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جنيف السوري: المعارضة تتقّدم
بقي الخالف كبيرًا بين المعارضة السورية والنظام بعد محادثات جنيف، فيما 

نجحت المعارضة في إحباط تسلل وفد آخر. ]2ـ3[

بروكسل ـ العربي الجديد

مع إعالن مصادر في الشــرطة الفرنســية، اعتقال 
صــالح عبــد الســالم، املشــتبه بــه الرئيســي فــي 
 في 13 

ً
اعتــداءات باريــس التــي أوقعــت 130 قتيال

نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، خــالل مداهمــة 
فــي حــي مولنبيــك فــي ضاحيــة بروكســل، بعــد 
ظهر أمس الجمعة، تكون أوروبا عمومًا وفرنسا 
خصوصــًا، قــد أمســكت بكنز مــن املعلومات من 
شــأنه أن يقيهــا شــّر عمليــات ربمــا كان تنظيــم 
»داعــش«، الــذي ينتمــي إليــه عبــد الســالم، يخطط 

الســعيد  النبــأ  العجــوز.  القــارة  فــي  لتنفيذهــا 
العيــار  مــن  أمنيــة  تطــورات  ســبقته  لألوروبيــن 
اليومــن  طيلــة  تحديــدًا،  بلجيــكا  فــي  الثقيــل 
وتوقيفــات  معــارك  ســجلت  حيــث  املاضيــن، 
أنهــا  يعتقــد  وخاليــا  لعناصــر  النطــاق  واســعة 
كانــت مركزيــة فــي اعتقــال عبــد الســالم، أمــس. 
ومــع تضــارب املعلومــات، لــم يتســن علــى الفــور 
معرفة إن كان صالح عبد الســالم أصيب خالل 
املداهمة، بعدما أفاد مصدر في الشرطة في وقت 
ســابق عــن توقيــف شــخص وإصابــة آخــر وعــن 

تحصن ثالث في مولنبيك. 

وقال الرئيس الفرنســي، فرانســوا هوالند، خالل 
ملــف  حــول  بروكســل  اجتمــاع  فــي  مشــاركته 
الالجئــن، إنــه لــم يحصــل علــى أي تأكيد رســمي 
بــأن العمليــة األمنيــة التي تمت في بروكســل كان 
هوالنــد  وأضــاف  الســالم.  عبــد  صــالح  هدفهــا 
للصحافيــن أن »هنــاك صلــة بهجمــات باريــس 
لكن علينا اآلن أن نترك الشرطة البلجيكية تقوم 
ر من أنــه »ال توجد 

ّ
بعملهــا وتكمــل املهمــة«. وحــذ

لدينــا تأكيــدات فــي هــذه اللحظــة وكل املعلومــات 
نحــاول  بمــا  ســتضر  حاليــًا  ألوانهــا  الســابقة 
القيــام بــه وهــو اعتقــال هــذا الشــخص والقضــاء 

عليــه«، فــي إشــارة إلــى عبــد الســالم، الــذي تحول 
إلــى املطلــوب رقــم واحــد فــي أوروبــا، بعــد مقتــل 
مهنــدس عمليــات باريــس، عبــد الحميــد باعــود. 
ومــن شــأن إلقــاء القبــض علــى عبــد الســالم فــي 
حــي مولنبيــك بالتحديــد، أن يثير موجة انتقادات 
 
ً
واســعة النطــاق ضــد مــا يعتبــره البعــض فشــال

أمنيــًا للســلطات البلجيكيــة، بمــا أن هذا الحي في 
العاصمــة البلجيكيــة، معــروف أنــه صــار يعتبــر 
بمثابــة »عاصمــة الجهاديــن« فــي أوروبــا، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، تمكــن عبــد الســالم مــن االختباء 

فيه طيلة هذه الفترة.
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أمين محمد

األيــام  فــي  أنــقــرة  التركية  العاصمة  شــهــدت 
املـــاضـــيـــة، اجــتــمــاعــات لــفــصــائــل املــعــارضــة 
يفضي  باتفاق  للخروج  املسلحة  السورية 
إلــى تشكيل جسم عسكري مــوّحــد، تحسبًا 
ــــروس من  ــدء انـــســـحـــاب الــ لــلــتــطــورات مـــع بــ
سورية، في الوقت الذي تنشغل فيه وسائل 
اإلعالم بمتابعة مسار املفاوضات السورية 
الــــذي بـــدأ فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
ــنـــن املــــاضــــي، بـــن املـــعـــارضـــة والــنــظــام  االثـ

برعاية أممية.
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ وتــــؤكــــد مــــصــــادر فــــي املــ
ــــد«، »تــــوّصــــل  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ املـــســـلـــحـــة لــ
ــى اتــــفــــاق يــقــضــي  ــ ــائـــل الـــعـــســـكـــريـــة إلــ ــفـــصـ الـ
بتشكيل لجنة متابعة إلنشاء قيادة عسكرية 
مـــوّحـــدة ملــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري«. ويــقــول 
الــقــيــادي فــي »جــيــش التحرير« بــريــف حماة 
الشمالي، املقّدم أسامة الشيخ حامد، املشارك 
على  فقة 

ّ
مت »الفصائل   

ّ
إن االجــتــمــاعــات،  فــي 

تشكيل جسم عسكري واحد تكون له فعالية 

جنيف ـ العربي الجديد

نجحت الهيئة العليا للمفاوضات في تثبيت 
حضورها كممثل وحيد للمعارضة السورية 
فـــي مــحــادثــات جــنــيــف، بــعــدمــا كـــان املــبــعــوث 
إعطاء  حـــاول  ميستورا  دي  ستيفان  األمــمــي 
نفسه حــق اختيار وفــد املــعــارضــة ومــن يضم 
مـــن أشــــخــــاص. وجـــــاء ذلــــك فـــي مـــا تــواصــلــت 
منفصلن،  بلقاءين  الجمعة  أمــس  املحادثات 
جــمــعــا دي مــيــســتــورا بــوفــد الــنــظــام الــســوري 
إلى  لم يتوصال  لكنهما  العليا،  الهيئة  ووفــد 
وطالبت  الطرفن.  بن  النظر  وجهات  تقريب 
النظام بوفد  أمــس باستبدال وفــد  املــعــارضــة 
آخـــر أعــلــى مــســتــوى قــــادر عــلــى اتــخــاذ الــقــرار 
لــلــدفــع بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة واالنـــتـــقـــال إلــى 
مــرحــلــة املــفــاوضــات مــبــاشــرة. وقـــال املتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن وفــد  ســالــم املــســلــط، لـــ

يوم  »اجــتــمــاع   
ّ
أن إلــى  مشيرًا  األرض«،  على 

للوصول  أخــرى  اجتماعات  سبقته  الثالثاء 
إلى تشكيل هذا الجسم«.

السوري  »الجيش  أركـــان  هيئة  رئيس  وأّكـــد 
»العربي الجديد«،  الحر«، العميد أحمد بري لـ
ــذا االجـــتـــمـــاع،  ــ أن الـــغـــايـــة األســـاســـيـــة مــــن هـ
»توحيد صفوف املعارضة السورية املسلحة، 
إلى  للوصول  عليا  قيادة عسكرية  وتشكيل 
 عن غرفة عمليات 

ً
قرار عسكري واحد، فضال

مشتركة، ودعم الهيئة العليا للتفاوض«.
 
ّ
ــى أن ــادر املـــعـــارضـــة ذاتــــهــــا، إلــ وتــشــيــر مـــصـ
إقليمية تدفع باتجاه تشكيل  »هناك أطرافًا 
جيش وطني من الفصائل كافة، يكون رديفًا 
عسكريًا للهيئة العليا للمفاوضات. وتقضي 
قـــوات النظام  الــجــيــش بــمــحــاربــة  مهمة هـــذا 
واملــلــيــشــيــات الــتــي تــســانــدهــا واملــدعــومــة من 
إيران، إضافة إلى قتال تنظيم داعش الذي ال 
يزال يسيطر على مساحات جغرافية واسعة، 

خصوصًا شرقي سورية«، وفقًا للمصادر.
ويــعــد تــوحــيــد فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
ــّبـــر عــنــه  املــســلــحــة مــطــلــبــًا شــعــبــيــًا مـــلـــّحـــًا، عـ
الـــســـوريـــون فـــي تــظــاهــراتــهــم األخــــيــــرة، إثــر 
ــام  ــنـــظـ ــة والـ ــارضــ ــعــ ســــريــــان الــــهــــدنــــة بــــن املــ
السوري. »توحيد الفصائل تأخر كثيرًا، ودفع 
الشعب السوري ثمنًا باهظًا بسبب التشرذم 
ــــه أصــبــح 

ّ
ــام، أن ــ فـــي مـــا بــيــنــهــا. وتـــوضـــح األيــ

مـــن الــــضــــرورة املــلــّحــة تـــوحـــيـــدهـــا«، بحسب 
مصطفى  الــطــيــار  العقيد  الــعــســكــري،  املحلل 
»الــعــربــي  بــكــور. ويـــرى الــعــقــيــد فــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن »توحيد الفصائل بأسرع وقت 
ر الكثير من الدم على السورين، ويسّرع 

ّ
يوف

 األزمـــة، ويحقق أكبر قــدر ممكن من 
ّ

فــي حــل
املكاسب للثورة والشعب«، على حّد تعبيره.

ــــت واملـــــواربـــــة  ــــوقـ ــمـــريـــر الـ ــــاول تـ ــــحـ ــنــــظــــام يـ الــ
ويتهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة، 
 ذلـــك بــعــدم قــدرتــه عــلــى اتــخــاذ الــقــرار، 

ً
مــعــلــال

مضيفًا: »نريد وفدًا أعلى مستوى قادر على 
ــقـــرار والـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  اتـــخـــاذ الـ
لــالنــتــقــال إلـــى مــرحــلــة املـــفـــاوضـــات املــبــاشــرة 

بوجود الوسيط الدولي«.
»العربي الجديد«،  عة لـ

ّ
كما كشفت مصادر مطل

أن املــبــعــوث دي مــيــســتــورا قـــّدم ورقـــة لــوفــدي 
اإلجرائية  القواعد  تحّدد  والنظام،  املعارضة 
للعملية السياسية، ومهام كل طرف، وأعطت 
هـــذه الـــورقـــة الــحــق لـــدي مــيــســتــورا، باختيار 
وفــد املعارضة ومــن يضم مــن أشــخــاص. هذا 
ــار مــخــاوف وفـــد املــعــارضــة مــن رغبة  ــر أثـ األمـ
املبعوث األممي بضم ممثلن لحزب »االتحاد 
الديمقراطي« الكردي إلى وفدهم، بعدما كان 
دي ميستورا التقى أحد مندوبي الحزب. لكن 
الهيئة العليا تلقت الحقًا تطمينات من ممثلي 
بــعــض دول أصــــدقــــاء ســــوريــــة، بـــعـــدم وجـــود 
وفـــد ثــالــث فــي املــحــادثــات، أو إضــافــة أطـــراف 
أخرى إلى وفد املعارضة. وأفاد مصدر مطلع 
»العربي الجديد«، بأن أحد ممثلي أصدقاء  لـ
ســوريــة، زار أمـــس مــقــر إقــامــة وفـــد املــعــارضــة 
الـــســـوريـــة وأبـــلـــغـــه بــــأن املـــبـــعـــوث الــــدولــــي قد 
املــشــاركــة«  »الـــوفـــود  بــــ الــفــقــرة املتعلقة  حـــذف 
ــّدمــت للمعارضة يــوم أمس 

