بــالــنــظــر ملــخــاطــر 
قـــوى متدخلة وأطــــراف ليبية،  املــواجــهــة بــني 
تعتبر أن التدخل يستهدفها في املقام األول. 
تفاديًا للسقوط في مستنقع أمني جديد في 
ليبيا، هي في غنى عنه، رأت القوى اإلقليمية 
والــدولــيــة املــنــاديــة بــضــرورة الــتــدخــل أنـــه من 
ــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــني  مــصــلــحــتــهــا جـــمـــع شـــمـــل الــ
شـــرطـــًا مــســبــقــًا ألي تـــدخـــل عـــســـكـــري. فــكــانــت 
ــراف إقليمية ودولــيــة  أرضــيــة الــتــوافــق مــع أطـ
تقول  لكنها  األجنبي،  للتدخل  رافضة  أخــرى 
بـــضـــرورة جــمــع شــمــل الــفــرقــاء. مــن هــنــا، جــاء 
الــتــوافــق حـــول الــتــوصــل إلـــى تشكيل حكومة 

الـــســـوريـــة. وبــيــنــمــا  يــتــصــاعــد هــــذا الــنــشــاط 
اإلرهــابــي املنظم ضــد املــدنــيــني على يــد دولــة 
كــبــرى، فــإن هــذه الــدولــة نفسها تمنح نفسها 
حق تصنيف من هم اإلرهابيون في سورية، 
تنظيمات  مـــن  تنظيمني  إضـــافـــة  عــلــى  وتــلــح 
املعارضة إلى الئحة املنظمات اإلرهابية التي 
تضم حصرًا داعش  وجبهة النصرة. وال تجد 
الــفــتــك املنهجي  الــكــبــرى تناقضًا بــني  الــدولــة 
والـــدائـــم بــاملــدنــيــني الــســوريــني والــحــديــث، كل 
ساعة وفي كل مكان، عن اإلرهاب، وذلك وفقا 
ملقولة: إفعل كل ما يفيدك بغير قيد أو شرط، 
م، 

ُ
حتى لو كان ما تقوم به إرهابًا خالصًا، وق

وإعالمية  سياسية  بحملة  نفسه،  الوقت  في 
مكثفة ضد اإلرهاب، فالناس تنشغل باألقوال 
واملمارسات،  الوقائع  من  أكثر  والتصريحات 
ــــل حــــــال اإلضــــــافــــــات الـــروســـيـــة   ــــي كـ وهـــــــذه هـ
ملــعــالــجــة املـــلـــف الــــســــوري. فــروســيــا مـــوعـــودة 
مــن الــنــظــام بــكــل مــا تــريــد مــن نــفــوذ عسكري 
واســتــراتــيــجــي، ومــــن امـــتـــيـــازات وأفــضــلــيــات 
النظام  اقتصادية. ولذلك، ترفع موسكو راية 
في دمشق،  وتعيد ترديد كل ما يقوله إعالم 
النظام بعد ترجمته إلى اللغة الروسية.  وال 
ترى روسيا في سورية شعبًا يستحق الحياة، 
أو أن يــنــعــم بــحــق تــقــريــر املـــصـــيـــر، فــروســيــا 
تــرى فــي ســوريــة  شخصًا واحـــدًا هــو الحاكم 
الــذي يتيح لها تحقيق كل ما تطمح  الحالي 
إليه،  لقاء أن  تخوض  روسيا حــرب النظام  
على الشعب السوري. وهو ما تفعله، منذ بدء 
ــك، فــقــد أطلقت  تــدخــلــهــا  املــبــاشــر، أمـــا قــبــل ذلـ
روســـيـــا يـــد الـــنـــظـــام فـــي اســـتـــخـــدام األســلــحــة 
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إربيل ـ العربي الجديد

 
ّ

»ســنــجــار جـــرح دائـــم فــي قــلــوبــنــا، ومـــا حــل
بــأهــلــهــا لــن نــنــســاه. أبــســط وفــــاء مــنــا، كــان 
ــف املــديــنــة 

ّ
ــدار قــــرار يــصــن ــ الــســعــي إلـــى إصـ

 مــا قــالــتــه عــضــو الكتلة الــكــرديــة في 
ّ

مــنــكــوبــة«. لــعــل
الــعــراقــي، نجيبة نجيب، هــو لسان  الــنــواب  مجلس 
حـــال كــثــيــريــن. أّمــــا الــبــرملــانــيــة الــكــرديــة فــيــان دخيل 
الحكومة  مهمة  تأتي  الــقــرار،  صــدور  »بعد  قت: 

ّ
فعل

من  قسم  وتوجيه  اإلعــمــار  فــي  للمساهمة  العراقية 
املــســاعــدات الــتــي يــتــلــقــاهــا الـــعـــراق إلعــمــار مناطقه 

املدمرة بسبب تنظيم داعش، إلى سنجار«.
ــــواب الـــعـــراقـــي  ــنـ ــ ــن أمــــــس، صــــــّوت مــجــلــس الـ أّول مــ
نينوى  محافظة  فــي  سنجار  ف 

ّ
يصن قـــرار  لصالح 

تنظيم  الــحــرب ضــد  على خلفية  منكوبة«،  »منطقة 
»داعـــــش«. بــذلــك، تــكــون الــحــكــومــة مــلــزمــة بــالــتــحــّرك 
ــــالق حــمــالت  داخــلــيــًا وخــارجــيــًا لــتــأمــني الـــدعـــم وإطـ
إلعمار سنجار واملناطق الباقية وتعويض أهاليها. 
الــقــرار مــّر بسهولة وأّيـــده النواب   

ّ
على الرغم من أن

 اتخاذ 
ّ
باختالف انتماءاتهم من دون اعتراض، إال أن

سنجار  وضــع  ملعالجة  الالزمة  الخطوات  الحكومة 
ــي، لـــن يــتــحــقــق بــســهــولــة نتيجة  ــالــ ومـــســـاعـــدة األهــ

التعقيدات.
»املــوت  األيزيدية ومؤلف  الباحث في شــؤون  يقول 
األســود: مآسي نساء األيزيدية في قبضة داعــش«، 
كثيرًا  يثقون  ال  »أهــالــي سنجار   

ّ
إن دومــلــي،  خضر 

بالحكومة العراقية وال يتوقعون منها الكثير، ألنهم 
رأوا مــواقــفــهــا إزاء الــوضــع فــي ســنــجــار واألقــضــيــة 
بيد  سقوطها  قبل  املنطقة.  فــي  الباقية  والــنــواحــي 
داعـــش وبــعــده، لــم تتحرك ملــســاعــدة الــنــاس وتقديم 
الخدمات لهم«. يضيف عضو مركز دراسات السالم 
 »في حال 

ّ
في جامعة دهوك لـ »العربي الجديد«، أن

للسكان. هذه مسألة هامة جدًا، من شأنها توليد ثقة 
 إعمار سنجار حاصل وفي أنهم سوف 

ّ
لديهم في أن

يعودون بالتدريج إلى مناطقهم«.
ــذا اإلطــــــار، يـــدعـــو خــلــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  فـــي هــ
وحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان إلـــى الــعــمــل مــع املجتمع 
الــــدولــــي مـــن أجــــل إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــــاص بــإعــمــار 
 حــتــى اآلن 

َّ
 »ســنــجــار لــم تــتــلــق

ّ
ســنــجــار. ويــوضــح أن

البالد  على حكومة  ويتوجب  تــذكــر،  مــســاعــدات  أّي 
وحـــكـــومـــة اإلقـــلـــيـــم واملــجــتــمــع الــــدولــــي بـــأســـره دعــم 
ونأمل  وماديًا.  معنويًا  السكان  إعمارها ومساعدة 
أن يفتح قـــرار الــبــرملــان الــعــراقــي الــبــاب أمـــام تقديم 
فقط  ينصّب  ال  »اهتمامنا   

ّ
أن املــســاعــدات«. يضيف 

على اإلعمار، ونحن مهتمون بموضوع تصنيف ما 
 بالسكان إبادة جماعية على مختلف املستويات 

ّ
حل

داخليًا وخارجيًا. نريد اعترافًا صريحًا بذلك. نريد 
فــي موضوع  بــأســلــوب علمي  العمل  إلــى  ُيــصــار   

ّ
أن

املــقــابــر الــجــمــاعــيــة الــتــي أقــامــهــا داعـــش ودفـــن فيها 
ضحاياه من أهالي سنجار بعد قتلهم. نريد تحركًا 
 
ّ
يسهم في تحرير الفتيات والنساء اللواتي يأخذهن

املسلحون سبايا«.
أتى قرار تصنيف سنجار منطقة منكوبة، بعد أيام 
من تبني قــرار مماثل لصالح مدينة الــرمــادي، ومن 
ــع إصـــدار قـــرارات فــي السياق ذاتــه حــول مدن 

ّ
املــتــوق

 تنظيم 
ّ
ــرى مــثــل بــيــجــي. تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن أخــ

 قــضــاء سنجار فــي أغــســطــس/ آب من 
ّ

داعـــش احــتــل
مدينة  على  سيطرته  على  أســابــيــع  بعد   2014 عــام 
املوصل مركز محافظة نينوى، 400 كيلومتر شمال 
بغداد. ومنذ الساعات األولى، ارتكب مسلحو داعش 
 مئات السكان واعتقلوا اآلالف وعّدوا 

ّ
مجازر في حق

 مدينة 
ّ
. ُيذكر أن

ّ
النساء والفتيات سبايا بعد أسرهن

ســنــجــار تــقــع عــلــى بــعــد نــحــو 120 كــيــلــومــتــرًا غــرب 
مدينة املوصل.

 
ّ

ــرار الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي صـــحـــوة ضــمــيــر، لــعــل ــ ــان قـ كــ
املناطق  ملساعدة  يستجيب  أيضًا  الحكومة  ضمير 
 »املــشــاكــل األمــنــيــة 

ّ
املــنــكــوبــة«. ويـــوضـــح دومـــلـــي أن

اليوم،  بالعراق  تعصف  والسياسية  واالقتصادية 
والصراعات على أشّدها بني األحزاب والسياسيني. 
لذا، نستبعد في هذه الظروف عمل أّي شيء لصالح 
ســنــجــار. ربــمــا بــعــد ســنــة أو اثــنــتــني، إذا تــراجــعــت 

املشاكل في بغداد«.
من جهته، يقّدر قائمقام قضاء سنجار محما خليل 
 بالقضاء منذ سيطرة داعش 

ّ
»حجم الدمار الذي حل

القضاء وأطــرافــه. وقد  مــركــز  فــي  عليه، بنحو %85 
 إزالة 

ّ
أجرينا متابعة أولية للوضع، وتوصلنا إلى أن

الدمار وإعمار سنجار بحاجة إلى مبلغ يتراوح ما 
بني 10 و 12 مليار دوالر أميركي«. يضيف لـ »العربي 
 »تصنيف سنجار منكوبة جاء متأخرًا. 

ّ
الجديد« أن

من جهتنا، أعددنا قبل فترة كل املعلومات والوثائق 
الــتــي تــحــتــاجــهــا أي جــهــة تــرغــب فـــي املــســاهــمــة في 
إعمار سنجار، وعرضنا ذلك  في مناسبات عديدة 
عـــلـــى جـــهـــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
واملمثليات الدبلوماسية املعتمدة في بغداد وإقليم 

كردستان العراق«.
إلـــى ذلــــك، تــتــفــق آراء خــلــيــل ودومـــلـــي عــلــى ضـــرورة 
تــقــديــم تــعــويــضــات مــالــيــة ألهــالــي ســنــجــار. ويــشــّدد 
 »إصدار القرار لن يغّير الوضع كثيرًا، 

ّ
األخير على أن

إال في حال قّدمت املساعدة للسكان أواًل ثم اإلعمار«، 
نازحون  مــن نصف سكان سنجار  »أكــثــر   

ّ
أن مبّينًا 

فــي مدينة دهـــوك، وكثيرون منهم فــقــدوا أبــنــاًء لهم 
ر األسرى بــاآلالف، من  أو بنات أو أقرباء. كذلك، ُيقدَّ
خذهن داعش سبايا في الوقت 

ّ
بينهم 3700 امرأة يت

الراهن، باإلضافة إلى آالف املفقودين ممن ال ُيعرف 
الخسائر  إلى جانب  شيء عن مصيرهم. يأتي ذلك 
املـــاديـــة الــكــبــيــرة، لـــذا يــجــب دفـــع تــعــويــضــات مالية 

مجتمع
قرر وزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، فتح تحقيق ملعرفة سبب وفاة الطفل السوري الالجئ، 
حسني العيسى، )10 سنوات(، بعد ساعات قليلة من نقله إلى املستشفى في زغرتا، شمال لبنان. 
ونقل الطفل ليل الخميس بعد إصابته برصاصة طائشة في الرأس. وقال رئيس بلدية وادي خالد، 
التي أصيب فيها الطفل، فادي األسعد، لـ«العربي الجديد«: »اتصلت بي عائلة الطفل عند الثالثة 
من فجر الجمعة وأخبرتني بطلب إدارة املستشفى مبلغًا أو كفالة قبل معالجة الطفل، وهو ما كان 
)العربي الجديد( متعثرًا. وعلمنا في الصباح الباكر بوفاته«.  

العالم، قد يكون مفتاحًا ال  الــذي يصيب 250 مليونًا حــول  البلهارسيا   طفيل 
ّ
إن قــال باحثون 

ــدز(. وتــحــدث اإلصــابــة  ــ ُيــعــرف عــنــه الكثير لــوقــف انــتــشــار مـــرض نــقــص املــنــاعــة املكتسبة )اإليــ
بالبلهارسيا بسبب الديدان الطفيلية في مياه تعيش فيها قواقع املياه العذبة التي تؤوي هذا 
الطفيل. وتخترق الديدان الجلد وتضع بيضها داخل الجسم. وتوصل باحثو »الجمعية الدولية 
أكثر عرضة بثالث مــرات لإلصابة  النساء يصبحن   

ّ
أن إلــى  املهملة«  املــداريــة  املناطق  ألمــراض 

)رويترز( باإليدز إذا كن مصابات ببلهارسيا األعضاء التناسلية.  

البلهارسيا مفتاح لعالج اإليدزغياب الكفيل يقتل طفًال سوريًا في لبنان

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

قـــبـــل أن يــحــمــل حـــفـــيـــده ســـيـــديـــا ويـــتـــوّجـــه 
إلـــى »مــركــز االســتــطــبــاب لـــأم والــطــفــل« في 
املوريتانية نواكشوط، كان سيد  العاصمة 
ــــرء« لــيــعــرف  ــبـ ــ مــحــمــد قــــد قـــصـــد عــــيــــادة »الـ
انــقــطــاع  مـــن دون  يــبــكــي  الـــــذي   حــفــيــده 

ّ
أن

يــعــانــي مـــن الـــتـــهـــاب، فــحــّولــه الــطــبــيــب إلــى 
ــذي أنـــشـــأتـــه الــحــكــومــة  ــ ــك املــســتــشــفــى الــ ــ ذلـ
املوريتانية بهدف تقديم الخدمات الصحية 

لأمهات واألطفال.
فـــــي املـــســـتـــشـــفـــى الــــــــذي ُيــــعــــنــــى بــــاألمــــومــــة 

والــطــفــولــة الــواقــع شــمــال شـــرق نــواكــشــوط، 
بــقــَي الــطــفــل لــلــعــالج. وبــــدأت مــعــانــاة سيد 

ُ
أ

الـــدواء  الــعــثــور على  ر عليه 
ّ
تــعــذ إذ  محمد، 

الذي ُوِصف لحفيده، على الرغم من وجود 
باإلضافة  املستشفى  أمــام  ثالث صيدليات 
يخبر:  الــداخــلــيــة.  املستشفى  صيدلية  إلــى 
ــفـــســـي أســـتـــعـــيـــر ســـــيـــــارة أحــــد  »وجــــــــــدت نـ
أقـــاربـــي وأقـــصـــد مــســتــودعــات أدويـــــة أمـــام 
العسكري، لكن من دون جدوى.  املستشفى 
البحث  املمرضني  أحــد  علّي  اقترح  عندها، 
ــام املــســتــشــفــى املــركــزي  فـــي الــصــيــدلــيــات أمــ
وســــط الــعــاصــمــة. هـــنـــاك، وجـــدتـــه أخـــيـــرًا«. 

لــم يكن  الـــدواء   ذلــك 
ّ
 املفاجأة كانت »أن

ّ
لكن

كتابة  عند  الطبيب خطأ  ارتــكــب  املــطــلــوب. 
الوصفة الطبية. الــدواء الصحيح أيضًا، لم 
األطباء يبحثون  راح  بالتالي  رًا. 

ّ
يكن متوف

عــهــا 
ّ
ــة تــوز ــ فـــي املــســتــشــفــى عـــن بــقــايــا أدويــ

منظمات دولــيــة«. فــي حــني كــانــت »العربي 
الــجــديــد« تــجــول فـــي املــســتــشــفــى، صــادفــنــا 
 يحمل طفلة مصابة بحروق طفيفة. 

ً
رجــال

أعــلــمــتــه الــطــبــيــبــة الــرئــيــســة فـــي املستشفى 
التشخيص  هــو  فــعــلــه  تستطيع  مــا   

ّ
كـــل  

ّ
أن

الطبي، قبل أن تحيل الطفلة إلى املستشفى 
املـــركـــزي. فحمل ابــنــتــه عــائــدًا إلـــى ســيــارتــه. 

وعند السؤال عن نقل املستشفى إلى مقّره 
ل 

ّ
الــجــديــد، يــقــول أحــد املــمــرضــني الـــذي فض

ــقــــرار أتــى    »الــ
ّ
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن

كان  املستشفى  مقّر  عجل.  وعلى  عشوائيًا 
ــــوزراء   إقـــامـــة رئـــيـــس الــ

ّ
مـــعـــدًا لــيــكــون مـــحـــل

قبل أن تحّوله الحكومة إلى مقّر ملستشفى 
على  ر 

ّ
يتوف ال  والطفولة،  بــاألمــومــة  خــاص 

مـــقـــومـــات مــســتــشــفــى بـــاملـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي 
للكلمة. لكنه يجهد بحسب ملعالجة األطفال 
ــدم تـــوفـــر األدويـــــــة في  ــن عــ ــات«. وعــ ــ ــهـ ــ واألمـ
صيدلية املستشفى أو الصيدليات املحيطة 
 الــصــيــدلــيــات 

ّ
بــــه، يــقــول املـــمـــرض نــفــســه إن

الداخلية في أكثر املستشفيات املوريتانية 
ال تـــؤّمـــن إال كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن الـــــــدواء، إذ 
ُيصار إلى تهريب األدويــة أو بيعها خارج 
فهي  األخــــرى،  الصيدليات  أمــا  املستشفى. 
لتّجار ال يملكون الخبرة، لذلك يجهلون ما 
ه 

ّ
الطلب. لكن التي يكثر عليها  هي األدويــة 

هم سوف يتغلبون على نقص 
ّ
يشير إلى أن

الـــدواء فــي وقــت وجــيــز. تــجــدر اإلشـــارة إلى 
أنشئ  والطفل«  لــأم  االستطباب  »مركز   

ّ
أن

في  تــخــّصــصــي  كمستشفى   2009 ــام  عـ فــى 
أمراض األم والطفل، بهدف تخفيف الضغط 

عن مستشفيات العاصمة.

مستشفى األم الموريتانية وطفلها بحاجة إلى إنعاش

ربى أبو عمو

ذكرى الرحيل األولى واللقاء األّول والقبلة 
األولى والبيت األول.. ذكريات ال تبقى على 
حالها. يقتلها الوقت أو نخنقها في داخلنا 

ونمضي. وها نحن نمّر أمام ذلك البيت 
نفسه. لم تعد رائحتنا فيه. غسلته األمطار 
كثيرًا، وغسله أصحابه الجدد أكثر. نحاول 
االلتصاق به وتمريغ أجسادنا بجدرانه. ال 
أثَر لنا في هذا املكان. نحاول نقل رائحتنا 
إلى بيتنا الجديد. نمرغ أجسادنا بجدرانه 
مجددًا. كثيرون يأتون إليه ويخرجون منه 

بكل هذه الخفة. وقلة يحتلون جزءًا من هذه 
الرائحة. 

ثّم يأتي الوقت. وها نحن نهرب منه. نالعبه 
أحيانًا ونكذب تلك الكذبة التي تسعدنا 

للحظات ونختفي. هو قادر على إخفائنا 
في النهاية. تبقى ذكرانا، تلك التي يقتلها 
ا متعة االشتياق، 

ّ
الوقت أيضًا. يسرق من

ويمنعنا من إحضار لحظات قديمة إلى 
حاضرنا، ونعرف أنها ستزورنا مجددًا. 

وهذه صفحة بيضاء. ها هو الوقت يحاول 
نا ال نولد من جديد. 

ّ
تبييض ماضينا. لكن

يتراكم املاضي في داخلنا من دون أن 
نتمكن من نزعه. ال مكان آخر له. ال يمكنه 
العيش في الهواء الطلق أو الغرق في البحر. 

ال قدرة له إال على االستقرار في قلوبنا. 
ما مّر الوقت، رغبنا في االنعتاق من 

ّ
وكل

أنفسنا كأن نولد من جديد، من دون أن 
نحظى بالضرورة بعمر إضافي في كل 

مرة نولد فيها.
ها نحن نولد مجددًا. نخرج من أرحام 

املاضي. لن تكون الوالدة سهلة. الحبل بل 
الحبال التي تربطنا به قوية. وإذا ما خرجنا 

منه، وارتاحت مالمحنا، نعود لنخلق من 
 هذا 

ّ
الحاضر ماضيا جديدا. أيكون كل

نكدا؟ أيكون رؤية للكون من عيون فقدت 
الثقة بالجمال؟ رّبما. ال يمكن التأكيد هنا.
نخرج من أنفسنا إلى الكون. ذلك الرحب 
الذي يفتح أبوابه للجميع. لن يوقفنا أحد 

إذا ما قررنا املشي فيه طوال حياتنا. نأكل 
 ما طاب لنا. نشتاق إلى 

ّ
عنبًا وتينًا وكل

املحبوب ونراه بقربنا. هو هنا في الكون. 
يأكل عنبًا وتينًا وكل ما طاب له من أشجار 
أخرى. في املساء، نستلقي داخل الالحدود 
المس بعضها في 

ُ
ونراقب نجومنا وهي ت

السماء. لم تعد السماء بعيدة في والدتنا 
الجديدة. 

ل نفسي مع 
ّ
وأصيُر أنا بعدما كنت أشك

ق وجهي. 
ّ
عت

ُ
آخرين. أنا، في ذلك الكون، سأ

ق أيضًا. 
ّ
أكبر مستعينة بسر الكون املعت

وأغفو على صوت احتكاك النجوم بعضها 
ببعض. ال يوقظني أحد. تسقط حبات 
قة وكأنها 

ّ
الفاكهة على مالمحي املعت

تحميها وال أستيقظ. ال داعي ألن أفيق. 
أخاف أن يجدني الوقت، وقد ظننت أنني 

هربت منه.
ني 

ّ
في ما بقي لدّي من ذكريات، سأذكر بأن
قت 

ّ
 جزء من هذا الكون وعت

ّ
مررُت بكل

مالمحي. ولم يداهمني الوقت.

والدة بعد حين
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قبل سنوات 
طويلة، اختفى 
سمعان فيكتور 

يّمين، ليحّل محلّه 
أبو ربيع.. حتى 

قبل أن يُرزق بابنه 
البكر. معه، عادت 
الروح إلى »الدبكة 

اإلهدنيّة«

الحاجة هاجر تترّحم على عّز طيرة حيفا
»كانت بلد خير وكان الناس يملكون ذهبًا كثيرًا يخبئونه في التنك«

1819
مجتمع

طرابلس ـ أورنيال عنتر

يــرتــفــع أبـــو ربــيــع عـــن األرض قبل 
أن يعود ليخبط بجزمته السوداء 
الجمهور.  تصفيق  فيعلو  عليها، 
ــوا  ــعـ ــــي الــــدبــــكــــة وقــــــد رفـ ــــصـ ــــع راقـ ــل مـ يــــدخــ
رؤوسهم ونفخوا صدورهم، في داللة على 
»الشموخ«. هذا ما يؤكده أبو ربيع. يشبك 
طوال  بعضًا  ببعضها  أياديهم  الراقصون 
رقصهم، للتأكيد على »االتحاد والقّوة«. أّما 
ا 

ّ
الخبطات الثالث على األرض، فتعني: »كن

ا 
ّ
)كن هـــون، ونحنا هــون ورح نبقى هـــون« 

هــنــا، ونــحــن هــنــا، وســـوف نبقى هــنــا(. هم 
انتمائهم ألرضهم وتشّبثهم  يصّرون على 
بها. في خطوتهم األخيرة، يركع الراقصون 
على الرجل اليمنى ورأسهم مرفوع، كأنهم 
 »أهالي إهدن )شمال لبنان( ال 

ّ
يجزمون بأن

يركعون لغير الرب«.
اللبنانية  الــدبــكــة  إال  لــيــســت  هـــذه  دبــكــتــهــم 

الرزق واألرض غاليان. أن 
يأخذوا أرضك ويطردوك 

منها.. هذا صعب جدًا

قامت الدبكة من 
سباتها، عندما جمع أبو 

ربيع شبّانًا ودرّبهم إلحياء 
مهرجانات إهدن

ال يستطيع أن يقاوم 
إيقاع الطبلة وال صداها، 

ويحّس فورًا بحاجة 
ملّحة إلى الرقص

ربيع يحّب  أبــو   
ّ
لكن الجميع.  يعرفها  التي 

ُيــطــلــق عليها اســـم »الــدبــكــة اإلهــدنــّيــة«.  أن 
الـــحـــركـــات نــفــســهــا والـــرقـــصـــة   

ّ
صــحــيــح أن

ـــــمـــــا »بـــنـــكـــهـــة إهــــــــدن وبـــطـــيـــب 
ّ
نـــفـــســـهـــا، إن

نسيمها«.
كثيرًا ما رقص أبو ربيع في منطقته زغرتا 
)بلدة إهدن تقع ضمن قضاء زغرتا(، حتى 
صــار عــنــوانــًا للدبكة. مــع ذلـــك، قليلون هم 
الحقيقي، أي سمعان  الذين يعرفون اسمه 
ــب 

ّ
فــيــكــتــور يـــّمـــن. هـــو، مــنــذ زمـــن بــعــيــد، لــق

»كنا  اللقب:  هــذا  قّصة  ربيع. ويحكي  بأبو 
ــاف نــشــاهــد فــيــلــمــًا فـــي السينما، 

ّ
مـــع الــكــش

ُيــدعــى أبــو ربــيــع. فأطلق أحد  وكـــان البطل 
: شــو مــفــّكــر حالك 

ً
األصـــدقـــاء دعــابــة ســـائـــال

املمثل أبــو ربــيــع؟ منذ ذلــك الــحــن، رافقني 
أبـــو ربــيــع بــــداًل مـــن ســمــعــان«. وزاد اللقب 
ُرزق بصبّي  عــامــًا، عندما   11 بعد  شــرعــّيــة 
ُيــســّمــى حفيدها  أن  أبـــو ربــيــع  أّم  وأصـــــّرت 
ربـــيـــع ولـــيـــس تــيــمــنــًا بـــجـــّده فــيــكــتــور، كما 
الــعــادة. هي حرصت أن يحافظ ابنها على 

اللقب الذي عرفه الناس به.
في عام 1983، رقص أبو ربيع الدبكة للمّرة 
اف عندما 

ّ
األولى. كان أيضًا عضوًا في الكش

تـــدّرب مــن بــن عشرة شــّبــان على يــد فــوزي 
الــجــعــيــتــانــي، لــيــدبــكــوا فـــي شـــــوارع زغــرتــا 
فــي يــوم »خميس الــذكــارى« الـــذي ال يفّوت 
الزغرتاوّيون االحتفال به. خميس الذكارى 
هـــو الـــيـــوم الـــــذي يـــتـــذّكـــر فــيــه املــســيــحــيــون 

موتاهم، قبل بداية الصوم الكبير.
في تلك املّرة األولى، »أقيم الكارنفال ودبكنا. 
ــذه الـــســـنـــة، بـــعـــد 33 عــــامــــًا، اســتــعــدنــا  ــ ــ وهـ
االحــتــفــال نــفــســه، بــرعــايــة جــمــعــيــة اإلنــمــاء 
إلى  بالذاكرة  ويعود  الزغرتاوّية«.  والخير 
ــاٍض أبــعــد مــن تــلــك الــســنــوات، فــيــعــّدد من  مـ
الفرقة القديمة التي احتضنت الجعيتاني: 
ــّعـــوم وبـــيـــت كـــعـــوي وآل  ــا وبـــيـــت نـ ــ بــيــت زّكـ
فرنجية  وآل  الــدويــهــي  الشيخا  وآل  دحــدح 
وآل مـــعـــّوض وغــيــرهــا مـــن الــعــائــالت الــتــي 
رقص أفراد منها في تلك الفرقة قبل اندالع 
 خـــالل الــســنــوات املــمــتــّدة 

ّ
الـــحـــرب. ُيـــذكـــر أن

سمع للدبكة وال 
ُ
لــم ت مــا بــن 1985 و1990، 

خبطة واحــدة. لكنها في أوائــل تسعينّيات 
الــقــرن املــاضــي، قــامــت مــن سباتها الطويل 
مــع أبــو ربــيــع، عندما جمع شّبانًا ودّربــهــم 
ـــم 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــدن الــــتــــي ت ــ ــ ــات إهـ ــانـ ــرجـ ــهـ لـــيـــحـــيـــوا مـ

ســنــويــًا، منها مــهــرجــان املــيــدان ومــهــرجــان 
الكبرى والسرايا.

