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الخالف النووي األميركي إلى مجلس األمن ]8[

ستنضم »المقاومة العقائدية« إلى مجموعة الفصائل الموالية إليران في سورية )فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

حصلت مصر على وعود بمساعدات جديدة 
 12.5 إلــى  قيمتها  دول خليجية، تصل   4 مــن 
مــلــيــار دوالر، خـــال املــؤتــمــر االقــتــصــادي في 
النظام املصري  الذي يعول عليه  الشيخ،  شرم 
فــي إنــقــاذ اقــتــصــاد عليل بفعل االضــطــرابــات 
األربعة  األعــوام  مــدار  السياسية واألمنية على 
الــعــام  املــاضــيــة، والـــتـــي ازدادت حــدتــهــا خـــال 

األخير.
وقـــال ولــي العهد الــســعــودي، األمــيــر مــقــرن بن 

عبد العزيز )الصورة(، خال املؤتمر، إن باده 
ـــ4 مــلــيــارات  ســتــقــدم حـــزمـــة مـــن املـــســـاعـــدات بــ
دوالر، تشمل وديعة بمليار دوالر في املصرف 
املـــركـــزي، والــبــاقــي مــســاعــدات تــنــمــويــة«، فيما 
أعــلــن نــائــب رئــيــس دولـــة اإلمــــارات، حــاكــم دبــي، 
تقديم  آل مكتوم، عن  راشــد  بن  الشيخ محمد 
مــلــيــارات دوالر،  دعــم إضــافــي ملصر بقيمة 4 
ــارات خال  اإلمـ قدمته  ما  إجمالي  بذلك  ليرفع 
أكــد  ــــى 18 مــلــيــار دوالر. كــمــا  إل نــحــو عـــامـــن 
الــكــويــت، الشيخ صــبــاح األحــمــد الصباح،  أمــيــر 
مــلــيــارات دوالر ولــكــن في  بـــاده ستقدم 4  أن 

صورة استثمارات، بينما تعهدت سلطنة عمان 
مليون   500 بمقدار  مالية  معونة  بتخصيص 
دوالر، تصرف على مدى خمس سنوات قادمة.

ــم سخي  وســـبـــق أن حــصــلــت مــصــر عــلــى دعــ
الـــســـعـــوديـــة  ــن  مــ دوالر،  مـــلـــيـــار   30 ــاوز  ــجـ ــتـ يـ
والكويت واإلمارات، في أعقاب الثالث من يوليو/ 

تموز 2013.  
املــؤشــرات  أن  إال  الخليجية،  املــســاعــدات  ورغـــم 
بشكل  االقــتــصــاد  تباطؤ  إلــى  تشير  الرسمية 
ــم تــنــعــكــس املــــســــاعــــدات، وفــق  واضــــــح، حــيــث لـ
خـــبـــراء اقــتــصــاد، عــلــى مــعــيــشــة املــواطــنــن في 

ــاع مـــعـــدالت الــبــطــالــة الــتــي تــصــل إلــى  ــفـ ظـــل ارتـ
13.6%، بما يعادل 4 ماين شخص، وارتفاع 
إلى  االستثمارات  التضخم. كما هوت  معدالت 
ــعــام املــالــي املــاضــي  4 مــلــيــارات دوالر خـــال ال
املنقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2014، مقابل 

13 مليار دوالر قبل 4 أعوام.
كان  الــذي  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  لكن 
وزيرًا للدفاع حينما أطاح الجيش بمرسي، قال 
االقتصاد  استقرار  استعادة  إنه سيعمل على 

والتوازن املالي للباد. 
]التفاصيل ص. 10ـ11[

المؤتمر االقتصادي: مساعدات خليجيّة لمصر بـ12.5 مليار دوالر
الحدث

الكاتبة تحصي أنفاس بطالتها
ما زالت كاتبات الجيل الجديد العربيات يشعرن بوطأة قارئ يفترض أن كتابة 

المرأة األدبية مجرّد تدوين لحياتها الخاصة والحميمة. ]24ـ25[
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باتت قوات »المقاومة 
العقائدية«، التي تتمركز 

في مقر اللواء 47 في 
ريف حماه السوري، أحدث 
أذرع إيران المتغلغلة في 

سورية. أما منطلقات 
التجنيد فتتم على أساس 

مذهبي وعقائدي.
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في  اإليراني  التدخل  أوجه  تتعدد 
سورية، لكن أحدث مظاهره تجسده 
تتمركز  التي  العقائدية«،  »المقاومة 
حماه،  ريف  في   47 اللواء  مقر  في 
إيرانية  مشتركة  لقيادة  وتخضع 
المقاتلين  تجنيد  يتم  بينما  وسورية، 

فيها على أساس مذهبي وعقائدي

بغداد ـ صفاء عبد الحميد

ــّون الــســنــي فـــي الـــعـــراق  ــكــ لـــم يــعــد أبـــنـــاء املــ
الحكومة  في  ممثليهم  على  كثيرًا  يعولون 
على  فيهم،  الثقة  اهتزت  أن  بعد  والبرملان، 

إثر متابعتهم للتبّدالت في مواقفهم.
»غـــيـــر  الــــســــيــــاســــي  لـــــلـــــواقـــــع  أن  ويــــظــــهــــر 
الــثــابــت« أثــره الــواضــح فــي الــتــبــّدالت، فقوة 
الــتــيــار اإليـــرانـــي الـــجـــارف، ودعــمــه ملليشيا 
قــّوة  إلــى  تحّولت  الــتــي  الشعبي«،  »الحشد 
ــه  ــرّوجـ ــا يـ ــقـــا ملــ ــراق، وفـ ــ ــعـ ــ »مــــدافــــعــــة« عــــن الـ
الــكــبــيــر على  ــــره  أثـ لـــه  وزراء وســـيـــاســـيـــون، 
جـــبـــروا عــلــى الــخــوض 

ُ
الــســيــاســيــن، الــذيــن أ

في التخّبط السياسي، من دون الثبات على 
مواقفهم.

كبيرة  معاناة  عــن  الفعلي  الــواقــع  ويكشف 
ألبناء هــذا املــكــّون، الــذي عانى من عمليات 
الــتــي مــارســهــا ضــده تنظيم »الــدولــة  القتل 
اإلسالمّية« )داعش(، وما تاله من استهداف 
املليشيات،  قــبــل  مــن  وقــتــل وتهجير  ــم 

ّ
مــنــظ

إلى إحــداث تغّير ديموغرافي.  التي تسعى 
ل 

ّ
ودفع كل ذلك، الجمهور إلى املطالبة بتدخ

عربي للتخفيف من معاناتهم.

عثمان المختار

وزعماء  العراقي  الجيش  في  كشف ضابط 
»العربي الجديد«، عن  عشائر غرب البالد، لـ
األميركي  للجيش  وجــود قاعدة »صغيرة« 
تــضــم املــئــات مــن الــجــنــود والــضــبــاط داخــل 
قــاعــدة عــن األســـد الــجــويــة الــعــراقــيــة، التي 
انتهت  الـــعـــراق،  غـــرب  كيلومترًا   180 تبعد 
ــرًا مــــن تــجــهــيــزهــا  ــيــ ــتـــحـــدة أخــ ــات املـ الـــــواليـــ
التي  األم  الــقــاعــدة  داخــــل  كــقــاعــدة مستقلة 
الفرقة  البرية  القوات  تستخدم مقّرًا لقيادة 

السابعة في الجيش العراقي.
الجيش، فضل عدم  فــي  وقــال ضابط رفيع 
»العربي الجديد« إن »القاعدة  نشر اسمه، لـ
األميركية الجديدة تقع في الجزء الجنوبي 
من قاعدة عن األســد التي تبلغ مساحتها 
ــم اقــتــطــاعــهــا من  25 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا، وتــ
الــعــســكــريــن  ــقـــب وصـــــــول  عـ ــدة األم  ــاعــ ــقــ الــ
األميركين إلى القاعدة بهدف تقديم الدعم 
 
ً
فضال هناك  العراقية  للقوات  واالستشارة 

عن تدريب أبناء العشائر«.
وأضــــاف الــضــابــط أن »الــقــاعــدة األمــيــركــيــة 
الــصــغــيــرة تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 7 كــيــلــومــتــرات 
مربعا فقط، وضّمت إليها مدرجا للطائرات 
الــحــربــيــة مــن أصـــل ثــالثــة مــــدارج مــوجــودة 

إسطنبول ـ عبسي سميسم

تتجه األوضــاع العسكرية في محافظة إدلب 
السورية إلى مزيد من التصعيد مع حالة من 
االستنفار في صفوف جبهة النصرة من جهة 

والنظام السوري من جهة ثانية.
وعلمت »العربي الجديد« من مصدر مسؤول 
في »جبهة النصرة«، رفض الكشف عن اسمه، 
عسكرية  بعملية  الــقــيــام  بــصــدد  »الجبهة  أن 
كبيرة في محافظة إدلــب«، من دون أن يحدد 
تــفــاصــيــلــهــا وال تــوقــيــتــهــا. ولــكــنــه أكــــد أنــهــا 
ــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، وقــد  ــ »ســتــكــون خـــالل األيـ
الساحل  من  النظام  إمــداد  تستهدف خطوط 
إلــــى إدلـــــب، وربـــمـــا الــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة«. 
وكــشــف أن الــعــمــلــيــة »ســتــتــّم بــالــتــنــســيــق مع 
حــركــة أحـــرار الــشــام وتــجــّمــع أنــصــار الــديــن«، 
ــــن جــبــهــة  ــي بـ ــ ــنـ ــ مـــضـــيـــفـــا أن »الـــــخـــــالف األمـ
النصرة وحركة أحرار الشام بسيط، ويقتصر 
على الغنائم وال يؤثر في التنسيق وخوض 
املصدر مع  معارك مشتركة«. وتزامن حديث 
قيام النظام بإغالق جميع الطرق املؤدية إلى 
لقواته وملليشيا  استنفار كبير  إدلــب، وســط 
»الــشــبــيــحــة« داخــــل املــديــنــة، قــابــلــه اســتــنــفــار 
لــلــفــصــائــل الــعــســكــريــة املــــعــــارضــــة، املـــرابـــطـــة 
ــش وســرمــن 

ّ
فــي مــحــيــط إدلــــب، كمدينتي بــن

ومـــحـــيـــط مـــديـــنـــة أريــــحــــا. ويـــخـــشـــى الــســكــان 
ــن أن يـــكـــون ذلـــك  ــة، مــ ــارضــ ــعــ ــي مـــنـــاطـــق املــ فــ
الــنــظــام باستهدافهم  لــقــيــام طـــائـــرات  مــقــدمــة 
بغارات جوية، ما ُيرّجح استعداد »النصرة« 
الســتــهــداف إدلـــب فــي معركتها املــقــبــلــة، بعد 
ــاء عـــلـــى حـــركـــة »حــــــزم«،  ــقـــضـ ــن الـ تــمــكــنــهــا مــ

ــلـــس عــــشــــائــــر ديــــالــــى،  ويـــــقـــــول عــــضــــو مـــجـ
»العربي  ال النداوي، في حديٍث لـ

ّ
الشيخ هذ

تبّدلت  ليلة وضحاها،  »بــن  إنــه  الجديد«، 
ــة ملــمــثــلــي  ــبـ ــنـــسـ ــالـ املــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة بـ
 »املــســؤولــن 

ّ
ـــي«، مــوضــحــا أن

ّ
املـــكـــون الـــســـن

ــانـــوا قبل  ــكـــون كـ ــذا املـ والــســيــاســيــن فـــي هــ
أيــــام قليلة يــتــحــّدثــون عــن مــعــانــاة املــكــّون، 
وعـــمـــلـــيـــات االســــتــــهــــداف الـــتـــي طـــالـــتـــه مــن 
قــبــل داعـــش واملــلــيــشــيــات، وعــرقــلــة الجهات 
ديارهم،  إلــى  النازحن  عــودة  املسؤولة عن 
وعــــودة إصــــدار قــوائــم االتـــهـــام عــبــر قــانــون 
ــاب واجــتــثــاث الــبــعــث وغــيــره، لكنهم  4 إرهــ

غّيروا مواقفهم فجأة«.
ــنــا لــم نــعــّول 

ّ
وأضــــاف الـــنـــداوي »صــحــيــح أن

لنا،  أجـــل تحقيق شـــيء  مــن  عليهم ســابــقــا 
ــهــم كـــانـــوا صــوتــا يــتــحــدث فـــي اإلعــــالم، 

ّ
لــكــن

ويــكــشــف عــن تــلــك املــعــانــاة الــتــي لــم تــنــتــه«. 
وتساءل عن »سبب هذا التغيير الــذي تلى 
ــــول إيـــــران الــعــلــنــي فـــي مــعــركــة تــكــريــت.  دخـ
ــــي، وصــفــقــة  ــرانـ ــ ــنـــاك تـــأثـــيـــر إيـ بــالــتــأكــيــد هـ

سياسّية على حساب املكّون«. 
ــــدول الــعــربــّيــة »الــتــدخــل ومـــد يد  ونـــاشـــد الـ
الــعــون إلــى أبــنــاء املحافظات، وعــدم تركهم 

فـــي الـــقـــاعـــدة )عــــن األســــــد(، أحـــدهـــا خـــارج 
، كما تم تجهيزها بغرف 

ً
عن الخدمة أصال

وقـــاعـــات وبــيــوت جــاهــزة وأحــيــطــت بسور 
 »القاعدة تضم ثالث 

ّ
شائك حولها«. وأّكد أن

مروحيات أميركية، واحــدة منها للنقل من 
طراز )تشينوك(، واثنتان من مقاتالت طراز 

)أباتشي(«.
ــدر الــضــابــط عــــدد الــجــنــود األمــيــركــيــن  ــ وقـ
 400 بنحو  الــقــاعــدة  تلك  داخــل  املتواجدين 
عسكري ال يخالطون العسكرين العراقين 
يــخــرجــون مــنــهــا إال  الـــقـــاعـــدة األم، وال  فـــي 
عند حــلــول ســاعــة تــدريــب الــقــوات العراقية 
للياقة  الصباحية  الــتــدريــبــات  إجــرائــهــم  أو 

البدنية وغيرها«.
ــتــــي كـــشـــف عـــنـــهـــا الـــضـــابـــط  املـــعـــلـــومـــات الــ
ــيـــم قــبــلــي مــــن عــشــيــرة  ــا زعـ ــدهــ ــ ــي أّك ــراقـ ــعـ الـ
ــة حــديــثــة  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــة فـ ــنـ ــاطـ ــقـ الـــجـــغـــافـــيـــة الـ
املـــجـــاورة لــلــقــاعــدة، إذ أوضــــح فـــي اتــصــال 
هاتفي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه ال يمكن 
ألي عراقي مهما كان منصبه دخول القاعدة 
املــذكــورة إال بتصريح رســمــي، »بــمــن فيهم 
مجيد  الــركــن  العميد  السابعة  الفرقة  قائد 
اللهيبي، أو قائد عمليات البادية والجزيرة 
الـــلـــواء ضـــيـــاء كـــاظـــم دبـــــوس، الـــتـــي تــشــرف 
الــعــســكــريــة بــالــجــزء  الــعــمــلــيــات  عــلــى إدارة 

ونجاحها الجزئي بالعملية، التي استهدفت 
من خاللها فرع املخابرات الجوية في حلب، 
بــمــشــاركــة فــصــائــل أخــــرى. ويــبــدو أن »جبهة 
الـــنـــصـــرة« تــتــبــع الــســيــنــاريــو عــيــنــه بــعــد كل 
مــواجــهــة مــع فــصــائــل »الــجــيــش الــحــر«، وهــو 
القيام بعمل عسكري كبير ضد النظام، يزيد 
التي  الحملة  فــي  ويــســاعــدهــا  شعبيتها  مــن 
املعارض  الفصيل  سمعة  تشويه  في  ها 

ّ
تشن

الــذي تهاجمه وتعمل على شيطنته. وكانت 
املعركة التي خاضتها »النصرة« ضد »جبهة 
ثـــوار ســوريــة«، املــدعــومــة أمــيــركــيــا، والقضاء 
عــلــيــهــا واالســـتـــيـــالء عــلــى ســالحــهــا فـــي قــرى 
جبل الزاوية، أدت إلى قيامها بعمل عسكري 
ضخم، بمشاركة »حركة أحرار الشام« وبعض 

ــات«. مــن  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــة داعــــــــش واملــ ــاشــ ــّمــ ــــن كــ بـ
جهته، يــقــول الــقــيــادي فــي »تــحــالــف القوى 
»السياسين   

ّ
إن الزوبعي،  طالل  العراقّية«، 

فقدوا هويتهم الحقيقّية«. وأّكد في حديٍث 
 »هناك غيابا للهوية 

ّ
لـ«العربي الجديد«، أن

مـــن خـــالل ممثليهم في  ــة 
ّ
لــلــســن الــحــقــيــقــيــة 

الحياة السياسية، األمر الذي أوصلهم الى 
اإلرباك والتخبط«.

صـــيـــبـــت 
ُ
أ اآلن  الــــقــــوى  ــذه  ــ ــ »هـ  

ّ
أن وأضــــــــاف 

الذي  األمــر  كبير،  بالوهن والضعف بشكل 
غــريــب من  األوراق بشكل  خــلــط  فــي  تسبب 
ــهــم »في 

ّ
خــالل تغيير املــواقــف«، موضحا أن

الــوقــت الـــذي يــتــحــدثــون فــيــه عــن انتهاكات 
الحشد الشعبي صّوتوا لقرار البرملان بدعم 

الحشد ماديا«. 

الــغــربــي مــن الـــعـــراق مــع األردن وســـوريـــة«. 
وأوضح الشيخ، الذي طلب عدم نشر اسمه 
لحساسية املعلومات، أن القاعدة األميركية 
تتلقى املساعدات العسكرية واملؤن واألمور 
اللوجستية األخــرى جــّوًا من األردن وليس 
من بغداد، بسبب قرب املسافة بن القاعدة 
إلــى كــون هــذا املحور أكثر  واألردن، إضافة 
أمــنــا مــن مـــرور الــطــائــرات فـــوق ســت بــلــدات 
يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش«، أبــرزهــا 

الكرمة والفلوجة وهيت. 

استولت من خالله  الــحــر«،  »الجيش  فصائل 
عــلــى مــعــســكــري وادي الــضــيــف والــحــامــديــة 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــن، الـــلـــذيـــن كــــانــــا خــاضــعــن 

لسيطرة قوات النظام.
»النصرة« شعبية  املعسكرين،  أكسب هجوم 
ثــوار سورية«،  أن »جبهة  كبيرة، وخصوصا 
هـــي مـــن حـــاصـــرت وادي الــضــيــف ألكـــثـــر من 
الــســيــطــرة  ســنــتــن، مـــن دون أن تــتــمــكــن مـــن 
عليه، في حن تمكنت »النصرة« من اقتحامه 
خــــالل يـــومـــن، مــســتــفــيــدة مـــن الــتــنــســيــق مع 
الــشــام«، التي ساهمت بالقوة  »حــركــة أحـــرار 
»النصرة«  استفادت  كما  املعركة.  فــي  األكــبــر 
مــن الــســالح الــنــوعــي الـــذي حصلت عليه من 
معركتها مع »جبهة ثوار سورية«، كصواريخ 

 »هاجس الخوف غّيب هوية 
ّ
وأشــار إلى أن

الــذيــن يخشون  مــن خــالل ممثليهم،  السنة 
أن ُيحسبوا على داعش، فسعوا إلى تغيير 

مواقفهم«. 
مع العلم أن كتلة »تحالف القوى العراقية« 
البرملانية، تأسست في 30 يونيو/حزيران 
العراقية  املــحــافــظــات  أســاســا  لتمثل   ،2014
ــّت، الـــتـــي نــظــمــت اعـــتـــصـــامـــات رافــضــة  الــــســ
لسياسات رئيس الحكومة العراقي السابق 
نوري املالكي، ثم تطور األمر إلى مواجهات 
ــار  ــ ــــو بـــمـــثـــابـــة إطـ مـــســـلـــحـــة. والــــتــــحــــالــــف هـ
للكيانات:  املمثلة  السياسية  للقوى  جامع 
مـــتـــحـــدون لــــإصــــالح، والـــعـــربـــيـــة، والـــوفـــاء 
النواب  لألنبار، وديالى هويتنا، وعدد من 

املستقلن.
العراق  فــي  ي 

ّ
السن للمكّون  املمثلون  وكــان 

ــاء املــحــافــظــات  ــنـ يــتــحــدثــون عـــن مـــعـــانـــاة أبـ
ــم مــــن أذى مــــن قــبــل  ــهـ ــا لـــحـــق بـ ــ الــــســــت ومــ
»داعــش« واملليشيات، خصوصا في الفترة 
ــال الــعــســكــريــة  ــمــ األخــــيــــرة، حـــن بـــــدأت األعــ
تــتــطــّور فـــي الــــعــــراق، مـــن غـــــارات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي إلــــى الــهــجــمــات املــتــالحــقــة لــلــقــوات 

العراقية مع »الحشد الشعبي«.

وأضاف أنه »عقد اجتماع واحد داخل تلك 
الــقــاعــدة بــن األمــيــركــيــن وزعــمــاء العشائر 
بـــمـــن فــيــهــم أنــــــا، لـــكـــن ذلـــــك قـــبـــل أن تــحــاط 
ــال وتــتــحــول إلــــى قــاعــدة  املــنــطــقــة بـــســـور عــ

ببطن قاعدة«، على حد وصفه.
ــادي فــــي قــــوات  ــيــ ــقــ ــنـــف الــ ــتـــه، لــــم يـ مــــن جـــهـ
الصحوة العشائرية الشيخ مجيد العبيدي، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وجـــود 
تلك القاعدة غــرب الــعــراق، إال أنــه اعتبر أن 

وصفها مبالغ فيه. 
وقــال العبيدي إن »مــا هو موجود في عن 
األســــد جــنــاح أو قــســم خــــاص لــألمــيــركــيــن 
داخـــــــــــــل الـــــــقـــــــاعـــــــدة ألمـــــنـــــهـــــم الــــشــــخــــصــــي 
ولراحتهم، وعملية إنشاء سور حول الجزء 
املخصص لــهــم، ومــنــع دخـــول أحــد مــن غير 
األميركين إلــى هــذا املكان هو إجــراء أمني 
الـــقـــوات  إن  إذ  قـــاعـــدة،  اعـــتـــبـــاره  يــمــكــن  وال 
األمــيــركــيــة تـــشـــارك فـــي املـــهـــام املــلــقــاة على 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي، واملـــكـــان املــخــصــص لهم 
 »الـــســـور املــشــّيــد 

ّ
 أمــــر طــبــيــعــي«، مـــؤكـــدًا أن

حــول القاعدة هو عبارة عن أســالك شائكة 
ــذا الـــوصـــف ال  ــ ــة مـــا خــلــفــهــا، وهـ ــ يــمــكــن رؤيـ
يــتــنــاســب مـــع حــقــيــقــة مـــا هـــو مـــوجـــود، لــذا 
هي ليست قاعدة بل جناح أو قسم أميركي 

داخل عن األسد«.

ــمــتــهــا الــــواليــــات 
ّ
»تــــــــاو«، الـــتـــي ســـبـــق أن ســل

»النصرة«  قضاء  وبعد  »الجبهة«.  لـ املتحدة 
ــزم« نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي،  ــ عــلــى حـــركـــة »حــ
الــنــوعــي فــي ريف  واالســتــيــالء على سالحها 
ذت عملية نوعية، بالتعاون 

ّ
حلب الغربي، نف

مــع فصائل أخـــرى، استهدفت جـــزءًا مــن فرع 
املخابرات الجوية في مدينة حلب.

ويبدو أن »النصرة« التي تتخذ من محافظة 
للقيام  طريقها  فــي  لعملياتها،  مــركــزًا  إدلـــب 
ــثــبــت فــيــه لــجــمــهــورهــا في 

ُ
بــعــمــل عــســكــري، ت

املــحــافــظــة، أن عــدّوهــا الــرئــيــســي هــو الــنــظــام، 
حاربتها،  التي  الــحــّر«  »الجيش  فصائل  وأن 
ــا هـــي إال فــصــائــل كـــانـــت تــقــف عــائــقــا أمـــام  مـ
أن استهداف  إال  االنتصارات.  لتلك  تحقيقها 
ــــب عــســكــريــا، يـــبـــدو مــحــكــومــا  ــنـــصـــرة« إدلـ »الـ
التي سيطرت  الــظــروف  بظروف مختلفة عن 

فيها على وادي الضيف.
ال تقتصر أهمية ادلب بالنسبة للنظام كمركز 
أن  تعني  املدينة  خسارته  أن  أو  للمحافظة، 
املــحــافــظــة بــرّمــتــهــا خــرجــت عــن ســيــطــرتــه، بل 
تكمن أهمتيها في كونها تحتوي على عدد 
كبير من قواته، وفروعه األمنية فيها، كما أن 
متكتلون  املحافظة،  في  »الشبيحة«  عناصر 
داخل املدينة، ويشكلون قوة ال ُيستهان بها. 
وتبدو املدينة محّصنة وفقا للنظام، بمعسكر 
املــســطــومــة مـــن الــجــنــوب، الــــذي يــتــواجــد فيه 
مــركــز قــيــادة قــواتــه فــي املــحــافــظــة، ويحتوي 

على معظم عتاد النظام في املحافظة.
في شمال  املوالية  الفوعة،  مدينة  شّكل 

ُ
ت كما 

شرق املدينة، قّوة دعم لوجستي كبيرة، نظرًا 
لــتــحــّولــهــا إلـــى مــركــز عــســكــري يــحــتــوي على 
الصواريخ،  دبابات ومنصات إلطــالق  كتيبة 
ــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي  وتـــضـــّم عــنــاصــر مـــن »حـ

والحرس الثوري اإليراني. 
املدينة  اقتحام  مــن  العوامل  تلك  كــل  وتجعل 
أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الحالي، ما لم 
ثبت 

ُ
ت مــحــدودة،  الــقــيــام بعملية  الــهــدف  يكن 

النصرة« قدرتها على مهاجمة  فيها »جبهة 
الــنــظــام داخــــل مــربــعــه األمــنــي فــي إدلــــب. كما 
ال يغيب عــن »الــنــصــرة«، أن إظــهــارهــا الــعــداء 
ملختلف فــصــائــل »الـــحـــّر«، والـــخـــالف األمــنــي 
ــرار الـــشـــام«، الــقــوة األكــبــر في  ــ مــع حــركــة »أحـ

د مهمتها. 
ّ
املحافظة، ُيعق

ــام  ــ ــرة« أمــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ــع هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل »ال ــ ــــضـ وتـ
ت إشكالها األمني مع 

ّ
احتمالن، إما أنها حل

ــعــّد لعمل مشترك 
ُ
ــرار الـــشـــام«، وت »حــركــة أحــ

وإمــا  لصالحها،  إعــالمــيــا  تستثمره  وضــخــٍم 
أنها تسعى لعمل مــحــدود، تحرج من خالله 
الـــحـــركـــة، وتـــظـــهـــرهـــا بــمــظــهــر غـــيـــر املــكــتــرث 
للمشاركة في معركة تحرير إدلب. وقد أثبتت 
قــوات  املعارضة ضــد  التي خاضتها  املــعــارك 
الــنــظــام على مـــدار الــســنــوات األربـــع املاضية، 
التامة  السيطرة  إلــى  تـــؤدي  ال  أيــة عملية  أن 
على املنطقة املستهدفة، تجلب الويالت على 
الحملة،  منها  انطلقت  الــتــي  املــنــاطــق  ســكــان 
وذلــــك مــن خـــالل الــعــمــلــيــات االنــتــقــامــيــة التي 

يقوم بها النظام.

حماه ـ أنس الكردي

ــي فــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــل اإليـ ــدخــ ــتــ أصــــبــــح الــ
ــا  ــعــ ــزًا واســ ــ ــيـ ــ ــل حـ ــغـ ــشـ ســـــوريـــــة يـ
مـــن الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة، وبـــرز 
خصوصا فــي املــعــارك األخــيــرة فــي املنطقة 
ــقـــدس  ــد فـــيـــلـــق الـ ــائــ ــة، بــــقــــيــــادة قــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
اإليــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي. وهــــو مـــا دفــع 
رئـــيـــس االئــــتــــالف الـــوطـــنـــي الــــســــوري خــالــد 
ــام ملطالبة أصــدقــاء الشعب  أيـ خــوجــة، قــبــل 
ــات املـــتـــحـــدة، بــوضــع حد  الـــســـوري والــــواليــ
للتدخل اإليراني في سورية، والذي وصفه 

بأنه بلغ حد االحتالل.
لــكــن الــتــمــدد اإليـــرانـــي فــي ســوريــة آخـــذ في 
ــرة حــمــاه في  الــتــوّســع أكـــثـــر، لــيــبــلــغ هـــذه املــ
وسط البالد، اذ لم تكن الدفعة الجديدة من 
الشبان التي تخرجت مما بات يعرف باسم 
البداية.  أخــيــرًا ســوى  العقائدية«  »املــقــاومــة 
تتبع »املقاومة العقائدية« للواء 47 في ريف 
حماه. ويبلغ تعداد الدفعة الجديدة )غالبية 
أفرادها شباب مراهقون(، نحو 300 عنصر، 
معظمهم من مدينة مــورك والقرى املحيطة 
»املــقــاومــة  الشمالي. وتخضع  حــمــاه  بــريــف 
ــة إيــــرانــــيــــة  ــركـ ــتـ ــادة مـــشـ ــيــ ــقــ ــة« لــ ــديــ ــائــ ــقــ ــعــ الــ
ــن الــوطــنــي،  ــ ــة، مــمــثــلــة بــمــكــتــب األمـ وســــوريــ
الـــذي يــقــوده ضــابــط االســتــخــبــارات العامة 
ــــذي يــحــظــى بــثــقــة كــبــيــرة  عــلــي مــمــلــوك، والــ
مـــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار األســـــد، حيث 
يــتــم تـــدريـــب الـــعـــنـــاصـــر، ضــمــن مــعــســكــرات 
ُيـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا ضــــبــــاط إيـــــرانـــــيـــــون. وقـــد 
أرســلــت هـــذه الــدفــعــة ملــشــاركــة قـــوات كبيرة 
ــواء مــن الفرقة  مــن الــحــرس الــجــمــهــوري، ولــ
مــذهــبــيــة، ومليشيا  ومــلــيــشــيــات  الــتــاســعــة 
شرقي  السفيرة  منطقة  في  الوطني  الدفاع 
حــلــب، اســتــعــدادًا لهجوم مــضــاد على قــوات 

»المقاومة 
العقائدية«
ذراع إيران في حماه السورية
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سياسة

العراق: كتل برلمانية تفقد ثقة جمهورها

قاعدة أميركية معزولة في »عين األسد«  معركة طاحنة في أفق إدلب 

أن  إلــى  النظام  لــذلــك، يعمد  والــعــتــاد. ودرءًا 
»يكون اللواء مؤازرًا له في بقية املحافظات، 
وجــــــــرى فـــتـــح مـــكـــاتـــب تـــطـــويـــع لـــــلـــــواء فــي 
مــراكــز خــاصــة عــلــى طــريــق حــلــب، والــدعــوة 
ــن الــخــدمــة  ــفــــاء مـ إلــــى الــتــشــيــع، مــقــابــل اإلعــ

العسكرية«، بحسب شهداوي.
تــعــرض الــوثــيــقــة ذاتــهــا، شــابــا متطوعا في 
لــلــواء 47/د،  تابعة  املــهــدي  مجموعة تدعى 
ــازة  مــوقــعــة مــن دون خــتــم رســمــي، عــلــى إجـ
يومن،  ملدينة  رضـــوان  الــــرزاق  عبد  للشاب 
وهو من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي، يــقــطــن حــالــيــا فـــي حـــي الــقــصــور 
اآلداب  فــي كلية  كـــان طــالــبــا  بمدينة حــمــاه، 
في جامعة حماه، ثم نقل دراسته إلى مدينة 

حلب، ليتطوع في اللواء 47.
بان املراهقن بشكل خاص، 

ّ
يتم تطويع الش

حـــســـب املـــــركـــــز اإلعــــــالمــــــي، بـــعـــد إغـــرائـــهـــم 
إذ  وبــاملــال،  املدنين  على  املطلقة  بالسلطة 
تصل رواتــبــهــم الشهرية إلــى مــا يــزيــد على 
دوالرًا(،   180( ســـوريـــة  لـــيـــرة  ألــــف  أربـــعـــن 
التي يحصلون عليها،  املــيــزات   على 

ً
عــالوة

ــاقـــات أمـــنـــيـــة خـــاصـــة تــمــيــزهــم عــن  ــطـ ــن بـ مــ
الــنــظــام  فــي مليشيات  املــدنــيــن  املــتــطــوعــن 
متطوع  ألي  الــتــعــرض  يمنع  كما  املختلفة. 
في اللواء 47، من قبل االستخبارات السورية 
محاسبتهم  عــن  واملـــســـؤولـــون  يــكــن،  أّي  أو 

أكد رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، أمس الجمعة، خالل 
خالد  »االئتالف«  رئيس  ضم   السورية،  المعارضة  يمثل  وفدًا  استقباله 
خوجة، ورئيس الحكومة المؤقتة، أحمد طعمة في أنقرة، مؤكدًا 
قوات  تشنها  التي  الشرسة  الهجمات  أمام  عاجزة  تقف  لن  »تركيا  أن 
النظام، مصحوبة بالحرس الثوري اإليراني وحزب اهلل، في حلب ودرعا 
وريف الالذقية«. وأكد أن »أنقرة ما تزال تتبنى فرض منطقة آمنة في 

شمال سورية، وهناك جلسات مستمرة مع األميركيين لتنفيذها«.

يشير بري إلى دور رئيسي للواء خالل مجزرة حماه في العام 1982، حيث 
»كانت مدفعية اللواء تقصف حماه، في حين اقتحمت دباباته وعرباته 
وجنوده المدينة، وتحول مقر اللواء إلى سجن للمدنيين ومقر للتعذيب 
للبنان  إسرائيل  اللواء تحول في أعقاب غزو  أن  إلى  بري  والقتل«. ويلفت 
إلى هناك، إال أنه لم يستطع الدخول إلى المعركة، ودّمر معظمه على 
الطريق، وما إن بدأت الثورة عام 2011 حتى بدأ بقمع المتظاهرين وانتشر 

باألرياف للقتل والتدمير، وجعل المقر قاعدة إليران وحزب اهلل.

مجزرة حماه 

داود أوغلو يلتقي وفد »االئتالف« 

نضال محمد وتد

الـــداخـــل،  فلسطينيو  يــحــســم  لـــن 
ــاء املــقــبــل،  ــثـــاثـ عــنــد تــوجــهــهــم الـ
لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات 
ــة  ــهـ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــعـــــامـــــة، وجـ
ــيـــل وال هـــويـــة حــكــومــتــهــا  ــرائـ إسـ
املقبلة. أقصى ما يمكن أن يحققه 
ــــداخــــل، هو  الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي ال
رفع نسبة التصويت في املجتمع 
إلى  للوصول  سعيًا  الفلسطيني 
15 مــقــعــدًا فـــي أقــصــى الـــحـــاالت، 
لــــن يــــكــــون لـــهـــا خــــافــــًا ملـــروجـــي 
الوهم، وزن أو تأثير في القضايا 
يتوقعه  الـــذي  بالحجم  املصيرية 
ــه. حــصــول  ــ ــ ل يـــــــروح  ــعـــض أو  ــبـ الـ
القائمة املشتركة لألحزاب الفاعلة 
فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن في 
الـــداخـــل عــلــى 15 مــقــعــدًا، حسب 
أماني أقطابها، سيضعها تلقائيًا 
خــــــــارج الــــحــــســــابــــات، وســيــثــيــر 
تلقائيًا وفق دعاية رئيس الوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ اإلســـرائـ
األيــام األخيرة، عقدة حكومة  في 
 )1995-1992( رابــــــن  إســـحـــق 
التي اعتمدت من خارج االئتاف 
الديمقراطية  الجبهة  على أصوات 
والحزب الديمقراطي العربي حتى 
اتفاقيات  لتمرير  التصويت  عند 
أوسلو. منذ تلك األيــام واألحــزاب 
ويسارها،  بيمينها  اإلسرائيلية، 

تحاذر من تكرار تلك التجربة. 
مــــــا »يــــعــــلــــمــــه« قــــــــــادة األحــــــــــزاب 
يرفض  إسرائيل  في  الصهيونية 
ــرب اســـتـــيـــعـــابـــه، وال  ــ ــعـ ــ بـــعـــض الـ
السلطة  يـــزالـــون وفـــي مــقــدمــتــهــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــقـــيـــادة مــحــمــود 
ــدرة  ــ ــاس، يــــراهــــنــــون عـــلـــى قـ ــ ــبـ ــ عـ
ــيــــر مـــتـــوفـــرة  ــيـــر مـــــوجـــــودة وغــ غـ
لصنع  الــداخــل  فــي  للفلسطينين 
ما يفترض فيهم هم أن يصنعوه. 
لـــن يــجــدي بــنــاء وهـــم عــلــى قـــدرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل على 
تغيير وجه الحكم في »إسرائيل«، 
ــًا تــحــمــيــلــهــم  ــقــ ــدي الحــ ــجــ ولــــــن يــ
مــســؤولــيــة فــشــل »هــــذا الــتــغــيــيــر« 
املــقــتــرح يتسحاق  الــبــديــل  أن  مــع 
هرتسوغ، صرح فقط أخيرًا بأنه 
ال يوجد شريك فلسطيني، حاليًا، 
أو  القدس  بتقسيم  يقبل  لن  وأنــه 
االستيطانية  الــكــتــل  عــن  الــتــنــازل 

مثل غوش عتصيون وأريئيل.
ال فــائــدة تــرجــى مــن تــطــويــر مثل 
ــم. فــالــقــائــمــة املــشــتــركــة  ــوهـ هــــذا الـ
بــتــركــيــبــتــهــا لــيــســت ولـــــن تــكــون 
أداة  الدين األيوبي«. إنها  »صــاح 
ــود صــوت  ووســيــلــة لــضــمــان وجــ
فلسطيني )تتفاوت حدته ولهجته 
مـــن حـــزب آلخـــر داخــــل الــقــائــمــة( 
الفلسطينية  الهوية  على  يحافظ 
الـــداخـــل، ويــتــصــدى ويفشل  فـــي 
كل مخططات األسرلة ومحاوالت 
أو عسكرية  فــرض خــدمــة مدنية 
يــشــوه  أو  الــفــلــســطــيــنــيــن،  عـــلـــى 
االنــتــمــاء وجـــه الــعــربــي واالنــتــمــاء 
النكبة  بعد  ظلوا  ملن  الفلسطيني 
عــلــى أرضـــهـــم.  أيـــا كــانــت نتائج 
االنـــتـــخـــابـــات، فـــي تـــوزيـــع مــقــاعــد 
ــزاب،  الــبــرملــان عــلــى مختلف األحــ
 ،»

ً
فإن »أكثر السيناريوهات تفاؤال

املشتركة  القائمة  تقوله  مــا  وهــو 
فــي الــداخــل أيــضــًا، هــو سيناريو 
حــــكــــومــــة وحــــــــدة بـــــن نــتــنــيــاهــو 
وهرتسوغ تمنح إسرائيل بفضل 
الــغــطــاء »املــعــتــدل« لــهــرتــســوغ، في 
ــذه الـــحـــالـــة نـــفـــســـا أطــــول  ــ ــثـــل هــ مـ
ــًا يــقــيــهــا ضـــغـــوط املــجــتــمــع  ــ ودرعــ
 ســــاح املــقــاطــعــة 

ّ
ــــي ويـــشـــل ــدول ــ ال

والعقوبات االقتصادية.

للحديث 
تتمة

الوهم

تقرير

خاص الحدث

لــتــهــم، هـــم فــقــط ضــبــاط الـــلـــواء 47  أو مــســاء
لـــديـــهـــم،  األفــــــــــراد  ــلـــى  عـ الـــصـــالحـــيـــات  ذوو 
إلــى إرغــام املتطوعن واملقاتلن في  إضافة 
صفوف اللواء 47، على رفع نــداء »يا علي« 
والـــشـــعـــارات املــذهــبــيــة، فـــي تــغــيــيــب واضـــح 
حتى لنداءات جيش النظام املتعارف عليها. 
كما يلبسون أثناء تدريباتهم، عصبات على 
رؤوسهم تحمل شعار »يا علي ويا زينب«.

قـــد ال تــقــتــصــر أهــــــداف إيــــــران عــلــى تثبيت 
مقرات تابعة لها وسط البالد، فمع سيطرة 
قوات النظام املدعومة بحزب الله اللبناني، 
عــلــى كــامــل مــديــنــة حــمــص، بــاســتــثــنــاء حي 
بن  دائمة  لهدنة  جارية  )مفاوضات  الوعر 
ريــف حمص،  واملــعــارضــة(، ومعظم  النظام 
إيـــران، قــد تمركزا  يــكــون النظام ومــن خلفه 
فـــي الـــوســـط الــــســــوري، مـــن دون اســتــبــعــاد 

إمــكــانــيــة إنـــتـــاج مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة، تــكــون 
ــة، على  مـــركـــزًا لــعــمــلــيــات إيــــــران فـــي ســــوريــ
الهيئة  كشفها عضو  التي  املعلومات  غــرار 
السياسية في »االئتالف الوطني« املعارض، 
ــتــــالف« الـــســـابـــق، محمد  نــائــب رئــيــس »االئــ

قداح لـ »العربي الجديد«.
ــداح إلـــى مــعــلــومــات عـــن »مــشــروع  ــار قــ ــ وأشـ
النظام  ومــن خلفها  ــران،  إيــ جــديــد تصوغه 
الــســوري وحــزب الــلــه، كــون مــا يجري اليوم 
في الجنوب السوري، أبعد من مجرد حملة 
الــذي  والتدمير  القتل  إلــى  تهدف  عسكرية، 
ــران  »إيــ أن  مــبــّيــنــا  عـــــادة«،  الــنــظــام  ينتهجه 
تعمل اليوم، ومن خلفها حزب الله والنظام 
السوري، على إنتاج منطقة جغرافية أقرب 
لــلــجــنــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــن حـــيـــث الــتــركــيــبــة 
ــة بـــشـــعـــار  ــلـــحـ ــة املـــسـ ــيــ ــزبــ الـــطـــائـــفـــيـــة والــــحــ

املقاومة«.

اللواء 47
كما هو  ثكنة محمد سلمون  أو   ،47 الــلــواء 

مكتوب على مدخل بابه، يقع على طريق 
لجبل  الشمالي  السفح  على  حمص،  حماه 
ــريـــن الــحــجــل  ــــن، يــمــتــد حـــتـــى قـــلـــة قـ ــعـ ــ األربـ
عــلــى أطـــــراف زهــــرة املــــدائــــن، مــســيــطــرًا على 
الــزراعــيــة  األراضــــي  مــن  الكيلومترات  مــئــات 
الخصبة، محواًل إياها إلى أراٍض بور. يؤكد 
العميد  الــحــر،  الــســوري  الجيش  قائد  نائب 
»الــلــواء  أن  الجديد«  »العربي  لـــ  بــري،  أحمد 
يضّم حقواًل وقاعات للتدريب، وحقول رمي 
مــشــاة ودبـــابـــات ومــضــاد دبـــابـــات، وحــقــول 
تدريب رياضة ومعسكرات، وهو مركز هام 
إليران والنظام، وال سيما أنه بمكان مرتفع 

خارج املدينة«.
ويـــبـــدو أن اخـــتـــيـــار طـــهـــران لـــلـــواء لـــم يكن 
مـــن فـــــراغ، فــإضــافــة إلــــى املـــوقـــع الــجــغــرافــي 
ــذي يــتــمــتــع بــه  ــ االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــكـــبـــيـــر الــ
الـــلـــواء، ومــكــانــتــه الــعــســكــريــة، فـــإن لــه أهمية 
تاريخية ال تقل قــدرًا عــن ذلــك. يشرح بــري، 
الــــذي كـــان ضــابــطــا فـــي الـــلـــواء قــبــل انــطــالق 
الــثــورة الــســوريــة، عــن الـــدور املــنــوط باللواء 
فــي »ردع أي حــركــة فــي الـــداخـــل، بــعــد ثــورة 
ــتـــي قـــامـــت ضـــد ثـــورة  ــمـــاه، والـ 1964 فـــي حـ
مــــارس/آذار عــام 1963، ومهدت  الثامن مــن 

لسيطرة حزب البعث على السلطة«. 
ويــوضــح الــقــائــد الــعــســكــري أن »الــبــطــوالت 
دبــابــات، ظــهــرت بشكل  لــلــواء 47  الحقيقية 
ثورة  قامت  العام 1973، عندما  في  حقيقي 
ــاه ضــــد إعــــــالن الـــدســـتـــور الــغــاشــم  ــمـ فــــي حـ
الـــذي يــكــرس ظــلــم الــبــعــث، ونــظــام الطائفة، 
لــكــن الـــلـــواء فــشــل أمــــام الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
بنفس العام، ولم يثبت ساعات خالل حرب 

تشرين«.

املعارضة السورية، في ريف حلب الشمالي.
تــــبــــّن وثـــيـــقـــة ســـّربـــهـــا مــــديــــر مــــركــــز حــمــاه 
اإلعالمي، يزن شهداوي، لـ »العربي الجديد« 
أن اللواء 47 جنوبي محافظة حماه، يحوي 
 إلى 

ً
في داخله املقر العام لـ »سّجاد« )نسبة

عــلــي بـــن الــحــســن بـــن عـــلـــي، يــشــتــهــر بــزيــن 
العابدين، وهو اإلمــام الرابع لدى الشيعة(. 
ويضم املقر مجموعات مقاتلة عّدة. ويرأس 
تلك املجموعات الحاج أبو نــداء، عرف عنه 

أنــــه مـــن املــــدربــــن واملـــســـؤولـــن عـــن األفـــــراد 
املقاتلن في اللواء.

يــبــدو أن املــركــز ســيــكــون الــبــنــك االحتياطي 
ــنــــظــــام، فـــــي أي مــــعــــركــــة قــد  ــلــ الــــعــــســــكــــري لــ
فــي ريــف حلب  لــه  ُيباغت فيها، كما حصل 
ــدأ املـــحـــاولـــة بــالــتــســلــل  الــشــمــالــي، عــنــدمــا بــ
قريتن  على  املعارضة وسيطر  مقرات  إلــى 
اســتــراتــيــجــيــتــن، قـــبـــل أن يـــفـــاجـــأ بــهــجــوم 
ــف خــســائــر كــبــيــرة فـــي األرواح 

ّ
مـــضـــاد، خــل

االستعدادات 
مستمرة 

لمعركة إدلب 
)سيم جينكو/

األناضول(
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تتبع »المقاومة العقائدية« للواء 47 في ريف حماه )فرانس برس(

وائل قنديل

ــايـــة.. أن  ــلـــغـ تـــبـــدو املـــفـــارقـــة مـــثـــيـــرة لـ
وفـــودا  املـــصـــري  الــنــظــام  يستضيف 
يزعم  مــا  منهم  يتسول  املانحن  مــن 
على  مــصــر،  فــي  تنمية  لتحقيق  أنـــه 
يــمــارس ضدها  الــتــي  أرض ســيــنــاء، 
الــنــظــام ذاتــــه حـــرب تهجير وتــدمــيــر، 
ويفرض عليها قحطا في التنمية منذ 
أن سقطت القاهرة في فخ التسوية مع 

الصهاينة باألمر األميركي املباشر.
كانت شرم الشيخ طوال فترة وجود 
برتبة  ملصر،  حاكما  مــبــارك  حسني 
ــيــــل، هــي  ــرائــ كـــنـــز اســـتـــراتـــيـــجـــي إلســ
ملصر،  الفعلية  السياسية  العاصمة 
ــن، وبـــــــا  أي  ــنــ ــواطــ ــة بــــا مــ ــمـ ــاصـ عـ
تصور لصناعة مجتمع حقيقي بها، 
السياحية  لــلــوفــود  كبير  فــنــدق  فقط 
ــده مــجــمــوعــة مــن  ــحـ والـــســـيـــاســـيـــة، تـ

القصور ملبارك والعائلة.
كانت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 
الــنــاس معها  الــتــي شعر  اللحظة  هــي 
ــرة، كـــعـــاصـــمـــة ملــصــر  ــاهــ ــقــ ــ ــودة ال ــعــ بــ
والـــعـــرب، وأذكــــر أنـــي قــلــت وقــتــهــا إن 
املستقبل  عنوان  هو  التحرير  ميدان 
الــجــمــيــل.. وشـــرم الــشــيــخ هــي عــنــوان 

املاضي الكئيب...
قــبــل ثـــورة يــنــايــر بــأربــعــة أيـــام علقت 
على تساؤل قادم من لبنان، حن كان 
الطائفية/ أزمـــاتـــه  ــدة مــن  يــواجــه واحــ

اإلقليمية الطاحنة: أين مصر؟
وكتبت وقتها ملن يسألون عن مصر 
أنها موجودة، لكنها هربت من بيتها 
وتاريخها واستقرت هناك في شرم 
الــشــيــخ، تــركــت الــبــيــت واســتــقــرت في 
واختارت  السياسة  هجرت  الشاليه، 

السياحة.
باختصار: مصر ضجت من دورها 
أن تعيش  وحجمها ووزنها، وقــررت 
لنفسها فقط، تعيش اللحظة وحسب 
ــر مــهــتــمــة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــــــــوراء،  ــيـ غـ
وغير  وإرثــهــا،  تاريخها  من  فتخجل 
إلــى األمــام فتنشغل  النظر  راغبة في 

عن االستمتاع باللحظة.
الدافئ  بيتها  ببراح  استبدلت  وألنها 
ــــي، هـــذا  ــال ــعــ ــ ال ــع ذي الـــســـقـــف  ــ ــواسـ ــ الـ
ذو  الضيق  الــبــارد  املكشوف  الشاليه 
الـــســـقـــف املـــنـــخـــفـــض، فـــقـــد انــخــفــض 
ســـــقـــــف أحــــــامــــــهــــــا وهــــــبــــــط حـــجـــم 
ما  فــي  تأثيرها  وتــضــاءل  عاقاتها، 
صديقي  مــن  وطلبت  حولها،  يجرى 
اعــتــذار  ينقل  أن  الـــذي ســأل  اللبناني 
اللبنانين،  لألشقاء  املصري  الشعب 
ــور عــودة  ــد بــاالتــصــال بــهــم فـ مــع وعـ

مصر من شرم الشيخ.
إلـــى  ــيـــل  الـــرحـ مـــصـــر  ــاود  ــعــ تــ واآلن، 
»شرم الشيخ مبارك« تعرض نفسها 
الــدولــي، كمحطة  النظام  مــجــددا على 
ال سياسية،  اســتــثــمــاريــة،  ســيــاحــيــة 
تـــقـــدم نــفــســهــا مــلــعــبــا، ال العـــبـــا أو 
فاعا، تفتح درجها وتنتظر من كل 
زائر أن يلقي لها بما يجود به، وعلى 
بــعــد خـــطـــوات مـــن املــهــرجــان الــدولــي 
لألرز بجميع أنواعه، تتعرض مناطق 
واملــحــو  والــتــهــجــيــر  للقصف  ســيــنــاء 
البيوت على رأس  تهدم  الوجود،  من 
أصــحــابــهــا، ويــعــود مــصــريــو سيناء 
إلـــى الــتــصــنــيــف الــطــبــقــي الــعــنــصــري 
ــم بــعــد ذلــك  ــدو ســـيـــنـــاء« ثـ ــ املــقــيــت »بـ
يــتــســاءلــون فــي بــــادة عــن اإلرهــــاب، 
كل  وينتهجون  يصنعونه  أنهم  رغم 
السياسات واإلجراءات الغبية الكفيلة 

بتنمية العنف، وتغذية التطرف.
من شرم الشيخ قالها وزير الخارجية 
ــيـــركـــي عــفــو الـــخـــاطـــر »يـــجـــب أن  األمـ
ــن أجـــــل مــســتــقــبــل  نــعــمــل جــمــيــعــا مــ
متذكرا  أن يستدرك  قبل  إســرائــيــل«، 
أن االجتماع مخصص ملساعدة نظام 
الحكم املصري، الذي يعيش في كنف 
ــلـــي، مـــفـــاخـــرا بــأنــه  ــا اإلســـرائـــيـ الـــرضـ
على تواصل وتشاور مستمرين مع 
رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بل 
إن رأس النظام كان قد ذهب أبعد من 
»غفوة جون كيري«، وأعلن وهو في 
قبل شهور حرصه  استفاقته  كامل 
بعدها  ثم مضى  أمن إسرائيل،  على 
الكراهية ملن  وكــل  الــعــداء  كــل  مظهرا 

يقاومون إسرائيل.
يــعــرف صــاحــب الـــدعـــوة جــيــدا مـــاذا 
يـــحـــب أن يــســمــع املـــــدعـــــوون، يــغــنــي 
لــهــم نــشــيــد »الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــاب« 
إســرائــيــل،  ســامــة  عــلــى  ويطمئنهم 
أن يحصل  أنه باإلمكان  وهو موقن 
ــا والـــعـــطـــايـــا فــــي أغــــرب  ــدايـ ــهـ عـــلـــى الـ
احتفالية دولية بمن نفذ جريمة ضد 
الديمقراطية وضد اإلنسانية، وضد 
يستهدف  نشاطا  بوصفها  التنمية 
ــــبــــشــــر، ال قــتــلــهــم  ــاة ال ــيــ تـــحـــســـن حــ

وحرقهم.

مصر عادت 
إلى شرم الشيخ 

مرور
الكرام



القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ال تــتــرك ســلــطــات االحـــتـــالل وســيــلــة للضغط 
عــلــى املــقــاومــن وأهــلــهــم فــي الــقــدس املحتلة، 
ومنها هدم منازل املتهمن بالقيام بعمليات 

مقاومة ضد االحتالل.
ــر الـــهـــدم لـــم تــقــتــصــر عــلــى املـــنـــازل الــتــي  ــ أوامــ
يــمــلــكــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون وذووهــــــم، بـــل حتى 
طالت املنازل املستأجرة منهم، كما في حالة 
طـــالل الــصــيــاد مــن حــي الــطــور شــرقــي البلدة 
القديمة من القدس، الذي فوجئ بإخطار هدم 
االحــتــالل على جدار  بلدية  قته طواقم من 

ّ
عل

منزله، على الــرغــم مــن أنــه ال يملك املــنــزل بل 
يقيم فيه كمستأجر منذ سنوات طويلة.

الــصــيــاد ســخــر مـــن تــســلــيــمــه أمــــر هــــدم ملــنــزل 
يــقــيــم فــيــه بــاإليــجــار مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــا، 
 
ً
»العربي الجديد« إنه سيطالب البلدية وقال لـ

باإلمكان تحويل  بإعطائه منزاًل حتى يكون 
أمر الهدم إلى واقع.

أمــــر الـــهـــدم جــــاء بــعــد اعـــتـــقـــال نــجــلــه بتهمة 
املــشــاركــة فــي احــتــجــاجــات مــقــاومــة لالحتالل 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

»أقــلــيــات«  تــتــشــابــه أوجــــه الــلــجــوء الــقــســري لـــ
املنطقة إلى لبنان، واليوم ينضم اآلشوريون 
الــســوريــون، إلـــى األكــــراد والــكــلــدان العراقين 
ــة  ــ ــــدولـ ــــن بـــطـــش تـــنـــظـــيـــم »الـ ــــوا مـ ــربـ ــ ــــن هـ ــذيـ ــ الـ
اإلسالمية« )داعـــش(. يقصد اآلشــوريــون مقر 
كنيسة »مار جيوارجيوس للطائفة األشورية 
الشرقية في لبنان«، في منطقة سد البوشرية 
شرقي العاصمة بيروت. تقع الكنيسة في حي 
املنطقة ذات  هــادئ مخصص لآلشورين في 
تحمل  ســاحــة  وتقابلها  املسيحية،  األغلبية 
اسم »الشهداء اآلشورين«. في الداخل يختلط 
ضجيج املدرسة التابعة للكنيسة، مع أصوات 
عشرات الالجئن السورين والعراقين الذين 
حضروا لتسجيل أسمائهم لدى جمعية إغاثة 

هولندية تتعاون مع املطرانية.

نهاية العام املاضي الذي شهد عمليات دهس 
احتجاجات  وبعد  مقدسيون،  شبان  ذها 

ّ
نف

واسعة عقب اغتيال الطفل محمد أبو خضير 
حرقا على أيدي مستوطنن متطرفن ُوصفت 
»هّبة الــقــدس«، وقــد أصابت هذه  في حينه بـ
ــــن االســـرائـــيـــلـــي بــضــربــة قــاصــمــة،  الــهــّبــة األمـ
توّعد إثرها مسؤولون إسرائيليون عديدون 
بــقــمــع انــتــفــاضــة املــقــدســيــن، بـــل وتــأديــبــهــم، 
اليميني  البلدية  رئيس  لسان  على  ورد  كما 
ــــان بـــركـــات قـــد عقد  الــحــالــي نــيــر بـــركـــات. وكـ
حينها اجــتــمــاعــات عـــدة طــارئــة مــع مختلف 
أجـــهـــزة األمــــــن، وفــــي مــقــدمــتــهــم مــفــتــش عــام 
الشرطة، وتقرر آنذاك توسيع دائرة العقوبات 
ــــالل تـــحـــويـــل مــلــفــات  ضــــد املـــقـــدســـيـــن مــــن خـ
املشاركن  املقدسين  والفتية  الشبان  مئات 
البلدية، وإلــى دوائر  إلى  في أعمال احتجاج 
الضريبة املختلفة، وكذلك إلى وزارة الداخلية 
التخاذ تدابير ضد ذويهم، تشمل فتح ملفات 
بناء منازلهم، والتثّبت من قانونية إقامتهم، 

وما إذا كانوا يتهربون من دفع الضرائب.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــديــر نـــادي األســيــر في 
الــقــدس ناصر قــوس، إن أكثر مــن 2200 فتى 
الشهيد  اغتيال  قلوا منذ 

ُ
اعت وشاب مقدسي 

دمت لوائح اتهام 
ُ
أبو خضير ولغاية اآلن، وق

بحق أكثر من 600، ما يعني أن قائمة بهؤالء 
الشاباك  مــن قبل جــهــاز  البلدية  إلــى  ــمــت 

ّ
ُســل

ــو مــا  ــ ــــالل، وهــ ــتــ ــ ــلــــي وشــــرطــــة االحــ ــيــ اإلســــرائــ
الهدم،  عمليات  فــي  امللحوظة  الــزيــادة  يفسر 
ــراءات  ــإجــ ــم بــ ــهــ واســـتـــهـــداف الــنــشــطــاء وذويــ
املنزلي  والحبس  االعتقال  من  مسبوقة  غير 
وتسليم إخــطــارات هــدم حتى ملــن ال يملكون 
، كما هو حال املواطن الصياد من 

ً
منازل أصال
حي الطور.

يشير األب ســرجــون، وهــو أحــد القيمن على 
الــكــنــيــســة، إلــــى أن »املـــطـــرانـــيـــة ال تـــفـــرق بن 
الــالجــئــن فــي تقديم املــســاعــدات، وهــي تفتح 
لتكون  والدولية،  املحلية  للجمعيات  أبوابها 
صلة الوصل بن الالجئن املقيمن في محيط 
الكنيسة وتلك الجمعيات«. قبل الوصول إلى 
قــاعــة الــتــســجــيــل الــكــبــيــرة فــي الــطــبــقــة األولـــى 
ــة، املــــؤلــــف مــــن طــابــقــن،  ــيـ ــرانـ ــطـ مــــن مــبــنــى املـ
ــد مـــكـــتـــب صـــغـــيـــر مـــخـــصـــص لــالجــئــن  يــــوجــ
اآلشورين. في داخله يرشد عدد من الشبان 
والــشــابــات املــتــطــوعــن الــالجــئــن الــجــدد، إلــى 
كيفية متابعة املعامالت في الدوائر الرسمية 
اللبنانية، ويسلمونهم بطاقة تعريف خاصة 
»ألسباب  آشورييون  أنهم  تثبت  باملطرانية، 

أمنية«، كما يقول بعض املتطوعن.
ــى الــشــعــور  ــ ــة إلـ ــافــ ــذه األســــبــــاب إضــ ــ تــمــنــع هـ
بــالــخــوف واالضــــطــــراب، الــالجــئــن مـــن قــبــول 
مينا،  تــقــول  الــكــامــيــرا.  عبر  تسجيل حديثهم 
وهــي إحــدى الالجئات التي وصلت قبل أيام 
من الحسكة عن طريق القامشلي، إن »الحديث 
ــالم كــالــفــقــاعــات فـــي الـــهـــواء ال قيمة  ــ إلـــى اإلعـ
لـــه«. تــســأل مينا عــن »مــواكــبــة اإلعـــالم ملأساة 
اآلشــوريــن املستمرة منذ أربــع ســنــوات« قبل 
بــــدأت مع  أن مشكلتنا  »تــظــنــون  تــضــيــف:  أن 

هجوم داعش علينا؟ أنتم مخطئون!«. 
تعود مينا، التي مأل الدمع عينيها، بالحديث 
إلــى ثــالث سنوات مضت »قضيناها بال ماء 
ــادر الــجــيــش الــســوري  وال كــهــربــاء وال أمـــن. غـ
قرانا، وبتنا في حماية وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة«. تتحدث مينا عــن مبايعة عــدد من 
الـــعـــرب فـــي الـــقـــرى املــــجــــاورة لــلــتــنــظــيــم، »مــا 
دفــعــه لــدخــول تلك الــقــرى وقــتــل مــن يعارضه 
مــن الــعــرب، قــبــل أن يطلق عــنــاصــره الــقــذائــف 

ــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر املـــتـــخـــصـــص فــي  مــ
شـــــؤون الـــقـــدس جـــمـــال عـــمـــرو، أن الــحــديــث 
اليوم عن قائمة سوداء ملقدسين، هو اجترار 
ملمارسات تتم في الواقع منذ شهور وليست 
التصعيد  شكل  تتخذ  وهــي  اللحظة،  وليدة 
املكثف ضد كل مظاهر الوجود الفلسطيني 
ــد نــشــهــد  ــا قــ ــنــ فــــي الــــقــــدس، مـــشـــيـــرًا إلـــــى »أنــ
االنتخابات  قبيل  التصعيد  هــذا  مــن  مــزيــدًا 
االنتخابي  التنافس  تحّول  إذ  اإلسرائيلية، 
بن األحــزاب اإلسرائيلية إلى صراع عنوانه 

تجاهنا طوال أشهر«. تتعرف مينا على أحد 
الالجئن الداخلن إلى القاعة. تبادره بعبارة 
»الــحــمــد لــلــه عــلــى الــســالمــة« قــبــل أن يتحول 
ــة. تــثــيــر الــلــغــة  ــ ــــوريـ الـــحـــديـــث إلــــى الــلــغــة اآلشـ
اآلشورية واالهتمام اإلعالمي املكثف )وجود 
ثــالثــة مــصــوريــن ومــراســلــن( إمــتــعــاض باقي 
الــالجــئــن الــحــاضــريــن، ويــبــدو ذلـــك جليا في 

نظراتهم إلى الصحافين في القاعة. 
ــــى الــقــاعــة  ــعـــود الــــالجــــئ الــــداخــــل حـــديـــثـــا إلـ يـ
للحديث بالعربية، رافضا اإلفصاح عن اسمه، 
ويشير إلــى أنــه وصــل إلــى لبنان قبل أسبوع 
الــعــام للحصول  »قضيته فــي مــراجــعــة األمـــن 
ــرة يــطــلــبــون  عــلــى إقـــامـــة رســمــيــة، وفــــي كـــل مــ
أوراقـــــــا إضـــافـــيـــة ثـــم يــطــلــبــون مــنــي مــراجــعــة 
املطرانية التي تؤكد لي صحة أوراقي«. يعيش 
العائالت اآلشورية  لــدى إحــدى  الرجل ضيفا 
لــنــداء  اســتــجــابــة  استضافته  الــتــي  اللبنانية 

وجهته املطرانية لرعاياها في لبنان. 
يــؤكــد الـــخـــور أســقــف )رتـــبـــة ديـــنـــيـــة(، يــتــرون 
كولينا، من كنيسة املشرق اآلشورية في لبنان 
مع  بواقعية  تعاطت  الصغيرة  »الكنيسة  أن 
ملف اللجوء اآلشوري، فعقدت اجتماعا ألبناء 
الــرعــيــة قـــــرروا فــيــه اســتــضــافــة الــعــائــالت في 
منازلهم. واليوم يتجاوز عدد العائالت التي 
وصلت إلى لبنان الخمسن«. ويشير كولينا 

القدس وتهويدها وفرض مزيد من األسرلة 
ــدم، أو  ــهــ ــــوى بـــاالســـتـــيـــطـــان أو الــ عــلــيــهــا، سـ
استهداف املقدسات، واالعتقاالت املتصاعدة 

التي تطال األطفال والنساء«.
ــة الـــدهـــس  ــادثــ ويـــلـــفـــت مــــراقــــبــــون إلـــــى أن حــ
األخــيــرة فــي الــقــدس، قــد يستغلها االحــتــالل 
الفلسطينين،  ضـــد  إضـــافـــي  قــمــع  ملــمــارســة 
تــــشــــارك فـــيـــه مــخــتــلــف الـــــدوائـــــر واألجــــهــــزة 
اإلسرائيلية. ومع التوقعات بصعود اليمن 
إسرائيل،  الحكم في  إلــى ســدة  األكثر تطرفا 

إلى »التعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية 
نــهــاد املــشــنــوق، ووزيـــر الــشــؤون االجتماعية 
رشيد دربــاس، ومدير عام األمــن العام اللواء 
بدخول  التعاون  هــذا  إبراهيم«. سمح  عباس 
اآلشـــوريـــن كــالجــئــن إلـــى لــبــنــان، فــي تــجــاوز 
لـــقـــرار األمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي بــفــرض ســمــات 
مــــحــــددة لــــدخــــول املـــواطـــنـــن الـــســـوريـــن إلـــى 
املــقــابــل، بطاقة  فــي  الكنيسة،  لــبــنــان. وتــمــنــح 
خــاصــة تثبت »آشــوريــة« حاملها »خــوفــا من 
استغالل البعض لحالة اآلشورين الخاصة، 

فقد يتحول املقدسيون إلى كبش فداء، وهو 
مـــا تــشــي بـــه تــصــريــحــات مــرشــحــي الــيــمــن 
املتطرف، في وقت ترى فيه منظمات حقوقية 
للمقدسين  املــقــصــود  االســـتـــهـــداف  هــــذا  أن 
كما  بل وتعسفي  قانوني،  هو في جله غير 
املـــواطـــن في  بــيــان لجمعية حــقــوق  فـــي  ورد 

إسرائيل.
ــهــــت الــجــمــعــيــة رســـالـــة إلــــى املــســتــشــار  ووّجــ
 
ً
لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، مطالبة الــقــضــائــي 
الــفــوري والــجــاد حـــول قيام  إيـــاه بالتحقيق 
الشرطة اإلسرائيلية بتسليم »قائمة سوداء« 
ملشتبهن  معلومات  تشمل  الــقــدس،  لبلدية 
فــي املــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات االحــتــجــاجــيــة 
فــي الــقــدس، بــهــدف الــقــيــام بــاتــخــاذ إجـــراءات 
عقابية ضدهم وضد أسرهم، تشمل تطبيقا 

للقانون البلدي.
وجـــــاء فـــي رســـالـــة املــحــامــيــة آن ســوتــشــيــو، 
باسم جمعية حقوق املــواطــن، »أنــه في حال 
أن بلدية  الخبر، علما  التحقق من صحة  تم 
لــم تنفيا وجـــود »القائمة  الــقــدس والــشــرطــة 
فــإن هــذه الخطوات غير قانونية  الــســوداء«، 
ــلــــى مـــــبـــــادئ األســــــــــاس لــســلــطــة  وتــــــــــدوس عــ

القانون«.
ــرت جــمــعــيــة »حــــقــــوق املــــــواطــــــن« أن  ــبــ ــتــ واعــ
الــتــطــبــيــق االنــتــقــائــي لــلــقــانــون الــبــلــدّي ضد 
املشتبه بهم وضد أفراد عائلتهم فقط التهام 
بــاملــشــاركــة بالتظاهرات  الــعــائــلــة  أفــــراد  أحـــد 
ــقـــاب جـــمـــاعـــي يــمــنــعــه  االحـــتـــجـــاجـــيـــة، هــــو عـ
القانون، الفتة إلى أن تسليم »قوائم سوداء« 
لبلدية القدس يثير تخوفات حقيقية من أن 
ــراءات إداريـــــة ضــد مــشــبــوهــن قد  ــ اتــخــاذ إجــ
بالتهم  لالعتراف  عليهم  للضغط  ُيستخدم 

املوّجهة ضدهم.

أنه  حجة  تحت  أمني  بعمل  القيام  ومحاولة 
آشوري مضطهد«، كما أفادت مصادر كنسية. 
تنضم العائالت اآلشورية الخمسون إلى أكثر 
مــن سبعة آالف أشـــوري ســـوري، وصــلــوا إلى 
لبنان خالل السنوات األربع املاضية )بحسب 
وعــاد  بعضهم  فهاجر  الكنيسة(،  إحــصــاءات 
الــبــعــض اآلخــــر إلـــى ســـوريـــة. أمـــا اآلشـــوريـــون 
الــلــبــنــانــيــون الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم العشرة 
وعدم  الشرق  في  البقاء  على  فيصرون  آالف، 

الهجرة، كما يردد أبناء الكنيسة.

الــشــيــعــة املـــعـــارضـــن. تـــعـــّرض هــــؤالء لهجوم 
ل دماءهم عام 2012، بوصفهم عمالء 

ّ
أول، حل

للواليات املتحدة وأجهزة الغرب، بعد تسريب 
وثــائــق »ويــكــيــلــيــكــس« إلـــى حــد أطــلــق عليهم 
»شــيــعــة  ــــالم املــحــســوب عــلــى حـــزب الــلــه بـــ اإلعـ

السفارة األميركية«. 
وتحّول هذا الهجوم إلى اعتداء وحشي على 
أمــام السفارة  متظاهرين مــن حــزب االنــتــمــاء، 
اإليرانية في بيروت، في يونيو/حزيران 2013، 
الناشطن  أحــد  السلمان  قتل هاشم  إلــى  أدى 
ــن رئـــيـــس الـــحـــزب أحـــمـــد األســـعـــد.  املـــقـــّربـــن مـ
يومها اعتدى مسلحون، قيل إنهم من حرس 
الـــســـفـــارة ومــــن حــــزب الـــلـــه، عــلــى املــتــظــاهــريــن 
قوى  رد  اقتصر  واألبــيــض.  الحربي  بالسالح 

14 آذار على بيانات االستنكار.
 عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــيــثــيــة املــفــتــرضــة ألحــمــد 
ــد مــالــيــا وســيــاســيــا وتــاريــخــيــا )نــجــل  ــعـ األسـ
رئيس مجلس النواب السابق كامل األسعد(، 
كــامــل، ولو  آذار بشكل   14 قــوى  لــم تحتضنه 
ـــه أيــضــا غير قـــادر على الــحــراك أو محاكاة 

ّ
أن

جمهور طائفته. 
ــذه الـــقـــوى أيــضــا  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــجــزت هـ
عــن تــوريــط كــل مــن »السّيدين« هاني فحص، 
الـــذي تــوفــي أخــيــرًا، ومحمد حسن األمـــن في 
من  آتيان  »السّيدان«  السياسي.  املشروع  هذا 
الــبــشــري واالجتماعي  الــخــزان  الــجــنــوب،  قلب 
والــســيــاســي لــحــزب الــلــه وحـــركـــة أمــــل. وهــمــا 
ومواقفهما  الــالزمــة  الحيثية  لهما  ديــن  عاملا 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــســـوري، ورفـــض هيمنة 
ســالح حــزب الله على الــداخــل اللبناني أقوى 
التي تصدرها هذه  البيانات  كل  وأشجع من 
القوى مجتمعة. لكن حتى لو نجحت 14 آذار 
في استمالة فحص واألمن، لم تكن قادرة على 

تجميع أهل املجتمع الشيعي حولها.
ــادة هــذا  ــيـ ــنـــوات، وصـــلـــت قـ ــل تــلــك الـــسـ بــعــد كـ
الشيعي  املجتمع   

ّ
إن تقول  قناعة  إلــى  الفريق 

صـــنـــدوق فـــــوالذي يــمــســكــه ثــنــائــي حــــزب الــلــه 
وحركة أمل. فتركوا الصندوق بن تلك األيدي 

الحديدية لتقضي على معارضيها. 