ُ
من الــورقــة التي ق

للعملية  اإلجـــرائـــيـــة  الـــقـــواعـــد  وتـــحـــدد  األول 
على  السورية  املعارضة  وتــصــّر  التفاوضية. 
النظام  الدخول بمفاوضات مباشرة مع وفد 

لقطع الطريق على دخول وفد ثالث. 
والتقى دي ميستورا أمس وفد النظام قبل أن 
يلتقي وفــد املــعــارضــة الــســوريــة ثــم مــا يعرف 
حميميم«  و»وفــد  النسائية  »املجموعة  بوفد 

ــادة »جــيــش الـــعـــزة«،  ــد قــ مـــن جــهــتــه، يـــرى أحـ
ــات مـــن الـــضـــروري  ــ ــه »بـ ــ ـ

ّ
ــالء، أن ــ ــو عـ ــقـــدم أبــ املـ

تشكيل جسم عسكري واحد لكل 
فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة يـــكـــون قـــوامـــه 
األســـاســـي مـــن الــضــبــاط وصـــفـــوف الــضــبــاط 
ـــام. ويـــضـــيـــف  ــــظــ ــيــــش الـــــنـ املـــنـــشـــقـــن عـــــن جــ
ـــه »يــجــب أن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــيــادي لـــ

تتبع الفصائل لجسم عسكري واحد، ولغرفة 
عمليات عسكرية، وقانون عسكري، ومحاكم 

عسكرية للجميع«.

)ميس كريدي وايليان سعد ومحمود مرعي(. 
لكنه أكد بعد اللقاءات أن الخالف ال يزال كبيرًا 
بن وفدي املعارضة والنظام، مشيرًا إلى أنه 
السورية  املــعــارضــة  مــن  معمقة  وثــائــق  تلقى 
املــحــادثــات  املــرحــلــة االنتقالية. وأعــلــن أن  عــن 
ــبــــوع املــقــبــل »ســـتـــكـــون مــهــمــة وفــاصــلــة،  األســ
وسنعمل على املبادئ املشتركة بن الطرفن«.
مــــــن جــــهــــتــــه بــــــــدا رئـــــيـــــس الــــــوفــــــد املـــــفـــــاوض 
مرتاحًا  الــزعــبــي  أســعــد  الــســوريــة  للمعارضة 
بــعــد الــلــقــاء مــع املــبــعــوث األمــمــي، إذ أعــلــن أن 
إيجابية  كــانــت  ميستورا  دي  مــع  املــحــادثــات 
ومــثــمــرة، مــشــيــرًا إلـــى أن وفـــد املــعــارضــة أكــد 
على مطالب الشعب السوري بانتقال حقيقي 
للسلطة، مشددًا على »أننا سنخوض املعركة 
السورية  الــثــورة  أهـــداف  لتحقيق  السياسية 

في االنتقال السياسي«. 
وكــان عضو الــوفــد االســتــشــاري املــرافــق لوفد 
املعارضة إلى جنيف هشام مروة، قال لوكالة 
اللقاء مع دي ميستورا،  »فــرانــس بــرس« قبل 
لالنتقال  رؤيته  بالعمق  »الوفد سيناقش  إن 
ــيـــاســـي وكـــيـــفـــيـــة تــشــكــيــل هـــيـــئـــة الــحــكــم  الـــسـ
االنتقالي ذات الصالحيات التنفيذية الكاملة، 
بعدما تم التركيز في اجتماع الخميس على 
ورقـــتـــن تــتــعــلــقــان بــمــلــف املــعــتــقــلــن وإدخــــال 

املساعدات اإلنسانية«.

ولم تكد تمّر األشهر األولــى من عمر الثورة 
وتصّدع  انشقاق  حركة  وبـــدأت   

ّ
إال السورية 

ــنـــظـــام الــــــذي زّجــــــه الــرئــيــس  داخــــــل جـــيـــش الـ
الــســوري بــشــار األســـد فــي مــواجــهــة مباشرة 
مع املعارضن. ويعّد املقدم حسن الهرموش 
والجيش  الــثــورة  ي 

َ
تاريخ فــي  مميزة  عالمة 

ــام 1920 عــلــى يد  ــــذي تـــأســـس عــ الـــســـوري الـ
يوسف العظمة الذي كان أول وزير دفاع في 
أول حكومة سورية بعد انسحاب األتراك من 
سورية. فتح الهرموش الباب واسعًا في بداية 

ــد الــنــظــام بــشــار  مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن رئـــيـــس وفــ
الــجــعــفــري، أنــــه أجــــرى مـــحـــادثـــات مــفــيــدة مع 
املبعوث األمــمــي رّكـــزت على »ورقـــة العناصر 
األساسية لحل األزمــة في سورية«، الفتًا إلى 
العناصر  سميناها  الــتــي  املــبــادئ  إقــــرار  »أن 
األساسية سيؤدي إلــى حــوار ســوري-ســوري 
جاد يسهم في بناء مستقبل بلدنا«. وأضاف 
للصحافين بعد اجتماع وفد النظام مع دي 
الــبــاب على  املــبــادئ ستفتح  ميستورا: »هـــذه 
حوار جدي بن السورين بقيادة سورية ومن 

انشقاقات  أمــام حركة   2011 يونيو/حزيران 
إلى  والعساكر  الضباط  مئات  تبعه  كبيرة. 
»الجيش  بتشكيل  والــبــدء  االنــشــقــاق  إعـــالن 
الــســوري الــحــر« فــي يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام 

ذاته، بقيادة العقيد رياض األسعد.
عــلــى الــرغــم مــن االنــتــصــارات املــتــتــالــيــة التي 
 
ّ
 أن

ّ
الــــحــــّر«، إال الــــســــوري  ــقــهــا »الـــجـــيـــش 

ّ
حــق

»الجيش الــحــّر«  عــدم وجـــود قــيــادة واحـــدة لـ
ــلـــدخـــول فــــي صــفــوفــه،  وضــــوابــــط مــــحــــددة لـ
النظام،  عــن جيش  االنشقاق  واتــســاع حركة 
ــــى ظــــهــــور عــــشــــرات الـــفـــصـــائـــل الــتــي  أدى إلــ
يجمعها هدف التخلص من النظام، وتفرقها 
املستقبلية،  ــداف  ــ واألهـ والــخــطــط  األســالــيــب 
إذ ظــهــرت فصائل إســالمــيــة مــتــعــددة تحمل 

أجندات ال تتفق وأهداف الثورة.
في هذا السياق، يؤكد مؤسس، قائد »الجيش 
»الــعــربــي  ــّر«، الــعــقــيــد ريـــــاض األســـعـــد لـــ الــــحــ
ــزال مــوجــودًا ولــه   »الــجــيــش ال يـ

ّ
الــجــديــد« أن

مكانة كبيرة عند السورين الذين يطالبون 
ــعـــودة قـــيـــاداتـــه الـــتـــي أقــصــيــت مـــن املــشــهــد  بـ

« 
ّ
العسكري املعارض«. ويضيف أن

الــثــورة، وعمل على  انبثق من  الحر  الجيش 
حــمــايــتــهــا، وحـــمـــايـــة الـــســـوريـــن مــــن بــطــش 
النظام  هــذا  سقط 

ُ
ن أن  النظام، وكــدنــا  جيش 

مــرتــبــطــة  فـــصـــائـــل  ظـــهـــور  قـــبـــل  عـــــام 2012، 
بأجندات دول متعددة«، وفقًا للعقيد.

وال يــبــدو األســـعـــد الــــذي فــقــد قــدمــه اليمنى 
ــر تــفــجــيــر فــي  ــ بـــمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فـــاشـــلـــة إثـ
مــــــارس/آذار 2013،  الــــزور فــي  محافظة ديـــر 
وغيرها  أنــقــرة  اجتماعات  بــخــروج   

ً
متفائال

التي تحاول توحيد الفصائل، بنتائج مهمة، 
بنتائج  تــخــرج  »لـــم  الــتــي  مــذّكــرًا بسابقاتها 

ذات قيمة ولم يكن لها تأثير حقيقي«.

دون تدخل خارجي أو طرح شروط مسبقة«.
والتقى دي ميستورا أمس أيضًا وفدًا نسائيًا 
ــر مـــن »مـــعـــارضـــة الــــداخــــل«.  ــ مـــن ســـوريـــة وآخـ
»هــيــئــة الــعــمــل الــوطــنــي  وقــــال األمــــن الـــعـــام لـــ
الديمقراطية« محمود مرعي، لوكالة »فرانس 
بـــرس« إثــر االجــتــمــاع: »أصــغــى دي ميستورا 
أكثر مما تحدث وهو بصدد االجتماع  إلينا 
مع كل الوفود في إطار محادثات تحضيرية 
املمثل  التفاوضي  الوفد  أسماء  اختياره  قبل 

للمعارضة«.

ألــف   15 نــحــو  تــنــتــج بمجموعها  ــن  الــشــرقــيَّ
برميل يوميًا فقط.

وتقع املنطقة األولى التي تحوي نحو 70 في 
املائة من نفط سورية حاليًا تحت يد اإلدارة 
الذاتية الكردية، وهي تضم حقول الرميالن، 
الحسكة؛  محافظة  شــرق  أقصى  والسويدية 
والتي يبلغ مجموع آبارها 1322 بئرًا، بينها 
مــجــمــوع حــقــول الــســويــديــة الــتــي كـــان يطلق 
بسبب  الــســوريــة«،  الحقول  »دّرة  لقب  عليها 
وصــــول حــجــم إنــتــاجــهــا وحـــدهـــا عــــام 2010 

لنحو 112 ألف برميل نفط يوميًا.
ــا عــلــى مــســتــوى الــتــركــيــب الــديــمــوغــرافــي  أمــ
الكردية  الذاتية  للمنطقة التي تعتزم اإلدارة 
تــشــكــيــل إقـــلـــيـــم فـــيـــدرالـــي فـــيـــهـــا، فــــال تــوجــد 
ــان وفـــق  ــكــ ــســ إحــــــصــــــاءات رســـمـــيـــة لــــعــــدد الــ
انتماءاتهم القومية أو الطائفية في املنطقة. 
ويثير هذا املوضوع جداًل كبيرًا بن األطراف 
وزاد  والــعــربــيــة.  الــكــرديــة  املحلية  السياسية 
الـــوضـــع تــعــقــيــدًا االتـــهـــامـــات الــكــثــيــرة الــتــي 
الــكــرديــة من  طــاولــت قــوات »حماية الشعب« 
قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أهمها، 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات 
تهجير للسكان العرب في ريف الحسكة مع 

تقدم هذه القوات على حساب »داعش«.
لـــلـــدراســـات  الـــعـــربـــي«  مـــركـــز »الــــشــــرق   أن 

ّ
إال

 2013 عــام  نشر  والحضارية،  االستراتيجية 
السكاني  الــتــنــوع  تــتــنــاول  تفصيلية  دراســـة 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــســـوريـــة. وخلصت 
العربية  الكلي للقرى  العدد  إلــى أن  الــدراســة 
في   67.62 وتشكل  قرية.   1161 املحافظة  في 
املــائــة مــن إجمالي الــقــرى. ويبلغ عــدد الكلي 
لـــلـــقـــرى الـــكـــرديـــة فــــي املـــحـــافـــظـــة 453 قـــريـــة. 