إليه  بالنسبة  الدبكة   
ّ
أن ربيع  أبــو  اكتشف 

أكثر مــن مــجــّرد هــوايــة، فاتخذ منها حرفة 
ــكــتــهــا مــظــبــوط« عــلــى حـــّد قــولــه. حتى 

َ
و»َمــل

يومنا هذا، دّرب أبو ربيع املئات من شّبان 
أّســــس فرقة  وشـــابـــات منطقة زغـــرتـــا، وقـــد 
مؤلفة من 25 راقصًا، يدبكون في األعراس 

ونشاطات  التكريم  وحفالت  واملهرجانات 
الجمعّيات.

بالنسبة إلى أبو ربيع، أهالي زغرتا »يليق 
ــرح، وهــم  ــفــ بــهــم الـــحـــزن كــمــا يــلــيــق بــهــم الــ
يــجــيــدون الــتــعــبــيــر عــن الــحــالــتــن عــلــى حــّد 
التخصص  اختار  من جهته،  ه 

ّ
لكن ســـواء«. 

في الفرح. يبتسم وهو يقول: »عندما ندبك 
فـــي زغـــرتـــا أو فـــي إهــــــدن، أو حــتــى خـــارج 
أن  قــبــل  أشــخــاص  نــكــون خمسة  منطقتنا، 
نصبح 500 شخص بغمضة عن«. ويشير 
 الجيل الجديد من الشباب الزغرتاوي 

ّ
إلى أن

ُيبدي اهتمامًا بالتراث وبإحيائه، وهو ّما 
يفرح أبو ربيع الذي يحرص على التدريب 

بمهنّية عالية.
بــأذن  ع 

ّ
الـــذي يتمت الحقيقي« هــو  »الــدّبــيــك 

مــوســيــقــيــة مــرهــفــة ويــتــأثــر بــالــنــغــمــات من 
ــــك بـــصـــدق عــلــى  أعــــمــــاق قـــلـــبـــه، فــيــتــرجــم ذلـ
خــشــبــة املـــســـرح. هـــذا مــا يــشــّدد عــلــيــه. ومــن 
ربيع  أبــو  يحّب  التراثية،  املوسيقية  اآلالت 
الــطــبــلــة الــتــي يــجــيــد الـــعـــزف عــلــيــهــا بعض 
ـــــه ال يــســتــطــيــع أن يــقــاوم 

ّ
ــقـــّر أن الــــشــــيء. ويـ

فــورًا بحاجة  إيقاعها وال صــداهــا، ويحّس 
حة إلى الرقص.

ّ
مل

بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الـــِعـــشـــرة، أصــبــح 
ــو ربــيــع  الـــزغـــرتـــاوّيـــون يـــعـــرفـــون حـــاجـــة أبــ
امللّحة هذه، ويعرفون حاجتهم امللّحة إليه، 
في  ويسهمون  اإلهــدنــّيــة  الدبكة  فيدعمون 
املحافظة عليها. وال تحظى الدبكة اإلهدنية 
بــمــحــبــة أهــلــهــا وأهــــل املــنــطــقــة فــحــســب، بل 

بدعم ماّدي ملموس من أطراف عديدة.
راقــــص الــدبــكــة األول بــن الـــزغـــرتـــاوّيـــن، ال 
 مــــّرة ُيــدعــى 

ّ
تــعــرف رجــــاله الـــراحـــة. فـــي كـــل

إلى حفل زفاف أو يحضر حفلة كواحد من 
الجمهور، تعلو الهتافات »وينو بو ربيع«؟ 
ــســمــع ضــربــات 

ُ
الجميع يــطــالــب بـــه، مــا إن ت

على الطبلة.

ما زالت الحاجة هاجر 
الباش تتذكر أيام عزّ 

بلدتها طيرة حيفا، قبل 
أن يُهّجر أهلها في نكبة 

1948 ويتغيّر اسمها. هي 
اليوم في قريتها، بعدما 

خبرت اللجوء على 
مدى عام واحد

طيرة حيفا ـ ناهد درباس

ــيـــرة حــيــفــا  فــــي وادي عـــبـــدالـــلـــه فــــي قـــريـــة طـ
الباش. هنا  الحاجة هاجر  املهجّرة، تصمد 
أبـــصـــرت الـــنـــور قــبــل 95 عـــامـــًا، وهــنــا أيــضــًا 

مسقط رأس والَديها قبلها.
في هذه القرية التي تحمل اليوم اسم »طيرة 
الكرمل« ويعيش فيها نحو 20 ألف يهودي، 
ما زالت عائلة الحاجة أم حسن - لها ثالثة 
ــنــــاء وابـــنـــتـــان - مــتــشــبــثــة بـــأرضـــهـــا. هــي  أبــ
الــتــي بقيت في  الــوحــيــدة واألخــيــرة  العائلة 
نسمة  آالف  سبعة  يأهلها  كــان  التي  القرية 
فـــي عـــام الــنــكــبــة. وألنـــهـــا كـــذلـــك، كــلــمــا قصد 
مهّجر أو مغترب طيراوي مسقط رأســه في 
زيارة، إما من حيفا أو من مدن الضفة أو من 
الشتات، كانت الحاجة ترّحب به وتستقبله 
في بيتها. أما هو فيستمتع بسماع الحاجة 
وهــــي تـــقـــّص عــلــيــهــم حـــكـــايـــات الـــقـــريـــة قبل 

سقوطها وقصة صمودها وعائلتها.
تـــمـــوز مـــن عــــام 1948، سقطت  يــولــيــو/  فـــي 
طيرة حيفا وُهّجر أهاليها بأكثرهم الى دول 
في  في مخيمات لالجئن  واستقروا  عربية 
مقاومة شهد  بعد  واألردن وســوريــة.  لبنان 
أتــى سقوطها عقب سقوط  الــتــاريــخ،  عليها 
 طيرة 

ّ
ُيــذكــر أن مــديــنــة حيفا بــثــالثــة أشــهــر. 

جنوب  كيلومترات   10 بعد  على  تقع  حيفا 
حيفا.

 الذي كان في املاضي«... 
ّ
»يا ويلي على العز

قائلة:  البعيد  إلــى  تشير  منزلها،  نافذة  من 
 هذه األراضــي الساحلية مزروعة 

ّ
»كانت كل

ــر والـــبـــامـــيـــة  ــيـ ــعـ بـــالـــزيـــتـــون والــــقــــمــــح والـــشـ
 
ّ
واللوبية واللوز والتن والــخــّروب.. كان عز

 »طــيــرة حيفا كانت 
ّ
أن الــلــه«. وتخبر  وخــيــر 

تضّم 20 معصرة زيتون، هي التي اشتهرت 
أرضها الخصبة والخضراء بالزيتون«. هي 
مـــا زالــــت تــحــتــفــظ فـــي ســاحــة بــيــتــهــا بحجر 

بالكامل.  اإلبــطــح  عائلة  إلــى  تعود  للشاطئ 
ـــي، فــكــنــا نــمــلــك 100  ــا نـــحـــن، عــائــلــة زوجـــ أمــ
النكبة،  بــعــد  الــعــن.  فــي منطقة وادي  دونـــم 
ألن زوجي لم يخرج خالل األحداث وبقي في 
الطيرة، حصلنا على هذه األرض في وادي 
أقل  بــداًل مــن أرضــنــا، وإن بمساحة  عبدالله 
بعشر مرات. هكذا، بقينا في بلدتنا. ال شيء 

أغلى وأثمن من بلد اإلنسان«.
الحاجة هاجر عن  من جهة أخــرى، تتحّدث 
أفــراح القرية، »كان رجال الطيرة مشهورين 
فـــي الــدبــكــة والــــحــــداوي. وفـــي يـــوم الـــزفـــاف، 
ُيلبسون الخيل قالئد الذهب لتتسابق حتى 
املـــســـاء. وعـــنـــد االنـــتـــهـــاء مـــن حـــمـــام عــريــس، 
ويكّرمون  البلدة  فــي  بــه  ويــطــوفــون  يزفونه 
الــنــاس ويــقــّدمــون لــهــم الـــخـــراف. كــانــت أيــام 
را في الطيرة. كانت 

ّ
. كــان كل شــيء متوف

ّ
عــز

، والناس يملكون ذهبًا كثيرًا 
ّ
بلد خير وعــز

يخبئونه في التنك بكميات«. بحسرة تتابع: 

ــمــا كــنــا نــحــتــاج إلـــى الــخــروج مــن البلدة 
ّ
»قــل

لشراء شيء«.
وال تــنــســى الــحــاجــة اإلشــــــارة إلــــى »مــريــمــيــة 
وادي الــعــن الــتــي تــغــنــيــك عـــن كـــل دواء. أمــا 
العن فمذاقها وال أطيب.  الـــوادي،  مياه نبع 
وكنا نحن النساء، ننتظر دورنــا لنعبئ من 

تلك املياه«.
النكبة:  عــام  فــي  مــا خبرته  تفاصيل  وتــذكــر 
»بــعــدمــا قــالــوا لــنــا اخــرجــوا أســبــوعــن حتى 
تــهــدأ األوضـــــاع، حــمــلــت مــع والـــدتـــي أوالدي 
الخمسة وركبت مع غيري من أبناء املنطقة 
 
ّ
حافالت كانت متوقفة عند مدخل الطيرة. لكن

الطيرة. نقلتنا  أبــو حسن، زوجــي، بقي في 
الحافالت إلى قرية رمانة القريبة من جنن، 
ومنها إلى إربد في األردن. وبعد ليلتن إلى 
مخّيم النيرب في سورية. هناك، بقينا عامًا 
 ودالل، لنصل إلى مكان 

ّ
. خرجنا من عز

ً
كامال

مــن دون طــعــام وال أي شـــيء آخــــر«. وتـــروي: 

»في مرة، قطفت الذرة من أرض تابعة ألكراد 
بــالــقــرب مــن حــلــب. وعــنــدمــا ســألــنــي صاحب 
األرض عن ذلك، فتحت له باب غرفتنا وقلت 
له: انظر هؤالء أوالدي. أريد إطعامهم. فسكت 
ورحل. وأنا أذكر الشام )دمشق( مدينة مثل 

الجنة.. جميلة جدًا«.
بعد انقضاء ذلك العام، طلب زوجها لّم شمل 
عــائــلــتــه. تــقــول: »هــكــذا عـــدت مــع أبــنــائــي الــى 
في حيفا  النسناس  وادي  في  ا 

ّ
الوطن. سكن

ملدة عامن، لنرجع بعدها إلى طيرة حيفا«.
وتحكي الــحــاجــة هــاجــر عــن »مــــرارة الــوحــدة 
وقــســوة الــغــربــة فــي الـــوطـــن. عــلــى الــرغــم من 
استقروا  أهلي،   

ّ
كــل  

ّ
أن إال  )عائلتها(،  بقائنا 

فــي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة بعد النكبة. 
ــي إلـــيـــهـــم أيــــضــــًا. ولـــم  ــ ــدتـ ــ وقـــــد انـــضـــمـــت والـ
يعودوا«. تذرف دموعها وهي تقول: »الفراق 
يـــأخـــذوا  أن  غـــالـــيـــان.  والــــــرزق واألرض  ــال  غــ

أرضك ويطردوك منها.. هذا صعب جدًا«.

ــبـــة. تــخــبــر  ــكـ ــنـ ــبـــل الـ مـــعـــصـــرة زيــــتــــون مــــن قـ
لــم يكن  ــه »قبل عــام 1948، 

ّ
أن الحاجة هاجر 

رأيــت  ني 
ّ
لكن يسكنونها.  يــهــود  الــبــلــدة  فــي 

بأّم عيني كيف كان يأتي بعضهم إلى رجل 
 وضرير، ويسألونه باستمرار إن كانت 

ّ
مسن

توجد أرض للبيع. وفي موسم الحصاد، كنا 
نذهب إلى خارج القرية ونجري مع اليهود 
عمليات تبادل. نعطيهم نخالة القمح لنأخذ 

مكانها بيض الدجاج«.
تكمل سردها: »كانت منطقة دير إبثاني كفر 
سمر، ما يسمى اليوم كفار سمير، املحاذية 

بطاقة هوية

أبو ربيع
يرقص الدبكة ويتغنّى 

بشمال لبنان

عائالت تلتقي مجددًا... وتتقاسم المنازل

نزوح اليمنيّين يلّم الشمل

ساهم النزوح في 
تعريف أسر جديدة على 

بعضها بعضًا وتمتين 
العالقات اإلنسانية

صنعاء ـ العربي الجديد

فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، لــم يــعــرف اليمنيون 
معنى الـــنـــزوح، ولـــم يــخــتــبــروا مــآســيــه قبل 
عام 2004، مع بدء الحرب مع جماعة أنصار 
الــلــه )الــحــوثــيــون( فــي محافظة صــعــدة في 
الصراع  توّسع  الــبــالد. وبعد  أقصى شمال 
ليطاول معظم املحافظات اليمنية، زاد عدد 
ــرة  الـــنـــازحـــن بــشــكــل كــبــيــر وصـــــار لــكــل أسـ

نازحة قصتها.
لــّم شمل أسر  كــان للحرب الفضل األول فــي 
بعضًا  بعضها  عــن  منفصلة  كــانــت  لــطــاملــا 
ألســبــاب عــــدة. نــزحــت عــائــلــة مــحــمــد مرشد 
من صعدة خالل الحرب الحالية، لتقيم في 
ــي شقيقيه 

َ
بــيــت الــعــائــلــة الــكــبــيــر مــع عــائــلــت

فــي قريتهم فــي محافظة إب )وســـط(. يقول 
ي 

َ
أسرت مع  »اجتمعنا  الجديد«:  »العربي  لـ 

بسبب  عامًا   16 استمر  غياب  بعد  شقيقّي 
ــول أرض زراعــــيــــة ورثـــنـــاهـــا عن  مــشــاكــل حــ
والدنا«. ويشير إلى أنه »عندما غادر قريته 
إلــــى صـــعـــدة، قــــرر الــتــأســيــس ملــســتــقــبــلــه من 
 واســتــأجــر بيتًا. لكن 

ً
الصفر. اشــتــرى مــحــال

الـــحـــرب أجــبــرتــه عــلــى الـــعـــودة إلـــى قــريــتــه«. 
املالي  ّي 

َ
يتابع مرشد: »تحّسن وضع شقيق

ــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وقــــــــّررا تــســويــة  خـ
الـــخـــالفـــات، وهــــا نــحــن نــعــيــش فـــي قــريــتــنــا 
ــــودة إلـــــى صـــعـــدة،  ــعـ ــ ــددًا، وال نــــنــــوي الـ ــ ــجـ ــ مـ
لــن تتحسن  األمنية  أن األوضـــاع  خصوصًا 

في املدى القريب«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــانــت أربــــع أســـر ألشــقــاء 
بسبب الخالفات التي استجّدت بينها، بعد 
ن من مدينة تعز بسبب القتال 

َ
نزوح عائلت

إلى  وانضمامهما  شــوارعــهــا،  فــي  املستمر 
 فــي إحــدى 

ً
ــن تعيشان أصـــال

َ
ــن الــلــت

َ
االثــنــت

الـــقـــرى الــتــي تــبــعــد 70 كــيــلــومــتــرًا عـــن تــعــز. 
في هذا اإلطــار، يقول ياسر وهو رب إحدى 
متشوقة  كــانــت  عائلته  إن  املضيفة،  األســـر 
يه في بيت العائلة 

َ
ي شقيق

َ
الستقبال أسرت

الــكــبــيــر، »لــنــعــيــش مــعــًا ونــقــضــي إجـــــازات 
كان  ما  لم يحدث  لكن  واملناسبات.  األعياد 
في الــبــال«. يضيف أن »الحرب دّمــرت جزءًا 
من منزل شقيقي، فيما تضرر عمل اآلخــر. 
قــدمــا إلينا مــن دون أن يملكا أي شــيء في 
ــا«. وصـــــــارت الـــعـــائـــلـــتـــان الــلــتــان  ــمـ ــهـ حـــوزتـ
، مــضــطــرتــان 

ً
تـــعـــيـــشـــان فــــي الـــقـــريـــة أصــــــــال

ـــن وتــأمــن 
َ
ــدت ــوافـ ــن الـ

َ
إلــــى رعـــايـــة الــعــائــلــت

طعامهما، »علمًا أن املؤونة التي نملكها ال 
تكفي الجميع، في ظل الجفاف الذي يضرب 
املنطقة للعام الثالث على التوالي«. ويتابع 
 ظروفًا أخرى أدت إلى نزاعات زادت 

ّ
ياسر أن

مع الوقت بن النساء واألطفال، لتصل إلى 
اإلخوة أحيانًا. ويلفت إلى أنهم اضطروا في 

النهاية إلى فصل األسر األربع عن بعضها 
بعضًا داخل املنزل الواحد.

 الــنــظــر عـــن الــســلــبــيــات، فــقــد ســاهــم 
ّ

بـــغـــض
النزوح في تعريف أسر جديدة على بعضها 
ما  في  اإلنسانية  العالقات  وتمتن  بعضًا، 
بينها، في ظل تقدير األسر املضيفة لظروف 
البيضاء  النازحة. وتعّد محافظة  العائالت 
وســـط الــبــالد إحـــدى املــنــاطــق الــريــفــيــة التي 
الــبــدوي،  شبه  القبلي  الطابع  عليها  يغلب 
ــــادة مـــا تــتــمــيــز بـــالـــروابـــط الــقــويــة  والـــــذي عـ
ــاك، تـــــرى الـــنـــاس  ــنــ بــــن أفــــــــراد املـــجـــتـــمـــع. هــ
أكــثــر حــرصــًا عــلــى إغــاثــة األســــر املــتــضــررة، 
خصوصًا إذا كــان مــن بــن الــنــازحــن نساء 

وأطفال.  
تجدر اإلشــارة إلى أن هذه املحافظة تعاني 
من صراعات مختلفة، خصوصًا بن القوات 
الحكومية وعناصر تنظيم »القاعدة«. وفي 
الوقت الحالي، ثمة معارك بن قوات املقاومة 
وبــن  الــشــرعــيــة  للسلطة  املــنــاصــرة  املحلية 

الحوثين الذين اقتحموا جميع مناطقها.

القيفي فــرت مــن بيتها بسبب  أســرة أحمد 
املــفــروض  العنيفة والــحــصــار  االشــتــبــاكــات 

الحوثيون على قريتها. 
وكانت أكثرية أسر القرية قد اضطرت إلى 
الــنــزوح إلــى خارجها فــي بــدايــة عــام 2015، 
لتستقر في بعض الجبال بالقرب من قرية 
املــتــار األكــثــر أمــانــًا لــيــومــن، فــي ظــل الــبــرد 
ــاء إلــيــهــم عــدد  ــقـــارس. فــي وقـــت الحــــق، جـ الـ
مــن رجــــال الــقــبــائــل، وطــلــبــوا مــنــهــم اإلقــامــة 
مــع أســرهــم وفــي بيوتهم وتــقــاســم مؤنهم. 
هكذا، أقامت النساء واألطفال في منزل أحد 
املـــزارعـــن، فيما أقـــام الــبــالــغــون الــذكــور من 
األسرتن في غرفتن منفصلتن عن املنزل. 
ــذه الــفــتــرة، شــعــر الــقــيــفــي بــالــحــرج  خـــالل هـ
بــســبــب كـــــرم الـــضـــيـــافـــة وحـــســـن املـــعـــامـــلـــة، 
وقـــد أصــــّر وابــنــيــه عــلــى مــســاعــدة مضيفه 
الــرغــم مــن ممانعة األخير.  فــي أعماله على 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول إن »كــــرم مضيفه 
األســرتــن عالقة قوية  ومعاملته خلقا بن 
فيها كثير من التقدير والثقة«. ويلفت إلى 
أنــه عــاد إلــى منزله بعد تــوقــف املــواجــهــات 
مـــا زال على  أنــــه  قـــريـــتـــه، إال  فـــي  املــســلــحــة 
الــتــي استضافته  العائلة  تــواصــل مــع هــذه 

خالل نزوحه. 
أشــارت  قــد  الدولية  الهجرة  وكــانــت منظمة 
إلى أن 2.4 مليون يمني نزحوا من مناطقهم 
بسبب الحرب الدائرة في محافظات يمنية 
املائة من إجمالي  مختلفة، أي نحو 10 في 
في  بمعظمهم  هــؤالء  ويقطن  السكان.  عــدد 
ويتشاركون  أســر مضيفة،  مع  أو  مخيمات 

املوارد املحدودة غالبًا.

بيروت ـ العربي الجديد

 شهر مايو/ أيار ُيَعّد 
ّ
على الرغم من أن

 بــالــنــســبــة إلـــى كثيرين 
ً
شــهــرًا جــمــيــال

ـــه ليس كــذلــك على 
ّ
حــول الــعــالــم، إال أن

ــان، خــصــوصــًا ملن  ــابـ ــيـ ــــالق فـــي الـ اإلطــ
نيسان  أبريل/  االكتئاب.  من  يعانون 
ــي الـــجـــديـــد،  ــ ــدراسـ ــ هــــو شـــهـــر الــــعــــام الـ
والــــســــنــــة املــــالــــيــــة الــــجــــديــــدة، وفــــرص 
املهام  تحديد  الجديدة، وحتى  العمل 
الـــجـــديـــدة ضــمــن الـــوظـــائـــف الــقــديــمــة. 
وهــــــــو املــــــوســــــم الـــــجـــــديـــــد، والـــطـــقـــس 
والنظرة  الجديدة،  واملالبس  الجديد، 
الــــجــــديــــدة إلــــــى الــــحــــيــــاة. أمــــــا مـــايـــو، 
فــيــنــقــشــع فــيــه غــبــار الــتــغــيــيــر بحسب 
مــوقــع »جـــابـــان تـــــــوداي«، وتـــبـــدأ معه 
التغييرات،   تلك 

ّ
الناتجة عن كل اآلالم 

وما فيها من تكّيف صعب.
ــي شـــركـــة  ــ فـ يـــعـــمـــل  ــًا(  ــ ــامـ ــ لــــيــــدا )44 عـ
إلــى قسم  ــِقــل 

ُ
ن تصنيع مــعــدات طبية، 

ــثـــالث  ــه شــــخــــص يــــصــــغــــره بـ ــ ــرأسـ ــ ــتـ ــ يـ
 
ّ
سنوات. األمر عمومًا ليس سيئًا، لكن
فارق  ليدا يعاني من حساسية تجاه 
 رئــيــســه 

ّ
الـــســـن ويــفــتــرض تــلــقــائــيــًا أن

مستويات  ترتفع  بغيض.  استبدادي 
الــتــوتــر لــديــه، ويــتــجــنــب رئــيــســه كلما 
أمكنه ذلــك. فــي أحــد أيــام مــايــو، أغمي 
عـــلـــيـــه خـــــالل ســــاعــــات الـــعـــمـــل، وبــعــد 
ه 

ّ
أن نقله إلى املستشفى تبّن لألطباء 

يعاني مــن االكــتــئــاب. عــاد إلــى العمل 
 األمور لم تسر على ما 

ّ
بعد إجازة، لكن

يرام، وما زال ينتظر تغييرًا جيدًا هذه 
املرة في أحد شهور أبريل.

تـــربـــيـــة األطــــفــــال واحـــــــدة مــــن مــبــاهــج 
 ذلــك ينقلب إلــى العكس 

ّ
الــحــيــاة، لــكــن

تــمــامــًا عــنــدمــا يــمــأل الــتــوتــر األجـــــواء. 
تاكاهاشي أب لطفلن يبلغ من العمر 
37 عــامــًا. ابــنــه األكــبــر دخـــل لــلــتــّو إلــى 
أمــــا األصــغــر  الـــصـــف األول أســــاســــي، 
فيحمله يوميًا إلى الحضانة النهارية. 
هــــو أحـــــد مــتــخــصــصــي تــكــنــولــوجــيــا 
املـــعـــلـــومـــات ويــعــمــل بــــــدوام مـــــرن، أمــا 
زوجته فدوامها صعب. يعيد الطفلن 
البيت ويبقى معهما طوال  إلى  ظهرًا 

ساعتن إلى حن وصول زوجته.
 شـــيء في 

ّ
يـــخـــّرب الــطــفــل األصـــغـــر كـــل

املــــنــــزل، ويــــرمــــي األغـــــــــراض. فــيــحــمــلــه 
والـــــــــده مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات، خــصــوصــًا 
عندما يبكي. هــذا األمــر يشعر حياله 
الــطــفــل األكــبــر بــالــحــرمــان مــن نصيبه 
العادل من عطف الوالد. يزداد التوتر 
فـــي املـــنـــزل إلــــى مــســتــوى كــبــيــر، حتى 
على وشك  ه 

ّ
بأن يشعر  تاكاهاشي   

ّ
إن

ــا تــحــضــر زوجـــتـــه  ــنـــدمـ ــار، وعـ ــيــ ــهــ االنــ
»لقد  يقول:  معها.  مكررًا  يبدأ شجارًا 
التحدث  يمكننا  ال  تمامًا.  هِلكنا 

ُ
است

 كلمة 
ّ

ــل ــتـــى.. كــ مـــع بــعــضــنــا بــعــضــًا حـ
ها ستشعل معركة«.

ّ
تبدو كما لو أن

مثل هــذه األزمــــات تصل إلــى ذروتــهــا 
 
ّ
أن فــي مــايــو، خصوصًا إذا مــا علمنا 
اليابانين يعانون من  30 مليونًا من 

االكتئاب.

اليابانيون يخافون 
من شهر مايو

أسئلة3
إلى

بالجماعات  الشباب  التحاق  في  المغربية  األسرة  دور  ما   ■
المتطرفة؟

أداء وظائفها  فــي  استثنائية  الــيــوم تحديات  تــواجــه  فــي مجتمعاتنا  األســـرة 
املتصلة بالتنشئة االجتماعية وإكساب منظومة القيم خصوصًا، فهي تواَجه 
اإلنترنت. وهو ما  الوظائف من جانب  أداء هذه  بمنافسة غير مسبوقة على 
ــفــاَجــأ بــعــدهــا بالتحاق 

ُ
يفسر مــحــدوديــة الــتــدخــل االســتــبــاقــي لــألســرة الــتــي ت

أبنائها بتلك الجماعات. في إطار تحديد املسؤوليات، يجب القيام بجهد كبير 
والتأثير  التوجيه  فــي  قدراتها  تــضــاؤل  حــول مخاطر  للتوعية  األســـرة  تجاه 

والتعامل مع حاالت الشباب الخاصة.

■ هل برأيك تغيرت وظائف األسرة المغربية وتخلت عن تربية 
األبناء تربية وسطية؟

أرى هذا الكالم صحيحا على مستوى النتائج، فأسباب هذا الواقع ال تعود إلى 
تخلي األسرة فحسب، بل إلى دخول مؤثرات قوية أخرى حّدت من أدوارها في 
الرقابة والتوجيه، وحّدت من فرص التواصل والنقاش الداخلي في األسرة. من 
املهم أن نلحظ أيضًا الخطاب الديني املؤسس للغلو والتطرف، الذي ال تسلم 

األسرة عمومًا من تأثيراته.

■ ما الحلول االجتماعية لمحاربة تطرف الشباب؟

بــعــالج قــلــق الــهــويــة الــــذي تــعــانــي مــنــه قــطــاعــات مــن الــشــبــاب والــتــي يجعلها 
الشباب مناعة حتى مع  املــدخــل. نعطي  الكارثة، هو  للوقوع في هــذه  عرضة 
وجــود العوامل األخــرى الدافعة إلــى العنف. هو قلق مــرده إلــى افتقاد أجوبة 
على األسئلة األهم بالنسبة إلى الشباب. هنا تأتي أدوار مؤسسات اجتماعية 
املدني، وبالتأكيد األسرة  مختلفة، مثل املدرسة واملسجد واإلعــالم واملجتمع 

ذات الدور األهم.

بالجماعات  المغرب  في  الشباب  من  مزيد  التحاق  مع 
اإلرهابية، يسرد رئيس مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية 
واالجتماعية، سمير بودينار، لـ»العربي الجديد«، عددًا من 
العوامل التي تدفعهم إلى التطرف. من ذلك اضطراب 
الهوية واالنتماء، وتعقيدات الوضع االجتماعي. لكنّه 

يقّدم المشاكل األسرية على ما عداها

سمير 
بودينار

إعداد حسن األشرف

ال شيء أغلى 
وأثمن من 
بلد اإلنسان 

)العربي 
الجديد(
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فالشمجتمع

الحرفيون والمهنيون في اليمن
صامدون هنا صنعاء ـ العربي الجديد

أضّرت الحرب في اليمن 
بالعديد من جوانب الحياة 
اليومية. بالرغم من ذلك، ما 

زال األمل موجودًا لدى أصحاب الحرف 
 صباح 

ّ
واملهن الصغيرة. يتوجهون كل

إلى متاجرهم وزواياهم في الشوارع 
واألرصفة بحثًا عن فرصة تبقيهم 

وأسرهم على قيد الحياة.
أدت الحرب إلى توقف ماليني املوظفني 

والعمال في الشركات واملؤسسات 
الخدمية والتجارية واملصانع عن 

أعمالهم. كما أجبرت الكثير من مالكي 
املحال التجارية على إغالقها، خصوصًا 
مع ضعف اإلقبال من قبل الزبائن الذين 

تغيرت أولويات مشترياتهم اليومية 
باتجاه الغذاء واملستلزمات األساسية، 
كما شهدت مداخيلهم انخفاضًا كبيرًا، 

وانهارت قدراتهم الشرائية.
هذه العوامل تجعل من أصحاب الحرف 

واملهن الصغيرة أوفر حظًا مقارنة 
بغيرهم، بالرغم من تراجع مصادر 

دخلهم مع تراجع الوضع االقتصادي 
العام. 