بيروت ـ نادر فوز

منذ اليوم األول لتأسيس فريق 14 
رئيس  اغتيال  بعد  اللبناني،  آذار 
الوزراء السابق رفيق الحريري )في 
االنتماءات  شكلت   ،)2005 فبراير/شباط   14
الطائفية والتمثيل املذهبي، أساس فريق 14 
آذار ولــم يستطع تــجــاوزهــا. قــّدم هــذا الفريق 
نفسه للبنانين تجمعا لطوائف لبنان يقود 
واجتماعية  مذهبية  بفسيفساء  أشبه  ثــورة، 
ــبــــالد. نــجــح فـــي كــســر الــوصــايــة  ــل كـــل الــ

ّ
تــمــث

السورية على قرارات الدولة اللبنانية، وإنهاء 
االحتالل العسكري السوري للبنان.

لكن سرعان ما اصطدمت هذه القوى بحقيقة 
وجود مكّون مذهبي يشبه »الدوغما«، خارج 
ل 

ّ
تــحــالــفــهــا ومــشــروعــهــا وســيــاســتــهــا، متمث

بــالــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة حــــزب الـــلـــه حـــركـــة أمــل 
بري(.  نبيه  النيابي  املجلس  رئيس  )برئاسة 
آذار كتحالف مسيحي سني  قــوى 14  ظهرت 
درزي بــوجــه الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، وفــهــم جــزء 
مــن الــجــمــهــور الشيعي بــأنــه تــم عــزلــه. حــاول 
هـــذا الــفــريــق اســتــمــالــة بـــري إلــيــه، لــكــنــه فشل. 
ومـــع فــقــدان األمـــل بــإمــكــانــيــة انــضــمــام أي من 
الطرفن الشيعين إلى املحور الجديد، ذهبت 
الــشــيــعــيــة وتــحــالــفــت  الــثــنــائــيــة  إلــــى  آذار   14
الــدولــة« و»تطمن  »بــنــاء  عــنــوان  معها تحت 
الشيعة«. فاكتمل مشهد التآخي بن الطوائف 
فــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، بــعــد أشــهــر من 
بما  قامت،  التي  و»الــثــورة«  الحريري  اغتيال 
»الــتــحــالــف الــربــاعــي«، الـــذي استثنى  ُعـــرف بـــ
ميشال  النائب  برئاسة  الحّر  الوطني  التيار 
عون. حصل ذلك على حساب الجماهير التي 
احتلت الشوارع وهتفت باسم الحرية، وعلى 
السالح  املرفوعة بوجه  الشعارات  حساب كل 
ــه تـــحـــديـــدًا(  ــلـ ــــزب الـ غـــيـــر الـــشـــرعـــي )ســــــالح حـ

وإسقاط حلفاء النظام السوري.
بعد عشر سنوات من »الثورة« والتخبط بن 
في  األمانة  منسق  يقول  واملعارضة،  السلطة 
»العربي الجديد«  قوى 14 آذار، فارس سعيد، لـ
 »األزمـــة ليست فقط في شيعة فريقنا، بل 

ّ
إن

ذكرى 14 آذار
لبنان: تمثيل شيعي يزداد ضعفًا

تعجز قوى 14 آذار عن مواجهة الثنائية الشيعية في لبنان، المتمثلة بحزب اهلل وحركة أمل، وبات 
في هذه القوى أيتام من المعارضين الشيعة، تركتهم قيادات فريقهم فريسة سهلة تلتهمها 

اآللة الفوالذية لحزب اهلل

اصطدمت قوى 14 آذار 
بوجود مكّون مذهبي 

خارج مشروعها

انتقل الالجئون من 
الحسكة إلى لبنان عن 

طريق القامشلي

»القائمة المشتركة« 
تعّرضت لحمالت تحريض 

شديدة من أحزاب 
صهيونية

45
سياسة
من روزنامتنا

تقرير

الحدث

تقرير

»القوائم السوداء«... وسيلة االحتالل الجديدة لقمع المقدسيين آشوريو سورية في بيروت: »داعش« ينتقم من الجميع

القدرة على  الشيعية لديهم  الطائفة  ناشطون فعليون داخل  يوجد 
لم  آذار   14 قيادة  أن  إال  مختلفة،  منطلقات  من  بيئتهم،  في  العمل 
تعرهم اهتمامًا، ألسباب عدة، إما ألنها تصنفهم »مراهقين سياسيين« 
أو خوفًا من المساس بالثنائية التي سبق أن التهمت األرض وأهلها في 

مايو/أيار 2008، يوم اجتاح حزب اهلل بيروت ومناطق لبنانية أخرى.

تجاهل ناشطين 

F F

ي 
ّ
ه »تم التخل

ّ
هي أزمة كل الفريق«. يضيف أن

عن كل يتيم داخل طائفته«، وبالتالي أضحت 
ــن، حــيــث كـــان يفترض 

ّ
ــة املــســتــقــل ــة »أزمــ األزمــ

بقوى 14 آذار أن تجمع كل اللبنانين«.
في   

ّ
أن تبّن  الرباعي«،  »التحالف  لحظة  منذ 

هذه الثورة أبناء وأيتاما ستتركهم قياداتهم 
يواجهون مصيرهم بعد االنتصار. هؤالء هم 
الطوائف  عــن  خــارجــون  ون 

ّ
مستقل نــاشــطــون 

وأحزابها، أو من الناشطن الشيعة الرافضن 
لثنائية حزب الله حركة أمل، أو ربما االثنن 
معا. لم تحسن قوى 14 آذار التعبير عن نفسها 
خــــارج إطــــار اجــتــمــاع قـــوى طــائــفــيــة، أي أنها 
عليها  ينّص  التي  الطائفية  هــدم  عــن  عجزت 
الدستورية  النصوص  في  واملضي  الدستور 

التي تدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية.

البرملان  فــي  املستقبل  الــنــائــب عــن كتلة  يــكــاد 
الــلــبــنــانــي، عــقــاب صــقــر، أن يــخــتــصــر أحــــوال 
وشــــؤون املــعــارضــن الــشــيــعــة املــنــضــويــن في 
ولــم  عـــام 2011  بـــيـــروت  غــــادر صــقــر  آذار.   14
يعد إليها بحجة التهديد األمني. يحكي عدد 
مــن الــقــيــاديــن فــي 14 آذار، أنــه أدار دفــة دعم 
املــعــارضــة الــســوريــة مــن تــركــيــا، وانــكــفــأ دوره 
بــعــد أشــهــر بــعــد أن كـــان مــســؤواًل عــن تمويل 
الحّر  الــســوري  الجيش  مــن  فصائل  وتحريك 
)قال في وقت الحق إنه كان يعمل على الدعم 
ومــّدهــم  الــســوري  الجيش  ألبــنــاء  اللوجستي 
بــالــغــذاء(. منذ أكثر مــن عــامــن، اختفى صقر 
عن السمع. اختار النائب لنفسه عزلة أوروبية 
بن بروكسل وباريس، تاركا وراءه الخيبات 
الــســيــاســيــة الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي تــيــار 
املستقبل و14 آذار. وفق املنطق نفسه، تتعامل 
قــوى 14 آذار مــع الــنــائــب أمــن وهــبــة بصفته 
 األخير خــارج عن هذه 

ّ
مقعدًا شيعيا، ولو أن

مدرسة  من  وآٍت  وتشعّباتها،  املذهبية  اللغة 
ــة فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي،  ــاريـ يـــسـ
وحـــركـــة الــيــســار الــديــمــقــراطــي مـــن بـــعـــده. أمــا 
الشيعي في بيروت، غازي  املقعد  النائب عن 
يـــوســـف، فــلــم يــكــن فـــي األســــــاس وجـــهـــا لــهــذا 

املذهب أو مؤثرًا بن أبنائه. 
فن 

ّ
ومـــن خـــالل تــقــديــم الــنــواب الــثــالثــة املصن

شــيــعــة مـــن قــبــل الــنــظــام الــلــبــنــانــي وقــــوى 14 
 هذه القوى لم تستطع أن 

ّ
آذار، يجب القول إن

تخرق النسيج الشيعي، أو ربما لم ترد ذلك. 
ها فّرطت بحالة النائب صقر، الوحيد 

ّ
حتى إن

مـــن بـــن هــــؤالء الـــخـــارج مـــن بــيــئــة حــــزب الــلــه 
وحركة أمل ومجتمعهما.

البيت  املــســتــقــبــل وحــلــفــاؤه دخــــول  أراد  يـــوم 
الشيعي، فعلوا ذلــك مــن بــاب الــوزيــر السابق 
املعاونن  أحــد  بيضون،  الحميد  عبد  محمد 
الــســابــقــن »الــتــائــبــن« لنبيه بـــري. قــبــل أربــع 
ســنــوات بــات بيضون أحــد الــوجــوه الشيعية 
الخيار عليه بصفته قادرًا  آذار، فوقع  في 14 
عــلــى املــواجــهــة ولـــو أنـــه ال يملك تــأيــيــد حتى 
الئحة  إلــى  بيضون  فانضّم  وأقــاربــه.  عائلته 
املـــعـــارضـــن الــشــيــعــة، وهــــي الئـــحـــة نــخــبــويــة 
ــل وال تـــحـــاور الـــنـــاس وأهــــل الــطــائــفــة. 

ّ
ال تــمــث

تــمــامــا كــمــا هــي حـــال الــنــائــب الــســابــق، باسم 
النيابة  ترك  الــذي  الحريري  السبع، مستشار 
ــرق بــــيــــروت( قبل  ــ والــجــمــهــور فـــي بــعــبــدا )شـ

أعوام وبات مقيما في باريس.
وفي حن كانت قوى 14 آذار مجتمعة، تتخلى 
فــي كل  عــن خطاباتها وأفــكــارهــا ومشروعها 
مـــرة تــســيــر فــي تــســويــات ســيــاســيــة مــع حــزب 
الــلــه وقــــوى 8 آذار )فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات، 
ــفـــاق الـــدوحـــة وفــــي املــحــاصــصــة داخـــل  فـــي اتـ
الــوقــت عينه تتخلى عن  فــي  كــانــت  السلطة(، 

القائمة العربية المشتركة
رص صفوف قبل االنتخابات اإلسرائيلية

حيفا ـ نايف زيداني

ــل 
ّ
ــتــــي تــمــث تـــخـــطـــو »الــــقــــائــــمــــة املــــشــــتــــركــــة« الــ

فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل، نــحــو تــثــبــيــت نفسها 
كقوة ثالثة في الكنيست اإلسرائيلي، بحسب 
باالنتخابات  املتعلقة  املـــؤشـــرات  مــن  الكثير 
السابع عشر  املقرر إجراؤها في  اإلسرائيلية 
ــارس/آذار الــحــالــي، لكن الــطــمــوح يبقى  ــ مــن مـ
تمنحها  التي  عشر،  الثالثة  املقاعد  من  أكبر 

لها استطالعات الرأي األخيرة.
األجــواء  بــدأت  النسبي،  الفتور  مــن  بعد فترة 
صفوف  فــي  أكــبــر،  زخما  تكتسب  االنتخابية 
ــام مــــن مــوعــد  ــ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل أيـ
االنــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى الــثــالثــاء املــقــبــل، 
الناشطن،  قبل  من  كبيرة  جهود  بذل 

ُ
ت فيما 

»القائمة  لصالح  ممكن  صــوت  كــل  لتحصيل 
الديمقراطية  الجبهة  تضم  )الــتــي  املشتركة« 
ــنــــي  ــــالم واملـــــــــــســـــــــــاواة، الــــتــــجــــمــــع الــــوطــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة، الــحــركــة 
الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر(، مـــن خــــالل املــهــرجــانــات 
الشعبية والزيارات البيتية، ووسائل اإلعالم 
أمــا  أخــــرى.  التقليدية واالجــتــمــاعــيــة وبــطــرق 
القلق، فأحد أسبابه وجود شريحة ال تبالي 

باالنتخابات.
وتــعــّرضــت »الــقــائــمــة املــشــتــركــة« خـــالل األيـــام 
ــــدة مــن  ــديـ ــ املــــاضــــيــــة، لـــحـــمـــالت تـــحـــريـــض شـ
ــبـــت بعض  قــبــل األحــــــزاب الــصــهــيــونــيــة، وذهـ

»الداعشية«. التصريحات لوصفها بـ
الــذي طــال مرشحن  املستمر  التحريض  لكن 
ــا عــزيــمــة  ــدهــ ــزيــ ــة، يــ ــمــ ــائــ ــقــ ــي الــ ــ ــطــــن فـ ــاشــ ونــ
لــشــحــذ هــمــم جــمــهــور املــصــّوتــن فـــي الــداخــل 
التصويت  نسبة  رفـــع  أجـــل  مــن  الفلسطيني، 
إلــــى 70 فـــي املـــائـــة عــلــى األقــــل وتــحــصــيــل 15 

مقعدًا كحد أدنى في الكنيست املقبلة.
ــــرى الـــنـــائـــب جــمــال  ــذه األجـــــــــواء، يـ ــ فــــي ظــــل هـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  زحــالــقــة، فــي حــديــث لـــ
ــة املـــشـــتـــركـــة فـــرضـــت نــفــســهــا كــقــوة  ــمـ ــائـ ــقـ »الـ
ســيــاســيــة مــركــزيــة، وقــوتــهــا الــصــاعــدة بـــدأت 
تــقــلــق الــعــنــصــريــن، فــنــجــد رئــيــس الــحــكــومــة 
يــّدعــي  الـــذي  نتنياهو  بنيامن  اإلســرائــيــلــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، يـــصـــّرح بـــأن تــصــويــت الــعــرب 
العبرية،  الدولة  داهــم على  للقائمة هو خطر 
ووزيـــــر خــارجــيــتــه أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان يــهــدد 
ــيــــت  ــبــ »الــ وحــــــــــزب  الـــــــعـــــــرب،  رؤوس  ــقــــطــــع  بــ
اليهودي« ال يكف عن التحريض، إلى جانب 
املتطرف باروخ مارزل وجوقة من املحرضن 
الذين يدعون إلى منع العرب من املشاركة في 

االنتخابات«.
جــاءت  املشتركة  »القائمة  أن  زحالقة  ويــؤكــد 
وسيصوت  واســعــة،  جماهيرية  لرغبة  تلبية 
لها أكــثــر مــن 80 فــي املــائــة مــن املــشــاركــن في 
»معركتنا  أن  معلنا  الــعــرب«،  مــن  التصويت 
اآلن هــي عــلــى رفـــع نــســبــة الــتــصــويــت، وكلما 
ارتــفــعــت زاد تــمــثــيــلــنــا، ونــحــن نــعــمــل ونــأمــل 
أن تتجاوز النسبة الـــ70 في املــائــة، وفــي هذه 

الحالة سيكون لنا 15 عضوًا في الكنيست«.
ولــم يخف زحالقة قلقه من »انــعــدام املنافسة 
االنــتــخــابــات«، مضيفا  فــي  النسبي  والــهــدوء 
ــة إلــــى  ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ ــــي األيـــــــــــام املـ ــة فــ ــاجــ ــن بــــحــ ــ ــحـ ــ »نـ
على  وتحفيزهم  الناس  لتشجيع  االستنفار، 
التصويت، فما بن 5 و10 في املائة من أبناء 
شــعــبــنــا فـــي الـــداخـــل يــقــاطــعــون االنــتــخــابــات 
ــا تــبــقــى ممن  ــاب إيـــديـــولـــوجـــيـــة، لــكــن مـ ــبـ ألسـ

ال يــتــوّجــهــون لــلــتــصــويــت، يــمــتــنــعــون بسبب 
ــم إلـــى  الــــالمــــبــــاالة، وهـــــــؤالء بــــالــــذات نـــدعـــوهـ
إلحــداث  تاريخية  فرصة  هــذه  ألن  التصويت 
والوطني،  السياسي  عملنا  فــي  نوعية  نقلة 
ومــنــعــا لــالســتــقــطــاب الــســيــاســي والــطــائــفــي، 
الــجــهــود فــي مــواجــهــة العنصرية  ولــتــوحــيــد 

اإلسرائيلية«.
في  غنايم،  النائب مسعود  يعرب  مــن جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه فــي أن  حــديــث لـــ
»القائمة  مع  العربية  الجماهير  تفاعل  يصل 
ــه يـــوم االنــتــخــابــات، من  املــشــتــركــة« إلـــى ذروتــ
خالل اإلدالء بمئات آالف األصوات لصالحها 

في الصناديق.
ويقول غنايم إن »الوضع مقبول وجيد بشكل 
ع 

ّ
املتوق الــزخــم  نــعــّول كثيرًا على  عــام، ونحن 

ــور فــي تصاعد  يـــوم االنــتــخــابــات، ونـــرى األمــ
لجهة اهتمام الناس في األسبوعن األخيرين 
ــة، كـــمـــا بــــــــدأت األجــــــــواء  ــتــــركــ ــة املــــشــ ــمـ ــائـ ــقـ ــالـ بـ
االنــتــخــابــيــة تــســخــن، لــكــن لــتــحــقــيــق غــايــتــنــا 
والــحــصــول على 15 مقعدًا ال بــد مــن بــذل كل 

جهد ممكن خالل األيام املتبقية«.
إقــبــااًل أكبر في  أنــه يلمس  إلــى  ويلفت غنايم 
اآلونـــــــة األخــــيــــرة عـــلـــى مـــهـــرجـــانـــات الــقــائــمــة 
والـــلـــقـــاءات الـــتـــي تــنــظــمــهــا، مـــقـــارنـــة بــفــتــرات 
ســابــقــة، »مـــمـــا يــبــعــث نـــوعـــا مـــن الــطــمــأنــيــنــة، 
لــكــن لــيــس بــشــكــل مـــطـــلـــق«. ويـــشـــدد عــلــى أن 
»الــتــصــويــت فــي هـــذه االنــتــخــابــات مــهــم جــدًا، 
هذه  إســرائــيــل  فــي  السياسية  اللعبة  فتغيير 
املرة بأيدينا نحن العرب، وكلما ازدادت نسبة 
ــت حــظــوظ نتنياهو 

ّ
الــتــصــويــت لــنــا كــلــمــا قــل

بتشكيل الحكومة، وساهمنا في منع أحزاب 
ــارزل  الــفــاشــيــن الــصــغــار أمـــثـــال لــيــبــرمــان ومــ
قوة  فالصوت  الكنيست،  دخــول  من  وغيرهم 

وسالح يجب أن نستخدمه وال نستهن به«.
مــن جهته، يــؤكــد الــنــاشــط ولــيــد طــه مــن قرية 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــابـــول، فـــي حــديــث لـــ كـ
هــنــاك مــعــركــة عــلــى كـــل صــــوت، مــوضــحــا أنــه 
يلمس »تحّسنا في األجواء االنتخابية العامة 

ــه يــرى  فــي أوســــاط فلسطينيي الـــداخـــل«، وأنـ
ذلك جليا من خالل الزيارات التي يشارك بها 
ويدعو الناس من خاللها للخروج والتصويت 

»القائمة املشتركة« يوم االنتخابات. لـ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــّســن املـــلـــحـــوظ، إال أن 
إلــى املــزيــد مــن العمل لحث  »الــوضــع بحاجة 
ــخـــــروج ووصــــــــول صـــنـــاديـــق  ــ ــلـــى الـ الــــنــــاس عـ
االقــــتــــراع«، كــمــا يــقــول طـــه، مـــذّكـــرًا بـــأن »ثــمــار 
ــزءًا مــنــهــا قبل  ــ الــقــائــمــة املــشــتــركــة، جــنــيــنــا جـ
ــابــــات، إذ انـــعـــكـــســـت عـــلـــى الـــعـــالقـــات  ــتــــخــ االنــ
االجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــــن الــــــنــــــاس، وســــاهــــمــــت فــي 
توطيدها، فنحن نتصرف كمجموعة قومية، 
ونتعالى عن الفوارق الحزبية والعائلية، كما 
لتوحيد  الحزبية  املنافسة  غــيــاب  استثمرنا 
ــزاب الصهيونية،  ــ فــي مــحــاربــة األحـ الــجــهــود 
ــيـــة  ــتـــاريـــخـ الـ الــــفــــرصــــة  نـــســـتـــغـــل  ويــــجــــب أن 

املوجودة أمامنا«.
أمـــــا الـــنـــاشـــط أكـــــــرم فـــــرح مــــن كـــفـــر يـــاســـيـــف، 
»العربي الجديد«، إن مختلف القوى  فيقول لـ
الوطنية في القرية »عملت منذ اللحظة األولى 
املــشــتــركــة، عــلــى احتضانها  الــقــائــمــة  إلعــــالن 
والعمل على نصرتها، ملــا فــي ذلــك مــن فائدة 
لكافة أطياف املجتمع العربي الفلسطيني في 
الداخل وقضاياه، فما حدث اتفاق تاريخي«، 
مشددًا على ضرورة »انتهاز الفرصة املتاحة 

لزيادة تمثيلنا ونصرة قضايانا«.
على سبيل  ياسيف  كفر  فــي  »نحن  ويضيف 
املـــثـــال نــعــمــل مـــوّحـــديـــن لــيــل نـــهـــار، مـــن أجــل 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة، مـــن خــــالل لــجــنــة خــاصــة 
وتعمل  وصغيرة،  كبيرة  كــل  تتابع  أقمناها، 
فــي أوســـاط الــنــاس«، مشيرًا إلــى أن »الــوضــع 
العام يبدو ُمرضيا، وأعتقد أن هذا هو الحال 
فـــي غــالــبــيــة الــبــلــدات الــعــربــيــة، ونــحــن نعمل 
القرية مــن 66  فــي  التصويت  على رفــع نسبة 
فـــي املـــائـــة فـــي االنــتــخــابــات املــاضــيــة، إلـــى 77 
ــرة، ونــفــعــل كــل شـــيء ممكن  فــي املــائــة هـــذه املــ
إلنجاح القائمة، وسنكون في يوم االنتخابات 
بيوتهم  الناس من  لنقل  استعداد حتى  على 
إلــى صناديق االقــتــراع وإعــادتــهــم إليها حن 

يقتضي األمر ذلك«.

صحيفة  نشرته  للرأي  استطالع  أظهر 
»يديعوت أحرونوت«، أمس الجمعة، 
الصهيوني«،  »المعسكر  ــزب  ح أّن 
بقيادة  الليكود،  حزب  على  يتقدم 
بأربعة  )الــصــورة(،  نتنياهو  بنيامين 
مقاعد. وحصل المعسكر الصهيوني 
على 26 مقعدًا، فيما حصل الليكود 
مجمل  أّن  االستطالع  وبيّن   .22 على 
التي  لألحزاب  اليمين  معسكر  مقاعد 
أعلنت عزمها المشاركة في حكومة 
باإلضافة  مقعدًا،   65 يبلغ  لنتنياهو، 

إلى 12 مقعدًا لحزب يئير لبيد.

قمع الجيش اإلسرائيلي، أمس الجمعة، 
مسيرات  في  المشاركين  الفلسطينيين 
المناهضة  المحتلة  الغربية  الضفة 
إلى  أدى  ما  واالستيطان،  الجدار  لبناء 
إضافة  الجرحى  مــن  عــدد  سقوط 
واستخدمت  ــن.  ــري آخ توقيف  ــى  إل
وقنابل  الحي  الرصاص  االحتالل  قوات 
في  للدموع،  المسيل  والغاز  الصوت 
خرجت  االحتالل  ضد  مسيرات  قمع 
صالح  والنبي  قلقيلية  مناطق  في 
المحتلة وبيت لحم  وبلعين والقدس 

في الضفة الغربية.

تقّدم »المعسكر الصهيوني«

اعتداءات في الضفة

»شيعة«  المصنّفون  الناشطون  دخل 
آذار في صلب معركة  في قوى 14 
 14 لقوى  الوطني  »المجلس  تأسيس 
الذكرى  في  إطالقه  المنوي  آذار« 
ــذا الــتــجــّمــع.  ــرة لــتــأســيــس هـ ــاش ــع ال
األحزاب  تتجاوب  أن  المفترض  ومن 
مع  إيجابي  بشكل  المعنية  السياسية 
التي  لألخطاء  تصحيحًا  الموضوع، 
تّم ارتكابها سابقًا مع هؤالء »األيتام« 
على  حلفائهم  وبين  طائفتهم  في 
الخطوة  هــذه  وتنتظر  ــواء.  س حــّد 
توافقًا نهائيًا عليها بين تيار المستقبل 

وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية.

معركة المجلس 
الوطني

تواصل سلطات االحتالل 
تصعيد قمعها 

للمقدسيين، بإجراءات 
تطال كل مظاهر 

الوجود الفلسطيني في 
القدس، ومنها »القوائم 

السوداء«

وصلت قرابة خمسين 
عائلة آشورية من سورية 

إلى لبنان، بعد دخول 
مقاتلي »داعش« إلى 
قراهم في الحسكة. 
ينضم هؤالء لحوالي 

سبعة آالف آشوري 
قصدوا لبنان منذ بداية 

األزمة

لم تستطع 14 آذار الدفاع عن المعارضين الشيعة )حسين بيضون(

اآلشوريون 
نزحوا 
إلى لبنان 
ومناطق 
داخلية 
في 
سورية 
)لؤي 
بشارة/

فرانس 
برس(

تحّسن في األجواء االنتخابية بصفوف فلسطينيي الداخل )العربي الجديد(

  شرق
      غرب

تجربة صاروخية 
لبيونغ يانغ

ــا  كـــوريـ فــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الجنوبية، أمس، أن جارتها الشمالية 
أجــــرت تــجــربــة صـــاروخـــيـــة جــديــدة، 
ــا ســـبـــعـــة صــــواريــــخ  ــهـ ــقـــت خـــاللـ ــلـ أطـ
الشرقية  سواحلها  قبالة  جو  أرض 
بــحــضــور زعــيــمــهــا كــيــم جــونــغ أون، 
األولــى  الجولة  انتهاء  مع  بالتزامن 
من التدريبات العسكرية بن أميركا 
وكوريا الجنوبية. وقال متحدث إن 
بيونغ يانغ أطلقت، الخميس، سبعة 
ــرب مــديــنــة  ــ صـــــواريـــــخ فــــي مــــوقــــع قــ
ــا فــي  ــهـ ــقـــوطـ ســــــونــــــدوك، مـــــؤكـــــدا سـ
البحر، واعتبر أن إطالق الصواريخ 
ــقــــوم بــه  ــوة جــــديــــد تــ ــ هــــو »عـــــــرض قــ

كوريا الشمالية مقابل املناورات«.
)فرانس برس(

الصومال: غارة أميركية 
تستهدف »الشباب«

أعلنت مصادر استخباراتية، أمس، 
غــارة جوية شنتها طائرة بدون  أن 
أسفرت  أميركية،  ها 

ّ
أن يرجح  طيار، 

عـــن مــقــتــل قـــيـــادي بــــارز فـــي جــمــاعــة 
ــاب« الــــصــــومــــالــــيــــة، يــشــتــبــه  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ »الـ
بــتــورطــه فــي هــجــوم اســتــهــدف مركز 
تسوق في كينيا عام 2013 وخلف 67 
املسؤول  األقـــل. وأوضـــح   على 

ً
قتيال

االستخباراتي أن الهجوم استهدف 
الــــقــــيــــادي عــــــدن جـــــــــارار وعـــضـــويـــن 
آخــريــن فــي حــركــة »الـــشـــبـــاب«، لكنه 
رفض اإلعالن عن الجهة التي نفذت 

الغارة.
 )األناضول(

بوتين ينفي شائعة مرضه
الكرملن، أمس الجمعة،  نشر موقع 
فالديمير  الــروســي،  للرئيس  صـــورًا 
بـــوتـــن، أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه مـــع رئــيــس 
املحكمة العليا للبالد فياتشيسالف 
لــيــبــيــديــف، بــعــد ســـاعـــات عــلــى نفي 
ــات حــــــــــول مــــــــــرض بـــــوتـــــن.  ــ ــعــ ــ ــائــ ــ شــ
االجـــتـــمـــاع  أن  الـــكـــرمـــلـــن  وأضـــــــــاف 
جرى في مقر إقامة بوتن في نوفو 
اوجــاريــوفــو، وكـــان مــصــدر حكومي 
 زيارة بوتن 

ّ
في كازاخستان قال إن

آلســتــانــة، والـــتـــي كــانــت مـــقـــررة هــذا 
لغيت بسبب مرضه.

ُ
األسبوع، أ

)العربي الجديد(

أسانج يرحب 
باستجواب السويد له

رّحــــــــــــب مـــــحـــــامـــــي مــــــؤســــــس مــــوقــــع 
ــانــــج،  ــيــــان أســ ــلـــيـــكـــس« جــــولــ ــيـ »ويـــكـ
ــادة  بـــعـــرض الــســويــد االســـتـــمـــاع إلفــ
موّكله في مقر السفارة اإلكوادورية 
في لندن، التي لجأ إليها أسانج قبل 
ثـــالثـــة أعــــــوام، بــعــدمــا خــســر مــعــركــة 
ــد تـــســـلـــيـــمـــه لــلــســويــد  ــ ــيـــة ضـ قـــضـــائـ
فــــي قــضــيــتــي اغـــتـــصـــاب رفــعــتــهــمــا 
ــال املــحــامــي بير  ــّده شــابــتــان. وقــ ضــ
ســامــويــلــســون »إنــــه أمــــر نــطــالــب به 
مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، والــطــريــق الــذي 

يجب اتباعه لتبرئته«. 
)العربي الجديد(
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املــغــرب، عبر طريق  الليبي فــي  الــحــوار  يسير 
ــعــقــد جلسة 

ُ
ــقـــررًا أن ت ــان مـ حـــــرج، فــبــعــد أن كــ

املشاورات الثانية، أمس الجمعة، بن وفد من 
املؤتمر الوطني العام وآخر من مجلس نواب 
طـــبـــرق، دفـــع غــيــاب وفـــد املــجــلــس إلـــى تأجيل 
الــجــلــســة إلــــى مــوعــد لـــم يــحــســم، بــعــدمــا طلب 

برملان طبرق مهلة أسبوع للتشاور.
يأتي هذا في وقت يبدو فيه أن تعين برملان 
طبرق املنحل اللواء خليفة حفتر قائدًا للقوات 
الليبية التابعة له، سيزيد من األزمة في البالد، 

بعد اعتراض املؤتمر الوطني العام عليه.
وتضاربت املعلومات حول مدة تأجيل الحوار. 
وبينما نقلت وكالة »األناضول« عن املبعوث 
إلى ليبيا، برناردينو ليون، قوله »لم  األممي 
ــاء الــحــوار الليبي فــي املــغــرب،  نــقــرر بــعــد إرجــ
وهناك إمكانية لتأجيله يومن أو ثالثة أيام«،  
أفـــاد الــنــائــب فــي بــرملــان طــبــرق املــنــحــل، محمد 
الــشــريــف الــوافــي، فــي حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس 
التي  الليبية  ــــراف  أبــلــغ األطـ لــيــون  بــــرس«، أن 
كـــانـــت ســتــجــتــمــع فـــي املـــغـــرب أمــــس بــتــأجــيــل 
املشاورات حتى األربعاء املقبل، مضيفا »نحن 
نــواب طبرق إلحضار  أعــضــاء مجلس  ننتظر 
الــفــنــي معهم،  الــدعــم  مــن  ومــزيــد  مقترحاتهم 
وسيعودون إلى املغرب يوم األربعاء صباحا«. 
وكــان ليون التقى صباح أمــس الجمعة، وفدًا 
مـــن املــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام تــمــهــيــدًا النــطــالق 
جولة الحوار. تأجيل الحوار ترافق مع مطالبة 
املــؤتــمــر الــوطــنــي بــتــوضــيــحــات حــــول تعين 
ملجلس  املـــوالـــي  الليبي  للجيش  قــائــدًا  حفتر 
طبرق والحكومة املنبثقة عنه. واعتبر املتحدث 
باسم »املــؤتــمــر«، عمر حميدان، خــالل مؤتمر 
أن  املغربية،  الصخيرات  مدينة  فــي  صحافي 
أمر  لــفــرض  استباقيا  »إجــــراًء  يشّكل  التعين 
املــوقــف حول  لــيــون بتوضيح  واقــــع«، مطالبا 
تعين ما وصفه بـ »مجرم حرب حفتر كقائد 

أركان لجيشهم«.
من جهة أخــرى، طالب حــزب »الــوطــن« الليبي 

بتشكيل »جسم تشريعي توافقي« يراقب عمل 
الحكومة التوافقية املنتظرة، تفاديا ملا سماه 
»خــلــق حــكــومــة ديــكــتــاتــوريــة« تــنــفــرد بالشأن 
الليبي. وقال الحزب، الذي يرأسه عبد الحكيم 
بلحاج، في بيان له أمــس الجمعة، إن »إنشاء 
جسم تشريعي يراقب عمل الحكومة املنتظرة 
هو ضمان لتطبيق مخرجات الحوار؛ تفاديا 
ــة تـــنـــفـــرد بــالــشــأن  ــاتـــوريـ ــتـ لــخــلــق حـــكـــومـــة دكـ
الليبي«، مجددًا دعمه الكامل للحوار الوطني 

الليبي في كل مساراته، بحسب البيان.
»فجر  قــوات  فــي  امليداني  القائد  قــال  ميدانيا، 
في  املنعقد  الوطني  للمؤتمر  التابعة  ليبيا« 
طـــرابـــلـــس، الــعــقــيــد ســـالـــم بـــــــوراوي، إن قــواتــه 
ــا فــــي املــنــطــقــة  تـــقـــدمـــت فــــي جــمــيــع مــــحــــاورهــ
ــا زالــــت تسيطر عــلــى كــامــل مــدن  الــغــربــيــة، ومـ
الــســاحــل الــلــيــبــي.وشــدد بــــــوراوي، فــي حديث 
لــوكــالــة »األنـــــاضـــــول«، عــلــى أن مــوقــف »فــجــر 
ــطـــرف أعــلــنــتــه في  ــتـ لــيــبــيــا« مــــن اإلرهــــــــاب والـ
بيانات سابقة وال تزال تؤكد عليه، بأنها »من 
يــحــارب اإلرهــــاب والــتــطــرف فــي ليبيا، وأنــهــا 
تــرفــض مـــا يــرفــضــه ديــــن اإلســـــالم مـــن تــرويــع 

ــوراوي أي صلة لـ  ــاب املـــواطـــن«. ونــفــى بــ وإرهــ
»فجر ليبيا« بجماعات محسوبة على اإلرهاب 
والــتــطــرف فـــي املــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
قواته. هذه التطورات تترافق مع تسريب بثته 
قناة »بانوراما« الليبية، كشف تورط قيادات 
ودعمها  الليبية  األزمـــة  فــي  عسكرية مصرية 
تــحــدث مدير  الــجــديــد،  التسجيل  وفـــي  حفتر. 
السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  مكتب 
اللواء عباس كامل،  الدفاع،  إبــان توليه وزارة 
ــان الـــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة،  ــ مـــع رئــيــس أركـ
اللواء محمود حجازي، حول لقاٍء مرتقب مع 

أحد القيادات الليبية التابعة لحفتر.
ــتــــمــــاع ثــــالثــــي بــن  ــريـــب اجــ ــتـــسـ ــــي الـ ــر فـ ــهــ وظــ
الــســيــســي وحــــجــــازي وكــــامــــل، لــلــنــقــاش حــول 
ــادات لــيــبــيــة، بينهم  ــيــ كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــــع قــ
القذافي، أحمد قذاف  القيادي في نظام معمر 
رًا مــــن مغبة 

ِّ
ــامـــل مــــحــــذ ــبـــاس كـ الـــــــدم، وبــــــدا عـ

ه من »املتعاونن«، على 
ّ
املساس قضائيا به، ألن

حد قوله. كما كشف التسريب عن ترتيب كامل 
لقاًء بن السيسي وحفتر.

)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

ال بــد مــن حــكــم شــمــولــي«. مــن جــهــتــه، يوضح 
الــخــبــيــر االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــعـــســـكـــري، الـــلـــواء 
العالقة بن مصر وأميركا  أن  عــادل سليمان، 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، مــشــيــرًا 
أميركية،  نــفــوذ  منطقة  عتبر 

ُ
ت »مــصــر  أن  إلــى 

وليست روســيــة«. ويلفت سليمان في حديث 
»العربي الجديد« إلى أن »وسائل اإلعالم في  لـ
مصر تهاجم أميركا، لكن الحقيقة أن العالقات 
املــصــريــة األمــيــركــيــة بعيدة كــل البعد عــن هذا 
الــهــجــوم«، مشيرًا إلــى أن الــتــواصــل العسكري 
على سبيل املثال لم ينقطع عقب عزل مرسي 
مــن الــحــكــم. فــيــمــا يــشــرح خــبــيــر فــي الــعــالقــات 
الدولية في مركز األهرام للدراسات السياسية، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــدم الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، لـ ــ فـــضـــل عــ
لها  األميركية  املصرية  العالقات  أن  الجديد«، 
طابع خــاص لعوامل عــدة مهمة في مقدمتها 
إسرائيل، مشيرًا إلــى أن »الــواليــات املتحدة ال 
يمكن أن تسمح إال بتأمن الكيان الصهيوني، 
وبــالــتــالــي فــهــي دائـــمـــا تــحــتــاج ملــصــر فـــي هــذا 
الصدد، باعتبارها الطرف الثاني من اتفاقية 

كامب ديفيد«.
ــات املــتــحــدة في  ويــضــيــف أن ســيــاســة الــــواليــ
منطقة الشرق األوســط، تعتمد على عدة دول 
اســتــراتــيــجــيــة طويلة  بــعــالقــات  مــعــهــا  تتمتع 
إلى  بمواقف هامشية، مشيرًا  تتأثر  ال  األمـــد، 
إمــكــانــيــة االخـــتـــالف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، أمــا 

التحّول تماما، فهذا أمر له محددات مختلفة.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــبــدو زلـــة لــســان وزيــــر الــخــارجــيــة 
األميركي، جون كيري، خالل كلمته 
فـــي افـــتـــتـــاح املـــؤتـــمـــر االقـــتـــصـــادي 
املصري، أمس الجمعة في شرم الشيخ، بقوله 
أنـــنـــا نــســعــى جــمــيــعــا ألجــــل مستقبل  بـــد  »ال 
إسرائيل« بداًل من أن يقول مصر، تعبيرًا دقيقا 
وفقا  األميركية،   - املصرية  العالقات  لطبيعة 
لدبلوماسي مصري سابق، عمل في الواليات 

املتحدة األميركية.
»الـــعـــربـــي  ــقــــول الـــدبـــلـــومـــاســـي املــــصــــري، لــــ ويــ
الجديد«، إن »إسرائيل هي املحطة، والبوصلة 
األهــم في تحديد املوقف األميركي من النظام 
السياسي في مصر، لكنها ليست الوحيدة، إال 

في ذهن النظام املصري الحالي«.
ويشدد على أن »زلة لسان كيري، ال يمكن النظر 
ــة الـــواليـــات  ــ إلــيــهــا بــعــيــدًا عـــن ســيــاســات ورؤيـ
املــتــحــدة، تجاه أمــن إســرائــيــل، وطريقة النظر 
إلى النظام الحالي، باعتباره جزءًا من حماية 
هذا الكيان«، مشيرًا إلى أن »أميركا ترغب في 
مــصــر مــســتــقــرة بــشــكــل كــبــيــر وخــاضــعــة لــهــا، 

ليس إال لتأمن إسرائيل في املنطقة«.
في املقابل، بدت تصريحات الرئيس املصري، 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، لــصــحــيــفــة »واشــنــطــن 
ــة، حــــــول الــــعــــالقــــات بــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــــت« األمــ ــــوسـ بـ
مــصــر وإســـرائـــيـــل، نــوعــا مـــن املــغــازلــة للكيان 
ــه يــتــحــدث  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي. وقــــــال الـــســـيـــســـي، إنـ
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامن  كثيرًا مع رئيس 
نــتــنــيــاهــو، فــي مــعــرض رده عــلــى ســــؤال حــول 
نوعية العالقات بن البلدين في الوقت الراهن.
واســـتـــطـــرد، مـــادحـــا االتـــصـــاالت مـــع نتنياهو 
بقوله »أنا أريد فقط طمأنته بأن التوصل إلى 
اتفاق سالم سيكون صفقة تاريخية بالنسبة 
له وإلسرائيل، وبأننا مستعدون ملّد يد العون 
لتحقيق السالم«، مضيفا أن الجانب املصري 
ــســــالم مــع  حـــــرص عـــلـــى »احـــــتـــــرام اتـــفـــاقـــيـــة الــ
إسرائيل، بدءًا من اليوم األول على توقيعها«، 
واســتــدل فــي ذلــك بمثال وصفه بأنه »يجّسد 
بنشر  إسرائيل  »بعدما سمحت  الثقة«،  عمق 
ــدات مـــن الــجــيــش املـــصـــري وســــط وشـــرق  ــ وحــ
صحراء سيناء، علما أن اتفاقية السالم تحظر 

ذلك«.
كــــالم الــســيــســي يـــأتـــي فـــي وقــــت ال يــمــكــن فيه 
الحكم على العالقات املصرية األميركية خالل 
في  القريب،  املستوى  على  أو  الحالية  الفترة 
ضــوء مــواقــف عــابــرة، وتــحــديــدًا منذ اإلطــاحــة 

بالرئيس املعزول محمد مرسي.
ولــم يكن موقف الــواليــات املتحدة مــن النظام 
ــم، خــالل  ــدعــ الـــحـــالـــي يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الــ
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة عــقــب عــــزل مـــرســـي، بــيــد أن 
خبراء أكدوا أن العالقة »استراتيجية«، بغض 
الــنــظــر عــن األنــظــمــة الــقــائــمــة، أو رفـــض بعض 

االتجاهات التي يمكن أن يتخذها أي نظام.
مــوقــفــا حاسما  األمــيــركــيــة  اإلدارة  تــعــلــن  ولـــم 
وواضحا مما حدث في مصر عقب أحداث 30 
يــونــيــو/حــزيــران، بــخــالف أن الــســيــســي، الــذي 

رسائل مناورات الحوثيينالسيسي يسترضي أميركا

أجرى الحوثيون مناورات عسكرية في منطقة حساسة 
قريبة للحدود السعودية، وفي توقيت مقصود، ما 

جعل المناورات وكأنها رسالة للسعودية من إيران

ال يوفر الرئيس المصري فرصة السترضاء الواليات المتحدة، بما في ذلك 
مغازلتها من بوابة العالقة مع إسرائيل والتمسك باتفاقيات السالم

المناورات استخدمت 
فيها الدبابات 

وصواريخ »كاتيوشا«

مجلس األمن أصدر 
خمسة قرارات في شأن 

اليمن، كان أولها في العام 
2011 وثالثة قرارات 

في العام 2014
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اليمن: قرارات الفصل السابع غير مجديةليبيا: حوار الصخيرات يتعثر

الخارجية  رباعيًا ضم وزير  الشيخ، أمس الجمعة، اجتماعًا  شهدت شرم 
الرئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  كيري،  جون  األميركي 
الفلسطيني محمود عباس، والملك األردني عبد اهلل الثاني، جرى خالله 
في  المصرية،  الرئاسة  وقالت  األوسط.  الشرق  في  السالم  إلى  التطرق 
الالزم  المناخ  اللقاء تناول »سبل استئناف عملية السالم وتوفير  بيان، إن 

لدفع هذه العملية قدمًا من أجل التوصل إلى سالم شامل وعادل«.

اجتماع رباعي حول عملية السالم 

صنعاء ـ عادل األحمدي

تباينت التفسيرات للمناورات العسكرية التي 
أجــرتــهــا جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( 
على الحدود مع السعودية، تزامنا مع انعقاد 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لـ
الخليجي في الرياض يوم الخميس املاضي. 
ففي الوقت الذي بدت فيه املناورات رسالة إلى 
السعودية التي ترتبط مع اليمن بأكبر شريط 
حـــدودي، ولــدعــوات الــحــوار فــي الــريــاض، كان 
الفتا تزامنها مع زيارة وفد حوثي إلى طهران، 

تجاوبا مع مطالب إيرانية. 
وأكدت مصادر محلية في منطقة »ِكتاف« في 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، فــضــلــت عـــدم نــشــر اســمــهــا، 
ــدأوا  ــ ــيـــن بــ ــد« أن الـــحـــوثـ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
مــنــاوراتــهــم بــعــد عــصــر الــخــمــيــس فــي منطقة 
ســـاعـــة.  نـــحـــو  ــروا  ــمــ ــتــ واســ ــارة،  ــ ــبـ ــ جـ آل  وادي 
وأظــهــرت صـــور فــوتــوغــرافــيــة بثها ناشطون 
حوثيون على اإلنترنت أن املناورات استخدمت 

فيها الدبابات وصواريخ »كاتيوشا«.
وتقع ِكتاف التابعة إداريا لصعدة على حدود 
نــجــران الــســعــوديــة. وتــأتــي أهــمــيــة املـــنـــاورات، 
ــم بــــن الــيــمــن  ــ ــلـــف األهــ مــــن كــونــهــا تـــالمـــس املـ
 سيطرة 

ّ
أن إذ  بالحدود،   

ً
متمثال والسعودية، 

الــحــوثــيــن عــلــى مــنــاطــق حــدوديــة مــع اململكة 
تعّد دافع القلق األول للسعودية من عبدامللك 
الحوثي، الــذي أجــرى ألول مرة مناورات قرب 

الحدود.  
الحوثيون  فيها  أجـــرى  الــتــي  املنطقة  وكــانــت 
املناوئن  السلفين  لتجمع  مركزًا  مناوراتهم 
ــمـــعـــوا مـــــن مــخــتــلــف  ــن تـــجـ ــ ــذيــ ــ لـــلـــحـــوثـــي، والــ
أثناء  املحافظات وفــرضــوا طوقا على صعدة 
التي  دمــاج،  احتياج منطقة  الحوثي  محاولة 
هّجر الحوثي آالف السلفين منها أوائــل عام 

 .2014
وفي الوقت الذي أجمعت فيه غالبية التعليقات 
ــة إلـــى  ــالــ  املـــــنـــــاورات رســ

ّ
الــســيــاســيــة عـــلـــى أن

ليس  إذ  مراقبون،  ل من شأنها 
ّ
قل السعودية، 

بوسع الحوثي رغم كل األسلحة واآلليات التي 
اليمني،  الجيش  مــخــازن  مــن  اســتــولــى عليها 
أن يــدخــل فـــي مــواجــهــة ســعــوديــة، خصوصا 
أن سيطرته في الــداخــل هشة ومــهــّددة في أي 

لحظة. 
والالفت أن املناورات التي بدأ اإلعداد لها منذ 
أسبوع جاءت بالتزامن مع وجود وفد حوثي 
رفيع بصفة حكومية في طهران، وأعلن عند 
عــودتــه مــســاء الخميس، بعد توقيع عــدد من 
ــران، مــا يعزز  ــ االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة مــع إيـ
مـــن احــتــمــال أن يـــكـــون الــحــوثــيــون قـــد قــامــوا 

باملناورات في سياق التقرب من طهران. 
للجماعة،  السياسي  املكتب  رئيس  وبحسب 
صالح الصماد، الذي ترأس الوفد إلى طهران، 
تــم التوقيع على عــدد مــن االتفاقيات في  فقد 
ــران، وتــم التركيز على  مــجــاالت عــديــدة مــع إيــ
األولويات املتمثلة بالنفط والكهرباء، وإعادة 
من  الحيوية  املــرافــق  بعض  وتــوســيــع  تأهيل 
مــطــارات ومــوانــئ، إذ تعهد الجانب اإليــرانــي 
ــــن املــشــتــقــات  ــن مـ ــمـ ــيـ ــأمـــن احــــتــــيــــاجــــات الـ ــتـ بـ

النفطية ملّدة عام. 

مـــيـــجـــاواط«، بــحــســب املـــصـــدر نــفــســه.  وعــلــى 
الرغم من املرونة التي أظهرها مجلس التعاون 
ــر بــالــريــاض  ــيـ الــخــلــيــجــي فـــي االجـــتـــمـــاع األخـ
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن دعــــوة الـــحـــوار ال تستثني 
وقد  تجاوبا،  الحوثيون  يظهر  لم  الحوثين، 
اعتبر املتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد 
عبدالسالم أن دعــوة نقل الحوار إلى الرياض 
اليمني عبد  الرئيس  تــأِت استجابة لطلب  لم 
ربه منصور هادي »فقد تم عرض نقل الحوار 
الى الخارج قبل طلب هادي بأسابيع وقبل أن 
يعرف هادي نفسه بذلك«. وأضــاف أن »هناك 
الــخــارجــي  الــــدور  إلـــى تــكــريــس  سعيا حقيقيا 
الذهنية  اليمن وترسيخ فكرة في  في شــؤون 
الــيــمــنــيــة مـــفـــادهـــا أنـــنـــا ال نــســتــطــيــع أن نحل 

مشاكلنا إال خارج الوطن«.

أعلن رئيس الوفد اليمني إلى إيران، صالح الصماد، أنه جرى التفاهم 
ميناء  وتوسيع  تأهيل  بإعادة  عمالقة  إيرانية  شركات  قيام  على 
اليمنية  البحرية  الموانئ  أهم  من  الميناء  ويعد  )غرب(.  الحديدة 
السعودية.  والحدود  وصعدة  صنعاء  إلى  الموانئ  أقرب  وهو 
استراتيجي  دعم  لنقل  معبرًا  المنفذ  يجعل  أن  االتفاق  شأن  ومن 

عسكري للحوثيين، كما يزيد من نفوذ إيران في البحر األحمر.

زيادة النفوذ اإليراني

واشنطن ـ منير الماوري

كــشــف حــديــث مــســتــشــار األمــــن الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة 
ــــس، لــقــنــاة  ــن أمـ لـــشـــؤون الــيــمــن جـــمـــال بــنــعــمــر، أول مـ
»الــــجــــزيــــرة« فـــي شــــأن تــــطــــورات األزمــــــة الــيــمــنــيــة، عن 
تــغــيــيــر فـــي بـــعـــض املــصــطــلــحــات الـــتـــي يـــحـــرص عــلــى 
ى 

ّ
تخل الــدولــي  املبعوث  أن  ولوحظ  بدقة.  استخدامها 

عــــن تـــحـــذيـــر مــعــرقــلــي »االنــــتــــقــــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة« 
ــن ذلـــــك بـــتـــهـــديـــد مــعــرقــلــي  ــن، مــســتــعــيــضــا عــ ــمـ ــيـ فــــي الـ
»التسوية السياسية«، باعتبار أن مصطلح »التسوية 
الــســيــاســيــة« أكــثــر شـــمـــواًل، وُيــمــكــن أن يتضمن اتــفــاق 
الـــذي أشـــرف بنعمر على توقيعه  »الــســلــم والــشــراكــة« 
في سبتمبر/أيلول املاضي، بن جماعة »أنصار الله« 
)الحوثين( وباقي القوى السياسية اليمنية. ويستند 
»االنتقال السلمي للسلطة«، إلى التسوية القائمة على 

املبادرة الخليجية، التي لم تبصر النور.
وكان الفتا لالنتباه عدم استبعاد بنعمر لجوء مجلس 
األمـــن الــدولــي إلـــى اتــخــاذ قـــرار تــحــت الــفــصــل الــســابــع، 
مـــن أجـــل الــضــغــط عــلــى »األطــــــراف املــعــرقــلــة للتسوية 
السياسية في اليمن«، مع العلم أن مجلس األمن أصدر 

أكثر من قرار بشأن اليمن، استنادًا إلى هذا الفصل.
ولم ُيغّير ذلك من واقــع األمــر أي شــيء. وبالنسبة إلى 
ــى فــي إصــــدار قــرار 

ّ
جــديــد الــفــصــل الــســابــع، فــلــن يــتــجــل

جــديــد، بــل يــدعــو إلـــى تنفيذ الـــقـــرارات الــســابــقــة، التي 
نــّصــت عــلــى فــرض عــقــوبــات والــتــلــويــح بــفــرض تدابير 

مفتوحة.
قــــرارات في  الــعــلــم أن مجلس األمـــن أصـــدر خمسة  مــع 
شـــأن الــيــمــن، كـــان أولــهــا فــي الــعــام 2011 وثــانــيــهــا في 
العام 2012، ولم يصدر أي قرار في عام الحوار الوطني 
الــعــام 2014،  فــي  ثــالــثــا  ــرارًا  قــ فــي 2013، بينما أصـــدر 
وتاله قراران متتاليان في شهري يناير/كانون الثاني 
وفــبــرايــر/شــبــاط املــاضــيــن، بعد أن تفاقم الــوضــع في 

اليمن بصورة خطيرة.

ونـــّص الــقــرار رقــم 2204، الــصــادر فــي 24 فــبــرايــر، على 
أن »الحالة في اليمن ال تزال تشكل خطرًا يهدد السلم 
واألمــــن الــدولــيــن، ويــؤكــد أن مــجــلــس األمــــن يــتــصــّرف 
بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة«. 
فّصل جميعها 

ُ
ت مــادة،   13 السابع من  الفصل  ويتألف 

األعمال املتدرجة، التي ُيمكن أن يتخذها مجلس األمن 
ملواجهة أي أزمــة فــي أي بقعة مــن الــعــالــم، إذا مــا ظهر 

فيها ما يهدد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان.

ــادتـــن فـــي الــفــصــل  ــم مـ ــإن أهــ ــي الـــحـــالـــة الــيــمــنــيــة، فــ وفــ
ــتــيــح املـــــادة 41 

ُ
الـــســـابـــع، هــمــا املـــــادة 41 واملــــــادة 42. ت

ملجلس األمـــن، تــقــريــر مــا يــجــب اتــخــاذه مــن تــدابــيــر، ال 
قــراراتــه، وفــي حــال لم  الــقــوة لتنفيذ  تتطلب استخدام 
مّكنه من اللجوء إلى القوة 

ُ
تنجح األمور، فإن املادة 42 ت

لحفظ السلم واألمن، أو إلعادته إلى نصابه.
أن جميع  اليمنية،  األزمــة  في  العجيبة  املفارقات  ومــن 
تــِف بما عليها  لــم   األزمـــة، 

ّ
العاملة على خــط األطـــراف 

من التزامات، بما في ذلك مجلس األمن ذاته، فلو طّبق 
نــّص املــادة 41 على الــقــوى املعرقلة، ملــا احــتــاج بنعمر 
إلى التهديد مجددًا بقرار جديٍد، لن ُيطّبق على األرجح 

كسابقيه.
واألكـــثـــر غــرابــة فــي الــحــالــة اليمنية أن الــطــرف األكــثــر 
الخليجية،  املــبــادرة  عليه  نصت  مــا  بتنفيذ  استهتارًا 
ــاء املـــؤســـســـات  ــ ــشـ ــ مــــن انـــتـــقـــال مــــجــــدول لــلــســلــطــة وإنـ
الــدســتــوريــة املــنــتــخــبــة، هــو الــرئــيــس عــبــدربــه منصور 
هــادي  ُينتخب  الخليجية،  املــبــادرة  وبــمــوجــب  هـــادي، 
تلك  ُيهيئ خــالل  أن  على  ملــدة سنتن،  انتقاليا  رئيسا 
السنتن النتخابات، كان بإمكانه ترشيح نفسه فيها، 
لكنه لجأ إلى تمديد األزمة تحت مسمى »تمديد الفترة 

االنتقالية«.
بــل إن تهمة »مــســانــدة الحوثين  ولــيــس هــذا فحسب، 
ــاء« املــــوّجــــهــــة لــبــعــض األطــــــراف  ــعـ ــنـ ــيـــاح صـ ــتـ عـــلـــى اجـ
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبدالله  الــســيــاســيــة، بــمــا فيها 
قراراته  صالح، تنطبق كذلك على هــادي ونظامه، ألن 
اتــــه وتــعــيــيــنــاتــه املــدنــيــة والــعــســكــريــة، مــّهــدت  وإجــــراء

الطريق أمام الحوثين القتحام صنعاء.
ليس هــذا فــقــط، بــل مــّهــد الــطــريــق أيــضــا أمـــام »الــحــراك 
االنفصالية، وكذلك سمحت  النزعة  الجنوبي« إلحياء 
عــلــى مناطق  بــاالســتــيــالء  »الــقــاعــدة«  قـــراراتـــه لتنظيم 
ــارات الــطــائــفــيــة  ــعــ ــشــ ــن، لـــتـــرتـــفـــع الــ ــمـ ــيـ شـــاســـعـــة فــــي الـ
واملناطقية والتقسيمية مجددًا، والتي أعرب بنعمر عن 
استغرابه لعودتها في سياق حديثه لقناة »الجزيرة«.

عاد الحديث عن امكان اتخاذ 
مجلس األمن الدولي لقرار جديد تحت 

الفصل السابع في محاولة لتفعيل مسار 
التسوية في اليمن، لكن القرارات 

السابقة أثبتت أنها بال تأثير

تحليل إخباري

القاهرة ـ العربي الجديد

بــارزة،  على شخصيات سياسية مصرية  تسيطر  السخط  مــن  حــالــة  بــدأت 
كانت مؤيدة الطاحة الرئيس املعزول محمد مرسي،  بعد أن أبدى بعضهم 
ثــورة 25  الوليدة بعد  الديمقراطية  »وأد  بـــ »ندمه« على املشاركة بما سماه 

يناير/كانون الثاني 2011«.
»الــعــربــي  واعــتــبــر أحـــد الــســيــاســيــن، رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه، فــي حــديــث لـــ
ــدع 

ُ
الــجــديــد«،  على هــامــش مؤتمر ُعــقــد قبل أيـــام فــي الــقــاهــرة  »جميعنا خ

لــألســف. ال نــنــدم عــلــى املــشــاركــة فــي تــظــاهــرات 30 يــونــيــو/حــزيــران 2013، 
كتظاهرات كانت تهدف لتصحيح املسار ودفع النظام املوجود وقتها، لوقف 

حالة اإلقصاء التي فرضتها جماعة اإلخوان«. 
إلــى جانب  بالوقوف  العسكرية  املؤسسة  قــادة  اكتفاء  نتوقع  »كنا  وأضــاف 
مــن جديد على  بالسيطرة  مــا ظهرت نواياهم  أنــه ســرعــان  إال  الشعب فقط، 

مقدرات البالد«.
 »بالنسبة إلى القادة العسكرين، ربما تكون الديمقراطية شبه 

ً
وأردف قائال

معظمهم  أن  حتى  السياسي،  املستوى  على  أهميتها  يــدركــون  وال  محرمة، 
عــلــى يــقــن بـــأن الــديــمــقــراطــيــة مــجــرد رفــاهــيــة ال وقـــت لــهــا حــالــيــا«. وأكــــد أن 
»النظام الحالي نسف الحريات ودور الشباب في بناء الوطن«، مشددًا على 
سياسية،  حــركــات  إطــار  فــي  العاملن  الشباب  معظم  أن  مقتنع  النظام  »أن 

وشاركوا في 25 يناير، كانوا سيدمرون البلد لوال تدخلهم«.
مــن جــهــتــه، أشـــار أحـــد الـــــوزراء الــســابــقــن، مــمــن شـــاركـــوا فــي الــلــقــاء، إلـــى أن 
الــنــظــام بــضــرورة إجـــراء االنتخابات  إقــنــاع  »املــســاعــي منصّبة حــالــيــا، على 
الخطوة من  تلك  ملــا تمثله  فيها،  املماطلة  قــريــب، وعــدم  فــي وقــت  البرملانية 
ونتائج  السياسية  باملشاركة  إال  يقتنع  ال  الــذي  الــغــرب،  أمــام  بالغة  أهمية 

صناديق االقتراع«.
وكشف عن محاوالت لتشكيل قائمة موحدة جديدة، تضم شخصيات يثق 
بها النظام الحالي. ولفت إلى أنه »تمت مخاطبة رئيس املحكمة الدستورية 
في  البرملان  رئاسة  إلــى  ترشيحه  أجــل  من  عدلي منصور،  املستشار  العليا 
حال إجراء االنتخابات البرملانية«. وأكد أن »منصور لم يبِد اعتراضا، على 
عكس موقفه السابق الذي كان رافضا لدخول دهاليز السياسة مرة أخرى، 

بعد انتهاء مهامه كرئيس مؤقت للبالد«.
ويرى مراقبون أن »النظام املصري متخوف من إجراء االنتخابات البرملانية، 
منحه  للبرملان،  الخمسن  لجنة  وضعته  الــذي  الجديد  الــدســتــور  ألن  نظرًا 
صالحيات واسعة، في مقدمتها إمكانية عزل رئيس الجمهورية«. وهو ما 
أكده خبير سياسي، مشددًا على أن »تفخيخ قوانن االنتخابات بنصوص 

غير دستورية، كان مقصودًا لتعطيل البرملان ولم يكن محض صدفة«.

مصر: عودة عدلي منصور
سيناريوهات

مــحــطــات كهربائية  بــإنــشــاء  كــمــا تعهد 
يبدأ العمل فيها على مرحلتن؛ األولى 
بــإنــشــاء محطة كــهــربــائــيــة بطاقة  تــبــدأ 
يــتــم  عـــــاجـــــل،  ــكـــل  بـــشـ ــاواط  ــ ــــجـ ــيـ ــ مـ  165
الــتــفــاهــم حـــول إجـــــراءات التنفيذ خــالل 
شــهــر، والــثــانــيــة بــإرســال خــبــراء إلجــراء 
دراســـة إلنــشــاء 3 محطات بطاقة 1200 

أهدافا  ضربت  إماراتية«   - »مصرية  عسكرية 
ــراج ملصر  فــي ليبيا، وهـــو أمـــر تسبب فــي إحــ
واإلمارات. كما أن الدعم األميركي الكامل لعقد 
لم  تــونــس،  فــي  اقــتــصــادي لالستثمار  مؤتمر 

يظهر في دعم املؤتمر االقتصادي املصري.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن الــواليــات املتحدة، 
ــا لـــبـــاحـــث فــــي مـــركـــز األهــــــــرام لـــلـــدراســـات  ــقـ وفـ
االستراتيجية، »تريد نظاما مصريا مستقرًا، 
ــن إســـرائـــيـــل،  بــاعــتــبــاره ضــمــانــة حــقــيــقــيــة ألمــ
وهــــي واثـــقـــة أن الــنــظــام الـــحـــالـــي، بــســيــاســاتــه 
ــادرًا على  ــ االقــتــصــاديــة واألمـــنـــيـــة، لـــن يــكــون قـ

تحقيق االستقرار املنشود«.
ــقــــول الـــدبـــلـــومـــاســـي املــــصــــري،  ــه، يــ ــتـ ــــن جـــهـ مـ
»العربي الجديد«، إن اإلدارة  إبراهيم يسري، لـ
األمــيــركــيــة قــلــقــة مـــن الـــوضـــع فـــي مــصــر خــالل 
الفترة الحالية، وبالتالي فالعالقة مع النظام 
الحالي ليست مستقرة بشكل كبير، مشيرًا إلى 
جيدة  ليست  األميركية  املصرية  العالقات  أن 

خالل الفترة الحالية.
ــات املـــتـــحـــدة، خــالل  ــواليــ ويـــــرى يـــســـري »أن الــ
فــتــرة حــكــم اإلخـــــوان املــســلــمــن ملــصــر، لـــم تكن 
تريد إقامة نظام إسالمي ديمقراطي، ألن هذا 
يخفض من مستوى تبعيتها، وخصوصا أن 
تجربة إيــران ال تزال في األذهــان«. ويلفت إلى 
فــي مصر تضر بإسرائيل، كما  »الــفــوضــى  أن 
أن أمــيــركــا تــريــد أن تــكــون مصر خاضعة لها 
بشكل كــامــل مثلما كــانــت، ولــكــي يتحقق هذا 

كــان حينها وزيـــرًا لــلــدفــاع، كــان على تواصل 
مع وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل، بشكل 
التصريحات  بعض  عــن   

ً
فضال مستمر،  شبه 

اختيارات  دعــم  أميركين حــول  من مسؤولن 
الشعب املصري.

وأعـــلـــن الــكــونــغــرس األمــيــركــي وقـــف جـــزء من 
املساعدات العسكرية إلى مصر، التي تحصل 
إسرائيل.  مــع  الــســالم  اتفاقية  بموجب  عليها 
تــبــّدل، عقب ترويج  لــم يلبث أن  بيد أن األمـــر 
ــات الــعــســكــريــة  ــونــ ــعــ ــــري أن املــ الــــنــــظــــام املـــــصـ

ستخدم في مواجهة اإلرهاب في سيناء.
ُ
ست

موقف آخر يمكن الحكم من خالله على املوقف 
فقبل أشهر  املــصــري،  النظام  األمــيــركــي تجاه 
ــات املـــتـــحـــدة أن طـــائـــرات  ــواليــ عـــــدة، أعــلــنــت الــ

أكد وزير الخارجية األميركي 
جون كيري )الصورة(، أن 

الواليات المتحدة ملتزمة 
بدعم األمن واإلصالحات 

في مصر. وأشار كيري، في 
كلمة له خالل المؤتمر 
االقتصادي لدعم مصر 

الذي ُعقد في شرم الشيخ، 
إلى »الدور المحوري الذي 

تؤديه مصر في هذه 
المنطقة«. كما أوضح 

كيري أن تقوية اإلصالحات 
واستدامتها تتطلب 
شجاعة سياسية، الفتًا 

إلى أن واشنطن ستلتزم 
بدعم التقدم المصري بأي 

طريقة ممكنة.

إسرائيل البوصلة في تحديد الموقف األميركي من مصر )فرانس برس(

  شرق
      غرب

13 ألف سوري
قضوا تحت التعذيب

ــــوري تحت  قــضــى نــحــو 13 ألــــف سـ
ــل مــعــتــقــالت الــنــظــام  ــ الــتــعــذيــب داخـ
السوري، منذ بدء النزاع في مارس/ 
بــه  أفــــــــاد  مـــــا  بـــحـــســـب   ،2011 آذار 
»املرصد السوري لحقوق االنسان«، 
أمــــس الــجــمــعــة. وذكـــــر املـــرصـــد أنــه 
 
ً
تــوثــيــق مــقــتــل 12751 مــعــتــقــال ــم  »تــ

داخـــــل مــعــتــقــالت وســـجـــون وأقــبــيــة 
أفرع مخابرات النظام السوري منذ 
انــطــالق الــثــورة الــســوريــة قــبــل أربــع 
ــن بـــن الــضــحــايــا 108  ســــنــــوات، ومــ

أطفال دون سن الثامنة عشرة«.
)فرانس برس(

...وقتلى في غارات
في دوما

جّدد الطيران الحربي التابع لقوات 
الــــنــــظــــام، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، غــــاراتــــه 
ــة عـــلـــى األحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة  الــــجــــويــ
فـــي مــديــنــة دومــــا فـــي ريــــف دمــشــق، 
وعلى مناطق جبل األكــراد في ريف 
الالذقية. كما ألقى الطيران املروحي 
النظامي عددًا من البراميل املتفجرة 
عــلــى أحــيــاء مــديــنــة تلبيسة وقــريــة 
الشمالي.  ريــف حمص  املكرمية في 
ــنـــاشـــط مــــــراد الـــشـــامـــي،  وأوضـــــــح الـ
ــغـــارات  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـ لـــ
مدنين  ستة  ملقتل  أدت  دومـــا  على 

بينهم طفالن«.
)العربي الجديد(

مساعدات أميركية 
»غير فتاكة«  للمعارضة 

السورية

األميركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  ذكـــرت 
ــا »تـــعـــمـــل مــع  ــهــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــ
غير  مــســاعــدات  لتقديم  الكونغرس 
بقيمة  الــســوريــة،  للمعارضة  فتاكة 
لــيــصــل  دوالر«،  ــيـــون  ــلـ مـ  70 نـــحـــو 
إلى  األمــيــركــيــة  املــســاعــدات  مجموع 
وأضــافــت  مــلــيــون دوالر.   400 نــحــو 
الـــوزارة، في بــيــاٍن، أن »هــذه األمــوال 
ــر خـــــدمـــــات  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــــصـــــص لـ ــــخـ ـ

ُ
ــت ــ سـ

ــدة  ــانــ ــســ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة أســــاســــيــــة ومــ
 عــن 

ً
ــة، فـــضـــال لــلــمــعــارضــة الــــســــوريــ

ــة رقـــمـــيـــة  ــيــ ــنــ إجـــــــــــراء تـــــدريـــــبـــــات أمــ
الحرب وغيرها من  وتوثيق جرائم 

انتهاكات النظام السوري«.
وجــــاء اإلعــــالن عــن املــســاعــدات بعد 
ــاع األمـــيـــركـــي،  ـــدفـــ ــ ــان وزيـــــــر ال ــ أن كــ
آش كــارتــر )الــــصــــورة(، قــد أعــلــن أن 
ــا يــبــدو  ــنـــطـــن ال تــمــلــك عـــلـــى مــ واشـ
سلطة قانونية للدفاع عن املعارضة 

السورية املسلحة.
)رويترز(

إبعاد عشرات اللبنانيين 
من اإلمارات

أصدرت وزارة الخارجية واملغتربن 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، بــيــانــا  الـــلـــبـــنـــانـــّيـــة، أمـ
ــارات لعشرات  أكـــدت فيه إبــعــاد اإلمــ
الــلــبــنــانــيــن مــن اإلمــــــارات، وأشــــارت 
فيه إلى أن »وزير الخارجية جبران 
باسيل )الــصــورة(، أجــرى اتصاالت 
باملعنين لالستفسار عن هذا األمر 
رئيس  ذكــر  ومعالجته«. من جهته، 
ــّيـــان،  ــلـ لـــجـــنـــة املـــبـــعـــديـــن، حــــّســــان عـ
»املعلومات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

األولية تحدثت عن إبعاد ما بن 70 
اإلجمالي  الــعــدد  وأن  شخصا،  و90 
ــارات  ــ لــلــبــنــانــيــن املــبــعــديــن عـــن اإلمــ
منذ العام 2009، وصل إلى أكثر من 

2500 شخص«.
)العربي الجديد(

الحوثيون يتظاهرون 
ضد التدخل الخارجي 

تظاهر املئات من جماعة »أنصار 
الله« )الحوثين(، أمس الجمعة، في 

العاصمة اليمنية صنعاء، رفضا 
»التدخل الخليجي  ملا سّموه بـ

واألميركي في اليمن«. و»فّوض« 
املتظاهرون في مسيرة انطلقت من 

ساحة التغيير، شمالي صنعاء، 
»اللجنة الثورية« التابعة للجماعة 

»اتخاذ القرارات ملا من شأنه  بـ
حفظ أمن واستقرار البالد«. في 
املقابل، دعا عدد من »املكونات 

الثورية« املناهضة للجماعة إلى 
التظاهر، اليوم السبت، في صنعاء، 

»شرعية الدولة«. دعما لـ
)األناضول(
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مناورات الحوثيين في كتاف استمرت لساعة  )سنان يتر/األناضول(

»فجر ليبيا« أكدت سيطرتها على كامل مدن الساحل الليبي )فرانس برس(

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



»الهيئة التأسيسية« و»تصحيح المسار« وجهًا لوجه

انقسامات »نداء تونس«

تركيا: عملية السالم 
هدية عيد النوروز

خالف الجمهوريين وأوباما »النووي« إلى مجلس األمن

وّجه حافظ السبسي 
دعوة النعقاد مجلس 
وطني لـ»النداء« اليوم

اتهامات ألوباما بإقحام 
مجلس األمن في 

المفاوضات مع إيران

تونس ـ وليد التليلي

بــن  املواجهــة  لحظــة   
ّ
أن يبــدو 

الــذي  تونــس«  »نــداء  حــزب  شــقي 
أّسســه الرئيــس التونســي الحالــي 
قــد حانــت، ووصلــت  السبســي  قائــد  الباجــي 
فريــق  إصــرار  ظــل  فــي  الالعــودة  طريــق  الــى 
ومجموعــة  جهــة،  مــن  التأسيســية  الهيئــة 
قائــد  حافــظ  يقودهــا  التــي  املســار  تصحيــح 
ثانيــة  ناحيــة  مــن  الرئيــس،  نجــل  السبســي، 
التهدئــة،  جهــود  تفلــح  ولــم  موقفيهمــا.  علــى 
التــي دعــا إليهــا الرئيــس التونســي منــذ أيــام، 
األول  للمؤتمــر  موعــد  تعيــن  إلــى  دعــا  حــن 
للحــزب فــي أقــرب وقت، ولّم شــمل كل التيارات 
التجاذبــات،  وتطويــق  أحــد  إقصــاء  دون  مــن 
التــي يعيشــها الحــزب والتــي انعكســت ســلبًا 
هــذا  يكــون  أن  علــى  والعمــل  صورتــه،  علــى 
اللقــاء  وبعــد  الطاقــات.  لــكل  موّحــدًا  املؤتمــر 
الــذي جمــع السيســي األب مع املديــر التنفيذي 
بوجمعة الرميلي، انعقدت الهيئة التأسيسية 
وأصــدرت بيانــًا تضمن دعوة إلى اإلســراع في 
إنجاز املؤتمر األول للحزب في أَجل ال يتعدى 

شهر يونيو/حزيران 2015.
الوطنــي  املجلــس  اجتمــاع  إلــى  البيــان  ودعــا 
املقبــل  إبريل/نيســان  و19   18 يومــي  للحــزب 
العتمــاد خارطــة الطريــق التفصيلية الخاصة 
بإنجــاز املؤتمــر وتشــكيل لجــان عمــل تتولــى 

إنجاز مجموعة من املهام.
التــي  املســار«،  »تصحيــح  مجموعــة   

ّ
أن غيــر 

هــدأت يومــن اللتقــاط األنفــاس فــي مــا يبــدو، 
لــم تستســغ موقــف الهيئــة التأسيســية الــذي 
»التصريحات غير املسؤولة«  أدان ما وصفه بـ
فــي  ومنتســبيها  الحركــة،  وجــوه  مــن  لعــدد 
والتــي  املوّجهــة،  اإلعالميــة  املنابــر  بعــض 

أحدثت ضررًا كبيرًا في صورة الحزب. 
مــن  موقفهــا  التأسيســية  الهيئــة  تبــّن  ولــم 

التــي  النقــاط  بــن  مــن   
ّ
أن وأضــاف  البــالد«. 