وتشكل 26.38 في املائة من إجمالي القرى.
أما في ريف الرقة الشمالي، وتحديدًا مناطق 
ــــن عـــيـــســـى، فــهــذه  تــــل أبــــيــــض، وســــلــــوك، وعـ
كبيرة  عربية  بغالبية  تتمتع  كانت  املناطق 
تصل إلى نسبة 80 في املائة قبل أن يتعرض 
السكان هناك لعمليات تهجير إلى األراضي 
عليها  الكردية  القوات  سيطرة  بعد  التركية 
صــيــف الــعــام املـــاضـــي. وتــبــقــى منطقتا عن 
الـــعـــرب وعــفــريــن تــتــمــتــعــان بــغــالــبــيــة كــرديــة 

كبيرة جدًا.

رامي سويد

اليوم؛  السورين  تتعّدد هواجس 
فــبــاإلضــافــة إلـــى الــحــرب الــقــائــمــة، 
الجارية  السياسية  واملــفــاوضــات 
واملجهولة املصير، يأتي إعالن اإلدارة الذاتية 
الـــكـــرديـــة، يــــوم الــخــمــيــس، عـــن إقـــــرار ممثلي 
مــكــّونــاتــهــا، »وثــيــقــة تــضــع األســـس لتشكيل 
مناطق  فــي  اتحادية  فيدرالي  إقليم  حكومة 
لــيــراكــم خوفهم  ســـوريـــة«،  شــمــال  سيطرتها 
مــن تحقيق هـــذا املـــشـــروع، ملــا لــهــذه املنطقة 
والنفطي،  الــزراعــي  الصعيد  على  أهمية  من 
واالســـتـــراتـــيـــجـــي، وحــتــى الـــتـــنـــّوع الــســكــانــي 
واملساحة. ويبقى القلق األكبر، من أن يكون 

بداية لتقسيم سورية كاملة.
وتمتد هذه املناطق على الجانب السوري من 
نهر  مــن  املشتركة  التركية  الــســوريــة  الــحــدود 
دجــلــة شــرقــًا حــتــى نــهــر الـــفـــرات غـــربـــًا، بــطــول 
األراضــي  داخــل  يقارب 550 كيلومترًا، وعمق 
السورية يتراوح بن مائة وعشرة كيلومترات 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وثـــالثـــن كــيــلــومــتــرًا 
أبيض.  تــل  الشمالي بمنطقة  الــرقــة  ريــف  فــي 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة املـــعـــروفـــة بــاســم  وتــســيــطــر الــ
»حماية الشعب«، والتي تتبع لإلدارة الذاتية 
التي أعلنت »اإلقليم الفيدرالي« باإلضافة إلى 
هذه املناطق، على منطقة عفرين شمال غرب 
حــلــب الــتــي تــتــاخــم الـــحـــدود الــتــركــيــة بعرض 
ثالثن كيلومترًا، وبعمق يتراوح بن ثالثن 

وأربعن كيلومترًا داخل األراضي السورية.
وتقع األراضــي املذكورة في يد قوات حماية 
الــكــرديــة، وكــانــت مقّسمة وفــق نظام  الشعب 
ثـــالث مناطق  عــلــى  الــكــرديــة  الــذاتــيــة  اإلدارة 
هــــي: الـــجـــزيـــرة والـــتـــي بــاتــت تــشــمــل، أخــيــرًا، 
مـــعـــظـــم مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، ومـــنـــطـــقـــة عــن 
الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي( فـــي ريــــف حــلــب الــشــرقــي، 
ومــديــنــة تـــل أبــيــض وريــفــهــا فـــي ريـــف الــرقــة 
الــشــمــالــي، ومــنــطــقــة عــفــريــن فـــي ريــــف حلب 
 أن اإلدارة الذاتية سّمت 

ّ
الشمالي الغربي. إال

ثروات سورية مهددة
»اإلقليم« يستهدف الغنى االقتصادي والتنوع الديمغرافي

تسلّط »العربي الجديد« الضوء على بقعة شمال سورية الجغرافية، بعد إعالن القوات الكردية عن 
مشروعها االنفصالي هناك. وتفّصل موقعها االستراتيجي، وثرواتها الزراعية والنفطية والمائية 

وتنّوعها الديمغرافي

العرب يشكلون غالبية 
كبيرة في محافظة 

الحسكة

تلقت الهيئة العليا 
تطمينات بعدم وجود 

وفد ثالث في المحادثات

شّل االعتصام 
الطرقات واألسواق 

والسفارَتين األميركية 
والبريطانية
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توحيد الفصائل تحّسبًا لما بعد الروس جنيف: المعارضة تحبط »التسلُّل« وتطالب باستبدال ممثلي النظام

خرج آالف المتظاهرين بعد ظهر أمس الجمعة، في تظاهرات جابت 
التوالي،  على  الثالث  لألسبوع  السورية،  والبلدات  المدن  من  العديد 
المتظاهرون  ورفع  المعارضة.  سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  في 
السورية.  الثورة  وأهــداف  بمبادئ  تمسكهم  فيها  جددوا  شعارات 
بمناسبة  الكرامة«،  ثورة  »جمعة  اسم  الجمعة  هذه  على  وأطلقوا 
في  كانت  التظاهرات  وأبرز  السورية.  الثورة  النطالق  الخامسة  الذكرى 

أعزاز وبلدات أرياف إدلب وحلب وحمص ودرعا ودمشق.

جمعة ثورة الكرامة

في مشروعها لإلقليم الفيدرالي ممثلن عن 
»شــمــال  اســـم  املـــشـــروع  عليها  أطــلــق  منطقة 
ــتـــدة مــــن حــــدود  ــمـ ــلــــب«، وهـــــي املــنــطــقــة املـ حــ
فــي عفرين  الــكــرديــة  الــقــوات  مناطق سيطرة 

غربًا حتى نهر الفرات شرقًا.
حاليًا  املنطقة  هــذه  على  السيطرة  وتنقسم 
بــن ثــالثــة أطــــراف. تسيطر الــقــوات الــكــرديــة 
على مدينة تل رفعت، وبلدات منغ، وكفرنايا، 
ونحو ثالثن قرية محيطة بها. فيما تسيطر 
ــي أعـــــزاز، 

َ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عــلــى مــديــنــت

ومــــارع، وعــلــى نــحــو ثــالثــن قــريــة أخـــرى في 
محيطهما، في الوقت الذي يحتفظ فيه تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« )داعش( بالسيطرة على 
مدن جرابلس، والباب، ومنبج وأريافها في 

ريف حلب الشمالي الشرقي.
ــّم اإلدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة لــهــذه  ويــشــيــر ضـ
املــنــاطــق فــي مــشــروع اإلقــلــيــم الــفــيــدرالــي إلى 
ســعــي هــــذا املـــشـــروع إلــــى الــتــمــدد عــلــى هــذه 
املـــنـــاطـــق بـــهـــدف الــســيــطــرة عــلــيــهــا، ووصـــل 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة فـــي عن  مــنــاطــق ســيــطــرة الــ
وفي  عفرين.  فــي  بمناطق سيطرتها  الــعــرب 
حال تم ذلك، ستصبح ثروات سورية املائية 
بــيــد حــكــومــة اإلقـــلـــيـــم الـــــذي تــعــتــزم اإلدارة 
الــكــرديــة تسيطر  فــالــقــوات  الــذاتــيــة تشكيله. 
حــالــيــًا عــلــى أهــــم املــــمــــرات املـــائـــيـــة الــســوريــة 
، وهـــي: نهر الــخــابــور وروافــــده الثالثة 

ً
فــعــال

الكبيرة في ريــف الحسكة، والــذي يحيط به 
األراضــي  تبلغ مساحة  الــذي  الخابور  وادي 
الــخــصــبــة فــيــه نــحــو 4 مــاليــن فــــدان. وكــانــت 
هــذه األراضـــي تعتبر خــزان سورية الزراعي 
الذي يزّودها بالقمح والقطن الذي يعتبر من 

بن األكثر جودة عامليًا. 
ــة مــطــلــع الــشــهــر  ــرديـ ــكـ ــوات الـ ــقــ وســـيـــطـــرت الــ
املاضي على سّد الباسل عند نهر الخابور، 
قـــرب مــديــنــة الـــشـــدادي بــريــف الــحــســكــة. كما 
ــقـــوات الــكــرديــة عــلــى نــهــر البليخ  تــســيــطــر الـ
الواقع في ريف الرقة الشمالي منذ سيطرتها 
عــلــى تـــل أبـــيـــض فـــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
املـــاضـــي. وهـــي )الـــقـــوات الـــكـــرديـــة( بــانــتــظــار 
ــرات نـــحـــو ضـــفـــتـــه الــغــربــيــة  ــ ــفـ ــ عــــبــــور نـــهـــر الـ
 
ّ
أن علمًا  الــجــانــَبــن.  مــن  النهر  على  لتسيطر 

التحالف  بدعم طيران  القوات سيطرت  هذه 
الـــدولـــي قــبــل نــهــايــة الــعــام املــاضــي عــلــى سد 
الــســدود في  أكبر  ثاني  الــذي يعتبر  تشرين 
تبلغ سعتها  بحيرة  سورية، ويحجز خلفه 
التخزينية نحو ملياَري متر مكعب من املياه.