يخرج الحرفي السّباك أو اإلسكافي أو 
 صباح باحثًا عن 

ّ
الطباخ أو الحداد كل

مصدر رزقه. تكتظ الشوارع واملحالت 
التجارية الصغيرة بهم. يبقون ساعات 

طويلة تحت أشعة الشمس أو في أماكن 
مخصصة لهم ليعودوا نهاية كل يوم 

بما استطاعوا كسبه. آخرون يعتمدون 
على الهاتف واتصال الراغبني في 

إنجاز بعض األعمال بهم. 
 عدد املهن والحرف 

ّ
تبقى اإلشارة إلى أن

الصغيرة في اليمن بلغ قبل الحرب 
بحسب إحصائيات قديمة صادرة عن 

منظمة العمل الدولية نحو 800 ألف 
 الحرب األخيرة 

ّ
مشروع صغير. لكن

نسفت الرقم بشكل كبير مع غيره من 
معالم الحياة في البالد.

حلواني

حّطاب

بنّاء

حّداد

إسكافي

جّزار

فّران
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صحافيات الميدان: 
محاربات بأجور زهيدة

تنميط المرأة في 
الفواصل اإلعالنية

هل زادت تغييرات »تويتر« 
الجذرية عدد المستخدمين؟

تونس ـ خولة العشي

تــكــافــح الــصــحــافــيــات الــتــونــســيــات شــأنــهــن 
شأن زمالئهن من الذكور من أجل العمل على 
إعالمي  منتوج  وتقديم  بالقطاع،  النهوض 
ــارات الــــشــــارع الــتــونــســي  ــتـــظـ ــى انـ يــرتــقــي إلــ
املتلهف إلى مشهد إعالمي مختلف عما كان 

عليه قبل الثورة. 
اإلنــاث،  العددي للصحافيات  التفوق  ورغــم 
إذ يشكلن حاليا حسب إحصائيات رسمية 
العاملني في  مــن مجموع  بــاملــائــة  قــرابــة 51 
الــقــطــاع، إال أنــهــن مــا زلــن يعانني مــن عديد 
املــشــاكــل الــتــي تــكــبــل قــدرتــهــن عــلــى الــتــفــوق 
والــتــألــق. وبــعــد تــطــور األحــــداث السياسية 
ــيـــاســـمـــني، خــرجــت  واألمــــنــــيــــة مـــنـــذ ثــــــورة الـ
الـــصـــحـــافـــيـــات الـــتـــونـــســـيـــات مــــن مــكــاتــبــهــن 
امليداني  العمل  في  فشيئا  شيئا  واندمجن 

جنبا إلى جنب مع زمالئهم من الذكور.
اإلرهابية  األحــداث  الصحافيات  تستثن  لم 
واملــظــاهــرات واملــنــاوشــات مــع األمنيني فكن 
ــل نقل  جـــاهـــزات لــتــحــدي املــصــاعــب مـــن أجــ
املعلومة، والقيام باملهمة اإلعالمية كأحسن 
ما يكون حتى أن بعضهن تعرضن للعنف 
الــلــفــظــي والــجــســدي فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
ولــــم يــفــت هــــذا مـــن عــزمــهــن عــلــى مــواصــلــة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــعــمــل. وفــــي حـــديـــث لــــ
أكـــــدت الــصــحــافــيــة هــبــة عــقــوبــي أن الــعــمــل 
امليداني بالنسبة لها مضن وشاق غير أنه 
العمل  مجال  »دخلت  عقوبي  وقالت  ممتع. 
امليداني الصحافي منذ سنتني، وقد عرفت 
االنتهاكات كاالختناق  ألــوان  كل  من خالله 
األمنيني  للدموع ومالحقات  املسيل  بالغاز 
أحيانا  الركض  على  أجبرني  مما  العنيفة؛ 
هربا خوفا على حياتي، هذا باإلضافة إلى 
تعرضي منذ فترة إلى مضايقات ذات طابع 

أخالقي من طرف أحد رؤساء التحرير«.
امليدان  لصحافيات  املــاديــة  الوضعية  وعــن 
في تونس أضافت هبة »مرتب الصحافيات 
فــي تــونــس زهــيــد جـــدا، وال يكفي حاجتهن 
خصوصا املتزوجات منهن. نضطر أحيانا 
أكــثــر مــن مؤسسة ومراسلة  فــي  العمل  إلــى 
أجل  من  مستعارة  بأسماء  أجنبية  صحف 

تحصيل ما يضمن لنا حياة كريمة«. 
الــصــحــافــيــة بـــإحـــدى اإلذاعــــــــات الــعــمــومــيــة 
»العربي الجديد«  جيهان اللواتي تحدثت لـ
عن إشكال التمييز على أساس الجنس بني 
الــصــحــافــيــني فــيــمــا يــخــص األجـــــر. وعـــّبـــرت 
جــيــهــان عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد مـــن منح 
الصحافيني الذكور مرتبات أعلى من اإلناث 
بــبــعــض املـــؤســـســـات اإلعـــالمـــيـــة الـــخـــاصـــة. 
ــانـــاة صــحــافــيــات  ــعـ ــلـــواتـــي أن »مـ وأكــــــدت الـ
امليدان في تونس متواصلة، حيث تتعرض 
لالعتداء أثناء الوقفات اإلحتجاجية من قبل 
املواطنني ورجال األمن، كما تتعرض أحيانا 
الذكورية  العقلية  هيمنة  ظل  في  للتحرش 
على املجتمع التونسي، هــذا عــدا عن غياب 
شبه كلي للصحافيات في املناصب القيادية 
وفي املنابر الحوارية الهامة«. أما الصحافية 
النقابية في جريدة الضمير  بقسم األخبار 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فتحدثت  غــالــي  إيــمــان 
عن مضايقات تعرضت لها بسبب ارتدائها 
للحجاب. تقول إيمان »أعمال بشكل يومي 
ومتواصل طيلة األسبوع، وأتعرض أحيانا 
بسبب  للمضايقات  املــيــدانــي  الــعــمــل  أثــنــاء 
ارتدائي للحجاب، حتى أن البعض ينعتني 
ــيـــاد وبـــانـــتـــمـــائـــي لـــحـــزب حــركــة  بـــعـــدم الـــحـ
النهضة. وقد وصل األمر إلى حد السخرية 
مني وامــتــنــاع بعض املــســؤولــني عــن تقديم 
أحــدهــم يوما  لــي، وقــد طالبني  تصريحات 
بــاالبــتــعــاد قــلــيــال حــتــى يــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 

تونس

تكنولوجيا

المغرب

تصّدرت وسوم »#حلب_تباد« تغريد
و»#Aleppo« و» # حلب_تحترق « 

لوائح األكثر تداوًال، حيث استخدمها 
الناشطون لتسليط الضوء على القصف 

الذي تتعرض له المدينة منذ أيام. 
ودعا المغردون إلى إعادة نشر الصور 
والمعلومات الواردة من حلب كي »ال 

ينساها العالم«، بحسب أحد الناشطين، الذي 
أضاف »لن نصمت عن محاوالت هدم حلب 

على رؤوس ُسكانها وأهلها«.

في مصر، كُثر استخدام وسم 
»#متضامن_مع_الضابط_أحمد_سمير«، 

الذي انتقد ناشطون وصوله إلى لوائح 
األكثر تداوًال، مؤكدين أنها خطة من 

خطط ما سّموه »كتائب السيسي«، وكتب 
حساب »مقاتل مصري« على »تويتر«: 

»كان الزم يموت األول عشان يبقى شهيد 
والسواقين يبقوا بلطجية وحتت محامي 

بشلن يطلّعهم براءة #متضامن_مع_
الضابط_أحمد_سمير«.

في تونس، تصّدر اسم محمود، الطفل 
التونسي، العناوين بعد نجاح الصغير الذي 

لم يتجاوز الـ5 أعوام والذي يعاني من 
نقص المناعة، في تحقيق أمنيته بأن 

يصبح رئيسا لتونس، وأن يجلس في مكتب 
الرئيس، وأن يتجول في قصر قرطاج، ثم 
يغادر في سيارة رئاسية. واستقبله الرئيس 

التونسي كما يستقبل رئيس دولة الرؤساء 
الضيوف، منّصبا إياه رئيسا في مكتبه 

للحظات.

مــداخــلــة لــبــقــيــة الــصــحــافــيــني. هـــذا وقـــد قــام 
النقابيني بتمزيق األوراق  بعض املحتجني 
الــتــي أعــمــل بــهــا. ولــكــن رغــــم الــصــعــوبــات 
فأنا أعشق العمل امليداني، وأبــذل جهودا 
كــبــيــرة لــلــقــيــام بعملي عــلــى أحــســن وجــه، 
امـــرأة أو محجبة من  ولــن يمنعني كوني 

التقدم والنجاح«. 

الرباط ـ خديجة أمين

نـــشـــرت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــالتــصــال الــســمــعــي 
ــة حـــول صـــورة  ــ الــبــصــري فـــي املـــغـــرب، دراسـ
تبثها  التي  اإلعالنية  الفواصل  في  النساء 
ــــي الـــــبـــــالد، والـــتـــي  ــيـــة فـ الــــقــــنــــوات الـــعـــمـــومـ
يعملون  املــغــاربــة  املعلنني  أن  إلـــى  خلصت 

من  للنساء  النمطية  الصور  »تكريس  على 
ــار«. وأشـــــــارت الــــدراســــة الــتــي  ــ ــهـ ــ خــــالل اإلشـ
القائمة  النمطية  »الـــصـــورة  عــنــوان  حملت 
النوع االجتماعي من خالل اإلشهار«،  على 
تعمل اإلعالنات على بث قيم »تعكس رؤية 
الرجال والنساء والعالقات  أبوية لوضعية 
ــنــــوع«، وذلـــك  االجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــ
مــن خــالل »حصر حضور املـــرأة أســاســًا في 
ــــدور الــتــقــلــيــدي لــلــمــرأة واألم  املـــنـــزل وفـــي الـ
املسؤولة عن راحة أفراد العائلة، والخاضعة 
لــلــدعــم املـــــادي لــلــرجــل ولــنــصــائــح اآلخــريــن 

وتقييماتهم النقدية«.
ــتـــي قــامــت  وأوضــــحــــت نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة، الـ
عـــلـــى تــحــلــيــل 138 دعــــايــــة عـــلـــى الــقــنــاتــني 
ــــى والــثــانــيــة خـــالل شهر  الــعــمــومــيــتــني األولـ
اإلعــالنــات  أن   ،2014 سنة  مــن  يوليو/تموز 
العموم  أنــه يتواجد في  الرجل على  تصور 
في الفضاء العام، كالفضاء املهني والحياة 
تمويل  عــن  األول  وكــاملــســؤول  االجتماعية، 
األســرة، فيما تحصر النساء في الفضاءات 
الخاصة، وخصوصًا داخل املنزل أو املطبخ، 
أفــراد  راحــة  األول عن  وتصورها كاملسؤول 
األســـــرة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم، وكــشــخــص 

يحتاج دائمًا إلى املعونة وإسداء النصح.
ــه أن الــنــســاء يــظــهــرن  ــ وأوضـــــح املـــصـــدر ذاتـ
بصفات »دونية« في اإلعالنات، مقابل ربط 
الصفات اإليجابية بالرجل، كامتالك القدرة 
على  والــقــدرة  الــقــوة  وتمجيد  التحكم  على 
أيــضــًا هيمنة  اإلنـــجـــازات. وسجلت  تحقيق 
الــتــي تضم مجموعات مختلطة  اإلعــالنــات 
مـــن الــنــســاء والــــرجــــال، بــنــســبــة 44 بــاملــائــة، 
 أو مجموعة 

ً
متبوعة بوصالت تظهر رجــال

من الرجال بنسبة 21 باملائة، تليها وصالت 
تظهر امــرأة أو مجموعة من النساء بنسبة 
الوصالت  مــن  باملائة   16 مقابل  باملائة،   19
ــن جــهــتــهــا،  ال يــظــهــر فــيــهــا أي شـــخـــص. مــ
أكـــــــدت أمـــيـــنـــة املـــريـــنـــي الــــوهــــابــــي، رئــيــســة 
البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة 
املغرب يعطينا فرصة إضافية ودوافع  »أن 
النصوص  لتفعيل  املشترك  للعمل  جــديــدة 
القانونية التي تمنع اإلشهار الذي يتضمن 
النساء  خطابًا سلبيًا منمطًا يكرس دونية 
والتمييز ضدهن«، وفق ما جاء على لسان 
املتحدثة خالل ندوة تم تخصيصها لتقديم 
نتائج الدراسة في الرباط. كما كانت الندوة 
ومتعهدين  حقوقيات  بــني  للنقاش  مــجــااًل 
في مجال اإلشهار، حيث أكد منير الجزولي 
املــغــاربــة، أن هــؤالء  رئــيــس جمعية املعلنني 
إعدادهم  أثناء  مختلفة  تحديات  يواجهون 
لـــإلعـــالنـــات، مــشــيــرًا إلــــى أن املــســتــشــهــريــن 
»يجدون أنفسهم أمام خطر املساس بصورة 
املاركات في حال طرح إشهارات مخالفة ملا 

هو عام في املجتمع املغربي«.
رد الــحــقــوقــيــات عــلــى هـــذا الــكــالم جـــاء على 
التي  الــبــوحــســيــنــي  الــنــاشــطــة لطيفة  لــســان 
يبيعوا  أن  املــســتــشــهــريــن  يــمــكــن  »أال  قــالــت 
داعــيــة  املــنــاصــفــة؟«  بــاســتــخــدام  منتجاتهم 
الــقــائــمــني عــلــى اإلشـــهـــار عــلــى هـــذا األســـاس 
إلى »مواكبة تطورات املجتمع املغربي على 
األقــل، فاملرأة املغربية منذ سنني طويلة لم 

تعد رهينة املطبخ واألدوار التقليدية«.
ــال  ــاالتـــصـ ــفـــــرض الــــقــــانــــون املـــتـــعـــلـــق بـ ــ ويـ
ــعــــي الـــــبـــــصـــــري فــــــي الــــــبــــــالد عــلــى  ــمــ ــســ الــ
ــاواة  املــتــعــهــديــن »الـــنـــهـــوض بــثــقــافــة املـــسـ
بسبب  التمييز  ومــحــاربــة  الجنسني،  بــني 
الجنس بما في ذلك الصورة النمطية التي 
تــحــط مــن كــرامــة املــــــرأة«، كــمــا يــنــص على 
منع »اإلشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة 
مــن طبيعتها بث  أو ينطوي على رســالــة 

صورة نمطية سلبية«.

بيروت ـ العربي الجديد

نشر موقع »تويتر« تقرير األداء لربع السنة األول من سنة 
2016، والذي أظهر نموًا بطيئًا للموقع رغم كل التغييرات 
الجذرية على مستوى اإلدارة والخدمات. وانتقل جمهور 
»تــويــتــر« مــن 305 مــاليــني فــي نــهــايــة الــســنــة املــاضــيــة إلــى 
310 ماليني مستخدم نشط شهريًا مع نهاية الربع األول 
من سنة 2016. وعــزت الشركة هــذا النمو إلــى ما وصفته 

بنجاح حملتها التسويقية وأجواء موسمية مساعدة.
وفي يونيو/ حزيران، استقال ديك كوستولو من منصبه 
كــرئــيــس تــنــفــيــذي لــشــركــة »تــويــتــر« لــيــفــتــح بـــاب أزمــــة لم 
تغلقها إال عـــودة جـــاك دورســــي، املــؤســس الــشــريــك. ومــع 
ــي إلـــى قــيــادة دفـــة املـــوقـــع، أجــريــت تغييرات  عـــودة دورســ
جــذريــة، حيث أضـــاف املــوقــع خــدمــة »Momments« وعــزز 
ربطه بموقع »periscope« للبث املباشر وغّير زر التفضيل 

إلى زر إعجاب على شكل قلب.
 التغيير األهم كان إرساء خوارزمية لضبط املحتوى 

ّ
لكن

الذي يظهر أمام املتابعني، على شاكلة منافسه »فيسبوك«، 
الـــذي جــوبــه بـــردود فعل غاضبة بلغت حــد التنبؤ  األمـــر 
بوفاة املوقع عبر وسم »RIPTwitter#« الذي اكتسح قوائم 

األكثر تــداواًل على املوقع نفسه. وأخــذ الوسم بعدًا عامليًا 
إذ  للموقع،  النهاية  رقــصــة  املستخدمون  اعــتــبــره  بعدما 
لــطــاملــا ارتــبــطــت هـــذه الــخــوارزمــيــة بتقليل الـــوصـــول إلــى 
الجمهور العريض، ما يجعل العالمات واملؤثرين واألفراد 
يدفعون املزيد من املال ويبذلون املزيد من الجهد للوصول 
ــيـــة في  إلــــى جــمــهــورهــم الــــواســــع، لــكــن صـــنـــاع الـــخـــوارزمـ
»فيسبوك« و»تويتر« و»إنستاغرام« دافعوا عنها بالقول 
الــذي يفضل أن يرى  الــعــادي  بأنها فــي صالح املستخدم 
ما يثير اهتمامه بدل تعرضه إلى محتوى مفروض عليه.

وفي وقت أشارت توقعات إلى تضرر اسمه، طمأن التقرير 
إلى أن حملة النقد لم تضر املوقع بل على العكس، مضيفًا 
أن املوقع قد عرف زيادة في الاليكات والرسائل والتغريد 

وإعادة التغريد ومختلف أشكال التفاعل.
وبــحــســب تــقــريــر ›‹تــويــتــر‹‹ فــقــد نــمــا عـــدد الــــزوار بنسبة 
ــائـــة، وصـــــار 3 بـــاملـــائـــة يـــعـــدون بـــني املــســتــخــدمــني  ــاملـ 1 بـ
ــتـــي زادت مــع  ــدة الــتــصــفــح الـ ــ ــى مـ ــ ــة إلـ ــافــ الـــنـــشـــطـــني، إضــ
 »socialmediatoday« موقع  ووصــف   ».Moments« خدمة 
األرقــام  التواصل االجتماعي هذه  املتخصص في مواقع 
الصحيح  الطريق  على  املــوقــع  تضع  لكنها  باملتواضعة 

نحو مزيد من التفاعل واالهتمام.

لم تستثن الصحافيات 
من تغطية األحداث 

اإلرهابية والمظاهرات

قامت الدراسة على 
تحليل 138 دعاية على 

قناتين عموميتين

)Getty( تواجه الصحافيات صعوبات عديدة

السبت 30 أبريل / نيسان 2016 م   23 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 607  السنة الثانية
Saturday 30th April 2016



)Getty( يوسف شاهين

وبكل  وروحــيــا،  واجتماعيا  سياسيا  فيها، 
املجهود البصري الذي وضعه فيه مخرجه، 
ــدة مــــن أفــضــل  ــ ــ كـــمـــال الـــشـــيـــخ، لــتــصــبــح واحـ
روايات نجيب محفوظ التي تّم تحويلها إلى 

فيلم سينمائي.

»الحرام« 
ــم،  ــ ــمـــل عــــن روايــــــــة بـــنـــفـــس االســ ــبـــس الـــعـ ــتـ اقـ
ــــس، مــن إخــــراج هــنــري بــركــات  لــيــوســف إدريـ
األديـــــــــب  ــرة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ

ُ
ش جـــــــــــاءت  ــد  ــ ــقــ ــ ولــ  .)1965(

ــــس، في  والــصــحــافــي املـــصـــري، يــوســف إدريــ
منها  واقتِبَست  باألساس،  القصيرة  القّصة 
ق نجاحا، ألنها 

ّ
لم تحق التي  بعض األعمال 

لم تستطع اإلجابة على سؤال سهل وصعٍب 
وبديهي فــي آن واحـــد، وهــو الــســؤال التالي: 
»كيف سيتمُّ تحويل قّصة قصيرٍة إلى فيلٍم 
طويل؟«. ولكن االستثناء األهّم في ذلك، كان 
اقتباسا عظيما لروايته »الحرام«، من إخراج 

محمد جابر

ــة، فــي  ــ ــرّيـ ــ ــــصـ عـــــــادت الـــســـيـــنـــمـــا املـ
السنوات األخيرة،  إلى االقتباس 
ـــة،  ــيَّ ــــة والـــروائـ ــال األدبــــيَّ ــمـ مـــن األعـ
ـــق ذلـــك نــجــاحــا فـــي أفــــام مــثــل »عــمــارة 

َّ
وحـــق

 ،)2015( األزرق«  »الفيل   ،)2006( يعقوبيان« 
وحالّيا مع فيلم »هيبتا: املحاضرة األخيرة«، 
ــق 

ّ
الــــذي بـــدأ عــرضــه قــبــل أســبــوع فــقــط، وحــق

ـــاك الـــتـــذاكـــر. فـــي هــذا  ـــبَّ
ُ

نــجــاجــا فــائــقــا فـــي ش
الــنــّص ســنــســتــعــِرض 5 أفــــام مــصــريــة فقط، 
عرضها  يعاد  يــزال  وال  كبيرًا،  نجاحا  نالت 
حاليا على الشاشات نظرًا إلقبال املشاهدين 
عليها، وهي مقتبسة عن أعمال أدبية مهّمة، 

روائّية وقصصّية، لكبار الكتاب:

»اللص والكالب«
وهو للمخرج كمال الشيخ )1962(. ومقتبس 
عن رواية تحمل نفس االسم، لنجيب محفوظ. 
ــــري، تــوفــيــق  ــــصـ وعـــمـــومـــا يــــقــــول املــــخــــرج املـ
صـــالـــح، إن »الــســيــنــمــا املــصــريــة هـــي نجيب 
محفوظ«، وبالنظر إلى اإلرث واألثر الضخم 
الــذي تركه محفوظ وراءه في األفـــام، سواء 
للحكاية  كمؤسس  أو  الكتابة،  فــي  كمشارك 
مــن خــال أعــمــالــه األدبــيــة، فــإن جملة صالح 
تـــبـــدو مــفــهــومــة تـــمـــامـــا. »الـــطـــريـــق«، »بـــدايـــة 
ونــهــايــة«، »مـــيـــرامـــار«، »ثــرثــرة فـــوق الــنــيــل«، 
ــــرم«، »الـــثـــاثـــيـــة«،  ــهـ ــ ــــوق هــضــبــة الـ »الــــحــــب فـ
ــــام املــهــمــة جـــدًا فـــي تــاريــخ  وغــيــرهــا مـــن األفـ
ومنها  محفوظ،  أدب  مــن  اقتبست  السينما 
املستويات  بكل  والـــكـــاب«،  »الــلــص  بالطبع 
املــتــعــددة الــتــي يمكن قـــراءة العمل والــروايــة 

اعتذر التونسي ظافر 
العابدين عن المشاركة 

في مسلسل »وعد«

يروي »الحرام« الخوف 
من الفضيحة والتفاصيل 

اليومية لحياة القرية

2223
منوعات

فاتن حمامة وعبدالله غيث،  وبـــأداء  بــركــات 
حيث تــدور الحكاية عن البدو والــخــوف من 
الفضيحة والتفاصيل اليومية لحياة القرية، 
وتفكيك اجتماعي ملفهوم »الحرام« وتعاملنا 
ٍة للغاية. والنتاج هو  ٍة قويَّ معه من خال قصَّ

فيلم مصري ريفي ممّيز، وال شبيه له.

»األرض«
)1969(. مقتبس عن  أخرجه يوسف شاهني 
رواية بنفس االسم، لعبدالرحمن الشرقاوي، 
العمل الذي قام به السيناريست، حسن فؤاد، 
. رواية عبدالرحمن الشرقاوي، 

ً
 مهم فعا

ٌ
عمل

باألصل، هي عمل ضخم، وتضم قرابة الـ600 
واألشخاص  التفاصيل  عشرات  مع  صفحة، 
والحكايات املتعّددة. قام حسن فؤاد بغربلِة 
داخــل حكاية  التفاصيل، وصهرها  هــذه   

ّ
كــل

واحدة. يصعد بشخصّية محمد أبو سويلم 
إلى الواجهة، ويجعل كل الحكايات الجانبّية 
التي يختارها عن الشخصيات املوجودة في 
الــعــمــل، تــصــب فــي الــنــهــايــة نــاحــيــة »الــصــراع 
على األرض والحفاظ عليها«، مع حواٍر مهّم 
استخدام  اآلن  ى 

ّ
حت ويتمُّ  وفلسفي،  وعميٍق 

واستحضار لقطات من الحوار خارج سياق 
الفيلم، وفي محافل مختلفة.

مـــن الــنــاحــيــة األخـــــرى، فـــإن املـــخـــرج، يــوســف 
يه 

ّ
شاهني، يكون في هذا الفيلم في قمة تجل

الفيلم  في هذا  لقطة  كل  تقريبا،  السينمائي 
التكوين واأللـــوان واستخدام  فــي  هــي لوحة 
اإلضاءة. منذ العناوين الحمراء على خلفية 
ــاء أبـــو سويلم  األرض الــخــضــراء، وحــتــى دمـ
ــراء( عــلــى األرض، مـــع إيـــقـــاٍع درامــــي  ــمـ ــحـ )الـ

املمثلني  وامتاء  لثانية،   
ُّ
يهتز ال  وتشويقي 

بني  املـــرء  فيها  يخطئ  لــدرجــة  بشخوصهم، 
الشخصية الحقيقّية والشخصية التمثيلّية. 
قائمة  فــي  فيلم  كثاني  الفيلم  هــذه  ويــنــدرج 

أفضل 100 فيلم مصري. 

»الطوق واإلسورة«
مــــأخــــوذ عــــن روايـــــــة بــنــفــس االســـــــم، لــيــحــيــى 
بشارة  إخـــراج خيري  ومــن  عبدالله،  الطاهر 
)1986(. وتعد كتابة األديــب الراحل مختلفة 
اعتماده  بسبب  للغاية،  االقــتــبــاس  وصعبة 
على شاعرية اللغة بشكل مكثف، للحد الذي 
 
َّ
تصبح فيه الحكاية نفسها غير مهمة، أي أن
أن يكون  أواًل، قبل  الــكــاتــب هــو حــالــة لغوية 
حــالــة روائــيــة. ولــكــن خــيــري بــشــارة، كمخرج 
عبدالرحمن  مــع  مــشــارك  سيناريو  وكــكــاتــب 
األبنودي، يستطيع التقاط الروح الجنوبية، 
الــطــاهــر عــبــدالــلــه، ويتحرك  الــتــي يكتب بــهــا 
بها فــي واحــد مــن أفضل أفــام الثمانينيات 
فـــي مــصــر. اخــتــيــار عــبــدالــرحــمــن األبـــنـــودي، 
)الــشــاعــر املـــصـــري الــكــبــيــر(، لــكــتــابــة الــحــوار 
ــي املـــــرة  ــ ــ ــاريــــو، وهـ ــنــ ــيــ واملـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــســ
الوحيدة لألبنودي كسيناريست، كان خيارًا 
فــائــق الـــذكـــاء والـــدقـــة، ومــنــح الــفــيــلــم الكثير 
من شاعرية الــروح وأصــالــة الــكــام، والوعي 

بالتفاصيل.

»الكيت كات«
والفيلم   .)1991( عــبــدالــســيــد  داوود  إخــــراج 
مقتبس عن رواية »مالك الحزين«، إلبراهيم 
أصان، وهذا هو االقتباس األكثر استثنائية 
على  املصرية  السينما  تاريخ  في  واختافا، 
ــه ال يتقّيد 

ّ
اإلطـــاق، لسبب أســاســي، وهــو أن

بالرواية نفسها، بأي شكل من األشكال. يرى 
نقل  االقتباس ال يعني  أن  داوود عبدالسيد 
العمل األدبــي إلى السينما، ولكن استيعابه 
وهضمه ثــم بعثه فــي صـــورة جــديــدة، وهــذا 
هو الشيء الذي فعله تماما هنا، وفي أعظم 
أفــامــه، وبصمته األهـــم فــي تــاريــخ السينما 
املـــصـــريـــة.  يــكــفــي الـــقـــول إن الــشــيــخ حسني، 
ــا  ــ ــتـــي أّدى دورهـ الـ الــفــيــلــم  الــشــخــصــّيــة فــــي 
شخصّية  ُمــجــّرد  كانت  عبدالعزيز،  محمود 
فرعّية جّدًا في الرواية، وإن يوسف النجار لم 
يكن ابنه، وإن صلة األب واالبن، التي يرتكز 
الفيلم عليها في جانب من جوانبه، هي من 
صنيعة داوود عبد السيد نفسه، الذي حذف 
الكثير وأضاف الكثير وفي النهاية، احتفظ 
الروائي،  العمل وثيقة الصلة باألصل  بروح 
الكتابة  إنجاز كبير على مستوى  وذلــك في 

والصورة.

فنسينما

مقابلةنجوم

ربيع فران

على الرغم من تعاونه مع عــدد من مطربي 
الــصــف األول، مــثــل إلــيــســا ومــعــني شــريــف، 
وتحضيره مجموعة من األغنيات مع ملحم 
زيــن ونــادر األتــات، يسعى الكاتب وامللحن، 
النمطية  الــصــورة  إلــى تغيير  أيمن قميحة، 

لألغنية في لبنان.
يقول في حوار مع »العربي الجديد«: »بدأُت 
أكن  لم  ني 

ّ
لكن  مبّكرة جــدًا، 

ٍّ
الكتابة في ســن

أ على النشر، بسبب متابعتي لدراستي  أتجرَّ
في اختصاص التمريض. وبعد انتهائي من 
الــدراســة، دخــلــت عــالــم الــفــن ككاتب وملحن 
أو مــســاعــد فــي بــعــض األلـــحـــان، وذلـــك نظرًا 
لـــدراســـتـــي املــوســيــقــيــة فــــي الـــتـــدريـــب عــلــى 
الصوت، وتحسني األداء. وهــذا ما أكسبني 
خبرة أيضا في كيفية كتابة الكلمات مع ما 

يتناسب من األصوات التي أتعاون معها«.

