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جنيف، دمشق ــ العربي الجديد

تحتقــر  التــي  الســوري  النظــام  نوايــا  تعــد  لــم 
القرارات الدولية حول االنتقال السياســي، تتردد 
يجاهــرون  النظــام  هــذا  رمــوز  إذ صــار  همســا، 
أميركيــة، مثلمــا  إعــام  بهــا علنــا وفــي وســائل 
فعــل نائــب وزيــر خارجيــة النظام فيصــل املقداد، 
أمــس األربعــاء، فــي حوار مــع وكالة »أسوشــييتد 
بــرس« األميركيــة، داعيــا املعارضــة إلــى »التخلــي 
عــن حلمهــا« الخــاص بتشــكيل ســلطة انتقاليــة، 
مضيفا أن هذا األمر قد يرقى إلى »انقاب« و»لن 

 أبــدًا«، قبــل أن يجــزم بــأن هــذا »لــن 
ً
يكــون مقبــوال

يحــدث، ليــس اآلن، وليــس غــدًا، وال فــي أي وقــت«. 
 االســتخفاف األكبــر للنظــام بالعالــم أجمــع، 

ّ
وظــل

ُيختصــر باالنتخابــات الشــكلية التــي أجراها في 
مناطــق ســلطته أمــس األربعــاء ملجلــس الشــعب، 
وهي »االنتخابات« التي أســبغت عليها موســكو، 
علــى لســان وزيــر الخارجيــة ســيرغي الفــروف 
»طبيعيــة  إنهــا  األخيــر  بقــول  شــرعيا،  طابعــا 
للحــؤول دون حصــول فــراغ فــي الســلطة«.  وفــي 
ربــط بــن هذه »االنتخابات« من جهة، ومحادثات 
جنيف التي بدأت جولتها الثالثة أمس رسميا في 

ظــل غيــاب وفــد النظــام، الــذي يفتــرض أن يلتحــق 
بالجولة الحالية غدًا الجمعة، والذي يضم خمسة 
اعتبــر  الشــعب،  مجلــس  النتخابــات  مرشــحن 
السويســرية  الجلســات  مــن  الغايــة  أن  الفــروف 
يجــب أن تبقــى التوصل إلى انتخابات مبكرة في 
ظل دستور جديد، وهو ما يوحي بأن يحتل هذا 
العنــوان صــدارة الجلســات. وتمكنــت املعارضــة، 
التي التقت مساء أمس باملبعوث األممي ستيفان 
دي ميستورا، من أن تحبط مجددًا مطالب تغيير 
تركيبــة وفدهــا، إلدخــال شــخصيات محســوبة 
على النظام باسم »املعارضة«.   وعلمت »العربي 

الجديد« أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات لم يطرأ 
عليــه أي تغييــر فــي هــذه الجولــة وبقــي برئاســة 
الهيئــة  ورفضــت  )الصــورة(،  الزعبــي  أســعد 
بعــض  عليهــا إلضافــة  املمارســة  الضغــوط  كل 
الشــخصيات مــن القائمــة الروســية أو مــن حــزب 
االتحــاد الديمقراطــي. وبّينــت املصــادر أن الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات طلبــت مــن دي ميســتورا، أال 
»يتــم اســتدعاء أي طــرف ســوري آخــر محســوب 
هــذا  لكــن  وفدهــا،  إال  الســورية  املعارضــة  علــى 

الطلب لم تتم االستجابة له«. 
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيـــه، مـــن طــائــفــتــه، بــدأ  ــــرب الـــنـــاس إلـ »حـــتـــى أقـ
االبــتــعــاد عــن ديــكــتــاتــور ســوريــة الــــذي يقطر 
دمـــــا«، بــتــلــك الــجــمــلــة بـــدأ الــكــاتــب الــصــحــافــي 
ـــتـــخـــصـــص في 

ُ
ـــلـــع وامل

ّ
ـــط

ُ
مــــاركــــوس روبــــــن، امل

كبريات  فــي  تــقــاريــر  سلسلة  املنطقة،  قضايا 
واقــع  عــن  »بوليتيكن«،  الدنماركية  الصحف 
األســـد. بحسب  الــســوري بشار  النظام  رئيس 
ــراغ، ذلـــك الــبــيــان الـــذي  ــ روبــــن »لـــم يــكــن مـــن فـ
صـــدر عــن نــشــطــاء وشــخــصــيــات مــن طائفته، 
وهم يؤكدون رفع الغطاء عنه«. ُيعّدد الكاتب 
ــد( في  ــ املـــحـــاوالت الــروســيــة لـــ«تــثــبــيــتــه )األســ
السلطة، في بلد حّوله من بلد حضاري قديم 
ــا نــتــج عـــن ذلــــك فـــي 5  إلــــى مــســلــخ عــظــيــم، ومــ
ســنــوات مــن سقوط 250 ألــف قتيل وأكــثــر من 
مــلــيــون جــريــح ونــصــف الــشــعــب بـــات الجــئــا«. 
يستعير روبن في تقاريره، ما كتبته الباحثة 
ــــن األملـــــانـــــي الـــــنـــــازي أدولــــــف  حـــنـــه أرنـــــــــدت عـ
عـــام 1961 في  فــي  أثــنــاء محاكمته  إيــخــمــان، 
»مكوكية الشر«، مقتبسا: »ال هو مجنون وال 
هو متطرف، إنه رجل عادي ترك نفسه أسير 
نظام، من دون أية ردة فعل تجاه أكبر جريمة 

منظمة في التاريخ«.
ثورية،  يسارية  »بوليتيكن«  صحيفة  ليست 
ــتــــال  ــيـــد دولـــــــة االحــ ــأيـ ـــي مــــعــــروفــــة فــــي تـ ــ وهـ
اإلســرائــيــلــي، أثــنــاء تــــرؤس تــحــريــرهــا سابقا 
ــــي صــحــيــفــة واســـعـــة  ــيـــربـــرت بـــونـــديـــك، وهـ هـ
ــون إلــــــى الــطــبــقــة  ــكــ ــا تــ ــ ــار، وأقـــــــــرب مـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االنـ
الــلــيــبــرالــيــة ويــمــن الـــوســـط. وعــلــى الــرغــم من 
ذلـــك، لــم يــتــرّدد روبـــن فــي إجـــراء مــقــارنــة بن 
ــان، بـــاعـــتـــبـــار أن »كـــل  ــمــ ــال األســــــد وإيــــخــ ــعــ أفــ
ــادي، غير  ــ ــل عــ ــه رجــ ــى أنــ ــرات تــشــيــر إلــ املــــؤشــ
ــــق ويـــرســـل أطــفــالــه إلــــى الـــروضـــة ويــحــب  واثـ
لعب الكومبيوتر، بعد ربع مليون من القتلى 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــن قـــيـــام  ــ ــة تـــركـــيـــة عـ ــيــ ــاريــــر إعــــامــ ــقــ أفـــــــــادت تــ
االســتــخــبــارات الــتــركــيــة، بــالــتــعــاون مــع جهاز 
ــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى عــنــصــريــن  ــإلــ الــــشــــرطــــة، بــ
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن االسـ
ــــذي ارتــفــعــت  ــــك فـــي الـــوقـــت الـ إســطــنــبــول، وذلـ
ــتـــصـــريـــحـــات بــــن الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــه حــــــــرارة الـ فـ
»خبر  صحيفة  وكشفت  والــتــركــيــة.  الــروســيــة 
ــاء، عـــن »قــيــام  ــعــ تـــــورك« الــيــومــيــة، أمــــس األربــ
جــهــاز االســتــخــبــارات التركية فــي الــثــامــن من 
عنصري  على  القبض  بإلقاء  الحالي،  الشهر 
ــــن، مــتــهــمــن بــاغــتــيــال  ــيـ ــ اســــتــــخــــبــــارات روسـ
الــقــيــادي الــشــيــشــانــي املـــعـــارض عــبــد الــواحــد 
إيدلغرييف في مدينة إسطنبول، في األول من 

نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي«.
وبحسب الصحيفة، فقد »تم إلقاء القبض على  
كل من يوري أنيسموف )52 عاما( وألكسندر 
يخططان  كانا  بينما  عــامــا(،   55( سميرنوف 
التحقيقات  وبحسب  أخـــرى«.  بعملية  للقيام 
ألكسندر  الــروســي  املــواطــن  »قــام  التركية فقد 
نــاصــيــروف باستئجار الــســيــارة الــتــي تــم من 
خالها تنفيذ عمليات االغتيال قبل 20 يوما 
إلــى إسطنبول في  الحادثة، بعد وصوله  من 
11 سبتمبر/أيلول من العام املاضي، متعقبا 
تحركات نصيروف، ليتم التأكد من أنه مكث 
في مدينة يلوفا القريبة من مدينة إسطنبول 
مــع كــل مــن أنــيــســمــوف وســمــيــريــنــوف فــي 11 
و13 من سبتمبر من العام املاضي، كما كشفت 
ــأن أنــيــســمــوف  الــتــحــقــيــقــات الــتــركــيــة أيـــضـــا بــ
وســمــيــرنــوف دخـــا تــركــيــا بــاســتــخــدام جــواز 

سفر مزيف وبطاقات إنتربول مزورة.
ــــدرت الــخــارجــيــة الــروســيــة،  مـــن جــهــتــهــا، أصــ
يـــوم أمــــس، بــيــانــا ردت فــيــه عــلــى تصريحات 
ــاووش  ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود جــ ــ وزيـ

القارئ  يفهم  السكان«. ولكي  وتهجير نصف 
عــمــا يــتــحــدث عــنــه هـــذا الــصــحــافــي يستشهد 
البريطاني  والكاتب  الصحافي  له  يقوله  بما 
نيكوالس بانفورد، املقيم في بيروت، والذي 
تابع مسيرة األســد: »في الظاهر يبدو لطيفا 
أن  ثم وبعد  أكثر مما هو ديكتاتور«.  وطريا 
بالوراثة  وصوله  وكيفية  األســد  نشأة  يسرد 
الــســلــطــة عـــام 2000، ضــمــن حــكــم عائلي  إلـــى 
باسل،  األكــبــر  شقيقه  مــوت  قطعه  تسلسلي، 
املرشح لوراثة أبيه حافظ، وهو ال يزال في 34 
من عمره في عام 1994، وانطاق ربيع دمشق 
الــغــربــيــن إلــى  )2001(، يــصــل روبــــن بــقــرائــه 
خاصات ما قبل ثورة السورين بأحد عشر 
عاما. ويقول في هذا الصدد، إن »هذا الرئيس 
توريثه  عــام من  بعد  الحريات  قمع  الطبيعي 
الــســلــطــة، وأغــلــق كــل املــنــابــر وزج الــنــاس في 
غلق 

ُ
السجون األخــرى، غير سجن املزة الذي أ

حينه، ورغم ذلك احتفظ بصورة إيجابية في 
التي تاحق بقسوة  الصحافة  الغرب، فحتى 
الــديــكــتــاتــوريــن، لـــم تـــتـــردد بــوصــفــه بطريقة 

إيجابية«.
يعرج روبــن على كل ما هو معروف للقارئ 
العربي، وليس بالضرورة لقارئ إسكندنافي، 
عـــن »عــــــراب الـــشـــرق األوســـــــط« وعــــن مــبــاركــة 
ــرة خــارجــيــتــهــا الــســابــقــة  ــ أمــيــركــا لـــه عــبــر وزيـ
مادلن أولبرايت، والتي اعتبرته »إصاحيا«. 
كما يتحدث عن إعادة الرئيس األميركي باراك 
أوبــامــا السفير األمــيــركــي إلــى دمشق روبــرت 
الشخصية  ــد  األســ وعـــاقـــة   ،2010 ــام  عـ فــــورد 
بوزير الخارجية األميركي جون كيري. يعطي 
الجامعي،  لــلــراحــل األســتــاذ  مــا  الــكــاتــب دورًا 
لبناني  أصل  من  األميركي  السياسي  الكاتب 
فؤاد عجمي، في هذا التسويق الغربي لبشار 

األسد.
خــلــف تــلــك املـــشـــاهـــد، الـــتـــي بــــدا فــيــهــا رئــيــس 

أوغلو، ألحد املحطات التركية الخاصة، التي 
أكـــد خــالــهــا أن مــوســكــو تــصــرفــت فـــي بــدايــة 
األزمــة بن الجانبن بطريقة عاطفية ولكنها 
اآلن تــتــصــرف بحكمة أكــبــر، وذلـــك بــعــد تــأزم 
نوفمبر/تشرين  فــي  الجانبن  بــن  الــعــاقــات 
التركي  الجو  قيام ساح  إثر  املاضي،  الثاني 
ــواء  ــ بـــإســـقـــاط طــــائــــرة روســــيــــة اخـــتـــرقـــت األجــ

التركية من ناحية الحدود السورية.
وأفــــاد بــيــان الــخــارجــيــة الــروســيــة أن »الــوزيــر 
تحدث عن أن الحكومة التركية قامت باتخاذ 
ــادة تطبيع الــعــاقــة مع  بــعــض الــخــطــوات إلعــ
مــوســكــو، لكننا لــم نــعــرف بـــأي مــنــهــا، وتعلم 
أنقرة تماما الخطوات املطلوبة منها لتحسن 
العاقات، عندما سأل أحد الصحفين الوزير 
عن إمكانية تسليم ألب أرسان جيليك املتهم 
بقتل الــطــيــار الــروســي أجـــاب الــوزيــر بــأنــه تم 
اعــتــقــال جيليك بــســبــب امــتــاكــه ســاحــا غير 

السلطة  فكرة  كانت  وناعما«،  »لطيفا  النظام 
عن  الكاتب  ويقتبس  فأكثر.  أكثر  فيه  تتحّكم 
دافيد ليش، في سيرته عن األسد: »أسد دمشق 
الــجــديــد«، بـــأن »عــقــلــيــة فــيــلــم الـــعـــراب )ثــاثــي 
األجزاء، صدر في أعوام 1972 و1973 و1990(، 
تمكنت أكثر في السالة العائلية الحاكمة في 
دمشق. ولم يتردد ليش في التعبير الصريح 
عن أن عائلة األسد باتت تتصّرف كما لو أنها 
تعيش الفيلم الــذي كتبه ماريو بــوزو. حافظ 
األسد كان فيتو كورليوني، وباسل أخذ دور 
ســونــي، وبــشــار دور مــايــكــل، الـــذي تــحــّول من 
البارد  القاتل  لــدور  إلــى متعطش  للدور  نافر 

قــانــونــي ولــكــن لــن يــقــوم أي مــن اإلدعــــاء العام 
قــرار يلبي رغبات  التركي باتخاذ  القضاء  أو 

موسكو«.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تـــوّعـــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
»الــدولــة  أوغـــلـــو، تنظيم  داود  أحــمــد  الــتــركــي 
اإلسامية« )داعش(، برّد عنيف، بعد القذائف 
التي تعرضت لها خال األيام املاضية، مدينة 

كيليس الحدودية التركية.
وقال داود أوغلو: »سنستمر بالقتال ضد كل 
التي تستهدف مواطنينا، حتى ال  الشر  بــؤر 
تستطيع االستمرار في أذيتنا«، مضيفا: »إن 
لقاء  بــاهــظــا  يــتــجــرأ علينا، ســيــدفــع ثمنا  مــن 
ذلك«. وأشار إلى أن »القوات املسلحة التركية 
قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي 
ــواريـــخ ســقــطــت من  ــة، ردًا عــلــى صـ فـــي ســـوريـ
س، وذلك وفقا 

ّ
الجانب السوري على مدينة كل

لقواعد االشتباك«.

التي  أبــيــه... واآلن ســوريــة هــي  متقّمصا دور 
تدفع الثمن«.

ــعــه ونــشــره عدد 
ّ
يــأخــذ روبـــن البيان الـــذي وق

بي  »بــي  قــنــاة  العلوية على  الشخصيات  مــن 
ــّدي، ويــعــتــبــره  ــ ســــي« الــبــريــطــانــيــة، بــشــكــل جــ
»تخليا حقيقيا عن دعمه، وهو يحمل أهمية 
كبيرة ســيــاســيــا«. ووفــقــا ملــا تقوله األســتــاذة 
السوري،  الشأن  في  املتخصصة  الدنماركية، 
فـــي جــامــعــة »روســــكــــيــــدا«، ســـونـــا هــاوبــولــا، 
بــدأوا  العلوين  »الــبــيــان يعني أن بعض  فــإن 
التفكير جديا، لفترة ما بعد الحرب، عن كيفية 
إصـــاح الــعــاقــات مــع الــســوريــن الــذيــن أســاء 

النظام إليهم«. 
فــي هـــذا االتــجــاه أيــضــا، ينقل الــصــحــافــي عن 
ق مايكل يونغ، بأنه »من الصعب 

ّ
الكاتب واملعل

مــعــرفــة تــأثــيــر ومــكــانــة هـــؤالء الــذيــن أصـــدروا 
األهمية،  تلك  عــن  النظر  ولكن بغض  الــبــيــان. 
فإن ذلك يظهر عدم الرضا في صفوف طائفة 
الشيعة«.  االبتعاد عن  ذلــك  األســد، وأكثر من 
أهــمــيــة مــا يــجــري، بــحــســب روبــــن »يــأتــي من 
الكثير مــن جــنــود األســد.  ارتــفــاع نسب مقتل 
وعلى الرغم من أن األسد ال يصدر إحصائية 
بــعــدد قــتــاه، إال أن مــصــدرا غــربــيــا صـــرح في 
تل 

ُ
الــعــام املــاضــي لصحيفة تــيــلــغــراف بــأنــه ق

ألفا من أصل   عن 80 
ّ

العلوين، ما ال يقل من 
2 مــلــيــون. وذلـــك يــوّســع الــغــضــب فــي صفوف 
الطائفة، التي تدفع ثمنا كبيرًا ألجل األسد«. 

ُيذكر أن تقارير روبن، هي عبارة عن سلسلة 
مقاالت كتبها منذ خريف العام املاضي حتى 
وحملت  الحالي،  نيسان  أبــريــل/  مــن  العاشر 
العروبة  و«قلب  الخجول«،  »السفاح  عناوين 
انتهى وجــودهــا«.  التي  النابض«، و«ســوريــة 
كما سبق أن كتب مقاال سابقا بعنوان »قليل 
اللوبيات  أثــار غضب  الــحــرب«، ما  عن جرائم 

الصهيونية أثناء الحرب على غزة )2014(.

ــار رئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة، إلـــى أنــهــم  ــ وأشـ
ــــل الـــدفـــاع  ــتـــخـــذون كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر مــــن أجـ »يـ
عــن بــادهــم، وضــمــان أمـــن املــواطــنــن األتـــراك 
الذين قاموا بالهجوم  واستقرارهم«، متوعدًا 

س بدفع ثمن باهظ«.
ّ
على كل

وتــعــّرضــت املــديــنــة خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، 
لــســقــوط قـــذائـــف مـــن الــجــانــب الـــســـوري حيث 
يسيطر تنظيم »داعــــش«، كــان آخــرهــا، أمــس، 
بــســقــوط خــمــســة قـــذائـــف كــاتــيــوشــا مـــن دون 
ــوم الــــثــــاثــــاء،  ــ وقـــــــوع أي ضــــحــــايــــا. وقــــتــــل، يــ
مواطنان تركيان بسبب القذائف التي سقطت 
ــرح ســتــة أخـــــــرون، بعد  عــلــى املـــديـــنـــة، كــمــا جــ
ساعات من جرح 12 أخرين في قذائف سقطت 

يوم االثنن املاضي. 
ــة مـــعـــارك  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــي املـــنـــطـــقـــة الـ وتـــحـــصـــل فـ
ــة بـــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــتـــدمـ مـــحـ
وعناصر  التركية  باملدفعية  مدعومن  الحر، 
»داعـــــــــش«، اســـتـــطـــاع خـــالـــهـــا الـــجـــيـــش الــحــر 
ــلــــى 12 قــــريــــة وبـــــلـــــدة الــــراعــــي  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
مرة  ويخسرها  يعود  أن  قبل  االستراتيجية، 

أخرى.
وفــي سياق متصل، توجه، صباح أمــس، إلى 
ــل مـــن وزيـــــر الــــدفــــاع عــصــمــت يــلــمــاز،  ـــس كـ

ّ
كـــل

أكــار،  الجنرال خلوصي  األركـــان  وقــائــد هيئة 
فيدان.  حاقان  التركية  االستخبارات  ورئيس 
وأجـــــرى كـــل مـــن فـــيـــدان وأكـــــار ويــلــمــاز جــولــة 
الــقــطــعــات  الــتــركــيــة، وزاروا  لــلــحــدود  تــفــقــديــة 
الــســوريــة،  الــحــدود  على  املنتشرة  العسكرية 
ــس، 

ّ
قــبــل أن يـــقـــومـــوا بــــزيــــارة والـــــي واليـــــة كــل

سليمان تابسيز وباقي املسؤولن في الوالية. 
وأعلن يلماز، أن »القوات التركية قصفت نحو 
146 هدفا لداعش، منذ 9 يناير/كانون الثاني 
ــا أنــه 

ً
املـــاضـــي، وحــتــى يـــوم الـــثـــاثـــاء«، مــضــيــف

تل 362 عنصرًا من 
ُ
»وفقا ملعلومات موثوقة، ق

التنظيم، ونعتقد بإصابة 123 آخرين«.

جنيف، دمشق ـ العربي الجديد

ــة  ــولــ ــات الــــجــ ــع بـــــــــدء مــــــحــــــادثــــ ــ ــ مـ
ــدة مــــن جـــنـــيـــف 3، أمـــس  ــديــ الــــجــ
ــان واضـــــحـــــا مــــدى  ــ ــ األربـــــــعـــــــاء، كـ
الــتــفــاوت بــن املــعــارضــة الــســوريــة والنظام 
فــي األولـــويـــات والــنــقــاشــات. فقد صــّب وفد 
ــة كــل  الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـ
انتقالي  حــكــم  هــيــئــة  عــلــى تشكيل  تــركــيــزه 
ــرار  كــامــلــة الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، واإلصــ
ــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  عـــلـــى بـــحـــث مــصــيــر رئـ
األســــــد، وتـــجـــاهـــل االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
وقــٍت  فــي  الــســلــطــة،  تجريها  الــتــي  الشكلية 
كان نائب وزيــر الخارجية السوري فيصل 
ــّعــــد، عـــلـــى مــحــطــة أمــيــركــيــة،  املـــــقـــــداد، ُيــــصــ
ــي عــن فكرة 

ّ
داعــيــا املــعــارضــن إلـــى »الــتــخــل

خوض  وســط  وذلـــك  االنتقالية«،  الحكومة 

دمشق تنعى جنيف
موسكو تشرّع »مسرحية« النظام: 

االنتخابات المبكرة ضرورية

أوًال بأول
أن  المقداد،  فيصل  السوري،  الخارجية  وزير  نائب  اعتبار  وقع  على  األربعاء،  أمس   ،3 جنيف  مفاوضات  من  الجديدة  الجولة  بدأت 

»تشكيل الحكومة االنتقالية يرقى لمرتبة انقالب«، وعلى وقع إجراء النظام انتخاباته الشكلية

الزعبي: بشار األسد ليس 
رجل سالم وال يريد أي حل 

سياسي في سورية

23
سياسة

»كورليوني سورية« في الصحافة الدنماركية جواسيس لروسيا في إسطنبول... ومناوشات كلّس مستمرة

التشريعية الخاصة. في  النظام انتخاباته 
جنيف، بحث وفد املعارضة أمس األربعاء، 
مــع املــبــعــوث الــدولــي إلـــى ســوريــة ستيفان 
ــى جــلــســات الــجــولــة  دي مــيــســتــورا، فـــي أولــ
ــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف، مــســألــة  الـــثـــالـــثـــة مــــن مــ
الحكومة االنتقالية، حسبما ذكرت مصادر 
عربية مطلعة لـ »العربي الجديد«. وكشفت 
املـــصـــادر أن »املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة طــالــبــت 
لوقف  النظام  على  بالضغط  ميستورا  دي 
هــجــمــاتــه ضـــد مــنــاطــق املـــعـــارضـــة، وإكــمــال 
ــرار وقـــف األعـــمـــال الــعــدائــيــة، من  تــطــبــيــق قــ
)للمناطق  اإلنــســانــيــة  للمساعدات  إيــصــال 

املحاصرة( وإطاق سراح املعتقلن«.
وتــــحــــاول املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــحــافــظــة 
عــلــى إيــجــابــيــتــهــا الـــتـــي تــعــامــلــت فــيــهــا مع 
إلثبات  السابقة،  الجولة  في  املتحدة  األمــم 
خاف  على  السياسية،  بالعملية  جديتها 
ــم املــتــحــدة  ــ ــــذي اتــهــمــه فـــريـــق األمـ الــنــظــام الـ
بعرقلة وصـــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلى 
ــقــــدوم إلــى  املـــنـــاطـــق املـــحـــاصـــرة، ورفـــــض الــ
جنيف حتى يوم غد الجمعة، بغية االنتهاء 
مما يسميه انتخابات برملانية. وبناًء على 
الــتــي  بــقــيــة األوراق  ــوفـــد  الـ ذلـــــك، اســتــكــمــل 
طــلــب املــبــعــوث الـــدولـــي اإلجـــابـــة عــنــهــا في 
نهاية الجولة السابقة، وقدمت فيها الهيئة 
العليا تصورها الكامل للمرحلة االنتقالية، 
ووضــعــتــهــا ضــمــن ثــــاث أوراق عــلــى أنــهــا 
رؤيــــة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لــتــشــكــيــل هيئة 
االنتقالية، وتحوي داخلها إجابات  الحكم 
لـ 29 سؤااًل تقدم بها دي ميستورا، ورفضت 
الـــســـؤال  بــصــيــغــة  األوراق  تـــقـــديـــم  الــهــيــئــة 

والجواب.
ــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــا نـ ــ فــــي املـــقـــابـــل، دعـ

الــــســــوري فــيــصــل املــــقــــداد، قــــوى املــعــارضــة 
ي عن حلمها، بتشكيل 

ّ
السورية إلى »التخل

حكومة  تشكيل  واصــفــا  انتقالية«،  حكومة 
االنــقــاب«.  يــرقــى ملرتبة  »قــد  بــأنــه  انتقالية 
ونــقــلــت شــبــكــة »إيـــــه بـــي ســــي« األمــيــركــيــة، 
عــن املــقــداد قــولــه، إن »تــلــك الــفــكــرة لــن تكون 
مــقــبــولــة أبـــــــدًا«، مــضــيــفــا أن »االنـــقـــســـامـــات 
ــفـــوف املـــعـــارضـــة تــجــعــل الـــتـــفـــاوض  فــــي صـ
 حول أي حل مستدام«. مع العلم 

ً
مستحيا

ــــودة املـــعـــارك فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة بن  أن عـ
الــنــظــام واملـــعـــارضـــة، تــضــع وفـــد املــعــارضــة 
السورية في حالة حرجة، تحديدًا األعضاء 
مارس 

ُ
املمثلن عن الفصائل العسكرية، إذ ت

عليهم ضغوط كبيرة من الفصائل ملقاطعة 
املفاوضات، نتيجة عدم وجود دعم عسكري 
حقيقي للفصائل، وهــذا ما يضعف دورهــا 
التي تجري ضد كل  القتالية  العمليات  في 
مـــن تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش(، 
ــــوات  و}قــــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وقـ
ــــرت مــصــادر  الــنــظــام الــــســــوري، حــســبــمــا ذكـ
ــل املــعــارضــة. وعــلــمــت »الــعــربــي  مطلعة داخـ
الجديد« من املصادر ذاتها، أن »وفد الهيئة 
ــلـــمـــفـــاوضـــات لــــن يــــطــــرأ عـــلـــيـــه أي  الـــعـــلـــيـــا لـ
تغيير في هذه الجولة، ورفضت الهيئة كل 
املــمــارســة عليها إلضــافــة بعض  الــضــغــوط 
الــشــخــصــيــات مــن الــقــائــمــة الــروســيــة أو من 
حزب االتحاد الديمقراطي«. وبّينت املصادر 
أن الهيئة العليا للمفاوضات طلبت من دي 
ميستورا، أال »يتم استدعاء أي طرف سوري 
آخــر محسوب على املــعــارضــة الــســوريــة إال 
لــم يتم االستجابة  وفــدهــا، لكن هــذا الطلب 
لــه«. كما كشفت املــصــادر عــن مشاكل داخــل 
الهيئة العليا للمفاوضات، نتيجة مطالبات 
رئيس  بتغيير  الــكــردي«،  الوطني  »املجلس 
الـــوفـــد أســعــد الــزعــبــي نــتــيــجــة تــصــريــحــاتــه 
السابقة تجاه األكراد، على الرغم من اعتذار 
الــزعــبــي عـــن تــلــك الــتــصــريــحــات. كــمــا لفتت 
املصادر إلى أن »املنسق العام للهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات ريــــاض حـــجـــاب، يــصــل الــيــوم 
الخميس، إلى إسطنبول التركية، لحل تلك 
الـــخـــافـــات، ومــــن ثـــم يــلــتــحــق بـــوفـــد الــهــيــئــة 

العليا في جنيف يوم السبت املقبل«.
»العربي  وكان الزعبي قد جّدد في حديث لـ
الــجــديــد« فــور وصــولــه إلــى مقر إقــامــتــه في 
جــنــيــف؛ مــطــلــب املـــعـــارضـــة بــتــشــكــيــل هيئة 
حكم انتقالية كاملة الصاحيات التنفيذية، 
ــيـــان جنيف  الـــقـــرار 2254 وبـ إلــــى  اســـتـــنـــادًا 
2012. وقال إن »بشار األسد ليس رجل سام 
وال يريد أي حل سياسي في سورية، ينهي 
املهجرين  ويعيد  الــســوري  الشعب  مــعــانــاة 
ــرورة رحيل  إلـــى مــنــازلــهــم«، مــشــيــرًا إلـــى ضــ

األسد بكافة رموزه.
لـ »أداء دور أكثر إيجابية في  ودعــا روسيا 
هذه املرحلة، وإجبار النظام على االنخراط 
وأال  السياسية،  العملية  في  حقيقي  بشكل 
تـــشـــارك بــــأي عــمــلــيــة عــســكــريــة يــخــطــط لها 
النظام ضد قوات املعارضة«، مشيرًا إلى أن 

أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب »االتحاد الديمقراطي«، 
الثالثاء، على خطف وضرب مراسل موقع »يكيتي ميديا«، روني  مساء 
عودته  بعد  سورية،  شرقي  شمال  المالكية  مدينة  في  بكجي،  محمد 
وناشد  المدينة.  كنائس  إحدى  في  األهلي  السلم  عن  ندوة  تغطية  من 
التدخل  واإلعالمية  الحقوقية  المنظمات  جميع  بيان،  في  الموقع 
الترهيبية  للضغط على حزب االتحاد الديمقراطي، للكف عن ممارساته 
بحق النشطاء واإلعالميين. ولفت البيان إلى أنها ليست المرة األولى التي 
أو  الخطف  أو  باالعتقال  للمضايقة سواء  الموقع  يتعرض فيها كوادر 

الضرب، في محاولة يائسة لكّم األفواه وترويض اإلعالم الحر.

»حزبه  أن  األربعاء،  أمس  أوغلو،  داود  أحمد  التركي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
لإلرهاب  الداعمين  النواب  تقديم  أجل  من  تحركًا  بدأ  والتنمية(  )العدالة 
)بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي( الذين يحتمون بدرع الحصانة 
الجمهوري  الشعب  »حــزب  أن  إلى  مشيرًا  العدالة«،  إلى  البرلمان،  في 
عن  الحصانة  لرفع  والتنمية  العدالة  حزب  مبادرة  يدعم  لم  المعارض 
البرلمان،  رئاسة  على  الثالثاء،  يوم   ، والتنمية«  »العدالة  وعرض  النواب«. 
النواب. ووّقع  ملفًا يتضمن مشروع تعديل يتعلق برفع الحصانة عن 

على المشروع، 316 نائبًا من »العدالة والتنمية«، بينهم داود أوغلو.

الوعر،  حي  على  خانقا  حصارا  السوري  النظام  فرض  على  شهر  مضى 
المدينة،  المعارضة في  آخر معاقل  في مدينة حمص وسط سورية، 
من  يزيد  ما  والطبية،  الغذائية  المواد  ودخول  المدنيين،  حركة  مانعًا 
من  معظمهم  الحي،  في  محاصرين  مدني  ألف   100 من  أكثر  معاناة 
األطفال والنساء. وقال المتحدث باسم »مركز حمص اإلعالمي«، محمد 
السباعي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن »النظام أعاد فرض الحصار 
على الحي، الذي يتخلله القصف المتقطع وعمليات القنص، من دون 
تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة«. وأضاف أن »حواجز القوات النظامية 
أهالي  الحي تستمر في فرض حصار شديد على  المنتشرة على أطراف 

الوعر، وال يوجد أي تاجر يدخل المواد الغذائية إلى الحي«.

اعتداءات »االتحاد الديمقراطي«

رفع الحصانة

شهر على حصار الوعر

محمد الفضيالت

من أكثر العبارات التي ترددت 
تحت قبة مجلس النواب األردني 

منذ انتخابه في يناير/كانون 
الثاني 2013 وحتى األيام 

القليلة املاضية، عبارة »املصلحة 
العامة«، وهي العبارات التي 

تقاذفها أعضاء املجلس والفريق 
الوزاري كلما ناقشوا قانونًا 

في جلسة تشريعية، أو تداولوا 
قضية تهم الوطن ومواطنيه 

خالل جلسة رقابية، ليدللوا من 
خاللها على حرصهم العالي 

على املصلحة الوطنية العليا في 
إقرار قوانني عصرية تنسجم 

والتوجهات اإلصالحية، أو حل 
مشاكل مستعصية تتصل 

بعموم الشعب األردني الغارق 
في مشاكل الفقر والبطالة، 

والرازح تحت نير متوالية رفع 
األسعار وزيادة الضرائب. 

»املصلحة العامة« التي ألهبت 
آذان املواطنني وهم يشاهدون 
جلسات مجلس النواب التي 
تبث، في كثير من األحيان، 

على الهواء مباشرة، تبني أنها 
ال تتعدى »الكذبة« التي يبني 

عليها أعضاء املجلس النيابي 
والفريق الوزاري شعبيتهم أمام 

املواطنني الذين أصبح عصيًا 
عليهم تصديق أي مسؤول في 

الدولة، حتى وهو يتحدث عن 
همومهم. الثالثاء املاضي، وفي 

جلسة نيابية عاصفة، داس 
النواب والحكومة على »املصلحة 

العامة« وهم يخوضون حربًا 
ضروسًا للدفاع عن مصالحهم 

الشخصية ومكتسباتهم 
الذاتية التي حققوها بفعل 

مناصبهم، في أبشع صور 
استغالل املناصب الرسمية. ال 

يمكن وصف ما حدث سوى 
بـ«الفضيحة«، حيث فضحت 
الحكومة السلوك االنتهازي 

لنواب الشعب في تعيني أبنائهم 
وأقاربهم في وظائف رسمية 

بشكل يخالف نظام التعيني في 
األردن. وفضح النواب، بدورهم، 
رئيس الحكومة لتعيينه أقاربه 

ومحسوبني على فريقه الوزاري 
في وظائف قيادية بشكل أيضًا 
يخالف نظام التعيني في األردن.
قطعًا فإن الشعب ال يعنيه من 

»الفضيحة« الضرر الالحق 
بهيبة السلطة التنفيذية 

والتشريعية في بالدهم، بقدر 
ما يعنيه الدليل اإلضافي على 
غياب العدالة وتكافؤ الفرص، 

في بلد المست فيه البطالة 
نسبة 13 باملائة، حسب التقارير 

املحلية، و30 باملائة حسب 
التقارير الدولية، وفي بلد يفقد 

فيه الشباب األمل يومًا بعد آخر 
في دخول سوق العمل، بشكل 

يرفع منسوب غضبهم على 
السلطات. وتأتي »الفضيحة« 
في وقت تهيئ البالد نفسها 

النتخابات نيابية جديدة سيبيع 
فيها املرشحون للشعب حلم 

»املصلحة العامة«.

للحديث 
تتمة

كذبة 
المصلحة 

العامة

يستمر سقوط عدد من املقاتلن األجانب في سورية، تحديدًا 
إيرانين ولبنانين، في الفترة األخيرة، على وقع ترّكز املعارك 
في الشمال السوري )في حلب وريفها(، وبعض مناطق ريف 
دمشق )الغوطة الشرقية(، وجنوب سورية )في محافظة درعا(، 
 بدء الجولة الجديدة من محادثات جنيف3 السورية، 

ّ
في ظل

أمس األربــعــاء. في هذا السياق، أعلنت وسائل إعــام إيرانية، 
 »طــهــران فــقــدت خـــال شــهــر أبــريــل/نــيــســان 

ّ
أمـــس األربـــعـــاء، أن

الحالي، 23 عسكريا لها في سورية، بينهم العقيد ماشاء الله 
تل فــي 2 

ُ
شمسة، العامل فــي صفوف الــحــرس الــثــوري، الــذي ق

أبريل، على يد أحد قناصي تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( 
اإلرهابي في محافظة حلب«. ولم يكن شمسة األول واألخير، 
الــقــوات اإليرانية الخاصة املرسلة خــال اآلونــة  فقد سقط من 
الله حسيني،  العسكرين منهم سيد روح  مــن  عــدد  األخــيــرة، 
وغام  الفاطمين(،  )كتائب  ناطقي  وبشير  جعفري،  ومهدي 
حسن، وأمجد علي، وسيد سرتاج حسن، ومرتضى حيدري 

)مليشيات زينبيون الباكستانية( في معارك بمحيط حلب.
 مــن العقيد 

ّ
ــتــل فــي مــعــارك جــنــوب حــلــب، كـــل

ُ
وقــبــل يــومــن، ق

مــجــتــبــى ذوالـــفـــقـــار نــســب، الــعــامــل فـــي الــكــتــيــبــة 45 بــالــقــوات 
 ،258 للكتيبة  املنتسب  زرهرند  مرتضى  والضابط  الخاصة، 
إضافة إلى املازم مجتبى يد اللهي، وزميله محسن كيتاسلو، 

العاملن في الكتيبة 65.
إيرانين في  تل 10 جنراالت 

ُ
ق فقد  اإليرانية،  املصادر  وبحسب 

سورية منذ فبراير/شباط 2013، بينهم حسن شاطري، ومحمد 
جمالي زادة، وعــبــد الــلــه اســكــنــدري، وجــبــار دريـــســـاوي، وعلي 
الــلــحــدادي، ومــســاعــدا قــاســم سليماني: حــســن مــهــدانــي، حــاج 
حامد مختاربند امللقب بـ »أبو زهرة«، وفرشاد حسوني زادة.  

اإليــرانــيــن، أعلنت وســائــل إعامية مقربة  وإلــى جانب قتلى 
من حزب الله، مقتل 12 من عناصر الحزب في سورية بينهم 
الــقــائــد املــيــدانــي، إســمــاعــيــل نــايــف حــــاوة، خـــال األســبــوعــن 
املــاضــيــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــشــرت »جــبــهــة الــنــصــرة« في 

 مــصــورًا، أمــس، يظهر أســر مقاتل جديد من 
ً
سورية تسجيا

حزب الله أثناء قتاله في ريف حلب الجنوبي، قبل أيام، وفق 
ما ورد في حساب »مراسل حلب« التابع للنصرة على موقع 
»تويتر«، الذي نشر إعان األسر من خال فيديو قصير مدته 
3 دقائق ونصف للمقاتل محمد ياسن من بلدة مجدل سلم 
جنوبي لبنان )مواليد 1990(. ويتحدث فيه عنصر حزب الله 
عن مشاركته في القتال في معركة القصير وفي معارك جرود 
قبل  املعرة وفليطة،  اللبنانيتن ورأس  عرسال ورأس بعلبك 
االنتقال إلى حلب لتصوير معركة استعادة بلدة العيس وتلة 

السيرياتل والتلة الجنوبية. 
ويــقــول ياسن الــذي يعاني مــن خــدوش عــديــدة فــي وجهه مع 
وجود بقع داكنة تحيط بعينيه، إنه »انتسب إلى الحزب عام 
2010 وأصيب بقذيفة في رجله، وبطلقة من رشــاش متوسط 
في كتفه اليمنى خال تغطية محاولة عناصر إيرانية وأفغانية 
وعــراقــيــة ولبنانية وســوريــة اســتــعــادة قــريــة الــعــيــس والــتــال 
املحيطة بها، قبل أن يأخذني عناصر النصرة إلى املستشفى 

امليداني الخاص بهم، حيث خضعت لعمليات جراحية«.
ويظهر ياسن في مقدمة الفيديو وهو يشرب كأس ماء، في 
التي يلقاها  الحسنة  املعاملة  الخاطفة على  الجهة  داللــة من 
منهم. كما نشر الحساب مساء الثاثاء، صورًا لبطاقتي هوية 
هــربــت من  الــتــي  »العناصر  مــن  إنهما  قــال  لبنانين،  لشابن 

املعارك الدائرة في العيس«، إلى جانب صورة جثة. 
وسبق لـ »النصرة« أن أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام املاضي، عن أسر ثاثة عناصر من الحزب في ريف حلب 
لدى  الله  علن ألســرى حــزب 

ُ
امل العدد  ليرتفع  أيضا،  الجنوبي 

النصرة إلى أربعة، علما أن الطرفن أجريا عملية تبادل مطلع 
عام 2015، تضمنت إطــاق مقاتل من حزب الله كانت أسرته 
»النصرة« داخل األراضي السورية على حدود البلدين، مقابل 

إطاق الحزب ملقاتلن إثنن.
)األناضول، العربي الجديد(

مع الحدث

بعيون عير عربية الحدث

ويهدد  السياسية  العملية  سيقّوض  »ذلــك 
بقاءها«. في سياق االنتخابات التشريعية 
الــخــاصــة بــالــنــظــام، والـــتـــي لـــم يــعــتــرف بها 
عدد كبير من الدول، اعتبر وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي الفـــــــروف، خــــال مــؤتــمــر 
سوزانا  األرجنتينية  نظيرته  مع  صحافي 
الواضح أن نتيجة  أنه »من  مالكورا، أمــس، 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يــجــب أن تــكــون وضــع 
جرى على أساسه انتخابات 

ُ
دستور جديد ت

مــبــكــرة«. ورأى أن »تــلــك االنــتــخــابــات الــتــي 

ينص عليها الدستور الحالي تضمن سير 
عمل مؤسسات الدولة، كما ستضمن غياب 

الفراغ في السلطة«.
الحكومة  بــاســم  متحدث  اعتبر  جهته،  مــن 
»تـــنـــظـــيـــم  أن  فــــــي جــــنــــيــــف،  ــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
االنــتــخــابــات يظهر إلــى أي حــّد هــذا النظام 
منفصل عن الواقع«، مشّددًا على أن »تنظيم 
انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكنا فقط 
بــعــد تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي وتــوقــف 
ــة  ــيـ ــارجـ املـــــــعـــــــارك«. فـــــي حـــــن وصــــفــــت الـــخـ

بـ«املهزلة«.  السورية  االنتخابات  الفرنسية 
ــاء  ــمـ ــد أدلـــــــى وعـــقـــيـــلـــتـــه أسـ ــقـ أمــــــا األســـــــــد، فـ
بصوتيهما، صباح أمس، في مكتبة األسد 
الــوطــنــيــة الــواقــعــة فــي ســاحــة األمـــويـــن في 
وســط دمــشــق. وقـــال عقب التصويت »نــرى 
اإلرهــاب  لكن  حربا عمرها خمس ســنــوات، 
لـــم يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق الـــهـــدف األســـاســـي 
الذي وضع له وهو ضرب البنية األساسية 
فـــي ســـوريـــة، الــبــنــيــة االجــتــمــاعــيــة والــهــويــة 
ــه »مـــن الــطــبــيــعــي أن  الــوطــنــيــة«. وأضــــاف أنـ
نــكــون ســويــة الــيــوم فــي هـــذا الــنــوع مــن هــذا 
االســتــحــقــاق كــمــواطــنــن ســوريــن يــدافــعــون 
عــن هـــذا االســتــحــقــاق«، ردًا عــلــى معارضيه 
الذين وصفوا هذه االنتخابات بأنها »غير 

شرعية«.
ــة لــــإشــــراف  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــنـــة الـ ــلـــجـ وبـــحـــســـب الـ
االنتخابات  ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
ن فقد  االنــتــخــابــات،  على 

التشريعية في جميع املناطق ما عدا الرقة 
وإدلب واملناطق التي تشهد مشاكل أمنية«، 
بحسب وصفها. وقال محمد زبيدية، والذي 
»دعابة،  إنها  السيارات،  تصليح  في  يعمل 
أنــا ال أصدقها، إنــه )األســـد( يريد أن يظهر 
ونــظــامــا متينا«. من  دولـــة وشعبا  لــديــه  أن 
لــــم تــــشــــارك مـــيـــســـون )45 عـــامـــا(  جـــهـــتـــهـــا، 
فـــي االقــــتــــراع، ألن »غــالــبــيــة املـــرشـــحـــن من 
ويبيعوننا  الخارج  في  ويعيشون  األثرياء 
كاما خــال االنــتــخــابــات«، على حــد قولها. 
ــتـــي تــعــمــل نــــادلــــة فــي  وتـــضـــيـــف مـــيـــســـون الـ
اليرموك  مطعم، »كنت أملك بيتا في مخيم 
املــــعــــارك، واآلن أتــنــقــل مع  غــــادرتــــه بــســبــب 

عائلتي من مكان إلى آخر«.
)Getty /قوات النظام أثناء »االنتخابات« التشريعية في دمشق )فاليري شاريفولين

الصورة التي نشرتها »بوليتيكن« في تقارير روبين 
)ألس روالد/بوليتيكن(

أخضر
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ميركل لن تزور 
تركيا السبت

ــة، أمـــس  ــيــ ــانــ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة األملــ
ــاء، أن »املـــســـتـــشـــارة أنــجــيــا  ــ ــعـ ــ األربـ
ــورة( لـــن تــــزور تــركــيــا  مــيــركــل )الــــصــ
ــبــــت املــــقــــبــــل، الفــــتــــتــــاح مــجــمــع  الــــســ
لــــاجــــئــــن كــــمــــا كـــــانـــــت قــــــد أعـــلـــنـــت 
أنــــقــــرة«، وذلـــــك وســــط جــــدل أثـــارتـــه 
برامج تلفزيونية ساخرة استهدفت 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ وقــــــــال املــ
ســتــيــفــن ســـايـــبـــرت، إن »املــســتــشــارة 
األملانية لن تزور تركيا يوم السبت«.
)فرانس برس(

أسلحة جديدة 
للجيش اإليراني

كشف الجيش اإليراني خال مراسم 
خــاصــة أقــيــمــت، أمـــس األربـــعـــاء، عن 
امـــتـــاكـــه دبـــــابـــــات جــــديــــدة مــحــلــيــة 
 
ً
ــراز »جــيــفــن«، فــضــا الــصــنــع مـــن طــ

عـــن ســـاح قــنــاص حــديــث مـــن عــيــار 
الجيش  عـــرض  كــمــا  مــلــيــمــتــرًا.   7.62
اإليـــرانـــي عـــربـــات حــامــلــة لــلــدبــابــات 
 عن 

ً
الثقيلة وألنواع الرافعات، فضا

لعرض  بــاإلضــافــة  للجند،  حــامــات 
جهاز اختبار قــاذفــة الــصــواريــخ من 
طراز »تاو«، ونظام دفاع جوي عيار 
 عن 

ً
الــدفــع، فــضــا 57 مليمترًا ذاتـــي 

عربات »بوريا« و«كيان« و«شهرام« 
الثقيلة. 

)العربي الجديد(

اليمن: تعويضات 
لضحايا الشرعية

ــة، أمـــس  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ قــــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـ
»كــل ضحية سقطت  األربـــعـــاء، منح 
ــة الـــتـــي  ــحــ ــلــ ــســ فــــــي املــــــواجــــــهــــــات املــ
تشهدها مختلف املحافظات واملدن 
اليمنية، مرتب جندي شهريا«. كما 
ــاء صــنــدوق  قـــــررت الــحــكــومــة »إنــــشــ
أسر  لرعاية  حكومي  وغير  مستقل 
الــضــحــايــا«. وكــشــف وزيــــر الــصــحــة 
اجتماع  باعوم خال  اليمني ناصر 
لــلــحــكــومــة بــرئــاســة أحــمــد عــبــيــد بن 
دغـــر )الـــصـــورة(، أن »عـــدد الجرحى 
الــيــمــنــيــن الــــذي تــســبــبــت بـــه الــحــرب 
ــوثـــي  ــــي شـــنـــتـــهـــا مـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـ ــتـ ــ الـ
ألفا و747  بلغ 23  واملخلوع صالح، 

جريحا«.
)العربي الجديد(

استفزاز روسي ألميركا
ــــس  أعــــــلــــــن مـــــــســـــــؤول أمــــــيــــــركــــــي، أمـ
ال  »طائرتن روسيتن  أن  األربــعــاء، 
على  قتا 

ّ
مرئية، حل أسلحة  تحمان 

مدمرة  قــرب  الهجمات  يحاكي  نحو 
حة بصواريخ موجهة، 

ّ
أميركية مسل

يــوم الــثــاثــاء، فــي مياه دولــيــة قبالة 
روســـــــيـــــــا«. ووصــــــــف الـــــحـــــدث بـــأنـــه 
ــال عـــدوانـــيـــة  ــمــ ــثـــر األعــ ــد مــــن أكـ ــ واحــ
فــي اآلونــــة األخـــيـــرة. وقــــال املــســؤول 
ــراز  ــ ــن طـ ــ إن »الــــطــــائــــرتــــن كـــانـــتـــا مـ
ســـوخـــوي-24 واقــتــربــتــا مــن املــدمــرة 
دونــالــد كــوك، لــدرجــة أنهما أحدثتا 
حالة من االستنفار في عرض املاء«. 
وأضـــــاف أن »مـــروحـــيـــة روســـيـــة من 
ــه.إيــــه-27 هــلــيــكــس، أجـــرت  ــيــ طـــــراز كــ
عقب ذلــك سبع دورات حــول املدمرة 

األميركية والتقطت صورًا لها«.
)رويترز(

»داعش« ينعى األخوين 
البكراوي 

ــة اإلســـامـــيـــة«  ــدولــ أعـــلـــن تــنــظــيــم »الــ
)داعش(، أمس األربعاء، أن »األخوين 
ــــد  ــالـ ــ ــــن إبــــــراهــــــيــــــم وخـ ــاريــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ االنــ
البكراوي اللذين قتا خال اعتداءات 
بروكسل في 22 مارس/آذار املاضي، 
كــانــا وراء هـــذه االعــــتــــداءات وأيــضــا 
وراء تــلــك الـــتـــي وقـــعـــت فـــي بــاريــس 
الـــثـــانـــي  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 13 
الــعــدد  املـــاضـــي«. وقـــال التنظيم فــي 
التي نشرها  14 مــن مجلته »دابـــق« 
على اإلنترنت وتصدر باإلنجليزية، 
متحدثا عن خالد البكراوي، إن »كل 
االســــتــــعــــدادات العـــــتـــــداءات بـــاريـــس 

وبروكسل بدأت معه ومع شقيقه«.
)فرانس برس(

استنزاف إيران و»حزب اهلل«



بانتظار ما ستقرره جلسة البرلمان العراقي اليوم، لم تبّشر التحركات، أمس األربعاء، بأية حلول لألزمة السياسية العراقية 
التي تتزايد حّدتها، وسط مساعي كل من حزب اهلل وطهران لتطويق الخالفات

إسطنبول ـ باسم دباغ

اإلسالمي  القمة  مؤتمر  اجتماعات  تنعقد 
الــثــالــث عــشــر عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الـــدول، 
ــة إســـطـــنـــبـــول  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــــوم الـــخـــمـــيـــس فـ ــيـ ــ الـ
ــطـــــورات اســتــثــنــائــيــة   تـــ

ّ
ــل ــ الـــتـــركـــيـــة، فــــي ظــ

يشهدها الــشــرق األوســـط والــعــالــم، لــم تكن 
األخير في مصر  املؤتمر  الــحــّدة منذ  بهذه 
تــنــتــهــي  ــتـــي  الـ الـــقـــمـــة،  ــام 2013. يــحــضــر  ــ عـ
غـــدًا الــجــمــعــة، أكــثــر مــن 30 رئــيــســا ورئــيــس 
والتضامن  »الــوحــدة  شعار  تحت  حكومة، 
من أجل العدالة والــســالم«، ومن املتوقع أن 
يتم فيها إقرار الخطة العشرية 2015 2025، 
التي  واألدوار  العامة  الخطوط  التي تحدد 
اإلســالمــي،  الــتــعــاون  دول منظمة  تــؤديــهــا 
واقتصادية  سياسية  متعددة  مجاالت  في 

واجتماعية وثقافية.
تحت  تأسيسها  منذ  املنظمة  تمّيزت  وقــد 
اسم منظمة »املؤتمر اإلسالمي« في الرباط 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1969، بعد  املــغــربــيــة 
حــــريــــق املـــســـجـــد األقــــصــــى فــــي أغـــســـطـــس/

البروتوكولي.  بالطابع  ذاتــه،  العام  من  آب 
ــرحــت وقتها »مــبــادئ الــدفــاع عــن شرف 

ُ
وط

ــة املـــســـلـــمـــن«، املــتــمــثــلــة فـــي الــقــدس  ــرامــ وكــ
وقـــبـــة الـــصـــخـــرة. وذلـــــك كــمــحــاولــة إليــجــاد 
قــاســم مــشــتــرك بــن جميع فــئــات املسلمن، 
لـــكـــن املــنــظــمــة بــقــيــت عــــاجــــزة عــــن أداء أي 
بن  السياسي،  املستوى  على  حقيقي  دور 
الدول األعضاء، سواء لتخفيف حدة التوتر 
في  توحيدها  حتى  أو  بينها،  والــخــالفــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات حــقــيــقــيــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تحسن صورة اإلســالم وتدعم اقتصاديات 
الدول في املنظمة، التي تكاد تكون تجّمعا 

لدول العالم الثالث الفقيرة.
تــنــبــع أهــمــيــة املــؤتــمــر الــحــالــي، مــن الــظــرف 
االســتــثــنــائــي الــــذي تــمــّر بــه منطقة الــشــرق 
األوســط، في ظل املساعي املبذولة لحلحلة 
كان  التي  اإلســالمــيــة،  اإلسالمية  الخالفات 
لــهــا دور أســاســي فــي حــالــة الــتــدهــور التي 
ــــور، فـــي كـــل مـــن ســوريــة  وصــلــت إلــيــهــا األمــ
والــيــمــن وليبيا والــعــراق ومــصــر، وبــالــذات 
بسبب الــخــالفــات اإليــرانــيــة الــســعــوديــة في 
كـــل مـــن الــيــمــن والــــعــــراق وســــوريــــة، وكــذلــك 
في ظل خالفات تركية سعودية في كل من 
سورية ومصر وليبيا، تم تجاوزها بشكل 
كبير منذ بداية العام املاضي، بعد وصول 
الــعــاهــل الـــســـعـــودي املـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز إلى الحكم، وتولي اإلدارة السعودية 

الجديدة السلطة.
تقود كل من الرياض وأنقرة محاوالت إحياء 
املنظمة، إذ يرى الجانبان في املنظمة غطاء 
املنطقة  بــات يجمعهما في  الــذي  للتحالف 

عادل األحمدي

الــثــالــث على  لــلــيــوم  النسبي  الــهــدوء  سيطر 
التوالي من الهدنة اليمنية، أمس األربعاء، إال 
في تعز التي بقيت خارج وقف إطالق النار، 
االثنن  املرتقبة يوم  الكويت،  قبل محادثات 
من  االنفصالي  الشق  وســط تصعيد  املقبل، 
 بعض 

ّ
الـــحـــراك الــجــنــوبــي نــشــاطــه. وفـــي ظـــل

الـــخـــروقـــات الــتــي تــتــهــم الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ــوات الــرئــيــس املــخــلــوع  ــ فــيــهــا الــحــوثــيــن وقــ
عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح بــإرتــكــابــهــا، خصوصا 
الجوف،  في   

ّ
أقــل وبنسبة  تعز،  في محافظة 

ــالـــع،  والـــبـــيـــضـــاء، ومــــــــأرب، وشــــبــــوة، والـــضـ
ُسجلت الخروقات بوتيرة أقل في العاصمة 
صنعاء. وصّعد الجناح الداعي لفك االرتباط 
مع الشمال في صفوف الحراك الجنوبي من 
املقرر  املــوعــد  اقــتــراب  مــع  السياسي،  نشاطه 
النطالق محادثات السالم التي ترعاها األمم 
املــتــحــدة، إذ يــســتــعــد أنـــصـــار الـــحـــراك بشقه 
عنوان  تحت  لتظاهرة  باالنفصال،  املتمسك 
ــقـــالل«، يــــوم األحــــد املــقــبــل،  ــتـ »مــلــيــونــيــة االسـ

عشية انطالق محادثات الكويت.

استعدادات مكثفة
»العربي  لـ عــدن  في  محلية  وكشفت مصادر 
ــدادات مــكــثــفــة تــجــري  ــعــ ــتــ الـــجـــديـــد«، أن »اســ
الحراك  وقــيــادات  الفصائل  قبل مختلف  مــن 
الــجــنــوبــي، عــلــى مــســتــوى عـــدن واملــحــافــظــات 
القيادات  مــع  بالتنسيق  األخـــرى،  الجنوبية 
املــتــواجــدة خــــارج الــبــالد إلقــامــة الــفــعــالــيــة«. 
وذكــرت أنه »ُيــراد من خاللها إيصال رسالة 
إلى محادثات الكويت، وفي سبيل ذلك بدأت 
الـــقـــيـــادات املــحــلــيــة والــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة 
بيانات  ــدار  وإصـ اجتماعات  بعقد  بــالــحــراك 
تدعو للمشاركة الفاعلة في التظاهرة«. وفي 
بــيــان مــنــســوب لــلــقــيــادي الــبــارز فــي الــحــراك، 
الــرئــيــس اليمني األســبــق، عــلــي سالم  نــائــب 

على مستويات عدة، أهمها مواجهة النفوذ 
اإليراني، وكذلك مواجهة محاوالت التدخل 
الروسي عبر البوابة السورية لصالح دعم 

النظام السوري. 
ــل الــــــدور  ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، وفــــــي ظـ
املتنامي الذي تحاول اململكة أداءه ملواجهة 
إيران بعد االنسحاب األميركي في املنطقة، 
فإنها ترى في املنظمة »استكمااًل للتحالف 
اإلســالمــي ملــحــاربــة اإلرهــــاب«، الـــذي أعلنت 
عنه الرياض في ديسمبر/كانون األول من 
الـــعـــام املـــاضـــي، وتــّوجــتــه بـــمـــنـــاورات »رعـــد 
الــشــمــال«، الــتــي شــاركــت فيها 20 دولـــة من 
ــر مـــن 150 ألــف  ــثـ الــتــحــالــف اإلســــالمــــي وأكـ
جندي، ردت عليه إيران بمناورات »الرسول 

األعظم« الهجومية قبل أيام.
التجّمع  املنظمة،  تــرى في  فإنها  تركيا  أمــا 
التركية  الــطــمــوحــات  يحقق  الـــذي  الــوحــيــد 
ــــدول  بــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا الـــســـيـــاســـي بــــن الـ
لــتــقــديــم  تــضــطــر  أن  مــــن دون  ــة،  ــيــ اإلســــالمــ
تقاليد  مع  تتعارض  أيديولوجية  تنازالت 
الــقــاضــيــة باالبتعاد  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة 
عن االصطفافات املذهبية أو الدينية، أو مع 
تحالفاتها التاريخية، ممثلة بحلف شمال 
االطلسي، وكذلك وسيلة لدعم موقفها سواء 
في العداء الذي انفجر أخيرًا مع روسيا، أو 
في الصراع التقليدي التاريخي مع أوروبا.

كما تشهد القمة العديد من األحداث املهمة، 
ليكون  املصري  التمثيل  رفــع  رأسها  وعلى 
عــلــى مــســتــوى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
إلى  القمة  قــيــادة  لتسليم  والـــذي سيحضر 
اإلدارة الــتــركــيــة، بــمــا يــمــكــن اعــتــبــاره أرفــع 
تــــواصــــل دبـــلـــومـــاســـي بــــن الـــجـــانـــبـــن مــنــذ 
االنـــقـــالب الــــذي قــــاده الــجــنــرال عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي عــلــى الــرئــيــس محمد مــرســي في 
الــقــمــة  كــمــا ســتــكــون  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2013. 
السعودية  للقيادتن  اجتماع  ألول  ساحة 
واإليـــرانـــيـــة فـــي مــكــان واحـــــد، بــحــضــور كل 
من الرئيس اإليراني حسن روحاني وامللك 

سلمان بن عبد العزيز القمة.
القمة بمثابة  ذلـــك، ستكون  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــتــــراف بــشــرعــيــة الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة  أول اعــ
الجديدة، بقيادة فائز السراج، الذي سيمثل 
بالده فيها، سواء من ناحية داعمي حكومة 
أو  العاصمة طــرابــلــس،  فــي  الليبية  اإلنــقــاذ 

لداعمي برملان طبرق.
ــك، يــبــدو أن الــــدول املــشــاركــة  فــي غــضــون ذلـ
فـــي الــقــمــة تــمــكــنــت مـــن تـــجـــاوز خــالفــاتــهــا، 
الدولية  اإلسالمية  االنــبــاء  وكــالــة  وبحسب 
التابعة للمنظمة، فقد انتهت لجنة الخبراء 
الذي  الختامي،  البيان  من صياغة مشروع 
جاء في 37 صفحة ضمن 196 فقرة، تناولت 
مختلف القضايا اإلسالمية بدءًا بفلسطن 

البيض، والقيادي عبد الرحمن الجفري، أكد 
وتقتضي  دقيقة  »املــرحــلــة  أن  على  الــرجــالن 
أن يقرأ العالم رسالة واضحة«، مما وصفاه 
ــك لــلــتــأكــيــد  ــ »شـــعـــب الــجــنــوب الـــعـــربـــي«، وذلـ
وبناء  واالســتــقــالل  بالتحرير  تمسكه  »على 
الجديدة«.  الفيدرالية  العربي  الجنوب  دولــة 
وأوضــــح الــبــيــض والــجــفــري أنــهــمــا »مـــن ذلــك 
املنطلق، يشددان على التأييد التام والكامل 
لــفــعــالــيــة الــحــشــد الــجــمــاهــيــري يــومــي األحــد 
ــنـــن، فــي ســاحــة الــحــريــة فــي العاصمة  واالثـ

الجنوبية عدن«. 
»الجماهير من  وتوّجها بالدعوة في البيان لـ
كل مكان في الجنوب لتقول للعالم إن ثورتنا 
للدفاع  دائم  واستعدادنا  مستمرة،  السلمية 
عن األرض والعرض ضد كل عدوان«. وذهب 
الــــرجــــالن إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، فـــي بــيــانــهــمــا 
بالقول إن »اسم الدولة العتيدة في الجنوب 

هو: الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة«.
ــاء الــبــيــان املــنــســوب لــلــبــيــض والــجــفــري  ــ وجـ
ــــت، تــمــثــل بــتــوقــيــع  ــام مــــن تـــطـــور الفــ ــ بـــعـــد أيــ
الرجلن على ما أطلق عليه »وثيقة القضية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة«، عــلــمــا أن الــبــيــض يــمــثــل أرفـــع 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة فـــي الـــحـــراك الــجــنــوبــي، 
لــكــونــه كــــان آخــــر رئـــيـــس لــلــشــطــر الــجــنــوبــي 

التي خّصها الخبراء بمشروع قرار أكد على 
مركزية القضية الفلسطينية، وأن السالم لن 
يتحقق إال بانسحاب الكيان الصهيوني من 
املحتلة في 1967، وفــي مقدمتها  األراضـــي 
القدس املحتلة. كما تدعو القمة، في مشروع 
بيانها، املدعي العام في املحكمة الجنائية 
الدولية إلى تحريك الدعوة املقدمة من دولة 
فلسطن، مبدية دعمها لدعوة فلسطن عقد 
الصهيوني  االحتالل  إلنهاء  دولــي،  مؤتمر 
ألرض فلسطن، كما تطالب املجتمع الدولي 
ــرائـــيـــل لـــرفـــع الــحــصــار  بــالــضــغــط عـــلـــى اسـ

الظالم على قطاع غزة.
ويــهــتــم الــبــيــان الــخــتــامــي بــالــوضــع الــقــائــم 
فــي لبنان، ويخّصه بــأربــع فــقــرات مــن دون 
اإلشـــــارة لــحــزب الــلــه، ال إيــجــابــا وال سلبا، 
ــوار الــــقــــائــــم بــــن األطـــــــراف  ــحــ ــالــ ويــــرحــــب بــ
اللبنانية، كما يؤكد على الصيغة اللبنانية 
املناصفة  على  القائمة  الفريدة  والتعددية 
بن املسيحين واملسلمن والعيش املشترك. 

الــوحــدة، فيما يعتبر الجفري أحــد أبرز  قبل 
لرئيس  نائبا  وكــان  الجنوبية،  الشخصيات 
الـــوزراء فــي مرحلة سابقة، كما يــرأس حزبا 

ُيطلق عليه »رابطة الجنوب العربي الحر«.

توقيع الوثيقة
ــــادر الـــجـــنـــوبـــيـــة عــن  ــدثـــت بـــعـــض املـــــصـ وتـــحـ
أنـــه »تـــّم تــوقــيــع الــوثــيــقــة فــي اإلمـــــارات، التي 

وتخصص القمة مطالب وجهت إليران في 
إلــى مبادئ  فــقــرات، أهمها دعــوتــهــا  خمس 
حسن الــجــوار، وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
ــرام اســتــقــاللــهــا  ــ ــتــ ــ الـــداخـــلـــيـــة لـــــلـــــدول، واحــ
وسيادتها ووحدة أراضيها، واالمتناع عن 

استخدام القوة أو التهديد بها.
ــن الـــقـــمـــة أيــــضــــا االعــــــــتــــــــداءات الـــتـــي  ــ ــديـ ــ وتـ
إيــران،  فــي  السعودية  بعثات  لها  تعرضت 
»التصريحات  سمتها  ملــا  رفضها  وتــجــّدد 
السعودي  القضاء  أحكام  التحريضية بعد 
حــول مرتكبي جــرائــم إرهــابــيــة«، كما تدين 
وبــــــوضــــــوح تـــــدخـــــالت إيــــــــــران فـــــي كـــــل مــن 
ــمـــن وســــوريــــة والـــصـــومـــال  ــيـ الـــبـــحـــريـــن والـ
واستمرارها في دعمها لإلرهاب، على حد 

تعبير البيان.
وفي الختام يرّحب البيان الختامي بتوقيع 
ــبـــي، وبــتــشــكــيــل  ــيـ ــلـ ــي الـ ــاسـ ــيـ ــسـ االتـــــفـــــاق الـ
املجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، 
الــتــحــول الديمقراطي  وُيـــشـــّدد عــلــى أهــمــيــة 
ــتـــور جـــديـــد، وبــنــاء  الــســلــيــم، واعـــتـــمـــاد دسـ
الــدول  ليبيا ديمقراطية جــديــدة، داعــيــا كــل 
ــي الـــشـــؤون  ــتـــدخـــل فــ ــن الـ إلـــــى االمــــتــــنــــاع عــ
الداخلية الليبية، بما فيها توريد األسلحة 
ــل اإلعـــــــالم لــلــتــحــريــض  ــائــ ــدام وســ ــخــ ــتــ واســ
تدخل  ألي  معارضته  ومبديا  العنف،  على 
عسكري في ليبيا، وهي إضافة مقترحة من 

الجزائر.

يــتــواجــد فيها الــقــيــاديــان«، وهــو األمـــر الــذي 
يحمل أبعادًا إضافية، حاول محللون ربطها 

بتوّجه من أبو ظبي لدعم االنفصال.
ــتـــي نــشــرتــهــا مـــواقـــع  وتــتــضــمــن الـــوثـــيـــقـــة الـ
أيـــام، ســـردًا تعريفيا  الــحــراك قبل  مقربة مــن 
بالتحّوالت خالل العقود املاضية، وحيثيات 
 
ً
القضية واعتبار أن الجنوب ُيعتبر منفصال

عـــن الــيــمــن، وصـــــواًل إلــــى خـــطـــوات ومــطــالــب 

الدولة  أو إنشاء  محددة ومزمنة لالنفصال، 
الجديدة. 

»قـــوات دولــيــة وإقليمية  ـــ وتــطــالــب الــوثــيــقــة بـ
ــتــــالل الـــيـــمـــنـــي«، و»إقــــامــــة إدارة  إلنـــهـــاء اإلحــ
مــحــلــيــة مــؤقــتــة تــحــت إشـــــراف دولــــي وعــربــي 
بــاســم اإلدارة االنــتــقــالــيــة وذلـــك لفترة  تــعــرف 
زمنية ال تزيد عن عام«، و»إطالق سراح جميع 
الــجــنــوبــيــن املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن ورجــــال 
املقاومة واملحكوم عليهم بالسجن لنشاطهم 
السياسي أو نشاط منظمات املجتمع املدني«.

الوثيقة  أن يباشر من تسميه  إلــى  كما تدعو 
ــة حــقــه  ــمـــارسـ ــربــــي«، مـ ــعــ ــنـــوب الــ »شـــعـــب الـــجـ
فــي تــقــريــر مــصــيــره بــرعــايــة دولــيــة وإقليمية 
املستقلة.  دولـــتـــه  ونـــظـــام  مستقبله  الخــتــيــار 
ــّدد عـــلـــى أن »الــــتــــفــــاوض/الــــحــــوار هــو  ــ ــشـ ــ وتـ
التحرير  في  الهدف  لتحقيق  النهائي  املدخل 
واالستقالل، فوحدة مفروضة هي بكل تأكيد 
وحــدة مــرفــوضــة، وبــقــاؤهــا ُيشّكل تعميقا ملا 

أصاب النفوس من شروخ«.