ــزان ســـوريـــة املـــائـــي، تقع  وبـــاإلضـــافـــة إلـــى خــ
معظم ثروة سورية النفطية في املناطق التي 
إلقليم  تحويلها  إلــى  الكردية  اإلدارة  تسعى 
عام  النفط  من  إنتاج سورية  وبلغ  منفصل. 
يوميًا،  برميل  ألــف   385 يزيد على  مــا   2010
للطاقة  السنوي  اإلحصائي  التقرير  بحسب 
العاملية الذي تصدره دوريًا شركة »بي بي« 
املعنية بشؤون الطاقة. ويتوزع إنتاج النفط 
في سورية على ثالث مناطق رئيسية. األولى 
فــي محافظة الحسكة )شــمــال شـــرق(، والتي 
يزيد  مــا  تنتج  فيها  النفطية  الحقول  كانت 
على 220 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل. 
والــثــانــيــة فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور )شــــرق(، 
ــتـــي كـــانـــت تــنــتــج نــحــو 140 ألــــف بــرمــيــل  والـ
الــخــفــيــف. فيما  الــنــفــط  مـــن  يــومــيــًا معظمها 
يـــتـــوزع بــاقــي اإلنـــتـــاج الـــســـوري عــلــى حــقــول 
ــي حمص وحماة 

َ
فــي ريــف صغيرة مــوجــودة 

الصدر ضد »الدعوة«
معركة »الحليَفين« تشّل بغداد

عثمان المختار

ــة  ال يــمــكــن الــتــكــّهــن بــمــا ســـتـــؤول إلـــيـــه األزمــ
السياسية الجديدة في بغداد بعد تطورات، 
أمـــس الــجــمــعــة، والـــتـــي تــســبــبــت بــشــلــل شبه 
كامل ملعظم مناطق العاصمة إثر التظاهرات 
الـــتـــي دعـــــا إلـــيـــهـــا زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري، 
ــن أنــصــار  مــقــتــدى الــــصــــدر. وكـــســـر اآلالف مـ
املنطقة  فــي محيط  املقامة  الحواجز  الــصــدر 
الرئيسية  بواباتها  إلى  ووصلوا  الخضراء، 
الـــثـــالث، ونــصــبــوا خــيــامــهــم هـــنـــاك، مـــا دفــع 
رئــيــس الحكومة الــعــراقــيــة، حــيــدر الــعــبــادي، 
القتالية  قـــوات الجيش  إلــى سحب جــزء مــن 
املــــتــــواجــــدة فــــي مــحــيــط بــــغــــداد الـــغـــربـــي مــع 
وجاءت  العاصمة.  لتأمن  وإدخالها  األنبار 
هذه الخطوات، في ظل تصاعد حّدة البيانات 
والتصريحات بن قيادات التحالف الوطني 
الــحــاكــم لــلــبــالد، والـــذي بلغ ذروتـــه فــي بيان 
لنائب رئيس الجمهورية، رئيس كتلة دولة 
ــوري املــالــكــي، قـــال فــيــه »الـــرجـــال  الـــقـــانـــون، نــ

بالرجال والسالح بالسالح«.
أكثر من 2500 مناصر للصدر على  وتجّمع 
ــواب املــنــطــقــة الــخــضــراء، وتــحــديــدًا، بــوابــة  أبــ
ــــرادة مــريــم، والجسر  جــســر الــجــمــهــوريــة، وكـ
ق، والبوابة األخيرة املخصصة لرئيس 

ّ
املعل

ــن 
َ
 عــن الــســفــارت

ً
ــوزراء، فــضــال ــ ــ الــحــكــومــة، والـ

ــلـــن املــتــحــدث  األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. وأعـ
بــاســم الــتــيــار الـــصـــدري، كــاظــم الــعــيــســاوي، 
البدء رسميًا باالعتصام أمام بوابات املنطقة 
الخضراء حتى تنفيذ مطالب اإلصالح، داعيًا 

قوات األمن إلى عدم املساس باملعتصمن.
ــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى جــانــَبــي  ــ ورصــ
 تامًا لحركة 

ً
الكرخ والرصافة من بغداد، شلال

ــواق، تحسبًا من  ــ الــســيــارات، واملــشــاة، واألسـ
حــدوث صــدامــات بن أنصار الصدر وقــوات 
تنافس  التي  »العصائب«  أو مليشيا  األمــن، 
التيار الصدري، والتي أعلنت موقفها الداعم 
للحكومة. فيما شوهدت مروحيات عسكرية 
تــجــوب ســمــاء املــنــطــقــة الــخــضــراء عــلــى علو 

منخفض. 
األحباني  الركن محمد جاسم  العميد  يقول 
»الــعــربــي  )قـــــوات قـــيـــادة عــمــلــيــات بــــغــــداد(، لـــ
ــديــــد«، إن »املــعــتــصــمــن جـــلـــبـــوا مــعــهــم  الــــجــ
مالبس وأطعمة ونصبوا خيمًا عند بوابات 
املنطقة الخضراء، واالحتكاك بهم غير وارد«، 
الجيش  »طــالــبــوا  )املعتصمن(  أنــهــم  مبينًا 
باالبتعاد عنهم، وهــو ما حــدث، تجنبًا ألي 

تصعيد«.
من جانبه، يقول القيادي في التيار الصدري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســن الـــبـــصـــري، لــــ
ــام ســـيـــمـــضـــي، ولـــــن يــتــمــكــن أحـــد  ــتــــصــ »االعــ
 حتى 

ّ
ُيــفــض مــن املــســاس باملعتصمن، ولــن 

املطالب، وإنــهــاء مهزلة 13 سنة من  تحقيق 
املـــــوت، والـــجـــوع لــلــشــعــب، والـــثـــراء والــنــعــيــم 
لحكام املنطقة الخضراء«، على حّد تعبيره. 
 »أعــــضــــاء الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 

ّ
ويـــضـــيـــف أن

مــــتــــواجــــدون بــــن املـــعـــتـــصـــمـــن. ونــــأمــــل مــن 
قوات األمن أن يكونوا أحــرارًا، وال ينساقون 
أمــر حكومي ال يصّب بصالح الشعب«،  ألي 
مــؤكــدًا مشاركة »مــكــّونــات عراقية أخــرى في 
االعــتــصــام، كــالــســنــة، واملــســيــحــيــن، والــتــيــار 

املدني، والحزب الشيوعي«، وفقًا لقوله.
»الــعــربــي  عليها  تــســريــبــات حصلت  وتــؤكــد 

ــادر حـــكـــومـــيـــة، إيـــقـــاف  ــ ــــصـ ــــن مـ الــــجــــديــــد« مـ
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ـــن األمـ

َ
الـــســـفـــارت

املنطقة الخضراء نشاطهم الخارجي، بشكل 
مؤقت، عقب بدء االعتصام.

ظ عدد من كتل التحالف الوطني على 
ّ
وتحف

ل حزب 
ّ
مث

ُ
ت التي  القانون«  بيان كتلة »دولــة 

»الــدعــوة« داخــل التحالف، بعد بيان املالكي 
الــــذي وصــــف فــيــه حـــركـــات الــتــيــار الــصــدري 
مهددًا  والقانون«،  للدولة  ن 

ّ
املبط »التهديد  بـ

بعبارة »الرجال بالرجال والسالح بالسالح«. 
ــلـــس األعــــلــــى بـــزعـــامـــة عــمــار  فـــيـــمـــا عــــد املـــجـ
»غير الصحيح والخاطئ«،  الحكيم، البيان بـ
داعــيــًا إلــى »اجــتــمــاع طـــارئ، ووقـــف التهديد 

بن مكونات التحالف«. 
ــدا مـــوقـــف املــرجــعــيــة الــديــنــيــة  فـــي املـــقـــابـــل، بــ
فـــي الــنــجــف مــخــتــلــفــًا تــمــامــًا مـــن الـــتـــطـــورات، 
ــــّســــرت عــلــى أنــهــا تــــرك األمـــــور تــجــري من 

ُ
وف

دون تدخل منها. وقال ممثل املرجع الديني، 
القبانجي،  الــديــن  الــســيــســتــانــي، صـــدر  عــلــي 
السياسية  إن »األزمـــــة  الــجــمــعــة،  فـــي خــطــبــة 
ل في وجهها اآلخر رشدًا، ووعيًا 

ّ
الحالية تمث

القبانجي  وأضـــاف  وجــمــاهــيــريــًا«.  سياسيًا 
»لسنا قلقن على مستقبل العراق ألن هناك 

شعبًا حاضرًا وواعيًا«.
مــطــالــب مــقــتــدى الـــصـــدر الــتــي بـــدت مقبولة 
الــشــارع العراقي بمختلف  إلــى حد كبير في 
طوائفه التي وجدتها واقعية، بحسب املعلن 
منها، هي تغيير جذري في حكومة العبادي، 
وعــدم  تــكــنــوقــراط،  مستقلن  وزراء  وتسمية 
 
ً
تدخل الكتل السياسية في اختيارهم، فضال
ــاء الــهــيــئــات واملــؤســســات  عــن اســتــبــدال رؤســ
ــــرى تـــجـــري منذ  املــســتــقــلــة، وإنـــهـــاء عــمــل أخـ
سنوات بالوكالة، وتقديم املتورطن بالفساد 

وإهدار أموال الشعب للقضاء. 
ــارز داخـــل  ــ ــادي بـ ــيـ ــا غــيــر املـــعـــلـــن، يـــؤكـــد قـ ــ أّمـ

الداخلي بن   »الصراع 
ّ
أن الوطني،  التحالف 

ــة  كــتــل الــتــحــالــف هــو املــحــرك األول فــي األزمـ
الــســيــاســيــة. وهــنــاك مــطــالــب أخــــرى تفاقمت 

لم يعلن  الصدري  والتيار  الدعوة  بن حزب 
»العربي الجديد« إن  عنها. ويقول القيادي لـ
مؤسسات  بتغيير  يطالب  الــصــدري  »التيار 
الــدعــوة، ويعتبرها أهم  يهيمن عليها حــزب 
من أي منصب آخر، ويراها خطًا أحمر يمنع 
التحالف االقــتــراب مــنــهــا«، على  أي مــن كتل 

حّد تعبيره.
الــدعــوة، حاليًا، يسيطر  »حــزب   

ّ
أن ويضيف 

عــلــى املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات الــتــي 
يــطــالــب الــصــدر داخـــل اجــتــمــاعــات التحالف 
بسبب  عــامــن،  منذ  غيرها  وتشكيل  ها 

ّ
بحل

نتائج االنتخابات األخيرة التي حصل فيها 
كبيرة  أصـــوات  نسبة  على  والــدعــوة  املالكي 
داخــــل مـــدن تعتبر مــعــاقــل لــلــتــيــار الــصــدري 
ــو مــــا يـــعـــتـــبـــره الـــتـــيـــار  ــ ــة. وهــ ــيـ ــنـ وأخــــــــرى سـ
الـــصـــدري تـــزويـــرًا وتــالعــبــًا مـــن املــفــوضــيــة«، 
يضاف  ــه 

ّ
أن ويتابع،  التحالف.  ملصادر  وفقًا 

إلــى ذلــك »ســيــطــرة حــزب الــدعــوة على البنك 
املركزي، وهيئة اإلعالم واالتصاالت، وهيئة 
حـــقـــوق اإلنــــســــان، وديـــــــوان الـــرقـــابـــة املــالــيــة، 
وهيئة الهالل األحمر، واملحكمة الدستورية، 
ــة الــســجــنــاء  ــئـ ــيـ ــة، وهـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــة االتـ ــمـ ــكـ واملـــحـ
الــســيــاســيــن، ولــجــنــة الــعــالقــات الــخــارجــيــة. 
وهي هيئات ومؤسسات حساسة ومهمة في 

الدولة«.
التحالف، وهــو من  آخــر في  ويكشف قيادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن  ـــ املــجــلــس األعـــلـــى لـ
التيار  الــصــراع الحالي بــن  جانب خفي مــن 
د 

ّ
 »الدعوة يقل

ّ
الصدري و»الدعوة«، بقوله إن

املرجع الديني اإليراني، محمود الشاهرودي، 
املعروف بمواقفه السلبية من مراجع النجف 
وكــربــالء، وأبــرزهــم الــتــيــار الــصــدري. ويتهم 
ــه 

ّ
أن الــدعــوة  املنتمون للتيار الــصــدري حــزب 

يعمل وفقًا لرأي مرجعية الشاهرودي وليس 
تعبيره.  حـــّد  عــلــى  الـــعـــراق«،  ملصلحة شيعة 
الــيــوم، قد  املرجعية،   »مــوقــف 

ّ
أن إلــى  ويلفت 

يفسر كثيرًا من ذلك، وتبدو مرتاحة لتحرك 
الـــصـــدر ضــمــن ســجــال أو صــــراع بــــدأ يظهر 
وبشكل  أخيرًا،  ومراجع طهران،  النجف  بن 

جلّي«، وفقًا للقيادي ذاته.