ــــداث املــســلــســل قـــالـــت، رانــيــا،  تــقــّدمــه خـــال أحـ
إنها تجّسد شخصّية فتاة مصرّية من عائلة 
ثرّية وقوّية الشخصّية، وهي ابنة سفير يتم 
خطبتها للفنان، أحمد فهمي، ضمن األحداث، 
 بــشــكــل كــبــيــر عــلــى هــذا 

ُ
ــا تـــراهـــن ـــهـ

ّ
مـــؤّكـــدة أن

مشوارها  فــي  مهمة  خــطــوة  وتعتبره  العمل، 
»املــيــزان« يشارك في بطولته  الفني. مسلسل 
كل من الفنانني غــادة عــادل، وباسل الخياط، 
ومحمد فراج، وصبري فواز، ومن إنتاج »تي 
ــارق الــجــنــايــنــي. وتــــدور  ــ فــيــجــن” لــلــمــنــتــج، طـ
أحــــــدث املــســلــســل فــــي إطــــــار تــشــويــقــي مــثــيــر 
داخل كواليس عالم الجريمة واملحاماة، وبما 
ــيـــب والــخــطــط والــقــضــايــا  يــخــصــهــا مـــن األالعـ
املختلفة، وكل ذلك ضمن حبكة مثيرة مليئة 

باملفاجآت.
أخيرًا، تشارك املاح في بطولة مسلسل »وعد« 
مع املخرج، إبراهيم فخر. وقالت رانيا عن هذا 
الــعــمــل إنــهــا تــجــســد شــخــصــيــة فــتــاة ســوريــة 
تــعــيــش فـــي تـــايـــانـــد، وتـــقـــوم بــعــمــل مــفــاجــأة 
ــداث فـــي إطــــار مـــن اإلثــــارة  ــ تــغــيــر مــجــري األحــ
والــتــشــويــق. مسلسل »وعــــد« بــطــولــة مــي عز 

مروة عبد الفضيل

تشارك الفنانة السورية، رانيا املاح، في ثاثة 
مسلسات جديدة يتمُّ عرضها ضمن ماراثون 
األول  املسلسل  القادم.  رمضان  لشهر  الدراما 
النقلي، وتم  املــخــرج، محمد  »الكيف« مع  هو 
االنــتــهــاء مــن تصوير كافة مــشــاهــده، مؤخرًا، 
ليصبح من أوائل املسلسات التي تم االنتهاء 
مــن تــصــويــرهــا، وتــكــون جــاهــزة لــلــعــرض في 
ــارت رانــيــا، إلـــى أنــهــا مــن خــال  رمــضــان. وأشــ
هذا العمل تقدم شخصية فتاة لبنانية لديها 
ميول نحو الغناء والتمثيل. وأعربت رانيا عن 
بمشاركة  محظوظة  كانت  لكونها  سعادتها 
الفنانة  العمل مثل  فــي هــذا  قــوي  فــريــق عمل 
الكبيرة، لوسي، وباسم سمرة، وغيرهما من 
رانيا   

ُّ
الــذي ستطل الثاني  املسلسل  الفنانني. 

من خاله في شهر رمضان هو »املــيــزان« مع 
املخرج، أحمد خالد موسى. وعن الــدور الذي 

يقول أيمن قميحة: »قبل عامني، كان تعاوني 
بــادرة خير فتحت  الفنانة، إليسا، ربما  مع 
أعمال  وأن  خصوصا،  كثيرة،  أبوابا  أمامي 
إلــيــســا الــغــنــائــيــة تــنــتــشــُر بــســرعــة. وتعتبر 
إلــيــســا مـــن فــنــانــات الــصــف األّول، وتــحــقــق 
مــايــني املــســتــمــعــني عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بحبك  مجنونة  )أنــا  أغنية  في  االجتماعي. 
صــرت( التي لحنها )أوســـني(، استطعت أن 
أبرز الكلمة اللبنانية بطريقة عصرية بعيدًا 
األغــنــيــات.  تعانيه معظم  الـــذي  التكلف  عــن 
ــرّدُد يــومــّيــا عـــبـــارة )نــحــن مــجــانــني(  ــ ــنــا نــ

ّ
كــل

الــحــيــاة، لكن الجملة كــانــت فــي األغنية  فــي 
تعني )جــنــون الــحــب(«. وحـــول تــعــاونــه مع 
معني الشريف، يتابع قميحة: »األغنيات مع 
معني الشريف، منها ما قد أنجز، ومنها ما 
لونا  أصبُت  أنني  وأعتقُد  التنفيذ.  قيد  زال 
ــاروح( إصـــــدار 2015،  ــ ــ جـــديـــدًا فـــي أغــنــيــة )يـ
التي حصدت املراتب األولــى، وكان واضحا 
قدرة معني املطرب على األداء الذي أسهم في 

نجاحها«.
ــيــــوم كـــثـــيـــرًا إلـــى  ــقـــول قــمــيــحــة: »نــفــتــقــر الــ يـ
التوزيع املوسيقي الذي يتناسب مع واقعنا 
الــغــنــائــي الـــعـــربـــي. فـــنـــانـــون كـــبـــار بـــاتـــوا ال 
يعيرون االنتباه لنوعية األلحان أو التوزيع 
املوسيقي، الــذي بــرأيــي هــو أهــم عنصر في 
نـــجـــاح األغــنــيــة بــعــد كــلــمــاتــهــا، الـــتـــي يجب 
تــلــوثــهــا«. في  أن  الـــنـــاس ال  آذان  ـــراعـــي 

ُ
ت أن 

جعبة أيمن قميحة، كما ختم، مجموعة من 
جهز ملوسم الصيف.

ُ
األغنيات التي ت

الدين وحسن حسني وأحمد صاح السعدني 
 ،O3 ــاج شـــركـــة ــتــ وســـامـــيـــة الـــطـــرابـــلـــســـي، وإنــ
والقصة من تأليف محمد سليمان عبد امللك. 
ه سبق واعتذر عن املشاركة في بطولة 

ّ
علما أن

العابدين  ظــافــر  التونسي  الــفــنــان  العمل  هــذا 
الرتباطه بتصوير مسلسل »الخروج«.

 هـــذه اللهجات 
ّ

كـــل إتــقــانــهــا ملــثــل  وعـــن كيفية 
ها تقوم بتصوير 

َّ
ة وأن في وقت واحــد، خاصَّ

ــال الـــثـــاثـــة بـــوقـــت واحــــــد، قـــالـــت رانــيــا  ــمــ األعــ
فـــي تجسيد  تـــواجـــه أي صـــعـــوبـــات  لـــم  إنـــهـــا 
ــــاث شــخــصــيــات بــجــنــســّيــات مــخــتــلــفــة فــي  ثـ
هـــذه املــســلــســات، ال ســيــمــا وأنـــهـــا تــعــمــل في 
املصرية  وتتحدث  طويلة  منذ سنوات  مصر 
مــثــل املــصــريــني تــمــامــا. أمـــا الــلــهــجــة الــســوريــة 
فــهــي لــهــجــة بــلــدهــا األم ولــــم تــنــســهــا، الفــتــة 
باللبنانية.  الــتــحــدث  أيــضــا،  أنــهــا تجيد،  إلــى 
ومـــن أهـــم أدوار الــفــنــانــة، رانــيــا املــــاح، والــتــي 
بــــدأت حــيــاتــهــا مــن خـــال اإلعـــانـــات وظــهــرت 
أدوارهـــا  الفيديو كليب، هــو  فــي بعض  أيضا 
فــي كــل مــن مسلسل »اإلكــســانــس« مــع أحمد 
عــز، ومسلسل »الــصــفــعــة« مــع الــفــنــان شريف 
مـــنـــيـــر، حـــيـــث جـــســـدت مــــن خـــالـــه شــخــصــيــة 
ــاة يـــهـــوديـــة، ومــســلــســل »خــــــرم إبـــــــرة« مــع  ــتـ فـ
الفنان عمرو سعد، وكان لها دور كبير أيضا 
ــانـــي« مــع الــفــنــان محمد  مــن خـــال فيلم »األملـ
رمضان، وشاركت كذلك في فيلم »محترم إال 
ربـــع« مــع محمد رجـــب، ولــهــا عمل وحــيــد في 
ســوريــا وهـــو »صــبــايــا«، وتــقــيــم رانــيــا بشكل 

دائم حاليا في القاهرة. 

أيمن قميحة: علينا أال نلّوث آذان الناسثالثة وجوه لـ رانيا المالح في دراما رمضان
ستجسد الفنانة السورية، 
رانيا المالح، ثالث جنسيات 

عربية، في ثالثة أعمال 
رمضانية مقبلة. وهي 

»الكيف« و»الميزان« 
و»وعد«

الفالمنكو، هو 
أسلوب غنائي، ورقص 

أدائي. طّوره الفقراء 
والفالحون والغجر. 

وواضح تأثّرُه بمقامات 
الغناء العربي التقليديّة

أيمن قميحة كاتب 
أغان وملحن لبناني. يشير، 

في لقاء مع »العربي 
الجديد«، إلى أّن التوزيع 

الموسيقي ال يتناسب 
مع الواقع العربي

محمد كريم

ــرًا، 40 
ّ

استضافت دار األوبـــرا املصرية، مــؤخ
فنانا إسبانيا، هم أعضاء فرقة »فامنكو دي 
مدريد« لتقديم خمسة عروض استعراضية 
لــلــفــامــنــكــو بــالــقــاهــرة واإلســـكـــنـــدريـــة، وذلـــك 
وظهر  العاملية.  بالفنون  التعريف  إطــار  فــي 
فــن الــفــامــنــكــو فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر عند 
الغجر الذين حافظوا على نكهة موسيقاهم، 
ــزهــا، بالرغم  ــا وصــنــعــوا تــمــيُّ ــوروا أداءهــ وطــ
رات أخــرى في هذا الفن، تعود 

ّ
من بــروز مؤث

العربية،  األصــول  ذات  املورسكيية  للثقافات 
والثقافة اإلسبانية املحلية. 

بــارز جدًا في األداء الحركي  الطابع الشرقي 
في  الحنجرة  اعتماد  حيث  مــن  واملوسيقي؛ 
املوسيقي، وواضح  التأليف  وأنماط  الغناء، 
جـــدًا ذلـــك الــتــشــابــه بــني مــقــامــات الفامنكو، 

ومقامات الغناء العربي.
لم يتفق الباحثون على أصل لفظ فامنكو، 
ــتــــمــــاالت  ــــن االحــ ــهــــرت مـــجـــمـــوعـــة مـ ــكــــن ظــ ولــ
غــيــر املــوثــقــة، مــثــل قــولــهــم إن الـــداللـــة األولـــى 
أخِرُجوا  للمورسكيني، وهم فاحون  تنتمي 
قــســرًا مـــن ديـــارهـــم وحــقــولــهــم، فــجــاء الــلــفــظ 

مـــن كــلــمــة »فــــاح مــنــكــوب« أو »فــــاح منكم« 
العربية. وقيل إنها تعود إلى الكلمة العربية 
ـــُهـــو«، أو أنــهــا مــســمــى لــطــائــر الــنــحــام 

ْ
ـــل

َ
ـــن

ْ
ـــل

َ
»ف

 .Flamingo الــغــربــي ــــاألوز واســـمـــه  بـ الــشــبــيــه 
ومنهم من ذهب إلى أنها لفظة غجرية كانت 
أن  كما  املنفرد.  والــعــازف  املغني  تطلق على 
لفظ »أولليه« الذي يكثر الراقصون واملغنون 
من الصراخ بها، يرجعونها إلى معنى رمزي 

مقّدس.
وُياحظ أن أغاني الفامنكو تتنوع بني أغان 
عربية األصل تعود للنمط األندلسي، وأغان 
غـــجـــريـــة األصـــــــل، وأغـــــــان خــفــيــفــة. ويــشــتــمــل 
ــي الـــغـــنـــاء  ــ ــكـــو عـــلـــى عــــــدة فــــنــــون هـ ــنـ ــفـــامـ الـ
والــــرقــــص والــــعــــزف بـــالـــغـــيـــتـــار، ومــجــمــوعــة 

املصفقني باليد.
وفي األصــل، كان األداء املوسيقي والشعري 
حزينا، ومعّبرًا عن معاناة الغجر والفاحني 
ــراء تــحــت نـــظـــام اإلقــــطــــاع الـــظـــالـــم. أي  ــقـ ــفـ والـ
فن  بأنه  الفامنكو  نسمي  أن  نستطيع  نا 

ّ
أن

املــهــمــشــني. وتـــبـــدأ الـــرقـــصـــات مــتــجــاوبــة مع 
ترَجم الحركات الراقصة ألفاظ 

ُ
املوسيقى، وت

األغـــنـــيـــة، وتــعــُكــس الـــجـــّو الــنــفــســي الــحــزيــن، 
الصراخ والعويل.  اإليقاع ما يشبه  ل 

ّ
ويتخل

موسيقية  أدوات  أدخـــلـــت  الــفــن  تــطــور  ومـــع 
رقصات  هــنــاك  وأصــبــحــت  كالبيانو،  غربية 

مبهجة للتسلية والفرح.  
نهايات  فــي  للفامنكو  الذهبي  العصر  كــان 
القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، 
ــقـــاهـــي واملـــــســـــارح، وأصـــبـــح  فــانــتــشــر فــــي املـ
ــّيـــاح، وبــــــدأ يــنــتــشــر عـــاملـــيـــا مــع  ــلـــسـ ــا لـ ــاذبــ جــ
منتصف القرن العشرين. تهيمن النساء على 
أن  الراقصة  فــي  وُيــشــتــَرط  الفامنكو،  رقــص 
إلــى جانب رشاقتها  بارعة  تكون موسيقّية 
ولياقتها البدنّية التي تجعلها تضرب بقّوة 
وثباٍت على األرض، وباإلضافة إلى ضرورة 
عبر  الــجــســدي،  التعبير  سرعة  على  قدرتها 
تحريك أطرافها التي يجب أن تكون متناسقة 
ــل الــتــصــفــيــق آلــة 

ّ
مـــع اإليـــقـــاع الــســريــع. ويــمــث

بإشعال  تقوم  الفامنكو،  في  مهمة  إيقاعية 
الحماس وتحفيز الرقص.

من أشهر رموز الفامنكو من املطربني: لوال 
فلوريس، وكاما رو ندي ال إيسا، وإنريكي 
لــوركــا،  فريدريكو  الــشــعــراء:  ومــن  مورينتي. 
وخوان خمينيث، وأنطونيوما تشادو، ومن 
عازفي الغيتار: اكو دي لوثيا، ومانياس دي 

باتا.

تجارب ناجحة 
ظلّت حية في 

الذاكرة

أيمن قميحة )العربي الجديد(

عمليَّة تحويل النص األدبي الروائي إلى عمل سينمائي بصري هو تقليد سينمائي معروف. 
ومن األفالم الروائية في العالم العربي، فيلم »الحرام« وفيلم »اللص والكالب«

    أفالم 
روائيّة

موسيقى الفالمنكو

حكواتي

أحمد عمر

مصطفى وفارس شابان في مطلع الشمس، ناجيان من غدر براميل 
في  األملانية،  اللغة  السورية  األملانية  الجمهورية  في  يتعلمان  األســد، 
الواقعة على ساعد  هــايــم«،  فــي »روســلــس  العليا«  الشعب  »مــدرســة 
شــارع  »آدم أوبــل«. املدرسة مبنية من طابقني، قديمة ولكنها أنيقة، 
ممّراتها نظيفة مثل املرآة، التي لو رآى نرسيس في بالطها صورته، 
لعبد نفسه أكثر مما عبدها عندما رآهــا في مــرآة املــاء. فيها ثالثة 
أنواع من األلواح للشرح. املعلمون لطفاء جدًا، واملمر يفضي إلى غرف 
 من الجهة الثانية على حديقة املدرسة. في االستراحة، 

ّ
الدرس، ويطل

بتاريخ الثاني عشر من نيسان/ أبريل، والذي لن تذكره كتب التاريخ، 
 .. الــنــازح مــن جــروح حلب، ودنـــدن أغنية »موطني   أنشد مصطفى 
في  تجد  ما  وغالبًا  والغناء،  نفسه  عن  يــرّوح  ».. مصطفى  موطني 
صفحته مقاطع بصرية )وصوتية طبعا( صّورها بالفيديو لنفسه، 
وهو يغني ويشدو، فجاء الجواب عليه من زميله  فارس، فلكل قرار 
جـــواب، ولكل جبل واد، ولكل فــرعــون هــامــان ومــوســى طبعًا، ولكل 
ســيــف جـــرح يــنــام فــيــه عــن شـــواردهـــا. االســـتـــراحـــات غــيــر متزامنة 
بالنواح والجراح،  الـــدروس. أنشد مصطفى ورفــع عقيرته  عــادة بني 
السيل  واملعنى، مثل  بالشوق  قــوي، مفعم  عــذب،  ومصطفى صوته 
أحــيــانــًا، والــزيــتــون والقلعة أحيانًا،  أحــيــانــًا، والــتــني  أحــيــانــًا، والسيف 
وصباح فخري أحيانًا، واملئذنة أحيانًا،  والناقوس أحيانًا. فرّد عليه 
، فصوته مثل حليب 

ً
 شهدًا وعسال

ّ
فارس، وفارس صوته ليس أقل

النوق، له رغوة أحيانًا، ومثل النخل، له أعذاق وعراجني أحيانًا، ومثل 
الصهيل، فيه ضبح أحيانًا.

فرّد  والــبــهــاُء«.  والسناُء   ،
ُ

والجمال  
ُ

الــجــالل مــووووووطــنــي..  »موطني 
فــــارس، صـــوت املـــن والــســلــوى: »فـــي ُربـــــاْك، فــي ُربــــــاْك«  فــرأيــنــا في 
صوتهما، الحياة ببهجتها والنجاة بفرحتها، والهناُء بجمامه، والرجاُء 
: »في هواك،  الناعمة، وأمراسه القوية إلى صمِّ جندل، والحبَّ بحباله 
، خاشعًا، 

ً
نازفًا، متبتال ى مصطفى ملوطنه ضارعًا، 

ّ
هــواك«. غن في 

ما،  باكيًا: هل أراْك هل أراْك؟ فأجابه فارس بجواب العتاب: »ساملًا منعَّ
مًا؟« أجابه بصوت كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع  وغانمًا مكرَّ
الهموم ليبتلي. ثم  تابع مصطفى: »هل أرااااااْك في عالااااااْك”. وفارس 
الــقــزازيــن، والــصــوت يتطوح، ويتموج، وينجدل،   مــن الــشــام مــن حــي 
ويرتدُّ في املمر املصقول األنيق، ويصل إلى عنان الزجاج الشفاف 
وصالبة الجدران، فيعود كرة بعد إجفال، فيغيثه مصطفى منجدًا: 
باأليدي  متعاقدين  الصوتان  ارتفع  ماْك؟«.  السِّ تبلغ  ماْك..  السِّ »تبلغ 
والــســواعــد والــجــذوع إلــى عنان الــســمــاك، فعندل فــارس نــاشــدًا على 
مقام النهاوند: »موطني.. موطني«. فواكبه مصطفى مثنيًا على ندائه 

مشقرقًا على مقام الراست: »موطني موطني« 
القمر.  كوكب  سطح  على  صرنا  وكأننا  األرضــيــة،  الجاذبية  خفت 
للنازحني  يعمرون  الحديقة  في  الذين  والعمال  والــطــالب،  املــدرســون 
مساكن طيبة، انطلقوا يحلقون مع موطن الشابني الجريحني اللذين 
اقــتــربــا كــثــيــرًا فــي طــيــرانــهــمــا مــن الــشــمــس مــثــل عــبــاس بــن فــرنــاس 

جني بالشوق والحنني. فاحترق الشمع، وسقطا باكيني. مضرَّ
ق الجميع، كان العمال الذين يعملون على بناء مخيمات إسمنتية 

ّ
صف

السمع،  يصيخون  وقــفــوا  قــد  الحديقة،  فــي  الصنع  مسبقة  سريعة 
الجميع بأجنحتهم،  ق 

ّ
أدواتهم وحموالتهم خاشعني. صف ووضعوا 

بعضهم  عــيــون  الخفية  بعضالتها  الــشــابــني  ــواق  أشــ عــصــرت  وقـــد 
أثــنــى الجميع  الــصــلــدة.  الــدمــوع مــن صــخــور األعــمــاق  فاستخرجت 
سألت  قبل.  مــن  يعرفوها  لــم  استراحة  زفير  فــي  وسكتوا  عليهما، 
املدرسة، باولينا، األملانية اللطيفة: »أهذه أغنية سورية؟ كم هي حزينة 

ومؤثرة؟«.
قال مصطفى: »املؤلف من فلسطني اسمه، إبراهيم طوقان، وامللحن 
من لبنان اسمه، إبراهيم فليفل، وكان نشيًدا وطنيًا عراقيًا ذات يوم، 

هي أغنية عربية«. 
 أملانية«.

ٌ
قالت باولينا: »شعرت بأنها أغنية

ألمانيا تغنّي بالعربية
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ً
ــّيـــة  الــتــرجــمــة صـــانـــْت أعـــمـــااًل أدبـ

ّ
ـــُم أن

َ
نـــْعـــل

ــــة مــــن الـــضـــيـــاع أيـــضـــا،  ــَر أدبــــيَّ ــيــ ُكــــبــــرى وغــ
ويــكــفــي الــتــذكــيــر بــكــتــاب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة«، 
ه من 

َ
 ترجمت

ّ
، لــكــن

ً
الـــذي ال نــعــرف لــه أصـــا

ــه، فــصــار  ــن املــقــفــع احــتــفــظــْت لــنــا بــ ِقـــبـــل ابــ
 جـــــديـــــدًا«، والـــــشـــــيُء نـــفـــُســـه ُيــمــكــن 

ً
»أصـــــــا

 
َ
ــه عــن »كــتــاب مــعــراج محمد« الــذي كــان

ُ
قــول

ي األنــدلــس، والــذي  ُمــتــداواًل بــن موريسِكيِّ
ــه الــعــربــي، واألمــثــلــة كثيرة، 

ُ
ال ُيــعــَرف أصــل

إثــــارة روايــــة »دون كيخوته«  أكــثــرهــا  لــكــن 
لــلــكــاتــب اإلســبــانــي مــيــغــيــل دي ثــربــانــتــس 
نة،  السَّ هــذه  فى 

َ
ُيحت الـــذي   )1616  -  1547(

الرابعة لرحيله والذي يقابل يوم  باملئوية 
23 نيسان/ أبريل.

ــُكـــتـــب« - حسب  فــفــي مـــا يــخــص »ِكــــتــــاَب الـ
ــيــــف خـــــــــوان غـــويـــتـــيـــســـلـــو- يــنــبــغــي  تــــوصــ
 ،

ٌ
ــُه تــرَجــمــة ـ

ُ
ــل ل أْصـ ه األوَّ  جــــزء

َّ
الــتــنــويــه بــــأن

حــســب الــحــيــلــة أو الــتــقــنــيــة الــســرديــة الــتــي 
ه في 

ُ
ف

ِّ
اّدعــى مؤل فقد  ثربانتس،  إليها  لجأ 

ــَر 
َ
 َعــث

ً
ــَيــة

ْ
ــق

ُ
الــجــزء األول مــن عــمــلــه أنـــه كـــان ل

عــلــيــهــا لــــدى فــتــى كــــان يـــنـــوي بــيــع أوراٍق 
في  حرير  لتاجر  بالعربية  باللغة  مكتوبة 
 دون 

َ
فــيــهــا حــكــايــة  

َ
اكــتــشــف طليطلة، وأنـــه 

له  بترجمته  موريسكيا   
َ

ــف
َّ
فــكــل كــيــخــوتــي، 

إلى القشتالية )اللهجة التي ستتحّول إلى 
ــفــه 

ِّ
الــلــغــة اإلســبــانــيــة الــرســمــيــة(، وأّمــــا مــؤل

 
ُ
خ  ثربانتس دوما- فهو املؤرِّ

َ
ق

ْ
الحقيقي -َوف

 في 
َ

ــِلـــف ـ
ُ
ــت ــــذي اخـ املــغــربــي ســـيـــدي حـــامـــد الـ

ــــارك الــلــه  نــســبــه، حــيــث يــقــول ثــربــانــتــس »بـ
بسيدي حامد بن علي الذي ترك لنا قصتك 

مــكــتــوبــة، وبــــارك الــلــه فـــي الــفــضــولــي الـــذي 
لغتنا  إلــى  العربية  مــن  بترجمتها  اعتنى 
القشتالية العامية لتشمل تسليتها جميع 

الناس«.
 ثانية، 

ٌ
قية

ُ
ل الثاني فهو اآلخــر  وأمــا جــزؤه 

 
ُ

الفْصل ــُد  يــؤكِّ إذ  اإلســبــانــي،  الكاتب  حسب 
الثاني والخمسون، في نهايته، أن »مؤلف 
ــــذي بــحــث بــفــضــول وحـــذر  هــــذه الــقــصــة، الـ
عــن األعـــمـــال الــتــي قـــام بــهــا دون كيخوتي 
فـــي ســفــرتــه الـــثـــالـــثـــة، لـــم يــســتــطــع الــعــثــور 
األقـــل مكتوبة وموثقة  أخــبــاره، عــلــى  عــلــى 
عـــجـــوز  طــــبــــيــــٌب  لـــــه   

َ
ــــــض ــــــيِّ

ُ
ق أن  ــوال  ــ ــ لـ  )...(

ــن الــــرصــــاص عــثــر  ــنــــدوق مــ كـــــان عـــنـــده صــ
عــلــيــه حــســب قـــولـــه فـــي أســــاســــات مــنــهــارة 
لــصــومــعــة قــديــمــة كـــانـــوا يـــجـــّددونـــهـــا، هــذا 
الصندوق الذي وجدوا فيه رقائق مكتوبة 
 بــــاألحــــرف الـــقـــوطـــيـــة، لــكــنــهــا كــتــبــت شــعــرًا 
بــالــلــغــة اإلســبــانــيــة، تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر 
من مآثره وتخبر عن جمال دولثينيا ديل 

طوبوسو«.
 
ً
َحة

ْ
ِمن كيخوتي«  »دون  كــتــاُب  يكون  هكذا 

عربيٌّ  األول  ه 
ُ
فأصل أصــلــْيــه؛  فــي  رْجمِة 

َّ
للت

لُه 
َّ
بينما األصل الثاني فهو قوطي، وتتخل

ــاٌر بــالــقــشــتــالــيــة، وهــــو مــــا ُيـــفـــيـــد أنـــه  ــعــ أشــ
العديُد  ُوجــد، أسهمِت  أن  كتاٌب كونيٌّ منذ 
ــافـــات بـــأجـــنـــاســـهـــا ولـــغـــاتـــهـــا فــي  ــقـ ــثـ ــن الـ مــ
إخراجه إلى الوجود، والتعريف به ومن ثم 

مزوار اإلدريسي

ــال  ــي أفــــضــ ــ ــــك كــــثــــيــــرون فــ ُيــــشــــكِّ
واإلبـــداع،  املعرفة  على  الترجمة 
ها 

َ
فيعتبرون قْدَرها،  ويبخسون 

ْرٍع، 
َ
 على العمل األصل كونها مجّرد ف

ً
عالة

يــغــلــَب  أن  يــمــكــنــه  الــــفــــرع ال  أن  واألصـــــــوب 
وجــودهــا  فــي  ترتهن  الترجمة  وأن  ــه، 

َ
أْصــل

ـــت مـــنـــه، وال 
ّ
ـــق

ُ
إلــــى ذلــــك األصـــــل، ألنـــهـــا اشـــت

 
ً
ة قـــراء باعتبارها  مقاَمه  تــقــوم  أن  ُيمكنها 
ضمن محتمل قرائّي كثير، فهي ال تستنفد 
 العمِل األصـــل. ومــع ذلــك، فقد ُوِجـــَد من 

ّ
كــل

الترجمة على مضاهاة أصلها،  آمن بقدرة 
ق عــلــيــه، ومــنــهــم الــجــاحــظ  بــل وعــلــى الــتــفــوُّ
الذي ذكر ذلك، ولو أنه جاَء بنقيض كامه 

هذا أيضا. 

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

الفرنسي جاك  الكاتب  ــّراء  قـ يــكــون على  لــن 
بيري )1921 - 2016( انتظار الصيف املقبل 
مــن أجــل قـــراءة آخــر أعماله الــروائــيــة، التي 
كان قد أنهى كتابتها الخريف املاضي؛ فقد 
أعلنت دار »املركب السكران« الفرنسية أنها 

 أيار/ مايو املقبل.
َ
ستنشر الرواية نهاية

ليس الخبُر سعيدًا تماما، فقد توفي بيري 
ليل السبت املــاضــي فــي ضاحية »ســان إي 
الباريسية عــن ســن تناهز 94 عاما  مـــارن« 
الفرنسية  الــنــشــر  دار  نــشــرتــه  بــيــان  حــســب 
»املــركــب الــســكــران« الــتــي تملك حــقــوق نشر 
مؤلفاته، وذلــك بعد مضي أربعة أيــام على 

رحيله.
ولد بيري في 15 يونيو 1921 في ضاحية 
»سن إي مــارن« قرب باريس. بعد دراسته 
الــحــقــوق والــتــجــارة مـــال بــيــري نــحــو األدب 
والــــــروايــــــة تـــحـــديـــدًا بـــعـــد تــشــبــعــه بــــقــــراءة 
مارسيل بروست وأعام األدب الروسي من 

دوستويوفسكي إلى تشيخوف.