أهداف الحراك
وترى الوثيقة أن »الحوار املقبول به من قبل 
املــوقــعــن، يــتــّم طــبــقــا لــضــوابــط ومــرجــعــيــات، 
أهــمــهــا أن يــتــم الــتــوقــيــع بـــن طـــرفـــن، طــرف 
الثوري  أهــداف حــراك شعبنا  جنوبي يتبنى 
ون حلواًل في 

ّ
السلمي، وطــرف يضم من يتبن

إطار الدولة اليمنية الواحدة. وأن يمثل طرف 
اليمنية فريق يختاره مجلس نوابهم  الدولة 
بــالــقــرار،  بــالــتــوافــق ويصبح مفوضا  الــحــالــي 
وأن ُيــحــّدد سقفا زمــنــيــا لــلــحــوار ال يــزيــد عن 
ثــالثــة أشــهــر، ويــتــم فــي مــكــان مــحــايــد، وتحت 
املرجعية  تكون  وأن  ودولـــي،  إقليمي  إشـــراف 
الــحــاكــمــة بـــن املــتــحــاوريــن/املــتــفــاوضــن هو 
ــى، الــفــقــرة  ــ ــادة األولـ ــ مــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة )املـ
الــثــانــيــة(، والــقــانــون الــدولــي املــعــاصــر، وإرادة 

شعب الجنوب العربي«.
والوثائق في مسيرة  البيانات  وليس جديدًا 
الحراك الجنوبي منذ تصاعدت فعالياته عام 
2007، غير أن عودته هذه املرة يأتي بظروف 
الــدالالت، فعمليا  مختلفة ويحمل العديد من 
لم يعد هناك قوات حكومية تتبع صنعاء في 
أبرز  كانت  فيما  الجنوبية،  املحافظات  أغلب 
هذه الشخصيات التي عادت للنشاط بالدعم 
تأييدها  املاضي  العام  أعلنت  االنفصال  إلــى 
للتحالف العربي وخفت نشاطها في األشهر 

الالحقة«.
لتزيح  التحركات  أخــرى، تأتي هــذه  من جهة 
الــصــورة الــيــومــيــة عــن األوضــــاع فــي الجنوب 
ــتــــي تــتــلــخــص غـــالـــبـــا بــســيــطــرة مــســلــحــي  والــ
بعدن  املحيطة  املـــدن  على  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
ــك مـــن الـــحـــوادث  ــفـــالت األمـــنـــي، وغــيــر ذلـ واالنـ

التي سبغت التطورات الفترة املاضية.

عثمان المختار

ــلــــت األزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  دخــ
العراق منعطفا خطيرًا بعد فشل 
جلسة البرملان الطارئة التي دعا 
إليها نواب عن كتل سياسية مختلفة، أمس 
األربعاء، والذين ال يزالون معتصمن داخل 
التوالي.  على  الثاني  لليوم  الــبــرملــان،  قاعة 
ــــل الـــجـــلـــســـة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــشــابــك 

ّ
ــل وتــــخــ

ــاه، واألحـــــذيـــــة بــن  ــ ــيـ ــ ــانـــي املـ ــنـ ــــدي وقـ ــــاأليـ بـ
نواب عن كتلة دولة القانون بزعامة نوري 
 الجلسة 

ُ
املــالــكــي ونـــــواب أكــــــراد. ولــــم تــخــل

ــواب عـــن اتــحــاد  ــ مـــن مـــشـــادة كــالمــيــة بـــن نـ
القوى ونواب آخرين عن التحالف الوطني 
ـــع رئــيــس  الـــحـــاكـــم بـــالـــبـــالد. األمـــــر الـــــذي دفـ
الـــبـــرملـــان، ســلــيــم الـــجـــبـــوري، إلـــى اســتــدعــاء 
فــؤاد معصوم، وهــو ما  رئيس الجمهورية 
لم يحدث، ما أدى لرفع الجلسة إلى صباح 
اليوم الخميس، وسط معلومات تؤكد طلب 
 مــجــلــس الـــنـــواب، 

ّ
الــجــبــوري الــرســمــي لــحــل
وإجراء انتخابات مبكرة. 

 زعيم التيار الصدري 
ّ

في غضون ذلك، يحل
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــدى الــــــصــــــدر ضـــيـــفـــا فــــــي الـ ــتــ ــقــ مــ
اللبنانية بيروت، في زيارة إلى األمن العام 
ــذي دخــل  ــ لــحــزب الــلــه حــســن نــصــرالــلــه، والـ
ف من طهران، 

ّ
على خط األزمة كوسيط مكل

عــراقــيــة سياسية وحكومية  ملــصــادر  وفــقــا 
الديني  املــرجــع  يستمر  حــن  فــي  متطابقة. 
أمام  بابه  بإغالق  السيستاني  علي  األعلى 
الوطني،  بالتحالف  السياسية  الكتل  قــادة 
ما دفــع قــادة كتل ووفــود للتوجه فــورًا إلى 

طهران.

مساع لتطويق األزمة 
تــبــذل أوســـاط سياسية شيعية فــي كــل من 
انهيار  ملنع  كبيرة  جهودًا  وطهران  بيروت 
الـــتـــحـــالـــف الــــوطــــنــــي، بـــعـــد انـــشـــقـــاقـــه إلـــى 
ــرى رافـــضـــة لــه.  ــ كــتــل مـــؤيـــدة لــلــعــبــادي وأخـ
 مساعي نــائــب رئيس 

ّ
ويــأتــي ذلـــك، فــي ظــل

الــجــمــهــوريــة، نــــوري املــالــكــي، لــلــعــودة مــرة 
أخرى من بوابة حكومة الطوارئ، في الوقت 
بإقالة  الكتل  فيه مطالبات  الــذي تصاعدت 
رئــيــس الــبــرملــان والــجــمــهــوريــة، والــحــكــومــة 
مــن مــنــاصــبــهــم اســتــنــادًا إلـــى املــــادة 13 من 
الدستور العراقي الجديد الذي ينّص على 
إمــكــانــيــة إقــالــة الـــرؤســـاء الــثــالث بــعــد جمع 
واستبق  الستجوابهم.  نــائــب   100 تواقيع 
رئــيــس الــبــرملــان تــلــك املــســاعــي إلـــى الــدعــوة 
 الــبــرملــان، نــهــائــيــا، كــخــطــوة استباقية 

ّ
لــحــل

تمنع فــيــه تــحــرك الــتــكــتــالت داخـــل الــبــرملــان 

العراق وسط 
العاصفة

القرار بين حزب اهلل وطهران... 
وأجواء تشبه االنقالب

تقود كل من 
الرياض وأنقرة محاوالت 

إحياء المنظمة

45
سياسة
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ــة لـــلـــمـــؤســـســـات  ــالــ ــالــــوكــ ــاء الـــعـــمـــل بــ ــ ــهــ ــ وإنــ
والهيئات السيادية. وافقت إثر ذلك غالبية 
 عـــن الكتل 

ً
كــتــل الــتــحــالــف الــوطــنــي، فــضــال

في  املستقلة،  واملدنية  السنية، واملسيحية، 
الــوقــت الـــذي تحفظت فــيــه الــكــتــلــة الــكــرديــة 
أال تكون  بــضــمــانــات  الــبــرملــان، مطالبة  فــي 
ــا جــــديــــدًا يـــســـتـــخـــدم مــن  ــابــ ــات بــ ــ ــــالحــ اإلصــ
ومنح  الطائفي.  أو  العرقي  اإلقصاء  خالله 
إصالحاته  لتنفيذ  للعبادي  مهلة  البرملان 
ه أخفق في 

ّ
خالل فترة أقصاها شهر، إال أن

الكتل على  تحقيق ذلــك بسبب عــدم توافق 
صيغة اإلصـــالح، وهــو مــا دعــا الــصــدر إلى 
إعـــالن الــتــظــاهــرات، ومــنــح مهلة قــدرهــا 30 
يوما لتنفيذ وعود رئيس الــوزراء. سرعان 
مــا تــحــولــت الــتــظــاهــرات إلـــى اعــتــصــام أمــام 
بوابات املنطقة الخضراء في بغداد، ثم إلى 
لــلــصــدر فــي خيمة داخـــل املنطقة  اعــتــصــام 
الـــخـــضـــراء نــفــســهــا، قـــبـــل أن يــنــســحــب إثـــر 
تقديم العبادي قائمة وزراء مستقلن نالت 
استحسانا واسعا من قبل العراقين. إال أن 
القائمة  الحكومة سرعان ما سحب  رئيس 
السياسية  الكتل  اعتراضات  األولــى بسبب 
ــدم رؤســـــــــاء الــكــتــل  ــقــ واالتــــــفــــــاق عـــلـــى أن يــ
مرشحي الوزارات من قبلهم، وهو ما أسفر 
عن قائمة وزراء جدد غالبيتهم من أحزاب 

وكيانات سياسية دينية. 

خديعة المالكي 
أوقع املالكي غريمه الحالي حيدر العبادي 
ــدى  ــ ــا إحـ ــهـ ــتـ ــفـ ــرى، كـــمـــا وصـ ــ ــبـ ــ ــة كـ بـــخـــديـــعـ
ــدنـــي املــســتــقــل،  ــن الــتــحــالــف املـ الـــنـــائـــبـــات عـ
مؤكدة أن املالكي خدع العبادي بأن القائمة 
الــثــانــيــة مــنــاســبــة وأنـــه ســيــدعــمــه بــأصــوات 
 

ّ
إال البرملان.  البالغة 92 صوتا داخــل  كتلته 

ــه عــنــد عـــرض الــعــبــادي الــقــائــمــة الــثــانــيــة  أنـ
كــانــت كــتــلــة املــالــكــي )دولــــة الــقــانــون( أولــى 
الــكــتــل املــعــتــرضــة عــلــيــهــا، وتــتــشــارك حاليا 
 
ّ
مـــع الـــصـــدريـــن فـــي االعـــتـــصـــام. وتـــؤكـــد أن

»املــعــتــصــمــن حـــالـــيـــا داخــــــل قـــبـــة الـــبـــرملـــان 

أمس  تعز،  في  الشرعية  للحكومة  الموالي  العسكري  المجلس  أعلن 
صالح  وقوات  للحوثيين  خرقًا   153 سجلت  عملياته  »غرفة  أن  األربعاء، 
الثقيلة  باألسلحة  القصف  بين  تنّوعت  والتي  الماضية،  ساعة   48 الـ  خالل 
الجبهات«.  مختلف  في  األرض  على  المستمرة  التقدم  ومــحــاوالت 
خرقًا   20 »ُسّجل  أنه  للحكومة  التابعة  الرسمية  »سبأ«  وكالة  وذكــرت 
في  وكذلك  ومأرب،  الجوف  محافظتي  في  صالح  وقوات  للحوثيين 
محافظتي الضالع وشبوة، والتي يتواجد الحوثيون في مناطق منها«.

فؤاد  الجمهورية  »رئيس  أّن  المعيني  اهلل  عبد  السياسي  الخبير  يؤكد 
معصوم وحده الذي يحق له طلب حّل البرلمان باعتباره راعي الدستور، 
لنص  وفقًا  نائب   100 توقيع  جمع  خالل  من  حلّه  يتم  أن  يمكن  أو 
الدستور«. ويضيف الخبير السياسي، أّن »النواب ال يجازفون بمستقبلهم 
عن  النواب  »تراجع  مرّجحًا  التواقيع«،  يجمعوا  حتى  بامتيازاتهم  وال 
كل مطالباتهم، األمر الذي سيدفع بالجبوري إلى التراجع عن قرار حّل 

البرلمان«، وفقًا للخبير.

شروط حّل المجلس

الخروقات الميدانية

الحدث متابعة

والــنــوايــا«، مشيرة  املــطــالــب  فــي  مختلفون 
 »مساعي املالكي للعودة الى السلطة 

ّ
إلى أن

باتت واضحة وغير خافية على أحد«.
ــدر إلــــى بــــيــــروت، تــقــول  وحـــــول زيــــــارة الـــصـ
 »الحل 

ّ
»العربي الجديد« إن النائبة ذاتها لـ

والسيستاني  الداخل  في  القادة  انعدم بن 
عطي هذا الدور 

ُ
 يتدخل. لذلك أ

ّ
يصّر على أال

الصدر،  على  ملمارسة ضغوطه  الله  لنصر 
كما ستفعل طهران ملمارسة ضغوطها على 
باقي كتل التحالف«، مؤكدة أن »األميركين 

يؤدون دور املتفرج حاليا«. 
ــــرى الــخــبــيــر الـــســـيـــاســـي عــبــد  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
 »الــضــغــوط الــتــي تــعــّرض 

ّ
الــلــه املــعــيــنــي، أن

لها رئــيــس الــبــرملــان، أمـــس، مــن قبل الــنــواب 
املطالبن بإقالة الرئاسات الثالث ستتالشى 
ــبــــوري«. ويــــوضــــح املــعــيــنــي  ــرار الــــجــ ــ بـــعـــد قــ
الـــنـــواب  ــلــــب   »أغــ

ّ
ــديــــد«، أن الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ

املــعــتــصــمــن هـــم أشـــخـــاص لـــم يــصــلــوا إلــى 
 

ّ
 من خــالل كتلهم. وفــي حــال حل

ّ
البرملان إال

البرملان سيخسرون امتيازاتهم الخاصة وال 
يستطيعون أن يكونوا نوابا في االنتخابات 
املقبلة. األمر الذي سيجبرهم على التراجع 

عن أي ضغط يمارسونه«.
 »تراجعهم لحساب مصالحهم 

ّ
ويضيف أن

الشخصّية بدا واضحا بعدما انسحب عدد 
من املعتصمن عندما تناهى إلى أسماعهم 
ــذي تــســبــب بخلل  ــر الــ ــرار الـــجـــبـــوري، األمــ قــ
في نصاب الجلسة وتأجيلها إلــى يــوم غد 

)اليوم(«.

 »الــحــل 
ّ
حــــدة«، وفــقــا لــلــمــســؤول. ويــؤكــد أن

والتعويل  حاليا  معدوم  العراقي  الداخلي 
 

ّ
على وســاطــات حــزب الله وطــهــران فــي حل
ــيـــس الـــــــــوزراء الــحــالــي  ــرح رئـ ــ املـــشـــكـــلـــة«. طـ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي عــقــب تـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة، 

ــي، تــطــالــب  ــالــ ــحــ انـــطـــلـــقـــت مـــطـــلـــع الــــعــــام الــ
باإلصالح السياسي وإنهاء ملفات الفساد، 
مشروعا تضمن ثالث أوراق؛ أوالها العودة 
ــة مــلــفــات  ــالــ إلــــى حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط، وإحــ
القضاء،  إلــى  بالفساد  املتهمن  املسؤولن 

تظاهر آالف العراقيين، أمس األربعاء، 
البالد،  مــن  مختلفة  مناطق  فــي 
تأييدًا لالعتصام الذي نظمه أكثر من 
مائة برلماني داخل البرلمان العراقي، 
الحكومية  التشكيلة  على  احتجاجًا 
الوزراء  رئيس  قدمها  التي  الجديدة 
حيدر العبادي. فيما وصف برلمانيون 
ــفــاضــة«.  ــت ـــ »االن ــام ب ــص ــت ــذا االع هـ
وترّجح مصادر مختلفة أن تتواصل 
والتظاهرات  االعتصامات  وتتمّدد 
العراقية،  المناطق  مختلف  ــى  إل
في ظّل الخالفات القائمة بين الكتل 

السياسية.

تظاهرات تضامن 
مع المعتصمين

دعا الحراك 
لـ »مسيرة 
مليونية« 
يوم األحد 
)صالح العبيدي/
فرانس برس(

إلقالته أو رئيس الجمهورية، فيما ال تزال 
الخميس،  اليوم  إلــى جلسة،  تتجه  األنظار 

وما سيسفر عنها من تطورات. 

ال حكومة جديدة 
ــادر عـــراقـــيـــة رفـــيـــعـــة املــســتــوى  ــد مــــصــ ــؤكــ وتــ
ــداد أن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة الــجــديــدة  ــغـ فـــي بـ
بصيغتها الثانية لن تقر، اليوم، وهو ما بدا 
واضــحــا مــن أجـــواء جلسة األربــعــاء الطارئة. 
ــراقـــي رفـــيـــع املـــســـتـــوى إن  ــقـــول مـــســـؤول عـ ويـ
»األجهزة األمنية العراقية دخلت حالة اإلنذار 
القصوى واملليشيات انتشرت في بغداد ولها 
والءات مختلفة للكتل املختلفة، وهو ما يثير 
الــخــوف أكــثــر، ويــزيــد القلق مــن مــآالت األزمــة 
 »األمن 

ّ
الحالية«، وفقا للمسؤول. ويضيف أن

الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصرالله دخــل على 
خط األزمة بتكليف من طهران. 

ويـــتـــواجـــد الـــصـــدر حــالــيــا فـــي لــبــنــان لــهــذا 
السبب في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. فيما 
توجهت أربــعــة وفــود أخــرى إلــى العاصمة 
اإليرانية طهران، عن املجلس األعلى، ودولة 
ــذيـــن  ــدر، والـ ــ ــــصـ ــقــــانــــون، والـــفـــضـــيـــلـــة، والـ الــ
تـــم اســـتـــدعـــاؤهـــم لــكــنــهــم ذهـــبـــوا كـــال على 

مع اقتراب موعد 
المحادثات اليمنية في 

الكويت، يوم االثنين 
المقبل، تبدو الهدنة 

صامدة نسبيًا، إال في تعز، 
بموازاة تصاعد نشاط 
الجناح االنفصالي من 

الحراك الجنوبي

مناسبة ألوسع اعتراف رسمي بشرعية حكومة فائز السراج )األناضول(
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  شرق
      غرب

إصابات في سجن 
نفحة اإلسرائيلي

أصـــــــــــيـــــــــــب عــــــــــــــــــدد مـــــــــــــن األســــــــــــــــــرى 
ــيـــنـــيـــن، أمـــــــس األربــــــعــــــاء،  ــلـــســـطـ ــفـ الـ
بــعــدمــا قــمــعــت الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة 
األســــرى فــي قــســم 14 بــســجــن نفحة 
ــم بـــالـــغـــاز  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، ورشـ
أكــد رئيس  املسيل للدموع، وفــق ما 
هــيــئــة شـــــؤون األســــــرى واملـــحـــرريـــن 

الفلسطينية عيسى قراقع.
الـــقـــمـــع  قــــــــوات  قـــــراقـــــع أن  وأوضــــــــــح 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي احـــتـــشـــدت فــي 
الـــــســـــجـــــن، اعــــــتــــــدت عــــلــــى األســــــــرى 
بالضرب بالعصي، ورشتهم بالغاز، 
ــا أوقــــــع عــــــددًا مــــن اإلصـــــابـــــات فــي  مــ
مستشفى  إلــى  نقلهم  تــم  صفوفهم، 
ــم تــعــرف  ســـوروكـــا اإلســـرائـــيـــلـــي، ولــ

بعد طبيعة اإلصابات أو عددها.
)العربي الجديد(

البشمركة لن تدخل 
الموصل بعد تحريرها

العراق،  قال وزيــر داخلية كردستان 
كــريــم ســنــجــاري، أمـــس األربـــعـــاء، إن 
ستشارك  الــكــرديــة  البشمركة  قـــوات 
في أي هجوم الستعادة املوصل من 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
لكن من غير املزمع أن تدخل املدينة 

على حد تعبيره. 
)رويترز(

مخطط لربط طهران 
وسورية برًا عبر العراق

ــــي قـــــــوات الــبــشــمــركــة  ــد فـ ــائــ ــم قــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ات

الكردية، املرابطة في جنوب كركوك، 
ــا، أمـــــس األربــــعــــاء،  ــنـ ــبـ حـــســـن يـــزدانـ
خــــالل حـــديـــث صـــحـــافـــي، الــحــكــومــة 
ــة ومــــلــــيــــشــــيــــا »الــــحــــشــــد  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
موضوع  في  »التحايل  بـ الشعبي«، 
تحرير مــدن محافظة كــركــوك، منها 
ــر،  ــيـ ــشـ ــبـ الــــحــــويــــجــــة والـــــــريـــــــاض والـ
الدولة  والتي يسيطر عليها تنظيم 
 األمـــر 

ً
اإلســالمــيــة )داعـــــــش(«، مــعــلــال

بـــســـعـــي »إيـــــــــران إليــــجــــاد خــــط بـــري 
الــعــراق،  عبر  طــهــران بسورية  يربط 
بــعــد ســقــوط طــريــق األنــبــار الــبــري«. 
 »الحشد ال يريد 

ّ
وأوضح يزدانبنا أن

تــحــريــر منطقة الــبــشــيــر فــي كــركــوك 
لوجود داعش في املنطقة ما يعطيه 
القوات  من  املزيد  الذريعة الستقدام 

إلى املنطقة واإلبقاء عليها«.
)العربي الجديد(

تهديدات للجنة 
استجواب محافظ ديالى

مكلفة  عراقية  حكومية  لجنة  تلقت 
بــاســتــجــواب قــائــد مــلــيــشــيــا »بــــدر«، 
ــافــــظ ديـــــالـــــى )شـــــــــرق الـــــعـــــراق(  مــــحــ
تــهــديــدات بالقتل  الــتــمــيــمــي،  مــثــنــى 
والتصفية مــن خــالل رســائــل نصية 
واتـــصـــاالت هــاتــفــيــة تــلــقــاهــا أعــضــاء 
الــلــجــنــة عـــلـــى مـــــدى األيـــــــام الــثــالثــة 
املـــاضـــيـــة، وفـــقـــا ملـــا كــشــف عــنــه أحــد 
املشكلة  االســتــجــواب  لجنة  أعــضــاء 
بــحــق الــتــمــيــمــي. ويــتــابــع الــتــمــيــمــي 
بالقتل،  تتعلق  »جــرائــم  على خلفية 
والتواطؤ مع جماعات قتل طائفية، 
وفــســاد مــالــي« مــنــذ تسلمه منصب 

املحافظ العام املاضي.
)العربي الجديد(

حماس تدعو 
لتصعيد االنتفاضة 

ــا الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة املـــقـــاومـــة  ــ دعـ
اإلســالمــيــة )حـــمـــاس( عــبــد الــرحــمــن 
شــديــد، أمــس األربــعــاء، إلــى تصعيد 
عــمــلــيــات املـــقـــاومـــة وتــكــثــيــف الــعــمــل 
الــجــمــاهــيــري املـــقـــاوم بــاالنــتــفــاضــة، 
ــنـــادًا إلضـــرابـــات األســـرى  دعــمــا وإسـ
مستمر  بشكل  عددهم  يرتفع  الذين 
اإلسرائيلي.  االحتالل  داخل سجون 
وقال شديد في تصريح صحافي، إن 
»عــدد األســرى املضربن في سجون 
االحتالل بلغ 35 أسيرًا، وذلــك دعما 
لــأســيــر الــقــيــادي شــكــري الــخــواجــا 
ــن الـــطـــعـــام  ــ ــو اآلخـــــــــر عــ ــ ــــرب هــ ــــضــ املــ
لــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء عــزلــه االنـــفـــرادي 

املستمر منذ 16 شهرًا.
)العربي الجديد(

ورقة حّل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة مطروحة )فرانس برس(



الرياض ـ خالد الشايع

ال يتوقع أن يهدأ السجال السعودي املصري 
ــلـــى جـــزيـــرتـــي  ــقــــيــــة بـــالـــســـيـــادة عـ ــال األحــ ــيــ حــ
ــرار قــيــادتــي  صــنــافــيــر وتـــيـــران، قــريــبــا، بــعــد قــ
الــبــلــديــن أخـــيـــرًا فــــرض الـــســـيـــادة الــســعــوديــة 
عــلــيــهــمــا. ومــثــلــمــا يــــرى غــالــبــيــة الـــــرأي الــعــام 
بالتاريخ  مصريتان،  الجزيرتني  أن  املــصــري 
ــا والــــــقــــــوانــــــني الــــــدولــــــيــــــة، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ والـ
الـــســـعـــوديـــني، مـــواطـــنـــون وســلــطــة ســيــاســيــة، 
ــتــــرددون فـــي جــــزم أحــقــيــة املــمــلــكــة بــهــمــا.  ال يــ
حاليا  السعودية  فــي  كبيرة  وتــســود حماسة 
وصنافير،  لتيران  السعودية  الهوية  لتأكيد 
في مواجهة »الحملة« املصرية املعترضة على 

»تنازل« القاهرة للرياض عنهما.
فــي عـــام 1982، كــتــب نــائــب الــرئــيــس املــصــري 
محاميا  بصفته  الــبــرادعــي،  محمد  الــســابــق، 
دوليا، مقااًل حول الجزيرتني، أبرز ما ورد فيه، 
السلطة  تحت  يقع  الشرقي  »الساحل  أن  كــان 
املصرية والساحل الغربي يقع تحت السيادة 
السعودية«. وذكر أن »تيران وصنافير تقعان 

عّمان ـ محمد الفضيالت

تــضــيــق املــســاحــة عــلــى الــتــحــركــات العلنية 
لــجــمــاعــة »اإلخـــــــوان املــســلــمــني، فـــي األردن، 
ــر مـــغـــادرة بــعــض قـــادتـــهـــا، أمــس  كــثــيــرًا، إثــ
العاصمة  العام، في  األربــعــاء، مقر مركزهم 
ــرًا، بـــعـــدمـــا أغـــلـــقـــتـــه الــســلــطــات  ــســ ــــان، قــ ــّمـ ــ عـ
األردنية بالشمع األحمر. كما تّم إغالق مقر 
بعد ساعات  جــرش،  مدينة  في  »الجماعة« 
الحكومة  تصنفها  التي  »الجماعة«  قليلة. 
ــام، بــأنــهــا »غــيــر  ــيــــة، مــنــذ أكــثــر مـــن عــ األردنــ
قـــانـــونـــيـــة«، قـــامـــت، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
االستحقاق  إلنجاز  السري  العمل  بمزاولة 
الداخلي املتمثل بانتخابات مجلس شورى 
»الجماعة«، كمقدمة النتخاب قيادة جديدة 

تخلف املنتهية فترتها.
العاصمة  قـــرار محافظ  يــبــنّي  أن  ومــن دون 
عــّمــان، خالد أبــو زيــد، أســبــاب إغــالق املركز 
ــل الـــذي  ـــن املـــدخـ ــوات األمــ ــ الــــعــــام، شــّمــعــت قـ
التي  »املــجــزرة«  لـــ يتوسطه شعار مناهض 
عبدالفتاح  املصري  الرئيس  نظام  ارتكبها 

ــام 1950،  ــ تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة املـــصـــريـــة مـــنـــذ عـ
مؤكدة  ملكيتهما«،  السعودية  تــّدعــى  بينما 
السعودية،  اإلقليمية  املياه  داخــل  »وقوعهما 
ــــذي يـــقـــع بــني  ــران، الــ ــيــ فــــي حــــني أن مــضــيــق تــ
الجزيرة وشاطئ سيناء، هو واقع داخل املياه 
الذي  الحيوي  املمر  وهــو  املصرية،  اإلقليمية 

ُيستخدم في املالحة«.
غير أن الشهادة األهم جاءت بعد املقال بنحو 
ســــت ســــنــــوات، مــــن الـــكـــاتـــب املـــــــؤرخ املـــصـــري 
ــــذي ال ُيـــعـــرف عنه  مــحــمــد حــســنــني هــيــكــل، الـ
ميوله نحو السعودية، إذ أكد هيكل في كتابه 
أن  املنشور في عام 1988،  الغليان«  »سنوات 
»صنافير وتيران الواقعتان عند مدخل خليج 
تركتهما  التي  للسعودية،  مملوكتان  العقبة، 
ملصر بعد حرب فلسطني 1948، بهدف إحكام 

السيطرة على خليج العقبة«.
ويكشف هيكل الذي عاصر مرحلة املطالبات 
السعودية بالجزيرتني في عهد امللك فيصل، 
أن »املشير عبد الحكيم عــامــر، هــو مــن رفض 
تتوقف  ولــم  باستعادتهما،  السعودية  طلب 
»العربي  املطالب السعودية«. وتفيد مصادر لـ
الجديد«، أن »السعودية جددت في عام 1982، 
طلبها مــن مــصــر إعــــادة الــجــزيــرتــني، غــيــر أن 
للملك  نقل  نميري  جعفر  السوداني  الرئيس 
مبارك،  حسني  املصري  الرئيس  طلب  خالد، 
بــعــدم إثــــارة مــوضــوع الــجــزر لــحــني اســتــعــادة 
ــر 

ّ
أخ مــا  املحتلة، وهــو  الفلسطينية  األراضـــي 
ترسيم الحدود بني البلدين لفترة طويلة«.

مـــن جــهــتــه، يــؤكــد أســـتـــاذ الــعــلــوم السياسية 
في جامعة امللك سعود، مشاري النعيم، على 
أن »كــــون الــجــزيــرتــني ســعــوديــتــني، أمــــر فــوق 
أي جـــدل، وتــأخــر اســتــعــادة الــســعــوديــة لهما، 
ال يلغي هـــذا الــحــق بــالــتــقــادم«. ويــضــيــف في 

السيسي بحق »اإلخــوان« في ميدان رابعة. 
ــص أحــــد أســبــاب 

ّ
ــــذي يــلــخ وهــــو الــشــعــار الـ

الــتــوتــر بــني »الــجــمــاعــة« األردنــيــة وحكومة 
بالدهم املتحالفة مع النظام املصري.

اعتراض داخلي
إغالق املركز العام الذي يمثل رمزية عالية 
»الــجــمــاعــة« الــتــي تــتــوزع عــلــى 39 شعبة  لـــ
في مختلف مدن ومحافظات اململكة سبقه 
نهاية الشهر املاضي قرار من املحافظ ذاته 
مجلس  انتخابات  ــراء  إجـ مــن  فيه  يمنعهم 
ــا مــطــلــع  الــــشــــورى الـــتـــي اســـتـــحـــق مـــوعـــدهـ

أبريل/ نيسان الحالي. 
ــرار الــــذي بــــرر حــيــنــهــا بــاعــتــراض  ــقـ وهــــو الـ
رســمــي قــدمــتــه »جــمــعــيــة جــمــاعــة اإلخــــوان 
صت مطلع مارس/ آذار 

ّ
املسلمني« التي ُرخ
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ويــتــزعــمــهــا مــراقــب عـــام مــفــصــول، هــو عبد 
»الــعــربــي  ــــذي يـــؤكـــد لـــ املــجــيــد الــذنــيــبــات الـ
انتخابات  على  رسميا  اعتراضه  الجديد« 

الشورى. 
 »الجماعة غير الشرعية 

ّ
ويقول الذنيبات إن

تــتــحــمــل املــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن إقــدامــهــا 
ســري. هذه  بشكل  االنتخابات  إجـــراء  على 
جــمــاعــة غــيــر شــرعــيــة وانــتــخــابــاتــهــا غير 
شرعية ولن نقف مكتوفي األيدي«، متوقعا 
فــي حــال مواصلتها العمل الــســري، »إقــدام 
الدولة على االنتقال من اعتبارها جهة غير 

مشروعة إلى جهة محظورة«. 
»الــجــمــاعــة« الــتــي عــّبــر املــتــحــدث باسمها 
بــــادي الــرفــايــعــة عـــن تــفــاجــئــهــا بــالــخــطــوة، 
ــرار املــحــافــظ بــمــنــع انــتــخــابــات  ــ لـــم تـــأخـــذ قـ
الشورى على محمل الجّد، بل أدارت عجلة 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــوصــفــي  حـــديـــٍث لــــ
خــبــيــرًا فــي مــجــال الـــحـــدود، خــصــوصــا حــدود 
سعوديتني  الجزيرتني  كــون  فإنه  السعودية، 
عــنــدمــا طلبت  الخمسينيات،  مــنــذ  ثــابــت  أمـــر 
مـــن مــصــر تــوفــيــر حــمــايــة لــهــمــا. وهـــــذا عمل 
سيادي، وقبول مصر ينبئ بإقرار قانوني أن 

الجزيرتني سعوديتان«.
ــــى أن »تــــأخــــر تـــرســـيـــم الــــحــــدود ال  ويـــشـــيـــر إلـ
ويضيف  بــأراضــيــهــا«،  السعودية  حــق  يلغي 
أن »نــتــائــج عــــدوان 1967 واحـــتـــالل اســرائــيــل 

االنــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا املـــقـــرر مــخــتــارة 
ــــري فــي  ــابـــات بــشــكــل سـ ــتـــخـ أن تـــجـــري االنـ
بيوت أعضاء »اإلخـــوان«، حيث تبقى أكثر 
أمــانــا مــن املــقــرات الرسمية التي تقع تحت 
أعــــني الـــســـلـــطـــات. أمــــر تـــؤكـــده مـــصـــادر في 
»الجماعة« التي رأت في االنتخابات »حقا 

ال يمكن التنازل عنه«.
ــــان ســـعـــي اإلخــــــــوان النـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  كـ
الـــشـــورى، ســريــا، املــحــرك األســـاســـي إلقـــدام 
بتشميع  األخــيــرة  خطوتها  على  الحكومة 
املـــركـــز الـــعـــام، كــمــا يـــؤكـــد مـــصـــدر حــكــومــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول هـــذا املــصــدر،  لـــ
»لقد تجاوزا الخطوط الحمراء«، معبرًا عن 

رفض سلطات بالده ألي عمل سري.

خرق القرار
ــــدت »الـــجـــمـــاعـــة«، فـــي بــيــان  فـــي املـــقـــابـــل، أكـ
القرار  صــادر عنها، عزمها االعتراض على 
ســيــاســيــا وقـــانـــونـــيـــا، عــلــى اعـــتـــبـــاره يمثل 
القضائية  على  التنفيذية  للسلطة  »تــغــواًل 
بــه جماعة  تقدمت  طلبا  ورّدت  الــتــي سبق 
املركز«، معتبرة ما حدث  الذنيبات إلخــالء 
ــام الـــعـــرفـــيـــة الــتــي  ــكــ ــام األحــ ــ ــــى أيــ ــودة إلـ ــ ــ »عـ
والــقــضــاء«. وتــشــدد  الــقــانــون  يتعطل فيها 
الجديد«  »العربي  لـ مصادر من »الجماعة« 

ــر 
ّ

أخ سيناء،  لكامل  احتاللها  مــع  للجزيرتني 
املوضوع، ولكن مصر استعادتهما  البت في 
في عام 1982. غير أن ترسيم أي حدود بحرية 
، فاالتصاالت 

ً
بني أي بلدين يأخذ وقتا طويال

ــــودة مــنــذ  ــــوجـ ــة كـــانـــت مـ ــريـ ــة املـــصـ ــعـــوديـ الـــسـ
أعتقد  وال  بــالــكــامــل،  لسيناء  اســتــعــادة مصر 
بــــأنــــه هــــنــــاك مــشــكــلــة فــــي أن تـــتـــأخـــر قــضــيــة 
حدودية مثل هذه القضية، ألن فيها نقاشات 
ــدة، وهــــــذا أمـــر  ــ ــديـ ــ طـــويـــلـــة ومـــســـائـــل فــنــيــة عـ
بني  البحرية  »الــحــدود  إن  ويـــردف  طبيعي«. 

عــزمــهــا عــلــى مــواصــلــة انــتــخــابــات مجلس 
الشورى، وصواًل إلى انتخاب قيادة جديدة 

لهم. 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تـــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون فــي 
»الـــجـــمـــاعـــة« عــبــر صــفــحــاتــهــم عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل شـــــــعـــــــارات تـــــؤكـــــد عــــلــــى بـــقـــاء 
الرغم  على  عملها  ومواصلتها  »الجماعة« 
من إغالق مركزها، وهو ما يحمل في ثناياه 
تــوجــهــا جــديــدًا لــنــهــج عــمــل الــجــمــاعــة التي 

ــرســم بــالــكــامــل، مع 
ُ
الــســعــوديــة والــكــويــت لــم ت

السعودية ومصر،  قبل محادثات  بــدأت  أنها 
فدائما ما تأخذ مسائل ترسيم الحدود وقتا 
، وهـــنـــاك مــســائــل فــنــيــة كــثــيــرة معقدة 

ً
طـــويـــال

وتيران  وتقع جزيرتا صنافير  يجب حلها«. 
فــي شــمــال الــبــحــر األحــمــر عــلــى مــدخــل خليج 
العقبة، وتتمركز صنافير في الشرق بمحاذاة 
تــيــران محاذية  تقع  فيما  السعودية  الــحــدود 
ــــني الـــجـــزيـــرتـــني  ــــرب ويـــفـــصـــل بـ ــغـ ــ ــن الـ ــ لـــهـــا مـ
املــتــجــاورتــني، وشــبــه جــزيــرة ســيــنــاء مضيق 
يقع  لكونه  اإلستراتيجية،  األهمية  ذو  تيران 
عــلــى مـــدخـــل خــلــيــج الــعــقــبــة. وتــبــلــغ مــســاحــة 
بينما  مــرّبــعــا،  كيلومترًا   33 صنافير  جــزيــرة 

تبلغ مساحة تيران 80 كيلومترًا مرّبعا.
السياسي  واملحلل  الكاتب  يؤكد  جانبه،  مــن 
الــســعــودي، طـــراد الــعــمــري، أنـــه لــم يــكــن هناك 
تـــنـــازع بـــني الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر عــلــى ملكية 
الــجــزيــرتــني، بــاقــتــنــاع مــصــر الــكــامــل بأحقية 
السعودية فيهما، ولكنه ُيرجع اللغط الحاصل 
مــع مجموعة  الــحــدود  ترسيم  لــتــزامــن  حاليا 
مــن االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة 
كمساعدات للشعب والحكومة املصرية، »مما 
التوقيت« على حد  البعض يسيء فهم  جعل 
الجديد«  »العربي  لـ العمري  ويــقــول  تعبيره. 
إنـــه »لـــم يــكــن مــعــروفــا لـــدى الــعــامــة أن توقيع 
االتفاقية جاء بعد ست سنوات من املباحثات 
انعقدت خاللها 11 جلسة«. ويتابع أن »ملكية 
وســيــادة جــزر صنافير وتــيــران لــم تكن يوما 
محل نـــزاع بــني الــســعــوديــة ومــصــر، واتفاقية 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة لــيــســت إال تــأكــيــد 
اإلدارة والحماية عادت  بــأن  مباشر وواضــح 
لــلــســعــوديــة بــعــد أن زالـــت أســبــاب إدارتـــهـــا أو 

حمايتها من طرف أخر«.

حــافــظــت طـــوال سبعني عــامــا مــن وجــودهــا 
فتيل  وكــان  العلني.  العمل  األردن على  فــي 
الــخــالف بــني »الــجــمــاعــة« األردنــيــة والــدولــة 
قد اشتعل مطلع عام 2011 عندما اندفعت 
األولى بقوة للمشاركة في حركة االحتجاج 
التي عاشتها اململكة للمطالبة بإصالحات 
سياسية في بنية النظام، تتضمن تقليص 
صالحيات امللك إضافة إلى محاربة الفساد 

وتحقيق العدالة االجتماعية. 

إذا لــم يــكــن لــديــهــا نــيــة لــلــتــنــازل، فــكــان يمكن 
لكنها  كــثــيــرة،  بــوثــائــق وخــرائــط  أن تتحجج 
لــم تفعل. وفــي مــا يــخــّص مطالبات الــســودان 
ــر لــيــس  ــم حــــاليــــب وشـــــالتـــــني، فــــــإن مـــصـ بـــضـ
املصري  فالقرار  إرادة لألمر، وبالتالي  لديها 
ــو رفــــض الــطــلــب الـــســـودانـــي، لـــعـــدم وجـــود  هـ
مصالح مشتركة لدرجة العالقات السعودية، 
. ويشدد على أن السيسي يحتاج 

ّ
بحسب عــز

ملحاولة  أمــوال  على  الحصول  في  للسعودية 
بها  تمر  التي  االقتصادية  األزمـــة  على  القفز 
ني مقابل 

َ
مصر، وربما تم التنازل عن الجزيرت

دعـــم مــالــي كــبــيــر، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات ثنائية، 
والوعود بزيادة االستثمارات السعودية. أما 
أفقر من  بالنسبة للسودان فهي تعتبر دولــة 

مصر، على حّد تعبير الخبير.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، انــتــهــت لــجــنــة بــرملــانــيــة 
ي 

َ
مصرية من توصياتها بشأن زيارة منطقت

حاليب وشالتني ضمن وفود مجلس النواب 
امليدانية للمناطق الحدودية، الشهر املاضي. 
ــة عــشــر  ــعــ ــيـــات الــلــجــنــة أربــ وتــضــمــنــت تـــوصـ
ومياه  والصحة،  التعليم،  أهمها  مــن  قطاعا، 
الـــشـــرب، والــكــهــربــاء، عــلــى أن يــنــاقــش تقرير 
عقب  املقبل،  األســبــوع  خــالل جلسات  اللجنة 
االنتهاء من مناقشة برنامج الحكومة، وأخذ 

الرأي النهائي بشأن منح الثقة لها.
جاء  مــحــاور.  خمسة  اللجنة  تقرير  وتضمن 
»نــظــرة عامة على منطقة  عــنــوان  األول تحت 
حاليب وشالتني وأبو رماد«. والثاني يتعلق 
الزيارة. والثالث  اللجنة خالل فترة  ببرنامج 
عّما تم إنجازه، والرابع عن أهم املشاكل التي 
تــعــانــي مــنــهــا حـــاليـــب وشـــالتـــني، والــخــامــس 
ــنـــة. وأوصــــــــى تــقــريــر  ــلـــجـ ــمـــل تـــوصـــيـــات الـ شـ
الــلــجــنــة بـــإنـــشـــاء مــنــفــذ حــــــدودي فـــي منطقة 
ســوهــني الــحــدوديــة مــع دولـــة الـــســـودان، على 
خط عرض 22 شمااًل لتسهيل حركة التبادل 
التجاري بني البلدين، وتحويل قرية أبو رماد 
إلى مدينة نظرًا ألنها أقدم من مدينة حاليب، 

وذات كثافة سكانية كبيرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

ال تتوقف مطالبات السودان، على 
املـــســـتـــويـــني الـــرســـمـــي والــشــعــبــي، 
ملصر بتسليم منطقة مثلث حاليب 
وشالتني )جنوب مصر( له، على مدار سنوات 
طويلة، في املقابل، لم يتوقف الرفض املصري 
ــر، تتصاعد  ــ لــهــذا الــطــلــب. وبـــني الــحــني واآلخـ
دعـــــــوات الـــــســـــودان لـــضـــم حـــاليـــب وشـــالتـــني، 
ــدادات عــائــلــيــة داخــل  ــتـ عــلــى اعــتــبــار وجـــود امـ
األراضي السودانية. وتجددت تلك املطالبات 
غــيــر الــرســمــيــة عــقــب تــوقــيــع مــصــر التــفــاقــيــة 
ترسيم الحدود، التي بموجبها تنتقل تبعية 
العربية  للمملكة  وصنافير  تــيــران  ــي 

َ
جــزيــرت

السعودية.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي، إبــراهــيــم 
 قــضــيــة حــاليــب وشـــالتـــني ربــمــا 

ّ
الـــغـــنـــدور، إن

تأخذ مسارًا جديدًا، مرجحا أن يتم التفاوض 
الدولي.  اللجوء للتحكيم  أو  حولها مباشرة، 
وأضاف الغندور، قبل يومني، في تصريحات 
والــســودان،  العالقات بني مصر  أن  صحافية، 
أكبر من أن تكون رهينة أليــة قضية، معتبرًا 
 »حاليب وشالتني قضية وطنية سودانية 

ّ
أن

ها بالتراضي«.
ّ
نعمل على حل

الـــســـودان، بشكل شبه رســمــي، بضّم  وطــالــب 
حاليب وشالتني، خالل اجتماعات مفاوضات 
ســـد الــنــهــضــة الــثــالثــيــة )مـــصـــر، والــــســــودان، 
دعم  مقابل  أخــيــرًا،  الخرطوم،  في  وإثيوبيا(، 
ومــســانــدة مــصــر فـــي مــوقــفــهــا ضـــد إثــيــوبــيــا. 
وفـــي وقـــت ســابــق، كشفت مــصــادر ســودانــيــة 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن تــفــاصــيــل  »الـ ـــ مــطــلــعــة لـ
املــفــاوضــات الــتــي اشــتــرطــت فيها الــخــرطــوم، 
أرضا  وشالتني  حاليب  مثلث  منطقة  اعتبار 
سودانية، خالل طرح التقارير الفنية املتعلقة 
على  النهضة  لبناء سد  املتوقعة  بالتأثيرات 
ــي مصر والــســودان. وأوضــحــت املصادر 

َ
دولــت

أن السودان طرح خريطة تشمل مثلث حاليب 
ــأراٍض ســودانــيــة، وهــو مــا رفضه  وشــالتــني كــ

دور حاليب وشالتين
آفاق تحريك السودان قضية المثلث المتناَزع عليه

استغّل السودان االتفاقية بين مصر والسعودية بضّم جزيرَتي تيران وصنافير لألخيرة، ليجّدد مطلبه 
بأحقية فرض سيادته على منطقة حاليب وشالتين، وسط شكوك في احتمال تنازل النظام المصري 

عنها

الغندور: حاليب وشالتين 
قضية وطنية نعمل على 

حلّها بالتراضي

إغالق المركز العام 
الذي يمثل رمزية عالية 

لـ»الجماعة«

إسرائيل تحّفظت على 
االعتراف بحق األكراد 
بدولة خوفًا من تركيا
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مفقودًا  مصريًا  »هناك  بأن  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  ذّكر 
في إيطاليا وهو عادل معوض«، في رّد على قضية مقتل المواطن 
عن  اإلعــالن  »بمجرد  أنه  وأضــاف  مصر.  في  ريجيني  جوليو  اإليطالي 
مقتل الشاب اإليطالي )ريجيني(، هناك ناس منا اتهمت األجهزة األمنية، 
وشبكات التواصل تداولت األمر، ومنهم إعالميون«. واعتبر أن »الجيش 
جيش  ولكنه  السلفيين،  وال  اإلخوان  جيش  يمثل  وال  وطني،  المصري 

المصريين، وأنا لست إخوانًا وال سلفيًا. أنا مسلم فقط«.

»أنا لسُت إخوانًا«

الجانب املصري، مقررًا إنهاء تلك الجولة من 
النقاشات حينها.

وبعيدًا عن املوقف القانوني من تبعية حاليب 
وشــــالتــــني، يــبــقــى أن األمـــــــور تـــظـــل فــــي إطــــار 
ــني وتــخــضــع لتقديرات 

َ
الــعــالقــات بــني الــدولــت

 هــنــاك خـــرائـــط منذ 
ّ
ســيــاســيــة، خــصــوصــا أن

ي تيران 
َ
عهد الدول العثمانية تؤكد أن جزيرت

أن  بْيد  مــراقــبــني.  بحسب  مصرية،  وصنافير 
بعض املراقبني ذهبوا إلى أن حاليب وشالتني 
جــزء ال يتجزأ من التراب املصري، وال يوجد 
التي  ني 

َ
الجزيرت بخالف  فيها،  حق  للسودان 

عليها نزاع ووجود بعض الوثائق والخرائط 
التي تؤكد التبعية للسعودية.

السابق،  الدبلوماسي  يقول  السياق،  هذا  في 

الجديد«  »العربي  لـ يــســري،  إبــراهــيــم  السفير 
ني ليست األولى في التنازل 

َ
إن واقعة الجزيرت

عن الحقوق والتراب املصري، سبقها التنازل 
عــن حــقــول الــغــاز فــي منطقة شــرق املتوسط، 
وعــدم رفــع قضايا دولــيــة ضــد إسرائيل التي 
استولت  والثالث  للغاز،  ني 

َ
على حقل تسيطر 

عليه قبرص، من دون حتى الرغبة من مصر 
ني.

َ
للتحقق من صحة موقف الدولت

أّما التنازل الثاني فكان في حقوق مصر بمياه 
الــنــيــل، بــحــســب هــــذا الــدبــلــومــاســي، وتــوقــيــع 
إعالن املبادئ مع إثيوبيا، وهو اعتبار ضمني 
بأحقية بناء سد النهضة، وليس من حق أي 
أي حقوق مصرية تتعلق  التنازل عن  رئيس 
بالسيادة ووحدة الدولة. ويشدد يسري على 
أن التنازل عن تيران وصنافير يعتبر التنازل 
رابع  تنازل  استبعاد وجــود  الثالث، من دون 
يــتــعــلــق بـــالـــســـمـــاح لـــلـــســـودان بـــضـــم حــاليــب 
السياسية  للتقديرات  وفــقــا  ولــكــن  وشــالتــني، 

ني.
َ
واملواءمات بني الدولت

ويلفت إلى أن النظام املصري الحالي يمكن 
دم على أية خطوة بناًء على املعطيات 

ْ
أن ُيق

 كــانــت الــعــالقــات مــع الــســودان 
ْ
الــســابــقــة، وإن

ال تــدفــع بــقــوة لــنــاحــيــة الــتــنــازل عـــن حــاليــب 
وشالتني، لكن بوجود ضغوط يمكن حدوث 
ــد الـــدبـــلـــومـــاســـي املــــصــــري، أن  األمـــــــر. ويــــؤكــ
حــاليــب وشـــالتـــني أراض مــصــريــة خــالــصــة، 
لوجود اتفاق على ترسيم الحدود بني مصر 
والــــســــودان، بــخــط 12 وهـــو عــرضــي، ويــدفــع 
باتجاه أنها أراٍض مصرية. من جانبه، يتفق 
خبير فــي الــقــانــون الــدولــي حـــول أن حاليب 

وشالتني مصرية وليست سودانية، ويختلف 
خبير  ويــقــول  ني. 

َ
للجزيرت بالنسبة  الــوضــع 

»العربي الجديد« إن »تيران  القانون الدولي لـ
وصنافير عليهما نزاع، ويوجد حتى خرائط 
تحددها للسعودية وأخرى ملصر، وبالتالي 
املــوقــف«.  حسمت  الــحــدود  ترسيم  فاتفاقية 
بحسب  سعوديتان  ني 

َ
الجزيرت أن  ويضيف 

وثــائــق وخـــرائـــط عــــدة. وبــالــنــســبــة للخرائط 
تؤخذ  فهي  مصرية،  أنها  عــن  تتحدث  التي 
فـــي االعـــتـــبـــار لــكــن تــاريــخــهــا قـــديـــم لــلــغــايــة، 
ويعود للقرن قبل املاضي، وفقا للخبير. أما 
بالنسبة لحاليب وشالتني، فيشدد على أنها 
التي  أراٍض مصرية بكل املقاييس والقواعد 
تحكم ترسيم الحدود، وال مجال للحديث عن 

التنازل عنها.
بينما يذهب الخبير السياسي، محمد عز إلى 
أن أزمة تيران وصنافير تتعلق بوجود إرادة 
سياسية للنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح 
»العربي  السيسي. ويتساءل عز، في حديثه لـ
الجديد«، عن ماهية السبب الذي لم تتنازل من 
فــي وقــت سابق،  الجزيرتني  خالله مصر عــن 
اعتراف بأنهما سعوديتان.  اآلن هناك  وبــات 
املصرية  للدولة  السياسية  اإلرادة  إن  ويقول 

إسرائيل وتركيا
العالقة مع األكراد أهم من أنقرة

صالح النعامي

بمراحل  اإلسرائيلية  التركية  العالقات  تمّر 
صعبة، مع تأكيد تل أبيب أن هناك خالفات 
أنقرة،  ومــواقــف  مواقفها  بــني  تفصل  عميقة 
ــلـــف الــــكــــردي. فـــي هــــذا الــســيــاق،  تـــحـــديـــدًا املـ
ــاب إسرائيليون مــّمــا ســمــوه »مغبة 

ّ
ر كــت

ّ
حـــذ

تأثير أي اتفاق لتطبيع العالقات بني تركيا 
وإسرائيل سلبا، على العالقة مع األكراد، وأن 
ُيهّدد فرص استعادة التحالف االستراتيجي 
إسرائيلية  شخصيات  رت 

ّ
حـــذ كما  مــعــهــم«. 

العوائد  الــرهــان على  املبالغة في  من »مغبة 
االســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات مع 
تــركــيــا«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »لـــن يــحــدث تغيير 
جذري على موقف تركيا من إسرائيل، طاملا 
 حزب العدالة والتنمية على رأس الحكم 

ّ
ظل

في أنقرة«.
ــار، يــقــول املــســؤول الــســابــق في  فــي هـــذا اإلطــ
»لـــــواء األبــــحــــاث« فـــي شــعــبــة االســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة، املـــقـــدم شــــاي هــار 
تــســفــي، إن »الـــعـــالقـــات مـــع تــركــيــا لـــن تــعــود 
)الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  لعهدها الــذهــبــي، فـــ
لــن يغّير مــن طابع تعامله  ــان،  أردوغــ طيب( 
مع إسرائيل بشكل جذري وأساسي، وتركيا 
معاد  كطرف  إسرائيل  إلــى  النظر  ستواصل 

ومنافس في اإلقليم«.
وفـــي تــقــديــر مــوقــف نــشــره »مــركــز يروشليم 
لـــدراســـات الــجــمــهــور والـــدولـــة«، الـــذي يــرأس 
اإلسرائيلي  الخارجية  وكيل  إدارتـــه  مجلس 
ل هار تسفي، 

ّ
الثالثاء، يقل دوري غولد، يوم 

مع  للتطبيع  أردوغـــان  استعداد  »أهمية  من 
تل أبيب«. ويزعم تسفي، أن »هذا االستعداد 
تبعات  في  تتمثل  كبيرة  تحديات  نتاج  هو 
تــدهــور الــعــالقــة مــع روســيــا، ومطالبة أكــراد 
سورية بإقامة منطقة حكم ذاتي، إلى جانب 
انهيار جهود السالم مع أكراد تركيا«. قبل أن 
 إن »املكانة الجيوإستراتيجية 

ً
يستدرك قائال

لــتــركــيــا مـــهـــمـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــهــجــمــات 
اإلرهـــابـــيـــة عــلــيــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن أوروبــــا 
باتت تدرك الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا 
تتدفق  التي  الالجئني  مــوجــات  مواجهة  فــي 

عليها«.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــوّجـــه الــدبــلــومــاســي الــســابــق 
فــي صحيفة  املعلقني  كبير  بــوعــاز بسموت، 
»يسرائيل هيوم« انتقادات الذعة ملا يعتبره 
ــات مــع  ــعــــالقــ ــل لــتــطــبــيــع الــ ــيــ ــرائــ »ســــعــــي إســ
رًا مــن أن »هــــذا الــتــوجــه يهدد 

ّ
تــركــيــا«، مـــحـــذ

مستقبل العالقة مع األكراد«، الذين وصفهم 
ــأنـــهـــم »األكـــــثـــــر قــــربــــا وجــــديــــة فــــي الـــشـــرق  بـ

األوسط بالنسبة لإلسرائيليني«.
وفــــي مــقــال نــشــرتــه الــصــحــيــفــة فـــي عــددهــا 
الـــصـــادر، الــثــالثــاء، يشير بــســمــوت، إلـــى أن 
»تحقيق املصالحة مع تركيا، يجب أن يتم 
بعد األخذ بعني االعتبار متطلبات العالقة 
ــراد، فــهــم األكــثــر قــربــا مــن إســرائــيــل  ــ مــع األكـ
واألكــثــر جــديــة فــي التعامل مــعــهــا«. ووفقا 
لبسموت، فإن »األولويات التركية تتناقض 
ــل، بــشــكــل سيفضي  ــيـ ــرائـ ــات إسـ ــويــ ــع أولــ مـ
ــقــــرة اإلثــــقــــال عــلــى  ــلـــة أنــ ــــى مـــواصـ حــتــمــا إلـ
مــن تحقيق مصالحها  ومــنــعــهــا  أبــيــب  تــل 
اإلقــلــيــمــيــة«. ويــطــالــب بــــ »أخــــذ الــعــبــرة من 
ــراد دائــمــا إلــى جانب  الــتــاريــخ، إذ وقــف األكـ
إســرائــيــل فــي الكثير مــن مــراحــل تــطــورهــا، 

ويعتبر  املعاملة«.  بنفس  عليهم  ردت  وقــد 
بسموت أن »الجدية التي يواجه بها األكراد 
ــة )داعــــــــش( تـــدل  ــيـ تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـ
االعتماد  للغرب وإســرائــيــل  أنــه يمكن  على 
ــذا مـــا يـــلـــزم إســرائــيــل  ــ عــلــيــهــم كــحــلــفــاء، وهـ
واملجتمع الدولي بتعويضهم ومساعدتهم 
عــلــى تـــدشـــني حــكــم ذاتـــــــي«. كــمــا يــــرى بــأن 
»مطالبة األكراد باالنفصال عن الدول التي 
ــة خــاصــة  يـــتـــواجـــدون فــيــهــا وتــأســيــس دولــ
بهم، مسألة مشروعة، ملاذا يتجاهل العالم 
فــضــيــتــهــم ويــدعــهــا جــانــبــا؟ فــهــل يــعــقــل أن 
العالم، وضمنها  في  كثيرة  برملانات  تعلن 
البرملان الفرنسي، االعتراف بدولة فلسطني، 

وتتجاهل حق األكراد في دولة؟«.
ويعيد بسموت لألذهان حقيقة أن »إسرائيل 
ــظــت فـــي املـــاضـــي عــلــى االعــــتــــراف بحق 

ّ
تــحــف

األكراد بدولة، خوفا من إغضاب تركيا التي 
كان ترتبط بتل أبيب بعالقات استراتيجية، 
ُينّبه  التحفظ«. كما  لــهــذا  مــبــرر  فــال  أمــا اآلن 
من »إمكانية توظيف تركيا تطبيع العالقات 
مع إسرائيل في تعزيز موقفها في مواجهة 
ــيــــا«، مـــشـــددًا عــلــى »ضــــــرورة أال تسهم  روســ
التشويش  في   

ً
تركيا مستقبال مع  العالقات 

على العالقة مع روسيا«.
وفي هذا السياق يرى رئيس قسم »الدراسات 
الشرقية« في جامعة تل أبيب، يرون فريدمان، 
ــــردي شــمــال  أن »الــحــمــاســة لــتــدشــني حــكــم كـ
شـــرق ســوريــة، يــعــد أحـــد الــقــواســم املشتركة 
بــني روســيــا وإســرائــيــل«. وفـــي مــقــال نشرته 
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، الــثــالثــاء، 
ــد ســيــضــطــر  ــ ــ ــــى أن »األسـ ــريـــدمـــان إلـ يــــنــــّوه فـ
للتنازل لألكراد عن شمال شرق سورية، ألن 
نكاية  ذاتــيــا  حكما  بمنحهم  معنية  روســيــا 
بتركيا، عالوة على أن األكراد يعدون وسيلة 

ملواجهة التنظيمات الجهادية«.

وفـــــي إطــــــار مـــتـــصـــل، كــشــفــت قـــنـــاة الــتــلــفــزة 
اإلسرائيلية الثانية، ليل الثالثاء، النقاب عن 
أبيب  وتــل  أنــقــرة  »مباحثات ســريــة تجريها 
بــشــأن تطبيع الــعــالقــات لــم تــفــِض إلـــى تقدم 

إسرائيلي  مصدر  عــن  القناة  ونقلت  كبير«. 
رسمي قوله إن »الخالف بني الجانبني ال زال 
يتمحور حول تواجد قادة حماس في تركيا، 
ــرة لــرفــع  ــقـ ــطـــوات الـــتـــي تــطــالــب بــهــا أنـ والـــخـ

الحصار عن غزة«.
مع العلم أن املتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــراهــيــم كــالــن، قــد أكـــد، يـــوم اإلثـــنـــني، أنـــه لم 
يتم التوصل بعد إلى صياغة نهائية التفاق 
إصالح العالقات مع إسرائيل، وأن املحادثات 
ستستمر خالل األسابيع املقبلة، مشيرًا إلى 
 عن مطالبها برفع الحصار 

ّ
أن أنقرة لم تتخل

عن قطاع غزة.
وعلمت »العربي الجديد«، من مصدر مطلع 
فــي الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أن االتـــفـــاق التركي 
ــتـــهـــاء  ــلــــي قــــريــــب جـــــــدًا، إذ تــــم االنـ ــيــ اإلســــرائــ
الــتــركــيــني األولــــــني، املتعلقني  الــشــرطــني  مـــن 
تعويضات لضحايا  بدفع  وكذلك  باالعتذار 
ــهـــجـــوم اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســفــيــنــة مــافــي  الـ
مرمرة. وتم االتفاق على منح ذوي الضحايا 
أن  ــلـــى  عـ ــيـــون دوالر  ــلـ مـ عـــشـــريـــن  ــرة،  ــعــــشــ الــ
يــتــم إســقــاط الـــدعـــاوي املــوجــهــة ضــد ضباط 
وجنود االحتالل في املحاكم التركية. وفيما 
الحصار  بفك  املتعلق  الثالث  الشرط  يخص 
عـــن قــطــاع غــــزة، فــقــد وافـــقـــت إســـرائـــيـــل على 
تقديم تسهيالت للسفن التركية لتقوم بحمل 

املساعدات إليه.
كما طالبت أنقرة أيضا، بأن تسمح إسرائيل 
الكهرباء  وضــع  تحسني  على  بالعمل  لتركيا 
في القطاع، عبر إرسال سفينة توليد كهرباء 
ــه أي  ــ ــــواجـ ــم يـ ــ إلــــــى شــــواطــــئــــه، األمـــــــر الـــــــذي لـ
اعتراضات إسرائيلية، لكن وفد األخيرة طلب 
املــزيــد مــن الــوقــت لــلــتــشــاور مــع الــحــكــومــة في 
التركية،  الخارجية  وزارة  وكانت  الشأن.  هذا 
قـــد أكـــــدت، يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أن فــريــقــي 
تــفــاوٍض مــن تــركــيــا وإســرائــيــل، أحــــرزا تقدما 
نــحــو الــتــوصــل التــفــاق إلعــــادة الــعــالقــات بني 
الجانبني في محادثات جرت بلندن. وحسب 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــقــد تـــم الــتــوصــل خــالل 
املـــحـــادثـــات إلــــى وضــــع الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة 
التفاق في االجتماع املقبل املقرر عقده قريبا.

ــنــت مــجــمــوعــة مـــن الــمــتــضــرريــن  أعــل
ــالل  ــت االح جـــرائـــم  مـــن  الفلسطينيين 
األربعاء، عن تقديمهم  االسرائيلي، أمس 
المحكمة  ــدى  ــ ل ــيــة  قــضــائ دعـــــاوى 
كولومبيا  مقاطعة  فــي  الفيدرالية 
فيها  يطالبون  المتحدة،  الــواليــات  في 
دوالر.  مليار   34.5 قيمتها   بتعويضات 
من جهته، يقول الناطق االعالمي باسم 
أيمن  القانونية،  »ماكماهون«  مؤسسة 
الدعاوى،  لها تقديم  أوكل  والتي  نجم، 
نوعها  من  األولى  هي  القضية  هذه  إّن 

التي تتم فيها مقاضاة جهات أميركية.

أن  العمري،  السعودي، طراد  الكاتب  يرى 
إسرائيل قد تشكل معضلة حقيقية في 
السعودية  على  »سيكون  إذ  الموضوع، 
محادثات  ــا  إم ــن:  ــري األم بأحد  التعامل 
مباشرة مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية ثنائية 
حسب الصيغة الجديدة؛ أو تفويض من 
السعودية إلى مصر بالتفاوض مع إسرائيل 
ستفتح  الجزر  أن  ظننا  وفي  ثالث،  كطرف 
الستغالل  اإلسرائيلي  للخيال  خصبًا  مجاًال 
الوضع«، في تلميح ضمني إلى كالم وزير 
الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون )الصورة( 

حول الموضوع.

دعوى فلسطينية في أميركا

معضلة إسرائيل

الفتاح  عبد  الــمــصــري  الــرئــيــس  أصـــرّ 
خطاب،  في  األربعاء،  أمس  السيسي، 
ــم تــفــرط فــي أي  عــلــى أن »مــصــر ل
مـــن حــقــوقــهــا، عــنــدمــا وقــعــت 
مع  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق 
جزيرتي  تسليم  المتضمن  السعودية 
ــي الــبــحــر األحــمــر  ــران وصــنــافــيــر ف ــي ت
الناس  »أعطينا حق  للرياض«. وأضاف 
رمل  ذرة  في  تفرط  لم  مصر  لهم.. 
وأعطتها للسعودية«. وتابع قائًال إن 
»عالقة مصر مع اآلخرين مبنية على 
المبادئ والقيم، والحفاظ على القرار 
المصري، والسعي للتوافق. وسياستنا 

تسير على االعتدال والتوازن«.

لم نفرّط 
بالحقوق

ال ينحصر السجال حول 
أحقية السيادة على 

جزيرتي تيران وصنافير 
بمصر وحدها، إذ اهتّم 

السعوديون، أكاديميون 
وقانونيون وسياسيون، 

بالموضوع أيضًا

تصرّ جماعة »اإلخوان 
المسلمين«، في األردن، 
على مواصلة انتخابات 

مجلس الشورى، رغم 
إقفال السلطات األردنية 

لمقرّها العام في عّمان، 
بالشمع األحمر

تجمع آراء المصريين على أن النظام لن يتنازل لمصر عن المنطقة )العربي الجديد(

أثناء 
إغالق 
المركز 
بالشمع 
األحمر 
)العربي 
الجديد(

االشتباك التركي ـ اإلسرائيلي بدأ في غزة )مصطفى أوزير/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الجزائر: قانون لتجريم 
االلتحاق بـ »التنظيمات 

اإلرهابية«
أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـــــــعـــــــدل الــــــجــــــزائــــــري، 
ــوح، أمـــــس األربــــــعــــــاء، أن  ــ ــ الـــطـــيـــب لـ
ــر تــتــبــنــى مـــوقـــفـــا واضـــحـــا  ــزائــ الــــجــ
تــجــاه مــفــهــوم اإلرهــــاب وتــفــّرق بني 
ــــرر فــي  ــــحـ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ حـــــركـــــات املـ
العالم والتنظيمات املتشددة. وقال 
للبرملان،  الوزير، في جلسة خاصة 
ملـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قــــانــــون تــجــريــم 
االلتحاق بالتنظيمات املتشددة في 
 »االختالف الدولي حول 

ّ
الخارج، إن

، غير 
ً
مفهوم اإلرهــاب موجود فعال

أن الــجــزائــر واضــحــة كــل الــوضــوح 
بمحاربته  يتعلق  ما  لكل  بالنسبة 

وتعريف الجرائم املتصلة به«.
)العربي الجديد(

تونس: اإلعدام لـ3 
أشخاص بقضية بورقيبة

 حــكــمــت مــحــكــمــة تــونــســيــة، أمــس 
األربــــعــــاء، عــلــى املــتــهــمــني الــثــالثــة، 
أحدهم موقوف واثــنــان فـــاران، في 
ــداث مــنــزل بــورقــيــبــة«،  ــ قــضــيــة »أحــ
ــــال تـــــونـــــس، بــــــــاإلعــــــــدام. وتـــــّم  ــمـ ــ شـ
ألهل  تدفع  مالية  مبالغ  تغريمهم 
ــــذي تــوفــي  ــن الــ ــ ــــل األمــ الـــقـــتـــيـــل، رجـ
ــهـــجـــوم عـــلـــى دوريـــــة  ــاء هـــــذا الـ ــنــ أثــ
لألمن التونسي، محمد التوجاني 

عام 2013.
)العربي الجديد(

المنطقة العربية »عادت 
لمرحلة االستعمار«

اعتبر األمني العام لالتحاد التونسي 
لــلــشــغــل، الــحــائــز عــلــى جــائــزة نوبل 
للسالم، حسني العباسي، أن مستقبل 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الــــيــــوم، »ولـــألســـف 
الشديد، أصبح يتقّرر خارج حدوده، 
املنطقة،  في  الحقيقيون  والالعبون 
أصبحوا مــن غير الــعــرب«. وأضــاف 
الـــعـــبـــاســـي، فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خــالل 
الـــــــدورة 43 ملــؤتــمــر الــعــمــل الــعــربــي 
املــنــعــقــد بـــالـــقـــاهـــرة، »لـــقـــد أصــبــحــنــا 
الــيــوم أمــــام تــحــّديــات مــصــيــريــة هي 
أشــبــه بــتــلــك الــتــي عــاشــتــهــا املنطقة 
أيام االحتالل البريطاني والفرنسي، 
وبــــــوادر الــتــجــزئــة والــتــقــســيــم بـــدأت 

تظهر بوضوح عربيا«.
)العربي الجديد(

اجتماع طارئ إلعداد 
جدول قمة نواكشوط

أعلن املندوب الدائم ملوريتانيا لدى 
ولد  ودادي  العربية،  الـــدول  جامعة 
ه تقرر عقد دورة غير 

ّ
سيدي هيبة، أن

عادية ملجلس جامعة الدول العربية 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
الـــــعـــــرب، نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار 
املقبل، وذلك لتثبيت مشروع جدول 
أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي دورتـــهـــا 
السابعة والعشرين التي ستعقد في 

نواكشوط في يوليو/تموز املقبل.
)العربي الجديد(
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اقتصاد
الجزائر: التقّشف يحاصر الفساد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــرًا، عـــن حــزمــة  ــيـ أعــلــنــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة أخـ
تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم طرح الصفقات 
املــاضــيــان فسادا  الــعــقــدان  الــعــامــة، بعدما سجل 
ــــدوالرات، حققها مــســؤولــون مــن وراء شــركــات  بــمــلــيــارات الــ
أجنبية كــان يتم إســنــاد مــشــروعــات الــدولــة لها بــطــرق غير 

قانونية.
وأقــــر الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي الـــجـــزائـــري جــمــلــة مـــن اإلجــــــراءات 
العقابية في حق املتعاملني االقتصاديني الذين يستعملون 

طرقا غير قانونية لالستحواذ على صفقات حكومية.
»عند  فــإنــه  الــجــديــد،  العمومية  الصفقات  قــانــون  وبموجب 
أو  قبل  فــســاد،  أو  النحياز  ومطابقة  أدلـــة خطيرة  اكتشاف 
أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية، تقوم املصلحة املتعاقدة 
أو ممثلها أو كل هيئة مختصة، بإرسال تقرير مفصل إلى 
مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير املعني، الذي يقوم بدعوة 
املتعامل االقتصادي محل التحقيق، لتقديم توضيحات، مع 

تجميد الصفقة«.

