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حراطين أدرار: موروث استعماري
أربعة تقسيمات اجتماعية ال تتغير في والية أدرار جنوبي الجزائر، فيها الحراطين 

في أدنى الترتيب، يعانون عنصرية موروثة من زمن االستعمار الفرنسي. ]26[

بغداد ــ العربي الجديد

حصل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، 
الواقع  على »فرصة أخيرة« للخروج من املأزق 
فيه، والذي تصاعد مع بدء زعيم التيار الصدري، 
املنطقة  اعتصامه عند مداخل  الصدر،  مقتدى 
ــداد. وجــــاءت  ــغـ الـــخـــضـــراء الــحــكــومــيــة، وســــط بـ
هذه الفرصة عبر مهلة جديدة منحها البرملان 
العراقي، أمس اإلثنني، للعبادي لتقديم تشكيلته 
املقبل، في وقت  الخميس  يوم  الحكومية حتى 
تبدو فيه كتل »التحالف الوطني« منقسمة على 

نفسها لدرجة دفعتها إلى طلب وساطة رئيس 
الــبــرملــان، ســلــيــم الــجــبــوري )الــــصــــورة(. والــتــأم 
الــبــرملــان فــي جــلــســة اعــتــيــادّيــة أمـــس بحضور 
وخــال  الــصــدر،  كتلة  نـــواب  بينهم  نائبًا،   249
الخميس  تحديد  على  املجلس  صــّوت  الجلسة 
التشكيلة  لتقديم  للعبادي  أخيرة  املقبل كمهلة 

الوزارّية الجديدة. 
»التشكيلة  إن  الجلسة،  خــال  الجبوري،  وقــال 
الوزارّية ستكون جاهزة لعرضها على البرملان 
في األيام القليلة املقبلة«. وأكد أّن »اإلصاحات 
والخلل  اإلخــفــاق  ملكامن  دقيقة  مراجعة  تعني 

ــتـــهـــا«، مـــنـــتـــقـــدًا »املـــحـــاصـــصـــة الــتــي  ــالـــجـ ومـــعـ
ــار إلــى  ــاءت إلـــى الــعــمــلــّيــة الــســيــاســّيــة«، وأشــ أســ
أن »الــتــعــديــل الــــوزاري هــو إصـــاح أولـــي تتبعه 
ــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــ إصـــــاحـــــات شـــامـــلـــة فـ
وإصــــاح مــؤســســات الــدولــة ومــعــالــجــة أوضـــاع 
بالحفاظ على هيبة  يرتبط  مــا  وكــل  الــنــازحــني 
ــة«. وأعـــلـــن أّن »الـــبـــرملـــان ســيــشــرع بــدايــة  ــ ــدول ــ ال
في  الـــوزراء  رئيس  باستجواب  املقبل  األسبوع 
وبــدا  الــجــديــدة«.  التشكيلة  بتقديم  ــر 

ّ
تــأخ حــال 

أدت  والــصــدر  العبادي  بــني  املتفاقمة  األزمـــة  أن 
إلـــى تــصــّدعــات داخـــل »الــتــحــالــف الــوطــنــي«، ما 

وعقدت  بالجبوري.  لاستعانة  األخــيــر  دفعت 
ملتابعة  الوطني«  »التحالف  لها 

ّ
التي شك اللجنة 

اإلصــــاحــــات، اجــتــمــاعــًا مــغــلــقــًا مـــع الــجــبــوري، 
ــة.  أمـــس اإلثـــنـــني، لــاســتــعــانــة بـــه فـــي حـــل األزمــ
الجديد«  لـ »العربي  وقــال مصدر برملاني رفيع 
 من مستشار األمن 

ً
إن اللجنة التي ضمت كا

الــوطــنــي فــالــح الــفــيــاض، ورئــيــس منظمة »بــدر« 
هادي العامري، والقيادي في ائتاف »املواطن« 
حــمــيــد مــعــلــه، طــلــبــت مـــن الــجــبــوري اســتــخــدام 
صاحياته التشريعية، لحل الخاف املتصاعد 

بني الحكومة والتيار الصدري.
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يــســتــغــرب مــســؤول عــراقــي بــــارز ازدواجـــيـــة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي تــعــامــلــهــا مــع ملف 
املليشيات الــعــراقــيــة، بــن الــرغــبــة اإليــرانــيــة 
ـــب  ــالـ ــطــ ــة، واملــ فــــــي هــــــــذا اإلطـــــــــــــار، مــــــن جـــــهـــ
املليشيات  تلك  دور  تحجيم  في  األميركية 
بــعــد ســلــســلــة االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ســّجــلــتــهــا 
املليشيات،  باسم  وأممية  دولــيــة  منظمات 
مــن جــهــة ثــانــيــة. ويــكــشــف الـــوزيـــر الــعــراقــي 
من  عناصر  عــودة  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
حزب الله العراقي املنضوي في املليشيات 
إلى األنبار )غرب العراق( بمالبس الشرطة 
االتحادية العراقية، وانتشارها في مناطق 
تصل مساحتها إلى 90 كيلومترًا، تبدأ من 
وتنتهي  الــفــلــوجــة  شـــرق  الحبانية  منطقة 

عند حدود مدينة الرمادي غربًا. 
ويــبــّن الـــوزيـــر ذاتــــه أن عــنــاصــر حـــزب الله 
الــتــفــوا عــلــى الـــقـــرار األمــيــركــي بــتــرتــيــب مع 
رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي، مرّجحًا 
أن »يكون األميركيون على علم بذلك بدليل 

عثمان المختار

في  تــلــوح  سياسية  ومشاكل  عسكري  ر 
ّ
تعث

األفق مع مرور خمسة أيام فقط على انطالق 
مدينة  لتحرير  التمهيدية  »الــفــتــح«  عملية 
املــوصــل الــعــراقــيــة شــمــال الــبــالد مــن تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش(، مـــن دون أن 
تــنــجــح الـــقـــوات الــبــريــة الــعــراقــيــة والــفــصــائــل 
املساندة لها في تحقيق تقّدم ملحوظ، على 
الرغم من حجم االستعدادات والدعم الجوي 
األمــيــركــي املـــقـــّدم لــهــا فـــي مـــحـــوري الــجــنــوب 
ــة. ونــجــحــت  ــنـ ــديـ ــنـــوب الـــشـــرقـــي مــــن املـ ــجـ والـ
الــقــوات الــعــراقــيــة، فــي الــيــوم األول والــثــانــي، 
من السيطرة على قرى مطنطر وتل الشعير 
من  الجنوبي  املحور  في  والنصر  والخطاب 
املوصل، بعد قصف أميركي جوي ومدفعي، 
أعــقــبــه تــقــّدم لــلــقــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة، إال 
أنــهــا ســـرعـــان مـــا تــراجــعــت مـــن قـــرى النصر 
ــه 

ّ
ــل الـــشـــعـــيـــر بـــعـــد هــــجــــوم مـــعـــاكـــس شــن ــ وتــ

تنظيم »داعش«، في اليوم الثالث، وأسفر عن 
سقوط العشرات من عناصر القوات العراقية، 

أنهم يتعاملون مع جميع القوات النظامية 
في املحافظة، باستثناء تلك القوات«.

وتــعــّرضــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي بـــاراك 
أوباما النتقادات حــادة في أوســاط الحزب 
ــائــــل اإلعــــــالم األمــيــركــيــة  الـــجـــمـــهـــوري ووســ
 تغّول تلك املليشيات يهدد 

ّ
التي اعتبرت أن

الــعــراق، ويــنــذر بتفّككه.  الــدولــة املدنية فــي 
ورفضت الواليات املتحدة إشراك مليشيات 
الــحــشــد املـــؤلـــفـــة مـــن 53 مــلــيــشــيــا، وبــعــدد 
إجمالي يتجاوز املائة ألف مقاتل اندمجوا 
اسم  مــا بعد  فــي  أطــلــق عليها  ضمن هيئة 
»الحشد الشعبي«، وتتزعمها قيادات بارزة 
مقربة من إيران مثل هادي العامري، وقيس 
الخزعلي، وأبو مهدي املهندس في معارك 
محافظة األنبار )غرب العراق(، كبرى مدن 
البالد والحدودية مع ثالث دول عربية هي 
لالنتهاكات  وسورية،  واألردن،  السعودية، 
الــتــي يــقــومــون بها فــي الــبــالد. كما رفضت 
ــيـــرًا، إشـــــراك تــلــك املــلــيــشــيــات  واشـــنـــطـــن، أخـ
فــي مــعــارك املــوصــل )شــمــال الـــعـــراق(، التي 
ــارك وصــفــت  ــعــ انـــطـــلـــقـــت، قـــبـــل أيـــــــام، فــــي مــ
استعادة  إلى  تهدف  والتي  »التمهيدية«،  بـ
األراضي القريبة باملوصل بشكل تدريجي، 
ــــواًل إلـــى حــــدود املــديــنــة اإلداريــــــة الــتــي  وصـ
)داعــش(  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  ها 

ّ
يلف

بأحزمة من األلغام واملتفجرات.
ووفقًا للوزير العراقي ذاته، فإن 600 عنصر 
ــادوا إلـــى األنــبــار  مــن حـــزب الــلــه الــعــراقــي عــ
قبل أيام قليلة لكن ضمن قوات اللواء اآللي 
الثالث، التابع للشرطة االتحادية العراقية. 
ــات  ــيــ وانــــتــــشــــرت الـــعـــنـــاصـــر بـــمـــالبـــس وآلــ
الشرطة االتحادية، بدءًا من مدينة الحبانية 
30 كيلومترًا شرق الفلوجة، مرورًا بمنطقة 

وكــاد أن يفقد الجيش مواقعه األصلية لوال 
الــذي أوقــع عشرات  ل الطيران األميركي 

ّ
تدخ

الضحايا في صفوف »داعش« وأجبره على 
االنسحاب.

ووفـــقـــًا ملــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
القوات املشتركة  الجديد«، فقد بلغت خسائر 
فــــي عــمــلــيــات املــــوصــــل فــــي يـــومـــهـــا الــخــامــس 
109 قتلى توزعت كالتالي: 59 جنديًا عراقيًا 
مــن   22 الـــبـــشـــمـــركـــة،  ــن  مــ  17  ،15 ــة  ــرقـ ــفـ الـ ــن  مــ
قــوات تحرير املــوصــل، 8 عناصر من الشرطة 
االتحادية و3 من جهاز مكافحة اإلرهاب. كما 
وأصيب  مستشار  بصفة  تركي  عسكري  تل 

ُ
ق

تل جندي مارينز أميركي 
ُ
اثنان آخران، بينما ق

الــذي سبق انطالق  وأصيب سبعة، في اليوم 
أمــا من جهة  التحرير بشكل رسمي.  عمليات 
تل ما ال يقل عن تسعن 

ُ
تنظيم »داعش«، فقد ق

عنصرًا، غالبيتهم قضوا في القصف األميركي 
والبريطاني على مناطق القتال.

املعارك  الحصيلة، هي شــدة  من  يتبن  ومما 
املنطقة واملحصورة بن نهر  الدائرة في تلك 
الزاب وجبال مكحول وتالل مخمور، والبالغة 
مساحتها نحو 80 كيلومترًا، ومن املفترض أن 
يكتسب من يسيطر عليها صفة امللك بسبب 
استراتيجية املنطقة، كما يقول النقيب، فراس 
قـــوات تحرير املوصل  الــحــمــدانــي، مــن  حسن 
املساندة للجيش العراقي. ويضيف الحمداني 
رت ألسباب 

ّ
تعث »املعارك  الجديد«:  »العربي  لـ

عدة، أولها األلغام وسيطرة داعش على تالل 
مــرتــفــعــة، بــيــنــمــا مــواقــعــنــا مــنــخــفــضــة يسهل 
ــرة االنــتــحــاريــن  ــ  عـــن وفـ

ً
اســتــهــدافــهــا، فـــضـــال

لدى التنظيم وسوء الطقس الذي حرمنا من 
الغطاء الجوي األميركي«.

مـــن جــهــتــه، يــكــشــف مــصــدر عــســكــري عــراقــي 

الصديقية، ثم املضيق، وكلية الزراعة شرق 
الرمادي، وصواًل إلى محيط امللعب األوملبي 

في الطرف الثاني شرق الرمادي.
هـــذه املــعــلــومــات يــؤكــدهــا ضــابــط آخـــر في 
الــجــيــش الــعــراقــي بمحافظة األنـــبـــار، أشــار 
 هـــذه الــعــنــاصــر ليست األولــــى التي 

ّ
إلـــى أن

تتستر بمالبس القوات النظامية بعد قرار 
الحظر األميركي عليها باألنبار. 

 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ الضابط  ويضيف 

شرق  أيــضــًا  مــوجــودة  العصائب  »مليشيا 

النظر  بــإعــادة  الــبــدء  عــن  الجديد«  »العربي  لـ
لتحرير  األولــى  للمرحلة  املرسومة  بالخطة 
املوصل، الفتًا إلى أن »ما تحقق ال يتناسب 
ــان  ــيـــزات، إذ خـــســـرنـــا رهــ ــتـــجـــهـ ــع حـــجـــم الـ مــ
ــى« لــلــعــدو فـــي أول  ــ »تــحــقــيــق الــصــدمــة األولــ
ــلـــة األولــــى  هــــجــــوم«. ويــشــيــر إلــــى أن »املـــرحـ
قـــريـــة، حــتــى منتصف  تــقــتــضــي تــحــريــر 51 
مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل غــيــر أن املــعــطــيــات تشير 
إلــى أننا سنحتاج إلــى وقــت أكثر مــن ذلــك«، 
ــن مـــســـافـــة 47  ــ ــن نـــتـــحـــدث عـ ــحــ مـــضـــيـــفـــًا: »نــ
إلــى حـــدود املوصل  الــوصــول  كيلومترًا قبل 

وهذه املناطق كلها خاضعة لداعش«.
كــمــا يــؤكــد الــعــقــيــد الــركــن فــي الــفــرقــة 15 في 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي، أحــمــد حــبــيــب الــســاعــدي، 
»العربي الجديد«، أن »املعركة ليست سهلة  لـ
استسهال  الحكومي  اإلعـــالم  على  يجب  وال 
املعركة أيــضــًا«، مشيرًا إلــى أن »داعـــش عمل 
على تحصن املنطقة، وكل شبر ندوس عليه 
أن  إلــى  لــغــم«. ويلفت  يكون تحته  أن  ع 

ّ
نتوق

ــال  ــ ــاك مــنــاطــق مــلــيــئــة بـــاألعـــشـــاب وأدغـ ــنـ »هـ
أن  لكن تبن  ألغامًا،  فيها  أن  نتوقع  لــم نكن 
التنظيم زرعها قبل عام ونما عليها العشب 

.»
ً
وصار اكتشافها مستحيال

ويــقــول الــشــيــخ ســعــدون الــشــمــري، أحـــد قــادة 
العشائر املنتفضة ضد »داعــش« في نينوى، 

الــفــلــوجــة، وتــرتــدي مــالبــس جــهــاز مكافحة 
 »الــلــواء اآللــي الثالث 

ّ
اإلرهـــاب«. ويوضح أن

الــــذي تــنــّكــرت فــيــه عــنــاصــر حـــزب الــلــه تــّمــت 
النــكــســارات  تــعــّرضــه  ســابــقــًا بسبب  هيكلته 
كبيرة بمعارك ديسمبر/أيلول العام املاضي، 
ــــرق مــهــنــدســي   فـ

ّ
ــك. كـــمـــا أن ــ وكـــلـــنـــا يــعــلــم ذلــ

إبــطــال املــتــفــجــرات الــذيــن مــن املــفــتــرض أنهم 
حاليًا،  ويعملون،  الداخلية،  لــوزارة  تابعون 
ــل الـــــرمـــــادي، هــــم مــــن عـــنـــاصـــر مــلــيــشــيــا  ــ داخــ
الوعد الــصــادق. ودّمــر هــؤالء عــددًا كبيرًا من 

ــر املــعــارك يعود 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــعــث لـــ

ألســبــاب عــدة أبــرزهــا ســوء بعض التفاصيل 
داخـــل خطة تــحــرك الــقــوات، والـــروح املعنوية 
املنخفضة جــدًا على عكس  الــعــراقــي  للجيش 
ــل، إضـــافـــة إلــــى أن  مــتــطــوعــي تــحــريــر املــــوصــ
األحـــــوال الــجــويــة لـــم تــكــن فـــي صــالــح الــقــوات 
ــكـــشـــف مــســتــشــار  ــتــــه، يـ ــة. مـــــن جــــهــ ــمــ ــاجــ ــهــ املــ
فـــي ديـــــوان رئـــاســـة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
»العربي الجديد«، عن وجود مشاكل من نوع  لـ
لت بدخول 

ّ
آخر صاحبت عملية املوصل، تمث

املنازل بذريعة لغم مستعٍص َوَجَب تفجيره، 
وفقًا  تفكيكه«،  أنفسهم  فوا 

ّ
يكل أن  دون  مــن 

للضابط العراقي.
ــادي فــــي مــجــلــس  ــيــ ــقــ مــــن جــــانــــبــــه، يـــصـــف الــ
غانم  الــشــيــخ  للتنظيم،  املــنــاهــضــة  الــعــشــائــر 
ــادر الـــســـابـــقـــة  ــ ــــصــ ــيـــات املــ ــعـــطـ ــافــــي، مـ ــعــــســ الــ
حديث  فــي  مبّينًا  والــدقــيــقــة«،  »الصحيحة  بـ
»العربي الجديد«، أن عدد املليشيات ارتفع  لـ
في األنبار تحت غطاء قوات األمن النظامية، 
منذ أســبــوعــن. ونخشى أحــيــانــًا االصــطــدام 
 تصرفاتهم طائفية وال يحترمون 

ّ
معهم، ألن

أحدًا«، على حّد قوله.
املليشيات بلباس  وعن احتمالية تنّكر هذه 
بالتحالف  القيادي  ق 

ّ
يعل املوصل،  أمني في 

األمــر،  على  أمــن  العراقي حمة  الكردستاني 
: »ال يــمــكــن لــإقــلــيــم مــعــرفــة مــن يدخل 

ً
قـــائـــال

آتيًا من بغداد،  املوصل  إلى  للعبور  أراضيه 
ــان جــنــديــًا أم  ــق مـــن هــويــتــه إذا كــ

ّ
أو الــتــحــق

عــنــصــرًا مــلــيــشــيــويــًا، لــكــن لــديــنــا ضــمــانــات 
 

ّ
حل فــي  واشــنــطــن  توسطت  بعدما  أميركية 
ــول الــــقــــوات املــرســلــة  ــ  دخـ

ّ
ــوع، أن ــذا املــــوضــ هــ

ــان ســـيـــكـــون مــجــرد  ــتـ ــــى كـــردسـ مــــن بــــغــــداد إلـ
ترانزيت، ولن تؤثر على أمن اإلقليم وسالمة 
مـــواطـــنـــيـــه«، وفـــقـــًا لــلــقــيــادي الــكــردســتــانــي.  
دخلت املليشيات بشكل علني إلى 

ُ
وعما إذا أ

أّيــد  التي  الــعــبــادي  املــوصــل بعد تصريحات 
فيها مــشــاركــة »الــحــشــد« فــي املــعــركــة، يقول 
إلى  بأسلحتها  املليشيات  تدخل  »لــن  أمــن: 
كــردســتــان وعليهم أن يــجــدوا طــريــقــًا آخـــر«، 
واصفًا تواجدهم هناك وتقاربهم األخير مع 
ه 

ّ
حزب »العمال الكردستاني« في سنجار بأن

»يهّدد أمن اإلقليم«.
عثمان...

العشرات من عناصر »الحشد الشعبي« بزي 
الجيش العراقي ومشاركتهم في املعارك، وهو 
الــتــفــاف عــلــى االتـــفـــاق الـــذي جـــرى بــن بــغــداد 
وكــردســتــان بــهــذا الــشــأن. ويــوضــح املستشار 
ل عدم الكشف عن اسمه، أن »اإلقليم 

ّ
الذي فض

قــد يغلق الــبــاب بــوجــه إمـــــدادات الــجــيــش في 
املعلومات  املوضوع وبقيت  حال استمر هذا 
عن وصول أفراد املليشيات بناًء على تقارير 
ميدانية مقّدمة من قوات البشمركة املصاحبة 

للجيش العراقي في مخمور«.

كيلومترات   10 على مسافة  دبابات مهجورة 
ريــف حمص  فــي  التيفور،  شمال غربي مطار 
الشرقي، قبل أن ينسحبوا منها بعد ساعات 
ــعــــارضــــون،  عـــــــــدة«. كـــمـــا يـــشـــيـــر نــــاشــــطــــون مــ
معلومات  »هناك  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
تفيد بأن التنظيم يحشد مقاتليه لشن هجوم 
جديد على مدينة تدمر، في وقت بدأ بمهاجمة 
مــنــاطــق الــنــظــام الــتــي يــحــاصــرهــا فـــي مدينة 
دير الزور واملطار العسكري، في محاولة منه 
لــلــقــضــاء عــلــى مــخــطــطــات الــنــظــام بــالــوصــول 
إلـــى مــنــاطــقــه وحـــرمـــان الــنــظــام مـــن اســتــخــدام 
املطار العسكري، الذي قد يؤدي دورًا مهمًا في 
فتح الطريق أمام قوات النظام بن دير الزور 
وتدمر«، وربما بن دير الــزور والبوكمال، أي 
الحدود العراقية، لحاجة النظام إلى استعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق ومـــعـــابـــر حــــدوديــــة 
خــســرهــا كــلــهــا تــقــريــبــًا، بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي 

تربطه مع لبنان.
النظام جلبت خالل  »قـــوات  أن  إلــى  ويلفتون 
فت 

ّ
كث كما  الجنود،  مئات  األخــيــرة  األسابيع 

ــاء الــتــي  ــيــ حـــمـــالت اعـــتـــقـــال الـــشـــبـــاب فـــي األحــ
ــبـــارهـــم على  تــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي الـــديـــر، وإجـ
االلــتــحــاق بــصــفــوفــهــا«. كــمــا يــشــيــرون إلـــى أن 
ــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة مــن  »داعـــــــش ســيــكــثــف خـ
النظام،  قـــوات  الســتــنــزاف  الخاطفة،  عملياته 
كــمــا قـــد يــعــمــل عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
النظام في الدير، رغم فشله مــرات عدة بذلك، 
بسبب تحصينها بشكل كبير من قبل النظام، 
إضافة إلى تحريك جبهات أخرى يتواجد بها 
أن  إلى  أو مجموعات تواليه«. يشار  التنظيم 
بعض وسائل اإلعالم املقربة من النظام، نقلت 
»الــهــدف  أن  لــم تسّمها،  عــن مــصــادر عسكرية 
عــقــب الــســيــطــرة عــلــى تــدمــر هــو الــوصــول إلــى 
املناطق الشرقية في سورية، من دير الزور إلى 
الرقة، ودفــع مقاتلي داعــش باتجاه األراضــي 
ــة، حـــيـــث ســـيـــقـــوم الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
والــحــشــد الشعبي بــحــصــارهــم فــي الــصــحــراء 
يرجح  ما  السعودية«،  العراقية  الحدود  على 

توجه قوات النظام باتجاه دير الزور.

دمشق ـ ريان محمد

النظام  قــوات  تصّدر خبر سيطرة 
الـــــــســـــــوري، مــــدعــــومــــة بـــالـــطـــيـــران 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــداتـ ــــي ووحـ ــ ــروسـ ــ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــــحـ الـ
الــخــاصــة، عــلــى مــديــنــة تــدمــر، وســـط ســوريــة، 
والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة 
اإلســـالمـــيـــة«، مــنــذ مـــايـــو/أيـــار 2015، اهــتــمــام 
وسائل اإلعالم املختلفة، في حن ركز النظام 
رسالة  على  إعــالمــه  ووســائــل  عبر مسؤوليه 
واحــدة، هي أن »الجيش العربي السوري هو 
التنظيمات  ملواجهة  الفاعلة  الرئيسية  القوة 
اإلرهـــابـــيـــة الــتــكــفــيــريــة بــجــمــيــع مــســمــيــاتــهــا«، 
الــذي يطرح نفسه »مـــاذا بعد  الــســؤال  ليبقى 
تــــدمــــر؟«. االســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي لــالنــتــصــار 
السوري،  النظام  قبل  من  تدمر،  في  االعالمي 
لم يعد عبارة عن تخمينات، إذ أعلن مندوب 
الــنــظــام الـــســـوري لـــدى األمــــم املــتــحــدة، رئيس 
ــفــــاوض لــلــنــظــام فـــي جــنــيــف، بــشــار  الـــوفـــد املــ
»دمشق   

ّ
أن رسميًا،  االثــنــن،  أمــس  الجعفري، 

لــلــتــعــاون مــع واشــنــطــن فــي تحالف  مستعدة 
دولي ضد اإلرهاب«.

ــذا اإلطـــــار، يــكــشــف مــصــدر عــســكــري في  فــي هـ
قوات النظام، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »الــســيــطــرة عــلــى تــدمــر، تــأتــي ضــمــن خطة 
استراتيجية لفك الحصار عن مناطق النظام 
داخل مدينة دير الزور«، الفتًا إلى أن »العمليات 
املقبلة  األســابــيــع  خـــالل  ستتوالى  العسكرية 
إلنجاز هذه املهمة، ومن ثم يمكن التوجه إلى 

الرقة لتحريرها من يد التنظيم«.
ويــقــتــضــي الــتــقــدم بــاتــجــاه مــديــنــة ديـــر الـــزور 
النظام  مّكن 

ُ
ت جــدًا،  عمليات عسكرية ضخمة 

الكيلومترات  من السيطرة على عشرات آالف 
مــن الــبــاديــة الــســوريــة، الــتــي مــا يـــزال التنظيم 
يمتلك الــقــدرة عــلــى الــحــركــة فــيــهــا، عــبــر طــرق 
على  السيطرة  عــن   

ً
خــاصــة، فضال صحراوية 

املنتشرة في  التنظيم  العديد من تحصينات 
هـــذه املــســافــات الــشــاســعــة. فـــي هـــذا الــســيــاق، 

عقدة دير الزور
النظام و»داعش« بعد تدمر: خيار الشرق الصعب

بعد انتهاء معركة تدمر األخيرة لصالح قوات النظام السوري، بدعم جوّي روسّي كثيف، تستعّد 
هذه القوات لمرحلة ما بعد تدمر، وهي معركة دير الزور، التي يعتبر كثر بأن الطريق إليها سيكون 

صعبًا للغاية

دمشق تعرض 
خدماتها على واشنطن 

في محاربة االرهاب

بلغت خسائر القوات 
المشتركة في يومها 

الخامس 109 قتلى

جميع مرشحي 
محافظة الحسكة 

من مليشيا »الدفاع 
الوطني«

23
سياسة

ما بعد الحدث

خاص

من روزنامتنا

متابعة

العراق: عودة مليشيات بزّي الشرطة إلى األنبار 5 أيام من »الفتح«: تعثّر التقّدم نحو الموصل

نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية عن كل من الرئيسين اإليراني والروسي، 
حسن روحاني وفالديمير بوتين، خالل اتصال هاتفي بينهما أمس االثنين، 
اهتمامهما »خصوصًا بتقدم الجيش النظامي السوري في تدمر بدعم 
أمنه غطاء جوي روسي، فاعتبرا أن ما حدث انتصار وتقدم هام على 
اإلرهاب« بحسب ما نقلته الوكالة اإليرانية )إرنا(. وكان بوتين قد شدد أمام 

مجلس األمن القومي أمس االثنين على أهمية »تحرير مدينة تدمر«.

روحاني وبوتين مسروران

يرى عضو »تنسيقية تدمر« املعارضة ناصر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بأنه  الــثــائــر، فــي حــديــث لـــ
»صحيح أن النظام سيطر على مدينة تدمر، 
ــذا كــلــفــه نــحــو 40 يــومــًا مـــن العمليات  لــكــن هـ
العسكرية، وأكثر من 1500 غارة جوية، وآالف 
القذائف الصاروخية واملدفعية، واألهم مئات 
القتلى، في وقت يعاني فيه من نقص شديد 
فـــي املــقــاتــلــن، مـــا يــضــطــره العــتــقــال الــشــبــاب 

وزجهم في جبهات القتال«.
ــوات الـــنـــظـــام  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر أنـــــه »قـــــد تــســتــطــيــع قـ
ــــول إلـــــى مــعــبــر الـــتـــنـــف عـــلـــى الـــحـــدود  ــــوصـ الـ
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة، واملــحــطــة الــثــالــثــة، وهــي 
محطة تجميع وضخ نفطي، كما أنه قد يصل 

إلى حقل الهيل ومدينة السخنة )70 كيلومترًا 
شـــرق تـــدمـــر(، شـــرط اســتــمــرار الــدعــم الــجــوي 
الــكــبــيــر، وتـــأمـــن املـــقـــاتـــلـــن، لـــكـــون الــتــنــظــيــم 
كبير  النظام بشكل  قــوات  باستنزاف  سيقوم 
خــالل مثل هــذا التقدم، ولــن يكون قــادرا على 
تحّمل وتيرة خسائره التي تكبدها في تدمر«.

النظام  إحــكــام  احتمال  »مــن  الثائر  ل 
ّ
يقل كما 

من  األطــــراف  مترامية  الــبــاديــة  على  سيطرته 
جنوبًا،  دمــشــق  وريـــف  الــســويــداء  محافظتي 
ـــــراف  ــة، وأطـ ــيـ ــراقـ ــعـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــى الــــحــــدود األردنـ إلـ
محافظة دير الزور شرقًا«، معربًا عن اعتقاده 
بــــــأن »الــــنــــظــــام قـــــد يـــكـــتـــفـــي بـــالـــتـــحـــصـــن فــي 
الغاز  كحقول  االستراتيجية  املناطق  بعض 
الثالثة  الدولي، واملحطة  والفوسفات واملعبر 
وحقل الهيل والشاعر، على أن يواصل داعش 
لم يعد فرض سيطرته عليها  إن  مهاجمتهم 
مرة ثانية. بالتالي فإن استمرار تأمن الغطاء 

الجوي بشكل دائم قد يكون أمرا غير متاح«.
ــذا الــتــقــدم إن حصل،  ويــــرى مــتــابــعــون أن »هــ
فسيكون تحت الضغط الدولي كما حصل في 
الروس  النظام، وبدعٍم من حلفائه  تدمر، ألن 
واإليرانين، يسعى إلى تقديم نفسه بوصفه 
القوة الوحيدة القادرة على محاربة اإلرهاب، 
دعم  مجموعة  مــع  صفقة  عقد  يستطيع  عله 
ــات  ــا الــــواليــ ــهــ ــة، وعـــلـــى رأســ ــيــ ــدولــ ــة الــ ــوريــ ســ

املتحدة، تضمن استمراره في الحكم«.
من جهته، ينّوه املتحدث باسم »مركز حمص 
ــٍث  ــــي حـــديـ اإلعــــــالمــــــي« مـــحـــمـــد الــــســــبــــاعــــي، فـ
»العربي الجديد«، إلى أن »القوات النظامية  لـ

الــســاعــات  خـــالل  الــعــســكــريــة  عملياتها  كثفت 
في  القريتن  مدينة  على  للسيطرة  املــاضــيــة، 
ريــــف حــمــص الـــشـــرقـــي، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الــتــنــظــيــم، والـــتـــي تــبــعــد عـــن تــدمــر نــحــو 160 

كيلومترًا«.
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »لـــلـــقـــريـــتـــن أهـــمـــيـــة خــاصــة 
للتنظيم، ألنــهــا كــانــت نــقــطــة عــبــور وارتــكــاز 
لــعــنــاصــره بــاتــجــاه الــقــلــمــون الــشــرقــي بــريــف 
الكثير  اللبنانية، ما دفع  الحدود  إلى  دمشق 
مــــن املـــتـــابـــعـــن فــــي أوقــــــــات مـــضـــت لــلــحــديــث 
ــي ريـــــف دمــشــق  ــع فــ ــتـــوسـ ــن عـــــزم داعــــــش الـ عــ
وصواًل إلى القنيطرة ودرعا جنوبًا«. وتدور 
اشتباكات عنيفة على تلة املنطار القريبة من 
التالل السود وسط قصف عنيف من الطيران 
الحربي على أطراف مدينة القريتن، علمًا أن 
القوات النظامية سيطرت قبل أيام على التالل 

املحيطة باملدينة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وكـــالـــة »أعـــمـــاق« 
ــحــي 

ّ
»داعـــــش«، أن »مــســل لـــأنـــبـــاء، الــتــابــعــة لــــــ

ــن عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام،  ــ الـــتـــنـــظـــيـــم قـــتـــلـــوا 23 مـ
والذخائر،  األسلحة  واستولوا على كمية من 
إثر اقتحامهم لحاجز لقوات النظام في كتيبة 

انتخابات فوق الجثث
اقتراع 13 أبريل ينتهي قبل أن يبدأ

عدنان علي

ــراء  ــ ــــدل إصـــــــرار الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــلـــى إجـ يـ
االنتخابات التشريعية في 13 أبريل/نيسان 
املقبل، على الرغم من الظروف التي تمر بها 
سورية واملحادثات السياسية التي تشهدها 
جنيف، على أن النظام غير جاد في التعامل 
مـــع اســتــحــقــاقــات مــحــادثــات جــنــيــف، أو أنــه 
يحاول التشبث بأية دالالت ولو رمزية تثبت 
سيطرته على زمــام األمــور، وأنــه يمضي في 

حكم البالد، وكأن شيئًا ال يحدث فيها.
الدعوة إلى هذه االنتخابات، التي جاءت عبر 
مــرســوم أصـــدره رئيس النظام بشار األســد، 
تــبــدو كــمــا قـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرنــســوا 
هــوالنــد، »اســتــفــزازيــة وغــيــر واقــعــيــة«، ســواء 
إذ  الخاص بسورية،  السياسي  املناخ  لجهة 
ينهمك النظام واملعارضة، ومعهما املجتمع 
الـــدولـــي، فــي مــحــادثــات جنيف الــتــي تبحث 
مستقبل البالد، بما في ذلك إجراء انتخابات 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة ُيـــفـــتـــرض أن تـــتـــم فــي 
غـــضـــون 18 شـــهـــرًا وفـــــق املـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
ستيفان دي ميستورا، أم لجهة أجــواء البلد 
الذي يعاني الويالت بسبب الحرب املستمرة 
ــا تــســبــبــت بــــه مــن  ــ مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات، ومـ
مشاكل للسكان الذين بات أكثر من نصفهم 

خارج بيوتهم، ومالين منهم خارج البالد.
ــــان الفـــتـــًا فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات، وخــالفــًا  وكـ
ــيــــادة الـــقـــطـــريـــة لــحــزب  ــقــ لـــســـابـــقـــاتـــهـــا، أن الــ
التي  االنتخابية  قائمتها  أصــدرت  »البعث« 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة«. وفــي  ســّمــتــهــا »قـــائـــمـــة الــــوحــ
ــانـــت تـــصـــدر مــثــل  ــابـــات الـــســـابـــقـــة، كـ ــتـــخـ االنـ
الوطنية  »الجبهة  يسمى  عما  القائمة  هــذه 
الـــتـــقـــّدمـــيـــة« والــــتــــي تـــضـــم حـــــزب »الـــبـــعـــث« 
ومــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن األحـــــــزاب املــنــضــويــة 
تــحــت جــنــاح الــســلــطــة، إذ كـــان ينجح جميع 
أعــضــاء هـــذه الــقــائــمــة بشكل تــلــقــائــي، بينما 
وال  الــقــائــمــة،  ذيـــل  عــلــى  املستقلون  يتنافس 

يزيد عددهم عن الربع في أحسن األحوال.
ــابــــات الــتــي  ــتــــخــ ــا ُيــــالحــــظ فــــي هــــــذه االنــ ــمـ كـ
يـــشـــارك فــيــهــا 11300 مـــرشـــح، أنـــه جـــرى في 
بــعــض املــحــافــظــات »تــعــيــن« مــعــظــم الــنــواب 
سوى  »املستقلن«  لـ ُيترك  ولــم  املستقبلين، 
نــائــب واحـــد أو اثــنــن، كــمــا حـــال محافظتي 
الرقة والسويداء، ما يؤشر إلى رغبة السلطة 
في اإلمــســاك بشكل واضــح بمجلس الشعب 
ــذا  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــــاريــــخ هـ ــد، عـ ــديــ ــجــ الــ
ــــد، ال يسجل  املــجــلــس، فـــي ظـــل حــكــم آل االسـ
أيــة مــحــاوالت للتمرد أو الــخــروج مــن عباءة 
الــســلــطــة. ومــــا يـــدعـــم ذلــــك أيـــضـــًا، أن قــائــمــة 
أقــل من الشخصيات  املرشحن تضم أعــدادًا 
املــعــروفــة ســـواء مــن الــتــجــار ام رجـــال الــديــن، 
مقابل زيادة نسبة املغمورين والذين يعتقد 
أن أفرع االستخبارات هي التي تقف خلفهم.

ومـــن املـــفـــارقـــات أن بــعــض مــرشــحــي الــنــظــام 
مـــن »املــســتــقــلــن«، يــقــومــون بــإنــفــاق مــاليــن 
االنتخابية  حمالتهم  على  السورية  الليرات 
في مجاراة لرغبة النظام في إظهار أن الحياة 
في البالد طبيعية، وأن كل مؤسسات الدولة 
تــعــمــل وال يــنــقــصــهــا ســــوى »مــجــلــس شعب 
ــذه الــســلــطــة ال تسيطر  مــنــتــخــب«، بــيــنــمــا هــ
فــعــلــيــًا ســــوى عــلــى ربــــع أو خــمــس مــســاحــة 

البالد، وربع مواردها.
وفـــي مــديــنــة دمــشــق، كــانــت »قــائــمــة الــشــام« 

التي يتزعمها رجل األعمال محمد حمشو 
املتحالف مــع رجــل األعــمــال رامـــي مخلوف 
)ابــن خــال بشار األســـد( هــي أول املتقدمن 
»السباق االنتخابي«، ثم قائمة »دمشق«،  لـ
ــــي »قــائــمــة   عــــن الـــقـــائـــمـــة األهـــــــم، وهـ

ً
فـــضـــال

ــدة الـــوطـــنـــيـــة« الـــــصـــــادرة عــــن حـــزب  ــ ــــوحـ الـ
»الـــبـــعـــث«. وال يــعــيــر مـــا تــبــقــى مـــن ســكــان 
املدينة اهتمامًا كبيرًا لهذه االنتخابات، أما 
الــريــف الدمشقي، ومن  الــوافــدون إليها مــن 
فهم  األكثرية،  هم  وباتوا  املحافظات،  بقية 
مشغولون بأمور أكثر أهمية تتصل بتأمن 
قوتهم اليومي، وسبل الحفاظ على حياتهم. 
وفي تعبير ال يخلو من داللة، قامت حمالت 
شبابية بتنظيف الجدران من صور أما في 
الــتــي يسيطر عليها  الــغــربــيــة  أحــيــاء حــلــب 
النظام، فهي تعيش بال كهرباء منذ 8 أشهر 
وبال ماء منذ 3 أشهر، وعلى الرغم من ذلك، 
تــجــد »أثـــريـــاء الـــحـــرب« الـــجـــدد املــتــحــالــفــن 
ــع الــــنــــظــــام، وأغـــلـــبـــهـــم شــبــيــحــة تــابــعــون  مــ
للجان الشعبية وقــادة تشكيالت عسكرية، 
السرقة  أمــوال  ينفقون بعض ما جنوه من 
واالحتكار على »حمالتهم االنتخابية«، في 
املعدمن.  الــســكــان  مشاعر  تستفز  مشاهد 
ويقوم أحد املرشحن بتوزيع الحلوى على 
املــواطــنــن فــي الــشــوارع يوميًا، إضــافــة إلى 
أنه وزع ألفي »أركيلة«. هذا املرشح، ويدعى 
محمد ربيع عفر، هو من زعماء »الشبيحة« 
ــر فــــي خـــطـــبـــه أمــــام  ــفـــاخـ ــتـ ــة، ويـ ــنــ ــديــ فــــي املــ
أنصاره بأنه يقود 900 مقاتل من شبيحة 
مدينة حلب. وفي حملته هذه، يسعى أيضًا 
إلــــى جــــذب الـــشـــبـــاب الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل 
إلى  تقاتل  التي  مجموعته  إلــى  لالنضمام 

جانب قوات النظام.
ــح، وســــــــواه مــن  ــ ــرشـ ــ ويــــقــــوم أنــــصــــار هـــــذا املـ
النظام، بعمليات سرقة ومصادرة  مرشحي 

املدينة بغية  إلى  الوافدة  للمساعدات  علنية 
اإلنـــفـــاق عــلــى حــمــالتــهــم االنــتــخــابــيــة. وقـــال 
املــواد  فــي  شحًا  تعاني  املدينة  إن  ناشطون 

الــغــذائــيــة إثــــر امــتــنــاع أصـــحـــاب الــشــاحــنــات 
السلمية، عن  إليها عبر حاجز  الــدخــول  عــن 
طريق خناصر، بسبب قيام حواجز مرشحي 
 
ً
النظام بفرض ضرائب كبيرة عليهم، فضال

هذا  على  الشاحنات  مــن  العديد  اختفاء  عــن 
الطريق.

أن  فالالفت  الحسكة،  محافظة  مرشحو  أمــا 
ــاع الـــوطـــنـــي«،  ــدفــ جــمــيــعــهــم مـــن مــلــيــشــيــا »الــ
االنتخابات  إجــراء  السلطات  قــررت  في حن 
ــــب الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة  فـــي مــحــافــظــة إدلـ
املعارضة منذ عام في مدينتي حماة وحلب. 
كــمــا أعـــلـــن عــــدد مـــن مــرشــحــي »املــحــافــظــات 
الساخنة« وهي حلب وريفها وإدلــب والرقة 
ــر الـــــزور، عــن حــمــالتــهــم االنــتــخــابــيــة في  وديــ
أحياء وشوارع دمشق مكتفن بذكر أسمائهم 
الــذي  والقطاع  يحملونها  التي  والــشــهــادات 
ينتمون إليه. وقال رئيس اللجنة القضائية 
الفرعية في دمشق عرفان العدس، إن اللجنة 
تدرس مع محافظ دمشق تحديد مراكز أبناء 
ــا بــالــســمــاح  ــــك إمــ »املـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة«، وذلـ
للناخبن من تلك املحافظات باالنتخاب في 
املراكز املخصصة ألبناء محافظة دمشق، أو 

تحديد مراكز خاصة بهم.
ـــه دأب 

ّ
ومـــن الــالفــت فــي هـــذه االنــتــخــابــات، أن

املـــســـؤولـــون فـــي املــحــافــظــات املــخــتــلــفــة على 
وصــف إجـــراء هــذه االنتخابات فــي موعدها 
بأنه »نصر سياسي« و»تجسيد الستقاللية 
الــشــعــب  إلرادة  حــقــيــقــي  وانــــتــــصــــار  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
والــقــيــادة فــي ظــل اإلنـــجـــازات الــتــي يحققها 
أبــطــال الجيش الــســوري على امــتــداد ساحة 
تهكمًا حتى  االنتخابات  الوطن«، القت هذه 
بن أوســاط املوالن للنظام، الذين شبهوها 
الــنــاس، ودعــا  بالرقص على الجثث وجـــراح 
بــعــضــهــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
»قـــيـــادة الــجــيــش« إلــــى ســحــب كـــل مــرشــحــي 
مجلس الشعب الجدد إلى الخدمة العسكرية، 
كاملة  فرقة عسكرية  يساوي  عديدهم  إن  إذ 
ــبـــهـــم لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري كــمــا  ــبــــب حـ ــســ »وبــ
يــعــلــنــون بــالــتــأكــيــد لــن يــرفــضــوا الــقــتــال إلــى 

جانب الجيش«.

يرجح مراقبون عدم مشاركة المناطق التي تخضع لسيطرة األكراد في 
المناطق،  هذه  خارج  من  أكراد  مرشحين  وجود  رغم  االنتخابات،  هذه 
على  النظام  حــرص  لوحظ  فيما 
أقليات  إظهار مشاركة ممثلين عن 
الذين  األرمـــن،  مثل  أخــرى  عرقية 
حلب  مدينة  عن  منهم   15 يشارك 
شعارات  ــرّكــز  وُت دمــشــق.  فــي  و3 
وبناء  األمن  عودة  على  المرشحين 
الوطن في »سورية الجديدة«. بينما 
غابت عن الالفتات والصور، الشعارات 
معيشة  تحسين  ــى  إل تدعو  التي 

المواطن وتخفيض األسعار.

حديث  في  األســدي،  أحمد  »الحشد«،  مليشيات  باسم  المتحدث  قال 
)الصورة( أصدر أمرًا ديوانيًا،  العبادي  الوزراء حيدر  إّن »رئيس  تلفزيوني، 
الحشد  فيه  اعتبر  شهر،  نحو  قبل 
اإلرهاب  لمكافحة  قوة  الشعبي 
تتشكل من ألوية ومديريات ساندة 
وترتبط به مباشرة. وأرسل العبادي 
نسخة عن األمر إلى البرلمان بهدف 
الحشد  ليكون  قانونيًا  تشريعه 
كقوة مكافحة اإلرهاب جزء من 
لألسدي.  وفقًا  األمنية«،  األجهزة 
ولم تعلّق حكومة العبادي على 

هذا التصريح.

عدم مشاركة المناطق الكردية

دمج »الحشد« بأجهزة الدولة؟

االثنين،  أمــس  إيرانية،  مواقع  نشرت 
ــى، علي  ــل ــاء لــقــاء الــمــرشــد األع ــب أن
»لواء  قتلى  عائالت  ببعض  خامنئي، 
ــن األفــغــان  ــون«، وهـــم م فــاطــمــي
الشيعة الالجئين في إيران والذين ُقتلوا 
»رجانيوز«  موقع  ونقل  سورية.  في 
مدى  »يعلم  إنه  قوله  خامنئي  عن 
وفاء األفغان من الشيعة وإخالصهم 
حد  على  اإلســالمــيــة«،  للجمهورية 
النتقادات  إيـــران  وتتعرض  تعبيره. 
حقوقية كبيرة على خلفية التعاطي 
وتوظيفهم  األفغان  الالجئين  مع 

في الحرب السورية.

خامنئي 
و»فاطميون«

يكشف وزير عراقي 
لـ»العربي الجديد« عن 

عودة عناصر حزب 
اهلل العراقي المنضوية 

في مليشيات »الحشد 
الشعبي« إلى األنبار بمالبس 

الشرطة االتحادية 
العراقية

أظهرت خمسة أيام 
من عملية »الفتح« التي 

أطلقتها القوات العراقية 
بدعم أميركي لتحرير 

الموصل من »داعش«، 
تعثّرًا ميدانيًا، ألسباب 

متعددة

)Getty/عنصر من المليشيات المتحالفة مع النظام في تدمر )فاليري شاريفولين

البدء 
بإعادة 
النظر في 
الخطة 
المرسومة 
)سافين 
حامد/

فرانس 
برس(

يحاول النظام االّدعاء بأن الحياة طبيعية )لؤي بشارة/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الكويت تلغي إقامات 
60 لبنانيًا 

ألـــغـــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة إقـــامـــات 
الــلــه،  بــحــزب  60 لبنانيًا الرتــبــاطــهــم 
بــحــســب مــا تــقــولــه الــســلــطــات هــنــاك، 
وهــــو الـــحـــزب الـــــذي صــنــفــتــه الــــدول 
بعد  إرهــابــيــة«،  »منظمة  الخليجية 
أســــبــــوع عـــلـــى إبــــعــــاد آخــــريــــن »ثــبــت 
لــلــحــزب. ونقلت وسائل  انــتــمــاؤهــم« 
ــــس اإلثــــنــــن، عن  ــــالم كـــويـــتـــيـــة، أمـ إعــ
 »هـــنـــاك أكــثــر 

ّ
مــصــدر أمــنــي قــولــه إن

تأشيرات  تغيير  تــم  لبنانيًا   60 مــن 
إلــى صفة مؤقتة من شهر  إقاماتهم 
إلـــى شــهــريــن، لــتــرتــيــب أوضــاعــهــم«. 
ــــارت إلـــى أن »الـــحـــاالت الخطرة  وأشـ

عطيت مهلة 48 ساعة فقط«. 
ُ
أ

)العربي الجديد(

لبنان: اشتباكات بين 
»داعش« و»النصرة«

ســقــط عــــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
فـــي اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــن تنظيم 
»الــــــــدولــــــــة اإلســــــالمــــــيــــــة« )داعـــــــــش( 
و»جبهة النصرة« في جرود بلدتي 
عرسال ورأس بعلبك، على الحدود 
ــة، بــحــســب ما  الــشــرقــيــة مـــع ســــوريــ
اللبنانية.  الوطنية  الــوكــالــة  ذكـــرت 
 مقاتلي »داعش«، قاموا 

ّ
وأضافت أن

بتصفية ميدانية لبعض املسلحن 
»الــنــصــرة«، األمــــر الــذي  الــتــابــعــن لـــ
 
ّ
دفـــع مــجــمــوعــات مــن األخـــيـــرة لشن

هجوم مضاد.
)العربي الجديد(

البرزاني يعد المسيحيين 
بإعادتهم إلى ناطقهم 

العراق،  إقليم كردستان  جدد رئيس 
الــتــزامــه بحماية  الــبــرزانــي،  مسعود 
املسيحين النازحن إلى اإلقليم هربًا 
من تنظيم »داعش«، واعدًا بإعادتهم 
ــــرد مسلحي  ــــى مــنــاطــقــهــم بـــعـــد طـ إلـ
الـــبـــرزانـــي، في  التنظيم مــنــهــا. وقــــال 
رسالة وّجهها للمسيحين بمناسبة 
ــيــــعــــود إخـــوتـــنـــا  ــد الــــقــــيــــامــــة ، »ســ ــيـ عـ
بعد  قريبًا  ديــارهــم  إلــى  املسيحيون 
دحــر اإلرهــابــيــن«. وطــالــب البرزاني 
ــرورة اتــخــاذ إجـــــراءات تضمن  »ضـ ـــ بـ
ــة وأن ال  ــادئـ ــاة هـ ــيـ لــلــمــســيــحــيــن »حـ

تتكرر الكوارث السابقة مرة أخرى«.
)العربي الجديد(

الصدريون يتظاهرون 
في 12 محافظة

الـــتـــيـــار  ــاع  ــ ــبــ ــ أتــ ــن  ــ مــ اآلالف  خـــــــرج 
بتظاهرات  اإلثنن،  أمس  الصدري، 
مؤّيدة لزعيم التّيار مقتدى الصدر 
الجنوبّية،  واملحافظات  بــغــداد  فــي 
ــد املــتــظــاهــرون دعــمــهــم الــكــامــل  ــ وأّكـ
ــن إشــــارتــــه فــي  ــ ــــهــــم رهـ

ّ
لـــلـــصـــدر وأن

خــالفــه مــع رئــيــس الــحــكــومــة حيدر 
ــادي. وشـــمـــلـــت الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
العاصمة بغداد ومحافظات ديالى 
وبابل  والنجف  وميسان  والبصرة 

وكربالء وواسط واملثنى وذي قار.
)العربي الجديد(
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العالقات  التوتر في  يزداد 
إثر  األميركية،  ـ  المصرية 
التمويل  قضية  تفاصيل  نشر  حظر 
األجنبي للمنظمات المدنية المصرية، 
في  التعذيب  كشف  مع  المتزامن 
اإليطالي  ومقتل  العقرب،  سجن 

جوليو ريجيني

القاهرة ـ العربي الجديد

د برملانيون مصريون لـ »العربي الجديد« 
ّ
يفن

املحاور السبعة لبرنامج الحكومة الجديدة، 
الــذي طرحه رئيس الـــوزراء املــصــري، شريف 
إسماعيل أمـــام الــنــواب، يــوم األحـــد. وجــاءت 
الحفاظ على  التالي:  بالترتيب  املحاور  هذه 
الديمقراطية  البنية  القومي، وترسيخ  األمن 
والعدالة  االقــتــصــاديــة،  والــرؤيــة  وتدعيمها، 
والتنمية  املــواطــنــن،  وخــدمــات  االجتماعية 
القطاعية، واإلصالح اإلداري وآليات النزاهة 
والــشــفــافــيــة، والــــدور املــصــري على األصــعــدة 

العربية واإلفريقية والدولية.
فــي هــذا الــســيــاق، يلفت الــنــائــب املستقل عن 
مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل، إلـــى 
تــجــاهــل بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة لـــأمـــن الــقــومــي 
 في أزمة سد النهضة اإلثيوبي 

ً
ال

ّ
املائي، ممث

 فـــي مــواضــيــع مـــحـــدودة، عــلــى الـــرغـــم من 
ّ

إال
تــصــّدر »األمــــن الــقــومــي« أولـــويـــات املــحــاور. 
ــّد، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــــسـ ــوع الـ ولـــــم يـــتـــطـــرق ملــــوضــ
مصالح  على  مباشر  تهديد  مــن  يمثله  مــّمــا 
البند األخير  فــي   

ّ
إال املــصــري،  القومي  األمــن 

بــشــكــل  تـــحـــدث  عـــنـــدمـــا  األّول،  ــوره  ــحــ مــ ــن  مــ
عـــام وفــضــفــاض عــن »عــــدم املــســاس بحقوق 
مــصــر الــتــاريــخــيــة فــي مــيــاه الــنــيــل«. وينتقد 
ــة ســد  ــ ــ ــة ألزمـ ــ ــويـ ــ إســـمـــاعـــيـــل عـــــدم وضـــــع أولـ
النهضة في برنامج الحكومة، واالكتفاء في 
وغامضة  مقتضبة  بــعــبــارات  بيانها  نهاية 
لجنة  توصيات  تنفيذ  جهود  »مواصلة  عن 
ــار مـــشـــروع سد  الــخــبــراء الــدولــيــن بــشــأن آثــ

النهضة، ووضع املسارات البديلة للتحرك«. 
من جانبه، يقول النائب املستقل عن محافظة 
 مــحــور 

ّ
كــفــر الــشــيــخ، أحـــمـــد الـــطـــنـــطـــاوي، إن

الحكومة حول »ترسيخ البنية الديمقراطية« 
البرنامج  يضع  ولــم  بامتياز.  إنشائيًا  جــاء 
أو منضبطة حـــول خطة  إجـــــراءات واضــحــة 
ــراء  ــ ــ الــــحــــكــــومــــة بــــشــــأنــــهــــا. وتـــــحـــــدث عـــــن إجـ
انــتــخــابــات املــجــالــس املــحــلــيــة مــع بــدايــة عــام 
الــالمــركــزيــة،  تطبيق  نــحــو  والــتــحــول   ،2017
ــــو مــــا تـــقـــولـــه الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة مــنــذ  وهـ
عــقــود مـــن دون تــنــفــيــذه عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وفـــقـــًا لــلــطــنــطــاوي. ويــشــيــر الــبــرملــانــي ذاتــــه، 
إلى أن حديث الحكومة عن تعميق املشاركة 
إجهاض  مــع  يستوي  ال  للشباب  السياسية 

أجــهــزتــهــا األمــنــيــة ألي نــشــاط ســيــاســي لهم، 
والــــزج بــعــدد كبير منهم فــي الــســجــون على 

خلفيات سياسية.
من جهته، يشرح النائب املستقل عن العاصمة 
عدم تضّمن  كيفية  الشريف،  مدحت  القاهرة، 
الرؤية االقتصادية مؤشرات أداء واضحة، أو 
ملتابعة  أو نصف سنوية  ربــع  زمنية  جـــداول 
تنفيذ الوعود التي جــاءت بها. كما غاب عن 
الــحــكــومــة، بــحــســب الـــنـــائـــب، الـــوضـــوح حــول 
العامة،  املــوازنــة  فــي  العجز  لخفض  خططها 
والــديــن الداخلي والــخــارجــي، أو املـــوارد التي 
 عن إغفال 

ً
ستمّول من خاللها برامجها، فضال

استراتيجية الدولة ملكافحة الفساد. 
بدوره، يقول عضو تكتل »25 30« البرملاني، 

ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ مـــــحـــــور   
ّ
إن الــــــحــــــريــــــري،  ــثــــم  ــيــ هــ

االجــتــمــاعــيــة« جـــاء مــن دون هــويــة واضــحــة، 
ــم، والــحــمــايــة  ة الــــدعــ مــشــيــرًا إلــــى رفــــع كـــفـــاء
الــدخــل لصالح  تــوزيــع  وإعــــادة  االجتماعية، 
الــفــئــات واملــنــاطــق األكــثــر احــتــيــاجــًا، مــن دون 
ــيــــات وصــــــول الــــدعــــم ملــســتــحــقــيــه،  تـــحـــديـــد آلــ
خصوصًا مع إعالن رئيس الحكومة قبل أيام 
عن خروج نحو تسعة مالين مواطن من غير 
بعد  التموين،  بطاقات  مــن  الــدعــم  مستحقي 
املقبل.  إبريل/نيسان  شهر  تنقيحها  انتهاء 
 بــرنــامــج الحكومة لم 

ّ
الــحــريــري أن ويــوضــح 

ــواء كــان  ــ ــاه بــعــيــنــه، سـ يــظــهــر انـــحـــيـــازًا التـــجـ
من  البرنامج  وعــّبــر  اشــتــراكــيــًا.  أو  رأسماليًا 
خالل شعارات مستهلكة عن تطوير خدمات 
ــان، وشــبــكــات  ــ ــكـ ــ الـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم، واإلسـ
ــاه، والــــصــــرف الـــصـــحـــي، بــشــكــل يــرضــي  ــيــ املــ
 في 

ً
الـــنـــواب عــلــى اخــتــالف تــوجــهــاتــهــم، أمــــال
الحصول على موافقتهم على برنامجها.

أما النائب املستقل عن محافظة املنيا، عمرو 
ــــالب، فــيــشــيــر إلــــى أن تــنــفــيــذ بـــنـــود مــحــور  غـ
الحقيقي  الــقــيــاس  هــو  القطاعية«  »التنمية 
ألداء الــحــكــومــة، ألنــهــا ســتــســهــم فـــي خفض 
نسب البطالة، ومعدالت التضخم، مستدركًا 
 »بنود التوسع في املناطق 

ّ
حديثه بالقول، إن

خطط  عنها  غابت  الصناعية،  واملجتمعات 
الحكومة قصيرة املدى، مع االكتفاء بتعهدها 
 ،2018  /2017 الــعــام  نــهــايــة  منها  بــاالنــتــهــاء 
املستدامة  التنمية  بخطة  ربطها  عــن   

ً
فضال

لعام 2030.
نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال يرى 
أن محور »اإلصالح اإلداري« لم يأت بجديد، 
الفساد  ملكافحة  الــدولــة  استراتيجية  لــكــون 
أدراج  ــل  داخــ مـــوجـــودة  اإلداري  الــجــهــاز  فـــي 
ــنـــوات من  ــن عــشــر سـ الــحــكــومــة مــنــذ أكـــثـــر مـ
الحكومات  لــدى  اإلرادة  لغياب  تفعيل،  دون 
املــتــعــاقــبــة عـــن مـــواجـــهـــة مـــا ســـّمـــاهـــا »دولــــة 
الفساد داخل املؤسسات الحكومية«. ويؤكد، 
ــقــــاصــــرة عـــلـــى وضـــع  أن رؤيــــــة الـــحـــكـــومـــة الــ
»الــخــدمــة املـــدنـــيـــة«، ال بـــّد أن  قـــانـــون بــديــل لـــ
يراعي العدالة التي كانت غائبة في القانون 
الــســاقــط، وعـــدم تمييز موظفن عــن آخــريــن، 
 عـــن إجـــــــراءات تــتــســم بــالــشــفــافــيــة في 

ً
فــضــال

وشغل  والترقيات  التعيينات  قــواعــد  وضــع 
املناصب القيادية.

األحـــرار،  املصرين  عــن حــزب  النائب  ق 
ّ
ويعل

 تحقيق 
ّ
إن  

ً
قائال البيان،  باشات، على  حاتم 

دور مـــصـــري رائــــــد عـــلـــى الــصــعــيــد الــعــربــي 
الــدولــي  واإلفــريــقــي، وتــعــزيــزه على الصعيد 
ال يـــبـــنـــى مــــن خـــــالل الــــشــــعــــارات والـــكـــلـــمـــات 
الرنانة وحدها، كما جاء في محور البرنامج 
ــل يـــجـــب مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود  ــ الــــحــــكــــومــــي. بـ
الــحــكــومــيــة مـــع دول حــــوض الــنــيــل، فـــي ظل 
خـــطـــورة أزمــــة ســـد الــنــهــضــة، ووضــــع خطط 
وآليات محددة لتأمن احتياجات مصر من 
العربي  الــدور  البترولية من خالل  املنتجات 
املـــشـــتـــرك، وتــحــســن صــــورة أوضـــــاع حــقــوق 

اإلنسان في داخل دول االتحاد األوروبي.

القاهرة ـ العربي الجديد

املــــصــــريــــة  الــــــعــــــالقــــــات  أن  يــــــبــــــدو 
األميركية ال تسير وفق ما يتمناه 
ــــس املــــــصــــــري عــــبــــدالــــفــــتــــاح  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
السيسي، إذ أن مصادر دبلوماسية مصرية 
 »هناك 

ّ
أن الــجــديــد« عــن  »الــعــربــي  لـــ تحّدثت 

ـــن بــســبــب إعــــادة 
َ
تـــوتـــرًا شـــديـــدًا بـــن الـــطـــرف

للمنظمات  األجــنــبــي  الــتــمــويــل  قضية  فــتــح 
املدني، ال سيما  الحقوقية ومراكز املجتمع 
ت 

ّ
 مــعــظــم املــنــظــمــات مــحــل الــتــحــقــيــق تلق

ّ
أن

األمـــــوال الــخــاصــة بــهــا مــن جــهــات أميركية 
ثــورة  قبل  املــصــريــة  الحكومة  بعلم  رسمية 

يناير/كانون الثاني 2011 وبعدها«.
يــوم  املـــصـــريـــة،  الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
األحـــد، عــن تلقي وزيـــر الخارجية املــصــري، 
ســامــح شــكــري اتـــصـــااًل هــاتــفــيــًا مـــن نظيره 
األمـــيـــركـــي جــــون كـــيـــري، الــــذي انــتــقــد مصر 
املــاضــي، واعتبر  األســبــوع  بلهجة حــازمــة، 
لعمل  مناسبًا  مــنــاخــًا  ال تضمن  »مــصــر   

ّ
أن

املجتمع املدني ومنظمات حقوق اإلنسان«. 
ــرارات  قـ إزاء  العميق  قلقه  عــن  كــيــري  وعــّبــر 
مــنــع الــســفــر واملـــطـــالـــبـــات الــقــضــائــيــة بمنع 

بعض النشطاء من التصرف في أموالهم.
وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ الــــرســــمــــي  املــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
الخارجية املصرية، أحمد أبو زيد، في بيان 
لــه، إن االتــصــال »تــنــاول العديد مــن امللفات 
ــم الــعــمــلــيــة  اإلقــلــيــمــيــة، خــصــوصــًا ســبــل دعــ
الــســيــاســيــة فــي ســوريــة، واســتــكــمــال اإلطـــار 
ــم لــحــكــومــة  ــداعــ ــقـــانـــونـــي الــ الـــدســـتـــوري والـ
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، وتـــوفـــيـــر الــدعــم 
ــا تـــضـــمـــن االتـــــصـــــال بــن  ــمـ ــا. كـ ــهــ الـــــدولـــــي لــ
الــخــارجــيــة،  وزارة  وكــيــري، بحسب  شــكــري 
تنسيق جهود مكافحة اإلرهاب في املنطقة، 
ــار الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــن  ومـــتـــابـــعـــة مـــسـ

توتّر أميركي  
مصري

»التمويل األجنبي« و»العقرب« 
وقتل ريجيني

scoop

كيري اتصل بشكري 
للتعبير عن القلق إزاء 

الوضع الحقوقي 
في مصر

45
سياسة

برنامج الحكومة: تجاهل »النهضة« ومشاريع وهميّة

القانوني تجاهها برمته«، بحسب  موقفها 
هذه املصادر.

 
ّ
أن املصرية  الدبلوماسية  املــصــادر  وتضيف 

كيري تساءل أيضًا، خالل االتصال، عن سبب 
عــن مخاوف  مــن جــديــد، معبرًا  القضية  فتح 
واشــنــطــن مــن أن تــكــون هـــذه الــخــطــوة بــدايــة 
حملة لترهيب أو إبعاد النشطاء الحقوقين 
 »هــــذه اإلجـــــراءات 

ّ
مــن مــصــر. ورد شــكــري أن

تتم بواسطة القضاء، وبمعزل عن أي تدخل 
مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة. مــصــر دولــــة تتسم 
بــاالســتــقــالل املــؤســســي، والــــــوزارة املختصة 
بــتــنــظــيــم عــمــل املــجــتــمــع املـــدنـــي )الــتــضــامــن 
ــنـــح  ــلــــى جـــمـــيـــع املـ ــــق عــ ــوافــ ــ ــــي( تــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
املنظمات  تصل  التي  األجنبية  والتمويالت 
املصرية عن طريقها، وتلك التي يتم إبالغها 

بها، وفقًا للمصادر املصرية ذاتها.
»فاترًا«،  كــان  بأنه  االتصال  املصادر  وتصف 
كــــيــــري ضــد  تــــصــــريــــحــــات   

ّ
أن إلـــــــى  مــــشــــيــــرة 

السياسة املصرية في هذا امللف فتحت الباب 
أمام انتقادات دول أخرى ملصر، ومنها أملانيا، 
وبريطانيا، وهولندا. باإلضافة إلى اجتماع 
عقده األمن العام لأمم املتحدة بان كي مون، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، مـــع مــديــر مــركــز الــقــاهــرة 
لحقوق اإلنسان، بهي الدين حسن، وهو أحد 
املتهمن في قضية التمويل األجنبي. وتؤكد 

املـــصـــادر أن االجــتــمــاع الـــذي عــقــده السيسي 
مـــع املـــســـؤولـــن عـــن أزمـــــة الـــتـــمـــويـــل، االثــنــن 
املــاضــي، كــان يهدف إلــى أن تــبــادر مصر إلى 
اتخاذ خطوة هجومية على الدوائر األجنبية 
»املترّبصة بها«، أو التي يمكن وصفها على 
»غــيــر املـــرتـــاحـــة ألســـلـــوب الــحــكــم في  األقــــل بـــ
 أن وزارة الخارجية متباطئة حتى 

ّ
مصر«. إال

اآلن في تنفيذ توجيهات السيسي.
وفي حوار صحافي لجريدة »اليوم السابع« 
ــتــــحــــدث شـــبـــه الـــرســـمـــي  ــي أصـــبـــحـــت املــ ــتــ الــ
بــلــســان الــنــظــام، أعــــاد شــكــري الــتــوتــر الـــذي 
يــصــيــب الــعــالقــات املــصــريــة األمــيــركــيــة إلــى 
ضــغــوط مــجــمــوعــة الــعــمــل الــخــاصــة بمصر 
مت خطابًا للرئيس 

ّ
في واشنطن، والتي سل

بـــاراك أوبــامــا تطالبه بمزيد من  األمــيــركــي، 
التمويل.  قضية  بسبب  مصر  على  الضغط 
ــقـــدم  ــة »تـ ــمـــوعـ  هــــــذه املـــجـ

ّ
ــكــــري إن وقـــــــال شــ

المصري  الــري  وزيــر  عقده  الــذي  االجتماع  ضد  سياسي  غضب  ســاد 
محمد عبد العاطي مع عدد من مسؤولي الوزارة، أمس اإلثنين، إثر 
اإلثيوبي هيلي ماريام ديسالين،  الوزراء  رئيس  بها  أدلى  التي  التصريحات 
من أّن »سد النهضة وصل إلى مراحل من الصعب إيقاف العمل فيه«. 
وأّكد عبد العاطي أن هناك اجتماعات ستعقد خالل األيام المقبلة بين 
أجل  من  اإلثيوبي  الجانب  لدى  للتدخل  األفارقة  المسؤولين  من  عدد 

حلحلة تلك األزمة.

وافق رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، على ضّم أعضاء جدد 
إلى اللجنة المكلفة بمناقشة بيان الحكومة، الذي ألقاه رئيسها شريف 
النواب  من  عدد  تقدم  أن  بعد  األحــد،  يوم  النواب،  أمــام  إسماعيل 
غياب  بسبب  عضوًا،   50 ضّمت  التي  اللجنة  على  اعتراضية  بمذكرة 
معايير اختيارهم، وسيطرة أعضاء ائتالف »دعم مصر« على تشكيلها. 
إجمالي  ليصل  اللجنة،  في  المشاركة  بطلبات  عضوا   20 تقّدم  وقد 
أعضائها إلى 70 عضوا حتى اآلن، على أن تبدأ اللجنة أول اجتماعاتها، 

اليوم الثالثاء.

توسيع لجنة دراسة البيان

تصعيد إثيوبي

بدر الراشد

حالة الحنق العربية ضد 
الرئيس األميركي باراك أوباما 

من جهة، والخوف من أن 
يضع أحد مرشحي الحزب 

الجمهوري، رجل األعمال 
األميركي، دونالد ترامب، قدمه 

في البيت األبيض، من جهة 
أخرى، وهذا الهوس برجل البيت 

األبيض املقبل، وانعكاسات 
استراتيجياته على املنطقة، 

كلها مؤشرات على مدى اليأس 
والهشاشة التي يعاني منها 

البشر في العالم العربي، أو هذه 
املنطقة »املنكوبة« من العالم. 

االنتقادات الكبرى التي توجه 
إلى أوباما، تتعلق بأشياء يريد 

العرب، أو بعضهم، أن يقوم 
الرئيس األميركي بها نيابة 

عنهم. فعلى واشنطن مواجهة 
إيران، والدخول في حرب ضد 

أذرعها املليشياوية في املنطقة. 
كما عليها أن تحارب اإلرهاب، 

وأن تتوجه القوات األميركية 
لقتال تنظيم »داعش« في العراق 
وسورية. كما عليها أن تحارب 

نظام األسد، وأن تسقط هذا 
النظام الدموي املستبد. تلك 

املحاور، أي إيران وداعش ونظام 
األسد، هي أهم القضايا التي 

تؤرق أغلب العرب، وحكوماتهم، 
وهي القضايا التي ُينظر 

على نطاق واسع، إلى وجود 
»خذالن« أميركي ما، للعرب، 
فيها. التعويل على الواليات 
املتحدة األميركية، في حل 

مشاكل املنطقة، خطيئة شائعة. 
وبعيدًا عن رفض أميركا كقوة 

إمبريالية أو داعمة للكيان 
الصهيوني، إذا تجاهلنا كل هذا، 

فما زالت أبرز مشاكل املنطقة 
تتعلق بضعف الدول العربية 

الناتج عن ضعف مجتمعاتها، 
مما سمح للواليات املتحدة 

بلعب دور محوري، أدى إلى 
هذا الخراب. وهنا ال نقول إن 

أميركا فعلت كل شيء، فالدول 
العربية لم تكن عاملًا مثاليًا 
قبل دخول أميركا كالعب 

رئيسي بعد حرب 1967. لكن 
ضعف دول املنطقة، وترددها، 

وعدم مبادرتها السياسية 
والعسكرية، جعلت الجميع 

ينتظر ما تفعله واشنطن، رغم 
أنها احتلت العراق، ودمرت 

الدولة فيه، كما أنها وضعت 
»فيتو« مبكرا على دعم الثورة 
السورية، األمران اللذان ساهما 

معا في وضع »كل الحطب« 
 من 

ً
تحت نار اإلرهاب. وبدال

محاولة ترميم ما تبقى من 
املجتمع العربي والدولة العربية، 

ملعالجة كوارث الحاضر، ما 
زال العرب بسوادهم األعظم، 
حتى على املستوى الرسمي، 
في انتظار انتخابات نوفمبر/

تشرين الثاني األميركية، لتحدد 
من هو »املسيح« املنتخب، الذي 

سيخلصنا من عذاباتنا، أو 
يرمي علينا املزيد منها.

للحديث 
تتمة

في انتظار 
»المخلّص 
األميركي«

تحليل تقرير

خطاباتها منذ العام 2008. وكل خطاباتها 
في  ســواء  األميركية،  اإلدارة  وتحفز  تؤجج 
عــهــد الــرئــيــس املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، أو 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة، أو حتى 
ــوان املــســلــمــن، والـــيـــوم.  ــ فـــي عــهــد حــكــم اإلخــ
هــذه خطابات بصيغة واحــدة تدعو اإلدارة 
إلى مزيد من الضغط على مصر  األميركية 
لتتحول البالد إلى ما يرضي هذه املجموعة.