اشتغل  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 
ــتـــه  فــــي الـــصـــحـــافـــة املـــكـــتـــوبـــة ثــــم نـــشـــر روايـ
األولــــى »الــلــيــلــة الــثــانــيــة« عـــام 1946. تلتها 
»الوصية«  ثــم  عــام 1947  الـــرديء«  »الصيد 
ــيـــري فــــي الــســاحــة  ــــرز نـــجـــم بـ ــام 1948. بـ ــ عـ
ــة »ال  األدبــيــة الــفــرنــســيــة بــعــد إصــــداره روايــ
أحب شيئا« التي فازت بجائزة »رونــودو« 
ــزاج  ــة املــ ــوداويــ ـــي روايــــــة ســ عــــام 1952. وهـ
 اإلحساس بالقرف من الحياة الذي 

ُ
تتناول

يفضي عادة إلى االنتحار.
وفـــي أوج الــشــهــرة الــتــي صـــار يــتــمــتــع بها 
فــي الــوســط الــثــقــافــي الــبــاريــســي قـــرر بيري 
مغادرة العاصمة وصخبها األدبي، واستقر 
فــــي الــــريــــف فــــي مــــزرعــــة مـــعـــزولـــة بــمــنــطــقــة 
»بيرجوراك« في جنوب غرب فرنسا، حيث 
تــفــرغ بــشــكــل كــلــي لــلــكــتــابــة ونــشــر روايــــات 
كــئــيــب ومــتــشــائــم منها  نــفــس  أخـــــرى ذات 

»الخروف األسود« عام 1954.
باريس  إلــى  عــاد  الستينيات  منتصف  فــي 

طاويا صفحة الكآبة. 
وأصدر رواية »حياة رجل وثني« واستلهم 

دون كيخوتي 
هبة الترجمة

بعد مضي أربعة أيام 
على رحيله، أعلنت دار 
»المركب السكران« عن 

إصدار آخر األعمال الروائية 
لصاحب »ال أحب شيئًا«

لعل ذلك السجال الراهن 
حول دور المترجم حيال 

النصوص التي ينقلها، 
يمكن أن يضيئه فهم 

ثربانتس لهذا الدور، وهو 
يروي كيف وصله »دون 

كيخوتي« من أصوله 
العربية والقوطية

حدثت تغيّرات عميقة 
في مجتمعاتنا، غير أن 
نصوصًا ال تزال تحافظ 

على متحّمسين 
لقراءتها، ومنها رواية 

»دون كيخوتي« التي 
تعرف كيف تتكيّف 

مع كل عصر

جاك بيري حياة رجل أحّب الكآبة

لماذا نظل نقرأ رواية ثربانتس بعد هذه القرون؟

في األنساب المتعّددة للرواية

اّدعى ثربانتس أن 
كتابه كان لقية عثر 

عليها لدى بائع

أصدر رواية كل عامين 
بشكل منتظم، مخلفًا 23 

رواية وثالث مسرحيات

يمثل دون كيخوتي 
طريقة في الحياة يتم 

اختيارها بشكل حر

لم يكتف المترجم 
الذي تحّدث عنه بنقل 

الحكاية بحياد
نقلت  حيث  ترجماتها،  تشّظي  من  كيخوتي«  »دون  رواية  عانت  عربيًا، 
أن  دون  للناشئة،  موّجهة  مختصرات  معظمها  ــمــرّات،  ال عشرات 
مرجعية.  تــرجــمــة  هــنــاك  تــكــون 
صيّاح  ترجمتا  المحاوالت  أبــرز  لعل 
بــدوي،  الــرحــمــن  وعــبــد  الجهيّم 
بالترجمات  مقارنة  تأّخرهما  أن  غير 
»دون  ترك  مما  حجبهما،  األخــرى 
كيخوتي« غارقًا في الجانب الهزلي، 
دون  البسيطة،  حبكته  تبرزه  الذي 
كالخلفيات  ــرى،  أخـ عناصر  مـــرور 
في  الحاسم  والــتــطــّور  الحضارية 

أساليب السرد والنقد االجتماعي.

طواحين الترجمة العربية

2425
ثقافة

نقد

رحيل

إضاءة

إصدارات

االستفادة بما يمنحه من تسلية، كما يرى 
ثــربــانــتــس. لــكــن الــافــت فــي فــي هــذا العمل 
الذي يقال عنه بأنه أول رواية في التاريخ، 
ــم املـــتـــرجـــم،  ــ ــر ثـــربـــانـــتـــس السـ ــ ــدم ذكـ ــ هــــو عـ
ف املفتَرض، وهو 

ِّ
 باملؤل

َ
فــإذا كــان قد عــّرف

سيدي حامد بن األيــل أو ابــن علي، أو ابن 
قد سكَت عن  فإنه  الباذنجاني؛  أو  الغالي، 
املنت   في 

ْ
لم يكن بــأن األخير  ِعلما  املترجم، 

الحكائّي مكتِفيا بإيصال النص في حياد، 
ُر  ــرِّ ــمـ ـــافـــا ُيـ

ّ
 شــفــيــفــا وشـــف

َ
ــكـــون بــمــعــنــى أن يـ

الــنــص إلـــى الــضــفــة األخــــرى دون أن يــتــرك 
 عليه، ليتفادى مــا قــد يــوَصــم به 

ّ
يـــدل أثـــرًا 

ل في 
ُّ

، وإنما لجأ إلى التدخ
ً
من خيانة مثا

ــاة الـــــرســـــام اإليـــطـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــرة وحـ ــيــ فـــيـــهـــا ســ
فــامــيــنــك، مــتــنــاواًل بشكل خـــاص ســيــرورة 
الــخــلــق االبـــداعـــي. وتــحــولــت الـــروايـــة الحقا 
إلــــى ثــاثــيــة وتــطــلــبــت مــنــه كــتــابــتــهــا عشر 
سنوات من االعتكاف. وصدر الجزء الثاني 
بــعــنــوان »الــجــمــال يــركــع عــلــى ركــبــتــيــه« ثم 
ختم الثاثية برواية »الجلد الصلب« التي 
استلهم فيها حياة الرسام الفرنسي شارل 
ديــبــيــران وعــكــســت حــبــه الــدفــن لــفــن الــرســم 

منذ الطفولة. 
ــذه الــثــاثــيــة جـــائـــزة املــكــتــبــات  ــال عـــن هــ ــ ونـ
الــفــرنــســيــة وســجــلــت عــودتــه إلـــى مــواضــيــع 
أكثر مرحا فيما يشبه نوعا من املصالحة 

مع فكرة السعادة. 
الرسامن  أصدقائه  أحــد  مــرة  عندما سأله 
»من تكون أنَت؟« شبه بيري نفسه بقوقعة 
بحرية، وقال »أنا كقوقعة أتغذى بالامرئي 
بقية  وأقــضــي  الشمس صباحا.  مــن  وقليل 

اليوم في مكتبي في الظل«. 
ورغم أن بيري كان يتمتع بحظوة الفتة في 
الستينيات  الفرنسية في  األوســاط األدبية 
يــصــّر على  كــان دومـــا  فــإنــه  والسبعينيات، 
الــنــأي بنفسه عــن الــرهــانــات واملــســاجــات 
األدبية التي كانت تمّيز فرنسا تلك الفترة 
مع صعود وأفول التيار الوجودي وظهور 
حركة »الرواية الجديدة«. استمر بيري في 
ــة كل  الــكــتــابــة بشكل منتظم وبــمــعــدل روايــ
املاضي   السبت  وفــاتــه  حتى  تقريبا  عامن 
روايــة   32 مــن  ضخما  منجزًا  وراءه  مخلفا 

وثاث مسرحيات.

ها  النص في مواضع عديدة، وخاض أثناَء
عة دأب املترجمون على  في مواضيع متنوِّ

تفاديها.
كـــيـــخـــوتـــي«  »دون  ــــي  فـ ــتــــرجــــم  املــ ــــارس  ــمـ ــ يـ
الترجمة،  أدبــيــات  فــي  مــألــوف  غير  نشاطا 
 
ً
فــهــو يكتشف مثا نــاقــد،  إلـــى  ينقلب  ألنـــه 

الخامس  الفصل  إلــى  القصة  ملــا وصــل مــن 
فــيــه ال يــمــكــن أن يــكــون  الـــــــوارد  الـــكـــام  أن 
يــتــكــلــم  ــا  ــثـ ــانـ بـ ــو  ــشـ ــانـ سـ ــا، ألن  ــ ــفـ ــ ــزّيـ ــ »مـ إال 
ــع مــن ذكــائــه 

ّ
فــيــه بــأســلــوب آخـــر غــيــر مــتــوق

املــــحــــدود، ويـــقـــول أشـــيـــاء نــبــيــهــة مـــن غير 
املمكن أن يعرفها. لكنه لم يبغ التخلي عن 

ترجمتها تقّيدًا بما توجبه عليه مهنته«. 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال قــــولــــه: »وهـــنـــا 
ُيصّور املؤلف كل ما في بيت دون دييغو، 
مصّورًا بينها ما يحتويه بيت فارس فاح 
وثري، لكن املترجم رأى أن يسكت عن مثل 
والغاية  تــتــوافــق  ال  ألنــهــا  التفاصيل،  هــذه 
الرئيسة من هذه القصة، التي تكمن قوتها 
فــي ذكـــر الــحــقــيــقــة، أكــثــر مــن االســتــطــرادات 

الباردة«. 
ـــل طــــريــــف ملــهــّمــة 

ُّ
وبــــهــــذا نــــكــــون أمــــــام تـــمـــث

ــِســَم بــالــحــذر 
َّ
 أن يــت

ُ
املــتــرجــم الـــذي ُيــفــتــَرض

عليه،   
َ

ق
ِّ
ُيعل وأن  ُيسائله  وأن  الــنــص،  أمــام 

الناقد، وهو  ولعمري هذا من صميم عمل 
مــســّوغ آخـــر يــعــضــد انــتــســاب املــتــرجــم إلــى 

الكتابة.

تصويب

نوال العلي

أيــام من  سوى أنهما ماتا بفارق 
حلقة  ثمة   ،)1616( ذاتــهــا  السنة 
وشكسبير،  ثيربانتيس  تجمع 
-1596( ديكارت  أنها  ولنفترض 
العشرين  فــي  كــان  الــذي   ،)1650
حني رحال تاركني خلفهما بذور 
عــصــر الـــشـــك، لــيــتــّوجــه صــاحــب 
فــهــذا  إذن  الـــفـــلـــســـفـــة«.  »مــــبــــادئ 
عــصــر أســاتــذة الــشــك، الـــذي كــان 
ــبــلــوغ لــحــظــة الــتــنــويــر،  ــرورة ل ــ ضــ
والــتــي قـــادت بـــدورهـــا إلـــى تــاريــخ 

من تحديث األفكار.
ــات  ــيــ ــخــــصــ لــــــطــــــاملــــــا كـــــــانـــــــت شــ
شكسبير محيرة، ال نستطيع أن 
نعتبرها عاقلة وال يمكن وصفها 
ــنـــون، شـــخـــصـــيـــات تــعــيــش  ــالـــجـ بـ
وتنتقل  االرتــيــاب،  ملؤها  حيوات 
الحركتني؛  بــني  مخيفة  بسالسة 

العقل وفقدان العقل وبالعكس. 
أول  فـــهـــي  كـــيـــخـــوتـــه«  »دون  ــا  ــ أمـ
رواية علمانية، ينحي فيها الكاتب 
الــلــه مــن مــركــز الـــصـــراع، ويعتبر 
الصراع الحقيقي هو محنة الفرد 
والواقع، وعلى عكس شخصيات 
كيخوته  دون  يــبــدو  شــكــســبــيــر، 
يعتبره  بينما  حكمته  من  موقنًا 

قراؤه أطرف املجانني.
ــد بــدأ  ســنــجــد ديـــكـــارت أيــضــًا وقـ
ــــؤال شــكــســبــيــري  ــــسـ ــه بـ ــأمــــالتــ تــ
ودونكيشوتي في آن: »هل يمكن 
السؤال  أكون مجنونًا؟«، وهو  أال 
الذي لن يقّدم الفيلسوف اإلجابة 
الضرورية  الفصام  لحظات  عنه. 
هــــذه، تــحــدث كــلــمــا حــاولــنــا فهم 
الــعــالقــة بــني مــا نــعــرف والــطــريــق 
إنها  املــعــرفــة.  منه  الـــذي وصلتنا 
مسافة الشك، إذ أن معظم الطرق 
التي وصلت منها طرود العقالنية 
ومعّبدة  غامضة  طــرق  واألديــــان 
املعري  مشاها  التي  تلك  بالشك، 

ليقول: »كل عقل نبي«.

مصالحة هشة مع السعادة

الفارس المحبوس في قفص

تأثير اإلسالم في أوروبا العصور الوسطى هو كتاب المستشرق اإلنجليزي مونتغمري 
تركته  الذي  التأثير  الكتاب  يتناول  »جسور«.  دار  عن  حديثًا  ترجمته  صدرت  الذي  وات، 
الحضارة اإلسالمية على أوروبا، ويفنّد أسباب إنكار الثقافة األوروبية لهذا التأثير، ويبحث 

في أهمية البحث عن تاريخ مشترك في اللحظة الراهنة. 

للمفكر  بعدها  وما  أوسلو  السالم،  عمليّة  نهاية  كتاب  نشر  »اآلداب«  دار  تعيد 
نقدًا  يتضمن  الكتاب  حديثًا.  صدرت  جديدة  طبعة  في  سعيد  إدوارد  الفلسطيني 
التفاقية السالم، ويكشف اآلثار المروعة التي جلبت تعقيدات إضافية على فلسطينيي 
الليبراليين  ومنحت  انتهت  القضية  أن  اإلسرائيلي  أشعرت  االتفاقية  أن  معتبرًا  الداخل، 

شعورًا باإلنجاز.

زيغمونت  البولندي  للمفكر  السائلة  عصرالحداثة  في  األخالق  كتاب  حديثًا  صدر 
ويتناول  اإلبراهيم،  وبثينة  البازعي  سعد  ترجمة  من  الكتاب  »كلمة«.  دار  عن  باومان 
عددًا من الظواهر الكبرى التي تسم العالم المعاصر وتتمحور حول الشأن األخالقي 

في عالم االستهالك السائل، حيث تتغير القيم والهويّات وتسيل الحدود السياسية.

النفس  في  مختصرة  »مقالة  كتاب  دمشق،  في  دار»التكوين«  عن  حديثًا  صدر 
البشرية  البن العبري، وقد قّدم المقالة وضبطها وعلّق عليها الباحث علي محمد 
الناطقة  النفس  موضوع  السرياني  والمؤرخ  الالهوتي  يتناول  هذا،  كتابه  في  إسبر. 

القادرة على محاكمة العقل والمنطق واختبار األضداد. 

أنخيل باسانطا

نقرأ لكي نعرف أننا لسنا وحدنا. ولكي 
نــتــعــّرف عــلــى حــيــوات أخــــرى، ونــدنــو من 
عــوالــم أخــــرى وثــقــافــات أخــــرى، ولنحس 
عواطف جديدة ونكثف تلك التي عشناها، 
ونــفــهــم بــشــكــل أفـــضـــل مـــخـــاوف الــجــنــس 
البشري. تجربة القراءة ال تنضب بسبب 
الكنوز  بن  االختيار  على  املكثفة  الــقــدرة 
ة  الــهــائــلــة الــتــي تــذخــرهــا الــكــتــب. بــالــقــراء
ننصهر مع قلق أشباهنا. وفي اآلن ذاته 
فـــإن الــكــتــب العظيمة هــي أيــضــا تــقــرؤنــا، 
وتذكي فينا املواقف واملشاعر والعواطف 
التي تسمح لنا أن نعرف ذاتنا أكثر، وأن 
نكون أشخاصا في صورة أفضل. إن قراءة 
»دون كيخوتي« تمّدنا بمغامرة عليا بن 
متواطئن،  لقّراء  ْحفظ 

ُ
ت عديدة  مغامرات 

اإلمــتــاع  يــحــاول  وهـــو  كتبها  فثربانتس 
والتعليم، في توازن محسوب على مقاس 
ــقـــول عـــلـــى لــســان  جــمــيــع الـــــقـــــّراء. وكـــمـــا يـ
املتشّدق شمشون كاراسكو، إن قصته جد 
واضحة، حتى إنه ليس هناك ما يصعب 
فــيــهــا: األطـــفـــال يــتــحــّســُســونــهــا، والــشــبــان 
يــــقــــرؤونــــهــــا، والــــــرجــــــال يــســتــوعــبــونــهــا 
والــشــيــوخ يــحــتــفــلــون بــهــا.  يــبــدو أمــــرًا ال 
يصّدق أن الذين ال يقرؤون، نجحوا اليوم 
في تثبيت خطأ، وهو أن »دون كيخوتي« 
 بينما هو في واقع 

ٌّ
 وُمِمل

ِّ
 الظل

ُ
عمل ثقيل

األمر أحد أطرف أعمال األدب العاملي. لقد 
كان ُيقَرأ باعتباره كتابا هزليا في زمنه. 
مــا الـــذي حـــدث لــكــي ال يستمر كــذلــك إلــى 

اليوم؟ 
لقد حدثت تغّيرات عميقة في مجتمعنا. 
نـــحـــن نــعــيــش فــــي زمـــــن عــجــلــة قـــصـــوى، 
الــروايــة طويلة. األجــيــال الجديدة  وهــذه 
ــورة. دون  ــدت فـــي خــضــم ثــقــافــة الــــصــ ــ ُولــ
كــيــخــوتــي يــنــتــمــي إلــــى املــــاضــــي، وكــثــيــر 
ــلــح املــنــســكــبــة مــن الــنــص لــيــس من 

ُ
مــن امل

ــارئ الـــحـــديـــث فــهــمــهــا  ــ ــقـ ــ الـــســـهـــل عـــلـــى الـ
واســتــيــعــابــهــا. ولــذلــك ينبغي اســتــخــدام 
موجزة  وتعليقات  بشروح  قة 

َ
ُمْرف طبعة 

واملــراجــع  الــقــديــمــة  للكلمات  وتــفــســيــرات 
التاريخية واألدبية، وغيرها  واإلشــارات 

من تهذيبات األشكال واألساليب. 
ــه إذا  كــيــخــوتــي«؟ ألنــ قــــــراءة »دون  ــاذا  ــ ملـ
ــرئ بــشــكــل جــيــد وفـــي الــعــمــر املــنــاســب،  ــ

ُ
ق

هائلة،  جمالية  متعة  يمنحنا  أن  يمكنه 
تــلــك الـــتـــي ســــوف تــتــكــثــف أيـــضـــا فـــي كل 
ــه. يــحــتــوي دون  تــ ــراء ــرة نــعــيــد فــيــهــا قــ مــ

املــتــخــّيــل مـــن قــبــل الــكــائــن اإلنـــســـانـــي. إن 
الـــفـــارس لـــم يــتــراجــع قـــط فـــي الـــدفـــاع عن 
مثله األعــلــى فــي الــحــب. وال حتى عندما 
ُهــِزَم من ِقَبِل فــارِس القمِر األبيض. وهو 
بعد ما يزال في هوة القنوط، يعلن إيمانه 
بـــدولـــثـــيـــنـــيـــا بـــكـــلـــمـــات مـــرتـــعـــشـــة تــجــعــل 
الشاعر الرومانسي األملاني هاينه يبكي: 
ــرأة فــي الــعــالــم،  »دولــثــيــنــيــا هــي أجــمــل امــ
وأنـــا الــفــارس األشــقــى على هــذه األرض، 

ــب ضعفي  ولـــيـــس مـــن الـــصـــواب أن يــخــيِّ
ــذه الـــحـــقـــيـــقـــة«. إن روايـــــــة ثــيــربــانــتــس  ــ هـ
تشكل توليفا ُمحكما من الحياة واألدب، 
من الحياة املحلوم بها والحياة املعيشة. 
 للبطولة، وتعكس 

ً
تؤكد القيم األكثر نبا

الــكــّد الــــدؤوب واملــكــابــدات الــقــاســيــة لنثر 
ــا ال يفنى  ــُد درسـ ــجــسِّ

ُ
الــحــيــاة الــيــومــيــة. ت

ــــب الــخــيــر،  فــــي الـــتـــضـــامـــن والــــعــــدالــــة وحـ
نــتــيــجــة لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى فـــهـــم كــــل مــــا هــو 
إنــســانــي، وهـــي روايــــة لــم يــتــم تــجــاوزهــا. 
 

ٌ
 نبيل

ٌ
بــه رجــل ى 

ّ
هــي نشيد للحرية، تغن

من املانشا، أصبح بقراءته للكتب القارئ 
املثالي، مؤمنا في ثبات راسخ بما يقرؤه. 
تسميته  ساليناس  بيدرو  اقترح  ولذلك 

بالقديس الراعي للقراء. وليكن كذلك.
)أنخيل باسانطا: ناقد أدبي إسباني ولد في 
1950، ترجمة: خالد الريسوني(

من  واستهزاء  محاكاة ساخرة  كيخوتي 
املغامرات الفروسية التي أشعلت مخّيلة 
ــّراء مــنــذ أواخــــر الــعــصــور  ــقـ الــعــديــد مــن الـ
الــوســطــى وحــتــى زمـــن كــاتــبــهــا. يتظاهر 
لـــكـــي يــصــيــر  بـــالـــجـــنـــون  دون كــيــخــوتــي 
الــفــارس الــجــوال وبــطــل كــتــاب، عــلــى هــذا 
اته  ولقاء مغامراته  فــي  يتصّرف  النحو 
ــبــــحــــث عـــن  ــات أخـــــــــــــرى، يــ ــيــ ــخــــصــ ــع شــ ــ ــ مـ
االعــتــراف به من طــرف اآلخــريــن ويحترم 
 ثـــمـــة أنــــــاس مــثــل 

ْ
ــن ــكــ ــد لـــعـــبـــتـــه. ولــ ــواعــ قــ

القواعد  الكاهن والــحــاق، يكسرون هــذه 
وبالتالي يسحبون الفارس املحبوس في 
قفص. ويمثل دون كيخوتي أيضا طريقة 
في الحياة يتم اختيارها بشكل حر: إنه 
واســمــه،  واقـــعـــه،  يخلق  الـــذي  املستبصر 
ديل  دولثينيا  واســم حبيبته  وأسلحته، 
ــثـــل األســـمـــى  ــتـــي تــشــكــل املـ طـــوبـــوســـو، الـ
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قّصة تسعيني مغربي من رعيل الهجرة األول

»العالم العربي حضارة وتنوع« في البرازيل

يقول: وضعت زوجتي 
وأبنائي في سيارة صغيرة 

وتوجهنا إلى فرنسا

جاليات

لــلــعــمــال، الـــقـــادمـــني مـــن إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
واملــــغــــرب الـــعـــربـــي وآخــــريــــن، صـــعـــٌب لــلــغــايــة. 
اكــتــشــف مــبــكــرًا أن اصــطــحــاب الــعــائــلــة مفيد 
أن  قبل  واملــالــي،  والعاطفي  الــروحــي  للتوازن 
ــــي طـــاهـــر بـــن جــلــون  ــــروائـ يــنــجــز الـــبـــاحـــث والـ
دراســتــه الجامعية عــن ُبـــؤس هـــؤالء الــُعــّمــال 
الــذيــن يــعــانــون مــن »أقــصــى درجـــات الــعــزلــة«، 

ومن ضمنها العزلة الجنسية والعاطفية.
ــائـــي في  ــنـ يـــقـــول لـــنـــا: »وضـــعـــت زوجـــتـــي وأبـ
فــرنــســا«. كان  إلــى  ســيــارة صغيرة وتوجهنا 
الكثير  نـــوايـــا  الـــقـــرار صــعــبــًا، خــصــوصــًا وأن 
من هؤالء العمال أن يعملوا خالل سنوات ثم 

وغرفة التجارة العربية البرازيلية، باالشتراك 
طيلة  استمر  والـــذي  التشريعي  املجلس  مــع 

شهر نيسان في مقر البرملان البرازيلي.
ــان لــلــمــواطــن الـــبـــرازيـــلـــي فـــي ســــاو بــاولــو  ــ وكـ
فــرصــة لــالطــالع على ثقافة وحــضــارة هــؤالء 
الــعــرب املــهــاجــريــن مــن خـــالل مــهــرجــان عربي 
وســـوق تــجــاري يفتح أبــوابــه أمـــام الـــزوار في 
أيــــام الــعــطــل األســبــوعــيــة والــعــطــل الــرســمــيــة. 

الــوطــن، وبالتالي  إلــى أرض  يــعــودون نهائيًا 
لم يكن من الالئق أن يصطحبوا نساءهم إلى 
بلد قد ُيسّبُب لهم من الصَدَمات ما ال يمكن 
املــومــنــي موقف  الــحــاج عبد  ُره. يعتبر  تـــصـــوُّ
هؤالء »خاطئًا«، ويضيف: »كان قراري نادرًا، 
الفرنسي،  الرئيس  أنتظر مجيء  ُه ولم 

ُ
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ْ
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السلطة سنة  إلــى  ديستان،  فاليري جيسكار 
العائلي  الشمل  بــلــّم  بالسماح  ــراره  وقــ  1974
للعمال األجانب«. يكشف لنا العجوز املتقاعد، 
عن ماضيه، على الرغم من وفرة الشغل، عاش 
ظـــروفـــًا صــعــبــة لــلــحــيــاة فـــي فــرنــســا. يتحدث 
املاضي.  القرن  في ستينيات  إقامته  مقر  عن 
ــد الــتــقــيــنــا مـــعـــه فــــي مـــديـــنـــة نـــانـــتـــيـــر، فــي  ــ وقـ
الضاحية الباريسية )وصل إليها في بدايته 
ولـــم يــغــادرهــا(، والــتــي كــانــت مــعــروفــة بمدن 

الصفيح التي يقيم فيها العمال األجانب.

ويــشــمــل املــهــرجــان والــســوق الــتــجــاري تقديم 
أقطار  من  وبمشاركة  بامتياز،  عربية  أجــواء 
ــدة، مــنــهــا مــصــر ولـــبـــنـــان وســـوريـــة  ــ عــربــيــة عـ
العربي  الفلكلور  والــعــراق، كرقص  وفلسطني 
ــلــــدان، مـــــــرورًا بـــالـــطـــعـــام الــعــربــي  ــبــ لــبــعــض الــ
والـــحـــلـــويـــات والـــعـــطـــور الـــعـــربـــيـــة، وانـــتـــهـــاء 

بالحنة والخط واألزياء العربية التقليدية. 
ــــوق عـــامـــر  ــســ ــ أحــــــد مـــنـــظـــمـــي املــــهــــرجــــان والــ
»الــعــربــي الــجــديــد« بأنه  مــعــصــرانــي يــقــول لـــ
»تـــم الــتــعــاقــد مــع بــلــديــة ســـاو بــاولــو إلنــشــاء 
هذا السوق الدائم في براس، من أهم املناطق 
التجارية فــي ســاو بــاولــو ملــا تالقيه الثقافة 
البرازيلي  املجتمع  لــدى  اهتمام  من  العربية 
الـــذي ال يخلو أي بــرازيــلــي فــيــه مــن صــداقــة 
في  العربية  الجالية  أفـــراد  أحــد  مــع  تجمعه 
الـــبـــرازيـــل«.  ومـــن جهته قـــال يــامــن حلواني 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« بــأنــه »مــعــجــب برغبة 
العربية  الثقافة  على  بالتعرف  البرازيليني 
من خالل الشرح وبيع قمصان نقش عليها 
الشباب  حضور  الفتًا  وكــان  العربي«  الخط 
الـــعـــربـــي والـــبـــرازيـــلـــي، وتــحــمــس كـــل عــربــي 
لــيــلــعــب دور دلــيــل  ــان  ــرجــ ــهــ تـــقـــريـــبـــًا فــــي املــ

سياحي في أروقة املعرض.