العبادي  حيدر  العراقي،  الـــوزراء  رئيس  أّن  عسكرية  مصادر  تؤكد 
)الصورة(، أمر بفتح تحقيق مع ستة ضباط كبار في الجيش والشرطة 
االتحادية، اُتّهموا بـ»التعاطف مع 
كسر  تسهيل  عبر  الصدري«،  التيار 
وعصيان  للحواجز  الــصــدر  أنــصــار 
للجيش في  ُمنحت  أوامر محددة 
منعهم من الوصول إلى منتصف 
الضباط  أن  إلّا  الجمهورية.  جسر 
أمروا بوضع الحواجز نهاية الجسر 
استغالل  خالله  مــن  يمكن  الــذي 
للمرور  دجلة  نهر  أسفل  فتحات 

إلى المنطقة الخضراء.

على  أخذ  إذ  شعبية،  شرعية  على  الحصول  الحر«  »الجيش  استطاع 
بتحرير  والبدء  النظام،  قوات  بطش  من  المتظاهرين  حماية  عاتقه 
فترة  خــالل  حّقق  منها.  سورية 
نتائج مهمة. سيطر  زمنية قصيرة 
ــدات فــي شمال  ــل عــلــى مـــدن وب
ــوب ووســـط ســـوريـــة. كــان  ــن وج
الحر«  »الجيش  انتصارات  عام   2012
لجيش  وانتكاسات  تراجع  مقابل 
المبادرة  زمام  فقد  الذي  النظام 
رغم امتالكه سالح الطيران الذي لم 
يكبح عزيمة المعارضة، إلّا بارتكاب 

المجازر وتهجير المدنيين.

عصيان الجيش لألوامر

2012 عام االنتصارات

مواقف  الكردية  الفيدرالية  إعالن  أثار 
سوري  صعيد  على  ورافضة  شاجبة 
الجيش  ــن فــصــائــل  ــدءًا م بـ ــع،  ــ واس
السوري واالئتالف السوري، وصوًال إلى 
يشملها  التي  المنطقة  لعشائر  بيان 
الشمال  مناطق  في  نظريًا  اإلعــالن 
الجبهة  بــقــيــادة  ممثلة  الــســوري، 
للعشائر  األعلى  والمجلس  الشرقية 
كان  والمفاجئ  السورية.  والقبائل 
البيان الرافض لتيار قمح بزعامة هيثم 
الكردية  الذاتية  لإلدارة  الحليف  مناع 
ضمن مجلس »سورية الديمقراطية«.

رفض شامل

اتفقت فصائل المعارضة 
السورية على تشكيل 

لجنة متابعة إلنشاء 
قيادة عسكرية موّحدة 

لمناطق الشمال السوري، 
تحسبًا ألي تطورات بعد 
االنسحاب الروسي الجزئي

بقي الخالف كبيرًا بين 
المعارضة والنظام بعد 

محادثات جنيف التي 
شهدت أمس لقاءات 

ماراثونية للمبعوث 
األممي مع الوفدين 
المفاوضين ووفدين 

»استشاريين«

المنطقة معروفة بأنها مصدر النفط والقمح والقطن )لؤي بشارة/فرانس برس(

أكد دي 
ميستورا 
أن الخالف 
ال يزال كبيرًا 
)سلفاتوري 
دي 
نولفي/

فرانس 
برس(

كسر أنصار الصدر الحواجز في محيط المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

محادثات سويسرا بين عبد 
اللهيان ودي ميستورا

نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
الدائرة  رئيس  بن  اتصال  مضمون 
الخارجية  فــي  الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة 
اللهيان  أمــيــر عبد  اإليــرانــيــة حسن 
ستيفان  لسورية  األمــمــي  واملبعوث 
ناقشا  الجمعة،  دي ميستورا، أمس 
فيه آخر تطورات الحوار حول األزمة 
الـــســـوريـــة.  وأكــــد عــبــد الــلــهــيــان لــدي 
مــيــســتــورا عــلــى »ضـــــــرورة الــتــركــيــز 
عــلــى إبـــقـــاء الـــحـــوار فـــي جــنــيــف بن 
األطراف السورية«، بحسب الوكالة، 
من دون أن يمنعه ذلك من انتقاد من 
»األطراف اإلرهابية« التي  وصفهم بـ

زعم أنها تشارك في املحادثات.
)العربي الجديد(

شهيد فلسطيني 
جديد بدم بارد

ــد الــــــشــــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــهــ ــشــ ــتــ اســ
محمود محمد أبو فنونة )21 عاما( 
بــرصــاص جيش  الخليل  مــن مدينة 
الجمعة،  أمس  اإلسرائيلي  االحتالل 
ــــو فــي  ــــالق الــــنــــار عــلــيــه وهـ عـــقـــب إطــ
ــــان يــقــودهــا  ــتـــي كـ ــل مــركــبــتــه الـ ــ داخــ
عـــنـــد مـــفـــتـــرق مــســتــوطــنــات »غــــوش 
ــة عـــلـــى أراضــــــي  ــامــ ــقــ عـــتـــســـيـــون« املــ
بيت  مــديــنــة  جــنــوبــي  الفلسطينين 
لحم جنوب الضفة الغربية املحتلة. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن جــنــود 
االحــتــالل أطــلــقــوا الــنــار على الشاب 

من دون أن يترجل من سيارته.
)العربي الجديد(

لجنة تحقيق حكومية 
بقصف سوق حجة

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة أمـــس 
الجمعة أنها شكلت لجنة للتحقيق 
بــحــادثــة قــصــف ســـوق فــي محافظة 
حجة شمالي غرب اليمن، منذ أيام، 
نــتــج عــنــه مــقــتــل نــحــو 120 شخصًا 
آخــريــن. ونقل موقع وكالة  وإصــابــة 
)ســبــأ(،  الــحــكــومــيــة  اليمنية  األنـــبـــاء 
عـــن مـــصـــدر مـــســـؤول أن »الــحــكــومــة 
ــتــــعــــاون مــــع قــــيــــادة الــتــحــالــف  ــالــ وبــ
ــبـــدء فــي  ــلـ ــًا لـ ــقـ ــريـ الــــعــــربــــي شـــكـــلـــت فـ
الــذي  الــقــصــف  إثـــر  التحقيق  عملية 

تعرض له هذا السوق الشعبي.
)العربي الجديد(

وفد برلماني عراقي 
لتدويل قضية ديالى

أعلن تحالف القوى العراقية )التكتل 
الــنــيــابــي األكــبــر لــلــعــرب الــســنــة(، في 
 »وفـــدا منه برئاسة رئيس 

ّ
أن بــيــان، 

ــّيـــة أحـــمـــد املـــســـاري  كــتــلــتــه الـــبـــرملـــانـ
مــجــلــس  وزار  ــيـــف،  ــنـ جـ الــــــى  وصــــــل 
حـــقـــوق اإلنــــســــان ومـــكـــتـــب املـــفـــوض 
انتهاكات  وبحث  ملناقشة  الــســامــي، 
حــقــوق اإلنــســان فــي الــعــراق مــن قبل 
داعـــــش واملــلــيــشــيــات« فـــي مــحــافــظــة 
 »الــــوفــــد طــلــب 

ّ
ديــــالــــى. وأضـــــــاف أن

رســمــّيــا مــن مجلس حــقــوق اإلنــســان 
توفير الحماية ألهالي املحافظة«.

)العربي الجديد(
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العسكري  املبعوث  بقيادة  منذ حوالي شهر، 
الخاص لألمني العام في ليبيا، الجنرال باولو 
ــيـــس لــجــنــة الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة  ســـيـــيـــرا، ورئـ
الحكومة  لنقل  الطويل،  الرحمن  عبد  العميد 
الجديدة برئاسة السراج إلى طرابلس. وجرى 
ــع بـــعـــض املـــلـــيـــشـــيـــات املــســلــحــة  الـــتـــفـــاوض مــ
لوضعها في ثكنات خاصة إلى حني االنتهاء 
مــــن الـــتـــفـــاوض مـــعـــهـــا، وتــســلــيــم أســلــحــتــهــا، 
وتـــحـــديـــد مــصــيــر أفـــــرادهـــــا. ويـــؤكـــد الــخــبــيــر 
املسلحة  العناصر  هــذه  بعض   

ّ
أن السياسي 

لــهــا، كما  آمــنــة  اآلن لتحديد مناطق  تــفــاوض 
 هناك أفكارًا كثيرة يتم تداولها حاليًا حول 

ّ
أن

عــفــو شــامــل عــن بــعــضــهــم، أو شــــراء األســلــحــة 
التي بحوزتهم لصالح الدولة، ولكنها بحسب 

الخبير، »حلول صعبة«.
وتلتقي هذه املعلومات مع تصريحات السراج 
عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون 
العاصمة  في  الرئاسي  املجلس  استقبال  في 

طرابلس خالل أيــام، وأنه تواصل مع مديرية 
أمــن طرابلس وجــرى تكليف قــوة من الجيش 
الــحــكــومــة، وأن هــنــاك قوة  والــشــرطــة لحماية 
إلى  مشيرًا  املهمة،  لهذه  الشرطة  مــن  جــاهــزة 
أن هناك توافقًا كبيرًا بني املؤسسات الرسمية 
فـــي طــرابــلــس وبــــني الــبــعــثــة األمــمــيــة ولــجــنــة 

الترتيبات األمنية.
ــراج فــــي حــــديــــث لـــقـــنـــاة »لــيــبــيــا«  ــ ــسـ ــ وقـــــــال الـ
الــفــضــائــيــة، إن اتـــفـــاقـــًا حــصــل مـــع كــثــيــر من 
املــجــمــوعــات املــســلــحــة عــلــى بـــرامـــج مـــحـــددة، 
وستكون املرحلة املقبلة واضحة وفق الخطة 
عطى 

ُ
السياسي، وست االتــفــاق  األمنية ووفــق 

الــفــرصــة لــشــبــاب املــجــمــوعــات املــســلــحــة ليتم 
تــأهــيــلــهــم لــيــكــونــوا عــســكــريــني مــحــتــرفــني أو 
يــكــونــوا ضــمــن جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، مــشــيــرًا إلــى 
أن مــن يــرغــب مــنــهــم فــي الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة 
ليتم استيعابه  الــفــرصــة  لــه  املــدنــيــة ســتــتــاح 
»املجموعات  وستكون  مدنية،  بــرامــج  ضمن 

تونس ـ وليد التليلي

ــطــــورات األحـــــــداث الــلــيــبــيــة  دخـــلـــت تــ
»املخاض األخير«، الذي ال يستطيع 
أحد التنبؤ بنتائجه بسبب االنقسام 
الكبير املوجود حاليًا في املشهد الليبي وفي 
العاصمة طرابلس، كما يقول مصدر ليبي من 
طــرابــلــس، وذلـــك مــع اإلصـــرار الــدولــي على أن 
فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق  م حكومة 

ّ
تتسل

السراج مهامها في العاصمة مقابل اعتراض 
حكومتي طرابلس وطبرق على ذلك.