وتــنــســب إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، إلـــى محللني 
إلــى شركة سوناطراك  التي وجهت  الفساد  تهم  إن  قولهم، 
الــجــزائــريــة، تعد أحــد أســبــاب عـــزوف املستثمرين األجــانــب 
والــشــركــات الــعــاملــيــة عــن االســتــثــمــار فــي املــشــاريــع الــجــديــدة 
بــقــطــاع الــطــاقــة الـــجـــزائـــري. وتــســعــى الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
الكشوفات  والــغــاز عبر  النفط  احتياطياتها من  زيــادة  إلــى 
لالستثمار  متحمسة  غير  العاملية  الشركات  لكن  الجديدة، 
في الجزائر. وفي العام املاضي، أجرت الحكومة الجزائرية 
الطاقة  األجنبي في قطاع  االستثمار  قانون  تعديالت على 
بهدف جــذب املستثمرين األجــانــب، لكن هــذه التعديالت لم 

تجذب مستثمرين بعد في قطاع الطاقة. 
قانون  الحكومة  فيها  ــعــدل 

ُ
ت الــتــي  الثانية  املـــرة  هــي  وهـــذه 

واحـــدة، حيث سبق  فــي غضون سنة  العمومية،  الصفقات 
املــاضــي، حيث ُوضــع  الــقــانــون فــي سبتمبر/أيلول  ُعـــدل  أن 

تعريف جديد للصفقات العمومية.
ويــتــضــمــن الــقــانــون الــجــديــد بــنــدًا مــهــمــا يــشــجــع الــصــنــاعــة 
الــوطــنــيــة، حــيــث يــشــتــرط عــلــى الــشــريــك الــفــائــز بــاملــنــاقــصــة 
الــحــكــومــيــة، عـــدم الــلــجــوء إلـــى املــــواد املــســتــوردة إال إذا كــان 

ــعــــادل غــيــر مـــتـــوفـــر. وكـــانـــت طــــرق منح  املــنــتــج الـــوطـــنـــي املــ
الصفقات العمومية محل سجال طويل في الجزائر، خاصة 
فــي مــا يــعــرف بـــ«ســنــوات البحبوحة املــالــيــة«، حيث منحت 
من  املــاليــني  العمومية  الخزينة  كلفت  بــالــتــراضــي  صفقات 
سلم بعد ومنها ما ُجمد بفعل تبني 

ُ
الدوالرات، منها ما لم ت

الجزائر سياسة ترشيد اإلنفاق العام، بعد تهاوي إيرادات 
الــطــاقــة بــأكــثــر مــن 50%. ويــأمــل مــراقــبــون أن يــكــون قــانــون 
وسيلة  الحكومة،  أقرته  الــذي  الجديد  العمومية  الصفقات 
»التقشف«  السوق، في ظل سياسة  اقتصاد  لتطوير  فعالة 
املنتهجة، ويصرون على ضرورة إلغاء الصفقات العمومية 
التي تخص الكماليات، والتركيز على الصفقات التي تحرك 
عجلة النمو االقــتــصــادي. وفــي السياق، قــال أســتــاذ العلوم 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــامــعــة الـــجـــزائـــر، نــــور الـــديـــن ســمــعــانــي، 
لـ«العربي الجديد«: »يجب إعادة النظر في اختيار الهيئات 
بنى معايير 

ُ
منح له الصفقة، فال يمكن أن ت

ُ
للشريك الــذي ت

منح الصفقات على املال وامللف اإلداري التقني فقط، وهي 
املعايير التي فتحت مجاال واسعا للفساد والتحايل بطرق 

ملتوية تحت مظلة شرعية الصفقة«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــــذي يــــؤديــــه مــنــســق أعــــمــــال حــكــومــة  ــدور الــ ــ ــ يـــتـــزايـــد الـ
ــتــــالل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، فـــي تنظيم  االحــ
التعاون  لتعزيز  رسمية  مبدئية  واتفاقيات  ترتيبات 
حكومة  وبـــني  الفلسطينية  السلطة  بــني  االقــتــصــادي 
االحــتــالل، بعد أن بــات التنسيق األمــنــي أمــرًا مفروغا 
ــد كــــشــــف املـــــوقـــــع اإللــــكــــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة  ــ ــ مـــــنـــــه.  وقـ
»مـــعـــاريـــف« اإلســرائــيــلــيــة، أن مــنــســق أعـــمـــال حــكــومــة 
االحــتــالل، الــجــنــرال يــوآف مــردخــاي، نظم مــؤخــرا لقاء 
بني وزير املالية اإلسرائيلي، موشيه كاحلون، والوزير 

الشيخ، تمخض  املدنية، حسني  للشؤون  الفلسطيني 
عــنــه اتـــفـــاق تــســمــح الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوجــبــه 
بــاالنــخــراط  الفلسطينية  واملـــقـــاوالت  الــبــنــاء  لــشــركــات 
في سوق البناء اإلسرائيلي، لتسريع حل أزمة الشقق 

السكنية في إسرائيل.
ونقل املوقع، أن املقاولني الفلسطينيني الذين شاركوا 
فــي الــلــقــاء، أعــربــوا عــن قبولهم املــشــاركــة فــي مشاريع 
البناء اإلسرائيلية ما دامت داخل حدود الخط األخضر 

وليس في املستوطنات اإلسرائيلية.  
ــتــــالل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تعميق  وتـــحـــاول حــكــومــة االحــ
ــــادي، وتـــكـــريـــس  ــــصـ ــتـ ــ مـــفـــهـــوم وســـيـــاســـة الــــســــالم االقـ

التنسيق األمني، االستفادة من الخبرات الفلسطينية 
في مجال البناء، وذلك في ظل النقص الشديد في عمال 
البناء بمختلف أنواعه ودرجاته في إسرائيل، وابتعاد 
اإلسرائيليني عن العمل في قطاع البناء الشاق.  وقد 
ــيـــل، وعــلــى  أدى الــنــقــص فـــي عـــمـــال الــبــنــاء مـــن إســـرائـ
إثــر االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ومــنــع الــعــمــال الفلسطينيني 
مــن الــعــمــل بــحــريــة لـــدى االحـــتـــالل، إلـــى تــفــاقــم مشكلة 
النقص في الشقق السكنية، وعدم قدرة شركات البناء 
اإلسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها في إتمام مشاريع 
املناقصات.  فــي  املعلنة  الزمنية  الــجــداول  وفــق  البناء 
وســعــت إســرائــيــل، على مـــدار العقدين األخــيــريــن، إلى 

االستعاضة عن عمال البناء الفلسطينيني بعمال من 
الهند،  رومانيا والصني وحتى  األجنبية، مثل  الــدول 
إال أن ذلك لم يساهم في حل الضائقة السكنية، أو في 

توفير األعداد الالزمة للشقق السكنية في إسرائيل. 
ونـــشـــرت إســرائــيــل مـــؤخـــرا، مــنــاقــصــات دولـــيـــة لجلب 
نحو 5 آالف عــامــل بــنــاء مــن خـــارج األراضــــي املحتلة، 
ملــســاعــدة شـــركـــات املـــقـــاوالت اإلســرائــيــلــيــة فـــي تنفيذ 
مشاريع البناء للشقق السكنية، وفق الجداول الزمنية 
الرسمية لها. ويأتي ذلك بعد أن كان اتحاد املقاولني 
في إسرائيل طالب الحكومة بالسماح بجلب 20 ألف 

عامل بناء من الصني.

السلطة الفلسطينية تسمح لمتعّهدي البناء بالعمل مع االحتالل

مصطفى عبد السالم

ال أعرف من أين جاء السيسي بكل 
هذه الثقة حتى يعد املصريني بعدم 

حدوث زيادة في األسعار خالل 
الفترة املقبلة مهما حصل لسعر 
الدوالر، وال أعرف ما هي األسس 

االقتصادية واملالية التي بنى 
عليها السيسي تأكيداته القاطعة 
حينما قال في خطابه أمس »لن 

يحدث تصعيد في أسعار السلع 
األساسية مهما حصل للدوالر..

الجيش مسؤول، والحكومة مسؤولة 
عن عدم ارتفاع أسعار السلع 
األساسية... وعد إن شاء الله«.

قد يقول البعض إنها مجرد 
وعود، والوعود جميلة خاصة في 

هذا التوقيت بالذات مع الغضب 
املتصاعد من التنازل عن جزيرتي 

تيران وصنافير للسعودية، لكن في 
املقابل يجب أن تكون تصريحات 
كبار املسؤولني منضبطة، خاصة 
وأن كل التوقعات تقول إن أسعار 

السلع والخدمات سترتفع في مصر 
خالل الفترة املقبلة لعدة اعتبارات 

اقتصادية بحتة أبرزها:
- األول هو استمرار ارتفاع سعر 

الدوالر أمام الجنيه على خلفية 
تراجع موارد النقد األجنبي، 

وال يوجد في األفق ما يشير 
إلى تحسن املوارد الدوالرية في 

املستقبل القريب، وبالطبع فإن أي 
ارتفاع في سعر الدوالر ينعكس 

مباشرة على أسعار السلع 
داخل األسواق، لسبب بسيط 
وهو أن مصر تستورد %70 

من احتياجاتها، كما أنها أكبر 
مستورد للقمح والذرة الصفراء 

في العالم، كما تستورد 90% من 
احتياجها من الزيوت و40% من 
اللحوم وثلث احتياجات السكر، 
وبالتالي فإن أي زيادة في سعر 

الدوالر يرفع األسعار، وامللفت هنا 
أنه بينما كان يتحدث السيسي كان 
الدوالر يواصل الصعود في السوق 

السوداء، حيث قفز إلى 10.35 
جنيهات.

- الثاني أنه مع عدم توفير البنوك 
النقد األجنبي إال للمواد الخام 

والسلع الوسيطة والتموينية 
والغذائية واألدوية ومستلزمات 

اإلنتاج واأللبان فإن القطاع الخاص 
يشتري الدوالر من السوق 

السوداء لفتح االعتمادات الخاصة 
باالستيراد، ويتم تحميل املستهلك 

أي زيادة في سعر الدوالر.
- الثالث أنه في ظل نقص إنتاج 

العديد من السلع بسبب املشاكل 
التي تواجه املستثمرين ومنها 

اضطرابات سوق الصرف ونقص 
الطاقة، فإن السوق تعتمد على 
االستيراد في تلبية احتياجات 

املستهلك، ودورة االستيراد مرتبطة 
بتطورات سعر الدوالر.

- الرابع أن الحكومة تتجه لخفض 
دعم بعض السلع والخدمات، 

فرئيس الوزراء أعلن قبل أيام عن 
خفض مخصصات دعم املشتقات 

البترولية 42% في العام املالي 
الجديد، والخفض سيترتب عليه 
ارتفاع أسعار الوقود، وقد رأينا 

في فترات سابقة أن أي زيادة في 
أسعار الوقود تترتب عليها زيادات 

في كل السلع بداية من الخضر 
والفواكه واللحوم ونهاية بأجور 

األطباء وتكلفة النقل.

األسعار ووعود 
السيسي

مخاطر 
على عقارات 
لندن الفاخرة

دفــــــعــــــت املــــــــخــــــــاوف مـــن 
تــــدهــــور أســــعــــار الــشــقــق 
واملـــســـاكـــن الـــفـــاخـــرة في 
ــارف إلــــى  ــ ــ ــــصـ ــ ــدن، املـ ــ ــنــ ــ ــ ل
رفـــع ســعــر الــفــائــدة على 
قــــــــــــــروض اإلنــــــــــشــــــــــاءات 
الـــفـــاخـــرة الـــجـــديـــدة فــي 
نقطة   75 بــنــســبــة  لـــنـــدن 
أســــــــــاس خــــــــالل الـــشـــهـــر 
 ،%3.75 إلــــــى  ــاري  ــ ــجــ ــ الــ
مقارنة بمستوياتها في 
بداية العام. وكان خبراء 
ــد تـــوقـــعـــوا  ــ عــــقــــاريــــون قـ
ــات  ــريـ ــتـ ــشـ ــــاض مـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
األجــانــب خــالل الشهور 
املـــــقـــــبـــــلـــــة فـــــــــي أعــــــقــــــاب 
بناما«  »أوراق  تــســريــب 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــفــــت أسـ ــشــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ال
شخصيات سياسية في 
وآسيا  العربية  املنطقة 
ــا مـــلـــكـــيـــات كــبــرى  ــهـ لـــديـ
فـــي الـــعـــقـــارات الــفــاخــرة 
البريطانية عبر شركات 
ــاطــــق  ــنــ واجــــــــهــــــــة فــــــــي مــ
األفـــــــــــــــشـــــــــــــــور. وحــــــســــــب 
مــطــوريــن عــقــاريــني، فــإن 
ــقـــاريـــة بــــدأت  شــــركــــات عـ
تمنح حسما قــدره %20 
عـــــن الــــســــعــــر املــــعــــروض 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــن األجـــــانـــــب  
ــرون أكـــثـــر  ــتــ ــشــ الـــــذيـــــن يــ
فــــاخــــرة.  ــة  ــقـ شـ  100 مــــن 
وهــنــالــك عـــروض أفضل 
مــــــن ذلــــــــك فــــــي الـــــســـــوق. 
ويـــــــــــــرى فــــــــي الـــــــصـــــــورة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــــــســـــــــاكـــــــــن بـ
ــتــــي  ــــدج الــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ نـ
يــحــبــهــا الـــعـــرب ويــوجــد 

بها متجر هارودز.
)Getty(

أمس،  سعى  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
السلع  أسعار  ارتفاع  من  المصريين  مخاوف  لتهدئة 
الغذائية نتيجة ارتفاع العملة الصعبة، قائًال إن األسعار 
البنك  وخفض  للدوالر«.  حصل  »مهما  ترتفع  لن 
المركزي قيمة الجنيه نحو 14% في مارس/ آذار ليصل 
المحلية  العملة  سعر  لكن  للدوالر.  جنيهات   8.78 إلى 
هبط بشدة في السوق السوداء ووصل أمس إلى نحو 

10.35 جنيهات للدوالر.
وأضاف السيسي في كلمة في اجتماع مع مسؤولين 
الهواء  على  التلفزيون  نقلها  وإعالميين  وسياسيين 
ظروفه  اللي  المصري  اإلنسان  على  »عيوننا  مباشرة 
للسلع  األسعار  في  تصعيد  يحدث  لن  صعبة.. 

مسؤول  الجيش  للدوالر.  حصل  األساسية...مهما 
والدولة مسؤولة معايا«.

النفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بويان،  باتريك  قال 
الشركة  أولوية  إن  أمس،  »توتال«،  الفرنسية  والغاز 
الغاز  ستكون  اإليراني  الطاقة  لقطاع  العودة  في 
والبتروكيماويات. وقال للصحافيين في مؤتمر دولي 
هناك  أولويتنا  هو  »الغاز  المسال:  الطبيعي  الغاز  عن 
وكذلك البتروكيماويات«. وأضاف أن شركته لم توقع 

أي اتفاقيات في إيران حتى اآلن.

أكبر  انرجي«،  »بيبودي  شركة  رئيس  كيلو،  جلين  قال 

الشركة  إن  العالم،  في  الفحم  إلنتاج  خاصة  وحدة 
المتحدة  الواليات  في  إفالسها  إلشهار  طلبًا  قدمت 
أمس، عقب هبوط حاد في أسعار الفحم تسبب في 
إخفاقها في عملية توسع بدأتها في اآلونة األخيرة 
لدخول السوق األسترالية ومولتها باالقتراض. وأعلنت 
عشرة  بين  ما  حدود  في  والتزامات  أصوًال  الشركة 
اإلفالس  إشهار  لطلب  وفقًا  دوالر،  مليار  و50  مليارات 
اإلفالس  إشهار  طلب  ويأتي  المحكمة.  إلى  المقدم 
الذي قدمته بيبودي بين أكبر الطلبات في قطاع السلع 
االنخفاض  في  المعادن  أسعار  أخذت  أن  بعد  األولية، 
في منتصف 2014 في الوقت الذي بدأت فيه أسواق 

سريعة النمو مثل الصين والبرازيل في التباطؤ.

أسماء في األخبار
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بوسهمين وصالح يواجهان العالم ويسبحان عكس التيار

عقدة حكومة السراج متواصلة

ليبيا: مشاريع اقتصادية 
بدل الحّل العسكري

المغرب: عواصف حكومة بنكيران قبل االنتخابات

يطالب كل من بوسهمين 
وصالح بضمانات 

وتسويات من السراج

التحالف الهش 
للحكومة أدى إلى 

مواجهتها أزمات عدة

تونس ـ وليد التليلي

لــم يــهــدأ الـــصـــراع الــســيــاســي في 
ــا عــقــب  ــد، خــــصــــوصــ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
برئاسة  الــوفــاق  وصـــول حكومة 
فائز السراج إلى العاصمة طرابلس ملمارسة 
اللذين  الرئاسي  املجلس  وتشكيل  مهامها 
يرفضهما املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام وبــرملــان 
طـــبـــرق، عــلــى الـــرغـــم مـــن املــســاعــي الــدولــيــة 
القائمة.  السياسية  األزمــــة   

ّ
لــحــل واألمــمــيــة 

وفــي الــوقــت الــذي كانت فيه عــشــرات الــدول 
فـــي تـــونـــس، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــطــالــي 
بـــاولـــو جــنــتــيــلــونــي فـــي طـــرابـــلـــس، أول من 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، يــدعــمــون حــكــومــة الــســراج 
ــان كـــل مـــن املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام  بـــقـــوة، كـ
بــرئــاســة نـــوري بــوســهــمــني، وبــرملــان طبرق 
التيار،  برئاسة عقيلة صالح يسبح عكس 
ويؤكد ثباته على املوقف الرافض لحكومة 

السراج، وللسراج نفسه.
ــالــــح عــلــى  ــّر كــــل مــــن بــوســهــمــني وصــ ويــــصــ
طـــرح األســئــلــة ذاتـــهـــا الــتــي لـــم يــجــب عنها 
الضمانات  ماهية  عن  اآلن،  لغاية  الــســراج، 
والــتــســويــات الــتــي ســيــقــّدمــهــا الـــســـراج لكل 
العام  السياسي  املشهد  وكيفية  مخالفيه، 
في ليبيا إذا ما استقر األمر، نهائيا، لصالح 
حكومة الوفاق. وُيحسب لكل هذه األطراف 
املتنازعة في ليبيا، بحسب مراقبني، أنها لم 
تسع إلى حسم خالفاتها بالسالح، وحّولت 
املــعــركــة والــخــالفــات الــجــوهــريــة بينها إلــى 
أنها  يعني  مــا  وقانونية،  مــعــارك سياسية 

تترك الباب واسعا أمام التفاهمات.
وفي حني بدأت الساحة الدولية والداخلية 
ــام األمـــــور في  ــ ــم الـــســـراج زمـ

ّ
تــطــمــئــن لــتــســل

الـــــبـــــالد، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــر عــلــى 
املــؤســســات وبـــدأ بــإصــدار الـــقـــرارات، وسط 
انــســحــاب تــدريــجــي لــكــل مــن املــؤتــمــر الــعــام 

حــصــل ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه وزيــر 
ليبرم  الــســراج،  يلتقي  اإليــطــالــي  الخارجية 
اإلنمائية  املشاريع  عن  ويتحدث  االتفاقات 
، بــحــوار 

ً
والــصــحــيــة. وانــتــهــى املــشــهــد، لـــيـــال

بــرملــان طــبــرق عقيلة صالح  لرئيس  مــطــّول 
في حوار مع قناة »218« الليبية، أطلق فيه 
السراج.  مقدمتهم  وفي  الجميع،  على  النار 
واعــتــبــر صــالــح أن الـــســـراج »مــــا كــــان عليه 
الدخول بتلك الطريقة إلى طرابلس«، مشيرًا 
إلــى أنــه سمع بدخول السراج إلــى طرابلس 
»عبر قطعة بحرية إيطالية، ثم نقل بواسطة 
دخل  عندما  الـــســـدادة،  تسمى  ليبية  قطعة 
ــان عــلــيــه أن  ــاف »كــ ــ املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة«. وأضـ
الثقة.  على  ليحصل  أواًل،  إلــى طبرق،  يأتي 
وكل األعمال التي قام بها بعد وصوله إلى 
طرابلس باطلة«. ولفت صالح إلى أن قرارات 
الــــســــراج األخــــيــــرة »تـــثـــبـــت أنـــــه لـــيـــس رجـــل 
املرحلة«، مستغربا كيفية ترشيحه لرئاسة 
 »البرملان 

ّ
أن الـــوزراء، ومــشــددًا على  مجلس 

لم يرشحه، ولم يكن شخصية معروفة قبل 
هــــذا األمـــــر. ال تــجــربــة ســيــاســيــة أو مــاضــي 
سياسيا له«، وفقا لصالح. وقال »إذا لم يتم 
التصويت على منح الثقة للحكومة، فإن في 

ليبيا كفاءات كثيرة غير السراج«.
وفــي مــا يخص لــقــاء صــالــح وبوسهمني في 
ــال األول إنــهــمــا لــقــيــا تــطــابــقــا في  مـــالـــطـــا، قــ
الخارجية  الــبــالد، وطلبا من وزيــر  مستقبل 
املالطي، جورج فيال االتصال بكوبلر ودعوته 
االتــفــاق  فــي  اللقاء  بــنــود  لتضمني  للحضور 
السياسي ليلة إمضائه في الصخيرات، لكنه 
رفض ذلك، وطلب اإلمضاء على االتفاق كما 

هو، وفقا لصالح.
السياسي  االتــفــاق  الثامنة في  املــادة  وتبقى 
إذ تنص  الليبيني،  الفرقاء  العثرة بني  حجر 
ــيـــات املــنــاصــب  ــقـــال جــمــيــع صـــالحـ ــتـ عـــلـــى انـ
ــة الــعــلــيــا،  ــيــ ــنــ ــة، واملــــدنــــيــــة، واألمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
القوانني والتشريعات  املنصوص عليها في 
الليبية النافذة إلى مجلس الــوزراء. ويعتبر 
ــود  ــ ــن شــــــرق لـــيـــبـــيـــا أن عــــــدم وجـ ــ ــاء مـ ــ ــــضـ أعـ
ضمانات حقيقية بعدم املساس باملؤسسات 
الثقة  منح  أمــام  العائق  ستكون  العسكرية، 

لحكومة الوفاق.
ــــل الـــــســـــراج عــمــلــه  ــــواصـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـ فـ
ــه، مــتــســلــحــا  ــولــ ــا يـــحـــدث حــ ــل مــ  كــ

ً
مـــتـــجـــاهـــال

بالتأييد الشعبي، والدعم الدولي الذي يتزايد 
يوميا. لكن السراج، بحسب متابعني، سيكون 
مــجــبــرًا، فــي نهاية املــطــاف، على اإلجــابــة عن 
كــل هــذه األمــــور، قبل أن ينكسر هــذا الــهــدوء 

النسبي، ويعود الجميع إلى املربع األول.

من  الحياة  دّبــت  الــغــويــل،  خليفة  وحكومة 
جديد في الجسَمني. وأصدر املؤتمر بيانا، 
الثالثاء، دعا فيه إلى إعادة تشكيل املجلس 
املؤتمر  واعتبر  الوفاق.  لحكومة  الرئاسي 
فـــي بـــيـــانـــه، عــلــى لـــســـان املـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
ه )املجلس( أصبح خصما 

ّ
عمر حميدان، أن

وطرفا في الصراع، مشيرًا إلى أن »املجلس 
الرئاسي قفز حتى على اتفاق الصخيرات«. 
»قيام مجموعة  ورفض املؤتمر ما وصفه بـ
ــه بـــتـــكـــويـــن املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــائــ ــن أعــــضــ ــ مـ

للدولة، بهدف تقاسم املناصب«.
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سياسة

الرباط ـ حسن األشرف

قبل 6 أشهر من موعد االنتخابات التشريعية 
بـــاملـــغـــرب، املـــقـــررة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
تشرين األول املقبل، والتي ستسفر عن تشكيل 
برملاني جديد وتعيني حكومة جديدة، عرف 
الحالي،  الحكومي  لالئتالف  الداخلي  البيت 
ــة أحــــــــزاب، هــــــزات وأزمــــــات  ــعــ املــــكــــّون مــــن أربــ
داخلية عدة، وقع أغلبها بني رئيس الحكومة 
عبد اإلله بنكيران وأعضاء من فريقه الوزاري. 
وكانت أخطر أزمة سياسية كادت أن تعصف 
بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــزب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، ذو الــتــوجــه اإلســالمــي، 
مــا حــدث قبل 3 ســنــوات، تــحــديــدًا فــي مايو/

ــار 2013، عــنــدمــا أعــلــن حـــزب »االســتــقــالل«  أيـ
بني  خــالفــات  بسبب  الحكومة،  مــن  انسحابه 
قيادته ورئيس الحكومة، قبل أن يعوضه بعد 
ذلك بأشهر حزب »التجّمع الوطني لألحرار«. 
بنكيران،  اإللــه  عبد  الحكومة،  رئيس  تعامل 
اتــســم بكثير من  الــعــاصــفــة حينها،  مــع هـــذه 
التريث واالنتظار بسبب صعوبة املفاوضات 
ــرار«، الــذي  التي تّمت بينه وبــني حــزب »األحــ
ب الحكومة 

ّ
جاء ليعوض »االستقالل«، وُيجن

فيه  مــا نجح  وهــو  مــجــهــواًل حينها،  مصيرًا 
بنكيران إلى حّد كبير.

كـــادت أن  الــتــي  الكبيرة  وبــعــد هــذه العاصفة 
تسقط الــحــكــومــة املــغــربــيــة بــعــد أشــهــر قليلة 
ــات أقــل  ــ إثـــر تعيينها، جـــاءت عــواصــف وأزمـ
حـــدة، لكنها أربــكــت رغــم ذلــك سير االئــتــالف 
ــات  ــكـــومـــي، وخـــلـــقـــت حـــســـابـــات واتـــهـــامـ الـــحـ
متبادلة بني رئيس الحكومة وأحزاب تنتمي 
إلى نفس البيت الحكومي، قبل أن يتم كل مرة 

طي صفحة الخالفات على عجل.
وحـــدث خــالف سياسي بــني بنكيران ووزيــر 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة، رشــيــد بــلــمــخــتــار، بسبب 

دعوة هذا األخير إلى »فرنسة املواد العلمية«، 
وهو ما عارضه رئيس الحكومة بشدة، وأكد 
أن قــرار وزيــره لم يكن يعلم بــه، وخاطبه في 
قبة  تــحــت  املـــاضـــي  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
البرملان بنبرة حادة، ثم قرر إلغاء قرار الوزير، 
وبعد ذلــك حصل ســوء فهم كبير بني رئيس 
الحكومة من جديد وبني وزير الفالحة، عزيز 
أخنوش، املنتمي إلى حزب »التجّمع الوطني 
لــــألحــــرار«، عــلــى خــلــفــيــة هــويــة املـــشـــرف على 
صندوق »تنمية العالم القروي«. لكن سرعان 
ما تّم طّي امللف بعدما تراجع بنكيران لوزيره 

وترك له مهمة اآلمر بالصرف للصندوق.
ثــيــرت داخــل البيت 

ُ
أمــا آخــر العواصف التي أ

ــــني رئـــيـــس  ــا حــــــدث بـ ــ ــكــــومــــي، فـــكـــانـــت مـ الــــحــ
الــحــكــومــة ووزيــــر املــالــيــة واالقــتــصــاد محمد 
ــذة املــتــدربــني،  ــاتـ بــوســعــيــد، بــشــأن مــلــف األسـ

الذين يحتجون ضد مرسوم يقضي بالفصل 
بـــني الــتــوظــيــف والــتــكــويــن، إذ راســــل الــوزيــر 
 

ّ
ــــر الـــحـــل

ّ
ــا بــــاملــــعــــارضــــة، لـــتـــأكـــيـــد تــــوف ــ ــزابـ ــ أحـ

بتوظيف األســاتــذة دفعة واحــدة، فيما يصّر 
بــنــكــيــران عــلــى أن الــحــل يــتــم عــبــر توظيفهم 

بدفعتني مع إجراء مباراتني.
ــق مــديــر »مــجــمــوعــة األبــحــاث 

ّ
مــن جــهــتــه، يــعــل

بجامعة  األزمــــــات«  إدارة  حـــول  والــــدراســــات 

الــقــاضــي عــيــاض بــمــراكــش، إدريـــس لكريني، 
على املوضوع بالقول، إنه »عندما تم تعيني 
أمامها ثالثة تحديات  حكومة بنكيران، كان 
 

ّ
الهش التحالف  على  املحافظة  أولها  كبرى، 

الــذي حصل في سياق متسارع مع تطورات 
الحراك العربي واملغربي«.

»العربي الجديد«،  ويردف لكريني، في حديٍث لـ
على  باالنكباب  يتعلق  التحديات  »ثــانــي  أن 
مواجهة اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية 
التعيني،  هــذا  قبيل  رفــعــت  الــتــي  والسياسية 
ــزاب أو  ــ ــرامـــج األحــ ــارات وبـ ــعـ ســــواء ضــمــن شـ
ضــمــن احــتــجــاجــات شــبــاب الــحــراك مــن قبيل 
التعليم  قــطــاعــي  وإصــــالح  الــفــســاد،  مكافحة 
»أما  البطالة«. ويضيف  والقضاء، ومواجهة 
بــلــورة تدبير  فــي  الــثــالــث، فيتمثل  الــتــحــدي 
ــع املــســتــجــدات  حــكــومــي ديـــنـــامـــي يــنــســجــم مـ
الــداعــمــة ملــهــامــهــا، ولصالحيات  الــدســتــوريــة 
أعــراف  تأسيس  الحكومة على طريق  رئيس 

وممارسات جديدة«.
الظرفية  إلى  أنه »بالنظر  كما يعتبر لكريني 
الحكومة،  هــذه  فيها  جـــاءت  الــتــي  الحساسة 
إضـــافـــة إلــــى طــبــيــعــة الــتــحــالــف الـــهـــش الـــذي 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــ ــه؛ فـــقـــد كــــــان مـ ــنــ تـــشـــكـــلـــت مــ
تــواجــهــهــا أزمــــات عـــدة؛ كـــان أولــهــا تفكك هــذا 
 
ً
االســتــقــالل، فضال حــزب  بانسحاب  التحالف 

ــات املتتالية مــن هــذه األزمـــة«.  عــن تــفــّرع األزمـ
مــنــع  ــــى  إلــ تـــنـــحـــو  األزمــــــــة  »إدارة  أن  ويــــبــــرز 
التحكم والسيطرة،  عــن نطاق  األمـــور  خــروج 
واالستفادة من األزمة والخروج منها بدروس 
إستراتيجية، غير أن هذه اإلدارة تظل متوقفة 
على املقومات املتوافرة في أبعادها املختلفة«. 
الداخلية  األزمــــات  »تــكــرار  أن  لكريني  ويـــرى 
على امتداد هذه التجربة الحكومية يبرز أنه 
إلـــى تأجيل  يــنــحــو  بــتــدبــيــر ســطــحــي،  يتعلق 

املشاكل بدل حلها من الجذور«.

طال نقد عقيلة صالح، المبعوث األممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، معتبرًا 
قرار«.  كصاحب  بل  كوسيط  يتصرف  »وال  ما،  أجندة  بتنفيذ  يقوم  أنه 
فعل  البرلمان،  شرعية  على  للتأكيد  عاد  الذي  »كوبلر  أن  صالح  ورّجح 
ذلك بعد خطابه األخير الذي نبّه فيه من مغبة تجاوز البرلمان، وبعد 
التظاهرات المؤيدة لهذا الموقف في كل المدن الليبية«. واعتبر صالح 

أن المجتمع الدولي يستهدف خيرات ليبيا.

حملة طبرق على كوبلر

حملة عقيلة صالح طالت المبعوث األممي كوبلر )طه جاوشي/فرانس برس(

يولي الغرب أهمية التفاق الصخيرات )حمزة تركية/فرانس برس(

تونس ـ أمينة الزياني

ما  في  أمرها  الدولية  املجموعة  حسمت 
بعد 

ُ
ت يتعلق بالوضع في ليبيا، وبــدأت 

»احــتــمــال الــتــدخــل الــعــســكــري«، ماضية 
ــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول اقـــتـــصـــاديـــة  نــــحــــو الــ
 فــي الــوقــت نفسه 

ّ
وإنــســانــيــة، كــمــا تــحــث

حكومة الوفاق بقيادة فائز السّراج، على 
املليشيات  مع  املفاوضات  في  »التسريع 

وإخراجها من ليبيا«.
وكــان السفير البريطاني في ليبيا بيتر 
»الــعــربــي  مــيــلــيــت، قــد شــــّدد فــي حــديــث لـــ
الجديد«، على أنه »ال مجال للحديث عن 
تدخل عسكري في ليبيا )بعد التحليالت 
الــكــثــيــرة الــتــي صـــدرت فــي هـــذا الــصــدد(، 
وأن األمــــر قـــد ُحــســم بــتــنــصــيــب حــكــومــة 
ى اآلن هو تطبيق بنود 

ّ
السراج، وما تبق

في  ع 
ّ
املوق )املغربي،  الصخيرات  اتفاقية 

على  املــاضــي(  األول  ديسمبر/كانون   17
أرض الواقع«.

فــي هـــذا الــصــدد، نــفــى ميليت أن »يــكــون 
ــا عــــن وجـــــــوب انـــســـحـــاب  ــقـ ــابـ ــه سـ ــثـ ــديـ حـ
املــلــيــشــيــات مــن لــيــبــيــا، مــوقــفــا للحكومة 
ــاء فــي  ــ ــــه »جــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«، مـــوضـــحـــا أنـ
االتفاقية  بنود  تفعيل  على   

ّ
الــحــث إطــار 

تــعــود  اآلن  ــيـــة  املـــســـؤولـ وأن  ــورة،  ــ ــذكــ ــ املــ
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي واملـــجـــلـــس 
االتصاالت  في  انطلقا  اللذين  الرئاسي، 
مـــع املــلــيــشــيــات مـــن أجـــل انــســحــابــهــا من 
طــرابــلــس، وأن املــفــاوضــات بــهــذا الــشــأن 
 وتـــشـــهـــد طـــرابـــلـــس 

ً
ــقـــت فــــعــــال ــلـ ــد انـــطـ ــ قـ

اســــتــــقــــرارًا أمـــنـــيـــا نـــســـبـــيـــا«. وأضـــــــاف أن 
الحكومة  املليشيات تدعم وجــود  »أغلب 
مــا سُيسّهل تنفيذ  الــرئــاســي،  واملــجــلــس 
االتـــفـــاقـــيـــة«. وتـــؤكـــد جــمــيــع األطــــــراف أن 
مسألة التعامل مع املليشيات والجماعات 
املسلحة، باتت في عهدة حكومة السراج. 
وهـــو مــا شـــدد عــلــيــه مــيــلــيــت، بــالــقــول إن 
»الدعم في املسألة األمنية سيقتصر على 

ما ستطلبه حكومة الوفاق الوطني«.
وال تزال حكومة السراج تنتظر مصادقة 
مجلس الــنــواب فــي طــبــرق، ومــن املتوقع 
أن يـــتـــّم ذلــــك يــــوم االثـــنـــني املـــقـــبـــل، وفــقــا 
فــيــد يـــوم الــثــالثــاء، كــمــا تــعــلــق األمــم 

ُ
ملــا أ

ــا تــطــلــعــاتــهــا عــلــى ذلـــك،  املــتــحــدة بـــدورهـ

ــائـــب املـــمـــثـــل الــــخــــاص لــألمــني  ــــرى نـ إذ يـ
الــعــام لــألمــم املتحدة علي الــزعــتــري، في 
»حكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث 
الوفاق في ليبيا أمامها خطوات مهمة، 
أولــهــا إقــرارهــا مــن طــرف مجلس النواب 
)مجلس طبرق(، وهــي أهــم خطوة حتى 
ــدولـــي والــحــكــومــة  ــى لــلــمــجــتــمــع الـ

ّ
يــتــســن

العمل معا وإعــادة اإلعمار«. ويلفت إلى 
أنـــه »وإن كـــان مــن املــســلــم بــه أن تحقيق 
االستقرار أولوية من أولويات الحكومة، 
التي تعمل عليها، إال أنها ال تستطيع أن 
 تردي 

ّ
تقف عند الوضع األمني، في ظــل
الوضعني اإلنساني واالجتماعي«.

الليبية  »الفصائل  فــإن  للزعتري،  ووفقا 
عــلــى اخــتــالفــهــا واعــيــة بمسألة خــطــورة 
وحــدة  على  والقبلية  املحلية  الــنــزاعــات 
البالد، لذلك تسعى حكومة الوفاق لحلها 
إن لـــم يــكــن كــلــهــا، فــالــجــزء األكـــبـــر منها 
على األقــل«. كما يراهن املجتمع الدولي 
عــلــى مــســألــة نـــجـــاح املــجــلــس الــرئــاســي 
الــزعــتــري أن  الـــوفـــاق، ويعتبر  وحــكــومــة 
»دعم املجموعة الدولية لحكومة الوفاق 

أساسي وموجود«.

الليبي  التخطيط  ــر  وزيـ يكشف 
حكومة  فــي  الجهيمي  طاهر 
الجديد«،  لـ»العربي  السراج،  فائز 
من  تــطــرح  ــم  ل »الــحــكــومــة  أن 
أولوياتها الملف األمني، بل تعمل 
عليه بالتوازي مع النظر في ملف 
والملف  االجتماعية  المصالحة 
عليها  وتــشــتــغــل  االقــتــصــادي 

بصفة متزامنة«.

الملفات أولويات 
متزامنة

ُتعتبر العاصفة األبرز التي هبّت داخل البيت 
الحكومي هي التي تمثلت في الهجمات 
الوطني  »التجمع  حزب  لزعيم  المتتالية 
لألحرار«، وزير الخارجية، صالح الدين مزوار، 
بنكيران  ــه  اإلل عبد  الحكومة  رئيس  على 
)الصورة(، تحديدًا، حين اتهمه بأنه قّسم 
حلفاء  إلى  البالد  في  السياسي  المشهد 
ــداء، كــمــا وصــفــه بــكــونــه »عـــراب  ــ وأعـ

جماعة اإلخوان«.

هجوم مزوار

ُقتل عنصر أمن 
وأصيب أربعة آخرون 
في هجوم بسيارة 

مفخخة، أمس 
األربعاء، استهدف 

نقطة تفتيش في 
بوابة السدادة، قرب 

مصراتة الليبية، شرق 
العاصمة طرابلس، 

حسبما أعلنت 
مصادر محلية. 
وأفاد المجلس 

البلدي لمصراتة أن 
»عبدالكريم حسن 

الفيتوري هيالن 
ُقتل«، ولم ُتعلن أي 
جهة مسؤوليتها.

تفجير مصراتة
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــل  ــ ــــواصــ ــتــ ــ تـــــنـــــاقـــــلـــــت وســــــــائــــــــط الــ
االجتماعي ووسائل إعالم محلية 
في تونس، أمس األول، تصريحات 
مــنــســوبــة لـــوزيـــر املــالــيــة، ســلــيــم شـــاكـــر، حــول 
احــتــمــالــيــة عــجــز الــحــكــومــة عـــن تــوفــيــر أجـــور 
موظفي الدولة لشهر مايو/أيار املقبل، بسبب 
ســداد  فــي  الــدولــة  تواجهها  التي  الصعوبات 

عجز املوازنة.
الــحــكــومــي، مخاوف  وأثـــار تصريح املــســؤول 
كبيرة في صفوف التونسيني، الذين يعولون 
على أن الدولة الضامن األول لقوتهم، وهو ما 
جعل الــــوزارة تــســارع إلــى إصـــدار بيان تنفي 
فيه ما تحدثت عنه املواقع اإلعالمية، مؤكدة 
أنــه ليس لــدى الحكومة أزمــة في ســداد أجور 
الحديث  يعد  املقبلة. وال  الفترة  في  املوظفني 
ــة عـــن ســــداد األجـــور  عـــن فــرضــيــة عــجــز الـــدولـ
بــالــجــديــد عــلــى الــتــونــســيــني، حــيــث ســبــق أن 
الصعوبات  تحدث مسؤولون حكوميون عن 
الــتــي تــواجــهــهــا الــدولــة فــي تحصيل األمـــوال 
لــلــنــفــقــات الــعــامــة، مــنــهــا 600 مليون  الـــالزمـــة 

دينار )300 مليون دوالر( لألجور شهريا.
وعلق الخبير االقتصادي مراد الحطاب، على 

مــا تناقلته وســائــل اإلعـــالم عــن وزيـــر املالية، 
بالقول إن فرضية عدم صرف الرواتب ملوظفي 
الــــدولــــة غـــيـــر مـــطـــروحـــة عـــلـــى املــــــدى الــقــريــب 
واملتوسط، مؤكدا أن الحكومة ستعالج عجز 
ــواء عــبــر  ــ ــــأي طـــريـــقـــة، ســ ــة الـــتـــصـــرف بـ ــوازنــ مــ

القروض الخارجية أو التداين الداخلي.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن صــرف  وأشـــــار لــــ
بــــاعــــتــــبــــار أن  يـــــطـــــرح إشـــــــكـــــــاال،  األجــــــــــــور ال 
الـــرواتـــب تــصــرف بالعملة املــحــلــيــة، فــي حني 
الــدولــة تتمثل  الــتــي تعترض  الــصــعــوبــات  أن 
أســـاســـا فـــي تــوفــيــر الــنــقــد األجـــنـــبـــي لــتــأمــني 
الــــــــواردات وتــغــطــيــة عــجــز املـــيـــزان الــتــجــاري، 
فــضــال عــن ســـداد أقــســاط الـــقـــروض مستحقة 

الدفع.
وتستعد تونس للحصول على قرض بقيمة 
الــدولــي،  النقد  مــن صــنــدوق  2.8 مليار دوالر 
ــلـــى تــمــكــني  الـــــــذي أبـــــــدى مــــوافــــقــــة مـــبـــدئـــيـــة عـ
الــحــكــومــة مــن أكــبــر قـــرض فــي تــاريــخ تــونــس، 
االئتماني  البرنامج  هــذا  صــرف  يتم  أن  على 

على خمس سنوات.
ومقابل موافقته على القرض، أعلن الصندوق، 
النمو  أمس األول، عن خفض توقعاته بشأن 
ــاري، إلــــى %2،  فـــي تـــونـــس، خــــالل الـــعـــام الــــجــ

مقابل 3% سابقا. 
ــول آفــــــاق االقـــتـــصـــاد  ــ ــقـــريـــره حـ وأشــــــــار، فــــي تـ
العاملي، إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى %3 

خالل السنة القادمة.
الدولي  النقد  من جهة أخــرى، توقع صندوق 
تــحــســنــا فـــي نــســبــة الــتــضــخــم فـــي تــونــس من 

9.4% سنة 2015 إلى 9.3% سنة 2017.

في املقابل، اعتبر نشطاء في املجتمع املدني، 
أن تسريب األخــبــار عــن عــدم توفر األجـــور لم 
يــكــن مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة، مــعــتــبــريــن أن هــذه 
التسريبات هي بمثابة الشجرة التي تحجب 
الــغــاب، فــي ظــل تــوقــعــات بــأن تعلن الحكومة 
في الفترة القادمة عن قرارات اجتماعية مؤملة 
الــرواتــب، في إطــار اإلصالحات  مقابل توفير 

التي تطالب بها دوائر القرار املالي العاملي.
وتوقع املهتمون بالشأن االقتصادي، أن تلجأ 
الحكومة إلى خفض الدعم على عدد من املواد 
االستهالكية األساسية والطاقة، كخطوة أولى 
نحو تنفيذ »إمالءات« صندوق النقد الدولي، 
الذي انتقد في مناسبات عديدة ارتفاع كلفة 

الدعم وكتلة أجور موظفي الدولة.
وتـــواجـــه الـــدولـــة مــنــذ مــــدة شــحــا فـــي املــــوارد 
الالزمة لتغطية عجز املــوازنــة، بسبب قصور 
فـــي الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي، وتـــوســـع الــنــشــاط 
االقتصادي املــوازي الــذي بات يستأثر بأكثر 
مـــن 50% مـــن حــجــم املــعــامــالت االقــتــصــاديــة، 
وهــو مــا دفــع الحكومة إلــى طــرق كــل األبـــواب 

الخارجية للحصول على التمويالت الالزمة.
وتـــخـــوض وزارة املــالــيــة هــــذه األيـــــام مــعــركــة 
تحصيل الضرائب مع عدد من املهن الخاصة 
ــامـــــني والــــتــــجــــار  ــ ــــحـ ــاء واملـ ــ ــبــ ــ عــــلــــى غــــــــرار األطــ
وغــيــرهــم، مــن أجــل تطبيق فــصــول مــن قانون 
املــالــيــة، يجبر أصــحــاب هـــذه املــهــن عــلــى دفــع 

الضرائب وفق نشاطهم الحقيقي.
ــــني عــن  ــامـ ــ ــــحـ وأعــــــربــــــت هـــيـــئـــتـــا األطــــــبــــــاء واملـ
لهاتني  أن  معتبرين  الــقــانــون،  هــذا  رفضهما 
املهنتني خصوصيات ال يمكن مساواتها مع 

املهن التجارية.
»مــوديــز«،  الدولية  التصنيف  وكــالــة  وأعلنت 
تصنيفها  على  اإلبقاء  الجاري،  الشهر  بداية 
السابق،  مستواه  نفس  في  لتونس  السيادي 
ــه 3«، مـــع الــحــفــاظ عــلــى تقييم  ــو »بــــي إيــ وهــ
املــخــاطــر املرتبطة بــاالقــتــراض الــخــارجــي في 

إطار اآلفاق املستقرة.
وقد بررت الهيئة الدولية في تقريرها املفصل 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــغـــرب  ــر املـ ــطــ ــر مــــألــــوفــــة، اضــ ــيـ ــــي خــــطــــوة غـ فـ
الســتــيــراد الــبــصــل، فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، من 
التي  السلعة  هــذه  أســعــار  التأثير على  أجــل 

بلغت مستويات غير مسبوقة.
ــر املـــكـــلـــف بــــالــــشــــؤون الـــعـــامـــة  ــ ــوزيــ ــ وأكــــــــد الــ
الثالثاء،  أمــس  أول  الــوفــا،  والحكامة، محمد 
تلبية  أجــل  البصل من  استيراد  إلــى  اللجوء 
احتياجات السوق املحلية والحد من ارتفاع 
األســعــار، حيث وصــلــت، فــي بعض األحــيــان، 

إلى 1.3 دوالر للكيلوغرام الواحد.
ــان ارتـــفـــاع أســعــار الــبــصــل فــي األســابــيــع  وكــ
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، مـــوضـــوع تـــنـــّدر املــغــاربــة، 
حيث رفعوه في أحاديثهم إلى مقام الفواكه، 
ــز فـــيـــديـــوهـــات تــخــلــد  ــاك مــــن أنـــجـ ــنـ بــــل إن هـ
الــتــي أضــحــى يحتلها الــبــصــل في  لــلــمــكــانــة 

سوق الخضر باملغرب.
وقبل شهر، أشارت بيانات تجار في السوق 
إلى أن تزويد سوق الخضر والفواكه بالدار 
شاحنة  خمسني  مــن  نــزل  بالبصل  البيضاء 
إلــــى عــشــر شـــاحـــنـــات، مـــا يــعــنــي أن الــعــرض 

تــراجــع بـــ 80%، علما أن عـــددا مــن أصــحــاب 
السوق  هــذا  عبر  املـــرور  يتالفون  الشاحنات 

الرسمي، كي ال يؤدوا الرسوم الجبائية.
الستيراد  املغربية،  الحكومة  خطوة  وتــأتــي 
الــبــصــل مـــن أجــــل دعــــم الـــعـــرض فـــي الــســوق 
املــحــلــيــة، عــلــمــا أن أســـعـــار تــلــك الــســلــعــة غير 
والطلب،  العرض  لقانون  بل تخضع  مقننة، 
وإن كــانــت تـــدخـــالت الـــوســـطـــاء تــفــضــى إلــى 
ارتــفــاع أســعــار عـــدد مــن الــســلــع عــلــى حساب 

املنتج واملستهلك على حد سواء.
لـ »العربي الجديد«، أن سعر  غير أنه تجلى 
البصل تراجع في األيام األخيرة إلى حوالي 
80 سنتا للكيلوغرام، وإن كان مازال مرتفعا 
مقارنة بما كــان يبلغه في السوق في األيــام 

الــعــاديــة، حــيــث ال يــتــعــدى 30 ســنــتــا. وذهــب 
األسئلة  خـــالل جلسة  الـــوفـــا،  الـــوزيـــر محمد 
الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثالثاء، 
الــذي بلغته أســعــار البصل   إلــى أن املستوى 
تــســبــب فـــي مــشــاكــل كــبــيــرة خــــالل األســابــيــع 
األخيرة، وهو ما يرد إلى تأخر التساقطات 

املطرية في الخريف املاضي.
وصـــــرح وزيـــــر الـــفـــالحـــة والـــصـــيـــد الــبــحــري، 
عزيز أخنوش، في جواب على سؤال شفوي 
الـــنـــواب، بـــأن الــعــجــز عــلــى مستوى  بمجلس 
الــتــســاقــطــات املـــطـــريـــة انــتــقــل إلــــى 49% في 
الفترة األخيرة، مقابل 63% في يناير/كانون 

الثاني املاضي.
ويــــذهــــب مـــــزارعـــــون فــــي مــنــطــقــة الـــحـــاجـــب، 
البصل،  التي تشتهر بزراعة  املغرب،  بوسط 
إلــى أن انــحــبــاس املــطــر فــي الــربــع الــثــالــث من 
إنتاج  تأخر  وراء  السبب  كان  املاضي،  العام 

البصل في العام الحالي.
ــغــــرب مــــن مـــصـــدر لــلــبــصــل إلـــى  وتــــحــــّول املــ
مستورد له في العام الحالي، غير أن الوزير 
الوفا لم يكشف عن مصدر وكميات البصل 

املستورد.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

أقدم مزارعون فلسطينيون في الضفة الغربية، 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، على إعـــدام قطعانهم من 
الدجاج البّياض، لتجنب مزيد من الخسائر، 
بسبب انهيار أسعار بيض املائدة في السوق 
املــحــلــيــة، وعـــدم وجـــود مــنــافــذ للتصدير إلــى 
الخارج. وأدى الفائض الكبير في اإلنتاج إلى 
تدني األسعار إلى ما دون تكلفة اإلنتاج، ما 
اإلنــتــاج والتسويق  بــاملــزارعــني وحلقات  دفــع 
املتصلة بهم إلى حافة اإلفالس، في ظل غياب 

الدعم الحكومي.
ويــشــيــر مـــديـــر اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة 
قرابة  وجــود  إلــى  ملحم،  عباس  الفلسطينية 
الغربية،  الضفة  مـــزارع  فــي  دجــاجــة  مليوني 
السوق  تحتاجها  الــتــي  الكمية  ضعف  تنتج 
املحلية، األمـــر الـــذي أدى إلــى تــكــدس اإلنــتــاج 

وانهيار األسعار.
»العربي الجديد«،  وأوضح ملحم، في حديث لـ
أن إقــدام مزارعني على إعــدام جزء من القطيع 
في مزارعهم جاء لحرصهم على تجنب مزيد 
من الخسارة، وللفت أنظار الجهات الرسمية 

لظروفهم الصعبة في الوقت نفسه.
ويباع طبق البيض )يحوي 30 بيضة( بحدود 
الفلسطينية،  السوق  في  )دوالران(  شواقل   7

بينما تصل تكلفة اإلنتاج على املــزارع إلى 3 
دوالرات على األقل، بحسب ملحم.

وكان مزارعون تظاهروا في رام الله، األسبوع 
ــــي، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــــــردي ظـــروفـــهـــم،  ــــاضـ املـ
وتلقوا وعــودًا من وزارة الزراعة الفلسطينية 
بالتدخل، لكن دون أن يحصل أي تغيير على 

األسعار حتى اآلن.
وطالب املتظاهرون بمحاربة تهريب الفائض 
من املنتجات الزراعية من إسرائيل، ومنحهم 

ــاءات ضــريــبــيــة عــاجــلــة، ودعـــمـــا حكوميا  ــفـ إعـ
ــم، وبـــفـــتـــح مــنــافــذ  ــهــ إفــــالســ لــلــحــيــلــولــة دون 

لتصدير الفائض من إنتاجهم إلى الخارج. 
الفلسطينية  ــة  ــزراعـ الـ وزارة  تــقــول  ــا،  بـــدورهـ
إن »فــائــض اإلنــتــاج مــن الــبــيــض يــعــود لــقــرار 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي حــظــر دخــــول اإلنــتــاج  االحـ
الفلسطيني إلــى أســواقــه، الــذي كــان يستهلك 
الضفة  محافظات  فــي  املنتج  البيض  نصف 
الغربية«. وفي غزة، اضطر الكثير من أصحاب 
ــزارع واملـــوزعـــني، إلـــى إيــقــاف عملهم خــالل  ــ املـ
األسابيع املاضية، خشية عدم مقدرتهم على 
البيع بأسعار متدنية، نظرًا الرتفاع التكلفة، 

ما يعني تكبد خسائر مالية كبيرة. 
ويـــقـــول املـــديـــر الـــعـــام لـــــإدارة والــتــســويــق في 
وزارة الزراعة بغزة، تحسني السقا، إن وزارته 
عدد  بتقليل  املاضيني  الشهرين  خــالل  قامت 
بــيــض الــتــفــقــيــس املــســمــوح لـــه بــالــدخــول إلــى 
ــن 7 مــاليــني  الـــقـــطـــاع ملــلــيــونــي بــيــضــة بـــــداًل مـ

شهريا.
ويـــؤكـــد الــســقــا لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن 
وزارتــــــــه أوقــــفــــت الـــســـمـــاح بــــدخــــول الــــدواجــــن 
ــاع عـــبـــر مــعــبــر كـــــرم أبـــو  ــطـ ــقـ ــدة إلـــــى الـ ــمـ املـــجـ
التخلص من كميات  التجاري من أجل  سالم 
الـــــدواجـــــن املـــــوجـــــودة فــــي األســـــــــواق املــحــلــيــة 

ومراعاة لظروف أصحاب املزارع واملوزعني.

خزائن خاوية

)Getty( مزرعة دواجن في غزة

أسعار البصل تثير أزمة في المغرب

مزارعو فلسطين يعدمون الدواجن

جدل في تونس حول توفير 
أجور موظفي الحكومة

األردن يتابع بحذر طريق مصر ـ السعودية

تواجه تونس شحًا في 
الموارد الالزمة لتغطية 

عجز الموازنة؛ بسبب 
قصور في التحصيل 

الضريبي وتوسع النشاط 
االقتصادي الموازي، ما 

يهدد بعدم تغطية 
رواتب الموظفين

غذاء مال وناس

أسواق

42
منطقة  سلطة  رئيس  قال 
العقبة االقتصادية الخاصة 
حجم  إن  الملقي،  هاني 
المنطقة  في  االستثمارات 
االقتصادية بالعقبة، يقترب 
وهي  دوالر،  مليار   42 من 
للزيادة  قابلة  استثمارات 
في  األوضــاع  تهدئة  حال 

سورية والعراق

تحقيق

ينتقد صندوق النقد 
الدولي ارتفاع فاتورة 

األجور في تونس

إقامة الجسر تؤثر سلبًا 
على قطاع النقل البحري 

األردني

أُقيمت منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة 

كمنطقة حرة عام 2001

البرلمان استجوب وزيري 
الشؤون العامة، والفالحة 

بشأن أسعار البصل

عمان ـ زيد الدبيسية

تتناقله  مـــا  بـــحـــذر،  األردن  يــتــابــع 
ـــل اإلعـــــــــالم بــــشــــأن الــجــســر  ــائــ ــ وسـ
املــزمــع إقــامــتــه بــني مصر واململكة 
ــــروروا بــمــدخــل خليج  الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــ
العقبة، املنفذ البحري الوحيد لــألردن، إذ من 
شأن الجسر الذي قد ُيثري التعاون التجاري 
وحــركــة النقل الــبــري بــني الــقــاهــرة والــريــاض، 
أن يضرب منطقة العقبة االقتصادية التابعة 

لألردن، في مقتل.
ــة الـــرســـمـــيـــة األردنــــيــــة،  ــ ــروايـ ــ ــبـــدي الـ وفـــيـــمـــا تـ
إلـــى حــــدود الــســاعــة، تــرحــيــبــا بــالــجــســر، رغــم 
إعالن مسؤولني أن األمر ال يزال محل دراسة 
متأنية، إال أن ثمة مخاوف تنتاب املستثمرين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، خـــاصـــة أولـــئـــك الــذيــن 
ــرة فــــي مــنــطــقــة الــعــقــبــة  ــاشـ ــبـ لـــهـــم مـــصـــالـــح مـ

االقتصادية.

مكاسب محتملة
ــذه املـــشـــاريـــع املــزمــع  ــرى مـــســـؤولـــون أن هــ ــ ويـ
إنــشــاؤهــا فــي املنطقة االقــتــصــاديــة الــتــي تقع 
لـــألردن،  قــد تحقق منافع  الــجــزيــرتــني،  عليها 
ســيــمــا تــســهــيــل عـــبـــور صــــادراتــــه إلــــى شــمــال 
أفــريــقــيــا بــــرا، مــن خـــالل املــــرور عــبــر األراضــــي 
السعودية ومنها إلى الجسر، واملقرر تسميته 
إلــى مصر ومنها  ثم  امللك سلمان«،  بـ »جسر 

إلى دول شمال أفريقيا.
الــور، في  وقــال رئيس هيئة االستثمار ثابت 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــشــاريــع  تــصــريــح لـ
التعاون االقتصادي التي أعلن عنها بني مصر 
والسعودية تخدم مصالح األردن، مشيرا إلى 
أن مشروع الجسر بني السعودية ومصر يعزز 
ويربط  العربي،  العربي  االقتصادي  التعاون 

دول املشرق العربي بأفريقيا مباشرة.
واستبعد الور، أن يلحق املشروع واالتفاقات 
السعودية املصرية األخرى أضرارا باالقتصاد 
العقبة االقتصادية  األردنــي، وخاصة منطقة 
)جـــنـــوب املــمــلــكــة(، مــعــتــبــرا أن إقـــامـــة الجسر 
تــعــزز فـــرص تــطــويــر اقــتــصــاد بــــالده وزيــــادة 

معدالت النمو.
وقال إن هناك رؤوس أموال ضخمة ترغب في 

الدخول لألردن، تمنعها صعوبات النقل إلى 
تلك  منها،  األفريقية  بخاصة  البلدان،  بعض 
امللك سلمان،  مــع جسر  تنتهي  قــد  صعوبات 

وفق الور.
ــــح رئــيــس هــيــئــة االســتــثــمــار، أن هــنــاك  وأوضـ
الــعــديــد مــن الــفــرص االقــتــصــاديــة املــتــاحــة في 
مــنــطــقــة الــعــقــبــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، تلك 
الـــفـــرص مـــن غــيــر املــحــتــمــل أن تــتــأثــر، كــثــيــرا، 
بإقامة منطقة اقتصادية في الجانب املصري، 
سيما وأن معظم املشاريع في العقبة سياحية 
وصناعية، ما يستدعي التنسيق مع الجهات 
املصرية على أهمية إقامة صناعات تكاملية 

بني البلدين لتفادي تضارب االستثمارات.
بــتــســهــيــالت  األردن  يــحــظــى  أن  ـــور  الــ ــع  وتـــوقـ
وامــتــيــازات لـــدى إقــامــة الــجــســر الـــذي يحتاج 
ــنــــوات، وذلـــــك بحكم  إنــــشــــاؤه لــنــحــو ســبــع ســ
ــالـــح املـــشـــتـــركـــة مــــع كــــل مــــن الــســعــوديــة  املـــصـ

ومصر. 
السعودية  وفيما يتعلق باالتفاقات املصرية 
إلقـــامـــة مــنــاطــق اقــتــصــاديــة حــــرة فـــي ســيــنــاء 
 3.3 بمبلغ  تــجــاريــة  صناعية  مدينة  وإنــشــاء 

ومــنــذ  األردن  إن  الـــــور  قــــال  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
عدة سنوات، أنشأ مناطق اقتصادية خاصة 
ومناطق تنموية وحرة ولديه حجم كبير من 

االستثمارات.
تـــأثـــر األردن وخــاصــة  ــمـــاالت  ــتـ وقـــلـــل مـــن احـ
بإقامة  الخاصة،  االقتصادية  العقبة  منطقة 
مــزايــا  يــمــتــلــك  األردن  أن  ذلــــك  املـــنـــاطـــق،  تــلــك 

ــز مـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــســـتـــوى املــنــطــقــة،  ــ ــوافـ ــ وحـ
واملستثمرين  العاملية  الشركات  إليه  وتنظر 
موقعه  بحكم  املنطقة  أســواق  لدخول  كبوابة 
ــة، وفــقــا  ــيـ ــاملـ الـــجـــغـــرافـــي، ودخـــــــول أســـــــواق عـ
التي وقعها األردن  التجارة الحرة  التفاقيات 

مع جهات مختلفة.
الــصــنــاعــة  فــــي وزارة  مــــســــؤول مــطــلــع  وقــــــال 
والـــتـــجـــارة والـــتـــمـــويـــن األردنــــيــــة لــــ »الــعــربــي 
إقــامــة مناطق اقتصادية وحــرة  إن  الــجــديــد«، 
لـــدى الــجــانــب املـــصـــري حــســب االتـــفـــاقـــات مع 
الجانب السعودي، تتطلب مضاعفة الجهود 
األردن  فــي  املتاحة  االستثمار  فــرص  لترويج 
الـــــذي هــيــأ بــيــئــة اســتــثــمــاريــة مــنــافــســة على 

مستوى املنطقة.
ومــن جانبه قــال رئيس سلطة منطقة العقبة 
ــقــــي، فــي  ــلــ ــي املــ ــانــ ــة الــــخــــاصــــة هــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
سلمان  امللك  جسر  إن  صحافية،  تصريحات 
أفريقيا  شمال  بــني  البينية  الــتــجــارة  سيفعل 
والـــشـــرق األوســــــط، وســيــكــون لـــه انــعــكــاســات 

إيجابية على الدول في املنطقة.
ويــصــل حــجــم االســتــثــمــارات االقــتــصــاديــة في 

إلــى نحو 30 مليار دينار أردنــي )42  العقبة، 
ستشهد  املنطقة  أن  إلــى  الفــتــا  دوالر(،  مليار 
نهضة اقتصادية كبيرة بعد انتهاء النزاعات 
ــعــــراق وســــوريــــة، حــيــث يعتبر  فـــي كـــل مـــن الــ

األردن املدخل لهذين البلدين.
واعــتــبــر الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش 
أعلن  التي  االتفاقات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ 
عــنــهــا بـــني الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر، إضـــافـــة إلــى 
إقامة جسر بني البلدين، توجه صحيح نحو 
تحقيق نهضة اقتصادية في املنطقة العربية.

وقال: »على األردن االهتمام بما قد يجنيه من 
تلك املشروعات، ال بد من تداول االستثمارات 
الرياض  طــاولــة ثالثية تجمع  الــجــديــدة على 

والقاهرة وعمان«.
واأنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
نــقــطــة  لـــتـــشـــكـــل   ،2001 عــــــام  حــــــرة  كـــمـــنـــطـــقـــة 
االنـــطـــالق نــحــو خــلــق مــركــز إقــلــيــمــي مــتــطــور 
وتشتمل  املنطقة.  مــن  استراتيجي  موقع  فــي 
عــلــى مــشــروعــات ســيــاحــة وخــدمــات ترفيهية 
قيمة  ذات  وصناعات  ونقل  مهنية  وخــدمــات 

مضافة.

مخاوف مشروعة
ــر، تــســاور املــخــاوف بعض  وفــي الــجــانــب اآلخـ
املــعــنــيــني األردنـــــيـــــني، تــحــســبــا لـــتـــأثـــر حــركــة 
النقل البري مع مصر، وبالتالي فقدان مورد 
االقتصادية  املناطق  ومنافسة  للخزينة  مهم 
ــنــــوي إقـــامـــتـــهـــا، ملــنــطــقــة الــعــقــبــة  ــة املــ املـــصـــريـ

االقتصادية الخاصة.
فيما يعتقد البعض ضــرورة أن يكون األردن 
شريكا في مشروع الجسر منذ البداية، حتى 
يــتــم تعظيم الــعــائــد مــنــه، خــاصــة وأنــــه يمثل 
حال جذريا ألزمة وصول الصادرات األردنية 
التي تمتلك أسواقا تضم مئات  أفريقيا،  إلى 
ــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــاليــــني املـــســـتـــهـــلـــكـــني، فـــضـــال عـ مــ
ــن الـــجـــســـر فــــي تــســهــيــل ولــــوج  ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ

السياح لألردن.
وقال رئيس غرفة تجارة األردن وغرفة تجارة 
الجديد«:  »العربي  لـ  الكباريتي،  نائل  العقبة 
»إقــامــة جسر بني مصر والسعودية وان كان 
سيحقق منافع اقتصادية للبلدان الثالثة، إال 
أنـــه ســيــؤثــر عــلــى حــركــة املــالحــة الــبــحــريــة من 
وإلى مدينة العقبة، ما يهدد بتداعيات خطرة 

على قطاع النقل البحري«.
املستثمرين  أحـــد  الــكــبــاريــتــي، وهـــو  واعــتــبــر 
املــخــاوف  أن  االقــتــصــاديــة،  العقبة  فــي منطقة 
الـــتـــي يــبــديــهــا الــبــعــض بـــشـــأن احـــتـــمـــال تــأثــر 
اســـتـــثـــمـــارات الــعــقــبــة مـــن إقـــامـــة الــجــســر غير 
واقعية، كون املشروع يفتح منافذ جديدة أمام 

الصادرات األردنية.

ــال مــديــر شــركــة الــجــســر الــعــربــي للمالحة   وقـ
الجسر  اقــامــة  إن  الــصــعــوب،  البحرية، حسني 
تــؤثــر سلبا عــلــى صــنــاعــة الــنــقــل الــبــحــري في 
ــة، خــاصــة إذا مــا أقيم  ــيـ مــديــنــة الــعــقــبــة األردنـ
عــلــن عنه، 

ُ
املـــشـــروع بــعــد 7 ســنــوات وفــقــا ملــا أ

الفــتــا إلـــى تــأثــر الــقــطــاع بــمــجــريــات األحــــداث 
للمالحة  العربي  الجسر  وشركة  املنطقة.  في 
هي نتاج االتفاق بني حكومات األردن ومصر 
والــعــراق. وقد تم إنشاء الشركة في نوفمبر/

الــنــقــل  الـــثـــانـــي 1985، وهــــي تــحــتــكــر  تــشــريــن 
البحري ما بني العقبة ونويبع.

بدراسة  األردنية  الحكومة  الصعوب،  وطالب 
املــشــروع، قبل  املــتــوقــع أن تترتب على  اآلثـــار 

املوافقة عليه. أشواك على 
جسر العقبة

فيما أبدى مسؤولون في األردن، تفاؤًال بشأن جسر الملك سلمان المزمع إقامته بين السعودية 
ومصر عند مدخل خليج العقبة، يقول مراقبون ومعنيون إن الجسر قد يحمل تبعات سلبية، 

خاصة على حركة النقل البحري األردنية.
تطور المباحثات مع صندوق النقد

قـــال مــحــافــظ املــصــرف املــركــزي األردنــــي زيـــاد فــريــز، إن مــشــاورات 
األردن مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى مراحل متقدمة للدخول 
للنمو  املحفزة  الهيكلية  اإلصــاحــات  على  يــركــز  جــديــد  برنامج  فــي 
ــذي مــن شــأنــه املــســاعــدة في  ــر الـ وتخفيض مــســتــوى املــديــونــيــة، األمـ

تجاوز تبعات الصدمات الخارجية الجديدة.
وأضاف خال لقائه أمس بمسؤولني في القطاع املصرفي، أن اقتصاد 
باده تجاوز تداعيات الصدمات الخارجية األصعب في هذه املرحلة، 
وأن بمقدوره العودة إلى مسيرة التعافي في معدالت النمو التي حققها 

في سنوات ما بعد األزمة املالية العاملية وخاصة على املدى املتوسط.
الــدوالر(  إلــى  الدينار  الوطنية  العملة  الــدولــرة )تحويل  وقــال إن معدل 

تراجع حاليا بنحو 17% مقارنة مع 24.8% في عام 2012.
الحكومية لخمس ســنــوات %4.123  الــســنــدات  فــائــدة  ويــبــلــغ ســعــر   

مقارنة مع 7.750% في نهاية عام 2012.
عام،  الفائدة بشكل  وأسعار  النفط  أسعار  انخفاض  إن  فريز،  وقــال 
يساهم في تعزيز الطلب املحلي وتعويض جزء من انخفاض الطلب 

الخارجي وانخفاض كلفة الدين بشكل ملموس.

رؤيــتــهــا، خــاصــة فــيــمــا يــهــم الــتــصــنــيــف الــذي 
ــام،  يــعــتــبــر غــيــر مـــالئـــم لــالســتــثــمــار بــشــكــل عـ
بــالــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا تــونــس داخــلــيــا، 
الكبرى  اإلقليمية  املتغيرات  خضم  في  وذلــك 

بمنطقة شمال أفريقيا.