يقترحهــا اليــوم »االنضمــام اآللــي للمنســقن 
املحلين وممثلي املرأة والشــباب في الجهات، 
فــي  لالنتخابــات  الجهويــة  اللجــان  ورؤســاء 
الريــادي  لدورهــم  تثمينــًا  الوطنــي،  املجلــس 
خاضتهــا  التــي  املحطــات  جميــع  إنجــاح  فــي 
وّجــت بالنجــاح 

ُ
حركــة )نــداء تونــس(، والتــي ت

هــذا  ومــن  االنتخابيــة.  االســتحقاقات  فــي 
املنطلق أؤكد على حضورهم إلنجاح املجلس 
الوطنــي، والــذي يعتبر موعــدًا هامًا في تاريخ 
الحركــة«. ويشــّكل هــذا املوقــف دعــوة صريحــة 
إلــى املواجهــة املباشــرة مع الهيئة التأسيســية 
ومــع التيــار الــذي يمثلهــا، وقد يشــكل خروجًا 
 
ّ
فــي الظاهــر عــن »بيــت الطاعــة العائلــي«، إذ إن
السبســي األب دعــا املديــر التنفيــذي بوجمعــة 
الرميلــي إلــى وضــع حــّد للمعركــة الدائــرة بــن 
الطرفــن، مــا يعنــي تمســكه باألطــر الرســمية 

للحزب وبشرعية الهيئة التأسيسية.
مــن جهــة ثانيــة، يقــول النائب خميس قســيلة، 
أحــد قياديــي النــداء، الذيــن يســاندون الحملــة 
الهيئــة  بيــان  يرفضــون  إنهــم  التصحيحيــة، 
التأسيســية الــذي جــاء بمــا وصفــه بـ«اإلرهــاب 
فكري من هيئة قبلت أن يكون ضمن االجتماع 
مــن تســّبب فــي هــذه األزمــة«، فــي إشــارة إلــى 
الرئيــس  ومستشــار  العكرمــي  لزهــر  الوزيــر 
محســن مرزوق ومدير الديوان الرئاســي رضا 
بلحاج، ألن هذا الثالوث، بحسب قوله »حاول 
ذلــك  فــي  وا 

ّ
واســتغل الحــزب  علــى  االنقــالب 

مناصبهم في الدولة«.
وأحــد  القانــون  أســتاذ  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
الهيئــة  أن  بوعشــبة،  توفيــق  املعارضــن، 
التأسيســية ال وجــود قانونيــًا لهــا بــن هياكل 

الحزب. 
مــن  مهمــًا  جــزءًا   

ّ
أن االبــن  السبســي  ويــدرك 

فــي  وأعضــاء  البرملــان،  فــي  الحــزب  نــواب 
املكتــب التنفيــذي ومنســقن جويــن ومحلين 
ســمي  مــا  خــوض  فــي  توجهــه  يســاندون 
»الحركــة التصحيحيــة«. ويدرك أن دعوته إلى 
لــّم  حضورهــم جميعــًا اليــوم يمكــن أن تعنــي 
شــمل الغاضبن وتكوين جبهة كبيرة رافضة 
خيــاران؛  إال  أمامهــا  وليــس  الحــزب،  داخــل 

خوض الصراع من الداخل، أو من الخارج.
ويشــّكل مــا وصفــه بـ«املوعــد الهــام فــي تاريــخ 
مصيــر  فــي  بالفعــل  بــارزة  نقطــة  الحــزب« 
النــداء، بدخــول الجبهــة فيهــا، تكــون قــد بــدأت 
التــي  االرتــدادات  جملــة  مــع  الالعــودة،  رحلــة 
قــد تحصــل ليــس علــى مســتوى الحــزب فقــط 
وإنمــا علــى الحكومــة والبرملان وكامل املشــهد 

السياسي بتوازناته املختلفة.

دعــوات توســيعها وانضمــام حافــظ السبســي 
حــت إلــى أن التركيبة ســتبقى على 

ّ
إليهــا، بــل مل

حالها باستثناء انضمام رئيس مجلس نواب 
الشــعب، محمــد الناصــر، ورئيــس الحــزب بعد 
خــروج السبســي األب إلى رئاســة الجمهورية، 
مشــهد  مــن  التصحيحيــن  إقصــاء  يعنــي  مــا 
قيــادة الحــزب. بــدوره، وّجــه حافــظ السبســي، 
فــي تدوينــة علــى صفحتــه الرســمية أول مــن 
أمــس، دعــوة إلــى انعقاد مجلس وطني لحركة 
أوســع  »إشــراك  بهــدف  اليــوم  تونــس«  »نــداء 
جهــات  جميــع  فــي  الحركــة  إلطــارات  قاعــدة 

8
سياسة

واشنطن ـ منير الماوري

يتصاعد الخالف بن الرئيس األميركي باراك 
أوباما والجمهورين على خلفية املفاوضات 
مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي، ووصــل 
الحــزب  فــي  اتهــام مصــدر مســؤول  إلــى حــد 
مجلــس  بتحريــك  أوبامــا  إدارة  الجمهــوري 
قضيــة  لحســم  إيــران  لصالــح  الدولــي  األمــن 

خالفية حزبية داخلية.
لـ«العربــي  تصريــح  فــي  املصــدر  وأعــرب 
الجديد« عن اعتقاده بأن إقحام مجلس األمن 
الدولــي فــي موضــوع املفاوضــات الغربية مع 
إيــران قبــل التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي معهــا، 
تــم بإيعــاز مــن أوبامــا ووزيــر خارجيته جون 
كيــري بغــرض االســتقواء باملجتمــع الدولــي 
فــي  داخليــة  حزبيــة  سياســية  معركــة  فــي 

واشنطن ال ينبغي حسمها خارجيًا.
وكالــة  أوردتــه  مــا  علــى  تعليقــًا  ذلــك  جــاء 
»رويتــرز« بــأن الــدول الخمــس الكبــرى دائمــة 
العضويــة فــي مجلــس األمــن، بــدأت التشــاور 
فــي مــا بينها بشــأن مشــروع قــرار في مجلس 
األمــن الدولــي قــد يتــم بموجبــه رفــع عقوبــات 
التوصــل  تــم  إذا  إيــران،  عــن  املتحــدة  األمــم 
النــووي،  برنامجهــا  بخصــوص  اتفــاق  إلــى 
األمــر الــذي قــد يضعــف موقــف الجمهوريــن 

املعارضن مسبقًا لالتفاق.
وردًا علــى ســؤال عــن مــدى احتمــال أن ُيواَجــه 
مشــروع قــرار برفــع العقوبــات عــن إيــران فــي 
قــال  أميركــي،  األمــن بنقــض )فيتــو(  مجلــس 
املصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، »ال أعتقد 
أن الواليــات املتحــدة ســوف تســتخدم الفيتــو 
الــذي خطــط  قــرار كهــذا ألن كيــري هــو  ضــد 
مــع البيــت األبيــض لنقــل معركــة حزبيــة فــي 
واشــنطن إلــى نيويــورك، وبمــا أن قرار الفيتو 
بيــد كيــري وليــس بيــد مجلــس الشــيوخ، فــال 
أتوقع أن تســتخدمه هذه اإلدارة التي تســعى 

إلنجــاز اتفــاق مــع دولــة مارقــة علــى حســاب 
املصلحــة األميركيــة العليــا«. ويأتــي الحديث 
عــن مشــاورات فــي مجلــس األمــن بشــأن رفــع 
العقوبــات الدوليــة عــن إيــران فــي خضــم جدل 
حزبــي حــاد فــي واشــنطن بــن الجمهوريــن 
والديمقراطيــن، بشــأن االتفــاق املحتمــل مــع 
إيران، والذي تسعى إدارة أوباما إلنجازه في 

حن يعارضه الجمهوريون بشدة.
االتفــاق  بإحبــاط  الجمهوريــون  وهــدد 
املحتمل مع إيران بمجرد انتهاء فترة أوباما 
الرئاســية، لكن إســناد االتفاق مع إيران بقرار 
دولــي ســوف يجعــل موقــف مجلس الشــيوخ، 
الــذي يهيمــن عليــه الجمهوريــون، صعبًا جدًا 
إذا مــا قــرر التمــرد علــى قــرار يتبنــاه املجتمــع 
عــن  رســميًا  اآلن  حتــى  ــن 

َ
ُيعل ولــم  الدولــي. 

البنــود التــي تــم إنجازها من االتفــاق املرتقب 

تــم  مــا  أن  غيــر  الغربيــة،  والــدول  إيــران  بــن 
أن  إلــى  يشــير  املصــادر  بعــض  مــن  تســريبه 
مشــروع االتفــاق ينص على تجميد األنشــطة 
النوويــة اإليرانيــة »الحساســة« ملــا ال يقــل عن 
تدريجــي  إنهــاء  مقابــل  وذلــك  أعــوام،  عشــرة 
للعقوبــات. وأفــادت تســريبات أخــرى لــم يتــم 
املفاوضــن  إصــرار  بــأن  رســميًا،  تأكيدهــا 
اإليرانيــن علــى رفــع العقوبــات عــن بالدهــم 

دفعــة واحــدة وليــس بالتدريــج قــد يــؤدي إلى 
فشــل املفاوضات وعودتها إلى نقطة الصفر. 
ويطالــب املفاوضــون األميركيــون بــأن يكــون 
رفــع العقوبــات مجــدواًل، خصوصــًا تلــك التي 
جــاءت بنــاء علــى قــرارات صــادرة عــن مجلس 
األمــن الدولي، ألن املوقف الروســي والصيني 
غيــر مضمــون إذا مــا جــرت أي محاولــة الحقًا 

لفرض عقوبات جديدة.
أما إذا نجحت املفاوضات وقرر مجلس األمن 
مــن األمــم  العقوبــات املفروضــة  الدولــي رفــع 
املتحــدة علــى إيــران، فــإن أي عقوبــات منفردة 
لــن  قــد يفرضهــا الجمهوريــون علــى طهــران 
مــا  إذا  خصوصــًا  كبيــر،  تأثيــر  ذات  تكــون 
الحصــار  رفــع  األوروبــي كذلــك  االتحــاد  قــرر 
املفــروض منــه علــى إيــران فــي مجــال النفــط 
األميركيــة  العقوبــات  بدايــة  وتعــود  والغــاز. 
العــام 1979، حــن فرضــت  إلــى  علــى طهــران 
الواليــات املتحــدة قيــودًا علــى إيــران منــذ أن 
احتجــزت الرهائــن األميركيــن فــي ذلك العام، 
ثــم شــددت واشــنطن عقوباتهــا علــى طهــران 
بحظر تجاري كامل عام 1995. وفي أكتوبر/

تشرين األول 2007، وصفت الواليات املتحدة 
الحرس الثوري اإليراني بأنه منظمة »داعمة 
دمــار  أســلحة  إلنتــاج  ويســعى  لإلرهــاب« 
شــامل. وفرضــت الواليــات املتحــدة املزيــد من 
العقوبــات علــى األنشــطة التجاريــة للحــرس 

الثوري والعديد من املصارف اإليرانية.
أمــا العقوبــات التــي فرضتهــا األمــم املتحــدة 
دوليــة،  قــرارات  ثمانيــة  فتشــمل  إيــران،  علــى 
أهمها القرار رقم 1737 الصادر في ديسمبر/

كل  علــى  يفــرض  الــذي   ،2006 األول  كانــون 
منــع  املتحــدة  األمــم  فــي  األعضــاء  الــدول 
واملعــدات  املــواد  كل  نقــل  أو  وبيــع  إمــدادات 
أن  يمكــن  التــي  والتكنولوجيــا  والبضائــع 
ســاهم في األنشــطة املتعلقة بالتخصيب أو 

ُ
ت

املياه الثقيلة.

قررت أربعة أحزاب تونسية، هي »حركة وفاء«، »حزب اإلصالح والتنمية«، 
للتنمية«  ديسمبر   17 و«جبهة  والتنمية«  للعدالة  الوطنية  »الحركة 
إليها  دعا  أن  سبق  التي  المواطنين«  شعب  »حراك  مبادرة  من  االنسحاب 
في  األحــزاب،  هذه  وبررت  المرزوقي.  المنصف  السابق  التونسي  الرئيس 
بيان مشترك انسحابها، بإشارتها إلى »استمرار الغموض في طبيعة هذه 

المبادرة وأفقها السياسي«.

انسحاب من »حراك شعب المواطنين«

الخالفات داخل »نداء تونس« على طريق الالعودة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

سيوّجه أوجالن كلمة ألنصاره في العيد )األناضول(

إسطنبول ـ باسم دباغ

تركيــا  فــي  التحضيــرات  تتســارع 
الحتفــاالت عيــد النــوروز فــي 21 مــارس/
العــام  هــذا  مغايــرة  ســتكون  التــي  آذار، 
بعمليــة  متعلقــة  سياســية  العتبــارات 
حــزب  مــع  أنقــرة  تديرهــا  التــي  الســالم، 
ســبيل  فــي  الكردســتاني،  »العمــال« 
 نهائي للقضية الكردية. 

ّ
الوصول إلى حل

التركــي،  الــوزراء  رئيــس  نائــب  ومّهــد 
للتحــّوالت  أيــام،  قبــل  أكدوغــان،  يالجــن 
فــي االحتفاليــات، بقولــه إن »عيد النوروز 
مســيرة  فــي  هامــًا  منعطفــًا  ســيكون 
أن  »يتوقــع  أنــه  إلــى  وأشــار  الســالم«. 
أوجــالن،  اللــه  عبــد  العمــال  زعيــم  يدعــو 
ليكــون  النــار،  إطــالق  وقــف  تعزيــز  إلــى 
العيــد هــذا العــام بمثابــة احتفــال حقيقــي 
ُينهــي حقبــة الســالح نهائيــًا«. وســينظم 
الجنــاح  الديمقراطــي«،  »الشــعوب  حــزب 
السياســي لـ«العمــال«، احتفــااًل جماهيريًا 
كبيــرًا، وســط مدينــة دياربكــر، كمــا جــرت 
كبــار  مــن  العديــد  الحــزب  ودعــا  العــادة. 
بينهــم  مــن  االحتفــال،  إلــى  الشــخصيات، 
رئيس إقليم كردســتان مســعود البرزاني، 
والرئيس العراقي فؤاد معصوم. وُوّجهت 
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  إلــى  الدعــوات 
أليكسيس تسيبراس، والرئيس الفرنسي 
أفــادت  مــا  بحســب  هوالنــد،  فرانســوا 
املشــارك  الرئيســة  كوشــناك  غولتــان 
أوجــالن  zوســيوجه  دياربكــر.  لبلديــة 
إمرالــي،  جزيــرة  فــي  ســجنه  مــن  رســالة 
للتطــورات  مواكبــة  تكــون  أن  واملفتــرض 
 28 فــي  »العمــال«  دعوتــه  بعــد  األخيــرة، 
إلــى عقــد مؤتمــر  فبراير/شــباط املاضــي 
النضــال  وقــف  عــن  لإلعــالن  اســتثنائي، 
قيــادات  وترغــب  أنقــرة.  ضــد  ح 

ّ
املســل

تكــون  أن  فــي  الديمقراطــي«  »الشــعوب 
رســالة أوجــالن متلفــزة، أو صوتيــة علــى 
األقــل، ال كلمــة يتلوهــا أحــد قــادة الحــزب 
باللغتــن التركية والكردية. ولفتت عضو 
الهيئــة التابعــة لـ«الشــعوب الديمقراطــي« 
واملختصــة بالوســاطة في عملية الســالم، 
برويــن بولــدان، إلــى أن »هــذه الرغبــة هــي 
رغبة الشعب، ألننا نريد من اآلن فصاعدًا 
بنفســه«.  الشــعب  أوجــالن  يخاطــب  أن 

الزيــارة  فــي  سُيحســم  »األمــر  أن  وأكــدت 
املقبلــة التــي ســتقوم بهــا الهيئــة لجزيــرة 
إمرالــي، اليــوم الســبت أو غــدًا األحــد«. مــع 
والتنميــة«،  »العدالــة  مصــادر  أن  العلــم 
أفــادت لـ«العربي الجديد«، بأن »الحكومة 
ســياق  وفــي  للفكــرة«.  متحمســة  غيــر 
التصريحــات،  تضاربــت  املفاوضــات، 
فقــد ذكــرت بولــدان، بعــد االجتمــاع الــذي 
جمعهــا مــع أكدوغان وســري ثريــا أوندر، 
أحــد قياديــي »الشــعوب الديمقراطي« في 
بأنــه  الخميــس،  مســاء  التركــي،  البرملــان 
عمليــة  فــي  املتابعــة  لجنــة  تشــكيل  »تــم 
للبــدء  التــي اشــترطها أوجــالن  الســالم«، 
الحكومــة  مــع  باالتفــاق  باملفاوضــات، 
فــي  ذلــك  نفــى  أكدوغــان  لكــن  التركيــة. 

تغريدة له على موقع »تويتر«. 
وأعلنت بولدان أنه »لو تم السماح للجنة 
الــذي  لالجتمــاع  باالنضمــام  املتابعــة 
ســُيعقد مــع أوجالن فــي إمرالي، بحضور 
للشــعوب  التابعــة  الســالم  هيئــة  مــن  كل 
الديمقراطــي ووكيــل إدارة األمــن والنظــام 
العــام محمــد درويش أوغلو، واملســؤولن 
فــي جهاز االســتخبارات التركــي، فإن هذا 
ملفاوضــات  الرســمية  البدايــة  ســيعني 

عملية السالم«.

أن  ــد«،  ــدي ــج ال ــي  ــرب ــع »ال علمت 
ــوع  ــب ــة تــتــهــيــأ، األس ــوم ــك ــح »ال
للبرلمان،  قــانــون  لرفع  المقبل، 
السجناء  سبيل  ــالء  ــإخ ب يسمح 
أهم  أحد  يُعّد  والذي  المرضى«، 
سحبت  كما  »الــعــمــال«.  مطالب 
الحزمة  بنود  من  جزءًا  الحكومة 
األمنية، التي كانت قد دفعت بها، 

ليتم إقرارها في البرلمان التركي.

تجاوب حكومي

األمن  مجلس  أصدر   ،2007 ــارس/آذار  م في 
التعامل  الذي تضمن منع  القرار رقم 1747 
)سيباه(  الحكومي  اإليــرانــي  المصرف  مع 
معظمها  أخــرى،  ومنظمة  شخصًا  و28 
مرتبط بالحرس الثوري. كما تم منع واردات 
األسلحة وتقييد القروض الممنوحة إليران. 
 1803 القرار  مــّدد   ،2008 مـــارس/آذار  وفي 
على  والسفر،  اإليرانية  األصول  على  الحظر 

المزيد من الشخصيات اإليرانية.

عقوبات أممية

أثارت التصريحات 
األخيرة لمستشار 
الرئيس اإليراني 

لشؤون األقليات، 
علي يونسي، التي 

اعتبر فيها أن بغداد 
عاصمة إليران، غضب 
وانتقاد كثيرين في 
الداخل اإليراني، وال 
سيما المسؤولين 

في التيار المحافظ، 
معتبرين أن ما قاله 

يتسبب في الضرر 
لألمن القومي 

اإليراني، ومطالبين 
بعزله.

عزل يونسي
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مأزق أجور المغرب

9

الرباط ـ مصطفى قماس

فــي  العامــة  الوظائــف  فــي  األجــور  تمتــص 
املغرب، ثلثي إيرادات الضرائب، وهو ما يضع 
الحكومــة املغربيــة أمــام مــأزق زيــادة األجــور، 
فــي ظــل مطالبــة االتحــادات العماليــة بتحســن الدخــل 

وزيادة األجور.
وتصــل نفقــات األجــور فــي موازنــة الحكومــة املغربيــة 
إلى 10.3 مليارات دوالر، وهو رقم يشــمل التعويضات 
الناجمــة عــن الترقيــات والوظائــف املحدثة خــالل العام 

الجاري، التي تصل إلى 23 ألف وظيفة.
ووفقــًا ألحــدث البيانــات الحكوميــة الصــادرة عن وزارة 
االقتصــاد واملاليــة املغربية، فقــد أضيفت إلى الوظائف 
ــف 

ّ
العامــة نحــو 146961 وظيفــة جديــدة، وهــو مــا يكل

املوازنة املغربية 12.8 مليار درهم ) 1.25 مليار دوالر(. 
الرهــج،  محمــد  الضرائــب،  فــي  املغربــي  الخبيــر  وقــال 
»العربــي الجديــد«، إن مســتوى كتلــة  فــي تصريحــات لـ
األجــور فــي العــام الحالــي، ال ترتبــط بتوفيــر مناصــب 
جديــدة، مشــيرًا إلــى أن األمر له عالقــة بأجور املوظفن، 
الــذي قــال بأنــه يفتــرض أن تتم إحالــة العديد منهم إلى 

التقاعــد، »لكنهــم  أجبــروا علــى البقــاء فــي العمل«، على 
حد وصفه.

محمــد  املغربــي،  واملاليــة  االقتصــاد  لوزيــر  ووفقــًا 
بوســعيد، فإنه باحتســاب التأمن والتقاعد والضريبة 
علــى الدخــل، يتوقــع أن ترتفــع كتلــة األجــور فــي العــام 
الحالــي إلــى 13.8 مليــار دوالر، واصفــًا ذلــك بأنــه »رقــم 

مرتفع بالنظر إلمكانيات الدولة«.
وقال عضو االتحاد النقابي للموظفن، محمد هاكش،  
»العربــي الجديــد«، إن كتلــة األجــور  لـ فــي تصريحــات 
فــي املغــرب، ال ترتبــط بالتضخــم فــي أعــداد املوظفــن 
العموميــن، بــل بالفروق في مســتوى األجور، موضحًا 
أن املوظفــن ال يتجــاوز عددهــم 2.5% مــن إجمالــي عدد 
األجــور  بــن  الفــروق  تــراوح  بينمــا  باملغــرب،  الســكان 

الدنيا والعليا بن 1 و33 ضعفًا. 
ــل 

ّ
وأوضــح مصــدر مقــّرب مــن الحكومــة املغربيــة، فض

»العربــي الجديــد«،  عــدم ذكــر اســمه، فــي تصريحــات لـ
أن انفتــاح الحكومــة علــى مناقشــة موضــوع األجــور، ال 
يعنــي اســتعدادها إعــادة النظــر فيهــا، مشــيرًا إلــى أن 
ف الحكومة من 276 

ّ
رفــع أجــور 53 ألــف موظــف فقط، كل

دوالرًا إلــى 296 دوالرًا فــي مايــو/ أيــار املاضي، وهو ما 

كلــف موازنــة الدولــة مبلــغ 15.7 مليــون دوالر. ورجــح 
عضــو االتحــاد النقابــي للموظفــن، أن تعمــد الحكومــة 
فــي  املرتبــن  أجــور املوظفــن  فــي  الزيــادة  اقتــراح  إلــى 
الســاللم الدنيــا، مقابــل الحصــول على الضــوء األخضر 
نظــام  إصــالح  فــي  للشــروع  العماليــة  االتحــادات  مــن 
التقاعد الخاص باملوظفن، الذي سيفضي إلى خفض 

معاش التقاعد بشكل كبير.
فــي  الزيــادة  فــإن  املغربــي،  االقتصــاد  وزيــر  وبحســب 
الوظيفــة العموميــة ســتكلف الدولــة مــا بــن 295 و493 
مليــون دوالر، مشــيرًا إلــى أنــه فــي حال أضيــف ذلك إلى 
تمديــد ســن اإلحالــة علــى التقاعد، فإن نفقــات الحكومة 

ستبلغ 691 مليون دوالر.
فــي  بالزيــادة  املغربيــة  العماليــة  االتحــادات  وتطالــب 
األجــور وتحســن الدخل، موضحة، فــي بيان صحافي، 
أن أي اتفاق تبرمه مع الحكومة بدون ذلك ال معنى له.

وال يبدو مطلب زيادة األجور مستساغًا لدى الحكومة 
املغربيــة، وذلــك ألنهــا تســعى إلــى حصر مســتوى عجز 
املوازنــة فــي حــدود تســاعدها علــى بلــوغ نمــو 3% مــن 
الناتــج اإلجمالــي املحلــي فــي نهاية العــام الجاري، كما 

التزمت بذلك أمام صندوق النقد الدولي.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي

اليورو  0.94
الجنيه اإلسترليني  0.66
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.29
الدرهم اإلماراتي  3.67
الريال الُعماني  0.38
الدينار البحريني  0.37

الدينار العراقي  1171.5
الدينار الليبي  1.37
الدرهم المغربي  10
الليرة السورية  188.9
الليرة اللبنانية  1501.5
الدينار التونسي  1.93
الدينار الجزائري  95.9
الجنيه المصري  7.63

داو جونز األميركي  %1.21-
داكس األلماني  %0.84
كاك 40 الفرنسي  %0.39
فوتسي 100 البريطاني  %0.29-
إيبكس 35 اإلسباني  %0.12
أو إم إكس 30 السويدي  %0.26
ميالنو 40 اإليطالي  %0.37-
إس إم آي السويسري  %0.44

إيه آي إكس 25 الهولندي  %0.09
موسكو الروسي  %2.21-
نيكاي الياباني  %1.39
شنغهاي الصيني  %0.73
إيه إس إكس 200 األسترالي  %0.61-
نيفتي الهندي  %1.46-
آي دي إكس اإلندونيسي  %0.25-
ستريتس تايمز السنغافوري  %0.11-

خام برنت  56.2 $ للبرميل
الذهب  1152.2 $ لألوقية
الفضة  35 $ لألوقية
البالتين  1114.5 $ لألوقية
النحاس  373.8 $ للطن
البالديوم  789.1 $ لألوقية
القمح األميركي  500.8 $ للطن
الُذرة األميركية  381.6 $ للطن

فول الصويا  975.1 $ للطن
القطن األميركي  60.5 $ للقنطار
البن األميركي  132.8 $ للطن
سكر لندن  361.8 $ للطن
زيت النخيل الخام  451.4 $ للطن
الكاكاو لندن  1991 $ للطن
النيكل  989.1 $ للطن
الرصاص  112.7 $ للطن

مؤشرات البورصات

الجئون سوريون 
في ألمانيا

الجئون سوريون متّجهون صوب مكتب تسجيل الالجئين والمهاجرين، في برلين، لطلب اللجوء في ألمانيا، فيما 
توضح تقارير رسمية ألمانية أن أعداد الالجئين السوريين في البالد بلغ بنهاية 2014، نحو 200 ألف الجئ سوري، في 

)Getty( .حين تتوقع ارتفاع الرقم خالل العام الجاري

تواجه الحكومة المغربية مأزقًا في زيادة األجور، مع زيادة ضغط االتحادات العمالية 
المطالبة بتحسين دخل العمال، فيما تمتص األجور ثلثي إيرادات الضرائب في البالد

544
ربح صندوق الثروة السيادية 

النرويجي نحو 544 مليار كرونة 
حوالى 67 مليار دوالر خالل 

العام املاضي، مع ارتفاع األسهم 
والسندات.

 2.63
هبطت الليرة التركية يوم 

الجمعة مقابل الدوالر وسجلت 
انخفاضًا قياسيًا نسبته %15 
ليصل الدوالر إلى 2.63 ليرة.

جوازات للبيع في 
جزر الكاريبي

تعرض دول جزر الكاريبي 
الجنسية وجوازات السفر 

للبيع، مقابل 250 ألف دوالر. 
وحسب تقرير أميركي، ال 

تطلب هذه الدول من املشتري 
زيارة الدولة أو اإلقامة فيها 

ملدة معينة، مثلما تطالب الدول 
األوروبية.

دوالرات ذهبية 
تعود إلى مائة عام

تعرض وكالة سوذبي العاملية 
للمزادات مجموعة نادرة من 
الدوالرات الذهبية والفضية 

األميركية التي تعود إلى مائة 
عام، وتعد من القطع األثرية 

النادرة. ويقدر ثمن أحد 
الدوالرات الذهبية الوحيد من 
نوعه بحوالى 10 مالين دوالر.

»هارفارد« األفضل 
سمعة في العالم

حصدت جامعة »هارفارد« 
لقب الجامعة األفضل سمعة 

في العالم، وفقًا لترتيب مجلة 
»تايمز هاير إيديكوشن« 

البريطانية، لتتفوق بذلك على  
جامعتي كامبريدج وأكسفورد 

البريطانيتن.

أرقام

كواليس
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ــرال  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت شــــــــركــــــــة جـ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
أمــس،  األمــيــركــيــة،  إليكتريك 
توريد شحنة من توربينات 
الـــغـــاز، لــتــزويــد شــبــكــة الــكــهــربــاء في 
ــى أنــهــا  ــ مـــصـــر بـــالـــطـــاقـــة، مـــشـــيـــرة إلـ
في  دوالر  مــلــيــون   200 ســتــســتــثــمــر 
مركز جديد للتصنيع والتدريب، في 
إقامتها  املــزمــع  االقتصادية  املنطقة 

قرب قناة السويس، شرق البالد.

تـــقـــدمـــت بـــريـــطـــانـــيـــا بــطــلــب 
لــعــضــويــة مـــصـــرف آســيــوي 
ــيــــادة صــيــنــيــة،  ــقــ إقـــلـــيـــمـــي بــ
لتصبح أول دولة غربية كبرى تطلب 
االنــضــمــام إلـــى املـــصـــرف، فـــي تــحــرك 
تـــخـــشـــى واشـــنـــطـــن مــــن أن يــضــعــف 

مؤسسات مثل البنك الدولي. 

قال مسؤول كبير في االتحاد 
»رويــتــرز«، أمس،  األوروبـــي لـــ
إن دول االتحاد، وعددها 28، 
لــم تتوصل إلــى اتــفــاق بــشــأن تجديد 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عــلــى روســيــا 
املقبل،  يوليو/تموز  في  تنتهي  التي 
ــاد  فــيــمــا تــــمــــارس بـــعـــض دول االتـــحـ
ــًا لـــتـــمـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  ضـــغـــوطـ

موسكو.

تـــــراجـــــعـــــت أعــــــــــــداد األفــــــــــواج 
السياحية القادمة من الصني 
ــارة هـــونـــغ كـــونـــغ بنحو  ــزيــ لــ
%80 مــطــلــع مـــــــــارس/آذار، وفــــق بــول 
لــيــونــغ، رئــيــس مــجــلــس إدارة رابــطــة 
السياحة الوافدة. وتصاعدت املشاعر 
املعادية للصني، كما اندلعت سلسلة 
مـــن االحــتــجــاجــات فـــي هــونــغ كــونــغ، 

أثنت الكثيرين عن عبور الحدود.

حــــــقــــــق صـــــــــنـــــــــدوق الــــــــثــــــــروة 
أرباحا  النرويحي  السيادية 
 67( كرونة  مليار   544 بنحو 
الــعــام  ــركـــي( خــــالل  ــيـ أمـ مــلــيــار دوالر 
املاضي، مع ارتفاع األسهم والسندات 
ــم اإلجــــــــــراءات الــتــيــســيــريــة الــتــي  بـــدعـ
نــفــذتــهــا عـــدة مــصــارف مــركــزيــة حــول 
الــعــالــم. وأعــلــن الــصــنــدوق الــســيــادي، 
الرئيسي في أوسلو،  الــذي يقع مقره 
أمس، أنه حقق عائدًا بلغ %7.6، خالل 
بــحــوالــى  ارتـــفـــع  أن  بــعــد   ،2014 عــــام 

%15.9 خالل 2013.

واصــــــــــــــــل مــــــــؤشــــــــر الـــــــســـــــوق 
الـــســـعـــودي صـــعـــوده لــســابــع 
أســبــوع على الــتــوالــي، منهيا 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــلــــى ارتـ تــــعــــامــــالت األســــــبــــــوع عــ
بنسبة %1.8 مقارنة بإغالق األسبوع 
الــســابــق، ليسجل بــذلــك أعــلــى إغـــالق 

أسبوعي في أكثر من 4 أشهر.

القاهرة ـ العربي الجديد

تبارت عدة دول خليجية في تقديم 
مساعدات مالية سخية جديدة إلى 
مــصــر خــــالل مــؤتــمــر شــــرم الــشــيــخ، 
ــي، فــيــمــا تـــراهـــن الــحــكــومــة  ــ وســـط حــشــد دولـ
اقــتــصــاد عليل، تعّرض  املــؤتــمــر إلنــقــاذ  على 
لضربات حادة بفعل االضطرابات السياسية 
واألمنية، رغم حصول البالد على مساعدات 
 30 تـــجـــاوزت   2013 منتصف  مــنــذ  خليجية 

مليار دوالر.
وأعلنت اململكة العربية السعودية واإلمارات 
بــدأ فعالياته  الــذي  املؤتمر،  والكويت، خــالل 
أمس، عن مساعدات واستثمارات تصل إلى 

12 مليار دوالر.  
وقــــال ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، األمـــيـــر مــقــرن 
بــن عبد الــعــزيــز، خــالل املــؤتــمــر: »يــســرنــي أن 
أعــلــن تــقــديــم حــزمــة مــن املــســاعــدات بمبلغ 4 
دوالر  بمليار  وديعة  تشمل  دوالر،  مليارات 
ــاقـــي مــســاعــدات  ــبـ ــركــــزي والـ فـــي املـــصـــرف املــ

تنموية«.
املصري  االقتصاد  »نــهــدف لوضع  وأضـــاف: 
ــار تــنــمــيــة مـــســـتـــدام مــتــطــلــعــني ملــا  عـــلـــى مـــسـ
سيسهم فيه املؤتمر من دعم ملصر وتحقيق 

النمو والتنمية املستدامة«.
كما أعلن نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس 
ــوزراء حــاكــم دبــــي، الــشــيــخ محمد  ــ مــجــلــس الــ
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، عــن تقديم بـــالده دعمًا 

إضافيًا ملصر بقيمة 4 مليارات دوالر.
وقال في كلمة له خالل املؤتمر الذي يستمر 
إنــه سيتم »وضــع ملياري دوالر  الغد،  حتى 
ــــزي، ومـــلـــيـــاري  ــركـ ــ كـــوديـــعـــة فــــي املــــصــــرف املـ
دوالر أخرى لتنشيط االقتصاد املصري عبر 
عنها  الــتــي سيعلن  املـــبـــادرات  مــن  مجموعة 

الحقًا«.
ــارات مـــع مصر  ــ ــ وأضــــــاف: »وقـــفـــت دولــــة اإلمـ
خالل الفترة املاضية، وبلغ إجمالي ما قدمته 
ملــصــر خـــالل الــعــامــني املــاضــيــني أكــثــر مــن 14 

مليار دوالر«.
أمــــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت، الــشــيــخ صـــبـــاح األحــمــد 
الصباح، فقال إن أجهزة االستثمار الكويتية 
مـــلـــيـــارات دوالر لــالســتــثــمــار في  ســتــوجــه 4 

مصر دعمًا القتصادها.
ــأن يــجــذب  ويـــأمـــل املـــســـؤولـــون املـــصـــريـــون بــ
ــارات مــحــلــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــرم الـــشـــيـــخ اسـ ــ مـــؤتـــمـــر شـ
وأجــنــبــيــة تــصــل إلـــى 12 مــلــيــار دوالر. وفــي 
الشهر املاضي قال أحد الوزراء إن من املتوقع 
أن يكون نصف املشروعات التي ستطرحها 

مؤتمر مصر: مساعدات 
سخيّة من الخليج

اإلمارات تقدم 4 مليارات 
دوالر جديدة وتعلن أن 

مساعداتها السابقة 
بلغت 14 مليارًا.

الكويت توّجه 4 
مليارات دوالر لالستثمار 

والسعودية تمنح 
مساعدات

1011
اقتصاد

ــة. وحــــســــب وزارة  ــاقــ ــطــ الــ ــاع  ــطــ ــــي قــ ــر فـ مـــصـ
الخارجية املصرية، فإن نحو 100 دولة و25 
منظمة إقليمية ودولية، تشارك في املؤتمر، 
الفتاح  املــصــري عبد  الــرئــيــس  افتتحه  الـــذي 

السيسي.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته االفتتاحية 
معدل  زيـــادة  على  تعمل  مصر  إن  للمؤتمر، 
النمو االقــتــصــادي إلــى 6% على األقــل خالل 
الـــســـنـــوات الــخــمــس املــقــبــلــة، وخـــفـــض مــعــدل 

البطالة إلى %10.
أطــاح  لــلــدفــاع حينما  وكـــان السيسي وزيــــرًا 
الــجــيــش املـــصـــري بــالــرئــيــس مــحــمــد مــرســي 
في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد عام 
واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات 
ديــمــقــراطــيــة، بــعــد ثــــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني 
مبارك ذي الخلفية العسكرية.

وحـــــصـــــلـــــت مـــــصـــــر عـــــلـــــى دعـــــــــم ســـــخـــــي مـــن 
الــســعــوديــة والــكــويــت واإلمـــــــارات فـــي أعــقــاب 
اإلطــاحــة بــمــرســي تــتــجــاوز 30 مــلــيــار دوالر، 

وفق مسؤولني بالنظام الحالي.
ورغــم املساعدات الخليجية، إال أن املؤشرات 
ــر تـــشـــيـــر إلـــــــى تـــبـــاطـــؤ  ــي مــــصــ ــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
تنعكس  لــم  ملحوظ، حيث  االقــتــصــاد بشكل 
على معيشة املواطنني في ظل ارتفاع معدالت 
البطالة التي تصل إلى 13.6%، بما يعادل 4 
 عــن ارتـــفـــاع مــعــدالت 

ً
مــاليــني شــخــص، فــضــال

التضخم الذي بلغ 10.7% في نهاية فبراير/ 
شباط املاضي، حسب بيانات الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء الحكومي.
التي كانت  كما جفت االستثمارات األجنبية 
قــد وصــلــت قــبــل أربــعــة أعــــوام إلـــى 13 مليار 
املــالــي 2008/2007 لتصل  الــعــام  دوالر خــالل 
إلى 4 مليارات دوالر العام املالي املاضي، وفق 
وزير االستثمار أشرف سلمان، الذي قال إنها 
إلــى 8 مليارات دوالر في السنة  ستتضاعف 
املالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/
حزيران املقبل، فيما تراجعت معدالت النمو 

االقتصادي السنوي من 7% إلى %2.
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــيـ ــن الــــســــيــــســــي قــــــــال إنــــــــه سـ ــكــ لــ
»استعادة استقرار االقتصاد الكلي للدولة، 
الــتــوازن املالي من خــالل خفض  واستعادة 
ــيـــخ مـــبـــادئ  ــامـــة وتـــرسـ ــعـ ــوازنـــــة الـ عـــجـــز املـــ

العدالة الضريبية«.
ــال  ــد إبــــراهــــيــــم، قـ ــمــ ــل املـــــالـــــي، أحــ ــلـ ــن املـــحـ ــكـ لـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »وعــــــــود الـــنـــظـــام  ــعــ ـــ«الــ لــ
بتحقيق استقرار اقتصادي لم يتحقق منها 
أي شيء، سواء منذ وصول السيسي للحكم 
اإلطــاحــة بمرسي  أو منذ  أشــهــر   9 قبل نحو 

قبل ما يقرب من عامني«.
وأشار إبراهيم إلى أن حديث الرئيس املصري 
ــرات  ــع املــــؤشــ عــــن خـــفـــض الـــعـــجـــز يــتــنــافــى مــ
ــوده بــتــرســيــخ مــبــادئ  ــ الــحــالــيــة، كــمــا أن وعــ
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة يــغــايــر مـــا أقـــدمـــت عليه 
الحكومة قبل أقل من أسبوع من عقد املؤتمر، 
ــــرى تـــوحـــيـــد ســـقـــف الـــضـــريـــبـــة عــلــى  حـــيـــث جـ
الدخل ليصبح الحد األقصى 22.5% اعتبارًا 
مــن الــعــام املــالــي 2016/2015، ملــدة 10 أعــوام، 
بــعــد أن كـــانـــت تــصــل إلــــى 30% ومــقــتــرحــات 
سابقة بأن تكون تصاعدية وفقًا للدخل، من 

أجل تحقيق العدالة االجتماعية.
وقال السيسي إن الحكومة تعمل على تحسني 
بــيــئــة االســـتـــثـــمـــار، واجــــتــــذاب االســـتـــثـــمـــارات 

ــــات  ــــالحـ ــــن اإلصـ ــة مـ ــزمــ ــــن خــــــالل تـــنـــفـــيـــذ حــ مـ
الــتــشــريــعــيــة. وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة املــصــريــة 
استثماراتها  قيمة  تــصــل  مــشــروعــات  لــطــرح 
انتهت  إلــى 35 مليار دوالر في 50 مشروعًا، 
مصارف االستثمار من تقديم دراسة جدوى 
لها، تتضمن املشروع الرئيسي للمؤتمر وهو 
مــحــور »تــنــمــيــة إقــلــيــم قــنــاة الــســويــس« الــذي 
إلــى 35% مــن اقتصاد مصر،  سيمثل مــن 30 

وفق التصريحات الرسمية.

لــكــن رئــيــس مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة، قــال 
إن اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة فــي مــصــر مثل 
خفض دعم الطاقة مشجعة لكن ينبغي عمل 
ما هو أكبر بكثير، مضيفًا أنه ينبغي تحسني 

اللوائح والسياسات االستثمارية.
وكان خبراء مال غربيون قالوا، في تعليقات 
لصحيفة »فاينانشيال تايمز« قبل يومني، إن 
النظام املصري وما  آمــال  الفجوة تتسع بني 
الــواقــع،  أرض  القمة على  هــذه  مــن  سيتحقق 

وإن هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن تــفــضــي الــحــمــلــة 
السيسي  نظام  نفذها  التي  العنيفة  األمنية 
إلـــى مــواجــهــات  نــتــائــج عكسية وتنتهي  إلـــى 

أعنف بني املعارضة املصرية والنظام. 
ــــى أربــــعــــة عــــوامــــل تــهــدد  ــراء إلـ ــبـ ــخـ ويـــشـــيـــر الـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــرار االقــــتــــصــــادي، وهـــــي االسـ ــقــ ــتــ االســ
السياسي والــكــفــاءة اإلداريــــة وتــدهــور قيمة 
سعر صــرف الجنيه املــصــري وعــدم جاهزية 

قانون االستثمار.

العربي الجديد

قال املدير العام لتطوير األنظمة واإلجراءات 
فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار، الــدكــتــور 
ــثـــمـــار  ــتـ ــبـــي، إن نــــظــــام االسـ ــيـ ــتـ ــعـ الـ عــــايــــض 
األجــنــبــي فــي الــســعــوديــة مبني على أســاس 
فتح االستثمارات بشكل عام، وبنسبة تملك 
100% لألجنبي، فيما عدا قطاعات محدودة 
يشترط فيها وجــود شريك ســعــودي، وهي 
أربعة أنشطة تتمثل في: »الخدمات املهنية، 
وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات املالية، 
واالتـــصـــاالت« إلـــى جــانــب األنــشــطــة الــتــي ال 
يسمح لألجنبي باالستثمار فيها وهي ذات 

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض القياسي 
فــي مــخــزونــات الــخــام األمــيــركــيــة، قــد يتجاوز 
ما  الــبــالد،  فــي  للتخزين  االستيعابية  الــقــدرة 
قد يجدد التراجع في أسعار النفط، والحد من 
اإلنــتــاج. ورفــعــت وكــالــة الطاقة الــدولــيــة، أمس 
الجمعة، تقييمها إلنتاج الواليات املتحدة من 
النفط خــالل عــام 2015، مــع فشل تــراجــع عدد 

منصات التنقيب في خفض اإلنتاج.
وأعلنت الوكالة أن املخزونات األميركية بلغت 
ارتفاعًا قياسيًا، لتصل إلى 468 مليون برميل، 
ــود فـــائـــض يــبــلــغ 72 مـــلـــيـــون بــرمــيــل  ــ مــــع وجــ
ملــتــوســط 5 ســـنـــوات، مـــا يــهــدد بــتــجــاوز قـــدرة 

صهاريج التخزين.
الــوكــالــة الدولية  وتــوقــع التقرير الــصــادر عــن 
ارتــفــاع املــعــروض األمــيــركــي مــن الــخــام، خالل 
العام الــجــاري، بنحو 750 ألــف برميل، ليصل 
إلى 12.56 مليون برميل يوميًا، مقابل توقعات 

سابقة بلغت 12.41 مليون برميل.
لالستهالك  توقعاتها  من  الوكالة  رفعت  كما 
العاملي من النفط خالل عام 2015، بنحو 130 
إلــى ارتفاع  ألــف برميل يوميًا، بينما أشـــارت 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الـــخـــام بــحــوالــى مليون 

مثل  الدينية  الخدمات  أو  بالسيادة  الصلة 
خدمات الحج والعمرة. وذلك حسب ما نقلت 

وكالة األنباء السعودية أمس. 
الــدول  السعودية تعد من  إن  العتيبي  وقــال 
الــتــي تسمح لألجنبي  املــنــطــقــة  الــقــالئــل فــي 
بتملك مشروعه االستثماري بالكامل. مشددًا 
عــلــى أن نــظــام االســتــثــمــار األجــنــبــي قــائــمــًا، 
وال يـــــزال، عــلــى مــبــدأ فــتــح جــمــيــع األنــشــطــة 
لــــالســــتــــثــــمــــار. وتــــخــــضــــع قــــائــــمــــة األنـــشـــطـــة 
املستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من 

القطاعات أمام االستثمارات األجنبية. 
ــذي يــســمــح فيه  ــول الــكــيــان الــقــانــونــي الــ وحــ
اململكة،  فــي  االستثمارية  األنشطة  بمزاولة 

برميل، إلى 93.5 مليون برميل يوميًا. وهبط 
سعر خام برنت عن 57 دوالرا للبرميل، أمس 
الجمعة، بعد إعالن وكالة الطاقة الدولية عن 
تــخــمــة املـــعـــروض الـــعـــاملـــي. وبــحــلــول الــســاعــة 
مزيج  تــراجــع سعر  بتوقيت جرينتش،   0930
ــريـــل/ ــقـــود اآلجــــلــــة، تــســلــيــم أبـ ــرنـــت فــــي الـــعـ بـ

للبرميل.  دوالرا   56.78 إلــى  نيسان، 30 سنتًا 
وانخفض سعر الخام األميركي 20 سنتًا إلى 
46.85 دوالرا للبرميل. وكانت أنباء عن اتفاق 
ــراب ينظمه بــعــض عمال  ــ مــبــدئــي إلنـــهـــاء إضـ
املــصــافــي فــي الــواليــات املــتــحــدة، ساهمت في 
دعم األسعار، نظرًا ألنه قد يساعد على زيادة 
أكبر مستهلك  للتكرير في  الخام  الطلب على 
ــراب الــعــمــالــي  ــ ــ ــر اإلضـ ــ لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم. وأثـ
األكبر لعمال املصافي األميركية في 35 عامًا، 
على نحو 20% من طاقة التكرير في الواليات 

املتحدة، بما حد من اإلنتاج.
الــصــدد، تشير إحــصــائــيــات اإلدارة  وفــي ذات 
منظومة  دول  مــخــزونــات  أن  إلــــى  األمــيــركــيــة 
ارتفعت، خالل  التنمية والتعاون االقتصادي 
وفبراير/شباط،  الثاني  يناير/كانون  شهري 
بمعدل 208 ماليني برميل عن مستوياتها في 

نفس الفترة من العام املاضي.
التي ترصد  األميركية  الطاقة  إدارة  والحظت 
تـــحـــركـــات أســـــــواق الـــنـــفـــط لـــصـــالـــح الــحــكــومــة 
األميركية، أن مخزونات النفط العاملية ترتفع 

أفــــاد الــدكــتــور الــعــتــيــبــي أنـــه بــالــرغــم مـــن أن 
ــزامـــات املــمــلــكــة الـــدولـــيـــة نــصــت عــلــى أن  ــتـ الـ
التي  األجنبية  للمنشآت  الــقــانــونــي  الشكل 
يرخص لها، يشترط أن تكون بموجب نظام 
ــركـــات، إال أن الئـــحـــة نـــظـــام االســتــثــمــار  الـــشـ

بــمــعــدل 600 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا خـــالل الــعــام 
ــبــــراء نـــفـــط فــــي لــنــدن  ــــظ خــ الـــجـــديـــد. كـــمـــا الحـ
أن املـــضـــاربـــني بـــاتـــوا يـــرفـــعـــون مـــن شــحــنــات 
النفط العائمة بالقرب من مناطق االستهالك 
الرئيسية في آسيا. ورغــم أن تدهور األسعار 
قد توقف فعليًا، إال أن تراكم الخامات النفطية 
ــات األمــيــركــيــة،  ــزونـ ــخـ فـــي أمـــيـــركـــا وزيـــــــادة املـ
ــران بــــارتــــفــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط فـــوق  ــشــ ــبــ ال يــ
مستوياتها الحالية خالل الشهور املقبلة، أو 

على األقل خالل الربع الثاني.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــعـــادلـــة الــطــلــب الـــعـــاملـــي، فــإن 
التحسن في االقتصاد األميركي رفع من معدل 
الطلب العاملي. وتشير اإلحصائيات األميركية 
إلــــى أن مــعــدل االســتــهــالك الــعــاملــي لــلــخــامــات 
النفطية واملكثفات سيبلغ 92.3 مليون برميل 
في املتوسط خالل العام الجاري. وهذا املعدل 
أعــلــى بــمــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا عــن مستويات 

االستهالك في العام املاضي 2014.
ولكن في مقابل هذا النمو في الطلب، يالحظ 
تــفــوق واضـــح فــي املــعــروض الــنــفــطــي، خاصة 
إنــتــاج الـــدول غير األعــضــاء فــي منظمة الــدول 
املصدرة للبترول »أوبك«. وتشير إحصائيات 
املـــعـــروض  أن  ــــى  إلـ األمـــيـــركـــيـــة  الـــطـــاقـــة  إدارة 
الــعــاملــي مـــن الــنــفــط واملــكــثــفــات الــنــفــطــيــة نما 
عام  خــالل  يوميًا  برميل  مليون   2.1 بحوالى 
2014. وهــذا النمو في املعروض جاء معظمه 
مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري األمــيــركــي الـــذي 
إلى  أضـــاف حــوالــى 1.6 مليون برميل يوميا 
آدم سيمنسكي،  الــعــاملــيــة. ويــشــيــر  ــدادات  ــ اإلمــ
مــديــر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة في 
إفاداته للكونغرس األميركي، إلى أن املعروض 
النفطي من خارج »أوبك« ربما ينمو بحوالى 

800 ألف برميل يوميًا خالل العام الجاري.
)أسوشييد برس، رويترز(

األجنبي املعدلة أقرت السماح، حتى لألفراد، 
ــداع  ــان املـــشـــروع قــائــًمــا عــلــى اإلبــ ــال كـ فـــي حـ
ــتـــراع، وبــمــا يخدم  واالبــتــكــار وبـــــراءات االخـ
توجهات الدولة في هذا الشأن. وأوضــح أن 
وإنما  الكيان،  نــوع  على  يقتصر  ال  التقييم 
الهيئة  ا. ولــدى 

ً
أيض املشروع  يشمل طبيعة 

املرونة الكافية في هذا املجال.
وكــــان املــهــنــدس فــهــد الــبــيــشــي، املــديــر الــعــام 
الـــعـــامـــة  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ فـــــي  ــيــــص  ــراخــ ــتــ الــ إلدارة 
لــالســتــثــمــار، قـــد ذكــــر أنــــه ال يــتــم إعـــطـــاء أي 
ــبـــي »فـــــــــردي« فــي  ــنـ تـــرخـــيـــص ملــســتــثــمــر أجـ
البيشي أن منح تراخيص  اململكة. وأوضــح 
ــمـــار فــــي الـــســـعـــوديـــة يــقــتــصــر عــلــى  ــثـ ــتـ االسـ

الشركات أو عدة شركات مجتمعة.
الهيئة سّرعت من حركة دخول  وأضــاف أن 
وخـــــــــروج املـــســـتـــثـــمـــر األجــــنــــبــــي، مـــبـــيـــنـــًا أن 
هــنــاك جــــدوال زمــنــيــا لــلــشــركــات الــراغــبــة في 
االســتــثــمــار فــي املــمــلــكــة، وذلـــك بــمــدة 6 أيـــام، 
ــــى تـــجـــديـــد تـــراخـــيـــص الـــشـــركـــات  ــافــــة إلـ إضــ

القائمة الذي أصبح يستغرق يومًا واحدًا.
تـــهـــدف  وأوضـــــــــــح أن هـــــــذه االشــــــتــــــراطــــــات 
إلــــى إخـــــراج املــتــالعــبــني بــنــظــام االســتــثــمــار 
األجـــــنـــــبـــــي، لـــــعـــــدم اســـــتـــــفـــــادة الــــــبــــــالد مــن 
استثماراتهم، سواء من ناحية التوظيف أو 

الناتج االقتصادي.
وتتمثل هذه االشتراطات في تجديد السجل 
سنويًا، والجوالت التفتيشية، وربط موافقة 
الـــعـــالقـــة،  الـــجـــهـــات ذات  بـــمـــوافـــقـــة  الـــهـــيـــئـــة 
والـــســـعـــودة الــنــظــامــيــة، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
الصفقات والــتــعــاقــدات الــســنــويــة، ســـواء مع 
الــقــطــاع الــعــام أو الــخــاص، ومــســاحــة ونــوع 

املقر للمنشأة.
ــا  ــهــ ــواقــ ــح أســ ــتــ ــة مــــــن فــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وتــــــأمــــــل الـ
لالستثمار األجنبي، الحصول على التقنية 
توسيع  إلــى  إضــافــة  املتقدمة،  اإلدارة  ونظم 

السوق والنشاط التجاري.

الطاقة الدولية: التخمة تهدد السعودية تستثني 4 مجاالت من التملك األجنبي
بتراجع أسعار النفط

B B

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

تراهن الحكومة المصرية على مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي، 
أعلنت  بينما  عليل،  اقتصاد  إلنقاذ  أمس،  فعالياته،  بدأ  الذي 
من  جديدة  حزمة  عن  والكويت  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة 

المساعدات واالستثمارات تبلغ 12 مليار دوالر.

تحقيق

14
حصلت مصر على مساعدات 

من اإلمارات بأكثر من 14 مليار 
دوالر خالل العامني املاضيني، 

وفق ما أعلنه نائب رئيس دولة 
اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم.

صندوق قطري يوفر 
5 آالف وظيفة بتونس

غاز إيران يتدفق إلى 
العراق منتصف مايو

تراجع قيمة الدينار 
يهّدد االقتصاد 

التونسي

ــــي الـــحـــكـــومـــة  قــــــال وزيـــــــر الــــكــــهــــربــــاء فـ
الــعــراقــيــة، قــاســم الـــفـــهـــداوي، أمــــس، إن 
للعراق  املتفق تجهيزه  اإليــرانــي  الغاز 
عبر خط  أنبوب إيران- ديالى، سيبدأ 
التدفق في منتصف مايو/أيار املقبل، 
ــتـــر مــكــعــب  بـــمـــعـــدل خـــمـــســـة مــــاليــــني مـ
يــومــيــا، عــلــى أن تــرتــفــع الــكــمــيــة خــالل 
أشهر إلى 25 مليون متر مكعب يوميا.

ــر الــــعــــراقــــي، أن الـــغـــاز  ــوزيــ ــح الــ ــ ــ وأوضـ
ــق االتــــفــــاق مع  ــرانــــي ســيــتــدفــق وفــ اإليــ
الـــجـــانـــب اإليـــــرانـــــي مــنــتــصــف مـــايـــو/

أيـــار، وليس فــي الشهر املقبل وفــق ما 
أعــلــن فــي وســائــل اإلعــــالم، مــشــيــرا إلــى 
أن الــكــمــيــات الــتــي ســيــبــدأ ضــخــهــا من 
اإليــرانــي ستكون خمسة  الجانب  قبل 
ــر أن  ــ مـــاليـــني مــتــر مــكــعــب يــومــيــا. وذكـ
بــالده تتطلع إلــى أن يصل معدل ضخ 
الغاز اإليراني، خالل أشهر لم يحددها، 
إلى نحو 25 مليون متر مكعب يوميًا، 
وهــو الحد األقــصــى لــقــدرة خــط النقل، 
الفتا إلى أن كميات الغاز التي ستصل 
عـــبـــر األنــــبــــوب ســتــســتــخــدم لــتــشــغــيــل 
محطات كهربائية في بغداد وأطــراف 
الغاز  العاصمة. ومن املؤمل أن يشغل 
املــســتــورد مــحــطــات كــهــربــائــيــة بطاقة 

السلطات  تتوقع  فميا  ميجاوات،   2.5
العراقية أن يشغل الخط الثاني، الذي 
بـــدأ الــعــمــل بــه مــن إيــــران إلـــى الــبــصــرة، 
ــــالد، مـــحـــطـــات كــهــربــائــيــة  ــبـ ــ جــــنــــوب الـ

بطاقة خمسة آالف ميجاوات.
العراق  أبرمه  الــذي  العقد  قيمة  وتبلغ 
ملد أنبوب الغاز إيران-ديالى مبلغ 265 
تــوقــيــعــه مطلع  مــلــيــون دوالر، وجــــرى 

يوليو/تموز 2011.
الــغــاز 340 كيلومترا  ويبلغ طــول خــط 
يبدأ من داخــل إيــران وعبر نقطة نفط 
خــانــة فــي األراضــــي الــعــراقــيــة، وصــوال 
إلــى محافظة ديــالــي، شــرق الــبــالد، في 
ملسافة  ديالى  محافظة  من  يمتد  حني 
90 كـــم، وصــــوال إلـــى مــحــطــتــي الــقــدس 

ومدينة الصدر الغازيتني في بغداد.
نـــحـــو 27  عـــــام 2013  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ وأنــــفــــق 
ســنــوات،  مــدى تسع  على  دوالر  مليار 
ــة، ولـــم  ــيــ ــمــ ــيــــات رســ ــائــ بـــحـــســـب إحــــصــ
لذا  الكهرباء،  منظومة  يتحسن وضــع 
قـــرر الــبــرملــان الــســابــق إلــــزام الحكومة 
بخصخصة قطاع الكهرباء بمساحات 
أوســــــــع لـــتـــطـــويـــر املـــنـــظـــومـــة وتــقــلــيــل 

معدالت الفساد. 
)األناضول(

تونس ـ وليد التليلي

ــعــــرض ريـــــــــادة األعـــــمـــــال فــي  خـــلـــص مــ
يرعاه  الــذي  الثانية،  بنسخته  تونس، 
صــنــدوق الــصــداقــة القطري فــي البالد، 
وانــتــهــى الــخــمــيــس املـــاضـــي، إلـــى خلق 
ــة عــمــل  ــــن خـــمـــســـة آالف فــــرصــ ــر مـ ــثــ أكــ
جــديــدة للشباب فــي تــونــس، مــن خالل 
ــال  ــ ــروع. وقــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــو ألــــــــف مـ ــحــ ــل نــ ــويــ ــمــ تــ
املــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــصــنــدوق، 
ــدر الــــديــــن والـــــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــ  ــ بـ
الذي  الصندوق،  إن  الجديد«،  »العربي 
بدأ عمله في البالد منذ عامني، يهدف 
قرابة 7500 وظيفة جديدة  توفير  إلــى 
للعمل من خالل 1500 مشروع بنهاية 
ــتـــولـــى الـــصـــنـــدوق  ــام الـــــجـــــاري. ويـ ــعــ الــ
رعاية وتمويل املشاريع التي يقترحها 
الشباب في تونس، عبر شراكة مع عدد 
مـــن املــؤســســات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة 
الصندوق،  مسؤول  وأشــار  التونسية، 
إلى أنه تمكن خالل الفترة املاضية من 
ورعايتها  الــشــبــاب  مــشــاريــع  استقبال 
وتوفير فرص العمل الالزمة، موضحًا 
تــكــتــفــي  ال  الـــشـــريـــكـــة  املــــؤســــســــات  أن 

يقترحها  الـــتـــي  املـــشـــاريـــع  بــاســتــقــبــال 
الــتــونــســيــون، بـــل تــذهــب نــحــو البحث 
ــم وتــرجــمــتــهــا  ــارهــ ــكــ ــاب وأفــ ــبـ ــشـ ــن الـ عــ
عــبــر الـــواقـــع. وتــبــلــغ مــيــزانــيــة صــنــدوق 
مــلــيــون دوالر،  الـــقـــطـــري 97  الـــصـــداقـــة 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــد هـــبـــة بـــالـــكـــامـــل مـ ــعــ ويــ
القطرية لتونس، وال يسترد الصندوق 
أي مبلغ من االستثمارات التي يمنحها 

لهذه املؤسسات أو املشاريع.
ــذ الــــــصــــــنــــــدوق مـــــــن عـــــــــدد مـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ويـ
املؤسسات التونسية شريكا له لرصد 
وتمويل وتنفيذ املشاريع املقترحة من 

قبل الشباب التونسي. 
ووفـــــــق اإلحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة، فــقــد 
ــن الـــعـــمـــل بــعــد  بـــلـــغ عـــــدد الـــعـــاطـــلـــني عــ
يناير/كانون  التونسية في 14  الثورة 
شخص،  ألــف   800 نحو   ،2011 الثاني 
ألــف شــاب يحملون  قــرابــة 300  بينهم 
شـــهـــادات عــلــيــا.  ويــثــيــر مــلــف البطالة 
في تونس قلقا متزايدا، حيث اندلعت 
بسببه شــرارة الثورة التونسية بوفاة 
الــبــوعــزيــزي احــتــجــاجــا عــلــى الــبــطــالــة 
ــرز  ــ ــه أبـ ــولــ والـــتـــهـــمـــيـــش، وصـــيـــغـــت حــ
شعاراتها »شغل، حرية، كرامة وطنية«.

تونس ـ فرح سليم

ــبـــراء اقــتــصــاد تــونــســيــون من  ر خـ
ّ
ــذ ــ حـ

تراجع قيمة العملة الوطنية إلى أدنى 
ــام الـــــدوالر األمــيــركــي،  مــســتــويــاتــهــا أمــ
التونسية  الــعــمــلــة  قيمة  أن  معتبرين 
تــعــكــس حــقــيــقــة الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي 
في البالد، وبأن استمرار تقهقره أمام 
الــــدوالر مــن شــأنــه أن يــهــدد االقــتــصــاد 
فـــي الـــبـــالد. وبــحــســب املـــوقـــع الــرســمــي 
لـــلـــبـــورصـــة الـــتـــونـــســـيـــة، فـــقـــد ارتــفــعــت 
التونسي  الــديــنــار  أمـــام  الــــدوالر  قيمة 
إلى دينارين، وهو أدنــى مستوى منذ 
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي،  ــ ســــنــــوات. وقـ
محسن حسن، إن تهاوي قيمة الدينار 
ــأتـــي كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة اللـــتـــقـــاء عـــدة  يـ
عــنــاصــر، أهــمــهــا عــجــز مـــوازنـــة الــدولــة 
وعــجــز املــيــزان الــتــجــاري، وكـــذا تراجع 
نــســبــة الـــنـــمـــو الـــنـــاجـــم عــــن تــعــطــل كــل 
مــحــركــات خــلــق الـــثـــروة، والــتــي تتمثل 
في االستثمار واالستهالك والتصدير.

ــح أن تــــراجــــع مــــصــــادر الــعــمــلــة  ــ ــ وأوضـ

اســتــرجــاع  عـــدم  يــأتــي بسبب  الصعبة 
العادية  ملستوياته  السياحي  القطاع 
تـــراجـــع  وكــــــــذا   ،2010 بــــعــــام  ــة  ــارنــ ــقــ مــ
تـــحـــويـــالت الــتــونــســيــني فـــي بــالــخــارج 

نتيجة األزمة االقتصادية في أوروبا.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي، 
أرقـــــامـــــًا  هـــــنـــــاك  إن  الــــــــجــــــــودي،  مــــعــــز 
ومـــؤشـــرات خــطــيــرة ومــشــاكــل هيكلية 
فــي االقــتــصــاد الــتــونــســي، مــوضــحــًا أن 
املــالــي في  التضخم  مــن بينها مشاكل 

امليزان التجاري.
ـــ«الــــعــــربــــي  وذكــــــــــر، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــ
ستبقى  الدينار  وضعية  أن  الجديد«، 
رهينة تحّسن املناخ االقتصادي وقدرة 
اإلصالحات  في  التقدم  على  الحكومة 
الهيكلية على غرار منظومة الضرائب 
والدعم ومدى التزامها بتنفيذ البرامج 

االقتصادية.
وكـــان البنك الــدولــي قــد دعــا الحكومة 
التونسية إلى اإلسراع في اإلصالحات 
االقــتــصــاديــة الـــالزمـــة لــلــحــد مـــن عجز 

امليزانية وإصالح منظومة الضرائب.

رهان مصري على 
المؤتمر إلنقاذ اقتصادها 
)فرانس برس(

يشترط 
وجود شريك 
سعودي في 
تجارة الجملة 
والتجزئة 
)فرانس برس(

عاود الذهب، 
أمس، االرتفاع إلى 

نحو 1150 دوالرًا 
لألوقية )األونصة(، 
مع تراجع الدوالر 

بعد موجة صعود 
كبيرة، لكن المعدن ال 
يزال يتجه نحو سادس 

خسائره األسبوعية في 
سبعة أسابيع، بفعل 

مخاوف من رفع أسعار 
الفائدة األميركية . 

وزاد سعر الذهب في 
المعامالت الفورية 
0.5% إلى 1159.30 

دوالرًا لألوقية، بعدما 
نزل على مدى تسع 
جلسات متتالية في 

أطول موجة خسائر له 
منذ أغسطس/آب 

عام 1973.

ذهب

منح تراخيص االستثمار 
في السعودية يقتصر 

على الشركات

رفعت وكالة الطاقة 
الدولية توقعاتها 

لالستهالك العالمي من 
النفط خالل عام 2015، 

بنحو 130 ألف برميل يوميًا، 
مع ارتفاع مخزونات 

الخام األميركي.

التحسن القريب 
في األسعار يحده تراكم 

اإلنتاج األميركي

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير

السبت 14 مارس / آذار 2015 م   23 جمادى األول 1436 هـ  ¶  العدد 194  السنة األولىالسبت 14 مارس / آذار 2015 م   23 جمادى األول 1436 هـ  ¶  العدد 194  السنة األولى
Saturday 14th March 2015 Saturday 14th March 2015

الدينار يتراجع بمعدالت قياسية أمام الدوالر )فرانس برس(



كـــشـــفـــت دراســــــــة دولــــيــــة حــديــثــة 
عـــن أن مــنــطــقــة أفــريــقــيــا جــنــوب 
الــصــحــراء، ســتــكــون إحــــدى أكبر 
العالم مع حلول عام  الغازية« في  »املمالك 

.2040
إلى  استنادًا  الدولية،  الطاقة  وكالة  وتقدر 
بحوث جيولوجية أجريت حديثًا، أن يبلغ 
أفريقيا جنوب الصحراء من  إنتاج منطقة 
الــطــبــيــعــي بــحــلــول عــــام 2040، نحو  الـــغـــاز 
175 مليار متر مكعب في العام، مع ظهور 
منتجني جدد لهذه الثروة الطبيعية في تلك 
ونيجيريا  وموزمبيق  أنغوال  مثل  املنطقة 

بلدان  يحتل  الراهن،  الوقت  وفي  وتنزانيا. 
من خارج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
رأس قائمة البلدان املنتجة للغاز الطبيعي 
الــجــزائــر بإنتاج بلغ 86.5  الــقــارة، هما  فــي 
مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــًا، ومــصــر بإنتاج 

بلغ 59 مليار متر مكعب سنويًا.
ونــقــلــت وكـــالـــة األنــــاضــــول عـــن »ســيــريــغــن 
السنغالي  االقــتــصــاد  بــــاي«، خبير  عــثــمــان 
واألســـتـــاذ فــي جــامــعــة »الــشــيــخ ديــــوب« في 
داكــار، إنه ال بد من مراجعة عقود الشراكة 
بني دول أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا 
وبقية العالم، كي ال تبقى أفريقيا تلعب دور 

1990 إلى 58 مليار متر مكعب سنويًا عام 
2012، ومن املنتظر أن يبلغ 175 مليار متر 

مكعب في غضون عقدين.
ــة أن اإلمـــكـــانـــات  ــيـ وتـــؤكـــد الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـ
جنوب  أفريقيا  لـــدول  الضخمة  اإلنــتــاجــيــة 
الـــصـــحـــراء ســتــمــكــنــهــا مـــن تــخــطــي روســيــا، 
مستوى  على  الطبيعي  للغاز  األول  املنتج 
الــعــالــم حــالــيــا، والـــذي سيبلغ إنــتــاجــه 130 

مليار متر مكعب سنويًا .
ويــشــيــر خــبــيــر االقـــتـــصـــاد الــســنــغــالــي، إلــى 
أن هــنــاك تــأخــرًا فــي اســتــغــالل االحتياطات 
لـــدول أفــريــقــيــا لــعــدم تمكنها بعد  الــغــازيــة 

»خــــزان لــلــمــواد األولـــيـــة«، لــصــالــح األجــانــب 
على حساب أبنائها.