يــقــول مــصــدر ليبي، فــي اتــصــال مــع »العربي 
الجديد«، إن حالة االنقسام في املشهد الليبي 
ومواليها،  طــرابــلــس  حكومة  ــت 

ّ
»تــعــن سببها 

ــم كــثــر، فــي رفـــض دخــــول حــكــومــة الــوفــاق  وهـ
بــرئــاســة الـــســـراج إلــــى طـــرابـــلـــس، فـــي املــقــابــل 
هــنــاك تــأيــيــد واســـع فــي الــشــارع الليبي لهذا 
الــحــل، نــظــرًا لــألوضــاع االجتماعية املــتــرديــة، 
ــف الــرواتــب، فيما يــســود انــقــســام داخــل 

ّ
وتــوق

طرابلس  فــي  املــوجــودة  املسلحة  املجموعات 
بني مؤيد ورافض لحكومة الوفاق«.

ويــرّجــح املــصــدر أن تتمركز حــكــومــة الــســراج 
قليلة  كيلومترات  يبعد  سياحي  منتجع  في 
عــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، هــو مــديــنــة النخيل 
في منطقة جنزور غرب طرابلس، وهي قرية 
ــشــّكــل 

ُ
ســيــاحــيــة يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا، وت

ــراء« مــحــّصــنــة، تقيم  تــقــريــبــًا »مــنــطــقــة خــــضــ
فيها بعثة االتـــحـــاد األوروبــــــي، الفــتــًا إلـــى أن 
لجنة الترتيبات األمنية استعدت كما ينبغي 
إلى طرابلس، وجرى  السراج  لدخول حكومة 

االتفاق حول شكل حمايتها.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر الــلــيــبــي عـــز الــديــن 
»العربي الجديد«، إن مفاوضات تمت  عقيل لـ

»منطقة 
خضراء« ليبية 

السراج وحكومته إلى النخيل 
غربي طرابلس

أوًال بأول
تتسارع األحداث الليبية مع كشف مصادر لـ»العربي الجديد« أن حكومة فائز السراج 
»منطقة  يُشّكل  الذي  العاصمة،  غرب  النخيل«  »مدينة  منتجع  في  تتمركز  قد 

خضراء« محّصنة

45
سياسة

عادل األحمدي

أحمد  العميد  الــعــربــي،  التحالف  بــاســم  للمتحدث  األخــيــرة  التصريحات  أثـــارت 
 حول 

ً
اليمن، جــدال الكبيرة في  العسكرية  للعمليات  انتهاء وشيك  عسيري، عن 

مصير املعارك املفتوحة في الجبهات اليمنية، وإذا ما كانت هناك تسوية يجري 
اإلعداد لها في األطر املغلقة، فيما ال تزال هذه التطورات أو املزاعم بالتوّجه نحو 
الشعبية«.  »املقاومة  وقــيــادات  ناشطني  قبل  من  تشكيك  محل  السياسي  الحل 
التي تنفذها  الجوية  الغارات  األيــام املاضية تراجعًا واضحًا في وتيرة  وشهدت 
مقاتالت التحالف، مع استمرارها بشكل يومي في املناطق القريبة من املواجهات 
املباشرة بني الحوثيني واملوالني للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح من جهة، وبني 
قوات الجيش الشرعية و»املقاومة الشعبية« من جهة أخرى. وتركزت الضربات، 
»العربي الجديد«، في تعز واملناطق املحيطة بصنعاء  لـ بحسب مصادر ميدانية 
ــــراف مـــأرب الــغــربــيــة ومــحــافــظــة الـــجـــوف، وهـــي املــنــاطــق الــتــي تعتبر ساحة  وأطـ
مواجهات أو قريبة منها. وأثارت تصريحات املتحدث باسم التحالف حول قرب 
 وتساؤالت حول إذا ما كان ذلك يعني توقف معركة تحرير 

ً
انتهاء العمليات جدال

صنعاء عسكريًا ونقلها إلى طاولة املفاوضات، أم أن العمليات ستحسم بصورة 
»املقاومة الشعبية« في  لـ سريعة. وفي هذا الصدد، اعتبر عضو املجلس األعلى 
يوجد مسار  »ال  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  ثعيل،  عبدالكريم  صنعاء، 
»مــا يحدث مجرد  أن  األفــق أليــة تسوية«، موضحًا  فــي  يلوح  سياسي حقيقي 
مفاوضات جزئية، فيما معركة التحرير على أشدها من عدن وحتى ميدي، ومن 
شرق صنعاء حتى أطراف البحر األحمر وفي كل محافظة في اليمن، وذلك ليس 
ألن الشرعية ال تريد الحل السياسي بل ألن االنقالبيني مستمرون في حروبهم 

وغّيهم«، على حد تعبيره.
وقال ثعيل إن »املواجهات بني قوى الشعب اليمني وعصابات املخلوع والحوثي 
بأية  نؤمن  لــن  ونحن  نحو صنعاء،  كــل ساعة  تتحقق  واالنــتــصــارات  محتدمة 
أن »ما  والقانون«، مضيفًا  النظام  واملــســاواة ومشروع دولــة  العدالة  تسوية دون 
يتردد هنا وهناك من تصريحات وتسريبات تظل مجرد تصريحات حتى نرى 

الشرعية في أمانة العاصمة واملجرمني خلف القضبان«.
األخيرة،  األشهر  خــالل  نوعيًا  تقّدمًا  حققت  قد  في صنعاء  »املقاومة«  وكانت 
إذ ســيــطــرت عــلــى أجــــزاء مهمة مــن مــديــريــة »ِنـــهـــم« الــتــي تــعــد الــبــوابــة الشرقية 
نحو صنعاء من جهة مــأرب. وتــرك التقّدم آثــارًا معنوية وسياسية كبيرة على 
االنقالبيني، األمر الذي جعل اإلعالن عن تفاهمات لحل سياسي يسبب إرباكًا 
للمسار امليداني الذي تتبناه »املقاومة«. ورأى الصحافي واملحلل السياسي مأرب 
»العربي الجديد«، أن معطيات غامضة وراء ثبات التهدئة على  الورد، في حديث لـ
الحدود اليمنية السعودية، معتبرًا أن »تصريحات عسيري تشير إلى احتمالني، 
إما عملية عسكرية الستعادة صنعاء بعدها يفسح املجال لتسوية، أو استعادتها 
اليمني  الرئيس  بشرعية  وقبلوا  منفردين  خضعوا  الحوثيون  كــان  إذا  سلميًا 
عبدربه منصور هادي«. وأضاف أنه »بعد 26 مارس/ آذار الحالي )بالتزامن مع 
إكمال عام على بدء عمليات التحالف العربي( ستتضح الصورة أكثر«، أما »بقية 
ل ورقة رابحة لكل 

ّ
الجبهات فستستمر فيها املواجهات، وخصوصًا تعز التي تمث

العربية  أو  األميركية،  الخارجية، وخصوصًا  »املواقف  أن  الــورد  طــرف«. واعتبر 
كسلطنة ُعمان، قد تؤدي دورًا في الدفع بالعملية السياسية، على أن هذا يبقى 

مرهونًا بمدى التزام الحوثيني وصالح أو كل منهما على حدة بالقرار 2216«.
اليمنية  املــدن  الشعبية« في  »املقاومة  لم يصدر موقف رسمي من  اليوم  وحتى 
الــحــدود، مع  الــتــي تــجــّســدت خصوصًا بالتهدئة على  الــتــطــورات األخــيــرة  تــجــاه 
الحديث عن توّجه وفد من جماعة الحوثيني إلى السعودية وما تبع ذلك من تهدئة 

في وتيرة الضربات الجوية.

اليمن: انفراجات ال توقف الحرب

ــــى حــــني إيـــجـــاد  املــســلــحــة داخــــــل ثــكــنــاتــهــا إلـ
استيعاب  وســيــتــم  مــعــهــا«،  للتعامل  صــيــغــة 
هــذه املجموعات وفــق آلــيــات مــحــددة. وشــدد 
على أن دور لجنة الترتيبات األمنية ينتهي 
عــنــد وجــــود الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس، مــؤكــدًا 
»أننا نحترم دور الثوار في ثورة 17 فبراير، 
لكن نقول لهم وللشباب بأنه حان الوقت ألن 
الــبــنــاء«. غير أن  يقوموا بــدور مستقبلي فــي 
كــان واضحًا،  رد حكومتي طرابلس وطــبــرق 
ــّبــــر رئــــيــــس حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس خــلــيــفــة  إذ عــ

الــغــويــل عــن رفــضــه لــدخــول حــكــومــة الــســراج 
ــدد بـــإيـــقـــاف عــنــاصــرهــا.  ــ ــلـــس، وهــ ــرابـ ــــى طـ إلـ
رت حــكــومــة عــبــدالــلــه الثني 

ّ
مــن جــهــتــهــا، حــــذ

)طبرق(، أمس الجمعة، كافة الجهات التابعة 
ــبـــالد مـــن الــتــعــامــل مع  ــارج الـ ــ ــل وخــ ــ لــهــا داخـ
الوطني،  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس 
إال بعد منحها الثقة من داخل مجلس النواب. 
وقالت حكومة الثني، في بيان لها، إن مطالبة 
الــوفــاق،  املــقــتــرح لحكومة  الــرئــاســي  املجلس 
معه،  بالتواصل  الرسمية  الــدولــة  مؤسسات 

ــراف  واألعـ للمواثيق  صــارخــة  »مخالفة  ــعــّد 
ُ
ت

الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة«، مـــؤكـــدة أنــهــا في 
 من أية التزامات تترتب على التعامل مع 

ّ
ِحل

املجلس الرئاسي.
السيسي،  الفتاح  الرئيس املصري عبد  وكــان 
ــوار مـــع صــحــيــفــة »الريــبــوبــلــيــكــا«  ــ ــال فـــي حـ قــ
اإليــطــالــيــة: »لــلــتــدخــل الــعــســكــري فــي ليبيا ال 
ــبــــادرة مــصــريــة إيــطــالــيــة أو  بـــد مـــن إجــــــراء مــ
أوروبية أو دولية بطلب ليبي، وبتفويض من 
األمم املتحدة والجامعة العربية، ولكن يجب 

أن نــتــذكــر درســــني، درس أفــغــانــســتــان ودرس 
الصومال، حيث إنه حدثت تدخالت خارجية 
قبل 30 عامًا، ولكن ما التقدم الذي تحقق منذ 
والتاريخ  الجميع  يراها  النتائج  الحني؟  ذلك 
يتحدث«. وأعلن السيسي، أنه يرفض التدخل 
العسكري األجنبي في ليبيا، ويرى بدال عنه 
أن يتم دعم قوات اللواء خليفة حفتر، معتبرًا 
أن »هناك نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا 
إليها  التوصل  يمكن  النتائج  وهــذه  دعمناه 

قبل أن نتحمل مسؤولية التدخل«.