ق 
ّ
كما عبر محللو الوكالة عن أن تونس لم توف

منذ  املطلوبة  الهيكلية  التعديالت  إنجاز  في 
سنوات، اقتصاديا واجتماعيا، رغم اعتبارهم 
مــؤســســاتــيــة وتشريعية  مــنــظــومــات  لــوجــود 
صــلــبــة ومــتــمــاســكــة تــســمــح بـــإيـــجـــاد أرضــيــة 

املــدى  على  املستدامة  التنمية  نحو  لالنتقال 
املتوسط أو البعيد مبدئيا.

ــة، أن وضــــــع الـــتـــدايـــن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأكــــــــد تـــقـــريـــر الـ
الــخــارجــي لــلــبــالد يـــدل عــلــى إمــكــانــيــة تحمل 

خدمته في الوقت الراهن أصال وفوائد.

عجز اإليرادات يرهق 
ميزانية الدولة 
)فرانس برس(

تشتمل مدينة 
العقبة 
االقتصادية 
على 
مشروعات 
في قطاعات 
متنوعة 
)Getty(

الخميس 14 أبريل / نيسان 2016 م   7 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 591  السنة الثانيةالخميس 14 أبريل / نيسان 2016 م   7 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 591  السنة الثانية
Thursday 14th April 2016 Thursday 14th April 2016



1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــفــــط أن اجـــتـــمـــاع  نــ يـــــــرى خـــــبـــــراء 
ــثــــانــــي الـــــــذي ســيــعــقــد  الـــــدوحـــــة الــ
يــــوم األحـــــد املــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
لتوجهات  الــدوحــة، سيكون مهمًا  الــقــطــريــة  
العاملية،  املــال  النفط وربما توجهات أســواق 
حيث ظلت أسعار النفط تقود أسواق األسهم 
واملال خالل اآلونة األخيرة، فإذا ارتفع النفط 
ارتــفــعــت والـــعـــكـــس.  وقــــال خـــبـــراء فـــي لــنــدن، 
إن نــجــاح اجــتــمــاع الـــدوحـــة ســيــبــعــث رســالــة 
لـــأســـواق، وإن املنتجني فــي داخــل  إيــجــابــيــة 
»أوبك« وخارجها يملكون القدرة على توجيه 
األســواق، أما في حال فشله فسيبعث رسالة 
لــأســواق، وربما تنهار األســعــار إلى  سلبية 
التي  املــســتــويــات  مــن  قريبة  دنــيــا  مستويات 

بلغتها في يناير/ كانون الثاني املاضي. 
ويالحظ أن اجتماع الدوحة األول الــذي عقد 
السعودية  وضــّم  املــاضــي  فبراير/شباط  فــي 
وروسيا وقطر والكويت واإلمارات إلى جانب 
النفط بنسبة 30% من  أسعار  رفــع  فنزويال، 
أكثر  إلى  الدنيا تحت 30 دوالرًا  مستوياتها 
من 40 دوالرًا. وبالتالي، فإن نجاح االجتماع 
سيكون ذا أثر كبير على األســواق، حيث إنه 
زيــادة مشترياتهم  املستثمرين نحو  سيدفع 
ــتـــي تـــعـــد رأس  ــة الـ ــلــ ــقـــود اآلجــ ــــوق الـــعـ فــــي سـ
الرمح في صعود األسعار إلى أعلى. وتعتبر 
مــشــتــريــات بــرامــيــل »الــنــفــط غــيــر املستهلكة« 
مــهــمــة جــــدًا، لــرفــع أســعــار الــنــفــط، حــيــث إنها 
تــعــادل 90% تــقــريــبــًا مــن إجــمــالــي مشتريات 

النفط العاملية. 
وفــــــي أولـــــــى املــــــؤشــــــرات عـــلـــى فــــــرص نـــجـــاح 
»اجـــتـــمـــاع الـــدوحـــة الـــثـــانـــي« لــتــثــبــيــت إنــتــاج 
الثاني،  النفط لدى مستويات يناير/ كانون 
مصدر  عن  الروسية  إنترفاكس  وكالة  نقلت 
ــه، قـــولـــه إن الـــقـــرار  ــتـ ــويـ طـــلـــب عـــــدم كـــشـــف هـ
الــنــهــائــي لــلــســعــوديــة بــشــأن تثبيت مــعــدالت 
إنـــتـــاج الــنــفــط لـــن يــعــتــمــد عــلــى مــوقــف إيـــران 
بخصوص إنتاجها النفطي. وامتنعت وزارة 
الطاقة الروسية عن التعليق على هذا الخبر.

ــابــــق عــلــى  ــــي الــــســ ــــت الـــــريـــــاض تـــصـــر فـ ــانـ ــ وكـ
انضمام جميع الدول األعضاء وغير األعضاء 
في منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( وفي 
مــبــادرة تثبيت معدالت  إلــى  ــران،  إيـ مقدمتها 
إنتاج النفط الخام على مستوى يناير/كانون 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي. فــيــمــا أعــلــنــت طـــهـــران أنــهــا 
ستنضم إلــى هــذه املــبــادرة فقط بعد أن يبلغ 
العقوبات  لفرض  السابق  املستوى  إنتاجها 
يوميا.  برميل  ماليني   4 وهــو  عليها  الدولية 
ويذكر أن قطر أرسلت دعوة إلى جميع الدول 
األعـــضـــاء فــي منظمة أوبــــك، إلـــى جــانــب دول 
كبرى أخــرى منتجة للنفط غير األعضاء في 
املنظمة، للمشاركة في اجتماع الدوحة املقرر 
فــي 17 مــن هـــذا الــشــهــر. وأكــــدت جميع الـــدول 
األعضاء في املنظمة، باستثناء إيران وليبيا، 
أمس  أول  أعــرب  وفيما  اللقاء.  في  مشاركتها 
)الــثــالثــاء( وزيـــر الــنــفــط الـــروســـي عــن تفاؤله 
ــان  ــدمـ ــولـ بـــنـــجـــاح االتـــــفـــــاق، رأى مـــصـــرف »غـ
أن فشله  ــركـــي  ــيـ األمـ ــتـــثـــمـــاري  االسـ ســـاكـــس« 
ستكون له تداعيات خطيرة على األسعار. وقال 
جيف كوري رئيس وحدة السلع في املصرف 
»هــنــالــك مــخــاطــر كــبــيــرة إذا فــشــل االجــتــمــاع 
فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي حــول تثبيت 
اإلنــتــاج«.  أمــا رئيس وحــدة الطاقة بمصرف 
فقال  كلينمان  لــنــدن سيث  فــي  غـــروب  سيتي 
التجهيز لعقد هــذا االجــتــمــاع مدة  »لقد أخــذ 
إلــى هجوم  طويلة وإذا انتهى هــذا االجتماع 
الدول على بعضها البعض فسيكون التأثير 
الــنــفــط«.  وحسب  السلبي كبيرًا على أســـواق 
وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة، فـــإن السعودية 
ستمضي قدمًا في تبني قرار تجميد اإلنتاج 
بغض النظر عن قــرار إيـــران«. وهــو ما يعني 
اإلنــتــاج  تثبيت  قـــرار  ستتبنى  السعودية  أن 
إيــران رفضها للقرار، وهو  حتى إذا واصلت 
ما يتوقعه العديد من خبراء النفط في لندن. 

تفاؤل روسي
وعلى الصعيد الروسي قالت املتحدثة باسم 
لـــرويـــتـــرز أمــــس، إن  الـــروســـيـــة  وزارة الــطــاقــة 

لندن ـ العربي الجديد

فــــي أول مـــؤشـــر عـــلـــى اســــتــــقــــرار االقـــتـــصـــاد 
الصيني، أظهرت أرقام تجارية صادرة أمس 
ــادرات الــصــيــنــيــة فـــي مــــارس/  ــ ــــصـ ــاع الـ ــفــ ارتــ
انخفضت  فيما   ،%18.7 بنسبة  املاضي  آذار 
صحيفة  وحـــســـب   .%1.7 بــنــســبــة  الــــــــواردات 
 %1.9 الــيــوان  كسب  فقد  تايمز  »فاينانشال 

مقابل الدوالر في الشهرين املاضيني. 
بيترسون  بمعهد  أميركي  خبير  واستبعد 
للدراسات االقتصادية هذا األسبوع أن تشهد 

أجــرى محادثات مع  ألكسندر نوفاك  الــوزيــر 
الــبــتــرول الــســعــودي علي النعيمي أول  وزيــر 
من أمس الثالثاء بشأن تثبيت إنتاج النفط. 
ولم تكشف املتحدثة عن املزيد من التفاصيل. 
وتنظر األسواق إلى تأكيد كل من السعودية 
وروســيــا على تبني االتــفــاق على أســاس أنه 
حــجــر الـــزاويـــة فـــي نــجــاح »اجــتــمــاع الــدوحــة 
يدفع  أن  النفط  يــأمــل منتجو  الـــذي  الــثــانــي« 
األســعــار ويــنــقــذهــم مــن األزمــــات املــالــيــة التي 

يتعرضون لها حاليًا. 
وتــنــتــج كـــل مـــن الـــريـــاض ومــوســكــو فـــوق 10 
مـــاليـــني بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا لـــكـــل مــنــهــمــا. وتــعــد 
طاقة  تملك  التي  الوحيدة  الــدولــة  السعودية 
على  قـــادرة  أنها  أي  كبيرة،  فائضة  إنتاجية 
زيادة إنتاجها بكميات تتراوح بني مليونني 

وكــانــت منظمة  يــومــيــًا.   برميل  مليون  و2.5 
»أوبــك« قد ذكرت في تقريرها الشهري أمس 
 10.22 ضخت  بأنها  أبلغتها  الــســعــوديــة  أن 
مــاليــني بــرمــيــل يــومــيــا فــي مــــارس/ آذار دون 
تــغــيــر يــذكــر عـــن فــبــرايــر/شــبــاط.  أمـــا إنــتــاج 
النفط الروسي، فتشير توقعات خبراء النفط 
في لندن إلى أنه يقف تقريبًا عند مستوياته 
الـــقـــصـــوى، وحـــســـب تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بــهــا 
الــروســيــة، فإن  مسؤولون فــي شــركــات النفط 
إنــتــاج الــنــفــط يــتــجــه نــحــو االنــخــفــاض خــالل 
الـــعـــام الــــجــــاري. وهــــو مـــا يــبــشــر أن روســيــا 
ستتقيد باتفاق تثبيت اإلنتاج ألنها ال تملك 
طاقة فائضة.  ويصب ذلك في صالح نجاح 
اتفاق الدوحة. وعرف عن روسيا في املاضي 
»أوبــك«،  باتفاقاتها مع منظمة  تقيدها  عــدم 

العملة الصينية اليوان أو الرنمينبي تراجعًا 
هذا العام رغم تباطؤ النمو االقتصادي«. 

وقال نيكوالس الردي، الباحث الرفيع بمعهد 
بـــيـــتـــرســـون لــلــعــلــوم االقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة 
والخبير البارز حول االقتصاد الصيني، في 
العاملية، »ال  االقتصادية  اآلفــاق  نــدوة بشأن 
كبيرة  تخفيض  خطوة  سنشهد  أننا  أعتقد 
انخفاضًا كبيرًا مدفوعًا  أو  العملة  في قيمة 
مـــن الـــســـوق هـــذا الـــعـــام«، مــضــيــفــًا » أنــنــي ال 
أوافق على ما يقال إن العملة الصينية مبالغ 
الحجة  أقــبــل  الــى حــد كبير، وال  فــي قيمتها 

وقــال  التنافسية«.  فــقــدت  الــصــني  إن  القائلة 
القيمة  رفعت من منتجات  الصني  إن  الردي 
املضافة إلى أعلى في تكوين الناتج املحلي، 
كـــمـــا أن حــصــتــهــا مــــن الـــــصـــــادرات الــعــاملــيــة 
تتسارع في السنوات األخيرة على الرغم من 
إن فائض  وقــال  للرنمينبي.  الكبير  االرتفاع 
ــان 300 مــلــيــار  الــحــســاب الـــجـــاري لــلــصــني كــ
دوالر فــي الــعــام املــاضــي، مــا يعد األكــبــر في 
إلى  مشيرًا  املطلقة،  القيمة  حيث  مــن  العالم 
إلــى خفض قيمة  لــم تكن بحاجة  الــصــني  أن 

عملتها لتعزيز النمو االقتصادي. 
ــم بــــأن قــــوى الــســوق  ــزاعــ ـــد الردي املــ

ّ
كــمــا فـــن

ــرًا فـــــــي قـــيـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــًا كـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــــرض انـ ــفـ ــ ــتـ ــ سـ
الرنمينبي ألن احتياطيات الصني من النقد 

األجنبي »مبالغ فيها« و«تتراجع بسرعة«. 
ووفــقــا لـــه، فـــإن احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجنبي 
بــنــحــو 513 مــلــيــار دوالر  تـــراجـــعـــت  لــلــصــني 
ســـنـــوي  انــــخــــفــــاض  ــر  ــ ــبـ ــ أكـ  ،2015 عـــــــام  فـــــي 
ــــالق، لــكــن نــحــو ثــلــث هـــذا الــتــراجــع  عــلــى اإلطـ
الفعلي  التدفق  التقييم وليس  تأثير  يعكس 

لالحتياطيات إلى الخارج.
وقال الردي إنه منذ ارتفاع الدوالر األميركي 
أمـــام الــيــورو والـــني والــعــمــالت األخـــرى بداية 
مــن أواخـــر عــام 2011، وقيمة األصـــول املالية 
غــيــر الــــدوالريــــة فـــي الــصــني فـــي احــتــيــاطــيــات 
النقد األجــنــبــي فــي الــصــني املــقــومــة بــالــدوالر 
ا كبيرًا  ــزء قــد تــراجــعــت. وأضــــاف أن هــنــاك جـ
مــــن االنـــخـــفـــاض فــــي االحـــتـــيـــاطـــيـــات يــعــكــس 
بالعملة  للقروض  الصينية  الشركات  ســداد 
األجنبية، مشيرًا إلى أن مطالبات عبر الحدود 
ــنـــوك األجـــنـــبـــيـــة مــــن نــظــيــراتــهــا  ــبـ مــــن قـــبـــل الـ
الــصــيــنــيــة فـــي الـــصـــني تـــراجـــعـــت بــنــحــو 235 
مــلــيــار دوالر   875 إلـــى  لــتــصــل  مــلــيــار دوالر، 

بحول نهاية الربع الثالث من عام 2015.

بني 60 و65 دوالرا للبرميل في 2018-2017. 
اال أن خـــبـــراء أســـــواق الــطــاقــة يــتــوقــعــون أن 
يــســاهــم االتــفــاق فــي رفـــع األســعــار إلـــى نحو 
45 دوالرًا خالل الصيف الجاري، وأن ارتفاع 
األسعار إلى أعلى من ذلك يحتاج إلى عوامل 
ــن عـــــدم تــقــيــد  ــاوف مــ ــخــ أخـــــــــرى.  وهـــنـــالـــك مــ
العراق باالتفاق، ألن اإلنتاج العراقي واصل 

االرتفاع بمعدالت كبيرة خالل العام املاضي 
ووصل إلى 4 ماليني برميل. فيما يعتقدون 
أن اإلنــتــاج اإليـــرانـــي لــن يــهــدد األســـعـــار، ألن 
إيــــران تــواجــه صــعــوبــات فــي زيــــادة طاقتها 

اإلنتاجية. 
وفــــي ذات الـــصـــدد قــــال نـــائـــب وزيـــــر الــطــاقــة 
الروسي كيريل مولودتسوف أمس األربعاء، 
إن موسكو ستستضيف منتدى للطاقة يوم 
20 أبــــريــــل/ نــيــســان الــــجــــاري لــبــحــث نــتــائــج 
القطرية  بالعاصمة  النفط  منتجي  اجتماع 

الدوحة.

أميركا تعرقل 
ودخلت فنزويال على خط األزمــة بمهاجمة 
أميركا من اجتماع الدوحة املقبل حيث قال 

ــــادورو، إن  الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــوالس مـ
اتفاق  إلــى عرقلة  املــتــحــدة تسعى  الــواليــات 
ــاء فــي  ــ ــــضـ بــــني الــــــــدول املـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط األعـ
منظمة أوبك وغير األعضاء لجلب االستقرار 
إلـــى األســــــواق، مــتــهــمــا واشــنــطــن بــمــمــارســة 

ضغوط شديدة ملنع التوصل التفاق.
 في كلمته التلفزيونية 

ً
وأضاف مادورو قائال

أن  الــثــالثــاء »ال يمكنكم  مــســاء  األســبــوعــيــة 
ــة مــن  ــادمــ ــقــ ــتــــصــــوروا حـــجـــم الـــضـــغـــوط الــ تــ
ــي الـــتـــي  ــاعــ ــســ ــن لـــضـــمـــان فـــشـــل املــ ــطــ ــنــ واشــ
قمنا بــهــا عــلــى مـــدى الــعــام املــاضــي إليــجــاد 
اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة بــــني املــنــتــجــني فــي 
أوبـــك وخـــارج أوبـــك بــهــدف اســتــقــرار السوق 

واألسعار«. 
ضغوط  »هــذه  الفنزويلي  الرئيس  وأضـــاف 

تكاد تشبه الحرب على الحكومات ورؤساء 
الــــــــدول«، مــضــيــفــا أن صــانــعــي الــســيــاســات 
الــواليــات املتحدة لديهم »هــوس مدمر«  في 
بشأن روسيا وأوبك والحكومة اليسارية في 
فــنــزويــال.  وقــالــت حكومة مـــادورو األسبوع 
املــاضــي إن 18 دولــــة عــلــى األقــــل أكــــدت أنها 
ستحضر اجتماع الــدوحــة يــوم األحــد الــذي 
يهدف إلى الوصول إلى توافق بني املنتجني 

على استقرار أسعار النفط.
إلـــى ذلـــك، تــوقــعــت منظمة الــبــلــدان املــصــدرة 
ــك( أمـــس األربـــعـــاء انــخــفــاض  ــ لــلــبــتــرول )أوبــ
الطلب العاملي على الخام من إنتاجها دون 
مستوى التوقعات السابقة في 2016 في ظل 
تــبــاطــؤ االســتــهــالك، مــمــا يــزيــد الــفــائــض في 

املعروض في السوق هذا العام.

تثبيت 
إنتاج النفط

اليوان الصيني يعود لالرتفاع

)Getty( محطة وقود بمنطقة نيوهامشير بإنجلترا

)Getty( مشاورات حول اإلجراءات في مبنى المفوضية ببروكسل)Getty( ارتفاع اليوان سيساعد على عدم هروب األموال للخارج

)Getty( عمال بيبودي يتجمهرون أمام مقر الشركة في سانت لويس بوالية ميزوري

فنزويال تعتقد أن أميركا 
تسعى لعرقلة االجتماع 
بدافع عدائها السياسي

أما هذه املّرة فإن ظروفها االقتصادية وطاقة 
اإلنتاج ستجبرها على التقيد. 

يـــذكـــر أن هــنــالــك عـــــددا مـــن الــــــدول الــنــفــطــيــة 
تــواجــه ظــروفــًا مــالــيــة قــاســيــة بسبب انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط مــنــذ مــنــتــصــف 2014، وهـــذه 
ــــدول إلـــى التقيد  الـــظـــروف ســتــضــطــر هـــذه الـ
الــدول رأت تأثير  باالتفاق، خاصة وأن هــذه 
األول على تحسن مداخيلها  الــدوحــة  اتــفــاق 
من النفط.  وقال وزير الطاقة الروسي، حسب 
ما نقلت رويترز، إن أي اتفاق يجري توقيعه 
في العاصمة القطرية الدوحة هذا الشهر قد 
الــتــوازن في أســواق النفط  يعجل باستعادة 
العاملية خالل ثالثة إلى ستة أشهر.  وأضاف 
نــوفــاك أنــه يتوقع ارتــفــاع أســعــار الــخــام إلى 
الــعــام وإلــــى ما  لــلــبــرمــيــل بــنــهــايــة  50 دوالرًا 

اتفاق السعودية وروسيا مؤشر لنجاح 
اجتماع الدوحة المقبل

واشنطن ـ العربي الجديد 

ــــودي إنــــرجــــي«  ــبـ ــ ــيـ ــ ــلــــنــــت شــــركــــة »بـ أعــ
األمـــيـــركـــيـــة، ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــتــج للفحم 
فـــي الـــعـــالـــم، أنـــهـــا تــقــدمــت بــطــلــب إلــى 
الــســلــطــات األمـــيـــركـــيـــة لــحــمــايــتــهــا من 
الشركة ببيان أمس  اإلفـــالس. وأفـــادت 
األربـــعـــاء أن قـــرارهـــا جـــاء بــســبــب عــدم 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى خـــدمـــة ديـــونـــهـــا وســـط 
ــه تـــشـــهـــده صــنــاعــة  تــــراجــــع ال مــثــيــل لــ
»بيبودي«  وأكــدت  العالم.  الفحم حول 
ــات املــقــدمــة  ــزامــ ــتــ ــــودات وااللــ ــــوجـ أن املـ
للمحكمة على شكل مستندات، تتراوح 
وكــانــت  دوالر.  مــلــيــون  و100   50 بـــني 
الــشــركــة قــد عــجــزت الــعــام املــاضــي عن 

تسديد 70 مليون دوالر لدائنيها. 
إمكانية  أن  األميركية،  الشركة  وذكــرت 
على  التشغيلية  عملياتها  اســتــمــرار 

هـــذا الــنــحــو، غــيــر مــمــكــن، مــع اســتــمــرار 
مـــوارد كافية ملتابعة تلك  عــدم وجـــود 
الــعــمــلــيــات.  وســعــت »بــيــبــودي« خــالل 
األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، إلنـــهـــاء عــمــلــيــة بيع 
ثالثة مناجم للفحم في غرب الواليات 
ــــروط  ــــاوض عـــلـــى شـ ــفـ ــ ــتـ ــ املــــتــــحــــدة، والـ
ككثير  الشركة،  وعانت  ديونها.  ســداد 
أزمــة مالية واضحة  من مثيالتها، من 
بفعل ركــود أســواق الفحم، مع سعيها 
ــا، بــعــد إعـــالن  ــهـ ــونـ لــتــخــفــيــف عــــبء ديـ
ــدم بــطــلــبــات  ــقــ ــتــ ــة الــ ــافـــسـ ــنـ ــات مـ ــ ــركـ ــ شـ

للحماية من اإلفالس.
وحــــــذرت الـــشـــركـــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
ــن االفـــــتـــــقـــــار إلــــى  ــ ــرًا، مــ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ــم مـ ــحــ ــفــ الــ
السيولة الكافية للحفاظ على استمرار 
الــديــون،  مــدفــوعــات  العمليات وســــداد 
في حني تهاوى سعر سهمها أكثر من 

95% خالل العام املاضي. 

لندن ـ العربي الجديد 

قــــدرت مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
ــاء، حــجــم األمـــــــوال الــتــي  ــثـــالثـ مـــســـاء الـ
ــا ســـنـــويـــًا بـــســـبـــب الـــتـــهـــرب  تـــخـــســـرهـ
الـــضـــريـــبـــي عـــبـــر شـــــركـــــات الـــواجـــهـــة 
تتراوح  بمبالغ  األوفــشــور  وحسابات 
بني 50 و70 مليار يــورو. وذلــك حسب 
ــادر عــــن املـــفـــوضـــيـــة املـــالـــيـــة  ــ ــ بــــيــــان صـ
فــي بــروكــســل. وقــالــت املــفــوضــيــة إنها 
ســتــعــرض إجـــــــراءات إفـــصـــاح جــديــدة 
ــرائـــب الـــشـــركـــات الــتــي  بــالــنــســبــة لـــضـ
يزيد دخلها عن 750 مليار يورو، على 
دول االتــحــاد وأعــضــاء الــبــرملــان خالل 
ــراءات  ــ الــشــهــر الـــجـــاري. وتــقــتــرح اإلجــ
ــبـــار الـــشـــركـــات الــعــامــلــة  الـــجـــديـــدة، إجـ
فــي دول االتــحــاد األوروبــــي على نشر 
ــرائــــب الــــتــــي دفـــعـــتـــهـــا فــي  حـــجـــم الــــضــ

ــن املـــتـــوقـــع أن  مــنــاطــق األوفــــشــــور. ومــ
ــراءات الــجــديــدة في  ــ يــبــدأ تطبيق اإلجـ
حــــال إجـــازتـــهـــا فـــي بـــدايـــة عــــام 2018. 
الــجــديــدة على  ــراءات  ــ اإلجـ وستنطبق 
6500 شــركــة عــامــلــة فــي دول االتــحــاد 
يــورو. وقال  يفوق دخلها 750 مليون 
ــة، جـــونـــثـــان  ــيــ ــالــ ــــؤون املــ ــشـ ــ مــــفــــوض الـ
عــزيــمــة  مـــن  زادت  بــنــمــا  »أوراق  هــيــل 
دول االتـــحـــاد األوروبـــــــي عــلــى إجــبــار 
الــشــركــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة فــي دول 
االتحاد األوروبــي على دفع الضرائب 
فـــــي أمـــــاكـــــن تـــــواجـــــدهـــــا«. ويـــــذكـــــر أن 
رجــال  ســاعــدت  بنما  أوراق  تسريبات 
ــي أوروبـــــــــا عـــلـــى مــعــرفــة  الــــضــــرائــــب فــ
أســمــاء الــشــركــات واألشـــخـــاص الــذيــن 
واجــهــة مسجلة  شــركــات  يستخدمون 
ــلـــتـــهـــرب مــن  ــز األوفــــــشــــــور لـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ فـ

الضرائب.

إفالس ثاني أكبر شركة 
فحم في العالم

االتحاد األوروبي يخسر 
حوالى 70 مليار يورو

مال وسياسة

يعد اتفاق السعودية وروسيا على تثبيت اإلنتاج بغض النظر عن موقف 
إيران المعارض أكبر مؤشرات نجاح االجتماع الذي تنظر له األسواق على 
أساس أن نتائجه ستكون حاسمة في تحديد توجهات أسعار النفط 

وأسواق المال العالمية

 2016 فــي  خامها  على  للطلب  توقعاتها  ــس،  أم أوبـــك،  خفضت 
يوميًا  برميل  مليون   31.52 مقابل  يوميًا،  برميل  مليون   31.46 إلــى 
وقالت  السابقة.  التقديرات  فــي 
ثانوية،  مصادر  عن  نقًال  المنظمة 
 32.25 ضخت  المنظمة  دول  إن 
مليون برميل يوميا في مارس/آذار، 
يوميًا  برميل  ألف   15 قدرها  بزيادة 
إلى  التقرير  ويشير  فبراير/شباط.  عن 
 790 قــدره  اإلمـــدادات  في  فائض 
إذا   ،2016 فــي  يوميًا  برميل  ألــف 
بمعدالت  تضخ  المنظمة  ظلت 

مارس/آذار ذاته. )رويترز(

31.46 مليون برميل

رؤية

جواد العناني

الوطن  وتقسيم  سايكس/بيكو،  مفاوضات  من  عــام  مائة  بعد 
العربي في العراق وبالد الشام بني اإلمبراطوريتني املستعمرتني، 
املرحلة  تلك  إلــى  نــعــود  أنفسنا  نــرى  وفــرنــســا،  املتحدة  اململكة 
الذين ال يتعلمون من دروس  إن  القول  من جديد. وثبت علينا 

التاريخ ُيحكم عليهم أن يعيشوه ثانية.
هل هنالك حرب طاحنة باردة في العالم يجري بموجبها تقسيم 
البلدان املفككة إلى مناطق نفوذ لخدمة القوى الكبرى الحالية؟ 
هكذا تبدو األمور من منظور عاملنا العربي، على األقل في نظر 

الذين يعيشون في دول صغيرة.
يقول االقتصاديون إن كبر حجم املؤسسة يجعل من الصعب 
تركها لتفلس، وذلك ألن كلفة ذلك الحدث أكبر ضررًا من كلفة 
الصغيرة،  املؤسسات  أما  لالستمرار.  فرصة  ومنحها  دعمها 

فإن وقوعها أسهل، وكلفتها أقل. 
وهذا ما حدث تمامًا عندما تبنت إدارة الرئيس األميركي، باراك 
أوبــامــا، »رزمـــة اإلنــقــاذ االقــتــصــادي« عــام 2008 بكلفة تقارب 
800 مليار دوالر، ذهبت معظمها إلى البنوك والشركات املالية 
الكبرى التي كانت على حافة اإلفالس، أما كثير من الشركات 

رها أحد.
ّ
الصغيرة فقد غرقت من دون أن يتذك

يقابل هذه الحالة االقتصادية لدى الدول العظمى حالة سياسية، 
التنافس  ويكبر  االستراتيجيات،  وتوضع  املطامع،  تكثر  حيث 
الدامي وتزداد حدته، وتتعقد املفاوضات إلى حني الوصول إلى 
اتفاقات. ويذكرنا عنوان مايلزكوبالند الشهير )لعبة األمم( بما 

يجري في منطقتنا حاليًا.
هنالك صراع واضح بني أنصار اللونني، األخضر واألسود، كما 
يقول األمير الحسن بن طالل، في محاضرٍة له حول مستقبل 
البيئة وتحديد  إلــى  األخــضــر  يــرمــز  واملــيــاه«.  الــطــاقــة  »منظومة 
انــبــعــاث الـــغـــازات الـــضـــارة. ويــرمــز األســــود إلـــى الــنــفــط والــطــاقــة 
الـــدوالرات  من  ترليونات  أن  يعني  فريق  أي  وانتصار  النووية. 

ستدخل جيبه.
العالم،  اقتصاد  فــي  للنفط  املــحــوري  الـــدور  تــراجــع  ينعكس  قــد 
لـــأمـــوال، عــلــى مكانة  كسلعة اســتــراتــيــجــيــة وكــمــصــدر ضــخــم 
الدول املصدرة هذه املادة. ولذلك، تراها تسارع إلى وضع الخطط 
النفط فيها  لتنويع اقتصاداتها، وتبني صناعاٍت يكون  البديلة 

 من أن يكون سلعة طاقة.
ً
مادة أولية، بدال

والرياح  كالشمس  املتجددة،  الطاقة  على  ز 
ّ
ترك التي  الــدول  أمــا 

والـــحـــرارة األرضــيــة واملــــاء، فــهــي تــأمــل أن تنجز تــقــدمــًا علميًا 
املتجددة،  الطاقة  الهيمنة على مصادر  نها من 

ّ
تكنولوجيًا، يمك

 لتخزين 
ً
لــم تــتــوفــر لــديــهــا بــقــدٍر كــــاٍف إن وجــــدت طــريــقــة وإن 

استقراره  وتحقيق  الكهربائي،  التيار  وتنظيم  املتجددة،  الطاقة 
واســتــدامــتــه، فـــإن هـــؤالء قــد يــنــتــصــرون، ويــحــقــقــون ألنفسهم 

مكانة دولية.
واإلرهـــاب الــذي يتولد مــن بــني صفوف األمــة العربية واألقــطــار 
اإلســالمــيــة، ُيــســتــفــاد مــنــه فــي تفتيت قــدراتــهــا وهـــدر أمــوالــهــا 
الــوقــت  أبــنــائــهــا وتشتيت جــمــوعــهــا، تفقد مــع  وفــرصــهــا وقــتــل 

 وقليل الكلفة.
ً
دورها، ويصبح االستغناء عنها أمرًا سهال

حالة  مع  وتحالفت  الكبرى،  االقتصادية  املصالح  اجتمعت  إذا 
التشتت واإلرباك، يصبح تقاسم املناطق والشعوب وخيراتهما 

أمرًا متاحًا، وهذا هو حالنا في الوقت الراهن.
للنفط  يــزال  بعد. فما  لم تحسم  الطاقة ومصادرها  إن صــورة 
والغاز قيمة كبرى، مصدرين أساسيني للطاقة. وال يمكن ألحد 
أن يتخيل إمكانية االستغناء عنهما بشكل كبير قبل مرور ربع 
املتوسط  البحر  النفط والغاز في  لذلك، تشكل اكتشافات  قرن. 

 أساسيًا في الصراع في املنطقة.
ً
عامال

الــنــزاع  لـــدى روســيــا فــي تدخلها لحسم  ال مــانــع مــن أن يــكــون 
لصالح الرئاسة السورية الحالية أهداف ثانوية أخرى، مثل قتل 
أو ضمان  و«داعـــش«،  النصرة  جبهة  مــع  املشاركني  الشيشان 
على  الحصول  أو  ســوريــة،  على  املستحقة  قروضها  اســتــرداد 
أعماق  تحت  املختزنة  الطاقة  ولكن  املتوسط.  البحر  في  ميناء 

البحر أمر مهم جدًا لها.
والــــواليــــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي حــقــقــت إنــــجــــازًا نــفــطــيــًا كــبــيــرًا عبر 
النفط  لتجميع  األرض  تحت  الصخور  تحطيم  أو  »الــفــراكــنــغ«، 
والـــغـــاز املـــوجـــود فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة أو عـــن طــريــق اســتــغــالل 
وهي  الــذاتــي.  االعتماد  نسميه  ما  إلــى  الزيتي، وصلت  الصخر 
ولكن،  بالنفط.  اهتمامها  تضاءل  ولذلك،  النووية.  الطاقة  تملك 
أو  الصني،  بالتحول لصالح  فيه  له  الــذي تسمح  الحد  إلــى  ليس 

حتى أوروبا.
املــســتــوردة للنفط والــغــاز،  الكبرى  أمــا أملانيا والـــدول األوروبــيــة 
عن  الطاقة  فــي  أمنها  تحقيق  إلــى  فهي تسعى  معها،  والــصــني 
طريق تطوير الطاقة املتجددة. وتسعى الصني كذلك إلى تأمني 
الــتــي ضختها فــي هــذا  النفطية مــن االســتــثــمــارات  مــصــادرهــا 

القطاع في بعض الدول األفريقية والالتينية واآلسيوية.
وتــريــد الــــدول الــعــربــيــة الــتــي ســلــمــت مــن نــتــائــج الــربــيــع الــعــربــي 
وجــاءت  دورًا.  لنفسها  تبني  أن  أعقبته  التي  املروعة  واألحـــداث 
ــارة مــلــك الــســعــوديــة، ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، مــصــر لــدعــم  ــ زيـ
البلدين، وما حصل  بني  واملعنوي  واإلنساني  الفعلي  التواصل 
املال  تقدم  فالسعودية  منافع،  تبادل  التاريخية  الــزيــارة  نتيجة 
واملشاريع وفرص العمل ملصر املتعثرة اقتصاديًا، والسعودية 
تجد في مصر حليفًا هي بحاجة إليه. واتفاق االثنني قد يوغر 
 وأصعب على 

ً
صدر بعضهم عليهما، لكنه يجعلهما أعز مناال

اآلخرين أن يحطموهما.
وماذا عن باقي دول الخليج؟ 

ــراع في  وجــــدت ســلــطــنــة عــمــان لــهــا دورًا بــالــبــقــاء خــــارج الـــصـ
الجزيرة العربية، وخارج التنافس السعودي اإليراني، وفي اليمن 
إيــران كما  اإلمــارات على عالقاتها مع  تحديدًا. وحافظت دولــة 
فعلت الكويت، ووقفت ضد جماعة اإلخوان املسلمني، وساندت 
البحرين  وفعلت  تستطيع.  ما  بكل  السعودية  بقيادة  التحالف 

الشيء نفسه في ظل الصراع السني الشيعي الكامن حاليًا. 
تشهد السنوات املقبلة تحديات، وما تزال نتائج الحلول السلمية 
في العراق وسورية مفتوحة على احتماالت كثيرة. وهذا بحث 
يطول. تشهد السنوات املقبلة تحديات، وما تزال نتائج الحلول 
كثيرة.  احتماالت  على  مفتوحة  وســوريــة  الــعــراق  فــي  السلمية 

وهذا بحث يطول.

حربهم الباردة 
وحروبنا الساخنة
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عادل سليمان

ــة األلـــفـــيـــة الــثــالــثــة، والـــحـــديـــث ال  ــدايـ مــنــذ بـ
يــتــوقــف عـــن الـــشـــرق األوســـــــط، ســـــواء على 
ــة مــراكــز  املــســتــويــات الــرســمــيــة، أو فــي أروقــ
البحوث والــدراســات في العواصم الكبرى، 
وفــي مقدمتها واشــنــطــن. بــدأ الــحــديــث عن 
شــرق أوســـط كبير، ثــم عــن الــشــرق األوســط 
األوســع. وأخــيــرًا، استقر الحديث عن شرق 
ــادة  ــان إعـ أوســــط جــديــد. والـــهـــدف املــعــلــن كـ
هيكلة هذه املنطقة التي تشكلت على قاعدة 
 ،1916 في  الشهيرة  بيكو  اتفاقية سايكس 
وما تالها من تفاهماٍت بني القوى الكبرى 
املنتصرة في الحرب العاملية األولى، والتي 
السياسية  الكيانات  تكونت  أساسها  على 
 عــنــدمــا انطلقت 

ً
املــخــتــلــفــة، وكـــانـــت قــائــمــة

ــادة هيكلة الــشــرق األوســـط،  دعـــوات إلــى إعـ
»الشرق  مــا تعرف بمنطقة  والــتــي يضمها 
األوسط وشمال أفريقيا«. وأيًا كانت دوافع 
أمــيــركــا والـــغـــرب إلــــى ذلــــك الـــتـــوجـــه، إال أن 
أخطر ما أفرزته تلك الدعوات هو ما أعلنته 
القومي  األمــن  رايــس، مستشارة  كونداليزا 
األميركي في ذلك الوقت، أن وسيلة تغيير 
ذلـــك الــشــرق األوســــط، هــو إيــجــاد حــالــة من 
الفوضى الــعــارمــة فــي بــلــدان اإلقــلــيــم، تهدم 
الــكــيــانــات الــقــائــمــة لــتــقــوم عــلــى أنــقــاضــهــا 
الــكــيــانــات الــجــديــدة الــتــي ستشكل الــشــرق 
األوسط الجديد، وأطلقت على ذلك األسلوب 

مصطلحًا غريبًا هو الفوضى الخالقة.
 ومـــنـــذ انــطــلــقــت تــلــك الــــدعــــوات، وأقــرتــهــا 
ــبـــرى  ــكـ مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ

وائل نجم

أمــس  مـــن  أول  ظــهــر  كــبــيــر،  انـــفـــجـــار  دّوى 
أمام  الــجــاري(  إبريل/ نيسان   12( الثالثاء 
مدرسة األميركان قرب مدخل مخيمي عني 
الحلوة واملية ومية لالجئني الفلسطينيني 
فــي مدينة صــيــدا جــنــوب لــبــنــان، استهدف 
مــســؤول حــركــة فتح فــي مخيم املــيــة ومية، 
ومقتل  مقتله،  إلـــى  أّدى  مــا  زيــــدان،  فتحي 
بائع قهوة في محيط املكان، وإصابة أربعة 
أشـــخـــاص فـــي مــحــيــط املـــكـــان، إضـــافـــة إلــى 
ــــرار لحقت بمحيط  احـــتـــراق ســيــارتــه وأضـ
االنــفــجــار. وعــلــى مستوى الــتــداعــيــات، وما 
ــل، فــــإن األمـــر  ــائــ ــال مـــن رســ ــيـ ــتـ يــحــمــلــه االغـ
ــإذا كــان  قـــد يــكــون مختلفًا بــشــكــل كــبــيــر؛ فــ
 
ّ
املـــــغـــــدور، إال أن ــد اســـتـــهـــدف  قــ االنــــفــــجــــار 
القضية أبــعــد مــن ذلــك وأعــمــق، إذ يشتمل 
ــد يــكــون  ــروع فــتــنــة قــ ــشــ االنــــفــــجــــار عـــلـــى مــ
في  الفلسطيني  والـــوجـــود  املــخــيــم  هــدفــهــا 
لبنان بشكل عام. وكان مخيم عني الحلوة، 
قد شهد في األيام واألسابيع األخيرة، عدة 
إشكاالٍت تحّولت إلى اشتباكات باألسلحة 
خلفية  على  يجري  كــان  بعضها  الخفيفة، 
عــائــلــيــة، وأخــــــرى عــلــى خــلــفــيــٍة شخصية 
ــذ، فــــي أغــلــب  ــة، لــكــنــهــا كـــانـــت تــــأخــ ــ ــرديـ ــ وفـ
ــان، بــعــدًا فــصــائــلــيــًا، وغــالــبــًا مـــا كــان  ــيـ األحـ
يــتــم تــصــويــر تــلــك االشــتــبــاكــات فــي املخيم 
على أنها بني عناصر محسوبة على حركة 
فـــتـــح، وأخــــــرى مــحــســوبــة عــلــى تــنــظــيــمــاٍت 
كان  مــا  »إســالمــيــة«، وغالبًا  أو مجموعات 
ينتهي اإلشكال، أو االشتباك، بمقتل بعض 
األشـــخـــاص مــمــن لــهــم عــالقــة أو لــيــس لهم 
عالقة، في حني يبقى مطلقو النار من دون 

حسيب أو رقيب. 
الــقــضــيــة فـــي مــخــيــم عـــني الــحــلــوة، وغــيــره 
من املخيمات، أبعد من هذه املسألة. إنها 
في  الفلسطيني  الوجود  بتصفية  تتعلق 
لبنان، والقضاء على القضية الفلسطينية 
الـــتـــي يـــرمـــز إلــيــهــا بــشــكــل أســـاســـي الــيــوم 
مـــخـــيـــم عــــني الـــحـــلـــوة وبـــقـــيـــة املـــخـــيـــمـــات، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــتــمــســك بـــحـــق الــــعــــودة إلـــى 

أنيس الوهيبي

يتجه املــفــاوضــون الــســوريــون إلــى جنيف، 
من محادثاٍت ستدخل  لعقد جولة جديدة 
في »املسألة الجوهرية«، االنتقال السياسي. 
وفـــــــي حـــــني يـــســـتـــعـــد هــــــــؤالء املــــفــــاوضــــون 
للمناقشة حول املرحلة االنتقالية، شروطها 
الــذي تتم فيه  فــإن فهم اإلطـــار  ومواقيتها، 
التنبؤ  في  يساهم  قد  التفاوضية  العملية 
بنتائجها. سجلت أول مظاهرة خرجت في 
بناها  التي  لسورية،  النهاية  بداية  دمشق 
ــــوال الــســنــوات املــاضــيــة،  ــد. وطـ ــ حــافــظ األسـ
ــادة عــقــارب  ــ ــــاول إعـ ــــد، وحـ ــاوم بــشــار األسـ قــ
استعان  استطاع.  فما  الــــوراء،  إلــى  الساعة 
بـــاإليـــرانـــيـــني، عــلــهــم يــســتــطــيــعــون. تمكنوا 
فترة قصيرة. اتضح أن طهران عازمة على 
تــجــاوز ســوريــة األســــد، وإطــــالق سوريتها 
الــخــاصــة، »املــحــافــظــة اإليـــرانـــيـــة الــخــامــســة 

والثالثني«، لكنها فشلت، فجاء الروس.
ــثـــف الــــذي  ــكـ وبـــعـــد الـــضـــغـــط الـــشـــديـــد واملـ
ــــوات الــــروســــيــــة فــــي شــهــري  ــقـ ــ مـــارســـتـــه الـ
ديــســمــبــر ويــنــايــر/ كــانــون األول وكــانــون 
ــثـــوار، اضــطــرت  الــثــانــي املــاضــيــني، عــلــى الـ
 بـ »الهيئة العليا 

ً
املعارضة السورية ممثلة

ــى الـــجـــولـــة األولـــــــى مــن  ــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات« إلـ
أيــة ضمانات  مــحــادثــات جنيف، مــن دون 
في  االنتقالية.  العملية  ملناقشة  حقيقية 
ــع نـــشـــوة الـــنـــظـــام بــإنــجــازاتــه  املـــقـــابـــل، ومــ
العسكرية، وشعوره بإمكانية دحر الثوار، 
تـــحـــت الـــغـــطـــاء االســـتـــراتـــيـــجـــي الــــروســــي، 
عــاد ال يعترف بــأن مــا يــجــري فــي سورية 
أزمـــة داخــلــيــة، بــل بـــات أكــثــر إصــــرارًا على 
تـــصـــويـــرهـــا حــــربــــًا خــــارجــــيــــة، تــــــــدار مــن 
ــأدواٍت  ــ الـــعـــواصـــم اإلقــلــيــمــيــة والــغــربــيــة بــ
 

َ
»إرهابية« على األرض السورية. لم ترض
موسكو عن هذه القراءة. سارع الروس إلى 
فرض الهدنة على النظام. والحقًا، سحبوا 

الجزء األساسي من قواتهم في سورية.
ــنـــظـــام املــــوجــــود فــــي جــنــيــف،  ــد الـ ــ فـــهـــم وفـ
املحادثات  من  الثانية  الجولة  أن  حينها، 
ــلـــث األخــــيــــر مــــن شــهــر  ــثـ ــدت فــــي الـ ــقــ ــعــ )انــ
املــــاضــــي(، ســتــكــون جــديــة.  مــــــارس/ آذار 
بـــرز ذلـــك مـــن، إضــافــة إلـــى بـــدء االنــســحــاب 
الـــروســـي الـــجـــزئـــي، األجــــــواء فـــي عــاصــمــة 
املــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة، ازديـــــــــــاد مـــســـتـــوى 
ــروســــي األمـــيـــركـــي، وارتـــقـــاء  الــتــنــســيــق الــ
ــال مـــع الـــوفـــد مـــن وزارة  مــســتــوى االتــــصــ
الخارجية إلى القصر الجمهوري. مع ذلك، 
التعليمات  إلــى  الــوفــد بحاجة ماسة  كــان 
املناسبة. وما كان في وسع رئيسه، بشار 

الجعفري، إال املماطلة.
ــــي،  ــــروسـ الـ ــيــــس  الــــرئــ ــــق  ــوافـ ــ تـ ــد  ــعــ وبــ اآلن، 
ــــني، ووزيـــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــالديــ
كــيــري، أصبحت مناقشة  األمــيــركــي، جــون 
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة فــي مــفــاوضــات جنيف 
ــاذا إلــى  ــواب. لــكــن االنــتــقــال مــن مــ ـــ عــلــى األبـ
مــاذا؟ بحسب بشار األســد، يكون االنتقال 
من دستور إلــى دســتــور، ومــن حكومة إلى 
انــتــقــااًل من  املــعــارضــة فتريده  أمــا  حكومة. 
االستبداد والديكتاتورية إلى الديمقراطية. 
وبــغــض الــنــظــر عــن مــواقــف الــطــرفــني، بــات 
انتقالية  أن سورية ستشهد عملية  مؤكدًا 
حقيقية للغاية، لكنها مختلفة عما يتوقعه 
كال الجانبني، أو يــريــده.  فــانــزالق سورية، 
الحرب  إلى حد بعيد، بعد  والتي ضعفت، 
الــتــي شهدتها خــمــس ســنــوات، إلـــى دائـــرة 
النفوذ الروسي لن يكتمل، من دون أن تشهد 
هـــذه الـــدولـــة تــغــيــيــرًا يــتــنــاســب مــع الــوضــع 
الـــجـــديـــد. وبــالــفــعــل، ظـــهـــرت بــعــض مــعــالــم 
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ــاد قـــمـــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــقــ ــعــ يـــــوّجـــــه انــ
ــبـــول، فــــي دورتـــهـــا  ــنـ اإلســــالمــــي فــــي إســـطـ
الــثــالــثــة عــشــرة، األنــظــار إلـــى تــركــيــا، دولــة 
العربي  للمشرق  مــجــاورة  مهمة  إقليمية 
ــران وروســيــا، ولها عــالقــات جيدة مع  وإيـ
القضايا  عــن  بعيدًا  العربي.  الخليج  دول 
الــعــامــة الــتــي تــنــاقــشــهــا مــثــل هــــذه الــقــمــم، 
ــام قــــرارات ومــبــادرات  تــبــدو هـــذه الــقــمــة أمـ
مـــهـــمـــة، بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــايـــا املــتــفــجــرة 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، وكــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا، 
وصـــواًل إلــى الــحــد مــن االحــتــقــان الــجــاري، 
والــخــالفــات بــني الـــدول اإلســالمــيــة، والتي 
وصلت إلى مرحلٍة يبدو فيها الكل خاسرًا 
ومـــســـتـــنـــزفـــًا، جــــــراء الـــتـــفـــاهـــم الــــروســــي – 
األميركي على كيفية إدارة ملفات املنطقة، 
وفقا ملصالحهم العليا.                                                                                     
في معرض الحديث عن قمة إسطنبول، ال 
بد من التوقف عند زيارة ملك السعودية، 
سلمان بن عبد العزيز، تركيا عشية القمة، 
وقــــد وضــعــهــا مــحــلــلــون فـــي ســـيـــاق ثــالث 
قضايا أساسية. األولــى: أن امللك قدم إلى 
أنقرة من القاهرة بعد زيارة ملصر استمرت 
ــام، مـــا فــســره بــعــضــهــم بــوجــود  ــ خــمــســة أيـ
ــعـــالقـــات  وســــاطــــة ســــعــــوديــــة لــتــحــســني الـ
التركية – املصرية، وسط تكتم شديد من 
جميع األطراف. وهو تكتم فسره بعضهم 
بعمق الفجوة بني موقفي أنقرة والقاهرة، 
إذ أن الــلــقــاء بــني الــرئــيــســني، املــصــري عبد 
ــــب طــيــب  الـــفـــتـــاح الــســيــســي والـــتـــركـــي رجـ
أردوغان، يبدو من شبه املستحيالت، نظرًا 
الختالف املواقف والسياسات واملنطلقات، 
عــلــى الــرغــم مــن االعـــتـــراف الــغــربــي بنظام 
ــعــــودي عــلــيــه.  ــســ الـــســـيـــســـي والـــــحـــــرص الــ
الــثــانــيــة: أن الــحــركــة الــســعــوديــة بــاتــجــاه 
االستراتيجية  من  نابعة  والقاهرة  أنقرة 
الــســعــوديــة الــهــادفــة إلــى الــحــد مــن النفوذ 
إيــران  اإليــرانــي، بعد أن بلغ االشتباك مع 
ــات الـــيـــمـــن والـــــعـــــراق وســـوريـــة  ــاحــ فــــي ســ
ولبنان درجة الصدام املباشر. والثالثة: أن 
تجاه  مواقف مشتركة  وتركيا  للسعودية 
األزمة السورية، تقوم على ضرورة رحيل 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار األســــــد. وربــطــًا 
ــثـــالث، ثــمــة قــضــيــة مشتركة  بــالــقــضــايــا الـ
قمة إسطنبول،  فــي  املــشــاركــني  كــل  تجمع 
هـــــــي مــــكــــافــــحــــة اإلرهـــــــــــــــاب واســــتــــفــــحــــال 
إلى  غربًا  املغرب  من  اإلرهابية،  املنظمات 

الـــثـــمـــانـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر قــمــتــهــا فــــي كــنــدا 
تشهد  األوســــــط  الـــشـــرق  ومــنــطــقــة   ،2002
ــن الــــصــــراعــــات  ــ ــر مـــســـبـــوقـــة مــ ــيــ  غــ
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ــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وعــمــلــيــات  ــيـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة غـ
تــدخــل عــســكــري خـــارجـــي، بــلــغــت ذروتــهــا 
فـــي الــــغــــزو، كــمــا حــــدث فـــي حـــالـــة الـــعـــراق 
2003، وحــاالت اضطرابات داخلية حادة، 
ترفع  متطرفة  وحركات  جماعات  وظهور 
شعارات الجهاد، وتمارس العنف املسلح 
ــاب، وتــزايــد على حــركــات املقاومة  ــ واإلرهـ
ــد االحـــــتـــــالل، وتـــــــؤدي إلـــى  املــــشــــروعــــة ضــ
املناخ املضطرب،  خلط األوراق، وفــي ذلــك 
ــد الــنــظــم  ــ ــحــــت قـــهـــر الــــشــــعــــوب عـــلـــى يـ وتــ
الحفاظ  بــدعــوى  والــشــمــولــيــة،  السلطوية 
ــان الــحــقــيــقــي  ــ عـــلـــى االســــتــــقــــرار، بــيــنــمــا كـ
انطلقت  نفسها،  النظم  تلك  على  الحفاظ 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي، والـــتـــي تعرضت  ثـ
لــضــربــاٍت مــضــادة عنيفة وشــرســة، زادت  
من حالة التصّدع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي في بلدان كثيرة في املنطقة. 

ــًا عــلــى  ــامـ ــــل مــــن عـــشـــريـــن عـ وهــــكــــذا بـــعـــد أقـ
الـــدعـــوة إلـــى تــشــكــيــل شـــرق أوســــط جــديــد، 
لـــم يــعــد الـــشـــرق األوســـــط الــقــديــم كــمــا هــو، 
ولــم يتشكل ذلــك الــشــرق األوســـط املــوعــود، 
ــه وشــعــوبــه فـــي دوامـــــــاٍت من  ــ ودخـــلـــت دولـ
املــشــكــالت املــعــقــدة الــتــي لــم تــعــد محتملة، 
تلك  ألن  دولــيــًا،  وال  إقليميًا،  وال  محليًا  ال 
الحيوية  للمصالح  تــهــديــدًا  تمثل  الــحــالــة 
لجميع األطـــــراف. واألمــثــلــة واضـــحـــة، فــإذا 
العراق،  مثل  األكثر سخونة،  بالدول  بدأنا 
فــيــهــا  بـــــدأ  الــــتــــي  املـــنـــطـــقـــة  دول  أول  وهـــــو 

باستمرار عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية 
فـــي شــمــال ســيــنــاء وتــنــامــيــهــا، والـــحـــوادث 
الكبرى ذات االنعكاسات السلبية، كحادث 
إســـقـــاط طـــائـــرة الـــركـــاب الـــروســـيـــة، ومقتل 
ــي رحــــلــــة ســــفــــاري،  ــ ســــيــــاح مــكــســيــكــيــني فـ
وتــــعــــذيــــب الــــبــــاحــــث اإليـــــطـــــالـــــي، چـــولـــيـــو 
إلى  بالطبع إضافة  ريچيني، ومقتله. هذا 
العديدة،  ومشكالته  اإلنــســان  حقوق  ملف 
الــحــاد بني  وحــالــة االســتــقــطــاب املجتمعي 
مؤيدي النظام القائم ومعارضيه، ودعاوى 
بالتفريط  واالتهامات  الشرعية  ومشكالت 
السيادة  وفــي  النيل،  مياه  في  الحقوق  فى 
فــي قضية  املناطق، كما حــدث  على بعض 
إلى  بــاإلضــافــة  وصنافير،  تــيــران  جزيرتي 
تــوتــر الــعــالقــات مــع بعض الــقــوى العربية 
واإلقــلــيــمــيــة اإلســـالمـــيـــة، ذات األهــمــيــة في 
التحالفات العسكرية واالستراتيجية التي 

وهي  السعودية،  العربية  اململكة  تقودها 
ــًا الــتــبــاس الــعــالقــات  قــطــر وتـــركـــيـــا، وأيـــضـ
بالنسبة  األهمية  ذات  مع حركة »حماس« 
إلــى تلك التحالفات، وتــأتــي فــوق ذلــك كله 
املشكلة االقتصادية الحادة، وتدهور قيمة 
الجنيه املصري. وباقي دول منطقة الشرق 
األوســـط ليست فــي أحــســن األحــــوال، ســواء 
الــدول اإلقليمية الرئيسية، تركيا  وإيــران، 
العربية. فهل وصلت حالة  الــدول  أو باقي 
الفوضى في املنطقة إلى الدرجة التي يمكن 
أن تكون خالقة، أي يتمخض عنها الشرق 
ــط الــجــديــد الــــذي بــشــرت بـــه أمــيــركــا  ــ األوسـ
والدول الغربية، منذ أكثر من خمسة عشر 
عــامــًا، أم أن الــشــرق األوســــط قــد بــلــغ حالة 
لم تعد مقبولة  الخالقة،  الفوضى غير  من 
بأية حال، وال بد من االنتقال إلى حالة من 
الــهــدوء واالســتــقــرار املبنّي على درجـــٍة من 
التوافق، والحلول الوسط التي يتم فرضها 
على الجميع، بصرف النظر عن طموحات 

األطراف املختلفة. 
ــل  الــشــرق  ــر أكـــثـــر وضـــوحـــًا، هــ بــمــعــنــى آخــ
األوســط مقبل على عملية تسوياٍت كبرى 
لكل املــلــفــات املــفــتــوحــة، فــي دولـــه، وبــني كل 
دولـــــه؟ وهــــذا هـــو األقــــــرب، مـــن وجــهــة نظر 
أكثر املراقبني واملحللني املتابعني تطورات 
ــي املـــنـــطـــقـــة. ولـــكـــن،  األحـــــــــداث واملـــــواقـــــف فــ
ــو هــــل ســتــكــون  ــ يــبــقــى الــــســــؤال األهـــــــم، وهـ
الــشــعــوب وفي  الــتــســويــات بمعزل عــن  تلك 
غيابها عــن املــشــهــد؟ وهــو األرجـــح فــي ظل 
مــا نــشــهــده مــن أحــــداث بــالــفــعــل، كــمــا حــدث 
وفــد من  بــوجــود  األخــبــار  عندما طالعتنا 

الــحــوثــيــني فــي الـــريـــاض، يــجــري مباحثات 
تــســبــق اجــتــمــاعــات الــكــويــت بـــني األطــــراف 
اليمنية املختلفة. وعندما خرج خبر توقيع 
مــصــر والـــســـعـــوديـــة عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
الحدود البحرية في خليج العقبة، وتسليم 
السعودية،  إلــى  وصنافير  تيران  جزيرتي 
وسط األخبار عن التوقيع على سبع عشرة 
اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة، لــم يسبق طـــرح مضمون 
ــرأي الــعــام، ومــثــل األخــبــار  أي منها على الـ
التي تتسرب عن تدخل سعودي، على أعلى 
مــســتــوى، لــلــمــصــالــحــة بـــني مــصــر وتــركــيــا 
ــن تـــســـويـــاٍت في  عــلــى مــســتــوى الـــقـــمـــة، وعــ
الشأن  ليبيا. وفي  اليمن وفي  العراق وفي 
الفلسطيني بني حركتي »فتح« و»حماس«، 
ــواء في  وحــتــى مـــع الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي، ســ
قــطــاع غــزة أو فــي الضفة الــغــربــيــة. وأيضًا 
اإلسرائيلية،  العربية  العالقات  مجمل  في 
فيما  تعهدات مصر إلسرائيل  انتقال  مثل 
يتعلق بــحــريــة وتــأمــني املــالحــة فــي خليج 
العقبة ومضيق تيران إلى اململكة العربية 
ويعني  مصر،  أعلنته  ما  وهــو  السعودية، 
مــشــاركــة الــســعــوديــة ضمنيًا فــي مــعــاهــدة 

السالم مع العدو اإلسرائيلي.
قــــد تـــحـــدث كــــل تـــلـــك الـــتـــســـويـــات الــكــبــرى 
ــكـــن، فـــي غــيــبــة الــشــعــوب،  فـــي املــنــطــقــة. ولـ
ــد يــمــكــنــه  ــ وتــــفــــرض عـــلـــيـــهـــا، ولــــكــــن ال أحــ
ضمان استمرارها، ألن الشعوب ال تنسى 
حــقــوقــهــا، الـــتـــي تــســلــب مــنــهــا فـــي فــتــرات 
قهرها، وهوانها، مهما طال الزمن. .. هكذا 

علمنا التاريخ.    
)كاتب مصري(

ــا تـــتـــمـــســـك بـــرفـــض  ــ ــقــــدار مـ ــمــ فـــلـــســـطـــني، بــ
الـــتـــوطـــني فــــي لـــبـــنـــان، أو الــتــهــجــيــر إلـــى 
خارجه، وباملقدار نفسه املطالبة بالحقوق 
السماوية  األديــان  أقّرتها  التي  اإلنسانية 
ــنـــازل عن  ــتـ والـــقـــوانـــني الـــدولـــيـــة، وعـــــدم الـ
أي شـــيء مــن هـــذه الــحــقــوق. تــابــعــنــا، منذ 
أسابيع، كيف لجأت وكالة غوث وتشغيل 
الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني )أونــــــــــروا( إلـــى 
املــجــاالت  فــي  لالجئني  خدماتها  تقليص 
الــطــبــيــة والــرعــائــيــة والــتــربــويــة وغــيــرهــا، 
وكيف اتحدت الفصائل الفلسطينية، على 
تنّوعها، للوقوف بوجه هذا املشروع الذي 
الفلسطيني في  يرمي إلى ضرب الوجود 
أيــضــًا، خطوة  لبنان  وفــي  أواًل،  املخيمات 
الفلسطيني  الــوجــود  تصفية  طريق  على 
فـــي هــــذه املــخــيــمــات، وعــلــى طــريــق إنــهــاء 
القضية الفلسطينية وشطبها من قاموس 
املسألة  بــهــذه  املعنية  الـــدول  الـــتـــداول، ألن 
املــخــيــمــات  بــقــاء  أن  اإلدراك،  تــمــام  تـــــدرك، 
وبـــقـــاء الـــوكـــالـــة كــفــيــالن بـــإبـــقـــاء الــقــضــيــة 
حّية في وجدان كل فلسطيني، وبالتالي، 
الفلسطينية  القضية  شطب  ذلــك  سيعيق 
ومحوها من ذاكرة الفلسطينيني والعرب.