ــيـــة، تــبــدو  ــلـــومـــاسـ ــادر الـــدبـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
تــصــريــحــات شــكــري هــروبــًا مــن واقــــع تفاقم 
الــقــلــق األمــيــركــي واألوروبــــــي إزاء األوضــــاع 
الــحــقــوقــيــة فـــي مـــصـــر، عــلــى خــلــفــيــة تــزامــن 
ــالــــي جــولــيــو  ــطــ حـــــــادث مـــقـــتـــل الــــطــــالــــب اإليــ
له.  املصرية  التبريرات  وتــضــارب  ريجيني، 
ُيـــضـــاف إلـــى ذلــــك، كــشــف الــصــحــافــة إلعـــادة 
العام  العلم  اتساع  التمويل، مع  فتح قضية 
العقرب، نتيجة حملة  بالتوتر داخــل سجن 
اإلضــراب عن الطعام بن نزالئه. وترى هذه 
ــبــع فــي هـــذا الــهــروب 

ّ
 شــكــري يــت

ّ
املـــصـــادر أن

غير املنطقي من األحداث سياسة السيسي، 
الذي اعتبر في خطاب رسمي أن حادث قتل 
ريجيني بعد تعذيبه مؤامرة ضد استقرار 

مصر.
وتــعــتــبــر املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة ذاتـــهـــا أن 
فــصــل الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فـــي مــصــر بـــن هــذه 
ــــن األحـــــــداث  ــيــــرهــــا مـ الــــوقــــائــــع الـــــثـــــالث، وغــ
ــرًا ســلــبــيــًا، مــثــل الــتــوســع في  ــ الـــتـــي تـــتـــرك أثـ
وتفاقم  أوامــر قضائية،  دون  االعتقاالت من 
ــقـــســـري »يـــنـــظـــر إلــيــهــا  ــرة االخـــتـــفـــاء الـ ــاهــ ظــ
الغرب كسلسلة واحدة من الوقائع املرتبطة، 
والــــتــــي تــعــكــس تــــرديــــًا حــقــوقــيــًا فــــي مــصــر، 
وتــوجــهــًا لــتــكــريــس حــكــم غــيــر ديــمــقــراطــي«. 
التي  املهمة  على »صعوبة  املصادر  وتشدد 
تواجه الوزارة في تحسن صورة مصر، مع 
إصــرار السيسي على التعامل مع كل واقعة 
يثير  أسئلة ريجيني،  فــردًا على  على حــدة. 
مقتل مواطن مصري  الحديث عن  السيسي 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وردًا عـــلـــى أســـئـــلـــة الــتــمــويــل 
الـــقـــضـــاء، وردًا على  يــتــحــدث عـــن اســتــقــالل 
يــتــحــدث عن  الحقوقية األخــــرى  االنــتــقــادات 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الحقوق  مــراعــاة 
للمصرين ال السياسية فقط«، واصفة هذه 

السياسة بأنها »سطحية للغاية«.
وعن تبعات توتر العالقة املصرية األميركية، 
ومـــا إذا كــانــت ســتــؤثــر سلبًا عــلــى الــعــالقــات 
تقول  املعونة،  برنامج  وتنفيذ  االقتصادية 
املـــصـــادر: »هـــذا املــلــف مــن الــصــعــب أن يتأثر 
بهذه السرعة، لكن التوتر قد يعيد األوضاع 
إلى ما كانت عليه من بــرود في عاَمي 2013 
و2014، بعد اإلطاحة بحكم جماعة اإلخوان 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســة  ــ املــســلــمــن، وقـــبـــل إجــ

الجمهورية«، وفقًا للمصادر.

ــد وزيـــر  ــ ــ ــات املــتــحــدة ومـــصـــر، إذ »أّك الــــواليــ
الخارجية األميركي التزام الواليات املتحدة 
بــدعــم االســـتـــقـــرار والــنــمــو االقـــتـــصـــادي في 

مصر، وفقًا للوزارة.
وخال البيان الرسمي من ذكر قضية حقوق 
اإلنــســان، مخالفًا بــذلــك مــا تــؤكــده املــصــادر 
االتصال  »هــدف   

ّ
أن املصرية،  الدبلوماسية 

الشديد  القلق  عــن  التعبير  كــان  األســاســي، 
من الحالة التي وصل إليها امللف الحقوقي 
في مصر، والتساؤالت األميركية عن سبب 
ودوافـــــع الـــقـــرار املـــصـــري بــحــظــر الــنــشــر عن 
ما  إلــى  باإلضافة  املنظمات.  تمويل  قضية 
إذا كانت القاهرة تخطط ملزيد من اإلجراءات 
القمعية ضد هذه املنظمات، أم أنها تراجع 

أُصيب ثالثة مجندين مصريين، مساء 
تابعة  مدرعة  استهداف  في  األحد، 
مقر  من  بالقرب  المصرية،  للشرطة 
العريش،  الشبابية، في مدينة  المدينة 
بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر. 
نارية  أعيرة  إطالق  االنفجار،  وأعقب 
كانت  إذا  ما  معرفة  دون  بكثافة، 
بفعل اشتباكات بين مسلحين وقوات 
تحذيرية  طلقات  أنها  أم  الشرطة، 
السياق،  وفــي  االســتــهــداف.  عقب 
قذيفة  سقوط  عقب  طفل،  أصيب 
المنازل  أحد  على  الجيش  مصدرها 

في جنوب مدينة رفح.

تفجير سيناء

تفشل خطط 
النظام 

المصري في 
تهدئة الشارع 
)محمد الراعي/
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تظاهرة لمناهضي النظام في القاهرة )محمد الراعي/األناضول(

الخرطوم ـ العربي الجديد

قراراتها  تنفيذ  السودانية  السلطات  بــدأت 
الجنوبين  بمعاملة  أخــيــرًا  اتخذتها  التي 
كأجانب داخل السودان، وهو قرار مفاجئ 
ألغى قرارًا سابقًا اتخذه الرئيس السوداني 
عمر البشير إبان اندالع الحرب األهلية في 

دولة جنوب السودان عام 2013، بمعاملة 
الجنوبين الفارين إلى السودان كمواطنن 
ســـودانـــيـــن. واصــطــدمــت وقــتــهــا مــحــاوالت 
مــنــظــمــات أمــمــيــة بــتــحــويــلــهــم إلــــى الجــئــن 
إلــيــهــم،  املــســاعــدات  تــقــديــم  عملية  لتسهيل 

بالرفض السوداني.
الــتــعــامــل مع  الــجــديــدة بتغيير  الـــتـــطـــورات 
بن  الــحــدود  بــإغــالق  والتهديد  الجنوبين 
الـــبـــلـــديـــن، جــــــاءت بـــعـــد تـــجـــديـــد الـــخـــرطـــوم 
املعارضة  ــواء  وإيــ بــدعــم  لجوبا  اتهاماتها 
ــحــة فــي أراضــيــهــا، ال ســيــمــا »الــحــركــة 

ّ
املــســل

كــانــت جــزءًا  الــتــي  الــشــمــال«  الشعبية-قطاع 
أساسيًا من »الحركة الشعبية« الحاكمة في 
الجنوب، إضافة إلى حلفائها من الحركات 

املسلحة الدارفوية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  وتـــقـــول مـــصـــادر لــــ
الحكومة السودانية فوجئت خالل الهجمات 
ــتــهــا أخــيــرًا عــلــى مــنــاطــق سيطرة 

ّ
الــتــي شــن

»الحركة الشعبية« في جبال النوبة والنيل 
للهجوم  التي تصّدت  الحركة  األزرق، بقوة 
القوة  أن  الخرطوم  ت 

ّ
السوداني، بعدما ظن

إيقاف  ظل  في  تراجعت  للحركة  العسكرية 
دعــــم الـــجـــنـــوب عــنــهــا وانـــشـــغـــالـــه بــالــحــرب 
الحكومة  أن  إلى  املصادر  ولفتت  الداخلية. 
السودانية كانت تنوي القضاء على الحركة 
والتدريب  باألسلحة  فوجئت  لكنها  تمامًا 
العالي للحركة، ما رأت فيه استمرارًا لدعم 
الفعل  لـــردة  ودفعها  لــهــا،  الجنوب  حكومة 
ــســــودان، للضغط  تــجــاه الــجــنــوبــيــن فـــي الــ
التي تعاني من مجاعة ضربت  على جوبا 
ــزاء واســعــة مــن الــبــالد ودفــعــت نــحــو 27  أجــ
ألــف شخص للجوء إلــى الــســودان فــرارًا من 

الجوع، وفق إحصائيات أممية.
ــام جـــوبـــا  ــمــ كـــمـــا يــــــرى مــــراقــــبــــون أن انــــضــ
في  ــل سببًا 

ّ
مــث أفــريــقــيــا«،  شـــرق  »مجتمع  لـ

الــتــغــيــيــر املـــفـــاجـــئ لــحــكــومــة الـــخـــرطـــوم، ال 
الخرطوم  أثــارت حفيظة  الخطوة  أن  سيما 
وشكوكها، باعتبار أن جوبا بتلك الخطوة 
 
ً
فضال للخرطوم،  املضاد  املعسكر  اخــتــارت 

ل بوابة 
ّ
عن أن هذه املنظمة في حد ذاتها تمث

على  ستحوز  وبالتالي  لجوبا  اقتصادية 
الخرطوم  بــه  أن تقوم  الــذي يفترض  الـــدور 

عبر فتح ممراتها للجنوب.
وأكد سفير جنوب السودان لدى الخرطوم 
بــدأت  الــســودانــيــة  السلطات  أن  مــيــان دوت، 
فــعــلــيــًا بــتــطــبــيــق قــــرار مــعــامــلــة الــجــنــوبــيــن 
كأجانب من دون إبالغ الحكومة الجنوبية 
به في  بشكل رسمي بذلك كما هو معمول 
العرف الدبلوماسي، الفتًا إلى أن الخرطوم 
بـــــدأت بـــإيـــقـــاف الــجــنــوبــيــن الـــقـــادمـــن إلــى 

اتـــهـــم  الـــخـــرطـــوم لــلــتــأكــد مـــن ســـالمـــة إجـــراء
وإرجــاع بعضهم من حيث أتــوا. وأعلن أنه 
طــلــب مــقــابــلــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
ــيـــم غـــنـــدور ملــنــاقــشــة املـــلـــف ومــعــرفــة  إبـــراهـ
مصير القرار الحكومي السابق بمنح اآلالف 
من الجنوبين بطاقات هوية تعطيهم حق 
العمل والحصول على الخدمات األساسية 
ــال إنـــه الــتــقــى باملفوضية  فــي الـــســـودان. وقـ
فــي األمــم املتحدة  لــشــؤون الالجئن  العليا 
لبحث موضوع بطاقات الهوية التي ُمنحت 
بالفعل لعدد من الجنوبين في الخرطوم، 
مشيرًا إلى أن مسؤولي املنظمة أبلغوه أنهم 
سيلتقون بوزير الدولة في وزارة الداخلية 
الــســودانــيــة ملــنــاقــشــة تــلــك الــقــضــيــة فـــي ظل 

القرارات الحكومية الجديدة.
ودافــعــت لجنة األمـــن والــدفــاع فــي البرملان 
ــرار الـــحـــكـــومـــة بــمــعــامــلــة  ــ الــــســــودانــــي عــــن قــ
قــرارًا يحفظ  باعتباره  الجنوبين كأجانب 
للبالد سيادتها. ووّجه رئيس اللجنة أحمد 
إمــــام الــتــهــامــي، انـــتـــقـــادات الذعــــة لحكومة 
ــا تـــفـــتـــقـــر لـــــــإرادة  ــهــ الــــجــــنــــوب، مـــعـــتـــبـــرًا أنــ
مع  على عالقات جيدة  للحفاظ  السياسية 
ــال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة:  ــ الـــخـــرطـــوم. وقـ
»قابلوا حسن النية لدينا بسوء نية ظاهر 
ــــواء  لــلــعــلــن عــبــر الــتــعــديــات الـــحـــدوديـــة وإيـ
الحركات املسلحة ودعمها ماديًا ومعنويًا«.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــــــر اإلعـــــــالم الــجــنــوبــي 
مايكل مكواي، أن من حق الخرطوم اتخاذ 
»العربي  لـ القرار، الفتًا في حديث  مثل ذلك 
الــجــديــد« إلـــى أن »الــرئــيــس الــبــشــيــر نفسه 
كمواطنن  الجنوبين  معاملة  قـــرار  اتــخــذ 
سودانين ثم عاد وقرر معاملتهم كأجانب، 

ذلــك على  عــن  أن نسأله  ونحن ال نستطيع 
الــرغــم مــن أنــنــا كــنــا نــتــوقــع أن نجلس معًا 
الــعــالــقــة وأن يــرجــئ ذلــك  الــقــضــايــا  ملناقشة 
ــرار ملـــا بــعــد الـــنـــقـــاش«. وأشــــــار إلــــى أن  ــقــ الــ
الــرئــاســة الــجــنــوبــيــة ســتــرســل مــبــعــوثــًا إلــى 
التهم  نافيًا  املــلــف،  هــذا  ملناقشة  الــخــرطــوم 
الـــســـودانـــيـــة لـــجـــوبـــا بـــدعـــم قـــــوى مــســلــحــة 
تعمل ضــد الــخــرطــوم، مــؤكــدًا الــتــزام جوبا 
بقرار الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت 
األخير بتحريك القوات الجنوبية بعيدًا عن 
»العملية تتطلب  أن هــذه  الــحــدود، مضيفًا 
ــطــبــق على 

ُ
تــرتــيــبــات وهــــي جـــاريـــة اآلن وت

األرض«.
وقبل أقل من شهرين كانت جنوب السودان 
والــــســــودان تـــقـــّدمـــان تــــنــــازالت لــبــعــضــهــمــا، 
ــا رغــبــتــهــا فــــي الــتــطــبــيــع  ــوبـ عـــبـــر إعــــــالن جـ
الــكــامــل مــع الــخــرطــوم وســحــب جيشها من 
ــحـــدود واملـــنـــاطـــق املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، فيما  الـ
أعلنت الخرطوم فتح الحدود وعودة حركة 
لت لنحو خمسة 

ّ
التجارة املتبادلة التي تعط

أعــــوام. لــكــن ســرعــان مــا عـــادت الــعــالقــة إلــى 
املربع األول وبدأ الطرفان بالتصعيد، عبر 
الجنوبين  معاملة  قـــرار  الــخــرطــوم  إعـــالن 

كــأجــانــب، وتــجــديــد جــوبــا اتــهــام الــخــرطــوم 
بقصف مواقع داخــل أراضيها، ما اعتبرته 
ــــت مــعــه املــجــتــمــع  انــتــهــاكــًا لــســيــادتــهــا ودعـ

ل.
ّ

الدولي للتدخ
وأكــــــد املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش 
الــجــنــوبــي لـــول رواي كـــوانـــغ قــصــف ســالح 
الجو السوداني الخميس املاضي لدفاعات 
الــجــيــش الــجــنــوبــي فــي واليــــة أعــالــي النيل 
ــقـــاءه 12 قــنــبــلــة، األمــــر الــذي  الــحــدوديــة وإلـ
 
ً
أدى إلـــى تــدمــيــر عـــدد مـــن األســلــحــة فــضــال

عـــن مــالجــئ لــلــجــيــش الــجــنــوبــي فـــي الــجــزء 
معتبرًا  الــنــيــل،  أعــالــي  منطقة  مــن  الشمالي 
أن املــــواقــــع الـــدفـــاعـــيـــة لــلــجــيــش الــجــنــوبــي 
السوداني، مؤكدًا  للجيش  أهدافًا  أصبحت 
اســتــفــزازًا وانتهاكًا  ل 

ّ
الــخــطــوة تمث أن هــذه 

للمجال الجوي لدولة جنوب السودان. من 
عبر  الــســودانــيــة  الحكومة  ســّربــت  جهتها، 
صحف ووسائل إعالمية قريبة منها أخيرًا، 
تقارير استخباراتية أكدت استئناف جوبا 
»الحركة الشعبية - قطاع الشمال«،  دعمها لـ
 عـــن الـــحـــركـــات الــــدارفــــوريــــة، إضــافــة 

ً
فـــضـــال

إلــى اجتماع قــادة تلك الحركات مع أطــراف 
جنوبية.

ويعتقد محللون أن التصعيد بن الدولتن، 
مــن شأنه أن يــؤزم املــوقــف ويفاقم األزمــات 
السياسية  سيما  ال  البلدين،  فــي  الداخلية 
واالقــتــصــاديــة، على الــرغــم مــن أنها لــم تكن 
الــعــالقــات  الــتــي تتحسن فيها  املـــرة األولــــى 
بـــن الــبــلــديــن لــتــعــود وتــنــتــكــس مـــن جــديــد. 
ويــعــتــبــر هــــؤالء أن هــــذا الــتــصــعــيــد يعكس 
الدولتن، ما سيترتب  الثقة بن  حالة عدم 

عليه خسائر اقتصادية وسياسية لهما.

التصعيد بين الدولَتين 
سيفاقم األزمات الداخلية 

اقتصاديًا وسياسيًا

الجنوبيون كأجانب في السودان: قرار سياسي عسكري

آالف الجنوبيين لجأوا إلى السودان هربًا من الحرب األهلية )ألبرت غونزالز فران/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الخارجية الفلسطينية:
إعدام الشريف جريمة 

حرب

الفلسطيني  الــخــارجــيــة  وزيــــر  أكـــد 
ريـــــاض املـــالـــكـــي )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــدام الــشــاب  ــ االثـــنـــن، أن »عــمــلــيــة إعـ
عــبــد الــفــتــاح الـــشـــريـــف، عــلــى أيـــدي 
ـــعـــتـــبـــر جــريــمــة 

ُ
قــــــوات االحـــــتـــــالل، ت

د روايــة رئيس حكومة 
ّ
حــرب، وتفن

حــول  نتنياهو  بنيامن  االحــتــالل 
أخــالقــيــات الــجــيــش اإلســرائــيــلــي«. 
في تصريح إلذاعة  املالكي  واعتبر 
ــــالل  ــتــ ــ االحــ ــــش  ــيــ ــ »جــ أن  مــــحــــلــــيــــة، 
ــيــــات،  اإلســــرائــــيــــلــــي عــــديــــم األخــــالقــ
ــة نــتــنــيــاهــو أثـــبـــتـــت أنــهــا  ــكـــومـ وحـ

حكومة فاشية نازية إرهابية«.
)العربي الجديد(

ديان المرفوض برازيليًا 
قنصًال إلسرائيل في 

نيويورك
خـــــــــضـــــــــع رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
اإلســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
أمــــــــس االثـــــــنـــــــن، بــــعــــد أشـــــهـــــر مــن 
على  الضغط  ومــحــاوالت  املماطلة 
رئيس  لقبول  البرازيلية  الحكومة 
داني  السابق  املستوطنات  مجلس 
ديان، سفيرًا لتل أبيب في البرازيل، 
 عامًا في 

ً
وأعلن عن تعيينه قنصال

إعالن  ويأتي  األميركية.  نيويورك 
نتنياهو إقرارًا باملوقف البرازيلي، 

الرافض لقبول ديان سفيرًا. 
)العربي الجديد( 

تعاون أميركي ـ إسرائيلي
في ملف السايبر

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
ــيــــة، أمــــــس االثـــــنـــــن، أن  ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
»رئــــــيــــــس وكــــــالــــــة األمـــــــــن الـــقـــومـــي 
روجــرز  مايكل  الجنرال  األميركية، 
ــورة(، قـــام األســـبـــوع املــاضــي  )الــــصــ
ــيــــل، الــتــقــى  ــة إلســــرائــ ــريـ بــــزيــــارة سـ
الـــــوحـــــدة 8200  بـــرئـــيـــس  خـــاللـــهـــا 
املـــســـؤولـــة عـــن حــــرب الــســايــبــر في 
ــلــــي«. وأشــــــارت  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش اإلســ
تــنــاول  »الــبــحــث  ان  إلـــى  الصحيفة 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بن 
الــجــانــبــن اإلســرائــيــلــي واألمــيــركــي 
ــع  ــ ــمـ ــ فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــســــــيــــــابــــــر وجـ
التصدي  املعلومات، خصوصًا في 
ــن قـــبـــل إيـــــران  لــهــجــمــات ســـايـــبـــر مــ

وحزب الله«.
)العربي الجديد(

االحتالل يدعو لمغادرة 
تركيا 

أوصــــــــــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــات االحـــــــــتـــــــــالل 
اإلسرائيلي رعاياها، أمس االثنن، 
ــا »فـــــــــورًا« بــســبــب  ــيـ ــادرة تـــركـ ــغــ ــمــ بــ
مخاطر وقــوع هجمات مــرة أخــرى. 
3 اسرائيلين في  وذلــك بعد مقتل 
تفجير انتحاري في 19 مارس/آذار 
بيان  وذكــر  اسطنبول.  فــي  الحالي 
صــــادر عــن الــحــكــومــة االســرائــيــلــيــة 
أنــه »تــقــرر رفــع درجـــة التحذير من 
السفر إلى تركيا من تهديد ملموس 
عــــادي، إلـــى تــهــديــد مــلــمــوس كبير، 
ونكرر توصيتنا للجمهور بتجنب 
ــفــــر هـــــنـــــاك، ولـــإســـرائـــيـــلـــيـــن  الــــســ
بمغادرتها  تركيا،  فــي  املــوجــوديــن 

في أقرب وقت ممكن«.
)فرانس برس(

 
تفاؤل باقتراع كبير
في انتخابات األردن

ــّبــــر وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة  عــ
والبرملانية األردني خالد الكاللدة، 
أمــــس االثـــنـــن، عـــن تــفــاؤلــه بنسب 
النيابية  االنتخابات  فــي  املشاركة 
 عدم وجود مؤشرات 

ّ
املقبلة، في ظل

وتوقع  االنتخابات«.  مقاطعة  على 
علن 

ُ
الكاللدة في مؤتمر صحافي، أ

الحكومة مسودة  ــرار  إقـ خــاللــه عــن 
نـــظـــام الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة لسنة 
2016، أن »تفوق نسبة االقتراع في 
نسبة  املقبلة  النيابية  االنتخابات 
االقتراع في االنتخابات التي جرت 
فــي   65.5 وبـــلـــغـــت   2013 عـــــام  ــي  فــ
املائة، ألنــه ال توجد مؤشرات على 

املقاطعة«.
)العربي الجديد(



عادل األحمدي

نجح اختبار التهدئة إثر التفاهمات املباشرة 
الثالث  لألسبوع  والحوثيني  السعودية  بــني 
ــد،  ــر الــــذي تــعــزز يـــوم األحـ عــلــى الــتــوالــي، األمــ
باإلعالن عن عملية تبادل أسرى جديدة، فيما 
تتجه الحرب شيئًا فشيئًا جنوبًا باستهداف 
مسلحي تنظيم »القاعدة«، الذي يسيطر على 

مدن عدة في جنوب البالد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــفــجــر الـــقـــتـــال فـــي منطقة 
حدودية بني قوات موالية للحكومة الشرعية، 
وبـــني الــحــوثــيــني واملـــوالـــني لــلــرئــيــس املخلوع 
ــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة،  عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح فــ
الحوثيون  أعلن  الغرب،  املحاذية لصعدة من 
والتحالف عن صفقة جــديــدة، شملت تسليم 
م الحوثيني 109 

ّ
تسعة أسرى سعوديني وتسل

الجماعة وحلفائها األســرى لدى  من مقاتلي 
الــســعــوديــة، وذلـــك عــبــر الــوســاطــات املــبــاشــرة 
ــتــــي تــــجــــري فــــي املــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة بــني  الــ

الحوثيني واململكة.
وتأكيدًا على التوجه نحو التهدئة وتعميمها، 
بـ »استمرار حالة  التحالف أمس  رّحبت دول 
ــادة  ــ ــار تــطــبــيــقــهــا لــخــطــة )إعـ ــ الــتــهــدئــة فـــي إطـ
األمل(«، وأعربت عن أملها في بدء التهدئة في 
مناطق الــصــراع داخــل اليمن. وهــو أول بيان 
أعلنه  مــا  على  يعلق  التحالف  لــقــوات  رسمي 
ــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولــد  املــبــعــوث األمـــمـــي إلـ
الشيخ أحمد، عن وقف إلطالق النار بمختلف 
جبهات القتال في البالد يبدأ في 10 أبريل/

نيسان املقبل. وجاء بيان التحالف على الرغم 
مــن مــواجــهــات »مــيــدي« الــحــدوديــة، وســقــوط 
قـــذائـــف عــلــى الــســعــوديــة أصــيــب عــلــى إثــرهــا 

ثمانية أشخاص. 
ــرة املــاضــيــة  ــتـ ــفـ ــيـــون خـــــالل الـ ــر الـــحـــوثـ ــهــ وأظــ
مع  التهدئة  نجاح  على  استثنائيًا«  »حرصًا 
على  مكثفة  ضــربــات  تلقيهم  بعد  السعودية 
ــام، وحــتــى الــيــوم لــم تسجل خــروقــات  مـــدى عـ

ــــني صــــعــــدة )مــعــقــل  ــــدود بـ ــحــ ــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــ
ــا مــــن الـــجـــانـــب  ــهـ ــا يـــتـــصـــل بـ ــ الـــحـــوثـــيـــني( ومــ
تّم تشكيل لجان  العكس،  بل على  السعودي، 
مشتركة من الجانبني لنزع األلغام التي زرعها 
الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم فــي مناطق حــدوديــة. 
كما سّيرت السعودية قوافل مساعدات إغاثية 
محافظة  فــي  رعايتها  تحت  يعمل  ملستشفى 
صعدة، وكلها مؤشرات تقّوي احتمال صمود 

التهدئة في الحدود.
ــلــــن نــــائــــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي،  مــــن جـــهـــتـــه، أعــ
اإلثنني،  أمــس  بــحــاح،  خالد  الحكومة،  رئيس 
تثني مؤسسات  لــن  اإلرهــابــيــة  »العمليات  أن 
الدولة عن مواصلة عملها واملضي قدمًا نحو 
بناء الوطن«. وجاء ذلك خالل تفقده مجموعة 
بعدن،  العسكرية  واملرافق  األمنية  النقاط  من 
تعّرضت أخيرًا العتداءات عدة، راح ضحيتها 
عــــــــدد مــــــن عــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش واملـــــواطـــــنـــــني، 
املــواقــع. ووفقًا  مــن  عــدد  فــي تدمير  وتسببت 
للوكالة الرسمية لألنباء »سبأ«، أشاد بحاح 
»الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــتــحــالــف الــعــربــي  بـــ
بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة، الـــداعـــمـــة لــتــعــزيــز األمـــن 

واالستقرار في البالد«.
يمنية  من مصادر  الجديد«  »العربي  وعلمت 
ــوات الـــجـــيـــش املـــوالـــيـــة  ــ ــة، أن قــ ــعـــوديـ فــــي الـــسـ
وحرض  ميدي  منطقتي  في  تتقّدم  للشرعية 
ــأمـــني املـــنـــاطـــق الــتــي  ــهـــدف تـ الـــحـــدوديـــتـــني، بـ
جـــرت الــســيــطــرة عليها الــفــتــرة املــاضــيــة. كما 
ُيمّهد األمــر لفتح منفذ حــرض الــحــدودي بني 
البلدين، الذي ُيعّد أهم املنافذ لكنه مغلق منذ 
بداية الحرب، في ظل تصاعد معاناة اليمنيني 
فـــي مــنــفــذ الــوديــعــة فـــي حــضــرمــوت، الــوحــيــد 

الذي يعمل منذ نحو العام.
ــة لــلــشــرعــيــة  ــيـ وأعـــلـــنـــت قـــيـــادة الــجــيــش املـــوالـ
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة مـــيـــدي، بــعــد أن كــانــت 
املديرية  فــي  الــواقــع  املــيــنــاء  قــد سيطرت على 
ــا، فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي.  ــهــ ذاتــ
وُيمّكن سيطرة قوات الشرعية على ميدي من 

التحكم بــأهــم منفذ بــحــري قــريــب إلــى معاقل 
الحوثيني في محافظة صعدة، وكان أهم مرفأ 
يــســتــخــدم لــتــهــريــب األســلــحــة إلــــى الــحــوثــيــني 
املوالية  العسكرية  الــقــيــادات  التــهــامــات  وفــقــًا 

للحكومة.
ــبـــهـــات الـــداخـــلـــيـــة األخـــــــــرى، ال تــــزال  فــــي الـــجـ
املــواجــهــات املــســلــحــة مــســتــمــرة بشكل يــومــي، 
وخـــصـــوصـــًا فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز، الـــتـــي تــمــّكــن 
الحوثيون في األيام املاضية من إعادة حصار 

أسبوع  بعد  الــغــربــي،  املنفذ  مــن  فيها  املدينة 
الشرعية، وتتواصل  قــوات  قبل  من فتحه من 
املواجهات في أطراف مأرب والجوف وشبوة، 
مــــع غـــــــارات مــــحــــدود لــلــتــحــالــف يــنــفــذهــا فــي 

املناطق القريبة من املواجهات.
كــمــا قــصــفــت مــقــاتــالت حــربــيــة بـــغـــارة جــويــة 
ــقــــد أنــــــــه ملـــســـلـــحـــني مـــرتـــبـــطـــني  ــتــ ــــعــ مــــوقــــعــــًا ُي
»القاعدة« و»داعــش« شمال مدينة  بتنظيمي 
عدن جنوبي اليمن. وذكر سكان محليون في 
أن »مقاتلة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مدينة عــدن 
العربي  للتحالف  تابعة  أنــهــا  ُيعتقد  حربية 
قــصــفــت بــغــارة مــوقــعــًا فــي مــــزارع فــي منطقة 
جعولة، شمال عدن، وسط أنباء عن استهدافه 
بتنظيم  مــرتــبــطــون  مــســلــحــون  يستخدمه  إذ 
الــقــاعــدة وداعــــش، ولـــم تــعــلــن، عــلــى الــفــور، أي 

جهة رسمية تفاصيل حول الحادثة«. 
وجاء هذا التطور بعد أن استهدفت مقاتالت 
حــربــيــة بــغــارتــني مـــنـــزاًل فـــي مــديــنــة الــحــوطــة، 
أكثر من 20  الــذي يبعد  مركز محافظة لحج، 

كيلومترًا شمال عدن. 
وفي محافظة أبني، شرق عدن، أفادت مصادر 
مـــحـــلـــيـــة بــــــأن مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم »الــــقــــاعــــدة« 
مركز  زنــجــبــاز،  مدينة  على  الــذيــن يسيطرون 
 على 

ً
املــحــافــظــة، انــتــشــلــوا جــثــامــني 11 قــتــيــال

اللتني استهدفتا مقرين  الغارتني  األقــل جــراء 
مساء  املــديــنــة،  فــي  التنظيم  عليهما  يسيطر 
األحد. وكثفت الطائرات الحربية التي ُيعتقد 
الجوية ضد  للتحالف، ضرباتها  تابعة  أنها 
تــجــمــعــات عــنــاصــر »الــقــاعــدة« واملـــقـــرات التي 
الـــ24  إذ سجل خــالل  التنظيم،  يسيطر عليها 
ســاعــة وقـــوع غــــارات فــي مــديــنــتــني بمحافظة 
ــــى لـــحـــج وشــــمــــال عــــدن.  ــة إلـ ــافـ ــرى، بـــاإلضـ ــ ــ أخـ
مدينتي  عــلــى  »الـــقـــاعـــدة«  ويــســيــطــر مسلحو 
أبــني  زنــجــبــار والــحــوطــة، مــركــزي محافظتي 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، وهــــمــــا مــــدخــــال عـــدن  ولــــحــــج عـ
الشرقي والشمالي، باإلضافة إلى ذلك ينتشر 

املسلحون ببعض أحياء عدن الشمالية.

تونس ـ وليد التليلي

اآلونـــة  فــي  الليبي تعقيدًا  املــشــهــد  يــــزداد 
األخيرة، بفعل صمت املبعوث األممي إلى 
ليبيا، مارتن كوبلر، واختفائه من املشهد، 
كثر  ويتساءل  املتالحقة.  التطورات  رغــم 
أيضًا عن صمت الدول الكبرى التي كثفت 
وطبرق،  طرابلس  لحكومتي  تهديداتها 
ــلـــني لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق  بـــمـــعـــاقـــبـــة املـــعـــرقـ
غابت بشكل  لكنها  السراج،  فائز  بقيادة 
الفت مع تحّدي حكومة طرابلس الجميع، 
ــّراج إلــــى الــعــاصــمــة  ومــنــعــهــا دخــــول الــــســ
الليبية، ونجاحها في فرض واقع جديد 
 هــذا الــوضــع، تسود 

ّ
على األرض. في ظــل

املـــدن، حالة  وبقية  الليبية  العاصمة  فــي 

من القلق واالنتظار الطويل، ملا ُيمكن أن 
تــؤول إليه األحــداث، وإذا ما كان السّراج 
إلى طرابلس،  املنع، ويتجه  سيكسر هذا 
فــي ضـــوء مــعــطــيــات عــن إمــكــانــيــة انـــدالع 
ــمـــال عــنــف بـــني الــكــتــائــب املـــســـانـــدة له  أعـ

وتلك املعارضة.
ص وزيــر خارجية مالطا 

ّ
ُيلخ من جهته، 

جـــــورج فــيــال هــــذا الـــتـــخـــوف، ويـــقـــول في 
متخّوف  »أنـــا  مــحــلــيــة:  حــديــٍث لصحيفة 
ــا حـــاولـــت  ــ الــــفــــوضــــى، إذا مـ تـــفـــاقـــم  ــن  ــ مـ
بالقوة«.  الوفاق دخــول طرابلس  حكومة 
وأن  مخطئًا،  أكــون  أن  »أتمنى  ويضيف: 
يتنّحى )رئيس حكومة طرابلس( خليفة 
أنه ال يتمتع بالسلطة أو  الغويل، مدركًا 

الدعم بطرابلس«.

ويتابع فيال أن »دخول حكومة الوفاق إلى 
طرابلس بالقوة يهدد باندالع اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــني الـــتـــشـــكـــيـــالت املـــســـلـــحـــة، فــي 
ــّوه  ــنـ ــاب«. ويـ ـــقــ ــــود ثـ مــــا يــشــبــه إشــــعــــال عـ
الـــتـــي يبحثها  »الـــعـــقـــوبـــات  أن  إلــــى  فــيــال 
االتــحــاد األوروبـــي ضد معرقلي العملية 
السياسية في ليبيا، لن تكون فعالة دون 
تدخل من جانب األمم املتحدة«. ويتزايد 
هذا الغموض مع غياب أي معلومات عن 
إلغاء كوبلر لزيارته إلى طرابلس، ولقائه 
أن يلتقيا،  املفترض  كــان مــن  إذ  الــغــويــل، 
أمــس اإلثــنــني، بعدما ُمنعت طــائــرتــه من 

الهبوط األسبوع املاضي. 
ــرب الـــشـــائـــعـــات قــــد اشــتــعــلــت  ــ ــانــــت حـ وكــ
ــول الــــســــّراج،  ــ ــيـــني حـ ــيـــومـــني املـــاضـ فــــي الـ
وسربت بعض املواقع خبر إقالع طائرته 
مـــن مـــطـــار املــنــســتــيــر، وســــط تـــونـــس في 
بــن عيسى  اتــجــاه طرابلس، ولكن فتحي 
املــســتــشــار اإلعـــالمـــي لـــلـــســـّراج، أكــــد على 
صفحته الــرســمــيــة أن املــجــلــس لــم يــغــادر 
مــقــر إقــامــتــه فـــي تـــونـــس، نــافــيــًا اتــجــاهــه 
ــر. ووفــقــًا  ــ إلــــى طــرابــلــس أو أي مـــكـــان آخـ
ملعلومات »العربي الجديد«، فإن السّراج 
»أمـــضـــى يـــوم األحــــد بــكــامــلــه، فـــي مدينة 
املــنــســتــيــر، بــني مــطــارهــا وأحــــد فــنــادقــهــا، 
وأن طائرته  األولـــى،  الفجر  منذ ســاعــات 
الثالثة  حـــدود  فــي  بالفعل  كــانــت ستقلع 
ــلــــي، لــكــن  ــيـــت املــــحــ ــتـــوقـ ــالـ بـــعـــد الـــظـــهـــر بـ
مجريات األمور في طرابلس أجبرته على 

العدول عن ذلك«. 
وتــلــقــت حــكــومــة الـــســـّراج دعــمــًا عسكريًا 
مــهــمــًا مـــن مــديــنــة مــصــراتــه، الــتــي تعتبر 
رقــمــًا صــعــبــًا، غــــرب لــيــبــيــا، إذ عـــّبـــرت 62 
أمــس،  بــيــان رســمــي،  فــي  كتيبة عسكرية 
ــم قـــادتـــهـــا، وعــــــددًا من  عــقــب اجـــتـــمـــاع ضـ
الشخصيات السياسية، وممثلي املجتمع 
ــة إلــــــى مـــمـــثـــل لــلــمــجــلــس  ــ ــافـ ــ املـــــدنـــــي، إضـ

الــبــلــدي، عــن دعمهم لــدخــول الــســّراج إلى 
طـــرابـــلـــس، ومـــمـــارســـة أعــمــالــهــا مـــن مقر 

الحكومة الرئيسي بالعاصمة.
الــدولــيــني،  وازاء هــــذا الــصــمــت والـــتـــرقـــب 
أعـــــرب األمـــــني الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــداده لـــزيـــارة  ــعــ ــتــ ــن اســ نــبــيــل الــــعــــربــــي، عــ
من  الــجــديــدة  الحكومة  تمكنت  اذا  ليبيا 
الــــوصــــول لــطــرابــلــس . وأضــــــاف الــعــربــي، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة أمـــس اإلثــنــني، 
أنـــه »مــســتــعــد لـــزيـــارة الــعــاصــمــة الليبية 
طـــرابـــلـــس عــلــى رأس وفــــد مـــن الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، فـــور وصـــول الــحــكــومــة الليبية 
ــى الـــعـــاصـــمـــة، تـــأكـــيـــدًا عــلــى  ــ الـــجـــديـــدة إلـ
لحكومة  الداعم  العربية  الجامعة  موقف 
»وجــود مشاكل  بـــ الوطني«. وأقــّر  الوفاق 
ــدًا، تــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة دخــولــهــم  كــثــيــرة جــ
طرابلس«، معربًا عن أمله في أن »يتمكنوا 

من الدخول في أقرب فرصة«. 
أما في طبرق، فقد فشل البرملان لألسبوع 
فــي عقد جلسته  الــتــوالــي،  الخامس على 
ملــنــاقــشــة تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة والــتــعــديــل 
الدستوري، بسبب عدم اكتمال النصاب. 
ــك، اقــتــرحــت لجنة الــوفــاق  فــي غــضــون ذلـ
الوطني »لجنة الـ21« )املنبثقة عن الحوار 
واحــدًا  تشريعيًا  جسمًا  الليبي(  ـ  الليبي 
مكّونًا من غرفتني من »املؤتمر الوطني« 
)طــرابــلــس( و»مــجــلــس الــنــواب« )طــبــرق(، 
إضافة إلى آلية الختيار رئيس ونائبني. 
في هذا السياق، قال عضو »لجنة الـ 21« 
عبد الله الديباني ملوقع محلي ليبي، إنه 
»في حال رفض املؤتمر ومجلس النواب 
تشريعيًا  جسمًا  سُينشئ  فــإنــه  املــقــتــرح، 
مــؤقــتــًا، إلـــى حــني وضـــع مــجــلــس دســتــور 
ــار أعـــضـــاء  ــيــ ــتــ ــتــــخــــابــــات الخــ وإجــــــــــراء انــ
النواب  جسمني تشريعيني، هما مجلس 
املحددة  املــدة  بحسب  الشيوخ،  ومجلس 

سابقا من لجنة الوفاق«.

ناصر السهلي

ما شهدته بروكسل من صدامات 
مــع اليمني املتطرف، يــوم األحــد، 
ربــمــا يــكــون إحــــدى مــقــدمــات ما 
يخشاه البعض من تشكيل تلك التنظيمات 
املــــســــمــــاة »مـــجـــمـــوعـــات الـــــدفـــــاع الـــــذاتـــــي«. 
والــربــط بــني »األمـــن والــنــظــام« و»الــالجــئــني 
واملهاجرين«، بعد أن جرى التركيز إعالميًا 
العام  ق هــؤالء أواخــر 

ّ
وسياسيًا، وبــني تدف

ــا،  املــاضــي والــعــمــلــيــات الــتــي ضــربــت أوروبــ
ُيشّكل  بأنه  املهتمني  ما يعتبره بعض  هو 
األســود،  اللباس  ي ظاهرة 

ّ
تفش على  خطرًا 

وحمل ما ُيشبه فكرًا فاشيًا، وإن نفاه هؤالء 
أنفسهم، وفقًا لتعبير شابة دنماركية،  عن 

ناشطة في مجال مكافحة الفاشية.
في شهر يوليو/تموز 2009، كانت املهاجرة 
املصرية في درسدن أملانيا، مروة الشربيني 
ــًا(، تـــالعـــب ابــنــهــا الــصــغــيــر قــرب  ــامــ )32 عــ
ت 18 طعنة قاتلة، وهي 

ّ
مسكنها، حني تلق

حــامــل، عــلــى خلفية »كــراهــيــة وعــنــصــريــة« 
مـــــن جــــــار روســـــــــي، تـــبـــني أنــــــه مـــــن الــيــمــني 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2012  وفــــي 23  املـــتـــطـــرف. 
ميركل،  أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  وقفت 
أمـــام 1200 مــدعــو إلــى مــركــز املــؤتــمــرات في 
برلني، لتعتذر عن الكشف الرهيب الغتيال 
12 مهاجرًا، أغلبهم من تركيا، عبر عمليات 
استمرت لسنوات، قبل أن تكشف الصدفة، 
بأن اليمني املتطرف من النازيني الجدد، هو 
من كان يرتكبها بشكل منظم، تحت مسمى 
»الحركة القومية االشتراكية« )أن أس يو(. 
بــعــد 5 ســـنـــوات، وبــعــد هــجــمــات بــروكــســل، 
الثالثاء املاضي، تزايدت الدعوات لتوسيع 
ــاع الـــذاتـــي  ــ ــدفـ ــ ــات الـ ــمـــوعـ فـــكـــرة عـــمـــل »مـــجـ
ــة«، الـــتـــي انــطــلــقــت عــمــلــيــًا الــعــام  ــ ــيــ ــ األوروبــ
هلسنكي،  الفنلندية  العاصمة  في  املاضي 
قــبــل أن تــشــمــل فــي األشــهــر الــثــالثــة األولـــى 
لهذا العام كل الدول اإلسكندنافية، السويد 
ــارك. وأصـــبـــح  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ـــرًا الـ ــيــ ــ والــــنــــرويــــج وأخـ
ملنظمة »جيش أوديــن« اليمينية فــروع في 
الدنمارك، ما أثار سجااًل وجداًل، خشية أن 
يتحول واقع أوروبا إلى تحكم »مليشياوي 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــذا إلـ ــ ــ ــا«. هـ ــ ــهـ ــ ــــوارعـ ــــشـ مــــتــــشــــدد بـ
املــجــمــوعــات الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة الــعــنــفــيــة، 

األخرى املنتشرة على امتداد دول القارة.
بأنهم  التعريف  محاوالت  من  الرغم  وعلى 
»مواطنون عاديون يأخذون مبادرة مدنية« 
فــــي الـــــشـــــوارع، بــغــيــة بــــث الــطــمــأنــيــنــة بــني 
املــواطــنــني، إال أن املــظــهــر والــجــوهــر أوحــيــا 
بــشــيء آخـــر. ووفــقــًا ألحـــد نــشــطــاء مكافحة 
اليمني  جماعات  فــي  املتخصص  الفاشية، 
ــا نـــراه  ــإن »مـ املــتــطــرف، نــيــلــز راســـمـــوســـن، فـ
املهم  ومــن  الجليد،  جبل  رأس  ســوى  ليس 
الــتــركــيــز عــلــى املــنــظــر املــلــيــشــيــاوي، بلباس 
ـــن، مــن الــيــونــان جــنــوبــًا، حتى  مــوّحــد وداكــ
أقــصــى الــشــمــال فـــي الـــنـــرويـــج. وبــالــتــزامــن 
مــع الــخــطــاب الــتــحــريــضــي تــقــام معسكرات 
ــيــــة، وهــــــي لـــيـــســـت ســـوى  ــلــ ــائــ شـــبـــابـــيـــة وعــ
لــلــتــدريــب، وبــالــســالح الــحــي فــي الــغــابــات«. 
ــيـــف قـــنـــاة »بــــي بـــي ســي«  كــمــا يــكــشــف أرشـ
ملارتن،  اعــتــراف  عــام 2012، عن  البريطانية 
الــنــازيــة، فــي برنامج  الـــذي تــرك الجماعات 
وثــائــقــي عــن الــنــازيــة الــجــديــدة فــي أملــانــيــا، 
ويـــقـــول إن »هـــــؤالء ذهـــبـــوا حــتــى إلــــى دول 
عــربــيــة لــالســتــفــادة مـــن الـــواقـــع والــتــدريــب 

العسكري«.
ــرًا أن أعــــضــــاء جـــمـــاعـــات فــاشــيــة  ــ لـــيـــس ســ
يونانية وإيطالية وبريطانية، ظهرت وهي 
تقاتل إلى جانب النظام السوري، باإلضافة 
األنظمة  مّجد 

ُ
ت عــدة،  مؤتمرات  عقدها  إلــى 

ــــة والــــروســــيــــة بــوجــه  ــيـ ــ ــــرانـ الــــســــوريــــة واإليـ
أن  الصهيونية«. حتى  األميركية  »املؤامرة 
الجديدة(  )القوة  نوفا«  »فــورزا  من  أعضاء 
اإلنكليزي،  الــوطــنــي«  و»الــحــزب  اإليطالية، 
ــــى دمــــشــــق. ويــــرى  ــــدة إلـ ــارات عـ ــ ــزيـ ــ قــــامــــوا بـ
املجموعات، نجم  تلك  بــأن »تشّكل  البعض 
املجموعات  أوروبـــي مقابل  أمني  عــن فشل 
ــة، وربـــــط تـــدفـــق الـــالجـــئـــني بتلك  ــيــ ــابــ اإلرهــ
األعمال من العاصمة الفرنسية باريس، إلى 

بروكسل وربما غدًا غيرهما«.
ــدو الـــتـــقـــارب الــضــمــنــي فــــي مــوقــف  ــبـ وال يـ
الجديدة من بعض  الفاشية  الحركات  هذه 
األنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن جــــهــــة، وإســـرائـــيـــل 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، مــحــض صـــدفـــة، إذ كثيرًا 
ــريـــن الــيــمــيــنــيــني  ــاهـ ــظـ ــتـ ــعـــض املـ ــا كــــــان بـ ــ مـ
املتطرفني يرفعون العلم اإلسرائيلي ملناكفة 
الــطــرف املــقــابــل، ســـواء كـــان مــن الــيــســاريــني 
الــراديــكــالــيــني املــعــارضــني النــتــشــار اليمني 
املــتــطــرف أو مــن أبــنــاء الــجــيــل املــهــاجــر. في 
بــريــطــانــيــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فــــإن تــومــي 
روبــيــنــســون مــن »عــصــبــة الـــدفـــاع«، راح في 
إحــــدى خــطــبــه يــقــول:»لــيــس فـــي بــريــطــانــيــا 
مكان للفاشيني اإلسالميني الذين يكرهون 
الـــيـــهـــود«. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــذكــر أعــضــاء 
»العربي  أحزاب سياسية من يسار الوسط لـ
ا  جــزء عتبر 

ُ
ت »مجموعات  بأنها  الــجــديــد«، 

مـــن الـــفـــاشـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــشــر اســـتـــنـــادًا إلــى 

عن  تعّبر  ومعطيات  سياسية  تصريحات 
تأزم الواقع الحزبي. وذلك في تقدم ملحوظ 
يستطيع  ال  الــذي  املتشدد،  القومي  لليمني 
هــؤالء  ويـــرى  مليشيا«.  لتشكيل  يــخــرج  أن 
بأن الحل يكمن في »إدراك السلطات األمنية 
ــي 

ّ
ــانـــون، ملــصــلــحــة تــفــش ــقـ ملــخــاطــر غـــيـــاب الـ

مــجــمــوعــات الــتــطــرف والـــحـــق فـــي مــالحــقــة 
أناس آخرين مقيمني في بالدنا«.

وبدأت استخبارات عدد من الدول األوروبية 
تــعــيــر انــتــبــاهــهــا جــّديــًا ملــســألــة انــتــشــار هــذا 
النوع من العنف اليميني املمنهج في 2014، 
الدائم على »جهاديي  كــان تركيزها  أن  بعد 
سورية«. وباتت تتحّرى عن سفر الفاشيني 
لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــة وأوكـــرانـــيـــا، ومــــع ذلـــك، 
تــلــك املــجــمــوعــات واملــنــظــمــات العنفية،  ــإن  فـ
وفـــقـــًا لــتــقــاريــر حــقــوقــيــة رســمــيــة، انــتــهــجــت 
مــنــذ ســنــوات الــســيــر عــلــى خــطــني مــتــوازيــني 
لــتــشــويــش املــجــتــمــعــات وجــــــذب املــــزيــــد مــن 
املؤيدين، عن طريق خطوات عدة. ومن هذه 
ــراط بــرملــانــيــًا، فـــي ظــاهــرة  الـــخـــطـــوات، االنـــخـ
بــاتــت مــعــروفــة فــي كــل مــن أملــانــيــا والنمسا 
الشمال،  ودول  التشيك  وجمهورية  واملــجــر 
انتخابات  فــي  املــتــطــرف  اليمني  أحـــزاب  عبر 
ــّوف خــــبــــراء  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مـــحـــلـــيـــة وبـــــرملـــــانـــــيـــــة. ويــ
الجماعات اليمينية املتطرفة، من ذلك الخلط 
املقصود بني الفاشية والعمل السياسي، في 
وضــع »بــات يشبه مــا كــان قائمًا فــي الفترة 
الفاصلة بني العشرينيات والثالثينيات من 
الــقــرن املــاضــي، واكــتــســاح الــفــكــريــن الفاشي 

والنازي لعديد املجتمعات األوروبية«.
ــاركـــي«، فيشبه  ــمـ ــدنـ ــزب »الـــشـــعـــب الـ ــا حــ أمــ

ــّدرت  ــة، قــ ــ ــيـ ــ »بــيــغــيــدا« وتــفــرعــاتــهــا األوروبـ
االستخبارات األملانية في عام 2010 وجود 
املتطرف،  لليمني  تنتمي  منظمة   219 نحو 

ويلتزم بها عشرات آالف األشخاص.
ع بني 

ّ
ــــوز املــثــيــر فــي األمـــر أن هـــذا الــيــمــني املـ

الجديدة، ضّم حوالي 10  الفاشية والنازية 
آالف عــضــو مــن أحــــزاب بــرملــانــيــة. وبــعــد كل 
هذه السنوات ُيقّدر البعض بأن »ازدواجية 
ــوالء«، أكــبــر بكثير مــمــا كــانــت عــلــيــه قبل  ــ الــ
سنوات. أما بالنسبة إلى الخبراء في مجال 
أهمية  يــعــيــرون  ال  فــإنــهــم  اليميني،  الــعــنــف 
ــاء فــــي تـــلـــك املـــجـــمـــوعـــات، بــل  لـــعـــدد األعــــضــ
ألفــعــالــهــا واســتــخــدامــهــا للعنف واالعـــتـــداء 
على طرفني أساسيني: »اليسار واملهاجرين«. 
ــيـــة  ــذا اإلطـــــــــار، تــــبــــدو األيـــديـــولـــوجـ ــ ــــي هــ وفــ
ــرق الـــعـــمـــل مــــوّحــــدة بــيــنــهــا،  ــ املـــحـــّرضـــة وطــ
التعاطف واألعــضــاء، عبر  املزيد من  لجذب 
تكريس »كره األجانب« و»رفض مجتمعات 

التعدد الثقافي واالثني«.
فــي املــقــابــل، يـــرى مختصون آخــــرون بأننا 
»أمام عمل دؤوب ومرعب لسيناريو، يسير 
فــيــه الــيــمــني املـــتـــطـــرف الـــقـــومـــي والـــفـــاشـــي، 
ــو إبــعــاد  ــــني بــــأن الـــحـــل هـ ــيـ ــ ــنـــاع األوروبـ إلقـ
وتـــرحـــيـــل املــســلــمــني مــثــلــمــا فـــعـــل )الـــزعـــيـــم 
النازي أدولــف( هتلر، وهو مثلهم األعلى«. 
ويـــرى هـــؤالء بـــأن تــحــّوالت عـــدة طـــرأت في 
»القبول  بـ وسمحت  األوروبــيــة  املجتمعات 
الـــبـــرملـــانـــي« ألحــــــزاب الـــتـــطـــرف ذات املــيــول 
عن  العاجزة  أملانيا،  حالة  في  كما  النازية، 
حظر »الحزب الوطني الديمقراطي« )أن دي 
بي(، واكتساح حزب »البديل« لالنتخابات 

مليشيات 
األمن الذاتي
اليمين األوروبي الفاشي يزدهر 

ويلّوح بـ»الحرب األهلية«

يبدو عام 2016 مفصليًا في التاريخ األوروبي الحديث، وربما األهم في زمن ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة. أوروبا التي تحّولت إلى ساحة ثقافية بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
1945(، قد تكون على مشارف حرب أهلية شاملة بطلها اليمين المتطرّف. يمين يعمل 

على تشكيل »مجموعات الدفاع الذاتي األوروبية«، يرى البعض أنها جاءت بعد الفشل 
األمني أوروبي مقابل المجموعات اإلرهابية، وربط تدفق الالجئين بتلك األعمال من باريس، 

إلى بروكسل وربما غدًا في غيرهما

67
سياسة

التهدئة اليمنية تترّسخ وغارات ضد »القاعدة« و»داعش« ليبيا: صمت مشوب بالقلق ودعم للسراج في الغرب

»المقاومة  باسم  المتحدث  أعلن 
اهلل  عبد  صنعاء،  في  الشعبية« 
ُقتلوا  حوثيًا   20« أن  الشندقي، 
شمالي  الماضيين،  اليومين  خالل 
العاصمة«. وأوضح الشندقي في 
أمس  »األنــاضــول«،  لوكالة  حديٍث 
في  سقطوا  »القتلى  أن  اإلثنين، 
والمقاومة  الجيش  مع  اشتباكات 
اليمني  للرئيس  الموالية  الشعبية 
ــه مــنــصــور هــــادي، في  عــبــد ربـ
كيلومترًا   50 )نحو  نهم  مديرية 
أن  وأضـــاف  الــعــاصــمــة(«.  شرقي 
الوطني  الجيش  مــن  »عنصرين 

والمقاومة الشعبية قتال أيضًا«.

خسائر كبرى 
للحوثيين

ــــرس بــيــريــنــغ  ــديــ ــ ــنــــرويــــجــــي أنــ الــ حـــتـــى أن 
بقتل  اإلرهابية  عمليته  ذ 

ّ
نف الــذي  بريفيك، 

العشرات في معسكر شبابي ليسار الوسط 
وتفجير مبان حكومية في 22 يوليو/تموز 
2011، قد اّدعى بأنه »قام بذلك العمل دفاعًا 
عن النرويج وأوروبا بوجه اإلسالم وأسلمة 
أوروبــا«. مع العلم أنه قبل ظهور تنظيمي 
»القاعدة« و»داعــش« بسنوات، خرج القس 
الـــدنـــمـــاركـــي ســـــورن كـــــــاروب، عــضــو حــزب 
الـــذي أصبح  املــتــطــرف،  اليميني  »الــتــقــدم« 
»حــــزب الــشــعــب الـــدنـــمـــاركـــي«، كــثــانــي أكــبــر 
األحزاب البرملانية، في عام 1986، للتحذير 
فـــي صــحــيــفــة »يــــوالنــــدس بـــوســـن« مـــن أن 
»الـــحـــرب األهــلــيــة آتـــيـــة«. وتـــســـاءل كــــاروب، 
ــل ســـتـــكـــون كــوبــنــهــاغــن مــديــنــة  ــ وقـــتـــهـــا »هـ

دنماركية بعد 50 سنة؟«.
الــحــديــث عــن مجموعات »الــدفــاع الــذاتــي«، 
ترافق مع تشجيع تسلح األوروبــيــني، وقد 
تــعــالــت األصـــــــوات فـــي هــــذا الــــصــــدد، بعيد 
حادثة التحّرش الجماعي في مدينة كولن 
ضــرورة  عن  الحالي،  العام  مطلع  األملانية، 
»تخفيف قوانني التسلح«. حتى أن رئيسة 
البرملان الدنماركي، بيا كيرسغوورد، وهي 
مــــن مـــؤســـســـي »حــــــزب الـــشـــعـــب« املـــتـــشـــّدد، 
دعــت إلــى »تــوزيــع بــخــاخ رذاذ الفلفل على 

املواطنني للدفاع عن أنفسهم«.
ــــدد، تـــقـــول ســـمـــيـــرة )طــالــبــة  ــــصـ ــي هـــــذا الـ فــ
مشكلة  »هــنــاك  إن  كوبنهاغن،  فــي  ثانوية( 
حقيقية تبرز اليوم في العالقة بني مكونات 
املـــجـــتـــمـــعـــات األوروبـــــــيـــــــة، فـــتـــركـــز وســـائـــل 
املتتابعة  السياسية  والتصريحات  اإلعــالم 
ــيـــرات بـــروكـــســـل عــــن اســتــحــالــة  ــفـــجـ ــنـــذ تـ مـ
»العربي  تعايشنا«. بعض هؤالء يقولون لـ
ــيـــاســـيـــون  الـــسـ كـــــــان  »إذا  إنـــــــه  الـــــجـــــديـــــد«، 
املــشــرعــون واألمــــن والــشــرطــة يــركــزون على 
ما يسمونه التشدد، في صفوف قلة قليلة 
لن  أننا  إلــى  االنتباه  فعليهم  املسلمني،  من 
فـــداء ولــن نقف  إلــى كبش  أن نتحول  نقبل 
مــكــتــوفــي األيــــــدي ولــــن تــتــكــرر فـــي أوروبـــــا 
القوات  فيها  ت 

ّ
)ليلة شن الكريستال  ليالي 

النازية األملانية حمالت واسعة النطاق ضد 
9 و10 نوفمبر/ أملــانــيــا، يومي  فــي  اليهود 
تشرين الثاني 1938(، ألننا سنرد وسيرون 
عــنــدهــا أيـــة مــصــيــبــة أســـس لــهــا هــــؤالء في 
الــســكــوت عــلــى الــتــحــريــض املــســتــمــر ضدنا 
بالتعميم«. ما تخشاه أوساط في الجاليات 
العربية واملسلمة، هو بالفعل حدوث صدام 
يبشر به اليمني املتطرف بافتعال عمل ما، 
بل ويخشى أوروبــيــون من أن تعود موجة 
املتهمني بأنهم  الــيــســاريــني،  عــلــى  االعـــتـــداء 
األمر منفلتًا  املسلمون« فيصبح  »يحابون 
بــــوجــــود مـــجـــمـــوعـــات شـــبـــابـــيـــة فـــوضـــويـــة 
ويسارية متشددة وراديكالية، ال تتردد من 
مواجهة في الشارع، مثلما تتحّدى أحيانا 
قوى األمن والشرطة باستخدام العنف في 

احتجاجاتها.

تزايدت الدعوات 
لتوسيع فكرة عمل 

»مجموعات الدفاع 
الذاتي األوروبية«

أعضاء جماعات 
فاشية أوروبية ظهرت 
وهي تقاتل إلى جانب 

النظام السوري

تحقيق

أعلنت قوات عسكرية 
عدة والءها للسّراج 
)محمود تركية/فرانس 
برس(

فاشيّو أوروبا ظهروا في بروكسل األحد )باتريك ستوالرز/فرانس برس(

فـــي تــركــيــبــتــه وتــنــظــيــراتــه أحــــــزاب الــيــمــني 
ــا وهــــولــــنــــدا ودول  ــنـــمـــسـ الـ ـــي  فــ ــطــــرف  ــتــ املــ
انتخابات  أنه وعلى هامش  الشمال، حتى 
ســــــؤال:  عـــلـــى  أجـــــــاب  ــيـــة،  ــتـــشـــريـــعـ الـ  2015
أن يصبح جـــزءًا من  لــحــزبــكــم  »مــتــى يمكن 
الــحــكــومــات؟«، بــالــقــول: »حــني نحصل على 
90 فــي املــائــة مــن األصــــــوات«. وهـــي إجــابــة 
يــقــول عــنــهــا الــيــســاريــون »إشـــــارة واضــحــة 
للسعي الشمولي إلى هذا اليمني املتطرف«. 
التطرف  أن  أملانيا، يعتبر خبراء كثر  وفــي 
اليميني النازي في البالد، جزء أساسي من 
انتشار الكراهية ضد املهاجرين ال بل ملهم، 
. وقبل ظهور جماعة 

ً
تنظيمًا وفكرًا وعمال

املــحــلــيــة فــي بــعــض الـــواليـــات أخـــيـــرًا. فــروع 
ــرة، يـــتـــزّعـــمـــهـــا أعـــضـــاء  ــتـــشـ ــنـ ــدا« املـ ــيـ ــغـ ــيـ »بـ
قــومــيــون مــتــطــرفــون فـــي أحـــــزاب بــرملــانــيــة، 
وفـــي الــحــالــة اإلســكــنــدنــافــيــة، فـــإن املتحدث 
باسم »بيغيدا« نيكوالي سينيلس، مرشح 
برملاني سابق، حتى أنه قال في 2009، إنه 
»خالل 5 سنوات علينا أن نكون مستعدين 

لحرب عصابات حقيقية في مدننا الكبرى، 
وتبادل إطالق نار بني املجموعات املسلمة 

والسلطات الغربية«.
ــــل ظـــهـــور  ــبـ ــ ــيــــمــــني الــــقــــومــــي املــــتــــطــــرف وقـ الــ
تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش(، كــان 
»حـــرب  ــوم الــقــيــامــة« بــــ ــ ــا ُيـــســـّمـــى »يـ ـــر ملـ

ّ
ُيـــنـــظ

أهلية في أوروبـــا«. وفــي 25 سبتمبر/أيلول 

املاضي، كتب ميكاييل يالفينغ في صحيفة 
»سيحدث  الدنماركية:  بــوســن«  »يــوالنــدس 
األمر في النهاية، ربما بعد 50 إلى 60 سنة«. 
الذين  أحــد  ماثيو،  الناشط  يقول  من جهته، 
»العربي الجديد«، إن  تركوا اليمني املتطرف لـ
الــدول  في معظم  املجموعات  بني  »التنسيق 
ــيــــة لــيــس وهـــمـــًا، بـــل حــقــيــقــة عشتها  األوروبــ

إلــقــاء كــل عثرات   
ّ

بنفسي، خصوصًا فــي ظــل
املــجــتــمــعــات األوروبـــــيـــــة عــلــى املـــهـــاجـــريـــن«. 
ــامـــج  ــرنـ ــيــــش مــــاثــــيــــو، الـــــيـــــوم ضــــمــــن بـ ويــــعــ
»الــخــروج«، الــذي تعمل به دول عــدة لتفكيك 
ذلك  مــن  املتحررين  وتــأمــني  املجموعات  تلك 
املشروع،  تواجه  لكن مشكلة أساسية  الفكر. 

إذ إن املنضمني أكبر بكثير من الخارجني«.
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ارتفاع عدد قتلى 
اعتداءات بروكسل إلى 35
البلجيكية،  الــصــحــة  ــرة  ــ وزيـ قــالــت 
مــاغــي دي بــلــوك فــي تــغــريــدة على 
مــوقــع »تــويــتــر«، أمـــس اإلثـــنـــني، إن 
عدد قتلى تفجيرات مطار بروكسل 
ــبـــوع  ــاق، األسـ ــ ــفـ ــ ــرو األنـ ــتـ وقــــطــــار مـ
 ومن 

ً
املــاضــي، ارتــفــع إلــى 35 قتيال

بينهم مــنــفــذو الــهــجــمــات. وأصــيــب 
ــن 300  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــرات أكـ ــيــ ــجــ ــفــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
ــك، أفــــرج  ــ ــ شــــخــــص. فــــي غــــضــــون ذلـ
عن  البلجيكي،  االتـــحـــادي  االدعــــاء 
فيصل شفو، الشخص الثالث الذي 
رصــدتــه كــامــيــرات املــراقــبــة األمنية 
ني  في مطار بروكسل، مع االنتحاريَّ
الـــلـــذيـــن نـــفـــذا تــفــجــيــرات الـــثـــالثـــاء، 

لعدم كفاية األدلة.
)رويترز(

الكويت: براءة البراك 
من تهمة »اإلساءة 

للقضاء«

ــاف  ــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ ــة االســ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ قــــــضــــــت مـ
ة الــنــائــب  ــبــــراء الــكــويــتــيــة، أمـــــس، بــ
السابق في مجلس األمة الكويتي، 
الــبــراك )الــصــورة(، املسجون  مسلم 
حاليًا، بالبراءة من تهمة »اإلساءة 
ــــت املـــحـــكـــمـــة  ــغـ ــ ــا ألـ ــمــ لــــلــــقــــضــــاء«. كــ
دينار  ألــف   30 مبلغ  الــبــراك  تغريم 
كويتي. وكانت محكمة االستئناف 
ــــراك  ــبـ ــ ــلــــى الـ ــمـــت عــ ــكـ الـــكـــويـــتـــيـــة حـ
تتعلق  بتهم  عامني،  ملــدة  بالسجن 
ة لـــحـــاكـــم الـــــبـــــالد«، فــي  »اإلســــــاء بـــــــ

فبراير/شباط 2015.
)العربي الجديد(

البابا يطالب بحماية 
مسيحيي باكستان

أدان الــبــابــا فــرنــســيــس )الـــصـــورة(، 
أمـــــس، الــتــفــجــيــر االنـــتـــحـــاري الـــذي 
ـــذه مـــتـــشـــددون إســـالمـــيـــون، في 

ّ
نـــف

عيد القيامة، في الهور بباكستان، 
والــذي أسفر عن مقتل 70 شخصًا 
مسيحيون.  معظمهم  األقــــل،  عــلــى 
ووصــــف بــابــا الــفــاتــيــكــان الــهــجــوم، 
فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا أمـــــــام الـــحـــشـــود 
فـــــــي مـــــــيـــــــدان الــــــقــــــديــــــس بـــــطـــــرس، 
بــأنــه »شــــائــــن«، وطـــالـــب الــســلــطــات 
الــبــاكــســتــانــيــة بــحــمــايــة األقـــلـــيـــات 
الــديــنــيــة. وأعــلــن فصيل منشق عن 
ــان« بـــاكـــســـتـــان كـــان  ــبــ ــالــ حـــركـــة »طــ
ــــش«، أخــيــرًا،  قــد بــايــع تنظيم »داعــ

مسؤوليته عن التفجير.
)رويترز(

كاسترو: كوبا ليست 
بحاجة للهدايا األميركية

ــّرح الـــرئـــيـــس الـــكـــوبـــي الــســابــق،  ــ صـ
فـــيـــدل كــــاســــتــــرو)الــــصــــورة(، أمـــس 
اإلثـــــــنـــــــني، بــــــــأن كـــــوبـــــا لــــــن تــنــســى 
مــواجــهــاتــهــا مــع الـــواليـــات املتحدة 
فــي الــســابــق، رغـــم الـــزيـــارة األخــيــرة 
الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس األمــيــركــي، 
، إن 

ً
بــاراك أوبــامــا إلــى هافانا قــائــال

لــهــدايــا«.  بحاجة  »ليست  الــجــزيــرة 
فــي رســالــة نشرتها  وقـــال كاسترو 
صحيفة »غرانما« الرسمية، حملت 
ــا«، »نــحــن  ــامــ عـــنـــوان »الــشــقــيــق أوبــ
قـــــادرون عــلــى إنــتــاج مــــواد غــذائــيــة 
والــثــروات املــاديــة التي نحتاج لها 

بفضل جهود وذكاء شعبنا«.
)فرانس برس(

»طالبان« تقصف مبنى 
البرلمان األفغاني

أطـــلـــق مــســلــحــو حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، 
اإلثنني، صواريخ على مبنى  أمس 
ــان الــــجــــديــــد فــــي الــعــاصــمــة  ــرملــ ــبــ الــ
ــي حــــني كـــان  ــــول، فــ ــابـ ــ ــة كـ ــيـ ــانـ ــغـ األفـ
ــيــــس  ــار مــــســــؤولــــي األمـــــــــن ورئــ ــ ــبـ ــ كـ
االســــــتــــــخــــــبــــــارات يــــــشــــــاركــــــون فـــي 
الــجــلــســة. وســقــطــت صـــواريـــخ عـــّدة 
إلــــــى تــحــطــم  ــا أدى  ــ ــــي املـــجـــمـــع مـ فـ
زجـــاج أحـــد املــبــانــي. وتــبــنــت حركة 
ــجـــوم، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــهـ »طــــالــــبــــان« الـ

سقوط ضحايا في االعتداء.
)فرانس برس(



تحّدي السلطة والداخل يرفض الخارج

أزمات المعارضة الجزائرية

سجال حول »يونيسكو«: 
سالمة أم خوري؟

حرب تركيا ضد »الكردستاني«: قتلى وضحايا باآلالف

معارضة الداخل تريد 
التغيير السلمي وإحداث 

انتقال ديمقراطي

أردوغان: حققنا توازنًا 
بين التدابير األمنية وحفظ 

حرية المواطنين

الجزائر ــ عثمان لحياني

تحّول مؤتمر املعارضة الجزائرية 
ــدًا  ــده غــ ــ ــقـ ــ ــرر عـ ــ ــقــ ــ ــــي الــــــداخــــــل املــ فــ
األربعاء، إلى موضوع خالفي مع 
املعارضة في الخارج ومع السلطة. إذ رفضت 
تكتل  شّكل 

ُ
ت التي  الجزائرية  املعارضة  قــوى 

الديمقراطي«،  واالنتقال  التغيير  »تنسيقية 
ــات مــــعــــارضــــة تـــنـــشـــط فــي  ــ ــركــ ــ مــــشــــاركــــة حــ
الــخــارج فــي مــؤتــمــر »مـــزفـــران 2« املــقــرر غــدًا، 
ــا ووســـائـــل  ــزابــ وهــــو املـــؤتـــمـــر الـــــذي دفــــع أحــ
إعــالمــيــة مــقــّربــة مـــن الــســلــطــة إلــــى مــهــاجــمــة 
لكتلة  املتابعة  هيئة  واعــتــرضــت  املــعــارضــة. 
»االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي« املــكــلــفــة بــاإلشــراف 
ملؤتمر  والسياسية  الفنية  الترتيبات  على 
الدعوة  توجيه  على   ،»2 »مــزفــران  املعارضة 
ــركـــات ســيــاســيــة جـــزائـــريـــة مــعــارضــة  ــى حـ إلــ
تــنــشــط فــي الـــخـــارج لــلــمــشــاركــة فــي املــؤتــمــر، 
ــاد« الــتــي تضم ناشطني  أبــرزهــا حــركــة »رشــ
وضباطا سابقني في الجيش واالستخبارات 
يــقــيــمــون فـــي الـــخـــارج، وقـــيـــادات ســابــقــة في 
»الجبهة اإلســالمــيــة لــإنــقــاذ« املــحــظــورة في 
الـــداخـــل، وحـــركـــة الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي منطقة 

»املاك«. القبائل« املعروفة اختصارًا بـ
وقال عضو هيئة املتابعة واإلشــراف لتكتل 
املعارضة سمير بلعربي، إن »هيئة التشاور 
واملــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــجــزائــريــة لــم تــوّجــه 
ــا يــتــم الـــتـــرويـــج له  دعـــــوة لــحــركــة املــــــاك، ومــ
إنما هــو مغالطات  قــنــوات إعالمية  ِقبل  مــن 
وتشويش حــول نــدوة مزفران 2«، الفتا إلى 
أن »حركة رشاد هي من طلبت املشاركة في 
الندوة ولم يتم توجيه الدعوة لها«. وأضاف: 
»قبل أن ُيتخذ قرار رفض مشاركتها، أعلنت 
للحضور،  دعــوة  على  أنها حصلت  الحركة 
وهـــــذا مـــا جــعــل الــهــيــئــة تـــرفـــض حــضــورهــا 
ــذه الــحــركــة«،   تــجــنــبــا لــلــمــشــاكــل مـــع هـ

ً
أصــــال

الفترة األخيرة على ما تقول إنها ارتباطات 
إلحــداث  وسعيها  املعارضة  لقوى  خارجية 
ــر. كـــمـــا أن قـــوى  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربــــي فـ ــع عــ ــيــ ربــ
ـــرت لها 

ّ
املـــعـــارضـــة فـــي الــــداخــــل، والـــتـــي تـــوف

العوامل الدنيا من مساحة النضال واملقاومة 
الــســيــاســيــة لــلــنــظــام فـــي الـــجـــزائـــر، بــخــالف 
إلى  دفعتها  التي  التسعينيات  في  ظروفها 
عــقــد مــؤتــمــر ســانــت ايــجــيــديــو فــي رومـــا في 
ويناير/كانون   1994 األول  ديسمبر/كانون 
مع  متباينة  تــصــورات  تطرح   ،1995 الثاني 

تلك التي تطرحها معارضة الخارج. 
ففيما تطرح معارضة الخارج بدائل التغيير 
ــرى مــعــارضــة  ــع الـــنـــظـــام، تــ عــبــر الــقــطــيــعــة مـ
والتعاون  السلمي  التغيير  إمكانية  الداخل 
ــع الــــســــلــــطــــة أو أطـــــــــــراف مـــنـــهـــا إلحـــــــداث  ــ مــ
ــق  انـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي ســلــس وســلــمــي ووفـ
ومؤسساتها،  الــدولــة  على  املحافظة  األطـــر 
وتــســعــى إلــــى تــوفــيــر أدوات وأرضــــيــــة هــذا 
سياسية،  ومؤتمرات  نقاشات  عبر  التغيير 
كمؤتمر »مــزفــران 1« الــذي ُعقد في يونيو/

املقرر غدًا األربعاء،  حزيران 2014، واملؤتمر 
السياسي  اإلعـــالن  وثيقة  سيناقش  والـــذي 
وااللتزامات التي أعّدها خبراء وممثلون عن 
القوى السياسية واملدنية املشاركة في كتلة 
للنقاش  عرض 

ُ
ست الوثيقة  هــذه  املــعــارضــة. 