ووفق وكالة الطاقة الدولية، فإن إنتاج الغاز 
الطبيعي في أفريقيا جنوب الصحراء، قفز 
من سبعة مليارات متر مكعب سنويًا عام 

املتقدمة،  التكنولوجيا  على  الحصول  مــن 
ــوارد املــالــيــة، وجميعها   عــن نـــدرة املــ

ً
فــضــال

الثروات  واستغالل  اكتشاف  تعطل  عوامل 
الطبيعية التي تزخر بها القارة.

وبـــحـــســـب وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، فــإنــه 
أفــريــقــيــا، االســتــفــادة  قـــارة   يتعني على دول 
ــــي الـــغـــاز  ــــن االحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــضـــخـــمـــة فـ مـ
الكهرباء،  مشروعات  تنفيذ  فــي  الطبيعي، 
فــيــمــا يــعــيــش فــي الــوقــت الـــراهـــن نــحــو 620 
مليون أفريقي، ما يمثل ثلثي سكان املنطقة 

بدون كهرباء.
)األناضول(

وكالة الطاقة الدولية 
تتوقع بلوغ اإلنتاج 175 

مليار متر مكعب سنويًا

1213
الوجه اآلخرأسواق عالميةاقتصاد

غاز أفريقيا يغزو أسواق العالم

عبد الحافظ الصاوي

ــرفــــت أدبـــــيـــــات الـــتـــنـــمـــيـــة نـــظـــريـــات  عــ
ــتــــوازنــــة،  ــتــنــمــيــة املــ ــــددة، مــنــهــا ال ــــحـ مـ
والــتــنــمــيــة غــيــر املــــتــــوازنــــة، والــتــنــمــيــة 
بــالــدفــعــة الــقــويــة، أمـــا الــوضــع الحالي 
ملؤتمر  اإلعــامــيــة  الحملة  فــي ضـــوء 
مــصــر«، فيعكس وجــود  »مــســتــقــبــل 
نظرية جديدة هي »التنمية بالتمني«. 
مفردات هذه النظرية، أن املستثمرين 
األجــانــب لــم يــعــرفــوا مــصــر مــن قبل، 
وأنـــهـــم ســيــكــتــشــفــونــهــا فـــي مــؤتــمــر 
شرم الشيخ الذي بدأ فعالياته، أمس، 
ــتـــدافـــعـــون عــلــيــهــا بــطــائــراتــهــم  ــيـ وسـ
وســفــنــهــم، محملني إيــاهــا بــأمــوالــهــم، 

كأنهم أعادوا اكتشاف أميركا. 
فــــــالــــــوزراء ال يـــكـــفـــون كــــل يـــــوم عــن 
مشروعات جديدة سوف تطرح على 
يستمر  الـــذي  باملؤتمر  املستثمرين 
ــوت املــحــافــظــات  ــفـ ــم تـ ــ حـــتـــى غــــــدًا، ولـ
الـــفـــرصـــة لــتــعــلــن بــصــفــة دائــــمــــة عــن 
ــات جــــديــــدة عــلــى  ــروعــ ــشــ إضــــافــــة مــ
الــتــي ستتحف  قــائــمــة مــشــروعــاتــهــا 
بــهــا املــؤتــمــر، كــمــا أعــلــنــت املــصــارف 
الــحــكــومــيــة فــــي مـــصـــر اســـتـــعـــدادهـــا 
لــتــمــويــل مــشــروعــات الــقــمــة. وبــمــا أن 
مـــصـــر لـــديـــهـــا مــــشــــروعــــات ولـــديـــهـــا 
لكي  املؤتمر فقط  تمويل، فهي تعقد 
يــنــال املــســتــثــمــرون شـــرف زيــارتــهــا، 
أن يحظوا  املستثمرين يشرفهم  وأن 
بـــمـــشـــروع اســـتـــثـــمـــاري فــــي مــصــر، 
وسط استقرارها األمني والسياسي 
ــعــــدالت الــنــمــو الــعــالــيــة ومـــعـــدالت  ومــ
املستثمرين  وأن  املــتــدنــيــة،  التضخم 
فــي تحويل  أي صعوبات  يــجــدون  ال 
أموالهم بالدوالر الذي ال تجده مصر!

املــحــصــلــة أن الــجــمــيــع يــركــز عــلــى أن 
املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
في مصر ستكون بحدود 60 مليار 
وأنــهــم  ــوات،  ــنــ أربـــــع ســ دوالر خــــال 
يــتــوقــعــون تــحــقــيــق 15 مــلــيــار دوالر 
الــوزراء  املؤتمر، وحتى رئيس  خــال 
إبـــراهـــيـــم مــحــلــب، خــــرج لــيــبــشــر بــأن 

مؤتمر االستثمار سيكون كل عام.
زفـــــة اإلعــــــــام عــــن عـــــدد املـــشـــاركـــني 
ــائـــل  ــتـــرم هـــــذه الـــوسـ تــجــعــلــك ال تـــحـ
اإلعــــامــــيــــة، فـــهـــل كــــل مــــشــــارك فــي 
املؤتمر سيخرج بتعاقد على مشروع 
؟ أم أن كل هيئة دولية ستحضر 

ً
مثا

ستنال الرضا من الحكومة املصرية 
بتوقيع اتفاقية ملنحة أو قرض؟

ال يريد املروجون للمؤتمر، أن يفيقوا 
ومحاولتهم  املــقــصــودة،  غفلتهم  مــن 
أن يعيشوا نشوة نجاح غير حقيقي، 
املؤتمر  مــع  التعامل  يتم  أن  فــاألولــى 
أمــره  على  القائمني  تكسب  بواقعية، 
ثم   ،

ً
أوال املـــصـــري  ــن  ــواطــ املــ ــرام  ــتــ احــ

املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب واملــؤســســات 
أمــانــي،  ليست  التنمية  ثانيًا.  الــدولــيــة 
بمشاركات  ربطها  تــم  إذا  وبخاصة 
التنمية  تــكــون  أن  فيمكن  خــارجــيــة، 
ــــواقــــع، من  طــمــوحــا تـــؤيـــده شـــواهـــد ال
الـــتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة،  اإلرادة  صـــحـــة 
ديمقراطي،  مــنــاخ  إيــجــاد  على  تعمل 
ــهــــوض  ــنــ ــ ــاد، وال ــســ ــفــ ــ ــل ــ ــة ل ــحــ ــافــ ــكــ ومــ
سوق  باحتياجات  وربــطــه  بالتعليم، 

العمل، وتحسني املرافق األساسية.

من اآلخر

التنمية بالتمني 
في مصر

أوكرانيا تتسلم 5 مليارات دوالر

قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، إن 
حكومته ملتزمة بمواصلة تنفيذ اإلصالحات، 

التي بدأت فيها الحكومات السابقة وخاصة في 
مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال وزير المالية األلماني، فولفجانج شيوبله، إن 
اليونان هي »بالتأكيد ليست حالة ميئوسًا منها« 
وإنها أظهرت العام الماضي أداء أفضل مما 

كان متصورًا في برنامجها لإلنقاذ المالي.

أعلنت وزارة املال األوكرانية أن كييف بدأت أمس، تسلم 
الدفعة األولى البالغة خمسة مليارات دوالر من القرض الذي 
منحه صندوق النقد الدولي لها، في إطار برنامج مساعدات 
بقيمة 17.5 مليار دوالر على أربع سنوات. وقالت الوزارة في 
بيان نشرته وكالة فرانس برس، إن »األموال بدأت تصل إلى 
حسابات املصرف املركزي«.  وأضافت أن » 2.2 مليار دوالر 

ستصل إلى حساب الحكومة في املصرف املركزي، و2.8 
مليار ستصل إلى حساب البنك املركزي مباشرة«. وتعاني 

كييف من أزمة مالية حادة، بعد نشوب أزمة مع موسكو، 
إثر انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا في 

األشهر األولى من العام املاضي 2014.

تقرير

يوميات

يهدد الدوالر القوي 
تنافسية الصادرات 

األميركية، وربما يضر 
بالشركات األميركية 

في مبيعاتها 
العالمية مع شركات 

من منطقة اليورو 
أو اليابان

لندن ـ العربي الجديد

رغم املنافع العديدة التي تجنيها 
ــدوالر، إال أن  ــ ــ أمــيــركــا مـــن قــــوة الـ
من  تتخوف  األميركية  الشركات 
في  التنافسية  قدرتها  إضــعــاف  على  قوته 
األسواق العاملية، وخصوصًا آثاره السالبة 
عــلــى الــشــركــات الــتــي تعتمد فــي إيــراداتــهــا 
املستهلك في  أن  الــتــصــديــر. ومــعــلــوم  عــلــى 
التي  البضائع  الــعــالــم يفضل شـــراء  أنــحــاء 
تــبــاع بعملة رخــيــصــة، مــثــل الـــيـــورو والــني 
ــتــــي تــبــاع  ــع الــ ــائـ ــبـــضـ ــفـــس الـ ــلـــى شـــــــراء نـ عـ
بعملة مرتفعة مثل الدوالر أو حتى الفرنك 
فإن  أميركيني،  خبراء  وحسب  السويسري. 
أن يكون  فــي  األمــيــركــي ال يرغب  الفيدرالي 
الــبــنــك املـــركـــزي الــوحــيــد الــــذي يــتــجــه لــرفــع 
الــدوالر  الــفــائــدة، حيث يمثل ارتــفــاع  معدل 
الــصــادرات  التكلفة على صعيد  مــن  مــزيــدا 
األمـــيـــركـــيـــة. وطـــالـــب مــــصــــدرون الــســلــطــات 
األثر  تقليص  محاولة  بــضــرورة  األميركية 
الـــدوالر، مشيرين إلــى أنه  السلبي الرتــفــاع 
ــات قـــد تــكــون قـــوة العملة  ــ فـــي بــعــض األوقــ
ــا فـــي واقـــــع األمــــــر. وســـاعـــد بــرنــامــج 

ً
ضــعــف

ــــذي نـــفـــذه االحــتــيــاط  »الــتــيــســيــر الــكــمــي« الـ
الفيدرالي، والذي تزامن مع معدالت الفائدة 
القياسية املنخفضة في انتعاش االقتصاد 
األميركي ودعــم  األســعــار. ولكن مع تحرك 
ــات املـــتـــحـــدة نــحــو االنـــتـــقـــال ملــرحــلــة  الــــواليــ
مــا بــعــد طــبــع الــنــقــود، فـــإن ارتـــفـــاع الــــدوالر 
يشكل خطرًا على مبيعات وأربــاح عشرات 
األخير  للتقرير  وفقًا  األميركية،  الــشــركــات 

ملؤسسة »ماركت ووتش« األميركية. 
وهـــنـــاك 475 شـــركـــة أمــيــركــيــة مـــدرجـــة في 
أو  بــي 500« و 113 منها  أنـــد  مــؤشــر »إس 
حوالى 24% منها استمدت أكثر من نصف 
الــتــي أعلنتها مــؤخــرًا  الــســنــويــة  إيــراداتــهــا 
مــن عــمــلــيــات الــتــصــديــر. وأشـــــارت »مــاركــت 
ووتش« في تقريرها إلى أن هناك صعوبة 
في تحليل بيانات الشركات املدرجة بمؤشر 
املشكالت  بــني  مــن  بــي 500«، ألن  أنـــد  »إس 
الــجــداول  عــن  كافية  معلومات  توفير  عــدم 
املـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات، حــتــى يــتــســنــى حــســاب 
الــصــادرات،  عبر  املحصلة  اإليــــرادات  حجم 

مقارنة بحجم اإليرادات الكلي.
ــدوالر األمـــيـــركـــي االرتــــفــــاع خــالل  ــ وعـــــاود الــ
ــة، لـــيـــقـــفـــز ألعـــلـــى  ــعـ ــمـ ــجـ تــــعــــامــــالت أمــــــس الـ
مـــســـتـــويـــاتـــه فـــــي نــــحــــو 12 عـــــاًمـــــا مـــقـــابـــل 

الـــعـــمـــالت الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــع تـــرقـــب اجــتــمــاع 
مجلس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي فــي األســبــوع 
العملة  املقبل. وذلك حسب رويترز. وكانت 
األميركية قد تراجعت يوم الخميس، عقب 
بيانات أظهرت هبوط مبيعات التجزئة في 
الواليات املتحدة 0.6% خالل شهر فبراير/

شباط املاضي، قبل أن يرتفع مؤشر الدوالر 
أعلى  وهــو  نقطة،   100.060 ملستوى  أمــس 
مستوياته منذ أبريل/نيسان 2003. وصعد 
الــدوالر أمــام اليورو بنحو 0.3%، لتتراجع 
 1.0602 املوحدة ملستوى  األوروبية  العملة 
دوالر في التعامالت املبكرة أمس. كما ارتفع 
 %0.1 بنسبة  الياباني  الــني  مقابل  الـــدوالر 
أمــام   %0.1 يــنــًا، وصــعــد بنحو   121.4 إلـــى 
مستوى  إلـــى  ليصل  اإلســتــرلــيــنــي،  الجنيه 
الخضراء«  »العملة  وزادت  دوالر.   1.4862

إلى  الكندية  نظيرتها  أمــام   %0.3 بحوالي 
ارتــفــاع  نسبة  بلغت  بينما  دوالر،   1.2731
الدوالر أمام الفرنك السويسري نحو %0.3 

إلى 1.0054 فرنك.
ــرر أن تــجــتــمــع لــجــنــة الــســيــاســة  ــقــ ومـــــن املــ
الــنــقــديــة فــي مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
»البنك املــركــزي« األمــيــركــي خــالل األسبوع 
إشــارات  أليــة  املستثمرين  ترقب  مع  املقبل، 
بشأن موعد رفع الفائدة األميركية القريبة 

من »الصفر«.
ــــع صــحــيــفــة  ــــوقـ ــــره مـ ــــشـ ــر نـ ــريــ ــقــ واعــــتــــبــــر تــ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــرة فـــي الــوقــت  ــدائـ تــخــســر حـــرب الــعــمــالت الـ
ــدوالر مقابل  ــ ــفـــاع قــيــمــة الــ الــحــالــي، مـــع ارتـ

العمالت الرئيسية األخرى.
ويــذكــر أن الـــيـــورو يــواصــل تــراجــعــه ألدنــى 

مستوياته في 12 عاًما يوم األربعاء املاضي، 
ليصل إلى مستوى 1.05 دوالر، مقابل 1.39 
دوالر بنهاية العام املاضي. وهبطت العملة 
األوروبـــيـــة املــوحــدة مــقــابــل الــــدوالر بنسبة 
بلغت 24% خالل 11 شهًرا، وسط توقعات 
بــاســتــمــرار الــتــراجــع خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة. 
الـــدوالر تعتبر  وأشـــار التقرير إلــى أن قــوة 
أمًرا إيجابيًا بالنسبة لألميركيني الراغبني 
ــارج، ولــكــنــه  ــخــ فـــي قـــضـــاء عــطــالتــهــم فـــي الــ
يــمــثــل خـــبـــًرا ســيــئــًا بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات 
األســـواق  فــي  منتجاتها  لبيع  الــتــي تسعى 
العاملية. وشهدت األسهم األميركية تراجًعا 
الشركات  تضرر  مع  املاضية،  الفترة  خــالل 
من  الــخــارجــيــة  املبيعات  على  تعتمد  الــتــي 
العاملية  العمالت  كل  مقابل  الــدوالر  ارتفاع 

تقريًبا.

ولكن لماذا يرتفع الدوالر 
بشكل قوي؟

في الواقع إنه كلما زادت قوة االقتصاد فإن 
إلى ذلك  العملة املحلية ترتفع، وباإلضافة 
اتجاه  إلى الصعود مع  العمالت تميل  فإن 
تتراجع  بينما  للتشديد،  النقدية  السياسة 
مع تيسير السياسة. وتتجه البنوك املركزية 
إلـــى رفـــع مــعــدل الــفــائــدة مــع ارتـــفـــاع النمو 
االقتصادي، وخفضه مع ضعف االقتصاد، 
ارتكبت أخــطــاًء مثلما  البنوك  أن بعض  إال 
فــعــلــت أوروبــــــا بــتــشــديــد الــســيــاســة املــالــيــة 
رغـــم اســتــمــرار ضــعــف االقـــتـــصـــاد. ويشهد 
تبرر  كافية  انتعاشة  األمــيــركــي  االقــتــصــاد 
املقبلة، في  الفترة  الفائدة خالل  رفع معدل 
حــني أن بــاقــي االقــتــصــادات الكبرى تسجل 
تــبــاطــؤًا يــدفــعــهــا لــخــفــض الــفــائــدة. وقــامــت 
ــبــــنــــوك املــــركــــزيــــة بــتــخــفــيــف  ــــن الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
املاضية،  األشــهــر  خــالل  النقدية  سياستها 
ــيـــا، كــــنــــدا، تــشــيــلــي، الـــصـــني،  مــنــهــا أســـتـــرالـ
بيرو،  إندونيسيا،  الهند،  مصر،  الدنمارك، 
بـــولـــنـــدا، ســـنـــغـــافـــورة، الـــســـويـــد، ســويــســرا، 

وتركيا، باإلضافة إلى منطقة اليورو.
برنامجًا  األوروبــــي  املــركــزي  البنك  وأطــلــق 
ــيــــورو عن  ــنـــدات فـــي مــنــطــقــة الــ لـــشـــراء الـــسـ
أمـــوال جــديــدة، ضمن عملية  طريق طباعة 
لــلــتــيــســيــر الـــكـــمـــي تـــســـتـــهـــدف دعـــــم الــنــمــو 
االقتصادي، والتضخم. كما تواصل اليابان 
شراء املزيد من السندات في الفترة الحالية، 
ــتــــصــــادي الــــذي  مــــع اســـتـــمـــرار الــــركــــود االقــ
تعاني منه منذ نحو عقدين من الزمن. وفي 
الــواقــع فــإن ارتــفــاع العائد على املــوجــودات 
األميركية خالل العام الجاري يرفع الطلب 
ــــدوالر. ويــفــضــل املــســتــثــمــرون شــراء  عــلــى الــ
التي  سنوات   10 آلجــل  األميركية  السندات 
السندات  على   ،%2.13 عليها  العائد  يبلغ 
األملــانــيــة الــتــي تــبــاع بــأســعــار فــائــدة سالبة 
في الوقت الراهن. وتشير تقديرات في لندن 
إلـــى أن حــوالــى تــرلــيــون يــــورو ربــمــا تهرب 
من منطقة اليورو خالل العام الجاري إلى 
أميركا.  ويقول اقتصاديون إن هذا الوضع 
بني  التباين  يتوقف  حينما  إال  يتغير،  لــن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ونظيرتها في أوروبا، حيث توقع »دويتشه 
ــبـــوط الــــيــــورو ملـــســـتـــوى 90 ســنــتــًا  ــنـــك« هـ بـ
أميركيًا بنهاية عام 2016، ليتراجع إلى 85 

سنتًا مع نهاية 2017.
وأشــــارت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« إلى 
األميركي  الفيدرالي  االحتياط  مصرف  أن  
قــد يــؤجــل رفـــع مــعــدل الــفــائــدة، بــالــرغــم من 
هبوط معدل البطالة إلى 5.5%، حيث إنه ال 
يجد سبًبا للتسرع بشأن تطبيع السياسة 
املالية، مع عدم وجود إشــارات على ارتفاع 

التضخم، أو وجود فقاعات مالية.

الدوالر يهّدد تنافسية أميركا
قوة الورقة الخضراء تضرّ بصادرات الشركات األميركية

الشركات األميركية 
منزعجة من قوة الدوالر 

وتتخوف على كساد 
مبيعاتها العالمية

الورقة الخضراء تقفز 
إلى أعلى مستوياتها 
في تعامالت الجمعة

قال تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ األميركية 
إن املنازل الفخمة في لندن تعد من أفضل 

السبل إلخفاء الثروات. وسرد التقرير كيفية 
إخفاء املليارديرات األجانب أصولهم في املنازل 
الفاخرة، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه املساكن 

ال يشتريها أصحاب املال األجانب بغرض 
السكن وإنما ألجل إخفاء الثروة. 

ومن بني هؤالء امللياردير مختار أبليازوف )51 
عامًا(، الذي حوكم بعدة جرائم، حيث اكتشفت 
محكمة بريطانية امتالكه  منزاًل فاخرًا قيمته 

14 مليون جنيه إسترليني )حوالي 21.5 
مليون دوالر(.

احتل رجل األعمال األميركي ستان كرونك، الذي 
يستثمر في مجال الرياضة، املرتبة األولى بني 

قائمة أغنى مليارديري االستثمار الرياضي 
وبلغت ثروته 6.3 مليارات دوالر. ويمتلك كرونك 

شركة »كرونك سبورتز انتربرايز« وحصة في 
نادي »لويس رامس« لكرة القدم األميركية وحصة 

كبيرة بنادي أرسنال اللندني. وألقى موقع »ذا 
ريتشست« الضوء على أغنى 10 شخصيات في 

مجال الرياضة خالل العام الجاري، حيث لم تعد 
الرياضة مجرد وسيلة إلحراز األلقاب وتسلية 

الجماهير فقط ولكنها أداة لتكوين ثروات ضخمة 
وإيرادات طائلة لبعض الشركات. 

احتلت سويسرا املرتبة األولى عامليًا 
الــدول املرغوبة  ضمن قائمة أفضل 
اإلقامة  عن  الباحثني  املغتربني  لدى 
وذلـــك  عــــام 2014،  خــــال  والـــعـــمـــل 
بحسب استطاع أجرته شركة »يو 
قوف« للعمالة الوافدة وأصدره بنك 

»إتش إس بي سي« البريطاني. 
وجــــــــاءت ســـنـــغـــافـــورة فــــي املـــرتـــبـــة 
ــمـــن تــصــنــيــف أفــضــل  ــة ضـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الـــــــدول لـــإقـــامـــة والـــعـــمـــل بــالــنــســبــة 
ثم  ثــالــثــًا  الــصــني  تلتها  للمغتربني، 
وياحظ  الــرابــعــة.  املرتبة  فــي  أملانيا 
أن سويسرا من الدول التي تتشدد 
للوافدين وشــددت  فــي منح اإلقــامــة 
أخيرًا إجراءات الهجرة حتى لبعض 

األوروبيني. 
أمـــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، فقد 
عامليًا   5 الـــ  املرتبة  البحرين  احتلت 
ثـــم تــلــتــهــا قــطــر فـــي املــرتــبــة 13، ثم 
فيما   ،14 املرتبة  في  عمان  سلطنة 
ـــ 15  ــ ـــارات فـــي املـــركـــز ال ــ جــــاءت اإلمــ
أن دول  الـ 28. وياحظ  والسعودية 
قائمة  التي دخلت  الخليج فقط هي 
الــــــدول املــفــضــلــة، حــيــث حــــرم عــدم 
االســـتـــقـــرار الــســيــاســي والـــنـــزاعـــات 
املــاضــي   كـــانـــت فـــي 

ً
املــســلــحــة دوال

مفضلة لدى املغتربني. 
ــد الـــتـــقـــريـــر إلـــــى اســتــطــاع  ــنـ ــتـ واسـ
شــركــة »يــو قـــوف« الـــذي أجـــري من 
خال اإلنترنت للمغتربني في 100 
دولـــــة، وشـــمـــل عــــدة مــعــايــيــر، منها 
فرص العمل، الرعاية الصحية، دخل 
التعليم  السياحة،  السكن،  األســـرة، 
وتــربــيــة األبـــنـــاء، تــكــويــن الــصــداقــات 

واللغة.

شراء مساكن 
لندن إلخفاء 

الثروات

أغنى 
مستثمر 

في الرياضة

سويسرا أفضل 
دولة للمغتربين

أغــــلــــق مــــؤشــــر األســـــهـــــم الـــيـــابـــانـــيـــة 
أمــس، على ارتــفــاع ليصل إلــى أعلى 
 خامس 

ً
لــه خــالل 15 عــامــًا، مسجال مستوى 

مكاسبه األســبــوعــيــة عــلــى الــتــوالــي. وارتــفــع 
ليغلق   %1.4 بنسبة  القياسي  نيكي  مؤشر 
 أعلى 

ً
عند مستوى 19254.25 نقطة، مسجال

أبريل/نيسان  شهر  منذ  لــه  إغـــالق  مستوى 
من عام 2000.

أكد وزير املالية الياباني، تارو اسو 
الــني سيساهم  قيمة  أن ضعف  هنا، 

في تحسن االقتصاد الياباني.
املاضي لتصل  الثالثاء  ارتفع  الـــدوالر  وكــان 
قيمته إلى 122.04 ينًا؛ وهو أعلى مستوى له 

منذ 20 يوليو/تموز 2007.

أعــلــنــت شـــركـــة »جــــنــــرال إلــيــكــتــريــك« 
عــن تــوريــد 34 توربينًا غــازيــًا ملصر 
بــالــطــاقــة، وعزمها  الــكــهــربــاء  لــتــزويــد شبكة 
استثمار 200 مليون دوالر في مركز صناعي 
هندسي جديد في مدينة السويس املصرية.

اتيلال أطاسيفين رئيس جمعية رجال 
األعمال األتراك واملصريني، قال إن التبادل 

التجاري بني مصر وتركيا خالل 2014 بلغ 
4.788 مليارات دوالر بنسبة انخفاض %2.8 

عن عام 2013.

هاني ضاحي وزير النقل املصري، 
قال إنه سيوقع عقد تطوير محطة الصب 

السائل )تقوم السفن فيها بتفريغ املواد 
السائلة التي تحملها( بميناء العني 

السخنة )شرقي مصر( مع شركة موانئ 
دبي العاملية، باستثمارات أربعة مليارات 

جنيه )531 مليون دوالر(، على هامش 
مؤتمر دعم االقتصاد املصري الذي بدأ 

فعالياته أمس في مدينة شرم الشيخ 
بجنوب سيناء )شمال شرق(.

دي.إس ماليك وزير املالية الهندي، 
أوضح أمس، أنه بموجب مشروع قانون 

صادق عليه مجلس الشيوخ، سيكون 
بمقدور املستثمرين األجانب زيادة حصتهم 

في شركات التأمني الهندية إلى %49 
ا والبالغ 

ً
مقارنة بالحد املسموح به سابق

26%. وصادق مجلس النواب الهندي على 
مشروع القانون األسبوع املاضي.

مؤتمر أثر االقتصاد اإللكتروني 
على تنمية منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا: يفتتح 
في إمارة رأس الخيمة باإلمارات العربية 

املتحدة، اليوم السبت، ويبحث التنافسية 
العاملية والتشريعات الدولية والشراكات 

االستراتيجية في مجال االقتصاد 
اإللكتروني.

المنتدى الرابع لمؤسسة التمويل 
الدولية حول األمن الغذائي: 

ينظمه البنك الدولي، ويقام الخميس املقبل 
في جمهورية قرغيزستان، ويهدف إلى 

تعزيز شركات التصنيع الغذائي اإلقليمي 
لتحسني أنظمتها وضمان سالمة األغذية 

والدعم الشعبي لتشغيل جميع أصحاب 
املصلحة في سوق املواد الغذائية.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

لقطات

مزارعو المغرب
ينتظرون »أمطار الخالص« لزيادة محاصيلهم

مع
الناس

الرباط ـ مصطفى قماس

ال يخفي املزارعون في منطقة بني مسكني )وسط املغرب(، 
الـــتـــي تــعــيــش عــلــى الـــفـــالحـــة وتـــربـــيـــة املــــواشــــي، تــفــاؤلــهــم 
العام،  هــذا  الحصول على محصول حبوب جيد  بإمكانية 
التي تكون  مــــارس/آذار  أمــطــار  أكثر على  يــراهــنــون  لكنهم 
حــاســمــة فـــي إنـــضـــاج الـــحـــبـــوب، مـــا يــنــعــكــس إيــجــابــا على 
املـــردوديـــة. وعــنــدمــا تحدثت »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى حسن 
عليها  التي حصل  مــدخــراتــه  كــل  استثمر  الــذي  املسكيني، 
من هجرته إلى إيطاليا على مدى عقد ونصف، في تربية 
املـــواشـــي وزراعـــــة الــحــبــوب، أكـــد أنـــه ينتظر األمـــطـــار التي 
الحبوب  كثيرا  املقبلة، ستفيد  األيــام  في  تهطل  أن  يتمنى 
وتــبــشــر بمحصول جــيــد، مــقــارنــة بــالــعــام املــاضــي الــتــي لم 
تكن في مستوى االنتظارات. ويأتي تعلق مزارعي املغرب 
ــــون املـــســـاحـــة املــــزروعــــة  بـــأمـــطـــار شـــهـــر مـــــــــــارس/آذار مــــن كـ
بالحبوب التي تعتمد على التساقطات تمثل، أكثر من %90 
أغلب  أن  علما  هكتار،  ماليني  خمسة  البالغة  املساحة  مــن 
االستغالليات ال تتجاوز مساحتها خمسة هكتارات، حيث 
الهكتار، مقابل  تتراوح مردوديتها بني 3 و30 قنطارا في 
ما بني 15 و50 قنطارا في املناطق املسقية. وكانت انطالقة 
املوسم الحالي عرفت بعض الصعوبات، جراء تأخر األمطار 
الــتــي أتــت غــزيــرة بعد ذلـــك، مــا تسبب فــي فــيــضــانــات، غير 
أن الكثير من املناطق تمكنت من تجاوز ما حــدث، نتيجة 
التوزيع الذي ميز هطول األمطار في األشهر املوالية زمنيا 
ومجاليا. وينكب املزارعون في الفترة الحالية، على معالجة 
السنابل من الطفيليات التي تتهددها، حتى يتفادوا تراجع 
املردودية، فهم يؤكدون أن مقاومة الطفيليات تنال من نمو 

الحبوب، إذا تركت دون معالجة.
الفترة  تــأكــيــده أهــمــيــة األدويــــة ضــد الطفيليات فــي  ورغـــم 
الــحــالــيــة، يــشــدد ِرئـــيـــس الــكــونــفــدرالــيــة املــغــربــيــة للفالحة 
والتنمية القروية،  أحمد أوعياش، على أن املوسم الفالحي 
يمر في ظروف جيدة، على اعتبار أن جميع ظروف النجاح 
ــه إذا  ــه، بــعــد الـــبـــدايـــة املــتــعــثــرة، حــيــث يــعــتــبــر أنــ تـــوفـــرت لــ
في  املــوســم  املقبلة، فسيكون  الفترة  فــي  األمــطــار  تساقطت 

مستوى التطلعات.
ويقول املـــزارع حميد بــوف من منطقة دكــالــة، في حديثه لـ 
املــزارعــني، خاصة الصغار  أن  يــرى  التي  الجديد«  »العربي 

منهم، يسعون بكل ما أوتوا من قوة كي يعوضوا ما فاتهم 
في املوسم املاضي، حيث كانوا قد تكبدوا خسائر جراء قلة 
املحصول وضعف األسعار التي جاءت في حدود 24 دوالرا 
للقنطار،  29 دوالرا  فــي  الــدولــة حــددتــهــا  أن  رغــم  للقنطار، 
أنــه ال يريد أن يستبق األمـــر، »فعندما  ــزارع، يؤكد  املـ فهذا 
ما  الصغير تعويض  للمزارع  الخير وفيرا، يمكن  سيكون 

فاته في العام املاضي«، كما يتمنى هذا املزارع.
ويؤكد املزارع عبد الله القرقوري، لـ »العربي الجديد«، أنه 
في العام املاضي، لم يقم أغلب املزارعني الذين يعولون على 
من  تمكنوا  بعدما  الحبوب،  بحصاد  املطرية،  التساقطات 
حصاد 15 قنطارا في املتوسط في العام الذي قبله. كانت 

خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمزارعني في تلك املنطقة.
هــذا املـــزارع الــذي يـــزاول نشاطه فــي بني مسكني، البعيدة 
عن الرباط بنحو 240 كيلومترا، يرى أن هذا العام سيكون 
مختلفا، إذا سارت األمور كما يشتهون، خاصة أن األمطار 
كافية.  بكميات  زمنيا  موزعة  كانت  املنطقة،  عرفتها  التي 
مـــارس/آذار  أمطار  وينتظر  السماء  يراقب  غيره  كما  لكنه 

التي يراها حاسمة. 
الرباط بنحو  املــزارع في مدينة برشد البعيدة عن  ويؤكد 
الذي  القارس  البرد  أن  اإلبراهيمي،  محمد  كيلومترا،   140
املــغــرب فــي األيـــام األخــيــرة، يــؤثــر على نمو القمح،  يعرفه 
غير أنه يتصور أن األمطار املشتهاة في األسابيع املقبلة، 

ستعجل بزيادة مردودية الهكتار الواحد.
وبــلــغ حــصــاد املـــوســـم املـــاضـــي حـــوالـــي 67 مــلــيــون قــنــطــار، 
بــعــدمــا وصـــل إلـــى 97 مــلــيــون قــنــطــار فـــي 2012، حــيــث رد 
املزارعون ذلك إلى عدم انتظام التساقطات املطرية في العام 

املاضي.
وكانت املندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الرسمي الذي 
يختص بتوفير بيانات االقتصاد الوطني، توقعت تحقيق 
البالد،  عرفتها  التي  التساقطات  بعد  زراعــي جيد،  موسم 
حيث ينتظر أن تزيد القيمة املضافة الزراعية بنسبة 9.3، 
العام  الناتج اإلجمالي املحلي في  ما يساهم في رفع نمو 

الحالي 4.8%، مقابل 2.6% في العام املاضي.
الخارج،  الحبوب من  أكبر مستوردي  أحد  املغرب  ويعتبر 
حــيــث تـــتـــراوح املــشــتــريــات، حــســب الــســنــوات، بــني 30 و50 
امليزان  الــذي يساهم في تفاقم عجز  الشيء  مليون قنطار، 

التجاري ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.

مزارعو المغرب يترقبون األمطار لزيادة محاصيل الحبوب )فرانس برس(
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أحمد حسين

عــامــان مثقالن بــاألحــداث، لــم يمحيا من 
 أيًا من أبناء 

ْ
ذاكرة املخيم ذلك اليوم. اسأل

املــخــيــم عــن »األربـــعـــاء الـــدامـــي«، ســيــروي 
لـــك فـــصـــواًل مـــن وجــــع مــحــفــور فـــي عمق 
الذاكرة، وسيحدثك عن أتعس يوم طلعت 
فيه الشمس على املخيم، إنه الجرح الذي 

 دائمة على جدار القلب.
ً
ترك ندبة

كــان   ،2013/3/13 األربـــعـــاء  يـــوم  صــبــاح 
ــلـــى مــــوعــــٍد مــــع املــــــــوت، كــانــت  ــيـــم عـ املـــخـ
أيــاٍم  إلــى املسامع منذ  إشــاعــات تتناهى 
عـــن نــيــة الـــثـــوار اقــتــحــام مــقــر »اإلســـكـــان 
السورّي  النظام  معاقل  آخــر  العسكري«، 
 كثيرون، 

ّ
داخـــل املــخــّيــم. ولــكــن، ربــمــا ظــن

ــا مــنــهــم، بــأنــهــا الــحــرب الــنــفــســّيــة، إذ  وأنــ
كيف يمكن للخطط العسكرّية أن تتحول 

إلى حديث الشارع؟ 
عــنــد الــســادســة صــبــاحــًا، كــانــت رشــقــاٌت 
 من الرصاص مسموعة، ال جديد، 

ٌ
كثيفة

ــــع الـــحـــال يــومــّيــًا،  فــاالشــتــبــاكــات مـــن واقـ
شيئًا  يسقط  كــان  العسكري  املــقــر   

ّ
أن إال 

فشيئًا في يد الثّوار. حكاية الخيانة التي 
جعلت من سور الصني العظيم أضحوكة 
 
ٌ
 مدججة

ٌ
 منيعة

ٌ
الغزاة تتكرر مجددًا، ثكنة

شباٍب  بيد  سقطت  واآللــيــات  بالدبابات 
صباحًا  جــاء  بعضهم  خفيفة،  بأسلحٍة 
على منت دّراجة، وعاد على منت دّبابة أو 

ناقلة جند.
أخــبــار السقوط ومــرارتــه دفــعــت ضابطًا 

توفيق منصور

إذًا، إنــهــا الـــحـــرب، وال صـــوت يــعــلــو فــوق 
صــــوت املـــعـــركـــة، يــتــكــالــب األعــــــداء علينا 
من أجل إفشال املؤتمر االقتصادي. أيها 
الــشــعــب الــعــظــيــم، انـــتـــظـــروا الــنــعــيــم بعد 
هـــذا املــؤتــمــر الـــذي فـــاق اجــتــمــاعــات األمــم 
التي  العدد والتكاليف  املتحدة من حيث 
تم إنفاقها عليه، ونتائجه ستفوق نتائج 
كل املؤتمرات اإلقليمية والدولية. هذا ما 
يقوله صــراحــة وبــكــل قــوة قـــادة االنــقــالب 

في مصر.
ــة  ــ ــزال األزمــ ــ ــتـ ــ ــتـــم اخـ ــن املــــدهــــش أن يـ ــ ومــ
الــســيــاســيــة املــســتــعــصــيــة عــلــى الــحــل في 
انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر، يـــقـــاس نـــجـــاحـــه لــيــس 
ــلـــة فـــــي ضــخ  ــثـ ــتـــمـ بـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــه املـ
اســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــشـــروعـــات مـــدروســـة، 
ــزءًا مـــن الــبــطــالــة، وتــرتــقــي  لــتــســتــوعــب جــ
بمصر لتخرج من شرنقة الفقر والغالء، 
بـــل تــمــحــور الـــهـــدف فـــي عــــدد الــحــضــور 
ومستوى التمثيل للوفود، وما دام العدد 
معيار النجاح فليس مستغربًا أن تدعى 
إلــيــه الـــصـــومـــال، والــســنــغــال، وإثــيــوبــيــا، 
ــالـــي وفــلــســطــني، وهــــي من  وقــــبــــرص، ومـ
الـــــــدول األشــــــد فـــقـــرًا فــــي الـــعـــالـــم، والـــتـــي 
تحتاج إلى حبة واحدة من الرز املطلوب، 
والـــــــرز هــــو االســــــم الـــحـــركـــي لــلــمــلــيــارات 
املنهوبة من »أنصاف الــدول« كما يراها 

قائد االنقالب.
ــود املــشــاركــة  ــوفــ ومــــع تـــضـــارب أعــــــداد الــ
التي بلغت 60 دولة، وفقًا للمنسق العام 
لــلــمــؤتــمــر فـــي تــصــريــحــه لــجــريــدة الــيــوم 
لــلــمــتــحــدث  ــابـــع، أو 89 دولــــــة، وفـــقـــًا  الـــسـ
الـــرســـمـــي لــلــمــؤتــمــر فـــي تــصــريــحــات في 
فيه  فمما ال شك  الفضائية،  الحياة  قناة 
أنه لن يأتي بعائد يكافئ املنح والهبات 
التي حصل عليها االنقالبيون من بعض 
أربعني  نحو  بلغت  والــتــي  الخليج،  دول 
الــواردة  للتصريحات  وفقًا  دوالر،  مليار 
بــالــتــســريــبــات. وبــالــتــالــي، مــا لــم تستطع 
معه  تجدي  لن  فعله،  املمنوحة  املليارات 
قيمتها،  بلغت  مهما  نفعًا،  االستثمارات 

محمود الريماوي

تــــــفــــــاوض عـــــربـــــي مــع  فـــــكـــــرة  تـــــبـــــرز  أن 
ــيـــة«، فــتــلــك فــكــرة  »اإلمـــبـــراطـــوريـــة اإليـــرانـ
حسنة في هذه الظروف. وتعود تسمية 
اإلمــبــراطــوريــة، هــنــا، إلـــى عــلــي يــونــســي، 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس حــــســــن روحـــــانـــــي، 
اإليــرانــيــة  الجمهورية  لــرئــاســة  املنتخب 
ــقـــاض  ــلـــى أنـ ــامــــت عـ ــتــــي قــ ــة الــ ــيــ ــالمــ اإلســ
إمبراطورية الشاه، والتي يرى املستشار 
أنها »اإلمبراطورية« قد بعثت من جديد، 
وعاصمتها ليست طهران، كما قد يتبادر 
إلـــى األذهــــان الــبــريــئــة، بــل بــغــداد، حسب 
يعنيهم  من  كل  بذلك  املستشار  مفاتحة 
األمـــــــــر، بـــمـــن فـــيـــهـــم الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
الـــتـــي تـــوجـــه إلــيــهــا املــســتــشــار بــتــحــذيــر 
مــبــطــن مــن مــغــبــة عـــدم اســتــســاغــة حــدود 
هـــذه اإلمـــبـــراطـــوريـــة، وواليــتــهــا وتعيني 
رئـــيـــس مجلس  اعــتــبــر  وإذ  عــاصــمــتــهــا. 
ــرانـــي، عــلــي الريــجــانــي، في  الـــشـــورى اإليـ
الـــــدوحـــــة، بـــعـــد مـــضـــي ثـــالثـــة أيــــــام عــلــى 
تــصــريــح يــونــســي أن تــرجــمــة الــتــصــريــح 
غير دقيقة، فإنه لم يقل ما هي الترجمة 
ما  أن  علما  التصريح،  لــذلــك  الصحيحة 
ــدًا، فقد  ــديـ أفــصــح عــنــه يــونــســي لــيــس جـ
سبق أن تناوله قادة في الحرس الثوري 
اإليراني غير مرة، ومنهم الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، عــــالوة عــلــى أن واقــــع الــحــال 
في أربــع دول عربية يزّكي ما ذهــب إليه 

يونسي وقادة الحرس الثوري.
ــا، وهــــــم الـــحـــاكـــمـــون  ــنــــدنــ أولــــــــو األمــــــــر عــ
ــلــــى صـــون  ــلـــى الـــحـــكـــم، وعــ الـــقـــائـــمـــون عـ
ســـيـــادة بــلــدانــهــم الــعــربــيــة واســتــقــاللــهــا، 
يــحــســنــون صنعا بــالــتــفــاوض مــع طــرٍف 
خــــارجــــي يــطــعــن بـــســـيـــادة دول أعـــضـــاء 
وفي  املتحدة  األمـــم  فــي  العضوية  كاملة 
هــيــئــات دولـــيـــة واســتــقــاللــهــا، ويحتسب 
هــذا الــطــرف، عبر أحــد كــبــار ممثليه، أن 
والية دول عربية باتت تتبع إلمبراطورية 
إيران، وهي تصريحات تناقلتها وسائل 
اإلعــــالم فــي بــحــر األســبــوع املــاضــي، ولــم 
يــعــمــد أحــــد فـــي طـــهـــران إلــــى نــفــيــهــا، أو 
لم  الــرجــل  أن  باعتبار  ربــمــا  توضيحها، 
يقل جديدا أو ناشزًا،  وأن ما جهر به من 
قبيل تحصيل الحاصل وتسمية األشياء 

بأسمائها، وال يحمل مفاجأة تذكر.
ــرك األطــــــــــراف الـــعـــربـــيـــة ســـاكـــنـــًا.  ــحــ ــم تــ ــ لـ
صـــمـــتـــت جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــن 
التصريحات صمت القبور. وبعد يومني 
على التصريحات، خرج وزير الخارجية 
العراقية، إبراهيم الجعفري، ليعلن رفض 
بــــالده املـــســـاس بــســيــادتــهــا واســتــقــاللــهــا 
من إيــران أو غيرها، وهو تصريح جيد، 
خــصــوصــًا بــالــنــظــر إلــــى قــــرب الــجــعــفــري 
كتابة  من طهران. وحتى  »أيديولوجيا« 
هـــذه الــســطــور صــبــاح الــخــمــيــس، لــم يــدع 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي للنظر فــي هذه 
الــتــصــريــحــات غــيــر املــســبــوقــة الــتــي تنال 
ــقـــوق األصــيــلــة  ــحـ ــة والـ ــدولــ مــــن ركــــائــــز الــ
للشعب، على أن تصريح الوزير العراقي، 
عــلــى أهــمــيــتــه، اقــتــصــر فـــي فـــحـــواه على 
الرئاسة  على تصريحات مستشار  الــرد 
اإليرانية، وأنكر أن يكون املساس اللفظي 
مقترنًا بانتهاكات على األرض العراقية، 
والتمسك بهذا املنطق ال يؤدي إلى شيء 
مــمــا يــبــشــر بـــه الــجــعــفــري. ونــعــنــي بــذلــك 
السيادة واالستقالل،  اللفظي عن  الدفاع 
ــــاس فـــعـــلـــي،  ــــسـ ــر عـــــن مـ ــنــــظــ مـــــع غـــــض الــ
ــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  يــــطــــاول مــــرافــــق الـــ
العراقي، على  املجتمع  الحيوية ونسيج 
يلزم  الجيد  التصريح  هــذا  أن  يبقى  أنــه 
صـــاحـــبـــه، ويــشــكــل مـــعـــيـــارًا لــلــحــكــم على 

مناوبًا في قطعٍة عسكريٍة على رأس تلٍة 
تــقــع إلـــى الــغــرب، إلـــى االنــتــقــام مــن أبــنــاء 
املخّيم ومعاقبتهم بجريمٍة لم يرتكبوها، 
باتجاه  والدبابات  املــدافــع  نيران  فأطلق 
ــدأ الــقــصــف منذ  املـــدنـــيـــني طـــــوال يــــــوٍم، بــ
السادسة والنصف صباحًا، حني سقطت 
الــنــهــار، ظلت الحمم  أول قــذيــفــة. وخـــالل 
تتساقط على منازل املخيم. كان القصف 
بمعدل ثالث أو أربع قذائف في الدقيقة، 
وبــال تــوقــف. االتــصــاالت شبه مقطوعة، 
ــيـــر في  ــّسـ ــتـــوفـــرة، والـ والـــكـــهـــربـــاء غــيــر مـ
الشارع انتحاٌر حقيقٌي، كان يومًا أسود 
بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. الــقــصــف عــشــوائــٌي، 
ــنــــازل وال املـــــــدارس وال  لـــم تــفــلــت مــنــه املــ
حــتــى املــســاجــد، األخـــبـــار املــؤملــة تــتــوالــى 
ــــوات تثير في  بــســقــوط الــجــرحــى، واألصـ
الــّصــراخ  أصـــوات  كثيرة،  مشاعر  النفس 
ــارات والـــــزجـــــاج املـــتـــحـــطـــم، إال  ــ ــــجـ ــفـ ــ واالنـ
أن أســـــوأهـــــا كــــــان صـــفـــيـــر الـــقـــذيـــفـــة فــي 
 املــــرء يــجــب أال يــخــاف 

ّ
الــســمــاء. يــقــال إن

من صفير الرصاصة، ألن سماعه يعني 
 األمـــر مختلف مع 

ّ
أنــهــا تــجــاوزتــه، إال أن

 وبعيد، 
ٌ

الــقــذائــف، صــوت اإلطـــالق عميق
وصوت االنفجار، وبينهما صوت صفيٍر 
تحديد  مــحــاواًل  بــحــيــرٍة،  تنتظر  يجعلك 
ال؟ وعندما  أم  نــحــوك  يتجه  كـــان  إذا  مــا 
وقٌت،  أمامك  يكون  لن  النتيجة،  تكتشف 

إال ملواجهة قدرك. 
فــــي خـــضـــّم هـــــذه األحــــــــــداث، كـــــان غــريــبــًا 
 غــريــٌب بــســيــارٍة صــفــراء، 

ٌ
ــل أن يــظــهــر رجــ

 شـــّدة القصف 
ّ
الـــجـــدران الــخــارجــّيــة، لــكــن

النار  الــخــروج تحت  أجبرت محمد على 
نــحــو املـــالجـــئ، خــوفــه عــلــى ولــديــه دفعه 
ــة، كـــيـــف ال؟ فــيــاســمــني  ــازفــ ــجــ ــركــــوب املــ لــ
وضـــيـــاء لــيــســا مــثــل بــقــّيــة األطـــفـــال، هما 
أنفق ماله وشبابه  الله لرجٍل مسٍن   

ُ
هبة

لــلــعــالج مــن الــعــقــم، أمــضــى نــصــف عمره 
 

ُّ
يــنــتــظــر حــتــى فــــرح بــقــدومــهــمــا مــعــه كــل

، في ذلــك الــيــوم، لو  أهــل املخيم، كــان يــودُّ
يحميهما بدمه وعيونه. ركضت العائلة 
مـــن زقـــــاٍق إلـــى آخــــر، لــتــكــون عــلــى مــوعــٍد 
األطفال  عت 

ّ
بقذيفٍة حاقٍدة قط املــوت  مع 

وأّمــهــم إلــى أشــالء محترقٍة، وأبــقــت على 
الرجل ليتجّرع حسرتهم بقّية عمره.

 ال تنسى فــي ذلــك الــيــوم، 
ٌ
مــشــاهــُد كــثــيــرة

 من املتطوعني يحملون حقائب 
ٌ

كان فريق

ــات األولــــــّيــــــة عـــلـــى ظـــهـــورهـــم،  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ اإلسـ
يــركــضــون مـــن حــــّي إلــــى آخــــر، بــحــثــًا عن 
يخاطرون  القذائف!  يــطــاردون  الجرحى، 
اآلخــريــن،  إلنــقــاذ  ومستقبلهم  بحياتهم 
ــة  ــاعـ ــي الـــشـــجـ ــانــ ــعــ ــر مــ ــتـــصـ ــٌد يـــخـ ــهــ ــشــ مــ
ينقلون  بالخطر  آبهني  والتضحية، غير 
الــجــرحــى إلـــى املــالجــئ، حــيــث يــوجــد من 
بقي من أطباء املخّيم الــذي كــان، يومها، 
مثل خلية نحٍل كبيرة. خّصص بعضهم 
آخــرون  وتــطــّوع  الجرحى،  لنقل  سيارته 
ــــواٌج  ــاء لــلــمــالجــئ، وأفـ ــ لــنــقــل الـــفـــراش واملـ
ــيٍّ إلــى  ـــاس كـــانـــت تـــجـــري، مـــن حــ

ّ
مـــن الـــن

ــر، لــلــمــســاعــدة فـــي انــتــشــال الــجــرحــى  ــ آخـ
وإخالء املنازل واالطمئنان على األقرباء 
لم  القصف   

ّ
أن من  الرغم  على  والجيران، 

.
ً
يهدأ لحظة

 
ُّ

ـــالم يلف
ّ
، كـــان الـــظ

ً
عـــدت إلـــى املــنــزل لــيــال

كــل شــــيٍء واألســــى يــمــأ صــــدري، فتحت 
الــبــاب الــخــارجــّي. لــم أشــعــر بــوحــشــٍة في 
بيتي قــط كــمــا شــعــرت فــي تــلــك اللحظة، 
لــم يــطــل تــفــكــيــري، إذ وجــــدت الــلــصــوص 
دًا 

ّ
مول منه  املخزن، وسرقوا  اقتحموا  قد 

الوقود،  الليترات من  كهربائّيًا وعشرات 
 ال يــــعــــرف قــــدرهــــا إال مــــن جــــّرب 

ٌ
ســـلـــعـــة

الحصار، زادتني الّسرقة قهرًا على قهر، 
وهّمًا فوق هّم، إال أن أكثر ما كان يشغل 
بــالــي حــيــنــهــا هـــو الــهــجــرة املــتــوقــعــة في 
ا نعتقد أن بقاء األهالي 

ّ
اليوم التالي، كن

ا 
ّ
املخّيم أفضل ضامٍن لسالمته، وكن في 

نستلهم العبرة من مخّيم اليرموك الذي 

ــالــــي مـــنـــه، عــقــب غـــارة  خــــرج مــعــظــم األهــ
القادر  عبد  على جامع  الحربي  الطيران 
أشهر،  ثــالثــة  قبل  ذلــك  الحسيني، حــدث 
كــان هــذا أكثر ما يرعبني، لم أستطع أن 
أتخّيل نفسي نازحًا أتقاسم، أنا وأهلي، 

ًا مدرسّيًا مع عائلتني.
ّ
صف

فــي األيـــام التالية، سقط شــهــداء آخــرون، 
وكان منظر الباصات وهي تحمل العفش 
 
ً
واألطــــفــــال أكــثــر مـــا يــكــون بــؤســًا وإثـــــارة

الطريق  للقهر، خــرج بعض األهالي عبر 
إرادة   

ّ
أن إال  املــحــاصــر،  للمخيم  الــبــديــلــة 

الحياة بداخله كانت أقوى، لم يكن أبناء 
، كما كانوا في ذلك 

ً
املخيم يومًا يدًا واحدة

الوقت، عشراٌت من الشباب تعاهدوا على 
الحفاظ على مقومات الحياة في املخيم، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا صــيــانــة شــبــكــة الــكــهــربــاء 

واملاء والهاتف، وكانت في وضٍع مزٍر. 
ــدة شـــــبـــــاٌب ال  ــمــــ انــــتــــشــــر عــــلــــى تــــلــــك األعــــ
أســبــوع،  أجـــرًا وال شــكــرًا. بعد  ينتظرون 
ــادت الــشــبــكــة وبـــــــدأت الـــحـــيـــاة تــســري  ــ عــ
مــجــددًا فــي أزقـــة املــخــّيــم، انــتــصــر املخيم 
 
َّ
وُهـــــزم ذلــــك الـــقـــاتـــل. نــعــم ُهـــــزم، حــتــى أن

 لجسمه 
ً
ــاء ســبــيــال ــ ــم يـــعـــرف املـ جــنــديــًا لـ

السيارات  يتأمل طابور  كان  أشهر،  منذ 
الواقف أمامه على الحاجز، سأل أحدها 
ــا. قـــالـــوا لـــه جــئــنــا من  ــهـ عـــن جــهــة قـــدومـ
مخيم خان الشيح. باستغراٍب رّد عليهم: 
... تــــالت آالف قــزيــفــِة 

ْ
ــْى بـــقـــلـــبـــِكـــن ــَمــ ــَعــ »الــ

 عايشني؟!«. 
ْ
اتِكن ْك لسَّ

َ
.. ل

ْ
َربنا عليِكن

ْ
ض

)ناشط فلسطيني(

املقدمة  املــشــروعــات  بعض  أن  خصوصًا 
فيه  بلد ال يجد  فــي  ترفيهي،  طــابــع  ذات 
أو حتى أسطوانة  الخبز،  املواطن رغيف 
ــد كــريــســتــال(،  ــ الــــغــــاز، مــثــل )مــــشــــروع زايـ
والــذي يهدف لبناء أعلى برج في مصر، 
املنتشرة  االنتحار  ظاهرة  ملواكبة  ولعله 
بني الشباب، حتى تكون أكثر جاذبية من 

فوق أعلى األبراج الترفيهية.
يعلم قـــادة االنــقــالب جــيــدًا أن الــهــدف من 
ــر لـــيـــس االســـتـــثـــمـــار، أو انــتــشــال  ــمـ املـــؤتـ
مــصــر مـــن حـــالـــة شــبــه اإلفــــــالس املــقــدمــة 
عليها، والدليل عدم اقتصار الدعوة على 
املــســتــثــمــريــن، أو الــــدول صــاحــبــة رؤوس 
ــوة دول تــعــانــي من  ــ األمـــــــوال، ولـــيـــس دعـ
شدة الفقر، كما أسلفنا، كما أن دعوة كل 
الــوزارات لعرض ما لديها،  وكأنهم جزر 
للحصول  تنافس  وضــع  وفــي  منفصلة، 
عــلــى أمــــــوال املـــدعـــويـــن، مـــن دون وجـــود 
نــظــرة اســتــراتــيــجــيــة ملــا تــحــتــاجــه الــبــالد، 
االستثمار، يؤكد  لـــوزارة  أو دور حقيقي 
مــا هو  الــهــدف ليس االستثمار، بقدر  أن 
التي  نــوع مــن اســتــجــداء جديد للشرعية 
لــم ينعم بها االنــقــالب وقــادتــه، وهـــذا ما 
يــفــســر الــتــركــيــز عــلــى عـــدد الــحــضــور، من 
أو  الــدخــل  مستويات  على  التعويل  دون 

القدرات املالية لهم.
انــعــقــاد املــؤتــمــر فــي منتجع شــرم الشيخ 
البعيد عن القاهرة، وتحول هذا املنتجع 
وجــود  ادعـــاء  بهدم  كفيل  ثكنة عسكرية، 
ــا أن  ــمـ ــار، كـ ــمـ ــثـ ــتـ ــرار جـــــــاذب لـــالسـ ــقــ ــتــ اســ
ــدرت قــبــيــل  ــ ــتـــي صــ الـــقـــوانـــني الـــعـــديـــدة الـ
منفردة  ــإرادة  وبـ بسرعة،  املؤتمر  انعقاد 
مــــن شـــخـــص واحــــــــد، وبـــمـــفـــهـــوم قـــوانـــني 
السلبية  رســالــتــه  الــطــلــب، ستصل  تــحــت 
أن  يستطيع  فــالــذي  جــــاد،  مستثمر  إلـــى 
يغير بيئة الدولة االستثمارية بالقوانني 
ــن الـــعـــقـــود  ــّصــ ــحــ ســـريـــعـــة اإلصــــــــــــدار، ويــ
للمستثمرين،  عــديــدة  امــتــيــازات  ويعطي 
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــر قــــوانــــني تــــصــــدر قـ ــبـ عـ
انعقاد مؤتمر، فمن األسهل عليه تعديل 
تلك القوانني، مرة أخرى في لحظات، ومن 
دون مـــقـــدمـــات، مـــا يــهــدد االســتــثــمــارات، 

الــعــراقــي، كــمــا على  الــدبــلــومــاســي  األداء 
العراقية،  للدولة  السياسي  األداء  مجمل 
بخصوص صيانة السيادة واالستقالل، 
وهــمــا مـــن أعــلــى الـــواجـــبـــات الــدســتــوريــة 
أو حتى  دولــــة مستقلة،  لــكــل  والــوطــنــيــة 

سائرة على طريق االستقالل.
فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة، كـــــان يــــنــــاط بـــقـــادة 
ــثـــوري اإليـــرانـــي الــتــعــبــيــر عن  الـــحـــرس الـ
يتعلق  بما  الفعلية،  اإليــرانــيــة  السياسة 
ــفــــوذ وإطـــــــــالق الـــتـــحـــذيـــرات  ــنــ بـــبـــســـط الــ
ــقـــوى  ــى الـ ــ والــــتــــهــــديــــدات، والـــتـــأشـــيـــر إلــ
السياسة  تنفذ  الــتــي  والــرديــفــة  الحليفة 
اإليــرانــيــة فــي منطقتنا، و«تــقــف صامدة 
ــل«، وكــــــان هـــذا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أمــــــام أمـــيـــركـــا وإسـ
األمــــر يــثــيــر قــــدرًا مــن االرتـــبـــاك املــســرحــي 
الوضع  هــو  هــا  اإليــرانــيــة.  للدبلوماسية 
املعتدل  الرئيس  فمستشار  يتغير.  اآلن 
ــر، وبالفم  أبــلــغ مــن يعنيهم األمــ هــو مــن 
املـــآن، أن اإلمــبــراطــوريــة اإليــرانــيــة باتت 
ــع دول عـــربـــيـــة، هــي  ــ قـــائـــمـــة، وتـــضـــم أربــ
ــة ولــبــنــان والـــيـــمـــن، وأن  ــراق وســـوريـ ــعـ الـ
األمــر لم يعد يتعلق بمشروع مستقبلي 
بــرســم الــتــنــفــيــذ، بـــل بـــاالعـــتـــراف بــوضــع 
إمــبــراطــوري قــائــم، وهـــو مــا يستحق أن 
يكون موضع تفاوض عربي مع طهران، 
ــا الــــــذي تــــريــــده الــجــمــهــوريــة  عـــنـــوانـــه: مــ
اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة مــن الــــدول العربية 
املــســتــقــلــة؟ وهــــل تــلــتــزم طـــهـــران بميثاق 
األمـــم املــتــحــدة وأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 
ومبادئ حسن الجوار بهذا الخصوص؟

من الجلي أن طــهــران، في هــذه الظروف، 
تـــريـــد مــقــايــضــة مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــرب 
ــــش،  بــتــخــلــي مـــزيـــد مـــن الــــدول  ــ عــلــى داعـ
العربية  عن سيادتها واستقاللها: إما أن 
والقرار  القيادة  بنا وتمنحونا  تلتحقوا 
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة  ــــشـ فــــي الـ
داعــــش  ــنــــال  تــ أن  أو  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

ومثيالتها من وجودكم وبقائكم.
الدورية  العربية  للقمة  القريب  االنعقاد 
ــقــــاهــــرة، قـــبـــل نـــهـــايـــة مـــــــــارس/آذار  فــــي الــ
الجاري، يتيح فرصة ملقاربة هذا التحدي 
التركيز  انكشافًا وجــســامــة.  يـــزداد  الـــذي 
ــواهـــا مـــن مــخــاطــر  عــلــى داعــــــش، دون سـ
الذي  اإليــرانــي  التغول  يخدم  وتحديات، 
يــــرى أصــحــابــه أن املـــشـــرق الــعــربــي بــات 
بـــدون ســيــاج، وأن مــطــاردة ذئب  حديقة 
داعــش في هذه الحديقة الفسيحة يتيح 
ــذه الــحــديــقــة،  فـــرصـــة االســـتـــيـــالء عــلــى هــ

ورفض الخروج منها.

يركنها وســط حــيٍّ سكنّي، يترّجل منها 
ويمضي مبتعدًا، عندما حــاول بعضهم 
راوغ  التحقق منه، وســؤالــه عن وجهته، 
التفجير  زر  واستخدم  انبطح،  ثم   

ً
قليال

يـــده. ســيــارة مفخخة تنفجر، وســط  فــي 
ــتــــي تـــتـــعـــرض لـــلـــقـــصـــف مــنــذ  املـــــنـــــازل الــ
القتل  فــي  أيُّ همجّيٍة وإمــعــاٍن  الــصــبــاح. 
مت منازل 

ّ
لدى هؤالء؟ شّدة االنفجار حط

الـــحـــي وجــــرحــــت كـــثـــيـــريـــن، وأجـــــــــزاٌء مــن 
شارعني،  مساحِة  على  تناثرت  السيارة 
ة. لكن، 

ّ
أّما الرجل فركض هاربًا بني األزق

هيهات؟ أقسم العجوز، قبل الشاب، على 
ــه، أراد الــجــمــيــع قــطــف رأســـه،  اإلمـــســـاك بـ
ــه كـــان بقبضة الـــثـــوار خـــالل دقــائــق، 

ّ
لــكــن

أمضى الرجل آخر يوٍم في حياته كأسوأ 
ما يكون، اعترف ملن حقق معه بأنه قبض 
 

ٌ
مبلغًا ليضع الّسيارة في املخيم. اعتراف

الوقت  يعطيه  أو  حــيــاتــه،  لينقذ  يكن  لــم 
للتوبة، وربما لم يطلبها، كانت النفوس 
تغلي على وقع القصف وأخبار الشهداء، 
وخــــالل ســـاعـــات، كـــان مــربــوطــًا إلـــى بــرج 
للكهرباء ميتًا، يلبس كيسًا قماشيًا عليه 

عبارة »هذا جزاء ما قدمت يداك«.
 ،

ٌ
فــي الــحــّي الــشــرقــي للمخيم دمـــاٌر هــائــل

ــقـــف هــبــطــت بــأكــمــلــهــا إلــــى األرض،  وأسـ
الــشــوارع ُســـّدت بــالــركــام، وبـــات واضحًا 
ــذي اســـتـــمـــر عـــلـــى الـــحـــّي  ــ ــ أن الـــقـــصـــف الـ
طوال ساعات املساء، يهدف إلى تدميره 
بأكمله، كــان بعض األهالي ما زال يأمل 
أن يـــجـــد األمـــــــان فــــي مـــنـــزلـــه، بـــعـــيـــدًا عــن 

خــصــوصــًا عــنــدمــا تـــنـــعـــدم  املـــؤســـســـات، 
ــة فــــي شـــخـــص واحـــــد،  ــ ــــدولـ وتـــنـــحـــصـــر الـ
يحرك كل السلطات بتليفونات من مدير 
الــعــســكــر فـــي إدارة  ثـــم إن فــشــل  مــكــتــبــه، 
البالد وحمل لواء محاربة اإلرهــاب الذي 
الــقــاهــرة لن  انتقل مــن سيناء إلــى وســط 

يكون جذابًا لرؤوس األموال األجنبية.
فــشــل املــؤتــمــر االقــتــصــادي قــبــل انــعــقــاده، 
عــنــدمــا تـــم إنـــفـــاق أكــثــر مـــن مــائــة مليون 
جــنــيــه عــلــيــه، عــــدا عـــن تــكــالــيــف الــتــأمــني 
الـــبـــاهـــظـــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــدعـــو فــيــه 
الــســيــســي املـــصـــريـــني إلــــى الــــجــــوع، حتى 
تــعــيــش مـــصـــر الـــعـــســـكـــر، وفـــشـــل عــنــدمــا 
تسول طعام ضيوف املؤتمر من الشركات 
الراعية، وعددها 24 شركة، وفشل عندما 
ويقتلون  تسيل،  املصريني  ودمــاء  انعقد 
في بيوتهم وأمام أبنائهم. وحتى الهدف 
الـــدعـــائـــي لــلــمــؤتــمــر لـــن يــتــحــقــق فـــي ظل 
قــد تطغى على  خـــروج مــظــاهــرات كبيرة 
أحداثه، وفشل عندما عجز قادة االنقالب 
أن يــعــقــدوه فــي وســـط الــقــاهــرة، وإن كــان 
اقتصاديون يرون أنه مؤتمر لبيع مصر، 
الــرأي،  فــإن كاتب هــذه السطور يخالفهم 
ألن مصر تم البدء في بيعها، منذ تاريخ 
االنقالب، وما زال مسلسل البيع مستمرًا، 

ولن ينتظر مؤتمرًا الستكمال الصفقة. 
)كاتب مصري( 

ــذات  ــالــ ــة، وبــ ــيـ ــربـ ــعـ ــــراف الـ ــم يـــتـــح لـــــأطـ لــ
الــخــلــيــجــيــة، أن تـــشـــارك فـــي املــفــاوضــات 
ــــووي  ــنـ ــ ــــف الـ ــلـ ــ الـــــدولـــــيـــــة بــــخــــصــــوص املـ
ــاك قــــنــــوات اتـــصـــال  ــنـ ــا هـ ــهـ اإليـــــرانـــــي، ولـ
وتــواصــل تسمح بــاالطــالع عــلــى مجرى 
ــات، ووضــــــع املـــفـــاوضـــني  ــاوضــ ــفــ ــذه املــ ــ هـ
فــــي صـــــورة املـــصـــالـــح الـــعـــربـــيـــة املـــهـــددة 
بـــالـــطـــمـــوحـــات الـــنـــوويـــة اإليــــرانــــيــــة. إذا 
كـــان األمـــر كــذلــك، فــإنــه مــن حــق األطـــراف 
ــران  ــ ــهـ ــ ــة وواجــــــبــــــهــــــا دعـــــــــــوة طـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــتــفــاوض حـــول مــا تــريــده األخـــيـــرة من 
دول عــربــيــة مــســتــقــلــة، الــكــلــمــة األخـــيـــرة 
ــــس ألي طــــرف  ــيـ ــ ولـ لــــشــــعــــوبــــهــــا،  فـــيـــهـــا 
خارجي أيًا يكن. دفن الرؤوس في الرمال 
ــا الــتــكــتــم فـــيـــعـــزل الــشــعــوب  ــ ال يـــفـــيـــد، أمـ
عــن مــصــيــرهــا، لكنه ال يــعــزلــهــا إلـــى أمــد 
بــعــيــد، فــقــد ســبــق لــلــشــعــوب الــعــربــيــة أن 
واجــهــت إمــبــراطــوريــة إسالمية مــن قبل، 
الــديــن  ال  العثمانية.  اإلمــبــراطــوريــة  هــي 
اإلمــبــراطــوريــة،  كــانــت تعتنقه تلك  الـــذي 
وال طائفتها، حاال دون التمسك الوطني 
والــقــومــي الــعــنــيــديــن بــاالســتــقــالل، وهــو 
النهاية، عبر خط متعرج  ما تحقق، في 
وطويل، أدى إلى التحرر من إمبراطورية 
إسالمية واستعمار غربي معًا، علما أن 
اإلرث اإلمــبــراطــوري لتركيا لم يمنع من 
إقامة عالقات حسنة وطيبة ووثيقة مع 
التركية وريثة اإلمبراطورية، من  الدولة 

أتاتورك إلى أردوغان.
تطمح طهران ألن تكرر الدور الذي لعبه 
ــام، في  االســتــعــمــار الــغــربــي قــبــل مــائــة عــ
اإلمــبــراطــوريــة  أفــــول  دنـــو  مــع  منطقتنا، 
الــعــثــمــانــيــة آنــــــــذاك، فـــهـــي تــبــشــر الــعــالــم 
لتهديدات   

ً
بــديــال ستكون  بأنها  العربي 

والغربي.  األمــيــركــي  وللنفوذين،  داعـــش 
العربية أن تفعله  وكــل ما على الشعوب 
هـــو أن تــســلــس قـــيـــادهـــا لــلــحــاكــمــني في 
 عـــن حـــراســـة أوطـــانـــهـــا، 

ّ
ــران، وتـــكـــف ــهــ طــ

ــلــــحــــرس الــــثــــوري  وتـــــوكـــــل هـــــــذا األمــــــــر لــ
على  بديلة،  محلية  ولجيوش  اإليــرانــي، 
غرار حزب الله في لبنان وحزب الله في 
ســـوريـــة، وأنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــون( في 
في  الشعبي  املليشيوي  والحشد  اليمن، 

العراق.
ــر الـــعـــراقـــي،  ــ ــــوزيـ تــصــلــح تـــصـــريـــحـــات الـ
إبـــراهـــيـــم الـــجـــعـــفـــري، بــاملــنــاســبــة قــاعــدة 
سياساتها  بشأن  طهران،  مع  للتفاوض 
ــراق، وبـــخـــصـــوص نــظــرتــهــا إلــى  ــعــ فـــي الــ
العالم العربي، وحول مستقبل العالقات 
العربية اإليــرانــيــة عــمــومــًا. وُيــفــتــرض أن 
بــقــيــة املـــســـؤولـــني الــعــراقــيــني والـــعـــرب ال 
ون تمسكا بسيادة واستقالل بلدانهم 

ّ
يقل

الــذي تربطه وشائج  عن الوزير العراقي 
»عقائدية« مع طهران، لكن هذه الوشائج 
بسيادة  البديهي  التمسك  من  تمنعه  لم 

دولته، واستقالل وطنه.
)كاتب من األردن(

يوٌم ناقٌص من روزنامة المخيم

هل فشل المؤتمر االقتصادي؟

متى يبدأ التفاوض العربي اإليراني؟

 لم يكن أبناء 
المخيم يومًا يدًا 

واحدًة، كما كانوا 
في ذلك الوقت

فشل المؤتمر 
قبل انعقاده، 

عندما تم إنفاق 
أكثر من مائة 

مليون جنيه عليه

تطمح طهران ألن 
تكرر الدور الذي لعبه 

االستعمار الغربي، 
قبل مائة عام، في 

منطقتنا

آراء

حسام كنفاني

ليس هناك من ذهب إلى مصر، زائرًا أو مقيمًا، ولم تصادفه عبارة »كل سنة وأنت 
طيب«. عبارة متداولة على كل لسان، وفي كل املواسم. ليست مرتبطة بمناسبة، 
هي وسيلة ترحيب بالدرجة األولى، وطلب اإلكرامية بطريقة مختلفة. تسمعها من 
املوظفني في مطار  املطاعم، وحتى من  السياحي وفي  الدليل  أو  التاكسي  سائق 

القاهرة لدى استقبالك، ولدى مغادرتك. 
ال يمكن ملن عايش هذه الحالة من العرب واملصريني الذين يتندر كثيرون منهم 
على هذه الالزمة، إال أن يستعيدها في ذهنه، وهو يرى صورة الرئيس املصري، 
عبد الفتاح السيسي، يقطع قالب حلوى عيد ميالد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن 
التهنئة بعيد  الرئيس املصري يتلو على ضيفه عبارات  آل نهيان. ويتخيل  زايد 
ميالده، وفي مقدمتها »كل سنة وأنت طيب«. وهو، بالتأكيد، يقصد ما تعنيه هذه 
املعلن  الــشــارع. فالهدف  تــردادهــا في  العبارة، ومــا يرمى من ورائــهــا، عندما يتم 
للنظام املصري، وبغض النظر عن تسريب »معاهم فلوس زي الرز«، هو استدراج 
ما أمكن من أموال إلى الداخل املصري، تحقق للسيسي »إنجازات« يصبو إليها، 
إلى  ووصــولــه  االنتخابية  وبعد حملته  وقبل  خــالل  قطعها  التي  الــوعــود  وبعض 

الرئاسة.
يــوم أمس  الشيخ منذ  امللتئم فــي شــرم  االقــتــصــادي،  املؤتمر  الــغــرض، يأتي  لهذا 
الجمعة. مؤتمر يهدف إلى جذب االستثمارات واألموال، كيفما اتفق، بدون خطط 
واضحة. ويحيل املشهد، أيضًا، على لقطة من فيلم مصري حديث نسبيًا عنوانه 
حصة  لبيع  والعامليني،  العرب  املستثمرين  الفيلم  بطل  جمع  وفيه  حقي«،  »عايز 
املواطن من املال العام في مصر. مؤتمر ذلك الفيلم االفتراضي مشابه إلى حد ما 
مع مؤتمر الواقع الحالي. املطلوب واحد، مع فارق أنه، في ذلك الفيلم، كانت هناك 
املطبلون،  الواقع ال يتوقف  بالتراجع عن مسعاه، فيما في  البطل  أصــوات تطالب 
النظام و«حكمته«.  بــإجــراءات  اإلشـــادة  عــن  واقــتــصــاديــون،  إعــالمــيــون ومثقفون 
عهد محمد  في  الهرم  بيع  السابق،  في  يــروجــون،  كانوا  الذين  أنفسهم  املطبلون 
مرسي، من دون أن يسألوا، اليوم، ماذا يبيع السيسي في مقابل ما يسعى إليه 

من أموال؟
وإذا كان بطل الفيلم املذكور أعاله قد تراجع في لحظة صحوة ضمير، على غرار 
النهايات الطوباوية لألفالم العربية، عن البيع، فإن النظام الحالي ماض في البيع إلى 
ما هو أبعد من مصر. ولعل ما نشرته صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، 
قبل أيام، دليل على ذلك. فقد أكدت أنباء راجت، الشهر املاضي، عن أن السيسي 
عرض منح الفلسطينيني 1600 كيلومتر مربع من سيناء، في إطار تسوية شاملة، 
لتكون هذه األرض امتدادًا لقطاع غزة، وتستقبل الالجئني الفلسطينيني الراغبني 
 عن حق العودة. لم ينف أي من املسؤولني املصريني 

ً
في العودة إلى ديارهم، بديال

بالتفاعل  يحظ  لــم  لكنه  الفلسطينيني،  املــســؤولــني  إلــى  بالنسبة  وكــذلــك  املــقــتــرح، 
املناسب لحجمه وخطورته على أكثر من صعيد، داخلي أم خارجي. فعلى الصعيد 
الداخلي، ها هو السيسي يفرط باألراضي املصرية من دون أي استشارة، وكأنه 
املقترح خشية  اإلسرائيليون  يرفض  لم  ولو  ملكية شخصية.  أرض  يقدم قطعة 
في  املصري  الرئيس  لكان  واسعة،  وبرية  بحرية  بمنافذ  فلسطينية  دولــة  وجــود 
طريقه إلى بيع جزء من سيناء. لكن السؤال هو ملصلحة من هذا البيع وما املقابل؟ 
وعلى الصعيد الخارجي، يبيع مقترح السيسي أساس القضية الفلسطينية؛ وهي 
عــن فكرة  فــي سياق مختلف  بديلة،  أرض  بتقديم  ديــارهــم،  إلــى  الالجئني  عــودة 
األردن  يطرح  األخير  كــان  فــإذا  ليبرمان.  أفيغدور  يروجها  التي  البديل«  »الــوطــن 

ليكون هذا الوطن، ها هو السيسي يقّدم سيناء.
أو  بالجملة  مختلفة،  بأشكال  البيع  فــي  مــاٍض  فــي مصر  الحكم  أن سياق  يبدو 
بالتجزئة، ال فرق، طاملا يحقق املردود املطلوب، وفق منطق »كل سنة وأنت طيب«. 