باريس ـ محمد المزديوي

في يــوم 23 أغسطس من سنة 1957، أي بعد 
سنة من استقالل املغرب، قّرر عبد املومن عبد 
الرغم من  فرنسا. وعلى  إلى  الهجرة  املومني 
االقتصادية  الظروف  أن  إال  االستقالل،  فرحة 
كانت سيئة، فكان ال بّد من السفر، خصوصًا 
وأن عــبــد املــومــن عــبــد املــومــنــي كـــان مــتــزّوجــًا 

وكانت كثيٌر من األفواه تنتظر من يطعمها.
وصـــل إلـــى بـــاريـــس، وكــــان فــي ســن الــســادســة 
والــــثــــالثــــني، حـــيـــث كـــانـــت مـــصـــانـــع ســـيـــارات 
رخيصة.  عاملة  يــد  إلــى  محتاجة  سيتروين 
وكـــانـــت فــرنــســا ال تــعــانــي مـــن الــبــطــالــة، وهــو 
ما كان يدفع املغربي، إلى أن يعود بعد ستة 
أشــهــر لــزيــارة الــعــائــلــة. وأخــيــرًا، قـــّرر فــي سنة 
1960، بعد ثــالث سنوات فقط من إقامته في 
فـــرنـــســـا، أن يــصــطــحــب عــائــلــتــه مـــعـــه. وهــكــذا 
ـــحـــن« أبـــنـــاءه الــســتــة وزوجـــتـــه إلـــى جانب 

َ
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السائق في سيارة بيجو 203. 
الظروف صعبة والعيش وحيدًا أو في إقامات 

ساوباولو ـ أنس عبيد

من بني أهم ما شهدته البرازيل من نشاطات 
افتتاح  الشهر،  هــذا  العربية،  الجالية  تخص 
رئيسة املجلس التشريعي للعاصمة برازيليا 
سيلينا ليون معرض »العالم العربي حضارة 
وتـــنـــوع«. وهـــو الــنــشــاط الــــذي أقـــامـــه مجلس 
السفراء العرب، وبعثة جامعة الدول العربية 

أحدث انتخاب 
طالبة جزائرية مهاجرة 

على رأس االتحاد 
الوطني لطلبة بريطانيا، 

ردود فعل صاخبة 
في األوساط الجامعية 

واإلعالمية البريطانية

ميليا بوعطية... رئيسة اتحاد طلبة بريطانيا
لندن ـ نواف التميمي

واللوبيات  اليمني،  دوائـــر  أن  يبدو 
كثيرا  معجبة  ليست  الصهيونية 
ــاجــــح فــي  ــي نــ ــربــ ــاب عــ ــبــ ــــروز شــ ــبـ ــ بـ
يــــريــــدون  ــؤالء  ــ ــهـ ــ فـ ــر.  ــهــــجــ املــ ــن دول  ــ عــــــدد مـ
املسيطرة:  هــي  تبقى  أن  النمطية  لــلــصــورة 
ـــــف الـــــــــعـــــــــرب... عــــــــدم قـــــدرتـــــهـــــم عــلــى 

ّ
»تـــــخـــــل

ــاج... ال يــســتــطــيــعــون الــتــعــايــش مع  ــ ــدمــ ــ االنــ
قــيــم الــديــمــقــراطــيــة«... لــيــأتــي انــتــخــاب هــذه 
الشابة املغاربية كصفعة بوجه هؤالء الذين 
يريدون للعرب أن يبقوا في قالب محدد من 

التصوير السلبي والالمبالي.
ــنــــي لــلــطــلــبــة فــي  ــتــــخــــب االتـــــحـــــاد الــــوطــ وانــ
بــريــطــانــيــا، ألول مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه، طــالــبــة 
ــه، لتحل  لـ مسلمة جــزائــريــة األصــــل رئــيــســة 
ــغــــان دون،  ــيــ مــ ــة  ــقــ ــابــ الــــســ ــة  ــيــــســ ــرئــ الــ ــل  مــــحــ
بــعــد عــــام فــقــط عــلــى تــولــيــهــا هــــذا املــنــصــب. 
ميليا  لالتحاد  الــجــديــدة  الرئيسة  وتستند 
ــة« فــي  ــ ــاريــ ــ ــســ ــ ــة »يــ ــبــ ــالــ ــة، وهـــــــي طــ ــيــ ــطــ بــــوعــ
جــامــعــة بــيــرمــنــغــهــام، إلـــى مــا ســّمــتــه جــريــدة 
ــاعـــدة شعبية  قـ الــبــريــطــانــيــة  »الــــغــــارديــــان« 
راديكالية تعارض االستراتيجية الحكومية 

»امنع«.  ملقاومة التطرف املعروفة بـ
وقــالــت بوعطية لــجــريــدة »الــغــارديــان« بعد 
ــيــــس ســـابـــق  ــد رئــ ــ ــتــــرشــــح ضـ فـــــوزهـــــا، إن الــ

بــريــطــانــيــا، بــعــد انــتــخــاب »يــســاريــة معادية 
للسامية«، بحسب تعبير الصحيفة. وقالت 
الصحيفة إن هناك تهديدا بخروج جماعي 
الــذي أنشئ عام  العام للطالب،  من االتــحــاد 
1992، وهو تجمع من 600 اتحاد للطالب في 

الجامعات والكليات، تمثل 2.3 مليون طالب، 
وعــادة ما تدفع الجامعة رســوم اشتراك كل 

عام 50 ألف جنيه إسترليني.
ــــش كـــرونـــيـــكـــل«  ــويــ ــ ــفـــة »جــ ــيـ وذكـــــــــــرت صـــحـ
الــبــريــطــانــيــة، أن خــمــســني رئيسا  الــيــهــوديــة 
الطالبية  الــيــهــوديــة  الجمعيات  رؤســــاء  مــن 
عــلــى مــســتــوى بــريــطــانــيــا، وجـــهـــوا رســالــة 
مفتوحة إلى بوعطية في أثناء االنتخابات، 
ــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــاشـــطـــة ضـ
ــا مــن  ــهـ ــفـ ــيـــح مـــوقـ ــتـــوضـ طـــالـــبـــوهـــا فـــيـــهـــا بـ
»معاداة السامية«، مشيرين إلى تصريحات 
وصفت فيها جامعة بيرمنغهام، التي تضم 
اليهود، بأنها تمثل  عددا كبيرا من الطالب 
التعليم  فــي  للصهيونية  ُمــتــقــدمــة  »قـــاعـــدة 

العالي البريطاني«.
ودخـــلـــت الــصــحــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى خط 
مــهــاجــمــة بــوعــطــيــة، حــيــث وصــفــت صحيفة 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« الــرئــيــســة الــجــديــدة 
املقاطعة وسحب  »حــركــة  نشطاء  مــن  بأنها 
ــقــــوبــــات« عــلــى  ــعــ االســــتــــثــــمــــارات وفـــــــرض الــ
إســـرائـــيـــل، وتــعــتــبــر املــقــاومــة الــســلــمــيــة غير 
الفلسطينية  املقاومة املسلحة  كافية وتؤيد 
ضد إسرائيل، وتدين الصحف التي تقودها 
قولها.  حد  على  بريطانيا،  في  الصهيونية 
وزعمت الصحيفة أن بوعطية رفضت إدانة 

تنظيم »الدولة اإلسالمية«. 
الغاضبة  أو  حتجة 

ُ
امل األوســـاط  وفــي مقابل 

مـــن انـــتـــخـــاب الـــجـــزائـــريـــة بــوعــطــيــة رئــيــســة 
نشرت  بريطانيا،  لطلبة  الــوطــنــي  لــالتــحــاد 
إيمان  للكاتبة  تقريرا  »الغارديان«  صحيفة 
عـــمـــرانـــي، قـــالـــت فـــيـــه »إن مــيــلــيــا بــوعــطــيــة 
انتخبت كأول امرأة سوداء لالتحاد الوطني 
العام للطالب في بريطانيا«. مشيرة إلى أن 
»هـــذه اللحظة الــتــاريــخــيــة جـــاءت بــعــد أكثر 
االنتخابات صخبا وإثــارة للجدل، واستمر 

الجدل حتى ما بعد انتهاء التصويت«.

لالتحاد عــادة ما يكون صعبا جــدا، مشيرة 
إلـــى أن هـــذه الــحــالــة حــدثــت مـــرة واحــــدة في 
تـــاريـــخ االتــــحــــاد. وأضـــافـــت أن فـــوزهـــا »هــو 
املرة  أنها  الــقــوة، خصوصا  رسالة في غاية 
األولى التي تصل فيها امرأة ملونة إلى هذا 

املنصب«.
واتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــات صـــهـــيـــونـــيـــة بــوعــطــيــة 
بــأنــهــا »يـــســـاريـــة مــعــاديــة لــلــســامــيــة«. فهي 
معروف عنها دفاعها عن قضايا املهاجرين 
عــدة.  مناسبات  فــي  الفلسطينية  والقضية 
ــــى وصـــف  كـــمـــا اتـــجـــهـــت صـــحـــف يــمــيــنــيــة إلـ
»دعــم اإلرهـــــاب«، وقــد  الــطــالــبــة الــجــزائــريــة بـــ
بالقول:  االتــهــامــات  ردت بوعطية على هــذه 
»أنــــا أعــــرف جــيــدا ثــمــن اإلرهـــــاب وتــداعــيــات 
العنف والــظــلــم. لقد رأيــت بــالدي )الــجــزائــر( 
تعاني بسبب اإلرهاب، وأجبرت بسبب ذلك 
على الهجرة. أعرف جيدا الدمار الذي ينجم 
أستمر  والعنصرية، وسوف  عن االضطهاد 

في مقاومته بأشكاله كلها«.
الفت  بشكل  البريطانية  الصحف  وتناولت 
»ظـــــاهـــــرة« بـــوعـــطـــيـــة، الـــفـــتـــاة الــــتــــي هــربــت 
ــا، لــتــتــصــّدر املــنــابــر  ــاب مـــن بـــالدهـ ــ مـــن اإلرهــ
أكبر تنظيم  السياسية واإلعالمية وتترأس 
قــالــت صحيفة  بريطانيا، حيث  فــي  طــالبــي 
»الـــتـــايـــمـــز« إن جــامــعــات بــريــطــانــيــة هـــددت 
بقطع عالقاتها مع اتحاد الطالب العام في 
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انتخابها  بعد  بوعطية  قالت 
الذي  الطالب،  اتحاد  رأس  على 
طالبية  منظمة   600 من  يتألف 
بها  يدرس  البريطاني،  التراب  عبر 
طالب،  مليون  ونصف  مليونان 
الجزائر  ــرك  ت على  أجــبــرت  إنــهــا 
كانت  عندما  اإلرهــاب،  فترة  في 
بعد  عمرها،  من  السابعة  في 
زمالئها  مع  نفسها  وجــدت  أن 
ــيــة في  ــتــدائ ــمــدرســة االب ــي ال ف
ــت تــحــت وابـــل من  ــوق ذلـــك ال

استُهدف  أباها  أن  الرصاص، كما 
داخل  وجوده  أثناء  تفجير  في 

حجرة الدراسة في الجزائر.

رئيسة الطالب

اجتماع جمعية 
المرأة الفلسطينية 

في كوبنهاغن
تـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــــــيــــــــــوم اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
املــرأة  لجمعية  العمومية  الجمعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الــــدنــــمــــاركــــيــــة فــي 
كــوبــنــهــاغــن النــتــخــاب هــيــئــة إداريــــة 
الذي يعقد  جديدة. ويشهد املؤتمر 
فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن، نــــــــدوات حــــواريــــة 
ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ حــــول دور املــ
ــا الــــدنــــمــــارك،  ــر، وخــــصــــوصــ ــهــــجــ املــ
لتعزيز وتقوية مشاركتها في بالد 

االغتراب.

مهرجان للسينما
تــخــتــتــم الـــيـــوم فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الــذي  الفلسطينية«  السينما  »أيـــام 
ــام بـــمـــبـــادرة مــن  ــ اســـتـــمـــر لـــثـــالثـــة أيــ
ــن املـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات  عــــدد مـ
وافتتح  الدنمارك.  في  الفلسطينية 
املـــهـــرجـــان بــفــيــلــم »فــلــســطــني األم« 
لــلــمــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة مـــي إبــراهــيــم 
ــد الــــــســــــاتــــــر. ومـــــــســـــــاء الــــــيــــــوم،  ــ ــبـ ــ عـ
السبت، يــعــرض فيلم »أيـــه ســي إف 
ســـي« لــلــمــخــرج الــدنــمــاركــي ســـورن 
ماركوسن، عن الجالية الفلسطينية 
فــي الــدنــمــارك، مــع عــرض لفيلم »يا 
طــيــر الـــطـــايـــر« لــلــمــخــرج هــانــي أبــو 

أسعد.

مقتل الشاب 
المصري يحرك المياه

بــعــد مــقــتــل الـــشـــاب املـــصـــري عـــادل 
املاضي،  الثالثاء  ميخائيل،  حبيب 
والــعــثــور عــلــى جــثــتــه مــحــروقــة في 
إحدى ضواحي لندن، بدأت تتحرك 
وقد  مواطنيها.  عن  لتسأل  القاهرة 
ســبــق أن قــتــل عـــدد مـــن املــهــاجــريــن، 
املـــصـــريـــني والـــــعـــــرب، فــــي عـــــدد مــن 
الــــــدول دونـــمـــا إثــــــارة لــالنــتــبــاه في 
السابق. ويبدو أن قضية ريجيني، 
ولو من باب املناكفة، تعيد تسليط 
الضوء مجددا على قضايا الشباب 
املــهــاجــر الـــذي يعاني األمــريــن دون 
ــدره جــيــبــه من  ــ ــؤال ســــوى عــمــا تـ ــ سـ

تحويالت مالية.

على الهامش

ناصر السهلي

ــة كـــثـــيـــرة  ــيــ ــربــ أســــــمــــــاء وأعـــــــــــالم عــ
بــــني جـــالـــيـــات الــــعــــرب فــــي الـــغـــرب، 
وخـــصـــوصـــًا مــــن الـــجـــيـــل الـــعـــربـــي 
الشاب، باتت اليوم تنقل مسارها، 
مـــن واقــــع تــاريــخــي تــهــمــيــشــي إلــى 
آخر مفعم بالتفاؤل. ليست قضية 
كثيرين  تــجــد  بــل  فــرديــة.  بوعطية 
الــحــيــاة األوروبــيــة،  منغمسني فــي 

أكاديميا وسياسيا. 
املــغــربــيــة فــاطــمــة هــــدى بــيــبــان في 
كــيــبــيــك الــكــنــديــة أصــبــحــت نــائــبــة 
رئيس البرملان بعد رحلة 20 سنة 
في السياسة، ومثلها مروى رزقي 
فــي ذات املــقــاطــعــة. ظــاهــرة اعــتــالء 
ــول عــربــيــة ملناصب  نــســاء مـــن أصــ
ــة تــثــيــر انــتــبــاه  ــيـ ــانـ ــرملـ وزاريـــــــــة وبـ
ــر مـــمـــا تـــفـــعـــل بــني  ــثــ الـــغـــربـــيـــني أكــ
الـــعـــرب. نـــجـــوى جــويــلــي املــصــريــة 
فاعلة  فــي 1991، ســيــاســيــة  ولــــدت 
فـــي الــبــرملــان اإلســـبـــانـــي. لـــو كــانــت 
فــي الــقــاهــرة بــتــلــك الــطــمــوحــات ملا 
احتجنا للتخمني أين كان يمكن أن 
عــريــب من  تــكــون. ومثلها خديجة 
أكاديميا  نجحت  التي  أمــســتــردام، 
ــيـــدرز. لن  ــلـ وبـــرملـــانـــيـــا رغــــم أنــــف فـ
نــنــســى نـــجـــاة بــلــقــاســم، املــغــربــيــة-
الــجــزائــريــة، الــتــي تــقــول:« املــدرســة 
ــمـــت  ــي رسـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــة هــ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــم املـ ــ ثــ
حــيــاتــي«. أضـــف إلـــى ذلـــك سلسلة 
طويلة منها مريم الخمري وأحمد 
بوطالب ونادية سمينات ورشيدة 
ــــدى  ــران وهــ ــ ــــضــ ــد مــ ــ ــيــ ــ داتـــــــــي ورشــ
ــد،  ــويـ ــــي الـــسـ ــلــــوي هـــــارونـــــي فـ الــــعــ
ــلـــهـــام وفــــــــؤاد حــيــدر  ودنــــيــــا بـــوسـ
ــراد آيــــت عـــمـــر. جــيــل كـــامـــل من  ــ ومــ
والسوريني  الفلسطينيني  الشبان 
والــلــبــنــانــيــني واملـــصـــريـــني، إضــافــة 
إلى بالد مغاربية، ال يتسع املجال 
عالم  إلــى  يقفزوا  لم  كلها،  لذكرها 

السياسة والفنون قفزا.

بريد
الهجرة

عربيات الغرب

)Getty(جامعة كمبريدج فضاء للنقاش والحوار المتعدد

من الفعاليات العربية في االحتفالية )العربي الجديد(

الهاي ـ محمود نصار

ــــيــــة الـــعـــربـــيـــة  ــــجــــال عــــقــــدت ال
األحوازية مؤتمرها السنوي 
الهولندية  ماستريخت  فــي 
بــحــضــور كثيف مــن بــلــدان 
القارة، حيث تتوزع الجالية.   
شهد املؤتمر ندوات حوارية 
ــر،  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ عـــــــن الـــــــوطـــــــن واملــ
الجالية  بأوضاع  والنهوض 
ــيــات  وتـــوحـــيـــدهـــا مــــع الــجــال
ــة وعــمــل  الــعــربــيــة، عــبــر رؤيــ
ــان قــضــيــة األحــــــواز  ــدمـ يـــخـ

وشعبها. 
وقـــــــــــــــدمـــــــــــــــت شــــــــــــهــــــــــــادات 
لــــــأحــــــوازيــــــني الــــواصــــلــــني 
ــــى أوروبـــــــا، نــقــلــوا  حــديــثــا إل
لـــلـــجـــالـــيـــة والـــــعـــــرب صــــورة 
واملتوقع  الــداخــل  فــي  للواقع 
من أبناء الشتات، وما يمكن 
تقديمه للتعريف بقضيتهم 
واإلصــــــــــرار عـــلـــى االنـــتـــمـــاء 
للجاليات العربية، ومخاطبة 
أوســع دائــرة من الــرأي العام 

العربي والعاملي.
ــن تـــمـــســـكـــهـــم  ــ ــ ــبــــــــروا عـ وعــــــ
بهويتهم العربية، وانتمائهم 
وقضاياه،  العربي  للفضاء 
فلسطني  قــضــايــا  الســيــمــا 

وسورية والعراق.

األحوازيون
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

تشهد الجولة الـ 
32 من الدوري 
البرتغالي قمة 
مثيرة بين بورتو 
وسبورتينغ 
لشبونة؛ حيُث 
سيتواجه  
ثنائية للنجمين 
الجزائريين ياسين 
ابراهيمي صانع 
ألعاب بورتو، 
ومواطنه 
إسالم سليماني 
مهاجم وهداف 
فريق سبورتينغ 
لشبونة، حيث 
يسعى الفريقان 
لالستعانة 
بقدرات النجمين 
من أجل تحقيق 
الفوز في 
قمة ملعب 
إسالم سليماني متفوق على ابراهيمي في الدوري البرتغالي )Getty(»الدراغاو«.

مواجهة الجزائر البرتغالية

أكد املدير الفني لبورتو البرتغالي، جوزيه 
بيسيرو، أنه لوال األخطاء التحكيمية الجسيمة، 

التي تعرض لها فريقه هذا املوسم، لكان 
»التنانني« منافسا قويا على لقب الدوري مع كل 

من بنفيكا وسبورتنغ لشبونة، صاحبي الصدارة 
على الترتيب. وقال بيسيرو: »لقد قلتها من قبل 

وسأكررها، كانت هناك أربع مباريات لم تحتسب 
لنا فيها ركالت جزاء واضحة كانت ستمنحنا 

الفوز، وهو ما يعني أننا فقدنا 12 نقطة«.

تصطدم طموحات يوسف السركال بالفوز 
بوالية ثالثة في رئاسة االتحاد اإلماراتي لكرة 
القدم بقوة حظوظ منافسه، مروان بن غليطة، 

رئيس نادي النصر السابق، في االنتخابات التي 
تجري اليوم السبت في أبوظبي وتعد األقوى 
منذ انطالق العملية الديموقراطية عام 2008.

وعرف االتحاد اإلماراتي الذي سيكون مجلس 
إدارته السبت الـ 22 في تاريخه منذ بداية 

االنتخابات عام 2008.

أعرب املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين 
الدين زيدان، عن »سعادته« بمسيرة الفريق 

امللكي خالل األربعة أشهر املنصرمة منذ قدومه 
كمدير فني، إال أنه أكد في الوقت ذاته أنه »ما زال 

أمامهم الكثير«. وقال زيزو: »أنا سعيد للغاية 
بما نقدمه ولكن، في ذات الوقت، أريد أن أقول 

إنه ما زال أمامنا الكثير. تتبقى مواجهات قليلة 
قبل نهاية املوسم ولكن ما زال أمامنا عمل كبير 

والجميع يعلم بهذا األمر. 

بيسيرو: لوال األخطاء 
التحكيمية لكان بورتو 

منافسًا على اللقب

انتخابات االتحاد 
اإلماراتي على صفيح 

ساخن

زين الدين زيدان 
سعيد بمسيرة ريال 

مدريد
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القاهرة ـ العربي الجديد

قــاد املــدرب أليكس ماكليش نادي 
الــزمــالــك فــي خــمــس مــبــاريــات فــاز 
في اثنتني وخسر مثلهما وتعادل 
في واحدة، وهو ما سيؤدي إلى ضياع اللقب 
في حالة استمرار هذه النتائج، كما قد يطيح 
بالفريق خــارج مسابقة كــأس مصر، وتشمل 
قائمة املــبــررات عــدم إجــادتــه إدارة املــبــاريــات 
خططيا، والفشل في اختيار التشكيل وإجراء 
املباريات، وأخيرا عدم  أثناء سير  التغييرات 

اقتناع الالعبني به كرمز للجهاز الفني.
رفضه  فــي  املعلنة  غير  األســبــاب  تكمن  فيما 
الــتــام تــدخــل اإلدارة فــي عمله، بــل عــدم األخــذ 
ــارات  ــيـ ــتـ ــاالخـ ــه، وانــــــفــــــراده بـ ــديـ ــاعـ ــسـ ــرأي مـ ــ ــ بـ
والــخــطــط الفنية وتــجــاهــلــه بــعــض الــالعــبــني، 
أمـــثـــال إبــراهــيــم عــبــد الــخــالــق ومــحــمــد ســالــم 
وأحمد حسن مكي.  ملف اإلدارة -الذي يشكك 
في كفاءة املــدرب االسكتلندي ويرشح حسن 
شــحــاتــة الـــــذي ال يــعــمــل مــنــذ االســـتـــقـــالـــة من 
الخناق  تضييق  -يتضمن  الــعــرب  املــقــاولــون 
عليه بالتخلص من رجاله ومنح صالحيات 
إلى الضغط  املعاون، إضافة  الجهاز  ألعضاء 
اإلعــــالمــــي والـــجـــمـــاهـــيـــري الـــــذي قـــد يــضــطــره 

2829
رياضة

تقرير

ودفع  اإلقالة  فهي  يحدث  لم  وإذا  لالستقالة، 
الــشــرط الــجــزائــي، وهــو مــا ستحسمه نتيجة 
مباراة الفريق أمام طالئع الجيش في الدوري 
املحلي بعد تأجيل مباراة اتحاد الشرطة في 

ثمن نهائي كأس مصر ألسباب أمنية.
وبــعــد 24 مـــبـــاراة فـــي املــســابــقــة وصـــل حــامــل 
املركز  إلــى رصيد 45 نقطة، يحتل بها  اللقب 
ــادل فـــي 6 مع  ــعـ الــثــانــي حــيــث فــــاز فـــي 13 وتـ
مصر املــقــاصــة وبــتــروجــت وســمــوحــة ووادي 
دجــلــة وأســــوان والــداخــلــيــة وخــســر فــي خمس 
أمام اإلسماعيلي )مرتني(، واألهلي واإلنتاج 
الــحــربــي وطــالئــع الــجــيــش.. ولــلــفــريــق مــبــاراة 

مؤجلة أمام االتحاد السكندري.
مباريات،  املوسم خمس  هــذا  الزمالك  وخسر 
األولــــى كــانــت أمــــام اإلســمــاعــيــلــي فــي املــرحــلــة 
السادسة للمسابقة على استاد اإلسماعيلية 
بــهــدف دون رد، والــثــانــيــة كــانــت أمـــام طالئع 
أهــداف  بثالثة  التاسعة  املــرحــلــة  فــي  الجيش 
األهــلــي بهدفني  أمــام  مقابل هــدفــني، والثالثة 
دون رد في املرحلة السابعة عشرة .. والرابعة 
أمــــام اإلنـــتـــاج الــحــربــي بــثــالثــة أهــــداف مقابل 
ــد فـــي املــرحــلــة الــعــشــريــن، قــبــل أن  ــ هــــدف واحـ
يسقط األبيض مجددا أمام الدراويش بهدف 
دون رد على استاد بتروسبورت في املرحلة 

الثالثة والعشرين.
وســــارع مــرتــضــى مــنــصــور، رئــيــس الــنــادي، 
بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة أمــــــــام اإلســـمـــاعـــيـــلـــي بــعــقــد 
في  الالعبني، وأعلن عن تدخله  اجتماٍع مع 
ــــؤون الــفــريــق وتـــولـــي مــســؤولــيــات مــديــر  شـ
الــكــرة بــالــرغــم مــن تعيني عــبــد الــحــلــيــم علي 
كــمــديــر لــلــكــرة بــــدال مـــن إســمــاعــيــل يــوســف، 
مــهــددا الــالعــبــني بــحــرمــانــهــم مــن كـــرة الــقــدم 
حـــتـــى نـــهـــايـــة عـــقـــودهـــم إذا ســــب بــعــضــهــم 
بعضا، أو اعترضوا على قرارات واختيارات 
وتــشــكــيــالت املــديــر الــفــنــي، كــمــا أعــلــن إيــقــاف 
املــســتــحــقــات لــحــني الــحــصــول عــلــى بــطــولــة، 
وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم حــصــلــوا عــلــى بــطــولــتــي 
ــراء  الـــــدوري والـــكـــأس فــي مــوســم تــم فــيــه إجـ
تغييرات عديدة بالجهاز الفني، وأن الحفاظ 
تعويض  ويمكنهم  بــأيــديــهــم،  اللقبني  عــلــى 
الفارق مع األهلي، وطمأنهم بأنه سيتصدى 
الغندور رئيس  التحكيمي مع جمال  للظلم 

لجنة الحكام الرئيسية .
للتراجع  النادي  ولكن سرعان ما عاد رئيس 
عن هــذه الــقــرارات، بل ونفى التدخل في عمل 
املــــدرب اإلســكــتــلــنــدي، واســتــمــر تــدهــور األداء 
وتـــعـــادل الــفــريــق محليا مــع الــداخــلــيــة بــدون 

أهــــداف فــي مـــبـــاراة لــم يحتسب الــحــكــم فيها 
هدفا لصالح فريق الداخلية عندما تجاوزت 
املــرمــى، وفــاز بصعوبة على فريق  الكرة خط 
حرس الحدود املتواضع القابع في آخر جدول 

املسابقة بهدف دون رد.
ــــرى املـــرجـــحـــون لـــقـــرار إبـــعـــاد مــاكــلــيــش أن  ويـ
الــزمــالــك جــمــع الــثــنــائــيــة فـــي املـــوســـم املــاضــي 
بــســبــب ســيــاســة الــتــغــيــيــر الــســريــع لــلــمــدربــني 
الــذي أقيمت  قــاده في املوسم العصيب  حيث 
مبارياته بدون جماهير أربعة مدربني، أولهم 
حــســام حسن الـــذي رحــل بعد ثــالث مباريات 
فقط من ضربة البداية حيث فاز على طالئع 
ــعــــادل مـــع اتـــحـــاد الــشــرطــة  الــجــيــش 1/6، وتــ
والــداخــلــيــة وتــمــت إقــالــتــه، وتــولــى املسؤولية 
بــعــده محمد صــالح كمدير فني مــؤقــت وقــاد 
ــة.. وجــــاء  ــ ــلـ ــ لـــلـــتـــعـــادل مــــع وادى دجـ الـــفـــريـــق 
على سموحة  فــاز  الــذي  باتشيكو  البرتغالي 
وخسر أمام انبي واختلف مع مجلس اإلدارة 
الفوز  الشباب السعودي بعد  وهــرب لتدريب 
على ألعاب دمنهور 2 /1 وجاء محمد صالح 
مـــرة أخــــرى وفــــاز عــلــى بــتــروجــت واملــقــاولــون 
الــعــرب والــنــصــر وتـــعـــادل مــع األهــلــي وانــبــى، 
ليفوز في  فيريرا  البرتغالي  التعاقد مع  وتــم 
10 مــبــاريــات ويــتــعــادل فــي مــبــاراتــني ويخسر 
ــــي، ثــم  ــلـ ــ ــام مـــصـــر املـــقـــاصـــة واألهـ ــ مــثــلــهــمــا أمــ
يحصل على كأس مصر لتجدد اإلدارة الثقة 

فــيــه. وإذا كـــان شــريــكــا فــقــط فــي لــقــب الـــدوري 
عامًا   69 فيريرا-   جيسفالدو  البرتغالي  فــإن 
-  صاحب حقوق الحصول على بطولة الكأس 
ملا يملكه من سيرة ذاتية قوية تفوق ما كان 
ــم الــبــرتــغــالــي  ــ ــه االسـ يــمــلــكــهــا مـــانـــويـــل جـــوزيـ
األشـــهـــر فـــي مـــصـــر، ولـــكـــن مــرتــضــى مــنــصــور 
أجـــبـــره عــلــى الـــهـــروب وفــســخ عــقــده وتــدريــب 
السد القطري بسبب املضايقات التي تعرض 
لــهــا والــتــدخــل فــي عــمــلــه بــعــد هــزيــمــة الــفــريــق 
ــام األهــلــي فــي كـــأس الــســوبــر املحلية  3/2  أمـ
بـــاإلمـــارات وتــعــادلــه فــي مـــبـــاراة واحــــدة فقط 
بـــالـــدوري الــجــديــد أمــــام أســـــوان عــلــى أرضـــه، 
مــديــرا فنيا مؤقتا  وتــم تعيني محمد صــالح 
مــاركــوس باكيتا  الــبــرازيــلــي  مــع  التعاقد  قبل 
الذي أقيل بعد خمس مباريات – أثناء قيادته 
التدريب - بعد أن تعادل الفريق تحت قيادته 
ــام بـــتـــروجـــت 1/1  ومــصــر  ــ ــاراتـــني أمــ ــبـ فــــي مـ
املقاصة 2/2  وخسر مباراة واحدة 2/ 3  أمام 

بعد 24 مباراة في 
المسابقة وصل حامل 

اللقب إلى رصيد 45 نقطة

محمد فوزي: »يتبقى لنا 
خوض بطولتين وسنحاول 

الفوز بلقب أبطال آسيا«

طالئع الجيش وفاز في مباراتني على حرس 
الحدود بخمسة أهــداف دون رد وغزل املحلة  
بهدفني دون رد وهما من فرق مؤخرة الجدول 
ليكون املدير الفني الثاني لألبيض في موسم 
لم يلعب خالله إال تسع مباريات فقط، وجاء 
أحــمــد حــســام مــيــدو بــعــد تــركــه اإلســمــاعــيــلــي 
عــلــى أثـــر أزمــــة مــع نــجــم الــفــريــق حــســنــي عبد 
ربــه، وتم إجــراء تعديالت في الجهاز املعاون 
ــام كــمــديــر لــلــكــرة قــبــل أن تتم  ــازم إمــ وضـــم حــ
األهلي  أمــام  الخسارة  بعد  بالجهاز  اإلطاحة 
ــاد الــفــريــق لــلــفــوز  فـــي الـــــدور األول بــعــد أن قــ
ــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة عــلــى الــداخــلــيــة  فـــي أربـ
واتحاد الشرطة وانبي واملصري قبل أن تهتز 
أمــام  ويخسر  سموحة  مــع  ويتعادل  النتائج 
اإلسماعيلي ثم األهلي، وتولى محمد صالح 
املهمة املؤقتة للمرة الثانية هذا املوسم وفاز 
على أسوان وتعادل مع وادي دجلة، ثم تعاقد 

النادي مع االسكتلندي أليكس ماكليش.
الــــدوري خــرج من  ويـــرى املتشائمون أن درع 
مئة عقبة قبل 10 مباريات متبقية للفريقني، 
ــــودة الـــزمـــالـــك لــلــمــنــافــســة صعبة  لــيــس ألن عـ
بحكم أن التاريخ لم يشهد على قدرة الزمالك 
األهلي،  الكبير مع  الفارق  هــذا  على تعويض 
ولــكــن أيــضــا ألن األهــلــي عـــاد إلـــى االســتــقــرار 
مارتن  الهولندي  مع  الطيبة  والنتائج  الفني 

يول واحتل القمة برصيد 56 نقطة.