السياسية  الطبقة  أطــيــاف  أمــام  املؤتمر  فــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــة واإلعـ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والــ
ــدنــــي  ــة ومــــمــــثــــلــــي املــــجــــتــــمــــع املــ ــيــ ــابــ ــبــ ــشــ والــ
املشاركني في مؤتمر »مزفران 2«، الذي يأتي 
وثيقة  منه  انبثقت  الــذي  األول  املؤتمر  بعد 
بمرحلة  املطالبة  على  الــتــي نصت  مــزفــران، 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي فــي الــبــالد والــفــصــل بني 
الــســلــطــات وتــحــريــر الــقــضــاء وإنـــشـــاء هيئة 
مــســتــقــلــة تــشــرف عــلــى تــنــظــيــم االنــتــخــابــات 
ــيــــة أخــــــــرى.  ــيــــاســ ــــب ســ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
واعـــتـــرضـــت الــســلــطــة عــلــى هــــذه املــطــالــبــات، 
ودفعت بأحزاب املواالة إلى مهاجمة أحزاب 
ــاوز الـــرئـــيـــس عــبــدالــعــزيــز  املـــعـــارضـــة، وتــــجــ
ــة عــبــر إقـــــراره  ــعـــارضـ بــوتــفــلــيــقــة مــطــالــب املـ
تعديالت دستورية أقرها البرملان الجزائري 

في السابع من فبراير/شباط املاضي.
املــعــارضــة إلنــجــاح مؤتمرها  وفــيــمــا تحشد 
ــره أحــــــــــــزاب مـــــتـــــعـــــددة فــي  ــتــــحــــضــ الــــــــــذي ســ
تــوّجــهــاتــهــا األيـــديـــولـــوجـــيـــة، مـــن إســالمــيــني 
انطلقت  ويــســاريــني،  وتــقــّدمــيــني  ومحافظني 
حملة مــن وســائــل إعــالمــيــة مــوالــيــة للسلطة 
ــى حــــد تــخــويــن  ــ ــة، وصـــلـــت إلـ ــعــــارضــ ــد املــ ضــ
والتشكيك  السياسية  املعارضة  شخصيات 

في مساعيها.

الفــتــا إلـــى أن »الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى جــمــع كل 
الــقــوى الــتــي تــؤمــن بــاالنــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

السلمي في البالد«.
اعــتــراض كتلة املعارضة فــي الداخل  ويــأتــي 
عــلــى حــضــور ومــشــاركــة مــعــارضــة الــخــارج، 
ــة تــتــعــلــق  ــيـ ــيـــاسـ ــــالت سـ ــأويــ ــ تــ ـــب أي 

ّ
ــن ــتـــجـ لـ

بوجود ارتباطات خارجية ملعارضة الداخل، 
واألخــيــرة حريصة بشكل كبير على تجنب 
ذلـــك، خــصــوصــا أن اآللـــة الــدعــائــيــة للسلطة 
وأحــزاب املــواالة التي تــدور في فلكها، باتت 
تركز في هجومها اإلعالمي والسياسي في 
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تواصل السلطات التركية معركتها ضد حزب 
الــكــردســتــانــي«، مــع تشديدها على  »الــعــمــال 
الــحــفــاظ على مــا تسميه »حــريــة املــواطــنــني« 
ــراءات األمــنــيــة املــشــددة  ــ عــلــى الــرغــم مــن اإلجــ
ــيــــني«،  ــابــ فــــي مـــواجـــهـــة مــــن تــســمــيــهــم »اإلرهــ
وموجهة انتقادات للسياسات الغربية التي 
عن  التركية  التحذيرات  باالعتبار  تأخذ  لــم 

»اإلرهابيني«. 
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
ــام كــبــار الضباط  أمـــس اإلثــنــني، فــي كلمة أمـ
ــي، خــــــالل زيـــــارتـــــه مــقــر  ــركــ ــتــ ــيـــش الــ فــــي الـــجـ
 الــقــوات 

ّ
األكــاديــمــيــة الــحــربــيــة فـــي أنـــقـــرة، أن

الــتــركــيــة »تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء عــلــى 5 آالف 
و359 إرهابيا، ما بني قتيل وجريح ومعتقل، 
ــك مـــنـــذ بـــدء  ــ ــ ــل تـــركـــيـــا وخــــارجــــهــــا، وذلـ ــ ــ داخـ
)العمال  املنظمة  ضــّد  العسكرية  العمليات 

الكردستاني( في يوليو/تموز املاضي«. 
ــن رعـــايـــة  ــ ـــى عـ

ّ
ــل ــن تـــتـــخـ ــ  بــــــــالده لـ

ّ
وأّكـــــــــد أن

ــبـــادئ دولــــة الــقــانــون،  حــقــوق اإلنـــســـان، ومـ
كافة  من  الرغم  على  الديمقراطي،  والنظام 
املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة وداعميهم  مــحــاوالت 
مــن الــقــوى الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، مضيفا 
بـــالده »قــّدمــت 355 شــهــيــدًا، بينهم 215   

ّ
أن

عنصرًا  و133  املسلحة،  الــقــوات  فــي  جنديا 
من الشرطة، و7 من حــراس الــقــرى«. وجــّدد 
الرئيس التركي، تأكيد عزم بالده مواصلة 
»مــكــافــحــة اإلرهــابــيــني الــذيــن يـــهـــددون أمــن 
معتبرًا  برمتها«،  واملنطقة  البالد  وسالمة 
أن بالده تأتي في مقدمة الدول التي تمكنت 
األمنية  التدابير  بــني  الــتــوازن  مــن »تحقيق 
املــتــخــذة تــجــاه اإلرهــابــيــني، والــحــفــاظ على 
حـــريـــة املــــواطــــنــــني«، مــضــيــفــا: »اســتــطــعــنــا 
ــا نــســعــى إلـــى  ــنـ ــذا الـــــتـــــوازن، ألنـ ــ تــحــقــيــق هـ

تضييق املساحة على اإلرهابيني، وال نهدف 
والتدابير  مواطنينا،  حــريــة  مــن  الــحــد  إلــى 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة تــهــدف إلـــى تحقيق 
ــــن واالســـتـــقـــرار والـــحـــريـــة ملــواطــنــيــنــا«.  األمـ
وانتقد أردوغــــان، مــواقــف الـــدول األوروبــيــة 
حيال  أنــقــرة  أطلقتها  التي  التحذيرات  مــن 
، »لم يتعظوا من تحذيراتنا 

ً
اإلرهــاب، قائال

 
ّ
أن كيف  ورأيــنــا  لتوصياتنا،  ينصتوا  ولــم 
تلك األفاعي )اإلرهابيون(، بدأوا يلدغونهم، 
أقدامهم،  تحت  تنفجر  األلــغــام  تلك  وبـــدأت 
 الذين كانوا يدافعون عن 

ّ
وشاهدنا كيف أن

أصبح  والديمقراطية،  والحقوق  الحريات 
ت 

ّ
بإمكانهم إزالــة كل هذه القيم، عندما حل

املصيبة فوق رؤوسهم«. 
واســتــنــكــر أردوغـــــــان، الــســيــاســات الــغــربــيــة 
ــــاب،  بــخــصــوص الــالجــئــني ومــكــافــحــة اإلرهـ

بمعلومات  الــغــرب  »زّودت  تركيا   
ّ
أن مبينا 

ــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم ارتـــبـــاطـــات  عـــن األشــ
بــمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، مــضــيــفــا: »حــتــى اآلن 
منعنا 38 ألف أجنبي من الدخول إلى بالدنا 
لــالشــتــبــاه بــصــالتــهــم بــمــنــظــمــات إرهــابــيــة، 
منهم ما يقارب 3500 شخص قبض عليهم 
أمــا عدد  التركية وترحيلهم،  األراضـــي  فــي 
إيداعهم السجون، فيصل حوالى  الذين تم 

ألف شخص، وبالنسبة للذين تم ترحيلهم، 
فــقــد كــــان ذلــــك نــحــو الـــــدول الــتــي يحملون 

جنسيتها«. 
ولــفــت إلـــى أن »تــفــجــيــرات بــروكــســل أظــهــرت 
ــم تــأخــذ   الــحــكــومــات الــغــربــيــة، لـ

ّ
لــلــعــيــان أن

تحذيراتنا على محمل الجد، ولم تتخذ تلك 
الــحــكــومــات أّي تــدابــيــر فــي حــق اإلرهــابــيــني، 
ولــــوال تــفــجــيــرات بـــاريـــس وبـــروكـــســـل، كــانــت 
الــدول تجاه املنظمات اإلرهابية،  رؤيــة هــذه 
 على نحو أن يفعل األشخاص الذين 

ّ
ستظل

ما  اإلرهــابــيــة،  باملنظمات  ارتــبــاطــات  لديهم 
يــريــدون فــي تركيا وســوريــة والــعــراق، شرط 

 يقوموا بعمليات إرهابية في أراضينا«.
ّ

أال
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، طـــالـــب املـــتـــحـــدث بــاســم 
ــن، دول  ــ ــالـ ــ ــيــــة، إبــــراهــــيــــم قـ ــتــــركــ الــــرئــــاســــة الــ
وكافة  الكردستاني«  »العمال  بــإدانــة  العالم 
الــجــمــاعــات املــرتــبــطــة بـــه، »واتـــخـــاذ خــطــوات 
ملموسة ضــده، على غــرار ما تقوم به تركيا 
بـــإدانـــتـــهـــا الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة كــداعــش 
ــالـــن، في  ــا قـ ــ ــرام«. ودعـ ــ ــ ــاعـــدة وبـــوكـــو حـ ــقـ والـ
مؤتمر صحافي أمس، دول العالم إلى تعزيز 
التعاون في تبادل املعلومات االستخباراتية 
من  مــحــذرًا  اإلرهــابــيــة،  بالجماعات  املتعلقة 
أن استمرار الحرب في سورية يغذي إرهاب 
تنظيم »داعش«، مؤكدًا أن بالده تدعم عملية 
انتقال سياسي في سورية تساهم في إنهاء 
هــذه الــحــرب، وتحافظ على وحــدة األراضــي 
الـــســـوريـــة. وأوضــــــح أن »هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــعــنــاصــر الــتــي تــغــذي تنظيم داعــــش، ومــن 
غير املمكن اختزالها في عنصر واحد، إذ إن 
الــحــرب املتواصلة فــي ســوريــة تعد أحــد أهم 
الــعــنــاصــر الــتــي تــغــذي هـــذا الــتــنــظــيــم«، الفتا 
إلى أن »هذا التنظيم اإلرهابي يقتل األبرياء 
بشكل وحشي، والحرب الدامية التي تواصل 

حصد أرواح األبرياء بوحشية«.

أعلن األمين العام لحزب »جبهة التحرير الوطني« عمار سعداني، إقامة 
سيُعقد  الذي  نفسه  اليوم  في  الجزائرية  العاصمة  في  شعبي  تجّمع 
على  للتدليل  إنه  سعداني  عنه  قال  تحٍد  في  المعارضة،  مؤتمر  فيه 
السلطة  من  الحملة  هذه  إن  مراقبون  ويقول  السلطة.  أحزاب  قوة 
تعكس حالة من االرتباك السياسي لدى الحكم المحاط بأزمات متعددة 

وصراع حاّد داخله، في ظل جملة من اإلخفاقات.

ارتباك رسمي؟ 

من تظاهرات سابقة ضد بوتفليقة في الجزائر )فاروق بطيش/فرانس برس(

كان سالمة ممثل األمين العام لألمم المتحدة بالعراق )أنطوني هارفي/فرانس برس(

بيروت ــ نادر فوز

ملنصب  اللبنانية  الــتــرشــيــحــات  ــارت  أثــ
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو( مــوجــة 
الــّســجــال عــلــى الــســاحــة السياسية.  مــن 
فــفــي الــوقــت الــــذي لــم يــصــدر فــيــه وزيــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، جـــبـــران بــاســيــل، 
بــيــانــا يــعــلــن فــيــه رســمــيــا دعــــم الـــدولـــة 
الكــوي،  خــوري  فيرا  ترشيح،  اللبنانية 
ملــنــصــب املــــديــــر الــــعــــام فــــي يــونــيــســكــو، 
السابق،  اللبناني  الثقافة  وزيــر  وأعلن 

حه للمنصب. 
ّ

غسان سالمة ترش
هـــويـــة ســـالمـــة مـــعـــروفـــة لــجــهــة خــبــرتــه 
الــســابــقــة فـــي أعـــمـــال األمــــم املـــتـــحـــدة، إذ 
الــعــام لــأمــم املتحدة  كـــان ممثل األمـــني 
عام  األميركي  االحتالل  بعد  العراق  في 
2003. ويعّد أحد صائغي القرار األممي 
عــلــى أســاســه  انــســحــبــت  1559، والــــــذي 
الــقــوات الــســوريــة مــن لــبــنــان عـــام 2005. 
ويــضــاف إلـــى ذلــــك، تــجــارب ســالمــة في 
ــعــنــى بــهــا يــونــيــســكــو. 

ُ
املـــجـــاالت الـــتـــي ت

حه ملنصب املدير 
ّ

وأعلن سالمة عن ترش
مـــارس/ منتصف  يونيسكو  فــي  الــعــام 

آذار الحالي، من منطق »محاربة العنف 
ــتـــطـــّرف مـــن خــــالل ســالح  واإلرهـــــــاب والـ
ــام هـــذه السيرة  الــثــقــافــة والــفــنــون«. وأمــ
ــم الكــــــوي مـــغـــمـــورًا.  ــ ــة، يــبــقــى اسـ ــيــ الــــذاتــ
وعلى الرغم من ذلك، ينقل عدد من زوار 
ه سمع بترشيح سالمة 

ّ
باسيل قوله، إن

من اإلعالم، معتبرًا أنه »أمر معيب بحق 
ف مثله«. 

ّ
سالمة وال يليق بشخص مثق

 
ّ
أن على  باسيل  تأكيد  هـــؤالء  ويضيف 

»الوزارة ماضية في ترشيح الكوي، وال 
لُيطرح  الدعم«،  العودة عن هذا  يمكننا 
السياسية  املجالس  معظم  فــي  الــســؤال 

عن هوية فيرا خوري الكوي. 
قـــد يـــكـــون أول ظـــهـــور عــلــنــي وإعـــالمـــي 
ــة  ــيـ ــنـــسـ لــــــــالكــــــــوي، الــــــتــــــي تــــحــــمــــل الـــجـ
الــفــرنــســيــة، يــعــود إلـــى 20 مــــــارس/آذار 
الحالي، بعد لقائها البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، إذ زارته بصفتها مندوبة 
جزيرة سان لوسي )جزيرة بالكاراييب 
فــي املــحــيــط األطــلــســي(، فــي يونيسكو. 
جزيرة  دور  عــن  البحث  نتيجة  وتشير 

ســـان لــوســي فــي املــنــظــمــة الــدولــيــة إلــى 
فــي  لـــيـــونـــيـــســـكـــو  الـــــدائـــــم  املـــــنـــــدوب   

ّ
أن

الــجــزيــرة، هــو رجـــل األعــمــال اللبناني، 
جيلبير شاغوري، الذي يعمل في قطاع 
الــنــفــط فـــي أفــريــقــيــا، ويـــمـــّول عــــددًا من 

السياسيني اللبنانيني. 
الرئاسة  وارتبط اسم شاغوري بصفقة 
ــم تـــيـــار  ــيــ ــتــــي جـــمـــعـــت زعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
املـــســـتـــقـــبـــل، ســـعـــد الــــحــــريــــري وحــلــيــف 
ــه، الــنــائــب  ــلـ ــزب الـ ــ الـــنـــظـــام الــــســــوري وحـ
ــزال على  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، والـــتـــي ال يــ
أساسها األخير مرشحا للرئاسة بوجه 
حليفه املفترض في قوى 8 آذار، رئيس 
تــكــتــل »الــتــغــيــيــر واإلصــــــــــالح«، الــنــائــب 
ميشال عون. ويربط بعض املتابعني بني 
 
ّ
فيرا الكــوي وشــاغــوري، على اعتبار أن

»سان لوسي« ال يمكن  تعيينها سفيرة لـ
الدائم ليونيسكو  أن يتّم إال عبر املمثل 
ز مــا يتم 

ّ
فــي الــجــزيــرة، األمـــر الـــذي يــعــز

تناقله عن كون زوج الكوي أحد شركاء 
شاغوري على مستوى املشاريع املالية، 
الشكوك حول عالقة ناشئة بني  لتحوم 
باسيل وشــاغــوري املــعــروف ببحثه عن 

تعزيز عالقاته السياسية.

سانت لوسي هي دولة مستقلة، 
األمم«  »كومنولث  في  وعضو 
من  لمجموعة  دولية  )منظمة 
عاشت  الــتــي  المستقلة  ــدول  الـ
هي  البريطاني(.  الحكم  تحت 
على  الكاريبي  بحر  فــي  جــزيــرة 
األطلسي.  المحيط  مع  حدوده 
تعرف الجزيرة بأنها إحدى الجنات 
الضريبية، ومصّدرة أساسية للموز 

وجوز الهند.

سانت لوسي

ــب طيب  ــ الــتــركــي رج الــرئــيــس  صـــّعـــد 
من  أمس  كلمته  في  )الصورة(  أردوغــان 
غربية  دول  قناصل  لحضور  انتقاداته 
صحيفة  تحرير  رئيس  محاكمة  جلسة 
»جمهورريت« جان دوندار ومدير مكتبها 
قناصل  »قام  قائًال:  غول،  إردم  أنقرة  في 
تجاوزوا  بتصريحات  بــاإلدالء  الدول  بعض 
يقرروا  أن  يريدون  وباتوا  حدودهم  فيها 

لتركيا أي دولة يجب أن تكون«.

انتقادات أردوغان للدبلوماسيين

انتقد المرشح 
الساعي إلى 

كسب تأييد الحزب 
الجمهوري في 

االنتخابات الرئاسية 
األميركية، دونالد 

ترامب، حلف شمال 
األطلسي، داعيًا إلى 
إصالحات في الحلف 
قبل قمة مقررة له 
حول األمن النووي، 

يومي الخميس 
والجمعة المقبلين، 

في واشنطن. 
وقال ترامب إن 

»الحلف ليس مؤهال 
لمكافحة اإلرهاب«.

ترامب 
ضد األطلسي
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اقتصاد
تهديدات ألكبر حقل غاز إسرائيلي

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

حذرت شركة نوبل إنرجي األميركية من احتمال 
تــأخــر تــطــويــر حــقــل لــوثــيــان، أكــبــر حــقــول الــغــاز 
ــــذي يــقــع قــبــالــة ســـواحـــل البحر  اإلســرائــيــلــيــة والـ
املتوسط بعد قرار توصلت إليه املحكمة العليا اإلسرائيلية 

بعدم قانونية بند رئيسي في خطة لتطوير املوقع.
األول، بعد  أمــس  الــغــاز،  قــانــون  اإلسرائيلية  املحكمة  وردت 
مع  االتــفــاق  تمرير  الحكومة  يمنح  احتكاريا  بــنــدًا  رفضها 
شــركــتــي نــوبــيــل إيــنــرجــي األمــيــركــيــة وديـــلـــك اإلســرائــيــلــيــة، 
حيث ادعت الحكومة أن االتفاق بهذا الشكل يخدم املصالح 
عالقاتها  ذلك  في  بما  إلسرائيل،  السياسية  االستراتيجية 

الخارجية ومكانتها اإلقليمية كقوة اقتصادية.
ومنحت املحكمة الطرفني مهلة تصل إلى عام للتوصل إلى 

آلية قانونية بديلة للحكومة لتوفير ضمانات ملزمة.
وحسب رويترز، وصفت شركة نوبل أمس، قرار املحكمة بأنه 
لوثيان  حقل  تطوير  عملية  توقيت  ويــهــّدد  لــآمــال  مخيب 
الذي كانت الشركتان تأمالن في إتمامها بنهاية عام 2019.

إنرجي، ديفيد ستوفر،  التنفيذي لشركة نوبل  املدير  وقــال 
ــهـــذا الـــحـــجـــم حـــيـــث ســـيـــجـــري ضــخ  »إن تـــطـــويـــر مــــشــــروع بـ
إسرائيل  مــن  يتطلب  مــدى ســنــوات  استثمارات هائلة على 

توفير مناخ مستقر لالستثمار«.
وأضاف »نوبل إنرجي تتمسك دائما بأن ضمان االلتزام هو 

الحد األدنى لتطوير املشروع وموقفنا لم يتغير«.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركتي ديليك دريلينغ 
وأفــنــر أويـــل الــشــريــكــتــني فــي الــحــقــل، يــوســي أبـــو، أمـــس، إن 
املجموعة ستواصل العمل على إتمام اتفاقات التصدير رغم 

قرار املحكمة العليا.
اتــفــاقــات  لــوثــيــان  ووقــعــت املــجــمــوعــة املعنية بتطوير حــقــل 
تصدير مبدئية بمليارات الــدوالرات مع مشترين في مصر 
واألردن كــمــا تــتــطــلــع لــبــيــع الـــغـــاز إلــــى شـــركـــات فـــي تــركــيــا. 
أبــو، إن املجموعة تنوي »املــضــي قدما في  وأضـــاف يوسي 

تلك االتفاقات والسعي إلدخالها حيز التنفيذ«.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو توصل 
فــي الــعــام املــاضــي إلـــى اتــفــاق إطـــار عـــام مــع نــوبــل إنــرجــي 
ومجموعة ديليك اإلسرائيلية يمنحهما بموجبه السيطرة 

على لوثيان مع إجبارهما على بيع أصــول أخــرى أصغر 
لكن مهمة.

وقــــدمــــت أربــــــع جــمــعــيــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــخــتــلــفــة الــتــمــاســات 
للمحكمة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا، بــطــلــب رفـــض مــقــتــرح اتــفــاق 
ع بني الحكومة وشركتي نوبل إنيرجي 

ّ
استخراج الغاز املوق

احتكارا خطيرا،  الشركتني  يمنح  االتفاق  أن  بدعوى  وديلك، 
ويحول دون املنافسة الحرة في أسعار الغاز، ويبقي إسرائيل 
قامت  الحكومة  أن  وبــادعــاء  الشركتني،  هاتني  إلرادة  رهينة 
بإبرام االتفاق خالفا للقانون وألنظمة الحكم، عبر استخدام 
البند الخاص 52 الذي يخول الحكومة التوقيع على اتفاق إذا 

كان يخدم املصالح السياسية واألمنية واالستراتيجية لها.
وامتثل كل من نتنياهو، ووزيــر الطاقة يوفال شطاينتس، 
ــام املحكمة اإلسرائيلية  أمـ فــي ســابــقــة عــامــة فــي إســرائــيــل، 
العليا قبل نحو شهر، بغرض رد التماسات املعترضني على 
قانون واتفاقيات استخراج الغاز، وحاوال االدعاء أن قبول 
التسويف في استخراج  املعترضة، يعني  الجهات  التماس 
الجهود  هــذه  وعرقلة  املتوسط،  أعماق  من  الطبيعي  الغاز 

التي ستؤثر سلبا على هذا القطاع.

الرباط ـ مصطفى قماس

كشف املغرب عن خطة لتطوير صناعة األدوية، عبر 
تــوقــيــع ثــالثــة عــقــود تـــنـــدرج ضــمــن مــخــطــط تــســريــع 

التنمية الصناعية، الذي تبنته اململكة قبل عامني.
الــثــالثــة التي  الــعــقــود  وينتظر املــغــرب مــن وراء هـــذه 
وقعتها وزارات الصناعة والتجارة واملالية والصحة، 
واألجهزة  البديلة،  الحيوية  األدويــة  صناعة  تطوير 
الطبية، واملكونات الدوائية النشطة. ومن املتوقع أن 
توفر تلك االتفاقيات نحو 5 آالف فرصة عمل جديدة، 
وزيــادة رقم املبيعات بنحو 1.2 مليار دوالر. وتؤمن 

صناعة األدوية املغربية تقريبا 70% من االحتياجات 
ــر لــلــمــجــلــس االقــــتــــصــــادي  ــريـ ــقـ ــــد تـ ــــؤكـ املــــحــــلــــيــــة.  ويـ
واالجتماعي، أن 24% من املغاربة يجدون صعوبات 
الطبية، وبالتالي  الــعــالجــات  إلــى  الــولــوج  فــي  كبيرة 

إلى األدوية.
ــثــــالث، قــبــل أيــــــام، بـــني وزيـــر  ووقـــعـــت االتـــفـــاقـــيـــات الــ
ــثــــمــــارات واالقـــتـــصـــاد  ــتــ ــتــــجــــارة واالســ الـــصـــنـــاعـــة والــ
الــرقــمــي، ووزيـــر االقــتــصــاد واملــالــيــة، ووزيـــر الصحة، 

ورؤساء جمعيات عاملة في مجال صناعة األدوية.
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــ ــــوالي احـــفـــيـــظ الـــعـــلـــمـــي، وزيـ ــ ــب مـ ــ ــ وذهـ
أن  إلى  الجديدة،  االتفاقيات  توقيع  والتجارة، خالل 

إنتاج  تأمني  له  تخول  التي  اإلمكانيات  لديه  املغرب 
يراعي املعايير الدولية، مع ضمان كلفة إنتاج تتيح 
إلــى تــجــاوز العوائق  الــوزيــر  القطاع. ودعــا  تنافسية 
التي تحول دون توسع صناعة الدواء، وهي العوائق 
السوق  االرتهان لالستيراد، وضيق  التي تتمثل في 
الــداخــلــي، وعـــدم اســتــغــالل كــامــل الـــقـــدرات اإلنتاجية 
إلى تطوير  املغرب  الصناعة. ويسعى  لهذه  املتوفرة 
ع 

ّ
صناعة األدويــة البديلة، ورفــع حصة الــدواء املصن

محليا في السوق، والتوجه أكثر نحو التصدير.
ــة إلـــى حــوالــى  ــ وتــصــل قيمة مــبــيــعــات صــنــاعــة األدويـ
1.5 مــلــيــار دوالر ســنــويــا، ويـــجـــري تــصــديــر مـــا بني 

ــا والــبــلــدان العربية  ــ 7 و8 % مــن اإلنـــتـــاج إلـــى أوروبـ
وآسيا وأفريقيا. وتعبر جمعيات من املجتمع املدني 
بــاملــغــرب، عــن تخوفها مــن أن ينجم عــن مــفــاوضــات 
اململكة واالتحاد األوروبـــي، وضع  الحر بني  التبادل 
قــيــود عــلــى إنــتــاج املــمــلــكــة لـــأدويـــة رخــيــصــة السعر 
ــة. ويــجــد املــغــرب  ــيــ واملــثــيــلــة ملــنــتــجــات أصــلــيــة أوروبــ
له  تتيح  الحصول على رخــص  صعوبات كبيرة في 
املكلفة، على  األصلية  لــأدويــة  مماثلة  أدويـــة  إنــتــاج 
اعتبار أنه يصنف ضمن الدول ذات الدخل املتوسط، 
ما يستثنيه من الرخص املمنوحة من طرف شركات 
األدوية متعددة الجنسيات بغية إنتاج أدوية مثيلة.

تدابير جديدة لدعم صناعة األدوية في المغرب

مصطفى عبد السالم

يتعامل البعض منا مع املرشح 
املحتمل للحزب الجمهوري في 

انتخابات الرئاسة األميركية، دونالد 
ترامب، على أنه شخص مجنون، أو 

على أقل تقدير شخص معتوه ال 
يدري ما يفعل أو يقول. ويستشهد 
هؤالء بتصريحات نارية وعنصرية 

أطلقها ترامب خالل حملته 
االنتخابية الحالية، منها أنه سيطرد 
املسلمني من أميركا في حال فوزه 
في االنتخابات الرئاسية، أو إطالق 

تصريحات تنم عن عدم فهمه 
بعض الحقائق االقتصادية، مثل 

أن »الصني أعادت بناء نفسها من 
أموال تسّربت من الواليات املتحدة، 
وأنهم فعلوا هذا من خالل التالعب 

بالنقد، وتخفيض قيمة العملة«.
آخر التصريحات الغريبة التي 

أطلقها ترامب، هو ذاك التصريح 
الذى وصف فيه السعوديني، في 

مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
تايمز«، نشرت السبت املاضي، 

»أنهم ماكينات نقود، ورغم هذا  بـ
ال يدفعون لنا ما نستحقه«، بل 
وأكد فيه أنه »سيوقف استيراد 
املشتريات األميركية للنفط من 
السعودية طاملا لم تقدم الرياض 
قوات ملحاربة داعش«، أو تعّوض 

أميركا عن الجهود التي تبذلها 
في محاربة التنظيم. ومن بني 

التصريحات كذلك مهاجمة ترامب 
املنظمة الدولية باستمرار، وأحدث 
ما قاله »لم نحصل على شيء من 

األمم املتحدة، كما أن املنظمة ال 
تحترمنا، وال تفعل ما نريد، ومع 
ذلك نستمر في تمويلها بشكل 
غير مالئم«. تصريحات ترامب 
األخيرة ليست األولى، فعندما 

تعرضت شركاته العقارية ملشاكل 
مالية، إبان األزمة املالية في 2008، 
امتنع الرجل عن سداد قرض بـ40 
مليون دوالر ملصرف دويتشه بنك 

األملاني، بحجة أن هذه األزمة هي 
قانون الله، أي قضاء وقدر، وبالتالي 

ال يجب أن يتحمل أعباء ليس هو 
صانعها، وسبق لترامب أن امتنع 

عن سداد ديون متأخرة مستحقة 
عليه لبنوك أخرى، وهو ما عرضه 

لإلفالس عدة مرات. ورغم هذه 
التصريحات الغريبة، إال أننا نخطئ 

حينما نتعامل مع ترامب على أنه 
شخص معتوه ال يعرف ما يقول، 

فالسيرة الذاتية والعملية للرجل 
تقول إنه اقتصادي بالدرجة األولى 

ورجل أعمال من الوزن الثقيل، 
والدليل حجم األموال التي يمتلكها، 

ففي فبراير 2015 قدرت مجلة 
فوربس األميركية ثروة ترامب بنحو 

4 مليارات دوالر.  واملتابع لسيرة 
ترامب يلحظ أن الرجل شخصية 

بارزة في القطاع العقاري األميركي، 
حيث يمتلك ماليني األمتار في 

حي مانهاتن الشهير، كما استطاع 
التغلب على أزمات مالية عنيفة 

ت به وقادته إلى اإلفالس مرات، 
ّ
أمل

واستطاع كذلك تكوين إمبراطورية 
عقارية وسلسلة من الشركات 
والفنادق والعقارات، كما يدير 

مشاريع سكنية ومنتجعات ترفيهية 
وكازينوهات، وفنادق، ومالعب 

غولف، ومنشآت أخرى في جميع 
أنحاء العالم. ترامب يعي ما يقول 

جيدا، وقد يكون أحد أبرز مفاجآت 
االنتخابات الرئاسية األميركية.

ترامب.. 
الوجه اآلخر

صفقة عقارات 
عمالقة 

بالسعودية

ــنــــاء  ــا بــ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
كــــوريــــتــــان جـــنـــوبـــيـــتـــان، 
تبلغ  بناء  بصفقة  فازتا 
دوالر  مليار   20 قيمتها 
ثقتهما،  الــســعــوديــة،  مــع 
أمــــــــــــس، بــــــــــأن املــــــشــــــروع 
ــم  ــا، رغــ ــ ــدمــ ــ ــمـــضـــي قــ ــيـ سـ
ــعــــار  ــر تـــــراجـــــع أســ ــيــ ــأثــ تــ
ــة  ــنــ ــزيــ ــــى خــ ــلــ ــ ــــط عــ ــفــ ــ ــنــ ــ الــ
املــــــمــــــلــــــكــــــة. وبـــــمـــــوجـــــب 
االتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي ُوقــــعــــت 
في  بشأنه  تفاهم  مذكرة 
سيول األسبوع املاضي، 
يــتــكــفــل كــونــســورســيــوم 
ــراف ببناء  ــ مـــن ثــالثــة أطـ
ألــف وحـــدة سكنية،   100
إضــافــة إلــى بنية تحتية 
ملـــــديـــــنـــــة جــــــــديــــــــدة قـــــرب 
ــدى  ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ الــــــــــريــــــــــاض عــ

السنوات العشر املقبلة.
الكونسورسيوم  ويضم 
شــــــــركــــــــتــــــــني كــــــوريــــــتــــــني 
جــنــوبــيــتــني، هــمــا دايـــوو 
لــــلــــهــــنــــدســــة والــــــبــــــنــــــاء، 
وهـــــــــــانـــــــــــوا لــــلــــهــــنــــدســــة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــاء، إضــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ والــ
شــــــــــــركــــــــــــة املــــــــــــــقــــــــــــــاوالت 
اململكة  »عبر  السعودية 
وانخفضت  السعودية«. 
ــم شــــركــــة  ــ ــهــ ــ أســـــــعـــــــار أســ
دايوو وهانوا، في سوق 
سيول لأسهم في األيام 
األخيرة، وسط تساؤالت 
حول ما إذا كانت اململكة 
ستكون  بالنفط  الغنية 
قـــــادرة عــلــى تــمــويــل هــذا 
املـــشـــروع الــضــخــم، نــظــرا 
ــار الـــنـــفـــط  ــ ــ ــعـ ــ ــ ألزمـــــــــــة أسـ

الحالية.
)فرانس برس(

استثماراته  يضاعف  النرويجي  السيادي  الصندوق 
العقارية 

رفع  النرويجي  السيادي  الثروة  صندوق  يعتزم 
تسجيله  بعد  الضعف،  إلى  العقارات  في  استثماراته 

أسوأ أداء سنوي منذ عام 2011 خالل العام الماضي.
 830 حجمه  البالغ  للصندوق  السنوي  للتقرير  ووفقا 
العقارات  في  استثماراته  رفع  ينوي  فإنه  دوالر،  مليار 
بحوالى 16 مليار دوالر هذا العام، ليصل اإلجمالي منها 

إلى 41.5 مليار دوالر حول العالم بحلول العام القادم.
ومن المتوقع أن يرفع الصندوق عدد موظفيه في 
لدعم   ،2017 عام  شخص   200 بنحو  العقارية  الوحدة 

تحقيق مستهدفه من االستثمار العقاري.

اكتشاف حقل غاز ضخم في تنزانيا
حققت  إنها  أمس،  بدبي  دودسال  مجموعة  قالت 
كشفا كبيرا للغاز الطبيعي في تنزانيا وتخطط الستثمار 
األربعة  مدى  على  هناك  إضافية  دوالر  مليون   300
والعشرين شهرا القادمة لتعزيز أنشطة التنقيب واإلنتاج.
الكشف  أن  إلى  تشير  التقديرات  أن  دودسال،  وأضافت 
 2.7 على  يزيد  ما  يحوز  السالم،  دار  من  بالقرب  الكائن 
ترليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بقيمة تتراوح 

بين 8 و11 مليار دوالر باألسعار الحالية في السوق.
 ووصفت الشركة الكشف بأنه األكبر بريا للغاز في تنزانيا. 
وقالت إنه سيزيد تقديرات إجمالي احتياطيات الغاز إلى 

ما يربو على 57 ترليون قدم مكعبة. 

أشهر   7 الشركة  يمهلون  اإلسبانية  »أبينغوا«  دائنو 
إلعادة الهيكلة

منحوها  دائنيها  إن  اإلسبانية،  »أبينغوا«  شركة  قالت 
فترة 7 أشهر إلعادة الهيكلة، في مسعى إلبعاد خطر 

اإلفالس الذي يحوم حول الشركة.
مؤسسات  أكبر  من  واحدة  تعتبر  التي  الشركة  وأنهت 
الطاقة المتجددة حول العالم عام 2015، بديون تبلغ 
لكنها  دوالر(،  مليارات   10.5( يورو  مليارات   9.4 قيمتها 

تسعى لخفضها إلى 4.9 مليارات دوالر.
عن  تنحى  قد  بينغيمي،  فيليبي  الشركة  رئيس  وكان 
يخضع  أنه  كما  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  منصبه 

حاليا للتحقيق بسبب سوء اإلدارة.

أخبار قصيرة
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تبحث تــونــس عــن آفـــاق جــديــدة القتصادها 
تراجع نسب  ثبوت  بعد  السمراء،  القارة  في 
دول  األول،  االقتصادي  شريكها  لــدى  النمو 

االتحاد األوروبي.
ــرا، عـــن طلب  الـــتـــجـــارة مـــؤخـ وأعــلــنــت وزارة 
ــــوق  ــــسـ ــا إلـــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــس رسـ ــونــ ــ انـــــضـــــمـــــام تــ
املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا واملجموعة 
ــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وذلــــك  االقــــتــــصــــاديــــة لـــــــدول غــ
ــلـــوزيـــر مــحــســن حـــســـن، فــي  ــــق تـــصـــريـــح لـ وفـ
لقاء مــع عــدد مــن السفراء ورؤســـاء البعثات 
ــيــــا جـــنـــوب  ــقــ ــيــــة لــــبــــلــــدان أفــــريــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
الـــصـــحـــراء. ويــجــمــع خـــبـــراء االقـــتـــصـــاد على 
قــد تمثل ساحة واعــدة  األفريقية  الــســوق  أن 
الــقــادمــة،  الــســنــوات  فــي  التونسي  لالقتصاد 
في حال تمكنت الحكومة ومنظمات األعمال 
من فك شفرات الدخول إلى هذه السوق التي 

تسجل بلدانها نموا يتراوح بني 3 و%6.
كما يجمع املهتمون بالشأن االقتصادي على 

الرياض ــ خالد الشايع

قلل محللون في قطاع النفط السعودي، من 
التهديدات التي أطلقها املرشح لالنتخابات 
والتي  تــرامــب،  دونــالــد  امللياردير  األميركية 
ــال فــــــــوزه فــي  ــ ــ ــد، حـ ــمـ ــيـــجـ ــه سـ ــ ــ ــيـــهـــا إنـ ــال فـ ــ ــ قـ
االنتخابات، شراء النفط من حلفاء الواليات 

املتحدة، وخاصة السعودية.
مقابلة مع صحيفة  في  »تــرامــب«،  ويتصور 
»نــيــويــورك تــايــمــز« نــشــرت الــســبــت املــاضــي، 
ــر مـــصـــدر لــلــنــفــط  ــبـ ــــي أكـ ــة، وهـ ــعـــوديـ أن الـــسـ
دعم  دون  لفترة طويلة  تبقى  لن  العالم،  في 
واشنطن، مشددا على أنه سيوقف استيراد 
الــنــفــط مـــن املــمــلــكــة مـــا لـــم تـــشـــارك األخـــيـــرة 
بجيشها في قتال تنظيم »داعش« أو تعوض 
تبذلها  الــتــي  الجهود  عــن  املتحدة  الــواليــات 

في محاربة التنظيم.
ويقول محللون استطلعت »العربي الجديد« 
آراءهم بشأن تلك التصريحات، إنها ال قيمة 
لها، وغير دقيقة، ألن السعودية التي تصدر 
يوميا أكــثــر مــن 7.8 مــاليــني برميل خــام في 

املتوسط، ال تقتصر على سوق بعينه. 
ومع زيــادة إنتاج النفط الصخري، تراجعت 
واردات الواليات املتحدة من الخام السعودي 
كمية  تلك  يوميا،  برميل  مليون  حـــدود  إلــى 
ــادل نــحــو 13.3% مـــن صـــــــادرات املــمــلــكــة  ــعـ تـ

النفطية أو 10.5% من إجمالي اإلنتاج.
رئــيــس شركة  نــائــب  الخويطر،  وقـــال عثمان 
قــطــاع  إلدارة  الـــســـعـــوديـــة  الـــــــــذراع  أرامـــــكـــــو، 
النفط: »كل برميل نفط يتم إنتاجه، له مشتر 
معروف، ولن يبقى بدون بيع«، مشددا على 
تستطيع  ال  األميركية  املتحدة  الــواليــات  أن 

االستغناء عن شراء النفط من الخارج.
ــد« قــــائــــال:  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ وأضــــــــــــاف لـــــــ »الــ
»تــصــريــحــات تـــرامـــب ال قــيــمــة لـــهـــا، ومــجــرد 

استهالك إعالمي ال أكثر«. 
وتابع: »األمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه 
الوقت كان  ذلــك  قبل نحو عشرين عاما، في 
يمكن أن يكون إيجاد مشترين للنفط صعبا 
لــوجــود كميات كبيرة فــي السوق،  نوعا مــا، 
أما اليوم فاإلنتاج قريب جدا من االستهالك، 
وكل اإلنتاج له زبائنه، فال أحد يستطيع أن 
يهدد أحد بعدم الشراء منه«. ويقول مراقبون 

ضعف حجم التعاون االقتصادي بني تونس 
والبلدان األفريقية جنوب الصحراء، في وقت 
أرقــام نمو عالية،  الــقــارة السمراء  تحقق فيه 
وتشهد تطورا الفتا في كل امليادين، مطالبني 
بــتــوفــيــر اآللـــيـــات الــضــروريــة لــضــمــان وجــود 
أفضل للمؤسسات وللمنتجات التونسية في 

األسواق األفريقية جنوب الصحراء.
ــة  ــيـ ــدولـ ــة مـــنـــظـــمـــة كــــونــــاكــــت الـ ــيـــسـ ــر رئـ ــقــ وتــ
)مـــنـــظـــمـــة أعـــــمـــــال(، مــنــيــة الـــســـعـــيـــدي عــلــى، 
بــالــتــقــصــيــر الــحــكــومــي فـــي تــوفــيــر اآللـــيـــات 
اللوجستية لدخول السوق األفريقية، مشيرة 
إلى أن العديد من الدول املنافسة لتونس في 

في  كبيرة  املغاربي حققت نجاحات  املحيط 
القارة السمراء. وأبــرزت منية السعيدي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عـــدم توفر  تــصــريــح لـــ
ــم املــالــي  الــخــطــوط الــجــويــة املـــبـــاشـــرة والـــدعـ
األفريقية،  الـــدول  فــي  وغــيــاب بنوك تونسية 
األســــواق صعبة،  هــذه  جعلت عملية دخـــول 

وفق تقديرها.
وشـــــــددت الـــســـعـــيـــدي، عـــلـــى أن الــصــعــوبــات 
الفتة  املهمة،  استحالة  تعني  ال  اللوجستية 
إلــــى أن الـــعـــديـــد مـــن املـــؤســـســـات الــتــونــســيــة 
ورجــــال األعــمــال تمكنوا مــن الــحــصــول على 
نصيب فــي هــذه الــســوق البكر، فيما ال تــزال 
ــدة تــنــتــظــر الــــزحــــف الــتــونــســي،  ــ قـــطـــاعـــات عـ
حـــســـب تـــأكـــيـــدهـــا. وقــــالــــت رئـــيـــســـة مــنــظــمــة 
الدولية، إن دوال على غــرار مالي  »كوناكت« 
وتـــشـــاد وكـــــوت ديــــفــــوار، طــلــبــت مـــن تــونــس 
الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي فـــي مـــجـــاالت الصحة 
واألشــغــال، مشيرة  والبناء  العالي  والتعليم 
القطاعات تمثل فــضــاًء فسيحا  أن هــذه  إلــى 
التونسية وحتى  الخبرات  لالستثمار ونقل 
اليد العاملة، إلى جانب قطاعات أخرى، على 

غرار الصناعات الغذائية وغيرها.
أن تونس  إلــى  املنظمة  املسؤولة في  وتشير 
ــــوة مــن  ــــرجـ ــن الـــنـــتـــائـــج املـ ال تــــــزال بـــعـــيـــدة عــ
أن تحقيق هذه  إلــى  األفريقية، الفتة  السوق 
األهداف يتطلب تنسيقا كبيرا بني الحكومة 
ومنظمات األعمال، من أجل رفع هذا الرهان 
فـــي أقـــــرب اآلجـــــــال. ووفـــــق بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
ــادالت الــتــجــاريــة بني  ــبــ ال يـــتـــجـــاوز حــجــم املــ
تــونــس والـــــدول األفــريــقــيــة 3%، وهـــي نسبة 
»الــضــعــيــفــة«،  ــاد بـــ ــتـــصـ يــصــفــهــا خـــبـــراء االقـ
ــــى ضـــعـــف فــــي اكـــتـــشـــاف الــثــقــافــة  ــاف إلـ تـــضـ
واملـــخـــزون األفــريــقــي وتــســهــيــل الــتــنــقــل على 
املستوى السياسي والثقافي وتبادل الطلبة 
والـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــل عــلــى الــتــقــارب 

املجتمعي واملؤسساتي.
وتصدر تونس ألفريقيا العديد من املنتجات، 
مثل املواد الغذائية املصنعة، مواد التنظيف، 

واألدوية، األدوات والكتب املدرسية. 
ــادة  وتــطــمــح املـــؤســـســـات الــتــونــســيــة إلــــى زيــ
حجم صــادراتــهــا إلــى الــقــارة الــســمــراء، التي 
حققت خالل السنوات األخيرة، معدالت نمو 
تــراوحــت بــني 5 و6%. ومــن املتوقع أن يصل 
نــمــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي فـــي أفــريــقــيــا 
الــحــالــي 2016، وفقا  الــعــام  إلـــى 5.5% خـــالل 

ملــــا تـــظـــهـــره مــطــبــوعــة نـــبـــض أفـــريـــقـــيـــا الــتــي 
يصدرها البنك الدولي مرتني كل عام لتحليل 
االتــجــاهــات االقــتــصــاديــة وأحــــدث الــبــيــانــات 
ــر املــالــيــة األســبــق  ــ ــــى وزيـ ــارة. وأوصــ ــقــ عـــن الــ
والخبير االقتصادي، حكيم بن حمودة، في 
تصريحات إعالمية، بضرورة تالفي ضعف 
الــحــضــور االقــتــصــادي الــتــونــســي فــي الــقــارة 
الحضور  تــراجــع  حــمــودة  وسجل  األفريقية. 
الــتــونــســي فــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة مــقــارنــة مع 
منتصف القرن املاضي، مشددا على ضرورة 

العمل على إصالح هذا الوضع.
وبــــني أن هــنــاك بـــــوادر أمــــل فـــي هــــذا الــصــدد 
يعكسها إصرار عدد من املؤسسات التونسية 
ــة،  ــيــ ــقــ ــريــ ــــوق األفــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــــور فــ ــــحـــــضـ ــى الـ ــلــ عــ
فــضــال عـــن تــحــســن الــحــضــور الــتــونــســي في 
الـــســـنـــوات األخــــيــــرة فــــي مــخــتــلــف الــهــيــئــات 
ــع عـــدد مـــن رجـــال  ــ ـ

ّ
األفــريــقــيــة املــخــتــصــة. ووق

األعــمــال مــؤخــرا، عــلــى اتــفــاقــيــات اقتصادية 
أفريقية مختلفة، كما  مع نظرائهم من بلدن 
طــالــب رجـــال األعـــمـــال بــإيــجــاد الــســنــد املــالــي 
ألصـــحـــاب املـــؤســـســـات الــســاعــني إلــــى دخـــول 
الـــســـوق األفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، عبر 
تــســهــيــل الــعــمــل مـــع أحـــد املـــصـــارف املنتمية 
التي  املغربية  وفــاء  التجارية  املجموعة  إلــى 
إلــى حــد اآلن فيما ال يقل  سجلت حضورها 
عن 15 بلدا من القارة السمراء، اعتمادا علي 

فروعها املتواجدة في تلك البلدان.
ــــال  ــمـ ــ ــم مـــــن عـــــراقـــــة مـــنـــظـــمـــات األعـ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ
التي  لتونس  الجغرافي  والتميز  التونسية 
ــا والــقــارة األفريقية،  تمثل بــوابــة بــني أوروبــ
قائمة  على  متقدمة  مــواقــع  تــونــس  تحتل  ال 

البلدان الفاعلة في القارة السمراء 
وتــعــّول أوســـاط األعــمــال على نتائج اللجنة 
التي  األفــريــقــيــة  التونسية  املــشــتــركــة  العليا 
املـــاضـــي  مــــــــارس  و24   23 بـــتـــونـــس  يــــومــــي 
ــتـــدارس جــمــلــة مـــن اإلشــكــالــيــات املــطــروحــة  لـ
ــي  ــ ــالـ ــ ــد املـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــا قــــضــ ــهــ ــتــ ــدمــ ــقــ وفـــــــــي مــ
األفريقية  بــاألســواق  التونسية  للمؤسسات 
الكاميرونيني  الطلبة  قـــدوم  تسهيل  وكــذلــك 
عمومية  التونسية  بــالــجــامــعــات  للتسجيل 

كانت او خاصة.
ــات األعـــــــمـــــــال عــــلــــى حــث  ــمــ ــظــ ــنــ وتــــســــعــــى مــ
تونس  في  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات 
على تحويل وجهتها جنوبا لالستفادة من 

الفرص السانحة في األسواق األفريقية.

دوليون إن سلوك اململكة خالل العام املاضي، 
يشير إلى إدراكها حقيقة تقلص الطلب على 
الخام من أسواق الواليات املتحدة، وإن سوق 
الــنــفــط املــتــنــامــيــة تــقــع فــي الـــقـــارة اآلســيــويــة، 
حـــيـــث الـــصـــني والـــهـــنـــد وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــــيـــــابـــــان، وهــــــي اقــــتــــصــــاديــــات صــنــاعــيــة 

تستورد النفط بكثافة.
ويـــشـــدد الــخــويــطــر، عــلــى أن اعــتــقــاد بعض 
املناورة  على  قــادرة  بــأن بالدهم  األميركيني 
النفط كــدولــة مــصــدرة بفضل إنتاج  بــســالح 
الــنــفــط الــصــخــري، ألن اســتــهــالك الــســعــوديــة 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــــن إنــــتــــاجــــهــــا، مـ ــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــبــ أكــ
النفط  ملنتجي  حــاجــة  فــي  واشــنــطــن ستظل 

خارجها. 
ويــعــتــقــد الــخــويــطــر، أن تــهــديــدات »تـــرامـــب« 
تــــؤكــــد أن املـــرشـــحـــني لـــلـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة 
دولة  إدارة شــؤون  كيفية  غير مطلعني على 
»كل  قائال:  العالم،  في  اقتصاديا  األكبر  هي 
املــرشــحــني يــقــولــون ذات الــكــالم مــنــذ ثالثني 
السلطة  يملكون  ال  الحقيقة  في  ولكن  عاما، 
ذلــك، والرئيس ليس هو من يقرر الــشــراء أو 
ــراف آخـــرون،  الــبــيــع، فــمــن يــقــوم بــذلــك هــم أطــ

لهذا كالم ترامب وغيره ال قيمة له«.
نحو  األميركية  املتحدة  الواليات  وتستهلك 
19 مليون برميل نفط يوميا، بينما ال يزيد 

إنتاجها عن عشرة ماليني برميل فقط.
 ويـــــرى املــحــلــل االقـــتـــصـــادي ربـــيـــع ســنــدي، 
ــات املــــتــــحــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــواليــ ــ ــلـــويـــح الــ أن تـ
باالستغناء عن النفط السعودي لن يكون له 

أي تأثير على االقتصاد السعودي.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ ســنــوات  ويــقــول لـــ
والـــســـعـــوديـــة تــنــتــهــج ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة 
الـــواليـــات املتحدة  نــفــوذ  جــديــدة تبتعد عــن 
األمــيــركــيــة، وهــو أمــر يغضب املــســؤولــني في 

واشنطن«.
السعودي  االعتماد  أن  على  سندي،  ويشدد 
على أميركا حتى في مجال التسلح بات أقل 
ــــاف، قــائــال: »أغــلــب  بكثير مــن الــســابــق. وأضـ
الــســاســة األمــيــركــيــني مــطــلــعــون عــلــى تنويع 
املــمــلــكــة لــحــلــفــائــهــا الـــدولـــيـــني، لــكــن يــبــدو أن 
ترامب في عالم آخر، هو ال يعرف كيف تدار 
أمور الدولة، فاالقتصاد األميركي مبني على 

استيراد النفط من الخارج«.

سعوديون: تهديدات ركود أوروبا يدفع تونس إلى األسواق األفريقية
ترامب ال قيمة لها

ارتفع سعر صرف الدوالر األميركي مجددا في السوق السوداء بمصر إلى 10 جنيهات، ما أثار 
انتقادات واسعة لإلجراءات الحكومية التي فشلت في الدفاع عن الجنيه. ويدفع المواطنون 

)Getty( .دائما فاتورة تحليق الدوالر؛ كون مصر تعتمد على استيراد نحو ثلثي احتياجاتها

■ كيف يمكننا وصــف واقــع املــيــاه في 
قطاع غزة؟

غــزة من واقع  يعاني سكان قطاع 
صعب للغاية في ملف املياه، فكافة التقارير 
الدولية  املؤسسات  عن  الــصــادرة  الرسمية 
وبشكل خاص األمم املتحدة، تشير إلى أننا 
أمام مستقبل خطير؛ بسبب نقص املياه في 
األراضي الفلسطينية بصفة عامة، وبشكل 
خاص في القطاع املحاصر إسرائيليًا منذ 

عام 2006.
االحتالل بدأ خالل السنوات األخيرة وبعد 
مائية  مصائد  بحفر  القطاع  من  انسحابه 
ــول الــــحــــدود الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة  عــلــى طــ
الــفــاصــلــة بــني األراضــــي املحتلة عـــام 1948 
وقــطــاع غـــزة مــن أجـــل ســرقــة املــيــاه وإعـــادة 
ضخها مــجــددًا بــخــزانــه الــجــوفــي وحــرمــان 
ــهـــم فــي  ــقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فـــــي غـــــــزة مـــــن حـ

الحصول على املياه.
وال تقتصر أزمة املياه على القطاع، فالضفة 
الغربية تعاني هــي األخـــرى مــن أزمــة مياه 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  في ظل حظر  قاسية 
العسكري  الحاكم  إال بموافقة  بئر  أي  حفر 
اإلسرائيلي، ووفقًا التفاقية أوسلو املبرمة 
والتي  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة  بني 
منحتها حق رفض منح أي تصريح إلنشاء 
الضفة  فــي  الفلسطينيون  يمتلكه  بئر  أي 

الغربية.

القطاع  السنوي لسكان  ■ما هي نسبة االحتياج 
من املياه؟

يــحــتــاج ســكــان قــطــاع غـــزة إلـــى 200 مليون 
كوب سنويًا من املياه، نعتمد على توفيرها 
بشكل أســاســي مــن الـــخـــزان الــجــوفــي الــذي 
 100 توفر  التي  األمــطــار  كمية  على  يعتمد 
مليون كوب، يجري االستفادة منها بنسبة 
50 في املائة فقط والباقي إما أن يتبخر أو 

يذهب إلى مياه البحر مجددًا.
املنزلي والتجاري  ويقدر نسبة االستهالك 
بنحو 110 ماليني كوب، في حني يذهب 90 
منها  يعود  للزراعة  املياه  من  كــوب  مليون 

ياسر الشنطي

الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة وجرى 
نمنع  أن  ونــحــاول  حفرها بشكل عشوائي، 
أي حــفــر عـــشـــوائـــي مـــن خــــالل فــــرض قــيــود 
ومــراقــبــة دوريــــة مــن مــوظــفــي ســلــطــة املــيــاه 

لوقف علميات الحفر العشوائية.

■وما الدوافع وراء توجه املواطنني في غزة لحفر 
آبار عشوائية؟

أدى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــســاعــات 
طويلة وعجز املؤسسات البلدية عن تزويد 
املواطنني باملياه إلى تشجيع الكثيرين في 
ــار عــشــوائــيــة لــلــتــزود  الــقــطــاع عــلــى حــفــر آبــ
بــاملــيــاه فــي ظــل عــدم مــقــدرة الــبــلــديــات على 
تزويدهم بها بفعل أزمة الطاقة الكهربائية 

املتفاقمة منذ سنوات.

■ كم يبلغ عدد محطات التحلية ملياه الشرب في 
قطاع غزة؟

يــــقــــدر عــــــدد مـــحـــطـــات الـــتـــحـــلـــيـــة الـــعـــامـــلـــة 
ــاع بــنــحــو 250 وحـــــــدة، تــنــتــج 5  ــطـ ــقـ فــــي الـ
ماليني كــوب سنويًا، إال أنها ال تكفي لسد 
عــجــز الــقــطــاع، فــهــذه املــحــطــات ال تــكــفــي إال 
الــحــكــومــيــة أو املـــســـاجـــد أو  لــلــمــؤســســات 

املدارس أو بعض األحياء البسيطة.

ــار ومـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة  ــ ــ ــة اآلبـ ــواءمــ ــــدى مــ ■ مــــا مـ
ــلــشــروط الــتــي وضعتها  املــــوجــــودة فـــي الــقــطــاع ل

منظمة الصحة العاملية؟
لألسف، غالبية اآلبار غير مطابقة ملعايير 
بتشكيل  وقــمــنــا  الــعــاملــيــة،  الــصــحــة  منظمة 
الصحة من  املــيــاه ووزارة  مــن سلطة  لجنة 
أجــل متابعة اآلبـــار وتحذير املــواطــنــني من 
اقــتــصــارهــا عــلــى الــخــدمــات املــنــزلــيــة فــقــط، 
فهناك آبار مياه وصلت إلى أقل من سطح 
البحر بنسبة 15 مترًا، وبالتالي زادت نسبة 
املــلــوحــة وتــســرب مــيــاه البحر بــهــا، أمــا عن 
كشف  بعمليات  فنقوم  التحلية،  محطات 
دوري عليها وفحص معدالت الكلور، وفي 

حال وجود أي إخالل بالشروط واملعايير، 
ــاذ إجــــــراءات  ــخــ يـــجـــري إغـــــالق املــحــطــة واتــ
قــانــونــيــة بحقها إلـــى حــني إعــــادة تصويب 
ــدة  ــــع عـ ــا فـــعـــلـــنـــا مـ ــمـ ــــددًا كـ ــــجـ أوضــــاعــــهــــا مـ
محطات تحلية جرى إغالقها سابقًا خالل 

الفترة املاضية. 

■ هـــل هـــنـــاك مـــشـــروع لــتــحــلــيــة مـــيـــاه بــحــر غــزة 
واالستفادة منه لسد العجز املائي القائم؟

هــنــاك مــشــروع مــوجــود حاليًا لتحلية ماء 
بحر غزة بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية 
واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي، حـــيـــث ســتــســتــغــرق 
عــمــلــيــة الــتــجــهــيــز لــلــمــشــروع مـــا بـــني ثــالثــة 

إلــى خمسة أعــوام تقريبًا حتى يدخل حيز 
العمل الرسمي. وتبلغ تكلفة مشروع تحلية 
مياه البحر في غزة نحو 500 مليون دوالر، 
نصفها ملحطة التحلية وحوالى 140 مليونا 
لتأهيل  مليونا   35 وحــوالــي  الناقل  للخط 
الشبكات الحالية. كما يحتاج املشروع إلى 
زيادة إنتاجية الكهرباء إلى نحو 40 مليون 
دوالر، إضافة إلى احتياجات أخرى للبنية 

التحتية.

■ هل هذا املشروع يغطي القطاع بأكمله؟
ســيــكــون هـــنـــاك مــحــطــتــان، املــحــطــة األولــــى 
ستكون شمال القطاع وستعمل على إنتاج 

نحو 10 آالف كوب من املاء يوميًا، باإلضافة 
إلى محطة مركزية في منطقة القرارة بخان 
يونس جنوب قطاع عزة ستنتج 55 مليون 
كوب من املياه سنويًا على أن يجري رفعها 
 من أجل سد 

ً
إلى 100 مليون كوب مستقبال

العجز املائي الذي يعاني منه الغزيون.

ــة مــيــاه  ــ  جـــيـــدا ألزمـ
ً
ــا ــل املـــشـــروع يــضــمــن حــ ■هــ

الشرب في القطاع؟
الـــحـــل  اعـــــتـــــبـــــاره  يـــمـــكـــن  ال  املــــــشــــــروع  ال.. 
األمـــثـــل نـــظـــرًا الرتـــفـــاع الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 
عــلــى املــواطــنــني فــي غـــزة بــالــنــظــر لــلــظــروف 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــغــزيــون، 
ــة إلــــى الـــصـــعـــوبـــات املــتــمــثــلــة في  ــافـ بـــاإلضـ
تحكم االحــتــالل بــدخــول الــوقــود الصناعي 
الخاص بمحطة الكهرباء الخاصة بمحطة 

التحلية.

■ هل تعتقد أن قطاع غزة قد يواجه خطر الجفاف 
املائية  األزمــة  إذا استمرت  املقبلة  السنوات  خــال 

الحالية؟
ــة املــائــيــة عــلــى مــا هــي عليه  اســتــمــرار األزمــ
مـــن دون إيـــجـــاد بـــدائـــل حــقــيــقــيــة أو وقــف 
االستنزاف الكبير الذي يتعرض له الخزان 
الـــجـــوفـــي والــــــذي يــعــتــبــر املـــصـــدر الــوحــيــد 
لــلــمــيــاه فـــي الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا، 
ســيــؤدي بــكــل تــأكــيــد إلـــى مــواجــهــة القطاع 
ــنـــوات املــقــبــلــة،  لــخــطــر الـــجـــفـــاف خــــالل الـــسـ
ــع أكــثــر صــعــوبــة وتــعــقــيــدا  ــواقـ وســيــكــون الـ
الخزانات  انــعــدام صالحية غالبية  فــي ظــل 
ارتــفــاع  املــوجــودة فــي غـــزة، بفعل  الجوفية 
مــعــدالت االســتــهــالك الــنــاتــجــة عــن التوسع 
السكان  الكبير، وقــد شــارف عــدد  السكاني 

على مليوني نسمة.

■ إلى أي مدى تأثر قطاع املياه في غزة باالنقسام 
السياسي بني حركتي »فتح« و»حماس«؟

تـــأثـــر قـــطـــاع املـــيـــاه بــكــل تــأكــيــد كــمــا بــاقــي 
القطاعات من االنقسام الفلسطيني، بشكل 
خـــاص تنفيذ املــشــاريــع الــدولــيــة الــتــي كــان 
ــقــــطــــاع وتـــحـــويـــل  ــــي الــ يــــجــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا فـ
رام  فــي  الفلسطينية  السلطة  مــع  الــتــعــاون 
الــلــه، بــاإلضــافــة إلــى غــيــاب املــنــح الرسمية، 
ــر بــالــســلــب عـــلـــى املـــشـــاريـــع  ــ األمــــــر الــــــذي أثـ

الــخــاصــة بــاملــيــاه بــعــيــدًا عــن أي تــعــاون مع 
املؤسسات الحكومية في غزة.

االستثمارات  تواجه  التي  الصعوبات  هي  ومــا   ■
في قطاع املياه بغزة؟

املفروض على  اإلسرائيلي  الحصار  يعتبر 
غزة منذ عام 2006، من العقبات التي تواجه 
االســتــثــمــار فـــي مــجــال املـــشـــاريـــع الــخــاصــة 
القطاع  إلى عدم مواءمة  باملياه، باإلضافة 
ألي مــــشــــاريــــع اقـــتـــصـــاديـــة بـــســـبـــب تــحــكــم 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــركـــة املــعــابــر  االحــ
وعرقلة إدخال املواد أو قطع الغيار وغيرها 
السلطة  إلــــى دور  بـــاإلضـــافـــة  املــــعــــدات،  مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــتــضــيــيــق عــلــى الــقــطــاع 

ضمن سياسة املناكفات.

■ مــا مـــدى تــضــرر الـــخـــزان الــجــوفــي جــــراء ضخ 
ــفـــاق  ــيـــاه الـــبـــحـــر عـــلـــى األنـ الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة ملـ

األرضية بمدينة رفح جنوب القطاع؟
الــخــزان الجوفي إلــى زيـــادة في  سيتعرض 
معدالت امللوحة جراء ضخ الجيش املصري 
 عن إمكانية 

ً
ملياه البحر إلى األنفاق، فضال

ــذات   لــ
ً
تـــعـــرض بـــعـــض املـــنـــاطـــق مــســتــقــبــال

التربة  إلى تضرر كبير في  الضرر، إضافة 
وتملحها وتحولها إلى أراض غير صالحة 
ــــدوث ســلــســلــة مـــن االنــهــيــارات  لــلــزراعــة وحـ

األرضية.

التي يعاني  املائية  األزمــة  ■ ما هي رؤيتكم لحل 
منها سكان قطاع غزة؟ 

ال بــد مــن تخفيف االســتــهــالك الــيــومــي من 
الـــخـــزان الــجــوفــي وإيـــقـــاف عــمــلــيــات الــضــخ 
منه في املرحلة الحالية، ثم إلــزام االحتالل 
اإلســرائــيــلــي عــبــر الــقــوانــني، بــوقــف سرقته 
للمناطق  املــيــاه  بــوصــول  للمياه والــســمــاح 
من  املــيــاه  على شــراء  والعمل  الفلسطينية، 
ــدول املــــجــــاورة، وإنـــشـــاء محطات  ــ بــعــض الـ
لــتــجــمــيــع كــمــيــات األمــــطــــار الـــتـــي تــتــســاقــط 
ــار مــــن أجـــل  ــددًا لــــآبــ وإعــــــــادة حــقــنــهــا مــــجــ
وقــف االســتــنــزاف الــذي يتعرض لــه الخزان 
الجوفي. وعمد االحتالل األسرائيلي، خالل 
ــى إنــشــاء  فـــتـــرة ســيــطــرتــه عــلــى الـــقـــطـــاع، إلــ
التجمعات االستيطانية في األراضي التي 
تتميز بــوفــرة الــخــزان الــجــوفــي، مــمــا مكنه 
مــن الــســيــطــرة عــلــى أكــثــر مــن عــشــرة ماليني 
متر مكعب سنويا من أعذب مصادر املياه 
العديد من  االحتالل  الجوفية، وكذلك حفر 
على  املائية  واملصائد  االسترجاعية  اآلبــار 

طول حدود القطاع الشمالية والشرقية.

أّكد رئيس سلطة المياه في غزة، ياسر الشنطي في حوار مع »العربي الجديد«، 
المائي  الواقع  أّن  إلى  الفتًا  للشرب،  صالحة  غير  القطاع  اآلبار في  من   %90 أّن 
في غزة التي يسكنها نحو مليوني نسمة غاية في الصعوبة، في ظل عدة 

عوامل، منها سرقة االحتالل اإلسرائيلي للمياه

مقابلة
أجراها

يوسف 
أبو وطفة

االحتالل اإلسرائيلي يسرق مياه 
الفلسطينيين في غزة والضفة

مشروع لتحلية مياه البحر بنصف 
مليار دوالر

¶ حصل ياسر عبد الرحمن 

الشنطي، على بكالوريوس 
الهندسة المدنية من 

جامعة النجاح الوطنية في 
نابلس بالضفة الغربية عام 

.1986
¶ أنجز رسالته للماجستير في 

إدارة المشاريع، من الجامعة 
اإلسالمية بغزة عام 2004.

¶ يعمل حاليا رئيسًا لسلطة 
المياه في غزة، وهو منصب 

يتبع وظيفيًا، للحكومة 
الفلسطينية في القطاع.
¶ عمل في السابق وكيًال 

لوزارة النقل والمواصالت، 
ووكيًال لوزارة األشغال العامة 

واإلسكان.
¶ أثناء عمله في وزارة 

األشغال تم إطالق مشاريع 
قطر إلعادة إعمار وتأهيل 

البنية التحتية في قطاع غزة.

20-30 مليون كوب إلى اآلبــار مجددًا خالل سيرة
عملية ري األراضي الزراعية.

■كــيــف تــتــعــامــلــون مــع أزمـــة نــقــص املــيــاه فــي ظل 
اعتمادكم بشكل أساسي على الخزانات الجوفية؟
ــمــــــرار حـــالـــة  ــتــــ نــــعــــانــــي كــــثــــيــــرًا جــــــــــراء اســــ
ــتــــنــــزاف الـــواســـعـــة لــــآبــــار واســـتـــمـــرار  االســ
حالة التوسع العمراني، حيث أصبح نحو 
90 فــي املــائــة مــن مياه اآلبـــار الجوفية غير 
صــالــحــة لــلــشــرب، حــســب املــعــايــيــر الــدولــيــة 
الــتــي وضــعــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
جراء ارتفاع عنصر الكلوريد لنسبة تصل 
إلى 4 آالف ملغ في اللتر، في حني أن الحد 
األقصى، ووفقًا للمعايير الدولية، ال ينبغي 
 عن 

ً
أن يــتــجــاوز 250 مــلــغ. فــي الــلــتــر، فــضــال

ارتفاع عنصر النترات بنسبة تصل ما بني 
150-200 ملغ. بداًل من 50 ملغ.

■كم يبلغ عدد اآلبار الجوفية املوجودة في قطاع 
غزة خال السنوات األخيرة؟

حــســب إحــصــائــيــات ســلــطــة املــيــاه فــي غــزة، 
فإن عدد اآلبار الجوفية يبلغ نحو 10 آالف 
بئر ماء منها 2700 حاصلة على ترخيص 
ــات  ــات واملـــؤســـسـ ــهـ ــجـ ــن قـــبـــل الـ حـــكـــومـــي مــ

االحتالل يسحب تصاريح 400 تاجر في غزة
غزة ـ العربي الجديد

كشف مسؤول العاقات العامة واملنظمات الدولية في وزارة الشؤون 
ألكثر  اإلسرائيلي  االحــتــال  عن سحب  املقادمة،  محمد  بغزة  املدنية 
السفر  من  ومنعهم  الفلسطينيني  بالتجار  من 400 تصريح خاصة 
الذي يربط األراضــي املحتلة عام 1948  عبر معبر بيت حانون/ايرز، 
بالقطاع. وقال املقادمة لـ »العربي الجديد«: إن السلطات اإلسرائيلية لم 
توضح األسباب التي دفعتها لسحب التصاريح الخاص بهؤالء التجار، 

على الرغم من كونهم من الفئات التي تنطبق عليها الشروط للسفر 
والتنقل بني املعابر الفلسطينية واإلسرائيلية. وأكد املسؤول الحكومي، 
التجار وبعض  أن االحتال يسعى من خال إجراءاته األخيرة بحق 
الحاالت الخاصة التي قام بسحب التصاريح الخاصة بها، إلى الضغط 
القطاع. ولفت إلى أن  عليهم في ظل سياسة الحصار املفروض على 
االحتال وضع قائمة محددة بتوقيت زمني لهؤالء التجار الذين قام 
بسحب تصاريحهم ومنعهم من السفر إلى الضفة الغربية واألراضي 

املحتلة عام 1948 أو السفر إلى الخارج من خال معبر الكرامة.