عبد الحكيم حيدر

هو الــذي ال يذهب إلى مقر جريدته، إال مرة واحــدة آخر كل شهر، ألخذ راتبه 
الشهري، وهو خارج من الجريدة يأخذ العدد الصادر لحل الكلمات املتقاطعة. 
وغالبًا يكون له عمل آخر، وغالبًا ما يكون هذا العمل بعيدًا عن مجال الصحافة، 
إال فيما ندر، كدكان للبقوليات واألعالف، لو كان هذا الصحافي ابن ناس لهم 

في تجارة الحبوب. 
أما لو كان من أبناء الفالحني املستورين، ودخل كلية اإلعالم والصحافة خطأ 
بنها،  أطـــراف  على  املــواشــي  لعلف  مــزرعــة  لــه  فغالبًا ستكون  باملجموع،  فرحا 
أبناء أصحاب الحرف، فغالبًا ستجده صاحب  النمرس. أما لو كان من  أبو  أو 
محل للبويات أو الحدايد، أو داخل محل لبيع املوتوسيكالت الصيني، على اسم 

زوجته في بوالق أبو العال أو املرج. 
أما لو كان من أبناء مهنة اإلعالم الضالعني في املهنة والكار، والواصلني بأدب 
واألحــفــاد،  األبــنــاء  ســــيرة  ســـبقت  التي  العائلية  لسمعتهم  نظرا  الجهات،  إلــى 
ما  أو  إعــدادا  أو  إخراجــا  الفضــائيـــات،  أروقــة  فــي  الثاني  فغالبًا ســيكون عمله 

شــابه ذلك. 
أما لو كان ابن رئيــس تحرير، أو رئيســـة تحرير، فغالبا لن تراه في الجريدة، أبدًا، 
أو قد تــراه كل سنة، أو في عيد ميالد أمه أو أبيه، وسيكون تمامه في مجلس 
أو  نيويورك  فــي  ثقافيا  تــراه ملحقا  أو  إعالميًا،   

ً
مــســؤوال الــشــورى،  أو  الشعب 

واشنطن أو لندن، أو يعكف سنوات على كتابة مذكرات وزير خارجية سابق.
أما لو كان ابن رئيس مجلس إدارة، فغالبا لن تراه إال في )محالت كارفور(، أو 
في صالون فيفي عبده، أو في مكتب فريد الديب، كي يستمع إليه في أمر الِحَيل 

التي يعدانها معا لهدم قضية الخلع املرفوعة ضده من جذورها. 
 ،

ً
أما لو كان من أبناء عمال املطابع، أصحاب التربيطات االنتخابية، والذين، عادة

ــاء مجالس اإلدارات، وخــصــوصــًا فــي مــوســم االنــتــخــابــات،  مــا ُيــحــرجــون رؤسـ
خاصة  مطبوعات  فيها  ينفذ  األب،  مطبعة  داخــل  الثاني  عمله  فغالبًا سيكون 
في  مطبعته  تكون  ما  وغالبًا  أجنبية،  لسفارات  أو  والتعليم،  للتربية  بالجريدة 
الضريبية  وبطاقتها  املطبعة  وغالبًا ستكون  األزهــر،  أو  قليوب  أو  بــوالق  رملة 

باسم بناته، بعد رحيل األب.
أما لو كان هذا الصحافي قد أصابته لطائف الصوفية في مقتل، وتمكنت منه، 
وأصحابها  املهنة  وكــِره  بقرشني،  الخليج  من  عــاد  بعدما  األذكـــار،  في  فتطّوح 
وناسها، وكل أكاذيبها وسمومها، فسيضطر اضطرارًا، وفقًا لنصيحة شيخه، 
أن يحصل على معاش مبكر، وبالقرشني يشتري خمسة أفدنة في )النوبارية( 
الذكر  لزراعة املوالح، وخصوصًا املانجو، ويكتفي كل أسبوع بلقاء األحّبة في 

في قعدة )جامع الشيخ رمضان( كل ليلة خميس. 
وحينما تسأله عن فالن، يقول لك: )ربنا يحفظنا(. 

وحينما تسأله عن عالن يقول لك: )غسلنا إيدينا من زمان(. 
وحينما تسأله عن رؤساء تحرير زمان ورؤساء تحرير اليوم، يقول لك: )هو 

ورد زمان زي ورد تحت الكباري(. 
وحينما تسأله عن رئيس أو ملك، يرد: )بأن صوابعك مش زي بعضيها(، ثم 
يسترسل عن آخر )عمرة( له، ويقول لك: )رأيتهم بالكلب هناك، فاستحيت من 
املهنة، وأرخيت الشال على وجهي، وجلست آكل التمر في الحرم(، ثم يعود إلى 
لحن قديم ألسمهان، ويحكي عن حديقة مدحت عاصم، وكيف كان الرجل يحب 

زراعة الورد، أيام كانت البيوت بيوتًا والناس ناسًا.
اب فيها، فال تكاد تعرف أحدًا، فقط 

ّ
إلى األسماء والكت الجريدة، وتتطلع  تفتح 

القديم،  عــاصــم  مــدحــت  لحن  إلــى  وكــــروش. فتعود  أســمــاء وشــــوارب محفوفة 
بصوت أسمهان: )دخلت مرة الجنينة(.

بيار عقيقي

بة في أحيان كثيرة. 
ّ
تبدو شخصياتنا الجماعية، كمذاهب أو إثنيات أو أوطان، مرك

إلــى آخــر، لنصبح أكثر نضجًا وجنونًا. قد  اللمسات من وقــٍت  إلــى بعض  نحتاج 
ب شخصيات املمثل األميركي، صامويل آل جاكسون، 

ّ
ب في شخصياٍت كتقل

ّ
نتقل

 إلى املراهقة، كشخصيات مواطنه، جوني ديب. الفرق الوحيد 
ً
أو بصورة أكثر ميال

أن االثنني يستفيدان من هوايتهما التي جعالها مهنتهما لكسب املال االحترافي، 
حتى ينتصرا على تحّدياتهما الخاصة في حياتهما الشخصية. 

ــذا، كــشــعــوٍب عــربــيــة فــي الــشــرق األوســـــط. تلّبسنا  هــنــا الـــفـــرق. نــحــن ال نــــدرك هــ
مرة  نكن  ولــم  والتضحية،  والــشــرف  والشجاعة  واالستقامة  البطولة  شخصيات 
، وال مستقيمني وال شجعان وال شرفاء وال ُمضّحني، وإن حصل فلومضة 

ً
أبطاال

عابرة في ماضينا. اصطدمنا بالحقائق مرات كثيرة، لكننا أشحنا بوجهنا عنها، 
بحثًا عن مزيد من الكذب املخادع، أو تلّبس كل الشخصيات، عدا شخصيتنا. هكذا 
أنقاض حضارتنا.  ُبنيت على  أمامنا. غــزوات متالحقة. مستعمرات  مّر تاريخنا 
دها 

ّ
ونخل هنا«،  مّر  »االستعمار  أو  هنا«  كان  »االحتالل  بها على طريقة  نتفاخر 

ع إلى آثارنا نحن، وتراثنا نحن، لنبني عليه غدنا نحن، 
ّ
كآثار قّيمة، من دون التطل

ال غد اآلخرين بواسطة دمائنا.
عــبــروا ويــعــبــرون، شعوب مــن كــل حــدٍب وصـــوٍب. نشهد على عــبــورهــم، مــن دون 
فعل شـــيء. ال نــريــد فعل شـــيء. تنتابنا املــشــاعــر، أحــيــانــًا، فــي عــدم قدرتنا على 
تحقيق ما نريد، أو فعل ما نشاء. مع أنها مشاعر كاذبة، لكننا نصدقها. تاريخنا 
يقولها. أضحت الحرب في ديارنا، ولم نقم وال نقوم، وحتمًا لن نقوم بما يمكنه 
إبعاد الكأس املّرة عنا. خصوصًا في الزمن الحالي الذي بات كل شيء فيه خارج 

السيطرة، وفقدنا معه املبادرة. 
بتنا مثل منزل مشّرع األبواب، ال الضيافة فيه مستحّبة، وال الكرم فيه عنوان. بل 
باتت الدار مرتعًا للصوٍص جاؤوا من مشارق األرض ومغاربها، كما جاء آباؤهم 
وأجدادهم قبلهم. يحملون ما يريدون من أرضنا، ويعودون إلى بالدهم، تاركني لنا 
م سياحي ـ تاريخي ـ اقتصادي، 

َ
آثارهم التي سيتفاخر بها من سيأتي بعدنا، كَمعل

واجتماعي، بما أن الغزوات أمست جزءًا من خلفياتنا الثقافية واالجتماعية. 
هــذا ليس قـــدرًا، بــل خــيــارًا اخترناه بملء إرادتــنــا. يكفي النظر إلــى شــرق شرقنا 
األوسط وغربه. إيران، بالد فارس، عاشت من جديد. أوروبا، روما الجديدة، صنعت 
وحدتها بعد انهيار كتلة شيوعية حديدية. أما نحن، فأضعنا املزيد من فلسطني، 
السودان  حصى. 

ُ
ت ال  التي  انقساماته  في  واليمن  األهلية،  حربه  في  لبنان  وغــرق 

سودانان. ليبيا في مستنقع لبناني. مصر عادت إلى العسكرتاريا. سورية تموت 
باسم النظام. العراق لم يعد ماردًا. تونس وحدها نقطة مضيئة في عاملنا الدامس.

كــل هــذا ليس قـــدرًا بــل خــيــارًا. اخــتــرنــا مــشــاهــدة اآلخــريــن كيف يعملون، وكيف 
تــتــكــّرر وتتناسخ.  امــبــراطــوريــات  بــنــا، بــني  الــتــالعــب  يــتــّم  يصطادوننا. اخــتــرنــا أن 
ينقصها فقط عودة املغول مع جنكيز خان وهوالكو من أقاصي الشرق. لم نشأ 
التدخل لحماية شرقنا وعاملنا، وإذا ما تدخلنا، فلكي نخوض صراع قبائل دهريًا، 
 لنا ولألجيال 

ٌّ
 من اعتناق حرية واحدة، هي حق

ً
لم تدركه نهاية، وقد ال تدركه، بدال

اآلتية. 
اخترناه،  خيار  مجرد  بــل  كــقــدر،  تعدديتها  بمفهوم  بة 

ّ
مرك شخصياتنا  ليست 

العتقادنا أنه خيار سهل وليس متعبًا، على الرغم من الكلفة العالية التي تكّبدناها 
صه عبارة واحدة »سكان 

ّ
لخ

ُ
دّون أحداث عاملنا الحالي، ست

ُ
عبر التاريخ. غدًا، حني ت

أي  تطبيق  دون  من  الكمال،  حتى  املثالية  والتفاصيل  القشور  أحبوا  الشرق  هــذا 
إلى عجٍز من  أّدى  بنقٍص،  الجوهرية لشعورهم  القضايا  بنٍد منها، وتحّولوا عن 
أجل تحقيق انتصارهم فيها«.  قد يكون غريبًا إدراك انشغال أمة بتفاصيل من 
 في أدبياتنا، حني نبكي حبيبًا أو عاشقًا في 

ٌ
دون الجوهر، ربما ألن ذلك متأصل

ائي«.
ّ
أغنياتنا وقصائدنا، في تكريس لتاريخنا »البك

بسمة النسور

فيها،  يقطن  الــتــي  الــعــمــارة  إلــى  اململة  بوظيفته  املــوظــف غيراملبتهج  حــني وصــل 
ر أنه وضعه على الشاحن قبل ساعة 

ّ
اكتشف أنه نسي موبايله في املكتب، تذك

من انتهاء الدوام، أصيب بالهلع، كما لو أن إحدى رئتيه انتزعت من جسده على 
الجهاز  هــذا  يتيحها  التي  والتطبيقات  والفايبر(  أب  )الــواتــس  لعن  نحو مفاجئ. 

الثوري العجيب، ألنها تستنفذ طاقة املوبايل بسرعة هائلة. 
ــر مــوعــده املسائي املبدئي مــع األصــدقــاء، وقــد اتفقوا على االتــصــال الحقًا 

ّ
تــذك

إليه بسهولة،  الــوصــول  مــن  يتمكنوا  لــن  أنهم  قــدر  اللقاء وزمــانــه.  لتحديد مكان 
األوالد  دمــره  أن  بعد  يومني،  منذ  التصليح  املــتــروك في ورشــة  الكمبيوتر  ر 

ّ
تذك

ر برهة 
ّ
بألعاب إلكترونية ال تنتهي. أدرك أن خيار »فيس بوك« غير وارد كذلك. فك

كــان قد استعاد  أنــه  املكتب، غير  املنسي في  املوبايل  ليحضر  أدراجـــه  أن يعود 
أنه كان منهكًا  التي اجتازها للتو، عالوة على  تفاصيل األزمــة املرورية الخانقة 
التلفزيون،  مقابل  الصوفة  على  االرتماء  لحظتها،  به،  ما حلم  وأقصى  وجائعًا، 
األقل،  العاشرة على  للمرة  أميركي معاد  فيلم  أحــداث  متابعا  الغداء،  تناول  بعد 
الظهيرة املمتع. لذلك، قــرر تحت وطــأة الكسل والتعب أن يستغني عن  نــوم  قبل 
وجود  على  معتمدا  للسرقة،  يتعرض  لن  أنــه  إلــى  مطمئنا  النهار،  بقية  املوبايل 
هاتف أرضـــي، إضــافــة إلــى موبايل زوجــتــه فــي حــال اضطر لالتصال بــأي من 

األصدقاء أو األقارب.
حاول إقناع نفسه بتلك األفكار املنطقية، وهو يضغط زراملصعد الذي تأخر في 
النزول، ما أثار عصبيته، قبل أن يطل حارس العمارة، ليبلغه أن املصعد معطل، 
الحارس  أن  متأكدًا  كــان  املتكررة.  التصاالته  تستجيب  ال  الصيانة  شركة  وأن 
 مع أحد، بل أنه ال يخفي بهجته، حني تقع مثل 

ً
الخبيث يكذب، وأنه لم يجر اتصاال

هذه الحوادث التي تجعل السكان يدركون مدى أهميته، فيعاملوه باحترام أكبر. 
يلتقط  بالكاد  الهثًا  املباغتة،  بالعزلة  مسكونا  املوبايل،  منزوع  وصــل صاحبنا 
أنفاسه املتالحقة. شتم شركات التبغ ومقاهي النرجيلة، واعدا نفسه، غير جاد 

تمامًا، بالكف عن رذيلة التدخني في أقرب وقت. 
ارتمى على الصوفة، متوقعًا سماع قرقعة صحون آتية من املطبخ، تمهيدا للغداء 
كالعادة، غير أن زوجته التي تصل من عملها مبكرًا، أطلت شاحبة متورمة األنف، 
وتسعل. قالت إنها لم تتمكن من إعداد شيء للغداء، ألنها متوعكة جدًا كما بدا 
واضحًا، حتى إنها تغيبت عن عملها، من دون أن تتمكن من االتصال بمسؤوليها، 
ألن رصيدها )خالص(، كما بشرته أن هاتف البيت مفصول، لتأخرهم في دفع 

الفاتورة. 
ر موبايله الحبيب. تملكه إحساس بالوحشة، وهو يقضم ساندويشة الجنب 

ّ
تذك

الباردة. أحس أن انفصاله عن العالم أصبح رسميا في تلك اللحظة، أمضى بقية 
اليوم في مواجهة التلفزيون، مجبرا على متابعة مسلسالت تركية مدبلجة، معدا 
الظل، حني  ثقيلة  التي تصبح  لزوجته  الساخن  البابونج  أكــواب  وآخــر،  بني حني 
أن  وتوقع  لألصدقاء،  الــذي سببه  والقلق  باملعاناة  التفكير  عــدم  حــاول  تمرض. 
يطرق احدهم باب البيت، معبرًا عن الخوف، بسبب عدم استجابته التصاالتهم 
املتكررة، غير أن ذلك لم يحدث، وسرعان ما غلبه النعاس، وغط في نوم لم يخل 
حبهما  واجهت  التي  والعراقيل  وكــريــم(  )بفطمة  متعلقة  مدبلجة،  كوابيس  من 

الطاهر البريء.
اتصاالت  فاته من  ما  إلــى مقر عمله، متلهفا الســتــدراك  التالي،  اليوم  هــرع، في 
ورسائل نصية، ولكي يشرح ألصدقائه الكثيرين سبب غيابه القسري، حّدق في 
الشاشة الصغيرة. أحس بخيبة كبرى، اكتشف أنه، منذ أمس، لم يتلق أي هاتف، 

أو حتى رسالة اطمئنان من أي كائن في األرض. 
منذ ذلك اليوم، صار يتعمد، بني حني وآخر، تناسي املوبايل في درج املكتب، من 

دون أدنى تأنيب ضمير أو ارتباك.  

كل سنة وأنت طيب الصحافي المحترم بداهشتان

شخصية عربية مرّكبة حين نسي صاحبنا »الموبايل«
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بــدأ عهــده املأفــون باملطالبــة بتقســيم الرغيــف أربعــة أربــاع، 
ر الجميع بالفقر والَعَوُز، ويطل علينا، اليوم، من جديد، 

ّ
بش

يقف أمام رجال حكمه املشؤوم، ويقول »وبقول مرة تانية 
للمصريــن بقــى، الزم احنــا كمــان ..نبقــى قادريــن علــى ان 
احنــا نا.....باالعتمــاد علــى أنفســنا يعنــي ...الزم.. ...هقــول 
كلمــة...أأأ ...الزم ..الزم ..احنــا ..إن شــا اللــه مــا نلكشــي.. إن 

شا الله ما ناكلشي ...ونبقى ..ااا .. ونبني بلدنا«
بعيــدا عــن اللغــة العربيــة، والجمــل غير املترابطــة، واملفردات 
التي تحتاج إلى ترجمة، يســتكمل السيســي مشــوار حنّوه 
األكل  عــن  االمتنــاع  إلــى  ويدعــوه  املصــري  الشــعب  علــى 
والشــرب، مــن أجــل بنــاء مصــر. وال أدري، حقيقــة، هنــا أي 
مصر يقصد؟ إذا كان الشعب سيمتنع عن الطعام ويموت 
مــن الجــوع، مــاذا يبقــى ملصــر، إذن، الشــوارع والطرقــات؟ 
نميت الشعب بأكمله لنبني جسورًا وطرقًا ومبانَي تعيش 
فيهــا األشــباح؟ إذا لــم تكــن البلــد يمثلهــا شــعبها.. فمــاذا 
تكــون؟ أم إنــه يقصــد مصره هو، دولته هو، ومعه أشــاوس 

املجلس العسكري ولواءاته.
يعانــي ورجالــه مــن تخمــة، بعــد أن ابتلعــوا ثالثــن مليــار 
دوالر قيمة املســاعدات الخليجية لالنقالب، قبل أن توضع 
جميعها في حسابات للجيش، وألقوا هم »بشوية« مالين 
فضحتهــم  كمــا  ميزانيتــه«،  بيهــا  »يقفــل  املركــزي  للبنــك 

التسريبات.

40 مليــون مصــري تحــت خــط الفقــر، ومليونــان يبيتــون فــي 
املقابر، ومليونا طفل شــوارع يبحثون عن غذائهم في ســالل 
القمامة، يطالبهم السيسي باالمتناع عن الطعام، ليتمكن من 
بنــاء الدولــة التــي ســيعيش فيهــا. يتنقــل فــي طائــرة مروحيــة، 
ترافقها طائرات حربية للمحافظة على أمنه وسالمته، بينما 
الشــعب الــذي يلقــى الهــوان فــي حافــالت مهترئــة، وقطــارات 
متهالكــة، وســيارات تتالعب بها طــرق خربة، يطالبه بالذهاب 
إلــى عملــه ســيرًا علــى األقــدام، أو راكبــًا دراجــة يســير بها بن 

املدن املختلفة، »مش علشانه..علشان ماسر!«
الشعب الذي صنفته وحدة األبحاث لصحيفة »إيكونوميست« 
البريطانية في عام 2013 عن مكوثه في املستوى األخير بن 
، ال تســتقيم 

ً
دول العالم في جودة العيش طبقا لثالثن عامال

والنظافــة،  والصحــة  األمــن،  منهــا  بغيرهــا،  الشــعوب  حيــاة 
والثقافــة والبيئــة، والتعليــم، والبنيــة التحتيــة، يطالبــه الرئيــس 
العيــش وغــالء األســعار، والســكن فــي  بــأن يتحمــل شــظف 

العشوائيات، أو في املقابر بن األموات.
يقابــل الشــعب الــذل بابتســامة عنــد محاولتــه الحصــول علــى 
الكهربــاء  علــى  يصبــر  طعامــه،  بهــا  يطهــو  غــاز  إســطوانة 
املســرطن،  والطعــام  والشــحيحة،  امللوثــة  وامليــاه  املقطوعــة، 
واالعتقــاالت  اليوميــة،  شــبه  والتفجيــرات  املفقــود،  واألمــن 
العشــوائية، وأحــكام اإلعــدام بالشــكارة، والتعذيــب في أقســام 

الشرطة والسجون. 

ويعيش صابرًا راضيًا، يتقبل الصفعات ويتلقى الركالت، 
وهو يردد بعشق: أنا بحب السيسي، أنا انتخبت السيسي.

وإرادة  الشــعب  خيــار  هــو  هــذا  أن  علــى  السيســي  يصــر 
الشعب. الشعب الذي خرج على الحاكم املنتخب في الثالثن 
مــن يونيــو، اليــوم الذي اعترف ســفاح الداخلية املطرود بأنه 
صنيعة جهاز الشرطة ومعه الجيش وأذرعتهم اإلعالمية. 
ولكن، أن يخرج مئات آالف املخدوعن واملغيبن والسفهاء 
يركــب ظهورهــم أمنــاء وضبــاط الشــرطة ورجــال الجيــش، 
وجماعتــه  مرســي  محمــد  الديكتاتــور  برحيــل  يطالبــون 
يخترهــا  ولــم  املريــخ،  مــن  عليهــم  هبطــت  التــي  اإلرهابيــة 
الشعب في خمسة انتخابات. حن يختار املغفلون الخروج 
علــى الجماعــة التــي أخــذت الفرصــة عامــًا، فلــم تحقــق لهــم 
رغد العيش، ولم تصبح مصر كأوروبا، فقرروا أن يعيدوا 
عسكرا، ذاقوا الهوان على يديه ستن عاما، ليخلصهم من 
تلــك الجماعــة التــي اســتولت علــى الرئاســة بــآراء الناخبــن، 

وأخذت الديمقراطية سلمًا للوصول إلى الحكم.
»حاكــم  رئاســة  تحــت  الحريــة  عصــور  أزهــى  تعيــش  قــد 
إرهابــي« كالرئيــس محمــد مرســي، تقــوم بـــ 22 مظاهــرة 
مظاهــرة  وخمســمائة  آالف  وأربعــة  عــام،  فــي  مليونيــة 
وإضراب، وتشاركك 34 فضائية وقناة حكومية وعشرات 
الصحف واملجالت في سّبه وشتمه، هو وعائلته وجماعته، 
صباح مســاء، بينما تنام أنت في بيتك آمنا مطمئنا. لكن، 

حينمــا يرحــل ذلــك الديكتاتــور، لــن تأمــن علــى نفســك أن 
تدخــل دورة امليــاه، بــدون خــوف مــن زوار يقتحمــون بيتــك 
داخــل  مــن  أو  عملــك  مقــر  مــن  اختطافــك  أو  الفجــر،  قبــل 
عربــة قطــار. لــن تأمــن علــى فتياتــك الحرائــر الطاهــرات من 

االغتصاب في السجون أو داخل املدرعات. 
أما أبناؤك وقرة عينك من ذقت املر في حياتك لتراهم أطباء 
أو مهندسن أو محامن أو أساتذة في املدارس والجامعات، 
طع 

ُ
فقــد تســتلم جثــة أحدهــم يومــا من قســم الشــرطة وقــد ق

عليــه  ــدي 
ُ
واعت عينــاه،  أضالعه،وفقئــت  ســرت 

ُ
وك لســانه، 

جنسيًا.
أنــت مــن اختــرت، يقــول لــك قائــد االنقــالب. هــذا هــو حكــم 
العســكر الــذي نــادى بــه املعاتيه واملغفلــون، ولهؤالء جميعا 
قبــل  عقولكــم  فقدتــم  لقــد  اعتــذارا،  منكــم  نريــد  ال  نقــول: 
ضمائركــم، وال أمــل فيكــم. نريــد منكــم فقــط أن تســتمعوا 
لــكالم ســيدكم الجنــرال، وتمتنعــوا عــن الطعــام والشــراب. 
كــي يبنــي األحــرار مصــر جديــدة، دولــة حــرة نظيفــة، بعــد 
أن يمــوت مغفلوهــا وعبيدهــا من الجوع، وتمتلئ ســجونها 
الظلــم  قضــاة  وقبلهــم  والتعذيــب،  واملــوت  القتــل  بضبــاط 
الجهــل  إعالميــو  ومعهــم  املكاملــة،  بعــد  والحكــم  والفســاد 
والنهــب،  والســرقة  الفســاد  أباطــرة  وبينهــم  والتحريــض، 

يتقدمهم جنراالت الخيانة والتخابر والترامادول.
شيرين عرفة )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

صالح النعامي

الداخلــي  اإلســرائيلي  الجــدل  يتابــع  مــن 
بشــأن العالقــة مــع النظــام املصــري الحالــي، 
فــي وســعه أن يرصــد مــا يشــي بعجــز النخــب 
الصهيونيــة عــن اســتيعاب وتفســير حــرص 
خدمــة  علــى  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
علــى  اإلســرائيلية،  االســتراتيجية  املصالــح 
لــم  والــذي  والواســع،  الكثيــف  النحــو  هــذا 
األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات  حتــى  تبــده 
للكيــان الصهيونــي.  الحليــف االســتراتيجي 
ولعــل التحقيــق الصحافــي املوســع والعميــق 
الــذي نشــره موقــع »ولــال« اإلخبــاري، اإلثنــن 
وأعــده  الجــاري،  مــارس/آذار   9 املاضــي، 
الصحافــي أميــر تيفــون عــن طابــع العالقــات 
الــوزراء  »الحميميــة« بــن السيســي ورئيــس 
يســلط  نتنياهــو،  بنيامــن  اإلســرائيلي، 
الضــوء علــى جوانــب أخــرى، لــم تتعــرض لهــا 

قبل ذلك وسائل اإلعالم. 
فمــن خــالل مقابــالٍت أجراهــا مــع عــدد كبيــر 
والعســكرين  السياســين  املســؤولن  مــن 
فــي  دورًا  لعبــوا  صهاينــة  ودبلوماســين 
بــن السيســي وإســرائيل، يجــزم  االتصــاالت 
تيفون أن مستوى التعاون األمني والتنسيق 
عهــد  فــي  ومصــر  إســرائيل  بــن  السياســي 
مســبوقة،  غيــر  حــدود  إلــى  وصــل  السيســي 
تفــاؤاًل.  الصهيونيــة  التوقعــات  أكثــر  وفــاق 
تحــدث  الــذي  الحكــم  نخــب  بــن  خــالف  وال 
إليهــا تيفــون علــى أن موقــف السيســي الحــاد 
أثنــاء  فــي  حمــاس،  حركــة  ضــد  والصريــح 

سعد كيوان

تضج الصحف ووسائل اإلعالم بتصريحات 
الواليــات  توصــل  احتمــال  بشــأن  متناقضــة 
بشــأن  إيــران  مــع  إطــار  اتفــاق  إلــى  املتحــدة 
برنامجها النووي في نهاية الشــهر الجاري. 
وفيمــا يبــدو واضحــا أن طهــران تريــد اتفاقــا 
واشــنطن  موقــف  يــزال  ال  إليــه،  وتســعى 

ضبابيا مترددًا وبدون أفق. 
تفاؤلهــم  اإليرانيــون  املســؤولون  ويبــدي 
غيــر  الخطــوة  هــذه  مثــل  تحقيــق  بإمكانيــة 
املســبوقة بالنســبة لنظام املاللي الذي يطمح 
مهيمنــة،  إقليميــة  قــوة  نفســه  تكريــس  إلــى 
عبــر امتــالك الســالح النــووي، وللتأكيــد أنــه 
قــادر علــى الصمود، على الرغم من العقوبات 
االقتصاديــة الخانقــة التــي تكاد تشــل طاقات 
إيران اإلنتاجية ومقوماتها الحياتية. وتقوم 
القيــادة اإليرانيــة، في الفتــرة األخيرة، بحملة 
علــى  يقــوم  ذكــي،  تكتيــك  باتبــاع  ترويــج، 
التصريحــات  وتكثيــف  النيــة،  إظهــار حســن 
املتفائلــة تــارة، إلــى درجــة أن املرشــد األعلــى، 
علي خامنئي، أثنى، أخيرًا، على عمل الفريق 

اإليراني املفاوض. 
ويعقــد وزيــر الخارجية، محمد جواد ظريف، 
لقــاءات بنظيــره األميركــي، جــون كيــري، فــي 
جنيــف وفيينــا، تســبقها أو تليهــا لقاءات مع 
مجموعة »5 + 1« )الواليات املتحدة، فرنســا، 
بريطانيا، روســيا والصن+أملانيا(، ثم تفتح 
مواقــع التخصيــب أمــام فريــق مفتشــي وكالــة 

الطاقة الذرية. 
املتشــدد،  الجنــاح  يطلــق  أخــرى،  وتــارة 

فــي الصيــف املاضــي، هــو  الحــرب ضــد غــزة 
الذي ساعد نتنياهو على التصدي للضغوط 
لالســتجابة  عليــه،  مورســت  التــي  الدوليــة 

ملطالب املقاومة الفلسطينية. 
أكثــر  مــن  أخيــرًا،  غــزة،  حــرب  ألن  ونظــرًا 
علــى  عميقــة  تأثيــرات  تركــت  التــي  الحــروب 
الوعي الجمعي للصهاينة، فإن تيفون يجزم 
بــأن وقــوف السيســي فــي أثنائهــا إلــى جانــب 
أكثــر  جعلــه  تــردد،  أدنــى  بــدون  إســرائيل، 
الشــخصيات شــعبية في الكيــان الصهيوني. 
ومــن خــالل الوصــف الــذي عرضــه التحقيــق، 
يمكــن القــول إن نتنياهــو كان أكثــر الزعمــاء 
األجانب الذين حرص السيسي على االتصال 

بهم هاتفيا، مرات كثيرة جدًا. 
بــن  االتصــال  إجــراء  آليــة  تيفــون  ويوضــح 
السيســي ونتنياهو، حيث أفاد بأن السيســي 
كان يتحــدث العربيــة، بينمــا تحدث نتنياهو 
يتقــن  مترجــم  يتولــى  فيمــا  اإلنجليزيــة، 

اللغتن الترجمة. 
إلــى أن نتنياهــو  وال يفــوت تيفــون اإلشــارة 
هــو الــذي أحــدث التحــول فــي موقــف اإلدارة 
األميركيــة مــن نظــام السيســي، وأنــه طلب من 
النافــذة  اليهوديــة  الضغــط  جماعــة  نشــطاء 
الكونغــرس  داخــل  بكثافــة  التحــرك  »إيبــاك« 
وأروقــة اإلدارة األميركيــة مــن أجــل إجبارهــا 
علــى التراجــع عــن املوقــف األولــي الســلبي من 
نظام السيسي، وهذا ما كان. لكن، إن كان هذا 
ال يكفــي، فــإن آفــي ســيخاروف، زميــل تيفــون، 
كشــف في تقرير نشــره، في األول من مارس/
اتصاالتــه  فــي  السيســي  أن  الجــاري،  آذار 

وتحديــدًا قيــادات »الحــرس الثــوري«، العنــان 
لتصريحاتــه الناريــة التــي يترجمها، أحيانا، 

بأفعال على األرض.
مضــى علــى هــذه املفاوضــات أكثــر مــن ســتة 
عشــر شــهرًا، وكانــت قــد انطلقــت بعــد تراجــع 
ضربــة  شــن  قــرار  عــن  أوبامــا  بــاراك  إدارة 
عســكرية على النظام الســوري، في سبتمبر/
أيلول 2013، والتي تبعها تسليم بشار األسد 
بالكامــل؟(.  ســلم  )وهــل  الكيميــاوي  ســالحه 
وخــالل هــذه املفاوضــات التــي عرفــت صعودًا 
وهبوطــا مــن دون أن تتوقــف، أظهــرت إيــران 
يجيدهمــا  ال  ، وحنكــة وصبــرًا 

ً
نفســا طويــال

ويتقنهمــا ســوى حائكي الســجاد اإليرانين. 
فهــم يفاوضــون الواليــات املتحــدة، ويطلقــون 
أبواقهــم لشــتم »الشــيطان األكبــر«، ينفخــون 
الشيعية-الســنية،  املذهبيــة  الفتنــة  نــار  فــي 
و»النصــرة«،  »داعــش«  ويتنطحــون ملحاربــة 
»القاعــدة«.  مــن  قيــادات  لديهــم  يــؤوون  ثــم 
يتدخلــون فــي شــؤون معظــم بلــدان املنطقــة، 
ويقوونهــا  فئويــة،  مجموعــات  ويســلحون 
علــى ســلطات هذه الــدول، ثم يدينون التدخل 
األجنبــي فــي ســورية والعــراق. وهــم، اليــوم، 
مباشــرة  البلــدان،  هــذه  فــي  علنــا  يقاتلــون 
الثــوري«  »الحــرس  مــن  وقيــادات  بعناصــر 
اإليراني، أو عبر مليشيات شيعية تابعة لهم، 
مثــل حــزب الله اللبناني، وحــزب الله العراقي 
ومليشــيا أبو فضل العباس وعصائب الحق 
وغيرها. وتفيد املعلومات أنه سيتم اإلعالن، 

قريبا، عن إنشاء حزب الله السوري. 
تفعــل طهــران هــذا كلــه، وتفــاوض فــي الوقــت 
تــرد؟  وكيــف  واشــنطن،  تفعــل  فمــاذا  نفســه. 

القومــي  األمــن  أبحــاث  مركــز  ويســتنفر 
اإلســرائيلي لدعــم السيســي فــي حربــه داخــل 
ســيناء، علــى اعتبــار أن إســرائيل هــي الطــرف 
الرئيس املســتفيد من هذه الحرب. وفي ورقة 
نشــرها فــي 3 فبراير/شــباط املاضــي، يجــزم 
املركــز أن الحــرب التــي يشــنها السيســي فــي 

سيناء هي »حرب إسرائيل«. 
لكــن الحمــاس الصهيونــي الشــديد للسيســي 
واالحتفــاء بــه ال يعــود فقــط لحجــم الخدمــات 
االســتراتيجية التي يقدمها لتل أبيب بشــكل 
مباشر، بل تطالب النخب اإلسرائيلية العالم 
فــي حروبــه  السيســي  إلــى جانــب  بالوقــوف 
، صب مركز يروشليم لدراسة 

ً
اإلقليمية. مثال

املجتمــع والدولــة الــذي يرأســه دوري غولــد، 
لنتنياهــو،  السياســين  املستشــارين  كبيــر 
غضبه على الواليات املتحدة وأوروبا ألنهما 
لم يدعما اقتراح السيسي استصدار قرار من 
مجلــس األمــن، يشــرع التدخــل األجنبــي فــي 
ليبيــا. وفــي تقديــر موقــف نشــره علــى موقعه 
بتاريــخ 3 فبرايــر، شــدد املركــز علــى ضــرورة 

التوسع اإليراني وعدوانيته في املنطقة، ولن 
تتخلــى عــن العمــل عن كثب مع بلدان الخليج 

في قضايا األمن والدفاع«. 
ولكن التوســع اإليراني قائم على قدم وســاق! 
وإذا كان لدى واشنطن نفسها أي شك في ذلك، 
فهــذا كالم املستشــار األول للرئيــس اإليرانــي، 
حسن روحاني، علي يونسي، الوقح الذي قال 
إن »إيــران اليــوم أصبحــت إمبراطوريــة، كمــا 
كانت عبر التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليا، 
وهــي مركــز حضارتهــا وثقافتهــا وهويتها«، 
في إشــارة إلى إحياء اإلمبراطورية الفارســية 
الساسانية التي كانت موجودة قبل اإلسالم، 
عاصمــة  املدائــن  وجعلــت  العــراق  واحتلــت 
لهــا. وأضــاف يونســي أن »جغرافيــا وثقافــة 
إيــران والعــراق غيــر قابلتــن للتجزئــة«، وأن 
كل منطقــة الشــرق األوســط إيرانيــة، وســيتم 
الدفــاع عنهــا بــكل قــوة ألنهــا جزء مــن إيران«، 
اتحــاد  تأســيس  »تنــوي  بــالده  أن  موضحــا 

إيراني في املنطقة«. 
دعمهــا  فــي  طهــران  اســتمرار  يونســي  وأكــد 

رفــض أي حــل سياســي لألزمــة الليبيــة، علــى 
اعتبــار أن مثــل هــذا الحــل ســيضفي شــرعية 
ليبيــا،  حكــم  فــي  اإلســالمين  مشــاركة  علــى 
املركــز. وقــد  أوروبــا، كمــا يزعــم  وهــذا يهــدد 
اســتقرار  علــى  اإلســرائيلي  الحــرص  وصــل 
حــد  إلــى  بقائــه  وضمــان  السيســي  نظــام 
االنشــغال باستشــراف تأثيــر التغييرات على 
هرم الحكم في السعودية على مستقبل الدعم 
الســعودي للنظــام، ومــا إن كان هــذا التطــور 
ســيؤثر علــى التوازنــات اإلقليمية، ويعزز من 

مكانة تركيا، وغيرها من القضايا. 
عجــز النخــب الصهيونيــة عــن تقديــم تفســير 
سياســي مقنــع لتهافت السيســي علــى تقديم 
دينيــة  مرجعيــات  دفــع  إلســرائيل  العــون 
لهــذه  دينيــة  تفســيرات  تقديــم  إلــى  يهوديــة 
الظاهــرة. فقــد اعتبر الحاخام يوئيل بن نون، 
أحــد أبــرز املرجعيــات الدينيــة فــي إســرائيل، 
الضفــة  فــي  املســتوطنن  قــادة  أهــم  وأحــد 
الغربية االنقالب الذي نفذه السيســي بمثابة 
»معجزة« حدثت إلســرائيل. وفي مقال نشــره 
اليمينيــة  ريشــون«  »ميكــور  موقــع صحيفــة 
بــن  الجــاري، يوضــح  مــارس/آذار   6 بتاريــخ 
نون الذي يقيم في مستوطنة »أفرات« املقامة 
علــى أراض فلســطينية مصــادرة فــي منطقــة 
بيت لحم أن انقالب السيســي جنب إســرائيل 
إلــى  اإلســالمين  لوصــول  الكارثيــة  العوائــد 

الحكم في مصر.
ال حاجــة للســؤال: إن كان السيســي معجــزة 

إسرائيل، فكيف سيكون بالنسبة ملصر؟
)كاتب فلسطيني(

املجــاالت،  مختلــف  فــي  العراقيــة  الحكومــة 
عبــر وجودهــا العســكري فــي جبهــات القتــال 
تنظيــم  تحــارب  التــي  العراقيــة  القــوات  مــع 
»الدولــة اإلســالمية«. وكذلــك في ســورية التي 
بــات يوجــد فيهــا »الحــرس الثــوري« علــى كل 
وبطبيعــة  والشــمالية،  الجنوبيــة  الجبهــات 
الحال دمشــق، جنبا إلى جنب مليشــيا حزب 

الله.
هــو  واملفصلــي  األساســي  الســؤال  ويصبــح 
علــى مــاذا تفــاوض واشــنطن طهــران؟ وعلــى 
أي ميــزان قــوى تراهــن إلجبارهــا علــى تقديــم 
اليــوم،  فهــي،  النــووي؟  ملفهــا  فــي  تنــازالت 
كل  علــى  تتقــدم  املنطقــة،  بمصيــر  ممســكة 
الجبهــات، فــي العــراق، حيث يقــود قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري، قاســم ســليماني، 
معركــة تحريــر تكريــت )الســنية( إلــى جانــب 

قوات الحشد الشعبي الشيعية. 
وفــي ســورية، تمســك بــاألرض مــن القنيطــرة 
السياســي  وبالقــرار  حلــب،  مشــارف  إلــى 
والعســكري، فيمــا بشــار يتلهــى بتصريحاته 
نصــر  حســن  يمســك  لبنــان،  وفــي  العنتريــة. 
 
ً
اللــه القــرار السياســي، وبعــض األمــن، معطــال
املؤسســات، ويهــدد بفتــح الجبهــة اللبنانيــة، 

دعما لجيش النظام السوري. 
وفــي اليمــن، احتــل »أنصــار اللــه« الحوثيــون 
العاصمــة صنعــاء، وهــم يمســكون بمفاصــل 
الدولة والقرار، ويهددون أمن السعودية و... 

الوقــت،  كســب  إلــى  تســعى  واشــنطن  إن  أم 
الفقيــه«  »ولــي  مصيــر  معرفــة  بانتظــار 

خامنئي؟
)كاتب لبناني(

بإســرائيل فــي أثنــاء الحــرب علــى غــزة أبــدى 
امتعاضــه مــن »تواضــع« الضربــات التــي كان 
حيــث  لغــزة،  اإلســرائيلي  الجيــش  يوجههــا 
كان يتطلــع لضربــات أكثــر ســحقا. ويحتفــي 
ســيخاروف بالسيســي بأنه »الزعيــم الوحيد 
وأفعالــه  أقوالــه  تتوافــق  الــذي  املنطقــة  فــي 
األمــر بالحــرب علــى اإلســالم  عندمــا يتعلــق 
اإلخــوان  جماعــة  ســيما  وال  السياســي، 

املسلمن وحركة حماس«. 
قضــاء  قــرار  توظيــف  ســيخاروف  يفــت  ولــم 
السيســي اعتبــار حمــاس حركــة إرهابيــة فــي 
مهاجمــة أوروبــا، ألن قضاءهــا أخرج الحركة 
ويقــف  اإلرهابيــة.  التنظيمــات  دائــرة  مــن 
الكاتب الصهيوني، تسفي بارئيل، عاجزًا عن 
اســتيعاب دوافــع السيســي العتبــار الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس تنظيمــا إرهابيــا، 
فــي  األولــى  املــرة  أنهــا  إلــى  وبحــق،  مشــيرًا، 
تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي التي تقدم 
فيهــا دولــة عربيــة علــى مثــل هــذا القــرار. وفي 
مقــال نشــرته صحيفــة »هارتــس«، فــي األول 
مــن فبراير/شــباط املاضــي يصــل بارئيل إلى 
استنتاج مؤلم، فقد عد اعتبار كتائب القسام 
تنظيمــا إرهابيــا »انقالبــا علــى املبــدأ القائــل 
بالضــرورة  تخــدم  الفلســطينية  املقاومــة  إن 

املصالح العربية«. 
لكــن، مــا لفــت بارئيــل حقيقة أنــه ال يوجد، من 
ناحية فعلية، ما يبرر مواقف السيسي تجاه 
حمــاس، علــى اعتبــار أن الجهــة التــي تتولــى 
ســيناء  فــي  »اإلرهابيــة«  العمليــات  تنفيــذ 
اإلســالمية«.  »الدولــة  تنظيــم  تتبــع  منظمــة 

اإلدارة  ســلوك  طبعــا  والضيــاع  التــردد 
األميركيــة فــي تعاطيها مع تطــورات املنطقة، 
منــذ انــدالع الثــورة فــي ســورية، فــي 15 آذار/

شــبه  أوبامــا  فتصريحــات   .2011 مــارس 
بالرحيــل  األســد  بشــار  املطالبــة  األســبوعية 
تحولــت، الحقــا، إلــى الدعــوة إلــى الحرب على 
اإلرهاب الذي صنعه وأطلقه النظام السوري 
نفسه، ولم تعد البراميل املتفجرة التي ترمى 
علــى املدنيــن الســورين مــن أشــكال اإلرهاب، 
ولم يعد تمدد األخطبوط اإليراني في العراق 
 إلى املتوسط باتجاه سورية ولبنان، 

ً
وتسلال

 
ً
تدخــال واليمــن  العربــي  الخليــج  نحــو  وال 
واحتــالاًل أجنبيــا، وإنمــا امللــف النــووي هــو 
األســاس. أي أن إدارة أوبامــا املرتبكــة تركــت 
املنطقــة  دول  فيمــا  لطهــران،  عمليــا  الســاحة 
فيمــا  كالعــادة،  تتخبــط،  طبعــا(  )العربيــة 
فــي  ينهــش  الداعشــي«  و»الوحــش  بينهــا، 

أجساد الجميع!       
فجــأة، »تنتبــه« إدارة أوبامــا إلــى أن من يجب 
وأيضــا  بــل  فقــط،  إســرائيل  ليــس  تطمينــه 
مجموعــة من الــدول واملصالح والحســابات... 
وإذ بوزيــر الخارجيــة األميركــي، جون كيري، 
وزراء خارجيــة  ليطلــع  الريــاض،  إلــى  يصــل 
علــى ســير  الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس 
وطمأنتهــم  إيــران،  مــع  النوويــة  املفاوضــات 
إلــى أن أي اتفــاق لــن يضــر بمصالــح بلدانهم، 
وليؤكــد لهــم أن أي اتفــاق لــن يســمح إليــران 
تخلــي  يعنــي  ولــن  نوويــة،  قنبلــة  بامتــالك 
وشــدد  األمنيــة.  مصالحهــا  عــن  واشــنطن 
كيــري علــى أنه »مهما كان مصير املفاوضات 
مواجهــة  ســتواصل  واشــنطن  فــإن  النوويــة، 

»السيسي معجزة إسرائيل«.. قال الحاخام

على ماذا يفاوض أوباما؟
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خان نابلس

17

نابلس ـ خلف يوسف

فــي وســط مدينة نابلــس في الضفة الغربية 
مــا  أو  القديــم  التجــار  خــان  يقــع  املحتلــة، 
يتعــارف عليــه محليا بـ »الخان«. على الرغم 
مــن تعــّدد األســواق الحديثــة، ُيعــّد هــذا الخــان الــذي 
يعود إلى زمن الحكم العثماني في فلسطن، الوجهة 
يتمتــع  فهــو  املنطقــة.  لســكان  األولــى  االقتصادّيــة 
بمكانــة مميــزة لــدى ناســها، كذلــك ال يفّوتــه أي زائــر 

لنابلس سواء أكان عربيا أو أجنبيا.

الحــاج محمــد الزربــا أو »أبــو العبــد«، قضــى معظــم 
محطــات حياتــه فــي الخــان يعمل في تصليــح بوابير 
الثامــن  العقــد  يتجــاوز  الــذي  الرجــل  يتحــّدث  الــكاز. 
مــن عمــره، عــن تاريــخ الخــان وذكرياتــه فيــه. يقــول: 
»تزوجــت عندمــا كنــت أبلــغ مــن العمــر 17 عامــا. كان 
االجتماعيــة  للحيــاة  مركــزا  الوقــت  ذلــك  فــي  الخــان 
فــي  نابلــس  أهالــي  عــادات  وكانــت  واالقتصاديــة. 
األفــراح تقتضــي االتفــاق مــع شــخص يجــوب الخــان 
ويقــرع الطبــل لدعــوة النــاس إلى حمــام العريس ومن 

ثم إلى حفل الزفاف«.
وحــول مهنتــه التــي مــا زال متمســكا بهــا، يخبــر هــذا 
علــى  يوميــا،  محلــه  فتــح  علــى  يصــّر  أنــه  الســمكري 
ال  »اليــوم،  ويقــول:  النــاس.  إقبــال  مــن ضعــف  الرغــم 
أحــد يســتخدم بابــور الــكاز. الجميــع يســتخدم الغــاز 
والوسائل الحديثة، والبابور ال نجده إال في املتاحف 
ومحــالت بيــع األدوات القديمــة. لكننــي وحفاظــا على 
تاريــخ مهنتــي التــي ورثتهــا عن والــدي، فضلت إبقاء 
هــذا املحــل مفتوحــا. ال يمكننــي أن أتخّيــل الخــان مــن 

دون سمكري«.
فــي الخــان، كان عنــان عبــد اللطيــف يشــتري بعــض 
حاجيــات منزلــه. وعنــد ســؤاله عــن ســبب توّجهه إلى 
هــذا املــكان تحديــدًا علــى الرغــم مــن كثــرة املجمعــات 
التجارية الحديثة، يجيب أن »ثّمة فرقا بن األســعار. 
الخــان وغيــره  بــن  الســعر  فــي  الفــرق  يكــون  أحيانــا 
مــن األســواق كبيــرًا، وأحيانــا يكــون بســيطا. لكننــي 
كموظــف ورب أســرة، فــإن توفيــر أي مبلــغ مالي مهما 

كان بسيطا، يحدث فرقا بالنسبة إلي«.
فريــال أبــو صالحــة أيضــا مــن مرتــادي الخــان. تقــول: 
األســعار  أفضــل  عــن  دائمــا  وأبحــث  منــزل  ربــة  »أنــا 
وأكثرهــا توافقــا مع وضعنا املــادي. وفي ظل األزمات 
الجيــدة  الســلعة  عــن  أبحــث  الحاليــة،  االقتصاديــة 

والرخيصة في الوقت ذاته«.

ــل خــان التجــار القديــم 
ّ
منــذ بنائــه فــي عــام 1563، يمث

الوزيــر  وكان  للمدينــة.  الرئيــس  التجــاري  املركــز 
العثمانــي الال مصطفــى باشــا قــد بنــاه بمثــل طــراز 
ســوق الحميديــة فــي مدينــة دمشــق. ووفقــا ملــا كتبــه 
 عن ميري ميري روجرز 

ً
املفكر محمد عزة دروزة نقال

عــام  أواخــر  حيفــا  فــي  البريطانــي  القنصــل  شــقيقة 
1850، فــإن هــذا الســوق كان أفخــر ســوق لألقمشــة في 

فلسطن.
عصــام الشخشــير هــو صاحــب أحد محالت الســكاكر 
إنــه وعلــى الرغــم مــن  فــي الخــان. يقــول  والحلويــات 
انتشار املحالت الحديثة، يبقى خان التجار في البلدة 
القديمــة الوجهــة االقتصاديــة األولــى لســكان نابلــس 
للعمــل  املدينــة  يقصــدون  الذيــن  املجــاورة  القــرى  أو 
وإلنجــاز أمورهــم. يضيــف أن »للوضــع االقتصــادي 
للتســوق.  إليــه  النــاس  توّجــه  فــي  جــدًا  كبيــرًا  دورًا 
األخــرى.  األســواق  فــي  أســعار  أي  تنافــس  فأســعاره 
واألســعار املنخفضــة ال تعنــي رداءة البضاعــة، وهــذا 
ما يالحظه املتسوقون الذين يعودون مرارًا وتكرارًا«.
الوضــع  »تراجــع  أن  إلــى  يلفــت  الشخشــير  لكــن 
االقتصــادي بشــكل عــام أخيــرًا بســبب وقــف تحويــل 
عائدات الضرائب وعدم تمكن الحكومة الفلســطينّية 
فــي رام اللــه مــن دفــع رواتــب املوظفــن، لــم يعد يســمح 
للمواطــن باإلنفــاق كمــا فــي الســابق. واليــوم، بالــكاد 
يقصــد محلــي بعض الزبائــن. فالســكاكر والحلويات 
مــن  املواطــن  اســتثناها  التــي  الكماليــات  مــن  تعتبــر 

حياته«.
إلــى ذلــك، ســاهم إغــالق الطرقــات فــي خــالل انتفاضــة 
األقصــى التــي اندلعــت عــام 2000 إلــى حــد كبيــر، فــي 
الخــان. فأصبــح  لتّجــار  الوضــع االقتصــادي  تراجــع 
البيــع يقتصــر علــى ســكان املدينــة واملوجوديــن فيها 
باستمرار. فمحالت عديدة فتحت أبوابها في القرى، 

بعكس ما كان عليه الوضع سابقا.

مجتمع
ألغت أعلى محكمة أملانية حظرًا على حجاب املعلمات باعتباره منافيا للدستور، وقالت إنه ينتهك 
الحريــات الدينيــة. وقضــت املحكمــة الدســتورية الفيدراليــة لصالــح معلمتــن مســلمتن مــن واليــة 
شــمال الرايــن ويســتفاليا، فــي قــرار ســيطبق أيضــا علــى واليــات أخــرى. وكان قانــون الوالية يحظر 
الحجــاب علــى أســاس أنــه يدعــو إلى التســاؤل حول حيــاد املعلمة وموضوعيتها، وأنه يتســبب في 
 أي مدرســة بحاجــة إلظهار »ال الخطــر النظري فقط، بل 

ّ
 املحكمــة قضــت بــأن

ّ
 أن

ّ
تعطيــل الدراســة. إال

)أسوشييتد برس( الخطر املحدد والكافي« لتبرير الحظر.  

أصــدرت محكمــة ســويدية حكمــا بالســجن 5 ســنوات، و70 ألــف يــورو غرامــة، علــى شــاب أدانتــه 
بالتحــرش بفتيــات، عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. وأفــادت محكمــة منطقــة نــاكا الســويدية 
أنهــا أصــدرت حكمهــا بالســجن والغرامــة املاليــة، ضــد املتهم ســيمون ســانو )24 عاما(، بعــد إدانته 
بالتحــرش بـــ 57 فتــاة، تتــراوح أعمارهــن بــن 13 و18 عامــا. وأديــن الشــاب بإرســال طلبــات صداقــة 
 عن انتحال 

ً
إلى الفتيات برســائل غير الئقة، وتهديد الفتيات اللواتي ال يســتجنب لرســائله، فضال

)األناضول( شخصية أحد األشخاص، واستخدامها عبر اإلنترنت.  

السجن لسويدي تحّرش بفتيات عبر اإلنترنتألمانيا تلغي حظرًا على حجاب المعلمات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

في األول من سبتمبر/أيلول 2014، حصلت 
سيسيليا موندت على رقم وطني دنماركي 
يثبــت أنهــا أنثــى ولــدت فــي ذلــك اليــوم. فــي 
الواقــع، سيســيليا كانــت قــد ولــدت فــي عــام 
لــم يرغــب فــي شــيء إال تغييــر  1965 كذكــر 
جنســه. وأخيرًا، منحته الســلطات الرســمّية 
عتبــر سيســيليا الحالــة األولــى فــي 

ُ
ذلــك. وت

الدنمــارك التــي تــّم من خاللهــا تغيير جنس 
مواطــن، مــن خــالل طلــب بســيط إلــى وزارة 

الداخلّية.

لــم  »متــرو«،  صحيفــة  أعّدتــه  تقريــر  وفــي 
تشــأ سيســيليا ذكر اســمها الســابق، فقالت: 
كنتــه.  الــذي  الرجــل  مــات  اليــوم  ذلــك  »فــي 
واســمي الســابق ال يعنــي شــيئا. اليــوم أنــا 
سيســيليا«. وبعــد أيــام، حصلــت سيســيليا 
أرقامهــا  تشــير  تأمــن صحــي  بطاقــة  علــى 
فــي الخانــة األخيــرة إلــى أن صاحب البطاقة 
أنثــى، مــع إضافــة أن تاريخ امليــالد الحقيقي 

هو عام 1965.
كوبنهاغــن  فــي  الرســمّية  الســلطات  تشــير 
الداخليــة  وزارة  منحــت  أن  ومنــذ  أنــه،  إلــى 
سيســيليا صفــة أنثــى، تقــّدم أكثــر مــن 300 

خانــة  لتغييــر  رســمّية  بطلبــات  دنماركــي 
منــح  وقــد  الرســمّية.  األوراق  فــي  الجنــس 
حتــى اليوم 67 شــخصا حرّيــة اختيار خانة 
جنســهم. ويتوقــع املوظفون املســؤولون عن 
أعــداد  تتزايــد  أن  الداخلّيــة  وزارة  فــي  ذلــك 
أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  ذلــك.  فــي  الراغبــن 
وزارة الداخلّية في كوبنهاغن املســؤولة عن 
تســجيل املواطنن، تمنح هؤالء األشــخاص 
مهلــة ســتة أشــهر للتفكيــر في األمــر واتخاذ 

القرار املناسب.
القانــون  كان   ،2014 ســبتمبر/أيلول  قبــل 
يلزم األشخاص بالتوجه أواًل إلى العيادات 

الطبّيــة، والخضــوع إلــى عمليــات جراحّيــة 
معّينــة، قبــل املوافقــة علــى تغييــر جنســهم. 
لكن اليوم، لم يعد ذلك ملزما، كل ما يتطلبه 
األمر هو تعبئة اســتمارة خاصة عبر موقع 
الــوزارة اإللكترونــي تفيد بــأن املتقّدم يرغب 
فــي ذلــك. وبالطبــع يمكنه التراجــع عن األمر 
أقــّر  قــد  الدنماركــي  البرملــان  وكان  الحقــا. 
تسهيل إجراء التغييرات القانونّية بموافقة 
أغلبّية األحزاب السياســّية، باستثناء حزب 
الشــعب اليميني املتشــدد وحزب املحافظن 
القانــون،  عارضــا  األخيــران  والليبراليــن. 
لســبب شــرحته مقــّررة شــؤون املســاواة فــي 

لصحيفــة  قائلــة  أوكطيــم،  فاطمــة  البرملــان، 
»متــرو«: »نعتقــد أن تغييــر الجنــس يتطلــب 
األخــذ بــرأي خبراء. فالقــرار كبير، ونعارض 
مــن خــالل طلــب عبــر  بــه اإلنســان  يقــوم  أن 
عقــد جلســات علــى أقــل 

ُ
اإلنترنــت. يجــب أن ت

تقدير، مع خبراء في املجال الطبي، قبل منح 
الشخص موافقة بتغيير خانة جنسه«.

بعــن  يؤخــذ  لــم  األحــزاب  هــذه  رأي  لكــن 
القانــون، وبموجبــه أصبــح  االعتبــار، فأقــّر 
التقــدم  الدنمــارك  مملكــة  مواطنــي  بإمــكان 
بطلــب عبــر الشــبكة لتغييــر قانونــي لخانــة 

جنسهم.

ُولدت في سبتمبر الماضي لكنها في التاسعة واألربعين

من  أجـــزاء  تعرّضت  مـــرّة،  مــن  أكثر  فــي 
التدمير.  إلى  نابلس  في  القديم  التّجار  خان 
لمكانته  نظرًا  جديد،  من  يرمم  كان  لكنه 
 1927 عام  ففي  والتاريخية.  االقتصادية 
ضرب  الذي  الزلزال  نتيجة  كثيرًا  تضرّر  مثًال، 
المدينة. كذلك، دّمرت آلة الحرب اإلسرائيليّة 
عام  اجتياح  خــالل  في  الشرقي  مدخله 
عليها  أطلق  التي  العمليّة  في   ،2002

جيش االحتالل اسم »السور الواقي«.

سوق فلسطينّي 
صامد

ربى أبو عمو

نا نقصُد جميعًا املعالجن 
ّ
ر أحيانًا لو أن

ّ
أفك

 التوّجه إليهم، ال داعي 
َ

النفسّين. قبل
 في املالبس األنسب أو 

ً
للتفكير طويال

ضيفه إلى 
ُ
العطر األجمل. ال يهم ما قد ن

أنفسنا. العقود امللّونة أو األقراط الغجرية 
أو األحزمة الرفيعة عند الخصر. يكفي أن 

ينظَر  هؤالء في عيوننا حتى نستذكر 
هم على غرار 

ّ
 سابقة. لوهلة، نظن

ً
حياة

قارئي الطالع مع فارق في الزمن. املعالجون 
النفسيون يقرؤون ماضينا واملنّجمون 

يقرؤون مستقبلنا.
ر ملوعد غرامي. تتسارع دقات 

ّ
نا نتحض

ّ
كأن

قلوبنا. هي املرات القليلة التي سنكون 
فيها على طبيعتنا. ونحن في الغالب، ال 

نحسُن تفسير طبيعتنا هذه. نظن أن 
عٍر مشّعث أو وجوٍه 

َ
األمر محصوٌر بش

غير حليقٍة أو رقصة في غير موعدها أو 
 لبيع العصائر أو ركض 

ّ
قبلة خارج محل

في شارٍع مزدحم. ال. األمُر ليس كذلك. 
داخل عياداتهم، سندنو من جوانبنا 

املعتمة. سنفتح الصندوق املوضوع في 
العلّية وننفض الغبار عنه. سنخرج موقفًا 

تلو اآلخر ونعيد ترتيب أحداث املاضي. 
والترتيب هنا ال يستند إلى التسلسل 

ُعها علينا.
ْ
الزمني لألحداث، بل وق

 كثيرة سقطت فوق رؤوسنا. 
ُ

مواقف
حدث جلبة لحظة وقوعها. 

ُ
املشكلة أنها ال ت

 أن تعلن عن نفسها 
َ

 قبل
ً
تترّيث طويال

فينا. تشبه الجواسيس أو ملفات أجهزة 
 في 

ُ
االستخبارات السرية. لكن ماذا نفعل

عياداتهم؟ خالل إحدى الجلسات، رحُت 
رى ماذا يكون 

ُ
أحّدق في عينّي املعالج. ت

هّمه؟ هل أحب إحدى مريضاته وما زال 
يحتفظ بسره هذا؟ كيف يكون قادرًا على 

استقبال هذا الكّم من املشاعر السلبية؟ 
خارَج عياداتهم، نبحُث عن توازننا على 
األرض. أن نمشي من دون أن نسقط ال 
يعني أننا لن نفعل. نبدأ في البحث عن 

درك فيها 
ُ
جاذبيتنا في اللحظة التي ن

أن املاضي أقرب بكثير من املسافة التي 
 ما يؤّدي املعالجون 

ً
تفصلنا عنه. وعادة

هذا الدور. نظّن أننا نعاني من وجٍع أو اثنن 
على األكثر، قبل أن نكتشف أن املاضي 

أشبه بخاليا سرطانية.
أقرأ هذين السطرين في رواية »املوت 

السعيد« أللبير كامو. يقول إن »الخطأ هو 
االعتقاد بوجوب االختيار، بوجوب عمل 

ما نريده، وأن هناك شروطًا للسعادة. 
إن ما يهم فقط هو إرادة السعادة. أما 

الباقي، النساء، األعمال الفنية أو النجاحات 
الدنيوية، فليس إال ذرائع«. ربما هي املرة 
العاشرة. هل أراد كامو السعادة فملكها؟ 

 
ً
هل أراد الحب فوجده؟ هل أراد منزال

فسكنه؟
يشبه كامو املعالجن النفسين. هؤالء 

يؤمنون أن حياتنا تصنعها أدمغتنا 
وليس األحداث. نريُد فنكون. علينا فقط 

تصفية ماضينا من شوائبه. والجاذبية قد 
تستجيب لكالمنا الكثير في عياداتهم. لو 

أّن جميعنا يقصدهم..  