متسابق قفز السدود يعود لألولمبياد 
بعد غياب 28 عامًا

لن يكون متسابق قفز السدود األسترالي سكوت كيتش وحيدا في املنافسة 
فــي ثاني أوملبياد لــه فــي ريــو دي جانيرو فــي وقــت الحــق هــذا الــعــام لكن من 
املستبعد أن يكون أي رياضي آخر انتظر هذه الفترة الطويلة من أجل املشاركة 
مرة ثانية في األلعاب. وانضم كيتش إلى تشكيلة الفريق األسترالي للفروسية 
املشارك في أوملبياد في الفترة من 5-21 أغسطس/ آب بعدما كانت مشاركته 

الوحيدة السابقة في األلعاب األوملبية في سول عام 1988.
وبعد أن بلغ عمره 51 عاما يأمل كيتش -الذي يعيش في فلوريدا -أن يحقق 
أفضل من املركز الخامس في مسابقة الفرق واملركز 23 في الفردي الذي ناله 

قبل ثالثة عقود في عاصمة كوريا الجنوبية.
األوملبية  التجربة  »أتــذكــر  األســتــرالــيــة  األوملــبــيــة  للجنة  بــيــان  فــي  وقـــال كيتش 
والختام  االفــتــتــاح  حفلي  »أتــذكــر  وأضـــاف  كــثــيــرًا«.  بها  واستمتعت  بأكملها 
وأشياء من هذا القبيل. كانت لدينا جياد جيدة في فريقنا لكن في النهاية لم 

تأت األمور في صالحنا«.

كوزنتسوفا تتأهل لنصف نهائي بطولة براغ للتنس
نصف  للدور  للقب،  األولــى  املرشحة  كوزنتسوفا،  سفتالنا  الروسية  تأهلت 
للتنس بعدما تغلبت على نظيرتها مونيكا  النهائي من بطولة براغ املفتوحة 
الــدور  بواقع 4-6 و7-5 و6-4 في  لــواحــدة  بورتو ريكو، بمجوعتني  بويغ، من 
األسترالية  نظيرتها  الروسية  الالعبة  ستواجه  النتيجة  وبهذه  النهائي.  ربــع 
واملرشحة الرابعة للقب، سمانثا ستوسور، التي تغلبت على التشيكية باربورا 

ستريكوفا بمجموعتني لواحدة بواقع 6-3 و6-7)3-7( و6-7)4-7(.
ذاتــه،  لــلــدور  للقب،  الثانية  املرشحة  ســافــاروفــا،  لوسي  التشيكية  تأهلت  كما 
نظيفتني  بمجموعتني  هسي  وي  ســو  الــتــايــوانــيــة  منافستها  أقــصــت  بعدما 
بواقع 7-6)7-3( و7-5، لتضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع مواطنتها 
كارولينا بليسكوفا، املرشحة الثالثة، التي أقصت اإليطالية كاميال جيورجي 

بمجموعتني دون رد بواقع 6-2 و1-6.

توريس: ال شيء سيقارن بالفوز ببطولة مع أتلتيكو

أتلتيكو  مع  ببطولة  بالفوز  يحلم  أنــه  توريس  فرناندو  اإلسباني  املهاجم  أكــد 
مدريد، مشيرًا إلى أن »هذا هو الشيء الوحيد الذي ينقصه في هذا النادي«، وال 
»شيء سيقارن« بالتتويج ببطولة مع الروخيبالنكوس رغم أنه يرى أن لقبي 

الليغا ودوري األبطال »ال يزاالن بعيدين«.
وقال توريس، في مقابلة مع إذاعــة )راديــو ماركا(، »بال شك، الفوز بلقب مع 
أتلتيكو هو ما ينقصني. هو الشيء الوحيد الذي ينقصني في هذا النادي. منذ 
الصغر أحلم بالفوز باأللقاب مع األتلتي. أتيحت لي الفرصة للعودة ومحاولة 
تحقيق هذا الحلم. ال شيء سيقارن بالفوز به هنا ألسباب مختلفة«. وأضاف 
»البطوالت أراها بعيدة؛ الليغا بعيدة للغاية وكذلك التشامبيونز. نريد أن نركز 

في كل مباراة على حده«.

البرازيل تعسكر في لوس أنجليس 
استعدادًا لكوبا أميركا

سيعسكر منتخب البرازيل األول لكرة القدم في مدينة لوس أنجليس األميركية 
قبل 13 يوما من مباراته األولى بالنسخة املئوية من بطولة كوبا أميركا، في 

الرابع من يونيو/حزيران القادم أمام اإلكوادور.
استعداداته  بنما، ضمن  أمــام  وديــة  »السيليساو« مباراة  أن يخوض  وينتظر 

للبطولة، حسبما أفاد اليوم االتحاد البرازيلي للعبة.
إلى  دونغا  كارلوس  املــدرب  بقيادة  البرازيل  بعثة  االتحاد، ستنتقل  وبحسب 
لوس أنجليس في 22 مايو/أيار، على أن تنتقل بعدها إلى دينفر ملواجهة بنما 

يوم 29 من نفس الشهر وديا.

ضمن األهــلــي إحـــراز لقب دوري املحترفني 
الــقــدم قبل أن يخوض آخر  اإلمــاراتــي لكرة 
غريمه  خسر  بعدما  املسابقة  فــي  جولتني 
العني 3-2 أمام الفجيرة املهدد بالهبوط في 

الجولة قبل األخيرة.
ــلـــي فـــي حـــاجـــة إلــــى ثــــالث نــقــاط  ــان األهـ ــ وكـ
خسارة  لكن  السابعة،  للمرة  اللقب  إلحــراز 
العني حسمت األمور في ظل تقدم املتصدر 

بست نقاط.
وتجمد رصيد العني - الذي خاض املباراة 
بتشكيلة من البدالء بسبب ارتباطه بمباراة 
حاسمة أمـــام نــاســاف األوزبــكــي فــي دوري 
أبطال آسيا، الثالثاء املقبل - عند 56 نقطة 

من 25 مباراة مقابل 62 نقطة لألهلي.
ــدانـــي  ــانـ ــتـــوف مـ ــسـ ــريـ ــرنـــســـي كـ ــفـ ــــدم الـ ــقـ ــ وتـ
لــلــفــجــيــرة فـــي الــدقــيــقــة 17  بـــالـــهـــدف األول 
وصــنــع الــهــدف الــثــانــي لزميله راشـــد جالل 
في الدقيقة 62 قبل أن يختتم باتريك إيزي 

الثالثية في الدقيقة 73.
ــارق عــنــدمــا ســجــل ولــيــد  ــفـ وقــلــص الــعــني الـ
الــيــمــاحــي، العـــب الــفــجــيــرة، بــطــريــق الخطأ 

ــا هـــوكـــس مــضــيــفــه بــوســطــن  ــتـ أقـــصـــى أتـــالنـ
الثاني من »بالي  الــدور  سلتيكس 4-2 وبلغ 
كرة  في  للمحترفني  األميركي  الـــدوري  أوف« 
الــســلــة، بــفــوزه فــي املــبــاراة الــســادســة 92-104 
الخميس. وتأهل أتالنتا كونه سبق منافسه 

إلى الفوز في 4 من 7 مباريات.
ويلتقي أتالنتا في الدور الثاني مع كليفالند 
ــنـــني على  كــافــالــيــيــرز، فـــي ســلــســلــة تـــبـــدأ اإلثـ

ملعب األخير »كويكن لونز أرينا«.
وال تــبــشــر مــواجــهــة أتــالنــتــا مـــع كــافــالــيــيــرز 
بالخير، إذ خسر أمامه ثالث مرات في الدور 
ورفاقه  جيمس  ليبرون  سحق  كما  املنتظم، 
أتــالنــتــا بــربــاعــيــة نــظــيــفــة عــنــدمــا الــتــقــيــا في 

نصف نهائي املوسم املاضي.
ويعتبر كليفالند، مع نجميه جيمس وكايري 
إيرفينغ، مرشحا قويا لبلوغ نهائي الدوري 
للمرة الثانية على التوالي )خسر أمام غولدن 
ستايت ووريــرز 4-2(، في سعيه إلحــراز لقب 
الدوري ألول مرة في تاريخه. على ملعب »تي 
دي غاردن« وأمام 18624 متفرجا، سجل ستة 

من العبي أتالنتا 10 نقاط أو أكثر.

في مرماه في الدقيقة 85، ثم أضاف سعيد 
الكثيري الهدف الثاني بعد دقيقتني فقط.

ورفض محمد فوزي، العب العني، أن يكون 
فريقه قد أهدى الدوري لألهلي، وقال ملحطة 
ــم نــهــدي  أبـــوظـــبـــي الــريــاضــيــة »بــالــعــكــس لـ
املستوى  تقديم  وحاولنا  لألهلي،  الـــدوري 
نفسه الذي بدأنا به املوسم«. وأضاف »لكن 
يتبقى لــنــا خـــوض بــطــولــتــني هـــذا املــوســم، 
وسنحاول الفوز في مباراتنا بدوري أبطال 
آسيا الــثــالثــاء املــقــبــل«. وبــذلــك تــّوج األهلي 
بلقب بطل الدوري اإلماراتي للمرة السابعة 

في تاريخه.
الفجيرة في املركز قبل  الفوز ما زال  ورغــم 
لكنه تساوى مع  األخير برصيد 26 نقطة، 
الشارقة واإلمــارات الذي خسر من الجزيرة 
البقاء  آماله في  الفجيرة على  4-2. وحافظ 
ــــدوري املــحــتــرفــني حــتــى الــجــولــة األخــيــرة  بـ

التي يلتقي خاللها مع النصر.
وسجل علي مبخوت، قائد الجزيرة، ثالثة 
أهــداف وأضــاع ركلة جزاء في الفوز الكبير 

على مضيفه اإلمارات.

وبرز بول ميلساب مع 17 نقطة و8 متابعات، 
ــاز آل  ــكــ ــب االرتــ ــ ــاف كــنــت بـــيـــزمـــور والعـ ــ وأضــ
هـــورفـــورد مـــع 15 نــقــطــة، فــيــمــا أضــــاف كــايــل 

كورفر 14 نقطة.
وقال هورفورد بعد الفوز: »لعبنا جيدا هنا 
مـــن قـــبـــل، لــكــن لـــم نــســتــطــع حــســم املـــواجـــهـــة. 
اليوم أنهينا املباراة بعالمة إيجابية. هبطت 

التسديدات بنجاح في السلة«.
ــــورد:  ــــورفـ وعـــــن مـــواجـــهـــة كـــلـــيـــفـــالنـــد، قـــــال هـ
»نـــعـــرف أن املـــواجـــهـــة ســتــكــون قــاســيــة، لكن 

نتطلع ملنازلة كليفالند«.
ولدى الخاسر، سجل إيزياه توماس 25 نقطة 
و10 تـــمـــريـــرات حــاســمــة، فــيــمــا أضــــاف جــاي 
كـــراودر 15 نقطة وكــل مــن مــاركــوس سمارت 

والسويدي يوناس يريبكو 13 نقطة.
وبلغ معدل تسجيل بوسطن 36% الخميس، 

فيما بلغ معدله العام في السلسلة %38.
بـــراد ستيفنز مـــدرب بــوســطــن: »يجب  وقـــال 
أن نــمــنــح بــوســطــن الـــرصـــيـــد. كـــانـــوا الــفــريــق 
األفضل. لقد أثبتوا ذلك خالل ست مباريات«.

وتخلف بوسطن 20-17 في نهاية الربع األول، 
واقتصر معدله في النصف األول على %27.

لكن فــي الــربــع الــثــالــث، صنع أتــالنــتــا الــفــارق 
دقــائــق   9.51 قــبــل   61-89 تـــقـــدم  ــم  ثـ  ،  26-39
أمام  قاتل  لكن سلتيكس  الــوقــت،  على نهاية 
على  دقيقتني  قبل   86-96 للعودة  جماهيره 
صــافــرة الــنــهــايــة، بــيــد أن أتــالنــتــا حــقــق فــوزا 

ثمينا أّهله إلى الدور الثاني.
وكـــان غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز حــامــل اللقب  

للجزيرة  التسجيل  مــبــارك  خلفان  وافتتح 
يــــعــــزز مــبــخــوت  أن  ــبـــل  قـ بـــعـــد 18 دقـــيـــقـــة، 
الــنــتــيــجــة بــضــربــة رأس بــعــد عــرضــيــة من 

مبارك في الدقيقة 29.
ــة الـــهـــدف  ــافــ وأضـــــــاع مـــبـــخـــوت فـــرصـــة إضــ
الــثــالــث عــنــدمــا تــصــدى عــلــي صــقــر، حــارس 
اإلمارات، لركلة جزاء نفذها مهاجم منتخب 
السنغالي  وقــلــص   .54 بالدقيقة  ــارات  ــ اإلمـ
االســانــي ديالو الــفــارق لــإمــارات بتسديدة 
مــن داخـــل منطقة الــجــزاء بعد مـــرور ساعة 
مــن الــبــدايــة قبل أن يتعادل بــهــدف ثــان في 

الدقيقة 76.
وســجــل مــبــخــوت هــدفــني مــتــتــالــني فــي آخــر 
للجزيرة ويرفع  الفوز  ست دقائق ليضمن 
رصـــيـــده إلــــى 22 هـــدفـــا فـــي املـــركـــز الــثــانــي 
فـــي تــرتــيــب الـــهـــدافـــني بـــفـــارق هــــدف واحـــد 
عـــن األرجــنــتــيــنــي ســيــبــاســتــيــان تــالــيــابــوي 
وارتفع رصيد  الــوحــدة.  مهاجم  )تيجالي(، 

الجزيرة إلى 34 نقطة في املركز السابع.
وقال مبخوت، الذي احتفظ بالكرة »الحمد 
ــداف،  لــلــه عــلــى الـــفـــوز وتــســجــيــلــي ثــالثــة أهــ
ــاراة بــعــدمــا  ــ ــبـ ــ ــــيء عـــودتـــنـــا فــــي املـ وأهــــــم شـ
كانت تتجه لفوز اإلمارات وخسارتنا وهذا 

بفضل مجهود الالعبني«.
وأضاف »كل شيء انتهى لنا بالدوري، لكن 
املــوســم  وإنـــهـــاء  املــســتــوى  لتحسني  نسعى 
ــه مــن  ــا تـــعـــّرضـــنـــا لــ ــّرف بـــعـــد مــ بــشــكــل مــــشــ

إحباط ألننا خسرنا كثيرا هذا املوسم«.
)رويترز(

قـــد حــســم مــواجــهــتــه مـــع هــيــوســن روكــتــس 
4-1، وتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن »بـــالي 
 81-114 عليه  بالفوز  الغربية  املنطقة  أوف« 
لــم يجد  املــبــاراة الخامسة بينهما، حيث  فــي 
ــي حــســم  ــدن ســـتـــايـــت صـــعـــوبـــة تـــذكـــر فــ غــــولــ

مـــواجـــهـــتـــه الـــخـــامـــســـة مــــع ضــيــفــه هــيــوســن 
وحــجــز مقعده فــي الـــدور الــثــانــي، رغــم غياب 
الـــذي تعرض  كــــوري،  املــطــلــق، ستيفن  نجمه 
إلصـــابـــة فـــي املــــبــــاراة الـــرابـــعـــة ســتــبــعــده عن 
املـــالعـــب ملــــدة أســـبـــوعـــني، مــمــا يــعــنــي غــيــابــه 

املــحــتــمــل عـــن الــــــدور الـــثـــانـــي الـــــذي سيجمع 
بورتالند  مواجهة  مــن  بالفائز  اللقب  حــامــل 
ترايل باليزرز ولــوس أنجليس ليكرز والتي 
فـــي معقل  فــــوزه  بــعــد  فــيــهــا األول 2-3  تــقــدم 

منافسه 98-108.
ــي الــــــدوري  ــل غـــيـــاب أفـــضـــل العـــــب فــ وفـــــي ظــ
املنتظم، حمل كالي  املــوســم  وأفــضــل هــدافــي 
تــومــســون الــفــريــق عــلــى كتفيه وقــــاده لحسم 
هــــذه املـــواجـــهـــة، الــتــي تــشــكــل إعـــــادة لنهائي 
أيضا(،   1-4 )انتهت  املــاضــي  املــوســم  املنطقة 
ثالثيات   7 بينها  نقطة،   27 بتسجيله  وذلــك 
لــيــصــبــح  الــــقــــوس،  نــقــطــة مــــن خــــــارج  أي 21 
بذلك أول العــب فــي تــاريــخ الـــدوري يسجل 7 
ثالثيات أو أكثر في مباراتني على التوالي في 

البالي أوف.
كما بــرز في فريق املــدرب ستيف كير كل من 
ودرايموند  نقطة(،   16( ليفينغستون  شــون 
تـــمـــريـــرات  و8  ــابـــعـــات  ــتـ مـ  9 مــــع   15( غــــريــــن 
كــان  فــيــمــا   ،)15( وبــــرانــــدون راش  حــاســمــة(، 
جيمس هاردن األفضل في صفوف هيوسن 
بتسجيله 25 من نقاط فريقه الـ37 في الشوط 
نقطة   35 رصــيــده  وفـــي  الــلــقــاء  منهيا  األول، 
مــع 6 متابعات و6 تــمــريــرات حــاســمــة، إال أن 
مــا قــدمــه مــن مــجــهــود لــم يــكــن كــافــيــا فــي ظل 
الذين فشلوا في  املساندة من زمــالئــه،  غياب 
محاوالتهم الـ16 األولى في اللقاء فيما نجح 
ــه الــســبــع  ــاوالتـ هـــو شــخــصــيــا فـــي 6 مـــن مـــحـ

األولى.
)فرانس برس(

أتالنتا يقصي بوسطن ويضرب موعدًا مع كليفالندالعين يخسر ويهدي الدوري اإلماراتي لغريمه األهلي

في  شحاتة،  حسن  المدرب،  أكد 
عرض  عــن  صحافية  تصريحات 
فقال:  المصري،  الزمالك  ــادي  ن
حالية  مفاوضات  أيــة  توجد  »ال 
وأضــاف:  الزمالك«.  نــادي  لتدريب 
»فـــي الــســابــق بــعــد رحــيــلــي من 
ــرب( حــدثــت  ــعـ )الــمــقــاولــون الـ
مسؤولي  قبل  مــن  مفاوضات 
الزمالك معي. ولكنني اعتذرت. ال 
أفضل تدريب أكثر من فريق خالل 

نفس الموسم«.

شحاتة وشرط 
العودة للزمالك

أهدى العين بخسارته 
أمام الفجيرة اللقب 

لصالح غريمه األهلي 
الذي خطف اللقب السابع

تخلف بوسطن 17-20 
في نهاية الربع األول، 
واقتصر معدله في 

النصف األول على %27

)Getty( شبح اإلقالة يهدد ماكليش

)Getty( حسن شحاتة المرشح األبرز لتدريب الزمالك

)Getty( رئيس النادي يبحث عن ربان جديد لقيادة الفريق

)Getty( فيريرا هرب بسبب تدخالت مرتضى منصور

)Getty( األهلي حسم لقب دوري اإلمارات)Getty( من مواجهة أتالنتا هوكس وبوسطن

الزمالك 
وماكليش

بدأت إدارة نادي الزمالك تستعد لإلطاحة 
بالمدرب االسكتلندي أليكس ماكليش، 

وتشمل أسباب تبرير هذا القرار المنتظر تراجع 
نتائج الفريق في الدوري المصري واتساع 

الفارق مع األهلي إلى 11 نقطة

حلقة جديدة في مسلسل 
اإلقاالت

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

تقترب الــدوريــات األوروبــيــة من 
ــارة، فــــي بــعــضــهــا  إســــــــدال الــــســــتــ
الـــدوري وبــات البطل  حسم لقب 
مــعــروفــا، على غـــرار بــاريــس ســان جيرمان 
فــــي الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، ويـــوفـــنـــتـــوس فــي 
املنافسة  زالــت  الــدوري اإليطالي، بينما ما 
مــشــتــعــلــة فـــي بــقــيــة املــســابــقــات، لــكــن هــنــاك 
صــراع مــن نــوع آخــر، يحدث فــي كــل دوري، 
ــداف، ونــســتــعــرض فـــي هــذا  ــهــ ــو لــقــب الــ وهــ
في  الالعبني  بــني  الــدائــرة  املنافسة  التقرير 
أهم 7 دوريات أوروبية )إسبانيا، إنجلترا، 
إيطاليا، فرنسا، أملانيا، هولندا، البرتغال(.

منافسة مدريدية برشلونية
فـــي الــلــيــغــا اإلســبــانــيــة مـــا زال الــبــطــل غير 
معروف، حيث يتعادل برشلونة وأتلتيكو 
مدريد بالنقاط، ويتخلف عنهم ريال مدريد 
بنقطة واحدة، في املقابل املنافسة مشتعلة 
فالنجم  »البيتشيتشي«،  لقب  صعيد  على 
األورغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز انــتــفــض في 
البرتغالي  وتخطى  األخــيــرتــني،  املــبــاراتــني 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو رافـــعـــا رصـــيـــده إلــى 
أن  بـــعـــد  تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة،  35 هـــدفـــا و15 
ــال مـــدريـــد صــاحــب الـــصـــدارة،  كـــان نــجــم ريــ

صراع الهّداف

لقب  على  الفرق  مهاجمي  بين  الدائر  الصراع  التقرير  هذا  في  نستعرض 
أشدها،  على  المنافسة  المسابقات  بعض  في  المحلية،  الدوريات  هداف 
آخر  جانب  من  الهداف.  جائزة  صاحب  هوية  حددت  أخرى  بطوالت  وفي 
تشتعل المنافسة لتحقيق لقب هداف أوروبا، ويبدو أن لويس سواريز هو 

األقرب لذلك

3031
رياضة

قضية

ــيـــده 31 هــدفــا،  ــــذي يــمــتــلــك فـــي رصـ ــو الـ وهــ
على الــورق تبدو فرص لويسيتو أكبر من 
الــتــي تعرض  اإلصــابــة  أواًل بسبب  الــــدون، 
لها صـــاروخ مــاديــرا، حيث غــاب عــن فريقه 
ــذلــــك فــي  فــــي الـــلـــقـــاء األخــــيــــر بـــالـــلـــيـــغـــا، وكــ
مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر 
التحضير  عليه  يتوجب  وبالتالي  سيتي، 
أما  برنابيو،  السانتياغو  العودة في  للقاء 
ســواريــز فليس أمــامــه ســـوى الــتــركــيــز على 
الدوري وإبقاء الفريق بطاًل لليغا، ومن ثم 
اللعب في كأس امللك، إضافة إلى أن زميليه 
األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي والــبــرازيــلــي 

نيمار دا سيلفا يقدمان له مساعدة كبيرة.

الثالثي في إنجلترا
مــع اقــتــراب ليستر سيتي مــن لقب الــدوري 
اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز ألول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
يلتقي  حــني  الجميع  ينتظرها  ظــاهــرة  فــي 

ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يـــوم غـــٍد األحـــد  نــ
عــلــى ملعب أولـــد تــرافــولــد، يــتــرقــب آخـــرون 
ــرة بـــني ثـــالثـــة العـــبـــني على  ــدائــ املــنــافــســة الــ
لـــقـــب هــــــداف الــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املــمــتــاز 
ــقـــدم، صــاحــب الـــصـــدارة فـــي الــوقــت  لــكــرة الـ
الحالي هو املهاجم اإلنجليزي هــاري كني، 
العب نادي توتنهام هوتسبر ثاني ترتيب 
الــبــرمــيــيــر لــيــغ، ســجــل حــتــى اآلن 24 هــدفــا، 
األرجنتيني،  العنيد  مباشرة  خلفه  ويأتي 
ــرو الـــــذي يـــقـــدم، مــنــذ فــتــرة  ــويــ ســرجــيــو أغــ
طــويــلــة، مــســتــوى رائـــعـــا ومــمــيــزًا مـــع نـــادي 
مانشستر سيتي وله 23 هدفا، أما صاحب 
املركز الثالث، فهو اإلنجليزي جيمي فاردي 
ــذا املـــوســـم، وبــــات رصــيــده من  ــرز هـ الــــذي بـ
املباريات  ستحسم  وبالتالي   ،22 األهـــداف 

الثالث املتبقية هوية الهداف.

النتيجة محسومة في إيطاليا
يـــوفـــنـــتـــوس حـــقـــق لـــقـــب الــــــــــدوري املــحــلــي 
بعدما سقط نابولي أمام روما في الجولة 
املاضية، والفريق أمامه استحقاق آخر في 
نهائي كأس إيطاليا، لكن هداف الدوري لن 
غونزالو  فاألرجنتيني  نصيبه،  مــن  يــكــون 
الوقت  فــي  الــصــدارة  هيغواين هــو صاحب 
هذا  كبير  بشكل  تألق  فــتــرة،  ومنذ  الحالي 
 30 اإليطالي، سجل  الجنوب  العــب  املوسم 
ــدفـــني، بــيــنــمــا يـــأتـــي خلفه  هـــدفـــا وصـــنـــع هـ
مواطنه باولو ديباال بـ16 هدفا فقط، ولذلك 
يمكننا القول إن النتيجة محسومة بنسبة 

99 في املائة.

فرنسا تحدد بطلها 
يسيطر نـــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان على 
لقب الدوري الفرنسي، بل لنقل إنه يحتكره، 
النجم السويدي  الــهــداف،  وهكذا حــال لقب 
ينفك عن حصد  ال  إبراهيموفيتش  زالتــان 
هذه الجائزة، فبعد أن حسم فريق العاصمة 
الــفــرنــســيــة لــقــب الــــــدوري فـــي وقــــت ســابــق، 
أيضا تمكن إبرا من توسيع الفارق إلى 18 
هدفا عن أبــرز مالحقيه وهو مهاجم نادي 
ليون الكازيت، حيث أحرز زالتان 32 هدفا، 
وبـــالـــتـــالـــي قـــد تــنــتــهــي هــــذه الــســيــطــرة مع 
تــصــريــحــات الــنــجــم الــســويــدي األخـــيـــرة، أن 
املهمة في باريس وصلت لفصلها األخير، 
ــو اآلن يــتــطــلــع ملــغــامــرة وتـــحـــٍد آخـــر في  وهـ

دوري جديد.