250

90

ــدد مــحــطــات  ــ ــدر عـ ــقـ يـ
التحلية العاملة في قطاع 
غزة بنحو 250 وحدة، تنتج 
خمسة ماليين كوب سنويًا، 
عجز  لسد  تكفي  ال  أنها  إال 

القطاع.

مياه  من   %90 نحو  أصبح 
غــزة،  فــي  الجوفية  ــار  اآلبـ
حسب  للشرب،  صالحة  غير 
ــة الــتــي  ــي ــدول الــمــعــايــيــر ال
الصحة  منظمة  وضعتها 
ــراء ارتــفــاع  الــعــالــمــيــة، جـ
عنصر الكلوريد لنسبة تصل 
في  غرام  ملي  آالف   4 إلى 
الحد  أن  حــيــن  ــي  ف الــلــتــر، 
يتجاوز  أن  يجب  ال  األقصى، 

250 ملي غرام في اللتر.

عدم توفر الدعم المالي 
للشركات التونسية يصعب 

اقتحام أسواق أفريقيا

الدوالر 
يرهق الفقراء

نفطتجارة

تتجه تونس إلى السوق 
األفريقية التي تحقق 

نسب نمو عالية، بفضل 
مواردها الطبيعية 

الضخمة وأسواقها 
الواعدة، عوضا عن 

حصتها التي تتآكل في 
االتحاد األوروبي، بفعل 

الركود هناك

رجال أعمال تونسيون يتجهون لالستثمار في أفريقيا )فرانس برس(
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــــن خــطــطــهــا   إيـــــــــــران عــ
َ

ــل ــتــــخــ ــم تــ ــ لــ
إلى االعتماد  الهادفة  االقتصادية 
عـــلـــى اإلمـــكـــانـــيـــات املـــحـــلـــيـــة، رغـــم 
ــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات  ــزيـ مــســاعــيــهــا لـــجـــذب املـ
األجـــنـــبـــيـــة بـــعـــد بــــــدء تـــطـــبـــيـــق رفــــــع الــحــظــر 
عــنــهــا، فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
عــقــب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي مــع الــغــرب. 
»الــعــربــي  ــد مــحــلــلــون لـــ ــذا الــســيــاق، أكـ وفـــي هـ
الجديد«، أن إيران ستستمر في رفع قدراتها 
ستواصل  كما  القطاعات،  بجميع  اإلنتاجية 
االعتماد على ذراع الحرس واألجهزة األمنية 
استراتيجية،  مشروعات  إنشاء  تتولى  التي 
ومــنــهــا الـــطـــرق والــجــســور والـــكـــبـــاري. ومــنــذ 
الذي  الجديد،  اإليراني  العام  األول من  اليوم 
بدأ في 20 مــارس/آذار الجاري، خرج املرشد 
األعلى للجمهورية اإلسالمية، علي خامنئي، 
ليرفع شعار »االقتصاد املقاوم بني التخطيط 
وركز  الجديد،  العام  شعار  ليكون  والعمل«، 
في تصريحاته على ضرورة تخطي مشكالت 
اقــتــصــاد الــــداخــــل، بــاالعــتــمــاد عــلــى الـــقـــدرات 
لتحقيق  املحلية  االقــتــصــاديــة  واإلمــكــانــيــات 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن جـــهـــة، ولـــرفـــع مــســتــوى 
اإلنــتــاج مــن جــهــة ثــانــيــة، مــا سيجعل الــبــالد 
محصنة وقــــادرة عــلــى الــوقــوف فــي وجـــه أي 
تهديدات قد تعترضها مستقبال، حسب رأيه. 
في  الكبير  وقعها  التصريحات  لــهــذه  كــان 
الــبــالد، حــيــث بـــدأ املــســؤولــون مــن الساسة 
والعسكر بتحليل ما طلبه املرشد، والتأكيد 
عليه، كما فتحت تصريحاته الباب للبعض 
لتوجيه االنتقادات للحكومة املعتدلة التي 
يــتــرأســهــا حــســن روحـــانـــي، وهـــي الحكومة 
الــداعــيــة إلـــى االنــفــتــاح وتــوطــيــد الــعــالقــات 
ــن،  ــريــ ــع اآلخــ االقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــ

خاصة الغرب.
خــامــنــئــي رأى فـــي رســـالـــتـــه املــــصــــورة الــتــي 
بمناسبة  اإليــرانــي  املحلي  التلفزيون  بثها 
برنامجا  قــدمــت  الحكومة  أن  الــجــديــد  الــعــام 
تنفيذ خططها بشكل  إلــى  دعــا  لكنه  جــيــدا، 
تــــحــــل كــل  ــا أال  ــعــ ــتــــوقــ ــي، مــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ واضــــــــــح وعـ
املــشــكــالت الــتــي تعانيها بـــالده خـــالل الــعــام 
الــــجــــاري، لــكــنــه اعــتــبــر أن إعـــطـــاء األولـــويـــة 
لــالقــتــصــاد املــحــلــي يــعــنــي حــلــحــلــة مــشــاكــل 
أخــرى اجتماعية وثقافية. وفــي هــذا اإلطــار، 
ــتــــاذ االقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــة شــهــيــد  ــال أســ ــ قـ
»الــعــربــي  لـــ لــيــالز،  اإليــرانــيــة، سعيد  بهشتي 
الــذي  املــقــاوم  الــجــديــد«، إن مفهوم االقتصاد 
طــرحــه املــرشــد يــتــوافــق مــع املــبــادئ األصلية 
لــلــثــورة اإلســـالمـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت عــــام 1979، 
والتي رفعت شعار »ال شرقية وال غربية، بل 
االقتصاد  أن  معتبرا  إســالمــيــة«،  جمهورية 
ــذا الـــشـــعـــار، حــيــث يطلب  املــــقــــاوم يــطــابــق هــ
املرشد أال تعتمد بالده على أحد، وإنما على 
إمكانياتها الذاتية، معتبرا أن هذا ضروري، 
وال سيما بعد تجربة العقوبات التي تسبب 
بها النووي. وأكد ليالز، أن العقوبات لم تلغ 
لم  اإليراني  والداخل  اللحظة،  بالكامل حتى 
يذق حالوة نتائج االتفاق عمليا بعد، قائال 
إن السبب يتعلق بارتباط مشكالت االقتصاد 
االقتصادية  وسياساتها  الحكومة  بخطط 
غير الفاعلة، ال بالحظر الغربي وحده، وأكد 
بالتالي أهمية إجراء خطة االقتصاد املقاوم، 

لكنه رأى أنها لن تكون كافية وحدها.
أن يتجه  يــقــصــد  املــرشــد ال  أن  لــيــالز،  ورأى 
ــبــــالد نـــحـــو الـــعـــزلـــة واالنــــــــــزواء،  اقـــتـــصـــاد الــ
وإنما يعني تقوية وتدعيم اقتصاد الداخل 
الحكومة  داعيا  القادمة،  املتغيرات  ملواجهة 
لــرفــع مستوى  أفــضــل  التخطيط بشكل  إلــى 
النمو االقتصادي. على جانب آخر، وبعيدا 
عــن الساسة واالقــتــصــاديــني، كــان مــن امللفت 
العسكريني  املــســؤولــني  بــعــض  تــصــريــحــات 
ــــت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــا إلـــى  ــرة الـــتـــي دعـ ــيــ األخــ
تطبيق االقتصاد املقاوم، بل وعرضت عليها 

تقديم املساعدة والدعم لتحقيق الخطة.
ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية عن نائب 
رئيس هيئة األركان للقوات املسلحة اإليرانية، 
مــســعــود جـــزائـــري، قــولــه إن الـــقـــوات املسلحة 
ــزة ملـــســـاعـــدة الــحــكــومــة فـــي مــهــمــة بــنــاء  ــاهـ جـ
املرشد  مقترح  أن  معتبرا  املــقــاوم،  االقــتــصــاد 
سيفتح الــبــاب واســعــا أمـــام اقــتــصــاد إيــرانــي 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــــدول املنتجة للنفط مــن داخــل  تــزايــد دعـــم 
ــدرة لـــلـــنـــفـــط )أوبــــــــك(  ــ ــــصــ مـــنـــظـــمـــة الـــــــــدول املــ
املقرر  النفطي  الــدوحــة  وخــارجــهــا، الجتماع 
عــقــده فــي 17 إبــريــل/نــيــســان ملناقشة اتــفــاق 
عـــاملـــي لــتــجــمــيــد ســقــف إنـــتـــاج الـــخـــام لــدعــم 
األسعار. وقال وزير النفط العماني محمد بن 
حمد الرمحي، أمــس، إن بــالده )غير العضو 

في أوبك( تعتزم حضور اجتماع الدوحة.
وكــانــت وزارة الــطــاقــة الــقــطــريــة قــد قــالــت إن 
ــدول األعــــضــــاء فــي  ــ ــ ــــت جــمــيــع الـ الــــدوحــــة دعـ
الــنــفــط خـــارج املنظمة  أوبـــك وكــبــار منتجي 

فـــي تصريحاته  ــــاف جـــزائـــري،  مــتــطــور. وأضـ
الــــضــــروري  مــــن  أنـــــه  األول،  أمـــــس  الـــــصـــــادرة 
ــعــــارات، مــعــتــبــرا أن  ــاد عـــن إلـــقـــاء الــــشــ ــعـ ــتـ االبـ
ــقـــوبـــات وتــبــعــات  ــعـ ــوء عـــلـــى الـ تــســلــيــط الــــضــ
التنبه  إلــى  داعــيــا  بنتيجة،  يأتي  لــن  إلغائها 
ملــخــطــطــات أعــــداء الـــبـــالد، والســيــمــا الــواليــات 
املتحدة األميركية، كما ذكر أن القوات املسلحة 
السنوات  فــي  تجربتها  خــالل  مــن  استطاعت 
الــذاتــي، وتجربة  املــاضــيــة أن تحقق االكــتــفــاء 
صناعة الصواريخ تبرهن األمر، قائال إنه من 
الحكومة  التجربة بخدمة  هــذه  املمكن وضــع 
ملــســاعــدتــهــا فــــي تــحــقــيــق اســتــقــاللــيــة إيـــــران 

وعزتها أمام بقية دول العالم، حسب رأيه.
ــذه لــيــســت األولــــى  تــصــريــحــات جــــزائــــري هــ
مـــن نـــوعـــهـــا، فــقــد أصـــــدر الـــرجـــل ذاتــــــه، في 

وقت سابق، ذات التصريحات، وأكد أن كل 
)قــوات  والبسيج  الحرس  فيها  بما  الــقــوات 

التعبئة(، جاهزة ملساعدة الحكومة.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــي رده عــلــى ســـؤال لـــ
ــي تــســتــطــيــع  ــتــ ــدات الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن مـــاهـــيـــة املـ ــ عـ
املــؤســســة الــعــســكــريــة تــقــديــمــهــا اقــتــصــاديــا 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــلــــحــــكــــومــــة، قــــــــال الــــخــــبــــيــــر فــ لــ
ــان، إن  االقـــتـــصـــاديـــة اإليـــرانـــيـــة، بــهــمــن آرمـــــ
لــــدى الــجــيــش والـــحـــرس والــبــســيــج وحــتــى 
الــشــرطــة أيــــدي هــامــة ومـــؤثـــرة فـــي الــبــالد، 
عندما  إيجابا  منها  االســتــفــادة  املمكن  مــن 
يــــدور الــحــديــث عـــن االعـــتـــمـــاد عــلــى قــــدرات 

وإمكانيات الداخل.
وأضـــاف آرمــــان، على سبيل املــثــال، أنــه في 
زمن العقوبات الغربية، تسلم الحرس عبر 

املقبل بهدف دعــم سوق  االجــتــمــاع  لحضور 
ــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة. ويــــأتــــي ذلـ
التوصل التفاق أولي في فبراير/شباط بني 
غير  روســيــا  مــع  وفنزويال  وقطر  السعودية 
الــعــضــو فـــي مــنــظــمــة أوبـــــك، لــتــجــمــيــد إنــتــاج 
الــنــفــط عــنــد مــســتــويــات شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
النفط منذ  املــاضــي. وتــهــاوت أسعار  الثاني 
شــهــر يــونــيــو/حــزيــران عـــام 2014 بــأكــثــر من 
70%، لتنخفض من 115 دوالرا للبرميل إلى 
الطاقة  وزارة  وأكــدت  40 دوالرا حاليًا.  نحو 
الـــقـــطـــريـــة، فـــي بـــيـــان ســـابـــق، أن حـــوالـــي 15 
منتجا من الدول األعضاء وغير األعضاء في 
اإلنــتــاج  فــي  أوبـــك، يساهمون بحوالي %73 

العاملي من النفط، يدعمون هذه املبادرة.
وتقف إيران عائقًا أمام تنفيذ االتفاق، حيث 
تــؤكــد على أحقيتها فــي زيـــادة اإلنــتــاج إلى 
نحو 4 ماليني برميل يوميًا، عقب توصلها 
التـــــفـــــاق نــــــــووي مـــــع الـــــغـــــرب بــــرفــــع الــحــظــر 

االقتصادي الذي كان مفروضًا عليها.
ــــرز، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط،  ــتـ ــ وحـــســـب رويـ
أمــــس، فــي تــعــامــالت هــزيــلــة لــيــواصــل الــخــام 
األخيرة  األسابيع  في  حققها  التي  املكاسب 
مع استمرار التفاؤل بإمكانية تنفيذ االتفاق 

بني كبار املنتجني لتثبيت اإلنتاج.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت في 
دوالرا   40.69 إلــى  25 سنتا  اآلجــلــة  العقود 
للبرميل صباح أمــس. وكــان عقد الــخــام قد 
هــبــط 76 سنتا أو مــا يــقــارب 2% األســبــوع 
فـــــي خــمــســة  انــــخــــفــــاض  فـــــي أول  املـــــاضـــــي 
عقود  في  األميركي  الخام  وارتــفــع  أسابيع. 
 39.80 إلــى  استحقاق 34 سنتا  أقــرب  شهر 

دوالرا للبرميل.

الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، قــائــال إن عـــدم تطبيق 
االتــفــاق بشكله الــصــحــيــح، قــد يــعــرقــل هــذه 

الخطة التحصينية الضرورية أيضا.
ــال رئـــيـــس مــجــمــع تشخيص  مـــن جــهــتــه، قــ
مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، 
مــع  األول،  أمــــــس  ــده،  ــ ــقـ ــ عـ ــاع  ــمــ ــتــ اجــ خــــــالل 
بمناسبة  البالد  في  االقتصاديني  الفاعلني 

الــعــام الــجــديــد، إن االقــتــصــاد املــقــاوم يعني 
تــقــويــة وتــدعــيــم الــبــنــى الــتــحــتــيــة القــتــصــاد 
ـــى رفــــع مـــعـــدل الــــصــــادرات  ــا إلـ ــيـ ــران، داعـ إيـــــ
وخاصة الصناعات البتروكيماوية وتقليل 
ــع مــســتــوى إنــتــاج البضائع  ــواردات، ورفـ الــــ
الــتــي يحتاجها الــداخــل، وعـــاد ونــشــر على 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع إنــســتــغــرام 
ــلـــحـــوار ال  ــائـــال إن »املــســتــقــبــل ســـيـــكـــون لـ قـ
ــم الــتــقــارب فـــي وجــهــات  لــلــصــواريــخ«. ورغــ
الــنــظــر بــني مــؤســســة املـــرشـــد، واملــحــســوبــني 
ــدال، لــــكــــن بــــعــــض املـــنـــتـــقـــديـــن  ــتــــــ ــلــــى االعــــــ عــ
ــيـــات الــتــطــبــيــق،  ــتـــالف آلـ يــتــحــدثــون عـــن اخـ
ونقلت وكالة أنباء فارس عن عضو الهيئة 
العلمية في جامعة إمام صادق حجت الله 
الحكومة  اقتناع  عــدم  إن  قوله  امللكي،  عبد 

ما  الحقيقي هو  املقاوم  االقتصاد  بمفهوم 
يتسبب باملشكالت في البالد.

الرئيس  خــرج  خامنئي،  تصريحات  وبعد 
ــرات،  ــدة مــــ ــي، عــــ ــانــــ اإليــــــرانــــــي، حـــســـن روحــــ
إن حــكــومــتــه  لـــيـــقـــول  أمــــــس،  أول  وأخــــرهــــا 
ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى تــــســــريــــع تـــطـــبـــيـــق خــطــط 
ــادة  ــفـ ــتـ االقــــتــــصــــاد املــــقــــاوم مــــن خـــــالل االسـ
مـــن إمــكــانــيــات الـــبـــالد املــحــلــيــة، فــضــال عن 
االســـتـــفـــادة مـــن األجـــــــواء اإليـــجـــابـــيـــة الــتــي 
أعقبت التوصل لالتفاق النووي، معتبرا أن 
إيـــران عــن شبح  هــذا كفيل بإبعاد اقتصاد 
لــكــنــه سيكفل  ــهـــديـــدات،  ــتـ الــضــغــوطــات والـ
واالســـتـــثـــمـــار  األمـــــــــوال  رؤوس  ــتــــخــــدام  اســ
نقلتها  الــتــي  التصريحات  حسب  إيــجــابــا، 

عنه وكالة األنباء اإليرانية الرسمية.

املزارع فيليب تشوما )67 عاما( يصفه جيرانه بأنه ساحر 
بمقدوره أن يتحكم في سقوط األمطار باالستعانة بالجن.. 
وإال فكيف يتسنى له أن يزرع محصوال وفيرا تام النضج 
من الــذرة أو الــذرة البيضاء )العويجة( أو الدخن أو الفول 
السوداني في غير موسمه في الوقت الذي يكون فيه كثير 

من املزارعني قد انتهوا تماما من جمع محاصيلهم؟
في واقع األمر ليس بمقدور تشوما، وهو مجرد مزارع من 
التي  القاحلة بمنطقة هوانجي  زيمبابوي  قرية جافو في 
تبعد نحو 450 كيلومترا إلى الشمال من بوالوايو، التحكم 
في الطقس لكن بوسعه أن يتنبأ به بدرجة عالية من الدقة.
أخضر  بالستيكي  ومــقــيــاس  مهترئ  بكتيب  يستعني  إنــه 
للمطر وهاتف محمول يتلقى عليه معلومات عن املناخ عن 

طريق الرسائل النصية القصيرة.
وتشوما واحد من بني آالف من صغار املزارعني في جنوب 

زيمبابوي من املستفيدين ببرنامج املناخ الزراعي الذكي.
وانــطــلــق الــبــرنــامــج عـــام 2013 فــي منطقة جــامــبــيــزي وهــو 

ضــمــن خــطــة الــحــكــومــة ملــجــابــهــة مــخــاطــر مــنــهــا مــوجــات 
الجفاف من خــالل تقوية شبكات اإلنــذار املبكر من الخطر 
ــراء تــغــيــر املـــنـــاخ واملــشــاكــل  الــــذي يـــواجـــه قــطــاع الـــزراعـــة جــ
الــبــرنــامــج اإلدارة  فــي  تــشــارك  بــالــطــقــس.  املتعلقة  األخــــرى 
الــدولــي  الــزراعــة واملــعــهــد  الــزراعــي بــــوزارة  الفنية للتوسع 
و)إيــكــونــت(  القاحلة  شبه  املناطق  فــي  املحاصيل  لبحوث 
مقدم الخدمة املحلية لالتصاالت بالبالد.وتشارك كل هذه 
املـــزارعـــني بكيفية اســتــخــدام تقنيات  فــي تــوعــيــة  الــجــهــات 
رصد الطقس واملمارسات الزراعية الذكية. قال تشوما »هذا 
العام ... كان حظي أوفر من بعض جيراني في محصولي ... 
يقول البعض إنني استعني بالجن والسحر لكن هذا ليس 
ــة لــبــرنــامــج بــحــوث تغير املــنــاخ،  ــدت دراســ صــحــيــحــا«. وأكــ
أن 30% مــن الــرقــعــة املـــزروعـــة بـــالـــذرة فــي أفــريــقــيــا جنوب 
التحول  عليها  يتعني  زيمبابوي  ومنها  الكبرى  الصحراء 

لزراعة محاصيل مختلفة في غضون العقد املقبل.
)رويترز(

االقتصاد
الممانع

تزايد الدعم 
الجتماع الدوحة النفطي

)Getty( إيران تسعى إلى تعزيز قدراتها المحلية

زراعة الذرة البيضاء في غير موسمها بفضل برنامج الزراعة الذكي )فرانس برس(

توقعات الطقس تساهم في زيادة المحاصيل بزيمبابوي )فرانس برس(

أهمية توعية المزارعين حول تحسين اإلنتاج )فرانس برس( ارتفاع طفيف ألسعار النفط )Getty(سعر لتر البنزين يرتفع إلى 1.51 درهم )فرانس برس(

)Getty( حقل غاز روسي

شركات الحرس 
تنشئ طرقا وتبني 

سدودا ضخمة

شركات تعود له وتمتلك موازنات ضخمة 
مهمة إجــراء مشاريع كبيرة من قبيل بناء 
السدود أو مد الجسور والطرقات الرئيسة 
ــــدى الـــشـــرطـــة والــجــيــش  فــــي الــــبــــالد، كـــمـــا لـ
بــالــتــالــي يستطيع  اســـتـــثـــمـــاريـــة،  شـــركـــات 
هــــؤالء تــقــديــم الـــدعـــم املـــالـــي واملـــعـــنـــوي، ما 
يــعــنــي مــســاعــدة الــحــكــومــة دون االعــتــمــاد 
آرمان  الخارج، لكن  العالقات مع  كليا على 
اقـــتـــرح مــشــاركــة هــــذه الــجــهــات عــبــر أســهــم 
فـــي الـــبـــورصـــة، مـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا على 
الشفافية  مــراعــاة  على  ويساعد  إنعاشها، 

في تطبيق املشاريع.
لكن هذا الخبير اعتبر بذات الوقت، رغم كل 
املقاوم  االقتصاد  بناء  أن  اإلمكانيات،  هذه 
يــحــتــاج ملــقــومــات ثــانــيــة تعتمد عــلــى إلــغــاء 

إيران تعتمد على القدرات المحلية 
و»الحرس« رغم االتفاق النووي

عمان ـ العربي الجديد

ذكــــرت وكــالــة تـــاس الــروســيــة لــأنــبــاء، 
الــحــكــومــة  مـــن  طــلــب  األردن  أن  أمـــــس، 
الــروســيــة تــزويــده بـــإمـــدادات مــن الغاز 
الــــذي تنتجه شركة  املــســال  الــطــبــيــعــي 
ــازبــــروم املــمــلــوكــة لــلــدولــة وتــقــديــمــه  غــ

بأسعار تفضيلية.
واستندت الوكالة إلى بروتوكول صدر 
عن اجتماع للجنة وزارية مشتركة بني 
التعاون  الحكومتني مختصة بشؤون 

التكنولوجي واالقتصادي.
مــنــذ  غـــــــاز  ألزمــــــــة  األردن  وتــــتــــعــــرض 
عبر سيناء  املصرية  اإلمــــدادات  توقف 
)شمال شرق مصر( بسبب التفجيرات 
إلى  الغاز، ما دفعها  املتكررة لخطوط 
عــن مــصــادر جــديــدة، وبالفعل  البحث 
وقعت الحكومة األردنية رسالة نوايا، 

مــع إســرائــيــل، لــشــراء الــغــاز مــنــهــا ملــدة 
15 عاما وبقيمة 15 مليار دوالر. وفي 
املقابل ســادت حالة غضب شعبي من 
الوطنية  الحملة  دعــت  حيث  االتفاقية 
ــغـــاز مع  ــقـــاط اتــفــاقــيــة الـ ــة إلسـ ــيــ األردنــ
كــيــان االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، رضــوخــًا 
الــرافــضــة  والــنــيــابــيــة  الشعبية  لــــإرادة 
إلــى مصالح  الصفقة واالنــحــيــاز  لهذه 
ــا  ــهـ الــــــوطــــــن. وخــــلــــصــــت دراســــــــــة أعـــدتـ
الحملة الوطنية األردنية، إلى أن حصة 
الـــخـــزيـــنـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـــبـــدئـــيـــة مــن 

الصفقة ستبلغ 8.4 مليارات دوالر.
ــــن إلـــغـــاء  ــاء عـ ــ ــبـ ــ ــد أن تـــــــــرددت أنـ ــعــ وبــ
االتــفــاقــيــة رســمــيــًا، نــفــى وزيـــر الطاقة 
ــثـــروة املــعــدنــيــة األردنــــــي، إبــراهــيــم  والـ
ــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة، أن  ســـيـــف، فــ
تــكــون بـــالده قــد ألــغــت خــطــاب النوايا 

مع إسرائيل.

قــالــت وزارة الــطــاقــة اإلمـــاراتـــيـــة، أمــس، 
املحلية  األســعــار  سترفع  الحكومة  إن 
لــلــبــنــزيــن ووقــــــود الــــديــــزل فـــي أبـــريـــل/
ــعـــد ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط  ــيـــســـان بـ نـ

العاملية.
وســيــرتــفــع ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن 95 إلــى 
1.51 درهم )41 سنتا( في بداية الشهر 
القادم من 1.36 درهم. أما السعر املحلي 
الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم  لوقود 

من 1.40 درهم.
ــانــــت اإلمـــــــــارات قـــالـــت فــــي يــولــيــو/ وكــ
تموز املاضي إنها غيرت نظام أسعار 
الوقود الثابتة املدعمة إلى آلية لتعديل 
ــار شـــهـــريـــا وفــــقــــا لـــالتـــجـــاهـــات  ــ ــعـ ــ األسـ

العاملية.
ولم تكشف اإلمارات عن تفاصيل اآللية 
الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم 
بالكامل، لكنها قالت إن أسعار الوقود 

األسعار  متوسط  على  بناء  ستتحدد 
العاملية مع إضافة تكاليف التشغيل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 50% منذ 
بداية العام الجاري، من أدنى مستوى 
فــــي عـــــدة ســــنــــوات والــــــــذي بــلــغــتــه فــي 
الــثــانــي بسبب مخاوف  يــنــايــر/كــانــون 

من تخمة املعروض من الخام.
وكـــانـــت تــقــريــر ســـابـــق لـــوكـــالـــة فيتش 
ــيـــة لــلــتــصــنــيــف االئــــتــــمــــانــــي قــد  ــاملـ ــعـ الـ
ذكــر، أن رفــع الدعم عن وقــود النقل من 
ــزل فــي اإلمـــــارات قــد يشكل  بــنــزيــن وديــ
باملنطقة  أخــرى  لــدول  إيجابية  سابقة 
ــة مــالــيــة، بــســبــب تــراجــع  تــتــعــرض ألزمــ
ــنـــت الـــعـــديـــد مــن  ــلـ ــفـــط، وأعـ ــنـ ــار الـ ــعــ أســ
الدعم  الــدول الخليجية عن نيتها رفع 
تــدريــجــيــًا عــن بــعــض الــســلــع لــلــحــد من 

الضغوط على موازناتها.
)العربي الجديد، رويترز(

األردن 
يطلب شراء الغاز الروسي

اإلمارات 
ترفع أسعار الوقود

مال وسياسة

تتّجه إيران نحو االعتماد على قدراتها المحلية في محاولة لتحقيق 
لها  يتيح  والذي  الغرب،  مع  النووي  االتفاق  رغم  الذاتي،  االكتفاء 
جلب االستثمارات األجنبية، وفي هذا اإلطار اعتمدت جميع القطاعات 

استراتيجية »االقتصاد المقاوم«

أكد رئيس الغرفة التجارية اإليرانية محسن جالل بور، أن االقتصاد اإليراني 
بحاجة إلى استراتيجية استثمارية، وأن على الحكومة التقليل من ترهل 
تحقيق  أجــل  مــن  مؤسساتها، 
بور،  وأوضح  المقاوم.  االقتصاد 
اإليرانية  األنباء  لوكالة  تصريح  في 
أن  ــس،  أم أول  ــارس(،  )فـ الرسمية 
ــوع االقــتــصــاد الــمــقــاوم  ــوض م
عــالجــا  ــون  ــك ي أن  بــاســتــطــاعــتــه 
سواء  االقتصادية  البالد  لمشاكل 
رفع  بعد  أو  العقوبات  فترة  في 
معالجة  أن  واعتبر  العقوبات. 
الحكومية،  المؤسسات  تــرهــل 
الفساد  من  الحد  في  سيساهم 

اإلداري والمالي.

طهران تحتاج استراتيجية استثمارية

االقتصاد في صور

محاصيل زراعية في غير أوانها
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محمد الصادق

منذ سقوط االتحاد السوفييتي وانهيار 
الــعــالــم أسير  الكتلة االشــتــراكــيــة، أصــبــح 
منظرو هذه  وبات  النيوليبرالية.  النظرة 
ــة يــتــحــدثــون بــعــجــرفــة، فــارضــن  املــــدرســ
ــة  ــعــــن رايــ ــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، رافــ ــهـ شـــروطـ
املنتصر. لكن نشوة الدول الرأسمالية في 
تــســّيــد كــوكــب األرض تــعــّرض الهـــتـــزازاٍت 
عــنــيــفــة، بــعــد الـــســـقـــوط املـــــــدّوي لــنــمــوذج 
الــبــلــدان املنبثقة عنه،  فــي  الـــحـــّر،  الــســوق 
ناهيك عن صعود التنن الصيني، وخلفه 
التي  اآلسيوية  النمور  اقتصادات  بعض 
نــمــت، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــخــالــفــتــهــا وصــفــة 

النموذج النيوليبرالي.
ــلــــق حــــــديــــــث هــــــــــذه الــــــســــــطــــــور عـــن  ــطــ ــنــ مــ
العام،  القطاع  وخصخصة  النيولبرالية، 
ــتــــي نــعــيــشــهــا فــــي الـــوطـــن  هــــو األزمــــــــة الــ
الـــعـــربـــي عـــمـــومـــا، وفــــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
خـــصـــوصـــا، بــعــد انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط، 
وتراجع مقدرة الدول الريعية على صرف 
مــزيــد مـــن األمــــــوال عــلــى مــشــاريــع البنية 
التحتية، وغيرها من مؤسسات الخدمات 
االجتماعية، كــذلــك رفــع الــدعــم عــن بعض 
املفيد،  باملختصر  أي،  األســاســيــة.  املــــواد 
ــمــــارس فيها  ــ

ُ
ــيــــازات الـــتـــي ت ــتــ جــمــيــع االمــ

الــدولــة الــريــعــيــة دور األب الــحــانــي. ُيــقــال 
املواطن  أن  املعلوم  فيما  الــكــام هنا،  هــذا 

محمد أحمد بنّيس

يــبــدو أن عــاقــة الـــغـــرب بــاملــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مــقــبــلــة عــلــى تـــحـــوٍل يــكــاد يــكــون مفصليا، 
فـــلـــم تـــعـــد الـــوقـــائـــع واألحـــــــــداث مــحــصــورة 
داخـــل جــغــرافــيــا عــربــيــة، تــنــوء تــحــت وطــأة 
املذهبية والطائفية، وتخلفها  تناقضاتها 
ــافـــي، بــل  ــقـ ــثـ الـــســـيـــاســـي واالقــــتــــصــــادي والـ
امـــتـــدت تــداعــيــاتــهــا إلــــى عــمــق أوروبــــــا في 
شــكــل أعــمــاٍل إرهــابــيــة تــهــدد »نــمــط حــيــاة« 
ــقـــودًا طــويــلــة من  مــعــيــنــا، كــلــف بــلــدانــهــا عـ
العمل والــصــراع االجــتــمــاعــي املــنــظــم، على 
ــا راكـــمـــتـــه الــــحــــداثــــة الــغــربــيــة  ــل مــ ضـــــوء كــ
ــداث  ــ مــــن مــــنــــجــــزات مـــخـــتـــلـــفـــة.  جـــــــاءت أحــ
التحول نحو  هــذا  لتدفع  أخــيــرًا،  بروكسل، 
بطبيعتها  التنبؤ  يصعب  أخـــرى،  مــرحــلــٍة 
وسياقاتها في مقبل األيــام، ال سيما أن ال 
الخراب  لـ »ملحمة«  األفــق  تلوح في   

َ
نهاية

والــــدم الــعــربــيــة، والــتــي يــقــف الــغــرب خلف 
كــثــيــٍر مــن فــصــولــهــا املــأســويــة، بسياساته 
االســتــعــمــاريــة فـــي املــنــطــقــة، وتــحــّكــمــه في 
ــا، وإجـــهـــاض  ــهــ ــرواتــ مـــقـــدراتـــهـــا، ونـــهـــب ثــ
وإعاقة  والعنف،  الفوضى  ونشر  ثوراتها، 
تــحــول دولــهــا نــحــو الــديــمــقــراطــيــة باللعب 
على تناقضاتها املذهبية والطائفية، ودعم 
قــوى الــثــورة املــضــادة، والــحــفــاظ على أمن 
إسرائيل واستقرارها وتفوقها، في مقابل 
الفلسطيني.  الشعب  لحقوق  الــتــام  التنّكر 
فكانت لــهــذا الــغــرب يــد فــي إيــصــال الــثــورة 
الـــســـوريـــة الــســلــمــيــة إلــــى الــنــفــق املـــســـدود، 
إلى  أفــق، أفضت  ودفعها نحو عسكرٍة با 
ــتــــدام االســـتـــقـــطـــاب اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي  احــ
ومــاديــٍة غير  كلفٍة بشريٍة  ظــل  فــي  حولها، 
تتفّرج  بلدانه  معظم  وقفت  كما  مسبوقة، 
على املشروع الديمقراطي التونسي الفتي، 
وهو يقارع العنف واإلرهـــاب، ولم تقدم له 
العون واملساندة الكافين، حتى ال يتحول 
إلــــى كــــرة ثـــلـــٍج، تــتــســع دائـــرتـــهـــا فـــي اتــجــاه 

دمقرطة بلدان عربية أخرى.
فــي هـــذا كــلــه، كـــان تــأســيــس تنظيم الــدولــة 
، بالنظر ملــا واكــبــه مــن اتساع 

ً
لحظة فــارقــة

ــنــــف والـــــفـــــوضـــــى واالحـــــــتـــــــراب  ــعــ ــة الــ ــ ــعـ ــ رقـ
الــطــائــفــي، وخــلــٍط مــريــب لـــــأوراق، وتــزايــد 

ميساء شجاع الدين

ــــرور الـــحـــرب. هـــكـــذا يــتــحــدث  عــــام عــلــى مـ
الــعــام، هل  اليمنيون. لكن، متى بــدأ هــذا 
بــدأ يــوم 19 مـــارس/ آذار، عندما اجتاح 
ــز، وأجــــبــــروا  ــعــ الـــحـــوثـــيـــون مـــحـــافـــظـــة تــ
طــيــاريــن عــلــى قــصــف قــصــر الــرئــاســة في 
معاشيق في عدن؟ أم بدأ يوم 26 مارس، 
عندما أعلن التحالف عن انطاق عملياته 
العسكرية، وبدأ القصف الجوي؟ أو ربما 
ــلــــول، عــنــدمــا  بــــدأ يــــوم 21 ســبــتــمــبــر/ أيــ
يعكس  صنعاء.  على  الحوثيون  سيطر 
عـــــدم االتــــفــــاق عـــلـــى مـــوعـــد بـــــدء الـــحـــرب 
اختاف وجهات النظر فيمن تسّبب في 
الحرب، أو ربما يعكس الخلفية املناطقية 
بــدأت  مـــارس،   19 روايـــة  ففي  للمتحّدث، 
الــــحــــرب عـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدم الـــحـــوثـــيـــون، 
كــمــلــيــشــيــا غــيــر شـــرعـــيـــة، ســــاح الـــدولـــة 
املــرجــح، وهــو الــســاح الــجــوي فــي ضرب 
رأس الـــدولـــة، عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي. 
وبــهــذا، أوصــــدوا كليا بــاب الــســيــاســة. أم 
األصـــح أن الــحــرب بـــدأت عــنــدمــا تدخلت 
السعودية عسكريا بن يمنين، يمكنهم 
 
ٌ
التوافق فيما بينهم، وهذه طبعا فرضية

تتجاهل حقيقة الغلبة العسكرية الكبيرة 
ــمــــدد بــمــنــطــق  ــتــ ــا يـــتـــوســـع ويــ ــ ــرٍف مـ ــ ــطـ ــ لـ
 عصبية مناطقية 

ً
الساح والغلبة، ممثا

ومذهبية معينة.
ــة تـــفـــاوت الـــرؤيـــة  يــعــكــس تـــفـــاوت الــــروايــ
ــرب، وأيـــــضـــــا كــيــفــيــة  ــ ــحــ ــ إلــــــى أســـــبـــــاب الــ
تــوقــفــهــا، فــبــيــنــمــا يــؤمــن صــاحــب روايــــة 
19 مــارس بأن الحرب لن تتوقف قبل أن 
يطبق الحوثي قــرار مجلس األمــن 2216 
بــاالنــســحــاب مــن املــــدن وتــســلــيــم الــســاح 
الــثــقــيــل، ومـــن يــؤمــن بـــروايـــة الـــحـــرب في 
26 مـــارس يعتقد أن الــحــرب لــن تقف إال 
إذا تــوقــفــت الــســعــوديــة عـــن الــقــصــف، ما 
إلى  اليمنين  ويــدفــع  االنــقــســام  سيوقف 
الـــتـــفـــاوض. تــعــكــس الـــروايـــتـــان انــقــســامــا 
اجتماعيا هــو األخــطــر، فــي حـــرٍب دمــرت 
كليا بلدًا فقيرًا مثل اليمن؛ تعكس نظرة 
مـــن لـــم يــشــعــر بـــالـــحـــرب، إال والـــطـــائـــرات 
تــقــصــف فـــوق مــنــزلــه فـــي صــنــعــاء، وآخـــر 
اســتــشــعــر بــهــا مـــن قـــذائـــف الــحــوثــي بما 
مــن خــطــر وجـــودي،  لـــه،  بالنسبة  يمثله، 
ألنــــه ال يــنــتــمــي إلــــى الــــدوائــــر الــعــصــبــيــة 
لــلــحــوثــي الــــذي يــتــحــّول إلـــى ســلــطــة أمــر 
يمكن  عــســكــريــة متغلبة، ال  وقـــوة  ــع،  واقــ
هــزيــمــتــهــا، مـــع فـــــارق الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
على  القائمة  الحرب  تبدو  هكذا  الهائل. 

هويٍة عند انهيار دولة.
ــالــــــح خـــصـــومـــهـــم  ــــي وصــــ ــــوثـ ــــحـ ــم الـ يــــصــ
ــذه صــــفــــاٌت ال  ــ ــة، وهــ ــزقــ ــرتــ بـــالـــخـــونـــة واملــ
يــمــكــن أن تـــكـــون جـــمـــاعـــيـــة، تــتــســم بــهــا 
مــايــن الــبــشــر، وال تــعــكــس إال خــطــأ في 
 قــاصــر 

ٌ
تــعــريــفــهــم الـــوطـــن، وهــــو تــعــريــف

على دوائر عصبيتهم، وال يمتد ويشمل 
املتنوع مذهبيا ومناطقيا.  اليمن  جميع 
ويــصــنــف الـــطـــرف اآلخــــر أنـــصـــار صــالــح 

والحوثي بالجهلة واملتعصبن. 
وفــي الــواقــع، دفــع ضعف الــدولــة اليمنية 
الــبــالــغ ألداء السلطة  الــتــرهــل  املــزمــن مــع 
ــاء  ــمــ ــتــ ــة الــــجــــمــــيــــع إلــــــــى االحــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ االنــ
بعصبياته واالســتــقــواء بــهــا، ثــم جــاءت 
ــه مـــن خـــــوٍف وفــــزع،  ــرزتــ الــــحــــرب، بــمــا أفــ
لـــيـــزداد تــعــلــق الـــنـــاس بـــرمـــوٍز تــنــظــر لها 
حــامــيــا وأيــقــونــة وطــنــيــة. وفـــي الــنــهــايــة، 
مـــطـــالـــبـــة الـــــنـــــاس بــــتــــجــــاوز مــــراراتــــهــــم 

هيفاء بيطار

ــك أن األطـــــبـــــاء الـــنـــفـــســـانـــيـــن هــم  ــدمـ يـــصـ
غــالــبــا مـــا يــرســمــون خــطــط الــتــعــذيــب في 
السجون، وهذا ما أكده اإلعامي في قناة 
الــحــاج، فــي مقابلٍة معه  الــجــزيــرة، سامي 
عــن فــتــرة سجنه فــي غــوانــتــنــامــو، عندما 
ــــحــــاور: مـــن يــضــع خــطــة تــعــذيــب 

ُ
ســـألـــه امل

تعذيبهم؟  لطرق  يخطط  ومــن  السجناء؟ 
كــــان جـــوابـــه ســـاخـــرًا وصـــاعـــقـــا: مـــن يــديــر 
نفسانيون،  أطــبــاء  هــم  غوانتنامو  سجن 
ــاءات عــالــيــة وعــلــمــيــة مــتــطــورة،  ــفــ ذوو كــ
ويــعــتــمــدون عــلــى أحــــدث الــطــرق العلمية 
والــنــفــســيــة ملـــا ُيــســمــى الـــحـــرب الــنــفــســيــة، 
والـــتـــي أســاســهــا تــدمــيــر كـــرامـــة اإلنـــســـان 
وبعض  وإنسانيته.  بآدميته  وإحساسه 
هؤالء األطباء النفسانين يعملون لصالح 
ووظــيــفــتــهــم  األمـــيـــركـــيـــة،  ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة 
تــحــديــد نــقــاط الــضــعــف لــكــل ُمــعــتــق، ففي 
ذكــر سامي  كما   ،

ً
مــثــا غوانتنامو  سجن 

لاعتقال،  األولــى  اللحظات  الحاج، ومنذ 
ــقـــن  ــقـ ــحـ ـ

ُ
ــــعــــتــــقــــل بــــحــــضــــرة امل

ُ
يــــجــــلــــس امل

ــــن الـــتـــعـــذيـــب الـــجـــســـدي.  ــــن عـ ــــؤولـ ــــسـ واملـ
الــطــبــيــب النفساني  يــــرأس هــــؤالء  ولـــكـــن، 
العميقة  الجميع، وفق درايته  ُيدير  الــذي 
وُيــحــّدد  البشرية،  والنفس  النفس،  بعلم 
مــن خــال أسئلة عــديــدة، وبعد أن ُيعطي 
الــســجــن وللمحققن،  ُيــعــذب  ملــن  ــره  ــ أوامـ
بأن يقوموا ببعض التجارب واملمارسات 
ــقـــاط ضــعــفــه.  ــدد نـ مــــع الـــســـجـــن، كــــي يـــحـ
فبعضهم نقطة ضعفه الخوف من الكاب، 
عـــنـــدهـــا يـــطـــلـــب الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـانـــي أن 
توحشة 

ُ
امل الكاب  السجن بهجوم  ب 

ّ
ُيعذ

النوم،  نقص  ال يحتمل  من  عليه، وهناك 
أياما. وآخــرون يخافون  النوم  فيمنع من 
 فــي مــاٍء مثلج 

ً
املـــاء، فيتم إغراقهم طــويــا

النفساني،  الــطــبــيــب  الــغــلــيــان.  بــدرجــة  أو 
ــــف هــــو ســـيـــد الـــتـــعـــذيـــب فــي  لــعــظــيــم األســ
كثيرة، ومنها سجن غوانتنامو،  سجوٍن 
خطط لكنه ليس اليد 

ُ
دبر وامل

ُ
وهو العقل امل

ــنــفــذة، كــل مــن حــولــه أدوات وأشــخــاص 
ُ
امل

وظيفتهم الطاعة والتنفيذ، بعد أن يوزع 
عليهم الطبيب النفساني أدوارهم وخطة 

التعذيب لكل سجن. 
أقسموا  أنــهــم  النفسانيون  األطــبــاء  نسي 
يوما قسم أبقراط، إذ ال يجوز أن يحصل 
طــبــيــٌب عــلــى شـــهـــادة الـــطـــب، إن لـــم ُيقسم 
قسم أبقراط بأن ُيمارس مهنته بإنسانيٍة 
وبــضــمــيــٍر حـــي، وأال يــــؤذي إنــســانــا، وأن 
والنفسية  الجسدية  املــرضــى  آالم  يخفف 

وأال يجري إجهاضا جنائيا. 

الخليجي، في أحيان كثيرة، ما زال يعيش 
في ظروف اقتصادية مريحة نسبيا، كما 
ــاإلفــــاس، كما  ــه لــيــســت مـــهـــددة بــ ــ إن دولـ
التهويل  أدمنوا  غربيون  محللون  ُيشيع 
ــلـــى تــبــنــي  ــــن أجــــــل إرغــــامــــنــــا عـ عـــلـــيـــنـــا، مـ
سياساتهم االقتصادية التي تسمح لرأس 
املــــال الــغــربــي بــاالنــقــضــاض عــلــى أصـــول 
استراتيجية  تجميل  عبر  النامية،  الــدول 
بيع ممتلكات الــدولــة. مثال على ذلــك، ما 
يجري حاليا على قــدم وســاق من ترويج 
خصخصة شركة أرامكو السعودية، أكبر 

وأهم شركة نفط في العالم.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــفــــشــــل املـــــــــــدّوي لـــهـــذا  عــ
الــنــمــوذج االقــتــصــادي فــي عقر داره، بعد 
سلسلة أزماٍت أصابت هذه الدول، ما زال 
االقتصادي،  التنظير  يتسيدون  أنــصــاره 
ك هؤالء وسائل 

ّ
بسبب غياب البديل، وتمل

اإلعــــام والتعليم املــؤثــرة فــي أهـــم مــراكــز 
الـــقـــرار فـــي الـــعـــالـــم. تــعــتــمــد الــبــروبــاغــنــدا 
النيوليبرالية على أن التنمية االقتصادية 
تــحــتــاج اقــتــصــاد الــســوق املــفــتــوح، وعلى 
ــة مــــن أعــــبــــاء املـــؤســـســـات  ــ ــدولـ ــ تـــخـــلـــص الـ
والــشــركــات غير املــربــحــة؛ ألن مــجــرد بقاء 
هــــذه املـــؤســـســـات تــحــت إشــــــراف الـــدولـــة، 
وإدارتها، يعني، فيما يعني، أن اإلنتاجية 
أبعد حد، وذلك  إلى  والتنافسية تتقلص 
ألن الفرد ال يهتم غالبا، إال باألعمال التي 
تــعــود عــلــيــه بــالــنــفــع املــبــاشــر، والـــنـــاس ال 

ــاث الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة، وتــطــبــيــق  ــحــ األبــ
سياسة »الحمائية« تجاه املنتج الوطني، 
ــلـــى مــنــافــســيــه  وذلـــــــك بــــرفــــع الـــضـــريـــبـــة عـ
ــن الـــســـوق  األجـــــانـــــب، لـــضـــمـــان حــصــتــه مــ
املحلي  املنتج  حماية  تمت  هكذا  املحلي. 
في مراحل التصنيع األولــى، أو ما تعرف 
الوليدة«. باملناسبة، حتى  بـ »الصناعات 
ــــدول الــتــي تــدعــو إلـــى تــطــبــيــق اقــتــصــاد  الـ
، إال بعد 

ً
السوق املفتوح، لم تمارسه كاما

أن خرجت منتجاتها من مرحلة الطفولة 
ــلـــة الـــنـــضـــج، بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى  إلـــــى مـــرحـ
الذات، في منافسة السلع العاملية، ومنها 
االقــتــصــاد األمــيــركــي والــبــريــطــانــي الــلــذان 

أكــثــر من  الــنــمــوذج. بــل  عما على تعميم 
ذلك، إن فلسفة دعم »الصناعات الوليدة« 

ولدت من رحم الثقافة األميركية.
ــا-جــــوون تــشــانــج، أســـتـــاذ الــعــلــوم  ــّدم هــ ــ قـ
السياسية في جامعة كامبردج، في كتاب 
ــرار«، تــشــريــحــا عميقا  ــ »الــســامــريــون األشــ
لــلــنــظــريــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، حــيــث تـــنـــاول، 
ــل، نـــشـــأة الـــنـــظـــريـــة، مــفــنــدًا  ــّصـ ــفـ بـــشـــكـــٍل ُمـ
 
ً
ة ــراء ــ الـــســـرديـــة الــحــديــثــة لـــهـــا، ومـــقـــدمـــا قـ

 لتطورها التاريخي. من ضمن 
ً
موضوعية

املــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــــطــــّرق لـــهـــا الـــكـــاتـــب، 
حـــكـــايـــة الـــخـــصـــخـــصـــة، وكـــيـــف أن أعــظــم 
اإلنــــجــــازات الــبــشــريــة تــمــت تــحــت إشـــراف 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة ورعــايــتــهــا. فــاإلنــتــرنــت 
تــم ابــتــكــاره فــي وزارة الــدفــاع األمــيــركــيــة، 
وكـــذلـــك شـــركـــة طـــيـــران ســـنـــغـــافـــورة الــتــي 
واصلت نجاحها 38 عاما. أّي تماما عكس 
الجدد«، وأنصار  »الفلتمانيون  ما يدعي 
 ،

ً
فرصة أعطيت  التي  شيكاغو«  »مــدرســة 

لتدريس  معهدًا  كونها  مــن  تتجاوز  لكي 
االقـــتـــصـــاد إلــــى أهــــم مـــدرســـة اقــتــصــاديــة، 
بــحــســب نــعــومــي كـــايـــن، صــاحــبــة كــتــاب 

»عقيدة الصدمة«.
ــدت مــــدرســــة شــيــكــاغــو ضــالــتــهــا فــي  ــ وجــ
عقيدة  تطبيق  إلــى  سعت  حيث  تشيلي، 
»فلتيمان«، عن طريق التأثير املباشر على 
الــعــقــول االقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت تحصل 
ــة مــجــانــيــة فـــي جــامــعــة  ــيـ عــلــى مــنــح دراسـ

شيكاغو، بتمويل من مؤسسة فورد، حتى 
شيكاغو«،  »صبيان  منها  العائدون  قب 

ُ
ل

الـــفـــرصـــة إلدارة  ــهــــؤالء  لــ أتـــيـــحـــت  وحـــــن 
الـــدولـــة، بــعــد انــقــاب الــجــنــرال بينوشيه، 
بحذافيرها،  األم  املــدرســة  تعاليم  نــفــذوا 
حــيــث أوعـــز الــجــنــرال »لــلــصــبــيــة« تطبيق 
التي  النتيجة  فليتمان.  »إنجيل«  تعاليم 
انــتــهــت عليها هـــذه الــتــجــربــة، أي بــعــد أن 
كانت  النيوليبرالية،  العقيدة  استحكمت 
دخــــــول الــــبــــاد فــــي أزمــــــــٍة لــــم يـــعـــرف لــهــا 
، كادت تؤدي إلى إفاس 

ً
التشيليون مثيا

ــــاد، لـــــوال مـــحـــافـــظـــة بــيــنــوشــيــه عــلــى  ــبـ ــ الـ
ملكية »كوديلكو« شركة تعدين النحاس، 
املـــورد الــذي كــان يشكل 85% مــن عائدات 

التصدير.
ــات الــــــتــــــي يـــــــنـــــــادي بـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــــوصــ ــتــ ــ مـــــــن الــ
الــحــكــومــي، فيما يتعلق  الــتــدخــل  أنــصــار 
ــو مـــعـــرفـــة املـــشـــاريـــع  ــ بـــالـــخـــصـــخـــصـــة، هـ
املــنــاســب بــيــعــهــا وتــحــديــد ســعــرهــا. بيع 
املشاريع ذات الصفة االحتكارية الناجحة، 
ــتـــي تــــدر ذهـــبـــا عــلــى الــخــزيــنــة، يعني  والـ
سحب املال من جيب الدولة، ووضعه في 
جيب أصــحــاب رؤوس األمـــوال، وهــذا من 
أهــم مــورد مالي   حصل، تهديد 

ْ
إن شأنه، 

الفائدة  للحكومة. لذا، يبدو التساؤل عن 
املرجوة من خصخصة أكبر شركة أرامكو 

بديهيا جدًا.
)كاتب سعودي(

ــيٍّ  ــافــ ــقــ ــــف ثــ ــزيــ ــ ــي نــ ــ ــ أعـــــــــــــداد الــــــاجــــــئــــــن، فـ
واجـــتـــمـــاعـــيٍّ لـــم تــشــهــده املــنــطــقــة مـــن قــبــل. 
الغربية بشأن  البلدان  وكــان موقف معظم 
التنظيم غير واضــــح،  وهي  الــقــضــاء على 
التي لم تترّدد قبل ذلك، بشكٍل ال يخلو من 
مفارقة، في تسخير األمــم املتحدة وتعبئة 
جيوشها وعــتــادهــا الــحــربــي املــتــطــور ضد 
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسن، في 
حــربــن مــدمــرتــن، أرجــعــتــا الــعــراق عشرات 
ــك، لـــجـــأت هــذه  ــذلــ الــســنــن إلــــى الــــــــوراء. ولــ
ــتـــواء الــتــنــظــيــم وتــطــويــقــه،  الــبــلــدان إلـــى احـ
ــّدده بـــعـــد تـــزايـــد  ــ ــمـ ــ لــلــحــد مــــن فــعــالــيــتــه وتـ
جــرائــمــه الــوحــشــيــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة. 
ــاب إلــــى حـــد الــتــدخــل  لـــكـــن، مـــن دون الــــذهــ
من  ألن  عليه،  للقضاء  الــحــاســم  العسكري 
شأن ذلك إعاقة مخططاتها االستراتيجية 
في املنطقة على الصعد كافة. غير أن صناع 
الــقــرار في الغرب لم ينتبهوا إلــى أن هناك 
جــالــيــات عــربــيــة ومــســلــمــة واســـعـــة تعيش 
فــــي مــخــتــلــف بــــلــــدان أوروبـــــــــــا، وســيــشــكــل 
أبناؤها الذين يعانون التهميش واإلقصاء 
الدينية  هويتهم  بــن  والــتــوتــر  املمنهجن 
والوطنية، أحد الروافد األساسية للتنظيم، 
وعــصــبــه الـــرئـــيـــســـي، فـــي تــســويــق خــطــابــه 
أن »داعش«  التكفيري والجهادي. صحيح 
أحد العناوين البارزة لفشل النخب العربية 
الحاكمة في بلورة مشروع وطني، ينتصر 
اإلنــســان  وحــقــوق  واملـــســـاواة  للديمقراطية 
والــثــروة، كما ال  للسلطة  العادل  والتوزيع 
العنف  جـــذور  ببعض  إغــفــال صلته  يمكن 
في البنيات الثقافية والفكرية ملجتمعاتنا، 
لكن ذلك كله ال ينفي مسؤولية الغرب عن 
مساحٍة واسعٍة مما يحدث في املنطقة من 
التناقضات  على  ولعبه  ســيــاســاتــه،  خــال 
املختلفة، وخلطه األوراق. ولذلك، فإسهامه 
بــآخــر، أحد  فــي تأسيس داعـــش، بشكل أو 

التمظهرات الدالة لهذه املسؤولية.
فتح 

َ
وت الــســاحــر،  على  السحر  ينقلب  اآلن، 

أحــداث بروكسل أبــوابــا أخــرى أمــام اليمن 
ــّرف، لـــنـــشـــر طـــروحـــاتـــه  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ األوروبــــــــــــي املـ
ــــف، يـــدفـــع  ــــأســ وأفــــــكــــــاره الـــعـــنـــصـــريـــة. ولــ
ــاتـــورٍة  ــزءًا بــاهــظــا مـــن فـ ــ ــاء هـــنـــاك جـ ــريــ األبــ
ــيـــن بـــحـــســـابـــاتـــهـــا  ــنـ ــعـ ــــون مـ ــــونـ ــكـ ــ قــــــد ال يـ

ــرب، لــيــســردهــا  ــحــ الــشــخــصــيــة بــســبــب الــ
من زاويــٍة أكثر عمومية، ال تقتصر على 
تجربته الخاصة، أمر في غاية الصعوبة 
مع هــذا التحشيد اإلعــامــي الــذي يحّرك 
غرائز البشر، بينما تمتنع السياسة عن 

الحضور في هذا الصراع.
الحوثي وصالح  تبني  مــن  الــرغــم  وعلى 
مطلب توقف الحرب، فهذا ال يعني، بكل 
يفترض  ال  الحرب  توقف  وقفها؛  تأكيد، 
حدوث السلم، وفي حالتهم توقف الحرب 
يعني تــوقــف الــضــربــات الــجــويــة، وليس 
تــــوقــــف الــــحــــرب الـــبـــريـــة بــــن الــيــمــنــيــن. 
املــفــاوضــات  فــي  تصرفاتهم  تكشفه  هــذا 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، حــيــث ســلــمــوا األســــرى 
ــارعــــوا إلــــى وقــف  ــام، وســ ــغــ وخـــرائـــط األلــ
الـــحـــرب الـــحـــدوديـــة، بــيــنــمــا ال يــــزال لــدى 
الــحــوثــي- صــالــح آالف املختطفن  طــرف 
اليمنين، ويرفضون بتعنت أن يتواصل 
أحياء  كانوا  إن  ليعلموا  أهاليهم معهم، 
ــام  ــغـ ــــى زراعـــــــة األلـ ــا، إضــــافــــة إلـ ــ ــواتـ ــ أم أمـ
العشوائية في مناطق سكنية، في أثناء 
انــســحــابــهــم مـــن عـــدن وتـــعـــز. قـــامـــوا بكل 
إجــراءات الثقة املطلوبة لوقف الضربات 
الجوية بتقنية وبسرعة. لكن، ال شيء من 
املطلوب  إذن،  اليمني.  الطرف  تجاه  هــذا 
هــو تــوقــف الــحــرب الــتــي تــضــّرهــم، وهــي 
الحرب التي ال يرى غيرها أبناء صنعاء 
محافظات  مــن  وغيرها  وصــعــدة وحجة 
مستمرة،  الداخلية  الحرب  لكن  شمالية، 
بــقــائــهــا، بتعميق  بــحــطــب  ويــحــتــفــظــون 
االنقسام املجتمعي، والبقاء على مظالم 

الناس، وقضية املختطفن دليل فاضح.
ــاب املـــفـــاجـــأة أن تــتــصــّرف  ــن بــ ــم يــكــن مـ لـ
الــقــوى املــمــثــلــة لــلــشــرعــيــة بــخــمــول تجاه 
هـــذه الــذكــرى الــحــيــويــة، ويــصــدر خطاب 
بـــاهـــت مـــكـــتـــوب مــــن عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
اللحظة، فا  ــه  إدراكــ هـــادي، يكشف عــدم 
ـــيء ســـاعـــد الـــحـــوثـــيـــن عـــلـــى الـــتـــمـــدد،  شــ
مثل رداءة خصومهم. ولــم يكن من باب 
وراء  اآلٍف  مـــئـــات  يــحــتــشــد  أن  الـــعـــجـــب 
ــالـــح الــــــذي لــــم يــخــّيــب  عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـ
ظـــن جـــمـــهـــوره، وألـــقـــى خــطــابــا حماسيا 
يــعــنــي فــيــه كـــل كــلــمــة، كـــل كــلــمــة مــعــاديــة 
للسعودية وخصومه، وكل كلمة يعرض 
ــتـــفـــاوض مـــع الـــســـعـــوديـــة لــوقــف  فــيــهــا الـ
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، وتــجــاهــلــه أســبــاب 
ــة الـــتـــي كـــــان أبــــــرز مــن  ــيـ ــلـ ــرب الـــداخـ ــحــ الــ
 ،

ً
 ثورية

ً
أشعلها. ليس التحشيد ممارسة

بــل أداة دكــتــاتــوريــة أيــضــا، والـــفـــرق بن 
ـــل فـــي املستقبل  حــشــود الـــثـــورة هـــو األمـ
والــقــطــيــعــة مــع املـــاضـــي، الــتــجــمــهــر حــول 
فــكــرة ثــوريــة، ولــيــس شــخــصــا، مــا يــؤدي 
إلى تنوع خلفيات املحتشدين، بحيث ال 
، لكنها بالتأكيد 

ً
 مجتمعية

ً
تمثل غالبية

املــقــابــل، حشود  فــي  فئاته.  غالبية  تمثل 
من  أكــثــر  شخص  يجمعها  الدكتاتورية 
فكرة، ويدفعها إلى الخروج الخشية من 
غــيــر مفهوم  تــعــلــق  مــقــابــل  فــي  املستقبل 
، لكنه 

ً
بـــمـــاٍض لــيــس بـــالـــضـــرورة جــمــيــا

ــروف، لـــيـــس مـــجـــهـــواًل كــــالــــقــــادم، وال  ــعــ مــ
مضطربا قلقا كالحاضر. 

اللحظة حنق كثيرين، بسبب  تثير هــذه 
الـــحـــرب والـــبـــدائـــل الــرديــئــة بــعــد صــالــح، 
لــكــنــهــا حـــشـــود مـــن مـــحـــافـــظـــاٍت بعينها 
الحشود  تشعر  وال  الــيــمــن،  كــل  تمثل  ال 
الحرب  وقــف  مطلب  بتناقض  بالتأكيد 
واالحــتــشــاد أمــام أحــد أمـــراء الــحــرب. هذا 
الـــحـــشـــد الـــصـــالـــحـــي هــــو نـــتـــاج طــبــيــعــي 

كــيــف يــمــكــن لــطــبــيــٍب يــحــمــل أعـــظـــم مهمة 
ــي الـــعـــالـــم أن يــصــيــر ُمــجــرمــا!  إنــســانــيــة فـ
وأن يــؤســس مــدرســة علمية مــتــطــورة في 
أساليب تعذيب اإلنسان جسديا ونفسيا، 
الشر  أجــل  مــن  وأبحاثه  علمه  ر 

ّ
ُيسخ وأن 

أن  أقــــســــم  لـــطـــبـــيـــٍب  يـــمـــكـــن  كـــيـــف  واألذى. 
يــخــفــف مـــعـــانـــاة اإلنــــســــان أن ُيـــســـاهـــم في 
تعذيب اإلنسان وإهانته، وأن يؤلف كتبا 
عن أحدث طرق التعذيب النفسي، ويعمل 
ما  على  ُمعتمدًا  الــســجــون!  فــي  مستشارًا 
تتلخص  والــتــي  النفسية،  الــحــرب  تسمى 
في املبالغة في اإلهانة الدينية للُمعتقلن، 
وفي تعريتهم باستمرار، ألن التعرية أكثر 
مــا يــذل الــســجــن، وتــســاويــه مــع الــحــيــوان، 
ــّرشــــات جــنــســيــة  إلـــــى مــــا هـــنـــالـــك مــــن تــــحــ
ــار الـــســـجـــن عــلــى  ــ ــبـ ــ وإغــــتــــصــــاب إلــــــى إجـ
ممارساٍت فاحشٍة ال تخطر ببال. كل تلك 
أطباء  عقول  أبدعتها  هينة 

ُ
امل املــمــارســات 

نــفــســانــيــن بـــاعـــوا ضــمــيــرهــم لــلــشــيــطــان، 
وألــقــوا بقسم أبــقــراط في املزبلة، ومــا عاد 
لهم ســوى قــســٍم واحـــد، هــو الـــوالء املطلق 
للقوة الــظــاملــة، وإلغـــواء املـــال الــقــذر، القوة 
حقر اإلنسان وتذله، وتهن كرامته. 

ُ
التي ت

النفساني، وهو  الطبيب  كيف يشعر هذا 
بـــرفـــقـــة جــــاديــــن ومـــجـــرمـــن ورجـــــــال أمـــن 
ومــخــابــرات، وهــو يسهل مهمتهم، ويقدم 
ــدث وســــائــــل الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســيــة  ــ لـــهـــم أحــ
والـــجـــســـديـــة؟ كـــيـــف يــشــعــر وهـــــو يـــواجـــه 
ــزل مــتــأملــا مــضــطــربــا وخــائــفــا،  ــ إنــســانــا أعـ
ويشفيه  آالمـــه  يخفف  أن  كطبيب  وعــلــيــه 
منها، بدل مضاعفتها، ويبالغ في سحق 

إنسانيته وتدميره وقتله. 
ــّرر  ــــمــ

ُ
تـــحـــت شــــعــــار مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــــاب، ت

كـــل الـــجـــرائـــم واملــــمــــارســــات بــحــق األفـــــراد 
والــــشــــعــــوب، وهــــــــؤالء الــــذيــــن يــتــحــّكــمــون 
ــرارات فـــي الـــعـــالـــم، ويــقــّيــمــون  ــ ــقـ ــ بــصــنــع الـ
الباد والعباد حسب مصالحهم: إرهابي 

أم غير إرهابي. 
ونـــحـــن نـــوجـــه كـــل غــضــبــنــا واســتــنــكــارنــا 
ب 

ّ
واحتقارنا إلى القوة الغاشمة التي تعذ

السجناء، خصوصا سجناء الرأي، علينا 
واملخطط  واملفكر  ــدبــر 

ُ
امل العقل  ننسى  أال 

والجسدية،  النفسية  التعذيب  ألســالــيــب 
وأال ننسى تلك العقارب السامة املختبئة 
فـــي أروقـــــة الــســجــون، وأقــبــيــة املــخــابــرات: 
أنفسهم  باعوا  الذين  النفسانين  األطباء 
أبــقــراط. هــؤالء  للشيطان، وتــنــّكــروا لقسم 
ـــســـحـــب مــنــهــم شــــهــــادة الـــطـــب، 

ُ
يـــجـــب أن ت

املــحــاكــمــة، بوصفهم  إلــى  ويــتــم تحويلهم 
مجرمن في حق اإلنسانية والطب.

)كاتبة سورية(

كما  العام  بالصالح  اهتمام  كبير  تعطي 
تعطي لشؤونها الخاصة.