نريُد.. 
فنكون

مزاج
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تحمل في جعبتها 
حكايات معاناة 

سجينات رأي 
تونسيات لدى 

النظام السابق، لم 
يسمع بمآسيهّن 

أحد. هي الناشطة 
ابتهال عبد 

اللطيف

الضغط النفسي يفقد اللبنانيّين أعصابهم

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ال تــنــســى اســـمـــًا وال تـــاريـــخـــًا وال 
ــرد تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــسـ ــ ــًا، وهـــــــي تـ ــ ــدثــ ــ حــ
معاناة أكثر من مائة سجينة رأي 
النظام  فــي خــالل حكم  تــعــّرضــن لالضطهاد 
الــتــونــســي الـــســـابـــق. فــابــتــهــال عــبــد اللطيف 
، وكــأنــهــا 

ّ
حــفــظــت مـــأســـاة كـــل واحـــــدة مــنــهــن

مأساتها الخاصة.
قليبية  التونسّية من مدينة  الناشطة  وهذه 
ــال شــــرق تـــونـــس(،  ــمـ فـــي مــحــافــظــة نـــابـــل )شـ
ولـــدت فــي 30 يــويــنــو/حــزيــران 1960 وأنهت 
ــــام 1991، أحـــد  فــــي عـ الـــجـــامـــعـــّيـــة  ــا  ــهـ ــتـ دراسـ
ــــوام الــتــي ضــّيــق فــي خــاللــهــا نظام  أكــثــر األعـ
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن 
اللباس  الــحــريــات، ال سّيما حرية  علي على 
وكذلك  السياسي  العمل  وممارسة  واملعتقد 
عــمــل الــجــمــعــيــات. هــي حصلت عــلــى شــهــادة 
فــــي أصـــــــول الـــــديـــــن، لــكــنــهــا لــــم تـــتـــمـــّكـــن مــن 

95% من اللبنانيّين 
المصابين بارتفاع ضغط 

الدم يربطونه بالضغط 
النفسي

إيمانها بقضيّة المرأة 
دفعها إلى تأسيس 

جمعيّة »نساء تونسيات« 
للدفاع عن حقوقهن

وثّقت 400 ملف لنساء 
تعّرضن للتعذيب في 
سجون بن علي، لكن 

العدد قد يكون أكبر بكثير

بإتمام  لها  يسمح  لم  إذ  دراستها  استكمال 
رسالة املاجستير بسبب التزامها بالحجاب. 
»تعّرضت لالضطهاد والحرمان من الدراسة، 
على الرغم من تفوقي وطموحي الكبير، لكن 
لحسن حظي لم أتعّرض للتوقيف أو السجن 

في تلك الفترة«.
ففي أواخر ثمانينيات القرن املاضي وبداية 
توقيف  البالد موجات  التسعينيات، شهدت 
نسبة  سّيما  ال  سياسّيني،  معارضني  طالت 
كــبــيــرة مــن اإلســالمــّيــني مــن الــرجــال والــنــســاء 
على حــّد ســواء، حتى وإن لم ينتِم معظمهم 
ــزب أو حــتــى جــمــعــّيــة.  ــى أي تــنــظــيــم أو حــ إلــ
وفــي خــالل تلك الفترة، ما بني 1987 و1991، 
كـــانـــت عــبــد الــلــطــيــف مـــن األشــــخــــاص الــذيــن 
اهتموا بحقوق اإلنسان كطالبة جامعّية في 
كبيرة  انتهاكات  شهدت  التي  السنوات  تلك 
للحقوق، وتضييقًا على النقابات ومضايقات 

.
ّ
للطالبات اللواتي طالنب بحقوقهن

كــانــت تطمح  مــا  الناشطة حققت  املـــرأة  لكن 
ــثــــورة. فــهــي تــمــّكــنــت مـــن إكــمــال  إلـــيـــه بــعــد الــ
رســالــة املــاجــســتــيــر حـــول »الــعــمــل السياسي 

النسائي في تونس«.
ـــرأة  ـــــى ذلــــــك، دفـــعـــهـــا إيـــمـــانـــهـــا بــقــضــّيــة املــ إل
ــــى تـــأســـيـــس جـــمـــعـــّيـــة »نـــســـاء  ــا إلــ ــقـــوقـــهـ وحـ
تونسيات« في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، 
ــــات  لــلــدفــاع عـــن حـــقـــوق املـــــرأة وإعــــــداد دراسـ
مــيــدانــّيــة تكشف واقـــع الــنــســاء فــي الــبــالد، ال 
سّيما الــلــواتــي تــعــّرضــن إلــى انــتــهــاكــات قبل 
الـــثـــورة. فــكــانــت تــطــرح األســئــلــة حـــول مــا إذا 
ــد تــمــتــعــن بــالــفــعــل  ــل الــتــونــســيــات قـ كـــانـــت كـ
 فئات 

ّ
 بحسب ما كان يــرّوج، أم أن

ّ
بحقوقهن

 كانت مهّمشة طيلة سنوات«.
ّ
منهن

 امــرأة 
ّ

فــوّجــهــت نـــداًء عبر جمعّيتها إلــى كــل
التعبير  حــريــة  بسبب  انتهاك  إلــى  تعّرضت 
السياسي  العمل  خلفّية  على  أو  املعتقد،  أو 
أكثر  بالفعل  ت 

ّ
تلق كــان توجهها. وقــد  مهما 

في  للتعذيب  تــعــّرضــن  لنساء  ملف   400 مــن 
سجون النظام السابق، »لكن العدد قد يكون 

أكبر بكثير«.
العهد،   جمعيتها حديثة 

ّ
أن مــن  الــرغــم  على 

إال أنها استطاعت توثيق قضايا وحاالت لم 
تنشط  كانت  جمعيات  توثيقها  مــن  تتمّكن 
منذ سنوات. فالجمعيات الحقوقّية العريقة 
التعبير وتندد  عــن حرية  تــدافــع  كانت  التي 
بــانــتــهــاك حــقــوق اإلنــــســــان، »لــطــاملــا اهــتــمــت 
ــرًا، حـــتـــى أنــنــا  بـــالـــرجـــال وقـــضـــايـــاهـــم حــــصــ
النسوة   سجون بن علي خالية من 

ّ
أن خلنا 

بالدفاع عن  النظام  اللواتي كثيرًا ما تشّدق 
.»

ّ
حقوقهن

 ،
ّ
ــت الــنــاشــطــة الــســجــيــنــات وقــضــايــاهــن

ّ
تــبــن

 بــبــعــض تفاصيل 
ّ
حــتــى بــاتــت هــي تــذكــرهــن

 فـــي الـــســـجـــون، الـــتـــي قـــد تسهو 
ّ
مــعــانــاتــهــن

.. كــأنــهــا عــايــشــت مــعــانــاة كـــل واحـــدة 
ّ
عــنــهــن

تــوّرط  . وقــد طالبت بمحاسبة كــل مــن 
ّ
منهن

االعتبار  بــرّد  ، وكذلك 
ّ
 وقمعهن

ّ
في تعذيبهن

 فــي العمل 
ّ
 سجينات الـــرأي وحــقــهــن

ّ
إلــى كــل

 في الزنازين. 
ّ
 وصبرهن

ّ
واالعتراف بنضالهن

فــي الصفوف األمــامــّيــة مــع جمعيات  فوقفت 
حـــقـــوقـــّيـــة أخـــــــرى، لــلــضــغــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
ــمـــريـــر قــــانــــون الـــعـــدالـــة  والــــبــــرملــــان بــــهــــدف تـ
 مـــن تــعــّرض 

ّ
االنـــتـــقـــالـــّيـــة لـــــرّد االعـــتـــبـــار لـــكـــل

لالنتهاك من قبل النظام السابق.
 للحصول 

ّ
أعــانــت بعضهن مــن جــهــة أخــــرى، 

ــــدت أخـــــريـــــات عــلــى  ــاعـ ــ ــل، فـــيـــمـــا سـ ــمــ ــلـــى عــ عـ
الحصول على الرعاية الصحّية بعدما تمّكن 

.
ّ
 املرض خالل سجنهن

ّ
منهن

وفي العام املاضي، اختيرت من ضمن أعضاء 
»هيئة الحقيقة والكرامة« التي صادق عليها 
البرملان في مايو/أيار 2014. والهيئة بحسب 
ــــة مــــن أبــــرز  ــــي هــيــئــة دســــتــــورّي الـــنـــاشـــطـــة »هـ
لتحقيق  الــثــورة  بعد  أنشئت  الــتــي  الهيئات 
الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــّيــة والــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
 مــن انــتــهــك حقه 

ّ
املـــاضـــي، لــــرّد االعــتــبــار لــكــل

باإلضافة  كرامته،  وأهينت  واملعنوي  املالي 
ــرر وتـــحـــقـــيـــق مــصــالــحــة  ــ ــى كـــشـــف كــــل ضــ ــ إلــ
وطنّية«. ومن خالل عضويتها تلك، تواصل 
عبد اللطيف »العمل على توثيق االنتهاكات 
 مواطن تونسي وحقائق 

ّ
التي تعّرض لها كل

وقضايا لم تكشف بعد«.
أمــــا طــمــوحــهــا فــإنــشــاء دار لـــلـــذاكـــرة، بــهــدف 
»حفظ الذاكرة الوطنّية املتعلقة باالنتهاكات 
التي تعّرض لها التونسّيون، وجمع املعطيات 
املتعلقة بها وإحصائها وتوثيقها«. هي دار 
ــداعــــات الــفــكــرّيــة والـــدراســـات  »تـــضـــّم كـــل اإلبــ
ــق مــا كان 

ّ
العلمّية وكــل مــا مــن شــأنــه أن يــوث

انتهاكات على مدى  املاضي من  يمارس في 
ســـنـــوات.. دار تــحــفــظ فــيــهــا الـــذاكـــرة حــتــى ال 
دافعوا  أنــاس  تضحيات  التونسّيون  ينسى 

عن الحرية والحقوق«.

الضغط النفسي يُعّد 
اليوم مرض العصر في 

العالم. فكيف إذا تزامن 
مع ظروف غير طبيعيّة، 

مثل تلك االجتماعيّة 
والسياسيّة التي يعيشها 

لبنان؟
بيروت ـ سوزان برباري

النفسي يومًا؟ َمن  ِمنا لم يعرف الضغط  َمــن 
أحيانًا، وســط ضغوط  أعصابه  يفقد  لــم  ِمنا 
اللبنانّية  األزمـــة  وتــداعــيــات  اليومّية  الحياة 
فقد  واقتصادنا؟  معيشتنا  على  وانعكاسها 
بــــات ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم يــرتــبــط فـــي أحــيــان 
كـــثـــيـــرة بـــهـــذا الـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي، وال يــرحــم 
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــلــبــنــانــّيــني. مــا هــي آثــار 
مرض العصر الصحّية على اإلنسان عمومًا، 

وكيف الوقاية من الوقوع فريسته؟
عندما تسأل اللبنانّيني عن احتمال معاناتهم 
ضغطًا نفسيًا، يجيبون سريعًا: »وهل يوجد 
في هذا البلد من ال يعانيه؟«. وفي حني يقول 
رونــي حـــداد: »مــع كــل األزمـــات التي نعيشها، 
من الجّيد أننا ما زلنا بكامل قوانا العقلّية«، 
تخبر سهى بحلق أنها »في كثير من األحيان، 
أشــعــر أن ارتــفــاع ضــغــط الـــدم يــعــود إلـــى ذلــك 

وكل ما يحيط بنا. وقد أدمنت املهّدئات«.

مرض العصر
ــان عـــمـــومـــًا فــــي أيـــامـــنـــا هــــذه،  ــ ــسـ ــ يــــواجــــه اإلنـ
ضغوطات جّمة نتيجة إيقاع الحياة السريع 
وكثرة املشاغل، ما يجعله أكثر فأكثر عرضة 
ظــروف صعبة  فــي  والعمل  النفسي.  للضغط 

ارتفاع ضغط الدم
ــتــــخــــّصــــص فـــــي الـــطـــب  يــــوضــــح الـــطـــبـــيـــب املــ
الجديد«  »العربي  لـ  النفسي سمير جاموس 
قد يتسّبب في  اليومي  النفسي  »الضغط  أن 
االكتئاب. وسيأتي وقت ينفجر فيه الشخص 
إذا صــّح الــقــول ويــصــاب بــارتــفــاع فــي ضغط 
املتخّصص  الدكتور دوري هاشم  أمــا  الـــدم«. 
»الضغط  أن  فيرى  النفسي،  الطب  فــي  أيضًا 
النفسي قد يــؤدي إلى أمــراض ليست نفسّية 
فقط وإنما جسدّية أيضًا كالسكري وارتفاع 
مــن  أن %95  لـــنـــا  ــنّي  ــبــ تــ وقــــــد  الـــــــــدم.  ضـــغـــط 
املــصــابــني بــه ال يــعــرفــون سببًا الرتــفــاعــه، إال 

ارتباطه بالضغط النفسي«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــّصــص في 
أمـــــراض الــكــلــى وضــغــط الــــدم عــــادل بــربــاري 
إن »الــضــغــط الــيــومــي غــيــر مــرتــبــط مــبــاشــرة 
ــه تــأثــيــر  ــد يـــكـــون لــ بـــارتـــفـــاع ضـــغـــط الـــــــدم. قــ

غــيــر مــبــاشــر عــلــى املــصــابــني بــارتــفــاع ضغط 
الـــــــدم. فـــاألخـــيـــر يـــرتـــفـــع لـــيـــس فـــقـــط ألســـبـــاب 
ــّدة مــنــهــا الــعــامــل  ــ نـــفـــســـّيـــة، إنـــمـــا ألســــبــــاب عــ
الــوراثــي واضــطــراب وظــائــف الكلى أو الغدد 
الــكــظــرّيــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى كــثــرة تـــنـــاول املــلــح 
واملواد الدهنّية وزيادة الوزن وقلة الرياضة 

واإلدمان على التدخني«.
ــيــــف يــســتــطــيــع الــطــب  ويــــســــأل بــــــربــــــاري: »كــ
أن  طــاملــا  النفسي  الــضــغــط  معالجة  النفسي 
املتدهورة،  البلد  بأحوال  يرتبط  األخير  هــذا 

وحتى اآلن ال بريق أمل في األفق«.

نصائح قد تفيد
إذا كـــنـــت مــــن الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــضــغــط 
النفسي الــذي ُيعّد مرض العصر، هذه بضع 
ها 

ّ
نــصــائــح يــقــّدمــهــا خـــبـــراء فـــي الــصــّحــة، عل

وأبــرز  اليومّية.  الضغوط  وطــأة  عنك  ف 
ّ
تخف

الساعات  مــن  عــدد  النصائح تخصيص  تلك 
أســبــوعــيــًا لــلــنــشــاطــات الــشــخــصــّيــة، ريــاضــّيــة 
وغــيــر ريـــاضـــّيـــة، إلــــى جــانــب أهــمــّيــة تــحــديــد 
أولوياتك اليومّية، من دون أن ننسى تأجيل 
إلــى ذلــك،  الــضــرورّيــة.  النشاطات غير  بعض 
ال تخجل من االعتذار عن القيام بأمر ما، في 
حـــال لــم تستطع إيــجــاد الــوقــت املــنــاســب لــه. 

ببساطة، قل: »ال أستطيع«.
ويـــشـــّدد الـــخـــبـــراء عــلــى أهــمــّيــة أن تــعــّبــر عن 
 أن تكتب 

ً
مشاعرك بطرق مختلفة. حاول مثال

رســـالـــة، حــتــى لـــو لـــم تــبــعــث بــهــا فـــي الــبــريــد، 
أفكارك  تنظيم  مجّرد  من  الكثير  تكسب  فقد 
والــتــعــبــيــر عــن مــشــاعــرك. فــي الــســيــاق نفسه، 
حــــاول تــفــريــغ غــضــبــك وخـــوفـــك عــلــى الــــورق، 
ــص مــن تــلــك األوراق وانــــَس ما 

ّ
وبــعــدهــا تــخــل

من  التخفيف  على  ذلــك  فقد يساعدك  كتبته. 
الضغط النفسي الذي يرهقك.

أو املشكالت املرتبطة بالفقر أو سوء األحوال 
املـــادّيـــة أو الــبــطــالــة أو حــتــى االهــتــمــام بــفــرد 
مـــن الــعــائــلــة لــفــتــرة طــويــلــة وضـــغـــوط أخـــرى 
ــرء على  ــارًا ســلــبــّيــة عــلــى املــ ــ ــف آثـ

ّ
كــثــيــرة، تــخــل

املـــدى الــطــويــل. أمــا أعـــراض الضغط النفسي 
فــمــتــعــّددة، ومــنــهــا فــقــدان الــشــهــّيــة والــــوزن أو 
الــعــكــس والــشــعــور بــالــكــآبــة وصــعــوبــة الــنــوم 
باملتعة  الــشــعــور  وفـــقـــدان  واألرق  واالنـــتـــبـــاه 
املقّربني، وكذلك  الجميع حتى  واالنــعــزال عن 
الـــشـــعـــور بـــاإلحـــبـــاط  والــحــســاســيــة الـــزائـــدة 
والرغبة في البكاء وفقدان األمل. إلى ذلك يأتي 
الصبر وزيادة  الشعور باألمان وانعدام  عدم 
والشعور  العمل  فــي  السيئ  واألداء  التدخني 
ر األمر على التعامل 

ّ
بالعجز، في حني قد يؤث

مع اآلخرين والعالقات العائلّية أو الحميمة. 
وقد يدفع الضغط النفسي في اتجاه العادات 
السيئة مثل قضم األظافر والضحك أو البكاء 
في غير محلهما. وال تنتهي أعراض الضغط 
الذاكرة  الصداع ومشاكل في  النفسي، فنذكر 
الــصــدر وضيق في  فــي  املناعة وآالم  وضعف 
القلب وارتفاع في  التنفس وخلل في خفقان 
ضــغــط الـــدم واضـــطـــراب فــي الــــدورة الشهرية 
لدى النساء ومشاكل جلدّية ال سّيما تساقط 
ذلــك أحيانًا مع االمتناع  الشعر. وقــد يترافق 
عن الذهاب إلى العمل أو بالعكس قضاء وقت 

طويل في العمل.

F F

بطاقة هوية

ابتهال عبد 
اللطيف

تتبنّى قضايا سجينات الرأي 
المحرّرات في تونس

مكّونات المجتمع مهّددة بخالفات الكبار

السياسة تقسم األسر اليمنيّة

بعض األسر الكبيرة 
كانت تعمد إلى تقسيم 

والءاتها بين الفرقاء

صنعاء ـ همدان العليي

ــة  ــالـ ــر اآلثـــــــــــار الــــنــــاجــــمــــة عــــــن حـ ــتـــصـ ــقـ لــــــم تـ
االستقطاب الشديد التي سببتها الخالفات 
والصراعات السياسية في اليمن على إحداث 
قــطــيــعــة بـــني املــكــونــات الــســيــاســّيــة وحــســب، 
فآثارها السلبّية تمتّد أيضًا لتطال العالقات 
الجيران واألصدقاء وحتى  االجتماعّية بني 

بني أفراد األسرة الواحدة.
وراحت تظهر سلبيات الخالفات السياسية 
جليًا مع بداية اندالع ثورة التغيير الشبابية 
فــي أوائــــل عـــام 2011، وقـــد رأى مــراقــبــون أن 
ذلــــك الـــعـــام كــــان أحــــد أســـــوأ األعـــــــوام لجهة 
أمــا  عــلــى خلفّية ســيــاســّيــة.  األســــري  التفكك 
ــداث  ــة األخـــيـــرة، فــقــد تــســّبــبــت األحــ ــ فـــي اآلونـ
الناجمة عن الخالفات واملواجهات املسلحة 
بــني جماعة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــون( وبني 
املؤتمر  القبائل وشخصيات مؤيدة لحزَبي 
الشعبي العام )الحاكم حتى 2011( والتجّمع 
الــيــمــنــي لـــإصـــالح )إخــــــوان مــســلــمــون(، في 
الــشــارع لكن بشكل أقل  إعـــادة االنقسام إلــى 
حّدة مما كانت عليه األمور في خالل أحداث 

.2011
أنصار  جماعة  يــؤيــدون  شبابًا   

ً
مــثــال فتجد 

الله، بينما يرفض آخرون من األسرة نفسها 
ســيــطــرة الــحــوثــّيــني عــلــى مــؤســســات الــدولــة، 
ــة مـــســـلـــحـــة تـــمـــّكـــنـــت مــن  ــركــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم حــ
الله  الــســالح. ويــبــّرر هنا عبد  السلطة بقوة 
الذماري تأييد ابنه الكبير للحركة الحوثّية، 
بامتالكها »إعالمًا قويًا استطاع التأثير على 
العمل  عــن  العاطلني  الشباب  مــن  كبير  عــدد 
فــي ظــل اســتــشــراء فــســاد واســـع فــي مختلف 
هو  والعسكرية«.  املدنية  الــدولــة  مؤسسات 
ال يمنع ابنه من تأييد الحركة، شريطة عدم 
االنــضــمــام إلــيــهــا والــقــتــال مــعــهــا. ويــقــول إن 
»هذه املرحلة ستمّر كمثيالتها السابقة، وإن 
أقــوى بكثير من أن تؤثر  العالقات األســريــة 

فيها الخالفات السياسية«.
ر هذه الظاهرة 

ّ
لكن تبقى املخاوف من أن تؤث

على نسيج األسرة على املدى الطويل. ففي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، مــثــال آخــــر. كـــان عصام 
التغيير  ثــورة  املشاركني في  الخوالني أحد 
الشبابية اليمنية، وكان أخوه األكبر - وهو 
الــرئــيــس األسبق  - يــؤيــد نــظــام  شيخ قبيلة 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح الـــــذي نـــــادى الـــثـــوار 
برحيله. هذا التباين في املواقف دفع باألخ 
إلــى دعــم مخيمات االعــتــصــام الــتــي طالبت 
بــبــقــاء صــالــح فــي الــحــكــم. يــقــول الــخــوالنــي: 
»كــنــا عــلــى خـــالف شـــديـــد. فــأنــا كــنــت أذهـــب 
أمــام جامعتي،  التغيير  إلــى ساحة  صباحًا 
أما هو فكان يحمل الطعام كل يوم ليقدمه 
ــى املـــعـــتـــصـــمـــني الــــذيــــن يـــــؤيـــــدون صــالــح  ــ إلــ

فــي مــيــدان الــتــحــريــر فــي صــنــعــاء«. ويشير 
الخوالني إلى أن الخصومة بينه وبني أخيه 
ازدادت حّدة وقاطعه ألشهر عّدة. لكن األمر 
بأخيه  عــادت عالقة عصام  فقد  لــم يستمر. 
كسابق عهدها. إلى ذلك، كان الجندي علي 
محمد قائد مجندًا في الفرقة األولى مدرع، 
الــتــي أعــلــن قــائــدهــا االنــشــقــاق عـــن الجيش 
الــيــمــنــي املـــوالـــي لــنــظــام صــالــح واالنــضــمــام 
ــورة الــتــغــيــيــر. يــــقــــول: »عـــشـــت أســــوأ  ــ ــــى ثــ إلـ
تعبئة مستمرة  فــي حالة  كنا  أيــام حياتي. 
اســـتـــعـــدادًا ملــواجــهــات محتملة مـــع األلــويــة 
والـــكـــتـــائـــب الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة املـــوالـــيـــة 
للرئيس الــســابــق، فــي حــني أن أحــد إخوتي 
ني من أبناء عمومتي كانوا جنودًا في 

َ
واثن

املــركــزي املؤيد  الــحــرس الجمهوري واألمـــن 
لصالح«.

بعضًا  بعضنا  مع  »اشتبكنا  قائد:  يضيف 
فــي خـــالل بــعــض املــواجــهــات املــســلــحــة، مثل 
كنتاكي  جولة  في  حدثت  التي  االشتباكات 
فـــي الــعــاصــمــة فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
2011«. ويــشــيــر إلـــى أنـــه كـــان عــلــى تــواصــل 
دائم معهم ليعرف إن كانوا »من ضمن الفرق 

توسع  ضــد  عمليات  تنفذ  الــتــي  العسكرية 
ساحات االعتصام أم ال. فنحن كنا معنّيني 

بحماية املعتصمني من أي اعتداء عليهم«.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة هــنــا إلــــى أن بــعــض األســـر 
ــعــّد صاحبة 

ُ
الــكــبــيــرة خــصــوصــًا تــلــك الــتــي ت

مصالح وأعــمــال تــجــاريــة ومـــقـــاوالت، كانت 
اتــــهــــا بـــني الــفــرقــاء  تــعــمــد إلــــى تــقــســيــم والء

السياسيني. 
فكنت تجد أحد األبناء مؤيدًا لحزب املؤتمر 
الــشــعــبــي الـــعـــا م، وآخـــــر يــنــتــمــي إلــــى حــزب 
اإلصـــــالح املـــعـــارض والـــثـــالـــث إلــــى حــــزب أو 

مكّون آخر. 
ــا الـــهـــدف فـــي ذلــــك الـــتـــوزيـــع فــهــو حــمــايــة  أمــ
ــإذا نجح  ــ مــصــالــحــهــم فـــي أثـــنـــاء األزمـــــــات. فـ
أحد األحزاب في املعركة السياسية وسيطر 
األسرة  فإن  السياسي واإلداري،  القرار  على 
أو  وتجاراتها  تأثر مصالحها  عــدم  تضمن 

مكانتها االجتماعية.
وال تقلل املتخصصة في العلوم االجتماعية 
هــنــد نــاصــر مــن تــأثــيــر الــتــعــبــئــة السياسية 
ــرة وعـــالقـــات  ــ والــطــائــفــيــة عــلــى نــســيــج األســ
الــصــداقــة. لكنها فــي الــوقــت ذاتـــه تــعــّد هــذه 
ــرة الـــواحـــدة  ــ الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة عــلــى األسـ
. وتــشــيــر إلــــى أن 

ً
ــال ــويــ مــؤقــتــة وال تـــــدوم طــ

»الــيــمــنــي مــتــســامــح بــطــبــعــه بـــاملـــقـــارنـــة مع 
املستمرة  التعبئة  لكن  الــشــعــوب.  مــن  غــيــره 
والتابعة  املختلفة  اإلعـــالم  قبل وســائــل  مــن 
ملـــكـــونـــات ســيــاســيــة أو ديـــنـــيـــة، تــعــمــل على 
الــخــالفــات وتحويلها مــن خــالفــات  تــوســيــع 
بني األحـــزاب إلــى ضغائن في ما بني األسر 

واألصدقاء والجيران«.

يثير الــتــقــدم املــلــحــوظ املــســجــل أخــيــرًا، على 
ــن خـــالل  ــاغــــني مــ صــعــيــد الــــتــــواصــــل بــــني دمــ
الــكــمــبــيــوتــر، الـــخـــيـــال فـــي إمــكــانــيــة تحقيق 
التواصل من دون أّي واسطة، والوصول إلى 

ما يطلق عليه علميًا مصطلح »التخاطر«.
فقد كشفت الدراسات، في العامني األخيرين، 
عــن نــشــاط تــخــاطــري، ومنها بــني حيوانني، 
ــتـــى بــــني إنـــســـان  وكــــذلــــك بــــني إنـــســـانـــني، وحـ
وجرذ. وسمحت هذه الرسائل بنقل مباشر 
للنشاط الدماغي في وقــت واحــد، من خالل 
الربط بني دماغني، بحسب تقرير لألستاذة 
املــســاعــدة فــي عــلــم األعــصــاب بجامعة غــرب 
أستراليا، كريستني بايتس، نشره موقع »ذا 

كونفيرزايشن« األكاديمي املتخصص.

فــالــتــفــاعــل بــني دمــاغــني بـــات مــمــكــنــًا، بسبب 
طريقة تواصل الخاليا الدماغية بني بعضها 
البعض. فالتواصل بني خلية وخلية يحدث 
ــقـــال  ــتـ ـــهـــا »انـ

ّ
ــــالل عــمــلــيــة تــــعــــرف بـــأن مــــن خــ

الكيميائية  اإلشــــارات  تمر  حيث  متشابك«، 
بني الخاليا، وتؤدي إلى تموجات كهربائية 

في الخلية املستقبلة. 
ويــــؤلــــف االنـــتـــقـــال املـــتـــشـــابـــك أســـــس مــجــمــل 
ــاغــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــحــكــم  ــدمــ ــنـــشـــاط الــ الـ
واإلدراك،  الـــــــذاكـــــــرة،  ونـــــشـــــاط  ــة،  ــركــ ــحــ ــالــ بــ
تــرتــبــط ببعضها  الــخــاليــا   

ّ
واالنــفــعــال. والن

الدماغي  النشاط  ينتج  شبكة،  فــي  البعض 
يطلق  الــكــهــربــائــي،  للنشاط  مشابهًا  نبضًا 

عليه اسم »املوجة الدماغية«. 

وبـــاإلمـــكـــان الــكــشــف عـــن املـــوجـــات الــدمــاغــيــة 
تــلــك عـــن طــريــق اســتــخــدام تــقــنــيــة كهربائية 
تختصر باسم »إي إي جــي«، وفيها توضع 
قبعة خــاصــة شبيهة  بالكامل،  الـــرأس  حــول 
ل النشاط الكهربائي  بقبعة السباحة، ليسجَّ
ر باستخدام برنامج كمبيوتر  بعدها، ويفسَّ

مخصص.
ــة فــــحــــســــب. فـــالـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ تــــلــــك هــــــي ال
بــإرســال  فــقــط  تسمح  ال  لــلــدمــاغ  الكهربائية 
اإلشـــــــــــارات، لـــكـــن أيـــضـــًا بــتــلــقــي الـــنـــبـــضـــات. 
التحفيز  تقنية  عن طريق  استالمها  ويمكن 
املــغــنــاطــيــســي عــبــر الــجــمــجــمــة )تــــي أم إس(. 
القبعة ينشأ تيار كهربائي في  وباستخدام 
الدماغ، يحفز القشرة الحركية فتشتغل بذلك 

املمرات الحركية بدورها، وتؤدي إلى تحريك 
طــرف من األطـــراف كاليد أو الساق أو حتى 

إبهام اليد أو القدم.
ويــعــمــل الــعــلــمــاء الـــيـــوم عــلــى طـــرق اللــتــقــاط 
 الصخب 

ّ
إشـــارات دماغية محددة وســط كــل

املــــرافــــق. وهــــي إشــــــارات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــل اصـــطـــنـــاعـــي بــني  ــ ــواصـ ــ ــــي خـــلـــق قــــنــــاة تـ فـ

الحيوانات. 
كانت تلك نظرة خاطفة على التقدم الحاصل 
على صعيد التخاطر بني دماغني، والتقنيات 
واألدوات املستخدمة في ذلك. ما زال الطريق 
 الــعــلــمــاء يــســيــرون في 

ّ
، ال شـــك، لــكــن

ً
طـــويـــال

اتجاه الهدف املنشود.
)إعداد: عصام سحمراني(

التخاطر بين 
دماغين اليوم 

وغدًا

صيدا ـ انتصار الدنان

 مــا تــكــون أوضـــاع الفلسطينيني 
ً
عـــادة

الذين يعيشون داخل املخيمات أفضل 
مــن أولــئــك الــذيــن يــعــيــشــون خــارجــهــا، 
أي فــــي مـــنـــاطـــق ال تـــقـــع ضـــمـــن نــطــاق 
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالــ ــ ــة وكــ ــيــ مــــســــؤولــ
الالجئني »األونروا«. أبو أحمد هو أحد 
البركسات  منطقة  فــي  يعيش  هــــؤالء. 
املحاذية ملخيم عني الحلوة في صيدا 
)جـــنـــوب لــبــنــان(، وال تــشــمــلــه خــدمــات 
ــة الــلــبــنــانــيــة. فــهــذه  األونــــــروا أو الـــدولـ
األرض مشاع للدولة، وقد هرب إليها 
حروب  جراء  الفلسطينيون  الالجئون 
مــتــتــالــيــة أجـــبـــرتـــهـــم قـــســـرًا عـــلـــى تـــرك 
مخيماتهم. وبسبب عدم استطاعتهم 
السكن في أماكن أخرى، ظلوا يعيشون 
فــيــهــا. يــقــول أبـــو أحــمــد )43 عــامــًا( إن 
فيها  أعــيــش  الــتــي  البركسات  »منطقة 
ال تشملها خدمات األونــروا«. أكثر من 

ذلك، يعيش في بيت »غير صحي«. 
أنــه »فــي 17 يونيو/ أبــو أحمد  يتابع 

حــزيــران عــام 1996، وقــع انــفــجــار على 
مــقــربــة مـــن بــيــتــنــا، مـــا أدى إلــــى مقتل 
باإلضافة  إخوتي،  من  واثنني  والدتي 
بليغة«.  بجروح  شقيقتي  إصابة  إلــى 
يــــضــــيــــف: »أنــــــــــا حـــــائـــــز عــــلــــى إجــــــــازة 
فــــي اإلعـــــــالم والـــتـــوثـــيـــق، وعـــضـــو فــي 
لــلــكــتــاب والصحافيني  الــعــام  االتـــحـــاد 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي لــبــنــان. عــمــلــت في 
لدى  قصيرة  لفترة  تخصصي  مــجــال 

منظمة التحرير الفلسطينية«. تغيرت 
حياته يــوم 15 مــايــو/أيــار عــام 2011. 
يـــقـــول: »تـــوجـــهـــت إلــــى مــــــارون الــــراس 
)جنوب لبنان( للمشاركة في تظاهرة 
رفضًا الحتالل فلسطني. وعندما رأيت 
فلسطني أمامي، قررت اقتحام الشريط 
الشائك والدخول إليها. لكنني عندما 
نــاري  قــد تعرضت لطلق  وصلت كنت 
فــي قــدمــي. وكــانــت املــســافــة مــن مــارون 
الراس إلى صيدا )جنوب لبنان( كافية 
لــتــســّمــم قـــدمـــي. خــضــعــت لــــ 17 عملية 
كان  العمليات،  انتهاء  وبعد  جراحية. 
ــعــــالج. طـــرقـــت أبــــواب  عــلــي مــتــابــعــة الــ
أيـــة  ــن دون  ــ مـ الـــخـــيـــريـــة  املــــؤســــســــات 

نتيجة«. 
وإلـــى املــؤســســات االجــتــمــاعــيــة، يشير 
أبـــو أحــمــد إلـــى أن »إحــــدى املــؤســســات 
رفضت  املــعــروفــة،  اللبنانية  الــخــيــريــة 
مساعدتي ألنني فلسطيني«. يضيف: 
»مـــا زالــــت مــعــانــاتــي مــســتــمــرة. بعدما 
أنني  العالج وأخبرني األطباء  أنهيت 
شــفــيــت تـــمـــامـــًا، ظـــهـــر ورم فــــي قــدمــي 
وقــــرر الــطــبــيــب بــتــرهــا وتــركــيــب طــرف 
تــنــاول أدويــة  اصطناعي، وصــار علي 

ملدى الحياة«.  
يشعُر أبو أحمد بالضيق بسبب كثرة 
ــتـــي يـــجـــب عــلــيــه تــنــاولــهــا،  األدويــــــــة الـ
وخـــــصـــــوصـــــًا أنــــــــه لــــــم يــــحــــصــــل عــلــى 
ــتـــي تــوقــع  مـــســـاعـــدات مــــن الـــجـــهـــات الـ
منها مساعدته. مع ذلك، ال خيار أمامه 

سوى العمل على تأمني املال.

أبو أحمد 
الذي ُترك لمصيره

أسئلة3
إلى

■ ما الذي يتسبب في تسوس أسنان األطفال؟

العلوية  اللبنية واألســنــان  املبكر« يصيب جميع األضــراس  »تسوس األطفال 
األمامية، ليؤدي إلى تآكلها، وخلق خّراجات صديدية حول جذورها، والتسبب 
بــآالم شــديــدة. والسبب املـــؤدي إلــى هــذا الــنــوع مــن التسوس هــو وضــع قنينة 
وبالتالي  نومه.  قبل  الطفل  فم  في  عصير  أو  حليب  على  املحتوية  الرضاعة 
يــوفــر ذلـــك كمية ال مــحــدودة مــن الــســكــر لــلــجــراثــيــم. فــتــكــون النتيجة تسوس 

األسنان اللبنية في السنة األولى أو الثانية لظهورها.

ــة أســنان  ــى األهــل اتباعهــا لوقاي ــي عل ــا الوســائل الت ■ م
أطفالهــم؟

وقاية أسنان األطفال من التسوس، مسؤولية كبيرة تقع على عاتق األهل. وتبدأ 
متطلباتها منذ بداية ظهور األسنان األولى في فم الطفل. ففي السنة األولى، 
يصبح من الضروري تعويد األطفال على تقبل تنظيف األهل ألسنانهم، وذلك 
بفرشاة صغيرة وناعمة مبللة باملاء. والهدف جعل تنظيف األسنان جزءًا من 
روتني الطفل، كاالستحمام، وقص األظافر. وعندما يتجاوز األطفال السنتني 

يصبح من املهم تنظيف أسنانهم بأنفسهم يوميًا بمساعدة األهل.

■ وما دور أطباء األسنان؟

النظام الوقائي املنزلي للطفل يجب أن ترافقه زيارات سنوية منتظمة لعيادة 
األسنان منذ عمر السنتني، وذلــك بهدف الحصول على تنظيف احترافي من 
دون خوف من الطبيب، خصوصًا عندما تكون الزيارات األولى ال تتطلب أي 
عالج، وبالتالي تكون خالية من األلم. كما يمكن للطبيب أن يكتشف التسوس 
أن  قبل  بشكل بسيط  يعالجه  وبالتالي  أعـــراض،  أي  وقبل ظهور  بدايته،  في 

يتسبب في آالم للطفل.

أّن  الحمد،  علي  السعودي،  األسنان  طبيب  يعتبر 
التسوس والتهاب اللثة أهم مرضين يصيبان األسنان في 
السعودية. فتصل نسبة األول لدى األطفال السعوديين 
إلى ما يقرب من 100 بالمائة، كما تبلغ بين األطفال من 
عمر 3 إلى 7 سنوات إلى 95 بالمائة، وتصل إلى 91 بالمائة 

في الفئة العمرية من 12 سنة إلى 19.

علي
الحمد

إعداد العربي الجديد

السبت 14 مارس / آذار 2015 م   23 جمادى األول 1436 هـ  ¶  العدد 194  السنة األولىالسبت 14 مارس / آذار 2015 م   23 جمادى األول 1436 هـ  ¶  العدد 194  السنة األولى
Saturday 14th March 2015 Saturday 14th March 2015

ال تشمله خدمات األونروا أو الدولة اللبنانية )العربي الجديد(تأثير التعبئة السياسيّة والطائفيّة كبير على عالقات الصداقة )األناضول(

كيف تتم الوقاية من الوقوع فريسة الضغط النفسي؟ )حسين بيضون(



قضايا

عبد الصمد بن شريف

أطــــــــلــــــــق الــــــصــــــحــــــافــــــي واملـــــــــــــــؤرخ 
والــدبــلــومــاســي والـــوزيـــر املــغــربــي 
الــســابــق، محمد الــعــربــي املــســاري، 
في ندوة قبل سنوات، في الرباط، عن العالقات 
املــغــربــيــة اإلســـبـــانـــيـــة عـــبـــارة شــهــيــرة أثــــارت 
االنــتــبــاه، وهـــي »خــلــصــوا الــعــالقــات املغربية 
اإلسبانية مــن رائــحــة الــســرديــن«، وكــان لهذه 
الخارجية  وزيـــر  على  ســحــري  تأثير  الجملة 
اإلسباني األسبق، ميغيل أنخيل موراتينوس، 
الــــذي لــم يــتــمــالــك نــفــســه، فــغــرق فــي نــوبــة من 
الضحك، تعبيرا عن إعجابه بدقة التوصيف 
وبــخــيــال صــاحــبــه وبــنــظــرتــه االســتــراتــيــجــيــة 
البلدين. وقال املساري إن  مللف العالقات بني 
بالحسابات  تعالج  أصبحت  الــســرديــن  أمــور 
املـــتـــوازنـــة بـــني الـــربـــاط ومـــدريـــد وبــروكــســيــل، 
ولــيــس بــني الــربــاط ومــدريــد فــقــط، عــلــى غــرار 
ثنائي،  بعد  ذات  أنها  يظهر  التي  امللفات  كل 
لكنها، فــي العمق، تهم كــل الــقــارة األوروبــيــة، 
كما هو الشأن حاليًا بالنسبة لتسوية الديون 
الــثــروات التي  اليونانية. والــســرديــن مــن أهــم 

ينتجها املغرب.
في  اإلسبانية،  املغربية  الــعــالقــات  تقتصر  ال 
تشنجها وتأزمها، على ملف الصيد البحري، 
وذات  وساخنة  خالفية  ملفات  تخترقها  بــل 
حــســاســيــة عـــالـــيـــة، مــنــهــا املـــوقـــف مـــن قضية 
اللتني ما  الصحراء ومدينتي سبتة ومليلية 
البحر  زالــتــا تحتلهما إسبانيا، مــع جــزر فــي 
األبــيــض املــتــوســط، ومــلــف الهجرة واإلســـالم. 
في  بقوة،  اإلشكالية،  القضايا  هــذه  وتحضر 
والصحافيني  واألكاديميني  الخبراء  كتابات  
مــنــذ عـــقـــود، وهـــنـــاك مـــا يــشــبــه الــتــنــافــس بني 
ــداف مــتــبــايــنــة، في  ــ الــضــفــتــني، وبــأجــنــدة وأهــ
أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، نـــظـــرًا الخـــتـــالف املــرجــعــيــات 
والخلفيات الثقافية والدينية، وانسياق جزء 
الرسمية  املــواقــف  النخبة اإلســبــانــيــة مــع  مــن 
لـــلـــدولـــة اإليــــبــــريــــة، وصـــعـــوبـــة تــخــلــصــهــا مــن 
ترسبات املــاضــي،  وإقــامــة مسافة مع وصية 
التي خطت، وهي  الكاثوليكية  إيزابيل  امللكة 
ــــأن الـــحـــدود  ــــوت، مــــا مــــفــــاده بـ ــ ــــراش املـ عـــلـــى فــ
الحقيقية إلسبانيا تنتهي عند جبال األطلس 
املغربية، وهذا ما دفع اإلسبان إلى محاصرة 
ــبـــروه خـــطـــرًا مــغــربــيــًا عــبــر الــســيــطــرة  ــتـ مـــا اعـ
األبيض  البحر  فــي  استراتيجية  مــواقــع  على 
املتوسط، بدءًا من احتالل مدينة مليلية سنة 
1497 لصد الخطر اإلسالمي. علما أن املغرب 
بنى جزءًا من هويته، في فترات تاريخية، على 
أساس الدفاع عن دار اإلسالم من الهجومات 

اإليبرية.

رغبة مغربية
ــــني الــــربــــاط  ــن الــــعــــالقــــات بـ ــ زخــــــم الـــكـــتـــابـــة عـ
مــدى رغبة  ومــدريــد وفورتها، ظاهرة تجسد 
املــســاري  يسميها  مــا  وتفكيك  لفهم  املــغــاربــة 
الفهم،  على  العصية  اإليبرية  الهيروغليفية 
ــارة دالــــة عــلــى تـــداخـــل هـــذه الــعــالقــات  ــ فـــي إشـ
نشير  أن  يمكن  السياق،  هــذا  وفــي  وتعقدها. 
إلى كتاب »إسبانيا األخرى«، أصدره املساري 
ــة.  ــا مـــحـــوريـ ــايـ ــع. ويــــعــــالــــج قـــضـ ــيــ ــابــ ــبـــل أســ قـ
ــاري الـــــــذي يـــعـــد أحـــــد أكــبــر  ــ ــسـ ــ وال يـــخـــفـــي املـ
املتخصصني في العالقات املغربية اإلسبانية 
اإلسبانية،  الديمقراطية  بالتجربة  إعــجــابــه 
ويـــرى أن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي إسبانيا 
جذري، وهو الوحيد في القرن العشرين الذي 
ــو نـــمـــوذج حـــبـــذا أن  ــذه الــصــفــة، وهــ يــحــمــل هــ
نأخذ منه العبرة، عندما نتحدث عما يقع في 
يقول  ربيعه،  تداعيات  بسبب  العربي  العالم 
الــصــحــراء، شرح  املــســاري. وبخصوص ملف 
املــســاري بــالــتــواريــخ اســتــغــالل املــغــرب مــرض 
الــجــنــرال فــرانــكــو، إلعــــالن املــســيــرة الــخــضــراء 
التي استعاد بها املغرب الصحراء التي كانت 

تحتلها إسبانيا.
 وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ثــمــة كــتــاب »الــعــالقــات 
الثاني  الحسن  وفــاة  من  اإلسبانية،  املغربية 
إلى تنحي خوان كارلوس«، للصحافي نبيل 
دريوش الذي يعد من جيل جديد بدأ االشتغال 
على هذا امللف حديثًا، ما يعني رؤية جديدة 
إلـــى الـــشـــأن اإلســبــانــي الــــذي يــعــرف تــحــوالت 
جـــوهـــريـــة، بــحــكــم تــغــيــر مــعــطــيــات وعــقــلــيــات 
اإلسباني  السياسي  العقل  وميل  ومــقــاربــات 
إلـــى تغليب مــنــطــق املــصــالــح االســتــراتــيــجــيــة 
الكبرى ملدريد، والحاجة املاسة إلى التنسيق 
األمني واالستخباراتي مع الرباط في عدد من 

امللفات، بما فيها املخاطر اإلرهابية. 
وليس مصادفة أن يبدأ دريوش كتابه بفصل 
عنوانه »املغرب – إسبانيا أصعب مواجهة«، 
برصده أزمــة جزيرة ليلي )العام 2002( التي 
اخــتــبــرت فــيــهــا إســبــانــيــا تــحــت حــكــم الــحــزب 
الشعبي رد فعل املغرب العسكري، فاجتاحت 
قواتها جزيرة مغربية صغيرة خالء، وكادت 
األمــــــور تـــتـــأزم بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، لــوال 

تدخل الدبلوماسية األميركية.
تغير املغاربة وتغيرت إسبانيا، مثلما تغير 
الــخــبــراء.  وتــغــيــر معهم  الــضــفــتــني،  صحافيو 
لكن، مازال هناك مجهود كبير نفسي وفكري 
وأخـــالقـــي، يــجــب بــذلــه مــن الــطــرفــني، ألن عقد 
ــا قـــــرون مـــن الــتــجــاور  ــهـ املـــاضـــي الـــتـــي أفـــرزتـ
تخللتها مشاعر مختلطة من الحقد والحسد 
كــانــت لحظات  الجانبني، وإن  مــن  واالحــتــقــار 

االنــــفــــراج الـــحـــذر تــبــقــى املـــعـــيـــار املـــعـــمـــول به 
ــاوز الــتــشــجــنــات الــتــي  لــتــفــادي األســــــوأ، وتـــجـ
املغربية اإلسبانية.  العالقات  تعيشها دوريــًا 
ــا يـــتـــرجـــمـــه الـــفـــصـــل الــــــذي خــصــصــه  وهــــــذا مــ
طبقها  الــتــي  للمنهجية  كــتــابــه  فـــي  ــــوش  دريـ
االشتراكيون اإلسبان عند وصولهم ثانية إلى 
السلطة، في أعقاب االنتخابات غداة تفجيرات 
إلـــى تبني توجه  مــدريــد 2011، حــيــث عــمــدت 
دبــلــومــاســي مـــرن وجـــديـــد ومــســاعــدة املــغــرب 
لــحــل قــضــيــة الـــصـــحـــراء، كــمــا تـــم اســتــخــالص 
اتفاق جديد للصيد البحري، وتزايد التنسيق 
األمــنــي واالســتــخــبــاراتــي. ولــكــن، دائــمــا كانت 
هناك مشكالت، في مقدمتها تمسك إسبانيا 
تــنــازل فــي مــا يخص حلحلة  بعدم تقديم أي 
محتلة،  مغربية  وجـــزر  ومليلية  سبتة  ملف 
وإن كان الحسن الثاني قد اقترح على اإلسبان 

تشكيل خلية للتفكير في امللف.
ما يمكن استنتاجه من متابعة هذه األعمال 
الصادرة حديثًا، وبناء على التحوالت األمنية 
ــبـــح املــــغــــرب يــشــكــل الــعــمــق  فــــي املـــنـــطـــقـــة، أصـ
االستراتيجي إلسبانيا، ومن خاللها أوروبا، 
ــبـــحـــت قـــلـــعـــة لــتــجــنــيــد مــقــاتــلــني  فــســبــتــة أصـ
لــلــحــركــات الــجــهــاديــة املــتــطــرفــة. واملـــغـــرب، من 
هـــذا املــنــطــلــق، يــمــكــن أن يــفــاوض عــلــى سبتة 
ومــلــيــلــيــة، بــنــاء عــلــى املــلــف األمــنــي واملــخــاطــر 
الــــتــــي بــــاتــــت تــشــكــلــهــا مــــا تـــســـمـــى »األمـــمـــيـــة 
الجهادية«. ومن زاوية جيو-سياسية، وبحكم 
أن املغرب لم ينزلق إلى األســوأ، فإن إسبانيا 
تـــــرى فـــيـــه نـــمـــوذجـــا لـــالســـتـــقـــرار فــــي شــمــال 
أهــمــيــة استراتيجية  لــه  أفــريــقــيــا، وأصــبــحــت 

كبرى متزايدة.
إلى ذلك، أعجب املغاربة، وخصوصًا من أهل 
الــيــســار، بــالــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي اإلســبــانــي 
الذي تم فيه االنتقال الديمقراطي سلميًا، من 
دون إطــالق أي رصاصة، فالطبقة السياسية 
ــة  ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــاء وبـ ــ ــذكـ ــ ــزت، بـ ــ ــجــ ــ ــة أنــ ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ
ومــســؤولــيــة، مــســلــســل الــتــحــديــث والــتــعــدديــة 
ــورة اإلعــــالمــــيــــة، مــــا حــقــق  ــ ــثــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
السياسي  الــتــطــور  نتيجة  اقــتــصــاديــة  طــفــرة 
واإلعــالمــي. والــالفــت أنــه كــانــت، فــي منتصف 
الــســبــعــيــنــيــات، فـــرص مــتــكــافــئــة بـــني الــبــلــديــن 
للوصول إلى الديمقراطية والحداثة والتقدم، 
غــيــر أن إســبــانــيــا وصـــلـــت بـــســـالم إلــــى مــرفــأ 
أضاع  فيما  والتقدم،  والحداثة  الديمقراطية 
املغرب الفرصة، بسبب عدم الثقة بني مكونات 
القمع والصراعات  الطبقة السياسية وأجواء 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــــــرب الـــــصـــــحـــــراء، فـــــــإن الـــثـــقـــة 
السياسي  التعامل  واالحترام كانا من قواعد 

في إسبانيا.

إشكاالت وأزمات
وال يتردد مثقفون مغاربة في القول »إننا في 
حاجة إلى اإلسبان، الستعادة روح األندلس«، 

كــمــا عــبــر عـــن ذلــــك الـــبـــاحـــث املـــغـــربـــي، حسن 
أوريــد، في مقدمته مؤلف »إسبانيا األخرى« 
ملــحــمــد الـــعـــربـــي املــــســــاري.  ويــجــمــع فــاعــلــون 
ــب  ثـــقـــافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــخــ ــيـــون، ونــ ــاسـ ــيـ سـ
إســـبـــانـــيـــة ومـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى حــتــمــيــة  تــقــاســم 
املصالح  بني البلدين وتكاملها، وأنه إذا كانت 
ما  السلبية  الــتــاريــخ  وبــقــايــا  مخلفات  بعض 
املعاكسة  وتأثيراتها  وظائفها  تمارس  زالــت 
الــشــراكــة متعددة  ملنطق هــذه املصالح وهــذه 
املستويات، فإنه يتعني على من يغذي ويعمل 
صوب  يتحرك  أن  البقايا  هــذه  تحصني  على 
املستقبل، وأن ينصت صناع القرار السياسي 
إلى  برزانة وحكمة،  مدريد،  في  واالقتصادي 
حــقــوق ومــطــالــب الضفة األخــــرى، ال أن ينظر 
إلــيــهــا كــطــرف أو كــرقــم بــاهــت فـــي املـــعـــادالت 
كما  والــجــيــو-ســيــاســيــة،  ستراتيجية  الــجــيــوـ 
ــاء رئـــاســـة  ــنــ ــي أثــ ــي، فــ ــانــ ــبــ فـــعـــل الـــيـــمـــني اإلســ
خوسي مــاريــا أثــنــار الحكومة، وهــو الــذي لم 
الــســادس، في  املغربي، محمد  العاهل  يــتــردد 
نعته بالفرانكاوي، نسبة إلى الجنرال فرانكو، 
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه يــومــيــة »الــبــايــس« 
واســـعـــة االنــتــشــار فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
2005، خصوصًا وأن الحزب الشعبي، وقتئٍذ، 
عمد إلــى نهج أســلــوٍب لــم يــأخــذ فــي االعتبار 
مكانة وقيمة املغرب ودوره اإلقليمي والدولي 
الحسبان  فــي  وسمعته وصــورتــه، ولــم يأخذ 
ــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــيــــات اإلصـ ــامــ ــنــ ــديــ الــ
وعكس ذلك انجر إلى خيار اللعب باملصالح 
ــق مـــــواقـــــف وخـــطـــابـــات  ــويــ ــســ ــة، وتــ ــركــ ــتــ املــــشــ
مفكر  بتوجيه ضربات  والعجرفة،  االستفزاز 
للمغرب،  الــتــرابــيــة  الــوحــدة  قضية  إلـــى  فيها 
وســـعـــى الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي، بــــصــــورة حــثــيــثــة 
العام املغربي، إلى  الــرأي  لــدى  وغير مفهومة 
نسف الحلول السياسية التي تحظى برضى 

املجموعة الدولية وارتياحها.

ملك إسبانيا في سبتة
ــارة الــعــاهــل اإلســـبـــانـــي الــســابــق،  ــ وخــلــفــت زيــ
خــــوان كــــارلــــوس، مــديــنــة ســبــتــة إبــــان رئــاســة 
لويس ثاباتيرو الحكومة، سنة 2007، مشاعر 
اســتــيــاء قــويــة لـــدى املـــغـــاربـــة، مــلــكــًا وحــكــومــة 
وشعبًا، ما فسر على أن مدريد ليست في وارد 
إصــدار إشــارة قوية وصريحة لإلنصات إلى 
مطالب املغرب العادلة واملشروعة، بل تراكمت 
غـــيـــوم كــثــيــفــة فـــي ســـمـــاء الـــعـــالقـــات املــغــربــيــة 
الحكومة  مــواقــف  تــذبــذب  اإلســبــانــيــة، بسبب 
واستغاللها  الــصــحــراء،  ملف  مــن  االشتراكية 
ملسالة حقوق اإلنسان لخلخة الوضع وخلط 
األوراق. وال يمكن فصل هذه املواقف املترددة 
عن تنظيم استفتاء رمزي، قبل سنوات، قامت 
به جمعيات مدنية في األندلس، لتقرير مصير 
الــصــحــراء، ومـــا صــاحــب انــــدالع أزمـــة جــزيــرة 
نــيــو-كــولــونــيــالــيــة متعالية،  نـــوايـــا  لــيــلــى مـــن 
لحقوق  اإلسبان  املسؤولني  تنكر  إلــى  إضافة 
فيه ضد  املبالغ  ووقوفهم  التاريخية،  املغرب 
مــصــالــحــه االقـــتـــصـــاديـــة، وال تــنــســى الـــذاكـــرة 
املــغــربــيــة الــتــلــويــح بــورقــة الــضــغــط والتهديد 
ماريا  السابق، خوسي  الحكومة   رئيس  مــن 
البحري  الصيد  مــفــاوضــات  بعد فشل  أثــنــار، 
ــــي، عـــالوة على  بــني املــغــرب واالتــحــاد األوروبـ
الكليشيهات الجاهزة والصور النمطية التي 
تروجها وسائل اإلعــالم واألحــزاب اإلسبانية 
املــغــاربــة.  الــهــجــرة واملــهــاجــريــن  اليمينية عــن 
إلى  عــمــدت  قــد  املغربية  السلطات  كــانــت  وإن 
االنـــــخـــــراط الــــجــــدي فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــظـــاهـــرة، 

وتطويق شبكاتها ومافياتها.
ــغــــرب ســـفـــيـــره فــــي مـــدريـــد،  عـــنـــدمـــا ســـحـــب املــ
فـــي الـــعـــام 2007، احــتــجــاجــا عــلــى مــمــارســات 
إسبانية مضادة للمغرب وماسة بمقدساته، 
رأت ســلــطــات مـــدريـــد فـــي الــخــطــوة نــوعــًا من 

الــعــقــوق الــتــاريــخــي غــيــر املــعــهــود، ولتقويمه 
وتــــقــــلــــيــــبــــه حــــــركــــــت مـــــــن جــــــديــــــد هـــــواجـــــس 
ــتـــعـــمـــاريـــة، ألنــــه،  ــرة االسـ ــ ــذاكـ ــ اســـتـــيـــهـــامـــات الـ
حــســب مــنــطــقــهــا، ال يــجــوز ملــســتــعــمــرة األمــس 
أو تعلن حالة  املــتــمــرد،  املسلك  هــذا  أن تسلك 
عصيان، علمًا بأنه حق سيادي وشأن داخلي. 
ــــك جــــوزيــــف بـــيـــكـــي، رئــيــس  وإذ اســـتـــغـــرب ذلـ
السابق، وشدد على  الدبلوماسية اإلسبانية 
عدم وجود أزمة بني البلدين، أو انبرت وسائل 
ــى تــحــلــيــل  ــ اإلعـــــــالم الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة إلـ
وتشريح قرار املغرب، والتعاطي معه بكيفية 
يطبعها الــتــهــكــم، وبــعــقــلــيــة املــتــفــوق الــــذي ال 
يعير اهــتــمــامــًا لــجــاره الــجــنــوبــي »الــقــابــع في 
تخلفه«. فإن واقع الحال يدل على وجود أزمة 
الدبلوماسية  التقاليد  تحجبها  ال  حقيقية، 
التي تتفادى اإلحراج، وال تلغيها االتصاالت 
والتصريحات املطمئنة الصادرة عن جهابذة 

املطبخ السياسي وخبرائه.
والالفت أنه مباشرة، بعد انتهاء الوزير األول 
املــغــربــي الــســابــق، عــبــاس الــفــاســي، مــن إلــقــاء 
الــنــواب في  أمــام مجلس  تصريحه السياسي 
واليــة  انــتــصــاف  بمناسبة   ،2010 مــايــو/أيــار 
الــحــكــومــة، حــيــث دعـــا إســبــانــيــا »إلــــى الــحــوار 
إلنـــهـــاء احـــتـــالل مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة«، 
عــــــاودت إســبــانــيــا تــأكــيــد »ســـيـــادتـــهـــا« على 
املدينتني املحتلتني، في شمال املغرب والجزر 
نفسه،  السياق  وفــي  لهما.  املــجــاورة  السليبة 
قالت ماريا تيريزا فرنانديز دو ال فيغا، نائبة 
رئيس الحكومة اإلسبانية آنذاك، إن »السيادة 
والـــطـــابـــع اإلســـبـــانـــي لــســبــتــة ومــلــيــلــيــة ليسا 
مطروحني للنقاش في أي شكل، واملغرب الذي 

نقيم معه عالقة جيدة يعرف هذا املوقف«.
وحكم على عالقات البلدين الجارين بالعيش 
تحت رحــمــة األزمــــات واالحــتــقــانــات الــدوريــة، 
غـــيـــر أن األزمـــــــــات غـــالـــبـــًا مــــا يـــتـــم تــطــويــقــهــا 
ــارة  ــ ــــي أول زيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وفـ بـــالـــجـــهـــود 
قـــام بــهــا املــلــك محمد الــســادس إلســبــانــيــا في 
األجــــــواء  مــــن  تـــبـــني   ،2000 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
فيها،  ألــقــيــت  الــتــي  والــخــطــب  اكتنفتها  الــتــي 
ــا،  ــهـ ــابـ ــقـ ــات الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي أعـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واالتـ
ــانـــي،  ــبـ ــلـــوك الـــســـيـــاســـي اإلسـ ــرة الـــسـ ــاهــ أن ظــ
والرسمي تحديدًا، تحدوه إرادة قوية للحفاظ 
عــلــى اإلرث املــشــتــرك بــني بــلــديــن جـــاريـــن، أمــا 
بــاطــنــه فالحقائق فــيــه مــغــايــرة وغــريــبــة. ولــم 
ــارلــــوس،  ــي، خــــــوان كــ ــانــ ــبــ يـــكـــن الـــعـــاهـــل اإلســ
وقتئذ، مخطئا في قوله في خطابه في مأدبة 
»إسبانيا  املغربي  العاهل  شــرف  على  عــشــاء 
ألنهما  دور طالئعي،  للعب  مدعوان  واملغرب 
محركان نشيطان ملجموعتني إقليميتني، هما 
اتــحــاد املــغــرب الــعــربــي واالتــحــاد األوروبــــي«، 
العالقات  أن  أكد  الصواب عندما  ولم يجانب 
وينبغي  النضج،  مرحلة  بلغت  البلدين  بــني 
حــل الــخــالفــات الــعــالــقــة. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
أكد امللك محمد السادس أن لديه القناعة بأنه 
»بمجرد زوال ندوب املاضي ستحرر الطاقات 
نفلح  »لــم  وقــال  للمغرب وإسبانيا«،  الخالقة 
بعد، سويًا في خلق فضاء للمصالح املشتركة 
واملتكاملة، يكون باحترام كل األوجه واألبعاد 
األقـــوال  كــانــت هــذه  لبلدينا«، وإذا  الــســيــاديــة 
تــصــب فــي مــجــري صـــون املــصــالــح املــشــتــركــة، 
والـــتـــوجـــه نــحــو املــســتــقــبــل بــمــقــاربــة مــغــايــرة 
ورؤية تنتصر للواقعية التاريخية، والحتمية 
الجغرافية والبراغماتية السياسية، والشراكة 
االقتصادية العادلة والعالقات الثنائية التي 
تستند إلي املسؤولية والطموح واملصداقية، 
فـــإن املــغــاربــة يــــرون أنــــه  يتحتم عــلــى صناع 
الــقــرار فــي مــدريــد أن يــراجــعــوا مــواقــفــهــا، وأال 
يـــعـــمـــدوا، كــلــمــا نــشــبــت أزمــــة مــــا، إلــــى إشــهــار 

سيوف مستلة من غمد استعماري.
)إعالمي مغربي(

العالقات الثنائية بين مواريث الماضي وأزمات الحاضر

المغرب وإسبانيا.. الجوار الصعب

مجهود كبير نفسي 
وفكري وأخالقي يجب 

بذله من الطرفين، ألن 
عقد الماضي التي 

أفرزتها قرون من 
التجاور تخللتها مشاعر 

مختلطة من الحقد 
والحسد واالحتقار من 

الجانبين

من زاوية جيو-سياسية، 
وبحكم أن المغرب لم 
ينزلق إلى األسوأ، ترى 

إسبانيا فيه نموذجًا 
لالستقرار في شمال 

أفريقيا، وأصبحت له 
أهمية استراتيجية 

كبرى متزايدة.

دائما كانت هناك 
مشكالت، في 

مقدمتها تمسك 
إسبانيا بعدم تقديم 

أي تنازل في ما يخص 
حلحلة ملف سبتة 

ومليلية وجزر 
مغربية محتلة

ال تقتصــر العالقات المغربية اإلســبانية، في تشــنجها وتأزمها، على ملــف الصيد البحري، بل تخترقها ملفات خالفية وســاخنة وذات 
حساســية عالية، منها الموقف من قضية الصحراء ومدينتي ســبتة ومليلية اللتين ما زالتا تحتلهما إســبانيا، مع جزر في البحر األبيض 

المتوسط، وملف الهجرة واإلسالم

)Getty( 2013 ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في ضيافة ملك المغرب في 16 يوليو

يمكن القول إنه عندما تتقاطع الجغرافيا مع التاريخ، وتتشعب عالئقهما، 
وثقافات  قيم  من  سويًا  ينسجانه  ما  على  القفز  مستحيًال  بل  صعبًا،  يصير 
وسلوكات وتصورات. إنهما اآللة الجبارة التي صاغت، عبر مختلف األزمنة، 
ونحتت ذاكرة مشحونة بأفراح الماضي وجراحه، ومؤثثة بانشغاالت الحاضر 
والتباساته.  وتحدياته  المستقبل  برهانات  ومسكونة  وقلقه  وهمومه 
أن  الطبيعي  من  فإنه  مشتركًا،  تاريخًا  يتقاسمان  وإسبانيا  المغرب  أن  وبما 

يفكرا معًا، وبعمق، في األشكال األكثر نجاعة ومرونة ودينامية.

تقاطع الجغرافيا والتاريخ
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مع بدء مؤتمر »االقتصاد المصري« 
في شرم الشيخ، أمس، اهتّم المغردون 

المصريون بالموضوع. فغردوا عن 
الموضوع لتُصبح عبارات »المؤتمر 

االقتصادي«، »شرم الشيخ«، »مصر المستقبل« 
في الئحة األكثر تداوًال. وكتب أحد المغردين: 

»منين ان احنا بنهاجم أوروبا وأميركا ألنهم 
بساندوا اإلرهاب ومنين فرحانين جدًا أنهم 

مشاركين في المؤتمر االقتصادي؟«.

أطلق مغردون لبنانيون وسم #غرد_
بالعربي_الفصيح، ونشروا تغريدات باللغة 

العربية الفصحى، فأصبح الوسم بين األكثر 
تداوًال في البلد. وكتب لبنانيون تغريدات 

تحاكي دبلجة المسلسالت المكسيكية 
بالفصحى. وكتب أحدهم: »النفُس تبكي 
على الدنيا وقد علمت، أن السعادة فيهـا 

تـرك مـا فيهـا«.

يتداول مغردون حول العالم وسم 
»نصيحة جيدة في أربع كلمات«، باللغة 

 ،GoodAdviceIn4Words# اإلنكليزية
فأصبح الوسم األول عالميًا. وكتب أحد 
المستخدمين: »اهتّم بشؤونك الخاصة«. 

وكتبت أخرى: »الحياة يجب أن تستمر«. وقال 
آخر: »توقف عن الحلم، ابدأ بالفعل«. وكتبت 

أخرى: »نحن جميعًا متساوون«.
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MEDIA

»السوري الجديد«.. 
هل من جديد؟

اإلسالموفوبيا طريق 
اإلعالم في االنتخابات

»ميديا بارت«: الموقع المستقل ينمو

إسطنبول ـ مالذ الزعبي

اإلعالميــة  اإللكترونيــة  املواقــع  تعــرف  لــم 
الســورية طفرة كبرى في الكم بعد انطالق 
 .2011 العــام  مــن  مــارس/آذار  فــي  الثــورة 
إطــالق  علــى  الســوريون  املعارضــون  رّكــز 
املقــام  فــي  وإذاعاتهــم  املطبوعــة  صحفهــم 
األول، أمــا اإلعــالم اإللكتروني فبقي يراوح 
االســتثناءات  بعــض  عــدا  تقريبــًا  مكانــه 
املحــدودة، بينمــا أضحــت مواقــع إخباريــة 
العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى  موجــودة 
حســب 

ُ
ت للثــورة،  ســابقة  ســنوات  منــذ 

فــي  إثــر تغييــرات جذريــة  علــى املعارضــة 
سياساتها التحريرية.

منتصــف الشــهر الفائــت أطلــق صحافيون 
»الســوري  موقــع  معارضــون  وكتــاب 
الجديد« الذي يبدو أنه يحاول ملء الفراغ 
في اإلعالم اإللكتروني السوري املعارض.

»الســوري  أن  بــدا  املوقــع،  انطــالق  مــع 
اإلعالميــة  الوســيلة  يكــون  لــن  الجديــد« 
محتــوى  تقديــم  علــى  القــادرة  الســورية 
عليــه  فالقائمــون  وشــامل،  ســريع  خبــري 
لــم يقدمــوه علــى هــذا األســاس، بــل فضلــوا 
والتثقيفيــة  التوعويــة  املقــاالت  تغليــب 
الخبريــة  املتابعــة  علــى  الــرأي  ومقــاالت 
املواكبــة  اإلخباريــة  التقاريــر  أو  الفوريــة 

للشأن السوري.
يقول رئيس تحرير املوقع إياد شربجي لـ 
»العربي الجديد« إن املشروع »ال ينظر ملا 
يحــدث مــن زاويــة آنيــة مرحلية، بل يوســع 
عدســة الرؤيــة للنظــر إلى األحــداث كحركة 
املشــهد  تشــكيل  تعيــد  كاملــة  تاريخيــة 
الســوري اجتماعيًا وجغرافيًا وسياسيًا«، 
التفكيــر  »مــن  نوعــًا  هــذا  فــي  أن  معتبــرًا 
ويضيــف  األمــد«.  بعيــد  االســتراتيجي 
ســببًا واقعيــًا يجعــل »الســوري الجديــد« 
ال  بــل  نســتطيع  »ال  األخبــار:  عــن  بعيــدًا 
مــع  فــي منافســة خاســرة  نكــون  أن  نريــد 
مؤسســات إعالمية كبــرى، لديها إمكانات 
ومراســلون يســتطيعون أن ينقلــوا الخبــر 
يتوافــر  ال  مــا  وهــو  الحقيقــي،  الزمــن  فــي 

لدينا اآلن«.
أربعــة  تضــم  املوقــع  تحريــر  هيئــة 
فــي  مقيمــون  منهــم  ثالثــة  صحافيــني، 
سويســرا،  فــي  والرابــع  املتحــدة  الواليــات 
وهيئة استشارية من ثالثة أفراد وإداريني 
وفريــق ترجمــة رباعيــًا، وباســتثناء إداري 
موزعــون  البقيــة  فــإن  دمشــق  فــي  يقيــم 
وأوروبــا  وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  علــى 
فــي  واحــد  واستشــاري  العربــي  والخليــج 
تركيا. تبدو هذه املســألة هي نقطة ضعف 
عمــل  ففريــق  األبــرز،  الجديــد«  »الســوري 
بالكامل تقريبًا بعيد عن ســورية لن يكون 
بمقدوره متابعة الكم الهائل من التغيرات 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
التــي تحــدث فــي البالد، عــدا عن خلو فريق 
العمــل مــن أي صحافــي أو مراســل فــي دول 
الجوار حيث كثافة اللجوء السوري: تركيا 
واألردن ولبنــان والعــراق ومصــر، حتــى أن 
قائمــة العاملــني فــي املوقع مــن املقيمني في 
أوروبــا لــم تشــمل أي مقيــم فــي واحــدة مــن 
الــدول األوروبيــة التــي اســتضافت األعــداد 
األكبــر مــن الســوريني: الســويد أو أملانيا أو 

هولندا.
يقــدم رئيــس التحريــر تبريــرًا: »معظــم مــن 
يكتبــون لنــا أو مــن كادر العمل خرجوا من 
سورية مؤخرًا، هذا ليس سببًا العتبارهم 
غربــاء عــن الداخــل، كلنــا متأثــرون بشــكل 
أو بآخــر... فــي النهايــة يقــع علــى عاتــق من 
أصبحوا في الخارج أن يقدموا مساهمتهم 

منوعات

رصد

متابعة

فرنسا

تغريد

في دعم قضيتهم، وهذا ما نفعله«، ويلفت 
إلى وجود عدد من املراسلني غير الثابتني 

في الداخل السوري.
في املقابل، استقطب املوقع عددًا من الكتاب 
والفاعلني في الشأن العام البارزين، منهم: 
عفــراء جلبــي وهــادي البحــرة وأنــور البني 

ووائل مرزا وسالمة كيلة وآخرون.

باريس ـ أحمد عيساوي

صنعــت مدينــة روبيــه الحــدث هــذا األســبوع 
مــادة  الشــمالية شــّكلت  املدينــة  فــي فرنســا. 
دســمة فــي صفحــات الجرائــد وعلــى مواقــع 
التواصــل، بعــد التقرير الــذي أعّدته صحيفة 
املدينــة  حــول  األســبوعية   valeurs actuelles

التــي عّدتهــا الصحيفــة »املدينــة رقــم واحــد 
إسالمًيا في فرنسا«.

التقريــر الــذي نشــر في الخامــس من مارس/
مدينــة  »روبيــه،  عنــوان  تحــت  الحالــي  آذار 
املســاجد الســتة«، يرســم بورتريــه ســوداويًا 
باعتبارهــا  للمدينــة؛  وطائفيــًا  عنصريــًا 
طريقــة  فــي  الفرنســية.  الهويــة  عــن  خارجــة 
علــى تصويــر  التقريــر  معــّد  يعمــد  العــرض 
»بؤًســا  تعيــش  والتــي  الفقيــرة،  األحيــاء 
ــا« كحاضنــة للحــاالت اإلســالمية التــي 

ً
مزمن

تكّونت بشكل مؤسسات وجمعيات مرتبطة 
بادارة إسالمية مركزية، تتبع ألئمة املساجد 
واملجالــس التمثيليــة للجاليــات اإلســالمية. 
ثم يشير إلى واجهات املحالت التي تحتوي 
)الحجــاب  نســائية  إســالمية  مالبــس  علــى 
والبرقع( في شارع Alma في الطرف الغربي 

للمدينة.
إلــى  الصحافــي  ينتقــل  الثانــي  القســم  فــي 
الحديــث عــن غالبيــة »مهاجــرة« تســكن فــي 
املدينــة بأغلبيــة  روبيــه، ويقــول: »أصبحــت 
وفقــدت  األوروبيــة  البيئــة  خــارج  ســكانها 
البشــرة  ذوو  الســكان  الوطنيــة.  هويتهــا 
البيضــاء أصبحــوا غربــاء، وبالطبــع هــم ال 

يملكون إمكانات الرحيل«.
بيار-ألكســندر  التقريــر  معــّد  يتناســى  ال 
بــوكالي اإلشــارة إلــى الحــادث الــذي صــادف 
فريــق العمــل الخــاص بـــvaleurs actuelles إذ 
تعّرضــت ســيارة التصويــر إلى اعتــداء أثناء 

.Alma جمع املعلومات والصور في شارع
 la voix( الشــمال«  »صــوت  يوميــة  تصــّدت 
du Nord( للتقريــر، وأفــردت تحقيقــا مضــادا 
يدحــض املعلومــات. ويقــول برونــو رونــوي: 
التــي تذهــب صحيفــة  األولــى  املــرة  »ليســت 
طابعهــا ليبرالــي محافــظ إلــى ســق كليشــيه 
وأكاذيب تظهر فرنســا على طريق األســلمة. 
لقد اقتربت االنتخابات في املحافظات وهذا 
النوع من التقارير سيشّد عصب الناخبني«.