من  كوبلر  مارتن  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  دعا  للسراج،  دعمًا 
زمام  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  تولي  في  البدء  إلى  القاهرة، 
السلطة في طرابلس. وقال كوبلر: »يجب أن يكون هناك نقل للسلطة 
ذلك  يحدث  أن  ويجب  الجديدة،  الحكومة  إلى  القديم  النظام  من 
على  بظاللها  التطورات  هــذه  كل  وتلقي  ــام«.  أي خــالل  أي  بسرعة، 

اجتماع دول جوار ليبيا المقرر يوم االثنين المقبل في تونس.

دول الجوار في تونس

نضال محمد وتد

في السابع عشر من مــارس/آذار 
بــنــيــامــني نتنياهو  أنــهــى  الــحــالــي، 
الرابعة، بعدما  أول عام لحكومته 
ــة الــحــكــومــة  ــاســ ــل ديـــــــوان رئــ ــ دخـ
فـــي 18  مــــرة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ألول 
ــادره في  ــ يــونــيــو/حــزيــران 96 وغـ
عــنــدمــا   1999 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   6
خـــســـر االنــــتــــخــــابــــات املـــبـــاشـــرة 
ــــح إيـــــهـــــود بــــــــــراك، والـــــــذي  ــال لــــصــ
خــســرهــا بــــدوره ألريــيــل شـــارون 
فــتــرة وجــيــزة. ظــل نتنياهو،  بعد 
خــصــوصــًا بــعــد انــشــقــاق أريــيــل 
ــارون عـــن الــلــيــكــود وتــأســيــس  ــ شـ
»كـــاديـــمـــا«، خــــارج ديــــوان رئــاســة 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة حــتــى 31 
شكل  عندما   1999 مـــــارس/آذار 
حكومته الثانية، ومن ثم عاد عام 
الــثــالــثــة  2013 وشــكــل حــكــومــتــه 
ــرة واليـــتـــهـــا  ــتــ ــتــــوفــــت فــ ــتــــي اســ ــ ال
الدستورية )أربع سنوات كاملة(. 
ــوم، تــــبــــدأ حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــ ــيـ ــ الـ
ــة عــامــهــا الـــثـــانـــي ونــتــائــج  ــعـ ــرابـ الـ
تؤكد  اإلسرائيلية  االستطالعات 
 %47 بتأييد  يحظى  نتنياهو  أن 
الرغم من  من اإلسرائيليني، على 
تضر  االقــتــصــاديــة  سياساته  أن 
بــالــشــرائــح الــفــقــيــرة الــتــي تــواصــل 
املــوضــوع  لتغليبها  لــه  التصويت 
الــســيــاســي وعـــدائـــهـــا الــعــنــصــري 
ــًا  ــومـ ــمـ ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني عـ
نحو  عــلــى  الـــداخـــل  وفلسطينيي 
اإلسرائيليني،  أن  ويــبــدو  خـــاص. 
في حمى التنافس على التحريض 
ــول  ــغــ ــيـــني، وتــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــد الـ ــ ضــ
ســـيـــاســـة اإلعـــــــدامـــــــات املـــيـــدانـــيـــة 
والــقــتــل والــتــشــريــد مـــع تصعيد 
الداخل،  فلسطينيي  ضد  الحرب 
يــفــضــلــون نــتــنــيــاهــو »األصـــلـــي« 
الذي يمثله  الغوغائي  اليمني  على 
لــيــبــرمــان، وعــلــى الـــوســـط املــزايــد 
 بزعيم »ييش 

ً
على نتنياهو ممثال

عتيد« يئير لبيد. ويعني هذا أننا 
ســنــبــقــى »عــالــقــني مـــع نــتــنــيــاهــو« 
بــفــعــل قــــــرار اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، مــا 
دامـــــوا يـــواصـــلـــون الــتــصــويــت لــه، 
من دون أن يكون بمقدورنا فعل 
أي شــيء لتغييره، وهــذا ال يعني 
أو يتغلب عليه  قــد يخلفه  أن مــن 
فــــي انـــتـــخـــابـــات مــقــبــلــة ســيــكــون 
أفــضــل مــنــه. ويــعــنــي هـــذا أيــضــًا، 
ــرص إحــداث تغيير جوهري 

ُ
أن ف

الفلسطيني  الــشــعــب  وضــــع  فـــي 
للغاية.  ضئيلة  لــلــحــريــة  وســعــيــه 
وفــيــمــا يـــواصـــل نــتــنــيــاهــو الــتــربــع 
عــلــى كـــرســـي رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بــاخــتــيــار الـــنـــاخـــب اإلســرائــيــلــي، 
ــي املــــقــــابــــل، ومـــــن دون  ــا، فــ ــنـ ــإنـ فـ
كــفــلــســطــيــنــيــني  ــا  ــنــ ــ ل ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
اختيار،  أو  قـــرار  أي  عـــام،  بشكل 
ســـنـــبـــقـــى عـــالـــقـــني مـــــع حـــكـــم أو 
سلطة فلسطينية ســواء في غزة 
فـــقـــدت صــالحــيــتــهــا  ــه،  ــلـ الـ رام  أو 
ــنـــوات تــفــوق  االنــتــخــابــيــة مــنــذ سـ
حــتــى عـــدد ســنــوات نتنياهو في 
الــحــكــم، وال يــوجــد أمــل فــي األفــق 
املنظور، بأن يتغير حالنا ما دام 
عند  »مــقــدســًا«  األمــنــي  التنسيق 
الله،  رام  في  الفلسطينية  السلطة 
ومحادثات املصالحة الفلسطينية 

– الفلسطينية تراوح مكانها.

للحديث 
تتمة

نحن ونتنياهو

القاهرة ـ نادين ثابت 

جــــاءت الــحــمــلــة األخـــيـــرة عــلــى املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة غير 
الــحــكــومــيــة فــي مــصــر، لــتــنــذر بــمــرحــلــة جــديــدة مــن تعامل 
الـــنـــظـــام املـــصـــري مـــع مـــؤســـســـات املــجــتــمــع املـــدنـــي بشكل 
عــام، وذلــك عقب إعــادة فتح القضية رقــم 173 لسنة 2011 
املدني«.  املجتمع  باسم »قضية تمويل  إعالميًا  واملعروفة 
فبعد خفوت دام أربعة أعوام منذ أن فتحت وزيرة التعاون 
الدولي والهجرة السابقة، فايزة أبو النجا، قضية تمويل 
منظمات املجتمع املدني، عادت القضية من جديد لتحمل 
في طياتها قــرارات منع من السفر والتصرف في األمــوال، 
وقد يعقب ذلك قرارات أكثر تضييقًا على مديري ومؤسسي 
مــن خــالل وسائل  الــقــرارات  بتلك  الــذيــن علموا  املنظمات، 
اإلعــالم. وأعلنت السلطات املصرية، أمس األول الخميس، 
رســمــيــًا، مــا كشفته »الــعــربــي الــجــديــد« فــي 1 مـــــارس/آذار 
الحالي، عن منع كل من مؤسس املبادرة املصرية للحقوق 
ــر الــشــبــكــة  ــديــ الــشــخــصــيــة حـــســـام بـــهـــجـــت، ومــــؤســــس ومــ
العربية ملعلومات حقوق اإلنسان جمال عيد، من التصرف 
لـــقـــرارات قــضــائــيــة ترتبط  فــي أمــوالــهــمــا والــســفــر تطبيقًا 
بإعادة فتح قضية التمويل األجنبي للمنظمات الحقوقية 
املصرية. وأكثر من ذلك، أعلنت السلطات عن تقديم قضاة 
التحقيق في القضية طلبًا ملحكمة جنايات القاهرة إلصدار 
أمر بالتحفظ على أموال بهجت وعيد واثنني آخرين، تنظر 

فيه املحكمة اليوم السبت.
وقــالــت مــصــادر قضائية مــصــريــة إن الـــدائـــرة الــتــي تنظر 
املقال  العدل  وزيــر  لتيار  بانتمائها  معروفة  القضية،  في 
أحــمــد الــزنــد داخـــل الــقــضــاء املــصــري، ومعارضتها لتيار 

االســتــقــالل. وُيعتبر إجـــراء منع عــدد مــن أبــرز الحقوقيني 
من التصرف في أموالهم، واختيار دائرة قضائية معروفة 
ــّول في  بــمــعــاداتــهــا لــلــحــريــات لــلــنــظــر بــــاألمــــر، نــقــطــة تـــحـ
التي  الدائرة االستخبارية-الرقابية  التي تديرها  القضية 
سرية  في  السيسي،  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  شّكلها 
تامة، للقضاء على املنظمات الحقوقية وجمعيات املجتمع 
املـــدنـــي املــصــريــة الــنــاشــطــة فـــي مـــجـــاالت حــقــوق اإلنــســان 

والتحّول الديمقراطي والدفاع عن القضايا العمالية.
وتــقــول مــصــادر حقوقية مــصــريــة إن عـــددًا مــن املنظمات 
بها،  الخاصة  املالية  األوراق  كل  بتسليم  تعليمات  تلقى 
وكــــل املـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة بــالــتــمــويــل وأوجــــــه الـــصـــرف، 
لتقديمها لقضاة التحقيق خالل األسبوع الحالي. ويبدو 
أن قضاة التحقيق سيوجهون اتهامات أخرى للحقوقيني 
املتورطني في القضية، غير إنشاء مراكز باملخالفة لقانون 
الجمعيات األهــلــيــة وتــلــقــي تــمــويــل أجــنــبــي مــن دون علم 
الدولة، من بينها اتهامات بالتهرب الضريبي، والتحريض 

على النظام في وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية.
السرية غير  بــاالســتــفــادة  اتــهــامــات  املنظمات  تــواجــه  كما 
املــعــلــنــة مـــن بــرنــامــج املــعــونــة األمــيــركــيــة، وتــوفــيــر ســتــار 
في  ــل 

ّ
لــلــتــدخ واألوروبـــيـــة  األمــيــركــيــة  الحكومية  للجهات 

الــشــؤون املــصــريــة الــداخــلــيــة، واخــتــراقــهــا أمــنــيــًا. وتــواجــه 
ــوال مــن  ــ ــ ــات بـــخـــرق قــــانــــون الــجــمــعــيــات بــتــلــقــي أمـ ــامـ ــهـ اتـ
الخارج من دون موافقة الوزارة املختصة، وإنشاء كيانات 
األهــلــيــة مــن دون  الجمعيات واملــؤســســات  تــقــوم بأنشطة 
للقانون،  باملخالفة  سياسي  نشاط  ومباشرة  ترخيص، 
الحبس سنة ونصف  إلــى  اتهامات تصل عقوبتها  وهــي 

السنة وغرامة.