ــيـــادة  قـ ــى  ــ إلــ ــة  ــنـــظـــريـ الـ ــذه  ــ تـــســـعـــى هــ إذًا، 
ــــدول الــنــامــيــة نــحــو اتــجــاه  اقـــتـــصـــادات الــ
إجــبــاري وأحـــادي املــســار، يتمثل في فتح 
األسواق املحلية أمام رأس املال األجنبي، 
بــــرفــــع الـــقـــيـــود الــتــنــظــيــمــيــة، وتــخــفــيــض 
الضرائب؛ ألن من شأن هذه السياسة، إن 
حــصــلــت، ضــخ أمــــوال أجــنــبــيــة كــثــيــرة في 
شــرايــن االقــتــصــاد الــوطــنــي، بما يساهم 
فـــي إنـــعـــاشـــه، ومــضــاعــفــة حــجــمــه، ورفـــع 
النيوليبرالين  دعـــاوى  بحسب  تــه،  كــفــاء
ــذا الــتــحــلــيــل ُيــغــفــل، ضمن  طــبــعــا. لــكــن هــ
وموضوعية  تاريخية  حقائق  يغفل،  مــا 
كــثــيــرة، لــــدول اهـــتـــدت طــريــقــا آخــــر، ســّمــه 
مــا شئت،  أو سمه  املختلط«،  »االقــتــصــاد 
لكنه مختلف تمام االختاف عن الوصفة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ونـــجـــح نـــجـــاحـــا بـــاهـــرًا، 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، والــهــنــد، وتشيلي 
على  األميركية  اإلمبريالية  الهجمة  قبل 

اقتصادها.
سبب  أن  النيوليبرالية  جــهــابــذة  يــّدعــي   
ازدهار هذه النماذج، ونموها االستثنائي، 
الرغم  املــفــتــوح، على  الــســوق  هــو سياسة 
من أن كوريا من أكثر الدول التي ساهمت 
الحكومة مساهمة فعالة في إيصالها إلى 
هذا املستوى، عن طريق سياسة االقتصاد 
املوجه، وتدخل الحكومة املباشر في دعم 

لكنه يبدو  االقــتــصــاديــة واالســتــراتــيــجــيــة، 
ــا قــــــورن بـــمـــا تـــدفـــعـــه يــومــيــا  يـــســـيـــرًا إذا مــ
شعوب فلسطن والعراق وسورية واليمن 
ــاء أبــنــائــهــا وأمنهم  ولــيــبــيــا، تــدفــعــه مــن دمـ
وثـــرواتـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم. فـــي ضــــوء ذلـــك، 
واالستخباراتية  األمنية  املقاربة  أن  يبدو 
ــا في  ــ بـــلـــدان أوروبــ الــتــي تنتهجها مــعــظــم 
حربها على اإلرهاب، لن تتجاوز نجاعتها 
ــا الــنــصــف املــتــبــقــي،  مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، أمــ
نظرتها  مراجعة  عبر  تتلمّسه  أن  فعليها 
لخيارات  االنحياز  عبر  العربية،  للمنطقة 
الديمقراطية  نحو  تطلعها  فــي  الــشــعــوب، 
والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة والــقــطــع مـــع املــاضــي، 
وإعــــادة الــنــظــر فــي ســيــاســات اإلدمــــاج إزاء 
على  بالعمل  واملسلمة،  العربية  الجاليات 
التي  والهوياتية  الثقافية  التصدعات  رأب 

تتسع في أوساطها. 
ضحايا  لسقوط  واألســـى  بالغضب  نشعر 
أبــريــاء فــي عــواصــم أوروبـــا ومــدنــهــا، جــّراء 
هــذا اإلرهـــاب األعــمــى، غير أن هــذا الشعور 
يتضاعف، حن نرى كيف يتعاطى صناُع 
الــقــرار ووســائــل اإلعــــام وقــطــاع مــن الـــرأي 
العام األوروبي بفتوٍر والاكتراٍث دالن، مع 
إرهــاٍب متوحش ودمــوي، يسقط ضحاياه 

على الجانب اآلخر من املتوسط.
)كاتب مغربي(

ــنـــن املــــاضــــي. لــــذا،  ة الــلــحــظــة وحـ لــــــــرداء
احــتــشــد الـــنـــاس وراء دعــــوة صــالــح إلــى 
التظاهر، ولم يستجيبوا لدعوة الحوثي، 
في  يقينا  أكثر  ماضيا  يمثل  صالح  ألن 
ــٍع مــضــطــرب، لــكــن حــيــاة الــشــعــوب ال  ــ واقـ
تعود إلــى الـــوراء، وصــالــح انتهى، مهما 
ــوده، ووعــــــــود أنــــصــــاره  ــ ــشـ ــ تــضــخــمــت حـ
إمــارة  أال  األزمــة ليس  بانتخاباٍت تنهي 
عــلــى تــعــلــقــهــم بـــمـــاٍض انـــتـــهـــى، فـــي بــلــٍد 
ــن املــســتــحــيــل أن  ــ ــه، ومـ ــ ــالـ ــ تــقــطــعــت أوصـ

تنتظم فيه انتخابات قريبة.
من الافت أن دعــوة صالح إلى التظاهر 
أثـــارت قلق الحوثي الــذي يــحــاول تقديم 
نفسه طرفا داخليا وحيدًا في مفاوضاته 
ــه يــخــشــى من  ــع الـــســـعـــوديـــة، كـــذلـــك ألنــ مـ
تحّدى  حيث  الشخصية،  صــالــح  قـــدرات 
مـــــخـــــاوف اغــــتــــيــــالــــه، واعــــتــــلــــى املـــنـــصـــة 
ليخطب، بينما لم يخطب يوما عبد امللك 
التلفزيون،  أمــام شاشات  الحوثي سوى 
الغالب، يصدر  ففي  هـــادي،  الرئيس  أمــا 
خــطــابــاتــه مــكــتــوبــة، وكـــاهـــمـــا الــحــوثــي 
أو هــــادي ال يــعــرف أحــــد مــكــانــهــمــا، ولــم 
يواجها جمهورًا قط. بسبب هذه القدرات 
أحــد يستطيع حشد هذه  ال  الشخصية، 
صالح،  ســوى  شخصه  حــول  الجماهير 
 للتعبير 

ً
ومن املؤلم أال يجد الناس طريقة

عــن رغبتهم فــي وقـــف الــحــرب ســـوى في 
االحتشاد وراء أحد أمرائها، ألنه الوحيد 
القادر على املــبــادرة، والظهور أمــام هذه 
يجمعها  التي  الجماهير  هــذه  الــجــمــوع. 
ــدوا عــلــى  ــ ــتـ ــ الــــخــــوف والـــغـــضـــب مـــمـــن اعـ
أمنها وحياتها، وال تدرك مسعى صالح 
الــحــشــد، وهــو توجيه  الحقيقي مــن هــذا 
رســالــة إلـــى الـــخـــارج ولــيــس إلـــى الــداخــل 
بأنه ال يزال الرقم األصعب في السياسة 
أي  فــي  تجاهله  يمكن  ال  الـــذي  اليمنية، 

مسار تفاوضي.
ــام عــلــى مــــرور الـــحـــرب، حــرب  أكــثــر مــن عـ
لــم يــتــفــق الــيــمــنــيــون عــلــى مــوعــد بــدئــهــا، 
إنهائها. وبن مشهد  يتمّكنوا من  حتى 
ومشهد  الشرعية،  تمثله  الـــذي  الــخــمــول 
الديناميكية واملبادرة الذي يمثله صالح، 
إزاحته،  الحوثي  الرغم من محاولة  على 
يــظــل أكـــبـــر الــغــائــبــن هـــم ضــحــايــا هــذه 
ومآسيهم  وقصصهم  صــورهــم  الــحــرب، 
وفواجع أهاليهم. أكثر من عام، وال يزال 
ــراء الــحــرب، فــي ظل  املــشــهــد يــتــصــّدره أمــ
انــقــســام مــجــتــمــعــي، هـــو الــحــقــيــقــة األشـــد 

 وسط هذا الدمار الهائل.
ً
قسوة

)كاتبة يمنية(

تجميل بيع ممتلكات الدولة

أحداث بروكسل وفواتير األبرياء

عام على حرٍب 
ال أحد يعرف بدايتها

أطباء نفسانيون

تعتمد البروباغندا 
النيوليبرالية على أن 
التنمية االقتصادية 

تحتاج اقتصاد 
السوق المفتوح

َتفتح أحداث 
بروكسل أبوابًا أخرى 

أمام اليمين األوروبي 
المتطّرف، لنشر 

طروحاته وأفكاره 
العنصرية

توقف الحرب يعني 
للحوثيين وصالح 

توقف الضربات 
الجوية، وليس 

توقف الحرب البرية 
بين اليمنيين

آراء

صالح الدين الجورشي

ال حديث في تونس، هذه األيام، إال عن اإلرهاب والفساد. وعلى الرغم من ذلك، 
يالحظ أنه من النادر جدًا إحالة شخص ما على القضاء بتهمة ممارسة الفساد. 
ويكفي االستماع لرئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، املحامي شوقي الطبيب، 
حتى يصاب املرء بالذهول والفزع. قال الرجل بدون تحفظ »الفساد هو حالّيا 
في وضعّية وبائّية، ويمكن محاصرته ببعض آليات الوقاية، وإذا لم تكن هناك 
الرقابة  لهيئات  اإلمــكــانــات  تعطى  ال  وإذا  ملكافحته،  واستراتيجّية  وطنّية  هّبة 
وللقضاء التونسي، بصفة أولوّية، سنتحّول إلى دولة مافيوزية، كما هو الشأن 
في كولومبيا، حيث توجد فرق موت وإرهاب، فرق لتتٰبع الناس وتصفيتهم، ليس 

ما ملصالح اقتصادّية ومصالح نفوذ«.
ّ
ملصالح سياسّية، وإن

هــذا الــكــالم الخطير الـــذي صـــدر، قبل أيـــام، عــن مــســؤوٍل يتولى اإلشـــراف على 
ليست  تونس  أن  يؤكد  غير حكومية،  مجرد جمعية  وليست  دســتــوريــة،  هيئة 
الحريات  في مجال  مهمٍة قطعتها  خــطــواٍت  الرغم من  على  في وضعية جيدة، 
جعلته ضعيفًا  عديدة  بآفات  مصاب  التونسي  الجسم  الديمقراطي.  واالنتقال 
بــأن 90% من  املــســؤول اعتقاده  ومتعثرًا ومريضًا. ومــن أخطر مــا ذكــره هــذا 
حاالت الفساد »متورطة فيها الدولة«، أي أنه بدل أن تتخلص الدولة من العصابة 
املشروع،  االستثراء غير  أجــل  الــدولــة من  أجهزة  الــثــورة توظف  قبل  التي كانت 
 لإلفساد من شبكات جديدة، نجحت على الرغم من ارتفاع سقف 

ً
ازدادت عرضة

الحريات على اختراق اإلدارة، والعمل على مزيد إفسادها. وهو بذلك يؤكد ما 
سبق أن أثارته منظمات عديدة في املجتمع املدني في تقارير سابقة تعود إلى 
سنة 2014، من ذلك ما جاء على لسان رئيس الجمعية التونسية ملكافحة الفساد 
إن أكثر التجاوزات التي وردت إلى الجمعية تخص القطاع العام بنسبة %83 ، 
خصوصًا الصفقات العمومية وقطاعات النقل والطاقة، وأن الشباب يعدون أكثر 
علم بجرائم الفساد، ودعا باملناسبة إلى إصدار مجلٍة تتولى 

ُ
فئة من الشعب ال ت

مهمة حماية املبلغني عن الفساد وتضمن حقوقهم .
بذل جهوٌد في سبيل مقاومة هذه اآلفة الخطيرة، 

ُ
مع خطورة تفشي هذه الحالة، ت

بنسق  ينتشر  الفساد  أن  يبدو  لكن،  املــدنــي.  املجتمع  منظمات  مــن  خصوصًا 
سريع، ما جعل الرأي العام يحس بوجود حالة »عجز« عامة عن مقاومته والحد 
العاملية  خفضت، أخــيــرًا، ترتيب  الشفافية  منه. ومــن مــؤشــرات ذلــك أن منظمة 
تونس في مؤشر الفساد في القطاع العام من املرتبة 75 إلى املرتبة 77 حسب ما 
أعلنته »جمعية أنا يقض«، باعتبارها املمثل الرسمي ملنظمة الشفافية الدولية في 
تونس. وعللت هذه الجمعية النشيطة هذا التراجع باإلشارة إلى »بطء التشريعات 
األفق  وضــوح  وعــدم  الفساد  مكافحة  وبإستراتجية  االنتقالية  بالعدالة  املتعلقة 

السياسي«.
على  تهيمن  الطرابلسية  عائلة  كانت شبكة  أن  فبعد  الفساد،  تــعــّددت شبكات 
ما  لألخيرة،  قاسمة  توجيه ضــربــات  تــم  أن  بعد  الــيــوم  الرقعة  اتسعت  الجميع، 
 
ً
سمح ألطراٍف أخرى، كانت خائفة أو كامنة، لكي تنطلق في كل اتجاه، مستفيدة

من ضعف الدولة وحصول حالة انفالت، خصوصًا على املستويني، الجمركي 
واإلداري. كما دخل الفاسد بقوة إلى املجال السياسي ليغطي من خالله نشاطاته 
الدولة  وجــدت  وهكذا،  والتجارية.  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  املشبوهة 
نفسها متهمة بالتقصير وعدم الجدية في مكافحة هذا األخطبوط املتمدد. وقد 
لخص األمني العام املتخلي لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، هذه الوضعية 
الفساد،  مقاومة  في  واضحة  وإرادة سياسية  القانون  تطبيق  »بــدون  قوله  في 
ووضع قواعد الحوكمة الرشيدة، وإرساء مناخ أعمال جيد يشجع املستثمرين .. 

ال يمكن الحديث عن إصالحات في تونس«. 

باسل طلوزي

، في ذلك الصباح الذي هطلت فيه دموع املمثلة السامية لالتحاد 
ً
هل كنت أملك منديال

وزير  مع  الصحفي  مؤتمرها  أثناء  في  موغريني،  فيديريكا  البلجيكية  األوروبـــي، 
الذي  األردنـــي، ألكفكف عن خّديها ما تناثر من وجــٍع على محنة بلدها  الخارجية 

استفاق على التفجيرات املروعة األسبوع املاضي؟
العرب جميعًا، جــّراء ما  اعــتــذارًا شخصيًا بالنيابة عن  أقــدم ملوغريني  أودُّ أن  كنت 
اقترفه »ولدنا العاق« في بلدها، لكنني لم أستطع، ألنها غادرت منصة اللقاء الصحفي 
آباء  بأننا  ملوغريني  أعترف  أن  العربية،  أنظمتنا  خــالف  وعلى  أود،  وكنت  سريعًا. 
شرعيون لهذا »الولد« الذي جاء من صلبنا نحن، ولم يكن نبتًا شيطانيًا نشأ على 
غفلٍة من حديقة براءتنا وطهرنا، فنحن من رّبيناه على هذا الخلق الذميم، وأقنعناه أن 
العالم كله »عدّو« متربٌص به، وبإسالمه وعروبته. ونحن من جعلناه يعتقد أن الغرب 
للرذيلة لكل عابر طريق،  أزيد من »زجاجة خمر«، و»ملهى«، ونساء متاحات  ليس 
وحجبنا عنه أشعار بودلير ورامبو وبايرون، وروايات كازنتراكي وجيمس جويس 
 ال ينفذ منها ضوء لوحات 

ً
وفرجينيا وولف. ونحن من ربطنا على عينيه عصابة

»املوناليزا«، و»عّباد الشمس«، و»جيرونيكا«.
قلنا له إن من العبث أن نردم الفجوة املعرفية بيننا وبني الغرب، صعودًا على طريقة 
على  الــغــرب  نجبر  بحيث  العربية،  الطريقة  على   ،

ً
نـــزوال بــل  اآلســيــويــة،  النمور  دول 

الهبوط من قمة معارفه، إلى كهوف معارفنا نحن، القائمة على الشعوذة  والحجب، 
والقرع،  البطاطا  الجاللة واألنبياء على حّبات  ألفاظ  والبحث عن  املعجزات،  وانتظار 
إلى  الغرب  لنعيد  الناسفة،  باألحزمة  العظيمة  الفجوة  هذه  نــردم  أن  عليه  واقترحنا 
الغالي والنفيس،  الذين يبذلون  الفاشلني  الطلبة  بدائيتنا املتأصلة فينا، على طريقة 

لجّر أقرانهم املتفوقني إلى عالم إخفاقاتهم .
كنا نسّد أذنيه بالفلني، كلما انسابت موسيقى »بحيرة البجع« و»مونامور«، ونقنعه 
بأن رقص الباليه مفسد للذوق، وخادش للحياء العام الذي ال تخدشه مشاهد قطع 
القهر في  أو من احتقان  الجياع في سورية،  الــبــارزة من أجساد  الــرؤوس والعظام 
عروق املحاصرين من أهل غزة. كان مواظبًا على سماع خطب الجمعة من خطباَء 
ال تستقيم أدعيتهم بغير الدعاء بالويل والثبور على »اآلخر«، مسيحيًا أو بوذيًا أو 
يهوديًا، أو حتى مسلمًا من غير ملة خطيب الجمعة نفسه، ولو كان هذا اآلخر عظيم 
كالّسيخي  أو  العبيد،  كنغ محرر  لوثر  مارتن  كاملسيحي  واإلنجاز،  والخلق  النفس 
املهاتما غــانــدي صــاحــب أعـــرق مــدرســة فــي الــنــضــال السلمي ضــد االســتــعــمــار، أو 

كاليهودي نعوم تشومسكي الذي صنفته إسرائيل واحدًا من ألّد أعدائها.  
في املقابل، كنت أود أن أقول ملوغريني: إذا كنا نحن آباء شرعيني لهذا االبن الضال، 
الحاكمة،  أنظمتنا  مــع  املــريــب  بتزاوجكم  لــه، ألنكم  آبــاء غير شرعيني  أيــضــًا،  فأنتم 
أسهمتم بإبقاء سّدادة الفلني في الزجاجة املفرغة من هواء الحرية، فقد دعمتم هذه 
املحصلة،  وفــي  مقدراتنا،  على  للسطو  األســهــل  الطريق  ألنــه  االســتــبــداديــة،  األنظمة 

تتحملون معنا وزر انحراف ولدنا.    
من هذا املنطلق، إذا كانت ردة فعلكم على محنة بالدكم ستتمثل بتعزيز حضوركم 
في التحالف العاملي ملحاربة »داعش«، ومن ثم إرسال مقاتلٍة أو مقاتلتنْي، لالنضمام 
أطمئنكم، منذ  فإنني  غــرار ما فعلته شقيقتكم فرنسا،  الحربي، على  املجهود  إلى 
اآلن، بأن ثأركم سيذهب سدى، ألنكم اخترتم محاربة ذراع األخطبوط، ال رأسه. أما 
الصواب فيكمن في البحث عن رأسّي االخطبوط اللذين رعيا »داعش« وغذّياه بكل 
 تقاوم التغيير والحرية، واآلخر هو إسرائيل 

ً
 عربية

ً
أسباب النمو، وأعني بهما أنظمة

الحياة  أســبــاب  قطع  واملطلوب  كله،  إقليمنا  فــي  وأســاســه  اإلرهـــاب  نفسها، صانعة 
والدعم عن هذين الرأسني، وأعدك أن داعش وغيرها ستنقرض ذاتيًا.

املعذرة، عزيزتي  فأرجو  يعد صالحًا لالستعمال..  لم  لكنه  املنديل،  عمومًا، وجــدت 
موغريني. 

فاطمة ياسين

تقول األخبار الــواردة من سورية والعراق إن »داعــش« ما زال يخسر املزيد من 
األراضــي لصالح الجيش العراقي؛ أو النظام السوري، وكذلك لصالح الكرد، وال 
يستثنى الجيش الحر من ذلك. خسائر متواصلة على طول الجبهات وعرضها، 
النشرات االنطباع بأن  الرغم من ذلــك، ال يعطي ما تذيعه  وفــي كل مكان. على 
تـــزال بعيدة عن  الــكــبــرى ال  املــعــارك  النهائي، ألن  الــســقــوط  التنظيم على وشــك 
العمليات  تتوقف  لم  الوقت نفسه،  واملــوصــل. وفــي  الرقة  التنظيم في  عاصمتي 
فــي نظرٍة  تبنيها..  إلــى  التنظيم  يــســارع  والــتــي  األوروبــيــة،  العواصم  فــي  األمنية 
التنظيم يعتمد تكتيك التزامن، فيطلق عمليتني  سريعٍة لهذه العمليات، نجد أن 
أو أكثر، في الوقت نفسه، يسبقهما تحركات استطالع ورصد وتخطيط عابر 
للحدود، ما يعني أن عالقات التنظيم الداخلية ما زالت تعمل بكفاءة جيدة، وكذلك 
يبدو أن خطوط التواصل بني التنظيم وخالياه البعيدة في أوروبا ال تزال قادرة 
على التحرك بحريٍة، تسمح لها بالقيام بعملياٍت من هذا النوع، وفي أماكن شديدة 
الحساسية، وفي الوقت الذي تريده. وقد جاءت عملية بروكسل رد فعل فوري 

وانتقامي على تسليم رجل متهم بعمليات باريس إلى دولة أخرى.
لـــم يــكــن الــفــشــل االســتــخــبــاري فــرنــســيــًا فــقــط، وقـــد ُوجـــهـــت اتــهــامــات ألجــهــزة 
الفرنسية، بعد عمليات باريس، لكنه كان بلجيكيًا أيضًا، حيث حصلت  األمن 
وعلى  للتنظيم،  أماكن مفضلة  مترو، وهي  وفي محطة  املطار،  في  االختراقات 
 فيها، لكن األمن عجز عن منع وقوع التفجير.

ً
الرقابة األمنية أن تكون مضاعفة

 أجهزة الشرطة )الفاشلة( في أعمال الوقاية األمنية في باريس وبروكسل 
ُ

ق
ِّ
حق

ُ
ت

نجاحاٍت سريعة في عمليات التحّري والكشف، فال تكاد تمضي أيام قليلة، أو 
حتى ساعات، ليسارع اإلعالم بترديد أسماء املنفذين وأماكن اجتماعاتهم مع 
»سي في« كاملة لكل فرد من أفراد الخلية املنفذ أو املخطط! وكأن هذه األجهزة 
تناولت جرعة مقويات منشطة ومحفزة ألعمال الكشف والتحّري. ويبدو هنا أن 
لدى هذه األجهزة، على مستوى أوروبي شامل، نقص شديد في وسائل التنبؤ 
أو الوقاية أو ميل إلى الخمول للمنع الوقائي، وقد يشي هذا الوضع بأن عواصم 
أخرى مرشحة لتلقي  الحوادث نفسها، فلدى التنظيم قدرة فائقة على الحركة، 

تفوق رغبة أجهزة األمن في الرصد واملنع.
الذي  هو  الوقائي  الكشف  تحديثاٍت على خطط  إجــراء  في  األوروبـــي  التقاعس 
العناصر،  من  نفسها  وبالنوعية  نفسها،  وبالطريقة  الــحــوادث،  بتكرار  يسمح 
األمــن،  الــتــي تتبعها أجــهــزة  ــراءات  ــ التنظيم قــد حفظ عــن ظهر قلب اإلجـ وكـــأن 
ف معها، وأوجــد الطرق لتخطيها، خصوصًا أن جميع منفذي ومخططي  فتكيَّ
املشبوهني  قوائم  ومــوجــودون على  وبروكسل معروفون  باريس  في  الهجمات 
األوروبية، وبعضهم ورد اسمه على قوائم ترقب الوصول األميركية، وآخر سبق 
فرج عنه، ليفجر نفسه بحزام ناسف 

ُ
القبض عليه بتهم لها عالقة باإلرهاب، وأ

في مكان مكتظ. وال يمكن تفسير هذا املزاج األمني البليد إال بعدم الجدية في 
وقف التنظيم، ليس بمعنى التواطؤ، ولكن بمنطق الكسل الذي يعتمد اإلجراءات 
التنظيم في اختراقها، أكثر من مرة، وربما سينجح  التي نجح  القديمة نفسها 

في مرات مقبلة.
خ فيها التنظيم في سورية  يمكن مالحظة عدم الجدية هذا في األماكن التي فرَّ
والعراق، حيث أخبار تراجع الجماعة ال تتوقف، ولكن من دون حسم نهائي، وقد 
كان وزير الدفاع األميركي مزهوًا أمس، وهو يتحدث عن قتل اثنني من كبار قادة 

التنظيم، لكنه قال، وبالزهو نفسه، إن تفريخ القيادات ليس عائقًا عند التنظيم. 
ال يبدو أن هناك إرادة دولية قوية في هزيمة التنظيم الذي نجح في حرف النظر 
عن الثورة السورية، ونجح في التغطية الكاملة على فساد حكومات العراق، فعلى 
الرغم من تعكيره أمن األحضان الدافئة ألعرق العواصم األوروبية، إال أن إرادة 
هذه الدول تتعطل في مواجهة التنظيم بشكل جدي، أما أن يعني ذلك عدم وجود 

قدرة فعلية على املواجهة فهو مسألة أخرى، في منتهى الخطورة.

الفساد يدّك أسوار تونس من يكفكف دموع موغريني؟

اإلرهاب يضرب مجّددًا
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فـــاجـــأ الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــني 
األكبر  الجزء  بقراره سحب  الدولي  املجتمع 
بــيــان  ــة، وورد فــــي  ــ ــوريـ ــ قــــواتــــه مــــن سـ مــــن 
بــعــد أن حققت  الـــقـــرار »جــــاء  الــكــرمــلــني إن 
أهدافها«،  من  األكبر  الجزء  الروسية  القوات 
ما أثار حفيظة كثيرين من الكتاب والساسة 
الــذيــن اســتــغــربــوا مــن عــبــارة تحقيق الــجــزء 
األكبر من األهداف، على الرغم من استمرار 
وجود داعش بقوة، خالفًا للهدف املعلن في 
القضاء على التنظيم، لنكون أمام أسئلة: ما 
هي أسباب االنسحاب الروسي من سورية؟ 
 حــقــقــت روســـيـــا أغــلــب أهــدافــهــا 

ً
وهــــل فــعــال

املنشودة من التدخل؟ 
أعلنت روسيا، منذ بداية تدخلها العسكري، 
أنــه سيكون قصير األمــد وحــددتــه بخمسة 
أشهر، وعليه، انتهى وقت هذا التدخل، وحان 
موعد االنسحاب، بيد أن ذلك لم يكن السبب 
الوحيد، إنما تشترك معه جملة أسباب، منها: 
ســعــي روســيــا إلـــى تــجــنــب الـــوقـــوع فــي الفخ 
التورط  األفغاني، فروسيا ليس في وسعها 
 
ً
عسكريًا مدة طويلة في مناطق بعيدة، فضال
عن ضعف قدرتها االقتصادية على التحمل، 
ــنـــاك رغـــبـــة مــوســكــو فـــي تــجــنــب خــوض  وهـ
صـــراع مــع الــريــاض، فأعلنت االنــفــتــاح على 
تسوية األزمة السورية عن طريق املفاوضات 
التي تأخذ باالعتبار مصالح جميع األطراف، 
بما فيها الرياض. وهناك أيضًا اتساع حجم 
والسورية  الروسية  األجندات  بني  الخالفات 
واإليرانية، إذ صرح الرئيس السوري، بشار 
استعادة  القتال حتى  أنــه سيواصل  األســد، 
السيطرة على كامل األراضي السورية، وهو 

مــا عــده السفير الــروســي فــي األمـــم املتحدة 
املبذول  الروسي  الدبلوماسي  للجهد  إســاءة 
للتوصل إلى تسوية سلمية. وعلى الصعيد 
الــســوري عزمه  الــنــظــام  نفسه، شكل إعـــالن 
إجراء انتخابات تشريعية في إبريل/ نيسان 
2016، ودعـــم إيـــران هــذا الــقــرار الـــذي اتخذه 
التشاور مع روسيا، سببًا  النظام، من دون 
آخـــر لــلــخــالف، والنـــزعـــاج الــــروس مــن إيـــران 
 
ً
وبشار األسد، فعدت روسيا الخطوة مخالفة
لنص قرار مجلس األمن الدولي 2254 في 18 
ديسمبر/ كانون أول 2015، القاضي بوقف 
إطالق النار وتشكيل حكومة ذات طابع غير 
طائفي، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
 
ً
خــالل 18 شهرًا. وبــذلــك، أبــدت روسيا ميال
السورية،  نحو تحقيق حل سياسي لألزمة 
ــد وإيـــــران عــلــى هزيمة  ــّر األســ فـــي حـــني أصــ
املعارضة عسكريا وسياسيًا، كما تتمسك 
إيــران  فيه  بالهدنة، في وقــت تسعى  روسيا 
عمليا،  وخرقها.  لكسرها  السوري  والنظام 
نــجــحــت روســـيـــا فـــي تــحــقــيــق مــجــمــوعــة من 
األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية 

من تدخلها العسكري في سورية، وهي:
اســـتـــعـــادة سمعتها  اســتــطــاعــت  ســيــاســيــًا: 
وهيبتها الدولية وحفظ مكانتها قوة عظمى 
إذ  واالقليمية،  الدولية  التفاعالت  في  مؤثرة 
ثنائيٍة  تفاهمات  إلــى  األميركان  الــروس  جر 
ــة بـــســـوريـــة وغـــيـــرهـــا مــن  مــعــهــم ذات عـــالقـ
املــلــفــات، بــعــد رفــضــهــم الــحــديــث مــع روســيــا 

 منذ أزمة أوكرانيا.
ً
مباشرة

السعودية  مــع  تفاهمت  حققت  اقــتــصــاديــا: 
حـــول أســـعـــار الــنــفــط، وال ســيــمــا فـــي اتــفــاق 

الــذي ضم كل من )قطر والسعودية  الدوحة 
وروسيا وفيزويال(، والذي تقرر فيه تجميد 
إنـــتـــاج الــنــفــط وفــــق مـــعـــدالت شــهــر كــانــون 
بتخمة  الــســوق  إغـــراق  لتجنب   2016 الثاني 
أسعار  على  إيجابيًا  انعكس  مــا  املــعــروض، 
أدنــى  مــن   %40 بنسبة  ارتفعت  التي  النفط 
مستوى لها عند حــدود 27 دوالرًا للبرميل 

إلى حدود 40 دوالرًا للبرميل الواحد.
موطئ  إيجاد  من  روسيا  تمكنت  عسكريًا: 
قدم لها في املنطقة، وقواعد عسكرية دائمة 
لالنطالق منها، لحماية مصالحها، وهو ما 
تجسد باالحتفاظ بوجود عسكري روسي 
فــي قــاعــدة حميميم وميناء طــرطــوس. ومن 
ــــروس  ــرى، عــــرض الــعــســكــريــون ال ــ جـــهـــٍة أخــ
العسكرية  الــعــمــلــيــات  ــالن  إعــ عــلــى  قــدرتــهــم 
وتنفيذها خارج حدود بالدهم، وأن موسكو 
تــســتــطــيــع تــغــيــيــر األوضـــــــــاع فــــي ســــوريــــة، 
الــدولــي،  املجتمع  توجهات  عــن  النظر  بغض 
العسكري،  بتدخلها  روســيــا،  ســاعــدت  كما 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار األســـد عــلــى اســتــعــادة 
ــة فــي  ــوريــ ــــســ ــزء كـــبـــيـــر مــــن األراضـــــــــي ال ــ جــ
األونــة االخيرة، كما شكل األمــر استعراضًا 
عسكريًا للقوة الروسية، ومعسكرًا تجريبيًا 
ــيــــة الـــتـــي جـــربـــت األســلــحــة  ــوات الــــروســ ــقـ ــلـ لـ

واملعدات الحديثة في امليدان السوري.
بــعــد أن حــقــقــت روســـيـــا أهـــدافـــهـــا، مـــن غير 
املعقول أن تتخلى عنها باالنسحاب الكامل 
من سورية، وهو ما لم تعلنه، حيث احتفظت 
بوجود عسكري في قاعدة حميميم وميناء 

طرطوس، 
همام السليم )العراق(

لـــم تــتــعــظ الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة والــتــحــالــف الــعــربــي 
بما حــدث فــي تعز ســابــقــا؛ تــركــت املــديــنــة تواجه 
لتعيد  الــحــوثــي- صــالــح  أمـــام جــحــافــل  مصيرها 
على  الحصار  وتطبق  جديد،  من  الهمجية  الكرة 
ــعـــدودة مـــن كــســر املــقــاومــة  املــديــنــة، عــقــب أيــــام مـ

الشعبية والجيش الوطني لهذا الحصار الظالم .
تـــســـاؤالت عـــدة تــطــرح بــشــأن تــعــاطــي الــشــرعــيــة 
والتحالف العربي تجاه نجدة تعز، ودعم مقاومتها 
التساؤالت أوغل  ضد قوى االنقالب. بعض هذه 
بــأن تعز تواجه واقعها على  املــؤامــرة،  في نظرية 
مــــــرأى ومـــســـمـــع الـــشـــرعـــيـــة والـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
ــادي، ونــائــبــه رئــيــس الــحــكــومــة، خالد  مــنــصــور هــ
بحاح، تماهيًا مع موقف ما لبعض دول التحالف 
العربي التي لم يرق لها تحقيق انتصارات في تعز 
لحساب فصيل سياسي، تبدو بعض قياداته في 
مقدمة الصفوف املقاوِمة هناك. صح هذا التفسير 
الثابت والواضح أن تعز تواجه خذالنًا  أم ال، فإن 
الــعــدو، وهــو ما سيتكشف مع  من الصديق قبل 
مرور الوقت بصورة أدق، تفاصيلها ستمثل ثقبا 
التي لم تكلف نفسها  أســود في جسم الشرعية 
الشهداء، فضال  وأســر  الجرحى  أوضــاع  متابعة 

عن جوانب الحياة اإلنسانية في تعز. 
الضبابي  الشرعية  الحكومة  ومــوقــف  تعز  واقـــع 
تجاهها يحدث انطباعًا شعبيًا ال يخدم مصلحة 
الــشــرعــيــة ومــواجــهــة االنـــقـــالب، ويــشــي بشعور 
أو على  أحيانا،  بعدًا مناطقيا  يأخذ في مالمحه 
األقل، هذا ما يفهمه املواطن العادي، يتعاظم هذا 
الشعور مع خيبة شعبيٍة في تقلد الرئيس الحالي 
زمام األمور، ويومًا ما لم يكن حازمًا أو جادًا في 
قاله  ما  املرحلة، هذا  وظــروف  إدراك مسؤولياته، 
 إلى أن يكتب وزير ثقافة يمني 

ً
مراقبون، وصوال

»اليمنيون  الشرعية  على صف  محسوب  سابق 
ــابـــرون عــلــى هــــادي فــقــط، ألن الــخــيــار اآلخـــر  صـ

أسوأ«. 
لم تستطع قوى الحوثي-صالح استعادة السيطرة 
الــضــبــاب، إال  على مــداخــل تعز، وتــحــديــدًا منطقة 
بــلــواء عسكري كــامــل، هــو الــلــواء الــعــاشــر حرس 
جــمــهــوري املــوالــي لــصــالــح، جــيء بــه مــن الحديدة 
 
ً
غربي البالد، قاطعا عشرات الكيلو مترات، وصوال

إلى حيث يقاتل اآلن، ألم يكن في مقدور الشرعية 
والــتــحــالــف الــعــربــي إمــكــانــيــة اعــتــراض هـــذه الــقــوة 
العسكرية، وهي ما زالت في طريقها إلى تعز! ثم 
 عدم مد املقاومة والجيش الوطني في 

ً
ملاذا أصال

املدينة بأسلحٍة ثقيلٍة، تمكنهما من مجابهة القوة 
التي بيد الطرف االنقالبي، للمحافظة على املناطق 
تبدو محيرة، يطرح  األقــل. مواقف  املــحــّررة على 
معها بعضهم أن أطرافًا ما في الشرعية استمرأت 
 لتحقيق مكاسب 

ً
هذا الواقع، ووجدت فيه فرصة

شخصية، وضربت مستقبل البلد عرض الحائط، 
تــعــّززهــا تــســريــبــات عــن تــحــالــفــاٍت وتــكــتــالٍت في 
أروقة الشرعية اليمنية في الرياض، بينها أطراف 
حــزبــيــة ومــنــشــقــون عــن صــالــح، إلبــــرام صفقات 
مــحــاصــصــة جــــديــــدٍة، قــبــيــل تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة 
جديدة محتملة، يرأسها شخصية مثيرة للجدل، 
شــاركــت فــي صــف الحوثيني فــي إحـــدى جــوالت 
وتتزعم حزبًا  األولـــى،  مراحلها  فــي  املــفــاوضــات 

سياسيًا وليدًا محسوبًا على قوى الثورة.
إن حدث ذلك، فما هي إال استمرار لتجزيء املجزأ، 
بـــدال عــن تــصــويــب املــســار وتــوحــيــد الــجــهــود في 
إنهاء االنقالب، ووقف معاناة الشعب الذي لم يعد 

يفرق بني جبروت االنقالب وخذالن الشرعية.
عبد الصمد درويش )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

عــقــب هــجــمــات بـــاريـــس فـــي الــثــالــث عــشــر من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي املـــاضـــي، كــتــب عــالــم 
أوليفيه  املــعــروف،  الفرنسي  ــان  األديـ اجتماع 
روا، مقااًل مهما في جريدة لوموند الفرنسية، 
ــّم جـــرت تــرجــمــتــه ونــشــره فــي مــجــلــة فــوريــن  ثـ
وتحليله  ألهميته  نظرًا  األميركية،  بوليسي 
بها.  املشاركني  وخلفيات  للهجمات  الرصني 
األطــروحــة الرئيسية فــي املــقــال، والــتــي تمثل 
باحثون  يطرحه  عما  تماما  مختلفة  مقاربة 
ومسؤولون رسميون آخرون، هي أن ما حدث 
في باريس، ومن قبله في عواصم غربية مثل 
لــنــدن ومــدريــد، ليس نتيجة لــوجــود »إســالم 
نتيجة  وإنــمــا  بــعــضــهــم،  يعتنقه  راديـــكـــالـــي« 
لــحــدوث »أســلــمــة ملــوجــة الــراديــكــالــيــة الراهنة 
في أوروبــا«، خصوصا بني الشباب املسلم أو 

املتحول إلى اإلسالم. 
بيد أن املثير في أطروحة روا نفي أي ارتباط 
الشباب  بــني  الحالية  الراديكالية  مــوجــة  بــني 
ــا يــــجــــري فــــي الـــشـــرق  ــ ــلـــم األوروبـــــــــــي ومــ املـــسـ
األوسط من حروب ونزاعات وصراعات. وذلك 
الثقافية/  االقــتــرابــات  لــلــرد على  فــي محاولة 
االستشراقية التي تحاول الربط بني األمرين، 
ــــالم مــحــركــا رئــيــســيــا.  وتــضــيــف إلــيــهــمــا اإلســ
ــروا، فـــإن الــجــهــاديــني فــي أوروبـــا  فالبنسبة لــ
األول  جــيــلــني،  أو  أحـــد فصيلني  إلـــى  ينتمون 

غازي دحمان

الرئيس  إلعــالن  التالية  القليلة  األيـــام  حفلت 
الروسي فالديمير بوتني قرار االنسحاب من 
التي  والــتــقــديــرات  التحليالت  بـــآالف  ســوريــة 
تحاول تفسير الحدث، حتى وصل األمــر إلى 
أن يــكــون لــلــمــصــدر الـــواحـــد أكــثــر مـــن تحليل 
مختلف، ومتضارب أحيانا، وهو ما يوضح 
القرار  صناعة  عن  املعلوماتية  الفجوة  حجم 
في روسيا من جهة واإلستراتيجية الحقيقية 

لهذا البلد.
حاولت مجمل التحليالت التي تناولت إعالن 
الرئيس الروسي االنسحاب من سورية تفسير 
األمــــر بــــرده إلـــى خــلــطــة كــبــيــرة مـــن الــعــنــاصــر 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واإلســتــراتــيــجــيــة 
منطقية،  الشكلية،  الــنــاحــيــة  مــن  تــبــدو،  الــتــي 
لكنها تنطوي دائما على نقص يربك التفسير 
والفهم، إذ على الرغم من صحة املؤشرات التي 
يتم استخدامها في التفسير، إال أن انطباقها 
عــلــى الـــواقـــع يـــبـــدو غــيــر مــتــنــاســق، كــاملــؤشــر 
ــذي يــتــم االســـتـــدالل به  ، والــ

ً
االقــتــصــادي مــثــال

الوضع  أن  ذلــك  الــروســي،  لتفسير االنسحاب 
الــروســي لم يكن في حــال أفضل،  االقتصادي 

يوم قرر الكرملني التدخل في سورية!
ملــاذا انسحب بوتني؟ كان ملجلة فورين أفيرز 
األميركية جواب الفت، يعكس األزمة املعرفية 
ــي تـــفـــســـيـــر األمـــــــــر، حـــيـــث عـــلـــقـــت »اإلعــــــــالن  ــ فـ

الفرنسيني،  للمهاجرين  الثاني«  »الجيل  هو 
والثاني هو جيل املتحولني إلى اإلسالم داخل 
فرنسا، والذين يزداد عددهم بشكل مضطرد. 
الجهاديني،  من  الثالث«  »الجيل  أن  يعني  ما 
ــو »صـــنـــاعـــة مــحــلــيــة«  يـــبـــزغ اآلن، هــ والــــــــذي 

فرنسية بامتياز، وأوروبية بشكل عام.
 مهما ومالئما لفهم 

ً
تمثل أطروحة روا مدخال

التفجيرات في العاصمة البلجيكية، بروكسل، 
في السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار 
الجاري، وراح ضحيتها حوالي 35 شخصا، 
 عن مئات الجرحى. فمنفذو التفجيرين 

ً
فضال

 عّمن 
ً
)األخوان إبراهيم وخالد بكراوي(، فضال

ُيعتقد أنه املخطط للهجمات نجيم عشراوي( 
هـــم مـــن أبـــنـــاء الــجــيــل الــثــالــث مـــن املــهــاجــريــن 
ــنــــاء ضـــواحـــي  ــم أبــ ــ ــى بــلــجــيــكــا. وهـ ــ الــــعــــرب إلـ
بــروكــســل الــذيــن نــشــأوا وتــرعــرعــوا فــي داخــل 
أحــيــائــهــا الــفــقــيــرة واملــهــمــشــة، خــصــوصــا حي 
مولينبك الذي خرج منه أيضا منفذ هجمات 
بــاريــس وعــقــلــهــا املـــدبـــر، صـــالح عــبــد الــســالم، 
بض عليه قبل أيام من وقوع تفجيرات 

ُ
الذي ق

بروكسل.
يؤكد أطروحة روا، بشكل أو بآخر، الباحثان 
ــر مـــيـــســـرول  ــتـــوفـ ــريـــسـ ويــــلــــيــــام مـــاكـــنـــتـــس وكـ
ــام، في  ــ ، قــبــل أيـ

ً
 مــطــولــة

ً
الــلــذْيــن نــشــرا دراســـــة

مجلة »فــوريــن أفــيــرز«، يــحــاوالن فيها تقديم 
الــتــي وقــعــت في  تفسير للهجمات اإلرهــابــيــة 
فــرنــســا وبــلــجــيــكــا، مـــن خـــالل مــقــاربــٍة تتعلق 

ــاب، إلـــــى جــانــب  ــحــ ــســ ــن االنــ الـــدرامـــاتـــيـــكـــي عــ
تحميل طــائــرات الــشــحــن فــي ســوريــة أطلقت 
استجابة مشابهة الستجابة مترنيخ حينما 
بلغ نبأ وفاة تاليران في عام 1838 عندما قال: 

أتساءل ما الذي يعنيه ذلك؟«.
يحيلنا هذا األمــر إلى آلية صناعة القرار في 
ــذي يــتــمــّيــز بــخــصــوصــيــٍة تجعله  روســـيـــا، والــ
هذه  بها  تحصل  الــتــي  النمطية  عــن  مختلفا 
الــعــمــلــيــة فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، فـــي غــالــبــيــة 
ــا عــنــدمــا  الـــكـــيـــانـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وخـــصـــوصـ
يتعلق األمــر بمقاربة أحـــداٍث كبرى، من نوع 
شــن الــحــروب أو عــقــد االتــفــاقــيــات السياسية 
والعسكرية واالقتصادية. ففي غالبية الدول، 
ثّمة منهجية واضحة في اتخاذ القرارات، تتم 
بــاتــبــاع آلــيــات مـــحـــددة، وبــشــفــافــيــة ووضـــوح 
اتخاذ   ال مركزية 

ٌ
قــاعــدة غالبا، وذلــك تحكمه 

ــمــهــا أيــضــا 
ّ
ــقــــرارات وديــمــقــراطــيــتــهــا، وتــحــت الــ

ضرورة إشراك الرأي العام الذي يتحمل أفراده 
الــتــصــرفــات، إن كـــان عــلــى مستوى  وزر هـــذه 
الــقــرار،  القضايا محل  ترتبها  الــتــي  املــخــاطــر 
أو على مستوى تحمل األعــبــاء وااللــتــزامــات، 
ــٍح في  ــ وقـــد رأيـــنـــا هـــذا الــنــمــوذج بــشــكــٍل واضـ
تــصــويــت مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي على 
مــشــروع الــتــدخــل فــي ســوريــة، كما رأيــنــاه في 
ــول االنـــســـحـــاب من  الــنــقــاشــات األمــيــركــيــة حــ

العراق وأفغانستان.
في دولٍة مثل روسيا، ثّمة ألف سبٍب قد يكون 

املحلية، ما يساهم في حالة االغتراب التي قد 
يشعر بها هؤالء، والذي يتحول لدى بعضهم 
إلــــى رغـــبـــة فـــي االنـــتـــقـــام، وهـــزيـــمـــة مجتمعه 

الجديد. 
كذلك اقتصاديا، فمعظم األحياء التي يعيش 
ــــي أوروبـــــــــا،  ــــرون املـــســـلـــمـــون فـ ــاجـ ــ ــهـ ــ فـــيـــهـــا املـ
خــــصــــوصــــا فـــــي فــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا، فـــقـــيـــرة 
ومهمشة بشكل كبير، ويعاني ساكنوها من 
مــشــكــالت الــبــطــالــة وضــعــف مــســتــوى التعليم 
والتنشئة، ناهيك عن ضآلة، إن لم يكن انعدام، 
ــــرص الــــحــــراك االجـــتـــمـــاعـــي فــــي مــجــتــمــعــات  فـ
ــاٍت مــعــيــنــٍة، بحيث  ــئــ مــغــلــقــة مـــن طـــبـــقـــاٍت وفــ

يصبح اختراقها استثناًء، وليس األصل. 
ويـــــزيـــــد مـــــن ذلــــــك أيــــضــــا الـــتـــعـــاطـــي األمـــنـــي 
واالســتــخــبــاراتــي الــخــشــن، وغــيــر الـــالئـــق، مع 

بالطبع، ال ُيالم من يخوض في تفسير السلوك 
الـــروســـي عــلــى هــــذه اإلشــكــالــيــة، وخــصــوصــا 
ــام ســــلــــوٍك وقــــــــــراراٍت تــتــرك  ــ حــيــنــمــا نـــكـــون أمــ
 أمام خياراٍت وبدائل عديدة، 

ً
األبواب مفتوحة

منها  أي  معرفة  ويصعب  حــصــرهــا،  يصعب 
للقرار  تطبيقا  عمل،  إلى سيناريو  سيتحول 
املــتــخــذ، ودلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه فــي وقـــٍت يعلن 
الكرملني عن مغادرة الطائرات الروسية مطار 
حميميم، تأتي األنــبــاء مــن ســوريــة عــن إغــارة 
طـــائـــراٍت روســيــٍة عــلــى بــعــض املـــواقـــع، وفيما 
تنسق روسيا مع إسرائيل، بشأن انسحابها 
من سورية، تعلن إيران أنها ستزيد من حجم 
دعــمــهــا فـــي املـــيـــدان الــــســــوري، بـــإرســـال آالف 

القناصني والجنود املحترفني؟
ــيــــا مــجــرد  ــا يـــتـــم كــتــابــتــه عــــن روســ هــــل كــــل مــ
تصوراٍت، وليست حقائق؟ لعل املشكلة األكبر 

املسلمني في بعض البلدان األوروبية، والذين 
ــل مــســلــم »مـــشـــتـــبـــهـــا« بـــــه، حــتــى  يــــــرون فــــي كــ
يثبت العكس. وهو ما يزيد من حالة الرفض 
والغضب داخل التجمعات اإلسالمية في تلك 
إلــى محاولة  املسلم  الشباب  ويــدفــع  الــبــلــدان، 
الرد على هذه التدخالت الخشنة في حياتهم 

اليومية.
الحياة  طبيعة  قطعا  الــعــوامــل  هـــذه  تنفي  ال 
ــي تــعــيــشــهــا بـــعـــض الـــجـــالـــيـــات  ــتــ ــلـــقـــة الــ املـــغـ
املسلمة في أوروبا مع مجتمعاتها الجديدة، 
الثقافي  »الــجــيــتــو«  مــفــهــوم  تستبطن  والــتــي 
الــقــدرة على االنفتاح  واالجــتــمــاعــي، مــن دون 
على مجتمعها األوسع، بشكل يضمن دمجها 
واســتــيــعــابــهــا، كــي تصبح جـــزءًا مــن نسيجه 
 لتنظيمات 

ً
االجتماعي. وهو ما يعطي فرصة

متشددة كثيرة، لكي تخترق هذه الجيتوهات 
بتجنيد  وتــقــوم  وإيديولوجيتها،  بأفكارها 
للقيام بعمليات تمّرد  من تشاء من شبابها، 
ــقـــام ضـــد الـــحـــكـــومـــات الــقــائــمــة فـــي تلك  ــتـ وانـ

البلدان.
بكلماٍت أخرى، يبدو أننا إزاء نمط جديد من 
مجازًا  نسميه  أن  يمكن  الــتــشــدد،  أو  التطرف 
»الــتــطــرف الــفــرنــكــفــونــي« الــــذي يــتــمــّدد داخــل 
تجمعات املسلمني في أوروبــا، ويدفع بمزيد 
العنف  الــتــمــّرد واســتــخــدام  مــن شبابها نحو 

ضد املجتمع.
)أستاذ جامعي مصري(

فــي مــحــاوالت تشخيص الــحــالــة الــروســيــة أن 
التفسيرات  بناء  التي يجري  املعطيات  تأثير 
 وحــــدهــــا فــــي الـــحـــالـــة 

ً
عــلــيــهــا لـــيـــســـت كـــافـــيـــة

الــروســيــة، مثل املعطى االقــتــصــادي، أو الــرأي 
العام، أو توجهات النخبة، ثّمة عامل يشترك 
دائـــمـــا مـــع هــــذه املــعــطــيــات، ويــعــطــب قــدرتــهــا 
ــفــــردي، أي دور  الــتــفــســيــريــة، وهــــو الــعــامــل الــ
الفرد في صناعة القرار، وهو هنا في الحالة 
ــإن أغــلــب  ــذا، فــ ــ الـــروســـيـــة فــالديــمــيــر بـــوتـــني. لـ
االستراتيجية  ذكــر  على  تأتي  ال  التفسيرات 
، بــقــدر مـــا تــتــحــدث عـــن ذكـــاء 

ً
الـــروســـيـــة، مـــثـــال

الــقــيــصــر وحـــســـابـــاتـــه، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــقــاط 
الفعل في اللحظة السياسية املناسبة.

ــا الــتــحــلــيــالت  ــيـ ــك، ال تــصــح مـــع روسـ ــ عــلــى ذلـ
بعيدة املدى، واألفضل متابعتها يوما بيوم، 
وحساباته  القيصر  مــزاج  اتجاهات  ومعرفة 
ــيــــا فــهــي  ــا روســ ــ ــه، أمـ ــاتـ ــمـــوحـ وهـــواجـــســـه وطـ
بــمــثــابــة بــلــد كـــل شـــيء يــقــف فــيــه عــلــى حـــرف، 
االقـــتـــصـــاد والــعــســكــر، وحـــتـــى الــديــمــغــرافــيــا، 
 
ً
وبــقــدر مــا هــو قــابــل لــالنــتــصــاب، يــبــدو قــابــال

بلد صــارت قوته في سر غموضه،  للسقوط، 
ــــول الـــــى عــقــل  ــدخـ ــ لـــــذا خــــاســــٌر مــــن يــــحــــاول الـ
قــراراتــه،  تفسير  ومــحــاولــة  بــوتــني،  فالديمير 
اتخذت  إذا  هزيمٍة،  إلــى  الخسارة  تتحّول  بــل 
الــعــمــلــيــة طـــابـــعـــا مــنــهــجــيــا، مـــثـــل الــــــذي يــتــم 

تطبيقه على قرارات صناع القرار العاديني.
)كاتب فلسطيني(

بطبيعة الثقافة الفرنكفونية، وضعف قدرتها 
ــراد واســتــيــعــابــهــم، خصوصا  ــ عــلــي دمـــج األفــ
ــنـــني كــامــلــي  املـــهـــاجـــريـــن، واعـــتـــبـــارهـــم مـــواطـ
ــة  ــد تـــوصـــل الــبــاحــثــان فـــي دراســ األهـــلـــيـــة. وقــ
مسحية، قاما بها علي مــدار ستة أشهر، إلى 
أن عـــدد املــقــاتــلــني فــي صــفــوف تنظيم الــدولــة 
الفرنكفونية  ــدول  الــ مــن  )داعـــــش(  اإلســالمــيــة 
ــا وبـــلـــجـــيـــكـــا( يـــتـــجـــاوز  ــرنــــســ )خــــصــــوصــــا فــ
القادمني من دول عربية، كالسعودية ومصر 
ــدد املــســلــمــني أو  ــ ــــى عـ ـــك قـــيـــاســـا إلـ ــ ، وذلـ

ً
ــثــــال مــ

السكان في هذه البلدان. 
واملـــقـــصـــود بـــاألطـــروحـــة الــفــرنــكــفــونــيــة ليس 
الــثــقــافــة، وإنــمــا أيضا  مــا يتعلق بنمط  فــقــط 
بــالــســيــاســة واالقــــتــــصــــاد، فـــمـــن الــــواضــــح أن 
ثــمــة مــشــكــالت وعـــقـــبـــات، يــطــرحــهــا الــنــمــوذج 
»الــفــرنــكــفــونــي«، إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، فـــي دمــج 
ــة بــنــظــيــره  ــارنــ ــقــ ــريــــن واألجـــــــانـــــــب، مــ ــاجــ ــهــ املــ
طبعته  في  خصوصا  »األنجلو-ساكسوني« 
تتمتع  ال  الفرنكفونية  فــالــثــقــافــة  األمــيــركــيــة. 
ــر«  ــ بـــمـــرونـــٍة قــيــمــيــٍة كــافــيــة الســتــيــعــاب »اآلخـ
املختلف، خصوصا إذا كان ينتمي إلى جذور 
ــزءًا مــــن »رعــــايــــا«  ــ ــــان جــ »اســـتـــيـــطـــانـــيـــة«، أو كـ
ولعل  فرنسا.  خصوصا  الفرنكفونية،  الــدول 
أحــــد تــفــســيــرات انــضــمــام فـــئـــات مـــن الــشــبــاب 
املسلم إلى »داعش« يتمثل في فشل منظومة 
الدمج في بلدانهم الجديدة، والتعاطي معهم 
باعتبارهم نتاج »ثقافٍة« أخــرى، غير الثقافة 

فــي سورية  تدخلها  أســبــاب  لتفسير  صالحا 
خلف  يقف  أيهما  لــكــن،  انسحابها.  وأســبــاب 
الـــقـــرار بـــدرجـــٍة أكــبــر بــشــأن تــلــك املــســألــة التي 
ال يــمــكــن الــتــأكــد مــنــهــا. وعــلــى هـــذه الــشــاكــلــة، 
جاءت أغلب التفسيرات، كان بعضها واسعا 
وافتراضيا ومبالغا فيه، مثل حصول تطوراٍت 
في أوكرانيا استدعت قرار االنسحاب الفوري 
من سورية، علما أن األمور كانت أسوأ بما ال 
ُيقاس في أوكرانيا، عندما قّرر بوتني التدخل 
في سورية، وبعضها بدا ضيقا إلى درجــٍة ال 
انــزعــاج موسكو  مــؤشــرًا، مثل  يمكن تطويره 
مــن تصريح بــشــار الجعفري عــن عــدم وجــود 
شـــيء اســمــه حــكــم انــتــقــالــي، مـــع أن املــفــتــرض 
أن روســيــا الــتــي ســاهــمــت بــدرجــة كــبــيــرة في 
صناعة سياق العملية التفاوضية تمسك بكل 

مفاتيحها!
املؤشر األكثر سطوعا على حجم اإلربــاك في 
تفسير الــســلــوك الـــروســـي، والــنــاتــج عــن عــدم 
املــعــرفــة بــاألســبــاب املــركــزيــة خــلــف الـــقـــرار، أن 
مجمل التحليالت كانت تبدأ بـ »ربما«، وتنهي 
بـــ »مـــن الــســابــق ألوانــــه الــحــكــم«، ومـــا بينهما 
سيل من التكنهات التي تتجاوز ذكر عشرات 
األسباب، بما ينزع عنها صفتها التفسيرية، 
ــالٍم تنجيمي صـــرف،  ــرب إلـــى كــ ويــجــعــلــهــا أقــ
حتى تصريحات املسؤولني التي يفترض أن 
، استعملت التقنيات 

ً
تكون أكثر تحديدًا ودقة

اآلنفة الذكر. 

»الجهاد الفرنكفوني« في أوروبا

مغامرة تفسير قرارات بوتين

يبدو أننا إزاء نمط 
جديد من التطرف 

أو التشدد، يمكن أن 
نسميه مجازًا »التطرف 

الفرنكفوني«

ال تصّح مع روسيا 
التحليالت بعيدة 

المدى، واألفضل 
متابعتها يومًا بيوم
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القاهرة ــ مي الحسيني

ــثــــورة بــــدأ يــنــتــقــل فـــي األيــــام  مـــا يــشــبــه الــ
املــاضــيــة مـــن صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي إلى الشارع املصري. العنصر 
التالميذ، خصوصا  أمــور  أولياء  هم  فيها  املحّرك 
األمهات املصريات من مختلف الطبقات والشرائح 
اإلشــراف على  يتولني عملية  اللواتي  االجتماعية 

تدريس أبنائهن عادة. 
أما دوافــع هذه »الثورة« فهي رغبتهن في تطوير 
املــنــاهــج الــدراســيــة املــصــريــة، وتــحــديــدًا تــلــك التي 

لـــن تــتــحــقــق حــالــيــا إاّل بــتــدخــل مــبــاشــر مـــن رئــيــس 
الجمهورية املصرية عبد الفتاح السيسي. 

إلى ذلك، يتداول أولياء األمور، عبر صفحات مواقع 
الـــتـــواصـــل، مــقــتــرحــات لــحــل أزمـــتـــهـــم مـــع أطــفــالــهــم 
أحد   

ّ
أن إلــى  يلفتون  املصرية.  املـــدارس  املقيدين في 

ــتــــدارك األزمــــــة ســـريـــعـــا، تقليل  الـــحـــلـــول املــقــتــرحــة لــ
نهاية  المــتــحــانــات  التالميذ  مــن  املطلوبة  الــــدروس 

العام.
ــار، يــقــول إبــراهــيــم طــلــعــت، وهـــو أحــد  ــ فـــي هـــذا اإلطــ
املــشــاركــني فـــي الــنــقــاش: »نـــأمـــل مـــن وزارة الــتــربــيــة 
الفصل،  هــذا  مــن  الــــدروس  تقليل  تــبــدأ  أن  والتعليم 
لالمتحان  التالميذ  خضع  الــذي  املنهج  يتكرر  وأال 
العام أخيرًا، في امتحانات نهاية  فيه في منتصف 
العام، كي ال تسبب املذاكرة إرهاقا شديدًا للتالميذ 

وأوليائهم«. 
يــتــابــع: »أتــمــنــى أن تــبــدأ الـــــــوزارة مـــن الـــعـــام املــقــبــل 
بــمــنــاهــج مـــطـــّورة، خــصــوصــا لــلــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة. 
إال  يعتمد  ال  األولـــى  االبتدائية  السنة  منذ  التلميذ 
الخصوصية، فال يجوز حشو دماغ  الـــدروس  على 
طفل عــمــره ال يــتــجــاوز 6 ســنــوات أحــيــانــا بــأمــور لن 

تفيده بشيء«.
مــن بــني املشاكل التي يــحــاول الــحــراك الــوصــول إلى 
حل لها املقابالت الشخصية التي تفرضها املدارس 
عــلــى األطــفــال دون عــمــر الــخــامــســة مــن أجـــل القبول 
فيها. تلك املــدارس تجري مقابالت تشبه اختبارات 
الــدخــول، مــع األطــفــال، ملعرفة قــدراتــهــم فــي اللغتني 
اإلنــجــلــيــزيــة والـــعـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــد مــســتــواهــم قبل 
الــتــحــاقــهــم فــيــهــا. هـــذا األمــــر يــعــتــبــره أولـــيـــاء األمـــور 
ــادًا عــقــلــيــا ونــفــســيــا ال يــتــنــاســب مـــع الــغــرض  ــهــ »إجــ
 
ّ
ــي، ألن ــدرســ األســــاســــي مـــن االلـــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم املــ
األخــيــر هــو املــســؤول عــن تعليم األطــفــال وتأهيلهم 

لغويا وعلميا وليس أهلهم«.

يــجــري تـــدريـــس تــالمــيــذ املــرحــلــة االبــتــدائــيــة على 
أساسها.

بدأ هذا الحراك الذي أطلق عليه اسم »ثــورة أمهات 
مــصــر« مـــن خـــالل ثـــالث صــفــحــات إلــكــتــرونــيــة على 
موقع »فيسبوك«، هي »تمرد على املناهج التعليمية 
املصرية«، و»ثورة أمهات مصر«، و»منهجكم باطل«. 
في  والتعليم  التربية  وزارة  الصفحات  دعت جميع 
إلــى إعــادة النظر في املناهج التي يقول أحد  مصر 
ها تؤدي إلى »كره التلميذ املصري 

ّ
أولياء األمور إن

للتعليم، وابتعاده عن أهله لساعات طويلة بسبب 
ما يعانيه من ضغط خالل عملية املذاكرة«.

نقاط  عــدة  في  التعليمية« مطالبها  »الــثــورة  تحدد 
هـــي: »تــعــديــل املــنــاهــج املــدرســيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
ســـن الــتــالمــيــذ وقـــدراتـــهـــم ومــــدة الــفــصــل الـــدراســـي، 
السنة  بالتلميذ نفسيا وفكريا، وتقسيم  واالهتمام 
املــدرســيــة إلــى أربــعــة فــصــول دراســيــة، وإلــغــاء نظام 
ــدّرس للتلميذ  ــ أعــمــال الــســنــة )تــقــيــيــم نــهــائــي مــن املـ
يلحظ 4 عناصر هي السلوك والحضور واالمتحان 
الشفوي واالمتحان الخطي( حتى ال يكون التلميذ 
تحت رحمة املدّرس، ودراسة مادة الكمبيوتر بطرق 

حديثة تعتمد على التطبيقي وليس النظري«.
ــور املــنــاهــضــون لأساليب  كــمــا يــطــالــب أولـــيـــاء األمــ
املــدرســني  »تــأهــيــل  بـــ الــحــالــيــة فــي مــصــر  التعليمية 
للتعامل بطريقة ممتعة مع تالميذ املرحلة االبتدائية 
تــحــديــدًا، وعـــدم إضــافــة مـــواد الــرســم واألنــشــطــة إلى 
املــجــمــوع الـــعـــام، واالهــتــمــام بــإضــافــة مـــادة التربية 
الدينية، وتنظيم جدول االمتحانات كي ال يزيد عدد 

املواد في اليوم الواحد عن مادة واحدة«.
من ناحية أخرى، أعلن أولياء األمور عن عدم سعيهم 
إلى تنظيم أي وقفات احتجاجية أو النزول للشوارع 
لــجــمــع الــتــوقــيــعــات عــلــى مــطــالــبــهــم أســـــوة بــحــركــة 
 مطالبهم 

ّ
إلـــى أن ــاروا  ــ بـــل أشــ الــســيــاســيــة،  »تـــمـــرد« 

مجتمع
 أكثر من 21 مليون شخص في اليمن، )نحو 82 في املائة من 

ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية، أن

إجمالي السكان(، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم نحو 2.5 مليون نازح. وأوضحت 
 أكثر من 14 مليون شخص يحتاجون إلى خدمات طبية عاجلة، بمن فيهم أكثر من 

ّ
أن املنظمة 

إلــى حــوامــل ومــرضــعــات. لكن بالرغم  الــحــاد، باإلضافة  التغذية  مليوني طفل يعانون مــن ســوء 
 25 في املائة من املرافق الصحية أغلقت أبوابها بسبب األضــرار التي 

ّ
من تلك االحتياجات، فــإن

)األناضول( تعرضت لها، أو بسبب نقص الكوادر الطبية واألدوية. 

ـــع الــحــاكــم الــجــمــهــوري لــواليــة فــلــوريــدا األمــيــركــيــة ريــك ســكــوت، قــانــونــا يقضي بــوقــف تمويل 
ّ
وق

عيادات الصحة الوقائية التي توفر خدمات اإلجهاض. وتجدر اإلشــارة إلى أن فلوريدا تعد من 
بني الواليات التي تنتهج قوانني جديدة بشأن اإلجهاض، في وقت يسعى املحافظون لتغيير حكم 
تاريخي أصدرته املحكمة العليا عام 1973 يبيح اإلجهاض. +ووقع سكوت 68 قانونا جديدًا يوم 
الجمعة املاضي من دون أن يعلق على تلك الخاصة باإلجهاض. ووصف رئيس مجلس سياسات 
)رويترز( األسرة في فلوريدا جون ستيمبرغر القانون بأنه »انتصار تاريخي«.  

فلوريدا توقف تمويل عيادات اإلجهاض14 مليون يمني بحاجة إلى خدمات طبية عاجلة

الرباط ــ وصال الشيخ

يـــســـعـــى املــــغــــرب إلـــــى الــــحــــد مــــن اســـتـــهـــالك 
ــل ارتـــفـــاع  الــنــرجــيــلــة بـــني املـــواطـــنـــني فـــي ظـ
ــا. وكــــــــان حــــــزب الـــعـــدالـــة  ــيـــهـ ــنـ نـــســـبـــة مـــدخـ
الحكومي  التحالف  يــقــود  الـــذي  والتنمية، 
فــي املــغــرب، قــد اقــتــرح مــشــروع قــانــون ملنع 
االتجار بالنرجيلة واستهالكها في األماكن 
الـــعـــامـــة، مـــع فــــرض عـــقـــوبـــات بــالــســجــن قد 
تصل إلى 5 سنوات، باإلضافة الى غرامات 
ــّرف مــشــروع الــقــانــون النرجيلة  مــالــيــة. وعــ
على  تعتمد  تدخني  »أداة  بأنها  »الشيشة« 

تــمــريــر دخــــان الــتــبــغ املــشــتــعــل بــاملــيــاه قبل 
اســـتـــنـــشـــاقـــه«، مــضــيــفــا أن »دراســــــــة طــبــيــة 
الــدخــان املستنشق  أن كمية  أكــدت  أميركية 
السيجارة  يــفــوق ضـــرره  الــنــرجــيــلــة  بسبب 
رت مقدمة القانون 

ّ
الواحدة بـ 48 مرة«. وحذ

من خطورة النرجيلة على صحة املواطنني، 
وخــصــوصــا الــشــبــاب، مـــا دفـــع الـــحـــزب إلــى 
التشريعي«.  الفراغ  »لسد  باملشروع  التقدم 
ويقول النائب عن »العدالة والتنمية« محمد 
»النرجيلة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  أفتاتي 
مــمــنــوعــة قــانــونــيــا ألنــهــا مــضــرة بالصحة، 
وتــرتــبــط بـــأجـــواء ومــنــاخــات ال عــالقــة لها 

باآلداب العامة. وجاء اقتراح القانون للحد 
مـــن الــنــشــاط غــيــر الــقــانــونــي الــــذي يستغل 
العامة  األماكن  القانون  القاصرين«. وحّدد 
التي يحظر فيها استهالك النرجيلة، وهي 
املقاهي واملالهي الليلية والنوادي واملحال 
الــتــجــاريــة وكـــل مــكــان مــفــتــوح أمـــام الــنــاس. 
قانون  إلــى  تستند  الداخلية  وزارة  وكــانــت 
منع الــتــدخــني فــي األمــاكــن الــعــامــة الــصــادر 
عام 1996 ملحاربة استهالك النرجيلة، إال أن 
أنه لم يفّعل. في هذا السياق، يوضح أفتاتي 
أن »بعض املنافع املادية حالت دون نشره 
في الجريدة الرسمية. لذلك، ينبغي تجديد 

املنظومة القانونية وتحميل أولئك الذين ال 
يحاربون النرجيلة املسؤولية«. 

ــق بـــالـــعـــقـــوبـــة، يـــوضـــح أنـــه 
ّ
ــا يــتــعــل وفـــــي مــ

النقاط، الفتا  سيكون هناك تعديل لبعض 
إلــى أنــه يجب التعاطي مع االقــتــراح بشكل 
ــتــــالف الـــوطـــنـــي ملــكــافــحــة  جـــــدي. وكـــــان االئــ
املخدرات قد دعا في مايو/أيار املاضي إلى 
القانون، الفتا إلى أن سبعة ماليني  تفعيل 
مغربي  من أصل 34 مليونا مدخنون، بينهم 
 السلطات 

ّ
500 ألـــف طــفــل. وعــــادة مــا تــشــن

املحلية حــمــالت مــداهــمــة ملــحــال الــنــراجــيــل. 
ويـــوضـــح أســـتـــاذ الــقــانــون أحــمــد الــغــالــي لـ 

يأتي  القانون  اقتراح  أن  الجديد«  »العربي 
في سياق تحقيق سالمة املواطنني. ويشير 
العامة على  املصلحة  إلــى »وجـــوب تغليب 
املصالح الحزبية الضيقة، وتحديد املفاهيم 
املتعلقة باملنع، وخصوصا إذا كانت تمس 
الــحــريــات الــفــرديــة الــتــي يكفلها الــقــانــون«. 
النرجيلة  الغالي إلى أن »منع  أيضا، يلفت 
في املغرب ليس مسألة جديدة، وقد نوقش 
في البرملان مــرات عــدة«، مؤكدًا أن »مبادرة 
حزب العدالة والتنمية في املنع ال تنبع من 
بمخاطرها  تتعلق  بــل  إســالمــيــة،  مرجعية 

واستغالل القّصر«. 

المغرب يخشى استغالل القّصر من خالل النراجيل

أولياء  باسم  الناطقة  الصفحات  نجحت 
أمـــور الــتــالمــيــذ عــلــى »فــيــســبــوك« في 
التعليم  مشاكل  حول  شعبي  تأييد  حصد 
قيادات  إعالن  من  الرغم  وعلى  االبتدائي. 
عن  المصرية،  والتعليم  التربية  وزارة  في 
المنهج  دروس  تقليص  إلـــى  سعيها 
أولياء  أّن  إالّ  فيه،  النظر  وإعــادة  الحالي، 
الجمهورية  رئيس  بتدخل  يطالبون  األمور 
لحّل  مباشر  بشكل  السيسي  الفتاح  عبد 

األزمة مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

االمتحانات على األبواب

عصام سحمراني

منذ استقالل لبنان عن االحتالل الفرنسي 
عام 1943، تولت البالد، وحدها هذه املرة، 
عملية »بناء الدولة«. أي تلك البنية القادرة 
على الظهور أمام نظرائها بصفة »الدولة«.

نَب حتى اليوم. ليس األمر 
ُ
لكّن الدولة لم ت

في حاجة إلى خبراء في علم االجتماع 
السياسي لتأكيد ذلك من عدمه. 

فالسياسيون أنفسهم من رؤوس كتلهم 
ما 

ّ
النيابية إلى زعماء حروبهم يؤكدون كل

نا نسعى إلى بناء الدولة«.
ّ
تسنى لهم ذلك »أن

الدولة بما تمثله من كيان سيادي شبه 
غائبة عن لبنان، أو فلنقل هي مخترقة 

السيادة في أشكال عديدة ومتجددة في 
 مرحلة. الدولة بما تمثله من سلطة 

ّ
كل

على جميع مواطنيها غير مستوية املقام، 
 على شرائح بعينها 

ّ
والسلطة ال تماَرس إال

دون غيرها العتبارات كثيرة أيضًا. 
والدولة بما تشكله من منظومة مؤسسات 
ينخرها الفساد من مؤسساتها األسمى 

إلى األدنى، ومن موظفيها األعلى رتبة 
 إلى أسفل الهرم الوظيفي.

ً
وصوال

تلك الصفة األخيرة تظهر في جالء يوميًا. 
ال يتوانى موظف عن تقاضي الرشاوى 
ها من 

ّ
بحسب نوع الخدمة، بالرغم من أن

حقوق املواطنني غالبًا. وال تتوقف الحمالت 
ف بطابع املوضوعية 

ّ
السياسية التي تغل

واملهنية، تدهم هنا وتضبط هناك وتصدر 
بيانات وتنظم للمسؤولني مؤتمرات 

صحافية لإلعالن عن إنجازات صحية 
وخدماتية وبيئية، وال يظهر أّي أثر إيجابي 

لها للغرابة. كما ال يتوقف فريق سياسي 
عن اتهام فريق آخر بالفساد والهدر 

واملحاصصة وإجراء الصفقات. وبحسب 
املرحلة تتبدل االتهامات وتوّجه املواقف. لم 

يعد األمر يرتبط فقط بالسياسيني، ففي 
الفترة األخيرة دخل رجال أمن سابقون 

على الخط وباتوا يوجهون اتهامات الفساد 
إلى أجهزة أمنية أخرى.

لبنان من البلدان الفاسدة ال شّك، فترتيبه 
في قائمة الدول األكثر شفافية في العالم 
هو 123 من أصل 168 دولة. أبسط مثال 

على ذلك الفساد قوانني تصدر وتخصص 
ميزانيات لتنفيذها فال تنفذ أو تنفذ 

بشكل استنسابي، بالرغم من عدم الحاجة 
القصوى إليها في األساس. بينما قوانني 

أخرى ومنها القانون 220 لعام 2000 
املتعلق بحقوق األشخاص املعوقني، ال تجد 

طريقها إلى التنفيذ بالرغم من ضرورتها.
يلفت النظر في هذا اإلطار قانون السير 

الجديد الذي ضرب صيته اآلفاق. هذا 
القانون الذي طبق قبل عام لم يخفف أزمة 

السير، ولم يقلص الحوادث املرورية، ولم 
يؤّد إلى إيقاف الرشوة. أبرز ضحاياه 
عمال التوصيل على الدراجات النارية. 

يوقفهم الدركي حتى من أجل عدم ارتداء 
الراكب الخلفي خوذة، ويسجل مخالفة 

بحقهم تتجاوز 150 دوالرًا أميركيًا. أما 
عناصر الدرك أنفسهم فيتجولون في 

 نهارًا من دون خوذة أو تسجيل 
ً
املدينة ليال

أو ترخيص أو دفع رسوم ميكانيك.

قانون من دون 
خوذة

مزاج
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التخفيف عن التالميذ مطلوب )محمد حسام/ األناضول(



يتابعون ما تكتبه وسائل اإلعالم املحلية«.

لجوء وإرهاب
يــرى غسان، الــذي ولــد وعــاش في الدنمارك، 
أن الـــربـــط بـــن الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة وقـــدوم 
الـــالجـــئـــن إلـــــى أوروبـــــــــا لــــم يـــعـــد مــحــصــورًا 
بوسائل اإلعالم املتشددة، الفتًا إلى أن األمر 
املمنهج. يضيف:  التحريض  إلــى  أقــرب  بــات 
»يـــقـــولـــون إن املــشــكــلــة تــتــعــلــق بـــالـــدمـــج. لكن 
في الوقت نفسه، ُيرفض طلب توظيفي بعد 
الرغم  تخرجي بسبب اسمي وأصلي. وعلى 
مــن ذلــك، بقيت مصرًا على البحث عــن حقي 
بعدم التمييز، فيما قد يختار آخرون العزلة 
 بسيط جــدًا، على أال يكون 

ُّ
واالنــطــواء. الــحــل

االندماج من طرف واحد فقط«.
الــــشــــمــــال،  دول  فــــــي  ــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ الــ  

ُ
بـــــعـــــض

بــاإلضــافــة إلـــى وســائــل اإلعــــالم ذات الــتــوّجــه 
مواقف  يستعيدون  بــاتــوا  القومي،  اليميني 
وكأنها  أوربــــان  فيكتور  املــجــر  وزراء  رئــيــس 
أقــــوال مــقــدســة، هــو الـــذي كـــان قــد تــحــدث عن 
»الـــعـــالقـــة بـــن الــلــجــوء والـــهـــجـــرة والــتــهــديــد 
اإلرهــابــي ضــد أوروبــــا«. تــكــرار تلك املــواقــف، 
املجري  الخارجية  وزيـــر  تصريح  بينها  مــن 
بــيــتــر ســيــغــارتــو، يــجــد صـــدى لـــدى األحــــزاب 

البرملانية في الدول اإلسكندنافية وأملانيا.