ويضيــف: »كل مــا ورد فــي تقريــر الصحيفــة 
اليمينيــة كاذب. الصــورة املأخوذة لواجهات 
 Alma فــي شــارع ليســت  والبرقــع  الحجــاب 
الغالبيــة  ذات   lannoy شــارع  فــي  إنمــا 
صحافــي  ذكــره  الــذي  والحــادث  الفرنســية. 
فــي  كان  ــه 

ّ
أن بمــا  مفتعــل   valeurs actuelles

حمايــة مناصــري »الجبهــة الوطنيــة« أثنــاء 
إعداد التقرير«.

أما في ما يخّص األرقام الواردة حول نسبة 
60 في املائة من سكان روبيه غير الفرنسيني 
الوطنــي  املركــز  »بحســب  رونــوي:  يقــول 
 
ّ
فــإن االقتصاديــة،  والدراســات  لإلحصــاء 

نســبة املهاجريــن الذيــن يحملــون الجنســية 
ونســبة  املائــة  فــي   19.3 تبلــغ  الفرنســية 
والنســبتان  املائــة،  فــي   10 تبلــغ  األجانــب 
مجموعتــان ال تســاويان نصــف الرقــم الــذي 

ذكره التقرير«.
وفــي رّد علــى مــا ذكــره التقريــر أيضــا حــول 
الطابــع الراديكالــي الــذي تتمّيــز بــه مســاجد 
»ليبراســيون«:  صحيفــة  تقــول  املدينــة، 
»هنالك مســجد وحيد شــهد دعوات ســلفية، 
وقــد تــم وضــع اليــد عليــه بعــد الكشــف عــن 
خلية جهادية كان أفرادها يرتادون املسجد، 
وعرفت الحقا بتصدير فرنسيني إلى العراق 
وســورية، أمــا باقــي املســاجد فمشــهود لهــا 

إدانتها للعنف والتطرف الديني«.
القــى التقريــر - الحــدث صــدى كبيــرا كان في 
حــول  للصــورة  ــا 

ً
رافض الســاحقة  أغلبيتــه 

مدينة »روبيه«. حتى عمدة املدينة املنتخب 
»تويتــر«  علــى  غــّرد  ســاركوزي  حــزب  عــن 
ــا كل مــا جــاء فــي التقريــر، وقــال »هــذه 

ً
رافض

مدينتنــا ونحــن نحبهــا، التقريــر لــم يحتــرم 
ذلك وذهب إلى سياسة السكوب اإلعالمي«.

باريس ـ محمد المزديوي

ولورونــت  بونــي  وفرانســوا  بلونيــل  إيــدوي  كان  ربمــا 
يؤسســون  وهــم  ســمييجان،  هيلــني   - ومــاري  ُموْدويــت 
قبــل ســبع ســنوات، موقعهــم اإللكترونــي اإلعالمــي »ميديــا 
 إيــدوي بلونيــل انحــاز مــن البدايــة 

ّ
بــارت«، طوباويــني. لكــن

لشــكل جديــد مــن املواقــع اإلخباريــة التــي ال تعتمــد علــى أي 
 باشتراكات قرائها، فقط.

ً
إشهار مكتفية

فــي رهانهــم  لــم يخطئــوا  ه  والحقيقــة أن بلونيــل وشــركاء
اســتقالليته  علــى  يحــرص  الــذي  املوقــع،  هــو  فهــا  القديــم. 
يحتفــل، يــوم 16 مــارس/آذار الحالــي بمــرور ســبع ســنوات 
ُمصاَرحــة  املوقــع  قــرر  املناســبة  وبهــذه  تأسيســه.  علــى 
الــرأي العــام الفرنســي، فــي جــو مــن الشــفافية التــي يريدهــا 

مستدامة، بحساباته ونتائجه االقتصادية وطموحاته.
»اســتقاللية تحريريــة« كاملــة،  يتمتــع املوقــع اإللكترونــي بـ
تشــهد على هذا سلســلة الفضائح التي كشــف عنها، والتي 
طاولــت مســؤولني مــن اليســار بــكل تشــكيالته ومــن اليمــني 
بــكل تفرعاتــه وأيضــًا العالــم النقابــي وغيــره، وكان الهــدف 
 التي تعرفها 

ّ
األوحــد هــو »تســليط الضوء على أماكــن الظل

السلطات السياسية واالقتصادية«.      

»االســتقاللية  هــذه  ترتكــز  أن  مــن  بــد  ال  كان  وبالطبــع 
الوقــت  فــي  التحريريــة« علــى »االســتقاللية االقتصاديــة«، 
الــذي تعتمــد فيــه كل وســائل امليديــا الخاّصــة علــى تمويــل 
مــن قبــل مصالــح مالية وصناعيــة، وهو ما يجعلها تفرض 

تأثيراتها ويحّد من حرية ونزاهة هذه املنابر اإلعالمية.
لت »ميديا بارت«، من البداية، أال تعتمد على أي إشهار 

ّ
فض

 بفضل قرائها«.      
ّ

 تعيش إال
ّ

وأي مساعدة وأي رعاية، »وأال
وإذا كانــت »ميديــا بــارت« قــد حققــت نجاحــًا فهــي تــرى فيه 
ــًا، وتراهــن، مــن اآلن إلــى ســنة 2018، 

ّ
انتعاشــًا ال يــزال هش

وتعزيــز  تمتــني  علــى  العاشــرة،  بســنتها  ســتحتفل  حــني 
غيــر  وماليــة  قانونيــة  معادلــة  خلــق  عبــر  اســتقالليتها 
مشــهودة، تقتــرب مــن شــركة صحافــة مواطنّيــة ذات هــدف 

غير ربحي. 
وتتحــدث األرقــام، التي كشــف عنها إيــدوي بلونيل، يوم 12 
مــارس/آذار، عــن هــذا النجاح الذي عرفه موقع ميديا بارت، 
 تجــاوز املوقــع فــي خريــف 2014 عتبــة 100 ألــف مشــترك 

ْ
إذ

واَصــل النمــو فــي بدايــات 2015 حيــث تجــاوزت 
َ
فــردي. وت

االشتراكات لحد اآلن رقم 112 ألف مشترك. وفي سنة 2014 
اقترب رقم املبيعات من 9 ماليني يورو، بزيادة 27 في املائة 

مقارنة مع سنة 2013.

اتخذ الموقع المقاالت 
التوعوية والتثقيفية 

منهجًا له

ليست المرة األولى التي 
يتم فيها تصوير المدينة 

بهذا الشكل في اإلعالم
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تمام عزّام

ــر تــمــامــا تــفــاصــيــل الــحــيــاة  ــ ال أذكـ
يوم  أذكـــر  لكن  ذلـــك،  قبل  اليومية 
ارتــــســــمــــت ابــــتــــســــامــــة فـــــي قـــلـــوب 

السورين لساعات قبل بدء املذبحة. 
، لكن أيــا من األبــواب 

ً
بكى السوريون طــويــا

لم ُيفتح! اختلف العالم على التسمية: ثورة 
ــدًا لم  ــ وفـــــــورة، مــــؤامــــرة وعــــراعــــرة… لــكــن أحـ
يختلف على استمرار املجزرة، نددوا بمقتل 
حمزة الخطيب، نددوا بالعنف، وأتخم القلق 
بــــان كـــي مـــــون، واملـــذبـــحـــة مـــســـتـــمـــرة!! أشـــاح 
الــعــالــم بــوجــهــه عــن مــشــهــد الــــدم، عــن مشهد 
ــوارع بـــاريـــس ســحــل أم  ــ ــم، ولـــم يـــحـــّرك شـ ــ األلـ
على قــارعــة الرصيف فــي درعـــا، ولــم تتحرك 
شـــوارع الــريــاض أيــضــا!!، فهي ليست رسما، 
إنها من لحم ودم!! بمزيد من فيض الكراهية 
واألحــــقــــاد، واملـــزيـــد مـــن املــتــابــعــن، االتـــجـــاه 
املــعــاكــس مــا زال مــســتــمــرًا، طــاملــا أن املذبحة 

مستمرة !!
كلها  والهيئات،  الــنــدوات  الــحــوار،  مؤتمرات 
مستمرة. وحدهم يموتون، في درعا، ودوما، 
فـــي حــلــب وحـــمـــص، فـــي إدلــــب والــــرقــــة، وفــي 

الزعتري أيضا.
تاريخ الخوف والصمت الذي الزم السورين 
ــّوج بــالــلــجــوء،  ــ ــ ـ

ُ
ــّوج بـــالـــبـــرامـــيـــل، ت ــ ــ ـ

ُ
ــودًا، ت ــقــ عــ

ــّوج 
ُ
بــالــجــوع، والــبــرد، بــالــخــذالن واإلهــانــة، ت

الحياة  تــمــامــا تفاصيل  أذكـــر  لــســت  بــاملــوت. 
الــيــومــيــة قــبــل ذلـــــك، أذكـــــر خـــوفـــي فـــقـــط، من 
شــرطــي املــــرور، مــن علي الــديــك، مــن عبدالله 
ــر )أذكــــــــر اســـمـــه وال أعــــــرف فـــعـــا مــن  ــمــ األحــ
يكون(، من أمن الفرقة الحزبية، أذكر سورية 

الصامتة إلى األبد.
ذكــــرت مـــرة عــلــنــا أنـــي لــســت معجبا بــأعــمــال 
ــان أحــمــد مــعــا، فــوصــلــتــنــي رســـالـــة في 

ّ
الــفــن

الـــيـــوم ذاتـــــه، مـــن أبــــرز املـــدافـــعـــن عـــن حــقــوق 
املواطنة )وما زال طبعا(: »شو هالرأي هاد!!!! 
بــّدك أحمد يكسرلك راســك، الزم تعتذر!!!« لم 
أعــتــذر يومها يــا دكــتــور!! لكن أتــذكــر خوفي 

آنذاك منك ومن فنانك!!
في دمشق، رسمت حبال الغسيل، وذكريات 
معلقة، رسمت سهل حوران مجّردًا، لم أضف 
الحرير  آنــذاك وجوها سمراء من بصر  إليه 
ــادرت املـــكـــان الـــذي  ــ ــــوت. غــ أتــعــبــهــا صــــوت املــ
عشته ثاثن عاما، ألرسم تفاصيل وقصصا 
لم أرها أبدًا، الخريطة أصبحت رمزًا، والدمار 
ــم، حــمــل  ــهــ ــاوفــ ــــاس ومــــخــ ــنـ ــ ــل قـــصـــص الـ ــمـ حـ
البرميل، حمل صراخا  قبل  األخيرة  اللحظة 
عاليا، صدى الحناجر األّول ظل يعلو ويعلو، 

رغم كل هذا الجنون، وكل هذا العهر.
ــــت فـــكـــرة الـــثـــورة واضـــحـــة مــعــلــقــة في  ــا زالـ مـ
ســمــاء ســوريــة، هــي الــتــي ُولــــدت بــعــدهــا مــرة 

أخرى في الثاثن من عمري.

الثورة
   لوحة

دمشق  في  عزّام،  تمام  السوري،  الفنان  ُولد 
السورية  الثورة  سنوات  خالل  وانتقل   ،1980 عام 
هربًا  الفني،  عمله  تابع  حيث  دبي،  إلى  األولى 
استُدعَي  التي  اإلجبارية  العسكرية  الخدمة  من 
الحرب  تداعيات  مع  التعامل  ُمحاوًال  إليها، 
إلى  الرسم  من  عدة  تقنيات  مستخدمًا  بالفّن، 

الفوتومونتاج

2223
ألبوم صورمنوعات

ذكرى

من أعماله

جمع تمام عزام بن لوحات الفنانن 
الغربين، مثل فان غوغ وسلفادور دالي، 

وبن مشاهد الخراب والدمار في سورية، 
فجّسد بأعماله مشاهد دمجت الدراما 

بالكوميديا، ويهدف ذلك إلى تسليط الضوء 
على الواقع السوري واملعاناة املستمّرة في 
باده. ُعرضت أعمال عزام في عدة صاالت 

عرض عربية ودولّية ومنها: سلوفينيا 
)2013(؛ غاليري أيام بيروت )2013(؛ غاليري 

أيام لندن )2013(.
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عمًا للقارئ. لكن 
ُ
أنه في هذه الحالة يرمي ط

األمــر مختلف حني يكون مؤلف الــروايــة أو 
القصيدة امــرأة، إذ يبدو أن درجــة الفضول 
ــارئ الــكــاتــبــة نــقــائــص  ــقــ تــرتــفــع ويـــحـــّمـــل الــ
ب في يومياتها، 

ّ
بطالتها معتبرًا نفسه يقل

ــــي كـــتـــابـــة لـــعـــب االبــــتــــكــــار الــــــدور  ــيــــس فـ ولــ
األساسي فيها.

حني نشرت الروائية املصرية منى الشيمي 
ــاع الــحــلــويــن« الـــتـــي تـــــدور حــول  ــيـ قــصــة »بـ
شخصية لصة، ناداها كثيرون بـ »السارقة«. 
تقول صاحبة »بحجم حبة عنب« لـ »العربي 
الجديد« إنها كانت تظن أن استمرارها في 
الكتابة كفيل بأن يبدأ القارئ بالفصل بينها 
وبني شخصياتها، لكن األمور تفاقمت حني 
نشرت قصتها »إيقاع البندول« و»أصبحت، 
أقرأ في عيون املحيطني نظرات شك وكأنني 

الزوجة الخائنة وليست بطلة القصة«.
تــعــيــش الــشــيــمــي فـــي جـــنـــوب مـــصـــر، حيث 
املــجــتــمــع مـــا زال يــتــدخــل فـــي خــصــوصــيــات 
ــا  ــقــــول: »مـــنـــذ بــــــدأت الـــكـــتـــابـــة، وأنــ املــــــــرأة. تــ
موصومة بتصّرفات شخصياتي، ومسؤولة 
ضمير  استخدام  يكون  ربما  أخالقهن.  عــن 
املتكلم في السرد هو السبب في الربط بيني 
وبني الشخصيات«. وتضيف: »لم أعد أهتم 
كثيرًا، يسعدني أن أكــون امــرأة ملتبسة في 

أذهانهم«. 
أّمــــا الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــنــا عــبــد الــرحــمــن 
فــتــعــتــرف بــــأن كــتــابــتــهــا تــحــمــل الــكــثــيــر من 
ــقــــدر الــــــذي تــحــمــل فــيــه  حـــيـــاتـــهـــا، بــنــفــس الــ
تــفــاصــيــل ال تــخــّصــهــا أبـــــدًا، وتــلــفــت لــنــا أن 

ــم الــبــنــاء  هــّمــهــا الــفــعــلــي أن تــنــجــح فـــي رســ
الــســردي األمــثــل لــلــروايــة وشخصياتها من 
دون االكــــتــــراث بــالــشــكــوك الــتــي تــثــار حــول 
الكتابة، مشيرة إلى أنها، في بعض األحيان، 
كما حــدث فــي روايــتــهــا »أغنية ملــارغــريــت«، 

 مع مشاعر بطلتها.
ً
تقاطعت فعال

الروائية املصرية منصورة عز الدين كان لها 
 في ما يخص التلصص، 

ً
رأي مختلف قليال

ــرأة لتقول:  وال تــقــصــره فــقــط عــلــى كــتــابــة املــ
»ُيخّيل لي أن التلصص لصيق بفعل القراءة 
الرغبة في  الفضول نبعت  على إطالقه. من 
مريم«  »متاهة  صاحبة  وتضيف  الــقــراءة«. 
الــعــاديــني،  أن األمـــر ال يتعلق فــقــط بــالــقــراء 
ــا ربــــطــــوا بــني  بــــل بـــالـــنـــقـــاد الــــذيــــن كـــثـــيـــرًا مــ
الرواية.  هــذه  بطلة  وشخصية  شخصيتها 
تذهب عز الدين بعيدًا حني تستذكر مقولة 
كونديرا في سياق حديثه عن وليام فوكنر: 
»الروائي يهدم بيت حياته ليبني بحجارته 
»طموحي  فتقول  روايــتــه«،  بيت  آخـــر،  بيتًا 
املــســتــحــيــل هــــدم بــيــت حــيــاتــي بـــل حــيــاتــي 

نفسها لبناء بيت أعمالي الفنية.«
املقيمة  السورية مها حسن،  الروائية  تتفق 
في فرنسا، مع عز الدين، وترى أن ثمة خلطًا 
يصلها من القراء بني حكايات شخصياتها 
ح أن الكتابة 

ّ
وبني حياتها الخاصة. وتوض

امللبدة  املنطقة  إلــى  تنتمي  تــزال  ال  العربية 
بغيوم النميمة والثرثرة، ما يؤثر بالتأكيد 

سارة عابدين

البريطانية  الروائية  ُسئلت  حني 
لــيــســيــنــغ إن كــــــان فــي  دوريـــــــــس 
روايـــاتـــهـــا أحــــــداث مـــن حــيــاتــهــا، 
أجابت: »ملاذا أعيد كتابة حياتي، أليس هذا 
إلى حد كبير،  !«. تبدو ليسينغ محقة 

ً
ممال

ال سيما إذا فكرنا أن األدب هو لعبة الخيال، 
أداتــهــا األســاســيــة،  اللعبة  فــقــدت هـــذه  وإذا 
أي الــخــيــال، تــفــقــد مــتــعــتــهــا وتــصــبــح مملة 

ومكررة. 
ـــاب والـــكـــاتـــبـــات 

ّ
ــم ذلــــــك، ال شــــك أن الـــكـــت ــ رغـ

ــم، وربــمــا  ــهــ يــســتــخــدمــون حــيــاتــهــم فـــي أدبــ
يلمحون إلــى ذلــك. الــروائــي اللبناني رشيد 
 يطلق اسمه على أبطاله في 

ً
الضعيف مثال

كثير مــن روايــاتــه، وقــد فسر ذلــك مــرة بأنه 
يحاول إرضاء فضول القارئ املتلصص، أي 

محمد األصفر

في روايتها »أخاديد األسوار«، تبني الكاتبة 
املغربية الزهرة رميج حكايتها على تجربة 
حّية عاشتها مع زوجها الــذي كان سجينًا 
سياسيًا، فتضيف إلى املكتبة العربية رواية 

جديدة تنتمي إلى أدب السجون.
عــّمــا يحدث  تفاصيل حميمة  رمــيــج  تـــروي 
وجــســديــة،  نفسية  انــهــيــارات  مــن  للمعتقل 
ثـــم كــيــف يــنــعــكــس هـــذا األمــــر عــلــى عــائــلــتــه، 
وخـــصـــوصـــًا عــلــى زوجـــتـــه الـــتـــي تــقــع على 
الحياة  إلــى  عاتقها مهمة ترميمه وإعــادتــه 
العادية خارج السجن وبعيدًا عن ذكرياته.   
 إلــى أن هــذه الــروايــة، 

ً
وتجدر اإلشـــارة بــدايــة

الــتــي صــــدرت طبعتها الــثــانــيــة حــديــثــًا عن 
الـــكـــثـــيـــر مــن  دار »فــــــضــــــاءات«، اســتــقــطــبــت 

صــدرت في كتاب 
ُ
الــدراســات التي ُجمعت وأ

والــنــســيــان«، وشمل  الصمت  بعنوان »ضــد 
قـــــــــراءات نـــقـــديـــة عـــربـــيـــة حـــــول الـــعـــمـــل. أمـــا 
معظم فــصــول الـــروايـــة فــقــد جـــاءت بصيغة 
مـــذكـــرات ورســـائـــل ومــونــولــوجــات داخــلــيــة، 
تطرح أسئلة وتقترح إجابات مفتوحة على 
كــل االحـــتـــمـــاالت، وتــتــأمــل فــي واقــــع الــحــيــاة 

اليومية في املغرب املعاصر. 
ومـــــــن خـــــــالل الــــــحــــــوار بـــــني الــشــخــصــيــتــني 
ــتــــني )الـــــــــزوجـــــــــان(، يـــتـــم تــحــريــك  ــيــ األســــاســ
الــــزمــــن بــــني املــــاضــــي والــــحــــاضــــر، كـــمـــا يــتــم 
التنقل بــني عــاملــي املـــوت والــحــيــاة )الــوجــود 
ــدم(، والـــحـــريـــة والـــســـجـــن. وقــــد حـــررت  ــعــ والــ
هــذه الثنائيات الــســرد مــن الــزمــن وساعدت 
فــــي اســـتـــخـــدام لـــغـــة تـــــــراوح بــــني الــواقــعــيــة 
والشاعرية، ما ساهم في بناء روائي جديد 
ومنفلت عن البنية املألوفة، وفقًا لنقاٍد رأوا 
في تقنيات هذه الرواية إضافة إلى الرواية 

املغربية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــتــبــر الــنــاقــد املــغــربــي 

سماء ملبّدة 
بالتلصص

في روايتها التي تتقاطع 
مع تجربتها وتنتمي 

إلى أدب السجون، تصّور 
الكاتبة المغربية سير 

شخصيتيها على طريق 
يومي بين الوجود 

والعدم

ما زال كثير من القراء 
يفترض أن كتابة المرأة 
األدبية ليست إال تدوينًا 

لتجاربها الشخصية، 
معتقدًا أنه بقراءتها 
يتلصص على حياتها 

الخاصة

في روايته الجديدة، 
يخوض الكاتب 

الفلسطيني في 
تفاصيل حياة قبيلة 

بدوية وأحوال 
نسائها، راصدًا التغيّرات 
السياسية واالجتماعية 

لريف القدس

أخاديد األسوار تحريك الزمن بين حياتين

يقلّب حياتهن منذ النكبة حتى الثمانينيات

حين تحصي الكاتبة أنفاس بطالتها

يسعدني أن 
أكون امرأة ملتبسة 

في أذهان القراء

تتقاطع في 
العمل األبعاد الصوفية 

والرومانسية والثورية 
والرمزية

سيرة مجتمع بشتى 
أبعاده السياسية 

والطبقية والعاطفية

التلصص لصيق بفعل 
القراءة على إطالقه 

وأساسه الفضول
اللواتي  العربيات  الكاتبات  قليالت هن 
وهن  ذاتية،  سيرة  كتابة  على  تجرّأن 
أبعد  تتخذ  سيرة  فهي  فعلن  إن 
الخاصة،  الحياة  من  ممكنة  مسافة 
سيرة  العاطفية.  التفاصيل  وتتجنّب 
السياسي  الكاتبة  نشاط  غالبًا  »يبررها« 
التطرّق  مع  العام،  االجتماعي  أو 
بتحفظ شديد إلى الخاص. نجد مثاًال 
على ذلك في سيرتي فدوى طوقان 
هل  لكن  عاشور.  رضــوى  سيرتي  أو 
يختلف األمر كثيرًا لدى الُكتّاب الرجال، 

أم أن الجميع يخشى القارئ؟

القارئ بوصفه ممثًال للسلطة

2425
ثقافة

جدل

إضاءة

عرض

إصدارات

عليها ويجعلها مشلولة. ورغم أن صاحبة 
»الــــروايــــات« تــعــيــش حــالــيــًا فـــي فــرنــســا، إال 
أنها ما زالت تقلق عند استخدامها عبارات 
العربي  فــي األدب  الــعــبــارات  فــهــذه  جنسية، 
تــلــقــى اســتــهــجــانــًا لـــيـــس فـــقـــط مــــن الـــقـــارئ 

الحيادي، بل من النخب. 
ــا عـــن املـــضـــاهـــاة بـــني الــكــاتــبــة وحــيــاتــهــا  أمــ
الــشــخــصــيــة، فــتــرى الـــروائـــيـــة املــصــريــة عــزة 
ــر مـــزعـــج حـــقـــًا، لكنها  ــ ــذا األمـ ســلــطــان أن هــ
فــي كل  املــثــار حـــول كتابتها  الــجــدل  تعتبر 
مرة مكسبًا لها. تستخدم سلطان تعبيرات 
جنسية صريحة، كما هو األمر في روايتها 
أن  القسوة«، حتى  على  »تدريبات  األخــيــرة 

ــة »أخــاديــد  محمد الــداهــي أن مــا يمّيز روايـ
األسوار« هو »أن كاتبتها راهنت على إعادة 
تــشــخــيــص »الــتــجــربــة االســتــثــنــائــيــة« الــتــي 
تــقــاســمــتــهــا مـــع املـــســـرود لـــه بــطــريــقــة فنية 
يمتزج فيها الخيال بالواقع، وتتقاطع فيها 
األبــعــاد الصوفية والــرومــانــســيــة والــثــوريــة 

والرمزية«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــنــاقــد املــغــربــي يحيى بن 
الوليد أن »الرواية ال تسقط  في »الدرامية« 
ــادة مــا  ــ ــتـــي عــ أو »الـــبـــالغـــة الــــســــوداويــــة« الـ
يفرضها موضوع بحجم موضوع السجن، 
وإنما تسعى إلى تعميق األمــل، بل وتجدد 

الوالدة«.
وفـــي حــديــث مـــع رمــيــج تـــطـــّرق إلـــى ظــاهــرة 
ــة الــعــربــيــة، وإلــــى ســبــب عــدم  ــروايـ جـــوائـــز الـ
رغم  الــجــوائــز ألعمالها،  هــذه  لــجــان  التفات 
النقد  مستويي  على  سّجلته  الــذي  النجاح 
»العربي  والبيع، تقول صاحبة »الناجون«، لـ
الجديد«: »كل الجوائز لها منطقها الذي قد 
الفائز،  العمل  على  الــقــراء  ُحكم  مــع  يتوافق 
وقد ال يتوافق معه. شخصيًا، أعتبر أن أهم 
جــائــزة يــحــصــل عليها الــكــاتــب هــي الــقــراء. 
 مع رواية 

ً
وهذه الجائزة حصلت عليها فعال

ــــزوزة« الــتــي اعــتــبــرت مــن أكــثــر الــروايــات  »عـ
املغربية مقروئية، وصدرت طبعتها األولى 
في املغرب سنة 2010، وطبعتها الثانية في 
سورية عن »دار النايا« سنة 2012، ونفدت 
الــروايــة  هــذه  أن  كما   ،2013 الطبعتان سنة 
ــراءات نــقــديــة مــغــربــيــة وعــربــيــة  ــقــ حــظــيــت بــ

مهمة«.

العرض  الــروايــة مــن  املكتبات رفــعــت  بعض 
ــــالق الـــعـــامـــة«. ال تنكر  كـــي ال »تـــخـــدش األخـ
سلطان أن اإلبداع تثريه التجارب والخبرات 
الشخصية والحياتية، لكن ذلك ال يعني أن 
العمل األدبي مجرد نافذة تطل على الحياة 

الخاصة للكاتبة.
ربما  التي  الشيخ،  منال  العراقية  الشاعرة 
الكشف  في  النرويج  في  إقامتها  تساعدها 
عـــن تــفــاصــيــل مـــن حــيــاتــهــا الــخــاصــة، تــقــول 
ـــســـأل عـــن أبـــطـــال قــصــائــد 

ُ
إنـــهـــا كــثــيــرًا مـــا ت

الـــحـــب الـــتـــي تــكــتــبــهــا، وبـــعـــد أن تــشــيــر إلــى 
التي  الــلــيــنــدي  ايــزابــيــل  التشيلية  الــروائــيــة 
قالت إنها وجدت صعوبة كبيرة في البوح 
عن كثير من أســرارهــا ألن والدتها ما زالت 
ــــدُت  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، تـــنـــّوه الــشــيــخ: »وجـ
وأنــا أكتب ذاكــرتــي أن هناك بعض األســرار 
الــتــي ال أحــتــمــل تــدويــنــهــا حــتــى ولـــو بشكل 
مموه، وبظني أن ما نملكه اآلن ليس أسرارًا 
بمعنى الــكــلــمــة، وإنــمــا إخــفــاقــات وخــيــبــات 
نــكــابــر فــي أن نعلن عــنــهــا، ونــنــزعــج عندما 
يتلصص عليها اآلخــر أو يفسر ما نكتب«. 
الكتابة عن الحب والجنس  وفي ما يخص 
املوضوعني األثيرين لدى محبي التلصص، 
الكاتبة  أن  تبنّي صاحبة »رسائل ال تصل« 
تريد أن تفصح عن الحب واملحبوب احتفاء 
بــالــحــالــة، والـــقـــارئ يــحــاول أن يــمــأ مــا بني 

السطور.

الزهرة رميج السجن ذهابًا وإيابًا

محمود شقير ونساء العائلة

تصدر »منشورات الجمل« في األيام المقبلة أعمال الشاعر العراقي فاضل عباس 
إلى  المجففة  الدموع  من  قدح  بعنوان  كتاب  في  والنثرية  الشعرية  هادي 
بالنسبة لي على األقل كانت ما تزال  الشاعر كتابه بقوله »القصيدة  أوديت، قدم 
الجناحين  مقصوصة  الوطأة  ثقيلة  معدنية  صناعة  وليست  وعاطفية،  غنائية 

مقلّمة األظافر«. 

الهروب إلى األمام هو عنوان المجموعة القصصية الجديدة للكاتبة والناشطة 
السورية المقيمة في النمسا، مارى تيريز كرياكي. تضم المجموعة، التي صدرت 
عن »دار الحضارة للنشر«، تسع قصص قصيرة مستوحاة من مأساة الشعب السوري 

الراهنة. وهي الثانية بعد مجموعتها األولى »المنطقة الرمادية«.

تصدر هذا الشهر عن »دار الساقي« رواية كولونيل الزبربر للكاتب الجزائري الحبيب 
السايح. تتناول الرواية مرحلة هامة من التاريخ الجزائري الحديث، وتتقاطع فيها 
الزبربر«  السوداء«. قبَل »كولونيل  »العشرية  أحداث  الجزائرية« مع  التحررية  »الثورة 
دم  و»تماسخت..  المحبة«  و»تلك  النمرود«  »زمن  روايات  للكاتب  صدر  قد  كان 

النسيان« و»الموت في وهران«.

أنطونيو  األرجنتيني  الشاعر  لمجموعة  جديدة  ترجمة  أزمنة«  »دار  عن  صدرت 
بوريشا )1968-1885(، أصوات، أعّدها الشاعر والمترجم األردني وليد السويركي. 
رجل مستوحد،  بورخيس قد قال عنها: »شعر يصدر عن  لويس خورخي  وكان 

جلّي البصيرة، أدرك السرّ الفريد لكل لحظة من لحظات الحياة«.

C

تامر أديب

»نــــظــــرُت فـــي عــيــنــيــه وعــــاودنــــي الــشــعــور 
بــالــخــجــل، ورأيــــــت شــبــح ابــتــســامــة على 
وجـــهـــه، لـــم أســتــطــع تــفــســيــر مــعــنــاهــا.. إال 
أنه قال بصوت واهن: أنا تعبت.. واصلوا 
الفلسطيني  الــكــاتــب  ينهي  هــكــذا  أنـــتـــم«. 
مــحــمــود شقير روايـــتـــه الــجــديــدة »مــديــح 
تعتبر  التي  نــوفــل(،  )دار  العائلة«  لنساء 
 مــع الـــروايـــة الــتــي سبقتها 

ً
 مــتــصــال

ً
عــمــال

»فرس العائلة«.
يخوض شقير في تفاصيل حياة البداوة 
وجمالياتها، وينقلها إلينا بطريقة أدبية 
شــعــبــيــة، راصـــــــدًا الـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
ــدأت تـــحـــدث بــعــد  ــ ــتـــي بــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
املجتمع  على  وانعكاساتها   ،1948 سنة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وصـــــــــواًل إلــــــى الـــعـــشـــيـــرة 
الــراوي  ينتهي بصوت  أن  إلــى  والعائلة، 
األساسي، محمد بن منان األصغر، عندما 
يــعــيــد والــــــده قــبــل مـــوتـــه بــقــلــيــل تــذكــيــره 
بمسؤولية جمع شتات العائلة من بعده، 

التي طاملا أوصاه بها في حياته.
عبد  عائلة  تاريخ  األصغر  محمد  يحكي 
الالت التي عاشت في مكان يسمى »راس 
النبع« في القدس املحتلة. يتناولها شقير 
من عــدة زوايــا في ســرد مبسط أقــرب إلى 
الواقع، مستخدمًا اللهجة العامية أحيانًا، 
ومـــن خـــالل عـــدة رواة آخـــريـــن يــشــاركــون 
 

ّ
مــحــمــد األصـــغـــر فـــي ســــرد األحــــــــداث، كــل

بدوره، مثل شخصية منان بن عبد الالت، 
شيخ العشيرة الذي عاش حياته، محاواًل 
الــحــفــاظ عــلــى مــركــزه وتــرســيــخ التقاليد 
والـــعـــادات الــتــي بـــدأت بــاالضــمــحــالل، إثــر 

التغيرات السياسية واالجتماعية.
بالتفكك  العائلة  بــدأت  يرينا شقير كيف 
أمام التحوالت الجديدة، إذ نقرأ دائمًا بني 
صفحات الرواية رسائل عطوان بن منان 
عــبــد الــــالت الــتــي اســتــمــرت فـــي الــوصــول 
الــبــرازيــل، بعد هجرته إليها وزواجــه  من 
بعض  على  روايــتــه  الكاتب  ويبني  فيها. 
األحــــداث، كــبــزوغ أولـــى حــركــات املقاومة، 
واشتداد قبضة االحتالل، وبذور الصراع 
الفلسطيني الداخلي، وتغّير مراكز القوى 
الــتــي انــعــكــســت عــلــى عــشــيــرة عــبــد الـــالت 
واملـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــومـــًا، فــنــرى 
فــلــيــحــان بـــن مــنــان عــبــد الــــالت يــعــّبــر عن 
التغير الذي حدث في مركزه االجتماعي 
بعد هزيمة 67: »نعم أنا من أزالم الحكم 

عــلــى تـــجـــاوز بــعــضــهــن لــلــتــقــالــيــد، وعـــدم 
الــجــديــدة. كــمــا نــرى  الــتــصــرفــات   

ّ
تقبلهن

 
ّ
نــســاء الــعــائــلــة األكــبــر ســنــًا مــا زلـــن يــؤمــن

بــاألســاطــيــر والـــشـــعـــوذات، مــثــل وضــحــا، 
ــة مــنــان الــســادســة، الــتــي تعتقد بــأن  زوجـ
ألنــهــا مسكونة  األوالد،  تنجب  ال  »ســنــاء 
بالجن والــعــفــاريــت«، والــتــي تتوجس من 
األدوات الكهربائية التي بدأت بالوصول 

ــاملـــذيـــاع والــتــلــفــاز  كـ ــبـــع«،  ــنـ الـ إلــــى »راس 
والـــــبـــــراد، الـــتـــي تــعــتــقــد بـــأنـــهـــا مــســكــونــة 
بــالــجــن، لــكــنــهــا، وبـــعـــد فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن، 
يحفظ  بــأنــه  القتناعها  الـــبـــّراد  تستخدم 
أطــول، وباتت غير مضطرة  الطعام وقتًا 

إلى الطبخ كل يوم.
ــي انــــعــــكــــاســــات  ــ ــذا يـــبـــحـــث شـــقـــيـــر فــ ــ ــكـ ــ هـ
ــة عــــلــــى املــجــتــمــع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــرات الـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
ــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــــمـــــومـــــًا، وصـــــــــــــواًل إلـ
الــثــمــانــيــنــيــات، ويـــأخـــذنـــا بـــني صــفــحــات 
الفلسطيني  املجتمع  أعــمــاق  إلــى  روايــتــه 
بـــشـــتـــى أبـــــعـــــاده الـــســـيـــاســـيـــة والــطــبــقــيــة 
الحياة  تفاصيل  في  متعمقًا  والعاطفية، 
اليومية، فينقلها لنا عبر سطور مفعمة 
ــيـــة الــتــي  بــــاإليــــحــــاءات والــــصــــور الـــواقـــعـ
تـــتـــداخـــل مــــع األحـــــــــداث ضـــمـــن املـــقـــيـــاس 

الزمني الذي بنى عليه الرواية.

األردني، وكنت أجاهر به وال أخشى أحدًا، 
لكن الــزمــان تغّير وعــلــّي أن آخــذ هــذا في 

عني االعتبار«.
يتحدث شقير عن  نفسه،  اإلطـــار  وضمن 
تــخــطــي بــعــض الــنــســاء لــتــقــالــيــد الــعــائــلــة 
ــن، ويــرصــد  ــزمــ الـــتـــي ســـــادت فـــتـــرة مـــن الــ
لحظة دخــول عـــادات جــديــدة، مثل ارتــداء 
الــفــســاتــني الــقــصــيــرة والـــســـهـــر ومــالبــس 
إلى  الكهربائية  اآلالت  ودخــول  السباحة 
ــة فــلــيــحــان،  ــ الــبــيــت، فــنــجــد رســمــيــة، زوجـ
التي »رضيت بعد تمنع بارتداء السروال 
الـــداخـــلـــي الــقــصــيــر ورافـــقـــت زوجـــهـــا إلــى 
ــرى ســنــاء،  ســـهـــرات مــنــتــصــف الــلــيــل«، ونــ
مــوظــفــة الــبــنــك، الــتــي لــقــيــت نصيبها من 
مّر الكالم عندما »لوحت الشمس بياض 
ساقيها بعدما نزلت إلى البحر«. ويروي 
لــنــا الــكــاتــب ردود أفـــعـــال نـــســـاء الــعــائــلــة 
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تصويب

عمارة لخوص

ــة »شـــــــؤون  ــلـ ــجـ احـــــتـــــوى عـــــــدد مـ
 )Foreign Affairs( خــارجــيــة« 
ــنــــوان  األخــــــيــــــر عــــلــــى مـــــقـــــال بــــعــ
للكاتب  الثقافية«  التعددية  »فشل 
البريطاني من أصل هندي كنان 
مالك. جاء العنوان بصيغة قطعية، 
وقد سبقه إلى هذا االستنتاج أو 
مثل  وسياسيون  محللون  الرثاء 
أنجيال ميركل وديفيد كاميرون.

الـــتـــعـــدديـــة  بـــفـــشـــل  ــلـــن  ــائـ ــقـ الـ إن 
ــثــقــافــيــة يـــعـــجـــزون عــــن تــقــديــم  ال
في  مالك  يــرى   

ً
مثال مقنع،  بديل 

الــحــل يكمن في  خــتــام مــقــالــه أن 
ــتــعــدديــة  ــزء مــــن ال ــ ــــدمــــج بــــن جـ ال
الثقافية في نموذجها البريطاني، 
ــن الـــنـــزعـــة االنــدمــاجــيــة  وجـــــزء مـ
أن  بعد  الفرنسي،  نموذجها  في 
بن  الجمع  وكــأن  بفشلهما.  يقر 
نـــمـــوذجـــن فــاشــلــن يــنــتــج ثــالــثــا 
بفشل  ــمــنــا 

ّ
ســل إذا  ــم  ثـ نـــاجـــحـــا. 

ما  فإن  الثقافية كقيمة،  التعددية 
يقابلها هو األحادية التي أنتجت 
ــة والــطــالــبــانــيــة  ــازيـ ــنـ الــفــاشــيــة والـ

والداعشية. 
إن التعددية الثقافية في مفهومها 
التعايش  بقيمة  اعــتــراف  العميق 
ــار  ــي إطـ بـــن ثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة فـ
مــفــهــوم جـــديـــد ومــــوّســــع لــلــهــويــة 
عن  الحديث  يعقل  فهل  الوطنية. 
ــيـــهـــوديـــة واملــســيــحــيــة  الــــجــــذور الـ
ــن دون اإلشـــــــارة إلــى  ألوروبـــــــا مـ
وألبانيا  البوسنة  كــأن  اإلســــالم؟ 
أغلبيات  فــيــهــا  تــوجــد  وتــركــيــا ال 
لــم يترك  مسلمة، وكـــأن اإلســـالم 
أثرًا في جنوب إيطاليا وإسبانيا. 
ــا  إن املــشــكــلــة الــكــبــرى فـــي أوروبــ
ــــالم ديــن  الـــيـــوم هـــي اعــتــبــار اإلسـ
مواطنن،  وليس  فقط  مهاجرين 
كـــأن املــاليــن مــن األوروبـــيـــن من 
أصـــول إســالمــيــة واملــولــوديــن في 
ليس  الجنسية،  وحاملي  أوروبـــا 

لهم أي محل في اإلعراب. 

رثاء التعددية

منى حاطوم، »قاطع«، 2008

تجهيز لـ ناري ورد،  2005

منصورة عز الدين )تصوير: أسامة فاروق(



مدارس نيويورك: أعياد المسلمين عطل رسمية

جالية لبنانية تستذكر رفيق الحريري

رحبت المنظمات المدنية 
العربية والمسلمة بهذه 

الخطوة

جاليات

اإلعــام:  لوســائل  بازيــو  دي  صــرح  الصــدد 
الزمنــي  الجــدول  بتغييــر  تعهدنــا  ”لقــد 
لتعكــس  نيويــورك  فــي  الحكوميــة  للمــدارس 
ممكننــا  أصبــح  بحيــث  املدينــة،  وقــوة  تنــوع 
للطــاب املســلمني االســتمتاع بعطلــة رســمية 
بــني  لاختيــار  يضطــروا  أن  دون  بأعيادهــم، 
فــي  للمدرســة  الذهــاب  أو  البيــت  فــي  البقــاء 

أعيادهم، كما كان معمواًل به حتى اآلن“. 
ومــن جهتهــا رحبت املنظمــات املدنية العربية 
الخطــوة  بهــذه  نيويــورك،  فــي  واملســلمة 
طويلــة.  فتــرة  منــذ  بهــا  تطالــب  كانــت  التــي 
للخدمــات  األميركــي  العربــي  “املركــز  وأكــد 

العــرب  املدعويــن  مــن  وعــدد  حبيــش،  هــادي 
كثيــف ألبنــاء  العــرب، بحضــور  واألحوازيــني 

الجالية اللبنانية في دول الشمال.
وأكــد القائمــون علــى هــذه الفعاليــة لـــ »العربي 
الجديد »، على أن هذا املهرجان »هو ملزيد من 
الربــط بــني أبنــاء الجالية اللبنانيــة وتعاونها 
مع الجاليات العربية، وخصوصا مع مشاركة 

االجتماعيــة” فــي نيويــورك فــي هــذا الصــدد، 
العــرب  للطــاب  الخطــوة  هــذه  أهميــة  علــى 
واملسلمني عامة، لتمكينهم واعطائهم الشعور 
بأنهــم جــزء ال يتجــزأ مــن النســيج االجتماعــي 
تعّبــر  نصوصــا  املركــز  ونشــر  نيويــورك.  فــي 
أعــدوا  الذيــن  والشــباب  األطفــال  مشــاعر  عــن 
الفتتــات تعبــر عــن امتنانهم وســعادتهم بهذا 
القرار. وقال عبد الله البالغ من العمر 16 عاما: 
 على جعل العيد، وهو مناســبة 

ً
“شــكرا جزيا

خاصة بالنسبة لنا، عطلة رسمية في مدارس 
نيويورك ونحن سعداء جدًا بذلك”.

نيويــورك،  فــي  املســلمون  الطــاب  ويشــكل 
للمدينــة،  الرســمية  اإلحصائيــات  بحســب 
حوالــي عشــرة باملئة من نســبة طــاب املدارس 
الواليــات  فــي  مدينــة  أكبــر  فــي  الحكوميــة، 
املتحدة والتي يصل عدد ســكانها إلى حوالي 
ســبعة مايــني نســمة. وكانــت واليــات أخــرى 
املــدارس  تعطيــل  فــي  نيويــورك  ســبقت  قــد 
الحكوميــة، إبــان األعيــاء الخاصــة باملســلمني، 

في احترام للتعدد الديني واإلثني.

عربيــة مــن مختلــف البلــدان«. ويقــول توفيــق 
لتعزيــز  نتجــه  إننــا  الجاليــة:«  منســق  حمــزة 
الجاليــات  بــني  العربــي  والتعــاون  الروابــط 
منفتحــون  ونحــن  االســكندنافية،  الــدول  فــي 
فــي  املشــتركة  مصالحنــا  أجــل  مــن  للتعــاون 
اللبنانــي  النائــب  وجــه  وبــدوره  االغتــراب«. 
نــداء  حبيــش،  هــادي  املســتقبل  تيــار  عــن 
املعبــر  الوجــه  تكــون  اللبنانيــة »ألن  للجاليــة 
مــع محيطهــا  لبنــان وتنوعــه، وتفاعلهــا  عــن 
فــي املجتمعــات التــي يقيمــون فيهــا، ملصلحــة 
القضايــا التــي تهــم أبنــاء الجاليــات وقضايــا 
أوطانهــم«.  وفــي جانــب آخــر مــن كلمــة النائب 
»محاولــة  ســماه  ملــا  انتقــادًا  وجــه  حبيــش، 
تغييــب وجــه لبنــان عبــر أحــزاب وقــوى تعتبر 
البلــد تابعــا لــدول أخــرى«، مشــددا فــي الوقــت 
ذاته » على ضرورة أن يجنب لبنان الصراعات 
القائمــة فــي املنطقــة، عبــر مشــاركة املغتربــني 
فــي صياغــة مســتقبله واملشــاركة  اللبنانيــني 
فــي رفــع شــأنه فــي املهاجــر، وأيضــا بمشــاركة 
سياســية فــي االنتخابــات وخصوصــا رئاســة 
الجمهوريــة«. يذكــر بأن الجاليــة اللبنانية في 
الدنمــارك، هــي األكبــر عــددا مــن بــني جالياتها 

في بقية الدول االسكندنافية.

نيويورك ـ ابتسام عازم

أعلــن عمــدة مدينــة نيويــورك، بيــل دي بازيو، 
عــن اعتمــاد املــدارس الحكوميــة فــي نيويــورك 
ألعيــاد املســلمني كجــزء مــن العطــل الرســمية 
للمــدارس الحكوميــة فــي املدينة، مما ســيؤدي 
إلــى تعطيــل املــدارس فــي عيــد األضحــى وعيد 
الفطــر ليومــني. ويأتــي هــذا القــرار كجــزء مــن 
وفائــه بتعهداتــه التــي قطعهــا، أثنــاء الحملــة 
 ،2013 عــام  فــوزه  إلــى  أدت  التــي  األنتخابيــة 
بجعــل  رغبتــه  عــن  خالهــا  مــن  أعلــن  والتــي 
نيويــورك مكانــا أكثر عدالة ومســاواة وتقدما، 
فــي مكافحة الفروق االجتماعية واالقتصادية 
العطــل  اقتصــرت  اآلن  وحتــى  املدينــة.  فــي 
الرســمية للمــدارس الحكوميــة فــي نيويــورك، 

على بعض األعياد اليهودية واملسيحية.
نيويــورك  فــي  الحكوميــة  املــدارس  وســتعطل 
في الـ 24 من أيلول/ سبتمبر املقبل، بمناسبة 
عيــد األضحــى، فــي حــني ســتعطل اعتبــارًا مــن 
صيــف 2016، بمناســبة عيــد الفطــر. وفــي هــذا 

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

اللبنانيــة  الجاليــة  فــي  املســتقبل  تيــار  أقــام 
مهرجانــا  املاضــي،  األســبوع  الدنمــارك  فــي 
شــعبيا ورســميا فــي الذكــرى العاشــرة لرحيل 
رئيــس وزراء لبنــان األســبق رفيــق الحريــري. 
اللبنانــي  النائــب  املهرجــان  هــذا  حضــر  وقــد 

يجترج الشباب 
العربي في المهجر 

أساليب كثيرة إلثبات الذات، 
والخروج من شرنقة  

النظرة السائدة في األدب، 
أو الفن، أو الرياضة، أو 

التكوين األكاديمي

الُمالِكمة أمينة زيداني.. بطلة من الجيل الثالث للهجرة!
باريس ـ محمد المزيودي

الندمــاج  عديــدة  طــرق  ثمــة 
وبخاصــة  فرنســا،  فــي  املســلمني 
الحلقــة  والنســاء،  الفتيــات 
الدولــة  كانــت  وإذا  ــة، 

ّ
والهش الضعيفــة 

الفرنســية لــم تنجــح فــي ذلــك بشــكل صــارخ، 
منــذ أكثــر مــن ثاثــني ســنة، وأحيانــا تتلــكأ 
ال  اإلســامية  الجاليــة  فــإن  تطبيقــه،  فــي 
شــّمر عن 

ُ
تنتظــر »غــودو«، الــذي ال َيصــل، وت

ســواعدها وتجترح بعض املعجزات.
أن  صدفــة  محــض  يكــن  لــم  الصــدد  وبهــذا 
ينتهــز مغنــي الــراب »ِمديــن«، فرصــة اليــوم 
العاملــي للمــرأة وينتصــر للمرأة املســلمة في 
فرنســا، وبطريقة راقية، عبر تنظيم جمعية 
ديُرهــا 

ُ
ت التــي  َبانيــك«،  ــت 

ْ
»ُدون املاكمــة 

فــي  النســائية  املاكمــة  فــي  دوريــا  ــُه، 
ُ
عائلت

رعايــة  تحــت  الفرنســية،  لوهافــر  منطقــة 
وشــهد  للماكمــة.  الفرنســية  الفدراليــة 
الشــابة  للُماِكمــة  الفتــا  حضــورا  الــدوري 

والواعــدة أمينة زيداني.
تــم  الهائــل  اإلنجــاز  هــذا  أن  والطريــف 
واحــدة،  عائلــة  طــرف  مــن  فــردي  بمجهــود 
ديــر 

ُ
ت التــي  »ِمديــن«  الــراب  مغنــي  عائلــة 

ــت َبانيــْك«. والطريــف أيضا أن 
ْ
جمعيــة »ُدون

 ألغنية للفنــان التي يقول 
ٌ
هــذا االســم عنــوان

علــي،  ليلــى  اكمــة 
ُ
امل اكتشــفت  حــني  ازداد 

ابنــة األســطورة محمــد علــي، حينهــا قالــت 
لنفسها: »هذا ما أريد أن أفعله في حياتي«. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أمينــة بطلــة منطقــة 
لــت لربــع النهائــي  نورمانــدي، كمــا أنهــا تأهَّ

فــي بطولــة فرنســا للماكمــة النســائية فــي 
شــهر فبراير/شباط املاضي.

الطريق ال تزال طويلة، ولكن التاريخ يحكي 
لنــا عــن كثيــر مــن املاكمني من أصــول عربية 
لوا فرنســا ودافعوا 

ّ
وإســامية، مــن الذيــن مث

مها، إن في الزمن الكولونيالي الغابر 
َ
عن َعل

أو في الوقت الراهن. إنه االندماج عن طريق 
الرياضة. 

هــؤالء الشــبان والشــابات العــرب يســاهمون 
جنوبــه،  حتــى  األوروبــي  الشــمال  مــن 
وفنيــة  رياضيــة  متعــددة،  نجاحــات   فــي 
وسياســية. تســليط الضــوء علــى الســلبيات 
في اإلعام الغربي، يهدف في أكثر من جانب 
إلــى جعــل الجاليــات تبــدو وكأنهــا بالعموم، 
ممثلــة بقلــة مــن املراهقــني واليافعــني الذيــن 
يعانون بأشكال متعددة، مثل أقرانهم الذين 

ال يختلفون عنهم ســوى بالشــكل واالسم.
يوســف  الشــاب  اســم  كان  الشــمال  دول  فــي 
مــن أصــل فلســطيني، يعبــر  املاكــم  عــوض، 
الشــباب  هــؤالء  نجاحــات  سلســلة  عــن 
فــي  يمكــن  وال  الرياضــي.  الصعيــد  علــى 
الدنماركــي  الشــاب  اســم  إغفــال  اإلطــار 
فريــق  العــب  فلفــل،  يونــس  مصــري  أب  مــن 
وعلــى  القــدم.  لكــرة  كوبنهاغــن«  ســي  »اف 
الصعيــد الفنــي، ال تخلــو مســابقة في الغناء 
أصــل  مــن  للشــباب  ويكــون  إال  واملوســيقى 
عربي دور ومكان. فالشاب »باسم« من أصل 
مغربــي مــا يــزال حتــى اليــوم، يعتبــر ملهمــا 
لكثيــر مــن أقرانــه فــي مجــال املوســيقى، وهو 
مســابقة  فــي  للدنمــارك  ممثــا  غنــى  الــذي 

األغنيــة األوروبية العام املاضي.  
بــراء قــدورة فتــى مولود أيضا فــي الدنمارك، 
مــن أبويــن فلســطينيني، ينافــس علــى مــدى 
أســابيع شــبانا وشــابات فــي برنامــج »إكــس 
مســاء  كل  الهــواء،  علــى  املنقــول  فاكتــور« 

جمعة بمتابعة شــعبية كثيفة.

لــن ننتظــَر 8  فيهــا: »«كــي نحتــرم أخواتنــا 
مارس/آذار«

ســنة  إلــى  النســائي  الــدوري  هــذا  ويعــوُد 
2013، ويحظــى برعايــة الفدراليــة الفرنســية 
للماكمــة، مــن أجل »إتاحة الفرصة للنســاء، 
اللواتي ال يزال حضورهن باهتا، للمشاركة 
في هذه املسابقة«، وهو ما ُيعّبر عنه الفنان 
ِمِديــن بقولــه: »أيُّ شــيء أفضــل للنســاء، مــن 
وهــو  املــرأة؟!«،  بتحــّرر  لاحتفــال  املاكمــة، 
يشــير إلــى برنامــج جمعيــة »ُدونــت بانيك«، 
ووالــده،  أخيــه  جانــب  إلــى  ُيديرهــا  التــي 
املتمثــل فــي »التشــجيع على املســاواة وعلى 

االندمــاج، وبخاصة عن طريق املاكمة«.
وقــد شــاركت فــي هــذا الــدوري، الــذي جــرى 
ماكمــة   24 مــارس/آذار،   7 الســبت  يــوم 
قدمــن مــن مناطــق عديــدة مــن فرنســا منهــا 
الــدوري  باريــس وحتــى مــن بلجيــكا. وكان 
زيدانــي  أمينــة  الشــابة  للُماِكَمــة  فرصــة 
الســابق،  لقبهــا  عــن  تدافــع  أن  ســنة(   21(
اِكمة القادمة من 

ُ
وبالفعــل انتصرت علــى امل

وقــد  ــوْي. 
ُ
غ شــارلني  الباريســية،  الضاحيــة 

 ســاخرة 
ٌ

تخللــت مباريــات املاكمــة ُعــُروض
الســكيتش  صاحبــة  بيديــا  َحــة 

ْ
ِمل للفنانــة 

الساخر »fat and furious »، وهي تسخر من 
بعض الشــخصيات العمومية.

وتعتــرف أمينــة أن شــغفها بهــذه الرياضــة 

26

هؤالء الشبان والشابات جزء من مجتمعاتهم 
ذلك  على  ويتصرفون  فيها،  يعيشون  التي 
إلى  للوصول  الكفاح  يجعل  ــذي  ال النحو 
وهذا  يحتذى.  مثاال  الطموحات  تحقيق 
المغربي  السابق،  روتــردام  عمدة  جعل  ما 
في  يقول  )الصورة(،  بوطالب  أحمد  األصل 
ألنه  ليس   للغرب  ممتن  إنه  لقاءاته،  إحدى 
له  قــدم  ألنــه  ولكن  للعيش،  فرصة  منحه 
وقت  في  ــذات،  ال لتحقيق  أخــرى  إمكانية 
كانت ستكون حياته معدومة المعنى في 

جبال الريف حيث أصوله.

أمثلة تحتذى

فلسطيني بال جواز
الفلســطينيون  الاجئــون  يواجــه 
فــوق  أخــرى،  مشــاكل  ســورية  مــن 
يلجــؤون  بلــد  عــن  البحــث  معانــاة 
عرضــة  أصبحــوا  أن  بعــد  إليــه، 
ســورية.  فــي  واملاحقــة  للحصــار 
التــي تشــبه  فهــؤالء فــي معاناتهــم 
بعضهــم  بــات  الســوريني،  معانــاة 
ترفــض  حيــث  ســفر«،  »وثائــق  بــا 
اســتصدار  الســورية  القنصليــات 
أو منتهيــة.  تالفــة  تجديــد لوثائــق 
وتشــير قصــة طــارق عــودة املعتقــل 
رفــض  بســبب  تيانــد،  فــي  اآلن 
وثيقــة  منحــه  الســورية  القنصليــة 
الكثيريــن  معانــاة  إلــى  تالــف،  بــدل 
تجديــد  فــي  أمــا  يملكــون  ال  ممــن 

جوازاتهم. 

البرازيل تستقبل 
السوريين

الســوري  الجــوار  دول  تعــد  لــم 
وحدهــا مــن تســتقبل املشــردين مــن 
مايني السوريني، فها هي البرازيل 
علــى  باتــت  الاتينيــة  القــارة  فــي 
موعد مع التغريبة السورية، مثلما 
حصل مع الفلســطينيني من العراق 
في سنوات ماضية، بعيد االحتال 

األميركي للعراق.
وجــدوا  وســورية  ســوري   1700
الوصــول  علــى  مجبريــن  أنفســهم 
لينضمــوا  أخيــرا،  البرازيــل  إلــى 
إلــى حوالــي 7 آالف ســبقوهم خــال 

مرحلة الحرب في بادهم. 

تهديد يوناني
اليونانــي  الدفــاع  وزيــر  هــدد   
تفتــح  بــأن  كامينــوس،  يانــوس 
الاجئــني  أمــام  حدودهــا  اليونــان 
بقيــة  إلــى  لينتقلــوا  الســوريني 
الغضــب  بســبب  األوروبيــة،  البــاد 
األوروبــي  التخلــي  مــن  اليونانــي 
االقتصاديــة.  املجــاالت  فــي  عنهــا 
محتجــزون  اليونــان  فــي  ويوجــد 
بعشــرة  عددهــم  يقــدر  الجئــون 
آالف شــخص موزعــني علــى مراكــز 

االستقبال.

على الهامش

د. أحمد قاسم حسين

فــي  العــرب  النهضويــون  طــرح 
الســؤال  املاضــي،  القــرن  ثاثينيــات 
وبقــوة  يتــردد  صــداه  زال  مــا  الــذي 
إجابــة  إلــى  ويحتــاج  اليــوم،  لغايــة 
نهضــوي  مشــروع  بمثابــة  تكــون 
تقــدم  ملــاذا  الســؤال:  جامــع،  عربــي 
الغــرب وتخلــف العرب؟ هذا الســؤال 
انتقــل مــن املشــرق العربــي وأصبــح 
الــذي  العــرب  املهاجريــن  حديــث 
هجــروا الشــرق وجــاؤوا الــى الغرب، 
ربما بحثا عن إجابة لذلك التساؤل، 
الجاليــات  أفــراد  كل  يشــغل  حديــث 
لقاءاتهــم  فــي  أوروبــا،  فــي  العربيــة 
واجتماعاتهــم وفــي ســهراتهم حول 
التلفــاز، متابعــني املأســاة  شاشــات 
التــي وصــل  إليهــا الوطــن العربــي، 
ســؤال  علــى  طــرأ  قــد  أنــه  والجديــد 
النهضــة تحــول فــي الصياغــة إال أن 
املضمــون مــا زال ذاته، ليصبح: ملاذا 
توحد الغرب وازداد انقسام العرب؟

ينظــر املهاجــرون العــرب فــي القــارة 
االتحــاد  تجربــة  إلــى  األوروبيــة 
اإلعجــاب  مــن  بشــيء  االوروبــي، 
الــذي  النمــوذج  للبعــض  وتشــكل 
العربــي،  عاملنــا  فــي  تطبيقــه  يجــب 
وتلــك التجربــة التــي بــدأت قاطرتها 
القــرن  خمســينيات  فــي  العمليــة 
املاضي مع جمعية الحديد والصلب 
وانتهــت بإنشــاء االتحــاد األوروبي،  
االتفاقيــات  مــن  سلســلة  خــال  مــن 
واملعاهــدات بــني دول كانــت باألمس 
القريــب متحاربــة ومتنافــرة وقامت 
بحربني عامليتني، الجاليات العربية 
تطمــح بــأن يأتــي اليــوم الــذي يكــون 
فيــه وحــدة عربية وتكامــل يقود الى 
إزالــة الحــدود، وتكــون حريــة انتقال 

لألفراد دون أية قيود.
)باحث وأكاديمي- إيطاليا(

بريد
الهجرة

بعيون عربية 
مهاجرة

البطلة العربية أمينة زيداني )العربي الجديد(

) Getty/جوزيف براك(

اإليطاليــة  الجمعيــة  أقامــت 
الشــعوب(،  )أرض  النســوية 
وبالتعــاون مع بلدية فيرونا، 
الذكــرى  بمناســبة  مؤتمــرًا 
الــذي  املــرأة  لعيــد  الســنوية 
الثامــن مــن شــهر  يصــادف 
عــام،  كل  مــن  مــارس/آذار 
حيث ُعقد املؤتمر في قصر 
املركــز  فــي    Gran Guardi
فيرونــا،  ملدينــة  التاريخــي 
القنصــل  املؤتمــر  حضــر 
اململكــة  ســفارة  فــي  العــام 
أحمــد  الســيد  املغربيــة  
مــن  عــدد  وكذلــك  الخضــر، 
الجاليــات  وممثلــي  رؤســاء 

العربية في إيطاليا.
عنــوان  حمــل  الــذي  املؤتمــر 
الخيــال  بــن  لنســاء  )وجــوه 
االندمــاج  تجــارب  والواقــع 
لنســاء مغاربيات في منطقة 
التريفنتــو االيطاليــة(. وكــّرم 
10 نســاء مــن أصــل عربــي، 
حمل في جانبه هدفا لرسالة 
العربيــة  للمــرأة  تكريميــة 
املهاجــرة ومســاعدتها علــى 
االندمــاج، وكذلك لدورها في 
الثقافــي  تجســيرالتواصل 
واالجتماعــي مــع املجتمعات 

األصلية التي جاءت منها

10 نساء
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إنسانية
      توتي

رياضة
تصنيف المنتخبات الستة 

األولى في العالم
تصنيف المنتخبات الستة 

األولى في القارة األفريقية
تصنيف المنتخبات الستة 

األولى في آسيا
تصنيف المنتخبات الستة 

األولى عربيًا 

1- أملانيا 1770 نقطة
2- األرجنتني 1577 نقطة
3- كولومبيا 1499 نقطة

4- بلجيكا 1471 نقطة
5- هولندا 1415

6- البرازيل 1348 نقطة

1- الجزائر 986 نقطة
2- ساحل العاج 944 نقطة

3- غانا 887 نقطة
4- تونس 881 نقطة

5- السنغال 772 نقطة
6- الرأس األخضر 762 نقطة

1- إيران 692 نقطة
2- اليابان 617 نقطة

3- كوريا الجنوبية 594 نقطة
4- أستراليا 549 نقطة
5- اإلمارات 523 نقطة

6- أوزباكستان 483 نقطة

1- الجزائر 986 نقطة
2- تونس 881 نقطة
3- مصر 582 نقطة

4- اإلمارات 523 نقطة
5- املغرب 378 نقطة
6- عمان 356 نقطة

شارك رباعي فريق ريال مدريد جاريث بيل 
وسرخيو راموس ومارسيلو وتشيتشاريتو، في 

حفل إصدار »ألبوم صور ديجيتال« ملشجعي 
النادي امللكي حول العالم، وحضر الاعبون 
األربعة الحدث الدعائي الذي نظمته شركة 

»مايكروسوفت« إحدى الشركات الراعية للنادي، 
في ملعب »سانتياجو برنابيو«، وأوضح 

راموس أن »التكنولوجيا تساهم في التقارب بني 
الشعوب، وكذلك بني ريال مدريد وجماهيره«.

أكد رئيس االتحاد البرازيلي لكرة القدم، جوزيه 
مارين، أن منتخب باده خرج من كأس العالم 
2014 على أرضه، منذ مباراة كولومبيا وليس 

أمام أملانيا، وأوضح مارين في مقابلة مع صحيفة 
)النس(: »من وجهة نظري، خسرنا املونديال 

منذ مباراة كولومبيا في ربع النهائي«، وأشار 
رئيس االتحاد الى أن السبب كان إصابة نجم 

السيليساو األول نيمار، خال مباراة كولومبيا 
بعد تعرضه إلصابة قوية.

بطولــة  فــي  املشــارك  ديوكوفيتــش  قــال 
بلقــب  للفــوز  يســعى  إنــه  ويلــز،  إنديــان 
بطولتها لألساتذة للمرة الرابعة وأضاف 
مــع  التعامــل  فــي  طريقتــي  بــني  :«الفــرق 
أهدافــي وأولوياتــي اآلن واألعوام املاضية، 

هو أني ال أفرض على نفسي أي ضغط«.

يبدأ برشلونة رحلة الحفاظ على صدارة »الليجا« 
اإلسبانية أمام إيبار في الجولة الـ27 من البطولة، 

فيما سيخضع ريال مدريد ومدربه اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، الذي بات محل شك، الختبار 
جديد في »سانتياجو برنابيو« أمام ليفانتي، 

ورغم احتاله الصدارة بـ62 نقطة وتحقيقه الفوز 
15 مرة في 16 مباراة، يخوض برشلونة املباراة 

وهو غير مطمئن، خاصة أن النقاط الثاث مهمة 
قبل الكاسيكو.

ديوكوفيتش يطلبها 
للمرة الرابعة

نجوم »الريال« يتواصلون 
مع مشجعيهم 

حول العالم

رئيس االتحاد البرازيلي: 
إصابة نيمار السبب في 

سباعية ألمانيا

برشلونة يبدأ رحلة 
الدفاع عن صدارة 

الليجا أمام إيبار

قام النجم اإليطالي فرانشيسكو توتي بعمل إنساني أكثر من رائع، وذلك 
بعد أن قرر مســاندة مشــجع لروما اإليطالي، بعد أن تعرض األخير لحادث 
ســير مروع في السويد، ليبعث إليه برسالة مواساة وهدية تذكارية عبارة 
عن شــارة القيادة موقعة منه. وكان هذا الرجل الذي يُدعى أليكســاندر 
تعرض لحادث سير قوي في السويد، األمر الذي أدى إلى تعرضه إلصابات 

خطيرة في جسده.
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)Getty( النجم اإليطالي فرانشيسكو توتي والعمل اإلنساني الرائع



القاهرة ـ أحمد أبو زيد

ــــدوري املـــصـــري، املجمد  فــي غــيــاب الـ
مـــنـــذ مـــذبـــحـــة الــــدفــــاع الــــجــــوي الــتــي 
مـــن  الـــــــعـــــــشـــــــرات  ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــحــ ضــ راح 
جــمــاهــيــر وايــــت نــايــتــس، أنــهــت أربـــعـــة أنــديــة 
ــاب في  ــذهــ مــصــريــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــجــولــة الــ
األبطال  دوري   – القدم  لكرة  أفريقيا  بطولتي 
الساعات  خــالل  تقام  التي   – والكونفيدرالية 
الفيديو  عــلــى   املنافسني  ــة  دراسـ بعد  املقبلة، 
.. وفــي الــوقــت الـــذي تــأكــدت فيه إقــامــة مــبــاراة 
ــالـــك أمـــــام رايــــــون ســـبـــور الـــــروانـــــدي، في  الـــزمـ
الـــجـــونـــة بـــــــدون حــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري، شـــدت 
أنــديــة األهــلــي وبــتــروجــت وســمــوحــة الــرحــال 
مباريات  ومــالــي ونيجيريا ألداء  روانــــدا  إلــي 

الذهاب هناك .
وأعلن عزمي مجاهد مدير إدارة اإلعالم باتحاد 
كــرة الــقــدم املــصــري، أن عـــودة الــــدوري املمتاز 
ستكون خالل الفترة من 18 إلى 20 مارس/آذار 
الجاري، بعد وضع ضوابط جديدة وتطبيق 
اللوائح بكل قوة وشدة، لضمان عدم تكرار ما 
شهده ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة الزمالك 
وإنبي، في املرحلة العشرين والــذي أسفر عن 
سقوط ما يزيد عن 20 قتيال، وأن اإليقاف لن 
دون  ولكنها ستقام  القارية،  املباريات  يشمل 

دبي ـ العربي الجديد

عـــزز الــجــزيــرة فــرصــه فــي املــنــافــســة عــلــى لقب 
الــقــدم، بعد  لــكــرة  اإلمــاراتــي  دوري املحترفني 
فــــوزه عــلــى األهــلــي حــامــل الــلــقــب 2-صــفــر في 

الجولة التاسعة عشرة من البطولة.
الجبل  القادم من  وضع ميركو فوتشينيتش 
األســــود الــجــزيــرة الــــذي لــعــب عــلــى أرضــــه في 
ــبـــي، فـــي املـــقـــدمـــة فـــي الــدقــيــقــة 67 قبل  ابـــوظـ
أن يــضــيــف عــلــي مــبــخــوت هــــداف كـــأس آسيا 
الثاني ألصحاب األرض في  الهدف  األخــيــرة، 

الدقيقة 75.

ورفــع الجزيرة رصيده إلى 39 نقطة، مقلصا 
الفارق إلى ثالث نقاط مع العني املتصدر الذي 
ســيــواجــه الــظــفــرة غــــدا، فــيــمــا تـــراجـــع األهــلــي 
السابع بعدما تجمد رصيده عند  املركز  إلى 
27 نــقــطــة. وتــســبــب الــــوحــــدة بـــقـــيـــادة مــدربــه 
الــــســــعــــودي ســـامـــي الــــجــــابــــر، فــــي خــيــبــة أمـــل 
جديدة ملشجعيه بعدما تلقى خسارة جديدة 

أمام الوصل 3-صفر.
ولم يتذوق الوحدة حتى اآلن طعم الفوز على 
يد الجابر منذ توليه تدريب الفريق، بدال من 
شهر.  نحو  قبل  بيسيرو  جــوزيــه  البرتغالي 
القطري  السد  أمــام  الفريق من وقتها  وخسر 

بركالت الترجيح 5-4 ليودع منافسات دوري 
أبطال آسيا، ثم أمام الشارقة 4-1 في الدوري 
املــحــلــي قــبــل أن يــتــعــادل مــع الــشــبــاب 1-1 في 

البطولة ذاتها.
وتوقف رصيد الوحدة عند 33 نقطة ليظل في 
نقاط عن  بفارق تسع  الرابع، متراجعا  املركز 
العني املتصدر، فيما تقدم الوصل نحو املركز 

الخامس بشكل مؤقت برصيد 29 نقطة.
اتــحــاد كلباء متذيل  وفــي مــبــاراة ثانية حقق 
الترتيب ثــانــي انــتــصــار لــه هــذا املــوســم، على 
حساب عجمان بهدف دون رد سجله االيطالي 

دانيلو بيترولي في الدقيقة 83.