جاء اغتيال القيادي في فتح، فتحي زيدان، 
ضمن هذا املشروع واملخطط الذي يهدف 
إلى إدخال املخيمات، ال سيما عني الحلوة، 
ــة مــن الــصــراعــات واالشــتــبــاكــات  ــ فــي دّوامـ
الفصائلية التي تستنزف الجميع، وتزهق 
وتدّمر  فلسطينية،  بأيٍد  الفلسطيني  الدم 
املخيم بأدوات فلسطينية. وهنا، ال يكون 
أمـــام الــالجــئــني ســوى الــفــرار إلــى الــخــارج، 
ــرار،  ــقــ ــتــ ـــن األمــــــن واألمـــــــــان واالســ بــحــثــًا عـ
ــر« بــالــفــصــائــل والــــســــالح، وحــتــى  ــفـ ــكـ و»الـ
ي عن الحقوق 

ّ
بالقضية وكل شيء، والتخل

ــقــــودًا، والــقــبــول  الـــتـــي تـــم الــتــمــســك بــهــا عــ
لو  حتى  و»السلمية«،  املرحلية  بالحلول 
ــام الجميع  ــ كــانــت عــلــى أي حـــســـاب، وإرغــ
ــا، ال بـــّد  ــنــ عـــلـــى قـــبـــول األمــــــر الـــــواقـــــع. وهــ
ومـــدركـــة حجم  يــقــظــة  تــكــون  أن  للفصائل 
هذا الخطر الذي يتهّدد الفلسطينيني، في 
وجودهم وحقوقهم وقضيتهم، ويبدو أن 

التغيير. بات في سورية اليوم مركزا قوة: 
القصر الجمهوري )بشار األسد(، والقاعدة 
الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي قــريــة حــمــيــمــيــم في 
محافظة الالذقية. تحولت حميميم إلى ما 
يشبه قرية عنجر اللبنانية، التي ركز فيها 
مقّرهم خالل  السوريون  املخابرات  ضباط 

عهد الوصاية السورية على لبنان.
نظم الــوجــود الــســوري في لبنان بموجب 
السورية  الطائف ومعاهدة األخــوة  اتفاق 
ـــر حـــافـــظ األســــــد لـــوجـــود 

َّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. نـــظ

سورية العسكري في لبنان، بمصطلحني 
ــيـــزة«  ــمـ ســـّكـــهـــمـــا بـــنـــفـــســـه، »الــــعــــالقــــات املـ
و»وحــدة املسار واملصير«. أيضًا، ستنظم 
املستقبلية  الــســوريــة  الــروســيــة  الــعــالقــات 
املـــعـــاهـــدة الـــتـــي وقــعــهــا بـــشـــار األســـــد مع 
الــروس، قبل إطالق عمليتهم الحربية في 
ــى املــعــاهــدة الــتــي سيشترط  ســـوريـــة. وإلــ
ــد املـــصـــادقـــة  ــديـ عـــلـــى أي حـــكـــم ســــــوري جـ
عــلــيــهــا، هــنــاك شــــيء مـــا فــتــئ يــتــبــلــور في 
الخاصة بني روسيا  العالقة  روســيــا، هو 

وسورية واملصير املشترك!
ــرار اتـــفـــاق الــطــائــف، نــســج ضــبــاط  ــ بــعــد إقـ
املخابرات السوريون من عنجر، املنبسطة 
في وادي البقاع اللبناني، خيوطًا تحّكموا 
مـــن خــاللــهــا بــالــلــعــبــة الــلــبــنــانــيــة. والـــيـــوم، 
يعمل الضباط الروس )العسكريون حتى 
نــفــوذهــم في  مـــد  عــلــى  مـــن حميميم  اآلن( 
الواقعة  ســواء  السورية،  املناطق  مختلف 
الدولة  تنظيم  أو  املعارضة  تحت سيطرة 
ــة، أو حـــتـــى الــــنــــظــــام. يــعــقــدون  ــيــ اإلســــالمــ
كبير  بشكل  يرّكزون  والهدن.  املصالحات 
ــزة  ــهــ عـــلـــى إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــجـــيـــش واألجــ
العسكري  للتعاون  آلية  وإرســـاء  األمنية، 
يكتفون.  ال  لكنهم  الــثــوار.  مــع  املستقبلي 
شيوخ  سياسية،  شخصياٍت  يستقبلون 
عــشــائــر، ضــبــاط الــنــظــام، أعــيــان الــطــوائــف 
واملــــذاهــــب. كــمــا يــعــمــلــون عــلــى اســتــمــزاج 
لـــلـــدولـــة  ــنــــاســــب  املــ الـــشـــكـــل  ــأن  ــشــ بــ اآلراء 

السورية، ونظامها السياسي املقبل. 
بشكل أو بآخر، ينفذ هــؤالء الضباط مهام 
أجــــهــــزة املــــخــــابــــرات الــــســــوريــــة؛ فــمــنــذ أيــــام 
أمــنــي شهير ترأسه  الــثــانــي )جــهــاز  املكتب 
قــبــل الـــوحـــدة املــصــريــة الــســوريــة أســطــورة 
السراج(  الحميد  عبد  السورية،  املخابرات 
أدار ضباط املخابرات املجتمع السوري. من 
الطبيعي، أن عالقات تنسيق قوية ستنشأ 
الــروس ونظرائهم السوريني،  بني الضباط 
على غرار التي سبق ونشأت إّبــان الوجود 
الــســوري فــي لبنان، بــني أجــهــزة املخابرات 
ــزة األمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة.  ــ ــهـ ــ الـــســـوريـــة واألجـ
تــلــك الــعــالقــات الــراســخــة دفــعــت املــعــارضــة 
ــديـــث عــــن وحــــــدة تــلــك  الــلــبــنــانــيــة إلـــــى الـــحـ
األجـــهـــزة، وصـــك مصطلح جــديــد لوصفها 
»الجهاز األمني اللبناني السوري املشترك«. 
لــن يــكــون ألي مــســؤول ســــوري، مــهــمــا عال 
ــزة  ــهــ ــر عـــلـــى األجــ ــذكــ مـــنـــصـــبـــه، ســـيـــطـــرة تــ
األمنية التي ستخضع العتبارات التنسيق 
املــــشــــتــــرك مــــع قــــاعــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم. الــجــيــش 
»املــتــعــب واملــنــهــك« سيكون أيــضــًا خاضعًا 
لـــتـــوجـــهـــات املـــســـتـــشـــاريـــن الــــــــروس الـــذيـــن 
أزاحــوا، أخيرًا، نظراءهم اإليرانيني. يعتزم 
الــــروس جــمــع ســـالح املــلــيــشــيــات املسلحة، 
بما في ذلك املؤيدة للنظام، وحصر السالح 
في سورية بالجيش املعاد بناؤه وهيكلته. 
ــة  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــــدولـ ــلـ ــ الـــــعـــــالقـــــات الـــــدولـــــيـــــة لـ
وكــذلــك توجهاتها  الــكــرمــلــني،  فــي  ستحدد 
الــخــارجــيــة وســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة. وفــي 
بوتني سلسلة  املــجــال، عقد فالديمير  هــذا 
مــن االتــفــاقــات املتعلقة بــســوريــة، منذ قــّرر 

إندونيسيا شرقًا. ومع اتفاق الجميع على 
أولـــويـــة مــحــاربــة »داعــــــش«، ثــمــة خــالفــات 
الــدول اإلسالمية تجاه بعض  عميقة بني 
املنظمات األخرى، وال سيما حزب الله، إذ 
الــعــربــيــة، وال سيما  الـــدول  صنفت معظم 
الــخــلــيــجــيــة، الـــحـــزب فـــي قــائــمــة املــنــظــمــات 
في  القرار  هــذا  تمرير  وتحاول  اإلرهابية، 
والدولية،  واإلسالمية  العربية  املنظمات 
فيما الثابت أن مثل هذا املسعى سيجابه 
ــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة،  ــرفـــض إيـــــــران وبـ بـ
وال سيما الــعــراق ولــبــنــان والــجــزائــر إلــى 
حــد مــا، مــا قــد يفجر الخالفات داخــل قمة 
إسطنبول، إذا ما طرحت هذه القضية.                                                                 
والتي  للقمة،  املستضيفة  الــدولــة  تــركــيــا، 
ــًا مـــتـــعـــدد املـــســـتـــويـــات مــع  تــعــيــش صــــدامــ
دول الــــجــــوار الـــجـــغـــرافـــي، مـــن إيــــــران إلــى 
روسيا، مرورًا بأرمينيا والعراق وسورية، 
وصــــــواَل إلــــى مـــصـــر، ربـــمـــا تــــرى فـــي هــذه 
 لوضع خريطٍة نهائيٍة 

ً
 ثمينة

ً
القمة فرصة

لجملة القضايا املتعلقة باألزمة السورية 
وتداعياتها، مثل قضايا الالجئني واألمن 
ــمـــال  ــعـ والــــــحــــــرب ضـــــد داعــــــــش وحــــــــزب الـ
ــزب االتــــحــــاد  ــ ــ ــانــــي وإعــــــــــالن حـ ــتــ ــكــــردســ الــ
في سورية، حيث  الفيدرالية  الديمقراطي 
الكردي في عموم  ترى تركيا أن الصعود 
تــهــديــدًا جــديــًا ألمنها  بــات يشكل  املنطقة 
إمكاناتها  كل  ستضع  وعليه،  ووحدتها. 
املجال  هــذا  في  والدبلوماسية  السياسية 
للحصول على موقف داعم لها.                                       
ــع أن مـــثـــل هــــــذه الــقــمــم  ــ يـــبـــقـــى الـــــقـــــول، مـ
تـــبـــدو املـــكـــان األنـــســـب لـــلـــدول اإلســالمــيــة 
الحريات  بــشــأن  تاريخية  قـــرارات  التــخــاذ 
والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق اإلنــســان ووضــع 
األقليات القومية والدينية وتعزيز مكانة 
املرأة والشباب ... إلخ، إال أن الالفت أن هذه 
القضايا ال تحظى باالهتمام الالزم، وفي 
أحياٍن كثيرة، تبدو كأنها قضايا ثانوية 
ــام، وقـــابـــلـــة لــلــتــأجــيــل  ــمـ ــتـ ال تــســتــحــق االهـ
إلى ما ال نهاية، مع أنها أصبحت املحرك 
ــثـــورات املــطــالــبــة بــالــحــريــة،  ــلـ ــاســــي لـ األســ
لتحسني  وفكريًا  سياسيًا  مرتكزًا  وباتت 
ــغــــرب، ال  صـــــورة الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي فـــي الــ
ســيــمــا بــعــد الــتــفــجــيــرات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي 
ضــربــت، أخــيــرًا، عـــدة مـــدن أوروبـــيـــة، وهــو 
ــر مــــن اإلســـــــالم واملــســلــمــني  ــذعــ ــا أثــــــار الــ مــ
فـــي الـــغـــرب عــمــومــًا، عــلــى صــــورة تعميق 

لإلسالموفوبيا.  
)كاتب سوري(  

تطبيق حالة الفوضى الخالقة، بعد ثالثة 
عــشــر عــامــا مـــن الـــغـــزو األمــيــركــي وســقــوط 
البعث، ال زال يعاني  صــدام حسني ونظام 
مــن االنــقــســام الــداخــلــي والــتــمــزق الطائفي، 
 
ً
وظهور أخطر الجماعات املتطرفة، متمثلة

ــة )داعــــــش(،  ــيـ ــة اإلســـالمـ ــدولــ فـــي تــنــظــيــم الــ
ــارة  ــكـــالٍت إقــلــيــمــيــة تــ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى مـــشـ
مــع املــمــلــكــة الــســعــوديــة، وتــــارة مــع تــركــيــا، 
وتـــحـــالـــفـــات تــســهــم فـــي حـــالـــة االضـــطـــراب 
ــام بــشــار  ــع نــــظــ ــ ــمـــي مــــع إيــــــــــران، ومــ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــــد فـــي ســـوريـــة. وســـوريـــة بــعــد خمس  األسـ
إلى حالة  التي تحولت  الثورة  سنوات من 
اقــتــتــاٍل، تــدخــلــت فــيــه دول وقـــوى وتــيــارات 
وحركات وافــدة من اتجاهات عديدة، ومن 
ــا الـــســـعـــوديـــة، حــيــث  ــهـ ــى جـــارتـ ــ ــة إلـ ســــوريــ
نــجــدهــا فـــي حــالــة اشـــتـــبـــاٍك ســيــاســي حــاد 
ــران، وصـــل إلـــى حـــد قــطــع الــعــالقــات  ــ مـــع إيــ
عسكري  اشتباك  وحالة  البعثات،  وسحب 
ــي الـــيـــمـــن، وســـعـــي نــحــو بـــنـــاء تــحــالــفــاٍت  فـ
إقليمية جديدة، واليمن نفسها، وهي محل 
 للتدخالت 

ً
الصراع املسلح، أصبحت ساحة

وهــنــاك  والــدولــيــة،  اإلقليمية  والــصــراعــات 
املبعوث  ودور  ليبيا،  فــي  امللتبس  املــوقــف 
األممى املدعوم بقوة من االتحاد األوروبي، 
ــــود ثـــالث  ــــى حــــد وجــ ــر إلـ ــ ــــل األمــ حـــيـــث وصـ
حــكــومــات، بــاإلضــافــة إلـــى وجــــود عناصر 
مــن تنظيم الـــدولـــة فــي بــعــض املــنــاطــق في 
شرق ليبيا وغربها! وإذا انتقلنا إلى أكبر 
دول الشرق األوسط القديم، مصر، نجدها 
تــتــعــّرض ملــجــمــوعــة مــن املــشــكــالت الــحــادة، 
فــــي مــقــدمــتــهــا املــشــكــلــة األمـــنـــيـــة املــتــعــلــقــة 

الجميع يدرك هذه الحقيقة، ويعمل لقطع 
الطريق على أي مندّس يريد أخــذ املخيم 
وتطلعاٍت  لرغباٍت  تحقيقًا  املجهول،  إلــى 
آنية وخاصة. وفي السياق نفسه، ال بّد من 
إدراك مسألة أخرى، هي أن عملية االغتيال 
ــّرة، خــارج املخيمات، بــل في  تمت، هــذه املـ
ذلك  في  أراد  الجاني   

ّ
ولعل صيدا،  مدينة 

أن »ُيحدث« ردة فعل داخل املخيمات على 
ــال املخيم في  اغــتــيــال زيــــدان، بــغــرض إدخـ
صـــراع مــع محيطه، أي مــع الــدولــة. وهنا، 
ألن  نفسها،  النتيجة   

ّ
وتحل الكارثة  تأتي 

مــن شــأن االنــــزالق إلــى هــذا املــربــع، أيضًا، 
تــدمــيــر املــخــيــم، وتــهــجــيــر أهــلــه، والــقــضــاء 
عــلــى الــقــضــيــة والــحــق الــفــلــســطــيــنــي. ومــن 
هنا، رأينا كيف بادرت القوى الصيداوية 
ــذا االغـــتـــيـــال واســـتـــنـــكـــاره،  ــ ــــى شـــجـــب هـ إلـ
والدعوة إلى التمسك بالحق الفلسطيني، 
مــحــاوالٍت  أي  على  الطريق  لقطع  والعمل 

إلشعال فتنة لبنانية فلسطينية. 
الــحــقــيــقــيــة  الــضــحــيــة  ــقـــول إن  نـ يــبــقــى أن 
ــلــــك الـــجـــريـــمـــة  لـــلـــجـــانـــي الـــــــــذي ارتـــــكـــــب تــ
ــدان فـــقـــط، إنـــمـــا الــقــضــيــة  ــ لــيــس فــتــحــي زيــ
ــام، وســـيـــكـــّرر هــذا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل عـ
ــانـــي مــــحــــاوالتــــه فــــي صـــــور وأشـــكـــال  ــجـ الـ
الجميع  يكون  أن  ما يجب  مختلفة، وهــو 

له باملرصاد. 
)كاتب لبناني(

كاتفاق  النظام،  لصالح  العسكري  التدخل 
عـــدم الــتــصــادم أو إنــشــاء خــط ســاخــن بني 
ــقـــوات الــجــويــة  ــادة الـ ــيـ قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم وقـ
الــروســيــة، وال يــبــدو أن الــرئــيــس الــروســي 
بــصــدد الــتــوقــف فــي املــســتــقــبــل. وإذا كانت 
شؤون األمن والدفاع والسياسة الخارجية 
لـــســـوريـــة ســـتـــقـــّرر فـــي الـــكـــرمـــلـــني، فــمــا هو 
ــذي ســـتـــشـــهـــده الــــبــــالد،  ــ ــ ــقــــال الـ ــتــ شـــكـــل االنــ
جنيف؟  في  راهنًا  عليه  التفاوض  وسيتم 
ــه االنــتــقــال مـــن الــنــظــام  بــحــســب الـــــروس، إنـ
الـــديـــكـــتـــاتـــوري إلــــى الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي 
الــطــوائــفــي املــضــبــوط روســـيـــًا. تــشــهــد على 
ذلــــك بــنــود اتـــفـــاق فــيــيــنــا الــتــي تــؤكــد على 
»الطابع الالطائفي« للدولة والحكم املقبل. 
لـــكـــن، مـــع الــتــشــديــد عــلــى الــحــصــة الـــوازنـــة 
ــي الـــــدولـــــة، الـــجـــيـــش واألمــــــن!  لـــأقـــلـــيـــات فــ
نظام برأسني، مع تأكيٍد على دور البرملان 
الرئيس.  صالحيات  وتقليص  والحكومة 
وبغض النظر عن التلويح الروسي بورقة 
الفيدرالية، للضغط على أنقرة، فإن موسكو 
تـــؤيـــد حــكــمــًا فـــضـــفـــاضـــًا وال مـــركـــزيـــًا فــي 
سورية، ربما كان شبيهًا بما كان عليه في 
1958(. على   –  1946( الوطني  الحكم  فترة 
السوريني  املفاوضون  سيتوصل  األرجـــح، 

إلى نتيجٍة قريبٍة من هذا الحكم بالذات.
يــوحــي الــنــظــام املــقــبــل بـــأن بــشــار األســـد لم 
يــنــجــح فـــي دفـــع كـــأس الــتــغــيــيــر عـــن نفسه. 
رفض أي شكل من التنازل عن صالحياته، 
الجيش،  املطلقة على  بهيمنته  املساس  أو 
ومجمل  بل  والحكومة،  األمنية،  واألجهزة 
الحياة السياسية واالقتصادية في البالد. 
في املقابل، ال يشير هذا النظام إلى انتصار 
الــثــورة وقيمها؛ فــالــســوريــون الــذيــن ثــاروا 
ضــد تسلط األجــهــزة األمــنــيــة )املــخــابــرات( 
قائمة.  ستبقى  أنها  سيجدون  وجبروتها 
 عن 

ً
عزاؤهم الوحيد أنها قد تتوارى قليال

األنظار، من دون أن يختفي تدخلها السابق 
الدولة  الجيش ومؤسسات  أما  بشؤونهم. 
 فإنها جميعًا ستبقى مكانًا للتمييز 

ً
عامة

الطائفي، جــّراء إصــرار روسيا على حقوق 
األقــلــيــات. مــع ذلـــك، رؤيـــة موسكو ضــرورة 
إنشاء حلف بني الجيش النظامي والثوار 
لــقــتــال داعــــــش، وعـــزمـــهـــا هــيــكــلــة الــجــيــش، 
يوحيان بوجود رغبة روسية في تصحيح 
النظام  بــنــاه  لجيٍش  السليمة  غير  الــحــالــة 
األســاســيــة  »عــقــائــديــة«، مهمتها  مــؤســســة 
يتمتع بشيء  إلــى جيش  الــرئــيــس،  حماية 
ــن الـــتـــأيـــيـــد الــــوطــــنــــي. ووفــــــق املــعــطــيــات  مــ
الــروس موافقون على  أن  الراهنة، ال يبدو 
مــحــاســبــة مــســؤولــي الــنــظــام عـــن الــجــرائــم، 
الــتــي ارتــكــبــوهــا بــحــق املــدنــيــني الــســوريــني 
فــي الــســنــوات الخمس املــاضــيــة. تشي هذه 
ــتـــحـــدث فــــي الـــعـــامـــني  ــتــــي سـ ــتــــحــــوالت الــ الــ
املقبلني بأن البالد مقبلة على عملية انتقاٍل 
ال رجعة عنها، وبأن »سورية األسد« زالت 
 مكانها »سورية بوتني«. 

ّ
من الوجود، لتحل

)باحث سوري( 

شرق أوسط جديد في غيبة الشعوب

اغتيال زيدان والفلسطينيون في لبنان

سورية بوتين ترث سورية األسد

تركيا وقمة 
»التعاون اإلسالمي«

الشعوب ال 
تنسى حقوقها 
التي تسلب منها 

في فترات هوانها 

الضحية الحقيقية 
لمن ارتكب الجريمة 

ليس زيدان فقط إنما 
القضية الفلسطينية

موسكو تؤيد 
حكمًا فضفاضًا وال 

مركزيًا في سورية

آراء

معن البياري

تبعد معركة خالفة البلغارية، إيرينا بوكوفا، في موقع مديرعام منظمة األمم املتحدة 
أنها  الظاهر  أن  العام، غير  )اليونسكو( نحو عام ونصف  والعلوم  والثقافة  للتربية 
بدأت مبكرًا، ولكن بني املرشحني العرب لهذا املنصب الدولي، في وقت لم تتضح بعد 
أسماء منافسيهم اآلخرين، وفيما يتردد أن إيطاليا تعتزم إعالن مرشٍح منها، وإن 
أميركيًا التينيا قد يتقّدم للمنافسة، مدعومًا من قاّرته، ال شيء مؤكدًا بعد، طاملا أن 
هناك وقتًا كافيًا لتحّسس األمــور، وقــراءة املعطيات الراهنة واملتوقعة. عربيًا، األمر 
مختلف، هناك أربعة أسماء مطروحة. ينشط وزير الثقافة القطري السابق، حمد بن 
له،  الــكــواري، ويــزور جنوب إفريقيا ضمن جهوده لتأمني دعم إفريقي  العزيز  عبد 
حه، باسم بالده، في احتفاٍل حضرته بوكوفا 

ّ
وقد أعلن، قبل أيام، في باريس ترش

، أوضح فيها معالم برنامجه الذي 
ً
وشخصيات عربية وأجنبية، ألقى فيه محاضرة

املرتقب أن تسخن قريبًا، وكــان قد حــاز على ما يمكن  املعركة  يخوض بمقتضاه 
السياسية،  العلوم  وأســتــاذ  السابق،  اللبناني  الــوزيــر  أمــا  إســنــادًا خليجيًا.  حسبانه 
غسان سالمة، فقد أطلق ترشحه، من دون تسميٍة من بلده، ويأمل )أو يطلب؟( أن 
تفعل الدولة اللبنانية ذلــك، وإذا لم يتسّن له ذلــك، فسيضطر إلى تأمني ترشيٍح من 
دولــٍة أخــرى، األمــر الــذي تجيزه قوانني املنافسة، والتي ال تجيز الترشح الشخصي 
حه بالده(. أما اليمني أحمد 

ّ
)األمني العام األسبق، اإلسباني فريديركو مايور، لم ترش

 بشأنه، وليس مؤكدًا ما 
ٌ
الصياد، وهو سفير بالده في اليونسكو، فاألخبار شحيحة

ح لبنان مواطنته، 
ّ

إذا كان »سيصمد« في الترشح إلى حني موعد االقتراع. وفيما يرش
فيرا خــوري، وسط استهجان من مثقفي بلدها، فإن وزيــر خارجية لبنان، جبران 
الــذي جاء  باسيل، يصّرح إنه عرف من وسائل اإلعــالم بترشح غسان سالمة )!( 
التفاف املثقفني اللبنانيني حوله واسعًا، كما تم التعبير عنه في بيان مناصرٍة، كان 

وراءه الروائي أمني معلوف.
هذه بإيجاز الخريطة الراهنة، املبكرة، ملا يجوز تسميتها معركة العرب فيما بينهم 
لخوض منافسٍة على منصب املدير العام لليونسكو في 2017. وكل الحق مع غّسان 
سالمة في تمنيه اتفاق العرب على مرشٍح واحد، وفي إحالته إلى تنافس بحريني 
وأردنــي في معركة رئاسة »الفيفا«. ومع الوجاهة البادية في تأشير سالمة إلى أن 
التنافس إنما يتم على برامج، فإن للحسابات السياسية والتداخالت اإلقليمية الدولية 
تأثيراتها على مسار تصعيد مرشح معنٍي للفوز، ومحاربة آخر، بعيدًا عن مسألتي 
الكفاءة واألهلية، وفي البال أن أسوأ أداء ملنظمة اليونسكو اختّص به مديرها السابق، 
منافسيه  وكــان من  باملنصب في 1999،  فــاز  والــذي  الياباني كويشيرو ماتسورا، 
العرب في حينه، واملصري إسماعيل  القصيبي مرشح  السعودي غازي  العربيان، 
سراج الدين )مرشح بوركينا فاسو(. وفي املوقعة التالية، في العام 2009، فازت إيرينا 
بوكوفا ببرنامٍج لم يختلف كثيرًا عن برنامج منافسها املصري، فاروق حسني، الذي 
كان مرشح العرب )شارك في مراحل أولى في املنافسة الجزائري محمد بّجاوي(. 
 في حينه، على غير برودها في 2013، وقد شارك 

ً
 وقوية

ً
املعركة صاخبة وكانت 

اللبناني جوزف مايال والجيبوتي رشاد فارح. وإذا صّح أن املغرب  فيها العربيان، 
ومصر يعتزمان طرح مرشحنْي في منافسة العام املقبل، ما سيجعلهما مضافني 
إلى األربعة املعلنني، فإن املشهد قد يصير كاريكاتوريًا. يوضح هذا األرشيف غير 
، بل 

ً
البعيد أن منافسة العرب الراهنة فيما بينهم على إدارة اليونسكو ليست جديدة

العربي املؤسف، والــذي من تفاصيله مؤتمرات  غير مستغربة، وهي تعكس الحال 
التنسيق والتشاور الوفيرة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وكثرة املجالس الوزارية 
املشتركة، فيما ليس في وسعها أن تحسم أمرًا جوهريًا، وإْن يحسن التأشير إلى 
نجاحاٍت مقّدرة، بذلها ممثلون عن دولهم العربية في اليونسكو في ملفاٍت حّساسٍة 
، كان منهم مندوبو السعودية واملغرب واألردن، 

ً
وشديدة األهمية، بشأن فلسطني مثال

أما منافسات املرشحني العرب على موقع املدير العام، فلنراقب ما سيستجد ونرى.

زياد خداش

لم يتعب صيام نوارة، والد الشهيد نديم نوارة )17 عامًا(، الذي قتلته طلقات قناص 
أيار  15مايو/  في  قرب معسكر عوفر،  املدرسية،  يحمل حقيبته  وهو  صهيوني، 
2014. كان الشهيد يحيي مع مئات من الشبان الذكرى الـ 66 للنكبة، لم يكن يشكل 
خطرًا على الجنود. أنكر املحتلون، كالعادة، هذه الحقيقة، وادعوا أن الجندي كان 
يدافع عن نفسه، لكن كاميرات املحالت املجاورة ملكان االستشهاد كشفت الحقيقة 
كاملة، فاضطر االحتالل الحتجاز الجندي، بعد ستة أشهر من واقعة القتل، لكنه 
عاد واّدعى أن الرصاصة التي أطلقت على نوارة كانت من املعدن املغلف باملطاط، 
لكن تشريحًا لجثة الشهيد كشف أنها رصاصة حقيقية وقاتلة، ما أجبر االحتالل 
على إعادة محاكمة الجندي. لم يكن ليحدث هذا كله، لوال تفرغ والد الشهيد الذي لم 

يتعب، ولم ييأس، وهو يتحمل مماطالت املحكمة، وتأجيالتها القضية.
»كّرست حياتي منذ رحيل ابني لكشف حقيقة استشهاده. بعت سيارتي وصالوني 
للحالقة، وبثمنهما ذهبت إلى أميركا ألشرح جريمة قتل ابني للمجتمع األميركي، 
حيث قابلت رجال دين مسيحيني ونوابًا وإعالميني وجمعيات لحقوق اإلنسان«.. 
العنيد وحــده يقاتل باملعنى الحرفي  الوالد  القول لوسائل اإلعــالم،  الوالد  هكذا كــّرر 
للكلمة، فهو  يتنقل من بلد إلى بلد، دفاعًا عن قضية ابنه، وشرحا لظروفها وفضحًا 
للقتلة، وداعيا إلى التضامن معه، ومع قضية شعبه. ال أدري إن كان الوالد يشكو من 
قلة الدعم الشعبي واملؤسساتي الفلسطيني أم ال، لم أسمعه يّصرح بذلك، لكنه تكلم 
كثيرًا عن الترهل وعدم املتابعة واليأس وبيروقراطية بعض أجهزة األمن الفلسطينية. 
، كما هو مطلوب، حول قضية 

ّ
أالحظ أن الرأي العام الفلسطيني، والرسمي، ال يلتف

الشهيد نوارة. ال تهتم الصحافة الفلسطينية كثيرًا، وال تعتبر القضية قضية رأي 
عام، تنشر أخبار الجلسات بشكل موحد من دون تفصيالت أو متابعات، ومن دون 
 إلجراء مقابالت وتحقيقات حول القضية، ربما يعود ذلك إلى مناخ 

ً
أن ترسل مراسال

الهزيمة الداخلية واليأس الذي يطبق على كل مناحي املجتمع الفلسطيني.
علينا جميعًا أن نخرج من اإلحساس بالعجز عن عمل شيء. صحيح أن االحتالل،  
اإلسرائيلي،  القانون  إحــراج  الوسع  في  لكن،  ويماطل.  يكذب  وقضائه،  بمحاكمه 
أدلة  البحث عن  ثابرنا وصمدنا وبذلنا جهودًا كبيرة في  لو  الزاوية،  وحشره في 
العنيد عن عراقيل وصعوبات عديدة  الوالد  يتحدث  االحتاللية.  للجرائم  ملموسة 
دخول  تصاريح  على  الحصول  من  فمنع  لوقف حملته،  أمامه  االحتالل  وضعها 
ر اآلن في رفع دعوى على االحتالل في 

ّ
القدس، لحضور جلسات املحكمة، ويفك

محكمة العدل العليا، لرفع املنع عنه، لكنه يتحدث، هنا، عن الحاجة إلى آالف الدوالرات 
أتعابًا للمحامي، وقد تم تهديده شفويًا من ضابط إسرائيلي في  التي يحتاجها 
املحكمة »إياك أن تتجاوز حدودك، ابنك تجاوز حدوده وأنت تعرف ماذا حدث له«. 
أال يدعو هذا إلى حملة تضامن شعبية فلسطينية، والتفاف إعالمي وطني، ودعم 

من مؤسسات السلطة الوطنية، ومنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية العربية.
في   ابنه  فقد  فلسطيني  أب  إلــى قضية  نـــوارة  الشهيد  نديم  تحول قضية  محظور 
مظاهرة قديمة. ليس هناك مظاهرة قديمة وجديدة، هناك مظاهرة ضخمة واحدة، 
ابنه في  لفقدان  فــي فلسطني مــعــّرض  مستمرة منذ 1948 ضــد االحــتــالل، كــل أب 
ر بهذه الروحية. األلم واحد، واحتمال الفقد 

ّ
مظاهرة، على كل أب فلسطيني أن يفك

التعامل مع قضايا الشهداء على أنها  الفلسطينيني، ممنوع  موزع بعدالٍة بني اآلبــاء 
فجائع فردية، ال تتركوا الوالد الحزين، صيام نوارة، وحده في معركة كشف حقيقة 
ر منه 

ّ
استشهاد ابنه، الخلل الكبير في املجتمع الفلسطيني هو املناخ الذي طاملا حذ

والد الشهيد: اليأس واإلحساس بال جدوى أي تحرك قانوني ضد االحتالل، هناك 
دوما إمكانية لفضح االحتالل قانونيًا، ما دام هناك إيمان ومثابرة ووعي قانوني 
وجهود. صيام نوارة، والد الشهيد نديم نوارة، درس مشّرف في املثابرة واإليمان 

والوعي. فلنحفظ اسمه غيبًا.

سالمة كيلة

، بعد أن جرى كشف الشركات التي تعمل 
ً
أصبح الحديث عن أوراق بنما مسترسال

في »مــالذات آمنة«، والحسابات املصرفية التي تختبئ في هذه املــالذات. واألرقــام 
أن هناك  أولية، حيث ظهر  املنشورة  املعلومات  أن  الرغم من  املتداولة مهولة، على 
السياسيني والــزعــمــاء والــرؤســاء ورجـــال األعــمــال ممن يخفي  كثيرين مــن كبار 
أرصدته، أو نشاطه التجاري عبر شركات مسجلة في »األوف شور«. وبهذا طاولت 
االقتصاد  أن جــزءًا مهمًا من  أعماٍل كثيرين، وظهر  الفضائح سياسيني ورجــال 
هذه  تحت  توظف  الــــدوالرات  تريليونات  هناك  حيث  الــخــفــاء«،  فــي  »يعمل  العاملي 

»القوقعة« التي هي »املالذات اآلمنة«.
ــان الــجــزء األضـــعـــف. ومــشــاركــة  ــزء مــن الــعــمــلــيــة، وربــمــا كـ الــتــهــرب الــضــريــبــي جـ
رأسماليي البلدان اإلمبريالية ربما تكون األقل. وكما يبدو من األسماء املفرج عنها 
 إلى هذه املمارسة سياسيون وزعماء نهبوا دولهم، وبالتالي، كان 

ً
أن األكثر ميال

خفى األموال التي نهبوها، بالضبط ألنها أموال نهب. وظهرت في 
ُ
من الطبيعي أن ت

إلى  إلى علي عبدالله صالح  األســد  األولية أسماء عربية عديدة من بشار  القائمة 
حسني مبارك، ومسؤولني في الجزائر والعراق وغيرهما.

كنا نعرف كيف نهب »القطاع العام«، وكيف عملت الفئات التي حكمت على نهب 
الثروات الوطنية وتهريب األموال إلى الخارج. وكنا نعرف أن األموال تهّرب إلى 
أماكن مجهولة، لكنها تهّرب بفعل سيطرة املهربني على السلطة، وفي ظل حكم 
استبدادي. وربما لم نكن نعرف املبالغ التي نهبت، على الرغم من أننا ملسنا كيف 
انهار االقتصاد، وكيف سيطر »رجال أعمال جدد«، هم أقرباء رجاالت السلطة 
التي  الــفــئــات  فقد عملت  اللبرلة،  ــرضــت 

ُ
ف أن  بعد  االقــتــصــاد،  األســاســيــني، على 

سيطرت على السلطة على نهب القطاع العام من خالل »السرقة«، والسمسرة، 
إلــى »رجــال أعمال جــدد«، سرعان ما سيطروا على  والفساد. ومــن ثم تحّولت 
القطاع  هب 

ُ
ن العملية،  هــذه  وفــي  الخصخصة.  السلطة  أقــّرت  أن  بعد  االقتصاد، 

على  فتراكمت  امليزانية«،  »عجز  وهــم  ملعالجة  ّدمت 
ُ
ق التي  الديون  ونهبت  العام، 

الــديــون وأقساطها، وال زالــت  ـــرض عليهم دفــع فــوائــد 
ُ
الشعوب ديــون كبيرة، وف

الديون ضخمة.
كانت هذه العملية بحاجة إلى »مالذاٍت آمنة« لكي تخفي النهب هذا، ولكي ال ُيعرف 
الذين سرقوا ونهبوا، وبالتالي، لكي يراكم هؤالء مليارات الدوالرات نتيجة موقعهم 
وشكلت  كثيرة،  بلدانًا  طاولت  كما  العربية،  البلدان  طاولت  عملية  هذه  السلطوي. 
نشطت  أن  وبعد  نامية،  اقتصادات  تحّدد  كانت  القتصاداٍت  نهب ضخمة  عملية 

الدولة، بوصفها رب عمل، من أجل تحقيق التطور ومراكمة الرأسمال.
وإذا كــانــت كــل أوراق بنما تــهــم فــي الــبــحــث الـــذي ُيــظــهــر كــيــف تــحــول االقــتــصــاد 
الرأسمالي إلى اقتصاد مافياوي، فإن ما يهمنا أكثر هو األرقام التي تتعلق بنهب 
فقرنا بالضبط 

ُ
مجتمعاتنا، بالضبط لكي نعرف املبالغ التي نهبت ومن نهبها. فقد أ

نتيجة هذه العملية التي تعلقت باتخاذ االستبداد غطاًء ملمارسة عملية نهب فظيعة، 
جعلت بضعة أفراد مليارديرات هّربوا أموالهم إلى الخارج، ونشطوا تحت مسميات 

»وهمية« وبحماية املالذات اآلمنة.
ربما نستطيع اليوم توثيق ما نهب من مجتمعاتنا، وكشف كل الذين نهبوا خالل 
عقود طويلة، وباألسماء. لكن، يجب أن يكون واضحًا أن املالذات اآلمنة من صنع 
الرأسمالية، وأن الرأسمالية نفسها قامت بالنهب، وتشجع عليه، وتريد أن تنزح 
ثروات الشعوب إلى بلدانها، وأن تستخدمها هي ملصلحتها. وطابع الرأسمالية 
الراهن، القائم على أساس املضاربات املالية والنهب والسرقة، يشّجع على ظاهرة 
املالذات اآلمنة، ويحمي املافيات التي نهبت وتنهب الشعوب، ويحتضن األموال 
التي تهّرب من األطراف. بالتالي، نستطيع القول إن الكشف عن املالذات اآلمنة، 
كرأسمالية  الراهنة،  الرأسمالية  طبيعة  يوضح  فيها،  يجري  الــذي  النشاط  وعن 

، جوهر نشاطها هو املضاربات والنهب. 
ً
مافياوية أصال

العرب ومعركة اليونسكو ال تتركوه وحيدًا

أوراق بنما
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تــنــطــلــق مــفــاوضــات يــمــنــيــة/ يــمــنــيــة ســاخــنــة في 
الـــكـــويـــت، بــرعــايــة أمــمــيــة ومـــبـــاركـــة عــربــيــة، من 
أجــل التوصل إلــى حــٍل يفضي إلــى تطبيق قرار 
إيجابية،  املؤشرات   .2216 الدولي  األمــن  مجلس 
لكن غموض موقف تيار علي عبدالله صالح في 
حزب املؤتمر الشعبي العام من هذه املفاوضات، 
ورفضه شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي 
يطرح تساؤالت عن اتجاه هذه املفاوضات، وهل 
أم  والحكومة؟  الحوثيني  بني  ستكون محصورة 
ستشمل صالح ومن يقف في صفه من قيادات 
عــســكــريــة وأمــنــيــة، وبــعــض مــن بــقــي مــعــه باسم 
ــذي انـــخـــرط مــعــظــمــه فـــي صف  ــ حـــزب املــؤتــمــر ال

الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي؟
ــرح بــخــصــوص  ــدة تــــطــ ــ ــديـ ــ ــاؤالت عـ ــ ــســ ــ ــاك تــ ــنــ هــ
السابق  الرئيس  تقاتل مع  التي  القوات  مستقبل 
الجمهوري  الحرس  الشعب، وأقصد  الــذي خلعه 
الذي أنشأه صالح للحفاظ على السلطة في يده، 

وفي يد أسرته من بعده.
أي اتفاق يتمخض عنه بقاء علي صالح، بصورٍة 
، حــتــى وإن بـــدا في 

ً
أو بــأخــرى، ســيــكــون فــاشــال

ظــاهــره نــاجــحــا، وســيــعــتــبــره صــالــح نــجــاحــا لــه، 
اليمن  بأمن  العبث  إلــى  الــعــودة  مــن خالله  يمكن 
واستقراره، وكذلك سيعمل بكل ما يستطيع من 
أجل االنتقام من املحيط اإلقليمي الذي دمر جزءا 
كــبــيــرًا مــن قــواتــه وأســلــحــة هـــذه الـــقـــوات، فعقلية 

بل  اآلخــر،  مع  انتقامية ال تتصالح  ثأرية  صالح 
تظل تعمل من أجل التنكيل باآلخر.

االنسحاب  قـــرروا  الحوثيني  أن   
ً
جـــدال لنفترض 

املفترض  املــــدن؟  هـــذه  فلمن ستسلم  املــــدن،  مــن 
للجيش الوطني الشرعي الذي يتكون من الجيش 
الشعبية  املقاومة  للشرعية، ومن  املوالي  السابق 
البالد. لكن،  التي تشكلت في محافظات وأقاليم 
التي  املـــدن  الــحــوثــيــون  يسلم  أن  لــيــس مستبعدًا 
تحت سيطرتهم لبقايا الحرس الجمهوري املوالي 
اليمني، وهنا  الجيش  باعتباره بنظرهم  لصالح، 
ــقــوات وقــادتــهــا  ســتــبــرز إشــكــالــيــة مصير هـــذه ال
اإلنسانية،  بــجــرائــم ضــد  أيــديــهــم  تلطخت  الــذيــن 

وخصوصا في تعز املحاصرة وعدن املحررة.
ــج بــقــايــا  ــ ــا إمـــكـــانـــيـــة دمـ ــرح أيـــضـ ــطـ ــاك مــــن يـ ــنـ هـ
الحرس الجمهوري ومليشيات الحوثي واملقاومة 
الجديد. وهنا في ظل  الوطني  الشعبية بالجيش 
بقاء علي صالح ونجله، وكذلك عبدامللك الحوثي 
لن يكتب لهذا الطرح النجاح، إال إذا انتهت أدوار 
هؤالء بشكل نهائي في الساحة اليمنية، سياسيا 
وعسكريا وإداريا، وهذا ما يأمله الشعب اليمني، 
في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، ويظل الخيار 
وإنهاء  األممي،  القرار  لتنفيذ  املرجح  العسكري 
ــام الــتــوغــل  ــقـــالب وقــطــع الــطــريــق أمــ الــتــمــرد واالنـ

اإليراني في اليمن والخليج.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

أنـــهـــك قــلــمــي بــالــكــتــابــة عــــن قــضــيــة غــابــت 
الــوصــول إلى  أبــنــائــهــا، واستغلوها فــي  عــن 
أغراضهم الخاصة. لذا، علينا أال نعيب أحدا 
إن غابت عن ضمائر حكومات عربية قبل 
عن  أكتب  كتاباتي،  من  كثير  في  األجنبية. 
الــطــيــبــة واملــقــدســة،  فــلــســطــني، هــــذه األرض 
أكــتــب عـــن أمـــجـــادهـــا وشــخــصــيــات قــيــاديــة 
بالشهادة  أجــل حريتها، ســواء  مــن  ضحوا 
أو في األســر. أصبحت القضية اليوم هشة 
إلى  يسعون  أنـــاس  مطامع  بسبب  ورخــــوة، 
تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب 

ــه تحت  ــ فــلــســطــني، وشــعــبــهــا املـــطـــمـــور رأسـ
الــتــراب ينتظر حلوال لــن تــرى الشمس أبــدًا.  
لعبة املصالحة التي أرهقوا تفكيرنا بها ليل 
نــهــار، وأنــهــكــوا ســواعــدنــا فــي الــلــعــب معهم 
عــلــى أمـــل إنــهــاء انــقــســامــهــم املـــشـــؤوم. هــذه 
املعلن  الحلول  هي  وعبثا  تنتهي،  لن  اللعبة 
ــر، فهم يــكــذبــون الكذبة  عنها بــني حــني وآخـ
ويصدقونها، حني يقولون اتفقنا وسنحلها 
عليه  لنا كشعب مضحوك  والظاهر  قريبا، 

أنهم اتفقوا على أال يتفقوا.
كــثــيــرة هـــي االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي أبــــرمــــت، من 

القاهرة إلى الدوحة مرورا بمكة، من دون أن 
يعلنوا عما اتفقوا عليه، مغيبني الشعب عن 
أن يعرف مــاذا يــدور في أروقــة سياساتهم 
املــزيــفــة والــعــفــنــة.لــم يــعــد لــهــؤالء هــم وال بــال 
بما يدور في غزة، حتى عندما يسمعون أن 
أو أحرق  فالنا أسقط نفسه من فوق بناية 
نفسه بسبب ظروفه املعيشية السيئة، وعدم 
إمكانيته إطعام بيته أو سداد ديونه أو عالج 
أقاويلهم،  وتكثر  الشيوخ  تتهافت  مرضاه، 

ويذكرونا بأن من يقتل نفسه كافر.
نجوى اقطيفان )فلسطين(

املغاالة في  املجتمعي  التخلف  من سمات 
تقدير اآلخر، أو التشبث القاسي بالهوية. 
ــاح غـــيـــر املــــحــــدود كـــمـــا االنــــغــــالق،  ــتـ االنـــفـ
ورفض كل ما يهب من رياح التغيير اآلتية 
من الضفة األخرى، هي مظاهر تعبر عن 

تأزم الشخصية. 
فكر  أن  بالغرب  املنبهر  الشخص  يعتقد 
ــــر وســلــوكــه وثــقــافــتــه، وكــــل مــظــاهــر  اآلخـ
حــيــاتــه بــتــفــاصــيــلــهــا تــتــصــف بــالــنــجــاعــة 
والجودة، حيث إن السلع الغربية والثقافة 
ــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــســـلـــوك  الـــغـــربـــيـــة وال

واألخــــــــالق، وكــــل مـــا يـــصـــدر عـــن الــغــرب 
التماهي معه  وأفــق يجب  نموذج يحتذى، 
حضاريا  مشروعا  باعتباره  واستيراده 
أو هنة.  جــاهــزًا ونــهــائــيــا، ال يشمله خــلــل 
ــروج ثــقــافــة  ــ ــ ي الــتــفــكــيــر  ــــنــــوع األول مــــن  ال

العصر التي أنتجت األفكار والسلع. 
ــر فــــي الــســيــاســة  ــبـــشـ وغــــيــــرت تــــاريــــخ الـ
والسلوك  واالجتماع  والتربية  واالقتصاد 
وبـــاقـــي مــنــاحــي الــحــيــاة. تــلــكــم حــقــائــق ال 
ــعــيــب األســـاســـي  ــنــــان. ال يــخــتــلــف فــيــهــا اثــ
فــي هــذا الــنــوع مــن التفكير هــو االستالب 

جهة،  مــن  الخصوصية  فهم  عــن  والعجز 
ــارة تـــحـــمـــل، فــي  ــل حــــضــ ــان أن كــ ــيـ ــسـ ونـ
ــبــــاب نــجــاحــهــا أو فــشــلــهــا،  طـــيـــاتـــهـــا، أســ
الحلقة  هو  اإلنسان  تقهقرها.  أو  تقدمها 
األســـاســـيـــة فـــي مــعــتــرك الـــحـــيـــاة، بفضل 
نكوصه  األمــم، وبسبب  تتقدم  مجهوداته 
وتخليه عــن جـــذوره وعــدم ترميم ثقافته 

تتراجع حضارته وتصاب بالتكلس.
عجز  وأشكاله،  مظاهره  بشتى  التطرف، 

وهروب من اآلخر أو نحوه.
منصف بندحمان )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

 2 فــي  املسلحة،  العراقية  املــقــاومــة  أسقطت 
مروحية   ،2003 عام  األول  تشرين  أكتوبر/ 
إلى  أفضت  الفلوجة،  فــي  أميركية  شينوك 
أميركيا، وفــي 31 مــارس/  مقتل 16 جنديا 
آذار 2004، وفي الفلوجة أيضا، تمت عملية 
قــتــل أربــعــة مــن حــــراس شــركــة »بــــالك وتــر« 
جثثهم  سحل  وتــم  وموظفيها،  األمــيــركــيــة 
فـــي الــــشــــوارع وحـــرقـــهـــا، ثـــم تــعــلــيــقــهــا على 
جسر املدينة. دفع هذان الحادثان الرئيسان 
ــوات االحـــتـــالل األمــيــركــيــة لــلــقــيــام بحملة  قــ
الفلوجة،  على  الــجــوي  القصف  مــن  مكثفة 
املدنيني،  أهاليها  مــن  مــئــات  بقتل  تسببت 
وتحججت، حينها، بأنها تستهدف تنظيم 

القاعدة. 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــأت الــــــقــــــوات األمــ ــ ــيـ ــ وبــــالــــطــــبــــع، هـ
وبــمــســاعــدة الــجــيــش الـــجـــديـــد املـــنـــشـــأ، من 
متطوعي املليشيات الشيعية، لحملة برية 
وإفراغها  املدينة  على  السيطرة  استهدفت 
ــة الـــعـــراقـــيـــة املــنــاهــضــة  ــاومـ ــقـ ــا املـ مــــن خـــاليـ
لــالحــتــالل، إضــافــة إلــى مقاتلي »الــقــاعــدة«؛ 
ــة بـــقـــطـــع الـــتـــيـــار  ــئـ ــيـ ــهـ ــتـ وتـــمـــثـــلـــت هـــــــذه الـ
الكهربائي واملياه عن املدينة، وبقصٍف مرّكز 
استمر أكثر من خمسة أشهر متواصلة، كان 
من ضمن ما استهدفه املستشفيات واملراكز 
انـــدبـــنـــدت  ذا  الـــطـــبـــيـــة، حـــتـــى إن صــحــيــفــة 
البريطانية ذكرت، عام 2005، أن دليال قويا 
أسقطت كميات  املتحدة  الــواليــات  أن  أثبت 
كبيرة من الفوسفور األبيض على الفلوجة، 
وتــســبــبــت الــحــمــلــة بـــنـــزوح آآلف مـــن أبــنــاء 

ماجد الشيخ

ال تتحّرك ظاهرة اإلرهاب، كظاهرة إجرامية، 
ــرات والــــصــــراعــــات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــــي بـــيـــئـــة الـ فـــقـــط فـ
الدولية،  أو  اإلقليمية  أو  املحلية  والحروب 
بل هي تجوب جغرافيا العالم برمته، حيث 
مـــحـــّددة، وال وطـــن معينا، ملكامن  ال هــويــة 
واملــمــولــة  الــحــاضــنــة  اإلرهــابــيــني وبيئاتهم 
وانــتــقــاالت املــنــفــذيــن وتــحــركــاتــهــم. وهــنــاك 
منها  استفاد  إن  ال عجب  عــديــدة،  عمليات 
بأجهزتها  دول،  أو  ــة  دولــ طــــرف:  مـــن  أكــثــر 
ــداخــــالت  ــة، وفــــــي تــ ــابــــراتــــيــ ــخــ ــيــــة واملــ ــنــ األمــ
أحيانا،  تشاركها  وفــي  مع بعض،  بعضها 
وفي أحايني أخرى، يجري التنصل من هذه 

العملية أو تلك، لسبب أو آلخر.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، نــحــن أمـــــام مـــروحـــة واســعــة 
مــــن مــســبــبــات اإلرهــــــــاب والـــعـــنـــف املــعــولــم 
وأشـــكـــالـــهـــمـــا، كــــظــــاهــــرة ال تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
املـــغـــاالة والـــتـــشـــدد والــتــعــصــب الــديــنــي أو 
القومي، بقدر ما تعبر، كظاهرة دوغمائية 
وفي  املــعــاصــر،  تاريخنا  فــي  مسبوقة  غير 
ــدول واألمــــــــم؛ عــن  ــ ــ ــــدود الـ تـــجـــاوزهـــا كــــل حــ
نـــوازع إجــرامــيــة، ال يــتــوانــى أصحابها عن 
اعتقادًا  اإلجــرام،  السهل، واستسهال  القتل 
مــنــهــم بــأنــهــم »يـــدافـــعـــون عـــن قــضــيــة« هم 
القضية  مــا يكونون عــن ماهية هــذه  أبــعــد 

وهويتها. 
الفاسدة  الدوغمائية  االعتقادات  هــذه  مثل 
واملحرضون  املخططون  يتحمل  واملفسدة، 

املدينة إلــى مــدن محافظة األنــبــار األخــرى، 
وإلى العاصمة بغداد.

وسمح، في منتصف ديسمبر/ كانون األول 
2004، للنازحني من سكان الفلوجة بالعودة 
ــــى مـــنـــازلـــهـــم، بـــعـــد إجـــــــراء تـــدقـــيـــقـــات مــن  إلـ
القوات األميركية على تفاصيل كل شخص 
ببطاقة شخصية خــاصــة، من  تــزويــده  ثــم 
ــة. لــكــن؛  ــنـ ــقــــوات لـــلـــدخـــول إلــــى املـــديـ هــــذه الــ
الفلوجة كانوا ضد  أبناء  وألن كثيرين من 
االحتالل األميركي وضد الجيش »الجديد« 
الـــذي كـــان يــقــاتــل دفــاعــا عــن هـــذا االحــتــالل، 
وأيضا خدمة للولوج اإليراني في القضية 
الــعــراقــيــة بــشــكــل مــتــصــاعــد، فــقــد اســتــمــرت 
املنطقة تمثل نقطة ساخنة وخطيرة، وفق 
األميركية  العسكرية  االســتــراتــيــجــيــات  كــل 
والعراقية الرسمية، حتى توجت سخونتها 
مــن جــديــد فــي 28 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
2004، حني نشرت جماعة مسلحة شريطا 
يظهر إعـــدام 20 مــن أفـــراد الــحــرس الوطني 
الــعــراقــي فــي الــفــلــوجــة، بتهمة الــقــتــال إلــى 
الفلوجة  فــعــادت  األمــيــركــي،  الجيش  جانب 
ــقـــصـــف واالجــــتــــيــــاح تــحــت  تـــحـــت مـــظـــلـــة الـ
ــدة هـــي »الــقــضــاء عــلــى تنظيم  ــ ذريـــعـــة واحـ
ــنــــزوح املــدنــي  ــقــــاعــــدة«، وعــــــادت رحـــلـــة الــ الــ
الجمعي لسكانها هربا من جحيم القصف 

والحصار.
قــوات  تشكيل  وبــعــد   ،2007-2006 عــام  فــي 
العربية  العشائر  بعض  مــن  »الــصــحــوات« 
الــقــوى املسلحة  انــحــســر دور  األنـــبـــار،  فــي 
فــي املــحــافــظــة، ومـــن ضــمــنــهــا الــقــاعــدة، ما 
دفــــع  الـــقـــوات األمــيــركــيــة إلنــهــاء وجــودهــا 

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا األخـــــــالقـــــــيـــــــة والـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــا مـــنـــفـــذو تـــلـــك الــعــمــلــيــات  ــ واإلنـــســـانـــيـــة، أمـ
ــتـــحـــاريـــني فـــهـــم، مــــن األســــــــاس، بــال  مــــن االنـ
مــســؤولــيــٍة مـــن أي نــــوع، وبـــال عــقــل؛ مــجــرد 
»روبوتات« يحّركها عقل ضليع في اإلجرام 
بــاســم »الــدعــوة« و»الــشــريــعــة« و»الحسبة« 

و»حكم التقاضي« بالقتل. 
وتــفــتــيــت األجـــســـاد الــبــشــريــة، ضـــد كـــل من 
»الــنــمــوذج«  إلرادات  يمتثل،  أو  يتماثل،  ال 
التدّيني، كما في ذهن )أو أذهان( بعضهم، 
ــلـــيـــة تــحــكــيــم الـــعـــقـــل، أو  مــــن الـــفـــاقـــديـــن أهـ
ــتـــى أمـــــــور الـــحـــيـــاة  ــه فــــي شـ ــيــ ــام إلــ ــكــ ــتــ االحــ

والعيش والتفكير.  
ــرة عـــاملـــيـــة وســـتـــبـــقـــى، قــبــل  ــاهــ اإلرهــــــــاب ظــ
وصمها بأنها ظاهرة إسالمية أو إسالموية 
الكولونيالي،  االستعمار  مارسها  وبعده، 
لــتــجــارة العبيد وإقــامــة  ــام األولـــى  منذ األيـ
ــلـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن الـــبـــيـــض  املــــســــتــــوطــــنــــات لـ
ــقـــارات، مــــرورًا بــاالحــتــالالت  عــلــى امــتــداد الـ
االســتــعــمــاريــة واالســتــيــطــانــيــة، يـــوم كــانــت 
إســرائــيــل وجــنــوب إفــريــقــيــا تــشــكــالن رأس 
إفريقيا  الغربية في  املصالح  جسر حماية 
أميركا  كانت دول  العربية، ويوم  واملنطقة 
ــيـــة والــــالتــــيــــنــــيــــة مــــرتــــعــــا خــصــبــا  ــجـــنـــوبـ الـ
ــة  ــداديـ ــبـ ــتـ لــألنــظــمــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة واالسـ
لخدمة  وتشغيلها  تنصيبها  جـــرى  الــتــي 
املـــصـــالـــح الــغــربــيــة، فـــي مـــواجـــهـــة االتـــحـــاد 
ــاردة  ــبـ الــســوفــيــيــتــي، فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الـ
وقبل  والــغــربــي(.  )الشرقي  املعسكرين  بني 

املدينة،  اإلنساني لشعب  العقاب  العام هو 
مــن خــالل حــصــار شــديــد جــدًا تــجــاوز عامه 
غالبيتهم  مــدنــي،   150.000 لــنــحــو  الــثــانــي 
مـــن األطـــفـــال والـــنـــســـاء والـــعـــجـــزة، وهــــو ما 
ودخولها  الحياة  مقومات  كل  املدينة  أفقد 
فـــي حــالــة نــقــص حــــاد فـــي املـــــواد الــغــذائــيــة 
واألدويـــــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، بــشــكــٍل 
ــد نــظــامــا جـــديـــدًا ابــتــكــره الــفــلــوجــيــون،  أوجــ
لــتــخــلــيــص أبـــنـــائـــهـــم وأنـــفـــســـهـــم مــــن حــالــة 
الجوع والتدهور الصحي، ذاك هو االنتحار 
الــعــائــلــي أو الــشــخــصــي، مــن دون أن يحرك 
ذلـــك شيئا مــن واقـــع املــســؤولــيــة األخــالقــيــة 

والدستورية للمسؤولني العراقيني.
ــا«، وأهــلــهــا،  ــوعــ الـــفـــلـــوجـــة، إذن، »تــقــتــل جــ
ــة، الــشــيــخ  ــيـ ــراقـ ــعـ بــحــســب مــفــتــي الــــديــــار الـ
امليليشيات  الرفاعي، محاصرون بني  رافــع 
الفلوجة جوعا،  أطفال  ويموت  و»داعـــش«، 
ومـــا مـــن مــغــيــث، كــمــا أن الــقــصــف املستمر 
على املدينة ال يستهدف إال املدنيني. وعلى 
الــــرغــــم مــــن قــــــدرة كــــل األطــــــــراف املـــحـــاصـــرة 
لــلــفــلــوجــة عـــلـــى إيــــصــــال املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

الـــفـــوضـــى الــــســــائــــدة، والــتــشــبــيــك الـــســـائـــد، 
املختلفة،  العوالم  بني  القائمة  والتداخالت 
هوامشها،  ومــن  خلفياتها،  مــن  يأتي  التي 
وحــــتــــى مــــن مـــتـــونـــهـــا، مـــجـــمـــوع الــقــائــمــني 
اخــتــالفــهــا بني  عــلــى  اإلرهــابــيــة  بالعمليات 
ــارات املــخــتــلــفــة، والــتــنــظــيــمــات األكـــثـــر  ــ ــقـ ــ الـ
التكتيكية  وغاياتها  أهــدافــهــا  فــي  اختالفا 

واالستراتيجية.
املشتركة  املــســؤولــيــة  تــلــك  هــنــاك  كـــان  وإذا 
)عربيا وغربيا( عن صنع »داعــش«، كأبرز 
صانعي اإلرهـــاب اإلجــرامــي املتوحش، في 
الــراهــنــة،  والــتــاريــخــيــة  الــســيــاســيــة  اللحظة 
ــة »اإلســــــــــــالم الـــســـلـــطـــوي«  ــيــ فـــــــإن مــــســــؤولــ
ــن إرهـــــاب  ، عــ

ً
ــال ــكــ ــرًا و»الــــــدعــــــوي« شــ جــــوهــ

تسمى  ما  تنظيمات  من  وأمثاله  »داعـــش« 
»السلفية الجهادية«، باتت تتحّدد في تلك 

والطبية للمدينة وأبنائها، سواء عن طريق 
الـــجـــو، أو عــبــر مــنــافــذ آمــنــة تــســمــح بــمــرور 
قــوافــل اإلغــاثــة أو نــزوح املدنيني، إال أن أيا 
من هذه األطراف ال يزيد من حالة الفلوجة 
املـــوت، فــي محاولة  إال القتامة واملــزيــد مــن 
منهم )وهو ما يسوقونه من عذر أو حجة( 
إلخـــضـــاع تــنــظــيــم داعـــــش الـــــذي يــتــخــذ من 

سكان الفلوجة دروعا بشرية له.
ملعركتني  تــصــديــهــا  وبــعــد  إذن،  الــفــلــوجــة، 
أثنائهما  فــي  تلقت  شــامــلــتــني،  أمــيــركــيــتــني 
اإلجهاضية  القنابل والضربات  أطنانا من 
باألسلحة غير التقليدية )الفسفور األبيض 
وغــيــره(، والــتــي أســفــرت عــن تدمير املدينة 
ــراض والــتــشــوهــات الخلقية  ــ وانــتــشــار األمـ
الــغــريــبــة، بــذريــعــة وجـــود »الــقــاعــدة« فيها، 
ــربــــات نــفــســهــا،  تــــعــــود الــــيــــوم لــتــلــقــي الــــضــ
ولتدخل نفق املــوت من جديد، عبر واجهة 
جـــديـــدة اســمــهــا »داعــــــش«، فــيــمــا لـــم يــرحــب 
سكان الفلوجة بمسلحي هذا التنظيم، ولم 
السياسية  اإلدارة  وترقص  معهم،  يقاتلوا 
ــذه الـــضـــربـــات،  ــ ــلـــى أنــــغــــام هــ فــــي بــــغــــداد عـ
وتتريث كثيرا في إطالة أمد الحصار وشدة 
القصف بكل أنواعه على شعب كامل يرزح 
تحت سلطة هذا التنظيم، وال يملك خيارات 
الــــخــــروج مـــن مــديــنــتــه )بـــــــإرادة حــكــومــيــة(، 
في  معه  لتقاطعه  للتنظيم؛  االنــضــمــام  وال 
مع  تعامله  وطريقة  القضاء  إدارة  أســلــوب 
أضــــداده، وال يجد أمــامــه غير املـــوت؛ حيث 
سكت ضمير العالم وشاشاته عن رصد ما 

يجري في املدينة الباسلة.
)كاتب عراقي(

املروحة الواسعة من الفتاوى والتفسيرات 
والتآويل والتقاويل التي ما أنزلها الله، ال 
ة من السنن، 

ّ
في كتاٍب، وال وردت في أي  سن

وال عرفها اإلسالم التاريخي، فمن أين تأتي 
أباحت وتبيح تكفير  التي  تلك »الشريعة« 
الناس، وتهيئة املقاتل اإلرهابية لها، على 
ــداد جــغــرافــيــا الـــعـــالـــم، مـــن دون قــضــاء  ــتـ امـ
عـــادل ونــزيــه، ومـــن دون رحــمــٍة وال شفقة، 
ومــــن دون ســنــد ديــنــي واضـــــح، ومــــن دون 
حكم رشيٍد أو عادل، ومن دون دولة/ أمة لن 
والتصورات  املنطق  وفــق  قائمة،  لها  تقوم 
ــاء بــهــا »الــــدواعــــش«،  الــتــديــنــيــة، كــالــتــي جــ
انطالقا من العراق وسورية، وامتدادًا حتى 
آخر الكون غير الوسيع، كون ال يتسع، بل 
هو يضيق بإرهاب »الدواعش« وأضرابهم، 
ومـــن هــم عــلــى شاكلتهم، إرهــــاب إجــرامــي، 
ما كان خليقا إال بجلب الفوضى والخراب 
ضــد املسلمني أنــفــســهــم، فــي بــلــدانــهــم وفــي 

الخارج. 
 ألــيــســت هـــذه »إســـالمـــويـــة« ضـــد اإلســــالم؟ 
القائمون بها، ووفق دوغمائيتهم الخاصة، 
ــارات الــتــديــنــيــة  ــيـ ــتـ املــمــاثــلــة لــدوغــمــائــيــة الـ
فيما  أنــفــســهــم،  فــي  يــفــتــرضــون  التعصبية، 
هـــم يــتــنــاســلــون كــالــفــطــر، كــونــهــم »دعـــــاة« 
ــــن تـــنـــهـــض عــلــى  ــاة«، ووحـــــدهـــــم مـ و»قـــــــضـــــ
ليس  »الــشــريــعــة«،  تطبيق  مهمة  عواتقهم 
ضد املسلمني أنفسهم، بل ضد املجتمعات 

اإلنسانية برمتها.
)كاتب فلسطيني(

في املدينة في 18 مايو/ أيار 2008، وعاد 
الــنــازحــني  أكــثــر مـــن 180,000 شــخــص مـــن 
وإعــادة  البناء  مرحلة  لتبدأ  الفلوجة،  إلــى 
إعمار ما دمرته حروب استهدافها بني عام 
2003  و2007، ثم عادت في فترة حكم نوري 
املالكي، عبر تبنيها االعتصامات السلمية 
املطالبة بإطالق سراح املسجونني من دون 
مــحــاكــمــات والـــنـــســـاء املــعــتــقــالت، وغــيــرهــا 
لكن  و»السلمية«،  الدستورية  املطالب  من 
التي  الــفــلــوجــة  تــغــادره طبيعة  لــم  املــالــكــي 
اقترنت، منذ االحتالل، بالقدرة على رفض 
كـــل مـــا يــمــس الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة وشـــرف 
ــائــــل، فـــخـــرج عــلــيــهــم  املـــواطـــنـــة بـــكـــل الــــوســ
مــهــددًا بكلمته املــشــهــورة »انــتــهــوا قــبــل أن 

نهوا«. 
ُ
ت

تــســبــبــت سياسة  أن  وبــعــد  عـــام 2014،  فـــي 
املالكي الطائفية واإلقصائية وسوء تقدير 
املوقف، أو سوء إدارتــه، في سيطرة تنظيم 
الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة عـــلـــى أهـــــم مــحــافــظــات 
الــعــراق )املــوصــل( ثــم صــالح الــديــن وأجـــزاء 
 
ّ
واســعــة مــن األنــبــار، كــان التنظيم قــد تمكن
مـــن دخــــول قــضــاء الــفــلــوجــة بــعــدد مــحــدود 
القضاء بحكم سطوته  املقاتلني، وبــات  من 
القلق  الالفت حجم  إن  إال  وأمنيا،  عسكريا 
بـــشـــأن هــذا  الــعــراقــيــة  ــتـــاب اإلدارة  انـ ــــذي  الـ

املوضوع تحديدًا. 
وفي حني عالجت تشكيالت الحشد الشعبي 
والقوات العراقية والتحالف الدولي مناطق 
ــن الـــســـيـــاقـــات  ــ ــيء مـ ــشــ وجــــــــود الـــتـــنـــظـــيـــم بــ
الــعــســكــريــة املـــعـــروقـــة، لــجــأت فـــي الــفــلــوجــة 
إلــــى أســالــيــب غــيــر إنــســانــيــة، كــــان إطــارهــا 

ذلك، أيام الصراعات الدينية بني الكنائس 
املــســيــحــيــة فـــي أوروبــــــا. وهــــا هـــي تــتــجــّدد، 
مما  بأعنف  لها  وشبيهات  مثيالت  اليوم، 
ــيـــارات  ــتـ ســـبـــق، لــيــس بـــني االتـــجـــاهـــات والـ
وبني  بينها  وليس  اإلسالموية،  التكفيرية 
الغرب واملصالح الغربية، أو ضد إسرائيل 

فقط، بل ضد الذات نفسها. 
وما تشهده أوروبا اليوم هو ذروة اإلجرام 
ــارة  ــقــ ــد إلــــــى تـــحـــويـــل الــ ــنــــاشــ اإلرهــــــابــــــي الــ
قــارة يرتع فيها اإلسالمويون  العجوز إلى 
فــتــحــا وغــــــزوًا، بــعــد أن نـــالـــوا مــنــهــا بعض 
الجزية، آملني تحويلها إلى قارٍة ذات طابع 
أو حتى  الــجــدد،  يفّكر سكانها  إســالمــوي، 
القدامى كما يفّكرون، ويدينون بديٍن يّكفر 
الالعقالني  العبث  قمة  وتلك  رون، 

ّ
يكف كما 

العالم وشــؤونــه، وتحويل شجونه  بــأقــدار 
ــــادة لــلــدمــار الـــشـــامـــل، عــبــر مــمــارســة  إلــــى مـ
ــه عـــــن كــل  ــ ــروجــ ــ اإلرهـــــــــــاب اإلجـــــــرامـــــــي، وخــ

املعايير غير املسبوقة. 
لــم يمتلك اإلرهـــاب اإلجــرامــي، حتى الــيــوم، 
تعميمه،  يمكن  نــمــوذج(  )دولـــة  أي  ناصية 
بــل نــجــد أن األعــمــال اإلجــرامــيــة واحــــدة من 
املـــشـــتـــركـــات الـــتـــي قـــد يـــقـــوم بــهــا مــنــتــمــون 
إلـــى هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك، إلـــى هـــذه الهوية 
ــذه املــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة أو  ــى هــ أو تـــلـــك، إلــ
غيرها. وعلى العموم، املصالح غير املحددة 
ــّددة لــــإرهــــاب اإلجــــرامــــي، ال  ــحــ أو حــتــى املــ
ــيــــق، هــويــة  يــمــكــنــهــا أن تــــحــــّدد، بــشــكــل دقــ
القائمني بــه، وغــايــاتــهــم وأهــدافــهــم فــي ظل 
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داعش يخطف أطفال دير الزور

على 
هامش 

االستفتاء

17

ريان محمد

مــدنــي معظمهم  ألــــف  نــحــو 600  يــعــيــش 
مـــــن األطــــــفــــــال والـــــنـــــســـــاء، فـــــي ظـــــل حــكــم 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش(، 
وســــط أوضــــــاع أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
مــتــرديــة جـــدًا. وقـــد يــكــون الــخــاســر األكــبــر عــشــرات 
آالف األطـــفـــال الــذيــن يــعــمــل الــتــنــظــيــم عــلــى خطف 
مــســتــقــبــلــهــم وتـــقـــزيـــم أحـــالمـــهـــم عــبــر دفــعــهــم إلــى 

االقتداء بقتلة التنظيم.
اإلنسان«  السورية لحقوق  »الشبكة  يتحّدث عضو 
محمد الخليف عن »افتقار محافظة دير الزور إلى 
املــــدارس مــنــذ نــحــو خمسة أعــــوام. وكــانــت املـــدارس 
قـــد أغــلــقــت مـــذ كــانــت جــبــهــة الــنــصــرة، فـــرع تنظيم 
ــــالد الــــشــــام، تــســيــطــر عـــلـــى املــنــطــقــة  الـــقـــاعـــدة فــــي بـ
بصفتها القوة األكبر في دير الزور. وعندما سيطر 
داعـــش، اعتقل املــدّرســني وأغــلــق املــــدارس الــتــي كان 
فــي مناطق  يــســتــحــدث  أن  قــبــل  نــاشــطــون،  ينشئها 
امليادين  محددة ذات كثافة سكانية كبيرة كمدينة 
ــــدارس خـــاصـــة بـــه تــقــوم  والـــبـــوكـــمـــال والـــعـــشـــارة، مــ
ــغــَســل 

ُ
عــلــى الــعــقــيــدة والـــجـــهـــاد«. يــضــيــف: »فــيــهــا، ت

أدمغة األطفال بشكل كامل، وُيدفعون إلى االلتحاق 
التنظيم عبر معسكرات خاصة، في حني  بصفوف 

ــم خوفا مــن أن يعلم  ال يستطيع األهــل منع أوالدهـ
فُينزلون بهم عقوبات شديدة قد  التنظيم،  مقاتلو 

تصل إلى القتل«.
يوضح الخليف أنه »قبل بداية العام الجاري، كان 
بــمــدارســه بشكل  الــتــحــاق األطـــفـــال  يــتــابــع  التنظيم 
صـــارم، ويعاقب مــن يمتنع عــن إرســـال أطــفــالــه، في 
حني يفرض على األهــل مبلغ 10 دوالرات أميركية، 
كرسم عن كل فصل دراســي. وُيعّد هذا املبلغ كبيرًا 
بــالــنــســبــة إلـــى األهـــالـــي الـــذيـــن يــعــانــون مـــن ظـــروف 
»العمل   

ّ
أن إلــى  لــلــغــايــة«. ويشير  اقــتــصــاديــة سيئة 

لــتــأمــني االحــتــيــاجــات املعيشية  الـــزراعـــي ال يــكــفــي 
األســاســيــة، فــي ظــل ارتـــفـــاع األســـعـــار بــشــكــل كبير، 
ــزارعــــني مـــن تــصــديــر  بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدم تــمــكــن املــ
محاصيلهم إلى مناطق املعارضة أو النظام أو إلى 
خارج البالد. وقد احتكر التنظيم املحاصيل مقابل 
مبالغ زهيدة، كما احتكر النفط وحرم املدنيني من 

املردود«.
فــي الــســيــاق، يــقــول الخليف إنــه »مــع تــزعــزع وضع 
ــا، انـــخـــفـــض اهـــتـــمـــامـــه بـــمـــدارســـه  ــومـ ــمـ الــتــنــظــيــم عـ
وانقطع عنها عــدد كبير مــن األطــفــال. لكنه مــا زال 
باملسابقات  ُيسّمى  مــا  أو  الشرعية  الـــدروس  ينظم 
تــقــّدم بشكل حماسي وتعتمد على  التي  الــدعــويــة، 
اإلصــــــــدارات املــرئــيــة الــتــي تـــصـــّور أعـــمـــال التنظيم 

الــقــتــالــيــة كــأمــثــلــة عـــن الــجــهــاد والــبــطــولــة. وهـــو ما 
يجعل األطفال يحاكون أفعال التنظيم في ألعابهم 
وكــالمــهــم،  بلباسهم  مقاتليه  ويــقــلــدون  وأقــوالــهــم، 
بمعسكرات  االلتحاق  في  برغبتهم  ذلــك  كل  لُيتّوج 
بــاألطــفــال. وثــّمــة حـــاالت موثقة  الــخــاصــة  التنظيم 
تسعة  أو  ثمانية  أعمارهم  تتجاوز  لم  أطفال  ملقتل 

أعوام، على جبهات القتال«.
 »التنظيم خّرب العالقة بني 

ّ
ويلفت الخليف إلى أن

أهاليهم  الذين يبتزون  األهــل واألبناء. كثيرون هم 
لتحقيق طلباتهم، عبر تهديدهم بأنهم سيلتحقون 
بأمهاتهم  يستبدون  أطــفــال  راح  كــذلــك،  بالتنظيم. 
وأخواتهم بحسب تعاليم التنظيم الذي ينتهك كل 
حقوق املــرأة، عبر فرض ارتــداء ما يسميه التنظيم 
درعا، وغيرها من القضايا«. يضيف: »أعرف أطفااًل 
لــم يبلغوا الخامسة مــا زالـــوا فــي ديــر الـــزور، اليوم 
الدير،  أقاربهم ممن هم خــارج  أو  رون إخوتهم 

ّ
يكف

ويدعونهم إلى ما يسميه التنظيم االستتابة، وهي 
ولم  التنظيم  كــان يخالف  ملن  دورة شرعية خاصة 

يبايعه«.
اإلنــســان  لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  ويــأســف عضو 
تــتــقــاذفــه  ــذي  ــ ــ الـ بــــاإلنــــســــان  ــّكـــر  يـــفـ أحـــــد  »ال   

ّ
إن إذ 

بمصير عشرات  وال  ســوريــة،  فــي  الظالمية  الــقــوى 
آالف األطـــفـــال الــذيــن ُيــتــركــون فــريــســة ســهــلــة لهذه 

الــتــنــظــيــمــات، فـــي حـــني قـــد يـــأتـــي املــجــتــمــع الـــدولـــي 
ليحاسبهم في املستقبل ويعّدهم مصدرًا لإرهاب، 
أنـــه هــو مــن تخلى عــنــهــم«. ويـــشـــّدد على  متناسيا 
أن »مــســؤولــيــة حــمــايــة وإنــقــاذ مــئــات آالف األهــالــي 
الذين ما زالوا في مناطق تسيطر عليها تنظيمات 
تكفيرية، تقع على عاتق املجتمع الدولي وفصائل 
ــاد ورغــبــة  ــة. هـــي فـــي حـــاجـــة إلــــى عــمــل جــ املـــعـــارضـ

حقيقية غير مدرَجني على جداول األعمال«.

أعلنت دراسة أميركية أن فرص النجاة من مرض السرطان قد تكون أفضل بني املتزوجني باملقارنة 
إلــى أن الرجال العزاب أكثر  أنــه ليس لألمر عالقة باملال. وأشــارت  إلــى  مع غير املتزوجني، الفتة 
عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 27 في املائة، باملقارنة مع 19 في املائة لدى النساء غير املتزوجات.

وقالت سكارليت لني غوميز من جامعة »كاليفورنيا« إن »العامل الرئيسي الذي يساهم في ذلك 
هو الدعم االجتماعي الذي يكون أكبر«. أضافت أن »وجود نظام دعم قوي قد يكون له تأثير كبير 
)رويترز( على فرص نجاة املريض بعد تشخيص إصابته بالسرطان«.  

 معظم سجون البالد سيئة التجهيز ومكتظة 
ّ
قالت اللجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان إن

ه من أصل 130 سجنا خضعت للتفتيش يفتقر 95 في املائة 
ّ
بالنزالء. وقالت اللجنة الحكومية إن

إلــى عــدد كــاف مــن الــحــراس. كما فشل 104 ســجــون فــي الفصل بشكل كــاف بــني الــنــزالء املــدانــني، 
واملوقوفني الذين ينتظرون املحاكمة. أما الجزء األكثر إثارة للصدمة فهو التكدس الحاصل في 
 بعض الحاالت شهدت وجود 30 

ّ
71 سجنا، فقد ذكر رئيس اللجنة لويس راؤول غونزاليس أن

)أسوشييتد برس( سجينا في زنزانة ال تتسع ألكثر من 4 أفراد.  

أزمة سجون خطيرة في المكسيكالمتزوجون أوفر حظًا للشفاء من السرطان

من  تبقى  من  عدد  السوريّة  المعارضة  تقّدر 
أهالي محافظة دير الزور بما ال يزيد على 600 ألف 
نسمة، بعدما كان عددهم قبل عام 2011 نحو 
يعيش  واليوم،  نسمة.  المليون  ونصف  مليون 
و25  النظام  مناطق  في  نسمة  ألف   150 نحو 
ألفًا في مناطق تنظيم »داعش« في مدينة دير 
ألف نسمة كانت  الزور، وذلك من أصل نحو 700 

تسكن المدينة.