ـــ »الــعــربــي  إال أن الــشــبــاب الـــذيـــن تـــحـــّدثـــوا لـ
الــجــديــد«، بــاإلضــافــة إلـــى الــالجــئــن الــجــدد، 
يطرحون بعض األسئلة. مراد، الذي قدم إلى 
البالد أخيرًا ويأمل بلّم شمل أسرته، يسأل: 
من  التفجيرات  ارتكبوا  الذين  هــؤالء  »أليس 
مــا عالقتنا نحن  وفــرنــســا؟  مــوالــيــد بلجيكا 
الــقــادمــن إلــى بلد جــديــد بحثًا عــن الحماية 
بكل هذا حتى تتشدد القوانن املتعلقة بنا، 

ونتهم بأمور ال ذنب لنا فيها؟«. 
مـــن جــهــتــه، يــجــد مــحــمــد املــقــيــم فـــي أملــانــيــا، 
صعوبة في فهم الرابط بن شعارات األحزاب 
الـــرأي  اســتــطــالعــات  فــي  اليمينية وتــقــدمــهــا 
ووضعه كالجئ. يقول إن »األمــر محبط. ما 
لالجئون  مسؤوليته  يحمل  أوروبـــا  تشهده 
جميعًا  أنــنــا  البعض  يظن  كبير.  ظلم  وهـــذا 
أغــبــيــاء وال نــــدرك مـــا يــجــري حــولــنــا. لكننا 
جئنا إلــى هنا بسبب ما يجري في سورية. 
ال ذنــب لنا فــي مــا يعانيه بلدنا وقــد اكتفت 
في  لنصبح  مــأســاتــنــا،  على  بالتفرج  الـــدول 

وقت الحق مسؤولن عما يجري«. 
إلى ذلك، فإن بعض املهتمن بأزمة الالجئن 
يـــرفـــضـــون تــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة الــهــجــمــات 
اإلرهابية والجرائم الفردية. في هذا السياق، 
الناشطة في مساعدة  تقول فاطمة السعيد، 
الــالجــئــن واملــقــيــمــة فـــي أملــانــيــا مــنــذ ثــالثــن 

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

يــحــتــســي مــحــمــد حــمــيــد الـــشـــاي 
ــة مــــــن األصــــــدقــــــاء  ــمــــوعــ ــجــ مــــــع مــ
بــعــد انــتــهــاء يـــوم عــمــل طــويــل في 
مطعمه فــي إحـــدى املـــدن الــدنــمــاركــيــة. خالل 
من  أوروبـــا  تشهده  مــا  يناقشون  جلستهم، 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة، واصــــفــــن مــــا يـــجـــري بـــ 
»الــكــارثــة«. هــؤالء كانوا قد اخــتــاروا العيش 
ــة الـــبـــال، إال أن  فـــي هـــذا الــبــلــد، لــضــمــان راحــ
مــا تمنوه واخــتــبــروه لبعض الــوقــت لــم يدم 
. مضى على هجرة حميد من سورية 

ً
طويال

إلى الدنمارك نحو ربع قرن. يقول: »في البلد 
الجديد، تمكنت من تأمن مستقبل أطفالي 
الذين ولــدت غالبيتهم فيه«. ويــســأل: »مــاذا 
يـــريـــد مــنــا هــــــؤالء؟ وإلـــــى أيــــن نــهــاجــر هــذه 

املرة؟«. 
الــذيــن  الفلسطينين  آالف  أحـــد  هـــو  حــمــيــد 
يشكلون جالية كبيرة في عدد من دول شمال 
إليهم أخيرًا  أن ينضم  أوروبــا وأملانيا، قبل 
املـــزيـــد. ال يــشــعــر حــمــيــد بــالــقــلــق عــلــى نفسه 
فقط. يقول »بطبيعة الحال، أفّكر في أبنائي 
وأحـــفـــادي ومــســتــقــبــلــهــم«. مـــن جــهــة أخـــرى، 
فـــإن »وســـائـــل اإلعــــالم الــتــي تــجــعــل الجميع 
مجرمن ال تساهم حقيقة في تخفيف وطأة 
ما نعيشه«. يشير إلى شخص قدم أخيرًا من 
 
ً
قائال ريــف دمشق(،  منطقة دومــا )محافظة 

إنه »بعد مرور فترة قصيرة عل لجوئه، صار 
يشعر كما شعرنا طيلة سنوات نكبتنا«.

بدوره، ال يملك أبو محمد دوماني إال املوافقة 
على ما قاله صديقه. يقول: »أشعر بالخجل 
والــخــوف حن أرى وأسمع ما يــدور حولي. 
لـــم يــخــطــر فـــي بــالــي يــومــًا أن نــصــيــر شعبًا 
مطرودًا من وطنه، ونضطر إلى الهجرة إلى 
ــا عبر الــبــحــر. فــي البلد الــجــديــد، وما  أوروبــ
إن اعــتــقــدنــا أنــنــا صــرنــا بــأمــان، حــتــى بــدأت 

الهجمات اإلرهابية«. 
ــو أن األول  ــرق بـــن حــمــيــد ودومــــانــــي هـ ــفـ الـ
الثاني  بينما  الدنماركية،  الجنسية  يحمل 
مــهــاجــر جـــديـــد، يــعــيــش فـــي مــنــطــقــة تنشط 
فيها مجموعات »القصاص الذاتي« التابعة 
ملــا يسمى جــيــش أوديــــن، وتنتشر فــي مــدن 
شمال أوروبــا بحجة »حماية املواطنن من 
يتشاركان مشاعر  لكنهما  الالجئن«.  عنف 

القلق.  
دمشق  فــي  يملكه  كـــان  مــا  أن  يحكي حميد 
اســـتـــولـــى عــلــيــه مــتــنــفــذون عــــام 2012. هــذا 
الـــرجـــل، وبــعــد ســنــوات قــضــاهــا فــي الــغــربــة، 
كــان قــد تمكن مــن شــراء أرض وشيد فوقها 
منزاًل. وإن كان قد حزن على تعبه، إال أن أكثر 
ما يضايقه في الوقت الحالي هو »األجــواء 
يبالون  ال  كثيرين  أن  واملــؤســف  املشحونة. 
أو ال يــدركــون خــطــورة مــا يــجــري. وربــمــا ال 

عرب 
أوروبا

يبحثون عن 
بالد جديدة 

يلجؤون إليها

الهجمات اإلرهابية التي تتعرّض لها دول أوروبية تباعًا، 
الدول،  تلك  إعالم  وسائل  في  العرب  ضد  والتحريض 
جعل هؤالء يفقدون الشعور باألمان. وباتوا يسألون: 

إلى أين نهاجر؟

يحّذر متخصصون 
ومأذونو عقد قران 

في السعودية من 
مخاطر ارتفاع سّن الزواج، 

بعدما تجاوز الرابعة 
والثالثين للذكور والثامنة 

والعشرين لإلناث من جرّاء 
سوء األوضاع االقتصادية 

وتعثر الحصول على 
سكن مناسب وتواضع 

الرواتب

السعوديون يرغبون في الزواج وأسباب كثيرة تحـول دونه

يجب إعادة النظر برفض 
االعتراف بمواطنين من 

أصول عربية ومسلمة

هناك هجمة سياسية 
واستغالل لدماء الضحايا 
لتأليب الرأي العام الغربي

لكي تتمّكن من الزواج 
عليك أن توفر ما ال يقل 

عن 40 ألف دوالر

إيالء الحسب والنسب 
اعتبارًا كبيرًا من أبرز أسباب 

تأخر االرتباط

1819
مجتمع

الرياض ـ خالد الشايع

الذي يطلقه أهل اختصاص  التحذير  فق 
ّ
يت

ومأذونو عقد قران سعوديون حول سلبيات 
ــة أعــدتــهــا جمعية  ــ ـــر الــــــزواج، مـــع دراسـ

ّ
تـــأخ

»أكثرهن بركة« التي تحث على الزواج، على 
أن 64% من الشباب السعودين يرغبون في 
من  وأن %35  ال يستطيعون  لكنهم  الـــزواج 
الــشــبــاب تــأخــروا عــن الــــزواج بسبب ارتــفــاع 
التكاليف. والدراسة التي شارك فيها 2881 
شابًا وشابة وولي أمر، هدفت إلى التعرف 
على مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج والتعرف 
بـــارتـــفـــاع تكاليفه  املــتــعــلــقــة  عــلــى األســـبـــاب 
املشكلة.  فــي حــل  ووضــع مقترحات تساهم 
وقــد بينت أن ثمة ارتباطًا قويًا بن ارتفاع 
تكاليف الـــزواج وتــأخــر الشباب عــن الــزواج 
مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــشـــبـــاب وحـــتـــى الـــعـــزوف 
أنهم  العينة على  أكــد 64% من  عنه، بعدما 
ال يستطيعون  لكنهم  الــــزواج  فــي  يــرغــبــون 
من   %92 رأى  فيما  العالية،  تكاليفه  توفير 

ــزواج مرتفعة  ــ أولـــيـــاء األمــــور أن تــكــالــيــف الـ
على الشباب.

انطالقًا من هذه الدراسة، يؤكد مأذون عقد 
الــقــران ومــديــر مــوقــع »لــيــلــتــي« اإللــكــتــرونــي 
الــشــيــخ أحــمــد الـــرويـــشـــد، عــلــى أن األســبــاب 
املــاديــة هــي األســــاس فــي تــأخــر ســن الـــزواج 
حاليًا. يقول لـ »العربي الجديد« إن »الشباب 
على  يــؤكــدون  بأكثرهم،  يقصدونني  الـــذي 
أنهم يرغبون في الزواج، لكن األعباء املالية 
ذلــــك«. ويــســأل: »كيف  تــحــول دون  الصعبة 
يــتــزوج شـــاب فــي الــخــامــســة والــعــشــريــن من 
عمره وهو ال يتقاضى أكثر من 4500 ريال 
شــهــريــًا؟  أمـــيـــركـــي(  دوالر   1200( ســـعـــودي 
ــرة يـــســـتـــهـــلـــك نــصــف  ــيــ ــغــ ــة صــ ــقــ ــر شــ ــيــ ــوفــ تــ
هــــذا الــــراتــــب، فــكــيــف يــعــيــل أســـــرة ويــنــجــب 
ر: »نــــحــــن أمــــــــام خــطــر 

ّ
األطــــــــفــــــــال؟«. ويــــــحــــــذ

بأكثرهم  الــشــبــاب  املــجــتــمــع.  يــهــدد  حقيقي 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــــــزواج، عــلــى الـــرغـــم من 
رغبتهم فيه، بالتالي ال بّد من إيجاد حلول 
التأخر  أن  »والصحيح هو  لــذلــك«. يضيف: 

ــزواج فــقــط، إذ هي  ــ لــيــس بــســبــب تــكــالــيــف الـ
ـــدفـــع ملـــرة واحـــــدة. املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هي 

ُ
ت

فـــي تــوفــيــر نــفــقــات األســـــرة فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
ــــب  األســـــعـــــار واإليـــــــجـــــــارات وتـــــواضـــــع رواتــ
املوظفن الــجــدد. لــذا نجد أن أكثر 92% من 

األدنى. حتى لو أخذنا قرضًا من الجمعيات 
الــخــيــريــة، كــيــف نـــســـدده ومــتــوســط رواتــــب 
أربــعــة آالف ريــال )نحو  الشباب ال يتجاوز 

1070 دوالرًا(؟ سوف تكون الحياة صعبة«.
بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة 
التخطيط، يصل عدد الشابات السعوديات 
الــلــواتــي لــم يــتــزوجــن بــعــد إلـــى 1.4 مليون 
شــابــة، فيما يــقــّدر عــدد الشباب فــي الوضع 
 

ّ
نفسه بنحو 600 ألف شاب. إلى جانب الشق

الــذي يعّد السبب الرئيسي من دون  املــادي 
أن يكون الوحيد، تبّن دراسة أعدها الوقف 
ثّمة  أن  امللك عبدالعزيز  العلمي في جامعة 
أكثر من سبب وراء تأخر زواج السعودين 
األهل  معايير  تراجع  ومنها  الجنسن،  من 

في االختيار.
ــة، تـــأتـــي أيــضــًا  ــاديــ إلــــى جـــانـــب األســـبـــاب املــ
الــعــنــصــريــة الــقــبــلــيــة مـــن األســـبـــاب الـــبـــارزة 
بحسب الــوقــف الــعــلــمــي، مــع إيـــالء الحسب 
في  املبالغة  وكذلك  كبيرًا،  اعتبارًا  والنسب 
أيضًا  ُيــذكــر  مــواصــفــات معينة.  عــن  البحث 

من بن األسباب، التأثر بالتجارب الفاشلة 
والــســلــبــيــة فـــي املــجــتــمــع، وتــكــريــس اإلعـــالم 
ملفاهيم خاطئة عن الــزواج. ويؤكد الرئيس 
عصام  الــدكــتــور  العلمي  لــلــوقــف  التنفيذي 
ــاب هــو  ــ ــبـ ــ كــــوثــــر عـــلـــى أن »نــــشــــر هـــــذه األسـ
التي  محاولة لتسليط الضوء على املشكلة 
بــاتــت تـــؤرق املجتمع. نحن نــهــدف إلــى حل 
هذه املشكلة، إذ هي تؤثر بشكل كبير على 
املجتمع«. يضيف: »عندما بدأنا في البحث 
عــن أســبــاب تــأخــر الــــزواج عــنــد السعودين 
وجدنا أن ثّمة 45 مفهومًا مغلوطًا عن فكرة 
ــاب الــتــي أجــمــع عليها  ــبـ الـــــــزواج، لــكــن األسـ
كثيرون كانت ستة رئيسية )آنفًا(. لكن ثّمة 
أســبــابــًا أخــــرى مــثــل الــتــفــكــيــر فـــي املستقبل 
الوظيفي في إطار الزواج، وضعف العالقات 
ــعـــض املـــشـــكـــالت  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإخـــــفـــــاء بـ
ــر،  ــ الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة عــــن الــــطــــرف اآلخـ
ــر، والــخــوف  والــغــيــرة مــن تمّيز الــطــرف اآلخـ
ــــزام بـــاملـــســـؤولـــيـــات، وكـــلـــهـــا أمــــور  ــتـ ــ مــــن االلـ

تحتاج إلى إيجاد حلول لها«.

الذين عقدت قرانهم هم فوق 35 عامًا، ألنهم 
وصـــلـــوا إلـــى مــســتــوى مــــادي يــؤهــلــهــم فتح 
 يرفضن 

ّ
بــيــت مــســتــقــل. الــشــابــات بــأكــثــرهــن

العيش مع األســرة وهــذا حق من حقوقهن، 
وهو ما يضاعف املشكلة«.

ــــدد كــبــيــر مــن  فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــربـــط عـ
الشباب وأولياء األمور ومتخصصن تأخر 
السعودين إلى ما بعد الثالثن، إلى أسباب 
اقتصادية بالدرجة األولى وإلى تغّير نمط 
عليه  كانت  بما  مقارنة  االجتماعية  الحياة 

سابقًا. تفكير الشباب لم يعد كالسابق.
، في الثالثن من عمره 

ً
متعب الشمري مثال

ولـــم يــتــزوج بــعــد. يــقــول إن »املــشــكــلــة تعود 
ــة األولــــــــى إلـــــى غـــــالء املــــهــــور الــتــي  ــالــــدرجــ بــ
وصلت فــي املتوسط إلــى 60 ألــف ريــال )16 
ألــــف دوالر(، بـــاإلضـــافـــة إلــــى نــفــقــات أخـــرى 
تتزوج، عليك  »لكي  بمبلغ مماثل«. ويؤكد: 
أن توفر ما ال يقل عن 150 ألف ريال )40 ألف 
دوالر(، وهو مبلغ يستحيل على من ال يملك 
وظيفة أو عائلة مقتدرة ماديًا. هذا هو املبلغ 

ــبـــل هـــجـــمـــات بــــاريــــس،  ــتــــى قـ ــه »حــ ــ عــــامــــًا، إنــ
وتــحــديــدًا فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي من 
الــدول األوروبية  العام املاضي، كانت بعض 
الالجئن  املزيد من  قبول  أعلنت رفضها  قد 
املسلمن. وبعد هجمات بروكسل، لم يتطّرق 
أحد إلى معاناة الشعب السوري الذي يعيش 

تحت إرهاب داعش والنظام«. 
تــضــيــف: »فــلــنــتــذكــر مـــا صـــرحـــت بـــه رئــيــســة 
وزراء بــولــنــدا بــيــاتــا ســيــدلــو، الــتــي قــالــت إن 
الــيــوم لضمان  بــالدهــا لــن تقبل الجئن بعد 
سالمة مواطنيها«. وتسأل: »متى كان املوقف 
البولندي مختلفًا؟ بصراحة، نعيش في ظل 

نفاق يمتد من السويد وحتى فرنسا. وهناك 
اســتــغــالل ســيــاســي وقــــح ملـــأســـاة الــالجــئــن، 

وسعي لتغيير موقف الرأي العام حيالهم«.
من جهتها، تؤّيد سوزانه ستفنسون موقف 
فاطمة. وتقول إنه »في الدول اإلسكندنافية، 
وفـــي الــســويــد والـــدنـــمـــارك تــحــديــدًا، نــالحــظ 
إلى  تعمد  غريبة  سياسية  هجمة  هــنــاك  أن 
اســـتـــغـــالل دمـــــاء الــضــحــايــا فـــي دول أخـــرى 
ــن خــــــالل صــحــف  ــ ــام، مـ ــ ــعــ ــ ــألـــيـــب الـــــــــرأي الــ ــتـ لـ
ووســائــل إعــالم تنقل مواقف سياسين هي 
أقــرب إلــى النازية الجديدة، على غــرار حزب 
ــــذي يـــحـــرض ضد  الــشــعــب فـــي الـــدنـــمـــارك، الـ
العرب  ضد  وتحديدًا  والالجئن،  املهاجرين 
واملــســلــمــن. وبــــداًل مــن مــراجــعــة مــا يــقــال عن 
الــتــمــيــيــز واإلقـــــــــالع عــــن وهـــــم االنـــــدمـــــاج أو 
رفــــض الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة واإلثـــنـــيـــة، تصر 
األحــــزاب اليمينية ومــعــهــا أحــــزاب مــن يمن 
الــوســط، وحــتــى بــعــض تــلــك الــيــســاريــة، على 
تــرديــد الــشــعــارات نفسها حــول تهديد القيم 

األوروبية«.
وتلفت ستفنسون إلى أن »هذه ليست مشكلة 
األقليات بل العقل السياسي األوروبــي الذي 
يظن بأن التشديدات األمنية والقانونية هي 

املخرج لألزمات بداًل من االنفتاح«.

إدانة اإلسالم
من جهة أخرى، يستغرب الكثير من الشباب 
الــذيــن ولـــدوا فــي تلك الـــدول، كيف أن بعض 

مــن أصــول عربية يطالبون  البرملان  أعــضــاء 
ــالم.  ــ املــســلــمــن، وبـــكـــل بـــســـاطـــة، بــــإدانــــة اإلسـ
مشكلة  يستغلون  السياسين  هـــؤالء  وكـــأن 
قــائــمــة مــنــذ عــقــود لــنــيــل اإلعـــجـــاب وأصــــوات 
ــــرى بــعــض الــشــبــاب أن الــحــل  الــنــاخــبــن. ويـ
ــادة الــنــظــر بمسألة  ــ بــســيــط، ويــتــمــثــل فـــي إعـ
رفض االعتراف باملواطنن من أصول عربية 
املــســاواة مع  قــدم  ومسلمة ومعاملتهم على 
غــيــرهــم مــن األوروبـــيـــن األصــلــيــن، بـــداًل من 
ومطالبتهم  الــديــن،  أو  االســـم  بسبب  نبذهم 
ــة مــمــارســات  ــ ــداًل مـــن إدانــ ــ ــــالم بـ بـــرفـــض اإلســ
بــعــض املــســلــمــن. وبـــــدا هــــذا الــطــلــب وكــأنــه 
ــتــــجــــريــــد هــــــــــؤالء مــــــن هـــويـــتـــهـــم  ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
وثقافتهم، مع اإلبقاء على الغيتوات، وخلق 
فجوات خطيرة بن املجتمعات املهمشة في 

الضواحي واملواطنن اآلخرين.
وهـــذا مــا تشير إلــيــه الــبــاحــثــة أمــيــرة نــاصــر، 
تــعــلــيــقــًا عـــلـــى مــطــالــبــة نـــاصـــر خـــضـــر، أحـــد 
البرملانين من أصل عربي، الشباب املسلمن 
»خضر  أن  تضيف  معينة.  مــواقــف  بــاتــخــاذ 
يطالب الشباب باتخاذ بعض املواقف، بينما 
يعيش تحت حماية األمن بحجة أنه مهدد«. 
وتــســأل: »ملـــاذا ال ينخرط معنا فــي نقاشات 

بداًل من إطالق مواقفه االستعالئية هذه؟«.
الـــســـؤال الــــذي يــطــرحــه مــحــمــد حــمــيــد، خــالل 
الجديدة  الوجهة  عن  أصدقائه،  مع  جلوسه 
ــا، بـــــات يــطــرحــه  ــهـ ــيـ ــهـــجـــرة إلـ الـــتـــي يــمــكــن الـ
األوروبــيــة، من دون  املجتمعات  كثيرون في 

أن يــكــون لــه إجـــابـــة، حــتــى لـــدى السياسين 
»العربي  تــواصــلــت معهم  الــذيــن  الــيــســاريــن 
الجديد«. هؤالء يقولون إنه »ال يمكن السماح 
بأن يخطف املتطرفون في اليمن األوروبــي 
واملـــتـــطـــرفـــون اإلســـالمـــيـــون ديــمــقــراطــيــتــنــا«. 
ويـــشـــيـــُر هـــــؤالء إلــــى »طـــــرح ســـــؤال مــلــح عن 
كيفية تغيير تعاطي بالدنا مع املواطنن من 
الجيلن الثاني والثالث، بما يضمن االنفتاح 
الكامل والتعددية الثقافية، ورفض استغالل 
البعض ملوجات اللجوء ومساعدة الالجئن 
علينا  االقتصادية.  أوضاعهم  تحسن  على 
مــســاعــدة هــــؤالء مـــن خــــالل إطــــالق مــشــاريــع 

واضحة«.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

تـــبـــلـــغ الــــشــــابــــة الــفــلــســطــيــنــيــة آيــــــة عــبــد 
ــًا. هـــاجـــمـــهـــا مــــرض  ــ ــامــ ــ عــ الــــرحــــمــــن 27 
ــهــا 

ّ
الـــســـرطـــان قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، لــكــن

تمكنت من التخلص منه أخيرًا ولو بعد 
.
ً
آالم استمرت طويال

ــة حــتــى في  ــفـــارق الــبــســمــة شـــفـــاه آيــ لـــم تـ
بــاملــرض. فقد كــانــت تلك  فــتــرة إصابتها 
أداة  لــه.  أدوات مقاومتها  إحــدى  البسمة 
أخرى كانت لوحاتها الفنية التي عبرت 
في  املعاصرة  السيدة  يوميات  عن  فيها 
فــلــســطــن وقــضــايــا وهـــمـــوم املـــريـــض في 
غـــزة املــحــاصــرة. وأداة ثــالــثــة قــربــهــا من 

األطفال وحبها لهم.
بــــدأت مــعــانــاتــهــا مــع املــــرض وهـــي تعبر 
بالكاد طور املراهقة عام 2008. بدأ األمر 
ــص كما 

َّ
ــشــخ

ُ
بــــآالم داخــلــيــة شــديــدة لــم ت

يــجــب. انتقلت مــن طبيب إلــى آخــر حتى 
 جسدها يحمل أورامًا 

ّ
اكتشفت أخيرًا أن

حميدة يمكن عالجها.
تابعت حياتها بشكل طبيعي وتزوجت 
ــا أصــيــبــت  ــهــ ــًا أنــ ــامـ ــمـ ــــن شــــــاب يـــعـــلـــم تـ مـ
الطبية  األوراق  على  اطلع  كما  بــاملــرض، 
كـــي يــطــمــئــن. لــكــن مـــا إن مــضــى شــهــران 
حتى بدأ يطالبها بالحمل، وأصر عليها 
الحمل.  فــي  لــتــنــاول هــورمــونــات تساعد 
تــلــك الـــهـــورمـــونـــات قــلــبــت حــيــاتــهــا. فقد 
ها أبدلت األورام الحميدة 

ّ
تبّن األطباء أن

لديها بمرض خبيث.
تقول آية لـ«العربي الجديد«: »أهل زوجي 
السابق من العائالت التي تحب اإلنجاب 
بــصــورة ســريــعــة. تــنــاولــت هــذه الحبوب 
ــهـــور بـــمـــعـــدل يــــومــــي، فــكــّونــت  ــدة 7 شـ ــ ملـ
كتل سرطانية.  ذات  أورام  داخلي سبعة 
بالطبع زوجي قرر تركي وأنكر تمامًا ما 

سببه لي«.
بـــالـــرغـــم مـــن دخـــولـــهـــا فـــي حـــالـــة نفسية 
املــرض،  أن تتحدى  قــررت  سيئة حينها، 
وترسم  طبيعي،  بشكل  حياتها  وتتابع 
وتمرح كما اعتادت. هكذا بدأت حياتها 
 املــرض غير موجود، وسط 

ّ
تتلون وكــأن

ــا،  ــهـ ــتـ ــا. تـــابـــعـــت دراسـ ــهــ ــديــ ــانـــدة والــ مـــسـ
وتخرجت عام 2009 من جامعة األقصى 
في غزة في اختصاص هندسة الديكور.

بــنــفــس الـــروحـــيـــة املـــثـــابـــرة، بــــدأت تــرســم 
ــر،  ــثــ ــــن أكــ ــفـ ــ ــات وتـــــغـــــوص فـــــي الـ ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ الـ
ــواء الــفــنــانــن، فأثبتت  ــ وتــخــتــلــط فـــي أجـ
حضورها بينهم. وبالرغم من استغراب 
من  بالرغم  الــرســم  على  قدرتها  الجميع 
املرض، إاّل أنهم أحبوها ودعموها، وهو 
ما فتح أمامها باب املشاركة في العديد 

من املعارض معهم.
تشارك آيــة سنويًا في نحو 10 معارض 
في أماكن مختلفة في القطاع. كما تشارك 
في معارض في الضفة الغربية. من أبرز 
تلك املعارض »وجــوه فلسطينية«، الذي 
كــــان بــمــثــابــة تــجــمــع لــكــل الــفــنــانــن على 
مــســتــوى فــلــســطــن. فــيــه قـــدمـــت لــوحــات 
تـــراثـــيـــة تـــتـــحـــدث عــــن الـــحـــيـــاة الـــبـــدويـــة، 
ــــن، واألثــــــــــــواب الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــالحـ ـــفـ ــ وال
ــة. ومــــنــــهــــا أيـــــضـــــًا مـــعـــرض  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــذي ذاع صيته  أيـــلـــول«  »امــــرأتــــان مـــن 
ـــهـــا تــمــكــنــت من 

ّ
بــفــضــلــهــا، خــصــوصــًا أن

وطموحها  وسعادتها  معاناتها  وضــع 
في اللوحات التي قدمتها فيه.

ــة الــرســم مــنــذ الــطــفــولــة. وبقيت  بــــدأت آيـ
 مــدّرســتــهــا 

ّ
مـــصـــّرة عــلــيــه بــالــرغــم مـــن أن

ها كانت ترسم في حصص 
ّ
ضربتها ألن

الــــدروس الــعــامــة. فــي تــلــك املــرحــلــة لقيت 
 من أهلها استمر حتى 

ً
تشجيعًا متواصال

اليوم. يعرف األهل تأثير حياة الحصار 
الــذي كــان يضم مستوطنات  القطاع  في 
تـــؤثـــر فــي  قـــبـــل عـــــام 2005  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
التي  الــحــروب   

ّ
أن الناس ككل. كما  حياة 

تــوالــت على القطاع ســواء مــن االحــتــالل، 
ها 

ّ
كل الفلسطينية،  الداخلية  الحروب  أو 

 
ّ
أقــرانــهــا. لكن الفتاة كما  أثــرت فــي نشأة 
أهـــلـــهـــا تـــعـــاطـــوا مــعــهــا بــشــكــل إيــجــابــي 

وشجعوها أكثر على الرسم.
فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــرهـــا، شـــاركـــت في 
اإلسالمية،  الجامعة  داخــل  فني  معرض 
وفـــاجـــأت الــجــمــيــع كــونــهــا أصــغــر فنانة 

مشاركة فيه.
ــدة آيـــة، مــهــى بـــرزق فــي مكتب  تعمل والــ
ــزة. تــتــذكــر يــوم  اإلغــاثــة اإلســالمــيــة فــي غـ
كانت ترافق ابنتها إلى املستشفى داخل 
األراضي املحتلة، وتنتظر عملية صعبة 
الشابة   

ّ
لــكــن حياتها.  تكلفها  قــد  للغاية 

بالحياة  واملــلــيــئــة  والــطــمــوحــة  املصممة 
ــل فــاجــأت الــطــاقــم الــطــبــي بروحها  واألمــ

الــطــبــيــب   
ّ
أن مــــن  بـــالـــرغـــم  وضـــحـــكـــتـــهـــا، 

اإلســرائــيــلــي أجــبــر والـــديـــهـــا، فـــي إجــــراء 
معتاد، على توقيع تعهد بعدم مسؤولية 
ــّمــــا يـــحـــصـــل لــــهــــا، كــونــهــا  املــســتــشــفــى عــ
عملية خطيرة تتطلب استئصال األورام 
معافاة،  آيــة  خــرجــت  الخبيثة.  الداخلية 

ت.
ّ
وعادت لزرع ابتساماتها أينما حل

ــعــــالج طــــــوال ســبــع  ــي الــ اســـتـــمـــرت آيـــــة فــ
ــنــــوات. آخــــر عــمــلــيــة لــهــا كـــانـــت الــعــام  ســ
ــانـــت عــمــلــيــة خـــطـــيـــرة شــــارك  املــــاضــــي. كـ
فيها أطباء من أميركا وأملانيا وغيرهما. 
املرض  انتشار  وأوقفت  العملية  نجحت 

في جسدها هذه املرة.
ــيـــوم، تــتــابــع آيــــة حــيــاتــهــا مــتــنــقــلــة بن  الـ
واالحــتــفــاالت.  واملــنــتــزهــات  املستشفيات 
تــقــدم أيــنــمــا ذهــبــت حـــافـــزًا لــلــجــمــيــع من 
القاسية  الحياة  فــي وجــه  الصمود  أجــل 
واألمــــــــراض. تــقــف عــلــى مــنــصــة عــــدد من 
بثقة  وتــتــحــدث  والفعاليات  االحــتــفــاالت 
إلى املرضى. تمّدهم بجزء من تلك الثقة 
أنــواع  بأخطر  مريضة  »كنت  قولها:  فــي 
ني صممت على االنتصار 

ّ
السرطان، لكن

عليه، وفعلت«.

آية تغلب السرطان بالفّن

بدأت الرسم منذ الطفولة )العربي الجديد(

بالبسمة الجميلة والفّن غلبت المرض )العربي الجديد(

وصل متوسط 
المهور إلى 16 ألف 

)Getty( دوالر

بتن يفتقدن األمان )ناصر السهلي(

مليون
الجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر خالل 
عام 2015 بحسب المفوضية السامية 

التابعة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وسط عشرات 
اآلالف من مرضى 

السرطان في قطاع 
غزة المحاصر، خرجت 
الشابة آية عبد الرحمن 
منتصرة عليه، بإرادتها 
القوية، وتعبيرها عن 

مكنوناتها من 
خالل الفن
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قضايا

هناك حقوق 
ديمقراطية 

وحريات تفتح الباب 
واسعًا أمام تفاهم 

سوري، متبادل 
وأخوي، حول 

مستقبل النظام 
وشكل الدولة وأدوار 

مكّونات الجماعة 
الوطنية

احتماالن جديّان ومطروحان للتداول الدولي 
وصالح مسلم يتوّهم فرض أمر واقع

كرد سورية والفيدرالية

مشروعان متناقضان للفيدرالية في سورية

ميشيل كيلو

الفيدرالية  خيار  روسيا  طرحت 
الوحيد  أنـــه  فــي ســوريــة، بحجة 
ــرد، ويــحــفــظ  ــ ــكـ ــ ــذي يـــنـــصـــف الـ ــ ــ الـ
رّد عليها  ــد  الـــدولـــة واملــجــتــمــع، وقــ ــدة  ــ وحـ
ــة أن  ــب، بــــحــــجــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــٍض غـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ كـــــثـــــيـــــرون بـ
مرفوض  وهــو  التقسيم،  تعني  الفيدرالية 

 .
ً
جملة وتفصيال

هل الفيدرالية قدر روسي، وهل تحمل معها 
مناقشة  علينا  أن  أعتقد  التقسيم؟  حتمية 
املوضوعني بكل مسؤولية، قبل أن نعلن أي 
مــوقــف منهما، قــبــواًل أو رفــضــا. ليس فقط 
ألنهما صارا مطروحنْي للتداول الدولي، بل 
تتبناهما  جــدّيــان،  احــتــمــاالن  ألنهما  كذلك 
 تحتل إحداها سورية، وهي 

ٌ
 متصارعة

ٌ
دول

روسيا التي يمكن ملا تقوله اليوم أن يصير 
واقـــعـــنـــا غـــــدًا. ويــتــفــق خـــيـــارهـــا الــفــيــدرالــي 
مع مواقف أوســـاٍط ســوريــٍة مــؤثــرة، ترفض 
الــعــودة إلــى مــا كــان قائما عندنا مــن حكم 
أن نمط حكمه ال يمكن  مركزي، العتقادها 
قامت  ما  يستعيد  استبداديا،  إال  يكون  أن 
الــثــورة للقضاء عليه، ومــن الــضــروري منع 
الكارثية  النتائج  بسبب  جــديــد،  مــن  قيامه 
جهة،  مــن  عليه  ب 

ّ
ستترت التي  والتفتيتية 

وألن عــودتــه تعني فــشــل الـــثـــورة، وانــهــيــار 
فـــرص بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي بــديــل لـــه، من 
جــهــة أخــــــرى، األمـــــر الـــــذي يــجــعــل املــطــالــبــة 
بالفيدرالية مسألة احترازية، وخيارًا دوليا 
الخيار  فــرص  على  يبقي  ومحليا مطلوبا، 
ــآلــــف الــجــمــاعــة  ــفـــظ تــ الــــديــــمــــقــــراطــــي، ويـــحـ
 تباينت طرق عيشها 

ْ
الوطنية السورية، وإن

وأساليب حكمها وإدارتها. 
ــة نـــمـــط وحـــيـــد،  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــلـ ، لـــيـــس لـ

ً
بــــــدايــــــة

وثـــمـــة الـــيـــوم مـــشـــروعـــان يــحــمــالن اســمــهــا 
الــرغــم مما بينهما وبني  فــي ســوريــة، على 
نوعية،  وتناقضاٍت  تبايناٍت  من  حملتهما 

واملشروعان هما: 
ــن خـــطـــط ومـــصـــالـــح  ــ ــو جــــــزء مـ ــ ــروع هـ ــ ــشـ ــ مـ
ــراعـــات  ــات إقــلــيــمــيــة مـــن جـــهـــة، وصـ ــانــ ورهــ
يرتبط  أخــرى.  من جهة  دولية  وتناقضات 
هـــذا املــشــروع بــمــســاراٍت ســيــاســيــٍة ألطـــراف 
غير سورية، تعيش خارج سورية، وتعمل 
إلقامة كيان دولوي عابر للحدود السورية، 
ال يعبر عن خياراٍت توافقيٍة ووطنيٍة، فهو 
حّمال مخاطر تفتيتية/ تقسيمية، ال سيما 
أن حــمــلــتــه ومـــؤيـــديـــه يــســتــخــدمــون الــقــوة 
لــبــلــوغــه، وأن ســيــاســاتــهــم ومــمــارســاتــهــم 
تضعف وحدة السوريني، وترفض ثورتهم، 

ديمقراطية  وطنية/  عالقة  على  والــتــوافــق 
ــة الــتــي  ــكــــرديــ تــســتــجــيــب لــلــخــصــوصــيــة الــ
ســيــعــاد إنــتــاجــهــا ألول مــــرة فـــي حــاضــنــٍة 
ــة، ومـــا  ــنــ ديـــمـــقـــراطـــيـــٍة تــســتــنــد إلـــــى املــــواطــ
في  ديمقراطية  قــومــيــة،  حــقــوٍق  مــن  تتيحه 
شكلها ومضمونها، ينالها الكرد بصفتهم 
مــــواطــــنــــني ســـــوريـــــني حـــــرمـــــوا مـــــن حـــقـــوق 
تـــســـاويـــهـــم بـــغـــيـــرهـــم، تــعــطــيــهــم الـــحـــق فــي 
بلوغ أي موقع في الدولة، بمعايير الكفاءة 
ثقافيٍة/  بــحــقــوٍق  التمتع  وفــي  واالخــتــيــار، 
لــغــويــة، وإداريـــــة، وســيــاســيــة، واقــتــصــاديــة، 
أرضية  القومية، على  تنمي خصوصيتهم 
ــيـــة  ــنـ ــعــــب الـــوطـ ــــري وحـــــــــدة الــــشــ ــثـ ــ ــــوع يـ ــنـ ــ تـ
تفاعلية/ تكاملية،  زها، تحكمه طرق 

ّ
ويعز

يشقها أبــنــاء كــل قــومــيــة عــلــى أرضــيــة قيم 
موحدة ناظمة لوجودهم الوطني املشترك، 

ولقواسمه الجامعة. 
أيــضــا  األول  املــــشــــروع  ــيـــة  ــيـــدرالـ فـ وتـــعـــنـــي 
السوريني، حمالة  بني  عــداء  تأسيس حالة 
ــكــــرد في  حـــــروب ودم، ســـتـــزج بـــالـــعـــرب والــ
مواجهٍة ترفضها أغلبيتهم، ألنها ستلغي 
عــيــشــا مــشــتــركــا جــمــعــهــم، طــــوال قــــرون في 
ــراء والــــــضــــــراء، عــــرفــــوا خــــاللــــه مــعــنــى  ــ ــسـ ــ الـ
بــروز دور  مــع  الجامعة،  والوطنية  األخـــوة 
الــكــرد فــي بــنــاء الــدولــة الــســوريــة الحديثة، 
الــتــي بــلــغ كــثــيــرون مــنــهــم أرفــــع مناصبها 
وحموها  والعسكرية،  السياسية  القيادية، 
ــارج ومـــســـتـــبـــدي الــــداخــــل،  ــ ــخـ ــ مــــن أعــــــــداء الـ
ونـــاضـــلـــوا، مـــن دون كــلــل أو مــلــل، مـــن أجــل 
هــذا،  بتاريخهم  الــســوريــني.  جميع  حــقــوق 
لن تكون الديمقراطية واإلدارة الذاتية التي 
 مــن أحـــد، بــل هــي حق 

ً
ــة

ّ
قــد يرغبون بها مــن

مواطنيهم  بــقــيــة  عليها  يــعــتــرض  لــن  لــهــم، 
أو يــشــكــون فــي مــرامــيــهــا وأهــدافــهــا، مثلما 
يــشــّكــون بــمــرامــي االنــفــصــالــيــني وأهــدافــهــم، 
وهم الذين يضعون الفيدرالية في مواجهة 

ــــرب الــنــظــام  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــــــرون فــــي حـ
ــة نــظــام  ــامــ األســــــــدي ضـــدهـــا فـــرصـــتـــهـــم إلقــ
سياسيا  حــّســاســة  منطقة  فــي  اســتــبــدادي 
 إال 

ً
وديــمــغــرافــيــا، حــيــث ال يــتــركــون ســانــحــة

ــرد  ــكـ واســـتـــغـــلـــوهـــا، لــتــحــريــض الــــعــــرب والـ
بــعــضــهــم ضــــد بـــعـــض، ولـــقـــمـــع أي مـــواطـــن 
ــردي يــتــبــنــى مــــواقــــف تـــخـــالـــف مــوقــفــهــم  ــ ــ كـ
الــعــنــصــري/ االســـتـــبـــدادي حــتــى حــيــال من 
يرفضون من الكرد  مشروعهم، ويتمّسكون 
تحقيق  فــي  مشكلتهم  ويـــرون  بسوريتهم، 
املــواطــنــة ونــيــل حــقــوقــهــا، ولــيــس فـــي بــنــاء 
»كردستانية«  أرض  على  انفصالية  دولـــة 
ســرقــت وتـــم تــحــريــرهــا، يتخلى عــنــهــا كــرد 

الحركة الديمقراطية، ألنهم خونة. 
الوطني  املـــشـــروع  فــي  الــفــيــدرالــيــة  ال تعني 
دولويني  كيانني  قيام  الكردي  الديمقراطي 
مــخــتــلــفــني ومـــتـــعـــاديـــني، أحـــدهـــمـــا قــومــي/ 
عنصري واآلخر ديمقراطي، ينهض أحدهما 
إلى جانب اآلخر وضده، يقّوض العمل من 
أجل إقامة األول منهما فرص قيام سورية 
ــّوي الــنــظــام  ــقــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وبـــنـــائـــهـــا، ويــ
األســــدي، ويــخــدم أهـــداف أمــيــركــا وروســيــا، 
الكرد في حربها  فواشنطن تريد استهالك 
ضد »داعــش«، وموسكو تريد استخدامهم 
أنــقــرة. وفــي الحالتني، ألن  في صراعها مع 
الكبار يلعبون بالصغار، الذين قد تبلغ قلة 
العقل بهم حّدًا يتوهمون معه أنهم صاروا 
العبني أصــالء، وأن أالعيبهم نهائية وغير 
الكرد أن  قابلة لالرتداد، بينما يعلم عقالء 
فيدرالية هؤالء تواجه احتمالني: أن يسحب 
مـــحـــّركـــوهـــا الــــخــــارجــــيــــون أيـــديـــهـــم مــنــهــا، 
في  تنخرط  أو  فتنهار،  وحــيــدة  ويتركوها 
حــرٍب بال نهاية ضد شعٍب كــرُده جزء منه، 
سرعان ما تتحول إلى حرٍب عربية/ كردية 
واسعة ومدمرة، يصعب أن يفيد منها أحد. 
لــن ينجح الــحــكــم الــذاتــي املــوســع لــلــكــرد أو 
إذا  للعلويني والــدروز والتركمان وغيرهم، 
قام خارج إطار املشروع الديمقراطي العام 
الديمقراطية  الحركات  وحــدة  تعتبر  الــذي 
التي  الفيدرالية  أمــا  شــرط تحقيقه وبقائه. 
يتحدث عنها الروس، ويتوهم صالح مسلم 
أنه سيفرضها أمرًا واقعا، في تكرار لتجربة 
ــي فـــلـــســـطـــني، فـــهـــي انــفــصــال  الـــصـــهـــايـــنـــة فــ
السوري،  الشعب  بهما  يسمح  لن  وتقسيم 
بعربه وكرده الذين ال ُيعقل أن يسمحوا ألي 
كان بسرقة ثورٍة ضحوا بالغالي والنفيس 
في  وأعلنت جموعهم  انتصارها،  أجــل  من 
مـــظـــاهـــرات مـــا بــعــد الــهــدنــة تــمــســكــهــم بــهــا، 
وأن يقبلوا تحويلها إلى أداة تمزق سورية 
وتــقــســمــهــا، تــنــفــيــذًا ملـــشـــروع اســـتـــبـــدادي/ 
ــعـــرب،  ــار الــــكــــرد، قـــبـــل الـ ــ ــابــــع، ثـ عـــنـــصـــري تــ
ولتأسيس  البعثي،  نموذجه  من  للتخلص 
حياٍة وطنيٍة حرٍة، عادلٍة وكريمٍة، تقوم على 
يدبره  مــا  قبولهم  جــدًا  ويستبعد  أنقاضه، 
ــوارث، ال  صــالــح مسلم وأضــرابــه لهم مــن كــ

تبقي وال تذر. 
ــة هـــــي مـــــشـــــروع إقــلــيــمــي  ــيــ ــدرالــ ــيــ هــــنــــاك فــ
ــنــــاك حــقــوق  تــقــســيــمــي يــعــنــي الــــحــــرب. وهــ
ديــمــقــراطــيــة وحـــريـــات تــفــتــح الــبــاب واســعــا 
أمــام تفاهم ســوري، متبادل وأخـــوي، حول 
الــــدولــــة وأدوار  ــل  ــكـ الـــنـــظـــام وشـ مــســتــقــبــل 
ــكــــونــــات الـــجـــمـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة  مــ
الحرب  بــني  الخيار  هــذا  فيهما.  املستقبلي 
والحرية ليس، وال يجوز، أن يكون صعبا، 
فـــي بـــالد ســتــكــون، أول مـــرة فـــي تــاريــخــهــا، 
اته وقومياته وأديانه  ملك شعبها، بانتماء
املتنوعة، الذي تقول ثورته إنه يعرف تماما 

ما يريد، وكيف يحمي وطنه.
)كاتب سوري( 

وأن دواًل تتالعب بأقدار بالدنا ومصائرها، 
التي تعمل  الــقــوة  كأميركا وروســيــا، تدعم 
لتحقيقه، عبر احتالل مساحاٍت واسعٍة من 
سورية، تزعم أنها »أرض كردستانية«، وأن 
للكرد الــحــق فــي بــنــاء كــيــان دولـــوي خاص 
االنــفــراد بتقرير  بهم وحــدهــم عليها، وفــي 
مــصــيــرهــا، بــعــد تــحــريــرهــا مــن مستوطنني 
أو  الجائز،  استولوا عليها، من غير  غرباء 
املمكن واملــطــلــوب، أخــذ رأيــهــم فــي أي شأن 
يــرفــض حق  املستعمر  أن  بما  بــهــا،  يتعلق 
املستعمرين في التصّرف بأرضهم الوطنية 
ــة دولــــة لــهــم عــلــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم من  ــامـ وإقـ
أنها لن تكون دولة انفصالية، كما يتهمها 
 إذا 

ً
ــيـــف تـــكـــون انـــفـــصـــالـــيـــة خـــصـــومـــهـــا، وكـ

كــانــت أرضـــهـــا غــيــر ســـوريـــة أو عــربــيــة، بل 
تحريرها،  الــيــوم  يــتــم  مغتصبة   

ٌ
أرض هــي 

ــــى  ــعـــي، وإلـ ــيـ ــبـ ورّدهـــــــــــا إلــــــى وضـــعـــهـــا الـــطـ
أصــحــابــهــا األصــلــيــني الـــذيـــن طـــال شوقهم 
إلــيــهــا، وانــتــظــارهــم اســتــعــادتــهــا، حــتــى لو 
كان الثمن رفض بقية السوريني، وقطاعات 
 
ً
واســعــة مــن الــكــرد الــذيــن سيعون مستقبال
الــكــردي املستقل في »غرب  الكيان  ضــرورة 
كـــردســـتـــان«، وســيــقــبــلــون مـــا يــســتــخــدم من 
عــنــف إلقــامــتــه، وتــطــهــيــره مــن الـــعـــرب، على 
الــرغــم مــن أنــهــم أغــلــبــيــة ســكــانــه، وأن مدنه 
التاريخية والكبرى لم تكن يوما كردية، بل 
عاشت فيها، وضمن إطاٍر أخوي، جماعات 
إتنية وثقافية ولغوية متنوعة، منها الكرد. 
وهـــنـــاك فــهــم )لـــيـــس مـــشـــروعـــا( فـــيـــدرالـــي ال 
ــالـــضـــرورة تــقــســيــم ســــوريــــة، هــدفــه  يــعــنــي بـ
عالقات  وترتيب  تنظيمها سياسيا،  إعــادة 
مــكــونــاتــهــا الــوطــنــيــة فــي إطـــار جــديــد يبقي 
ــلـــى مــواطــنــيــهــا داخــــل  عــلــيــهــا مــــوحــــدة، وعـ
يــفــرض  أن  دون  ــن  مــ ــة،  ــيـ ــالـ الـــحـ مــنــاطــقــهــم 
عــلــيــهــم خــــيــــارات ســيــاســيــة تـــمـــس بـــوحـــدة 
أرضــهــم ووطنهم،  فــي  أو بحقوقهم  الــدولــة 

يربط تحقيقه بموافقة السوريني، وبتنظيم 
عالقات مكونات الجماعة الوطنية السورية 
ز املــجــتــمــع 

ّ
ــز ــعــ عـــلـــى أســـــس ديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــ

والدولة، وال تعني إقامة كيان دولوي على 
أرض قوميٍة انتزعها العرب، ومن الضروري 
استعادتها إلقامة دولٍة كرديٍة عليها، ال شأن 
معارضتها  حقهم  من  وليس  بها،  لغيرهم 
ــنـــظـــرة، يتعلق  الـ هــــذه  فـــي   . مــقــاومــتــهــا  أو 
األمر بحركٍة كرديٍة يقتصر مشروعها على 
نــيــل حــقــوق وطــنــيــة/ ديــمــقــراطــيــة أساسها 
ذاتية  بـــإدارة  املحّصنة  املتساوية،  املواطنة 
التي  املناطق  أبــنــاء  مــع  بالشراكة  موسعة، 
ستخضع لها. ال يّدعي أصحاب هذا املشروع 
الذي يؤكدون أنه جزء من املشروع الوطني 
الــديــمــقــراطــي الــســوري الــعــام، أن لهم أرضــا 
تنتفي حقوقهم  أغــراب،  وطنية يستعمرها 
عليها  يقيموا  لم  إذا  والشخصية،  القومية 
ــة. هــذا  كــيــانــا دولـــويـــا، يــفــصــلــهــا عـــن ســـوريـ
إنتاج حقوق  يعيد  الــذي  السياسي  املوقف 
الكرد القومية في حاضنة نظام ديمقراطي، 
السوريني  يحّددها وينميها، يضم ويؤطر 
جــمــيــعــهــم، يــعــتــبــر انـــتـــصـــار الــديــمــقــراطــيــة 
هــدفــه، والـــصـــراع ضــد الــنــظــام االســتــبــدادي 
مــعــركــتــه، ويــقــاوم مــا يــقــام حــالــيــا مــن نظام 
ــرع يـــضـــطـــهـــد، بــــال تــمــيــيــز  ــ ــدادي، شــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
والــعــرب واآلشــوريــني  الكرد  وبطرق بعثية، 
والـــســـريـــان والــتــركــمــان الـــذيـــن يــفــقــدون كل 
شيء، ويفرون من مناطقه للنجاة بأنفسهم 

وأسرهم . 
اإلقليمي  األول،  املـــشـــروع  فــيــدرالــيــة  تــعــنــي 
املــركــز والــدولــي املــرتــكــزات، تقسيم سورية 
الذي تحتمه في رؤية القائمني به اختالفاٌت 
أو تعايش  إلـــى جــســرهــا  ، ال سبيل 

ٌ
قــومــيــة

املنخرطني فيها على أرض وطنيٍة واحــدة. 
الثاني  املــشــروع  »فــيــدرالــيــة«  تعني  بينما 
احـــتـــرام وحــــدة املــجــتــمــع وســـيـــادة الـــدولـــة، 

مظاهرات السوريين في حلب ضد النظام تتجدد في 11 مارس 2016 طلبًا للحرية )األناضول(

خورشيد دلي

عــلــى وقــــع الــــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا ســيــرغــي 
ريــفــكــوف، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ــة فـــيـــدرالـــيـــة فــي  ــ ــيـــام دولــ بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة قـ
ــى إعـــالن  ــرد ســــوريــــون إلــ ــارع كــ ــ ســــوريــــة، سـ
إقــلــيــم اتـــحـــادي فـــيـــدرالـــي، بــعــد نــحــو ثــالث 
سنوات من إعالنهم اإلدارة الذاتية في ثالثة 
كانتونات: عفرين، الجزيرة، كوباني – عني 
ــــك فـــي مــؤتــمــر عــقــد فـــي مــديــنــة  الـــعـــرب، وذلـ
40 حزبا ومنظمة،  رمــيــالن، بمشاركة نحو 
ــان  ــمـ ــركـ ــتـ بــيــنــهــا مـــمـــثـــلـــون عــــن الــــعــــرب والـ
فعل،  ردود  اإلعـــالن  أثـــار  وقــد  واملسيحيني. 
اتـــســـمـــت مـــعـــظـــمـــهـــا بــــالــــرفــــض، ســــــــواء مــن 
األطــــراف اإلقليمية  أو  املــعــارضــة والــنــظــام، 
أنها  تــرى  التي  والــدولــيــة، وال سيما تركيا 
ستكون املتضّرر األكبر من إقليٍم كهذا على 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
قبلت مع إيــران بالفيدرالية في العراق أمرًا 

واقعا بعد احتالله عام 2003. 
الفيدرالية  الكبير بشأن  الجدل  لعل مصدر 
بشأنها،  الــرؤيــة  اختالف  هو  منطقتنا،  في 
نــظــامــا ومــفــهــومــا وطــبــيــعــة، فــالــفــيــدرالــيــة 
بالنسبة ملنطقتنا تبدو فكرة غريبة وغربية، 
 أميركيا – 

ً
حيث ينظر كثيرون إليها مدخال

فيما  املنطقة وتفتيتها،  لتقسيم  إسرائيليا 
 بــالــفــيــدرالــيــة 

ً
يـــرى مــؤيــدوهــا أن ثــمــة جــهــال

الكرد  القول إن توقيت إعــالن  وعليه، يمكن 
الفيدرالية مدروٌس لجهة الظروف واملواقف 
إذ  األرض،  عـــلـــى  املــــيــــدانــــيــــة  والـــــتـــــطـــــورات 
ــزاب كــرديــة، وال سيما  ســبــق أن طــرحــت أحــ
املــنــضــويــة فــي االئـــتـــالف الــوطــنــي الــســوري 
املعارض، الفيدرالية من دون اإلعالن عنها، 
فــيــمــا كـــــان وقـــتـــهـــا يـــرفـــض حـــــزب االتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويــتــبــنــى فــكــرة 
الــذاتــيــة، وســـط جـــدٍل بــشــأن طبيعة  اإلدارة 
أنها  يــرى  مــن  بــني  ومضمونها،  الفيدرالية 
يــنــبــغــي أن تــكــون عــلــى أســــاس قـــومـــي، كما 
هو حال الكرد، تعبيرًا عن توقهم إلى إقليم 
ــــرى أن الـــفـــيـــدرالـــيـــة يــنــبــغــي  ــــن يـ قــــومــــي، ومـ
 مــن أشــكــال 

ً
 ال أكــثــر، شــكــال

ً
أن تــكــون إداريـــــة

الـــحـــكـــم املـــحـــلـــي، بـــــدال مــــن املـــــركـــــزي، فــيــمــا 
أغــلــبــيــة الــقــوى الــســوريــة املــعــارضــة ترفض 
تـــرى فيها  ، إذ 

ً
الــفــيــدرالــيــة جملة وتــفــصــيــال

 للتفتيت والتقسيم. وعلى الرغم من 
ً
مدخال

وتــنــمــيــة  حـــكـــم  وأســــلــــوب   
ً
وإدارة مــفــهــومــا 

 للمشكالت القومية واإلدارية في دول 
ً
وحال

مــتــعــددة الــقــومــيــات والـــطـــوائـــف، ويــضــيــف 
هؤالء إن الفيدرالية ال تعني التقسيم، بقدر 
مـــا تــعــنــي الـــوحـــدة عــلــى أســـس جـــديـــدة، بل 
على  للحفاظ  طريقٍة  أفضل  باتت  بنظرهم 
الــوحــدة الــجــغــرافــيــة لــلــدول، بــعــد أن قطعت 
األقاليم شوطا كبيرًا على طريق االنفصال 
عن املركز. وعليه، يتساءل هؤالء عن أسباب 
ال  تقسيما  إليها  والنظر  الفيدرالية  رفــض 
أكثر، من دون النظر إلى فوائدها، خصوصا 
أن تجارب الحكم املركزي في العالم العربي 
ساهمت في إنتاج االستبداد وحكم الحزب 
الواحد والديكتاتورية.                                                                              
أنه  الفيدرالية في سورية  الغريب في طرح 
لم يأت من واشنطن، وإنما من موسكو التي 
هــي حليفة الــنــظــام الــســوري، ولــعــل هــذا ما 
 كثيرة ثانيا. وفي 

ً
يثير الغرابة أواًل، وأسئلة

الحالتني، ثمة قناعة عميقة بأن هناك اتفاقا 
ســريــا بــني الــجــانــبــني، األمــيــركــي والــروســي، 
ــا لــلــحــكــم،  ــرح الـــفـــيـــدرالـــيـــة نـــظـــامـ ــ بــــشــــأن طــ
خــصــوصــا أن تــصــريــح املــــســــؤول الـــروســـي 
األميركية،  التصريحات  مــع  متناغما  جــاء 
والســـيـــمـــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، جــــون كــيــري، 
عـــن احــتــمــال تــقــســيــم ســـوريـــة، ومــبــاحــثــات 
3، والبحث عن صيغٍة  التسوية في جنيف 
ملرحلٍة انتقالية.                                                                                            

هــذا الــرفــض، فــان مسارعة كــرد سورية إلى 
الفيدرالية يمكن إعادته إلى سببني.  إعــالن 
األول: املوقف الروسي املؤيد خطوات الكرد، 
خصوصا بعد فتح ممثليٍة لــإدارة الذاتية 
الـــكـــرديـــة فـــي مــوســكــو، عــلــى شــكــل اعـــتـــراٍف 
موسكو  تطرح  أن  قبل  بالفيدرالية،  مسبٍق 
ــم الـــحـــديـــث عــنــهــا فــي  ــة، ومـــــن ثــ ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الـ
ــة الــســوريــة. والــثــانــي:  مــفــاوضــات حــل األزمــ
اعــتــقــاد الــكــرد أن الــتــطــورات املــيــدانــيــة على 
والسيما  ممكنة،  الفكرة  من  جعلت  األرض 
أن الفكرة تبنتها قوات سورية الديمقراطية 
التي حققت، وتحقق، بدعم غربي وروسي، 
ــيـــم داعـــــــــش فــي  ــنـــظـ ــى تـ ــلــ ــرًا عــ ــيــ ــبــ ــا كــ ــدمــ ــقــ تــ
ــة وحــــلــــب، أي  ــ ــرقـ ــ مـــحـــافـــظـــات الـــحـــســـكـــة والـ
مناطق الوجود الكردي في سورية.                                                            
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــام واملـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــعــــيــــدًا عــــــن رفــــــــض الـ
الفيدرالية، فإن الــردود الفعلية لرفضها قد 
تأتي من تركيا وإيـــران، ما بــدا واضحا في 
ــارة رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي، أحــمــد داود  زيــ
أوغــلــو، املفاجئة إلــى طــهــران، في الــرابــع من 
مـــارس/ آذار الــجــاري، إذ ثــّمــة مــن ربــط بني 
الــزيــارة وحديث روسيا والكرد عن  توقيت 
الفيدرالية في سورية، فالطرح يثير حفيظة 
الـــبـــلـــديـــن، إذ تـــبـــدو هـــنـــاك قــنــاعــة تــركــيــة – 
ز يوما بعد آخر، بأن الواليات 

ّ
إيرانية، تتعز

املــتــحــدة وروســيــا اتفقتا ســـرًا عــلــى تقسيم 
املنطقة، وهو ما يعني، حسب البلدين، إقامة 

إقليم كـــردي فــي شــمــال شــرق ســوريــة، على 
غرار ما جرى إلقليم كردستان العراق. ومع 
أنهما سيكونان  البلدان  يرى  القناعة،  هذه 
املــتــضــّرر األكــبــر مــنــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن في 
)تركيا  الكرد  أكبر كتلة بشرية من  البلدين 
قرابة 20 مليون وإيران نحو 8 ماليني(. وال 
بد لهؤالء، في النهاية، أن يطالبوا بحقوٍق 
مماثلٍة ألبناء جلدتهم في سورية والعراق، 
وربما بدولٍة قوميٍة مستقلة في قادم األيام. 
ــاءت الـــتـــصـــريـــحـــات املــتــطــابــقــة  ــ ــ وعـــلـــيـــه، جـ
ألوغلو والرئيس حسن روحاني بخصوص 
ــدة الــرؤيــة لجهة رفـــض الــفــيــدرالــيــة، بل  وحـ
ــى، انـــتـــقـــادات إيــرانــيــة  ــ ــا، لــلــمــرة األولــ ــدنـ وجـ
ــلـــيـــف الـــــروســـــي فــي  عـــلـــنـــيـــة لـــســـيـــاســـة الـــحـ
سورية، فكان روحاني واضحا في انتقاده 
إن  قــال  للفيدرالية، عندما  الــروســي  الــطــرح 
ــة وســـيـــادة  ــدة ســـوريـ ــ ــدافـــع عـــن وحـ ـــالده تـ بــ
الدولة على كامل أراضيها، وما نقل عنه إن 
أن سيادة  أبلغت روســيــا  اإليــرانــيــة  القيادة 
مــبــدأ يحظى  أراضــيــهــا  املنطقة على  بــلــدان 
بتأكيد طــهــران، في الــعــراق وســوريــة، ولعل 
مثل هذا املوقف يشكل هاجس تركيا األول، 
بعد أن أفرزت التطورات في العراق وسورية 
عن كيانني كرديني على حدودها الجنوبية، 
في وقت تشتد املواجهات مع حزب العمال 

الكردستاني في الداخل.
)كاتب سوري(

توقيت إعالن الكرد 
الفيدرالية مدروٌس لجهة 
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هل تحّل التكنولوجيا مشاكل النوم؟
محمد دنكر

كثيرة هي مسببات حوادث السير اليومية، 
وأحدها فقدان التركيز أثناء القيادة بسبب 
النعس يليه النوم أثناء القيادة. النوم هنا 
ها 

ّ
يعني غفوة ال تتجاوز بضع ثوان، بيد أن

كــافــيــة لــخــلــق حــــادث ســيــر كــبــيــر يــفــقــد فيه 
السائق مع من يصطدم به حياتهم. لكن ما 
هــي األســبــاب التي قــد تجعل أحــدهــم ينام 
أثناء القيادة وما نتائج املوضوع؟ بحسب 
دراســة بريطانية حديثة، النوم هو عملية 
خاللها  اإلنــســان  يمّر  معقدة  فيزيولوجية 
يــومــيــا الســتــعــادة نــشــاط الــجــســد والــذهــن 
لتأمني اليقظة خالل النهار والتركيز. وعلى 
العملية  أن  إال  يوميا،  من حصولها  الرغم 
كونها  كبيرين،  ومتابعة  اهتماما  ب 

ّ
تتطل

ما  اليومية،  اإلنسان  لنشاطات  مهّمة جدًا 
تنعكس  قد  النوم  في  أي مشكلة   

ّ
أن يعني 

كثيًرا  وتــطــاول  اإلنــســان  سلبا على صحة 
من أموره الحياتية. 

وقـــــــد أثــــبــــتــــت أحــــــــدث األبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الطبيعي  غــيــر  الــنــوم  نــظــام   

ّ
أن التجريبية 

الناتج عن نقص عدد ساعات النوم يؤدي 
ــادة الــنــعــاس،  ــ ــا يــســمــى بـــاضـــطـــرابـــات زيــ ملـ
والتي تــؤدي لنقص في التركيز وبــطء في 
ردات الفعل للحوادث والعوارض املفاجئة. 
ولــعــل أبــــرز مــضــاعــفــات اضــطــرابــات الــنــوم 
حــوادث  فــي  ــادة  زيـ البطيئة،  الفعل  وردات 
ــن نــــــوم الـــســـائـــقـــني  ــ ــم عـ ــاجــ ــنــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وشرودهم أثناء القيادة. ومن أسباب زيادة 
الــنــعــس والــتــي تـــؤدي لــنــوم الــســائــق خلف 
عجلة القيادة، عدم الحصول على ساعات 
الحياة  الليل بسبب نمط  أثناء  نوم كافية 
ــراط  ــ املـــرتـــبـــط بــــظــــروف عـــمـــلـــه، بــســبــب اإلفــ
الــتــواصــل االجتماعي  بــإســتــخــدام وســائــل 
ــة، فـــإن حـــوادث  ــدراسـ وغــيــرهــا. وبــحــســب الـ
السير املرتبطة بعدم التركيز أثناء القيادة 
ترتفع سنويا في فترة إعادة ضبط الساعة 
فقدان  بسبب  وذلــك  الصيفي  التوقيت  فــي 

اإلنسان لساعة نوم. 
إذًا، كــمــيــة الـــنـــوم الــيــومــيــة مــهــمــة جــــدًا في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــركــيــز اإلنــــســــان وتــجــنــيــبــه 
ــدان تـــركـــيـــزه خــــالل قــيــامــه بــمــواجــبــاتــه  ــقـ فـ
الـــيـــومـــيـــة. هــــذا ويـــعـــانـــي كـــثـــيـــرون مـــن قلة 
النوم وذلك بسبب دوامــات العمل الطويلة 
وأنظمة العيش السريعة في املدن. وإليجاد 
 ملخاطر قلة النوم، سعت شركات عديدة، 

ّ
حل

جورنال«،  ستريت  »وول  صحيفة  بحسب 
لربط تعابير وجه اإلنسان بمقدار النعس 
 رائحة الفم عن مقدار 

ّ
لديه، تماما كما تدل

نسبة الكحول داخل جسم اإلنسان. وللقيام 
الــشــركــات تكنولوجيا  بــذلــك، وضعت هــذه 
ــتـــي يمكن  مــســتــشــعــرات تــتــبــع الــــوجــــه، والـ
أن تكشف مــدى تركيز السائق ووعــيــه من 
خــالل فحص دقــيــق وكــامــل لعينيه، حركة 
حها 

ّ
ــة انــحــنــاء رقــبــتــه وترن الــبــؤبــؤ، ودرجــ

أثناء القيادة. 
ــل  ــرا داخــ ــيـ ــامـ وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، تـــوضـــع كـ
الــســيــارة لــتــراقــب تــعــابــيــر الـــوجـــه، لــتــقــارن 
التعبيرات.  من  بيانات  بقاعدة  املعلومات 
وُيــحــدد بــعــد تحليل الــبــيــانــات مــا إذا كــان 
الــــســــائــــق الـــــــذي يـــشـــعـــر بــــالــــنــــعــــاس، يــفــقــد 
تدريجيا تركيزه أو مرتبكا. في حال كشفت 
الــتــحــلــيــالت أيـــا مـــن تــلــك الــنــتــائــج الــثــالثــة، 
ــي 

ّ
تــنــّبــه الـــســـيـــارة ســائــقــهــا لـــضـــرورة تــوخ

ف عن القيادة عبر أخذ 
ّ
الحذر وأهمية التوق

القيادة لحني نيله  سيارة أجــرة أو تأجيل 
قسطا من الراحة. 

واليـــــــــة  فـــــــــي   MIT جــــــامــــــعــــــة  وطـــــــــــــــــــــّورت 
مستشعرات  األمــيــركــيــة  مــاســاتــشــوســتــس 
ــة واالنـــــفـــــعـــــاالت  ــفــ ــاطــ ــعــ ــلــــى الــ لـــلـــتـــعـــرف عــ
ــكــــل الـــــوجـــــه والـــــتـــــي تـــهـــدف  مـــــن خـــــــالل شــ
لــبــدء ظهور  األولـــى  اللحظات  عــن  للكشف 
عــالمــات الــنــعــس والــتــعــب. اذًا، الــفــكــرة هي 
الـــتـــعـــّرف عــلــى عـــالمـــات الــنــعــاس لــتــحــذيــر 

منوعات

تقنية

تصّدر وسم »#LAhoreBlast« لوائح األكثر تغريد
تداوال بعد التفجير االنتحاري الذي شهده 

منتزه الهور في باكستان. واستخدم 
المغردون الوسم  لتداول الصور واألخبار 
وأعداد الضحايا، فيما شدد آخرون على 

أهمية التغريد وتسليط الضوء على 
الهجوم االنتحاري الذي ال يعّد أقل خطرًا أو 

دموية من الهجمات التي حصلت في فرنسا 
وبروكسل وتركيا. 

عربيًا، انتشر وسم »#10أسابيع_على_
رمضان« الذي تداول الناشطون من 

خالله أخبار اقتراب موعد الشهر 
الفضيل، وشاركوا صورًا للعادات والتقاليد 

والتحضيرات التي ستسبق رمضان، ونشر 
آخرون صورا وتوقعات عن المسلسالت 

والبرامج الخاصة التي ُتبث خالله وقالت بشاير 
»#10أسابيع_علي_رمضان  ياهلل كم تمر األيام 

بسرعة خالل السنة«.

في لبنان، كُثر استخدام وسم »#السفير_
صوت_من_يدفع_أكثر« بعد تداول أخبار 

عن حل األزمة المالية التي تواجهها 
الصحيفة ما يعني عدم توقفها عن 
الصدور ورقياً، وتساءل عدد كبير من 

المغردين عن كيفية حل األزمة المالية وعن 
مستقبل الصحف في لبنان، وقالت كيندا »أين 

الشفافية؟ والنزاهة، ونقل الحقيقة؟ أو أن 
التبعية أعمت كلمتكم؟«.

الــــــنــــــاس وتـــجـــنـــيـــبـــهـــم الـــــــــحـــــــــوادث. وقــــــال 
مــعــهــد  رئــــيــــس  نــــائــــب   ،Gabi Zijderveld
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا: »عــنــدمــا 
يشعر شخص بالنعاس أثناء قيادته، فقد 
فات األوان لتحذيره. الجزء املثير لالهتمام 
ــيـــالت  ــلـ ــتـــحـ ــا مـــــن بـــرنـــامـــجـــنـــا هـــــو »الـ ــقــ حــ
بــإمــكــان برنامج  كــان  لــو  فــمــاذا  التنبؤية«. 

ــات واالنـــفـــعـــاالت فـــي وجــه  ــاهـ ــجـ رؤيـــــة االتـ
شخص ما قبل تقريبا خمس دقائق من أن 
ألن يساعد ذلك املاليني  ُيصاب بالنعاس؟ 
ويــجــنــبــهــم خـــواطـــر الـــقـــيـــادة أثـــنـــاء تعبهم 

وعدم تركيزهم«؟
 ،Affectiva البرنامج والذي أطلق عليه اسم
يمكنه التعرف على سبعة مشاعر املختلفة 

إن   Zijderveld وقــــال  لــلــوجــه.  تــعــبــيــرًا  و15 
إلى  باالستناد  ُوضــعــت  البرنامج  معايير 
قــاعــدة بــيــانــات مــن 4 مــاليــني وجـــه مــن 75 
ــة الـــبـــرنـــامـــج لــلــســيــارة،  ــافـ ــدًا. وعـــنـــد إضـ ــلـ بـ
يــمــكــن بــســهــولــة تــنــســيــق بــيــانــات الــتــعــرف 
عــلــى الـــوجـــه مـــع الــتــذكــيــر الــلــفــظــي، والـــذي 
ــف الحتساء 

ّ
الــتــوق الــســائــق  عــلــى  سيقترح 

 أو التوجه للمنزل ألخذ قيلولة 
ً
القهوة مثال

إلى  الطاقة.  بقيلولة  يسمى  مــا  أو  سريعة 
جانب التذكير اللفظي، توجد في البرنامج 
تــنــبــيــهــات أخـــــــرى، كــالــتــغــيــيــر فــــي نــوعــيــة 

املوسيقى وصواًل لدرجة الحرارة. 
ــا عــلــى  ــتـــي تــعــمــل أيـــضـ ــــن الـــشـــركـــات الـ ومـ
 ،Eyeris تقنيات مستشعرات الوجه، شركة
والتي تطور برنامجها الخاص بالكشف 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــاح الــــــعــــــني«، بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ عـــــن »انـ
مؤشرات الوجه األخرى. وُيمكن للبرنامج 
أيضا قــراءة انحناء الــرأس، مما قد يشير 
النعس  فــي مرحلة  لــبــدء دخـــول الشخص 
ــاق. لكن مــا مــدى دقــة واستجابة  أو اإلرهــ
أجــهــزة استشعار حركة الــوجــه فــي قــراءة 
بـــيـــانـــات الـــوجـــه وصـــحـــة تــحــلــيــلــهــا؟ فقد 
منذ سنتني  شهدت هواتف »سامسونغ« 
لفتح قفل  الــوجــه  مــيــزة استشعار  إدخـــال 
الجهاز والذي لم يعمل بطريقة مثالية ال 
سيما في األماكن ذات اإلضاءة الخافتة أو 
عند محاولة املستخدم فتح جهازه الذكي 

مساًء. 
 جــودة 

ً
ــطــرح هــنــا، مــثــال

ُ
تــســاؤالت عــديــدة ت

ــادي نـــوم  ــ ــفـ ــ ــج تـ ــ ــرامـ ــ ــعـــرات بـ ــتـــشـ عـــمـــل مـــسـ
قــراءة  كيف سيمكنها  الليل.  في  السائقني 
انعكاس الرقبة وانفتاح البؤبؤ دون وجود 
إضـــاءة كافية فــي الــســيــارة؟ هــل سيضيء 
 فــتــرة ألخـــذ بــيــانــات الــســائــق؟ 

ّ
الــجــهــاز كـــل

وهــــل ســتــؤثــر تــلــك اإلضـــــــاءة عــلــى تــركــيــز 
الــطــريــق؟ وكــيــف ستستطيع  الــســائــق على 
ــزة مــعــرفــة درجـــــة الــتــعــب عند  ــهــ تــلــك األجــ
التبرج  مساحيق  يضعن  الــلــواتــي  الــنــســاء 
إجابات  دون  كثيرة  أسئلة  أعينهن؟  تحت 
حــتــى اآلن كـــون كــل تــلــك الــبــرامــج مــا زالــت 
فــي أولـــى مــراحــل االخــتــبــارات الــفــرديــة، أو 
املجموعات  فقط على  املقتصرة  الجماعية 

التي تعمل على تطويرها.
ومــــن جــمــلــة املـــخـــاوف أيـــضـــا، خــصــوصــيــة 
الــصــور واملــقــاطــع الــتــي تــأخــذهــا الــكــامــيــرا 
إلى  رسلها 

ُ
ت كونها  السيارة  في  املوجودة 

صلب البرنامج لدراسة األنماط للمساعدة 
في تحسني البرنامج بكامله. وحيال ذلك، 
التسجيالت من  من  املتوفرة  البيانات  فإن 
ــرة بــرنــامــج  ــ ــل ذاكــ ــ املــفــتــرض أن تــبــقــى داخـ
رسل فقط لتحسني األنماط من 

ُ
السيارة، وت

دون حفظها أو إمكانية سحبها. 
 وقـــد أظــهــر اســتــفــتــاء أجـــري فــي بريطانيا 
بــاملــئــة مــن السائقني   11 

ّ
أن الــفــائــت،  الــعــام 

اعترفوا فيه بنومهم مرة واحدة على األقل 
ــهــــرت دراســــة  ســنــويــا خــــالل الـــقـــيـــادة. وأظــ
أخرى أجرتها اللجنة الوطنية الضطرابات 
الـــنـــوم فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة أن الــنــعــاس 
خالل القيادة كان أحد املسببات الرئيسية 
لحوالي 36 باملئة من الحوادث املميتة في 
 
ّ
مــخــتــلــف الــــواليــــات. وأظـــهـــر االســتــفــتــاء أن
الــنــعــاس والـــنـــوم وصـــل ألعــلــى نــســب عند 
السائقني الشباب الذين تراوحت أعمارهم 
 هــذه الفئة 

ّ
بني 18 و29 سنة، خصوصا أن

التزامها باألنظمة  العمرية عــادة ما يكون 
ــــر ســــوءًا.  املــــروريــــة ضــعــيــفــا مــمــا يـــزيـــد األمـ
ورغم حمالت التوعية ملخاطر القيادة أثناء 
درايــة  دون  كــثــيــرون  يبقى  واألرق،  النعس 
وهــم منهكون وعلى  يــقــودون  فعليا  ــهــم 

ّ
ان

وشـــك الــنــوم لــثــواٍن عــلــى الــطــرقــات الــعــامــة. 
وحدها األيام كفيلة في إظهار مدى فعالية 
الوجه  انفعاالت  استشعار  وبرامج  أجهزة 
في الحّد من حوادث السير وبالتالي إنقاذ 
الــســائــقــني سنويا  حــيــاة مــئــات اآلالف مـــن 

حول العالم.