دوري 
أبطال 
أفريقيا

تبدأ اليوم منافسات دور الـ32 
من دوري أبطال أفريقيا بوجود 

عربي قوي، بينما ستحاول األندية 
المصرية تقديم أفضل أداء ممكن 

في ظل توقف النشاط الرياضي 
في البالد، بعد أحداث مباراة 

الزمالك وإنبي

الجزيرة اإلماراتي يواصل تألقه
العربي الجديد

حــافــظ املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري عــلــى مــوقــعــه في 
ــدارة املنتخبات األفــريــقــيــة  والــعــربــيــة، في  صـ
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مــــن الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
ملنتخبات كــرة الــقــدم، والــصــادرة عن االتحاد 
  منتخب 

ّ
ــل ــ الـــدولـــي لــلــعــبــة »فـــيـــفـــا«، حــيــث ظـ

الخضر في املركز الثامن عشر عامليًا، في حني 
 املــنــتــخــب اإليـــفـــواري فــي املــرتــبــة الثانية 

ّ
حـــل

ــًا، وتــبــعــه  ــيـ أفـــريـــقـــيـــًا واملــــركــــز الـــعـــشـــريـــن عـــاملـ
والعشرين  الــرابــع  املركز  في  الغاني  املنتخب 
 املــنــتــخــب الــتــونــســي فــي املــرتــبــة 

ّ
عــاملــيــًا. وظــــل

الخامس  للمركز  تــقــّدم  بعدما  عربيًا  الثانية 
والعشرين عامليًا.

ــراجـــع األخـــضـــر الـــســـعـــودي إلــــى املـــركـــز 99  وتـ
عامليًا، حيث كان يقبع في املركز 98 عامليا في 

شباط/ فبراير املاضي.
وتصدرت إيران صدارة املنتخبات األسيوية، 
املنتخب  وجــاء  الجنوبية  وكوريا  اليابان  ثم 
الــســعــودي فــي املــركــز العاشر بــني املنتخبات 
في القارة اآلسيوية. وخرج املنتخب اإلسباني 
من املراكز العشر األولى، فيما حافظ املنتخب 
ــــي الـــفـــائـــز بـــلـــقـــب كـــــأس الـــعـــالـــم 2014  ــانـ ــ األملـ

بالبرازيل، على صدارة التصنيف.
الكبير  الفارق  على  األملاني  املنتخب  وحافظ 
ــــذي يــتــفــّوق بـــه عــلــى نــظــيــره األرجــنــتــيــنــي،  الـ
لم  الــذي  التصنيف  الثاني في  املركز  صاحب 
تغيير عن  أي  األولـــى  التسعة  مــراكــزه  تشهد 

النسخة املاضية.

منتخب الجزائر يهيمن عربيًا وأفريقيًا

مسيرته  أفريقيا،  أبطال  دوري  لقب  حامل  سطيف  وفاق  فريق  يبدأ 
في البطولة أمام فريق ريال بانجول الغامبي، وكان الفريق قد حصد 
اللقب العام الماضي على حساب فيتا كلوب الكونجولي، بينما حصد 
بعدها كأس السوبر األفريقي على حساب النادي األهلي المصري، بعد 

الفوز عليه بركالت الترجيح.

البطل وفاق سطيف يبدأ رحلته

2829
رياضة

بوتان تحقق مفاجأة مدوية 
وتفوز على سريالنكا

الثقيل بعد  العيار  بدأ الطريق نحو مونديال روسيا 2018 بمفاجأة من 
أن حقق منتخب بوتان، أضعف فريق وطني على مستوى العالم، الفوز 
على نظيره السريالنكي بهدف نظيف، وأصبح بوسع شعب بوتان اآلن 
للحدث  املؤهلة  التصفيات  بمشوار  قدما  املضي  فــي  فقط  ليس  التفكير 
الكروي األهم في العالم، بل رؤية منتخب بالده يتخلى عن املركز األخير 

في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

اسم برنارد توميتش ورد 
في فضيحة بيع كوكايين

نشرت وثائق قضائية يذكر 
فــــيــــهــــا اســــــــم العــــــــب الـــتـــنـــس 
توميتش  برنارد  األسترالي 
في فضيحة توزيع كوكايني 
بــواليــة كــويــنــزالنــد، بحسب 
مــــــا ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــالم 
أســتــرالــيــة، وأفـــادت صحيفة 
»جــولــد كــوســت بــولــتــني« أن 
شــابــة لــم يــتــم ذكـــر هويتها، 
قـــالـــت إن تــومــيــتــش أبــلــغــهــا 

أن بحوزته كوكايني بقيمة 38.452 دوالرا )36.225 يورو( عندما كانا في 
ملهى ليلي يمتلكه رجل األعمال جيمس بيكرينج في مدينة جولد كوست 

بوالية كوينزالند.
مــن محتوى وثــائــق قضائية، تخص قضية  ا  املعلومات جــزء وتعد هــذه 
مــنــذ ســنــوات ببيع  يــعــد صــديــقــا لتوميتش  الـــذي  بــيــكــريــنــج،  يتهم فيها 
الكوكايني لقاصرين، وصرح بيكرينج لصحيفة »جولد كوست بولتني«، 
»بالتأكيد هذه مزحة، واثــق من أن توميتش لم يلمس شيئا ولم يقترب 

من املخدرات، وهي الفتاة أفادت بأنه قال، األمر ال يتعدى كونه مزحة«.

فالنسيا يتعرض إلصابة في منزله
لن يشارك اإلكوادوري إينير فالنسيا، مهاجم وست هام في مباراة فريقه 
أمام آرسنال في إطار الــدوري اإلنجليزي املمتاز، بعد أن تعرض لحادث 
في منزله، وفقا ملا أكده النادي اإلنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة 
اإلنترنت، وأفاد نادي وست هام من خالل بيان أن »إينير فالنسيا تعرض 
مــســاء الــثــالثــاء املــاضــي لقطع عميق فــي أصــبــع الــقــدم األكـــبـــر«، وأصــيــب 
املهاجم، الــذي خــاض 30 مــبــاراة مع فريقه خــالل املوسم الــجــاري وسجل 
خاللها خمسة أهـــداف، بعد أن دهــس بقدمه قطعة من زجــاج قــدح قهوة 

سقط منه في املنزل.

روما يفرض التعادل على فيورنتينا 
في الدوري األوروبي

ــا الـــتـــعـــادل عــلــى  ــ ــــرض رومــ فـ
مــضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا بــهــدف 
الـ  لــقــاء ذهـــاب دور  ملثله فــي 
ــا،  ــ أوروبـ دوري  بــبــطــولــة   16
وتـــــقـــــدم »الـــــفـــــيـــــوال« بـــهـــدف 
ــة صــــاروخــــيــــة  ــبـ ــويـ مـــــن تـــصـ
لــــلــــســــلــــوفــــيــــنــــي جــــوســــيــــب 
إليسيش )د.17( بعد صناعة 
مـــن الــنــجــم املـــصـــري محمد 

صالح.
وأضـــاع »الــذئــاب« الــتــعــادل مــن ركــلــة جـــزاء احتسبت لألرجنتيني خــوان 
إيـــتـــوربـــي، وســـددهـــا الــصــربــي أدم لــيــايــتــش لــكــن تـــصـــدى لــهــا الـــحـــارس 
البرازيلي نيتو ببراعة )دز60(، لكن التعادل جاء عبر رأسية النجم املالي 

سيدو كيتا )د.77( بعد ضربة ركنية.

المجر ستستضيف بطولة العالم 2017 
لأللعاب المائية بدًال من المكسيك

أعــلــن االتــحــاد الــدولــي لــأللــعــاب املــائــيــة أن الــعــاصــمــة املــجــريــة بــودابــســت 
ستستضيف بطولة العالم 2017 بدال من مدينة وادي الحجارة املكسيكية، 
البطولة  استضافة  من  املاضي  الشهر  الحجارة  وادي  مدينة  وانسحبت 

بداعي وجود مشكالت مالية.
وكــان من املفترض أن تستضيف بودابست بطولة العالم 2021 لأللعاب 

املائية التي تتضمن السباحة وكرة املاء والغطس والسباحة التوقيعية.

أخبار مختصرة

تحقيق

جمهور. وعن املباريات القارية لألهلي استقر 
الجيش  مواجهة  طريقة  على  الفني،  الجهاز 
الـــروانـــدى املــحــدد لــهــا بــالــعــاصــمــة الــروانــديــة 
بـــــدورى  الــــــ 32  فــــي ذهــــــاب دور  »كـــيـــجـــالـــي«، 
أبطال أفريقيا من أجل العودة بأفضل نتيجة 
تريح في لقاء اإليــاب، وأعلن األسبانى خوان 
كارلوس جاريدو املدير الفني القائمة، وضمت 
20 العبًا هم شريف اكرامي وأحمد عادل عبد 
املنعم ومسعد عــوض ومحمد نجيب وسعد 
سمير وشريف حازم وحسني السيد وصبرى 
رحـــيـــل ومــحــمــد هـــانـــي، وبـــاســـم عــلــي وبــيــتــر 
الدين سعيدو  واالثيوبى صــالح  ايبيمويوى 
غالي  زكريا، وحسام  ووليد سليمان ومؤمن 
السعيد ومحمود  الله  وحسام عاشور وعبد 
متعب،  وعــمــاد  ورمــضــان صبحى  تريزيجيه 
فيما تم استبعاد أحمد عبد الظاهر ومحمد 

ناجي جدو ألسباب فنية.
وقــال خالد محمود طبيب الــنــادي األهــلــي إن 
حــســام عـــاشـــورالعـــب وســــط الــفــريــق ســيــكــون 
جــاهــزا لــخــوض لــقــاء الجيش الـــروانـــدي، بعد 
تــحــســن حــالــتــه مـــن اإلصـــابـــة الــتــي لــحــقــت به 
أخـــيـــرا. ويــســتــهــل األهــلــي بــطــل كـــأس االتــحــاد 
األفــريــقــي مــشــواره فــي أرفـــع بــطــوالت األنــديــة 
االفــريــقــيــة، عــنــدمــا يــحــل ضيفا عــلــى منافسه 

الرواندي في كيجالي.
وكان عاشور يعاني من آثار نزلة برد تعرض 
لها خالل األيام املاضية إال أن محمود طبيب 
ــلــــي عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت:  ــال ملـــوقـــع األهــ ــ الـــفـــريـــق قـ
»ســـيـــكـــون عـــاشـــور قــــــادرا عــلــى املـــشـــاركـــة في 

مباراة الجيش الرواندي«.
من جهة أخرى أكد أحمد أيوب املدرب املساعد 
لألهلي، أن مشاركة حسام غالي قائد الفريق 
لــلــمــدرب  الــنــهــائــيــة  ــة  الــــرؤيــ واردة فـــي ضــــوء 

اإلسباني كارلوس جاريدو.
وأضاف أيوب: » تماثل غالي للشفاء تماما من 
به  للركبة، لحقت  الداخلي  الرباط  إصابة في 
في مباراة كأس السوبر االفريقية أمــام وفاق 

سطيف الجزائري قبل عدة أسابيع.«
وخــســر األهــلــي كـــأس الــســوبــر االفــريــقــيــة بعد 
مضيفه  أمـــام  الترجيح  بــركــالت   5-6 هزيمته 
وفــــــاق ســـطـــيـــف، قـــبـــل نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 

املاضي.
أيــوب »يمتلك غالي خبرة كبيرة وهو  وتابع 
العب صاحب إمكانيات عالية. يسعى الجهاز 
الفني لالستفادة منه بالقدر الكافي في الفترة 

املقبلة
وسافر سموحة إلى نيجيريا ملواجهة أنييمبا 

في دوري األبطال األحد، وسط مخاوف من » 
بوكو حرام  » في بعثة تضم 20 العبا اختارهم 
حلمي طوالن املدير الفني، هم: محمد صبحي 
املهدي سليمان أحمد يحيى وكواكو مانساه 
وعثمانو تــارا، وأحمد فــوزي وياسر إبراهيم 
وفــادى نجاح وأيمن أشــرف، وإبراهيم حسن 
وعـــمـــرو املــنــوفــي وأحـــمـــد شــكــرى وعــــالء علي 
وإبــراهــيــم عبد الــخــالــق، وأحــمــد نبيل مانجا 
وهيرمان  حمص  ومحمد  طلعت  ومصطفى 

كواكو، وصالح أمني وماجد أونش.
وفـــي الــكــونــفــيــدرالــيــة اســتــقــر الــزمــالــك ورايـــون 
سبور الذي وصل للقاهرة في موعد مبكر، في 
األحــد،  تقام  التي  للمباراة  اســتــعــدادا  الجونة 
و قـــرر الــبــرتــغــالــي فــيــريــرا الـــذي يــقــود الفريق 
في أول مباراة رسمية لــه، تأجيل اإلعــالن عن 
بعد  مــا  إلــى  للمباراة  املــخــتــارة  الفريق  قائمة 
آخر تدريب في القاهرة قبل السفر إلى الجونة.

وســـافـــر بــتــروجــت إلـــى مــالــي بــقــائــمــة أعلنها 
رمــضــان السيد املــديــر الفني، اســتــعــدادا للقاء 
دي جــولــيــبــا فــي الــكــونــفــيــدرالــيــة األحــــد، على 
استاد باماكو، تضم محمد الشناوى ومحمود 
شكري وعمرو حسن وأحمد مجدي، ومحمد 
دبــش وكــريــم ذكـــرى وســامــح شــوشــة وأســامــة 
مــحــمــد ومــصــطــفــى شــبــيــطــة، وشـــهـــاب الــديــن 
أحــمــد ومحمد سعيد وبـــالل جــمــال وجيمس 
تيبي وطــارق أبــو املعاطي، ومحمد شعراوي 
و محمد رجـــب وإيــهــاب املــصــرى وشميلسى 
 ، النبي ومحمد فتحى  بيكيلي، ومحمد عبد 
فيما تم استبعاد أحمد الشناوي وأحمد عبد 

الغني لإلصابة.
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه هـــــذا الـــــــدور يــشــهــد مــشــاركــة 
12 فــريــقــًا عــربــّيــًا. وكــانــت أصــعــب املــنــافــســات 
مـــن نــصــيــب فـــريـــق ســمــوحــة املـــصـــري والــــذي 
يصطدم  بينما  النيجيري،  إنيمبا  ســيــواجــه 
كــايــزر تشيفز الــجــنــوب األفــريــقــي مــع الــرجــاء 

البيضاوي املغربي.
فـــي وقـــت تــدخــل الــجــزائــر فـــي مــنــافــســات هــذا 
الدور، بفريقي اتحاد العاصمة الذي سيواجه 
بيكيني الــســنــغــالــي ومــولــوديــة الــعــلــمــة الــذي 
ســيــبــحــث عـــن بــطــاقــة الـــتـــأهـــل أمـــــام اشــانــتــي 
ــانــــي، وهـــــي مـــواجـــهـــة لــيــســت  ــغــ كـــوتـــكـــوكـــو الــ
ســهــلــة عــلــى الــفــريــق الـــعـــربـــي. ويـــدخـــل ممثال 
كوزموس  أمــام  والصفاقسي  الترجي  تونس 
سوكودي  دي  وسيامسي  الكاميروني  بافيا 
التوجولي، أما املغرب فستحاول التواجد في 
التطواني  املــغــرب  عــن طــريــق  املــقــبــلــة،  األدوار 
النيجيري  بــيــالرز  كــانــو  ــام  أمــ الــــذي سيلعب 
إلى مواجهة الرجاء القوية، في حني يخوض 
ــام بيج  الــهــالل الــســودانــي مــواجــهــة ســهــلــة أمــ
ــــاالوي، وهـــو مــا يعطيه فرصه  بــولــتــس مــن مـ
كــبــيــرة لــلــتــأهــل، بــيــنــمــا يـــواجـــه املـــريـــخ فــريــق 

كابوسكورب األنجولي.

C C

سياسة ورياضة

الخارجية المغربية تتدخل 
لحل مشاكل األندية والمنتخبات

الدار البيضاء ـ حسن البصري

في  املشاركة  املغربية  واملنتخبات  األنــديــة  ملف  املغربية،  الخارجية  وزارة  فتحت 
اإلفريقية، وخصصت حيزا من اجتماعها مع بعض  بالقارة  الرياضية  املنافسات 
الخبراء الرياضيني لهذه القضية، سيما بعد أن استدعت الخارجية سفير اململكة 
مــا دفــع أعضاء  املــزعــومــة، وهــو  الهاتفية  املكاملة  فــي قضية  للتشاور  فــي نيجيريا 
يــجــري في  مــا  لفهم  الفرصة  الــتــطــوانــي، الستغالل  املــغــرب  لــنــادي  اإلداري  املجلس 

شمال هذا البلد .
وحل سفير املغرب في أبوجا بالرباط بدعوة الخارجية املغربية، وتلقى أكثر من 
سؤال من املجلس اإلداري لنادي املغرب التطواني، في رحلته العسيرة إلى مدينة 
كانو في العمق النيجيري ملواجهة نادي كانو بيالرز، بخاصة أن خصم املغاربة ما 
زال يعاني من مضاعفات مداهمة مسلحة، كادت أن تعفي نادي الشمال املغربي من 

مواجهة املدفعية النيجيرية. 
وما أن انتهت مصالح وزارة الخارجية من دراسة الوضع في نيجيريا، حتى طفت 
على سطح األحداث قضية مصادر تأشيرات سفر الرجاء إلى دوربان، حيث كثفت 
الخارجية املغربية اتصاالتها مع بريتوريا، النتزاع تأشيرات دخول بعثة الرجاء 
البيضاوي إلى جنوب أفريقيا ملواجهة نادي كايزر تشيفز، بعد أن ركب سفير هذا 
البلد في الــربــاط رأســه وأعلن عــدم قدرته على توقيع خمسني جــواز سفر في يوم 
واحد، واعتبرها عقوبة، فطالب بمنحه مهلة كافية لتوقيع تأشيرات، لم يفرج عنها 
إال قبل ثــالث ســاعــات عــن موعد إقــالع الطائرة صــوب دوربـــان، وبتدخل مــن وزيــر 
الخارجية املغربي صالح الدين مزوار، الذي كان عضوا في مجلس إدارة الرجاء قبل 

أن يصبح وزيرا. 
تلقت  أفريقي،  الجنوب  الــرجــاوي  الخالف  نيران  املغربية  الخارجية  أطفأت  وحــني 
تقريرا من الجزائر يعلن فيه االتحاد املغربي للدراجات الهوائية، عن قرار االنسحاب 
من طواف الجزائر للدراجات، بسبب وجود فريق، قيل إنه يمثل جبهة البوليساريو 

الذي ال يملك عضوية في االتحاد الدولي لهذا النوع الرياضي.

يعيد الحياة للكرة المصرية 
ومواجهات سهلة نسبيًا للعرب

رمضان صبحي العب 
األهلي )محمد الشهيد/

فرانس برس(

المنتخب الجزائري يتصدر ترتيب المنتخبات العربية واألفريقية )Getty(العبو الجزيرة اإلماراتي )فايز نورالدين/فرانس برس(

طه محمد

إلــى إنــديــان ويــلــز، لــخــوض غــمــار أولـــى بطوالت  يتوجه »أمــــراء« لعبة التنس 
التي  »السحرية«  السر  أنها كلمة  املــوســم، وهــم يعلمون جيدا  لهذا  األســاتــذة 

تفتح أمامهم األبواب نحو التألق خالل املوسم، تماما كما حدث في السابق.

نادال وقبلة الحياة
2013 سيظل محفورا ليس فقط في أذهان مشجعي اإلسباني رافائيل نادال، 
العودة األفضل ربما ليس  الصفراء، ففيها حقق »رافــا«  الكرة  وإنما عشاق 
على مستوى مسيرة »رافا« الرياضية فحسب، بل على مستوى املنافسات 
ألــقــاب فضال عن  بعشرة  أشــهــر،  استمر سبعة  بعد غياب  فــاز  ككل، حيث 

خسارة أربع نهائيات.
وخالل ذلك املوسم فاز الالعب اإلسباني، املصنف الثالث عامليا، بلقب بطولة 
إنديان ويلز بعد فوزه على األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو، الذي تلقى 

بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات البطولة هذا العام.
الــدوديــة، تطلب الخضوع  الــزائــدة  نــادال بعد إصابته بالتهاب في  واآلن يعود 
لعملية جراحية، أبعدته عن املنافسات منذ أكتوبر/تشرين األول املاضي، وذلك 
بعد أسابيع من تعافيه من إصابة بمعصم اليد اليمنى، وغاب على إثر ذلك عن 

ثالث بطوالت، ولكن شتان ما بني العودتني.
فقد قدم »رافا« أداء باهتا منذ البداية في بطولة أبو ظبي االستعراضية، وخرج 
من أول أدوار بطولة الدوحة ذات الـ250 نقطة، وهزم في ربع نهائي أستراليا 
املفتوحة أمام التشيكي توماس بيرديتش، وفي نصف نهائي ريو دي جانيرو 
على يد اإليطالي فابيو فونيني قبل أن يفوز بلقب بطولة بوينوس أيرس ذات 

الـ250 نقطة.
ويرى البعض أن »رافــا«، حتى بعد فوزه ببطولة بوينوس أيرس صار داخل 
مالعب التنس، جسدا بال تلك الروح القتالية التي امتاز بها، ما يجعل بطولة 

إنديان ويلز ذات األلف نقطة أشبه بقبلة الحياة له.
الثاني  وأصبح موسم 2013 بالنسبة للسويسري روجيه فيدرير، املصنف 
عامليا، طي النسيان في أعمق مخابئ ذاكرة »املايسترو« وعشاقه، ولكن ورغم 

مواصلة تحطيمه األرقام القياسية هذا املوسم، ال يزال هناك جزء مفقود.
اجتاز حاجز األلف انتصار والتسعة آالف إرسال ساحق خالل مشواره، وال 

يزال العد جاريا، ولكنه غائب عن املواعيد الكبرى.

كلمة السر.. إنديان ويلز
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ريتشاردو سائق  دانييل  األسترالي  اعترف 
رد بـــول، بسعادته لــبــدء مــوســم الــفــورمــوال1 
بأفضل  املنافسني  جميع  لتقييم  وطنه  مــن 
أن فريق »مرسيدس«  طريقة ممكنه، مؤكدا 

سريع ولكن فريقه يقترب منه كثيرا.
هناك  سيكون  »بالتأكيد  ريــتــشــاردو:  وقـــال 
ــام، يــجــب  ــ ــعــ ــ ــن املـــنـــافـــســـني هــــــذا الــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ املـ
ــيـــحـــدث فــي  ــا الـــــــذي سـ ــ ــة مـ ــرفـ ــعـ االنــــتــــظــــار ملـ
األمر  أن  أعتقد  ولكنني  والسباق،  التجارب 
ســيــكــون مـــثـــيـــرا«، مــشــيــرا إلــــى أن املــنــافــســة 
ستكون مع فرق »فيراري« و«ويليامز« و«رد 

بول«، باإلضافة إلى »مرسيدس«.
ــراغ  واعــــتــــرف »لـــقـــد اســتــمــتــعــنــا بــــأوقــــات فــ
خالل الشتاء، ولكننا جميعا اآلن نرغب في 
انــطــالق املــنــافــســة، وأنـــا يرضيني الــبــدء من 
أثق  أنني  الوطن من هنا في أستراليا، كما 
في إمكانياتي«. يشار إلى أن سباق الجائزة 

الكبرى األسترالي يقام األحد املقبل.
وأكد األملاني سباستيان فيتل سائق فيراري 
أنه يتشوق لبدء موسم الفورموال1، ليتعرف 
على خصومه ومركزه منهم، نظرا النــه في 
الــشــتــاء »دائــمــا يــكــون أكــثــر صــعــوبــة معرفة 

املنافسني. وقــال فيتل قبل بدء  موقعك« من 
االسترالي  الكبرى  الجائزة  بسباق  املــوســم 
الذي تبدأ تجاربه الحرة غدا الجمعة، ويقام 
األحد املقبل: »بشكل عام األجواء في الفريق 
إيجابية للغاية وحدث الكثير من التغييرات 
ــاء، ولـــكـــن تـــم بــــذل مــجــهــود كبير  ــتـ فـــي الـــشـ
لـــذا ستسنح  انــنــا تحسنا كــفــريــق،  واعــتــقــد 
بالسيارة  السباق  لــخــوض  الفرصة  أمامنا 

ومعرفة موقعنا مقارنة باآلخرين«.
ــــاف فــيــتــل، بــطــل الــعــالــم أربـــعـــة مــواســم  وأضـ
ــول« عـــن فــريــقــه الــجــديــد  مــتــتــالــيــة مـــع »رد بــ
ــيــــراري«: »الــفــريــق بــه تــاريــخ طــويــل ومــن  »فــ
الشرف لي أن أكون في فيراري، لذا أنا سعيد 
للغاية بهذه املرحلة وأتشوق لبدء السباقات، 
 
ً
على الــرغــم مــن أنــنــا نــعــرف أن امــامــنــا عمال

شاقًا، ألن طموحنا كبير ونرغب في ضمان 

ــــودة فـــيـــراري لــلــقــمــة«. وأعـــــرب الــهــولــنــدي  عـ
الــبــالــغ 17 عــامــا، والــذي  مــاكــس فيرستابن، 
سيصبح أصــغــر ســائــق فــي تــاريــخ بطوالت 
ــارات الـــفـــئـــة األولـــــى  ــ ــيـ ــ ــم لـــســـبـــاقـــات سـ ــالـ الـــعـ
ــــوال1(، عـــن ثــقــتــه فـــي بـــدايـــة مسيرته  ــــورمـ )فـ
بــســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى األســتــرالــي، الــذي 
تبدأ تجاربه الحرة غدا ويقام األحد املقبل. 
وصرح سائق فريق تورو روسو رينو بأنه 
يثق في فترة اإلعداد التي خاضها، ولكنه لم 
يجزم بأي شيء حول السباق املقبل واكتفى 

بالقول »سنرى ما سيحدث«.
ــفـــي قـــبـــيـــل ســـبـــاق  ــر الـــصـــحـ ــمــ ــؤتــ وخــــــــالل املــ
التي  بالسيارة  فيرستابن  أشــاد  أستراليا، 
ســـيـــقـــودهـــا: »لـــــدي شـــعـــور جــيــد جــــدا وثــقــة 
فــي أن بــمــقــدوري تــقــديــم أداء جــيــد فــي هــذا 

السباق«
ومن جانبه وعلى الرغم من أنه كان قد فاز 
بــســبــاق أســتــرالــيــا عــــام 2008، عــنــدمــا تــوج 
بطال للعالم للمرة األولــى في مسيرته، قلل 
قائد فريق مرسيدس من  لويس هاميلتون 
أهــمــيــة الــفــوز فــي بــدايــة الــبــطــولــة قــائــال: »ال 
اعتقد أن األمر له أهمية كبيرة، ولكن حقيقي 
أنه يكون من الجيد بدء املوسم بالفوز، ولكن 

الطريق طويل على مدار العام«.

تــعــمــلــق نــجــم كــلــيــفــالنــد، كــافــالــيــيــرز كــايــري 
إلى  فريقه  ليقود  نقطة   57 إيرفينغ، وسجل 
 128( أنطونيو سبيرز  فــوز مثير على ســان 
- 125(، بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة 
من  معدل  أعلى  وهــو  للمحترفني،  األميركي 
النقاط هذا املوسم في الــدوري، فحطم بذلك 
القياسي الشخصي؛ ومقداره  إيرفينغ رقمه 
55 نــقــطــة خـــالل فـــوز فــريــقــه عــلــى بــورتــالنــد 
ــزرز فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر  تـــرايـــل بــــاليــ

املاضي.
وسجل إيرفينغ املولود في أستراليا والبالغ 
من العمر 22 عاما، 9 نقاط في الدقيقة األخيرة 
لتعديل  ثــالثــيــة  الــوقــت األصـــلـــي، بينها  مــن 
ثم  الــتــمــديــد،  وفـــرض   )110  -  110( النتيجة 
أضــاف 11 نقطة في الوقت اإلضافي ليمنح 
فريقه أول فوز له على منافسه بعد 10 هزائم 

متتالية أمام سان أنطونيو.
وقال إيرفينغ »الفضل كله يعود إلى زمالئي 
لقد عرفوا مكان تواجدي وفتحوا لي الطريق 
باتجاه السلة«. وأضاف »الفعالية الهجومية 
كـــانـــت رائــــعــــة. كــنــا جــمــيــعــنــا مــتــعــبــني خــالل 
الــوقــت اإلضــافــي«، وســاهــم لــوبــرون جيمس 
أفضل العــب في الـــدوري أربــع مــرات في فوز 
كــلــيــفــالنــد أيـــضـــا، بــتــســجــيــلــه 31 نــقــطــة و5 
متابعات و7 تمريرات حاسمة، وقام بمعانقة 
ايرفينغ في نهاية املباراة مهنئا إياه بحرارة 
بــعــد األداء الـــبـــاهـــر الـــــذي قـــدمـــه فـــي الــلــقــاء، 
والـــذي منح فريقه الــفــوز فــي املــبــاراة املثيرة 

والطويلة.
وكـــان الفرنسي تــونــي بــاركــر أفــضــل مسجل 
ــان أنــطــونــيــو )31 نــقــطــة و6  فـــي صـــفـــوف ســ
ليونارد  تمريرات حاسمة( وأضــاف كاوهي 
24 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، 
وسجل داني غرين أيضًا 24 نقطة للخاسر، 
وفي املباريات األخرى، فاز نيويورك نيكس 
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أكــــد فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رئـــيـــس نـــــادي ريـــال 
كريستيانو  مــهــاجــمــه  أن  اإلســـبـــانـــي،  مـــدريـــد 
بالحادية  نفوز  حينما  »سيتحدث  رونــالــدو 
عــشــرة«، فــي إشـــارة إلــى بطولة دوري أبطال 
أوروبا للموسم الجاري، وذلك بعد التصريح 
الذي أدلى به الالعب البرتغالي، عقب هزيمة 
الفريق امللكي 3-4 في مــبــاراة اإليــاب من دور 
الـــ 16 في البطولة. وقــال بيريز خــالل مؤتمر 
صــحــفــي عــقــد بــمــلــعــب ســانــتــيــاجــو بــرنــابــيــو: 
»أنــا واثــق أنــه سيتحدث مــرة أخــرى، بخاصة 
حينما نــفــوز بــــدوري األبـــطـــال لــلــمــرة الـــــ11«، 

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي لكرة القدم )الكونكاكاف(، أن 
بطولة  نهائي  ستستضيف  فيالدلفيا 
الـــكـــأس الــذهــبــيــة فـــي 26 يــولــيــو/تــمــوز 
ــقـــام الـــنـــهـــائـــي فــــي اســـتـــاد  ــيـ ــبـــل. وسـ ــقـ املـ
امللعب  وهــو  فيلد،  فايننشيال  لينكولن 
الــذي  ايجلز  فيالدلفيا  بفريق  الــخــاص 

ينافس في دوري كرة القدم األميركية.
املــدافــعــة  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وستستهل 
عـــن الـــلـــقـــب، مــســيــرتــهــا فـــي نــســخــة عــام 
2015 أمام هندوراس أو جيانا الفرنسية 
املكسيك  ســتــســتــهــل  بــيــنــمــا  داالس،  فـــي 

حملتها أمام كوبا في شيكاجو.
تقسيمهم  تم  فريقا   12 البطولة  وتضم 

مجموعة  كــل  تتألف  مجموعات،  لثالث 
مـــن أربـــعـــة فــــرق لــيــصــعــد مــنــهــم ثمانية 

ملراحل خروج املغلوب.
سيقام الدور قبل النهائي في اتالنتا.

ــات  ــ ــواليـ ــ وتــــضــــم املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى الـ
املــتــحــدة وبــنــمــا وهـــايـــتـــي، والـــفـــائـــز من 
مــا بني  الــتــي ستجمع  الفاصلة  الــجــولــة 

هندوراس وجيانا الفرنسية.
كوستاريكا  الثانية  املجموعة  وتشمل 
والـــســـلـــفـــادور وجــامــيــكــا وكـــنـــدا، بينما 
الثالثة  املجموعة  فــي  املكسيك  ستلعب 
وترينداد  جواتيماال  أيضا  تشمل  التي 

وتوباجو وكوبا.
)رويترز(

القــــت بــطــولــة كــــأس ديــفــيــز لــفــرق 
تنس الرجال، انتقادات متواصلة 
من نجمي هذه اللعبة في العالم، 
اإلســــبــــانــــي رافــــائــــيــــل نـــــــادال والـــســـويـــســـري 
ــدرر، مـــــع اســــتــــعــــداد الــبــطــلــني  ــ ــيــ ــ روجـــــيـــــه فــ
للمشاركة في بطولة إنديان ويلز لألساتذة 

هذا األسبوع.
انتقادا الذعـــا، لتنظيم  النجمني  كــال  ووجــه 
االتحاد الدولي للتنس لبطولة كأس ديفيز 

التي يرجع عمرها إلى 100 عام، 
حيث أشار نادال الفائز بلقب روالن غاروس 
9 مــــــرات، إلــــى أنــــه مـــع املـــشـــاركـــة املـــحـــدودة 
ــار، حــــيــــث يـــــشـــــارك نــــوفــــاك  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ لــــالعــــبــــني الـ
مــع صربيا بعدما  الــعــام  هــذا  ديوكوفيتش 
فوت املشاركة في العام املاضي، فهذا يعني 

أن هناك خطأ ما.
وأكد نادال أن ترك األمر لالعبني الختيار ما 
فــي بطولة  املــشــاركــة  مواعيد  مــن  يناسبهم 
وحاالتهم  أهوائهم  على  بناء  ديفيز،  كــأس 
الــــبــــدنــــيــــة يـــنـــتـــقـــص مــــــن قــــيــــمــــة الـــبـــطـــولـــة 

التاريخية.
وقـــــال نـــــــادال: »مــــا يــفــعــلــه االتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــه ال يـــوجـــد مـــا يــســتــدعــي  لــلــتــنــس بــقــولــه إنــ
الــتــغــيــيــر، لــيــس إيــجــابــيــا لــريــاضــتــنــا.. في 
للتنس على  الدولي  االتحاد  النهاية يكذب 
الــجــمــاهــيــر وعـــلـــى الــجــمــيــع، فــهــم يــقــولــون 
ــاز فــيــدرر  ــ ــان رائـــعـــا وفـ إن الـــعـــام املـــاضـــي كــ
وســـويـــســـرا، ولــكــنــنــي لـــم ألــعــب ونـــوفـــاك لم 
يلعب والعديد من الالعبني املهمني اآلخرين 

لم يشاركوا في البطولة«.
وأضـــاف: »فــي النهاية يقولون إن كل شيء 
كان جيدا، بما أن سويسرا التقت مع فرنسا 

في النهائي«.
وتــابــع نــــادال: »إنــهــا مــجــرد كــذبــة بالنسبة 
للجميع.. فهذا ال يغير من حقيقة أن البطولة 
ال تحقق النجاح املطلوب، رأيي أن االتحاد 
الدولي للتنس أهدر فرصة كبيرة لتحسني 

األمور وتقديم بطولة أفضل«.
من جانبه، أكد فيدرر، الذي أحرز لقبني من 
أنـــه بحالة  خـــالل 3 مــشــاركــات بــعــام 2015، 
ــتـــعـــداده  ــدة حـــالـــيـــا وذلــــــك مــــع اسـ ــيـ فــنــيــة جـ
لبدء منافساته في إنديان ويلز من دورها 
الــدور  في  املشاركة  من  إعفائه  بعد  الثاني، 

األول.
ــتــــنــــي املــــــبــــــاراة  وقـــــــــال فـــــــيـــــــدرر: »لـــــقـــــد أعــــطــ
االســتــعــراضــيــة الــتــي لــعــبــتــهــا الـــثـــالثـــاء في 
نــيــويــوك أمــــام غــريــغــور ديــمــيــتــروف، فــكــرة 
جيدة عن األمور التي أحتاج للعمل عليها، 
ســـأكـــون بــحــاجــة لــتــســريــع وتـــيـــرتـــي خــالل 
الــتــدريــبــات، بــعــدمــا مــــررت بــأســبــوع بطيء 
عقب بطولة دبــي«. وأضــاف فيدرر: »تتمتع 

األيــــام املــقــبــلــة بــأهــمــيــة كــبــيــرة بالنسبة لي 
وبالنسبة ملستوى أدائي«.

وأفصح فيدرر عن شعوره باإلحباط بسبب 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم بـــهـــا تــنــظــيــم مــواعــيــد 
كـــــأس ديـــفـــيـــز، وطـــريـــقـــة إدارة  مــــواجــــهــــات 
ــو مـــا لـــم يــشــهــد أي تــغــيــيــر أو  الــبــطــولــة، وهـ

تطوير منذ عقود.
لقبا ببطوالت  الحائز على 17  فــيــدرر  وقــال 
الغراند ســالم: »من الواضح أن هذا الوضع 
غير ناجح تماما، إنها بطولة رائعة ولكنها 
لديها العديد من الجوانب الجيدة والسيئة«.

وأضـــاف: »ال يتم إنجاز أو تغيير أي شيء 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، فــلــســان حــالــهــا يــقــول: ال 
بأس بذلك، اتركوا الوضع كما هو، ال يمكنك 

القيام بكل شيء«.
البطولة  لقب  الحائز على  فــيــدرر،  ويــشــارك 
األمــيــركــيــة 4 مـــرات، والــالعــب الــوحــيــد الــذي 
يحرز لقبها 3 مرات متتالية في أعوام 2004 
منتشيا  ويــلــز  إنـــديـــان  فــي  و2006،  و2005 
بإحراز لقبه السابع في دبي الشهر املاضي، 
أمــا نــادال، الــذي أحــرز لقب إنديان ويلز في 
أعوام 2007 و2009 و2012، فقد أحرز أخيرا 
غــــاروس في  بــطــولــة روالن  مــنــذ  األول  لقبه 
الصيف املاضي، عن طريق بطولة بوينس 

آيرس على املالعب الرملية.
يعتقد الــســويــســري فــيــدرر أنـــه يــقــدم أفضل 
أداء في مسيرته وهو في الثالثة والثالثني، 
بطريقة جيدة  أؤدي  أنــي  قــال:«أشــعــر  حيث 

جدا«.
»إرســالــي فــي أفــضــل حــاالتــه على اإلطـــالق.. 
ألـــعـــب بــطــريــقــة هــجــومــيــة وألـــعـــب بــالــتــزام 
أفعله من  لم  كبير.. وربما يكون هــذا شيئا 

قبل في حياتي.«
وحــني سئل عــن شــيء اعــتــاد الــقــيــام بــه قبل 
ــم يــعــد يــفــعــلــه فـــي امللعب  عــشــر ســـنـــوات، ولـ
رد  الثالثينيات،  منتصف  مــن  يقترب  وهــو 

فيدرر قائال »ال شيء.«
وأضاف ضاحكا »أجد صعوبة في تذكر ما 
شعرت به في 2002. قبل عشر سنوات.. أذكر 
أني لم أكن ألعب باطمئنان كبير.. كنت أقلق 

من أي يوم سيئ.
»اليوم ال أشعر أني أمر بأيام سيئة كثيرة. 
ربما في بعض األحيان تلعب وال يسير كل 
شيء على ما يرام. يحدث هذا أحيانا وحدث 
فـــي بــعــض املـــــرات الــقــلــيــلــة خــــالل الــســنــوات 

املاضية، حني كنت مسيطرا.«
ويعود فيدرر في إنديان ويلز ألحد املالعب 
اللقب  لديه، حيث حصل هنا على  املفضلة 
أربع مرات بينها ثالثية متتالية فريدة بني 

2004 و2006.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

 ،)94  -  101( لـــيـــكـــرز  أنـــجـــلـــيـــس  لـــــوس  عـــلـــى 
ــا بـــيـــســـرز عـــلـــى مـــيـــلـــووكـــي بــاكــس  ــانــ ــديــ وإنــ
فــي حــني تمكن  الــتــمــديــد،  بــعــد   )103 -  109(
واشنطن ويــزاردز من تحقيق فوز غال على 
ممفيس غريزليز)107 - 87(، ويوتا جاز على 

هيوسنت روكتس )109 - 91(.

معلقا على قــرار صــاروخ ماديرا الــذي اتخذه 
بعد االنتقادات التي وجهها له الجمهور، في 
تأهل  رغــم  األملــانــي  الفريق  أمــام  اللقاء  نهاية 
الـــريـــال إلـــى دور الــثــمــانــيــة، بــفــضــل فــــوزه في 

مباراة الذهاب 2-0 بأملانيا. 
كما ذكــر رئيس الــنــادي بــأن املـــدرب اإليطالي 
اإلعــالم  أمــام وسائل  يظهر  أنشيلوتي  كارلو 
»بني مرتني إلى أربع أسبوعيا«، موضحا أن 
مؤتمره الصحفي يتزامن مع توقيت، »وصلت 
فيه االنتقادات إلى الحد الذي قد يدمر العالقة 
بني الشركاء والجمهور والفريق«. وأبرز »هنا 
ــــدون«  ــا«. وبــســؤالــه عـــن مــســتــوى »الـ ــ أظــهــر أنـ
أن »هناك مستوى من  بيريز  أكــد  البرتغالي، 

 
ُ
حيث قوية،  مباريات  اليوم  الجولة  وتشهد 
ــع بــوســطــون  ســيــلــعــب إنــــديــــانــــا بــيــســيــرز مــ
ــت يــســتــضــيــف واشــنــطــن  ســلــتــيــكــس، فـــي وقــ
كينغز،  ساكرامنتو  الــقــوي  نظيره  ــزاردز  ويــ
أمــــا فــيــالديــلــفــيــا ســيــكــســرز فــيــخــوض لــقــاًء 
يلعب  وقــت  في  بروكلني نتس،  تنافسيًا مع 
أما  بــاكــس،  ميلووكي  مــع  غريزليز  ممفيس 
يوتا جاز فيلعب على أرضــه وبني جمهوره 
مــع ديــتــرويــت بيستونز، فــي مــبــاراة صعبة 
على الفريقني، كما ويخوض غولدن ستايت 
ووريـــرز مــبــاراة قوية أمــام نيويورك نيكس، 
فــي آخـــر مــبــاريــات هـــذه الــجــولــة مــن الـــدوري 

األميركي لكرة السلة للمحترفني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

األداء« ال يمكن املحافظة عليه دائما، مضيفا 
»لـــن أســـائـــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو اآلن. لقد 

تراجع مستوى الجميع«. 
وأشار رئيس النادي إلى أن رونالدو، صاحب 
الــريــال في  مــن إجمالي ثالثة سجلها  هدفني 
مـــبـــاراة أمـــس األول، »يــعــمــل مــن أجـــل الــعــودة 
إلى تألقه املعهود، وكذلك من أجل حلم الفوز 
بــجــائــزة الــكــرة الذهبية مــرة أخــــرى«، بعد أن 
الثاني  يناير/كانون  في  الثالثة  للمرة  نالها 

املاضي.
وشدد »لن نسقط في فخ شخص يسعى إلى 
خلق أجواء هدامة. ما جعلنا ضمن الكبار هو 

الوحدة بني الالعبني والجمهور«.

فورموال1
النجوم متشوقون لبداية الموسم الجديد

57 نقطة إليرفينغ في سلة سان أنطونيو بيريز: رونالدو سيتحدث بعد الفوز باألبطال

فيالديلفيا تستضيف 
نهائي الكأس الذهبية

كليفالند يحقق فوزه 
األول بعد عشر هزائم أمام 

منافسه

3031
رياضة

لوكاكو ينقذ إيفرتون أمام دينامو كييف 
تفوق إيفرتون اإلنجليزي بصعوبة على زائره دينامو كييف األوكراني )2 
– 1(، في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري األوروبي، وسينتظر الفريقان 

مواجهة اإلياب في كييف من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.
كان دينامو البادئ بالتسجيل عبر أولي هوسييف )د.14(، لكن إيفرتون 
تــعــادل عــن طــريــق األســكــتــلــنــدي ســيــف نايسميث )د.40(، ومـــن ثــم سجل 

النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء )د.82(. 

منتخب البرازيل يواجه المكسيك وهندوراس وديًا
القدم مباراتني  البرازيلي لكرة  يخوض املنتخب 
انطالق  املكسيك وهندوراس قبيل  أمــام  وديتني، 
ــا أمـــريـــكـــا« فـــي تشيلي  مــنــافــســات بــطــولــة »كـــوبـ
منتصف العام الحالي، بحسب ما قالته مصادر 
رياضية، وسيلعب منتخب »راقصي السامبا« في 
املكسيك،  أمام  املقبل  يونيو/حزيران  السابع من 
وبعدها بثالثة أيام سيواجه هندوراس، ولكن لم 
يتم الكشف عن مكان إقامة املباراتني، وفقا لبيان 

صادر عن االتحاد البرازيلي لكرة القدم.
البرازيل كارلوس دونجا قد أعلن في الخامس من  وكــان مــدرب منتخب 
مــارس/آذار الجاري، عن قائمة الالعبني ملباراتني وديتني أمام فرنسا في 

باريس يوم 26 من الشهر الجاري، وتشيلي بعد ثالثة أيام في لندن.

اليونان تقرر تنظيم الجولة 
الثانية من الدوري بال جمهور

الجولة  أن  كوندونيس،  ستافروس  اليوناني  الرياضة  وزيــر  نائب  أعلن 
املقبلة من دوري الدرجة األولــى لكرة القدم ستقام خلف األبــواب املغلقة، 
بدون جمهور، بعد تعليق مباراة بني فريقي أيك أثينا وأوليمبياكوس في 

إياب ربع نهائي بطولة الكأس املحلي.
وأوضـــح كوندونيس أن الــجــولــة الـــ 28 مــن دوري الــدرجــة األولــــى، سوف 
تنظم خلف األبــــواب املغلقة »بــنــاء على تــوصــيــات الــشــرطــة«، وتــعــد هذه 
ثاني جولة من البطولة يجري تنظيمها بدون حضور مشجعني، بعدما 
قام كوندونيس بمنع حضور الجماهير لجميع املباريات في 24 فبراير/
شباط املاضي، حتى يتسنى تطبيق إجراءات ملكافحة العنف في املالعب.

فينجر: أليكسيس يعد فخرًا لتشيلي
أشــــاد املــديــر الــفــنــي لــفــريــق أرســـنـــال اإلنــجــلــيــزي، 
الفرنسي أرسني فينجر، مجددا بالعبه التشيلي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الـــــذي قــــال إنــــه يــعــد فــخــرًا 
لبالده. وسجل املهاجم البالغ 26 عامًا، 19 هدفًا 
الحالي مع أرسنال،  في 39 مباراة خــالل املوسم 
عــلــمــًا بـــأنـــه انـــضـــم لــلــفــريــق اإلنــجــلــيــزي الــصــيــف 

املاضي قادمًا من برشلونة اإلسباني.
وخالل مؤتمر صحافي قبيل مباراة أرسنال أمام 
وست هام في الجولة الـ29 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز، أعرب فينجر عن سعادته لوجود أليكسيس بني العبيه، وأضاف: 
»نحن سعداء جدًا ألنه معنا، هو هام جدًا لنا ولتشيلي، فهو يحظى بكل 

سمات التشيليني من حيث االلتزام والجهوزية للمنافسة.

ستارز يهزم هوريكانز في دوري هوكي الجليد
كـــاري ليتونن 19 محاولة فقط على مــرمــاه، فــي مباراته  الــحــارس  واجـــه 
كــارواليــنــا، هــوريــكــانــز في  - 3( على   5( ليفوز فريقه داالس ســتــارز   500
دوري هوكي الجليد بامريكا الشمالية، وسجل لستارز في الشوط األول 
اليس جوليجوسكي وجيسون ديميرز، والجناح االيسر الشاب كيرتيس 

مكنزي في طريقه لالنتصار.
بينما سجل  الشباك لصالح ستارز،  ايفز  ايكني وباتريك  كــودي  كما هز 
لكاروالينا فيكتور راسك واندريه نستراسيل وكريس تيري، في وقت أنقذ 
الحارس آندرو هاموند 27 محاولة ليساعد اوتاوا سيناتورز على تخطي 
الترجيح  لضربات  بروينز  بوسطن  واحــتــاج   ،2  -  5( كندينز  مونتريال 
ليهزم تامبا باي اليتنينج )3 - 2(، وفاز سانت لويس بلوز بهدف نظيف 

على فيالدلفيا فاليرز بالطريقة نفسها.

أخبار مختصرة

تقرير

البقاء بــني أصحاب  الــثــالث، مهمة  النقاط  نــركــز فــي كــل مــبــاراة على حصد 
ولكن  ديبورتيفو صعبة،  مواجهة  عــام،  كل  تــزداد صعوبة  الليجا  في  القمة 
نحن سنقاتل لتحسني وضعنا في الــدوري، وأطالب الجماهير بدعم الفريق 

واالحتشاد بمدرجات ميستايا.
نونو إسبيريتو سانتو )مدرب فريق فالنسيا اإلسباني (

¶  ¶  ¶
ال بد من الوقوف الى جانب زمالئك في الفريق، كل فريق هو جزء ال يتجزأ، 
هذا جزء من اللعبة، وبما أن العبي باريس سان جيرمان يالحقون الحكم، فإن 
الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الرد على ذلك، كمجموعة من الالعبني 
ال يمكننا تركهم يلتفون حول الحكم محاولني حثه على إنذار العبينا.. ولدى 
توجهي نحو الحكم يرافقني أربعة أو خمسة من زمالئي وهذا ال يبدو جيدا 

لكنه جزء من اللعبة.
جون تيري )قائد فريق تشيلسي اإلنجليزي( 

¶  ¶  ¶
املساعدة  وتقديم  األهـــداف  لتسجيل  بحاجة  واللعب،  للمشاركة  بحاجة  أنــا 
ه وكما 

َّ
اه أتلتيكو مدريد بالعودة، عدت ألتلتيكو ألن لفريقي، وهذا ما أعطاني إيَّ

كان عليه في تاريخه فريق فائز ويسعى دومًا لالنتصارات، في أتلتيكو نحن 
نــاٍد آخــر، أفضل أن ال  نعرف مشاكلنا، وفــي مدريد كذلك والحال مثله ألي 

أخوض في ذلك وأن نترك مشاكلهم لهم.
فرناندو توريس )مهاجم نادي أتلتيكو مدريد(

¶  ¶  ¶
آمل أن يتمكن مانشستر سيتي من إقصاء برشلونة، ألن األمر بمثابة الدفاع 
الكرة اإلنجليزية في املسابقة، سيكون األمــر صعبًا جدًا عليهم،  عن شرف 
التغلب على برشلونة، إن لم يتأهل مانشستر سيتي في دوري  لكن يمكن 
األبطال، فسوف يركزون على لقب الدوري اإلنجليزي، وهو األمر الذي يضر 

بمصالحنا
جوزيه مورينيو )مدرب فريق تشيلسي( 

¶  ¶  ¶
الظروف، ونحن  نا وريــال مدريد مجموعتان متشابهتان من حيث 

َّ
أن أعتقد 

ولم  املقبلة،  األشــهــر  فــي  مــا يمكن  كــل  تقديم  يتوجب علينا  نابولي  فــي  هنا 
نفقد حظوظنا في الفوز باأللقاب املتاحة، أيضًا ريال مدريد بالرغم من الفترة 

الصعبة فإنه ال يزال بمقدوره الفوز باأللقاب أيضًا.
 راؤول ألبيول )نابولي االيطالي(

E E

أكد هاميلتون أن 
السباق األول ال يحدد 

مسار البطولة

تتجه أنظار عشاق التنس هذه األيام إلى كاليفورنيا، حيث تدور وقائع بطولة إنديان ويلز للتنس، ومع ذلك لم يفوت 
البطالن نادال وفيدرر الفرصة، لتوجيه انتقادات الذعة لبطولة كأس ديفيز لتنس الرجال

عالم التنس
نادال وفيدرر ينتقدان كأس ديفيز قبل المشاركة في إنديان ويلز

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( فيدرر ونادال يجددان االنتقادات لكأس ديفيز

)Getty( كايري إيرفينغ بطل المباراة

)Getty( دوري كرة القدم األميركية يحظى بشعبية كبرى في الواليات المتحدة

)Getty( جانب من سباق أستراليا العام الماضي

رونالدو صامت 
)Getty(
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»جدودنا«
إنعاش حياة مسنّي غزة

تحت شعار »الحياة ال تتوقف عند مرحلة ما، بل ما زالت مستمرة«، كان نادي 
»جدودنا« إضافة نوعية للمؤسسات المحلية في غزة، العاملة في مجال 

رعاية كبار السن

هوامش

رشا عمران

فوجئ بعض سكان دمشق في إحدى أمسيات رمضان 
2011 بسلل مغطاة، تحتوي علب فول وحمص وكيسًا 
مـــن حـــبـــات الــتــمــر. لـــم يـــعـــرف ســـكـــان مــنــطــقــة املـــزرعـــة 
واملالكي والطلياني َمن وضعها لهم على أبواب بيوتهم. 
ــل. املــفــاجــأة  ــ أحـــدهـــم وضـــع الــســلــة، قـــرع الـــجـــرس ورحـ
كانت موجودة أسفل مكونات السلة، منشورات تطالب 
بإسقاط النظام، وأخرى تتحدث عن الدولة الديمقراطية 
املــدنــيــة! فــي مــكــان آخــر مــن دمــشــق، وقــبــل شهرين أو 
أقــل مــن واقــعــة الــســال، كــان وفــد فني تشكيلي دولــي 
يزور سورية، للمشاركة في ملتقى للتشكيل والنحت 
في قلعة دمشق. يوم الختام، وقبل مغادرة املشاركني 
ــى بـــادهـــم، فــوجــئــوا بــوجــود علب  دمــشــق، عــائــديــن إلـ
تنتظر كا منهم، هدية من  حلويات دمشقية شهيرة 
وكانت  عليها،  كتب  كما  الجميلة،  الفنون  كلية  طــاب 
املفاجأة حني خطر لضيف روســي أن يستمتع بطعم 
الحلويات، وهو في املطار، في انتظار طيارته املتأخرة 
بعد مغادرة الجميع، أسفل البقاوة الشامية كان )سي 
دي( ورسالة مكتوبة باإلنكليزية والروسية، تطلب من 

لدى  دي،  السي  محتويات  يشاهد  أن  املــشــارك  الفنان 
عودته إلــى بــاده، وأن ينقل ما يشاهده إلــى الناس إن 
التي  املــظــاهــرات السلمية  يــوثــق  الــســي دي  ن. كــان 

ّ
تمك

أول دقيقة. ُعرف،  القاتل منذ  كانت تجابه بالرصاص 
كانت  مــشــارك  لــكــل  املخصصة  العلبة  فــي  أن  الحــقــًا، 
الرسالة نفسها باللغة اإلنكليزية وبلغة املشارك مرفقة 
بالسي دي نفسه. كانت الحادثتان اثنتني من عشرات  
في  دمشق وصباياها  استخدمها شباب  التي  الطرق 
ــدنـــي. لـــن يــنــســى ســكــان  مــرحــلــة نــضــالــهــم الــســلــمــي املـ
دمشق اآلف طابات البينغ بونغ، املخطوط عليها جملة 
)عــاشــت ســوريــة ويسقط األســـد(، والــتــي كانت تنزلق 
عليهم مــن أعــلــى قــمــة فــي قــاســيــون. لــن يــنــســوا ضــوء 
املعتمة، وهــو يكتب  الليالي  الشهير في إحــدى  الايزر 
ينسوا  لــن  ــل(.  )إرحــ كلمة:  العالي  قاسيون  جبل  على 
املنطاد الهلوجيني الذي كان حني ينفجر فوق القصر 
الجمهوري تمامًا، يلقي آالف املنشورات املنددة بجرائم 
األسد، واملطالبة برحيله. لن ينسى احد بحرات دمشق 
الشهيرة ومياهها مصبوغة باللون األحمر، في إشارة 
إلى أن األسد أغرق سورية بالدم. لن ينسى الدمشقيون 
صــوت إبراهيم الــقــاشــوش، وهــو يصدح فجأة فــي كل 

األمن  لــدى  واستنفارًا  هلعًا  املزدحمة، مسببًا  األماكن 
الـــنـــاس. كـــان الشباب  لـــدى  املــنــتــشــر، وغــبــطــة مستترة 
ويشغلونها  آالت تسجيل صغيرة،  يخفون  والصبايا 
األبيض  اللونان،  القاشوش. وسيبقى  بأغنية  بعد  عن 
والبنفسجي، عامتني من عائم )زمن الثورة الجميل(، 
حني كانت تتم الدعوات إلى ارتداء أحدهما، والنزول إلى 
شوارع دمشق، في حركة احتجاجية حضارية، كانت 
البنفسجي  أو  األبيض  يلبس  من  كل  باعتقال  تنتهي 
أيضًا، مشهد  أوعــن سابق قصد. سيبقى،  مصادفة، 

مــقــاعــد عــربــات الــنــقــل الــعــامــة، وهـــي مــغــطــاة بلصاقات 
داعمة للثورة، ومناهضة لألسد، في ذاكرة معظم سكان 
دمشق، مثلما ستبقى في ذاكرتهم حيطان دمشق التي 
امتألت بالغرافيتي املؤيد للثورة. كذلك مشهد مجسم 
في  الرئيس  أعلى جسر  مــن  ومتدليًا  مشنوقًا  األســـد 
إلــى األسفل. تفاصيل يومية كثيرة في  وســط دمشق 
النضال املــدنــي، وتحويل املــظــاهــرات إلــى حــفــات فرح 
غــنــاء ورقـــص ودبـــكـــة، فــي مــكــابــرة عــلــى األلـــم والــحــزن 
والقهر على من كانت تفقدهم سورية من شبابها كل 
ثورة  بقيت  أن  البشري  التاريخ  في  لم يصدف  لحظة. 
ما  بكل  تقابل  بينما  الجمال،  هــذا  بكل  أشــهــرًا طويلة، 
ر العالم هكذا، بغربه 

ّ
يمكن من إجرام. لم يصدف أن تنك

وشرقه، لتفاصيل ثورة مبتكرة وخاقة ومضحية، مثل 
الثورة السورية، وفي قلب عاصمتها دمشق. هذه الثورة 
الراقية، والنبيلة حد األلم، والتي عمل الجميع على قتلها 
وتشويهها، مثلما عملوا على قتل أبنائها وتشويههم. 
التي لم يعد أحــد يذكرها، بعد أن  الــثــورة السورية  هي 
صار الدم هو الذاكرة السورية الوحيدة، وبعد أن تواطأ 
الجميع على طمس كل ذلك الجمال، لكي ال يبقى منه أثر، 

يحيي حنينًا ما إلى ذلك الزمن النبيل.

ذلك الزمن النبيل

وأخيرًا

كان الشباب والصبايا 
يخفون آالت تسجيل صغيرة، 

ويشغلونها عن بعد بأغنية 
القاشوش

عزمي بشارة

بلدان عربيان يحدق فيهما خطر الحرب األهلية. وقد تجاوزا مقدماتها ببضع 
خطوات، وبلغا أعتاب الحرب األهلية الشاملة. على هذه العتبة، ُيتخذ القرار، فإما 
االنعطاف املحكوم بالخوف والعقل سوية، وتغيير الوجهة واملسار نحو التسوية 
قبل نشوب الحرب؛ أو تخطيها واالنزالق في دوامة الحرب األهلية التي ال بد أن 

تنتهي بتسوية.
القيم، وأبلغها أثرًا  الحروب األهلية أقسى الحروب، وأكثرها تشويشًا ملنظومة 
على حياة الناس، وحفرًا في ذاكرتهم وثقافتهم. فالقتال بني أبناء الوطن الواحد 
ب أفدح تجاوزات املحاذير األخالقية، من أجل ارتكاب فعل العنف الجسدي 

ّ
يتطل

ب تجاوز محرمات الوطنية باالستعانة بدول أجنبية ضد 
ّ
ضد القريب، كما تتطل

أبناء الوطن الذين أصبحوا أعداء.
التاريخية  إلــى جــذورهــا  والــعــودة  األهلية،  الحرب  يمكننا دائمًا تحليل أسباب 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ولكن، في اللحظة الحاسمة، وعند حافة 
االنـــزالق، ثمة سبب واحــد مهم يستحق الذكر للحرب األهلية؛ إنــه عجز قيادات 
القوى االجتماعية – السياسية عن صنع تسويات. في القدرة على صنع التسوية 

في هذه اللحظة التاريخية تكمن وطنيتهم، وفي غيابها خيانتهم الوطن.
في ليبيا، يسهل فهم ضرورة التسوية، إال إذا أحرقت الحماقة كل بقعة خضراء 
في القلوب والعقول، ألن حسم املعركة عسكريًا خيار غير قائم إطالقًا. فليس في 
وسع أي من الطرفني في ليبيا تحقيق انتصار بقوة السالح. وقد بدأت دول العالم 
تعترف بهذه الحقيقة، وكذلك العاقلون من بني صناع القرار في دول الجوار. هؤالء 
يمكنهم مد املقاتلني بالسالح، لكنهم يخشون التورط في هذه الحرب مباشرة. 
فإما أن يستمر تعطيل الدولة في ليبيا، ما يعني حربًا أهلية مستمرة بوتيرة 
منخفضة لن تلبث أن تتحول إلى حرب شاملة في لحظة ما يصعب تحديدها، أو 

يتم التوصل إلى تسوية.
أيديولوجية  فــرض  أو  للمشكالت،  جــذريــة  لحلول  مناسبة  هــذه  اللحظة  ليست 
بعينها، وال حتى لحظة بناء أمة من األفراد املندمجني، بل هي لحظة اتخاذ قرار 
صعب بتقديم تنازالت تمّكن الناس من التعايش منعًا للتدمير الذاتي؛ وتمهيدًا، 
ربما، لتحقيق بعض األهداف املذكورة أعاله. وتكون التسوية أفضل، كلما أرسيت 
على أسس أكثر متانة من العجز عن االنتصار في حرب أهلية، وفي حالة القوى 
املتصارعة في ليبيا، أساسها املتني وحدة ليبيا، واعتبار أهداف ثورة 17 فبراير 

مصدرًا للشرعية.
فهو  املنتخب،  طبرق  بــرملــان  تجاهل  يمكن  ال  االنتقالية،  املرحلة  فشل  ونتيجة 
، بغض النظر عن اعتراف دول العالم به. إنه منتخب مثل البرملان 

ً
منتخب فعال

خدمت املحكمة في االنقالب عليه. ومن ناحية أخرى، 
ُ
املصري املنتخب الذي است

الن من 
ّ
ال يمكن تجاهل القوى الثورية املسلحة، واملؤتمر الوطني العام، وما يمث

قطاعات اجتماعية ثورية تخشى، وبحق، احتماالت عودة النظام القديم، بموجب 
النموذج املصري. الصراع بني هذه القوى ال ُيحسم انتخابيًا في هذه املرحلة. وال 

توجد دولة عميقة، تستغله لتحسم املعركة لصالح الثورة املضادة.
ومن ناحية أخرى، ليست »فجر ليبيا« حركة إرهابية، وال حتى حركة إسالمية 
معتدلة، بل هي قوة شعبية حقيقية تشبه الشعب الليبي. وال يمكنها أن تواجه 
، طاملا كانت منخرطة في جبهة حرب مع من يريدون 

ً
قوى إرهابية متطرفة، فعال

القضاء عليها. وبرملان طبرق، أيضًا، ال يمكنه مواجهة املتطرفني في معسكره، 
طاملا انخرط في صراع على وجوده.

يعني استمرار الصراع، إذًا، استمرار ديناميكية دفع للتطرف في املعسكرين، وال 
يمكن السيطرة على هذه الديناميكية في زمن الحرب. فقبل فترة قصيرة، لم يكن 
خليفة حفتر مقبواًل على برملان طبرق كله من جهة، وكان »أنصار الشريعة« حركة 
هامشية في درنة وبعض أحياء بنغازي من جهة أخرى، لكن هذه القوى تتمدد 

داخل املعسكرين في ظل املواجهة.
أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يستند إلى اعتراف بالبرملان املنتخب، لكنه 
 يتشكل 

ً
اعتراف مشروط يتلوه مباشرة قبول هذا البرملان بقرار سيادي تسوية

وحــدة  لليبيني، وحكومة  مؤتمر وطني  أو  مــن هيئة وطنية شاملة،  نــوع  فيها 
وطنية. ومن مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية هذه بناء الجيش وقوى األمن، 
املسلحة في هذه  قواها  املتخاصمة حاليًا يدمج  القوى  اتفاق بني  أســاس  على 
النتخابات  والتأسيس  االقتصاد،  عجلة  وإدارة  الرسمية،  الوطنية  املؤسسات 
مقبلة بعد عدة سنوات. وال يمكن تحقيق هذا بوجود مليشيات مسلحة، قادرة 
على تهديد النظام في أي وقت. ومن هنا، أهمية االتفاق على دمجها في جيش 
وأمن وطني، مهمة رئيسية للوحدة الوطنية، وعلى دول اإلقليم والجوار العمل 

على تسهيل ذلك، بقرار ملزم من مجلس األمن.
فــاملــهــم، حــالــيــًا، تأسيس نــظــام يمنع عـــودة االســتــبــداد، ويضمن حــقــوق املــواطــن 
والحريات والتعددية السياسية، ويحارب القوى املتطرفة التي ترفض االعتراف 
بها. ويخطط النتخابات قادمة، ولو بعد عامني أو أكثر، شرط أن تقام على أساس 

الوحدة الوطنية الراسخة، إذ ال يجوز أن تقود االنتخابات إلى االنقسام.
البديل للتسوية هو الحرب األهلية التي لن تتدخل دولــة أجنبية لحسمها. إنه 
خيار الليبيني، أسياد مصيرهم، وال يجوز أن يلوموا أحدًا على خيارهم الحر في 

هذه اللحظة التاريخية.
غدًا: التسوية أو الحرب األهلية الشاملة )اليمن(

التسوية أو الحرب األهلية 
الشاملة )ليبيا(

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

كــــــــــــــادت أحــــــــــــــالم الـــــــــحـــــــــاج طــــــالل 
فـــي تعلم  ــًا(  ــامـ عـ  63( شــكــوكــانــي 
كليًا،  أن تتالشى  بأنواعه،  الرسم 
مـــع تـــقـــدم مــســيــرة عـــمـــره، قــبــل أن 
يلتحق بنادي »جدودنا« لكبار السن، الذي 
تأسس فــي مدينة غــزة عــام 2011، فأنعش 
أحالم شكوكاني مع الفن وإبداعاته، وجعل 

 خاصًا به.
ً
إحدى قاعات النادي معمال

ــنـــوات، وجـــد شــكــوكــانــي، الــــذي لم  وقــبــل سـ
يتمكن من االلتحاق بكلية الفنون الجميلة 
فــــي إحــــــدى جـــامـــعـــات قـــطـــاع غــــــزة، بــعــدمــا 
انتهى من دراسة الثانوية العامة عام 1970، 
الحاضنة األساسية  نـــادي »جــدودنــا«  فــي 
إلــــى حــقــيــقــة، إذ تمتلئ  لــتــحــويــل أحـــالمـــه 
ــادي، بـــلـــوحـــات فــنــيــة رســمــتــهــا  ــنــ جــــــدران الــ

ريشته.
ويذكر الحاج شكوكاني لـ »العربي الجديد« 
التي  الرسم  أعــاد الحياة ملوهبة  النادي   

ّ
أن

لطاملا حلم بتعلمها وإتقانها منذ الصغر، 
 األوضاع االقتصادية لعائلته، حرمته 

ّ
إال أن

من االنضمام لكلية الفنون، مبينًا أن النادي 
يزود أعضاءه بمجموعة من املعارف التي 

لم يسبق أن كسبوها خالل فترة الشباب.
ــتـــواصـــل بني  ويـــتـــصـــدر إضـــفـــاء جـــو مـــن الـ
كبار السن، يساهم في إخراجهم من العزلة 
السلبية، قائمة األهداف التي يسعى النادي 

الــنــادي  أعــضــاء  إعــطــاء  بجانب  لتحقيقها، 
مساحة يعبرون فيها عن آرائهم وقدراتهم 
ــعــــزز مــــن حــــضــــورهــــم فــي  ــتــــي تــ ــة الــ ــيــ ــذاتــ الــ
املجتمع، وترفع من رصيد إيمانهم بالحياة 

ومكانتهم فيها.
ويـــشـــيـــر مــنــســق الـــــنـــــادي، مـــنـــذر املـــصـــري، 
 »جــدودنــا« يوفر بيئة نوعية لكبار 

ّ
إلــى أن

السن يقضون فيه يومهم، ويحصلون من 
خالله على مجموعة من املعارف واملهارات، 
الــتــي تــتــنــاســب مـــع خــصــائــصــهــم النفسية 
االنتساب  أن  مبينًا  الحياتية،  وأوضاعهم 

للنادي مجاني.
 
ّ
ويــضــيــف املــصــري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

النادي يقدم عدة برامج، كتوعية كبار السن 
بحقوقهم، وتثقيفهم من النواحي الصحية 
ــذاء الـــســـلـــيـــم وإخـــضـــاعـــهـــم  ــ ــغـ ــ ــيــــب الـ ــالــ وأســ
لبعض التمارين الرياضية، بجانب املتابعة 
الدورية ألوضاعهم الطبية، وكذلك إلحاقهم 
بــبــرامــج مــحــو األمــيــة وإعــطــائــهــم الــــدروس 

الدينية. 
 عــدد رواد الــنــادي يبلغ 

ّ
ويــبــني املــصــري أن

ــن مــديــنــة  نــحــو 300 شــخــص أســبــوعــيــًا، مـ
ــود مــثــل هــذه  ــر يــؤكــد أهــمــيــة وجــ ــزة، األمــ غــ
التجمعات، الفتًا إلى أن اختيار اسم النادي 
ــا«، لـــم يــكــن عــشــوائــيــًا، بـــل يرتبط  »جــــدودنــ
والتقديرية  النفسية  بالحالة  وثيق  بشكل 
للكبار، الذين مهدوا الطريق لشباب اليوم، 

نحو الحياة.
النفسية في  من جهتها، تقول األخصائية 
النادي، إيمان محمود، لـ »العربي الجديد«، 
 أبـــرز مــا يحتاجه كــبــار الــســن فــي قطاع 

ّ
إن

ــــالج اآلثـــــار  ــ ــزة، هــــو الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي وعـ ــ ــ غـ
الحياتية  ــاع  األوضـ خلفتها  التي  السلبية 
الصعبة التي يمر بها القطاع منذ سنوات، 
مهمًا  متنفسًا  يعد  الــنــادي   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

لكبار السن.
 الـــنـــادي يــســاعــد كــبــار 

ّ
وتـــوضـــح إيـــمـــان أن

السن على نسج العالقات فيما بينهم أو مع 
فئات املجتمع املختلفة، وكذلك تقويتها مع 
عائالتهم، الذين قد ينقطعون عن زيارتهم 
ألسباب مختلفة، بجانب البرامج الترفيهية 
ــاط الـــــذي قد  ــبــ الـــتـــي تــنــجــح فـــي كــســر اإلحــ

يحيط بكبار السن.
وتعمل املؤسستان القائمتان على النادي، 
فــكــرة »جــدودنــا«  بشكل جــاد نحو تحويل 
إلــى برنامج دائــم يستهدف كبار السن في 
مختلف مناطق قــطــاع غـــزة، مما يــعــزز من 
دورهم في املجتمع كقياديني وكمستشارين 

وأصحاب خبرة يجب نشرها بني الجميع.

يؤّمن النادي نشاطات متنوعة للمسنين )عبد الحكيم أبو رياش(

يوفر النادي بيئة 
نوعية لكبار السن 

يقضون فيه يومهم

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 0.9 دره ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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