600 ألف نسمة

فــي مــخــّيــم زمـــزم لــلــنــازحــني فــي إقليم 
ــق 

ّ
ــودان(، ال يــعــل ــ ــســ ــ ــ ــرب ال ــ دارفــــــــور )غــ

االستفتاء  على  كبيرة   
ً
آمــاال النازحون 

)يــفــتــرض أن يــصــوت ســكــان اإلقــلــيــم 
إمــا بقاء اإلقليم  اثــنــني:  على خيار مــن 
على تقسيمه الحالي إلى خمس واليات، 
وإمـــا أن يــعــود إقليما واحــــدًا(. ووســط 
يبدي  املحلي،  التبغ  لبيع  ســوق صغير 
ــل شــــيء المـــبـــاالة  ــدوا كـ ــقـ مـــواطـــنـــون فـ
ــقـــول إســمــاعــيــل  ــاء. يـ ــتـ ــفـ ــتـ ــيـــال االسـ حـ
اللون:  أخضر  تبغا  يبيع  الــذي  موسى 
ــد الــســالم  »االســتــفــتــاء ال يــعــنــيــنــي. أريــ

واالستقرار«.
وبعد مرور نحو عام على بداية الحرب 
عــامــا(   62( مــوســى  فــقــد  عـــام 2003، 
كــل مــا يــمــلــك بــعــد وصــــول الــقــتــال إلــى 
قريته. يقول: »امتدت الحرب إلى قريتي 
منازلنا  وأحرقت  تارني،  قرب  كنجاره 
ــن الــفــقــر،  ــا«. تــعــب مـ ــنـ ــرقـــت أمـــالكـ وسـ
ــة إلــــى 2.5  ــافـ هـــو الـــــذي أجـــبـــر، بـــاإلضـ
مليون شخص آخرين، على الفرار من 
للعيش  واالنتقال  دارفــور  في  منازلهم 
ــم املــتــحــدة.  فــي املــخــيــمــات، بحسب األمـ
خسر موسى أرضـــه، وبــات يعمل في 
ــتــبــغ. يـــوضـــح: »صــــرت أعــمــل  تـــجـــارة ال
فــي هــذا املــكــان الضيق بعدما كــان لي 

أرضي التي أزرع فيها«. 
أما عمر عشر )62 عاما(، فيسعى إلى 
مــن خالل  تأمني حياة كريمة ألســرتــه 
عمله في سوق التبغ. يقول إن التصويت 
لــه  يــعــيــد  لــــن  اإلداري  االســـتـــفـــتـــاء  فــــي 
أســـرتـــه الــتــي فــقــدهــا. »جــئــت إلــــى هنا 
في السابع من مـــارس/آذار عام 2003 
تارني.  قريتنا  املليشيا  أحرقت  عندما 
أمام  ابني وابن شقيقتي يقتالن  رأيت 

عيني. نريد السالم واالستقرار«.
)رويترز(
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راولبندي ـ صبغة اهلل صابر

ولد الفتى األفغاني، وسيم خان، في مخيم لالجئني في باكستان قبل 15 عامًا. 
لم يتلق من التعليم أكثر من قراءة القرآن لدى إمام املسجد. ال يعرف شيئًا من 
األلــعــاب الرياضية، وال هــوايــات لــديــه. نشاطه املنفرد هــو الــخــروج إلــى السوق 

يوميًا في الصباح الباكر، والعمل فيه حتى املساء.
هم جميعًا 

ّ
ال يعرف وسيم وأشقاؤه الصغار كيف جاء والدهم إلى باكستان. لكن

الخمسة ال  وأشــقــاؤه  فــي عيشهم كالجئني. وسيم  تتسبب  الــحــرب   
ّ
أن يعرفون 

يرغبون في العودة إلى أفغانستان على الرغم من رغبة الوالد في ذلك. ُيذكر أنهم 
يرفضون العودة، فيما يعانون في باكستان من حالة معيشية صعبة، وحرمان 

من أبسط مستلزمات الحياة كالكهرباء والغاز.
حاول الوالد، نسيم خان، أن يرسل جميع أبنائه إلى املدرسة. لم يتمكن من ذلك. 
التحق شقيقا وسيم، فهيم وقسيم، بمدرسة دينية في بلدة ترنول القريبة من 
 والده 

ّ
مدينة راولبندي. أما وسيم فقد رفض الدراسة ليس ألنه ال يحبها، بل ألن

ل بشؤون املنزل وحده. واختار التوجه إلى السوق ملساعدته.
ّ
لم يتمكن من التكف

عمل وســيــم ملــدة عــامــني فــي الــســوق قبل أن يــبــدأ العمل قبل أشــهــر فــي تصليح 
للعاصمة  املجاورة  راولبندي  بالقرب من منزله في مدينة  الهوائية،  الدراجات 
الباكستانية إسالم آباد. يكسب الفتى أقل من ثالثة دوالرات أميركية مقابل عمله 

طوال النهار.
إلى ذلك، تعيش أسرته في منزل طيني في ضواحي مدينة راولبندي، ال كهرباء 
فيه وال غاز. هي تعاني من حّر الشمس في الصيف ومن البرد في الشتاء، لكن ال 
ه وأباه يوفران بصعوبة كبيرة لألسرة ما تحتاج إليه.

ّ
مفر من ذلك، خصوصًا أن

يقول وسيم: »أخرج ووالدي في الصباح الباكر إلى العمل. يذهب أبي إلى السوق 
 
ّ
حيث يعمل في بقالة، أما أنا فأصلح الدراجات الهوائية. عملي ليس شاقًا لكن

ربحي قليل. وكذلك حال أبي. بالتالي لن نتمكن من استئجار منزل أفضل«.
ه كباقي أفــراد أسرته ال يحب العودة إلى البالد. فقد 

ّ
يشعر الفتى بالغربة، لكن

 
ّ
ولــد فــي باكستان، ولــم يــر بــالده طــوال حياته. نعم، هــو يحب أفغانستان لكن
الالجئني في منطقة  »األوضـــاع األمنية صعبة فيها«. يقول: »ولــدت في مخيم 
نــوران كلي في مدينة راولبندي، وعشت فيه. لي أصدقاء كثر هنا، ولــن أذهب 
إلى أفغانستان إاّل إذا أجبرتني السلطات الباكستانية.. أتمنى أاّل يحصل هذا«. 
ه يرغب في إتاحة الفرصة أمام أشقائه ملواصلة 

ّ
م، لكن

ّ
لم يتمكن وسيم من التعل

هم يغّيرون وضع األسرة، ويكونون سندًا له ولوالديه.
ّ
الدراسة، لعل

ه  توجَّ اإلرهاب،  استهدفها  وقد  أوروبية  عاصمة  اهتّزت  كلّما 
أصابع االتهام إلى األحياء الفقيرة التي تقطنها فئات مهّمشة 

من أجانب وعرب. وهؤالء األخيرون »جسمهم لبّيس«، ال سيّما مع 
ما تخلّفه المجموعات الدينيّة المتطّرفة في أوساطهم

ألغام موريتانيا تحاصر شمالها

1819
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برلين ـ شادي عاكوم

بــعــدمــا ضــــرب اإلرهـــــــاب مــجــددًا 
 مـــن شــهــر، 

ّ
ــل فـــي أوروبــــــا، قــبــل أقــ

ــار إلــــى املــنــاطــق  تـــوّجـــهـــت األنــــظــ
ــاء الــفــقــيــرة حــيــث الــعــدد األكــبــر من  ــيـ واألحـ
والعربية  عمومًا  األجنبية  الجاليات  أبناء 
 منفذي مثل هذه الهجمات 

ّ
خصوصًا، إذ إن

ــن أصـــــــــول عـــربـــيـــة  ــ ــا يــــكــــونــــون مــ ــ ــًا مــ ــبــ ــالــ غــ
الشعبية  األحــيــاء  فــي مثل هــذه  ويعيشون 
املــهــمــشــة مــنــذ زمـــــن، والـــتـــي بــــات شــبــابــهــا 
معروفني بسمعة سيئة.. من السرقة وصواًل 

إلى اإلرهاب.
ــى الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أظـــهـــرت  اســـتـــنـــادًا إلـــ
انــخــراط عــدد كبير من شباب هــذه األحياء 
دعــاة  عبر  متطرفة،  دينية  مجموعات  فــي 
متجولني، باتت السلطات في أوروبــا ترى 
في هؤالء الشباب قنابل موقوتة، فأصبحوا 
عرضة للمالحقة من قبل أجهزة األمــن في 
إيطاليا  األوروبية، ومنها  البلدان  عدد من 
ُيذكر  وهولندا.  وأملانيا  وبلجيكا  وفرنسا 
 أعــــداد األجـــانـــب فــي هـــذه االحـــيـــاء زادت 

ّ
أن

ــــالل الـــســـنـــوات  بـــمـــقـــدار أربــــعــــة أضــــعــــاف خـ
العشرين املاضية.

هذا   
ّ
أن إلــى  اجتماعيون  مــســاعــدون  يشير 

الواقع لم يظهر من العدم، بل ثّمة مسببات، 
ــة  مــنــهــا الـــتـــربـــيـــة والـــبـــيـــئـــة وتـــعـــامـــل الـــدولـ
مــع هـــذه املــجــتــمــعــات، بــاإلضــافــة إلـــى الفقر 
واملــال والتعويض  الظهور  والبطالة وحب 
عن الفشل األكاديمي. وذلك، من دون إغفال 
بالصراعات  املرتبطة  الــخــارجــيــة  الــعــوامــل 
القائمة بني دول العالم اإلسالمي، وهذا ما 
ساعني  منه،  االستفادة  املتطرفون  يحاول 
إلـــى اســتــقــطــاب الــشــبــاب، خــصــوصــًا الــذيــن 
يــمــلــكــون مـــلـــفـــات جـــرمـــيـــة لـــــدى الــســلــطــات 
األمنية والذين ُيعرفون بأصحاب السوابق 

ويجيدون استخدام السالح.
إلى  أدت  التي  الداخلية،  الــعــوامــل  وترتبط 
ميل الشباب نحو التطرف بشكل أساسي، 
بــتــخــلــي أو بــتــقــصــيــر الــســلــطــات الــرســمــيــة 
أو اعتماد خطط جدية  القرارات  في اتخاذ 
لــلــقــضــاء عــلــى تــلــك الــبــؤر وتــوقــيــف هـــؤالء. 
ــى الــتــركــيــبــة  ــ ــبـــب إلــ ويــــعــــزو كـــثـــيـــرون الـــسـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــائـــالت، ال ســـيـــمـــا مــنــهــا 
العشائرية التي تجعل السلطات حذرة في 

استخدام العنف داخل تلك األحياء.
على الرغم من الحديث عن خطط للتنمية، 
لــم يحصل  املــطــلــوب إلحــــداث تغيير   

ّ
أن إال 

ــات كــثــيــرة مــهــّمــشــة، فــيــمــا لم  ــاقـ وبــقــيــت طـ
بني  والوظيفية  االجتماعية  املكانة  تتغّير 

دوا 
ّ
 أكثر من 500 شاب ُجن

ّ
املعلومات إلى أن

إرهابية  تنظيمات  صفوف  في  للقتال  فيه 
في سورية والعراق، تحت شعار الدفاع عن 
اإلسالم واملسلمني. وقد ارتبطت بهذا الحّي 
مــن هجمات مدريد  عـــّدة  إرهــابــيــة  عمليات 

إلى باريس وبروكسل.
ر مهتمون بالشأن العام في عدد من 

ّ
ويحذ

الدول األوروبية، ومنها أملانيا، من ظاهرة 
ــل األحـــيـــاء  ــ نـــشـــوء مــجــتــمــعــات مـــوازيـــة داخـ
من  الكبرى  الغالبية  تعيش  حيث  املغلقة، 
ــيـــث تـــرتـــفـــع نــســبــة الــجــريــمــة  ــانــــب وحـ األجــ
 من 

ّ
والــفــقــر والــبــطــالــة بـــني الـــشـــبـــاب، إذ إن

ــــر ســلــبــًا عـــلـــى األجــــيــــال. 
ّ
ــــك أن يــــؤث ــأن ذلـ ــ شـ

وهــــو مـــا يــطــالــب بـــه عــــدد مـــن املــقــيــمــني في 
ــّي نـــيـــوكـــولـــن فــــي بــــرلــــني، ومـــنـــهـــم طـــالب  ــ حـ
 مــن غــيــر الــعــادل 

ّ
جــامــعــات. ولــفــتــوا إلـــى أن

تــحــمــيــل األغـــلـــبـــيـــة ارتــــكــــابــــات عــــشــــرات مــن 
الــشــبــاب الــخــارجــني عــن الــقــانــون. وهـــذا ما 
ــوافــــق بــــني املـــعـــنـــيـــني. ويـــقـــول  كـــــان مـــحـــل تــ
ـــه ال 

ّ
الخبير فــي اإلرهــــاب، بيتر نــويــمــان، إن

بــروكــســل وفرنسا  بــني  مــا  للمقارنة  مــجــال 
مــن جــهــة، وبــرلــني مــن جهة أخـــرى، ألن حي 
مولنبيك هّمش منذ سنوات وأصبح عصيًا 
على السلطات األمنية، فيما الوضع في حّي 
تقدم  زالــت  مــا  والسلطات  أفضل  نيوكولن 
الكثير وتــحــاول تحسني الــوضــع. إلــى ذلك، 
 على السلطات دعم األهل 

ّ
يرى ناشطون أن

وتوجيه األبناء لتدارك تدهور الوضع إلى 
 
ّ
حـــال أكــثــر مــأســاويــة فــي املستقبل، ولــحــث

هــؤالء على تحصيل تعليم جّيد ألوالدهــم 
وإبــعــادهــم عــن كــل املــوبــقــات وعــــدم إفــســاح 

املجال أمام الفاسدين الستغاللهم.
ازدادت  املــــخــــاوف   

ّ
أن إلــــى  اإلشـــــــارة  تـــجـــدر 

أخيرًا في أملانيا، من إمكانية وقوع حوادث 
ــرار بــوجــود مجموعات  ــ إرهــابــيــة، بــعــد اإلقـ
الــذيــن نفذوا  سلفية لها صــالت مــع أولــئــك 
اعتداءات باريس وبلجيكا، وبعد تصنيف 
470 شــخــصــًا  الـــــدســـــتـــــور  ــة  ــايــ ــمــ حــ هـــيـــئـــة 
بالخطرين ووضعهم تحت املراقبة من قبل 
كثر  عــائــدون  يحاول  فيما  الشرطة،  أجهزة 
الذين كانوا  السلفيني  التواصل مجددًا مع 
عــلــى عـــالقـــة مــعــهــم قــبــل مــغــادرتــهــم الــبــالد 

للجهاد.
 غياب 

ّ
وفي السياق نفسه، يرى متابعون أن

واإلســالمــيــة  الــديــنــيــة  والــتــركــيــبــة  الهيكلية 
 فتّية، سمح 

ّ
املناسبة لتوعية هؤالء في سن

بــتــركــهــم لــقــمــة ســائــغــة لــبــعــض املــتــطــفــلــني 
 
ّ
على اإلســـالم والــدعــاة الــجــدد. يضيفون أن

مــع غــيــاب اإلشــكــالــيــة الــفــكــريــة والــعــقــائــديــة 
والدينية لدى مسلمي أوروبا، وقع االختراق 
إلى  باإلضافة  لبيئتهم،  والثقافي  الفكري 
عــــدم مــراقــبــة الــنــقــاشــات الـــتـــي تـــثـــار داخـــل 
التحريضي  والخطاب  الدينية  الجمعيات 
في املساجد. هكذا، استطاع الفكر املتطّرف 
ــــي  الــتــمــدد فـــي املــجــتــمــع اإلســـالمـــي األوروبـ

وأصبح حاضنة ألي عمل تخريبي.

احتلت موريتانيا 
المرتبة الثانية عالميًا 

في الجودة والفعالية 
في إزالة األلغام

 من السهل 
ّ
األجيال بشكل ملحوظ. ُيذكر أن

 هؤالء 
ّ
حصول عملية االنــدمــاج هــذه، إذ إن

بأكثريتهم ولــدوا في تلك الــدول أو وصلوا 
مدراسها  فــي  فتعلموا  صــغــار،  وهــم  إليها 
وعــرفــوا ثقافتها جيدًا. وهــذا ما يدعو إلى 
االستغراب، ويراه البعض مخالفًا لطبيعة 
األمـــــــور، وهــــو مـــا لــفــت إلـــيـــه أيـــضـــًا رئــيــس 
املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة، جـــان كــلــود يــونــكــر، 
بعد اعتداءات بروكسل في 22 مــارس/آذار 

املاضي.
يــــشــــّكــــل حـــــّيـــــا »مــــولــــنــــبــــيــــك« الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 

ــن« األملـــــــانـــــــي، وغــــيــــرهــــمــــا مــن  ــ ــولـ ــ ــوكـ ــ ــيـ ــ و»نـ
الــضــواحــي الشعبية فــي فــرنــســا وهــولــنــدا، 
ــة الــثــقــافــيــة  ــ ــديـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوفـــر األنـ
واالجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، مــثــااًل عــلــى التهميش 
والــبــطــالــة املرتفعة بــاإلضــافــة إلــى اإلهــمــال 
ونــقــص الــخــدمــات املــقــدمــة مــن قــبــل الــدولــة، 
الــشــبــاب وســيــاســة اإلقــصــاء  والتمييز بــني 
 
ً
عــن الــرعــايــة والــتــدريــب واالنــــدمــــاج، فضال

عن عدم االستقرار النفسي وفقدان العدالة 
االجــتــمــاعــيــة. وقـــد أصــبــحــت أســمــاء هــؤالء 
في بعض األحــيــان، عبئًا عليهم. وال ينفي 

 هـــذا الـــواقـــع شــكــل دافــعــًا وراء 
ّ
مــراقــبــون أن

تــــدّيــــن أو حـــتـــى تــــطــــّرف الـــشـــبـــاب، فــــي ظــل 
حـــضـــور قــــوي لـــدعـــاة ســلــفــيــني مــتــشــدديــن 
في حني  ويسّيرونهم،  الشباب  يحتضنون 
تبعًا  املحلية  والجمعيات  املساجد  تنتشر 
تلك   بعض 

ّ
أن مــذهــب، حتى  أو  طائفة  لكل 

عن  بجزر مستقلة  أشبه  أصبحت  األحــيــاء 
العالم الذي يحيط بها.

الـــذي تسكنه  إلــى حــّي مولنبيك،  بــالــعــودة 
ــة، والـــــــذي يــبــلــغ عـــدد  ــاربــ ــغــ ــن املــ غــالــبــيــة مــ
املقيمني فيه مائة ألف نسمة تقريبًا، تشير 

تنتشر بشكل 
متزايد على صفحات 

المواقع العربية 
األخبار التي تستهدف 
استقطاب أكبر عدد 
من النقرات. تلك التي 

ال تهتم بالمحتوى 
الرصين، فتستخدم 

عناوين مثيرة، 
معظمها طائفي 
أو إباحي. الغريب أّن 

صفحات عربية تابعة 
لمؤسسات إخبارية 
عالمية تنساق إلى 
المحتوى نفسه. 

وبينما يعتبر بعض 
المستخدمين أّن 

الهدف مرتبط أيضًا 
بزيادة عدد الزائرين، 

يؤمن آخرون بنظرية 
المؤامرة فيتهمون 
تلك القنوات بـ »بث 

الفتنة والتفرقة 
والفساد عن 

قصد«.

بهدف تشجيع السكان 
على إعمار المناطق 

التي تنزع منها األلغام، 
يفّجرها المعنيّون 

بحضور هؤالء لكسر 
حاجز الخوف

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــة الــــزمــــن  ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ــلــــطــــات املــ تــــســــابــــق الــــســ
ــا عــن  ــهـ ــتـ لــلــتــخــلــص مــــن األلــــغــــام الـــتـــي ورثـ
التي نشبت قبل عقود بني  حــرب الصحراء 
مــوريــتــانــيــا وجــبــهــة »بـــولـــيـــســـاريـــو«، الــتــي 
حــاربــت املــغــرب وموريتانيا مــن أجــل إقامة 

دولة في الصحراء الغربية.
اإلرث  هــذا  مــن  التخلص  وتــأمــل موريتانيا 
الــثــقــيــل الــــذي يــهــدد حــيــاة الــســكــان ويــوقــف 
التوسع والتنمية في مناطق الشمال الغنية 
ــثــــروات مــنــاجــمــهــا. بــحــســب الــخــطــة الــتــي  بــ
وضــعــهــا الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــنــزع األلــغــام 
ــإن الـــبـــالد  ــ ــل الــتــنــمــيــة، فـ ــ اإلنـــســـانـــي مــــن أجـ
ســــوف تـــكـــون خــالــيــة مـــن األلــــغــــام املـــضـــادة 
لــألفــراد خــالل عــام 2016. لكن الــواقــع يشير 
إلـــــى صـــعـــوبـــة بـــلـــوغ هـــــذه الــنــتــيــجــة خـــالل 
الـــعـــام الـــجـــاري. بــالــرغــم مـــن أن مــوريــتــانــيــا 
ــة األلــغــام فــي عــام 1979،  بـــدأت عمليات إزالـ
إال أنها لم تحقق النتائج املرجوة بعد. في 
لنزع  الوطني  البرنامج  أنــشــأت   ،2007 عــام 
التابع  التنمية  أجـــل  اإلنــســانــي مــن  األلــغــام 
لــــوزارة الــداخــلــيــة، بــهــدف الــقــضــاء على هذا 
الخطر الذي يهّدد السكان، والذي يعّد عائقًا 

تنمويًا في املناطق املتضررة.
ــا زالــــت  ــام مــ ــ ــغـ ــ تـــجـــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن األلـ
كيلومتر  آالف   310 مــســاحــة  عــلــى  منتشرة 
مربع من إجمالي مساحة موريتانيا، التي 
تـــزيـــد عـــن مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربـــع. ويـــقـــّدر 
الخبراء عدد تلك األلغام بمليون لغم تنتشر 
في مناطق الشمال، خصوصًا على الحدود 
بــني مــوريــتــانــيــا وكـــل مــن املــغــرب والــجــزائــر 

ومالي.
الخبير في مجال األلغام، يحيى ولد  يقول 

األلـــغـــام فـــي مــوريــتــانــيــا، يــقــول ولـــد محمد 
ملــني إن عــدم وجـــود خــرائــط لحقول األلــغــام 
واالنــــــزالق الـــدائـــم لــلــرمــال، يــجــعــل عمليات 
نـــزع األلــغــام صعبة لــلــغــايــة، خــصــوصــًا مع 

»بعض  إن  الجديد«  »العربي  لـ ملــني،  محمد 
املــنــاطــق فــي الــشــمــال مــا زالـــت تشّكل خطرًا 
مناطق  بينها  ومــن  املــتــجــّولــني،  على  كبيرًا 
التي  األلــغــام  كثافة  دخــولــهــا بسبب  يحظر 

زرعت خالل نزاع الصحراء الغربية«.
ويشير إلى أن »األلغام تهّدد حياة نحو 12 
الــذيــن يعيشون  املــائــة مــن املوريتانيني  فــي 
كــيــلــومــتــر مــربــع«.  عــلــى مــســاحــة 310 آالف 
يضيف أن »األلغام تحتل املناطق الشمالية 
ــا وتــنــمــيــتــهــا واســـتـــخـــراج  ــارهـ ــمـ وتــمــنــع إعـ
كذلك  التعدين،  وكذلك  الطبيعية،  خيراتها 
ــدد مــــن الــضــحــايــا  ــ ــقــــوط عــ تــتــســبــب فــــي ســ

سنويًا، أكثرهم رعاة إبل ومهّربون«. 
ــزع  ــل فــــــي مــــــيــــــدان نــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــوبــ ــعــ وعــــــــن صــ

وامتدادها  املناطق  في  اإلمكانيات  تواضع 
وتــضــاريــســهــا الــصــعــبــة. ويــــرى أن »أفــضــل 
طريقة لنزعها هي الطريقة اليدوية، بالرغم 
من أنها تستلزم وقتًا أطول وتشّكل خطورة 

على األفراد«.
إنسانية عديدة،  مــآٍس  األلــغــام في  وتتسبب 
إذ يــفــقــد بــســبــبــهــا كـــثـــيـــرون حــيــاتــهــم، فيما 
يعيش آخــــرون مــع عــجــز دائـــم بــعــدمــا فــقــدوا 
بالصحراء  رحلة سياحية  في  أطرافهم  أحد 
 أو هربًا من مراقبة الجمارك. ويعّد رعاة 

ً
مثال

اإلبـــل والـــبـــدو الـــرّحـــل أكــثــر ضــحــايــا األلــغــام، 
مع اإلشـــارة إلــى أن بعضهم يلقى حتفه من 
دون أن يـــدرج عــلــى قــائــمــة الــضــحــايــا. تشير 
أنــه ومنذ عــام 1979،  إلــى  البيانات الرسمية 

تسببت األلغام في مقتل 365 شخصًا وجرح 
ونفوق  اآلليات  وتدمير عشرات  آخرين   271
آالف اإلبل والدواب. لكن ناشطني في املجتمع 
املدني يشككون في هذه األرقــام، مؤكدين أن 

أعداد الضحايا أكبر بكثير من املعلن.
محفوظ ولد سداتي هو أحد الضحايا وقد 
ــلـــه، يـــقـــول إن »املـــتـــجـــول في  أصـــيـــب فـــي رجـ
املناطق الشمالية يخاطر بحياته«، الفتًا إلى 
الذين يخرجون عن  الضحايا هم  »أكثر  أن 
الطريق الرئيسي ويتوغلون في الصحراء«. 
من  عائدًا  »كنت  الجديد«:  »العربي  لـ يــروي 
على  أصبحنا  وحــني  صديقي.  برفقة  سفر 
البالد،  مشارف بلدة بولنوار أقصى شمال 
ــذ قــســط من  تــركــنــا الـــطـــريـــق الــرئــيــســي ألخــ
الراحة في الصحراء. على بعد نحو 300 متر 
لغم وفقدت وعيي، ولم  انفجر  الطريق،  من 
أستفق إال في املستشفى حيث فقدت ساقي، 
فيما أتت إصابات صديقي بالغة في أنحاء 

مختلفة من جسمه«.
ــغـــام  ــــزع األلـ ــأتـــي بـــرنـــامـــج نـ فــــي الـــســـيـــاق، يـ
ــلـــيـــة بـــهـــدف تــطــهــيــر  ــابـــع لــــــــوزارة الـــداخـ ــتـ الـ
املــنــاطــق املــلــغــومــة وتــوعــيــة الــســكــان حــول 
خطورة األلغام ومساعدة ضحاياها. ويرّكز 
زمــور  تــيــرس  مناطق  على  حاليًا  البرنامج 
تمّكن  وبالفعل  انــواذيــبــو،  وداخــلــت  وأدرار 
أخــيــرًا مــن إزالـــة األلــغــام مــن جميع املناطق 
املعروفة واملشبوهة لدى السكان في واليتي 
تيرس زمور وأدرار. وفي بلدية التميميشات 
نزعت  ألغامها،  بكثافة  معروفة  كانت  التي 
مربع،  كيلومتر   102 عــن  تــزيــد  مــن مساحة 
لـــألفـــراد،  لــغــمــًا مـــضـــادًا  ثــمــانــيــة آالف و688 
لــلــدبــابــات، وســتــة آالف  و588 لغمًا مــضــادًا 

و712 قطعة ذخيرة غير منفجرة.
وكـــانـــت مــوريــتــانــيــا قـــد احــتــلــت، فـــي الــعــام 
2014، املرتبة الثانية في التصنيف العاملي 
في الجودة والفعالية والشفافية في مجال 
إزالة األلغام، وذلك بحسب تقرير صادر عن 
وغير  الــدولــيــة  للمنظمات  الــعــاملــيــة  الهيئة 
إلــى ذلــك، يهتم  األلــغــام.  الحكومية ملكافحة 
بـــرنـــامـــج نــــزع األلــــغــــام بــــمــــؤازرة الــضــحــايــا 
ــــاج فــــي الــحــيــاة  ــــدمـ ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى االنـ
إذ يمّول مشاريع صغيرة لصالح  النشطة، 
ضــحــايــا األلـــغـــام. كــذلــك يــقــيــم بــنــيــة تحتية 
كاملدارس  واجتماعي  اقتصادي  طابع  ذات 

واملستوصفات واآلبار.

تحقيق

فسبكة

عرب أوروبا
التهميش كأحد أبرز دوافع التطّرف

حالقة مختلطة في الجزائر

البعض يرفض اإلجراء 
وقد عّده مدخًال لتمييع 

األخالق العامة

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

تـــتـــجـــاوز بـــعـــض الــــفــــضــــاءات فــــي الــــشــــارع 
الشعبية،  باللغة  »الــحــومــة«  أو  الــجــزائــري، 
صفتها التجارية لتصبح ذات روح عائلية 
»قــتــل الـــوقـــت« وتــبــادل  تــجــمــع األصــــدقــــاء لـــ
الــجــديــد فــي الــنــكــات وأخـــبـــار الــريــاضــة. في 
مـــقـــّدمـــة تــلــك الـــفـــضـــاءات، مـــحـــالت الــحــالقــة 
حيث ُيعّد الحالق صديق الجميع والعارف 
- لـــيـــس بــطــبــيــعــة تــســريــحــاتــهــم فـــقـــط - بــل 
بأسرارهم أيضًا. هل الوضع نفسه بالنسبة 

إلى محالت تصفيف الشعر النسائية؟
هذه املحالت في الجزائر بعيدة عن الرصد، 

إال  تفتح  وال  دائمًا  مغلقة  أبوابها  تبقى  إذ 
عند طرقها من قبل إحداهن. أما األحاديث 
واألحداث التي قد تتسّرب منها، فمحدودة 
ــرأة إلــى   تــوّجــه املــ

ّ
االنــتــشــار. الــســائــد هــو أن

الحمامات ومحالت تصفيف الشعر مربوط 

األمر  الـــزواج. وهــو  بمناسبات عائلية مثل 
الـــــذي يــجــعــل الـــحـــديـــث عـــن مـــحـــالت حــالقــة 
ــاء مــعــيــنــة فــي  ــيــ ــا عـــــدا فــــي أحــ مــخــتــلــطــة، مــ
الجزائر العاصمة وبعض املدن الكبرى، من 

دواعي االستنكار االجتماعي.
ــتـــجـــارة مـــن اســتــنــكــار  الـ  خــــوف وزارة 

ّ
لـــعـــل

ــرت عــــواقــــب  ــبــ ــتــ عــــــــام، خــــصــــوصــــًا أنــــهــــا اخــ
طرحت  عندما  شــهــور،  قبل  استنكار  حــالــة 
أي محل  فــي  الــخــمــور  قــانــونــًا يسمح ببيع 
تــــجــــاري، هـــو مـــا جــعــلــهــا تـــطـــرح وبــصــمــت، 
ــتـــالط في  قـــانـــونـــًا يــســمــح ألول مــــرة بـــاالخـ
القانون  ــشــر 

ُ
ن والتجميل.  الــحــالقــة  مــحــالت 

عــلــى مــدونــة الــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة التي 
التجاري،  للسجل  الوطني  املركز  يعتمدها 
وجاء فيها أنه يسمح فتح محالت مختلطة 
لــلــحــالقــة لــلــراغــبــني، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــيــام 
ــيـــع مــــواد  ــنـــشـــاطـــات مـــرافـــقـــة مــــن قـــبـــيـــل بـ بـ
التجميل والنظافة الجسدية وتنقية البشرة 
والرعاية الصحية للشعر وبيع املجوهرات 

غير الثمينة.
حاولت »العربي الجديد« االطالع على رأي 
الفدرالية الوطنية للحالقة والتجميل حول 
األمـــــر، فــكــان ثــمــة رفــــض لــلــتــعــلــيــق املــبــاشــر 
 املنظمات ذات 

ّ
أن ــراء، بحجة  على هــذا اإلجـ

 من 
ً
الــصــلــة مــطــالــبــة بــتــنــقــيــة املــهــنــة أصـــــال

أعضاء  أحد  يقول  تشوبها.  التي  النقائص 
ـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 

ّ
الـــفـــدرالـــيـــة الــــــذي فـــض

هويته: »نحصي أكثر من ثالثني ألف حالق 
فــي الــجــزائــر، منهم مــا ال يــقــل عــن الــثــلــث ال 
يــخــضــعــون لــلــشــروط املــطــلــوبــة، ومــثــلــهــم ال 
يــعــمــلــون وفــــق شــــروط صــحــيــة. دورنـــــا هو 
مــراقــبــة املـــوجـــود مــن هـــذه الـــفـــضـــاءات، قبل 
الــتــعــلــيــق عــلــى فـــضـــاءات جـــديـــدة«. يضيف 
الحالقة  الرجال املتخصصني في   بعض 

ّ
أن

وقد  املــيــدان،  في  مهارتهم  أثبتوا  النسائية 
الفدرالية  العضو في  باتوا نجومًا. ويؤمن 
 حــّرات في 

ّ
 »النساء الجزائريات، لو كــن

ّ
بــأن

كبيرة،  بنسبة  يــخــتــرن   
ّ
فــإنــهــن خــيــاراتــهــن، 

حالقني ال حالقات. وذلك نظرًا إلبداعهم في 
اخــتــاروهــا عــن حــب. والدليل  التي  مهنتهم 

أنهم تحدوا النظرة االجتماعية العامة«.
مــن جهته، يــقــول عضو املــنــتــدى الــجــزائــري 
 حرية 

ّ
إن بـــورزاح،  للتطوع واملواطنة، وليد 

االختيار يجب أن تكون املعيار الوحيد الذي 

ينبغي أن نحتكم إليه في تعاملنا مع هذه 
الفضاءات، التي هي ثمرة طبيعية الحتكاك 
الــجــزائــريــني بــالــلــحــظــة الــعــاملــيــة املــعــاصــرة. 
ــنــــحــــرص عـــلـــى احـــــتـــــرام تــلــك  ــيــــف: »لــ ويــــضــ
الصحة وأصــول  للقانون وشــروط  املحالت 
ــنـــاس«.  ــتـــروك لــحــريــة الـ املـــهـــنـــة، والـــبـــاقـــي مـ
بالنسبة إليه، من حق كل جزائري وجزائرية 
اخــتــيــار إمـــا املــخــتــلــط أو املــفــصــول. ويشير 
بـــــــورزاح إلــــى تــــحــــّوالت فـــي املــجــتــمــع خــالل 
مراعاتها.  الــجــزائــريــني  على  األخــيــر،  العقد 
ويــتــابــع: »كــل جــديــد صـــادم بــالــضــرورة، في 
 
ّ
بيئة تعودت على االستكانة إلى القديم. لكن

هذا النقاش لن يطول أكثر من سنة«.
أمـــا الــســيــنــمــائــي، حــمــزة الــجــزايــري، فيقول 
الطرح ال يصمد   هذا 

ّ
إن الجديد«  »لعربي  لـ

أمـــام جملة مــن األسئلة منها: »هــل هــو من 
عّد مكسبًا 

ُ
املطالب، التي إن تحققت، سوف ت

فــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان؟ هــل اســتــصــدار 
هذا القرار يشكل أولوية من أولويات الشارع 
الجزائري اليوم؟«. ويوضح موقفه حتى ال 
 
ّ
يــبــدو محافظًا خـــارج تــحــوالت الــعــصــر، أن

ثّمة قوانني تصّب في صالح تحسني الواقع 
املهني والــتــجــاري فــي الــبــالد، مــا زالــت حلم 
الــجــزائــريــني، بينما  مجموعات واســعــة مــن 
قفز هــذا الــقــانــون إلــى مــقــام األولـــويـــة، وهو 

ليس كذلك.
فــي جامعة مصطفى  طالبة  إســمــاهــان ش. 
اسطنبولي في مدينة معسكر )شمال غرب(، 
تخبر أنها زارت زميالتها في جامعة وهران، 
من  املختلطة،  للحالقة   

ً
محال معًا  وقــصــدن 

دون أن ترى ما يثير الشبهة أو يسيء إلى 
ســمــعــة الــطــرفــني. تــقــول: »إلــــى مــتــى نستمر 
فــي الحكم املسبق على نــوايــا الــنــاس؟ ملــاذا 
نغض الــطــرف عــن املــزابــل الــتــي بــاتــت تهدد 
مختلط  محل  إلــى  ونلتفت  العامة،  الصحة 
للحالقة؟«. في املقابل، ترى الطالبة وحيدة 
 الخبرة في الحالقة ليست حكرًا على 

ّ
ب. أن

 االدعــــاء بــاالســتــفــادة من 
ّ
جــنــس مــعــنّي، وأن

هــذه الخبرة عند الجنس اآلخــر، ما هو في 
نظرها إال تبرير لالختالط. تسأل: »ما الذي 
والــشــروط  الخبرة  بتوفير  باملطالبة  يمنع 
ــة فــــي مـــحـــالت الــــحــــالقــــة، الــنــســائــيــة  ــقـ الـــالئـ
ــقــــاء عــلــى الــفــصــل بني  والـــرجـــالـــيـــة، مـــع اإلبــ

الجنَسني؟«.

خان،  وسيم  باكستان،  في  الالجئ  األفغاني  الفتى  يعمل 
طوال النهار لمساعدة والده في تأمين ما تحتاجه العائلة

قصة الجئ

470
شخصًا صنّفتهم هيئة 

حماية الدستور في ألمانيا 
بالخطرين، وُوضعوا 
تحت مراقبة الشرطة

وسيم خان 
فتى غريب في باكستان
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»ليس باسم اإلسالم«.. غداة اعتداءات بروكسل )فرانس برس(

إمكانيات الجيش المتواضعة ال تخدم خطة نزع األلغام )العربي الجديد(»حرية االختيار يجب أن تكون المعيار الوحيد« )دحو فروج(



منوعات قضايا

بات الجانب األميركي 
أكثر استعداًدا لقبول 

الموقف الروسي 
الداعي إلى تجنّب 

تناول موضوع بشار 
األسد، عند بحث 

المرحلة االنتقالية

موقف الواليات 
المتحدة من الهدنة 

أنها تفسح المجال 
أمام وقف القتال بين 

النظام والمعارضة، 
وتوّجه جهد الطرفين 

نحو القضاء على 
تنظيم الدولة
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 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

ــا كــــــــان املـــــبـــــعـــــوث األمــــمــــي  ــمــ ــيــ فــ
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان 
عواصم  فــي  يجول  ديميستورا، 
األطراف الفاعلة في األزمة السورية؛ سعيا 
وراء دعـــٍم يــســاعــده عــلــى تحقيق تــقــّدم في 
التي  جنيف  مفاوضات  من  املقبلة  الجولة 
تنطلق األسبوع الجاري، بدأت تطفو على 
السطح مالمح تفاهم أميركي- روسي جرى 
الــتــوصــل إلــيــه، كــمــا يــبــدو، فــي زيــــارة وزيــر 
موسكو  كيري،  جــون  األميركي،  الخارجية 

أواخر شهر مارس/ آذار املاضي.
الجانب   

ّ
أن املــتــوفــرة  املعطيات  مــن  ويــبــدو 

ــــداًدا لــقــبــول  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــركــــي بـــــات أكــــثــــر اسـ األمــ
تناول  تجّنب  إلى  الداعي  الروسي  املوقف 
املرحلة  األســـد، عند بحث  بــشــار  مــوضــوع 
الدستور،  تغيير  في  والتركيز  االنتقالية، 
بــمــا فـــي ذلــــك صـــالحـــيـــات الـــرئـــيـــس، وتـــرك 
مــصــيــر األســــد لــالنــتــخــابــات. وهــــذا يعني 
ــــزءًا مـــن املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة،  ــــد جـ ــّد األسـ ــ َعـ
لـــالنـــتـــخـــابـــات  نـــفـــســـه  ــح  ــرشــ يــ أن  ــه  ــ لـ  

ّ
وأن

الــرئــاســيــة املــزمــع إجـــراؤهـــا خـــالل ثمانية 
عــشــر شــهــرًا مــن بـــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ما دام »الشعب السوري سيقّرر مصيره«؛ 
ــك فـــي مــقــابــل نـــزع ســلــطــاتــه، وتــحــّولــه  وذلــ
ــٍس بـــصـــالحـــيـــات بـــروتـــوكـــولـــيـــة.  ــيــ إلـــــى رئــ
املــؤشــرات،  وُتــعــزز هــذا االعتقاد جملٌة مــن 
الخارجية  بــاســم  الناطق  تصريح  أبــرزهــا 
األميركية، مارك تونر، في 2 أبريل/ نيسان 
 الواليات املتحدة تتفق مع 

ّ
2016؛ إذ قال إن

 »مــصــيــر الــرئــيــس الــســوري 
ّ

روســيــا فــي أن
بـــشـــار األســــد يــجــب أن يـــقـــّرره الــســوريــون 
أنـــفـــســـهـــم«، وهــــي الــــالزمــــة الـــتـــي مـــا فــتــئــت 
روســيــا تــكــّررهــا مــنــذ بــدايــة األزمــــة، والــتــي 
أثناء  في  األســد  ببقاء  تمسكها  بها  تعني 

االنتقالية. املرحلة 
والــســؤال الــذي يبرز هنا: هل من املمكن أن 
يبقى األسد من دون صالحيات؟ وهل يمكن 
بــوجــوده ووجــود  انتقالية  حصول مرحلة 

األجهزة األمنية والجيش معه كذلك؟

اتفاق كيري ــ بوتين 
عــلــى الـــرغـــم مـــن نــفــي الــجــانــب الـــروســـي أن 
تـــكـــون مـــحـــادثـــات كـــيـــري فــــي مـــوســـكـــو قــد 
أو إلى  الرئيس األســد،  إلــى مصير  تطّرقت 
تــرتــيــبــات املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، مـــع اقــتــراب 
مــوعــد اســتــئــنــاف مــفــاوضــات جــنــيــف، فإنه 
التركيز، بعد االتــفــاق على   

ّ
أن بــدا واضــحــا 

تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة، واالســـتـــمـــرار فـــي تــســديــد 
ا على  الدولة كان منصّبً الضربات لتنظيم 
 إزاحته 

ّ
مصير األسد الذي تذّرع الروس بأن

ســتــكــون صـــعـــبـــًة، بــســبــب مـــعـــارضـــة إيــــران 
واحتمال تفكك النظام برحيله..

 
ّ

وفـــي وقـــت غـــدا فــيــه الــجــانــب األمــيــركــي أقــل
ــد فـــي املــرحــلــة  تــمــســكــا بــمــطــلــب رحــيــل األســ
االنــتــقــالــيــة، مـــع اســـتـــمـــرار تــمــّســك مــوســكــو 
وطــهــران بــه، اقــتــرح الـــروس أن يــتــّم اإلبــقــاء 
عــلــى األســــد، وحــتــى الــســمــاح لــه بالترشح 
ــا فـــي نــهــايــة  ــراؤهــ ــع إجــ ــزمـ لــالنــتــخــابــات املـ
ــابـــل تــعــديــل  ــقـ املــــرحــــلــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، فــــي مـ
الدستور وتحويل نظام الحكم في سورية، 
مـــن الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي املـــعـــمـــول بـــه حــالــيــا 
إلـــى الــنــظــام الــبــرملــانــي، عــلــى نــحــٍو يصبح 
بــداًل من  البرملان،  الرئيس منتخبا من  فيه 
الشعب، ويتمتع بصالحيات بروتوكولية، 
فــي حــني تحصل الــحــكــومــة الــتــي سيجري 
تــشــكــيــلــهــا عــلــى الــســلــطــات الــحــالــيــة الــتــي 
يــحــظــى بــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بــمــا في 
ذلـــــــك ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى الــــجــــيــــش واألمــــــــن. 
اتفقوا على  الــروس واألميركيني   

ّ
أن ويبدو 

أن يــكــون الــتــركــيــز فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة في 
ــادة كــتــابــتــه، بـــداًل  ــ تــعــديــل الـــدســـتـــور، أو إعـ
الحكومة  الحكم/  التركيز في موضوع  من 
فـــي مستقبل األســـد،  االنــتــقــالــيــة، والــبــحــث 
وأن يتّم االنتهاء من ذلك في موعد أقصاه 
 الدستور 

ّ
أربعة أشهر، أو كما قال كيري إن

الجديد يجب أن يكون جاهزًا بحلول شهر 
أغسطس/ آب املقبل.

املشكلة في هذا الطرح الذي اقترحه الروس 
ــارة كــيــري مــوســكــو، والـــذي باشر  خــالل زيـ
األمــيــركــيــون تــرويــجــه فــي عــواصــم عربية 
وإقــلــيــمــيــة عـــديـــدة، بـــدعـــٍم مـــن دول عــربــيــة 
مهتمة بعدم تحقيق الثورة السورية أدنى 
 أّي 

ّ
أهدافها؛ بما في ذلــك إزاحــة األســد، أن

حكومة في سورية، مهما كان عنوانها أو 
لن  صالحياتها،  أو  تشكيلتها  أو  اسمها 
تستطيع أن تمارس مهّماتها ما دام األسد 
موجوًدا، حتى لو كان ذلك بصفة رمزية في 
 سيطرته على 

ّ
الحكم، أو داخل سورية؛ ألن

سيطرًة  ليست  األمنية  واألجــهــزة  الجيش 
ــًة تــتــأتــي مـــن كــونــه  ــتـــوريـ قــانــونــيــًة أو دسـ
للجيش  عــامــا  وقــائــًدا  للجمهورية  رئيسا 
والقوات املسلحة فحسب، بل ألنها تتعّدى 
الذي  فالجيش  الفعلية،  السيطرة  إلى  ذلك 

أذاقته  التي  األمنية  واألجهزة  قاتل شعبه 
ألوان العذاب هي من ُصنع يد نظام األسد، 
وبــرعــايــتــه عــلــى امـــتـــداد نــصــف قــــرن. ومــن 
ــّم، فــهــي تــأتــمــر بـــأمـــره، ويــصــعــب تــصــّور  ثــ
 وجـــوده 

ّ
ــل تــلــقــيــهــا أوامــــر مـــن غـــيـــره، فـــي ظـ

واســتــمــراره. وُتــعــّد حــالــة الــرئــيــس اليمني 
ــثـــااًل  ــلــــه صــــالــــح، مـ ــبـــد الــ ــلـــي عـ ــابــــق، عـ الــــســ
واضحا دااّلً على طبيعة العالقة الزبائنية 
الرئيس  تربط  التي  الشخصية  ات  والــوالء
والعسكرية  األمــنــيــة  بــاألجــهــزة  الــزعــيــم  أو 
فــي الــُنــظــم االســتــبــداديــة، فقد غـــادر صالح 
الخليجية،  املبادرة  بموجب  كّلًيا  السلطة 
وتــخــّلــى عــن صــالحــيــاتــه لنائبه الـــذي غــدا 
رئيسا ُموّقًتا، لكن قسما كبيرًا من الجيش 
يــديــن له  مــــازال  والــقــوى األمــنــيــة املختلفة 
بــالــوالء الــكــامــل ويــقــاتــل تحت رايــتــه، على 
لم يُعد، قانونيا ودستورًيا،  أنه  الرغم من 
رئــيــســا لــــه. وإذا كـــانـــت هــــذه حــــال صــالــح، 
فكيف يكون األمر بالنسبة إلى األسد، في 
حـــال بــقــائــه فــي الــســلــطــة، وإن كـــان مــنــزوع 
الــدســتــور  فــي  تغيير  أّي   

ّ
إن الــصــالحــيــات. 

 وجود الديكتاتور هو »تغيير على 
ّ

في ظل
 سلطة الديكتاتور ال تنبع من 

ّ
الورق«؛ ألن

الورق أو الصياغات، أو حتى من الدستور 
نفسه.

»داعش« يسيطر 
على عقل إدارة أوباما

 فكرة القضاء على تنظيم 
ّ

يبدو واضحا أن
تكاد تستحوذ  )داعـــش(  اإلسالمية  الــدولــة 
استحواذًا مطلقا على تفكير إدارة الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، واهــتــمــامــهــا بما  األمــيــركــي، بــ

يجري في سورية وعموم اإلقليم. ومن ثّم، 
 القضايا األخـــرى ال تعدو 

ّ
 كــل

ّ
هــي تــرى أن

أن تكون تفاصيل غير ذات شأن؛ ما يعني، 
 على القوى املحلية 

ّ
وفق منطق واشنطن، أن

الصراع  املنخرطة في  واإلقليمية والدولية 
الــــســــوري تــنــحــيــة خــالفــاتــهــا »الــصــغــيــرة« 
ــيـــز فــــي الــــهــــدف الـــرئـــيـــس،  ــركـ ــتـ جـــانـــبـــا، والـ
أّي  من  وحرمانه  التنظيم،  بهزيمة  املتمّثل 

مالذ آمن في املنطقة.
الرغم من امتعاضها  الباب، وعلى  من هذا 
الواليات  املفاجأة، وجــدت  وقــع  الناجم عن 
التدخل العسكري الروسي في  املتحدة في 
سورية فرصًة للدفع في اتجاه ضّم موسكو 
إلـــى جــهــد حــربــهــا ضـــّد تــنــظــيــم الـــدولـــة؛ إذ 
الــروســي في سورية يمكن  التدخل   

ّ
أن رأت 

أن يكون مفيًدا في حال استهدافه لتنظيم 
الــدولــة، وهــو أمــر مــا فتئ ُيــــرّدده مسؤولو 
إدارة أوبـــامـــا، مـــن جــهــة أنــهــم يـــريـــدون من 
ــّف عــــن اســـتـــهـــداف فــصــائــل  ــكـ ــا أن تـ ــيــ روســ
املعارضة السورية، وأن ترّكز، بداًل من ذلك، 

على ضرب داعش.
في  مقاربتها  بتغيير  إقناعها  سبيل  وفــي 
اتـــجـــاه الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم الــــدولــــة، بـــداًل 
مـــن اســتــهــداف املــعــارضــة الـــســـوريـــة، كــانــت 
واشنطن مستعدًة للذهاب مع موسكو إلى 
أبعد حّد ممكن، بما في ذلك القبول ببعض 
عناصر املوقف الروسي بشأن مصير بشار 

األسد. 
ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، وافـــقـــت واشــنــطــن على 
االنــــــخــــــراط فـــــي املـــــســـــار الـــســـيـــاســـي الـــــذي 
اقــتــرحــتــه مــوســكــو، بــالــتــوازي مــع تدخلها 
العسكري في سورية. فشاركت في مسيرة 
فيينا التي بدأت رباعية )روسيا - الواليات 
املتحدة – تركيا - السعودية( قبل أن تتوسع 
لتشمل 17 دولًة، ضمنها إيران، في إطار ما 
أصبحت تعرف بـ »مجموعة دعم سورية«، 
ــك، وتــصــبــح ثــنــائــيــًة فــي ظل  لــتــعــود بــعــد ذلـ
تــوّجــه مــوســكــو وواشــنــطــن نــحــو الــتــوّصــل 
إلى تفاهماٍت مشتركة بينهما حول األزمة 

السورية.
اتفاٍق  إلى  التوّصل  عن  فيينا  مسار  أسفر 
روسي - أميركي في املبدأ، ُعرف بـ »اتفاق 
فــيــيــنــا«، فـــي 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي 
 األزمــــة 

ّ
2015، وقـــــّدم خــريــطــة طـــريـــق لـــحـــل

السورية، جرى تضمينها في قراٍر ملجلس 
األمــــن الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة، حــمــل الــرقــم 
 ،2015 أول  كــانــون  18 ديسمبر/  فــي   2254
ونــــّص عــلــى وقـــف إطــــالق الـــنـــار، وتشكيل 
حــكــومــة شــامــلــة ذات طـــابـــع غــيــر طــائــفــي، 
ــتــــور، وإجــــــــراء انــتــخــابــات  وتـــعـــديـــل الــــدســ
خالل 18 شهرًا تحت إشراف األمم املتحدة. 

وبعد إخفاق الجولة األولى من مفاوضات 
»جــنــيــف 3« الــتــي انــطــلــقــت فــي 29 يــنــايــر/ 
كانون ثاني 2016، بسبب استمرار القصف 
ــة الــــنــــظــــام وحـــلـــفـــائـــه  ــاولــ ــحــ ــي، ومــ ــ ــروســ ــ الــ
استثمار املفاوضات غطاًء لتحقيق نتائج 
عــلــى األرض، تــمــّكــن الـــروس واألمــيــركــيــون 
التوصل  فــبــرايــر/ شباط 2016 مــن  فــي 11 
في  العدائية«  »العمليات  لوقف  اتفاٍق  إلى 
سورية، على هامش مؤتمر ميونخ لألمن، 
بــدأ تنفيذه فــي 27 فــبــرايــر/ شــبــاط 2016، 
أمامه في اتصال  العقبات  بعد تذليل آخر 
في  وأوباما،  بوتني  الرئيسني،  بني  هاتفي 

22  فبراير/ شباط 2016.
ــرة،  ــيــ ــبــ ــكــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــــخـــــــروق الــ
وخصوصا في الفترة األخيرة، ظل الروس 
واألميركيون متمسكني باتفاق وقف إطالق 
الــنــار، بــل صـــار األمــيــركــيــون يــصــّرون على 
هــذا االتــفــاق أكــثــر مــن أّي وقــت مــضــى، بعد 
أن تــبــيــنــت لــهــم فــــوائــــده إلســتــراتــيــجــيــتــهــم 
داعـــش، وذلــك على  بالقضاء على  الخاصة 
الــرغــم مــن مــعــارضــة الــنــظــام الــســوري الــذي 
ــّوة بعد  ــ قـ أراد، مـــع حــصــولــه عــلــى شــحــنــة 
التدخل الروسي، أن يواصل القتال، كما قال 
 األراضــــي التي 

ّ
رئــيــســه، حــتــى يستعيد كـــل

فــقــدهــا. وعــلــى الــرغــم مــن تــحــّفــظ املــعــارضــة 
 وقف العمليات القتالية، قبل 

ّ
التي وجدت أن

انطالق املرحلة االنتقالية، ُيضعف موقَفها 
وُيفقدها أدوات الضغط التي يمكن أن تدفع 

النظام إلى تقديم تنازالت.
الهدنة  مــن  املتحدة  الــواليــات  مــوقــف  تمّثل 
القتال بني  أمـــام وقــف  املــجــال  بأنها تفسح 
الطرفني  وتــوّجــه جهد  واملــعــارضــة،  النظام 
الـــدولـــة، بمعزل  نــحــو الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
عــن املــســار السياسي، وعــن إمــكــان تحقيق 
 األزمــــة 

ّ
تـــقـــّدم فـــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف لـــحـــل

املاضية  الستة  األسابيع  فخالل  الــســوريــة. 
ــوات الـــنـــظـــام الــتــي  ــ مــــن الـــهـــدنـــة، تــمــّكــنــت قــ
سعت، مع حلفائها، إلى تحقيق انتصاراٍت 
ذات قــيــمــة مــعــنــويــة تـــســـاعـــد عـــلـــى تــأهــيــل 
قاتٍل  مــن  الــســوري، وتحويله  الــنــظــام  رأس 
الــدولــة،  لتنظيم  عــنــيــد  إلـــى خــصــٍم  لشعبه 
وحليف في إطار الحرب على هذا التنظيم 
الجتثاثه، من نقل جزء كبير من قواتها من 
الجبهات التي كانت تواجه فيها املعارضة 
تدمر  مدينة  الستعادة  والحشد  املسّلحة، 
ــة  ــاريـ والـــحـــضـ ــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ ــيــــة  األهــــمــ ذات 
ــوات الـــنـــظـــام مــن  ــ الـــكـــبـــيـــرة، كـــمـــا تــمــّكــنــت قــ
اســتــعــادة مــديــنــة الــقــريــتــني الــتــي تــقــع على 
اتجاه  في  كيلومترًا   85 نحو  تبعد  مسافة 
الــجــنــوب الــشــرقــي مــن مــديــنــة حــمــص. وقــد 
شــّكــلــت اســتــعــادة املــديــنــتــني ضــربــًة كــبــيــرًة 
ثــروات باطنيًة  الدولة الحتوائهما  لتنظيم 
ــّمـــًة، فـــضـــاًل عـــن أنــهــمــا تــشــكــالن مــعــبــرًا  مـــهـ
مهّما بني معاقل التنظيم في شرق سورية 
الـــزور( وشمالها الشرقي )الــرقــة( من  )ديــر 
القلمون جنوب  جهة، وقــواعــده في منطقة 
ــبــــالد، مـــن جــهــة أخــــــرى. أّمـــــا قـــوات  غــــرب الــ
املـــعـــارضـــة، فــقــد تــمــّكــنــت، بــدعــم تـــركـــي، من 
إلــحــاق بــعــض الــهــزائــم بتنظيم الــدولــة في 
شمال شرق حلب؛ إذ استعادت قرية الراعي 
اإلستراتيجية على الحدود مع تركيا، إلى 
ــّرًة  ــرى، قــبــل أن تــفــقــدهــا مــ ــ ــرًى أخــ ــ جـــانـــب قـ
ــرى. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت فصائل  ــ أخـ
املـــعـــارضـــة فــــي الـــجـــنـــوب تـــخـــوض مـــعـــارك 
ــّد فــصــيــلــني صــغــيــريــن قــريــبــني  طـــاحـــنـــًة ضــ
الواقعة بني  املناطق  الــدولــة في  من تنظيم 
درعا والقنيطرة؛ هما لواء شهداء اليرموك 

وحركة املثنى اإلسالمية.
وهــــكــــذا بـــــدت اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
األرض،  على  إيجابية  نتائج  ُتحقق  كأنها 
فــي ضــوء تــوّقــف الــقــوات الــجــويــة الروسية 
املسّلحة،  املعارضة  فصائل  استهداف  عــن 
وتــركــيــٍز أكــثــر لـــقـــوات الــنــظــام فـــي مــواجــهــة 
تنظيم الدولة. وقد دعت هذه النتائج كيري 
ــارة مــوســكــو لــلــمــرة الــثــانــيــة خــالل  ــ إلــــى زيــ
شــهــر، لتثبيت الــهــدنــة الــهــشــة بــني الــنــظــام 

واملعارضة.
أّي  تـــخـــّيـــل األســـــــــد، أو  املـــمـــكـــن  ـــن  مــ لـــيـــس 
ديــكــتــاتــور آخــر يسيطر بــالــقــوة والــــوالءات 
فخرّيا  رئيسا  أنواعها،  على  الوطنية  غير 
ــه يــصــعــب تــحــريــك  بـــال صـــالحـــيـــات، كــمــا أنــ
املرحلة االنتقالية إلى األمام، ما دام يحتفظ 
 هــــذا األمــــر يقتضي 

ّ
أن بــصــالحــيــاتــه؛ ذلــــك 

مغادرته. هذا فضاًل عن القضية األخالقية 
وجرائم  اإلنسانية  ضــّد  بالجرائم  املتعلقة 

اإلبادة الجماعية التي ارتكبها ونظامه.
فــي ســوريــة، وال استقرار  ا   سياسّيً

ّ
 ال حــل

فيها مادام بشار األسد موجوًدا في الحكم 
 بــقــاءه واســتــمــراره 

ّ
بـــأّي صيغة كــانــْت؛ ألن

 سبب األزمة مازال موجوًدا، ومن 
ّ

يعنيان أن
ملواصلة  ا  قوًيّ مبرًرا  السوريون  سيجد  ثــّم 
القتال حتى يغيب األسد، أو يجري تغييبه، 
ــة واســتــمــرار   اســتــمــرار األزمـ

ّ
وال شــّك فــي أن

 تنظيم 
ّ

الــســوريــني يعنيان أن االقــتــتــال بــني 
يــجــد متسعا  لـــن  مـــا يــشــبــهــه(  ــة )أو  الــــدولــ

للبقاء فحسب، بل للتمدد أيضا.

واشنطن تقترب كثيرًا من موقف موسكو وترى التركيز على »داعش« أولوية

األفكار األميركية ـ الروسية 
بشأن األسد والمرحلة االنتقالية

تنعقد األســبوع الجاري جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين النظام الســوري والمعارضة، وقد سبقتها مشاورات أميركية 
روسية، يرى تقدير موقف أنجزه المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أن واشنطن اقتربت فيها كثيرا من موقف موسكو، 

خصوصا بشأن قبول بشار األسد رئيسًا في المرحلة االنتقالية

)Getty( 2016 بوتين وكيري لدى بدء محادثاتهما في موسكو يوم 24 مارس

رمزًا  )الشرفي(  البروتوكولي  الرئيس  شخص  يكون  أن  العادة  جرت 
لوطنه  أّداها  إنجازاٍت  رمزيته من  تتأتى  الوطن والشعب، وأن  لوحدة 
يكون  أن  يمكن  فهل  تمثيله.  مهّمة  إليه  ويوكل  به،  يفخر  الــذي 
َعّد  حال  في  يكون  ذلك  بإمكان  القول  إّن  سورية؟  لوحدة  رمًزا  األسد 
كّل من الروس واألميركيين أّن سقوط أكثر من مليون سوري بين قتيل 
وجريح ومفقود، وتشريد نصف السوريين، وتدمير البنية التحتية للبلد، 
وتحويلها إلى ساحٍة تعيث فيها كّل مليشيات األرض فساًدا، إنجازات 

يستحّق األسد أن يُكافأ عليها بمنصب »رئيس شرفّي«.

األسد رئيسًا شرفيًا!
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كيف يواَجه »التمرّد الرقمي« الذي يقوده داعش؟
بدر الراشد

شــغــل حــضــور تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 
»داعــــــــش« الــكــثــيــر مــــن املــتــخــصــصــني فــي 
اإلعالم والشبكات الرقمية، باعتبار قدرات 
التنظيم اإلعالمية »استثنائية« باملقارنة 
فقد  األخــرى،  »الجهادية«  التنظيمات  مع 
استغلها في تجنيد عناصر جدد، ونشر 
ألعماله،  تمويل  وجــمــع  التنظيم،  دعــايــة 
ــر الــــذي جــعــل الــتــنــظــيــم يــولــي أهمية  األمــ
سيما  وال  اإلعــالمــي،  لحضوره  مضاعفة 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت،  عبر شبكات 
االجتماعي، وهو ما لم ينتبه إليه موقعا 
»فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر« إال حــديــثــا، وبـــدأ 
بــمــواجــهــة عــنــاصــر داعــــش، واملــتــعــاطــفــني 
ــر عــام 2014، بعد  معهم، ابــتــداًء مــن أواخـ
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى مــديــنــة املــوصــل 
الرقمي يظهر  العراقية. حضور »داعــش« 
بــكــثــافــة بــشــكــل مــبــاشــر بــعــد اإلعـــتـــداءات، 
ــذي  ــ كـــهـــجـــمـــات بــــاريــــس وبــــروكــــســــل، والــ
األمــر  وهــو  واإلحــتــفــال.  التهليل  يتضمن 
الصحافي  اغتيال  بعد  أخــيــرًا  الــذي ظهر 
الــســوري زاهـــر شــرقــاط فــي غـــازي عنتاب 
ومنشورات  تغريدات  فانتشرت  التركية، 

احتفالّية من قبل مناصري التنظيم. 
يرى، جاريد كوهني، املتخصص في مواجهة 
الــتــطــرف إلــكــتــرونــًيــا، وأحـــد قــيــادات شركة 
»غـــوغـــل«، أن تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
)داعش( هو »أول مجموعة إرهابية تتمكن 
ــلـــى مـــســـاحـــات مــــن شــبــكــة  مــــن الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
اإلنــتــرنــت، بــاإلضــافــة إلـــى ســيــطــرتــهــا على 
مساحات شاسعة على األرض«، وأنها بذلك 
اإلرهابية  للجماعات  الــعــام  التوجه  تحدد 
الرقمي«  بــعــدهــا، والــتــي ستولي »تــمــددهــا 
أهمية تفوق »سيطرتها على األرض« وذلك 
في مقالة بعنوان »مواجهة التمرد الرقمي« 
نشرته مجلة »فورن أفيرز« أخيرا. وتكتسب 
مواجهة تنظيم »داعــش« أولوية مضاعفة، 
 التنظيم استخدم، 

ّ
بحسب الكاتب، نظرًا ألن

من  اإلنترنت،  شبكة  مسبوق،  غير  وبشكل 
أفــكــاره، واستقطاب مقاتلني  »تــرويــج  أجــل 
بتجنيد  قــام  التنظيم   

ّ
بـــأن وُيعتقد  جـــدد«. 

ألــف مقاتل أجنبي، 4آالف منهم  »قرابة 20 
ينحدرون من الدول الغربية«. ويعيد املقال 
االعـــتـــبـــار إلــــى قــــــدرات الــتــنــظــيــم الــدعــائــّيــة 
القيام  التنظيم  أتــبــاع  »ألــهــمــت  باعتبارها 
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة مـــن دون الــحــاجــة إلــى 

السفر إلى منطقة الشرق األوسط«.

الحرب النفسية
ــام  ــ قـ »داعـــــــــــــــش«   

ّ
أن الـــــكـــــاتـــــب  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ

بـــاســـتـــخـــدام طـــرقـــه الـــدعـــائـــيـــة فـــي الــحــرب 
الــنــفــســيــة. ويــســتــشــهــد بــمــا فــعــلــه عــنــاصــر 
عــلــى مدينة  الــســيــطــرة  قــبــيــل  التنظيم  مــن 
املوصل العراقية، فقد قاموا بـ »حمالت عبر 
كتابات، وصورًا،  اإلنترنت، تضمنت نشر 
وفيديوهات، تهّدد سكان املدينة العراقية، 
الـــذي  ــر  ــه«، األمــ لــ بتلقيهم دمـــــاًرا ال مــثــيــل 
سهل من سيطرة التنظيم على املدينة في 
تسليم  في  وساهم   ،2014 يونيو/حزيران 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة املــوصــل مــن دون قــتــال، 
ا من ارتكاب التنظيم مجازر بحقهم. 

ً
خوف

 »مواجهة جهود »داعش« 
ّ
يؤكد كوهني، أن

مــن نجاحاته على  ل 
ّ
اإلنــتــرنــت، ستقل عبر 

التعاطي  طــريــقــة  وينتقد  املــعــركــة«.  أرض 
مع حمالت »داعــش« على شبكة اإلنترنت 
 جــــــدًا«، وتــقــتــصــر 

ً
ــدودة ــ ــحـ ــ بــاعــتــبــارهــا »مـ

ــــة مـــضـــادة لــألفــكــار  عــلــى »صـــنـــاعـــة ســــردّي
الــدخــول في »مواجهة  بــداًل من  املتطرفة«، 
ــنــــطــــاق« يــقــتــرحــهــا  ــة الــ ــ ــعـ ــ مـــفـــتـــوحـــة وواسـ
الكاتب من أجل »تهميش التنظيم رقميا«. 

فهم األعداء
يـــؤكـــد الــــكــــاتــــب، والـــــــذي عـــمـــل لـــفـــتـــرة مــع 
الــخــارجــيــة  ووزيـــــــرة  ــّيـــة،  األمـــيـــركـ اإلدارة 

منوعات

رصد

الــســابــقــة، املــرشــحــة لــلــرئــاســة األمــيــركــّيــة 
والطامحة للحصول على تسمية الحزب 
 
ّ
ــلـــيـــنـــتـــون، أن ــــالري كـ ــيـ ــ ــقــــراطــــي، هـ ــمــ ــديــ الــ

الخطوة األولـــى فــي هــذه الــحــرب الرقمية 
ــيـــف:  تـــتـــمـــثـــل فـــــي فــــهــــم األعـــــــــــــــداء«. ويـــضـ
الــتــواصــل االجتماعية هــي فقط  »وســائــل 
رأس جبل الجليد«. إذ يتحدث الكاتب عن 

 إمــكــانــات شبكة 
ّ

اســتــخــدام »داعــــش« لــكــل
املشفرة«  »الــرســائــل  فيها  بما  اإلنــتــرنــت، 
و»غــــرف املــحــادثــات املــغــلــقــة«، ويــؤكــد في 
هذا السياق أهمية »معرفة من يقف خلف 
 
ً
فــي تسويق نفسه«، مقلال داعـــش  قـــدرات 

في  التنظيم  »إغــالق حسابات  أهمّية  من 
حدث  كما  االجتماعي«  التواصل  وسائل 

في مواقع »تويتر« و»فيسبوك«، باعتبار 
 األهم هو دراسة من يقف خلف تسويق 

ّ
أن

»داعش«، وفهم دوافعهم واستراتيجيتهم 
ــــالل »مـــعـــرفـــة الـــتـــراتـــبـــيـــة الــهــرمــيــة  مــــن خـ

للتنظيم«.
يــشــّبــه الــكــاتــب عـــدم فــهــم مــن يــقــفــون خلف 
حـــمـــالت الــتــنــظــيــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وكــأنــهــا 
»معرفة حجم األراضي التي تسيطر عليها 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة، دون مــعــرفــة نــوعــيــة 
األرض«.  على  يسيطرون  الــذيــن  املقاتلني 
ــم إخــفــاقــاتــنــا في  مــعــتــبــرا أن هــــذه مـــن أهــ
مواجهة التنظيم رقميا. ويرى الكاتب بأن 
تختلف  اإلعالمّية  »داعـــش«  استراتيجية 
عن استراتيجية تنظيم »القاعدة«، فبينما 
كان األخير »يعمل عبر خاليا منفصلة ال 
تعرف بعضها« فإن إعالم داعش »يتعامل 
الــكــاتــب مالحظة  وكــأنــه شــركــة«. ويسجل 
تفّوق  أن  مــفــادهــا  النقطة،  هــذه  فــي  مهمة 
»داعــــــش« فـــي تــنــظــيــم نــشــاطــاتــه الــرقــمــّيــة 
النظر عن   

ّ
»عــزز من تأثير حمالته بغض

محدودّية أعداد القائمني عليها«. ويالحظ 
الكاتب أن مناصري داعش يستفيدون من 
»حرية التعبير« املكفولة قانونًيا في أغلب 
أن »االنــضــمــام للتنظيم  بــاعــتــبــار  ــــدول،  الـ
املتطرفة  األفــكــار  بينما نشر  مــجــرم،  عمل 
عــبــر اإلنــتــرنــت أمـــر قــانــونــي«، بحسب ما 

يرى.