منافسة مزدوجة في ألمانيا
ــونـــخ مــســابــقــة  ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ ــدر نـــــــادي بـ ــتـــصـ يـ
الدوري األملاني ويأتي خلفه مباشرة نادي 
ــمـــونـــد، وعــلــى ذات املـــنـــوال،  بــروســيــا دورتـ
البولندي  الهدافني، فالقناص  يأتي ترتيب 
روبرت ليفاندوفسكي يتصدر بـ27 هدفا مع 
ناديه البارفاري بطل البوندسليغا، ويأتي 
برصيد  أوبــامــيــانــغ  بيير  الــغــابــونــي  خلفه 
ــــراب نـــهـــايـــة الـــــــدوري،  ــتـ ــ ــا، ومـــــع اقـ ــدفــ 23 هــ
ستكون املنافسة مشتعلة، خاصة أن املدرب 

المنافسة مشتعلة 
في الدوري اإلنجليزي 

بين ثالثة مهاجمين

نـــادي إنــتــر مــيــان اإليــطــالــي، وهــنــاك عــرف نجاحًا جــديــدًا، 
فــي 57  الــنــيــراتــزوي سجل 11 هدفًا  مــع  املوسمني  فخال 
ــدوري  ــ ــ ــوج بــلــقــب كــــأس االتـــحـــاد األوروبـــــــي )ال ــ ــاراة، وتـ ــبــ مــ
األوروبــي حاليًا(، وبعدها انتقل لنادي التسيو الذي عرف 

صحبته أهم النجاحات في مسيرته الكروية.
لعب سيميوني مع نسور العاصمة اإليطالية 90 لقاء وسجل 
15 هدفًا طوال 4 سنوات، وحصد معهم ألقابًا بالجملة، في 
املوسم األول فاز بلقب الدوري اإليطالي والسوبر اإليطالي، 
والــكــأس املحلية إضافة إلــى السوبر األوروبـــي، ولــم يحقق 
في السنوات الباقية أي لقب، ليعود بعدها إلى نادي أتلتيكو 
مدريد ملدة موسمني، ثم حط رحاله في نادي راسينغ كلوب، 

ليعلن اعتزاله كرة القدم.
الحد،  هــذا  عــن  تتوقف  لــم  سيميوني  األرجنتيني  مسيرة 
بـــل اتـــجـــه إلــــى عـــالـــم الـــتـــدريـــب، فـــقـــاد راســـيـــنـــغ كـــلـــوب، ثم 

إستوداينتس، وبعدها ريفر بليت، وسان لورنزو، وصواًل 
إلــى نــادي كاتانيا ثم فريق راسينغ مــرة أخــرى، لم يعرف 
الكثير من املجد خال هذه الفترة، حتى تولى أخيرًا تدريب 

نادي أتلتيكو مدريد.
صنع سيميوني من فريق الروخي بانكوس كتيبة ال تهزم، 
وال يمكن ألحد أن يسقطها، فقد بات الفريق من أقوى أندية 
الليغا وأوروبا، أعاد البسمة إلى ملعب الفيسنتي كالديرون، 
ريــال  وهــزم  فــي موسم 2014-2013،  الليغا  للقب  وقــادهــم 
اإلسباني  السوبر  وحــاز  إسبانيا،  كــأس  نهائي  في  مدريد 
واألوروبي، وكذلك الدوري األوروبي، وكان قريبًا من تحقيق 
لقب دوري األبطال، لكنه خسر في النهائي أمام ريال مدريد، 
نادي  النهائي، بعدما هزم  إلى  للوصول  ينافس  اليوم  وهو 
بايرن ميونخ األملاني في مباراة الذهاب وينتظر لقاء اإلياب.
حسني...

شّكل املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني ظاهرة في عالم 
كرة القدم في السنوات األربع األخيرة. بدأ دييغو مسيرته 
كاعب في عام 1987 مع فريق فيليز سارسفيلد، وخاض 
معه 76 مباراة وسجل 14 هدفًا، بعدها انضم لصالح نادي 
بيزا ملــدة موسمني 1990 حتى 1992، شــارك في 55 لقاء 

وسجل ستة أهداف.
وفي سنة 1992 قرر نادي إشبيلية اإلسباني التعاقد معه، 
فاستمر معه عــامــني، وســجــل لــه 12 هــدفــًا فــي 64 مــبــاراة، 
في  لقب  أي  قــد حقق  يكن سيميوني  لــم  الفترة  تلك  حتى 
مسيرته، إلــى أن وصــل لنادي أتلتيكو مــدريــد، والــذي لعب 
له 3 مواسم من سنة 1994 حتى 1997، فسجل 21 هدفًا 
الـــدوري اإلسباني وكــأس امللك  في 98 مــبــاراة، وحقق لقب 

مرة واحدة.
اللعب لصالح  الفترة في إسبانيا  بعد هذه  قرر سيميوني 

دييغو سيميـوني
نستعرض في 

فقرة »وجه 
رياضي« مسيرة 

المدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني

سواريز أكثر من 
سجل األهداف في 
األدوار الخمسة 
)Getty( الكبرى

أحد  سيحصد  حيث  ــا،  أوروب هداف  صعيد  على  أيضًا  يستمر  الصراع 
األوروغواياني،  النجم  ويبدو  الذهبي،  الحذاء  جائزة  الالعبين  هؤالء 
كريستيانو  البرتغالي،  النجم  أن  رغم  ذلك،  إلى  األقــرب  سواريز،  لويس 
حققها  التي  الجائزة  على  للمحافظة  اآلخــر  هو  يسعى  رونــالــدو، 
الموسم الماضي، بعدما كان هدافًا للدوري اإلسباني بدون منازع، وال 
المنافسة  إبراهيموفيتش، من  يمكن استثناء الهداف السويدي، زالتان 

رفقة النجم األرجنتيني، غونزالو إيغواين.

صراع الحذاء الذهبي

وجه رياضي

اإلسباني بيب غــوارديــوال قد يلجأ إلراحــة 
لــيــفــانــدوفــســكــي بــســبــب اشـــتـــداد املــنــافــســة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، حيث  فـــي مــســابــقــة دوري 
أتلتيكو  مواجهة  الــبــافــاري  الــنــادي  ينتظر 
مدريد في لقاء العودة بملعب أليانز أرينا، 
وبــالــتــالــي ســتــكــون الــطــريــق مــفــتــوحــة أمــام 

أوباميانغ لتجاوز الالعب البولندي.

اآلن  حتى  سليماني  سجل  حيث  الــهــداف، 
24 هــدفــا فــي املــســابــقــة، وهـــو مــن دون شك 
لــه، لكن ربما يسجل أكثر   شخصي 

ٌ
إنــجــاز

من هاتريك في املباريات املتبقية، ويخطف 
الــجــائــزة مـــن املــهــاجــم الــبــرازيــلــي جــونــاس 
الذي يقدم أفضل مواسمه الكروية، ويتألق 

مع بنفيكا املتصدر.

غوناس يتقرب من الحسم
الــــــدوري الــبــرتــغــالــي يــتــنــافــس بنفيكا  فـــي 
وســبــورتــيــنــغ لشبونة عــلــى الــلــقــب، وكــذلــك 
ــل مــن  ــ ــارع كـ ــتــــصــ ــداف يــ ــ ــهــ ــ ــزة الــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى جـ
والجزائري إسالم  بنفيكا  جوناس مهاجم 
سليماني، األول سجل 31 هدفا وهو بنسبة 
كبيرة قاب قوسني أو أدنى من الظفر بلقب 

ثالثة في هولندا
يتصارع مهاجم نادي الكمار يانسني على 
لقب الــهــداف فــي الــــدوري الــهــولــنــدي، حيث 
ســجــل 25 هــدفــا حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، فيما 
يتنافس معه بقوة دي يونغ الذي أحرز 23 
هــدفــا ويــأتــي خلفهما العـــب نـــادي أيــاكــس 

أمستردام بـ21 هدفا.
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سابيال يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
أكد نجل املدير الفني السابق ملنتخب األرجنتني، 
ــــيــــخــــانــــدرو ســـابـــيـــا، ألـــيـــخـــو، أن والــــــــده غــــادر  أل
آيــرس،  بــويــنــوس  فــي  إليها  نقل  الــتــي  املستشفى 

وسط تعتيم على حالته الصحية.
ــان ســابــيــا قـــد تــعــرض نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي  وكــ
النــســداد فــي الــشــريــان الــتــاجــي، خــضــع فــي إثــره 
لتركيب قسطرة، ثم نقل مرة أخرى السبت املاضي 
إلى املستشفى اإليطالي في العاصمة األرجنتينية 
الــوعــكــة الصحية،  لــم تــوضــح طبيعة  لــكــن أســرتــه 
التي تعرض لها هذه املرة. وصرح أليخو لصحيفة »Hoy« املحلية » قائًا: »والدي بخير، 
ويشاهد األبطال«، في إشارة إلى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري األبطال األوروبي، التي 

فاز بها أتلتيكو مدريد اإلسباني على ضيفه بايرن ميونخ األملاني بهدف دون رد.

الحكمة يهزم التضامن ويتأهل لقبل نهائي السلة اللبناني
تأهل الحكمة إلى قبل نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على التضامن الزوق 86-
التي تحسم على أساس  املواجهة  ليتفوق 3-1 في  أقيمت دون مشجعني  84، في مباراة 
املتحد.  أو  بيبلوس  مــع  الذهبي  املــربــع  فــي  الحكمة  مــبــاريــات. وسيلعب  بخمس  األفــضــل 

ويتعادل الفريقان 2-2 وسيحسم الفائز باملباراة املقبلة هذه السلسلة.
وكان الرياضي أول املتأهلني لقبل النهائي بتفوقه 3-1 على اللويزة الوافد الجديد، وسيواجه 
الهومنتمن أو هوبس. وتعادل الحكمة 22-22 مع التضامن في الربع األول وتألق التضامن 
وسجل 16 نقطة متتالية، ليتقدم 32-28 ويبدو قريبا من الفوز قبل أن ينتفض الحكمة 

ويقلص الفارق إلى خمس نقاط في الربع الثالث.
وتعادل الفريقان 84-84 قبل أن يسجل البريطاني، تود أوبراين، نقطتني حاسمتني ليحقق 

الحكمة انتصارا مثيرا. 

فيدرير يؤكد مشاركته في بطولة مدريد المفتوحة
أكـــد العـــب الــتــنــس الــســويــســري، روجــيــه فــيــدريــر، 
ــتـــوحـــة ذات  ــفـ ــتـــه فــــي بـــطـــولـــة مــــدريــــد املـ مـــشـــاركـ
األلــــف نــقــطــة، الــتــي ســتــنــطــلــق يــــوم األحـــــد. وكـــان 
الــســويــســري، الـــذي أعــلــن عــبــر مــوقــعــه عــن إدراج 
بطولة مدريد في قائمة البطوالت التي يشارك بها، 
قد أكد أنه سيشارك في البطوالت ذات األلف نقطة، 
رومــا  بطولتي  )أي  ــاروس  غــ روالن  انــطــاق  قــبــل 
ومدريد(. وكان السويسري قد شارك أيضا في 
البطولة، حيث خسر  نسختي 2007 و2010 من 

األولى على يد األرجنتيني، ديفيد نالبانديان، والثانية أمام نادال.
وقال مدير تنظيم البطولة، مانولو سانتانا، إن »فيدرير هو أحد أفضل الاعبني في تاريخ 
التنس ومدريد تمثل بطولة لها مكانة خاصة بالنسبة له. نحن سعداء ألنه سيشارك معنا 

مجددا. كما أنه أحد الاعبني املفضلني للمشجعني بفضل جميع إنجازاته«.

هوملز يبلغ  دورتموند برغبته في اللعب لبايرن ميونخ
أفادت مصادر من داخل إدارة نادي بروسيا دورتموند األملاني أن الاعب الدولي بالفريق، 
الفريق بنهاية املوسم الحالي من  ماتس هوملز، أبلغهم برغبته في الرحيل عن صفوف 
النادي إرجــاء األمر حتى قدوم  أجل االنضمام لبايرن ميونخ. ومن جانبها، قررت إدارة 
الكبيرة« لهوملز، في  البافاري، »يتناسب مع اإلمكانيات  النادي  عرض مناسب، من قبل 

الوقت الذي أشارت فيه إلى أن األمر لم يحدث حتى الوقت الراهن.
وتتكهن وسائل اإلعام في أملانيا منذ بداية األسبوع الحالي بوجود مفاوضات بني النادي 

البافاري واملدافع الشاب.

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

الدوري 
البرتغالي

1

2

4

3
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79

77
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67
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بنفيكا

سبورتينغ

بورتو

براغا

أروكا
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الدوري 
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الدوري 
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4 4
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5 5
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80 64

57 59

برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فياريال

سيلتا فيغو

ليستر سيتي

توتنهام

مانشستر سيتي

أرسنال

مانشستر يونايتد
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الدوري 
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الدوري 
اإليطالي
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2 2

4 4

3 3

5 5
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59 73

57 64

59 71

57 59

باريس سان جيرمان

ليون

موناكو

نيس

سانت إتيان

يوفنتوس
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روما

إنتر ميالن

فيورنتينا
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الدوري 
الهولندي

الدوري 
األلماني

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

78 81

78 74

53 49

57 54

50 48

أياكس

أيندهوفن

فيينورد

ألكمار

أوترتش

بايرن ميونخ

دورتموند

باير ليفركوزن

هيرتا برلين 

مونشنمبالدبخ
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هنا السيجار الكوبي
حين يعيش الفقراء حياة األغنياء

هافانا ــ شهيرة سلوم

يــــتــــحــــدث عــــنــــه الــــــنــــــاس بـــشـــغـــف. 
لـــديـــه صـــنـــاديـــق خــشــبــيــة خــاصــة 
ــه، بــمــخــتــلــف أحـــجـــامـــه.  ــ ــــوائـ ــتـ ــ الحـ
ُيــحــفــظ داخــلــهــا بــدرجــة حــــرارة معينة )21 
ــة مــئــويــة( ونــســبــة رطــوبــة مــحــّددة )70  درجـ
فسد نكهته. هو السيجار 

ُ
في املائة(، كي ال ت

ومن  العالم،  مستوى  على  األشهر  الكوبي، 
أكبر.  بلذة  طعم 

ُ
است ــق، 

ّ
ُعــت كلما  أنــه  ميزاته 

األّول  يــدوّي وصناعي.  منه:  نوعان  وهناك 
 من عّدة 

ّ
ُيلف ه يدويًا، وهــو األفضل. 

ّ
لف يتم 

 منها في 
ّ

ــــزرع كـــل ُي أوراق مــن الــتــبــغ، حــيــث 
فُيترك  الثاني،  أمــا  كوبا.  في  مكان مختلف 

ه لآلالت.
ّ
لف

التي  الــورقــة  ثــاث.  الكوبي  السيجار  أوراق 
ــر رقــــــة، يـــجـــري الــتــعــامــل  ــثــ ـــفـــه هــــي األكــ

ّ
ـــغـــل

ُ
ت

معها بعناية وحذر، والثانية والثالثة هما 
الحشوة.

عــلــى  الــــكــــوبــــي  ــار  ــيــــجــ الــــســ أوراق  ــــجــــّهــــز 
ُ
ت

ـــق بــعــد قطفها 
ّ
ـــعـــل

ُ
مــرحــلــتــن؛ فـــي األولــــــى ت

)تــكــون عــادة خــضــراء وسميكة( داخــل كوخ 
)Shed( خشبي خــاص، يحفظ درجــة حــرارة 
ــــذه املــرحــلــة  ونــســبــة رطـــوبـــة مـــحـــّددتـــن. وهـ

)Getty( صناعة السيجار الكوبي.. شهرة عالمية

تسمى التجفيف. وتدوم ما بن شهر واحد 
و45 يومًا. وتعتمد املــّدة على نوعية الورق 

وشّدة اخضراره. 
أما املرحلة الثانية، فتسمى التخمير، بحيث 
إلى  شــديــدة،  بعناية  خالها  األوراق  نقل 

ُ
ت

الكوخ نفسه.  لكن معتمة، من  جهة مقابلة، 
نقل ورقة تلو الورقة لتعلق بشكل متواٍز، 

ُ
ت

خّمر أوراق 
ُ
ا من سقف الكوخ نــزواًل. وت بــدًء

السيجار لنحو عامن.

أنواع وأحجام متنوعة
أند  أنـــواع منه: كوهيبا، رومــيــو  هناك عــّدة 
لكن  بــارتــاغــاس.  مونتيكريستو،  جــولــيــت، 
ــر. كـــذلـــك فــــإن أحــجــامــه  كــوهــيــبــا هـــو األفــــخــ
مــتــنــوعــة أيـــضـــًا. وتــصــل ألكــثــر مـــن عشرين 
ــرة وطــول  مــقــاســًا. تــحــّدد حــســب محيط دائــ
السيجار. وتبدأ من السيجاريلو )السيجار 
النسائي( مرورًا بروبولو، وأحجام مختلفة 
مـــن كــــورونــــا، شــيــرشــيــلــي وتــــــورو غـــــوردو، 
وهــــو األكـــبـــر حــجــمــًا )يـــصـــل طـــولـــه إلــــى 17 

سنتيمترًا(.
ـــب 

ّ
ــمـــل عــــاشــــق الــــســــيــــجــــار كــــتــــابــــًا، يـــقـــل يـــحـ

صــفــحــاتــه ويـــتـــحـــدث بــشــغــف عـــن كـــل نـــوع، 
يـــتـــنـــاول أحــــدهــــم مــــن صـــنـــدوقـــه الــخــشــبــي 

ــــودة فــي  ــــوجـ ــورة املـ ويــقــيــســه بــحــســب الــــصــ
ــو »غـــرانـــد  ــنــــوع هــ ــقــــول هـــــذا الــ الــــكــــتــــاب، ويــ
غـــــورونـــــا«، طـــولـــه 16 ســنــتــيــمــتــرًا وعــــرض 
دائرته 17 ميليمترًا. لتدخن السيجار أيضًا 
 خــاص. ُينزع طرفه بآلة القطع الخاصة 

ّ
فن

بطرف  ُيمتص  ثــم  الثاني،  بــه. يشعل طرفه 
ما  وُيــاعــب  الــدخــان  ُيحبس  اللسان بخفة، 
الفم لاستمتاع بنكهته، بدون  أمكن داخــل 

ابتاعه، ثم ُيرفس خارجًا.
ــيـــجـــار نــكــهــتــه الـــخـــاصـــة بــحــســب  ــكــــل سـ ولــ
ــــي عـــالـــم  ــانــــع والــــــنــــــوع. وتـــســـتـــعـــمـــل فـ الــــصــ
ــددة لــكــل طعم  ــحـ الــســيــجــار مــصــطــلــحــات مـ
ونــكــهــة مــنــهــا: مــبــهــر، مــفــلــفــل، حـــلـــو، حـــاد، 
ــــي، خــشــبــي، كلكلو،  مـــحـــروق، أخـــضـــر، أرضـ
كريمي،  بــــذري،  مــعــتــق،  مــشــوي،  كستنائي، 

أرزي، بلوطي، معلك، مفكه وجلدي.
ــاء  ــنــ ــــدرو ال يـــنـــفـــك يــــــــــــرّدد، فـــــي أثــ ــانـ ــ ــــخـ ــيـ ــ ألـ
ــبــــي، حــيــث  ــشــ ــــوخ الــــخــ ــكــ ــ ــ ــه لـــــــــــزوار ال ــ ــرحـ ــ شـ
 »كـــوهـــيـــبـــا كـــورونـــا 

ّ
الـــســـيـــجـــار، أن يــجــفــف 

إسباسياليس« هو سيجار فيديل، واملفضل 
لــديــه أيـــضـــًا. »كــوهــيــبــا« الــفــاخــر يــعــّد كــنــزا 
وطنيا للجزيرة، ويرتبط بذاكرتها الثورية. 
كان السيجار الذي ُصنع خصيصًا لفيديل. 
كان يتم إعداده في معامل سّرية، خوفًا من 

األميركية  االســتــخــبــارات  قبل  مــن  تسميمه 
بهدف اغتيال الزعيم، الذي تخلى أخيرًا عن 
السيجار بسبب اعتال صحته، بعدما كان 
رفيقه الدائم لعمر مضى. أليخاندرو بالكاد 
يــحــّصــل قــوتــه مــن الــعــمــل كــمــرشــد سياحي. 
 ما 

ّ
يقول: في كوكب كوبا، ال نملك املــال، كل

لــديــنــا الــســيــجــار والـــــرام، هــكــذا نــحــن. فــقــراء 
ونحيا أغنياء«.

يــمــتــلــك الـــكـــوبـــي رفـــاهـــيـــة تـــدخـــن الــســيــغــار 
ــه، لكنه حصرًا  الـــذي يــعــّده بنفسه مــن أرضـ
للبرجوازين في الخارج. سعره يبدأ من 10 
دوالرات أمــيــركــي، أي مــا يــقــارب راتــب شهر 
بأكمله للكوبي الذي أعّده في املعمل، ويصل 
املحلي  الــســعــر  ــذا  وهــ إلـــى خــمــســن دوالرا. 
بكوبا. أما املواطن األميركي الــذي ُحــرم من 
االستمتاع به لـ 54 عامًا، فيستعّد لتدخينه 
والسماح  الحظر  إدارتـــه  رفــع  بعد  بشراهة، 
باستيراده الشهر املاضي. السوق األميركية 
»فــيــديــل«،  بسيجار  لــلــغــرق  الــيــوم  ر 

ّ
تتحض

وسط توقعات أن يبتلع 70 في املائة منها.
ــيــــركــــي بــــــــاراك أوبـــامـــا  ويـــعـــد الـــرئـــيـــس األمــ
ــــون كــيــنــيــدي الــــــذي يــدخــن  الـــثـــانـــي بـــعـــد جـ
ــام وســائــل  الــســيــجــارالــكــوبــي فــي الــعــلــن وأمــ
اإلعام، في جن هاجمت الصحافة األميركية 
جهر  عندما  سابقًا  كلينتون  بيل  الــرئــيــس 
فاخرًا  الرئاسي سيجارًا  بأنه دخن وفريقه 
وهــو الــذي فهم منه أنــه سيجار كــوبــي. أما 
الراحل جمال عبد  الرئيس  عربيًا، فقد كان 
يمده  الــذي  السيجارالكوبي  يدخن  الناصر 
به فيديل كاسترو، لكن الرئيس املصري لم 
أمــام وسائل  الظهور بالسيجار  يكن يحبذ 
اإلعــــــــام، عـــلـــى عـــكـــس الـــزعـــيـــمـــن الـــراحـــلـــن 
هواري أبو مدين وصدام حسن اللذين كان 

السيجار ال يفارقهما.

جّهز أوراق السيغار 
ُ
ت

الكوبي على مرحلتني؛ 
ق بعد 

ّ
عل

ُ
في األولى ت

قطفها داخل كوخ  
خشبي خاص يحفظ 
درجة حرارة ونسبة 

رطوبة محّددين.

■ ■ ■
املرحلة الثانية، تسمى 
التخمير، تنقل األوراق 
خاللها بعناية شديدة، 
إلى جهة مقابلة، لكن 

معتمة، من الكوخ 
نفسه.

■ ■ ■
»كوهيبا كورونا 
إسباسياليس« 

هو سيغار فيديل، 
واملفضل لديه.

باختصار

المخملية. هنا  والطبقات  األرستقراطية  بالمجالس  االجتماعي  العرف  وارتبط في  اآلفاق،  الكوبي في  السيجار  طارت شهرة 
قصة صناعته من بالد »الرفيق« فيديل كاسترو

هوامش

رشا عمران

ــا مـــن املــعــجــبــني بــمــصــطــلــح »املـــواطـــنـــون  ســـأعـــتـــرف: أنــ
الــشــرفــاء« الـــذي بـــدأ بــالــظــهــور واالنــتــشــار مــع انطالقة 
ثورات »الربيع العربي«، وكان لهؤالء املواطنني الشرفاء 
دور واضح في تحويله إلى ربيع من دم بشري، ال يريد 
الشرفاء«  أن ينتهي، وأنت تسمع مصطلح »املواطنون 
ــيــــون عـــلـــى فـــضـــائـــيـــات أو  يــتــلــفــظــه مـــذيـــعـــون وإعــــالمــ
إذاعات تابعة ألنظمة الحكم العربي، ستشعر بأحرف 
يتم  مــا  لــفــرط  تنفجر،  تــكــاد  وكأنها  املصطلح  كلمات 
بــســالســٍة وســهــولــٍة،  هــكــذا  تلفظ  ال  فــهــي  تضخيمها، 
العادي،  اللغوي  كما تلفظها وأنت تفكر بها بسياقها 
فحرف الطاء في املواطنون يلفظ بإشباع كامل، بحيث 
يجبرك الفظه على االنتباه كم هو فخور بهذا الحرف 
الكلمة )مواطنون(، أما حرفا )األلــف والهمزة( في  في 
نهاية الشرفاء، فستسمعهما ممتدين، وكأن الالفظ ال 
يريد للكلمة أن تنتهي، أو كأنه يريدها أن تطول وتمتد 
الــذيــن قــد ال يكونون  لتطاول أكبر عــدد مــن املــواطــنــني 

شرفاء كما ينبغي.
ولــلـــ )املـــواطـــنـــون الــشــرفــاء( صــفــات مــهــمــة، ينبغي أن 
انتشار  لــدى  الــذي يعطى  الجميع، كاملصل  تعّمم على 
معقمة  أوطاننا  هكذا ستبقى  والــفــايــروســات،  األوبــئــة 
وخــالــيــة مـــن األمــــــراض الـــتـــي يــنــقــلــهــا املـــواطـــنـــون غير 

غيرهم،  مثل  مدنيون  الــشــرفــاء  فاملواطنون  الــشــرفــاء، 
الوطنية املستقرة في دمائهم مرتفع  غير أن منسوب 
جـــدا. لــهــذا، قــد تــجــدهــم  يــظــهــرون فــجــأة على شرفات 
الغليان،  بــدرجــة  مـــاء  فيها  قــــدورًا  يحملون  مــنــازلــهــم، 
الذين  الــشــرفــاء  غير  املــواطــنــني  رؤوس  على  ويلقونها 
ويــرفــعــون أصواتهم  الخلفية،  الــشــوارع  فــي  يــســيــرون 
ويصرخون مطالبني بالعدالة االجتماعية والسياسية. 
املواطنون الشرفاء يحبون املثالية في أوطاننا البديعة. 
وهذه األصوات تسبب تلوثًا سمعيًا ال بد من مكافحته 
والقضاء عليه، وقد تجد لدى بعض املواطنني الشرفاء 
قنابل غازية يحتفظون بها، احتياطًا لدرء الفتنة التي 
يــمــكــن أن يــتــســبــب بــهــا املـــواطـــنـــون املــشــاغــبــون، حني 
املؤامرات  للبدء في تنفيذ  أوامــر خارجية،  لهم  تصدر 

على أوطاننا الجميلة.
الساحات  في  فجأة  أيضًا  الشرفاء  املواطنون  ويظهر 
الشرفاء،  املواطنون غير  فيها  يمر  التي قد  والــشــوارع 
فيحاربون قوى الشر هذه، متسلحني بــأدوات شريفة 
األسلحة  وربما بعض  والسكاكني،  كالعصي  بسيطة، 
أفــالم  سلسلة  مشاهدة  على  معتادون  فهم  الخفيفة، 
والــذي  للعالم،  الحامي  الــخــارق  البطل  هــذا  ســوبــرمــان، 
واملواطنون  مــواطــن شــريــف،  لكل   

ً
يكون مثال أن  يجب 

الشرفاء أيضًا قد يكونون أصحاب محالت تجارية، أو 
مديري فنادق راقية، يراقبون املشاغبني غير الشرفاء، 

الهاربني من قنابل الغاز والرصاص الحي، فيسلمونهم 
تأهيلهم،  تعيد  كي  أوطاننا  في  املختصة  الجهات  إلى 
وتجعلهم مواطنني شرفاء، كباقي املواطنني في بالدنا 
اآلمنة، واملواطنون الشرفاء قد يكونون فقراء، يلهثون 
وراء لقمة العيش في بالدنا الغنية السعيدة، فيجدون 
فيتجمعون  املقبلة،  وأيامهم  يومهم،  بلقمة  يعدهم  من 
ويشتمون )الحرية( في وجه املشاغبني الذين يحملون 
أعالم بالدهم، ويصرخون بالحرية الهاربة من أوطاننا 
املــرفــهــة، كــي تــعــود. املــواطــنــون الــشــرفــاء مقتنعون أن 
الحرية إذا استقرت لن تسبب غير الفوضى في أوطاننا 
املتنعمة بــالــنــظــام والــقــانــون واالســتــقــرار. واملــواطــنــون 

الشرفاء يظهرون على شاشات التلفزة، فبعضهم من 
كيف  يعرفون  ممن  واملــؤثــرة،  املشهورة  الشخصيات 
يــقــنــعــون مــن ضــل بــهــم الــســبــيــل لــلــعــودة إلـــى شرفهم 
املــفــقــود، وال مــانــع أحــيــانــًا مــن دعــوتــهــم إلــى استخدام 
العنف ضد هؤالء الضالني، فاألوطان السعيدة تحتاج 
إلى التضحية بمشاغبيها كي تبقى سعيدة، حتى لو 
كان الثمن دماء تسيل في الشوارع أو في السجون، أو 
يهيمون  وأشــالء بشرية مبعثرة، وبشرا  مدنا مهدمة 

على وجوههم. 
ــذيــــة حــكــامــنــا عــلــى  ــنــــون الـــشـــرفـــاء أحــ ــع املــــواطــ ويـــضـ
وينصبونها  منازلهم  حدائق  بها  ويزينون  رؤوسهم، 
بدل التماثيل في الساحات العامة، فحكامنا هم أولياء 
الله وطاعة الحاكم من طاعة اإلله. لهذا، يقدم املواطنون 
استقرار  طقس  في  ضحايا  أكبادهم  فلذات  الشرفاء 
الــحــكــام عــلــى كــراســيــهــم األبـــديـــة. املــواطــنــون الــشــرفــاء 
الــخــيــانــة على  لتعميم صــفــة  الــحــكــام، جـــاهـــزون  نعمة 
ويتمتعون  وحلفائهم،  حكامنا  هـــدوء  يــزعــج  مــن  كــل 
والكبيرة؟  الصغيرة  أخطاء حكامنا  العماء عن  بنعمة 
املواطنون الشرفاء نعمة أوطاننا العظيمة. لهذا، نراهم، 
أحيانًا، يتمايلون بني الحاكم وضده، كما لو كانوا حواة 
أوطاننا  نعمة مستقبل  الــشــرفــاء  املــواطــنــون  مــاهــريــن، 
تخلقنا جميعا مواطنني  لــم  ملـــاذا  الــلــه..  يــا  الــشــامــخــة، 

شرفاء، ما دمنا خير أمة أخرجتها للبشرية؟

المواطنون الشرفاء

وأخيرًا

المواطنون »الشرفاء« نعمة، 
فهم جاهزون لتعميم صفة 

الخيانة على كل من يزعج 
هدوء حّكامنا وحلفائهم
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