مبادرات تكنولوجية 
تربط تعابير وجه اإلنسان 

بمقدار النعاس لديه

األمر ألسباب  يعود  وبينما  السير،  أبرز مسببات حوادث  القيادة من  لثواٍن خالل  النوم  يعتبر 
صحية عدة، تحاول شركات تكنولوجيّة ابتكار مشاريع تحّل هذه المشكلة

 مشكلة النوم أثناء القيادة ليست االهتمام الوحيد 
ّ

لعل
عــام.  بشكل  الــنــوم  مشكلة  بــل  التكنولوجيا،  لــشــركــات 
ويظهر ذلك من خالل اهتمام الشركات املختلفة بإيجاد 
املستخدمني، خصوصا بعد  لدى  النوم  حلول ملشاكل 
الدراسات التي ربطت بني مواقع التواصل االجتماعي 

والهواتف الذكية والحرمان من النوم. 
وفي تحديثها األخير، أطلقت شركة »آبل« ميزة الضوء 
هذه  هندسة  على  الشركة  عملت  فقد  للهاتف.  الليلي 
امليزة لتقوم تلقائيا بالحد من كمية الضوء األزرق الذي 
يتعرض له مستخدمو أجهزة »آيفون« و»آيباد« خالل 
فترة الليل، وذلك عن طريق توليفة تعمل برزمة ألوان 
أبــرزهــا اللون األصــفــر، بعدما أوصــت دراســـات حديثة 
أن التعرض للضوء األزرق خالل الليل ُيمكن أن يخلق 

نوعا من االضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية لدى 
املــســتــخــدم، مــا يــزيــد مــن الــعــوامــل أو الــصــعــوبــات التي 

تواجهه لدى محاولته النوم.
بــالــنــوم.  إلـــى جــانــب تطبيقات عــديــدة تتعلق   إضــافــة 
فمع ضغط العمل اليومي، واالستخدام املفرط لوسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــات األرق صــديــق املــاليــني من 
املــســتــخــدمــني. كــاملــنــبــه الــتــكــنــولــوجــي الــخــاص بشركة 
»فيليبس« الذي يساعد على االستيقاظ بشكل مريح، 
حــيــث ُيـــدخـــل املــنــبــه مــفــهــومــا آخــــر يــعــتــمــد عــلــى ضــوء 
االنجراف، ويبدأ هذا املصباح بإلقاء الضوء ملدة نصف 
ساعة قبل الوقت املحدد لالستيقاظ. ثم، تبدأ املوسيقى 
تدريجيا بالصدور. باإلضافة إلى وسادة ذكية وفراش 

ذكي ومصباح ذكي وغيرها من األجهزة.

تحديثات وتطبيقات
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دخله ذاك الشاب الحالم الذي يعشق املثاليات 
وتجذبه الصور الوردية في الحياة، لتتكسر 
املعهد  عتبة  عــلــى  فشيئا  الــصــور شيئا  تــلــك 
وداخــل جــدرانــه، »املعهد كــان احتكاكي األول 
الــحــقــيــقــي بـــالـــواقـــع، كــنــت خــجــوال جـــدا وتــلــك 
كانت مشكلة إلى أن بدأت شيئا فشيئا أعود 
إلى الواقع وأفهم ما يحدث حولي، األساتذة 
الشيء فكنا  هناك كانوا ديكتاتوريني بعض 
ــاء األســتــاذ  كــطــاب نقع بمطب مــحــاولــة إرضـ
من خال املشاهد التي نقدمها، مما يجعلنا 
نفكر بــمــا يحبه األســـتـــاذ بـــدال مــن تــقــديــم ما 
نحبه نحن، وبذلك نفقد املتعة التي هي برأيي 

شرط أساسي لإلبداع«.

الــوقــت وجــد محمد فــي املعهد  ولكن وبنفس 
ــه فـــي الــكــثــيــر مـــن األحـــيـــان  فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـ
للقراءة والبحث والتجريب، وفرصة لتطوير 

أدواته كممثل.
التمثيل في  مــن قسم  آل رشــي  تــخــرج محمد 

رغد مخلوف

ــدا الــفــنــان  ــ مــنــذ طــفــولــتــه الحـــظ والـ
محمد آل رشــي حبه  للموسيقى، 
فــــكــــان صـــــــوت الـــــنـــــاي وســيــلــتــهــم 
إليــقــافــه عــن الــبــكــاء. اكــتــشــفــوا ذلـــك فــي إحــدى 
األمسيات العائلية حني عزف صديق العائلة 
املوسيقي عبد السام سفر على نايه ليدهش 
الجميع بتوقف محمد عن البكاء واالستماع 
إلى العزف حتى انتهائه، ومع مــرور السنني 
لـــم يــخــف عــلــى والـــــده أن مــحــمــد يــمــتــلــك أذنـــا 
موسيقية تلتقط النغمات واإليقاعات بسرعة.

الموسيقى والتمثيل
أن  والـــده  مــن  فطلب  باملوسيقى،  تابع شغفه 
يــشــتــري لــه غــيــتــارا وبـــدأ يــتــدرب لــوحــده بكل 
إصرار إلتقان العزف على هذه اآللة، قرر ترك 
الثانوي  التعليم  مرحلة  فــي  الــدراســة  مقاعد 
حينها  القرار«أخبرتهم  بهذا  والديه  مفاجئا 
ــتــــي  ــد جـــــــدوى مــــن إكــــمــــال دراســ ــ ــأنــــي ال أجــ بــ
تناسب  أو معاهد  كليات  لعدم وجــود  وذلــك 
في  القمعي  التعليم  نظام  وبسبب  تطلعاتي 
أقنعتهم  لهم خيارا حينها،  أتــرك  لم  سورية، 
بأني ال أحب دراسة أي فرع من فروع الجامعة 

وبأني أود التفرغ للعزف على الغيتار«.
تـــعـــرف حــيــنــهــا عــلــى املــوســيــقــي خـــالـــد خــالــد 
تدربا معا وشكا فرقة صغيرة لتنضم إليهم 
فيما بعد حا عمران كمغنية. لم تكن أجواء 
الفن بعيدة عن حياة محمد آل رشي فقد رافق 
والده الفنان القدير عبد الرحمن آل رشي كثيرا 
إلـــى مــوقــع الــتــصــويــر. شــكــلــت تــجــربــة املعهد 
املسرحي الصدمة األولى في حياة محمد، إذ 

اعتماد على مادة 
أرشيفية من حياة 

واينهاوس الشخصية

ليس صحيحًا أن والده 
تبرأ منه بسبب موقفه 

المؤيد للثورة
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منوعات

 1995 سنة  املسرحية  للفنون  الــعــالــي  املعهد 
بإشراف  لغولدوني  سيدين«  »خــادم  بعرض 
الفنان جمال سليمان، ليكون دخوله الوسط 
الــفــنــي فــيــمــا بــعــد بــمــثــابــة صـــدمـــة ثــانــيــة في 
ــورة  ــ حـــيـــاتـــه »تــــخــــرجــــت وفــــــي مـــخـــيـــلـــتـــي صـ
ــوقــــت أن  ــع الــ ــن الـــفـــن الكـــتـــشـــف مــ مــخــتــلــفــة عــ
أفـــكـــاري كــانــت خــيــاال مــحــضــا ال شــبــه بينها 
كممثلني  عملنا  فمعظم  الفني،  واقعنا  وبــني 
مكانا  بطبيعته  وكــونــه  التلفزيون  فــي  يكون 
أن  للممثل  الفرصة  ما تسنح  فــنــادرا  تجاريا 

يقدم نفسه بشكل مميز«.
ــارك مــحــمــد بــالــعــديــد مـــن املــســلــســات لعل  شــ
أهـــمـــهـــا »حــــمــــام الـــقـــيـــشـــانـــي« إخــــــــراج هــانــي 

الــرومــانــي و»صــــاح الــديــن األيـــوبـــي« إخـــراج 
حاتم علي و»االنتظار« و»أهل الغرام« إخراج 
الليث حجو و»الظاهر بيبرس« إخراج محمد 
عزيزية، إال أنه ومع مرور الوقت اكتشف بأن 
املسرح يشبهه أكثر رغــم عمله بعدة عروض 
مسرحية لم تشبع شغفه لتشابه آليات العمل 
فيها بآليات العمل التلفزيوني إلى أن شارك 
ــهـــاجـــران« تــألــيــف الــبــولــنــدي  بــمــســرحــيــة » املـ
ســوافــومــيــر مــروجــيــك ترجمة وإخــــراج سامر 

عمران ودراماتورجيا أسامة غنم.
يعمل الفنان محمد آل رشي اليوم على ترجمة 
نص »الغرب املتوحش« بالتعاون مع صديقه 
أمل  الفنان رمــزي شقير على  وزميل دراسته 
إنتاجه قريبا وبدء التدريب عليه مع ممثلني 

سوريني.

الثورة السورية
الــثــورة الــســوريــة على عاقته  أثــر موقفه مــن 
لــم يرد  أبــنــاء جيله  الكثير مــن  بــوالــده، فكما 
الفنان عبد الرحمن آل رشي البنه التورط بما 
يجري بدافع الخوف عليه وملعرفته بما يمكن 
لهذا النظام أن يفعله بمن يختلف معه، يقول 
ــدي يــعــتــبــر تــدخــلــي بــمــثــابــة ورطـــة،  ــ »كــــان والـ
اختلفنا كــثــيــرا ولــكــنــي كــنــت أكــيــدا أن كــل ما 
يقوله نابع من خوفه علي، فكل من عرفه كان 
يعرف تماما رأيه الحقيقي بالنظام السوري 
ومــعــارضــتــه الــدائــمــة لـــه، وأكــبــر دلــيــل أنـــه في 
لحظاته األخيرة على فــراش املــوت كــان يردد 
جملة واحدة » بدن يقتلوه ملحمد«، تشاجرنا 
كثيرا فأنا لم أستطع أن أسايره في ما يقول 
وهو لم يعترف بأن ما يقوله كان نابعا فقط 
مـــن خــوفــه عــلــي، والـــــدي كـــان مـــن جــيــل عــاش 
حياته بطريقة مختلفة كان الصمت عنوانها، 
اليوم أفهمه تماما فقد حاول أن يعيش حياته 
بأقل الخسائر ولم يرغب كما أبناء جيله بأن 

يحل الدمار في آخر لحظة«.
انــتــشــرت الــكــثــيــر مـــن اإلشـــاعـــات حــيــنــهــا بــأن 
والده تبرأ منه، إال أن محمد أصر على نفيها 
دومــا، »تلك روايــة عارية عن الصحة أطلقها 
النظام أو ربما شبيحته كــأداة للضغط علي 

وكمحاولة إلذاللي حينها«.
اقتحم األمن السوري منزله في دمشق مرتني، 
لــم يــجــدوه فــي املــــرة األولــــى إال أنـــه ال ينسى 
صوت ابنته جودي الذي وصله مرتجفا عبر 
بالعشرات  بأنهم هناك  تخبره  وهــي  الهاتف 
الكامل يبحثون عنه، ليعتقلوه في  بعتادهم 
املرة الثانية ويسوقوه إلى أحد األفرع األمنية 
ــام كــانــت  ــ ــدة ثـــاثـــة أيـ فـــي دمــشــق،«اعــتــقــلــت ملــ
أتــعــرض خالها ملــا تعرض  لــم  فــتــرة قصيرة 
التجربة  هــذه  أن  إال  السوريون،  املعتقلون  له 
تركت بالغ األثر في نفسي، تجربة بشعة بكل 
أعتقلوني  أنــهــم  فيها  مــا  وأبــشــع  تفاصيلها. 
ــت تــعــابــيــر  ــ ــ ــــي ومـــــا زالـ ــتـ ــ ــام بـــنـــاتـــي وزوجـ ــ ــ أمـ
ذاكرتي  فــي  عالقة  يومها  الخائفة  وجوههم 

حتى اليوم«.
الــتــي تعرض  بعد كــل الضغوط والــتــهــديــدات 
ــــن وشــبــيــحــة الــنــظــام في  لــهــا مــحــمــد مـــن األمـ
دمــشــق قــرراالنــتــقــال مــع عــائــلــتــه إلـــى بــيــروت 
ــزال  ــن الــــزمــــن، وال تـ حــيــث أقـــــام فــيــهــا فـــتـــرة مـ
ــه رغــــم رحــيــلــه  ــرتــ تــلــك الـــفـــتـــرة عــالــقــة فـــي ذاكــ
عنها،  »كنت أتخيل أنه من املمكن لبيروت أن 
تصبح مدينتي بعد دمشق، إال أن أملي فيها 
خاب، ليس بسبب أهلها بل بسبب السياسة 
الــتــي حــصــرت الـــنـــاس هــنــاك بــمــمــرات ضيقة 
وبــشــعــة، انــقــســام الــلــبــنــانــيــني مــؤلــم ومــحــزن، 
نحن لدينا ديكتاتور أما هم فلديهم عشرات 

الديكتاتوريني«.
يــعــيــش مــحــمــد الــيــوم مــع عــائــلــتــه فــي فرنسا 
لوجود  املدينة  تلك  اختار  مرسيليا،  بمدينة 
أصدقاء مقربني له فيها شجعوه على املجيء 
إلــيــهــا بــعــد كــل مــا تــعــرض لــه مــن ضــغــوطــات 

وتهديدات من األمن السوري.

حرفةمقابلة

تطريزسينما

خليل العلي

أســالــيــب كــثــيــرة ومــتــعــددة تــقــوم بــهــا النساء 
بلبنان  الــلــجــوء  مخيمات  فــي  الفلسطينيات 
هدفها الحفاظ على التراث الفلسطيني الذي 
من  »إسرائيل«  ثقافة شعب طردته  عن  يعّبر 
أرضـــه وتــحــاول بشتى الــطــرق ســرقــة الــتــراث 

والثقافة ونسبها إليها.
وقد شّكلت مجموعة من نساء املخيمات في 
لبنان حالة من الدفاع عن التراث الفلسطيني، 
واجــتــمــعــوا بــمــشــروع واحــــد اســمــه »تــطــريــز« 
لنشر املطرزات الفلسطينية بطرق عدة، سواء 
أو  اإللكترونية  املواقع  أو  املعارض  من خــال 

صفحات التواصل اإلجتماعي. 
صبحّية كرّيم من بلدة صفورية في فلسطني 
قــالــت لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: نــحــن مجموعة 
نساء من مخيمات الاجئني الفلسطينيني في 
»تطريز«  اسم  تحت  لبرنامج  انتسبنا  لبنان 

الثاثني عاما  . خــال 
ً
فــعــا الفيلم مهم ورائـــع 

التصنيفات  محو  السينما  تــحــاول  األخــيــرة 
التي تخص العاقة بني الفيلم الروائي )الذي 
يحكي حكاية مكتوبة سلفا بممثلني وأدوار( 
وبني الفيلم الوثائقي )الذي يسجل ما يحدث 
في الواقع ويعتمد على شخوص حقيقيني(، 
غالبا ما كان ذلك عن طريق وضع شخصيات 
من  مساحة  وتـــرك  حقيقية  بيئة  فــي  خيالية 
االرتجال في التفاعل. ثم في فيلم Amy يفعل 
املــخــرج آســيــف كــابــاديــا الــعــكــس، حيث يأخذ 
ذي  لفيلم  ويــحــولــهــا  ُمسجلة  حقيقية  حــيــاة 
كل  أن  الشعور  لدرجة  واضحة،  روائية  نكهة 
ما يحدث وتلك الحياة كلها كانت معدة سلفا 

لهذا الفيلم.
اإلنجاز األكبر الذي منح »كاباديا« ذلك التأثير 
هــو اعــتــمــاده على مــادة أرشيفية عماقة من 
ــنـــهـــاوس« الــشــخــصــيــة منذ  حــيــاة »إيـــمـــي وايـ
كانت  أن  منذ  الغناء  في  وبدايتها  مراهقتها 
في الثامنة عشرة من عمرها، مرورًا برحتلها 
البصري  األرشــيــف  هــذا  النهاية،  كاملة حتى 
ــــات  ــــاالت وأوقـ ــــور فـــي حـ مـــن فــيــديــوهــات وصـ

محمد جابر

الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفــضــل   ،Amy يــحــكــي فــيــلــم
فيلم وثــائــقــي فــي جــوائــز األوســـكـــار األخــيــرة 
ويعرض حاليا في سينما »زاوية« في مصر، 
قــصــة شـــديـــدة الــتــقــلــيــديــة، ولـــيـــس املــقــصــود 
هــنــا قــصــة »إيــمــي وايــنــهــاوس« ذاتــهــا، ولكن 
األدب  يحبها  الــتــي  جــدًا  القديمة  القصة  تلك 
النجاح  لقمة  الصعود  عن  السينما  وتحبها 
ثم السقوط إلى قاع الفشل. حكاية مكررة عن 
املــوهــبــة الــعــمــاقــة واملــطــربــة الــصــغــيــرة الــتــي 
الحب  أيقونة غنائية عاملية، عن  إلــى  تتحول 
الــذي يمكن أن يملكه  وسطوته واألثــر املدمر 
ــ عن  أحيانا، وصــواًل لرسالة –مدرسية ربما 
املــخــدرات وتــحــول )املــوهــبــة( و)الــنــجــاح( إلى 
السابعة  في  تموت  فتاة  عن  مأساوية  نهاية 
والعشرين من عمرها. ذلك هو الخط األساسي 
ــك فــهــذا  ــ ــع ذلـ ــ لــحــكــايــة نــعــرفــهــا جـــمـــيـــعـــا.. ومـ

ــو إلعــــــــادة إحــــيــــاء الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي  ــ وهــ
والــحــفــاظ عــلــيــه، وقــمــنــا بتبسيط األمــــور في 
ال  وكــي  الجميع  بمتناول  تكون  كــي  التطريز 

يكون سعرها مرتفعا.
وتضيف كرّيم، لم تعد النساء الفلسطينيات 
كما قبل يرتدين الزي التراثي الشعبي القديم 
ــادرًا وفــقــط فـــي املــنــاســبــات الــوطــنــيــة أو  ــ إال نـ
ــراح الشعبّية، لــذلــك فــّكــرنــا بــأن نقوم  فــي األفــ
بـــصـــنـــاعـــة حـــقـــائـــب نـــســـائـــيـــة تــحــمــل الــقــطــبــة 
الفلسطينية من خال تطريز القماش وبنفس 
الـــوقـــت تــتــمــاشــى مـــع املـــوضـــة الــعــصــرّيــة، ألن 
هدفنا األساسي هو نشر التراث الفلسطيني 
لألجيال،  توريثه  خــال  مــن  عليه  واملحافظة 
ــســتــخــدم بشكل كبير 

ُ
ت الــنــســائــيــة  والــحــقــائــب 

لدى النساء وخاصة من لديهن أطفال صغار، 
وذلك لدى طالبات الجامعات.

تلفت إلى أنهن يقمن بشراء القماش وتفصيل 
الــحــقــائــب بــأشــكــال وأحـــجـــام عـــــّدة، ثـــم يقمن 
التي  الــخــيــوط  ــوان  ألــ بــالــتــطــريــز مستخدمني 
الــقــمــاش، وذلــك باستخدام  تتماشى مــع لــون 

القطبة الفلسطينية املتوارثة.
يــســتــغــرق إنـــجـــاز الــحــقــيــبــة حـــوالـــي شــهــريــن، 
بـــني 35 و 60 دوالرا  يـــتـــراوح  بــســعــر  ـــبـــاع 

ُ
وت

البسيطة  القطبة  تستخدم  الــحــجــم.  بحسب 
والقديمة تلفت كرّيم إلى أن مشروع »تطريز« 
أطلق متجرًا على شبكة اإلنترنت من أجل بيع 
وخــاصــة  الفلسطينية،  الــتــراثــيــة  املــنــتــوجــات 
ــبـــنـــان، حـــيـــث يـــتـــم تــأمــني  لــلــمــقــيــمــني خــــــارج لـ

طلباتهم أينما كانوا.

أحيانا  العادية  شديدة  ولتفاصيل  مختلفة، 
ــرى، منح  ــ ــيـــان أخــ ــة فـــي أحـ ــيـ وشــــديــــدة الـــدرامـ
املخرج تلك القدرة على تجميعها واالستغناء 
الوثائقية  الــشــيء الكاسيكي فــي األفـــام  عــن 
حول ظهور أشخاص يتحدثون إلى الكاميرا 
مــبــاشــرة، واســتــبــدالــه بــأصــوات الشخصيات 
التي رافقت »إيمي« وتحكي مع مراحل الفيلم 
املختلفة )ماذا حدث(، هذا الشيء املعتمد على 
الفيلم  )رواة( جــعــل  بـــأصـــوات  بــصــريــة  مــــادة 
.. كــأن »إيــمــي وايــنــهــاوس« 

ً
يــبــدو روائــيــا فــعــا

تجسد »إيمي واينهاوس« في فيلم طويل عن 
حياتها!

في املقابل ال يستطيع الفيلم تجاوز »الرواية 
الرسمية« لحياة »إيمي« كفتاة أفسدها الحب 
واملــــخــــدرات، وعــلــى الــرغــم مــن نــقــده الــداخــلــي 
ــد املـــشـــاهـــيـــر لــهــا  ــرائــ ملـــاحـــقـــة الـــصـــحـــافـــة وجــ
وعــاقــة ذلــك بــانــهــيــارهــا.. إال أن الفيلم نفسه 
يعتمد على نفس املــواد البصرية والــروايــات 
دون عمق  عــن حياتها،  هـــؤالء  امتلكها  الــتــي 
أكبر أو محاولة تقديم رواية جديدة مختلفة 
ــــوز الـــفـــيـــلـــم بــــاألوســــكــــار فــي  ــا. فــ ــيـــاتـــهـ عــــن حـ
ــر فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي لـــم يــكــن فقط  ــ أواخـ
لــجــمــاهــيــريــتــه كــفــيــلــم تــســجــيــلــي عـــن »إيــمــي 
واينهاوس«، ولكن األهم كان قدرته على جعل 
ساعتني  وصــنــع  روائـــيـــا،   التسجيلي  الفيلم 
وعــشــر دقــائــق مــشــدوديــن وممتعني جـــدًا من 
بـــاألســـاس، وهــو  ــادة تسجيلية ووثــائــقــيــة  مــ
إنجازه األبرز الذي قد يكون ُملهما الحقا في 

صناعة األفام عن الشخصيات املعروفة.

التراث الفلسطيني... على الحقائب»إيمي«.. الفيلم التسجيلي بنكهة روائية
هي القصة 

التقليدية كما يحبها 
جمهور هوليوود. لكن 

خلف القصة نجاحات 
أدت إلى فوزه بجائزة 

»أوسكار«

لم تعد المناسبات 
الخاصة تقليدية، بل 

أصبحت لها شروط 
ومقتنيات خاصة، نديم 
خلف وريتا حجل يبيعان 

الفرح في بيروت

لعل التطريز 
الفلسطيني هو أحد 

أبرز الوسائل للحفاظ على 
التراث الوطني تحديدًا 
في مخيمات اللجوء، 

في لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

ترتكز  خلف  نديم  اللبناني  وجهة  تكن  لــم 
عـــلـــى الـــشـــق الـــتـــجـــاري الــــخــــاص بــالــهــدايــا 
فــي مجال  فــهــو متخصص  الـــتـــذكـــارات،  أو 
األعمال الفنّية، لكن منذ صغره كان يهوى 
كل ما له عاقة بديكور أو مقتنيات األفراح، 
وحــقــق أخــيــرًا حــلــمــه فــي هـــذا االخــتــصــاص 
ــا  ــنـ ــاتـ ــيـ الـــــــــــذي بـــــــــات مـــــــن »فــــــانــــــتــــــازيــــــا« حـ

االجتماعية أو اليومية.
الجديد«: »لم  »العربي  لـ   يقول نديم خلف 
تــكــن فـــكـــرة افــتــتــاح مــتــجــر لــبــيــع مقتنيات 
الــجــاهــزة واردة، لكن  ــراح والــديــكــورات  األفــ
ــذا الــعــالــم  ــاء دخــلــت هـ مــع تشجيع األصـــدقـ
ــــي أوروبـــــــا  ــن الـــــجـــــوالت فـ ــ بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مـ
في  االبــتــكــارات  آخــر  للوقوف على  وتركيا، 
ــاأللـــوان والــفــن وحتى  ــذا الــعــالــم املــفــعــم بـ هـ
له عاقة  ما  بكل  عملنا،  يتعلق  املوسيقى. 
ــيـــاد،  ــاد املـ ــبـــات وأعــــيــ ــنـــاسـ بـــالـــحـــفـــات واملـ
جهز للمقتنيات 

ُ
الصغيرة والكبيرة،  نحن ن

ــنــــاس واألطـــــفـــــال مــن  ــاد الــ ــعـ ــة بـــإسـ الـــخـــاصـ
»كـــوتـــيـــون« ويــشــمــل املــفــرقــعــات الــخــفــيــفــة، 
ــواق املــلــونــة، وحــتــى الــلــبــاس املــفــتــرض  ــ األبـ

العريس والعروس، فيما ُيعرف  أن يرتديه 
تسمية  اخترنا  لهذا  العزوبية،  وداع  بليلة 
my bachelor كنوع من االختصاص في هذا 

املجال تحديدًا«.
جهز العروس والعريس 

ُ
وعن ذلك يشرح، »ن

ــة لـــســـهـــرة  ــ ــاصـ ــ ــاب خـ ــيــ ــثــ ــا بــ ــمــ ــهــ ــافــ ــل زفــ ــبــ قــ
ــفــــاق مــــع الـــعـــروس  أخـــــيـــــرة،  نـــخـــتـــار بــــاالتــ
اللون  املخصص للثياب واإلكسسوار قبل 
زواجها، هناك »تنانير« مزركشة مصنوعة 
من النايلون أو الــورق إضافة إلى القبعات 
الورقية والباستيكية، واألبــواق الصغيرة  
الخفيفة، ومشط الشعر الوردي أو الزهري، 
ــــرى الــتــي  ــنـــاك بــعــض االخـــتـــيـــارات األخــ وهـ
فالبعض  »الــعــروســني«  إلــى ميزانية  ترجع 
يــحــاول تقديم هــدايــا  تــذكــاريــة للمدعوين 
األخيرة«.  والسهرة  املناسبة  تاريخ  تحمل 
في املقابل هناك قسم خاص بالهدايا التي 
فــي مثل  لــلــعــروســني  األصـــدقـــاء  سيحملها 
هذه املناسبة وأسعارها جيدة للراغبني في 
ذلك وهي بالطبع تسبق هدية حفل الزفاف.

نديم  بحسب  مــســتــوردة  املــقــتــنــيــات  معظم 
خــلــف مـــن أوروبــــــا، والـــســـاعـــات مـــن أملــانــيــا، 
أمــا اإلكــســســوار الــخــاص بحفات األعــراس 

تركيا  أو تصنيعه بني  استيراده  فيتقاطع 
وإسبانيا. 

وتـــقـــول ريـــتـــا حــجــل الـــتـــي طـــــورت الــفــكــرة: 
»ال يــقــتــصــر عــمــلــنــا عــلــى األفـــــراح الــخــاصــة 
بالزفاف، على العكس هناك قسم متخصص 
ــداد الزينة  فــي هــدايــا الـــــوالدات وتــشــمــل إعــ
الخاصة من بالونات وورود، وشخصيات 
تنقل فرحة الوالدة بأشكال وألوان مختلفة 
الــشــأن، كما  ويتم التنسيق مــع األهــل بهذا 
املــولــود  الطفل  اســم  القائمة  أدرجــنــا ضمن 
بطريقة مبتكرة جدًا، ولدينا أيضا تصاميم 
التي تستحقها  التذكارية  بالهدايا  خاصة 
الشوكوال  محات  مــع  بالتنسيق  املناسبة 

أو الحلويات«.
ــاة الــطــبــقــات  ــ ــراعـ ــ ــار وكـــيـــفـــيـــة مـ ــ ــعـ ــ عــــن األسـ
نــديــم خلف:  يــقــول  املــتــوســطــة،  االجتماعية 
االجتماعية  الطبقات  كافة  نــراعــي  بالطبع 
هــنــاك هـــدايـــا  تــبــدأ بــخــمــســة دوالرات وقــد 
تصل إلــى مئتي دوالر أمــيــركــي، وهــذا كما 
من  الــهــديــة  أو  املــنــاســبــة  بثقل  يتعلق  قلنا 
ــــواب ومــقــتــنــيــات قـــد تــكــون  لـــوحـــات إلــــى أكــ
خاصة وتحمل اسم أو رسم الشخص الذي 

يريدها أو ملن يريد أن يهديها.

عن المسرح والتلفزيون و... الثورة

حقائب مطرزة )العربي الجديد(

من دمشق إلى بيروت ثّم مرسيليا حيث يستقر اليوم، يروي لنا الممثل السوري رحلته من 
البيت الفني إلى المنفى االختياري

محمد 
   آل رشي

بائع الفرح

حكواتي

رشا بخيت

ــاذج هـــو عــالــم الـــذكـــور الــشــرقــيــن بــتــفــكــيــرهــم الــنــمــطــي وقــنــاعــاتــهــم  ســ
املتناقضة مع نفسها أحيانا ومع أفعالهم أحيانا أخرى. حتى في الحب 
والزواج يحسبون حساباتهم كثيرا قبل أن يقدموا على أي خطوة »غير 
تقليدية«، حتى تكاد تصبح القاعدة أن الرجل الشرقي يحب فتاة على 
الطريقة األوروبية ويقدم نفسه باعتباره املدافع األول عن الحريات في 

العالقات، وعندما يتزوج يختار شبيهة »أمه«.
 3 حكايات لشباب أحب كل منهم فتاة وعندما قرر الزواج تخلى عنها 

وتزوج من أخرى:

¶ تلمع عيناه حن يبدأ بالحديث عن حبيبته التي هجرها ليتزوج من 
أخرى »الحب مش كفاية«.. بهذا »الكليشيه« اختار »أدهــم« صاحب الـ 
27 عاما أن يبدأ حكايته »كنت بحبها جــدا، وكانت حلم بالنسبة لي، 
لقيتها  اإلرتباط  فترة  وفي  بيا،  ترتبط  وافقت  ملا  نفسي  ومصدقتش 
أيديها مرة، وأحضنها وأبوسها،  سمحت لي بتجاوزات كتير، أمسك 
بيني  تحصل  كاملة  شبه  بعالقة  سمحت  أكــتــر  عليها  ضغطت  وملــا 
وبينها«، يحمر وجهه وترتعش يداه ويكمل بعصبية »ورغم إستمرار 
الــوقــت، طب  طــول  وبأفكر  ومتوتر  متضايق  بأبقى  كنت  دي،  العالقة 
لوكان حد تاني إللي إرتبط بها كانت هتعمل كده برضه، وزي ما عملت 
أدهــم »كنت  يتابع  كــده معايا ممكن تكون عملت كــده مع حد قبلي«، 
مقدرتش  لكن  بحبها،  كنت  إنــي  تحت ضغط عصبي جامد، خاصة 
لــو ده  أنــا راجــل شرقي وفــي مجتمع شــرقــي، حتى  الفكرة،  أستحمل 
ومقدرش  معينة،  وتقاليد  عــادات  على  إتربيت  أنــا  غلط،  بيعتبره  حد 
أدي إسمي وسمعتي لواحدة تساهلت معايا قبل الزواج«، ويكمل »بعد 
مكنتش  آه  قريبتي،  واحـــدة  وإتــجــوزت  معاها،  العالقة  أنهيت  سنتن 

بحبها في األول، لكن أخالقها ومعاملتها خلتني أحبها دلوقتي«.

¶ من »أدهم« إلى »محمود« ذي الـ 33 عاما، متزوج وله من األبناء اثنان، 
يحكي »كنت بحب واحــدة جــدا، وكانت جميلة أوي، وجمالها ده كان 
يعني عشان  مــش وسيم  مقبول  إن شكلي  مخوفني شــويــة، خاصة 
توافق عليا«، مضيفا »على قد حبي لها، كنت متردد إني أرتبط بها، 
خاصة إني كنت بأشوف كل الرجالة بتبص عليها، ومعجبن بها، وملا 
طلبت منها تتحجب رفضت، وملا أمي شافتها خوفتني أكتر، وقالتلي 
مش هتقدر عليها هتتنطط عليك عشان حلوة«، يسكت قليال ثم يكمل 
ذلـــك تركتني أمسك  بيننا عــالقــة رســمــي، ومـــع  فــيــه  بضيق »مــكــنــش 
أيديها وأبوسها، ده كل زود قلقي وخوفي، فقررت إني ما أشوفهاش 
تاني، وغيرت رقم تليفوني وإختفيت شوية، وأهلي دعموني في القرار 
بــنــات عيلتنا  إنــهــا مــش زي  إلــلــي قالتلي  ده جـــدا، خصوصا والــدتــي 
إنها حلوة«،  نفسها وعارفة  بالها من  واخــدة  وهتتعبني جــدا عشان 
يضيف محمود »حاليا أنــا مــتــزوج وعــنــدي ولــديــن هــم كــل حاجة في 

حياتي«.

¶ فارق التعليم كان هو السبب ليغلق »مصطفى« قلبه وينهي حلمه في 
الحب والزواج ممن أحب، يقول مصطفى صاحب الـ 27 عاما »التعليم هو 
السبب«، يعتدل في جلسته ثم يكمل بأسى »كانت جارتي، وكنا بنحب 
بعض من وإحنا عيال، كبرنا ودخلت هي الجامعة، وأنا معرفتش أكمل 
السيارات،  دراســة وإشتغلت وبقى عندي شغلي الخاص في تصليح 
وطبعا كان فيه فرق بينا في التعليم، هي معاها بكالوريوس وأنا ثانوية 
عامة«، يتابع مصطفى »هي مكنش عندها مشكلة إننا نتجوز، وقالت 
مش مهم فــرق الــدراســة وأهلها موافقن، بس أنــا كــان صعب عليا إن 
مراتي تبقى أحسن مني، في أي مشكلة كانت هتحس بالفرق بيننا 
وممكن تعايرني إني مكملتش تعليم، وفي البيت عندي برضه كانوا 
رافضن، وأمــي قالتلي مش عيب إن الست تبقى أقــل من جوزها في 
التعليم أو الفلوس أو العيلة، لكن العيب إن هو يبقى أقل منها في أي 

حاجة، وعندها حق«.

3 حكايات ساذجة
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اكسسوار المناسبات أصبح ضرورة )العربي الجديد( من المقتنيات الخاصة للعروسين )العربي الجديد(
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خــالــد، ســامــي مــحــمــد، صــوفــيــة املـــرّيـــة، عبد 
الــلــه الــســعــدي، عــجــان غــــارم، كميل زكــريــا، 
ــرف، مــحــمــد كــاظــم،  النــتــيــان زي، مــحــمــد شــ

منيرة القديري، استديو غارم/ الرياض.
ــقـــت الــــفــــنــــان عــبــد  ــتـ ــد« الـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ »الــ
ــد الــقــيــمــن عــلــى املــعــرض إلــى  الـــقـــادري، أحـ
جانب أمل خليف وعبد الناصر غارم، حول 
هــذا املــعــرض وحـــول حــالــة االهــتــمــام بالفن 
الخليجي اآلن أكثر من أي وقت مضى، يقول 
القادري: »هناك اهتمام عاملي بالفن العربي 
عمومًا، وقد بدأ منذ أكثر من عشر سنوات 
يعالج قضايا  الــذي  الفن  تقريبًا، وتحديدًا 
»الشرق األوسط«، مع التركيز على القضايا 
ظل  فــي  والدينية  واالجتماعية  السياسية 
األوضــاع الحساسة التي تعيشها املنطقة، 
وسطوة اإلعام الذي بات بحاجة إلى املزيد 
من تابوهات املجتمع العربي واالسامي«. 
ــإن كــل هـــذه الــجــوانــب  بــالــنــســبــة لــلــقــادري فـ
أدت إلــى الــرغــبــة فــي »اكــتــشــاف املنطقة من 
جــانــب فــنــي، وهــو تــوّجــه حــديــث يــركــز على 
ــة مــــن دول غــيــر  ــيــ االهـــتـــمـــام بـــالـــفـــنـــون اآلتــ
أوروبا وأميركا، كاالهتمام بالفن الصيني 
واإليـــرانـــي والــهــنــدي«. هــنــا يلفت الــقــادري 

إلى دور »سوق الفن والتمويل الذي تحظى 
بـــه هــــذه الـــفـــنـــون. والـــحـــاجـــة بـــل وضـــــرورة 
الــقــول إن هــنــاك مــا هــو أكــثــر مــن النفط في 
الثقافة الخليجية، إذ تتجه رؤوس االموال  
بناء  سياسة  وتتبنى  بالفن  االهتمام  إلــى 
الكبرى  املتاحف والغاليريهات، واملعارض 
كآرت دبي إضافة إلى سوق الفن واملزادات 

العاملية«.
ــاركـــون فـــي »ذاكـــــرة  يــســعــى الـــفـــنـــانـــون املـــشـ
التفسيرات  إعــادة صياغة  إلــى  على عجل« 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ملــصــطــلــح الــــزمــــن فــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج. تــذهــب أعــمــالــهــم إلـــى اســتــكــشــاف 
في  استيعابها  للعقل  يقّيض  لــم  تفاصيل 
املــاديــة،  ســبــاقــه املــحــمــوم إلثــبــات كينونته 
موظفن مهارات األرشفة والسفر عبر الوقت 
القصص في تطوير  واالستكشاف وروايــة 
باستخدام  زمنية  استراتيجيات  وتجسيد 
الــفــيــديــو، والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وفــن 
للتعبير.  كوسائط  والــرســم  والنحت  األداء 
من خال هذه األدوات يحاول العمل الفني 
تحالفات  واقــتــراح  املاضي  فات 

ّ
مخل إحياء 

ذاكرته  انحنت  لزمن  وعــابــرة  عة 
ّ
متوق غير 

بــتــابــيــبــهــا أمـــــام جـــبـــروت الــتــكــنــولــوجــيــا، 
 بــانــحــنــائــهــا الــكــثــيــر مـــن الــصــور 

ً
مــســقــطــة

واألحداث عن قصد أو غير قصد.
 مـــا هـــو مــهــم فـــي الــفــن 

ً
لــكــن هـــل هــنــاك فــعــا

يجيب  وستعبر؟  ظــاهــرة  أنــه  أم  الخليجي 
الخليج  فــي  التشكيلية  »الــحــركــة  الــقــادري: 
عمرها تقريبًا نصف قرن، بدأت في الكويت 
نخبة  وتــأّســســت  السعودية  ثــم  والبحرين 
ــّدمـــوا مــســاهــمــات بـــارزة  ــرواد مــمــن قـ ــ مـــن الــ
وعلى  الــيــوم،  الــعــربــي  الفني  الصعيد  على 
صعيد الفن املعاصر«. ويكمل »ال يمكن أن 
أنــا متفائل بأن  تكون ظاهرة وستعبر، بل 
الثقافي  النسيج  مــن  جـــزءًا  سيصبح  الــفــن 
خصوصا مع الدعم الكبير من املؤسسات، 
ــك يــحــتــاج إلــــى مــســاحــة  ولـــكـــن بــاملــقــابــل ذلــ
كبيرة من التحرر والوعي البصري الذي ال 
يمكن أن ينمو إال في ظل التعليم والتدريب 

املتواصل«. 
وفي الحقيقة، فإن النمو االقتصادي لم يكن 
با تأثير على الجوانب األخرى من الحياة 
في بلدان الخليج، فقد أّدى خال السنوات 
ــّوالت هــائــلــة في  الــســتــن املــاضــيــة إلــــى تـــحـ
واالجتماعية  واملــاديــة  االقتصادية  البيئة 
والــســيــاســيــة ملــنــطــقــة الــخــلــيــج. وقـــد خلقت 
ــات  ــــــردة هــــــذه خـــافـ

ّ
ــة الـــتـــغـــيـــيـــر املــــــط ــرعــ ســ

لندن ـ العربي الجديد

واألماكن  يمكن لألشخاص  »كيف 
ــروا إلــــــى الـــــدرجـــــة الـــتـــي  ــيـ ــغـ ــتـ أن يـ
كانوا  بما  صلتهم  معها  يــفــقــدون 
يتكّيف  أن  اإلنـــســـان  يستطيع  وهـــل  عــلــيــه، 
ــيـــاء الــجــديــدة واألمـــاكـــن الــجــديــدة  مـــع األشـ
دون أن يفقد جــزءًا من ذاتــه؟« بهذه املقولة 
للروائي  امللح«  »مــدن  املستلة من خماسية 
عبد الرحمن منيف يقّدم املنظمون معرض 
 In( ذاكرة على عجل« أو باسمه اإلنجليزي«
Search of Lost Time(، الذي اختتم مؤخرًا 

في »غاليري بروناي« في لندن.
ــدة  ــغـــــوص املـــــعـــــرض فـــــي الــــعــــاقــــة املـــعـــقـ ــ يـ
بــــن الــــصــــورة والــــوقــــت وتـــبـــدالتـــهـــا فــائــقــة 
السرعة في الخليج، مقّدمًا تساؤالت حول 
الــحــدود  الــزمــنــي وطــبــيــعــة  واقـــع التسلسل 
اإلقليمية ومفاهيم الهوية الكامنة في هذه 

املنطقة.
اختار القائمون على »ذاكرة على عجل« 12 
التي  مــن  البصرية  الفنون  فــي مجال  اسمًا 
بــــرزت فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، حيث 
نــجــد: جعفر إصــــاح، حــســن شــريــف، رجــاء 

نوال العلي

ــانـــي زكــــــي بــيــضــون  ــنـ ــبـ ــلـ ــر الـ ــاعــ ــشــ ـــــع الــ
ّ
يـــــوق

)1981(، اليوم، مجموعته القصصية »شال 
ـــق فــــي نـــفـــســـه« الـــتـــي صــــــدرت مـــؤخـــرًا 

ّ
يـــتـــدف

عـــن »مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل« فـــي قـــاعـــة »قــصــر 
األونيسكو« في بيروت. 

غرائبية«،  »قصص  بعبارة  املمهور  الكتاب 
يــضــعــك مــنــذ الــلــحــظــة األولـــــى فـــي أجـــــواء ما 
ينتظرك في ثمانية قصص تحمل العناوين 
ــة: »االمــــتــــداد« و»أعـــضـــاء غــيــر مــرئــيــة«  ــيـ اآلتـ
الجديد«  و»فمي  نقطة«  و»داخــل  و»اليقظة« 
و»بــــارانــــويــــا« و»املــــــاك الـــســـاقـــط« و»الــســيــد 

كاف«.  
العالم الذي في القصص غرائبي ألنه يحدث 
داخل الذات، التي تكاد تكون نفسها في جميع 
القصص؛ الذات التي تعيش في الظام تمامًا 
ــق األمــــر بــمــحــاوالت إدراك الــنــواة 

ّ
حــن يــتــعــل

التي انشطرت واندمجت مــرات ومــرات حتى 
وصــلــت بــصــاحــبــهــا إلـــى ذاتــــه اآلن، وعــاقــتــة 
املرتبكة مع العالم، والــذي تكاد ال تــراه. إنها 
ذات غرقت في ذاتها وأذابت الحواس في هذا 
بناء عاقة  ر 

ّ
املتعذ الغرق، بحيث أصبح من 

مع املكان، كما يمكن لحاملها أن يعيش بن 
الــنــاس دون أن يــراهــم. الــعــنــوان أيــضــًا يقول 
هــــذا؛ إنـــه شـــال يــتــدفــق فـــي نــفــســه، ال يـــروي 
غيرها وال يغرق سواها وال يمكنه أن يكون 
املوضع  نفس  فــي  يسقط  إنــه  للنظر.  متاحًا 
الذي انبثق منه، صحيح إنه ماء يجري، لكن 

يمكن النزول فيه نفسه مرات ومرات. 

ذاكرة الخليج 
على عجل

اختار القائمون على معرض »ذاكرة على عجل« 12 اسمًا في مجال الفنون البصرية من 
بين األسماء التي برزت في الخليج العربي. يغوص المعرض في العالقة المعقدة بين 

الصورة والوقت وتبدالتها فائقة السرعة في الخليج، متسائًال حول واقع التسلسل 
الزمني وطبيعة الحدود اإلقليمية ومفاهيم الهوية والذاكرة

»شالل يتدفق في 
نفسه« مجموعة الكاتب 

اللبناني التي يوقعها 
اليوم، قصص تستكشف 
اضطرابات نفسية تقود 

الشخصية إلى لحظة 
الفصام كطريقة 

لالنفصال عن العالم

زكي بيضون ماء يسقط من حيث يتدفق

لغز الفنون البصرية في جزيرة العرب

فنانون يعيدون 
صياغة التفسيرات 

التقليدية للزمن 

تعليم الفنون أهم 
من بناء متاحف واقتناء 

أعمال عالمية

الخليجي.  البصري  الفن  مشهد  في  آخر  لغزًا  غارم  الناصر  عبد  يبدو 
»الضابط المتقاعد« والفنان السعودي الشاب صاحب األعمال األعلى 
الخليج، وّسع  سعرًا في منطقة 
المشهد بتأسيس »استوديو غارم« 
مع شقيقه األصغر عجالن، الفنان 
اإلشكالي أيضًا بأعماله التي تجاري 
في  )الصورة(  الناصر  عبد  أعمال 
الثقيلة  الرقابة  أما  استفزازيتها. 
الفنون  أغلب  على  المماَرسة 
الفن  على  هيمنة  أقــل  فتبدو 
الذي يستفيد من اغتراب  البصري 

مشهده.

استوديو غارم

2425
ثقافة

فّواز حداد

أمــيــركــا ليست بــلــد املــهــاجــريــن الــبــاحــثــن عــن الـــثـــروة فــقــط، بــل أيــضــا بلد 
الالجئن إليها هربا من النزاعات الدينية، والباحثن عن األمان من عسف 
السلطات في العالم القديم. آوت أميركا املالين من مختلف املذاهب واألديان 
املضطهدين، والناجن من املجازر، والهاربن من الحروب وضيق العيش. 
األولــى،  العاملية  الحرب  في  أميركا  إلــى  األكبر  الهجرة  الشام  بــالد  شهدت 
وكانت سنوات مجاعة وقحط وتجنيد إجباري، دعيت بأيام »السفر برلك«. 
آباء أميركا املؤسسون أعلوا من قيمة الحرية، حرية الرأي واملعتقد. اعتقدوا 
أنهم يبنون مجتمعا خّيرًا ومثاليا، باملقارنة مع أوروبا بالد الثورات والدماء 

واالضطهاد الديني. 
ولـــم يــكــن عبثا وصـــف تــومــاس جــفــرســون أمــيــركــا بــأنــهــا »أمـــة بــريــئــة في 
البالد األصلين من  للقضاء على سكان  عالم شرير«. وكــان فيه تجاهل 
»الهنود الحمر«، والتمييز العنصري ضد السود طوال قرون من االستعباد 
والــســخــرة. عموما األمـــم ليست بريئة إال ألنــهــا تـــزرع فــي ادعــاءاتــهــا يقن 

براءتها.
والجنوب.  الشمال  بــن  الــضــروس  األهلية  والــحــرب  البريطانين  طــرد  بعد 
إعــادة صياغة ذاتها  إلى  التفتت  الوحشية،  الجرائم  كبت خاللها جميع 

ُ
ارت

التنازل  يجوز  ال  كأمر  الحرّيات  وتكريس  ديمقراطيتها،  بناء  واستكمال 
عنه. أكدت عليه في نهاية الحرب العاملية األولى.  

بعد نحو قرن على تعهداتها، ما الذي قّدمته أميركا للعالم؟ املتفق عليه أنها 
الثانية -كخطوة  العاملية  الحرب  بعد  كانت  وإن  الحروب،  في  العالم  أغرقت 
أوروبــا  في  املنتظرة  الحرب  تبريد  على  الــصــراعــات- عملت  إلنهاء  مبدئية 
املجزأة إلى كتلتن شرقية وغربية، فكانت الحرب الباردة، وهو قرار عقالني، 
لت في الكثير من 

ّ
لم يشمل العالم كله، كان للعالم املتقّدم فقط. بينما تدخ

البلدان بذريعة منع املد الشيوعي فقتلت مئات اآلالف من الوطنين. 
هل هي أمة ذات رسالة، حسب دعاوى سياسييها، أم أنها أمة تختلق رسالة 
اإلعــجــاب  الــشــديــد  توكفيل  دي  ألكسي  الفرنسي  السياسي  املفكر  لــهــا؟ 
اعتقاد  »ثمة  بطهرانيتهم:  بل وشكك  يبّرئهم،  لم  األميركية،  بالديمقراطية 
العالم« إثر سقوط  أداة إلنقاذ  الله اختارهم  أن  طائش لدى األميركين هو 
للدول  أمام أميركا لوضع حد  الفرصة سانحة  السوفييتي؛ كانت  االتحاد 

الشمولية. لكنها واصلت محاوالتها املخفقة في ادعائها تصدير الحرية.
اليوم ثمة ضالل يعّم العالم، حول مفهوم عظمة الدول وربطه باإلمبراطورية. 
إن ما صنع عظمة أميركا ليس قوة آلتها العسكرية، بل في ما قدمته هذه 

األمة في مجاالت العلم والفن واألدب. 
أما في السياسة فما طمحت إلى فعله أخفقت في تحقيقه، لم تفتقد إلى 

النوايا الطيبة، لكن الوسائل كانت جشعة.  
فــي الــســنــوات املضطربة األخــيــرة، »الــشــرق األوســـط« محل نـــزاع بــن قوى 
في  لها  كانت  امبراطوريات  استعادة  إلــى  تنحو  ودولــيــة صــاعــدة،  إقليمية 
التاريخ القريب أو البعيد، على حساب بلد يتمّزق، وشعب ُيقتل، وإذا كان 
البلدان يشقون طريقهم إلى اإلمبراطورية وسط الضحايا،  سياسيو هذه 

فطموحاتهم ستحرز لهم مكانا في دليل املجرمن.  

الطريق إلى اإلمبراطورية

مشهد

فعاليات

ــائـــدة  ــداوة الـــسـ ــ ــبــ ــ ــ ــافـــة ال ــقـ ــرات بــــن ثـ ــ ــوتــ ــ وتــ
وتعاظم عوملة العواصم من جهة، والتقاليد 
والتكنولوجيا التي باتت ملمحًا رئيسًا من 

مامح دول الخليج على املقلب اآلخر.
السكاني  النمو  أيضًا  املنطقة شهدت  هــذه 
األسرع في العالم، بغالبية عمرية ال تتعّدى 
أســواق  وشّكلت  والعشرين،  الخامسة   

ّ
ســن

التنموية  الــطــفــرة  الــخــلــيــج ذات  فــي  الــعــمــل 
املهاجرين  لتوظيف  خصبًا  مرتعًا  ردة 

ّ
املط

لـــدوافـــع اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة مـــن عــمــالــة 
البلدان الجنوبية والدول املجاورة لها. 

لقي، بما 
ُ
كان ال بد لهذه القفزة الزمنية أن ت

حملته من تطورات وتحّوالت ديموغرافية 
الفنية  املــمــارســات  عــلــى  قــيــاســيــة، بظالها 
 
ً
ألجــــيــــال مــتــاحــقــة مــــن الـــفـــنـــانـــن، ُمـــحـــدثـــة

مــع قضايا  فــي طـــرق تعاطيهم  تــأثــيــراتــهــا 
االستعمار،  مقاومة  منها  بحتة  حضارية 
والرؤية املثالية حول قومية عربية سرعان 
ما فشل تحقيقها، والتبّدالت والتحّوالت ما 
الــبــتــرول أو مــا بعده وصــواًل  قبل اكتشاف 

التي كانت معرضة للقسوة  تلك الشخصية 
باستمرار؛ قسوة فعلية ومادية وقسوة الذات 
املفكرة بعمق، في إحــدى املشاهد تضع األم 
ليعرف معنى  أيــامــًا  املعتم  القبو  فــي  طفلها 
املـــوت، وفــي مشهد آخــر طفل يخشى كتمان 
أي فكرة كــي ال يــحــاول اآلخـــرون مراقبته أو 
اكتشافه أو تضليله، لذلك يخبر الجميع بكل 

ما يخطر له. 
تـــدور كــل الــروايــات على لــســان األنـــا، املتكلم 
فقط هو املتحدث، وال يختلف األمر كثيرًا في 
القصة األخــيــرة »السيد ك«؛ إذ تــدور القصة 
على لسان شخص يزور السيد كاف املصاب 
بفصام الشخصية، لنكتشف في نهاية األمر 
أن الزائر هو نفسه السيد كاف. الحيلة ليست 
فمثل هذه  جــديــدة وليست مفاجئة ســرديــًا، 
الــحــبــكــات طــرقــت كــثــيــرًا فـــي الــســيــنــمــا، ومــن 
بــيــنــهــا فــيــلــم »شـــاتـــارد أيـــانـــد« عــلــى سبيل 

املثال ال الحصر. 
لــكــن أهــمــيــة »الــســيــد ك« فــي هـــذه املجموعة 
القصصية هو في مكانها كآخر قصة فيها، 
ــذات الـــتـــي تــنــوعــت  ــ ــر أن الــ ــ حــتــى لــيــبــدو األمـ
أوهـــامـــهـــا وحــــاولــــت فـــهـــم كــمــيــة الــفــوبــيــات 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا فــــي حــيــاتــهــا،  الـــكـــثـــيـــرة الـ
أوصلتها ألن تكون »السيد ك« إلى لحظة من 
الذي  النفسي  والخلل  الكثيرة  االنفصامات 
للشخصية  م 

ّ
محت كمصير  الــكــاتــب  يتوقعه 

املرتفعات  والخوف من  بالبارانويا  املصابة 
والرعب، من كتمان األسرار وتوّهم أن العالم 
ــه مــحــشــور جــنــســيــًا ونفسيًا  غــيــر مــرئــي وأنــ

وعقليًا مع فيل في غرفة واحدة، هي ذاته.

ــالـــي املــتــضــخــم  الـــــى املـــجـــتـــمـــع بــشــكــلــه الـــحـ
ط  من 

ّ
واملــعــاصــر. املــعــرض هــو فــرصــة يسل

الشاب  الفني  الــنــتــاج  على  الــضــوء  خالها 
 يحضر 

ً
فـــي املــنــطــقــة، مـــن الــســعــوديــة مــثــا

معرض متبّدل ينظمه »استوديو غارم« من 
سن  تحت  ناشئن  فنانن  مقدمًا  الــريــاض 
الخامسة والعشرين تطرح أعمالهم أسئلة 

عن الفن والتحّوالت والنقد االجتماعي.
لــكــن هـــل يــكــون االهــتــمــام بــأشــكــال الــفــنــون 
الــبــصــريــة املــعــاصــرة فــي الــخــلــيــج تــحــديــدًا، 
الــقــادري  مشهد مغترب عــن واقــعــه؟ سألنا 
الـــذي رأى أنـــه »عــلــى املــســتــوي الــعــام نعود 
في  الجوهرية  اإلشكالية  إلــى  الــســوال  بهذ 
العربي ككل، فنحن شعوب ثقافتها  عاملنا 
ــا الــثــقــافــة  ــمـ الـــبـــصـــريـــة حـــديـــثـــة نــســبــيــًا، ربـ
الــســمــعــيــة أكـــثـــر تـــطـــورًا وبــالــطــبــع الــذائــقــة 
أن ما تشهده  األول، كما  املقام  لها  األدبــيــة 
املــنــطــقــة مــــن مــــد أصــــولــــي يــجــعــل الــثــقــافــة 
البصرية والفنون عمومًا مغتربة عن الواقع 
ويحصرها أكثر فأكثر بجماعات نخبوية«.

ــعـــرض بـــن صيغ  تـــتـــأرجـــح األعــــمــــال فـــي املـ
زمـــنـــيـــة لـــلـــمـــاضـــي والــــحــــاضــــر واملــســتــقــبــل 
ــنـــة.  ــذه األزمـ ــف فــيــمــا بـــن هــ

ّ
ــرى تــتــكــش ــ وأخــ

كــذلــك يــطــرح املـــعـــرض ويـــؤّســـس لــوجــهــات 
نظر حول منطقة مجزأة طبقيًا وتحاول في 
طريق  عــن  بالسليقة،  التمّسك  ذاتـــه  الــوقــت 
إعـــــادة االنــــخــــراط مـــع تــاريــخــهــا وطــاقــاتــهــا 

الحالية وتطلعاتها نحو املستقبل.
رغــم ذلـــك، يلفت الــقــادري إلــى أن الــواقــع قد 
يــبــدو مــحــزنــًا، ويــوضــح »حـــن تـــرى ضعف 
اإلقبال على املتاحف أو صاالت العرض في 
قام، 

ُ
ت التي  املــعــارض  الخليج حتى في أهــم 

ولكني أؤمن وخال تجربتي التي استمرت 
عشر سنوات في العمل الفني في الكويت أن 
العديد من دول الخليج مهيأة لتقّبل الفنون 
املعاصرة ومواكبة سوق الفن العاملي ولكن 
بالكثير مــن الجهد واإلصــــرار. أعــود وأركــز 
على أهمية التعليم وأن بناء معاهد وكليات 
ــتـــاحـــف واقـــتـــنـــاء  ــن بـــنـــاء املـ ــنـــون أهـــــم مــ ــفـ الـ

األعمال العاملية بماين الدوالرات«.

إطاللة
تصويب

مانغ كي

النوم في العراء: جالسان وجها 
لوجه

صامتان وجها لوجه
 ونار

ٌ
حولنا أكواخ

 تفوح منها 
ٌ

أقـــداُم رجـــال حولنا 
 الطن. 

ُ
رائحة

الخمر: قبٌر صغيٌر منعزل.
ْت لـــَك مــســبــقــا أملــا 

َ
ــأ ــ ــيَّ ــ الــحــيــاة: َه

وفرحا. 
ــور مــنــظــم،  ــواء الــــشــــوارع: نــ ـــ أضـ

عتمة منظمة.
املـــشـــاعـــر: اســتــيــقــظــُت مـــذعـــورًا 

بغتة
ــي غــــــــراِم الـــــوحـــــدِة مـــرة  ألقــــــَع فــ

أخرى. 
الـــشـــبـــاب: هــنــا، فـــي هــــذا املــكــاِن 
ــاء،  ــمــ ــنــ ــ ــاِة وال ــيــ ــــحــ ــال الــــنــــابــــِض بــ

ُهِجرُت. 
 إلــــّي، ولــم 

ُ
ــام: جــــاءت الــحــيــاة ــ األيـ

اك.
َّ
تتركني ُمذ

الشاعر: يحمل قلبه بنفسه. 
لــو نحمل كالنا  أتــمــنــى  الــفــجــر: 
 
َ
العتمة لنزيح  نفسها  املــشــاعــَر 

عن الشوارع. 
بحيرة باي يانغ ديان: ال تنسي، 
حن تغمرِك السعادة، أن تدعي 

املراكَب تتقارع بالكؤوس. 
ــأعــــود أنـــا  املــــركــــب: حــيــنــهــا، ســ

والرياح العاصفة. 
أنــَك بعيٌد  الحب: على الرغم من 

للغاية 
لكني سأتذكر؛ كل ما منحتني، 

هو لي. 
االختيار: من األفضل أن أعيش 

بهناء
في أرض مقفرة

ـــدوم  ــقــ ــ حــــيــــنــــهــــا، ســـــــأرحـــــــب بـ
املحاصيل كلها

إلى حقلي. 

)ترجمة عن الصينية: يارا 
املصري(

تنطلق في الرابع من نيسان/ أبريل المقبل مسرحية نوم الغزالن للمخرجة اللبنانية لينا الوصول إلى السيد كاف
العاشر منه. المسرحية  بيروت وتستمر حتى  )الصورة(على مسرح »بابل« في  أبيض 
من  مجموعة  وتقتبس  البحر،  عبروا  سوريين  لمهاجرين  واقعية  قصصا  تتناول 
كتابات فرج بيرقدار عن السجن في سورية إلى جانب كتابات ياسين الحاج صالح عن 

غياب زوجته سميرة. 

لماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرج اهلل الحلو في ستيريو 71؟ 
ستعود  لكنها  بمنعها،  جهات  وطالبت  لبنان  في  ضجة  أثارت  لمسرحية  عنوان 
للعرض على مسرح »المدينة« في بيروت يوميًا حتى الثالث من نيسان/ أبريل المقبل. 

العمل استعادة لنص الكاتب الراحل عصام محفوظ وإخراج لينا خوري.

للكتاب«  الدولي  للدورة 32 من »معرض تونس  الموازية  الثقافية  الفعاليات  ضمن 
الذي يتواصل حتى األحد المقبل، تقام غدًا ندوة بعنوان مفكرو اإلسالم الجدد، 
تديرها الباحثة التونسية في الحضارة اإلسالمية ألفة يوسف، ويشارك فيها كل من 
المفكر اللبناني ناصيف نصار )الصورة( التونسي عبد المجيد الشرفي و إضافة إلى 

فوزي البدوي ووحيد السعفي وناجية بوعجيلة الوريمي.

و31   28 يوما  ص  يُخَصّ المنامة،  في  الثقافة«  ربيع  »مهرجان  فعاليات  ضمن 
أعماًال  وفاديا،  وأمل  رونــزا  األخــوات  طنب؛  تريو  يقّدم  األّول،  في  للموسيقى. 
فولكلورية شرقية. في الثاني، فمع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييال )الصورة(، 

اللذين يعزفان الغيتار، ويؤّديان أغاني الروك ممزوجًة باإليقاعات المكسيكية.
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جنوبا يعاني مواطنون جزائريون، يوصفون بالحراطين، وهم أحرار من ذوي البشرة السوداء، من التهميش والعزلة 
االجتماعية، كما توثّق »العربي الجديد«، في تحقيق عن أصولهم وأنماط عيشهم في والية أدرار

موروث استعماري للتمييز العنصري في جنوب الجزائر

»حراطين« أدرار
الجزائر ـ يانيس عبد اهلل

ــزائــــري، عــبــد  ــجــ لــــم يـــكـــن الــــشــــاب الــ
ــاداة  ــنـ الــــقــــادر مــــبــــارك، يــعــلــم أن مـ
زمــالئــه لــه فــي املــدرســة االبتدائية 
ــل من 

ّ
»الـــحـــرطـــانـــي« شــتــيــمــة تــقــل ـــ ووصـــفـــه بـ

قيمته بــني أقــرانــه فــي بــلــده الــتــي تبعد 2000 
كيلومتر عن العاصمة الجزائر.

مــن يوصفون  التمييز ضــد  زالـــت مظاهر  »ال 
بــالــحــراطــني مــن ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء قوية 
ــة أدرار الــتــي يــبــلــغ عــدد  ومــتــرســخــة فـــي واليــ
ســكــانــهــا قـــرابـــة 400 ألـــف نــســمــة، وفــقــا آلخــر 
العام  في  الجزائر  في  أجــري  إحصاء سكاني 
2008«، كما يقول عبد القادر، املحسوب على 
ــــالم فـــي إحـــدى  ــــذي يــــدرس اإلعـ الــحــراطــني والـ
جامعات الغرب الجزائري، ما دفعه إلى إنجاز 

مشروع تخرجه حول هذا املوضوع.
يؤكد عبد القادر الذي يسكن في بلدية بودة 
التابعة لوالية أدرار في الجنوب الجزائري، أن 
التمييز ضد ذوي البشرة السوداء يعتبر خطا 
أحمر ال يتم تناوله إعالميا بالشكل املناسب، 
بحجة الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة الــتــرابــيــة، على 
الــرغــم مــن اســتــمــرار مــعــانــاة الــحــراطــني الذين 
فـــي أدرار،  الـــســـكـــان  بـــاملـــائـــة مـــن  يــمــثــلــون 65 
وفــقــا إلحــصــاء هـــواري قـــدور، األمـــني الوطني 
لــلــمــلــفــات املــتــخــصــصــة لــلــرابــطــة الــجــزائــريــة 

للدفاع عن حقوق اإلنسان.

انقسام مجتمع أدرار إلى 4 طبقات
عبر جولة قام بها معد التحقيق في أدرار، 
ق انقسام املجتمع إلى 4 طبقات، أهمها 

ّ
وث

إلى  وينسبون  طبقة  أعلى  وهــم  »الشرفة«، 
عــلــي بـــن طـــالـــب، وتـــكـــون املــــنــــاداة لــلــرجــال 
بلفظ موالي متبوعا بالتسمية، أما النساء 
»اللـــــة« مـــتـــبـــوعـــة بــالــتــســمــيــة،  فـــيـــنـــاديـــن بــــــ
ويــمــتــلــك الــشــرفــة املــــــوارد االقــتــصــاديــة في 
ــم من  ــة، وتــلــيــهــم فــئــة املـــرابـــطـــني وهــ الــــواليــ
ــان أجــــدادهــــم  ــ كــ الـــبـــيـــضـــاء،  الـــبـــشـــرة  ذوي 
يــشــكــلــون قــــــادة الـــجـــنـــد واملـــشـــرفـــني عــلــيــه، 
الــزوايــا والــجــوامــع. والطبقة  فــي  ويعملون 
الــثــالــثــة هــم األحــــرار وهـــم مــن الــبــيــض ممن 
من  وبعضهم  قبل  مــن  املنطقة  اســتــوطــنــوا 
الــوافــديــن الــجــدد، بمن فيهم الــذيــن جــاؤوا 
كانوا  وبعضهم  الفرنسي،  االستعمار  مــع 
مــســانــديــن لــــه، ويــشــتــغــلــون فـــي الـــتـــجـــارة، 
والفئة الــرابــعــة هــم الــحــراطــني وهــم »أحـــرار 
الـــســـود الـــذيـــن لـــم يــســتــعــبــدوا«، كــمــا يــقــول 
الدكتور لحسن زغيدي، الباحث في التاريخ 
ــاذ بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر، مــوضــحــا أن  ــتـ واألسـ
السياسة  نتيجة  جـــاءت  التقسيمات  هـــذه 

الــقــصــوى أو يــقــومــون بــكــل هـــذه األعـــمـــال في 
والتي  املحسوبة عليهم،  الصغيرة  املصليات 

قاموا ببنائها.

البساتين واألراضي
حــســب الــــدا مــحــمــد، وهـــو أحـــد اعـــيـــان مدينة 
بالقرب  الجزائري  الجنوب  أقصى  تيميمون، 
البساتني والــواحــات ملك  من موريتانيا، فإن 
لفئة قليلة من البيض، وال يمتلك السود سوى 
نسب قليلة جــدا من األراضـــي ال تفوق نسبة 
05 في املائة، في الوقت الذي ال يملك البعض 
اآلخــر مــن الــســود ولــو مترا واحـــدا. ويستنكر 
محمد، املحسوب على ذوي البشرة السوداء، 
استمرار التهميش  محذرا من مغبته، إذ يجد 
أنفسهم مجبرين على  الــســوداء  البشرة  ذوي 
الــعــمــل فـــي بــســاتــني الــبــيــض، كــخــمــاســة، كما 
ة 

ّ
غل أجــرا من  يتقاضون  )عمال  ُيطلق عليهم 

األرض(، وحتى وإن تمكنوا من شــراء بعض 
األراضــــــي فــإنــهــم مــجــبــرون أيــضــا عــلــى طلب 
»الــفــقــارة«، وهــو عبارة عن  املياه وفقا لنظام 
تــحــّكــم صــاحــب األرض الــغــنــي فــي املــيــاه عبر 

سواٍق صغيرة.

الزواج المحرّم
ــم مــســتــعــار(، لطبيب  يــؤكــد سعيد أحــمــد )اسـ
من منطقة بودة أنه كسر القاعدة في املنطقة 
بــزواجــه مــن فــتــاة مــن البيض بعد قصة حب 
طــويــلــة يــعــرفــهــا الـــخـــاص والـــعـــام فـــي شــمــال 
أدرار، وتــعــتــبــر  قــضــيــة الــــــزواج بـــني الــبــيــض 
والسود في املنطقة من املظاهر التي يتجلى 
فيها هرم الطبقية، إذ يرفض البعض الزواج 
املـــخـــتـــلـــط بـــحـــجـــة صــــفــــاء الـــنـــســـب. ويـــوضـــح 
الديني  الهادي، أستاذ علم االجتماع  سعدي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر، لـــ
هــــذا االنـــغـــالق يــجــعــل الـــطـــرف اآلخـــــر، يقصد 
ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء، مــرتــاحــني إلـــى تمّيز 
هويتهم عن غيرهم. وتابع: »رفض زواج ذوي 
البشرة  ذوي  من  بنظرائهم  البيضاء  البشرة 
السوداء في املنطقة نابع من كونهم يرون في 
الكبيرة  األســـرة  نــقــاء دم  األمـــر محافظة على 
واملــحــافــظــة عــلــى الــقــبــيــلــة«. يــضــيــف الــدكــتــور 
سعدي أن املجتمع األدراري ما زال قبليا وفيه 
توجهات اجتماعية موغلة في القدم وبعيدة 

عن الحداثة.