هرم رقمي
ــاتــــب عـــــن »هـــــــــرم« داعـــــش  ــكــ ــحــــدث الــ ــتــ ويــ
الـــرقـــمـــي، والـــــذي يــعــتــبــر الــعــمــود الــفــقــري 
ويتكون  »اإللكترونية«،  داعــش  لعمليات 
من أربعة أنواع من املقاتلني، على رأسهم 
الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي  »قــــادة التنظيم فــي 
والذين يعطون األوامر بالنشر ويزودون 
اإلعالمية«.  واملــواد  باملحتوى  مصادرهم 
أمـــا املــســتــوى الــثــانــي فيشمل »مــنــاصــري 
داعــــش الــــذي يــتــلــقــون األوامـــــر مــن الــقــادة 
وقـــــد يـــكـــونـــون مـــنـــخـــرطـــني فــــي عــمــلــيــات 
داعش على األرض، أو يكتفون بمناصرته 
رقــمــيــا« وهـــؤالء إمــا أعــضــاء فــي التنظيم 
مباشرة،  بصورة  بأعضائه  متصلون  أو 
ــر مــن املــســؤولــني عن  ــ وهـــم يــتــلــقــون األوامـ

الدعاية الرقمية للتنظيم بشكل مباشر. 
املستوى الثالث من هرم داعش اإلعالمي، 
يــشــمــل »مــقــاتــلــني رقــمــيــني مـــن املــتــطــرفــني 
ــار الـــتـــنـــظـــيـــم« وهـــم  ــكــ ــع أفــ املـــتـــعـــاطـــفـــني مــ
باعتبار  الــثــانــي،  املستوى  عــن  يختلفون 
أنهم ال ينتمون لداعش، وال يتلقون األوامر 
من قادته. أما املستوى الرابع من »مقاتلي 
داعـــــش الـــرقـــمـــيـــني«، فــيــشــمــل الــتــطــبــيــقــات 
آليات  باستخدام  تقوم  التي  اإللكترونية 
استراتيجية  واســتــخــدام  اآللــــي«  »الــنــشــر 
ــرنـــت بـــمـــواد تتعلق  ــتـ إغــــــراق مـــواقـــع اإلنـ

بالتنظيم وعملياته.

التهميش طريقة مثلى؟
الــطــريــقــة املــثــلــى ملــواجــهــة داعــــش رقــمــيــا، 
بــحــســب الـــكـــاتـــب، تــتــمــثــل فــــي »تــهــمــيــش 
عناصره« و»جعل وجودهم في اإلنترنت 
غــيــر مـــالحـــظ« ودفــعــهــا بــاتــجــاه شبكات 
ــيـــار الـــعـــام«  ــتـ ــتـــرنـــت الــبــعــيــدة عـــن »الـ اإلنـ
والتي تعرف بـ »الشبكات املظلمة« وبذلك 
يتم التضييق على استخدامها اإلنترنت 

في »التجنيد« و»نشر الدعاية«.
 األمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب »إقــــامــــة تــحــالــفــات 
واســعــة حكومية وأهــلــيــة، ويــشــارك فيها 
أفراد، ملواجهة مخاطر التنظيم الرقمية«، 
والخطوات الالحقة تشمل فصل مناصري 
التنظيم رقميا، عن قادته، وفهم »خرائط 
داعـــــش الـــرقـــمـــيـــة« والـــحـــســـابـــات الــتــابــعــة 
اآللية،  للتنظيم، وتمييزها عن حساباته 
تــمــهــيــدًا ملــواجــهــتــهــا وإغــالقــهــا، بــحــيــث ال 
تــبــقــى لــلــتــنــظــيــم قـــــدرة عــلــى بـــث دعــايــتــه 

ملاليني البشر يوميا.

الخطوة األولى 
في الحرب الرقمية تتمثل 

في »فهم األعداء«

اإللكتروني،  الرقمية بحضور تنظيم »داعش«  المتخصصون في اإلعالم والشبكات  يهتم 
ويحاولون تحليله بشكل دائم، وهو ما تحدثت عنه تفصيال مجلة »فورن أفيرز«

بروباغندا  محاربة  و»تويتر«  »فيسبوك«  محاولة  مع 
»داعــــــــــــــش«، تـــظـــهـــر تـــــغـــــريـــــدات مــــنــــاصــــري الـــتـــنـــظـــيـــم 
يتبناها  الــتــي  االعـــتـــداءات  بعد  بكثافة  ومــنــشــوراتــهــم 
ظهر  بروكسل،  تفجيرات  وبعد  بــه.  ــربــط 

ُ
ت أو  التنظيم 

الحشد اإللكتروني للتنظيم، حيث دعا »داعش« داعميه 
إلى التغريد عبر عدة وسوم على شبكات التواصل عن 
الهجمات والترويج ملا سماه التنظيم »إنجازًا جديدًا«. 
أحــد أنصار التنظيم على تويتر قــال إن »الــدولــة بإذن 
الله ستجبركم على أن تعيدوا حساباتكم ألف مرة قبل 
أن تتجرؤوا على قتل املسلمني مرة أخرى، واعلموا أنه 

أصبح للمسلمني دولة تدافع عنهم وتثأر«.
ــيـــة،  ــيـــركـ مـــراســـلـــة صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« األمـ
روكــمــيــنــي كــالــيــمــاشــي، املــخــتــصــة فـــي تــغــطــيــة أخــبــار 
»داعــــش«، نــشــرت على حسابها على »تــويــتــر« صــوًرا 

عــن مــحــادثــة خــاصــة عــلــى تطبيق »تــلــيــغــرام« بعنوان 
ــه مــرتــبــط  ــ ــالـــت إنـ ــاب قـ ــسـ ــو حـ ــ »أخــــبــــار الــــخــــالفــــة«، وهـ
ــــش«، بــحــســب املـــراســـلـــة، الــتــي غــالــبــا ما  ــ بــتــنــظــيــم »داعـ
املــحــادثــة،  وفــي  التنظيم.  عــن  خــاصــة  معلومات  تنشر 
يطلب املــســؤول عــن املــحــادثــة مــن املــتــابــعــني اســتــخــدام 
»تـــويـــتـــر« والــــوســــوم الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا عـــن هــجــمــات 
بروكسل للترويج للهجوم اإلرهابي، ويشدد املسؤول 
عن املحادثة، بحسب الصور املنشورة، على أن كل من 

يساهم في الترويج للهجمات »سيكسب أجرًا«.
محادثة  مجموعات  عن  مماثلة  أخبار  انتشرت  وقــد 
خــاصــة عــقــب هــجــمــات بـــاريـــس، حــيــث غــالــبــا مـــا يتم 
استخدام شبكات التواصل لشن الحروب االفتراضية 
املــــضــــادة، بــعــد انـــتـــشـــار وســـــوم تــســاهــم فـــي تــعــزيــز 

اإلسالموفوبيا.

تفجيرات بروكسل
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)Getty( ال استراتيجية واضحة لمحاربة التنظيم رقميًا

تحول موقع تويتر في السعودية لساحة تغريد
جدل ساخنة لم تهدأ حول قرار تنظيم 

عمل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والذي حد كثيرًا من صالحيات رجال 
الهيئة ومنعهم من الضبط والمداهمات 

وحتى التفتيش. 
وانتشرت وسوم »#تنظيم_عمل_الهيئة«، 

»#تعليق_الهيئة«، »#لن_نسمح_بإيقاف_
هيئة_األمر_بالمعروف«، و»#سحب_

صالحيات_الهيئة«.

تناقل مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي في لبنان صورة جمعت 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
ورئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، 

أثارت جدًال بسبب ظهور بوتفليقة تعبًا. 
وعلق بعض المستخدمين بسخرية 

وآخرون بالدعاء بالشفاء، في حين أعاد 
آخرون إلى الساحة النقاش حول مرض 

الرئيس من الناحية الصحية والدستورية، بينما 
اكتفى آخرون بنشر الصورة.

»محمد مرسي هو الرئيس، حازم صالح 
أبو إسماعيل، حمدين صباحي، خالد علي، 
عالء عبدالفتاح، محمد أبو تريكة، اللواء 

عبدالعاطي كفتة، اللواء الهياتمي 
محافظ السويس، محمد صالح، 

مصطفى فتحي«، كل هذه كانت أسماء 
اقترحها مصريون على وسم »#اقترح_

بديل_للسيسي«، الذي انتشر على »تويتر« 
وحظي بأكثر من 10 آالف تغريدة تسأل عن 

بديل الرئيس المصري.



ذكــري، وخلق  السيناريو مصطفى  له  وأعــد 
عاملًا سفليًا وسينمائيًا مميزًا جدًا.

دور  حميدة  محمود  يجسد  الفيلم  هــذا  فــي 
»طــــبــــل«، وهــــو الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
الفيلم وتظل جثته متنقلة  تموت في مطلع 
طوال األحداث، وألجل التحضير للشخصية 
قـــــام بــخــلــع ســنــتــيــه األمـــامـــيـــتـــن، وتــشــويــه 
األهــم كانت  الحادثة  بالندوب، ولكن  جسده 
فــي أحـــد املــشــاهــد الــتــي يــتــم فيها »تغسيل« 
في  اللحظة  تصوير  ويتم  الشخصية  جسد 
لــقــطــة واحـــــدة، »حــمــيــدة« بــجــســد عـــار ثــابــت 
ــقـــوم بــتــغــســيــلــه، بــعــد  ال يـــتـــحـــرك ومـــغـــســـل يـ
قــرابــة الــدقــيــقــة صـــرخ املــخــرج أســامــة فــوزي 
ليطمئن على  التصوير، وذهــب  لوقف  بفزع 
ــــذي كــــان نــفــســه مــتــوقــفــًا تــمــامــًا  »حـــمـــيـــدة« الـ

طــوال مــدة التصوير، لــدرجــة أنــه شــك فــي أن 
.!

ً
يكون قد مات فعال

الحيوات المتعددة ألحمد زكي
يعتبر أحمد زكي أكثر املمثلن الذين تعاملوا 
بجدية وإخالص مع »ميثود أكتينج«، هناك 
انــســالخــه تحت جلد  الحكايات عــن  عــشــرات 

محمد جابر

فـــــــــي نــــــهــــــايــــــة الـــــــــقـــــــــرن الـــــتـــــاســـــع 
عــــشــــر، أّســــــــس املــــمــــثــــل واملــــخــــرج 
املـــســـرحـــي الــــروســــي »قــســطــنــطــن 
 ،Method Actingستانيسالفسكي« مدرسة الـ
والــتــي تــقــوم عــلــى انــســالخ املــمــثــل عــن نفسه 
أثناء فترة تأديته وتحضيره لكل مسرحية، 
الــتــي يقوم  ودخــولــه تــحــت جــلــد الشخصية 
ــا، بـــاألفـــكـــار واالنـــفـــعـــاالت واملــشــاعــر  ــهـ بـــأدائـ
العالم، حيث يعيش  والــظــروف والنظرة في 

 كشخصية أخرى لفترة من الزمن. 
ً
فعال

الخمسينيات  ومــنــذ  الــســيــنــمــا،  نــشــأة  ومـــع 
أهم  مــن  أكتينج«  الـ«ميثود  أصبح  تحديدًا، 
حينها  األول  رمـــزه  وكـــان  التمثيل،  مــــدارس 
السبعينيات  تــأتــي  أن  بــرانــدو، قبل  مــارلــون 
بجيل جــديــد مــن املــمــثــلــن، مــثــل روبــــرت دي 
نيرو وروبرت دوفال وجاك نيكلسون وجن 

فوندا. 
فـــي الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة، لـــم يــتــعــامــل الــكــثــيــر 
مــع املمثلن مــع األمـــر بتلك الــجــديــة، ظــروف 
اإلنتاج والثقافة ال تسمح أحيانًا بـ«تقمص« 
يصل ألن تكون أنت الشخصية التي تلعبها، 
ولــكــن مــع ذلـــك هــنــاك بــعــض املمثلن فعلوا، 
أن  ــــاد  كـ بــعــضــهــا  عــظــيــمــة،  أداءات  ــوا  ــدمــ وقــ

يقتلهم.

النفس المتوقف لمحمود حميدة
في نهاية التسعينيات، قدم محمود حميدة 
أهم دوريــن سينمائين في حياته مع نفس 
املـــخـــرج أســـامـــة فـــــوزي، األول فـــي »عــفــاريــت 
األسفلت« عام 1996، واألهم -ربما- هو »جنة 
الــشــيــاطــن« فــي 1999، الــفــيــلــم املــقــتــبــس عن 
رواية »جورج أمادو« »ميتتان لرجل واحد« 

يحيى الفخراني وصالح 
السعدني غير موجودين 

أساسًا في العمل

أداء عظيم لمجموعة 
من الممثلين بينهم 
محسن محيي الدين

2223
منوعات

يحكيها  إحــداهــا  يــؤديــهــا،  الــتــي  الشخصية 
هـــو بــنــفــســه حـــن جــســد شــخــصــيــة »مــعــالــي 
الــوزيــر« فــي الفيلم الــذي يحمل نفس االســم 
بدايات  فــي  )2003(، ولكنه ظــل يتحدث  عــام 
التصوير بلكنة الرئيس السادات الذي جسد 
شــخــصــيــتــه قــبــلــهــا بــعــامــن فـــي فــيــلــم »أيــــام 
السادات«، وفي إحدى اللحظات املجنونة قام 
بخبط رأسه في املكتب الذي أمامه مخاطبًا 
 »اطــلــع من 

ً
شخصية الـــســـادات داخــلــه قــائــال

نافوخي بقى يا أخي«.
»زكـــي« محبوبًا  كــان  بسنوات طويلة  قبلها 
جــــدًا فـــي كــوالــيــس تــصــويــر فــيــلــم »الـــبـــريء« 
فــيــه شــخــصــيــة مجند  ــــؤدي  يـ ــــذي  الـ  )1986(
أمن مركزي لشدة ما كان مستكينًا وهادئًا، 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي شـــاهـــد فــيــهــا عـــاطـــف الــطــيــب 
ريفيًا يسير  مــرة شــابــًا  ذات  الفيلم-  -مــخــرج 
بــعــيــدًا بــخــطــوات حــــادة وانـــحـــنـــاءة بسيطة 
وطلب أن يحضروا »زكي« كي يلتقط الحركة 
الجميع  بــحــث  الحقيقي،  الــشــخــص  ذلـــك  مــن 
ولم يجدوه، وفي النهاية أتى عليهم الشاب 
الريفي من بعيد وإذا به أحمد زكي، الذي -بعد 
ذلــك بــعــام- كــان مــكــروهــًا جــدًا أثــنــاء تصوير 
»زوجــــة رجـــل مــهــم« مــن إخــــراج محمد خــان، 
والذي يؤدي فيه شخصية ضابط أمن دولة، 
لشدة افتعاله للخالفات الحادة مع الجميع.
حــتــى فــي نــهــايــة حــيــاتــه، قـــّرر أحــمــد زكـــي أن 

، ويــــزاوج بــن مــرضــه ومــرض 
ً
يــمــوت تمثيال

شخصيته  تجسيد  أثناء  حافظ  عبدالحليم 
في فيلم »حليم«، فال يعرف الناس من يموت 

على الشاشة اآلن: الشخصية أم املمثل؟

كوابيس محسن محيي الدين
فــي افــتــتــاح فيلم »إســكــنــدريــة كــمــان وكــمــان« 
والـــــذي   )1990( شـــاهـــن  يـــوســـف  لـــلـــمـــخـــرج 
ــيــــة، يــقــول  يــحــكــي جـــانـــبـــًا مــــن ســـيـــرتـــه الــــذاتــ
»عــمــرو« -الـــذي يــؤدي فــي الفيلم الشخصية 
أصبح  إنــه  الــديــن-  محيي  ملحسن  الحقيقية 
يــصــاب بــالــكــوابــيــس وطــلــعــت لــه دمــامــل في 

وجهه وال يستطيع املواصلة.
يسرده  القصة  مــن  الحقيقي  اآلخـــر  الــجــانــب 
اتــه،  املــخــرج يــســري نــصــر الــلــه فــي أحـــد لــقــاء
حــيــث يــتــحــّدث عـــن كــيــف كـــان تــصــويــر فيلم 
الــتــعــاون  ــو  وهــ  ،)1986( الــــســــادس«  »الـــيـــوم 
ــاهــــن ومـــحـــســـن«، جــحــيــمــًا  ــر بــــن »شــ ــيــ األخــ
أن  لـــ«مــحــســن«  أراد  »شـــاهـــن«  وأن  حقيقيًا، 
يــكــون »عــوكــة« تمامًا، يــالعــب الــقــرد والطفل 
كانت  والنتيجة  يــنــام،  وال  ويغني  ويــرقــص 
إرهاقات واكتئابات وكوابيس متتالية أثرت 
عــلــى عــالقــتــهــمــا، لــلــدرجــة الــتــي قـــرر محسن 
محيي الــديــن عــدم الــتــعــاون مــع شــاهــن مرة 
أخــرى، ولكنه كان قد قدم بالفعل واحــدا من 

أفضل األدوار في السينما املصرية.

شاهين في عرج قناوي
»شــــاهــــن« هــــو بـــطـــل فــيــلــم »بــــــاب الـــحـــديـــد« 
يــحــب هنومة  الـــذي  األعــــرج  قــنــاوي   ،)1958(
بــائــعــة املــثــلــجــات، وقـــد ظــل ألســابــيــع طويلة 
يــمــشــي بــشــكــل مــتــعــرج دون أن يــنــســلــخ عن 
إلى  الشخصية، يذهب بمالبسها وشحمها 
املنزل - كما يظهر في فيلمه الذاتي »حدوتة 
مصرية«- ويكاد سائق القطار أن يدهسه في 
تصوير املشهد األخير لشدة تقمصه ورفضه 

بالطبع أن يؤدي دوره »دوبلير«.
وبسبب إخالصه هذا فهو يطلب من ممثليه 
نــفــس الــقــدر مــن اإلخـــــالص، »الــتــمــثــيــل أعظم 
مهنة في العالم، كالم يكتب على ورق ويتم 
تحويله إلـــى نــبــض قــلــب، ولــكــن لــكــي يحدث 
هذا يجب أن تكون الشخصية التي تؤديها، 
وتحاول مراوضتها لتكشف لك عن نفسها«، 
تمامًا  تختصر  تلك  شــاهــن  يــوســف  كلمات 

الـ«ميثود أكتينج«.

حرفةسينما

هوايةمقابلة

سما حسن

الفنون الصينية  الـــورق مــن  لــف  فــن  يعتبر 
التي انتشرت في العالم فوصلت إلى أوروبا 
في القرن السادس عشر بن سيدات الطبقة 
الراقية اللواتي كان لديهن وقت فراغ طويل 
بــســبــب الـــتـــرف،  ثـــم انــتــشــر فـــي أمــيــركــا مع 
املستعمرين الذين قدموا  من أوروبا وكان 
وتطور  والكنائس  الكتب  لتزين  يستخدم 
فــي بطاقات  عــدة   لــه استخدامات  ليصبح 
ــبـــومـــات الـــصـــور واملــجــســمــات،  الــــدعــــوة وألـ
إلى أن تطورت هذه الهواية وصارت حرفة 
عاملية تقام لها املــعــارض وتــزخــر األســواق 

بمنتجاتها.
وعلى ذلك فقد استطاعت الطالبة الجامعية 
وهي  عــامــا(   20( طهبوب  هــال  الفلسطينية 
القدس  فــي جامعة  الحقوق  فــي قسم  طالبة 
الــورق الصيني منذ عامن،   

ّ
لــف تطويع فن 

لــكــي تــنــتــج مــشــغــوالت فــنــيــة جــمــيــلــة ورقــيــة 
مطبوعة ببصمة فلسطينية ومستغلة ألوان 

وكـــان رافــضــًا الــفــكــرة فــي الــبــدايــة مــن قبل أن 
يقرأ الورق، وكان يخشى أن يسهم في تشويه 
عمل رائع مثل ذلك الذي كتبه القدير الراحل 
أســامــة أنـــور عــكــاشــة، ونــجــح عــلــى املستوى 
بعد  ولكن  فقط،  املصري  وليس  كله  العربي 
تفكير قرر أن يقرأ ورق املسلسل فعرض عليه 
أن  إال  يــجــد  فــلــم  للمسلسل،  ملخصا  املــنــتــج 
يوافق، بعدما وجد أن الحالة العامة لـ«ليالي 
الحلمية« ال تزال موجودة في العمل، فنفس 
ــواء بــشــكــل عــــام، لــذا  ــ الــرائــحــة والــعــبــق واألجــ
وافـــق عــلــى إخــراجــهــا«. وعـــن رأيـــه فــي كتابة 
كــل مــن املؤلفن أيمن بهجت  العمل مــن قبل 
أبو عميرة  قال  قمر وعمرو محمود ياسن، 
إنهما نقال صــورة جميلة ال يجدي الحديث 

عنها، بل مشاهدتها سيكون أفضل كثيرًا.
 إن األحــفــاد الذين 

ً
وأضـــاف أبــو عميرة قــائــال

كانوا موجودين في الخمسة أجزاء األولى هم 
من سيكملون املسيرة وهم في عمر الشباب 
بالحديث  االحتفاظ  الــســادس، مع  الجزء  في 
عـــن كــافــة األبـــطـــال الــبــاقــن غــيــر املــتــواجــديــن 
فــي إشـــارات مــن األحــفــاد إليهم. وأوضـــح أبو 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــرة، فــي  ــيــ ــمــ ــرج مــــجــــدي أبــــــو عــ ــ ــخـ ــ أعــــــــرب املـ
الجديد«، عن  لـ«العربي  تصريحات خاصة 
ســعــادتــه بـــوجـــود عــمــل قــــوي مــثــل »لــيــالــي 
الحلمية« في جزئه السادس سيعرض في 
 إن الجمهور كان 

ً
شهر رمضان املقبل، قائال

إلى  التي تعيدنا  مفتقدًا مثل هــذه األعمال 
روائح الزمن الجميل.

: »ال أنــكــر أنــنــي كــنــت أشــعــر 
ً
وأضـــــاف قـــائـــال

برهبة شديدة بعد ما تحدث املنتج محمود 
شميس معه إلخراج جزء سادس من العمل، 
ألن »ليالي الحلمية« بشكل خاص حتى اآلن 
حينما يعرض أي جــزء من أجزائه الخمسة 
املاضية يتلهف الجمهور ملشاهدتها وتحبه 
كــل األجــيــال، كما أنــه خشي مــن املــقــارنــة مع 
الحافظ،  عبد  إسماعيل  بحجم  قدير  مخرج 

أولــيــة  بسيطة  مـــواد  مــن  الفلسطيني  العلم 
كنوع مــن إعـــادة تــدويــر لبعضها، مــن خالل 
االطـــالع على هــذا الــفــن عبر اإلنــتــرنــت الــذي 
ومحاكاة  وتعلمه  عليه،  الــتــعــرف  لها  أتـــاح 
هـــــــذه الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة، ولــــكــــن بــصــبــغــة 
فــلــســطــيــنــيــة حــــيــــث اســــتــــطــــاعــــت أن تــنــتــج 
والبراويز  امليداليات  مثل  عديدة  مشغوالت 
ــال املــخــتــلــفــة  ــفــ وأطـــــــواق الــشــعــر ولـــعـــب األطــ
األشكال واألوان وقطع فنية تستخدم للزينة 
في البيوت ملونة بألوان العلم الفلسطيني 
تارة، ومشكلة على هيئة تصاميم لها مغزى 
ومعنى وداللة لتاريخ فلسطن مثل خارطة 

فلسطن وقبة الصخرة وغيرهما.
ــذ الــطــفــولــة  ــنـ ــبـــوب مـ ــهـ ــد تــعــلــقــت هــــال طـ ــ وقــ
بــالــفــنــون، حــيــث مــارســت الــرســم والتصوير 
والتشكيل الفسيفسائي وأبدعت فيهم، وفي 
كل ذلك تؤمن هال بأن اإلبداع دائما هو النظر 
وبالتالي  مألوفة،  غير  بطريقة  املــألــوف  إلــى 
ــإن الــــخــــروج بــتــصــمــيــم جــمــيــل مــســتــوحــى  ــ فـ
مـــن الــطــبــيــعــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــن الـــتـــراث 
زوايـــا  مــن  الــنــظــر  عليها  يــحــتــم  الفلسطيني 
أخــرى ال يراها اآلخـــرون ألداة ليس طريقها 
األخــيــر هــو سلة املــهــمــالت أو محو الــصــورة 
الــنــمــطــيــة والــتــقــلــيــديــة لـــأشـــيـــاء، وصــبــغــهــا 
بطريقة جمالية خاصة ال يبدع بها الجميع 
ألن جمال اللوحة التي تعدها من لف الورق 
ــكـــون تـــرجـــمـــة لــــروح  بــالــطــريــقــة الــصــيــنــيــة يـ
الفنان اإلبداعية، وحصوله على خلفية فنية 

واسعة ومسبقة للتعامل مع الورق.

الفخراني وصالح  الفنانن يحيى  أن  عميرة 
السعدني بطال املسلسل سابقا لم يعتذرا عن 
املشاركة مثلما تردد في بعض الصحف، بل 
ما حدث أنهما في األســاس غير متواجدين، 
ــزء الـــخـــامـــس والـــجـــزء  ــجــ ــارق بــــن الــ ــ ــفـ ــ ألن الـ
الجاري تصويره حاليا حوالي 15  السادس 
عاما، وهما في األساس كانوا كبارًا في السن.

يشارك في الجزء السادس من املسلسل كل 
من الفنانن صفية العمري وإلهام شاهن 
ــان شــوقــي  ــنــ وفـــــــــردوس عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد وحــ
جدد  فنانون  انضم  كما  سالوسة،  وأنــعــام 
لــم يسبق لهم املــشــاركــة فــي أي مــن األجــزاء 
املاضية، وهم محمد عادل وحمدي مرغني 
ومــحــمــد  زروق  درة  الــتــونــســيــة  والـــفـــنـــانـــة 
ريـــــاض وكــــارمــــن ســلــيــمــان. وقــــد تـــم حــذف 
شــخــصــيــة الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل مــــمــــدوح عــبــد 
العليم بعد وفاته، وكان يجسد في األحداث 
الـــســـابـــقـــة مــــن الــخــمــســة أجـــــــزاء مــــن الــعــمــل 
شخصية عــلــى الـــبـــدري، وســتــشــيــر أحـــداث 

الجزء السادس إلى وفاة الشخصية.
وكانت األجزاء الخمسة من العمل قد صورت 
التاريخ املصري الحديث من عصر امللك فاروق 
ا 

ً
تباين وشــهــدت  التسعينيات،  مطلع  وحتى 

ــر من  ــــآراء بـــن مـــؤيـــد ومــــعــــارض لـــجـــزء آخــ لــ
املسلسل، خصوصًا وأن سنوات طويلة مرت 
الضخم،  التلفزيوني  العمل  أجـــزاء  آخــر  على 
ووفــاة بعض أبطاله الذين وضعوا  األساس 
لنجاحه بداية، وكذلك فيما يتعلق باألحداث 

والسياق الدرامي املفترض مراعاته.  

لفائف الورق: من الصين إلى فلسطينمجدي أبو عميرة: األحفاد يكملون »ليالي الحلمية«
موعد الجمهور 

مع الجزء السادس 
من »ليالي الحلمية« 

في رمضان المقبل، 
»العربي الجديد« التقت 
مخرج العمل للحديث 

عن آخر التحضيرات

ال تزال الحرف 
اليدوية التي تعتمد 

على ألياف النخيل نشطة 
في الريف المصري، 

وهي حرف تحتاج، أوًال 
وأخيرًا، إلى الصبر

بقيت صناعة الفن من 
لفائف الورق حكرًا على 

العالم الغربي، والصين 
لقرون طويلة قبل 

وصولها إلى الشرق

محمد كريم

 املصري بمجموعة من الِحَرف 
ُ

يحظى الريف
النخيل،  ألــيــاف  الــتــي تعتمد على  الــيــدويــة 
فـــفـــوائـــد الــنــخــيــل ال تــقــتــصــر عــلــى صــنــاعــة 
التمور، وهذه املهن البسيطة تحتاج لصبر 
أكثر من حاجتها للمهارة، كما أن شيوعها 

يرتبط بنمط الحياة في القرية.
فـــهـــنـــاك صـــنـــاعـــة األقــــفــــاص الــخــشــبــيــة مــن 
بأنواعها.  السالل  النخيل، وصناعة  جريد 
وصـــنـــاعـــة الـــســـلـــب )األحــــــبــــــال( مــــن ألـــيـــاف 
النخيل بعد جدلها، ولهذه الحبال وحدها 
ــتــــخــــدامــــات، فـــهـــي تــدخــل  الـــعـــديـــد مــــن االســ
)املــقــاِطــف(  فــي صــنــع دعـــامـــات ومــقــابــض لـــ

ف(. 
َ
ف

ُ
و)الق

ــوص 
ُ

 مــن خ
ٌ

واملقطف وعـــاٌء صغيٌر مــجــدول
 فــيــه الــثــمــر، ويــصــلــح أيــضــًا 

ُ
ـــف

َ
ـــط

ْ
الــنــخــل ُيـــق

والحبوب وغيِرها  والّسماد  التراب  لوضع 
ــاع. أمــا )القفف( 

ّ
ــن اع والــصُّ رَّ

ُّ
من حاجات الـــز

ــد ال يــســتــطــيــع  فـــهـــي وعــــــاء كــبــيــر جـــامـــع قــ
شخص واحد أن يحمله ممتلئًا!

صناعة )الضهار( أيضًا تستخدم األسالب، 
والـــضـــهـــار كــلــمــة عـــامـــيـــة تـــعـــود إلـــــى ظــهــر 

اإلنسان، لكن املقصود منها هو ذلك الحزام 
الــذي يحيط به طالع النخل نفسه حاضنًا 
الــنــخــلــة أثــــنــــاء صــــعــــوده وهـــبـــوطـــه إلــيــهــا، 
العالج  أو  التلقيح  أو  التمر  أجــل جني  مــن 
والتسميد. وهو يجدل من خوص النخيل، 
ويكون على شكل مستطيل عريض نسبيًا.

ــد املــنــتــجــات الــريــفــيــة املــهــمــة مـــا يسميه  أحـ
)الــِعــّدة(، وتعني ما يوضع على  الفالحون 
الــحــمــار حــتــى يسهل تحميل األثــقــال  ظــهــر 
عــلــيــه. حــيــث تـــوضـــع قــفــتــان عــلــى جــانــبــي 
الــحــمــار مــربــوطــتــان إلـــى بــعــضــهــمــا بحبل 
التي  الــِعــدة  النخيل، ودور  ألياف  متن من 
حماية  فــي  يتمثل  بــعــنــايــة  تفصيلها  يــتــم 
ظهر الحمار من هذا الحبل الذي قد يجرحه 

.
ً
إذا كان الحمل ثقيال

ــاء يـــدخـــل لـــيـــف الــنــخــيــل  ــنـ ــبـ وفـــــي مـــجـــال الـ
ــد الـــنـــخـــل الــــذي  ــريـ املــــجــــدول فــــي تـــدعـــيـــم جـ
يستخدم في سقف أسطح املباني الطينية، 
حيث تطرح فــوق عــروق الخشب أو عــروق 
الــغــرفــة متوسطة الحجم  الــنــخــل. وتــحــتــاج 
بالتساوي  عــروق موزعة  إلــى حوالى ستة 
ــقـــف، مـــتـــرابـــطـــة جــمــيــعــهــا بــلــيــف  عـــلـــى الـــسـ
الــنــخــيــل كــأنــهــا حــصــيــرة كــبــيــرة، بــعــد ذلــك 

تـــوضـــع فــــوق هــــذه الــحــصــيــرة كــمــيــات من 
لتمنع تسرب  املسام  الطفلة، وظيفتها سّد 

الحشرات واألمطار من السقف.
ألياف  صنع من 

ُ
ت التي  املنتجات  أما أشهر 

الــنــخــيــل فــهــي )مــقــشــة ألــيــاف الــنــخــيــل( إلــى 
جــانــب )املــقــشــة الــقــنــو( الــتــي هــي عــبــارة عن 
ــرع الــرفــيــعــة املــتــيــنــة الــتــي كــانــت تحمل  األفــ

البلح قبل جنيه من النخلة. 
كـــمـــا ُيــســتــعــمــل الــــيــــاف الــنــخــيــل فــــي حــشــو  
املواسد واملخدات واملساند ما يوضع خلف 
الــظــهــر فــي املــجــالــس الــعــربــيــة وهــــذه كانت 
كما  تصفيقه  بعد  الكامل  الليف  من  تعمل 
القماش إلعطائها  مــن  كيس  داخــل  توضع 

مظهرا جميال.
لها  الــنــخــيــل(  )لــحــاء  النخيل  ألــيــاف  مقشة 
سوقها الخاص في الريف بالرغم من توافر 
املــكــانــس الــبــالســتــيــكــيــة الــحــديــثــة ورخـــص 
ثمنها، حيث يهتم الناس في القرى وبعض 
املفتوحة  األمــاكــن  الشعبية بكنس  األمــاكــن 
أو  املبلطة  غير  الغرفات  أو  املرصوفة  غير 
يــتــم تنظيفها  الـــتـــي  الـــحـــيـــوانـــات،  حــظــائــر 
التقليدية  املقشات  بتلك  الكنس  طريق  عن 

ورشها باملاء.

توّقف قلب محمود حميدة 
وتقلبات جسد أحمد زكي

من أعمال هال طهبوب )فيسبوك(

مدرسة الـMethod Acting، والتي تقوم على انسالخ الممثل عن نفسه جّسدها بعض 
نجوم السينما المصرية، فمن هم؟

التمثيل القاتل

ألياف النخيل

حكواتي

نور زين

الزمان: 5 أبريل 2008
املكان: قهوة البورصة في وسط القاهرة

التقيت ببعض األصدقاء في صباح ذلك اليوم في املقهى الذي اعتدنا التالقي 
فيه، رغــم أنــه لم يكن املفضل لــدي، كــان الجو شديد الــحــرارة رغــم أننا كنا 
مازلنا على أعتاب الصيف، حالة من التوتر والقلق سيطرت على املشهد، 
وجوه شباب من حركتي »كفاية« و »شباب من أجل التغيير« ما بني متجهمة 
وقلقة. مع الدعوة إلضراب 6 أبريل 2008، تضامنًا مع اإلضراب العام في 
شركة املحلة الكبرى، والذي تحول فيما بعد إلى »حركة 6 أبريل«، لم يكن 
لــدي الكثير مــن التطلع ألصبح فجأة محور الــحــدث، وال أدعــي الــيــوم ذلــك، 
فالذي حدث معي حدث معي غيري وأكثر، لكنه كان فجائيًا بالنسبة إلي. 
اجتمع أكثر من 7 أفراد في »قهوة البورصة«، ورأيت أحد الوجوه املعروفة في 
»شباب من أجل التغيير« يتلفظ بكلمات سريعة ويعطي كال منا مجموعة 
من األوراق »املنشورات« ويختفي وسط تواجد أمني كبير. أخفى كل منا، 
شبانًا وفتيات، تلك املنشورات في حقيبته، واتفق كل 3 أفراد على الذهاب 
ألمــاكــن مختلفة وتــوزيــع املــنــشــورات. ذهبت مــع فتاة وشــابــني إلــى منطقة 
مصر القديمة، لم تطأ قدماي تلك املنطقة قبل ذلك اليوم، لكن الحماسة كانت 
تدفعني كثيرا، تفرق كل إثنني في املنطقة القديمة، وبدأنا بتوزيع املنشورات، 
بدأ زميلي يجيب عن أسئلة أحد املستفسرين عن املنشور، لم تكن لدينا 
أية فكرة عن آليات األمان وكيفية التعامل، في غضون ثوان، أمسك مخبر 
بيده، وجاء ضابط أمسك بي قائال »هتيجوا إنتوا واملنشورات معانا قسم 
مصر القديمة نتكلم شوية وبعدين تمشوا«، رد زميلي »أنا هاجي معاكم، 
لكن دي بنت مينفعش«، أجابه الضابط بمنتهى الهدوء »البنت زي الولد«، في 
 أشد الخوف، ليس من الضابط أو القسم أو الحجز 

ً
تلك اللحظات كنت خائفة

حتى، كنت خائفة من أبي من أسرتي، كنت خائفة مما سيلحق بي في بيتنا 
التصرف في أقل  أعــرف كيف امتلكت شجاعة  لم  املــوقــف.  انتهاء  بمجرد 
من دقيقة، رغم تأخر رد فعلي دائما، ذهب الضابط ليأتي بالسيارة داخل 
الحارة الضيقة وتركنا في قبضة املخبر، قلت لزميلي »أنا الزم أمشي في 
البيت هيبهدلوني«، فأجابني بصوت خافت »امشي«، تحركت خطوات قليلة 
واملخبر ينادي »ارجعي يابت«، والجمع املتفرج يشجعني »إجري بسرعة« 
، وأنا أركض بسرعة لم أتوقعها حتى اليوم، كنت 

ّ
وجريت. كان الليل قد حل

أركض دون أن تالمس قدماي األرض، واملخبر من ورائــي »استني يابت«، 
أدخل حواري وأزقة ضيقة ومقفلة في نهايتها، وأغير طريقي دون تفكير 
ألدخل شارع آخر، وفجأة اختفى صوت املخبر، وكان صدري ينتفض تعبا، 
ال أعرف طريق الخروج من تلك املنطقة، تلفّت حولي فوجدت »بدروم« تحت 
األرض، نزلت درجتني وأسندت ظهري على الجدار، فوجدت سيدة جاءت من 

داخل البدروم لتسألني »انتي مني؟ وبتعملي أيه في بيتي«.
وأتكلم،  أنفاسي  أستعيد  حتى  دقائق  بضع  لتمهلني  بيدي  إليها  أشــرت 
3 دقــائــق كاملة منحوني إيــاهــا أهــل الـــدار »الـــبـــدروم« وأعــطــونــي كــوبــا من 
املنطقة عن إضــراب  أهــل  أتحدث مع  أنني صحافية وكنت  املــاء، أخبرتهم 
الغد قبل أن يأتي البوليس محاوال القبض علي، طمأنوني وأخبروني أنهم 
يعرفون بأمر اإلضــراب وسيشاركون فيه، وخرج أحد الشباب ليستطلع 
حال الشارع في الخارج، ثم عاد بعد دقيقة ليقول »املخبرين ماليني الشارع 
قريبتها  بيت  إلــى  أنتقل  أن  الــنــســوة  إحـــدى  اقــتــرحــت  عليكي«،  وبيسألوا 
وأحــضــرت  أخـــرى  وأســرعــت  هــنــاك،  يعثروا علي  أن  الصعب  املقابل فمن 
املكشوف  »بلبسك ده وشــعــرك  قــائــلــة  للشعر  ــوداء وغــطــاء  عــبــاءة ســ لــي 
هيعرفوكي على طول لو خرجتي، عشان كل إللي ساكنني هنا محجبات 
إلى  والحجاب، وصعدت  العباءة  ارتديت  الفور  وعلى  عبايات«،  وبيلبسوا 
 عجوز فقط، أحضرت لي كوبًا من العصير، 

ٌ
البيت املجاور. تسكنه سيدة

وأجـــريـــت بــعــض االتـــصـــاالت بــأصــدقــائــي، وبــعــد نــصــف ســاعــة، حضرت 
صديقتي بسيارتها لتأخذني من هناك، كانت تجلس معي الشابات الالتي 
املريرة،  وأيامهن  الصعبة  أوضاعهن  عن  يتحدثن  الــبــدروم  في  التقيتهن 
وما إن دقت علي صديقتي نزلت إحداهن لتستطلع حال الشارع وعادت 
قائلة »الدنيا هادية تحت«، نزلت بصحبتهن مرتدية مالبسهن، وأوصلنني 
إلى سيارة صديقتي، قبلوني وأكــدن لي »إحنا مشاركني في اإلضــراب«، 
تحركت السيارة وأنا أتابعهن من الشباك وأقول في رأسي سأعود ألراهن 
مرة أخرى وأشكرهن، ومرت األيام والسنون، وأنا الزلت أجهل تلك املنطقة 

وشوارعها وبدروماتها املتشابهة وأردد »ياليتني أعود«. 

ذكرى 6 أبريل... متأخرة
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ــل فـــي 13  ــــذي رحــ بــســبــب مــــرض املــــؤلــــف، الـ
ــــي، بــعــد  ــــاضـ نـــيـــســـان/أبـــريـــل مــــن الــــعــــام املـ
معاناة مع سرطان الرئة. »رغم أنه لم يعلن 
عــن ذلــك صــراحــة أبـــدًا، كــان يــنــوي أن يترك 
لقّرائه األوفياء شهادة عن تلك األشياء التي 
غاليانو  يظهر  إلــيــه.  بالنسبة  مهمة  كانت 
في الكتاب على غير عادته بالنسبة لقرائه، 
بنبرة موّدعة عندما يتحدث عن نفسه، وهو 
أمر لم يعتده«،  يقول كارلوس دياث، مدير 
دار »سيغلو XXI« في األرجنتني، وصاحب 
ر الكتاب األخير لغاليانو، موضحًا 

ْ
فكرة نش

ُدو«. 
ْ
 ُمون

ْ
للجريدة اإلسبانية »ِإل

بقي غاليانو في »قناص القصص« )صدر 
فــي 4 أبــريــل/نــيــســان فــي أمــيــركــا الالتينية 
لنفسه، مصورًا  وفيًا  إسبانيا(،  في  وأمــس 
بأسلوب متفرد محطات وشخصيات غير 
العمل هو  هــذا  التاريخ.  في  كثيرًا  معروفة 
مجموعة مقتضبة من القصص التاريخية 
ــمــــاعــــي وســـخـــريـــة  ــتــ ــقـــد االجــ ــنـ ــالـ مـــحـــمـــلـــة بـ
مـــحـــبـــوكـــة، تـــمـــامـــًا كـــمـــا فـــعـــل فــــي ثــالثــيــتــه 
ــار«، حــيــث تــتــعــايــش  ــنــ الــشــهــيــرة »ذاكــــــرة الــ
ط 

ُ
مــع تسل الكولومبية  قــبــل  مــا  األســـطـــورة 

»القناص«  ينقلنا  املــعــاصــرة.  الدكتاتورية 
مـــن الـــقـــربـــان اإللـــهـــي لــبــركــان تـــوبـــومـــا، في 
مرتفعات جبال األنــديــز،  إلــى أســطــورة »ال 
الثاني  نوفمبر/تـشرين  »في  ُروسا«: 

ْ
ِبيِليغ

الديكتاتورية  دمــرت  1976، حيث  مــن سنة 
ــــاي مــاريــانــي  ــــالرا أنـ األرجــنــتــيــنــيــة مـــنـــزل كـ
واغتالت والديها، ولم يعد ُيعرف عنها أي 
شيء، رغم أنها منذ ذلك الحني وهي ترد في 

محافظة  لشرطة  املخابرات  مديرية  الئحة 
بــــويــــنــــس آيــــــــــرس، فـــــي الــــقــــســــم املـــخـــصـــص 
»املجرمني مهددي األمن العام«. حيث ُكتب  لـ
على البطاقة الخاصة بها: »متطرفة«. كان 
فت هكذا«.   

َ
عمرها ثالثة أشهر، عندما ُصن

غاليانو املعروف بسخريته النقدية حاضر 
أيضًا في العمل، كما هو الحال في »آثــار«، 
املــحــطــة الــتــي ُيــفــتــتــح بــهــا الـــكـــتـــاب: »مــحــت 
الــريــاح آثــار طيور الــنــورس. بــددت األمطار 
الزمن.  آثــار  الشمس  أخفت  البشر.  خطوات 
ــار الــــذاكــــرة  ــ الـــحـــكـــواتـــيـــون يــبــحــثــون عــــن آثــ
املــفــقــودة، والــحــب واأللـــم الغائبني، ولــكــن ال 
ُيمحيان«. كما أن شخصية غاليانو الصارمة 
حاضرة بقوة عندما يروي، في نص عنوانه 
ــــذي حـــصـــل بــني  ــــدم الـــتـــفـــاهـــم الــ ــم«، عـ ــ ــــصـ »الـ
املــســتــعــمــر اإلســـبـــانـــي والـــســـكـــان األصــلــيــني 
ألمــــيــــركــــا. فــحــســب روايـــــــة فــــــراي تــوريــبــيــو 
دي بــارتــولــومــي – يــحــكــي غــالــيــانــو- كيف 
الحالية  أهالي شبه جزيرة يوكاتان  أجــاب 
»تيكتيتان،  غــامــضــة  بكلمة  اإلســـبـــان  عــلــى 
تــيــكــتــيــتــان« عــنــدمــا ســألــوهــم بــصــوت عـــاٍل 
عن املكان الذي كانوا موجودين فيه. الغزاة 
»لكن  يوكاتان«.  »يوكاتان،  فهموا  »الــصــم« 
في لغتهم – يسخر غاليانو- كان األهالي قد 

قالوا: »ال أفهمك، ال أفهمك«.    
إلى جانب النصوص التي كان قد اختارها 
سلفًا لتضمينها في »قناص القصص«، بدأ 

ثيسار غاليرو

كــمــنــقــٍب دائـــــٍم عـــن الــحــقــيــقــة، وذي 
إدواردو  يستسلم  لــم  ثــــوري،  فــكــر 
غــالــيــانــو أبــــدًا. ال يــمــل وال يــكــل من 
هدين وقصصهم املروية، 

َّ
ب سير املضط

ّ
تعق

ــلـــه الــكــاتــب األوروغــــوايــــانــــي  وهــــو مـــا واصـ
ــدرت دار  ــ إلـــى آخـــر أيـــامـــه. هـــذا الــشــهــر، أصـ
نــشــر »ســيــغــلــو XXI« آخــــر كــتــبــه: »قــنــاص 
ــشــر بــمــنــاســبــة الــذكــرى 

ُ
 ن

ٌ
الـــقـــصـــص«؛ عــمــل

األولـــى لرحيل مــؤلــف »الــشــرايــني املفتوحة 
ألمريكا الالتينية«. 

عــلــى  الـــعـــمـــل   )2015-1940( غـــالـــيـــانـــو  ــــدأ  بـ
الكتاب فــي عــام 2012، وكــان قــد انتهى من 
ــامـــني، لــكــن تـــأّجـــل صــــدوره  كــتــابــتــه بــعــد عـ

باسم النبريص

ت 
ّ
وقــد عــزفــت عــن جميع األمــانــي، اآلن تبق

النائم  أيها  لرئتيك.  األخيرة: هواء إضافي 
وكــــل ثــقــل الــســريــر عــلــى حــجــابــك الــحــاجــز. 
 التاريخ، كما الجنس، ال يصلح للتأّمل 

ّ
ألن

والــوابــل  بلياليها  أيــــام  ثــمــانــيــة  الــفــلــســفــي. 
ــب قــلــبــك؟ أألنـــك سهرت 

ّ
يــهــطــل. لـــَم لــم يــتــرط

هم الفيتشوي 
ُ
مع أكاديميني، وساءك وصف

لــخــلــود افـــتـــراضـــي؟ أم ألنـــــك، فــــور أوبـــتـــك، 
وضــعــت رأســــًا دائــــرًا عــلــى حــجــر الـــوســـادة، 
وقّرعت الهواَء، حتى وصل الصوت للغرفة 
بــعــد  ــلــــود  خــ أّي  ــلـــون؟  يـــخـــجـ أال  األخــــــــــرى: 

كوبرنيك؟
فــــي هـــذه  ــــيء يــنــقــصــك  والــــــواقــــــع، أن ال شــ
اإلسبانيا سوى حياتك، إنه بلٌد بعد فوات 
األوان. مع أنك أبدًا لم تعتد حياتك، ال هنا 

وال هناك، فخمسون عامًا بعشرين بيتًا ال 
تكفي لهذه املهّمة. 

ــوم تـــعـــود زمــيــلــتــك اإلســـبـــانـــيـــة من  ثـــانـــي يــ
عملها وتسأل مستبشرة: هل عدت للكتابة 
ــتـــرّد عــلــيــهــا؟  ــاٍل؟ تــــرى بـــمـــاذا سـ ــ بـــصـــوت عــ
الشاعر محض فأر  أتقول: في شيخوخته، 
الواقع«  »قطة  عجوز؟ وكيف ستفهم وهي 
املمعنة في الحسّيات؟ )مع االعتذار بالطبع 

للحيوان(.
ال يـــا عـــزيـــزتـــي، لــقــد خــســرت أيــضــًا الــشــعــر 
فــــي بـــــالدكـــــم. خــــســــرت »مـــايـــســـتـــرو نــشــيــد 
 مــا أعيشه 

ّ
ــذا، ذاك الـــذي كـــل الــخــســارات« هـ

 بكّوة نوٍر في الغيب لها 
ٌ

ق
ّ
في الحياة، متعل

اسُمه. ولذا ستسمعني في قادم األيام ما ال 
يسّرك من أصوات نشاز.

 ســجــائــرك 
ّ

تــذهــب هـــي وتــســتــأنــف أنـــت لـــف
الــتــي بــحــجــم اإلبـــهـــام. تــدخــن واحــــدة منها 
ــــرك. حـــيـــنـــمـــا يــصــعــد  ــمـ ــ  عـ

ُ
ـــــن الـــــزمـــــن

ّ
ويـــــدخ

الدخان إلى السقف وتهبط أنت إلى القبر، 
سيتالشى فقط دخانان. 

ــو بــعــد  ــم إنــــــه، ســـيـــأتـــي ســـيـــأتـــي، حـــتـــى لــ ثــ

غاليانو 
يقترف الخطأ األخير

الشعر يُقتل ويُستباح، مثل 
السوريين، ما إن تحاول 

تعريفه. واألفضل أن 
تقرأه أو تكتبه، بعيدًا عن 
تأتأة التنظيرات وجمجمة 

النقد كأنه يقترب من 
كهنوت ميتافيزيقي

يظهر الروائي 
األوروغواياني في 

»قنّاص القصص«، الكتاب 
الذي صدر في ذكرى 

رحيله األولى، على غير 
عة  عادته، بنبرة مودِّ

عندما يتحدث عن نفسه، 
وهو أمر لم يعتده

من يمكنه أن يصّدق 
تلك الحّمى الصوفية 

التي تحّدث عنها 
البعض في أميركا بعد 
ظهور ترجمة جديدة 

ألشعار جالل الدين 
الرومي؟

ال شيء ينقصك في هذه اإلسبانيا سوى حياتك

نزعات معقدة ال تختصرها أنماط التفسير

كتابه الجديد يصدر في ذكرى رحيله األولى

بدت بعض النصوص 
كأثر لكل ما تخًيله أو فّكر 

فيه حول الموت

سألت جارك المتقاعد 
عن حاله أمس، ففاجأك 

بـ: يكفي أريد أن أموت

غير صحيح أن الغرب 
يكتشف التصّوف، فهو 

منغرس في تراثه

مجموعة قصص 
تاريخية محملة بالنقد 
االجتماعي والسخرية 

غاليانو  بصحبة  كان  الذي  دياث،  يذكر 
ــب  ــه، بــعــضــً مـــن جــوان ــاتـ ــل وفـ قــب
نصوصه  »كانت  العمل:  هــذا  كتابة 
والرسوم  إدواردو،  ذهن  في  مرتبة 
التوضيحية، وكل شيء. هناك منطق 
يتبعه،  أن  يحب  ــان  ك مــوضــوعــاتــي 
ومراجعة  ــراءة  ق يعيد  كــان  ودائــمــً 
نصوصه. كان أسلوب الكاتب فريدًا من 
نوعه ساعة انكبابه على أعماله، حتى 
إنه كان يقتسم مع ناشره المطبخ حيث 
من  بيته  إلى  دعاني  لقد  العمل.  كان 

أجل العمل على الكتاب«.

مطبخ العمل

2425
ثقافة

استعادة

يوميات

إطاللة

أخبار

 جديدًا حيث كتب فيه العديد 
ً
غاليانو عمال

من القصص. »كانت تعجبه فكرة أن يسمي 
الــعــمــل بـــخـــربـــشـــة«، ويـــقـــول ديـــــاث إنــــه قــرر 
تضمني بعض من هذه النصوص في كتابه.
ــربـــشـــات« غــالــيــانــو أكــثــر  ــظــهــر هــــذه »الـــخـ

ُ
ت

حــمــيــمــيــة، والـــرجـــل الــــذي أهـــدتـــه بــنــت أحــد 
من  الكاتالوني  الساحل  في  شقة  أصدقائه 
تفضل  كانت  ألنها  للكتابة،  يتفرغ  أن  أجــل 
ساكنة  فــ«الكتب  إليها  وبالنسبة  األغــانــي، 
واألغاني تطير«، وتقدم لنا بعض الحكايات 
املفتوحة ألمريكا  »الشرايني  كتابه  املمتعة. 
الالتينية«؛ كتاٌب مقدس بال منازع بالنسبة 
لــلــيــســار فــي املــنــطــقــة، رغـــم ذلــــك، فــقــد ُرفــض 

خــمــســني ســـاعـــة ومـــئـــة قــتــيــل وألــــف الجــــئ ـ 
ُيقّصر  لــَم ال  الــنــعــاس؟  ه 

َ
ُيقّصر طريق لــَم ال 

طريقه الشْعُر أيضًا؟ أن تقامر مع مجهول، 
ذا تعريف تقوله وتــعــرف أنــه فــائــض. ومع 
ذلـــك، أحــيــانــًا تــخــال الشعر نقطة ضــوء في 
عتمة الوجود وعتمة اللغة معًا. ثم تتراجع 
وتشّك في نمطّية هذه الرؤية، وفي خطرها 
ـ حــتــى مــن غير  بـــاألســـاس، كــونــهــا تجعله 
قــصــد ـ يــقــتــرب مـــن كــهــنــوت مــيــتــافــيــزيــقــي. 
ــنـــاص! الــشــعــر ُيــقــتــل وُيـــســـتـــبـــاح، مثل  ال مـ
السوريني، ما إن تحاول تعريفه. واألفضل 
تــــأتــــأة  عـــــن  بــــعــــيــــدًا  ــه،  ــبـ ــتـ ــكـ تـ أو  تـــــقـــــرأه  أن 
ثم  هــذا  تــقــول  النقد.  وجمجمة  التنظيرات 
الـــهـــاذي؟ قم  أيــهــا  تــصــحــصــح: أال تستحي 
ر، فقد ســاَء ما 

ّ
نظ

ُ
ت الشرفة، وال  اســق نبتة 

ُينظّرون. 
ولكي تنام، كي تمسك بأصابعك العشرين 
أن  الــهــاربــة، ينبغي  الــنــعــاس   لحظة 

َ
أبــديــة

ـــح الــحــنــفــيــة املـــعـــطـــوبـــة فــــي املــطــبــخ، 
ّ
تـــصـــل

وتــطــلــب مـــن جــــارك املــتــقــاعــد بــرفــيــكــتــو، أن 
العيش  الليل. فال يمكن  الراديو في  ي 

ّ
يوط

ــًا قــابــلــة  ــوعـ ــبـ ــــات لــخــمــســني أسـ ــــروشـ ــع خـ مــ
لـــلـــزيـــادة، مـــا دام هـــو حــيــًا. مـــع أنـــك سألته 
عــن حاله أمــس، ففاجأك بـــ »يكفي، أريــد أن 
أموت«. وأنت رّددت: أن تموت، يا برفيكتو، 
 أجنحة. 

ُ
يعني أنك لن تطير أبدًا. املوت: شلل

يفهم،  لــم  هــو  لحضرتك.  ممتاز  غير  وهـــذا 
وال أنـــت تـــعـــّول مـــن اآلن فــالحــقــًا عــلــى فهم 

الفاهمني.
طوبى لغيرهم: ألنهم يصنعون امللح.

ــثـــورة  ــًا غـــيـــر مـــتـــوقـــع أبــــــدًا مــــن قـــبـــل الـ رفـــضـ
 1970 عــام  في  أنــه  غاليانو  َيحكي  الكوبية. 
تقدم باملخطوط إلى جائزة »كاسا دي الْس 
أميريكاْس«، التي فشلت كتجربة في كوبا. 
وخسر الجائزة. وفقًا للجنة، فإن »الكتاب  لم 
الجدية  كانت  السبعينيات،  في  جديًا.  يكن 
 للملل«. بعد 

ً
بالنسبة لليسار مازالت مرادفة

 31 وكــان عمره  الكتاب،  غاليانو  ر 
َ

نش سنة 
للقّراء  موجهًا  كتابًا  بداياته  في  كــان  سنة. 
يجب  كما  يصل  لــم  تخفني«. 

ُ
امل »السريني  الـ

بالنسبة إلى انقالبيي بلدان القرن الجنوبي 
األمريكوالتيني بمن فيهم األرثوذوكسيون 

البيروقراطيون في هافانا.
»بـــدت بعض هــذه الــنــصــوص كــأثــر لكل ما 
تــخــّيــلــه أو فــّكــر فــيــه حـــول املـــــوت«، يضيف 
ديــاث. »هــي نصوص جميلة جــدًا ومؤثرة، 

حتى إننا قررنا إدراجها أيضًا«. 
ــه، لـــم يــفــقــد غــالــيــانــو روح  ـــ فـــي »خــربــشــاتـــ«ـ
الــُدعــابــة بــمــا فــي ذلـــك عــنــدمــا كـــان يتحّدث 
عـــن نــفــســه. فــهــو بـــالـــكـــاد كـــــّرس فـــي ســيــرة 
ذاتية كاملة 15 سطرًا لوصف طريقته: »مذ 
لــدّي سهولة كبيرة  يافعًا جــدًا، كانت  كنُت 
القــتــراف األخــطــاء«. وفــي »تفاصيل وجيزة 
ــدًا لــلــكــاتــب« يــشــرح لــنــا فــي أربــــع كلمات  جـ
ملاذا لم يتوقف أبدًا عن اعتبار نفسه صيادًا 
للقصص: »الكتابة متعبة، لكنها تواسي«. 
)ترجمة عن اإلسبانية: محسن بن دعموش(

تصويب

فيرناندو بالبيردي

سكبَت األلَم فوق الساحة. 

بأياٍد عارية
 الطني

ُ
تزاحمْت مالئكة

ططك.
ُ
في وسط خ

ون  من األحذية كانوا يجرُّ
ً
وبدال

بأقدامهم املرَض والتراب.

 أنانيٌّ وُيعّرينا
ُ

الخوف
مــــــن بـــــــكـــــــارٍة خـــلـــعـــهـــا عــلــيــنــا 

اآلخرون.

بعد ذلك وصل وداٌع يائس
ووعٌد فاتٌر

ثـــمـــن  ــَم  ــ ــــسـ ــــحـ يـ أن  اســــــتــــــطــــــاَع 
املستقبل.

ليس هذا عاملنا،
ــي املـــســـتـــطـــاع أن نــحــلــم  كـــــان فــ

بمكاٍن آخر
ال شهداَء فيه وال آلهة 

نا وجدنا مالئكة
ّ
لكن

 بالعيش،
ُ

ُفيها يسكُن األمل
والحياة

بكرامتها املنِصفة البسيطة
 ذاك األلَم الذي سكبت.

ُّ
تستحق

أكثر  الدموع  هذي  أغالُب  ًدعني 
قليال

 توازَن
ُ

ني فيها أعانق
ّ
ألن

 شيٍء أحّبه.
ّ

كل

دعني أرجُع
إلــى الساحة األكــثــر حــزنــا على 

األرض.
 

 Fernando Valverde(
شاعر إسبانّي من مواليد 
غرناطة عام 1980(

بلد بعد فوات األوان

حين تصّوف األميركيون

تحت عنوان الفلسطينيون في سورية: ذكريات النكبة لمجتمعات متشّظية، 
الحردان  أناهيد  للباحثة  كتاب  كولومبيا  جامعة  منشورات  عن  حديثً  صدر 
)الصورة(. تتتبّع المؤلّفة في دراستها تطّور مفهوم النكبة في الوعي الجمعي 
للفلسطينيين الالجئين في سورية بين الماضي والحاضر، استنادًا إلى مقابالت مع 

ثالثة أجيال.

في  عنبرة  مسرحية  عروض  تنطلق  مساء،  السادسة  الساعة  اليوم،  من  بداية 
يحكي  )الصورة(.  الخالدي  علية  وأخرجتها  كتبتها  التي  بيروت  في  بابل  مسرح 
تأسيس  صديقاتها  مع  محاوالتها  في  النسوية  الرائدة  جدتها  قصة  العمل 
أندية للنساء والدفاع عن حقوقهن. من مؤديات العمل: نزهة حرب وسارة زين 

وفاديه التنّير ونجوى قندقجي.

ملتقى المبدعات العربيات ويستمر لثالثة أيام. يشارك  ينطلق اليوم في سوسة 
في الملتقى باحثون وباحثات من عشرة بلدان عربية مثل ألفة يوسف )الصورة( 
وشكري المبخوت من تونس، ووطفاء حمادي وشربل داغر من لبنان، وفاطمة 
مصر،  من  المصادفة  وسهير  العراق،  من  الزبيدي  وإلهام  الجزائر،  من  نصير 
وميسون شقير من سورية، يتناولون تغيّرات اإلبداع النسائي في السنوات األخيرة.

اإلخوة  »جامعة  في  تتواصل  التي  للكتاب،  الوطني  الصالون  فعاليات  ضمن 
منتوري« في قسنطينة حتى 16 نيسان/أبريل الجاري، ُتقام اليوم ندوة فكرية حول 
موضوع قسنطينة أرض للتمازج الثقافي والحضاري عبر التاريخ، يشارك فيها 
العربي  ومحمد  مزيان،  وحبيبة  فرجيوي،  زهية  هم:  األكاديميين؛  من  عدد 

عقون وعبد العزيز فياللي )الصورة(.

محمد األسعد

ــــني صــــــــدرت تـــرجـــمـــة حـــديـــثـــة لــســيــرة  حـ
ــر الـــصـــوفـــي الــشــهــيــر جـــالل  ــعـ ــاة وشـ ــيـ حـ
الدين الرومي )1273-1207( في الواليات 
ــّدثـــت مـــصـــادر  ــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، تـــحـ املـ
إعالمية عن إثارة أحدثتها هذه الترجمة 
ــاط املــثــقــفــني والــفــنــانــني وتــّجــار  ــ فـــي أوسـ
ــة واإلعـــــــــالن وعــــامــــة الـــجـــمـــهـــور،  ــايــ الــــدعــ
ــّمـــى  ــه الـــحـ ــبـ ــــت عـــــن مــــوجــــة تـــشـ ــّدثـ ــ ــحـ ــ وتـ
الصوفية من النادر أن تحدث في مجتمع 
»براغماتي«، أي نفعي، ال يمكن أن تأخذه 
ــارات الــــروحــــيــــة بـــعـــيـــدًا عــــن نــزعــتــه  ــيــ ــتــ الــ

العملية مهما بلغت قوتها.
الــــالفــــت لــلــنــظــر فــــي تــعــلــيــقــات صــــدرت 
ــذاك هــنــا وهــــنــــاك، أنـــهـــا رأت فـــي هــذا  ــ آنــ
األمر مفارقة، وبعضها خّيل له أن األمر 
بــمــادة »استهالكية«  يــعــدو االهــتــمــام  ال 
جــديــدة، استطاع تطويع هــذه األشــعــار 
رغــبــات مجتمع  مــع  لتنسجم  الــشــرقــيــة 

آلي استهالكي.
ـــاوالت  ــحـ صــــــدرت هـــــذه الــتــعــلــيــقــات ومــ
الــتــفــســيــر بــالــطــبــع عـــن نـــزعـــة »تــنــمــيــط« 
املجتمعات اإلنسانية كما جرت العادة، 
االهتمام  أرضية  أن  لواقع  وعــن تجاهل 
بــالــرومــي قــد ال تكون فــي هــذه املجاالت 
ــتـــهـــالك وإشـــبـــاع  الـــتـــي ال تـــتـــجـــاوز االسـ
ــا إلــى  الــرغــبــات بــالــغــريــب والــطــريــف ومـ
ذلـــك، بــل قــد تــكــون فــي مــجــال اهتمامات 
أصيلة ذات جذور في التكوين الروحي 
ــيـــة، مــن  ــد مــــن املـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـ لــــواحــ
الــصــحــيــح أنــــه نــشــأ ونـــهـــض بــعــيــدًا عن 
القارة  إلى  األوروبية، ولكنه جاء  القارة 
 بــتــراث ثــقــافــي ومـــادي 

ً
األمــيــركــيــة مــثــقــال

عميق الغور في بلد املصدر، تمامًا كما 
حدث مع الشخصية الروائية روبنسون 
كـــروزو، الناجي مــن سفينة غــارقــة حني 
أقام له مأوى على جزيرة بدائية بأدوات 
الــحــضــارة الــتــي جـــاء مــنــهــا، ولــيــس من 

الصفر كما ُيعتقد ويشاع.
النزعة التنميطية، في تعميمها للظواهر 
ــا، مـــــن طــبــائــعــهــا  ــ ــ ــة بــــمــــجــــال مـ ــ ــاّصـ ــ ــــخـ الـ
ــث عـــــن الــــســــهــــل غــيــر  ــحــ ــبــ ــزال والــ ــ ــ ــتـ ــ ــ االخـ
املــمــتــنــع، ومـــن طبائعها الــتــي بـــرزت في 
تجاهلت  أنــهــا  »املــولــويــة«  املناسبة  تلك 
حقيقة أن أشــعــارًا صــوفــيــة مــثــل أشــعــار 
الرومي ليست غريبة عن الثقافة الغربية 
وما تناثر من شظاياها على هذه القارة 
الـــنـــزعـــات اإلنــســانــيــة أكــثــر  أو تــلــك، وأن 
تــعــقــيــدًا مـــن أن يــخــتــصــرهــا هــــذا الــنــمــط 

ــثـــاغـــوريـــة، وتــمــلــك  ــيـ ــفـ ــة والـ ــ ــيـ ــ مـــثـــل األورفـ
امــتــدادًا ُمــهــّمــًا فــي الــعــصــور الحديثة في 
نــســيــج الــثــقــافــة الــغــربــيــة، خــصــوصــًا مع 
الــذي تداولته  امــتــداد مبحث »الــســعــادة« 
الــفــلــســفــة الـــعـــربـــيـــة/اإلســـالمـــيـــة بــوصــفــه 
الوجود  أو في معنى  الغايات،   في 

ً
تأمال

ــانـــي الـــحـــق، بـــني الـــقـــرنـــني الــتــاســع  اإلنـــسـ
والثاني عشر امليالديني، والذي سيتبلور 
فـــي مـــا بــعــد فـــي الــفــلــســفــة الــغــربــيــة، الــتــي 
العربي وأضافت  الفلسفي  ورثــت تطّوره 

إليه، في صيغة مبحث الوجود الحق كما 
هو في أعمال هايدغر )1889-1976(، وفي 
صيغة الوجود الجوهري في أعمال إريك 

فروم )1980-1900(. 
لــهــذا الــســبــب، وألســـبـــاب أخــــرى تتعلق 
بالتبادل الثقافي وانتقال الفكر الشرقي 
وامتداده في بواكير الفكر اليوناني، ال 
نجد فــي االكــتــشــاف األمــيــركــي املعاصر 
لــــجــــالل الــــديــــن الـــــرومـــــي، ولـــجـــمـــلـــة مــن 
في ستينيات  األقصى  الشرق  فلسفات 
، ما 

ً
وســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي مـــثـــال

يثير الدهشة أو االستغراب، بل نجد أن 
ر 

ّ
تأخ هــو  واالســتــغــراب  للدهشة  املثير 

ــول الــتــجــارب اإلنــســانــيــة املـــوروثـــة  وصــ
إلى بعض املجتمعات، أو إهمالها وعدم 
ــاء بـــهـــا، وعـــــدم الـــغـــوص عميقًا  ــنـ ــتـ االعـ
للتعّرف على الجذور الثقافية املشتركة 

بني الغرب والشرق.

الـــعـــام أو ذاك مـــن أنـــمـــاط الــتــفــســيــر. بني 
وسبعينياته  عــشــر  الــثــالــث  الــقــرن  مطلع 
ــل زمنًا 

ّ
عـــاش جـــالل الــديــن الـــرومـــي، وتــنــق

قـــبـــل أن يــســتــقــر فــــي »قـــونـــيـــة« الــتــركــيــة، 
وتــنــشــأ حـــول طريقته الــصــوفــيــة مــدرســة 
تواصل  »املولوية«  باسم  ستعرف  كاملة 
ويحتل  الحديثة.  العصور  حتى  بقاؤها 
رفيعة  مكانة  األشــهــر،  كتابه  »املــثــنــوي«، 
فــي عـــدة بــلــدان شــرقــيــة، وكــثــيــرًا مــا تعاد 
الشعبية،  التجّمعات  تالوة نصوصه في 
يــرافــقــهــا شـــرح وتــفــســيــر لــهــذا الـــنـــوع من 
أخالقي  مــوقــف  والسعي نحو  الــتــجــارب، 
يــــتــــجــــاوز اخــــتــــالف األعــــــــــراق واملـــــذاهـــــب، 

ويصل إلى لّب املوقف اإلنساني.
مـــثـــل هـــــذه الـــتـــجـــربـــة لــيــســت غـــريـــبـــة عــن 
تمتلك  فهي  وفالسفته،  الغرب  متصّوفة 
جذورًا قبل العصر املسيحي في الطوائف 
الشرقية  األصــول  ذات  القديمة  اليونانية 
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مالئكة
الطين

عبد اهلل مراد)مواد مختلطة على قماش، 97 × 130 سم ـ2009(

»خطوتان للرومي« لـ مرغريت أبرامشي

غاليانو قبل إلقاء كلمته في »المنتدى االجتماعي العالمي« الخامس في البرازيل، عام 2005 
)تصوير: جيفرسون بيرنارديز(



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

ــدجـــال بــأن  - هـــل تــريــد إقــنــاعــي أيــهــا الـ
هذا التوقيع على بطاقة االستفتاء هو 

توقيع حمارك ال توقيعك؟
ســأل محقق املــخــابــرات فــرج وهــو يكاد 

ينفجر غيظا، فأجابه األخير مرتجفا:
¶ أقــــســــم لــــك يــــا ســــيــــدي  هــــو مــــن عــبــأ 
الــبــطــاقــة كلها وهـــو مــن كــتــب كــل شــيء 

عليها ال أنا؟
- وهل يستطيع حمارك أن يفعل كل هذا 

وأنت ال تدري؟
، على 

ً
¶ يـــا ســـيـــدي لــقــد فــاجــأنــي فـــعـــال

الرغم من أنه حمار ذكي.. أعني غبي يا 
الحمار طــوال  ســيــدي، فقد رافقني هــذا 
عـــمـــري، وكــنــت أســتــخــدمــه فـــي أعــمــالــي 
ــاء  ــايــــات، وقـــضـ ــفــ ــنــ ــبـــش الــ ــــن نـ ــا، مـ ــهـ ــلـ كـ

الحوائج، والتنقل. 
ومــع تكرار هــذه األعــمــال يوميا، أصبح 
قــادرًا على قضائها  خبيرًا بها، وصــار 
 
ً
فمثال لــه،  ملرافقتي  دون حاجة  بنفسه، 

أصبح يقوم بنبش النفايات بــدآلً مني 
واســتــخــراج مــا أريــــده مــنــهــا ثــم جلبها 
املــنــزل، كما غــدا على علم بطبيعة  إلــى 
مــشــتــريــاتــي، وأمـــاكـــن عــرضــهــا، فــصــار 
ــا بـــنـــفـــســـه..  ــيـ ــومـ ــارهــــا يـ يــــذهــــب إلحــــضــ

صدقني هذا ما حدث.
ــأة بــالــنــســبــة لـــي يـــا ســيــدي  ــفـــاجـ أمــــا املـ
الــذي دعانا  فهو مــا فعله هــذا الصباح 
مراكز  إلــى  للتوجه  كشعب  الزعيم  فيه 
االقــــتــــراع وتــعــبــئــة نـــمـــوذج االســتــفــتــاء 
عــلــى بــقــائــه زعــيــمــا حـــاكـــمـــا، فــقــد كنت 
الــواجــب« ومراجعة  »نـــداء  أنـــوي تلبية 
ء النموذج بألف 

ْ
أقرب مركز اقتراع ومل

»نعم«.. 
لــكــن صــدقــنــي يـــا ســـيـــدي ال أعـــلـــم كيف 
املركز  إلــى  الخائن  الحمار  سبقني هــذا 

وعبأ النموذج وكتب »ال«!!!!

ــن الـــــــورق تـــفـــوح بــرائــحــة  ــان مــ ــنــ أطــ
الفساد األممي! وحبل غسيل األموال 
يمتد كخط االستواء ليطّوق أعناق 
الــســاســة ورجــــال املــــال الــفــاســديــن املتهربني 
من كل عرق ولــون حول العالم .. أوراق بنما 
والغرب  الــشــرق  فــي  الرسامني  فتحت شهية 
والبكاء  للضحك  مدعاة  كفسادهم  وفسادنا 

أيضا!

بنما 
أوراق التوت 
المتساقطة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حمار خارج النص

شريط
ماريان كمنسكي 

)كيغل كارتونز(

البوليس 
البلجيكي !

داعش في أوروبا )أركاديو اسكوفال/كيغل كارتونز(

ورطة السيسي في قضية ريجيني )القدس العربي اللندنية(

الهدنة المهددة في اليمن )االتحاد اإلماراتية(

الحكم على ميشال سماحة واألسد )الوطن القطرية(داعش كرة الثلج المتدحرجة في ليبيا )مكة السعودية(

حكومة تكنوقراط عراقية )الحياة اللندنية(

أبيض وأسوأ
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جزيرة بنما حبل غسيل األموال )محمود هنداوي/فيسبوك(سيصعب على األثرياء إخفاء ثرواتهم اآلن )باتريك شابات / كيغل كارتونز(

أوراق بنما رعب الفاسدين )الغد األردنية( أوراق بنما طريق العرب إلى العالمية! )المصري اليوم(
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رياضة

سيكون األهلي 
المتصدر أمام 
فرصة لقطع 
خطوة كبيرة 
نحو إحراز اللقب 
السابع في 
تاريخه، عندما 
يستضيف 
مطارده 
العين، اليوم 
الخميس، في 
قمة مباريات 
المرحلة الثالثة 
والعشرين من 
الدوري اإلماراتي 
لكرة القدم، 
وأكثرها اجتذابًا 
لألضواء. بينما 
سيحاول العين 
قلب الطاولة 
والعودة إلى 
التنافس على 
من مباراة سابقة لألهلي والعين )فرانس برس(اللقب.

قمة األهلي والعين

أشادت الصحف العاملية بالنجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي قاد فريقه ريال مدريد 

للتأهل إلى نصف نهائي دوري األبطال األوروبي 
بتسجيله ثالثية في مرمى فولفسبورغ األملاني، 

حيث وصفته بـ«املدمر« و«البطل الخارق«. ونشرت 
معظم الصحف الرياضية واملهتمة بالكرة العاملية 

صورة للبرتغالي وهو يحتفل بأهدافه، مبينة 
»انتفاضة يمكن أن تصبح أسطورة«، وذلك بعد 

تعويض الفريق لخسارته بهدفني ذهابا.

تنتظر بوروسيا دورتموند األملاني أجواٌء نارية 
في ملعب »انفيلد رود« حيث يسعى ليفربول 

اإلنجليزي لالستفادة من تعادله ذهابا 1-1 لبلوغ 
نصف نهائي الدوري األوروبي لكرة القدم )يوروبا 

ليغ( اليوم الخميس. ويبحث ليفربول عن لقبه 
القاري الثاني عشر، والثالث في هذه املسابقة. 

وكان األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول الحالي 
ودورتموند السابق حظي باستقبال حار في 

عودته األولى إلى ملعب »سيغنال ايدونا بارك«.

للمرة األولى في تاريخه يصل مانشستر سيتي 
للمربع الذهبي بدوري األبطال األوروبي لكرة 

القدم، بعد انتصاره على باريس سان جيرمان 
بهدف نظيف للبلجيكي دي بروين في إياب الدور 
ربع النهائي على ملعب االتحاد. فبعد إقصائه من 
»التشامبيونز ليج« من ثمن النهائي في املوسمني 
املاضيني، نجح الفريق اإلنجليزي في بلوغ الدور 
ربع النهائي للمرة األولى في مارس/آذار املاضي 

عقب تخطيه عقبة دينامو كييف.

صحف العالم 
تحتفي بالنجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو

دورتموند يواجه 
مدربه السابق في 

مهمة صعبة

سيتي ألول 
مرة في تاريخه بين 

األربعة الكبار
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــثـــالـــثـــة  ــة املــــرحــــلــــة الـ ــ ــرعـ ــ أســـــفـــــرت قـ
ــرة لــلــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة  ــ ــيـ ــ واألخـ
املـــؤهـــلـــة إلــــى بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
 ،2018 عـــام  فـــي  روســـيـــا  ستحتضنها  الــتــي 
ــهـــات نـــاريـــة وقـــويـــة وصــعــبــة في  عـــن مـــواجـ
الدور الحاسم بعدما قسم الـ 12 منتخبا إلى 
العربية  املنتخبات  إذ ستواجه  مجموعتني، 
مهمات صعبة في التصفيات، بسبب توزيع 
العربية على املستويات في هذه  املنتخبات 
الـــقـــرعـــة، حــيــث تــتــنــافــس عــلــى الــظــفــر بــأربــع 
ــبـــاشـــر، وبــطــاقــة  ــاقـــات مـــؤهـــلـــة بــشــكــل مـ بـــطـ

آسيوية في امللحق.
العاصمة  في  التي سحبت  القرعة  وأســفــرت 
املاليزية كواالملبور عن مجموعتني قويتني، 
ضــمــت املــجــمــوعــة األولــــــى مــنــتــخــبــات: قطر 
ــتـــان  ــكـــسـ ــة وإيـــــــــران والــــصــــني وأوزبـ ــ ــــوريـ وسـ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا ضــمــت املجموعة 
الــــثــــانــــيــــة مـــنـــتـــخـــبـــات: اإلمـــــــــــــارات والـــــعـــــراق 

والسعودية وتايلند واليابان وأستراليا.
ــقـــد جـــــــاءت املــجــمــوعــة  ــنـــظـــر لـــلـــقـــرعـــة فـ ــالـ وبـ
ــع الــعــمــاقــان  الــثــانــيــة »حـــديـــديـــة« بــعــدمــا وقـ
الياباني واالسترالي فيها كما أنها ستشهد 
ــــني الـــســـعـــوديـــة  ــة بـ ــويــ ــة قــ ــيـ ــربـ مــــواجــــهــــات عـ
واإلمارات والعراق، في الوقت الذي سيتحتم 
مواجهات  والــســوري  القطري  املنتخب  على 
قوية من أجل منافسة كوريا وإيران والصني 

وأوزبكستان.
ويتأهل األول والثاني مباشرة إلى مونديال 
روسيا 2018، ويلتقي صاحبا املركز الثالث 
في ملحق آسيوي يعبر املتأهل منه لخوض 
الكونكاكاف،  رابع منتخبات  ملحق آخر مع 
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ــا وإيـــابـــا  ــابــ ــن أجـــــل خـــــوض مــــبــــاراتــــني ذهــ مــ
واملنافسة لخطف مقعد مؤهل إلى املونديال.
وعـــن تــأهــل املنتخب الــقــطــري، قـــال حــمــد بن 
خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل ثـــانـــي رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــقــطــري لـــكـــرة الـــقـــدم إن الــتــأهــل لــنــهــائــيــات 
الجميع  وطــن« وسيجتهد  »مشروع  روسيا 
ليصبح واقعا، وأضاف ملوقع االتحاد القطري 
على اإلنترنت »الحلم ليس مستحيًا لكن لن 
كل  ببذل  ونتعهد  تحقيقه  السهل  من  يكون 
دانييل  يشعر  املقابل  فــي  املمكنة«،  الجهود 

عدم التجديد لفيغولي 
وضعه في مأزق وزاد 
من أزماته في فالنسيا

حقق سبيرز فوزه األربعين 
على أرضه هذا الموسم 

على حساب اوكالهوما

األهلي يسعى لمواصلة تأمين صدارة الدوري
يــعــود ربــاعــي الــبــطــوالت الــقــاريــة، األهــلــي والــزمــالــك وانــبــي ومــصــر املــقــاصــة، 
ــــدوري املــصــري لــكــرة الـــقـــدم، فــي مــؤجــات املــرحــلــة الثانية  لــلــمــشــاركــة فــي الـ
والعشرين، حيث يخوض األهلي املتصدر ووصيفه الزمالك مهمتني صعبتني 
بمواجهة انبي والداخلية، فيما يلتقي املقاصة السادس مع وادي دجلة التاسع. 
انبي  نقطة(  األهلي )50  اإلسكندرية، يستضيف  العرب في  برج  على ملعب 
الثاني عشر )28( الجمعة، في مباراة صعبة يأمل من خالها األهلي الحفاظ 
على مسيرة االنتصارات في البطولة املحلية، واملضي قدما نحو استعادة لقب 
الدوري من غريمه التقليدي الزمالك. وسيخوض األهلي املباراة بقوته الضاربة، 
التجربة األخيرة قبل مباراة  أنها  الستمرار مسيرة االنتصارات، عاوة على 
اإلياب األربعاء املقبل أمام يانغ أفريكانز التنزاني في إياب ثمن نهائي دوري 

أبطال أفريقيا )ذهابا 1-1(.

الهالل واألهلي 
في نصف نهائي كأس ملك السعودية

النهائي ملسابقة كأس ملك  الــدور نصف  ضرب األهلي موعدًا مع الهال في 
ل 

ّ
املــجــز الــرائــد 3-1 والــثــانــي على  الــقــدم بعد فــوز األول على  لــكــرة  السعودية 

األهلي  تغلب  الــريــاضــيــة،  عبدالله  املــلــك  مدينة  ملعب  وعــلــى  بــريــدة  وفــي   ،1-4
أراح عــددا من عناصره  الــذي  أهــداف األهلي  الرائد 3-1. سجل  على مضيفه 
األساسية البرازيلي ماركينيو )19( ومنصور الحربي )30 و90(، فيما سجل 
هدف الرائد الوحيد فهد الجهني )25(. وفي املجمعة وعلى ملعب مدينة امللك 
ليعبر  الثاني  الــشــوط  حتى  الــهــال  انتظر  الــريــاضــيــة،  عبدالعزيز  بــن  سلمان 

ل 1-4.
ّ
مضيفه املجز

عودة ناجحة لفيدرير بعد اإلصابة

حقق السويسري روجيه فيدرير املصنف ثالثا عودة ناجحة إلى املاعب بعد 
غياب استمر نحو شهرين ونصف الشهر، إثر فوزه على اإلسباني غييرمو 
غارسيا لوبيز 6-3 و6-4 في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات املاسترز لأللف 
نقطة في كرة املضرب، والبالغة جوائزها أكثر من أربعة مايني يورو. وكان 
الدولية منذ مشاركته فــي بطولة  املنافسات  فــيــدرر )34 عــامــا( قــد غــاب عــن 
أستراليا املفتوحة نهاية كانون الثاني/يناير املاضي بسبب إصابة في الركبة 
أخضعته الحقًا لعلمية جراحية أجريت له تحت التخدير العام ألول مرة. وقال 
فيدرير الفائز في 17 بطولة كبرى والذي نجح في استعادة مستواه على الفور: 
إلــى عمق  الوصول  لقد تمكنت من  أكترث لألمر.  لم  »الركبة في وضــع جيد، 

الشباك من دون مشكلة«.

التضامن ينتزع صدارة مجموعته 
بدوري السلة اللبناني

السلة  لــكــرة  اللبناني  الــــدوري  فــي  الثانية  املجموعة  ــدارة  صـ التضامن  انــتــزع 
بــدور  واألخــيــرة  السادسة  الجولة  فــي   72-106 الهومنتمن  ضيفه  باكتساح 
مــن طــرف واحــد مستفيدًا من  مــبــاراة هجومية  التضامن  املجموعات. وقــدم 
غياب األميركي نورفيل بيل العب الهومنتمن بسبب اإلصابة. وتألق الصربي 
برانكو سفيتكوفيتش وقاد فريقه التضامن للفوز بتسجيله 24 نقطة ومرر 
أربع كرات حاسمة واستحوذ على ست كرات مرتدة وأضاف كل من األميركي 
والصربي  مــرتــدة  كـــرات  على خمس  واســتــحــوذ  نقطة  بينيكار 20  دزمــونــد 
فادان فوكوسافليفيتش 17 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة. وكان 
األميركي دوين جاكسون العب الهومنتمن أفضل املسجلني لفريقه برصيد 
22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأضاف نديم سعيد13 نقطة. كما 
لبنان بنتيجة 74-41 في  الجديد على بيبلوس بطل كأس  الوافد  اللويزة  فاز 

مباراة غير مؤثرة على الترتيب.

الجزائر ـ عدالن أحمد

حّمل وكيل أعمال الاعب الدولي الجزائري، 
سفيان فيغولي، في نادي فالنسيا، مسؤولية 
ما يقع ملحارب الصحراء في الفترة األخيرة، 
قــائــًا في  بــاكــو،  املـــدرب الجديد للخفافيش، 
ال  إن »سفيان  اإلسبانية  تصريح للصحافة 
الــقــاســيــة وإن املــديــر  الــعــقــوبــة  يستحق هـــذه 

الفني يسعى إلى تحطيمه«.
ــيـــب عــــنــــتــــر، فــي  ــبـ وقــــــــال وكــــيــــل الــــــاعــــــب، حـ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: »مـــــا فــعــلــه املـــــدرب 
بــاكــو بــإبــعــاد ســفــيــان غــريــب وغــيــر مــقــبــول، 
ويرهن مستقبل الاعب مع النادي. صحيح 
أن ســفــيــان ارتــكــب خــطــأ لــكــن حــجــم العقوبة 
قـــاس وال يــمــكــن تــقــبــلــه، وبــصــراحــة إذا كــان 
هذا املــدرب سيبقى في فالنسيا فإن سفيان 

سيغادر حتما«.
وتابع عنتر: »هذا املدرب ال يحب فيغولي ولم 
يحسن التعامل معه منذ مجيئه، وتسبب في 
أن هفوته ال تستحق كل هذه  معاقبته رغــم 
الضجة وال يستحق العقوبة، فكم من العب 

املركز  احــتــال  بيسرز  انديانا  فريق  ضمن 
ــيـــة، وتـــفـــادي  ــع فــــي املــنــطــقــة الـــشـــرقـ ــابـ الـــسـ
مواجهة كليفاند كافالييرز في الدور األول 
من املرحلة اإلقصائية »باي أوف«، بفوزه 
عــلــى ضــيــفــه نــيــويــورك نــيــكــس 102-90 في 
منافسات الدوري األميركي للمحترفني في 
السابع،  مركزه  انديانا  السلة. وضمن  كــرة 
في ظل خسارة ديترويت بيستونز الثامن 
أمام ميامي هيت 99-93، فرفع رصيده إلى 
44 فــوزا و37 خــســارة، مقابل 43 فــوزا و38 
خسارة لديترويت الذي سيواجه كليفاند 
ونجمه ليبرون جيمس، فيما ضرب انديانا 
ــــورز وصــيــف  ــتــ ــ ــو رابــ ــتــ مــــوعــــدا مــــع تــــورونــ
فيالدلفيا  على  والفائز   )26-55( الشرقية 
املوسم  فــريــق هــذا  أســـوأ  سفنتي سيكسرز 

.98-122
على ملعب »بانكرز اليف فيلدهاوس« وأمام 
من  انــديــانــا  فــريــق  تعافى  متفرجني،   17906
بقوة  ليعود  األول،  الــربــع  فــي  تــأخــره 29-36 

قــام بتصرف أخــطــر مــن ســلــوك ســفــيــان، ولم 
وكانت  العقوبة«.  مــن  الحجم  لهذا  يتعرض 
وســائــل اإلعـــام اإلســبــانــيــة قــد قــالــت إن عدم 
للخفافيش،  الثاني  بالهدف  سفيان  احتفال 
بــاإلضــافــة إلـــى غــيــابــه عــن تــدريــبــات الفريق 
ورفضه التدرب مؤخرًا، قد دفعت اإلدارة إلى 
اســتــبــعــاده لحني الــوصــول إلــى حــل مناسب 
بني الطرفني. وتشير التقارير إلى أن فيغولي 
اقــتــرب مــن الــرحــيــل مــجــانــا بــنــهــايــة املــوســم، 
وأنـــه ال يفكر فــي تمديد تــعــاقــده مــع الفريق 
ــد مــن  ــزيـ ــا تــســبــب فــــي مـ ــو مــ ــ ــانــــي، وهـ ــبــ اإلســ

املشاكل بني النجم الجزائري واإلدارة.
ــــى رابـــطـــة  ولــــجــــأ وكــــيــــل أعــــمــــال فـــيـــغـــولـــي إلــ
الــاعــبــني املــحــتــرفــني فـــي الــلــيــغــا اإلســبــانــيــة 
للدفاع عن مصالح سفيان، بحجة أن إبعاده 
قانوني،  غير  قــرار  واملنافسة  التدريبات  عن 
والــاعــب يتعرض ملــؤامــرة في نهاية املوسم 

الجاري.
وفـــتـــح وكـــيـــل فــيــغــولــي الـــبـــاب لــلــحــديــث عن 
مع  عــقــده  الـــذي سينتهي  ســفــيــان،  مستقبل 
فــالــنــســيــا بــنــهــايــة املــــوســــم قــــائــــا:« ســفــيــان 

ــقــــوده الــثــنــائــي بــــول جـــــورج )19 نــقــطــة(  ويــ
وجـــــــورج هـــيـــل )19 نـــقـــطـــة( لــتــحــقــيــق فــــوزه 
السادس والعشرين على أرضه هذا املوسم، 
وهو رقم قياسي بالنسبة للفريق، الذي يقدم 

أداء جيدا هذا املوسم.
وقــــــــال مــــــــدرب انــــديــــانــــا فـــــرانـــــك فـــــوغـــــل، فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــعــد الــلــقــاء »تــحــقــق 
األندية فورتها في أوقات مختلفة من املوسم، 
ــبـــاي أوف مـــع بعض  ــول الـ ــ وكـــنـــا نـــأمـــل دخـ
الزخم«. من جهته، سجل لنيكس الــذي غاب 
عــنــه الــنــجــمــان كــارمــيــلــو أنــطــونــي والــاتــفــي 
وليامس،  ديريك  بورزينغيس،  كريستابس 

21 نقطة، وجيريان غرانت 18 نقطة.
وقــال بــول جـــورج، فــي تصريحات صحافية 
»خـــــرج العـــبـــو نــيــكــس بــنــيــة الـــفـــوز ووقـــفـــوا 
حائًا أمام خططنا، لكن دفاعنا تحسن بعد 
ــاراة دفــاعــيــا«. في  ــبـ ذلــــك، وســيــطــرنــا عــلــى املـ
غــضــون ذلـــك، ســقــط ديــتــرويــت فــي ميشيغن 
أمام ميامي هيت 99-93 على ملعبه »باالس 

اوف اوبرن هيلز« أمام 18575 متفرجا.
الشرقية  املنطقة  ثــالــث  مــيــامــي هــيــت،  وعـــزز 

ــاح في  ــرتـ ســعــيــد بــالــعــيــش فـــي فــالــنــســيــا ومـ
ــا يــفــضــل الــبــقــاء ألطـــول  ــ ــــان دومـ ــنــــادي، وكـ الــ
مدة مع الخفافيش، وسعى في املدة األخيرة 
مــردوده  البدنية ألن تراجع  لياقته  لتحسني 
ســبــبــه تــدنــي لــيــاقــتــه ولــيــس أي شــــيء آخـــر، 
لكن مع هذا املدرب األمور تسير عكس رغبة 
الاعب«. وفي نفس السياق، أكد وكيل الفيفا 
عدة  الجزائري  املنتخب  تلقي العــب  املعتمد 
عروض جديدة بقوله :«صحيح أننا تلقينا 
لكن  وإنجلترا،  وإيطاليا  تركيا  من  عروضا 
سفيان ترك الباب مفتوحا لفالنسيا غير أنه 
وبعد الذي حدث مع املــدرب ال أظن أنه يقدر 

على مواصلة اللعب في هذا الفريق ». 
وظل موضوع سفيان فيغولي يصنع الحدث 
فــــي فــالــنــســيــا مـــنـــذ شـــهـــر ديــســبــمــر/كــانــون 
األول املـــاضـــي، بــعــدمــا تــعــطــلــت املــفــاوضــات 
الــبــالــغ 26 سنة،  الــجــزائــري،  الــاعــب  لتمديد 
عقده مع الخفافيش، وتزامن ذلك مع تراجع 
الصحافة  لتحمل  الليغا  فــي  الفريق  نتائج 
ــار الــــاعــــب الـــجـــزائـــري  ومـــجـــمـــوعـــات األنــــصــ
مسؤولية هذا التراجع، بحجة أن سفيان لم 
يعد يندفع فــوق املــيــدان لــتــفــادي اإلصــابــات 
حـــتـــى يــلــتــحــق بـــفـــريـــق جـــديـــد فــــي يــونــيــو/
إدارة  البدنية. وكانت  لياقته  حزيران بكامل 
فــالــنــســيــا قـــد عـــرضـــت عــلــى فــيــغــولــي، الـــذي 
التحق بالخفافيش في صيف 2010، تمديد 
الــعــقــد، لــكــن وكــيــل أعــمــال مــحــارب الــصــحــراء 
التونسي، عنتر، لم يتوصل إلى اتفاق حول 

رفع أجره إلى 3 مايني يورو سنويا.

ــالــــه  بــــالــــتــــســــاوي مـــــع أتــــانــــتــــا هـــــوكـــــس، آمــ
األدوار  في  األرض  أفضلية  على  بالحصول 
األولـــــى مـــن الـــبـــاي أوف. وســجــل املــخــضــرم 
جو جونسون 24 نقطة للفائز، والبريطاني 
واملـــوزع  متابعات  نقطة و10   17 دنــغ  لـــوول 

السلوفيني غوران دراغيتش 16 نقطة. وقال 
ــــدرب ديـــتـــرويـــت بعد  ســـتـــان فــــان غـــونـــدي، مـ
الــلــقــاء »يــنــبــغــي أن نــلــعــب أفــضــل بــكــثــيــر في 
كليفاند  عــلــى  الــفــوز  يمكن  ال  أوف.  الــبــاي 
بهذا األداء الهجومي«. مشيرا إلى أن الفريق 

أراد  مــــا  إذا  مـــســـتـــواه  مــــن  يــحــســن  أن  يـــجـــب 
مــواصــلــة املــســيــرة فــي هــذه الــفــتــرة الحاسمة 
أنطونيو  املوسم. وحقق سان  من منافسات 
سبيرز فوزه األربعني على أرضه هذا املوسم 
ثــانــدر 102- اوكــاهــومــا سيتي  على حساب 
98 بعد التمديد. وعادل سبيرز رقم بوسطن 
فــي موسم  الـــذي حققه  الــقــيــاســي  سلتيكس 
1985-1986 )40 فوزا على أرضــه(. كما حقق 
الـ66  الغربية، فوزه  املنطقة  سبيرز، وصيف 
في الــدور املنتظم، وهو رقم قياسي للفريق. 
وبرز لدى الفائز كاوهي ليونارد )26 نقطة( 
فيما   ،)20( بــاركــر  طــونــي  الفرنسي  واملــــوزع 
ســجــل ألوكــاهــومــا الـــذي أراح املــــوزع راســل 
ــه كــيــفــن دورانـــــــت، كـــل من  ــدافـ وســـتـــبـــروك وهـ
ادامــس  النيوزيلندي ستيف  االرتــكــاز  العــب 
ــــرز والعــــب  ــتـ ــ ــرون بـــايـــن وديــــــــون وايـ ــيــ ــامــ وكــ
االرتـــكـــاز الــبــديــل الــتــركــي ايــنــيــس كــانــتــر 17 
نقطة. وقال ليونارد: »لم نبدأ املباراة بطاقة 
قوية وكنا كسولني نوعا ما. لقد عانينا من 
ان  علينا  فتعني  الــدفــاعــيــة،  املشكات  بعض 
نــكــون صــارمــني لــلــعــودة إلــى املـــبـــاراة«. وكــان 
ســبــيــرز ضــمــن مــنــذ فـــتـــرة وصـــافـــة املــنــطــقــة 
وراء غولدن ستايت ووريــرز حامل  الغربية 
الــدوري راهنا، وهو يختتم  اللقب ومتصدر 
ــواره فــــي الــــــــدور املـــنـــتـــظـــم أمـــــــام داالس  ــ ــشـ ــ مـ
مــافــريــكــس. وفــــي مـــبـــاراة أخـــيـــرة، فــــاز لــوس 
على  الغربية  املنطقة  رابــع  كليبرز  أنجليس 

ممفيس غريزليز السابع 84-110.
)فرانس برس(

بيسرز سابعًا في الشرقية والفوز الـ40 لسبيرز على أرضهوكيل فيغولي يعلن »الحرب« على مدرب فالنسيا

من  بدعم  شنيشل  راضي  يحظى 
االتحاد العراقي لكرة القدم، بعد 
الوطني  المنتخب  لقيادة  اختياره 
التصفيات  من  الحاسم  الدور  في 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2018 لكرة القدم. ويعود شنيشل 
إلى قيادة العراق بطل آسيا 2007، 
احتالل  عقب  منصبه  تــرك  بعد 
المركز الرابع في كأس آسيا، مطلع 
مطالبا  وسيكون  الماضي،  العام 
للمرة  النهائيات  إلى  بالده  بقيادة 

األولى منذ 1986.

العراق يدعم 
شنيشل

زادت أزمات الجزائري، 
سفيان فيغولي، 

مع فالنسيا، بعدما 
أعلن النادي إيقافه

حقق بيسرز فوزًا 
هامًا صعد به للمركز 

السابع وأبعده عن 
منافسات صعبة مبكرة 

في الدور اإلقصائي

)Getty( سورية والتأهل الصعب

)Getty( القرعة وضعت العرب في مجموعات صعبة)Getty( المنتخب القطري من أجل تحقيق الحلم

)Getty( العراق المنافس العربي الشرس)Getty( السعودية لن تتنازل عن بطاقة مؤهلة بسهولة)Getty( منتخب اإلمارات يريد الوصول

)Getty/(سفيان فيغولي )خوان مانويل سيرانوGetty( جانب من لقاء انديانا بيسرز ونيويورك نيكس

التصفيات اآلسيوية

إلى  التأهل  لحسم  صعبة  مهمة  في  العربية  المنتخبات  تدخل 
العالم 2018 بروسيا، حيث وقعت منتخبات اإلمارات  منافسات كأس 

والعراق والسعودية في المجموعة الحديدية بالتصفيات

العرب في مهّمة صعبة من أجل المونديال

كارينيو مدرب قطر بالتفاؤل رغم أنه أقر بأن 
الترشيحات تصب في صالح إيــران وكوريا 
الــجــنــوبــيــة. وعــــن املــنــتــخــب الـــســـعـــودي، قــال 
زكــي الــصــالــح مــديــر املنتخب ملــوقــع االتــحــاد 
السعودي للعبة »با شك االتحاد السعودي 
أجل  مارفيك من  فــان  استمرار  حريص على 
ــاف الــصــالــح عــلــى هامش  االســـتـــقـــرار«، وأضــ
مــراســم سحب الــقــرعــة »مــشــوار فــان مارفيك 
كان ناجحا في الفترة األخيرة وتحسن األداء 

من الناحية الفنية«.

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ضرب رئيس نادي ميالن سيلفيو 
ــاح  ــ بــرســلــكــونــي مــــن جــــديــــد، وأطـ
ــــر مــــن تــــدريــــب الـــفـــريـــق،  بـــاســـم آخـ
الــصــربــي سينيسا  كــانــت  األخــيــرة  الضحية 
لم تعجب عددًا  اإلقــالــة  ميهايولفيتش، هــذه 
ميها حاول  أن  الجماهير، خاصة  من  كبيرًا 
تغيير لــعــب الــفــريــق والــتــعــامــل مــع األســمــاء 
املوجودة بأفضل طريقة ممكنة، وفي الكثير 
من األحيان اشتكى املدرب من تخاذل بعض 
الالعبني، الذين ال يقاتلون في أرضية امليدان، 
لكن املشكلة ليست هنا، فسيلفيو يلعب في 
الكثير من األحيان دور القاضي، في املاضي 
فعلها واآلن يكررها، لكن الخوف أال تتوقف 

نجاعة إقالة املدربني.

أزمة 2001-1996
الــنــادي اللومباردي  بــات منصب املـــدرب فــي 
كالكرسي املتنقل، وكأننا عدنا إلى الوراء 20 
األوروغواياني  أقيل   1996 ففي موسم  سنة، 
أوسكار تاباريز من منصبه الذي خلف فابيو 
كــابــيــلــو بــعــد فــتــرة نــاجــحــة لــأخــيــر، فتسلم 
جورجيو موريني الفريق لفترة وجيزة، قبل 
أن يــتــم تــعــويــضــه بــاملــخــضــرم أريــغــو ســاكــي، 

مدربو ميالن 
والرئيس

يعيش نادي ميالن أزمة نتائج ومستوى، فالفريق غائب عن دوري األبطال 
منذ فترة وهو غير قادر على العودة إلى السكة الصحيحة في ظل تخبط 
اإلدارة، وكان القرار األخير إقالة المدرب الصربي سينيسا ميهايولفيتش من 

منصبه وتعيين اإليطالي كريستيان بروكي خلفًا له

3031
رياضة

قضية

لكنه   ،1998-1997 كابيلو موسم  بعدها  عــاد 
رحل وترك الفريق أللبيرتو تزاكاروني، الذي 
مــن سنة 1998 حتى 2001،  الــفــريــق  مــع  بقي 
فأشرف على تدريب النادي بعدها تشيزاري 
ــاورو تــاســوتــي، لــيــأتــي فــي ذات  مــالــديــنــي ومــ
الــعــام فــاتــح تيريم ويــقــال بسرعة حــالــه حال 
لم  الفترة  هــذه  أنتونيو دي دجينارو. خــالل 
يفز الفريق ســوى مــرة واحـــدة بلقب الــدوري 
يــأتــي  أن  قــبــل   ،1999-1998 مـــوســـم  املــحــلــي 
»املــيــســتــر كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي« مــطــلــع مــوســم 
2001، فـــأعـــاد االســـتـــقـــرار لــلــنــادي عــلــى كــافــة 
املستويات، فبقي صحبة الروسونيري حتى 
موسم 2009، ومن دون شك مّر الفريق خالل 
هذه الفترة بأوقات رائعة، حقق خاللها ألقابًا 
عديدة على الصعيد املحلي وأيضًا األوروبي 
تخللها الفوز بلقب دوري األبطال مرتني أمام 

اليوفي في 2003 وأمام ليفربول في 2007.

ــيـــل كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، واعــــتــــزال  بـــعـــد رحـ
ــادرة الــبــعــض لــلــفــريــق  ــغــ ــم الـــالعـــبـــني ومــ أهــ
بسبب تــقــدم الــســن كــان ال بــد مــن انتفاضة 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، ُعــــنّي الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
لـــلـــروســـونـــيـــري وأقــيــل  مـــدربـــًا  ســنــة 2009 
مـــن مــنــصــبــه فـــي ذات املـــوســـم، ومــــع بــدايــة 
ماسيمليانو  اإليطالي  وصــل   2010 موسم 
أليغري، الذي تمكن من إعادة الفريق قلياًل 
 3 الفريق  فــي  مكث  الصحيحة،  السكة  إلــى 
مواسم، حقق خاللها لقب الدوري اإليطالي 
يتأهل  كــان  ولكنه  أيــضــًا،  املحلي  والسوبر 

إلى دوري األبطال على أقل تقدير.
ومـــع بــدايــة مــوســم 2014 اشــتــدت األزمــــة في 
ميالن، أقيل أليغري وتسلم تاسوتي املهمة، 
قـــبـــل أن يـــصـــل فــــي الــــعــــام عــيــنــه الــهــولــنــدي 
ــيــــدورف، العــــب املـــيـــالن الــســابــق  كـــالرنـــس ســ
إلى دكة تدريب الفريق، لكنه دخل في صراع 
مــع اإلدارة، فــالــفــريــق لــم يــكــن يــرضــي النجم 
األســمــر الكبير خــاصــة أنــه كــان يــريــد العمل 
وفــــق خــطــطــه ولـــيـــس مــثــلــمــا تـــهـــوى اإلدارة، 
إنــزاغــي،  فيليبو  لــيــأتــي  مــن منصبه  فــأقــيــل 
وهــو ابــن النادي أيضًا، والــذي كــان مهاجمًا 
رائــعــًا  بــأهــداف عــاملــيــة، لكن الــفــتــرة هــذه مع 
النادي املوسم املاضي لم تكن كمسيرته في 
املالعب فقرر الرئيس إزاحته واالعتماد على 

مدرب جديد.

ميها والعقلية الجديدة
ُعـــرف املـــدرب الــصــربــي بطبعه الــحــاد وعــدم 
قــبــولــه فـــرض أي العـــب أو رأي عــلــيــه، وهــذا 
ما أدخله في الكثير من األحيان في صراع 
الــنــادي وخاصة برلسكوني،  دائــم مع إدارة 
قدر  على  الفريق  عقلية  ميهايلوفيش  غّير 
اإلمكانيات املوجودة، حاول أن يخلق نوعًا 
من الـــروح القتالية رغــم عــدم تدعيم الفريق 
باألسماء الرنانة، صنع ميها توليفة جيدة، 
تمكنت مــن الــفــوز فــي الـــدربـــي عــلــى الغريم 
أمــام نابولي على  إنتر، وصمدت  التقليدي 
ملعب األخـــيـــر، رغـــم تــراجــع الــفــريــق بعدها 
ــدم الــالعــبــون مــســتــوى جــيــدا أمــام  بــفــتــرة، قـ
ــيــــرة، حــتــى أن  يــوفــنــتــوس فـــي الــجــولــة األخــ
مــــاريــــو بــالــوتــيــلــي حــــــاول أن يــثــبــت نفسه 
فــي الــلــقــاء، تلقى إشـــادة مــن وســائــل اإلعــالم 
اإليطالية، وقــال الجميع »ميالن لعب جيدًا 
لكن بوفون كان حاضرًا«، لكن الرئيس قرر 
ــعـــل، لــيــأتــي بـــروكـــي حــتــى آخــــر املـــوســـم،  وفـ
وبــحــســب الــنــتــائــج قـــد يــبــقــى أو يـــرحـــل، مع 
ترجيح الخيار األخير، فسبع مباريات غير 
كفيلة في إظهار قــدرات أي شخص، وبذلك 

قد يكون »كبش محرقة جديدا«.

كومة القش
بـــاتـــت جــمــاهــيــر املـــيـــالن تــبــحــث عـــن مــفــتــاح 
النجاة في كومة من القش، وصول بروكي لم 
يرح قلوب عشاق الفريق، فتبديل مدرب بآخر 

ُعرف »ميها« بطبعه 
الحاد وعدم قبوله فرض 

أي العب أو رأي عليه

اليونان تتجنب اإليقاف الدولي باتفاق مع الفيفا
اليونانية  الحكومة  مع  اتفاق  إلى  توصل  أنه  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
البالد  املحلية، ما يجنب  الكأس  للعبة، يقضي باستئناف مسابقة  اليوناني  واالتحاد 
أبريل/نيسان   15 حتى  مهلة  اليونانية  الحكومة  منح  الفيفا  وكـــان  الــدولــي.  اإليــقــاف 
للعدول عن قرار إلغاء مسابقة الكأس املحلية، أو مواجهة عقوبة اإليقاف الدولي. وألغت 
الحكومة اليونانية مسابقة الكأس بعد إيقاف مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بني باوك 
وأوملبياكوس، في الثاني من شهر مــارس/آذار، بسبب اجتياح الجماهير أرض امللعب 
اتفاقا  لكن  الشغب.  قــوات مكافحة  تفرقهم  أن  قبل  نــاريــة،  وألــعــاب  وإطــالق مقذوفات 
االتحاد  وفــد من  التقى  بعدما  الفيفا،  املمنوحة من  املهلة  انتهاء  قبل  إليه  التوصل  تم 
الدولي مع نائب وزير الرياضة اليوناني ستافروس كونتونيس ومسؤولني من االتحاد 

اليوناني في أثينا.

قطر: التأهل لمونديال 2018 »مشروع وطن«
لكرة  العالم  لكأس  التأهل  قطر  تعتبر 
»مـــشـــروع  فــــي روســــيــــا  ــــقــــدم 2018  ال
ــدى قــوتــهــا بني  وطــــــن«، وســتــخــتــبــر مــ
ــبــــل اســـتـــضـــافـــة  ــبـــات آســــيــــا قــ ــتـــخـ ــنـ مـ
تأهل  ويــتــوقــف   .2022 فــي  النهائيات 
قطر للنهائيات ألول مرة في تاريخها 
الحاسم  بالدور  تخطي مجموعة  على 
ــا تـــضـــم كـــوريـــا  ــيــ ــــي تـــصـــفـــيـــات آســ فـ
الــجــنــوبــيــة وإيـــــران والــصــني وســوريــة، 
بعد سحب القرعة الثالثاء. وقال حمد 
ثــانــي، رئيس  بــن خليفة بــن أحــمــد آل 
االتحاد القطري لكرة القدم، إن التأهل 
ــن«،  ــا »مــــشــــروع وطــ ــيـ لــنــهــائــيــات روسـ

وسيجتهد الجميع ليصبح واقعًا.

تذاكر مباراة لليستر تتعدى الـ10 آالف يورو
عرضت تذاكر ملباراة ليستر سيتي األخيرة على أرضه هذا املوسم من الدوري اإلنجليزي 
لكرة القدم، بنحو 8 آالف جنيه إسترليني )10 آالف يورو( على شبكة اإلنترنت الثالثاء، 
قبل أربعة أسابيع من مواجهته ضيفه إيفرتون. وباع متصدر البرمييرليغ آخر بطاقاته 
االعتيادية االثنني في 90 دقيقة. وعرضت تذاكر املواجهة بمبلغ 7869 جنيها إسترلينيا 
على اإلنترنت. وذكر املتحدث باسم النادي أن »بيع التذاكر غير املصرح به يعتبر جريمة 
في اململكة املتحدة«. وحذر من أن النادي »سيتخذ إجراءات ضد أي إعادة بيع أو محاولة 

إعادة بيع تتجاوز األسعار الرسمية«، طالبًا من األنصار إبالغ النادي.

أوزيل يسعى إلرضاء جماهير أرسنال بتحسين أدائه
يـــؤكـــد  يـــــحـــــاول مـــســـعـــود أوزيـــــــــل أن 
بالقتال  ملتزم  أنــه  أرســنــال  ملشجعي 
على الفوز باأللقاب حتى نهاية املوسم، 
النادي  إن  املــاضــي  الشهر  قــال  بعدما 
بــأي  الــفــوز  يملك فــرصــة ضعيفة فــي 
بطولة. وأرسل أوزيل 18 كرة حاسمة 
ــداف في  ــ لــيــتــصــدر قــائــمــة صــنــاع األهــ
الدوري اإلنجليزي املمتاز، لكنه يشعر 
يوحي  قد  لعبه  أسلوب  باالنزعاج ألن 
ليستر  يقاتل ملالحقة  ال  بأنه  للبعض 
أوزيل  وقال  املسابقة.  سيتي متصدر 
لصحيفة ســتــانــدارد ســبــورت »هدفي 
هو التأكد من أن لغة جسدي صحيحة. 
باالنزعاج،  أشعر  خطأ  أرتكب  عندما 
ويمكن مالحظة ذلك بلغة الجسد. لكن هذه األيام أحاول أال أفعل ذلك، ألن في كرة القدم 

يمكن ارتكاب األخطاء وإرسال تمريرات خاطئة«.

االتحاد اإلماراتي يجدد الثقة 
في مهدي علي قبل تصفيات مونديال 2018

حفز االتحاد اإلماراتي لكرة القدم، املدرب مهدي علي، والعبي املنتخب، لتخطي مجموعته 
القوية بالدور الحاسم في تصفيات آسيا املؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وتجاوز 
ــارات فــي املجموعة  سلبيات الــفــتــرة املــاضــيــة. وأوقــعــت الــقــرعــة الــتــي سحبت الــثــالثــاء اإلمــ
لكأس  آخــر خمس نسخ  فــي  التي شــاركــت  والــيــابــان  آسيا  بطلة  أستراليا  بجانب  الثانية 
العالم، بجانب السعودية والعراق وتايالند. وردًا على تكهنات بشأن مستقبل املدرب، قال 
يوسف السركال، رئيس االتحاد اإلماراتي »ال أحبذ تعبير )تجديد الثقة( فالثقة مستمرة 
وموجودة في الجهاز الفني بقيادة مهدي علي ولم تهتز يوما، وكذلك الحال مع الالعبني«.

األندية التي دربها )بونتدرا، سيينا، بيستويزي، تشيزينا، 
لوتشينزي، أتالنتا، ومن ثم نابولي(، خالل هذه الفترة لم 
يحقق أي لقب، ومع خبرة 11 سنة في عالم التدريب تولى 
نــادي يوفنتوس، وهناك  الفني على  اإلشــراف  ليبي مهمة 
حقق معه نجاحاٍت كبيرة، عاَش لحظاٍت سعيدة وأخرى 
الــدوري اإليطالي أعــوام )1995  محزنة للغاية، فحقق لقب 
والــســوبــر   ،1995 عـــام  إيــطــالــيــا  ــأس  وكــ  ،)1998-  1997-
األبــطــال  دوري  لــقــب  وحــصــد  و1997(،   1995( اإليــطــالــي 
سنة 1996، وحّل ثانيًا سنتي 1997 و1998، كما توج مع 
لألندية  العالم  وكــأس  األوروبـــي  بالسوبر  العجوز  السيدة 
سنة 1996. حط ليبي رحاله في نادي إنتر ميالن، لم يمكث 
هناك طوياًل حيت ترك النيراتزوري في موسم 2000، وبقي 
حتى عام 2001 بعيدًا عن عالم التدريب ليعود مرة أخرى 
في حقبة ثانية لتولي تدريب البيانكونيري، ففاز بالدوري 

اإليطالي مرتني )2002 و2003(، وكذلك السوبر اإليطالي، 
وحّل وصيفًا في نهائي دوري األبطال عام 2003.

اتجه ليبي بعد ذلك الختبار ومغامرة جديدة في مسيرته، 
تولى ألول مرة تدريب منتخب وطني، وكان األتــزوري هو 
الخيار األول، والذي تسلمه في عام 2004 ووصل معه في 
كأس العالم 2006 إلى النهائي وفاز على فرنسا بركالت 
الترجيح، وترك املدرب املخضرم إيطاليا وارتاح ملدة عامني 
قبل أن يعود لتولي املهمة ثانية في سنة 2008 وعندما أقبل 
مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، فشل ليبي في املهمة، 
نادي  تدريب  بعدها  تولى  األول.   الــدور  الفريق  يعبر  ولــم 
 3 الصيني  الــدوري  بلقب  ففاز معه  إيفرغراند،  غوانغجو 
مواسم متتالية 2012، 2013، 2014، كما توج معه بكأس 

الصني 2012، ودوري أبطال آسيا سنة 2013.
حسني..

قدمت إيطاليا مــدربــني كــبــارا ومــن بــني هـــؤالء، مارتشيلو 
روميو ليبي، والــذي ولد بمدينة فارجيو سنة 1948، وبدأ 
حتى   1963 سنة  مــن  املدينة  فريق  برفقة  الكروية  حياته 
أول عقد  فــي  نــادي سمبدوريا  إلــى  أن ينضم  1969، قبل 
 21( لنادي سافونا  األول  فأعير في موسمه  له،  احترافي 
مــبــاراة وهـــدفـــان(، ومـــن ثــم بــقــي فــي الــســامــب 10 ســنــوات 
وســجــل 5 أهــــداف فــي 274 مـــبـــاراة، لكنه انــضــم بــعــد ذلــك 
ــارك في  إلـــى بــيــســتــويــزي ســنــة 1971 لــعــب مــوســمــني وشــ
45 مباراة، قبل أن يختتم مسيرته في املالعب رفقة نادي 
لوشتزي )23 مباراة(، مّثل املنتخب اإليطالي تحت 23 سنة 

في لقاءين ولم يلعب مع املنتخب األول.
العمرية  الفئات  فريق  على  أشــرف  مباشرًة  اعتزاله  وبعد 
التنقل بــني عــدة فــرق من  بــنــادي سمبدوريا، واستمر فــي 
هنا  ونــذكــر   ،1994-1993 موسم  نهاية  حتى   1982 سنة 

مارتشيلو ليبـي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مدرب إيطالي 
مخضرم صنع 

المجد لألتزوري 
ويوفنتوس

ميالن أقال 
ميهايلوفيتش 
وعيّن كريستيان 
)Getty( بروكي

أكد رئيس »الكورفا سود« كابييلي أن بروكي رجل محترف وجاد، لكّن 
مشجعي الميالن غاضبون، وتحدث أن إقالة ميهايلوفيتش لم تفاجئ 
»يمتلك  قوله:  حد  وعلى  معتادًا،  بات  السيناريو  هذا  ألن  الجماهير 
برلسكوني اآلن فريقًا سيئًا لم نره منذ سنوات، على الرئيس أن يضع باربارا 
مديرة تنفيذية، وباولو مالديني مديرًا رياضيًا، فالمركاتو في السنوات 
القيام  بإمكان غالياني  لم يعد  بريدا،  األخيرة كان صادمًا، بعد مغادرة 

بأمور مميزة«.

الكورفا سود توجه رسالة

وجه رياضي

منهم  كبيرة  فئة  أن  الكثير خاصة  يغّير  لــن 
عرفوا مكان املشكلة، وأنها ليست باملدرب، بل 
على العكس لدى إقالة ميهايلوفيتش أعرب 
كثيرون عن سخطهم على هذا القرار، شكروا 
مدربهم الذي حاول إعادة الفريق إلى أوروبا 
رغم تواضع األسماء املوجودة في التشكيلة 
الــحــالــيــة، فــشــتــان بـــني ألــيــكــس ونــيــســتــا في 

ميالن إلى أين؟
سؤال يطرح كل يوم في األوساط الرياضية 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  صعيد  وعلى 
ويـــبـــدو أن بــرلــســكــونــي لـــم يــعــد ذلــــك الــرجــل 
ــوال وشــــراء  ــ الــطــمــوح والـــحـــالـــم فـــي دفــــع األمــ
العبني كبار كما السابق، ولذلك يسعى لبيع 
تايتشوبول  بــي  إلــى ميستر  األســهــم  بعض 

الــدفــاع على سبيل املــثــال. مــنــاصــرو الــنــادي 
ــبـــاردي ال يــمــكــنــهــم الـــتـــوقـــف عـــن حب  ــلـــومـ الـ
فريقهم، صحيح أنهم ودعوا ميها لكنهم في 
كريستيان  الجديد  الــوافــد  استقبلوا  املقابل 
بـــروكـــي، لــكــن الـــســـؤال الــجــوهــري هــنــا كيف 
لــه أن يضمن مــكــانــه؟ فــاملــؤكــد أن »الــرئــيــس« 

سيأتي ببديل له مع بداية املوسم الجديد.

الــصــيــنــي، ولـــكـــن لــحــد اآلن ال شــــيء جــديــد، 
والكثير مــن املــنــاصــريــن فــقــدوا األمـــل إال في 
الــنــادي  حــال قـــدوم مستثمر جــاهــز لتحويل 
الــلــومــبــاردي إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان أو 
ــد تــعــود  ــد، ومـــعـــه قـ ــديـ مــانــشــســتــر ســيــتــي جـ
ــراح إلـــى مــلــعــب الــســان ســيــرو الــــذي فقد  ــ األفـ

حماس املناسبات الكبيرة.

للدراجات إن اإليطالي ماتيا جافتسي قد يواجه عقوبة اإليقاف  الدولي  قال االتحاد 
مـــدى الــحــيــاة بسبب ســقــوطــه فــي اخــتــبــار للكشف عــن الــكــوكــايــني لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
مسيرته، ووفقًا للوائح االتحاد الدولي فإن عقوبة السقوط في اختبار املنشطات للمرة 
الثالثة تتراوح بني ثماني سنوات ومدى الحياة. وسقط متسابق فريق أموري وفيتا 
سيلي البالغ عمره 32 عاما ألول مرة في االختبار في 2004 عندما كان يشارك كهاو 
ثم املرة الثانية في 2010، وقال االتحاد الدولي إن العينة األخيرة لجافتسي كانت في 

العاشر من يوليو/تموز 2015.

صورة في خبر

الكوكايين والدراجات
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في  أخرى  كنائس  من  والمسيحيين،  المسلمين  لدى  ورمزيته  الفريد،  المعماري  طرازه  بسبب  الضوء،  صوفيا  آيا  متحف  سرق 
إسطنبول، مرّت بأطواره ذاتها، فتحّولت من كنائس إلى جوامع، قبل أن تغدو اليوم متاحف للعموم

زيرك والكرية بإسطنبول
أخوات آيا صوفيا بالتاريخ والمسيرة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ـــب الــــــــحــــــــضــــــــارات  ــاقـــ ــ ــعــ ـــ ـــتـ ــ كـــــــــــــان لـ
ــبــــول،  ــنــ والـــــــديـــــــانـــــــات عــــلــــى إســــطــ
ــذ الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة عـــاصـــمـــة  ــنــ مــ
اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــبــيــزنــطــيــة، حــتــى يـــوم 29 
مايو/أيار 1453 وقت دخلها الشاب محمد 
الثاني فاتحًا، أثر كبير ترك بصماته فيها 
على دور العبادة. ولعل في اكتشاف كنيسة 
بــيــزنــطــيــة صــغــيــرة فـــي جـــزيـــرة غــيــراســون 
ــود الــعــام الــفــائــت، ما  بمنطقة الــبــحــر األســ
يــدلــل على املــزيــد، وإن ســرقــت آيــا صوفيا، 
مــــمــــا هـــــو مـــكـــتـــشـــف عــــلــــى األقــــــــــل، الــــضــــوء 
ــم تـــعـــدد الــكــنــائــس الــعــائــدة  ــهـــرة، رغــ والـــشـ

للحقبة ذاتها، في إسطنبول.
فــي منطقة »األديـــرنـــة كــابــيــه« فــقــط، حيث 
هناك  القسطنطينية،  الفاتح  محمد  دخــل 
ــــاث كــــنــــائــــس، اثــــنــــتــــان مـــنـــهـــا احــتــفــظــت  ثــ
بــدورهــا كـــدور لــلــعــبــادة، وتــحــّولــت الثالثة 
»تشورا« على خطى آيا صوفيا، من كنيسة 

إلى جامع ومن ثم إلى متحف.
تــتــعــّدد أســـمـــاء الــكــنــيــســة. الــقــائــمــون على 
الكرية هــي تشورا.  أن  يــؤكــدوا  لــم  املتحف، 
إلــــى أن كنيسة  ــدات  تــشــيــر  ــ ــرشـ ــ املـ إحـــــدى 
تشورا في حي »فتحية« القريب من منطقة 

»درامان«.
أنــهــا الكنيسة  الـــرســـوم والـــوثـــائـــق، تــؤكــد 
الــتــاريــخ  ذاتـــهـــا، إذ تسميها بــعــض  كــتــب 
»تــشــورا« فــي حــن تعرف سياحيًا وتركيًا 
بالكرية، كما تسمى قديمًا كنيسة »القديس 

ص« .
ّ
املخل

وتعد كنيسة »كرية« أو »تشورا« املوجودة 
في حي »أديرنة كابيه«، في الجزء الغربي 
ملــنــطــقــة الـــفـــاتـــح بـــإســـطـــنـــبـــول واحــــــــدة مــن 
الحياة  قيد  على  الباقية  القليلة  الكنائس 
من العهد البيزنطي، إذ يعود تاريخ بنائها 
ــيـــادي. وبــعــد فتح  إلـــى الــقــرن الـــســـادس املـ
محمد  الــســلــطــان  يـــد  عــلــى  القسطنطينية 
الفاتح بقيت كنيسة، لتتحّول بعد 58 عاما 
ــرار مـــن قبل  مـــن الــفــتــح، إلـــى جـــامـــع، بــعــد قــ
الصدر األعظم علي باشا عام 1511، وأثناء 
الجدارية  الــلــوحــات  كــل  تــم مسح  التحويل 

واملوزاييك عن الجدران.
وفـــي الــقــرن الــعــشــريــن أغــلــق املــســجــد، ومــع 
ــام بـــهـــا املــعــهــد  ــ ــتـــي قـ عــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم الـ
الــلــوحــات  البيزنطي األمــيــركــي ظــهــرت كــل 
العلن،  إلى  واملوزاييك  والفسيفساء  الفنية 
وفي عام 1956 تم تحويل املبنى »الكنيسة« 

إلى متحف كرية.
وعلى صغر املساحة التي تغطيها كنيسة 
تشورا )742 مترا مربعا(، إال أنها تصنف 
ــمـــل الـــكـــنـــائـــس الــبــيــزنــطــيــة  واحـــــــدة مــــن أجـ
املــــوجــــودة عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، إذ يــعــّوض 
جـــمـــالـــهـــا الــــداخــــلــــي، عــــن صـــغـــر حــجــمــهــا، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ وهــــــي تـــحـــتـــوي الـــــيـــــوم عـــلـــى الـ
املكسوة  الرائعة  الجدارية  الفنية  اللوحات 

بالفسيفساء.
يــنــقــســم املــتــحــف أو الــكــنــيــســة ســابــقــًا إلــى 
ثــاثــة أقــســام رئــيــســيــة هـــي: مــدخــل الــقــاعــة 
أو صـــحـــن الـــكـــنـــيـــســـة، الـــجـــســـم الــرئــيــســي 
ست  للمبنى  جــانــبــي.  ومــصــلــى  للكنيسة، 
قباب تجاورها مئذنة، في تشكيل يؤاخي 

ربما، بن الديانات ومن مر على املكان.
يعلم  إسطنبول،  مدينة  لجوامع  واملــتــابــع 
أنــهــا تــضــم الــعــدد األكــبــر مــن املــســاجــد في 

هوامش

)Getty( كنيسة »تشورا« التي تحولت إلى جامع قبل أن تصبح متحفًا

تركيا، بل تسمى لوجود 3269 مسجدًا فيها 
بمدينة املــســاجــد، ومــن هــذا الــعــدد الهائل، 
هناك مئات املساجد التاريخية، لكل منها 
الذي  بالعصر  الخاصة  وزخرفته  تاريخه 
املعدودة  املساجد  بعض  لكن  فيه،  تأسس 
ــــل كــنــيــســة ومــــن ثم  هـــنـــاك، كـــانـــت فـــي األصـ
الكرية  كما  فمتحف،  مسجد  إلــى  تحولت 
وآيــــا صــوفــيــا، أو بــقــيــت مــســاجــد  كــمــا في 

حالة »زيرك«.
يــقــع جــامــع »زيــــرك« عــلــى مــشــارف الخليج 
بــشــارع أتـــاتـــورك، فــي حــي زيــــرك، فــهــو من 
املــســاجــد الــتــي أصــلــهــا كــنــيــســة، وقــــد بني 
على كنيستن للروم األرثوذكس، بعد فتح 

القسطنطينية.
ويقول املؤرخون عن زيرك، أنه  ثاني أكبر 
صــــرح ديــنــي بــنــاه الــبــيــزنــطــيــون، بــعــد أيــا 
صوفيا، فهو باألصل يتكّون من كنيستن 
تم  وقــد  أرثوذكسيتن سابقتن، ومصلى، 
بــنــاؤه مــن قبل ابــنــة ملك املــجــر »الســزلــو«، 
زوجــة اإلمــبــراطــور »ايــوانــس كومنينوس« 
البيزنطي. فهي  العهد  أواخـــر  فــي  الــثــانــي، 
كنيسة مــن كــنــائــس ديـــر »بــانــتــوقــراطــور«، 
التي تعرضت لألذى والتهدم الجزئي أثناء 
االحــتــال الــاتــيــنــي، ووضــعــت الــيــد عليها 

من قبل الرهبان الكاثوليك.
وبـــعـــد الـــفـــتـــح الــعــثــمــانــي إلســـطـــنـــبـــول، تــم 
ــر »بــانــتــوقــراطــور« كــمــدرســة  اســتــخــدام ديـ

إلى أن تم  إنشاء مدارس كلية الفاتح، وقد 
أخذ الجامع اسمه »زيرك«، من اسم مدرسة 

»املا زيرك« محمد أفندي. 
حصل ترميم كبير للبناء في القرن الثامن 
عــشــر، واســتــخــدمــوا الــفــن الــبــاروكــي - وهو 
شكل من أشكال الفن يتميز بالزخرفة - في 
البناء الذي كان سائدًا في ذلك الوقت، وفي 
إلــى حالة الخراب  البناء  عــام 1950، وصــل 
أيضا، إلى أن تم ترميمه عام 1966، من قبل 
نزع  الترميم، وعند  وأثناء  األوقـــاف،  إدارة 
األرض،  على  املفروشة  الخشبية  األرضــيــة 

تم اكتشاف األرضية املزينة األصلية.
ــرك مــــن جــامــع  ــ ــقـــل املـــنـــبـــر فــــي جـــامـــع زيــ ونـ
للعموم عام  أن يتحول ملتحف  الكرية قبل 
1956، أما آثــار الدير القديم فلم يبق منها 
لليوم، سوى القطع األثرية املوجودة حوله، 

التي كانت تحت الدير القديم.
ويقول باحثون أن  كنيسة الدير البيزنطي 
الــتــي تــحــولــت إلـــى جـــامـــع، لـــم تــأخــذ كــامــل 
البناء  بل شغل  »بانتوقراطور«  دير  مكان 
الــقــســم الــجــنــوبــي فــقــط مـــن الـــديـــر املــؤلــف 
ــد بـــنـــي الـــجـــامـــع مــن  ــ ــيـــة، وقـ ــنـ مــــن ثـــاثـــة أبـ
الطوب، ويتألف من مئذنة واحدة، أحادية 
الــشــرفــة، ومـــن خــمــس قــبــٍب تــشــكــل الــغــطــاء 
السقفي، وبعض من اآلثار املهمة ونموذج 
لــلــهــنــدســة املـــعـــمـــاريـــة، لــلــفــتــرة الــبــيــزنــطــيــة 
عن  البحث  إطـــار  وفــي  القسطنطينية.  فــي 

كما  متاحف،  أو  لجوامع  تحولت  كنائس 
آيــا صوفيا  بإسطنبول، هناك  آيــا صوفيا 

أخرى، مماثلة، ولكن في مدينة طرابزون .
ويــوجــد مسجد فــي مدينة طــرابــزون شرق 
آيــا صوفيا، بل ويعد من أهم  تركيا اسمه 
يعود  حيث  املدينة،  في  التاريخية  املعالم 
تاريخ إنشائه إلى القرن الثالث عشر. وقد 
كــــان املــســجــد فـــي األصــــل كــنــيــســة ضــخــمــة، 
ــاء بــنــائــه كــانــت طـــرابـــزون عــاصــمــة لـ  ــنـ وأثـ
»إمــــبــــراطــــوريــــة تــــريــــبــــازونــــد«، وبـــعـــد فــتــح 
الفاتح  السلطان محمد  يــد  طــرابــزون على 
تــم تحويله إلــى مسجد مــع مسح الــرســوم 

من الكتاب املقدس عن الجدران عام 1461.
ــلـــهـــا مــن  ــبــــول، فـ ــنــ ــطــ ــا صــــوفــــيــــا إســ ــ ــ ــا آيـ ــ ــ أمـ
على  اليوم  حتى  يبقيها  ما  الخصوصية، 
األقل، املعلم املعماري البيزنطي األهم، منذ 
كانت كاتدرائية إلى أن تحولت إلى مسجد، 

أو حينما غدت متحفًا دينيًا عام 1923.
بنيت  قد  صوفيا  فآيا  شديد،  وباختصار 
عــام 532م،  اإلمبراطور جستنيان  في عهد 
واســتــغــرق بــنــاؤهــا حــوالــي خمس سنوات 

حيث تم افتتاحها رسميًا عام 537م .
واستمر  مبنى آيا صوفيا على مدار 916 
مسجدًا  عامًا   481 وملــدة  كاتدرائية  عاما 
عــام 1935 أصبح متحفًا، وهــو من  ومنذ 
أهــم التحف املــعــمــاريــة فــي تــاريــخ الشرق 

األوسط.

تسميها بعض  كتب 
التاريخ »تشورا« 
وتعرف سياحيًا 

وتركيًا بالكرية، كما 
تسمى قديمًا كنيسة 

ص«
ّ
»القديس املخل

■ ■ ■
وبعد فتح 

القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح 
بقيت كنيسة، لتتحّول 

بعد 58 عاما من 
الفتح، إلى جامع

■ ■ ■
يقع جامع »زيرك«  
على مشارف الخليج 
في شارع أتاتورك، في 

حي زيرك، فهو من 
املساجد التي أصلها 

كنيسة
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سعدية مفرح

تجاوبت إدارة معرض »شعراء عبر العصور في حب 
في  الثقافي  كتارا  املقام حاليًا في حي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص« 
بديت حول قصيدٍة في املعرض، 

ُ
الدوحة مع مالحظات أ

للشاعر  أنها  حــن  فــي  قباني،  نــزار  للشاعر  منسوبة 
يحيى توفيق، فصححت الخطأ، وأعادت الحق الشعري 
القصيدة  أن  الخطأ فليس جــديــدًا، ذلــك  أمــا  أهــلــه.  إلــى 
انــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســــع بــعــد رحــيــل نــــزار قــبــانــي، 
ممهورة باسمه، وال يكاد يعرف أنها ليحيى توفيق إال 
قليلون جــدًا، لم يكن ليتوقف أمــام تصحيحاتهم أحد 
من الجمهور املصر على أنها لنزار،  تماما كما يصّر 
جمهور الشاعر غازي القصيبي، وال أقول قراؤه، على 
أن قصيدة »مغالبة اآلالم والليل« له، وتلك حكاية أخرى. 
بعد رحيل القصيبي بقليل، تداول كثيرون القصيدة 
عناوين  يشبه  ال  عنوانها  أن  من  الرغم  بتوقيعه،على 
 
ً
قــصــائــده، وال يتسق مــع أســلــوبــه، ومــن يتمعن قليال

بعيدة  أنها  يكتشف  منها  األولــن  البيتن  بعد  ما  في 
يمكن  وال  للقصيبي،  الشعري  الطريق  عن  البعد  كل 
أن يكون هو شاعرها. ومع هذا، راجت القصيدة ولم 

بالغْن،  وتأثٍر  بإعجاٍب  تداولها  عن  الجمهور  يتوقف 
ــن تــشــكــك املــتــشــكــكــن مــمــن يــعــرفــون  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
ــم ابنته  الــقــصــيــبــي، ويــعــرفــون شـــعـــره، ويــعــرفــون اسـ
أن  ومــع  الحقيقة.  غير  على  القصيدة  فــي  ورد  الـــذي 
الحقيقة ظهرت بعد ذلك، ليتبن أن القصيبي لم يكتب 
وأن  األولـــن،  البيتن  الطويلة ســوى  القصيدة  تلك  من 
الشاعر،  جمهور  من  كثيرين  أن  إال  منتحل،  بقيتها 
ليتسق ذلــك وما  لــه، فقط  أنها  وغيرهم، أصـــّروا على 
أرادوه للشاعر من ختام شعري يناسب رؤيتهم، كل 
على حدة، ووفقا لفكرته عن الشاعر، بالنظر إلى فكرة 
القصيدة املشحونة بمشاعر الندم والتوبة والعودة إلى 
الله، قبيل الرحيل األبــدي، خصوصًا وأن من نشرها 
بتوقيع القصيبي حرص على تصديرها بعبارة تقول 

إن الشاعر كتبها وهو على سرير املرض. 
يــبــدو مــقــصــودة، أن القصيدتن  واملــفــارقــة، وهــي كما 
ــى نـــهـــايـــات الــعــمــر  ــ تــتــشــابــهــان فـــي أنــهــمــا تـــشـــيـــران إل
الحياة  بهجة  مــن  وانسحابهما  للشاعرين،  بالنسبة 
إلى  الكبير  الجماهيري  النجاح  خضم  فــي  وزحــامــهــا 
الكريم  الــرســول  أمــام قبر  النهاية  الــتــوبــة، وعــزلــة  بكاء 
ملسو هيلع هللا ىلص فــي حــالــة قــبــانــي، وعــلــى ســريــر املـــرض فــي حالة 

الــقــصــيــبــي. هـــل يــريــد املــتــلــقــي أن يــأخــذ بــيــد شــاعــره 
 به 

ً
املفضل إلى ما يظنه باب التوبة إعجابًا وحبًا ورحمة

كما ُيظن؟ لكنه يفعل ذلك كله بالشعر  نفسه الذي ُيظن 
أنه ذنب الشاعر وخطأه في الدنيا! ثم إنه يفعله، وهو 
الله يعلم خائنة األعــن، ومــا تخفي الصدور  يــدرك أن 
من نياٍت، ومقاصد معلنة ومضمرة، في الشعر والنثر 
ما بن املعاني واملباني. ال ينسب هذا املتلقي القصيدة 
لشاعر غير شاعرها، إذن، إال في حالة من التوحد مع 
لو  يتمنى  يتمناها ويشتهيها، فهو  الشاعر، كما  ذات 
الشعرية،  الخطيئة  أنه  »تــاب« عّما يظن  الشاعر قد  أن 

وبالتالي،  اليومية.  الحياة  فــي  الحقيقية  ومنطلقاتها 
يبقى هذا املتلقي، إن كان معجبًا بالشاعر، مصرًا على 
أن هذه القصيدة لهذا الشاعر، ألنه يريد أن تكون نهاية 
شاعره املفضل مما يليق باملؤمنن في الفهم الشعبي 
النجاة،  سبيل  بــالــدمــوع  املبللة  التوبة  حيث  التقليدي، 
ــاواه  أمـــا إن كـــان مــن غــيــر املــعــجــبــن، فــســوف يفيد دعـ
ضــد الــشــاعــر والــشــعــر أن تــكــون مــثــل هـــذه القصائد 
بوابة  باعتباره  الشعر،  لهم، توكيدًا على رؤيتهم ضد 
لجهنم، وللشعراء باعتبار غالبيتهم من الذين يقولون 
ما ال يفعلون. وألن هاتن الفئتن هما األكثر عددا في 
نــزار  قصيدتا  انــتــشــرت  فقد  عــمــومــًا،  الشعر  جمهور 
مثلهما  القصيبي، وستنتشر غيرهما  وغــازي  قباني 

أيضًا، على الرغم من تصحيح املصححن. 
أزمـــة حقيقية جــديــدة فــي رؤيـــة كثيرين للشعر،  إنــهــا 
وليس في فهم الشعر وأساليب الشعراء كما يبدو أول 
وهلة، وال في النشر اإللكتروني ذي الطبيعة املتسرعة 
إليهما،  املشار  القصيدتن  أن  مع  بعضهم،  ذهــب  كما 
شاعريهما  لغير  منسوبتن  نشرتا  املــقــالــة،  هــذه  فــي 
انتشارهما  قبل  التقليدية  الصحافة  فــي  الحقيقين، 

إلكترونيًا الحقًا.

قباني والقصيبي... وأزمة الشعر

وأخيرًا

يريد المتلقي أن يأخذ 
بيد شاعره المفضل إلى ما 

يظنه باب التوبة إعجابًا وحبًا 
ورحمًة به كما يُظن؟