سيدي موالي
أستاذ علم  الدكتور يوسف حنطابي،  يعتبر 
االجتماع السياسي بجامعة البليدة، أن كلمة 
عنصرية أو تمييز مبالغ فيها بعض الشيء 
»العربي  في وصف ما يجري في أدرار، قائال لـ

الــجــديــد«: »فــي حقيقة األمــر هناك شريحتني 
مــن املــجــتــمــع، أصــبــحــت كــل شــريــحــة مرتبطة 
بــعــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا عــلــى مــر الـــزمـــان، حتى 
وأصبحت  الثانية  الشريحة  تقّبلته  التمييز 
واجتماعية«،  ثقافية  العــتــبــارات  مــنــه،  ا  جـــزًء
وتابع »الخروج من هذه الحتمية االجتماعية 
أمر صعب«. ومع أن عهد التمييز على أساس 
لون البشرة قد ولــى، إال أن املجتمع األدراري 
ما زال يكرسه ولو بأبسط األشياء، كاألسماء 
واأللقاب التي تسبق األسماء والتي تدل على 
املكانة واالنتماء االجتماعي للفرد، كما يقول 
بوجمعة، الطالب في معهد الصحافة بالجزائر 
العاصمة، والذي ينتمي إلى أدرار، متابعا أن 
األمر دخل في مجال االستفزاز، إذ يتم وصف 
»موالي«،  بـ أو  »بالشريف«،  ويلقبون  البيض 
»الالشريفة«،  »سيدي موالي«، و»الشريفة«، بـ
للمرابطني  املنتمي  ويلقب  »الال«،  »مــوالتــي«، 
واألحـــرار بـ:»سي املــرابــط«، »املــرابــط«، »ســي«، 
»سيدي«، »سيدنا«، »املرابطة«، »الال«، »الال«... 
أما بالنسبة للسود، فينادون بأسمائهم فقط، 
أو لقب »الــدا« عند اإلشــارة إلى كبار السن أو 
األســالف املتوفني أو لقب »الحرطاني«، وهو 
الحاجة.  عند  والنبذ  لالستصغار  يستخدم 
أو  »الــنــا«  بلفظ  فيلقنب  للنساء  بالنسبة  أمــا 

»نانة«.

مشاكل في الجنوب
ينفي أحــمــد بــوخــاري، الــنــائــب فــي املجلس 
الــجــزائــري(، عن  )الــبــرملــان  الوطني  الشعبي 
حزب جبهة التحرير الوطني )الحاكم(، عن 
واليـــة غـــردايـــة، وجـــود أي نـــوع مــن التمييز 
بوجود  فقط  معترفا  أدرار،  فــي  العنصري 
ما سّماه »بعض املشاكل في الجنوب بشكل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــال بــوخــاري لـــ عــــام«، وقـ
ــدون أي استثناء  ــات الــجــنــوب وبــ »كـــل واليــ
ــن الـــدولـــة  ــة مــ ــعــ حــصــلــت عـــلـــى تــنــمــيــة واســ
دون أي تمييز. الجزائر أكدت تواجدها في 
الـــصـــحـــراء عــبــر مــشــاريــع كــبــيــرة خصصت 
لــلــمــواطــنــني هـــنـــاك. الـــجـــزائـــري فـــي الــشــمــال 
على  ويجب  والعكس،  الجنوب  في  يشتغل 
الــجــمــيــع مـــراعـــاة خــصــائــص الــصــحــراء، ألن 
ســواء  الجميع  عــلــى  قــاســيــة  فيها  الطبيعة 

أكانوا بيضا أم سودا«.
ــاذ عــلــم  ــ ــتـ ــ ــــي، أسـ ــابـ ــ ــر جـ ــاصــ لـــكـــن الــــدكــــتــــور نــ
االجتماع بجامعة الجزائر العاصمة، يؤكد أن 
مــرة لن يتم  أدرار حقيقة  التمييز في  مظاهر 
القضاء عليها بسهولة، معتبرا أن املسؤولية 
»العربي الجديد«:  يتقاسمها الجميع، قائال لـ
الجزائر  البشرة في  التمييز على أســاس  »إن 
بصفة عامة وفي أدرار بصفة خاصة أمر يعلمه 
الجميع والقضاء عليه يتطلب إرادة حقيقية«، 
مبديا اندهاشه من موقف الدولة التي ترفض 
الجزائر، قائال »ال يجب أن  وجــود تمييز في 
نكذب على أنفسنا، فمظاهر التمييز موجودة 
في وقتنا الراهن، فالسود غائبون عن املراكز 
الحساسة والهيئات الكبرى في الدولة، حتى 
فـــي مـــيـــدان الــصــحــافــة نــالحــظ نــقــص عــددهــم 
سواء  التلفزيونية،  القنوات  في  النشرات  في 
الخاصة أو العمومية وإن ُوجدوا فهم يعدون 
على أصابع اليد الواحدة«، وعلى نهجه سار 
الــدكــتــور الــهــادي ســعــدي، الـــذي تــأســف لعدم 
الجزائري  والــجــنــوب  أدرار  مجتمع  مساعدة 
ــال والـــتـــواصـــل الــحــديــثــة  عــبــر وســـائـــل االتـــصـ

للتحرر من انغالقه التقليدي.

الــفــرنــســي. وتابع  اتبعها االســتــعــمــار  الــتــي 
»التقسيمات  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بــالــقــول 
مــــوروث  األدراري  املــجــتــمــع  يــعــرفــهــا  الـــتـــي 

استعماري خالص«.

وجه آخر للتمييز العنصري
شرقي أدرار في بلدية بودة، تنتشر األسواق 
الــعــشــوائــيــة فـــي كـــل مـــكـــان، ويــعــيــش الــســكــان 
بــشــكــل مـــهـــّمـــش حـــيـــث تـــعـــرف هـــــذه املــنــطــقــة 
العديد من مظاهر التمييز، كما يقول الشيخ 

الجزائري بحفيد، وهو أحد قاطني البلدية.
يــروى بحفيد ملعد التحقيق حادثة يعتبرها 
ــا عــلــى الــتــمــيــيــز وقـــعـــت في  نـــمـــوذجـــا صـــارخـ
املرحلة  املتوسطة ما بعد  )املــدرســة  اإلكمالي 
اإلبــتــدائــيــة(، والــتــي تسمى »أحــمــد بــن علي«، 
إذ كــانــت املـــدرســـة مــســرحــا لــصــراع عنصري 
بكل املقاييس بالنظر إلى تبعات األمر، فبعد 
إطــــالق اســـم أحــمــد بـــن عــلــي عــلــيــهــا أصبحت 
محل جدل ولغط كبيرين بعد تسميتها على 
اسم رئيس سابق للبلدية من الحراطني، كما 
يــقــول مـــبـــارك، األمــــر الــــذي أثــــار حفيظة بقية 
يعمل  املــدرســة  مدير  وجعل  املجتمع  طبقات 
أولياء  لكن  املنصور،  إلــى  على تغيير اسمها 
ــــور الـــتـــالمـــيـــذ مــــن ذوي الـــبـــشـــرة الــــســــوداء  أمــ
ــاه مساسا  ــر، مــعــتــبــريــن إيــ ــ تــحــركــوا ضـــد األمـ
جلدتهم،  أبــنــاء  قيمة  مــن  وتقليال  بكرامتهم 
األمر الذي كاد أن يصل إلى ما ال تحمد عقباه 
التربية  مديرية  مسؤولي  بعض  تدخل  لــوال 
ــالء املـــنـــطـــقـــة، وتـــمـــت إعــــــــادة تــســمــيــتــهــا  ــقــ وعــ

باالسم القديم.

تمييز في كل مكان
يذهب يوسف حنطابي، أستاذ علم االجتماع 
إن  يقول  إذ  بعيدا،  البليدة،  بجامعة  الديني 
ســكــان الــجــنــوب وأدرار بــاتــوا يــعــتــبــرون هــذا 
الــتــمــيــيــز واقـــعـــا يــتــعــايــشــون مـــعـــه. وأوضــــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أن املــســاجــد والـــزوايـــا  لـــ
مات 

ّ
مرتبطة بهذا التمييز.. األمر بات من املسل

العكس يحدث في  أن  ولــو  املنطقة،  أهــل  عند 
املــســاجــد الـــتـــي تــبــنــيــهــا الـــدولـــة الـــتـــي تــتــمــّيــز 
بـــالـــتـــســـاوي بــــني جـــمـــيـــع الــــفــــئــــات«. وتـــعـــرف 
مــن مظاهر  عــديــدا  أدرار وزوايـــاهـــا  مــســاجــد 
التمييز، فالقاعدة في العديد من املساجد هي 
الــصــالة فيه  أو  فــي الصف األول  الجلوس  أن 
يخص فقط البيض وال يستثني املؤذن، حتى 
وإن كـــان مــن الـــســـود، كــمــا أن شــيــوخ الــزوايــا 
الــقــرآنــيــة فــي غالبيتهم يــتــحــّدرون  ــــدارس  واملـ
فيما يقتصر عمل  ــراف،  ــ األشـ أو  الــبــيــض  مــن 
الــســود على تــدريــس الــقــرآن أو كــمــؤذنــني في 
املساجد وال يتولون اإلمامة إال عند الضرورة 

مجتمع ينقسم 
إلى 4 طبقات غير 

مندمجة والفوارق 
بينها واضحة

الحراطين يمثلون 
65 بالمائة من 

سكان والية أدرار
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رياضة

بات حارس 
منتخب إسبانيا 
لكرة القدم 
إيكر كاسياس، 
عميدًا لالعبي 
أوروبا، بعد 
مشاركته في 
المباراة الدولية 
رقم 166، خالل 
المواجهة 
الودية التي 
جمعت الروخا 
بمنتخب رومانيا 
بمدينة كلوج، 
وتجاوز الحارس 
اإلسباني 
المخضرم 
بعد هذا 
اللقاء، الالتفي 
فيتالييس 
أستافييفس.

)Getty( خاض كاسياس أول لقاء مع إسبانيا في 3 من يونيو/ حزيران عام 2000 أمام  السويد

كاسياس عميدًا ألوروبا

كشف موقع فوتبول ليكس، أن نادي برشلونة 
اإلسباني دفع مبلغ 64.98 مليون جنيه 

إسترليني )ما يعادل 82 مليون يورو(، للتعاقد 
مع املهاجم األوروغوياني، لويس سواريز، من 
ليفربول اإلنجليزي، في صيف 2014. وبحسب 

العقد، يدفع النادي الكتالوني قيمة الصفقة على 
خمسة أقساط 16.4 مليون يورو، والدفعة األخيرة 

ستكون في 31 يوليو/تموز املقبل. يذكر أن 
سواريز يقدم مستوى رائعا مع فريقه حاليا.

عاد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلثارة 
الجدل بخصوص مهاجم ريال مدريد اإلسباني، 

كريم بنزيمة، حينما أكد ضرورة أن يكون أي 
رياضي بمثابة »قدوة«، وذلك خالل تصريحات 

ملحطة )فرانس 2(: »الرياضيون اليوم لديهم 
مسؤوليات أكبر مما كان عليه األمر منذ سنوات. 

السياسي والرياضي..كالهما يجب أن يكون 
قدوة«. وذلك في إشارة إلى تورط بنزيمة في 
قضية ابتزاز زميله فالبوينا بشريط جنسي.

أكد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، 
مهاجم ريال مدريد اإلسباني، أنه يريد أن يصبح 

ابنه »من العبي النخبة مثل والده«، لكنه أشار 
إلى أنه لن يجبره على ذلك. وقال كريستيانو، في 
مقابلة مع قناة )ساتااليت تي في(: »أنا العب كرة 

قدم وأريده أن يسير في نفس الطريق. أعتقد أن 
لديه موهبة رياضية، وتروق له كرة القدم، وهذا 
أمر مميز، لكنني لن أجبره على أن يكون كذلك، 

ألن هذا األمر ينبع من الداخل«.

موقع فوتبول 
ليكس يكشف تفاصيل 

عقد سواريز

رئيس الوزراء الفرنسي 
يهاجم بنزيمة بطريقة 

غير مباشرة

رونالدو: 
أريد أن يصبح ابني 

من العبي النخبة
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حسين غازي

ــازًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــ ــجــ ــ حـــقـــقـــت مـــصـــر إنــ
والتي  للسكواش،  بريطانيا  بطولة 
املنافسات  وأقــــدم  أعـــرق  مــن  تعتبر 
فـــي هــــذه الــلــعــبــة، وشــهــد الــنــهــائــي منافسة 
مصرية خالصة في فئتي الرجال والسيدات، 

حيث تألق العبو الفراعنة بشكل ملفت.
لدى الرجال التقى محمد الشوربجي حامل 
الـــلـــقـــب بـــمـــواطـــنـــه املــــصــــري رامــــــي عـــاشـــور، 
ونجح األول في املحافظة على لقبه، ليحقق 
تتمكن مصر منذ  لم  تاريخيًا، حيث  إنجازًا 
عام 1996 من تحقيق لقب بطولة بريطانية 

ملرتني متتاليتني.
وانــتــصــر الــشــوربــجــي عــلــى عـــاشـــور املــتــوج 
نظيفة  مجموعات  بثالث   2013 عــام  باللقب 
بواقع )11-2، 11-5، و11-8(، حيث سيطر األول 
بشكل كبير على مجريات اللقاء، وعرف كيف 
يتعامل مع خصمه وزميله بكل مهارة، رغم 
أن عاشور قدم مستوى جيدًا، وهو الذي عاد 
من اإلصــابــة منذ فترة وجــيــزة، حيث يعتبر 
إيجابيًا،  أمـــرًا  البطولة  نهائي  إلــى  وصــولــه 
الخامسة  بالبطولة  الشوربجي  فــاز  وبــذلــك 

على التوالي في إنجاز غير مسبوق.
الشربيني من  نــور  تمكنت  الــســيــدات  ولـــدى 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب بــريــطــانــيــا املـــفـــتـــوحـــة بــعــد 
نـــوران جوهر  أيــضــًا على مواطنتها  فــوزهــا 
بــثــالث مــجــمــوعــات الثــنــتــني، فــي لــقــاء صعب 
ــاءت املــجــمــوعــة ملصلحتها  لــلــغــايــة، حــيــث جـ
بنتيجة 11-7، قبل أن تعدل جوهر الكفة في 
الثانية بواقع 9-11، وتابعت األخيرة تقدمها 
بالفوز 7-11، لكن الشربيني انتفضت وفازت 
باملجموعتني األخيرتني 11-6 و11-8. وبذلك 
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بــاتــت نـــور ثــانــي أصــغــر العــبــة فـــي الــتــاريــخ 
تحمل لــقــب بــريــطــانــيــا، وهـــي الــتــي تبلغ من 
فــي  يــــومــــًا،  ــهـــر و26  أشـ الـــعـــمـــر 20 ســـنـــة و4 
النويزيالندية  السكواش  العبة  تعتبر  حني 
ســـوزان ديــفــوي أصــغــر العــبــة ظــفــرت باللقب 
في سنة 1984، وكانت حينها بعمر 20 عامًا 

و3 أشهر و7 أيام.
ولــم يقتصر األمــر عند هــذا الحد فنور هي 
إلى  الــوصــول  أول العبة مصرية تتمكن من 
املفتوحة  بــريــطــانــيــا  بــطــولــة  تــتــويــج  منصة 

ليكرز سقط 
من جديد في موسم 

لم يكن لصالحه

قطر كانت أول 
المنتخبات العربية التي 

ضمنت تأهلها

كيلميس يتابع صحوته
ــادي كــيــلــمــيــس عــلــى فــيــلــز ســارســفــيــلــد بــفــضــل هـــدفـــي إزيــكــيــيــل  ــ انــتــصــر نـ
ريسكالداني وبرايان مانسيا، بعدما كان الفريق متأخرًا بالنتيجة، حيث افتتح 
خورخي كوريا باب التسجيل ألصحاب األرض قبل نهاية الشوط األول بخمس 
دقائق فقط. وأنهى فيلز املباراة بعشرة العبني بعد طرد كريستيان ناسوتي 
قبل سبع دقائق على الختام، وبذلك فقد الفريق فرصة الصعود للمركز الثالث 
في جدول الترتيب، ومالحقة صاحبي الصدارة، روزاريو وغودوي كروز )17 
نادي  وتابع  الخامس.  املركز  في  نقطة   12 عند  تجمد رصيده  نقطة(، حيث 
كيلميس مبارياته اإليجابية، رغم االنطالقة املتعثرة، حيث مني بهزيمتني في 
أول جولتني، قبل أن يتعادل في الجوالت األربــع الالحقة، ثم حقق ليل األحد 
بها  يصعد  نقاط  ليحصد عشر  البطولة،  فــي  الــتــوالــي  على  الثاني  انــتــصــاره 

للمركز الثامن.

بديل فيدرير يهزم فيرداسكو
بلغ العب التنس األرجنتيني أوراسيو سيبايوس ثمن نهائي بطولة ميامي ذات 
األلف نقطة بتغلبه على اإلسباني فرناندو فيرداسكو 1-6 و6-4 و6-7 )4-7( 
في مباراة استمرت ألكثر من ساعتني ونصف الساعة في ظل درجات حرارة 
تقلصات  مــن  عانى  الــذي  سيبايوس،  وتمكن  عالية.  رطــوبــة  ونسبة  مرتفعة 
التغلب على فيرداسكو بفضل فعالية  املــبــاراة، من  في األشــواط األخيرة من 
أهمها  ومــن  الحاسمة،  اللحظات  فــي  اإلســبــانــي  توفيق  وعـــدم  األول  اإلرســـال 
فرصة حسم املباراة التي أضاعها في نهاية املجموعة الثالثة. وفي املجموعة 
السويسري روجيه فيدرير  بــداًل من  الــذي يشارك  األولــى صمد سيبايوس، 
الذي اضطر لالنسحاب بعد إصابته بفيروس معوي، شوطني قبل أن يكسر 
فــي 26 دقيقة فقط.  بنتيجة 1-6  بها  ليفوز  مــرات  ثــالث  إرســالــه  فيرداسكو 
الثانية،  املجموعة  خالل  كبيرة  بصورة  األرجنتيني  الالعب  مستوى  وارتفع 
لــم يستغل  الــذي  إرســـاالت فيرداسكو،  أول  فــي كسر  حيث نجح سيبايوس 
العب.  لكل  بمجموعة  النتيجة  األرجنتيني  ليعادل  لــه،  سنحت  التي  الفرصة 
الثالثة ليحتكما إلى شوط كسر  الندية بني الالعبني في املجموعة  واستمرت 
تمنعه من  لم  لكنها  تقلصات عضلية  تعادل، في ظل معاناة سيبايوس من 

القتال والفوز باملباراة، وسيلتقي اليوم البلجيكي ديفيد غوفني.

إيغواين يهدد مركز أغويرو

إيغواين مكان سرجيو أغويرو في مــران منتخب األرجنتني  شــارك غونزالو 
استعدادًا للمباراة املرتقبة أمام بوليفيا في إطار الجولة السادسة من تصفيات 
أغويرو  القدم 2018. وشــارك  لكرة  املؤهلة ملونديال روسيا  الجنوبية  أميركا 
منتخب  التي خاضها  املــبــاراة  في  كأساسي  اإلنجليزي  مــان سيتي  مهاجم 
األرجنتني الخميس املاضي أمام تشيلي، وانتهت لصالح التانغو بهدفني لواحد، 
ولكن إيغواين مهاجم نابولي اإليطالي، دخل مكانه في الشوط الثاني من اللقاء. 
وسيستعيد الفريق أيضًا، خابيير ماسكيرانو، الذي غاب عن مواجهة تشيلي 

بسبب العقوبة وحل محله ماتياس كرانفيتر.

باربوسا بديًال لنيمار الموقوف 
أكد غابرييل باربوسا، العب سانتوس، الذي استدعاه املدير الفني للمنتخب 
باراغواي  أمــام  املقبلة  املــبــاراة  لخوض  دونغا،  كارلوس  القدم،  لكرة  البرازيلي 
األخير  مــشــاركــة  عــدم  أن  املــوقــوف،  سيلفا  دا  نيمار  النجم  غــيــاب  لتعويض 
تم استدعاؤه  أنــه  أكــد  التوقيت، ولكنه  هــذا  للفريق في  األمــثــل«  الوضع  »ليس 
من أجل »مساعدة املنتخب«. واستدعى دونغا أيضا فيليبي أوغوستو، العب 
الفرنسي،  كورينثيانز، من أجل تعويض غياب مدافع باريس سان جيرمان 
ديفيد لويس، الذي حصل على بطاقة صفراء أيضًا خالل مباراة أوروغــواي 

املاضية فجر السبت، والتي انتهت بالتعادل اإليجابي )2-2(.

حــجــز لــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز مــقــعــده في 
دنــفــر  عـــلـــى  تــغــلــبــه  إثـــــر  أوف  ــبــــالي  الــ دور 
السلة  كـــرة  دوري  ضــمــن   ،90-105 نــاغــتــس 
رابــع  كليبرز  وبـــات  للمحترفني.  األمــيــركــي 
الــدور  هــذا  يبلغ  الغربية  املنطقة  مــن  فريق 
لـــلـــعـــام الــــخــــامــــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي لـــيـــرافـــق 
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وسان 
أنطونيو سبيرز وأوكالهوما سيتي ثاندر. 
في  الفائز  فــي صفوف  ونجح ستة العبني 
أبــرزهــم كريس  نقاط  العشر  تخطي حاجز 
ــــذي ســـجـــل 14 نــقــطــة ونـــجـــح فــــي 9  ــــول الــ بـ
تــمــريــرات حــاســمــة و6 مــتــابــعــات، وأضـــاف 
جـــمـــال كــــروفــــرود 14 نــقــطــة، وكــــل مـــن جف 

غرين وويسلي جونسون 13 نقطة.
 أما أفضل مسجل في صفوف ناغتس فكان 
يـــوســـف نــوركــيــتــش )19 نـــقـــطـــة(، وأضــــاف 
في   16 بينها  نقطة   18 أوغــوســتــني  زمــيــلــه 
الشوط األول. وقدم كليبرز عرضًا قويًا في 
الشوط الثاني أمام 19 ألف متفرج احتشدوا 
أرينا. واستهل  في ملعب ستايبلرز سنتر 
نقطة   13 بتسجيله  الــثــالــث  الــربــع  كليبرز 

رياض الترك

ــن الــتــصــفــيــات  ــــرة مــ ــيـ ــ تــنــطــلــق الـــجـــولـــة األخـ
اآلسيوية اليوم، حيُث ستخوض املنتخبات 
الــعــربــيــة مـــبـــاريـــات صــعــبــة مـــن أجــــل ضــمــان 
التأهل إلــى بطولة كــأس آسيا 2019 والــدور 
األخير من تصفيات كأس العالم 2018، على 
أمــــل مــشــاهــدة مــنــتــخــبــات عــربــيــة فـــي الــــدور 
األخير الذي سيتنافس فيه 12 منتخبًا على 
خمس بــطــاقــات مــؤهــلــة. ويــخــوض املنتخب 
ــاراة قــــويــــة أمــــــــام املــنــتــخــب  ــ ــبــ ــ الــــســــعــــودي مــ
اإلمــاراتــي خــارج أرضــه في صــراع كبير على 
بطاقة التأهل املباشرة عن املجموعة األولى، 
ــي املنتخب  فــي وقـــت يــواجــه املنتخب األردنــ
العمر من أجل ضمان  األسترالي في مباراة 
إذ  التصفيات،  الــدور األخير من  إلــى  التأهل 
يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل تحقيق 
ذلك، وال شيء سواهما، ألن الخسارة ستعقد 

حسابات منتخب »النشامى« كثيرًا.
في املجموعة الثالثة ضمن املنتخب القطري 
الــتــأهــل املــبــاشــر إلــــى الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 

مقابل 4 فقط ملنافسه ليوسع الفارق إلى 13 
األخير  الربع  أن يدخل  قبل   ،)54-67( نقطة 
مــتــقــدمــًا بـــفـــارق 17 نــقــطــة. واعـــتـــرف مـــدرب 
دنــفــر نــاغــتــس مــايــك مـــالـــون بــقــولــه »الــربــع 
الثالث دمرنا، استهله الفريق املنافس بقوة 

ولم نتمكن من مجاراته فدفعنا الثمن«. 
وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 
فيالدلفيا  على  فــوزًا سهاًل  املاضي  املوسم 
ــد  ــمـ وصـ  .105-117 ســــيــــكــــســــرز  ــتـــي  ــنـ ــفـ سـ
فيالدلفيا الذي كان قد خسر بصعوبة أمام 
غولدن ستايت أواخر كانون الثاني/ يناير 
األول  الــربــع  نهاية  فــي   )105-108( املــاضــي 
وأنهاه متخلفًا بفارق نقطة واحدة )31-32(، 
لكن غولدن أظهر معدنه الحقيقي في الربع 
الــثــانــي لــيــنــهــي 39-24 مــتــقــدمــًا فـــي نــهــايــة 
الــشــوط األول بــفــارق 16 نقطة. وكــان كالي 
طومسون أفضل مسجل في صفوف غولدن 
ســتــايــت بـــــ40 نــقــطــة، أي ضــعــف مـــا سجله 
زمــيــلــه وأفــضــل هــــداف هـــذا املــوســم ستيف 
ــو الـــســـادس  كـــــوري )20 نـــقـــطـــة(. والــــفــــوز هـ
والــســتــون لــغــولــدن ســتــايــت فــي 73 مــبــاراة 

الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــاقــ ــبــــطــ والــ  ،2019 آســــيــــا  وكــــــــأس 
مــحــصــورة بــني الــصــني وهــونــغ كــونــغ، حيُث 
ســـتـــواجـــه الـــصـــني قــطــر وســـيـــرتـــاح منتخب 
هــــونــــغ كــــونــــغ فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة ألنـــــه لــعــب 
مبارياته الثماني، األمر الذي يعني أن هونغ 
املجموعات ملعرفة  كونغ سينتظر حسابات 
الُعماني مباراة  املنتخب  مصيره. ويخوض 
صعبة مــع إيـــران خــارج أرضـــه، حيُث يبحث 
بدون  مباشرة  مؤهلة  بطاقة  عن  املنتخبان 
انتظار حسابات التصفيات من ناحية عدد 
الــنــقــاط، وســتــكــون هـــذه املـــبـــاراة هــي الفصل 
في تحديد هوية املتأهل مباشرًة، ألن هذين 
املــنــتــخــبــني هــمــا الـــوحـــيـــدان املـــنـــافـــســـان في 

املجموعة الرابعة.
املنتخب  فيلعب  الخامسة  املجموعة  فــي  أمــا 
الــيــابــانــي مــع املــنــتــخــب الـــســـوري، فــي مــبــاراة 
نــاريــة مــن أجـــل حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل املباشر 
أيــضــًا عــن هـــذه املــجــمــوعــة، فــي وقـــت سيكون 
خروج سورية بنقطة وحيدة من أرض اليابان 
جيدًا لناحية حسابات التصفيات بعد نهاية 
دور املــجــمــوعــات. املــجــمــوعــة الــســادســة تأهل 

وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم على 
ملعبه )35 عــلــى الــتــوالــي هـــذا املــوســم و53 
الثاني/ كــانــون  فــي  األخــيــرة  منذ خسارته 

قــريــبــًا  الـــفـــريـــق  ــات  ــ وبــ ــام 2015(.  ــ عـ يـــنـــايـــر 
جـــدا مــن تحطيم الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
االنــتــصــارات فــي املــوســم الــعــادي واملسجل 
 72( مــوســم 96-1995  بــولــز  بــاســم شيكاغو 

فوزًا و10 هزائم(.
 وفـــي املـــبـــاريـــات األخـــــرى، تــمــكــن واشــنــطــن 
ويــــزاردز مــن تحقيق االنــتــصــار على لوس 
أنجليس ليكرز املترنح هذا املوسم،  وفقد 
حــظــوظــه بــالــتــأهــل إلـــى الــبــالي أوف، وهــو 
الذي سيودع نهاية املوسم، نجمه املخضرم 
الــكــبــيــر، كــوبــي بــرايــنــت، الــــذي قـــرر اعــتــزال 
كــــرة الــســلــة، بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة قــضــاهــا 
فــي املــالعــب، وانــتــهــى الــلــقــاء بنتيجة 101-

88. فـــي املــقــابــل فــــاز إنـــديـــانـــا بــيــســرز على 
-104 بنتيجة  بصعوبة  روكــتــس  هيوسنت 
كينغز  ســاكــرامــنــتــو  أيــضــًا  وانــتــصــر   ،101
 .111-133 مـــافـــريـــكـــس  داالس  فـــريـــق  عـــلـــى 
ــرز املــرشــح األول لــلــقــب رغــم  ــ ويــعــتــبــر ووريـ
منافسة بعض الفرق األخرى له، على غرار 
ليبرون  املــلــك  بــقــيــادة  كــافــالــيــيــرز  كليفالند 
جيمس، وكــذلــك أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر، 
ــرز يــبــقــى األفـــضـــل بــعــد اإلنــجــاز  ــ لــكــن ووريــ
الكبير الــذي حققه هذا املوسم، إضافة إلى 
تألق نجمه كــوري، أفضل العب في املوسم 

املاضي.
)فرانس برس/ العربي الجديد(

منها املنتخب التايالندي مباشرًة إلى الدور 
الحاسم من التصفيات وإلى كأس آسيا 2019، 
في وقت يحتاج املنتخب العراقي للفوز على 
منتخب فييتنام من أجل تعزيز حظوظه في 
التأهل كواحد من بني أفضل منتخبات احتلت 

املــركــز الــثــانــي فــي كــل املــجــمــوعــات اآلســيــويــة. 
أمـــا الــصــراع فــي املــجــمــوعــة الــســابــعــة فــمــا زال 
مفتوحًا بني لبنان والكويت، بعد أن ضمنت 
الـــدور الحاسم  إلــى  الــتــأهــل  كــوريــا الجنوبية 
مباراة  لبنان  يلعب  وقــت  في  التصفيات،  من 

مهمة أمام الوس والفوز يمنحه فرصة كبيرة 
لــلــتــواجــد بـــني الـــكـــبـــار، بــانــتــظــار مـــا ســيــقــرره 
الفيفا بخصوص قضية شطب نتائج الكويت 
وإيقافه، وبعد ذلك يمكن تحديد هوية املرافق 

لكوريا إلى الدور األخير.
ــــع املــنــتــخــب  ــان مـ ــتــ ــكــــســ وأخـــــيـــــرًا تـــلـــعـــب أوزبــ
املنتخب  فيها  يحتاج  مــبــاراة  فــي  البحريني 
األوزبــكــي الــفــوز مــن أجــل ضــمــان الــتــأهــل، في 
حــني ينافس أوزبــكــســتــان فــي هــذه املجموعة 
كوريا الشمالية التي تخوض مباراة سهلة مع 
الفيليبني صاحبة املركز الرابع في املجموعة. 
املركز  صاحب  يتأهل  للحسابات،  وبالنسبة 
األول في كل مجموعة من املجموعات الثماني 
في هذا الدور )الدور الثاني( إلى جانب أفضل 
الثاني،  املــركــز  أربــعــة منتخبات تحصل على 
إلى الدور الثالث واألخير من تصفيات كأس 
العالم، كما تحصل هذه املنتخبات الـ 12 على 

بطاقات التأهل املباشر إلى كأس آسيا.
الدور  املتبقية في ختام  الـ 24  املنتخبات  أما 
الثاني، فتشارك في تصفيات نهائية خاصة 
بـــكـــأس آســـيـــا عـــلـــى 11 مـــقـــعـــدًا فــــي الــبــطــولــة 
القارية، في حني ستكون البطاقة األخيرة من 
نــصــيــب الـــدولـــة املــضــيــفــة، حــيــث يــشــهــد كــأس 
مــنــتــخــبــًا، وســيــتــم   24 مـــشـــاركـــة  آســـيـــا 2019 
شـــطـــب نــــقــــاط املـــنـــتـــخـــبـــات أصــــحــــاب املــــراكــــز 
الــثــانــيــة ضـــد املــنــتــخــبــات مــتــذّيــلــة الــتــرتــيــب 
فــــي خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات لــخــلــق الـــــتـــــوازن مــع 
أربعة  التي تضم  السادسة  املجموعة  ترتيب 

منتخبات فقط.

التصفيات اآلسيوية: حظوظ العرب في يوم الحسملوس إنجليس كليبرز يبلغ دور البالي أوف

بطولة  بلقب  مصر  تتويج  بعد 
 16 ـــ  الـ لقبها  تحصد  بــريــطــانــيــا 
تاريخيًا وتبقى في وصافة ترتيب 
باكستان  خــلــف  الــفــائــزيــن  ســجــل 
حين  في  لقبًا،   30 حصدت  التي 
وتحتل  لقبًا،   14 إنجلترا  حصدت 
لقبًا،   13 بـ  الــرابــع  المركز  أستراليا 
المركز  أيــرلــنــدا  تحتل  وقــت  فــي 
وفرنسا  ــقــاب،  أل بستة  الخامس 
السابع بلقبين، وكندا الثامن بلقب 
أن  يُذكر  وويلز.  إسكتلندا  ومثلها 

مصر حلت وصيفة تسع مرات.

سجل الفائزين

تأهل في وقت سابق 
غولدن ستايت ووريرز 
وسبيرز وأوكالهوما 

سيتي ثاندر

تشهد الجولة قمة بين 
السعودية واإلمارات، 

فيما تلعب األردن مباراة 
صعبة أمام أستراليا

)Getty( الشوربجي تّوج باللقب بواقع ثالث مجموعات نظيفة

)Getty( بطولة بريطانيا من أعرق المنافسات)Getty( نهائي الرجال والسيدات مصري خالص

)Getty( عام 2013 حقق البطل محمد الشوربجي
)Getty( عاشور اللقب

)Getty( نور الشربيني أول مصرية تحقق لقب بريطانيا

)Getty( 95-105 كليبرز انتصر على دنفر ناغتس)Getty( المنتخب اللبناني أمام الفرصة األخيرة

إنجاز مصري

حققت مصر إنجازًا كبيرًا في بطولة بريطانيا للسكواش، حيث جمع 
نهائي الرجال طرفين مصريين، وكذلك لدى السيدات التقت العبتان من 

بالد الفراعنة في المباراة الختامية

الشوربجي والشربيني ظفرا باللقب

ــبــــق لــلــمــصــنــفــة  لــلــتــنــس ورفـــــــع الـــلـــقـــب، وســ
الــتــأهــل للنهائي فــي سنة  الــخــامــســة عــاملــيــًا 
2012، وكان عمرها في ذلك الوقت 16 عامًا، 
قــبــل أن تــهــزم أمــــام املــالــيــزيــة نــيــكــول ديفيد 
الــالعــبــة األولــــى فــي الــعــالــم ســابــقــًا. يــذكــر أن 
ــن أهــم  ــتـــي تــعــتــبــر مـ بــطــولــة بــريــطــانــيــا، والـ
البطوالت، انطلقت فعالياتها في عام 1922، 
وبذلك سطر العرب اسمهم بأحرف من ذهب 
تاريخيًا  إنــجــازًا  الــتــي حققت  مــصــر  بفضل 

على صعيدي الرجال والسيدات.

مباريـات
      األسبـوع
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــبـــر املــــنــــتــــخــــبــــان الــــجــــزائــــري  يـــعـ
واملـــــغـــــربـــــي الــــوحــــيــــديــــن الـــلـــذيـــن 
حققا الــعــامــة الــكــامــلــة بــرصــيــد 9 
في  والسنغالي  الغاني  املنتخبني  مــع  نــقــاط 
الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة لــكــأس األمــــم األفــريــقــيــة 
تــحــتــفــظــان  وتـــــونـــــس  مــــصــــر  ولــــكــــن   ،2017
باملركز األول في مجموعتيهما، فيما جاءت 
مـــوريـــتـــانـــيـــا فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي، املــجــمــوعــة 
الثالثة عشرة، والسودان، املجموعة التاسعة، 
في الثالث، وتقبع جزر القمر في مجموعتها 
بــاملــركــز األخــيــر برصيد 3 نــقــاط، وهــو مركز 
ليبيا وجيبوتي في مجموعتيهما ولكن با 

رصيد أو أمل.
النيجيري  نظيره  املصري  املنتخب  ويواجه 
في مباراة مصيرية باملجموعة السابعة اليوم 
عــلــى اســـتـــاد بــــرج الـــعـــرب غــــرب اإلســكــنــدريــة 
لحسم اسم صاحب املركز األول في املجموعة 
ــاد الــتــي  الـــتـــي تـــضـــم مــعــهــمــا تـــنـــزانـــيـــا وتــــشــ
القمة  املصري  املنتخب  ويتصدر  انسحبت.. 
بــرصــيــد 7 نــقــاط مــن الــفــوز عــلــى تــنــزانــيــا 3/
ــتــــعــــادل مــــؤخــــرا فــي  صـــفـــر وتــــشــــاد 1/5، والــ
الجولة الثالثة مع نيجيريا 1/1 والتي تأتي 
فــي املــركــز الــثــانــي برصيد 5 نــقــاط مــن الفوز 

تصفيات أمم 
أفريقيا 2017

تدخل المنتخبات العربية بالقارة األفريقية في األيام األخيرة من شهر مارس/ 
آذار الجاري أصعب اختبار لها بالجولة الرابعة لتصفيات بطولة كأس األمم 

األفريقية لكرة القدم التي تقام نهائياتها في الغابون العام المقبل

3031
رياضة
استحقاق

عــلــى تــشــاد بــهــدفــني دون رد وتــعــادلــهــا مع 
تنزانيا بدون أهداف، والتي جاءت في املركز 
الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزها في الجولة 
الثالثة على تشاد بهدف دون رد.. فهل ينجح 
في  متتالية  دورات  ثــاث  الغائبون  الفراعنة 
االختبار الصعب بعد أن أنقذ محمد صاح 
ــاراة كــادونــا  ــبـ املـــوقـــف فـــي الـــوقـــت الــضــائــع ملـ
التأخر  التعادل بعد  ونجح في خطف هــدف 

بهدف في الدقيقة 60.
وبــشــطــب نــتــائــج تـــشـــاد بـــقـــرار مـــن االتـــحـــاد 
ــاب مــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــعــــد إعــــانــــهــــا االنـ ــي بــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
نقاط   4 املصري  للمنتخب  يكون  التصفيات 
مـــقـــابـــل نـــقـــطـــني لــنــيــجــيــريــا ونـــقـــطـــة واحـــــدة 
لــتــنــزانــيــا، وهـــو مــا يعني تــأهــل فــريــق واحــد 
فــي ترتيب  الــدخــول  املجموعة دون  مــن  فقط 

أفضل مركز ثاٍن.
نفسه  االخــتــبــار  التونسي  املنتخب  ويــواجــه 

ــا ووســـط  ــهـ عــنــدمــا يــلــتــقــي تـــوغـــو عــلــى أرضـ
التي  األولـــى  املجموعة  إطـــار  فــي  جماهيرها 
احــتــدم الــســبــاق فيها بــعــد أن تــســاوت ثاثة 
منتخبات في رصيد ست نقاط وهي تونس 
وتوغو وليبيريا بعد الجولة الثالثة التي فاز 
فيها نسور قرطاج على توغو بهدف ليوسف 
جيبوتي  عــلــى  ليبيريا  وتــغــلــبــت  املــســاكــنــي، 
صاحبة املركز األخير بدون رصيد بالنتيجة 
فــاز على  التونسي قد  الفريق  نفسها.. وكــان 
الـــــرأس األخـــضـــر وخــســر خــــارج مــلــعــبــه أمـــام 

ليبيريا في الجولتني األولى والثانية.
وفي املجموعة السادسة أكد املنتخب املغربي 
الـــرأس األخــضــر بعد  فــي  تفوقه على نظيره 
فــوزه عليه في أرضــه بهدف ليوسف العربي 
من ركلة جزاء ليتصدر برصيد 9 نقاط مقابل 
ســـت ملــنــافــســه، فــيــمــا تــرنــح املــنــتــخــب الليبي 
با  ليصبح  ســاوتــومــي  أمـــام   2/1 بخسارته 
رصيد مقابل ثاث لقاهره في الجولة الثالثة.
وفــــي املــجــمــوعــة الــتــاســعــة يـــواجـــه املــنــتــخــب 
ــــوت ديــــفــــوار وهـــو  الــــســــودانــــي نـــظـــيـــره فــــي كـ
في  بــعــد هزيمته  عليه  مــوقــف ال يحسد  فــي 
الــثــالــثــة بــهــدف لــكــواســي غريفينيو  الــجــولــة 
وتوقف رصيده عند ثاث نقاط فقط مقابل 
ســبــع نــقــاط لــلــغــابــون وخــمــس لــكــوت ديــفــوار 
التي خسرت 2/1  ونقطة واحــدة لسيراليون 

أمام الغابون .
وفــــي املــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة يـــحـــاول املــنــتــخــب 
الجزائري حسم املوقف أمام نظيره اإلثيوبي 
بعد أن سحقه 1/7 في الجولة الثالثة وارتفاع 
رصيده إلى 9 نقاط مقابل أربع لسيشل التي 
الجولة  فــي  رد  دون  بهدفني  ليسوتو  هزمت 
الثالثة ومثلها إلثيوبيا وال رصيد لليسوتو.
ــي املــــجــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة عــــشــــرة تــتــمــســك  ــ ــ وفـ
 6 برصيد  الثاني  املــركــز  صاحبة  موريتانيا 
نقاط  بآمالها عندما تلتقي غامبيا بعد أن 
الــثــالــثــة بــهــدفــني مقابل  الــجــولــة  هزمتها فــي 
هدف، حيث تعادلت الكاميرون صاحبة املركز 
األول برصيد 7 نقاط 2/2 مع جنوب أفريقيا 
الـــتـــي وصــــل رصـــيـــدهـــا إلــــى نــقــطــتــني مــقــابــل 
نقطة واحدة لغامبيا. وفي املجموعة الرابعة 
تلتقي بوركينا فاسو مع أوغندا.. وبتسوانا 
مــع جــزر الــقــمــر. وتــتــصــدر أوغــنــدا وبوركينا 
القمر  لجزر   3 مقابل  نقاط   6 برصيد  فاسو 
العربي،  التواجد  وخــارج  لبتسوانا.  ومثلها 
ــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة تــلــعــب جــمــهــوريــة  وفـ
مع  الوسطى  وأفريقيا  أنــغــوال،  مــع  الكونغو 
الديموقراطية  وتتصدرالكونغو  مدغشقر. 
بــرصــيــد 6 نـــقـــاط تــلــيــهــا جــمــهــوريــة أنــغــوال 
الوسطى  ألفريقيا  ومثلها  نــقــاط   4 برصيد 
مقابل نقطتني ملدغشقر. وفي الجولة الثالثة 
فازت الكونغو الديمقراطية على أنغوال 1/2، 
وتعادلت أفريقيا الوسطى ومدغشقر بهدف 

لكل منهما.
وفي املجموعة الثامنة تواجه غانا املتصدرة 
برصيد تسع نقاط موزمبيق صاحبة املركز 

انسحاب تشاد من 
المنافسات صّعب المهمة 

على المنتخب المصري

االتحاد الليبي يحدد موعد انطالق المسابقات المحلية
املقبل،  نيسان/أبريل  من  الخامس عشر  يــوم  القدم،  لكرة  الليبي  العام  االتحاد  حــدد 

موعدًا النطالق الدوري املمتاز وكأس ليبيا. 
الليبي، عبدالله الشحومي، لوكالة األنباء  وصرح رئيس لجنة املسابقات في االتحاد 
اإلذن  إلعطاء  أسابيع   3 من  أكثر  منذ  األمنية  الجهات  مع  تواصل  »االتــحــاد  الليبية: 
للتأكيد على االتحاد  الرد  أنهم ينتظرون  بانطالق املسابقتني وتأمينهما«، موضحًا 
الــعــام.  وأضـــاف الشحومي أن االتــحــاد سيخاطب األنــديــة للبدء فــي تسجيل العبي 
الدرجتني األولى والثانية خالل مدة تتراوح بني أسبوعني أو ثالثة أسابيع، مؤكدًا أنه في 
حالة موافقة الجهات األمنية فإن مسابقة الكأس ستنطلق مباشرة. يذكر أن االتحاد 
البيضاء.  مدينة  فــي  املقبل  نيسان/أبريل   6 فــي  العمومية  جمعيته  سيعقد  الليبي 
وتعاني كرة القدم الليبية األمّرين في األعوام األخيرة لغياب املسابقات املحلية بسبب 
الوضع املتوتر في البالد، وتضطر األندية واملنتخبات الليبية إلى خوض مبارياتها في 

املسابقات القارية خارج قواعدها، وتحديدًا في تونس.

وفاة سائق الدراجات النارية جوبير
أعلن فريق فانتي جوبير، أن سائقه البلجيكي أنطوان ديمويتي توفي في املستشفى 
عقب تعرضه لحادث تصادم مع دراجة نارية بعد سقوطه خالل سباق جنت فيفلجيم 
للدراجات، ونشر حساب الفريق على موقع تويتر صورة للمتسابق البالغ من العمر 

25 عامًا، إضافة إلى عامي ميالده 1990 ووفاته 2016. 
وصرح فردريك ايفرار، املتحدث باسم الشرطة في منطقة نور با دو كاليه بفرنسا، أن 

املتسابق توفي، والتحقيقات جارية لتحديد مالبسات الحادث. 
الــذي وقــع خالل  الــحــادث  الجامعي في ليل عقب  إلــى املستشفى  وتــم نقل ديمويتي 
للدهس  البلجيكي  السائق  تعرض  إلــى  تقارير  وأشــارت  فرنسا.  في شمال  السباق 
نــاريــة مصاحبة للمتسابقني عقب سقوطه مــن على دراجــتــه. وفــاز  مــن قبل دراجـــة 
 243 ملسافة  امتد  الــذي  بالسباق  الــطــرق  على  العالم  بطل  بيتر ســاجــان  السلوفاكي 

كيلومترًا.

بيريز يقدم واجب العزاء في كرويف
ــانـــي،  ــبـ ــد اإلسـ ــدريــ  رئـــيـــس نــــــادي ريــــــال مــ

َّ
ــل ــ حـ

برشلونة  نــادي  على  بيريز، ضيفًا  فلورنتينو 
اإلســبــانــي، وذلـــك مــن أجــل تقديم واجـــب الــعــزاء 
يوهان  الهولندية،  القدم  وفــاة أسطورة كرة  في 
كرويف، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، بعد معركة 
اســتــمــرت خــمــســة أشـــهـــر مـــع مــــرض ســرطــان 
الهولندية قــد فقدت،  الــقــدم  الــرئــة. وكــانــت كــرة 
الطواحني  منتخب  نجم  املاضي،  الخميس  يــوم 
القرن املاضي، يوهان كرويف،  في سبعينيات 
ــم يــكــتــِف »بــيــريــز«  امُلــلــقــب بــالــجــنــاح الــطــائــر، ولـ
بــزيــارة نــادي برشلونة مــن أجــل تقديم واجــب 
الـــعـــزاء فــي وفــــاة »كـــرويـــف«، بــل حـــرص أيضًا 
على إصدار بيان رسمي نعى فيه املدير الفني 
السابق لنادي برشلونة اإلسباني، قائاًل: »رحل 
ــرة الـــقـــدم،  ــل أســــطــــورة كــ يـــوهـــان كــــرويــــف، رحــ
ويؤملنا ذلك كثيرًا«. وأضاف بيريز: »أريد أن أنقل باسم نادي ريال مدريد وباسمي 
حزننا العميق وتعازينا الحارة ومودتنا لنادي برشلونة بشكل عام، وبشكل خاص 
لزوجته وأبنائه، إن كرويف كان العبًا استثنائيًا غير عادي، ولذلك فهذا يوم حزين 

جدًا في عالم كرة القدم«.

إنفانتينو يزور أميركا الجنوبية واتحادها القاري
سيتواجد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، في القارة 
الذي  للعبة »كونيمبول«  القاري  الجنوبية، وذلك بهدف زيارة مقر االتحاد  األميركية 
رحلته  إنفانتينو  ويبدأ  املــاضــي.  الشهر  نهاية  الفيفا  رئاسة  انتخابات  خــالل  دعمه 
البارغويانية، أسونسيون، حيث يوجد مقر الكونيمبول، ثم يتوجه  بزيارة العاصمة 
بــزيــارة كولومبيا، وذلــك  أن يختتم جولته  بوليفيا، قبل  ثــم  ــواي  أوروغــ إلــى  ذلــك  بعد 

حسبما أكدت هذه االتحادات الوطنية.

فينشي تسقط أمام كيز في فردي ميامي
في  السيدات  فــردي  منافسات  التاسعة،  املصنفة  فينشي،  روبــرتــا  اإليطالية  ودعــت 
األميركية،  فلوريدا  واليــة  في  املقامة  للبطولة  الثالث  الــدور  في  للتنس،  ميامي  بطولة 
وخسرت فينشي أمام األميركية ماديسون كيز املصنفة 22 بمجموعتني متتاليتني 
بواقع 6-4 و6-4. وتأهلت الرومانية إيرينا بيجو إلى الدور الرابع بفوزها على التشيكية 
كريستينا بليسكوفا 7-5 و4-6 و6-4، وصعدت املجرية تيميا بابوش إلى الدور الرابع، 

بفوزها على اليابانية نعومي أوساكا 7-5 و6-صفر.

سنة، بفضل هدف كوستا من عالمة الجزاء، عاد الالعب إلى 
املوسم  الفريق، وفي  أول موسم كامل مع  بنفيكا، وخــاض 
الذي تاله حقق مع الفريق لقبني، وشكل ثنائيًا رائعًا مع جوا 
فييرا بينتو، واستمر مع نسور البرتغال حتى عام 1994، 
الــدوري  حيث حقق 19 هدفًا فــي 111 مــبــاراة، وفــاز بلقب 

وكأس البرتغال.
انــضــم بــعــد ذلـــك إلـــى نــــادي فــيــورنــتــيــنــا اإليــطــالــي مــقــابــل 6 
ماليني يــورو، وكــان هــذا الرقم عاليًا بالنسبة لالعب وسط 
النجوم على  أفضل  اإليطالية  املــالعــب  فــي  ونــافــس  صغير، 
غرار الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة أن الكالتشيو كان 
في تلك الحقبة من بني األفضل في العالم، فسجل 50 هدفًا 
في 276 لقاء مع الفيوال وتوج بلقب كأس إيطاليا موسمي 
1995 و2000-2001، وبالسوبر اإليطالي موسم 1996، كما 

اختير كأفضل العب رقم 10 في الدوري عدة مرات.

فــي مــوســم 2000-2001 كـــان فــاتــح تــيــريــم مــدربــًا لــنــادي 
فيورنتينا فقرر أن يصحب كوستا معه إلى ميالن، مقابل 
مبلغ كبير جدًا وصل إلى 43,899 مليون يورو، وبات أغلى 
العـــب فــي تــاريــخ الــروســونــيــري، وفـــي الــســان ســيــرو حقق 
كوستا الكثير من اإلنجازات مع النادي اللومباردي، برفقة 
العبني من الصف األول على غــرار األوكراني شيفشينكو 
مباراة،   192 في  هدفًا   11 فسجل  مالديني،  باولو  والقائد 
خالل تلك الحقبة فاز روي بلقب الدوري اإليطالي، السوبر 
اإليطالي والكأس املحلية، دوري األبطال 2002-2003 على 

حساب يوفنتوس، وكأس السوبر األوروبي.
قرر كوستا في عام 2006 العودة إلى ناديه األول بنفيكا، 
حيث اختتم هناك مسيرته الكروية في نهاية موسم 2007-
2008، وسجل في الحقبة الثانية له مع الفريق 11 هدفًا في 
67 مباراة. ومّثل منتخب بالده في 94 مباراة وله 26 هدفًا.

حسين غازي

التاريخ،  عبر  املميزين  الالعبني  من  الكثير  البرتغال  أنجبت 
فــمــن أوزيــبــيــو إلـــى لــويــس فــيــغــو وصــــواًل إلـــى كريستيانو 
رونالدو، يوجد اسم يجب ذكره إلى جانب هؤالء، هو روي 
مانويل ســيــزار كوستا، والـــذي ولــد فــي مثل هــذا الــيــوم 29 
البرتغالية،  أمـــادورا  عــام 1972، في مدينة  آذار من  مــارس/ 

واختار مركز الوسط املهاجم.
فــي عــمــر الــخــمــس ســنــوات انــضــم كــوســتــا إلـــى فــريــق دامــيــا 
جينازيو كلوب، وبعدها جرب كوستا حظه مع نادي بنفيكا، 
بالتدرب معه ملدة عشر دقائق، فشاهده األسطورة أوزيبيو، 
وأعجب بمهاراته، فانضم إلى الفريق في عام 1990، ولعب 

لفريق الفئات، وفي العام عينه أعير إلى نادي أ.دي فافي.
وفي سنة 1991 وبعد فوز البرتغال بكأس العالم تحت 21 

روي كوستا

على هامش الحدث

نستعرض 
في فقرة »وجه 

رياضي« أحد أبرز 
النجوم البرتغاليين 

الذين قدموا الكثير 
لكرة القدم

الجزائري 
فيغولي مسجًال 
)فاروق باتيشي/ 
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

صنف »كاف« الدول المشاركة في أربعة مستويات، ضم األول: الجزائر 
وزامبيا  ونيجيريا  ومالس  فاسو  وبوركينا  وغانا  ديفوار  وكوت  وتونس 
في  وجاء  والكاميرون،  والسنغال  وغينيا  والكونغو  األخضر  والــرأس 
أفريقيا والغابون والكونغو  الثاني مصر والمغرب والسودان وجنوب 
وماالوي.  وأوغندا  والنيجر  وتوغو  وإثيوبيا  وأنغوال  اإلستوائية  وغينيا 
وفي الثالث ليبيا وموزمبيق وبتسوانا وسيراليون وليسوتو وكينيا وبنين 

ورواندا وتنزانيا وإفريقيا الوسطى وزيمبابوي وليبيريا وغامبيا.

مصر بعيدًا عن النخبة

وجه رياضي

األخــيــر بــا رصــيــد، فيما تلعب روانــــدا ولها 
ثاث نقاط مع موريشيوس ولها ست نقاط. 
وفي الذهاب فازت غانا على موزمبيق 1/3، 

وموريشيوس على رواندا بهدف دون رد.
وفي املجموعة الحادية عشرة تلعب السنغال 
نـــقـــاط مع  بــرصــيــد 9  املـــركـــز األول  صــاحــبــة 
الــنــيــجــر صــاحــبــة املـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 3 

عـــن مــواجــهــات ســهــلــة لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
بــاســتــثــنــاء املــنــتــخــب املـــصـــري الــــذي وقـــع مع 

نيجيريا في مجموعة واحدة.
التصفيات  فــي  املــشــاركــة  الــــدول  وتـــم تقسيم 
وعددها 52 إلى 13 مجموعة تضم كل منها 
من  دوري  بنظام  تتنافس  منتخبات  أربــعــة 
ــن » ذهـــابـــا وإيـــابـــا« لــيــتــأهــل األول من  ــ دوريـ

ــقـــاط. وتــلــتــقــي بــــورونــــدي صــاحــبــة الــثــاث  نـ
نقاط مع ناميبيا ولها الرصيد نفسه.. وفي 
الذهاب تغلبت السنغال على النيجر بهدفني 

نظيفني، وناميبيا على بوروندي 1/3.
وكان االتحاد األفريقي قد أجرى في القاهرة 
األفريقية  األمـــم  كـــأس  مــن   31 النسخة  قــرعــة 
الــتــي تــقــام فــي الــغــابــون عــام 2017، وأســفــرت 

الــنــهــائــيــات ومــعــهــا أفضل  كــل مجموعة إلـــى 
الــثــانــي في  منتخبني حــاصــلــني عــلــى املـــركـــز 
الدولة  مع  منتخبا   15 بإجمالي  املجموعات 
األرض،  الغابون، صاحبة  وتشارك  املضيفة. 
في التصفيات ضمن املجموعة التاسعة، ولن 
هــذه  مــن  يصعد  أن  عــلــى  نتائجها  تحتسب 

املجموعة األول فقط.

فاز السلوفاكي بيتر ساجان بطل العالم بسباق جنت-فيفلجيم للدراجات، ليبعث رسالة 
قوية للمنافسني قبل سباق فالندرز األسبوع املقبل. وانتصر متسابق فريق تينكوف 
بعد منافسة قوية مع الروسي فياتشسالف كوزنتسوف في نهاية السباق الذي امتد 
ملسافة 243 كيلومترًا، وأنهى املتسابق الروسي السباق في املركز الثالث. في وقت حل 
السويسري  جــاء  بينما  ثانيًا،  جــومــبــو-ان.ال  لوتو  متسابق  فانماركه  البلجيكي سيب 
األحد  فــالنــدرز  سباق  وسيقام  رابــعــًا،  سيغافريدو  تريك  متسابق  كانسيالرا  فابيان 

املقبل وسيعقبه بعد أسبوع سباق باريس روبيه.

صورة في خبر

رسالة قوية
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مقاطعة الغناء
حفلة أولوميدي تستفّز مشاعر سكان جنوب السودان

الخرطوم ـ العربي الجديد

دشـــن نــاشــطــون مــن دولـــة جنوب 
الـــــســـــودان حـــمـــلـــة ملـــقـــاطـــعـــة حــفــل 
الــــــفــــــنــــــان الـــــكـــــونـــــغـــــولـــــي كــــوفــــي 
أولـــومـــيـــدي الــــذي يــنــتــظــر أن يــحــيــي حفال 
جــمــاهــيــريــا فـــي الــعــاصــمــة جـــوبـــا الــشــهــر 
املــقــبــل، واعــتــبــروا إحــيــاء الــحــفــل اســتــفــزازًا 
ملـــشـــاعـــر الــجــنــوبــيــن الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

الحرب والجوع.
ــة جــنــوب الـــســـودان مـــن أزمـــة  وتــعــانــي دولــ
ــدالع  ــ اقـــتـــصـــاديـــة تــفــاقــمــت حـــدتـــهـــا مــــع انـ
الــحــرب األهــلــيــة فــي 2013 حــيــث تــراجــعــت 
معدالت االقتصاد بأرقام مخيفة وارتفعت 
ألكثر  االستهالكية  السلع  بــعــض   أســعــار 

مؤيدون لحفل أولوميدي يرون أنه ال يتعارض مع مساعدة الفقراء )جونيو كانا/فرانس برس(

الــولــيــدة مهددة  الــدولــة  مــن 500%، كما أن 
بـــاملـــجـــاعـــة الــــتــــي ضــــربــــت بـــالـــفـــعـــل أجـــــزاء 
واسعة منها، في ظل شح العمالت الصعبة 
والعقوبات الدولية املباشرة وغير مباشرة 

املفروضة على الدولة الوليدة.
وســـبـــق أن صــنــفــت شــبــكــة اإلنـــــــذار املــبــكــر 
للمجاعة )منظمة دولية( نحو 2.4 مليون 
جنوبي ضمن من يواجهون أزمة أو حالة 
طـــوارئ فــي مــجــال انــعــدام الــغــذاء، كما بدأ 
الجنوبيون في النزوح إلى الدول املجاورة 
بسبب الــجــوع، إذ نــزح إلــى الــســودان نحو 
ــرارًا مـــن الــــجــــوع، وفــق  ــ 27 ألــــف جــنــوبــي فــ

إحصائيات منظمات أممية هناك.
وينظم الحفل مجموعة من الشباب ورجال 
األعمال، بينهم نجل محافظ البنك املركزي 

الــذي ارتــبــط اسمه بقضايا فــســاد، ويعقد 
التي  الجنوب  من حكومة  بمباركة  الحفل 

رحبت بالفكرة ودافعت عنها.
وعلق منظمو الحفل الفتات في الشوارع، 
واســتــخــدمــوا وســائــل اإلعــــالم الستقطاب 
الــجــمــاهــيــر، إذ وصــــل ثــمــن تــذكــرتــهــا إلــى 
ألــف جنية جنوبي، وهــو ما يعادل مرتب 
مــــوظــــف جـــنـــوبـــي خــــــالل شــــهــــر. وتــــــــداول 
نــشــطــاء فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
معلومات حول  تأمن الفنان العاملي فقط 

بنحو مليون دوالر.
وبــــدأ نــاشــطــن بــتــدشــن مــجــمــوعــات على 
»فــيــســبــوك« تــدعــو إلـــى املــقــاطــعــة، وتــبــادل 
جــنــوبــيــون الفـــتـــات تــحــمــل صــــورة الــفــنــان 
شاكلة  على  تعليقات  وعليها  أولوميدي، 

 عن 
ً
»قــروشــي ألهــلــي مــش لــكــوفــي«، فــضــال

تعبيرات أخرى جميعها تقف ضد الحفلة.
وتـــبـــارى عــــدد مـــن الــجــنــوبــيــن فـــي تــأيــيــد 
الحملة لحث القادرين على تأمن التذكرة 
بتحويل املبلغ للمحتاجن من الجنوبين 
ممن يقفون على رصيف الجوعى، ودفعوا 
بــمــنــاشــدات لــحــكــومــة الــجــنــوب بــالــتــدخــل 
الــفــوري لوقف الحفل وإقــالــة كــل مــن وزيــر 
اإلعـــــالم ومــحــافــظ بــنــك جــنــوب الـــســـودان، 
ــعــــن فـــــي الــــحــــادثــــة،  ــالــ بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا ضــ
معتبرين الخطوة تشويها لسمعة النظام 
الحكومة   ضد  الجائع  للشعب  وتحريضا 

بالنظر إلى توقيتها. 
ويـــقـــول مــايــكــل لـــيـــاه، صــحــافــي جــنــوبــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــفــل يــأتــي في  لـــ
وقت يعاني املواطن الجنوبي أبشع ويالت 
الحرب من تشرد ونزوح ومجاعة، وأضاف 
أن هناك كثيرين ال يستطيعون تأمن لقمة 
يندرج  الحفل  ذلــك  واعتبر رفضه  العيش. 
املغلوبة،  الشرائح  مــع  التضامن  إطــار  فــي 
ذلــك  مــنــظــمــي  بــعــض  أن  ــة  ــاصـ »خـ وأردف 
الــعــام من  املــال  باختالس  الحفل متهمون 
الــبــنــك املـــركـــزي، ووضـــعـــوا مــبــالــغ خــرافــيــة 
تصل إلى ما يقارب مليون ونصف املليون 
دوالر للتنظيم«، وشــدد »نحن ال نقف مع 
املــقــاطــعــة فــحــســب، بـــل نــطــالــب الــســلــطــات 
بــإجــراء تحقيقات حــول مصادر  املختصة 

تلك األموال الضخمة«.
أن املشاركة في  ويــرى مدونون جنوبيون 
الحفل بمثابة الرقص على جثث الجوعى 
والــعــطــشــى، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــم. ويعتقد 
قوقوني شول كوالنق )مقاطع للحفل( أن 
املبالغ التي خصصت للحفل كان األجدى 
ثـــريـــن 

ُ
ــنــــدوق لـــدعـــم املـــتـــأ أن تــــــودع فــــي صــ

باملجاعة، وال سيما أن البالد أصبحت في 
وضع أشبه باملجاعة. وأضاف »ومعروف 
ــن حـــتـــى اآلن  ــحـ لــلــرفــاهــيــة ونـ الــحــفــلــة  أن 
مياه صالحة  من  الحياة  متطلبات  أبسط 
للشرب وكهرباء والعالج لم نوفرها لنأتي 
بمبلغ  وحــده  الفنان  تأمن   

ً
حفال ونحيي 

مليون دوالر، ناهيك عن تذكرة الدخول«.
الجنوب  أن  ارو ميان )مقاطع( فيؤكد  أمــا 

ليس في حاجة إلقامة حفالت.
الفنان كوفي  أن   مؤيدين للحفلة رأوا 

ّ
لكن

عــــــادة مــــا يــغــنــي لـــلـــســـالم وإلقــــــــرار الــحــكــم 
الــرشــيــد فــي الــبــلــدان األفــريــقــيــة، كــمــا أنهم 
يرون في الفن رسالة حقيقة للسالم ولحق 

الشعب الجنوبي في السودان. 
وتـــقـــول مـــريـــال )مـــؤيـــدة لــلــحــفــل(: ال أفــهــم 
الــحــمــلــة ضــد الــحــفــل، خــاصــة أن املــشــاركــة 
فيها ليست إجبارية، ومن قال إنني عندما 
الراقي  بالفن  ألــف جنيه لالستمتاع  أدفــع 
أكــــف عـــن مــســاعــدة املــحــتــاجــن. وأضــافــت 
»يـــمـــكـــن أن أقـــــــوم بـــالـــخـــطـــوتـــن فــــي وقـــت 

واحد«. 
لكن وزيــر اإلعــالم الجنوبي مايكل مكواي 
اعتبر مشاركة أولوميدي في الحفل جزءًا 
مـــن املـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة الـــســـالم. وقــــال لـ 
ــد«: لــلــفــنــان الــكــونــغــولــي  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ
التبشير  فـــي  كــبــيــرة  وأدوار  »مــســاهــمــات 
بالسالم وليس الرقص«. وأضاف »من قال 
إنه جاء ليرقص فقط وإنما ليرسل رسالة 

للشعب عنوانها السالم«.

صنفت شبكة اإلنذار 
املبكر للمجاعة، نحو 

2.4 مليون شخص في 
دولة جنوب السودان 
ضمن من يواجهون 

أزمة أو حالة طوارئ في 
مجال انعدام الغذاء.

■ ■ ■
بلغ ثمن تذكرة حفل 
كوفي أولوميدي نحو 

ألف جنيه جنوبي، وهو 
ما يعادل مرتب موظف 

خالل شهر، وبلغت 
كلفة تأمني الحفل 

مليون دوالر.

■ ■ ■
ُعرف عن املغني 

الكونغولي مساهمات 
غنائية تدعو إلى السالم 
وإقرار الحكم الرشيد 
في دول أفريقيا وليس 

مجرد الرقص. 

باختصار

السودان،  الكونغولي كوفي أولوميدي، كانت سببًا ألزمة سياسية واجتماعية جديدة في دولة جنوب  الفنان  بدا أن حفلة 
فالفقر والجوع والنزوح استفز مشاعر الناس ودفعهم إلى مقاطعة الحفل معتبرين إياه إنفاقًا في غير محلّه

هوامش

نجوى بركات

دائــمــا مــا كــان لعيد الفصح مــكــان دافـــئ وخـــاص في 
قلبي، لم تبّدله السنون، فبقيت أراه بعينّي الصغيرتني، 
»أحـــد  مـــن  يـــبـــدأ  أســـبـــوعـــا  اآلن،  أراه  مــثــلــمــا  تــقــريــبــا 
السيد املسيح  د ذكـــرى دخـــول 

ّ
الـــذي يخل الــشــعــانــني« 

الزيتون  إلــى أورشــلــيــم، ترافقه أغــصــان  على حــمــاره 
 إلى القبض عليه 

ً
والشموع وصيحات األوالد، وصوال

وصلبه، ومن ثم قيامته. 
 تدوم 

َ
كان ثّمة سحر خاص يرافق عيدًا يشبه قصة

والدرامية  العاطفية  أياما، وتختلف شحنتها  ها 
ُ
روايت

الحزن. لكأننا في فيلم  الفرح إلى أقصى  من أقصى 
مشاهدوه  يتحّول  الطلق،  الهواء  في  يــدور  سينمائي 
الشاشة   

ّ
تنشق حتى  الحكاية،  مــن  شخصياٍت  إلــى 

، ليخرج أبطالها إلينا، أو لندخل نحن فيها.
ً
فجأة

بــعــد فــرحــة »عــيــد الــشــعــانــني«، حــيــث تنهمك األمــهــات 
في إعداد الثياب الجديدة، وتنسيق زينة الشمعة التي 
والعائلية  الــفــرديــة  الــصــورة  تليها  الــصــغــار،  يحملها 
التقليدية التي ينبغي أخذها كل عام، يبدأ أسبوع اآلالم 
، تبدأ أوالها بيوم األربعاء 

ً
الذي يتضّمن محطاٍت عدة

لتآمر يهوذا  الــجــاســوس«، نسبة  الــذي ُيدعى »أربــعــاء 
اإلســخــريــوطــي، وهــو أحــد تالميذ املــســيــح، مــع رئيس 
الكهنة قيافا، لتسليم يسوع ومحاكمته بتهم التجديف، 

قبل حلول عيد الفصح، تفاديا لغضب الشعب.
ــرار أو خميس  التالي، أي فــي خميس األسـ الــيــوم  فــي 
 حــتــى ساعة 

ً
الــعــهــد، حــيــث تــبــقــى الــكــنــائــس مــفــتــوحــة

املــؤمــنــون سبعا منها،  يـــزور  كــي  الليل،  مــن  متأخرة 
األخير  العشاء  قلبي. ففيه ذكــرى  انقباض  يبدأ  كان 
ليسوع مــع تــالمــيــذه، هــو الـــذي غسل أرجــلــهــم واحــدًا 
ــاهـــم أن يــحــبــوا بعضهم بــعــضــا. ومــع  واحـــــدًا، وأوصـ
هــبــوط املــســاء، تــركــهــم مبتعدًا فــي بــســتــان الــزيــتــون، 
، طالبا منهم أن يسهروا في انتظاره، إذ 

ً
ليصلي قليال

كان يعرف أن ثمة بينهم من سيسلمه بعد قليل. كان 
هادئا وحزينا، وحني عاد إليهم، وجدهم نياما، فشعر 
الغّصة  قــاتــلــة. هــنــا، كــانــت  بــوحــشــٍة  بــوحــدٍة عظيمة، 
تــأخــذنــي، فــأشــعــر بــهــا تــضــغــط عــلــى رقــبــتــي، كأنما 
لتخنقني، وأنــا أحــاول حبس دمــوعــي، إال أن الجنود 
لم يكونوا ليمهلوني ويمهلوه، وها هو يهوذا قد تقّدم 

 تشير إليه.
ً
منه، طابعا على خّده قبلة

الكهنة،  العظيمة، يوم محاكمته من  الجمعة  وفي يوم 

الذي سيغسل يديه »من  البنطي  لبيالطس  وتسليمه 
الــذي  الحشد  إلرادة  إيـــاه  ما 

ّ
الــصــديــق«، مسل هــذا  دم 

ــارابـــاس وصــلــب يــســوع،  ســيــطــالــب بـــإفـــالت املـــجـــرم بـ
تنفلت  دمــوعــي  يجعل  مبلغا  مني  يبلغ  الــحــزن  كــان 
الثقيل، تزحف قدماه   بصليبه 

ً
احتباس. محّمال بعد 

على  الصليب،  على  رفعه  ويتم  الجلجلة،  طريق  على 
مــــرأى مـــن أمـــه مـــريـــم. وإذ يــدنــو أجـــلـــه، هـــو الــجــريــح، 
ب، املــدّمــى، ال ينبس بحرٍف ســوى جملٍة أخيرٍة 

ّ
املــعــذ

أبت،  يا  »سامحهم  القلب:  في   
ً
طعنة وتشبه  يطلقها، 

فهم ال يدرون ما يفعلون«. وإذ ُينزلونه عن الصليب، 
لني 

ّ
فيكفنونه ويدفنونه، كنا إلى قّداس دفنه، نذهب مكل

بالسواد، بعد أن تمتنع النساء عن أداء أي عمٍل منزلي، 
السبت يجيء،  كان  بيوتهن.  النمل  يجتاح  أن   

َ
مخافة

ــر بمريم الــتــي احتضنته 
ّ
وأنـــا فــي ذهـــوٍل وحـــداد، أفــك

الثالثة والــثــالثــني. وإذ تقرع األجــراس  ميتا، وهــو فــي 
 بأعلى الصوت، »املسيح قام، 

ً
يوم أحد الفصح، منادية

العيد،  حقا قــام«، كنا ننهض مسرعني الرتــداء ثياب 
 ،

ً
لتفقيس الــبــيــض املــســلــوق، املــلــّون واملـــزّيـــن احــتــفــاال

وألكـــل املــعــمــول والــحــلــويــات. إنــمــا، كــان ثــّمــة مــا يبقي 
 يصعب زوالها بأي مسحوق، 

ٌ
الحزن فّي، وكأنه بقعة

ي عن 
ّ
 للتخل

ً
فأبدو، أنا ابنة السنوات القليلة، مستعدة

ب ويموت.
ًّ
كل تلك املكاسب، شرط أال يصلب ويعذ

 كــنــت أحـــّبـــه يــســوع هــــذا، ابـــن يــوســف الـــنـــّجـــار، اإللـــه 
ــذي ال يخيفني وال  ــ ال الــضــحــيــة  املــظــلــوم،  املـــتـــواضـــع، 
تــهــديــٍد  يــمــارس أيَّ  ــبـــروٍت، ال  أخـــشـــاه، يفتقد كــل جـ
أحب  كنت  املطاف.  نهاية  في  دائما  ويسامح  ووعيد، 
غــفــرانــه وســعــة قــلــبــه ومــلــكــوتــه املـــأهـــول بــالــضــعــفــاء 

والفقراء واملرضى واملهّمشني. 
كنُت. وما زلُت. 

ملكوت الفقراء والضعفاء والمهّمشين

وأخيرًا

كان السبت يجيء، وأنا 
في ذهوٍل وحداد، أفّكر 
بمريم التي احتضنته ميتًا، 
وهو في الثالثة والثالثين
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