وكــانــت »الــعــربــي الــجــديــد«، قــد كشفت قبل أيـــام، كواليس 
االستعداد لشن حملة جديدة، بإعادة فتح قضايا قديمة، 
الشخصيات  األسماء من  لوائح تتضمن عشرات  وإعــداد 
الحقوقية والنشطاء ومنظمات املجتمع املدني، لتقديمها 
لــلــمــحــاكــمــة، فـــي تــحــرك وصــفــتــه مـــصـــادر ســيــاســيــة، بــأنــه 
»حــمــلــة جــديــدة تــأتــي بــتــوجــيــهــات مــبــاشــرة مــن مؤسسة 
الـــرئـــاســـة املـــصـــريـــة، وبــمــوافــقــة مـــن الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح 
الــســيــســي، لــلــثــأر مــن هـــذه املــجــمــوعــات«، عــلــى حــد وصــف 
املصادر، بسبب موقفها في قضية قتل الطالب اإليطالي 
يناير/  25 في  اختفائه  بعد  في مصر،  ريجيني،  جوليو 

كانون الثاني املــاضــي. وتوضح املــصــادر أن »إعـــادة فتح 
الــقــضــيــة الــقــديــمــة الــخــاصــة بــالــتــمــويــل، وإعــــــداد قــضــايــا 
محاولة  فــي  ريجيني،  قضية  على  سابقة  فــكــرة  جــديــدة، 
لترويض الشخصيات واملنظمات الحقوقية، لكن ما سّرع 
بتنفيذ الحملة اآلن، هي توصيات البرملان األوروبي الذي 
عسكرية  عقوبات  بفرض  مهددًا  مصر،  في  النظام  انتقد 

واقتصادية«.
يذكر أن منظمات املجتمع املدني التي شملتها التحقيقات 
في القضية منذ العام 2011، يصل عددها إلى 41 منظمة 
تلقت منحًا أمــيــركــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى 4 مــنــظــمــات أخــرى 
تم  املتحدة،  الــواليــات  مــن دول غير   

ً
تلقت منحًا وتمويال

فــــروع ملنظمات  بــتــأســيــس وإدارة  لــهــا  اتــهــامــات  تــوجــيــه 
ــم وقــبــول أمـــوال ومنافع 

ّ
دولــيــة مــن دون تــرخــيــص، وتــســل

فــروع ملنظمات دولية،  من هيئات خــارج مصر لتأسيس 
واالشتراك بطريقي االتفاق واملساعدة على ارتكاب جريمة 
دولية من دون ترخيص  ذات صفة  فــروع ملنظمات  إدارة 

في مصر.

مصر: النظام يبدأ حملة »ترويض« منظمات المجتمع المدني

تحليل اخباري

كـــشـــف مــــصــــدر قــضــائــي 
الـــعـــدل  ــر  ــ ــ أن وزيـ مــــصــــري 
املـــقـــال، أحـــمـــد الـــزنـــد، على 
خــلــفــيــه تــصــريــحــاتــه حــول 
ــن يــعــود  »حـــبـــس الـــنـــبـــي«، لـ
إلى منصة القضاء مجددًا، 
اإلقالة. وأضاف  عقب قرار 
ــــذي ال  املــصــدر أن الـــزنـــد، ال
يــزال في دولــة االمـــارات، لن 
يعود ملنصة القضاء، وذلك 
ملـــا يــحــمــلــه مــلــفــه مـــن أمـــور 
ــة، وتـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــيــــر أهـــــــل لــنــظــر  ــلـــه غــ تـــجـــعـ
الـــقـــضـــايـــا، بــــخــــالف مــلــف 

الفساد الخاص به.

دعا السراج حكومة طبرق والمؤتمر 
ــمــان طــبــرق،  ــرل ــام وب ــع الــوطــنــي ال
للتعاون  يسميهم،  أن  دون  ــن  م
ــاق الــوطــنــي  مـــع حــكــومــة الـــوفـ
دورهــا  استكمال  من  تتمكن  حتى 
كاشفًا  طرابلس،  ــل  داخ وبرامجها 
عن تواصله مع كافة األطراف على 
إلى  والــوصــول  طرابلس  في  األرض 

نتائج إيجابية جدًا.

اجتمع قادة ستة بلدان أوروبية، أمس 
وزيــرة  حــول  بروكسل  في  الجمعة، 
فيديريكا  األوروبـــي  االتحاد  خارجية 
موغيريني )الصورة(، لمناقشة الوضع 
على  ليبيا  ــي  ف واألمــنــي  الــســيــاســي 
حول  التركية  األوروبية  القمة  هامش 
هي  الست  والـــدول  الالجئين.  ملف 
»مجموعة  ضمن  مــن  المنخرطة 
ألمانيا وإسبانيا  بليبيا، أي  الخاصة  روما« 

وفرنسا وإيطاليا ومالطة وبريطانيا.

تواصل مع 
كافة األطراف 

قمة مصغرة 
في بروكسل 

تؤكد مصادر من طرفي الحكومة 
المصرية وحركة »حماس«، أّن مخرجات 

اللقاء األخير في القاهرة تخلّلتها التزامات 
لملَفي معبر رفح وأنفاق غزة

أثار إقرار الرئيس الفرنسي 
فرانسوا هوالند يوم 19 
مارس/آذار يومًا النتهاء 

الحرب في الجزائر، 
جدًال واسعًا في فرنسا 

خصوصًا

scoopالقاهرة ـ العربي الجديد

ــرة بــني  ــ ــيـ ــ حـــمـــلـــت جــــولــــة املــــفــــاوضــــات األخـ
وفـــد حــركــة املــقــاومــة اإلســالمــيــة )حــمــاس(، 
ــابـــرات املــــصــــري، الــــلــــواء خــالــد  ــر املـــخـ ــ ووزيــ
فـــوزي، واملــســؤولــني عــن املــلــف الفلسطيني 
فـــي الــجــهــاز، تـــطـــورًا ُيـــعـــّد األول مـــن نــوعــه، 
بــحــســب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة مـــن الــجــانــَبــني. 
ــركــــة« بـــعـــض أعـــضـــاء  ــد »الــــحــ ــ ــّمـــن وفـ وتـــضـ
ــم: مــحــمــود الـــزهـــار،  املــكــتــب الــســيــاســي، وهــ
وخليل الحية، وعماد العلمي، ونزار عوض 
الــلــه، بــقــيــادة الــدكــتــور مــوســى أبــو مـــرزوق، 
العربية  اململكة  آتيًا من  للوفد  انضم  الــذي 

السعودية بعد زيارة قصيرة إليها.
تـــــقـــــول مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة مــــــن »حـــــمـــــاس« 
 »الــلــقــاء الـــذي جاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

الــتــوتــر فــي العالقات  بعد فــتــرة طويلة مــن 

مـــا يحتاجه  نــقــل  فـــي   
ّ

إال ــســتــخــدم 
ُ
ت  

ّ
أال عــلــى 

القطاع مــن حــاجــات أســاســيــة، خصوصًا في 
ظــل عـــدم الــتــمــّكــن مــن الـــوصـــول لــحــل يضمن 
فتح املعبر بشكل رسمي كامل بسبب الخالف 
ما  وهــو  الفلسطينية.  والسلطة  حماس  بــني 
املــعــبــر في  ــم إدارة 

ّ
تــرفــض مــعــه السلطة تــســل

هذه الظروف«، وفقًا لهذه املصادر.
الــجــانــبــان عــلــى ما  م 

ّ
ــك، فيما يتكت ويــأتــي ذلـ

تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بــشــكــل رســـمـــي، فـــي وقــت 
التزم اإلعالم املصري الصمت بشأن الزيارة، 
وكانت  ســيــاديــة.  تعليمات جهات  على  بــنــاًء 
»حــمــاس« قــد أصــــدرت، ســابــقــًا، قــــرارًا بإلغاء 
الهيئة املسؤولة عن إدارة األنفاق خالل فترة 
التوتر مع القاهرة، تزامنًا مع تدمير السلطات 
املصرية معظم تلك األنفاق. وجاء قرار إلغاء 
املصري،  للجانب  الطمأنة  مــن  كنوع  الهيئة 
وبــــادرة حسن نية فــي إطـــار اتــفــاق ســابــق لم 

مــع الــقــاهــرة، والــهــجــوم اإلعـــالمـــي الــكــاســح 
على الحركة، يعد األهم بالنسبة لحماس«، 
 »هذه املرة لم يكن لقاًء تقليديًا، 

ّ
مضيفًا أن

ــفــــاق عــلــى أطــــر عـــامـــة بني  لــكــن تـــم فــيــه االتــ
ــم االتــــفــــاق عــلــى مــعــايــيــر  الـــجـــانـــَبـــني. كــمــا تـ
واضــحــة تضبط الــعــالقــة لــتــكــون مــتــوازنــة، 
وتسّهل تقييمها من وقت آلخــر«. وتكشف 
املصادر ذاتها عن أن الجانب املصري أعلن 
التزامه ومسؤوليته عن وضع خطة تضمن 
فتح معبر رفح بشكل منتظم جزئيًا، يضمن 

ل حركة أهل قطاع غزة.
ّ
عدم تعط

وفي ما يتعلق بمسألة األنفاق، تؤكد مصادر 
ــه »تــم االتــفــاق على صيغة 

ّ
»حــمــاس«، على أن

تضمن للجانب املصري عــدم مــرور ما يضّر 
مصر وشبه جزيرة سيناء من هــذه األنفاق، 
تــبــقــى منها  عــلــى أن تــكــون صــيــغــة إدارة مـــا 
خاضعة لرقابة من الجانَبني. كما تّم التوافق 

يكتمل. من جانبه، قّدم وفد »حماس«، بحسب 
املصادر، للجانب املصري، خالل اللقاء، كل ما 
يثبت عدم تورط »الحركة« في اغتيال النائب 
الــســابــق، املستشار هشام بــركــات، كما  الــعــام 
الــلــواء مجدي  املــصــري،  الداخلية  أعلن وزيــر 
عبد الــغــفــار، وهــو مــا أبـــدى الجانب املصري 

تفّهمه له، وفقًا للمصادر.
على الطرف اآلخر، يؤكد مصدر مصري رفيع 
املـــســـتـــوى، صــحــة كــــالم مـــصـــادر »الـــحـــركـــة«، 
ــه »للمرة األولـــى يتم االتــفــاق على 

ّ
أن مضيفًا 

أمـــور واضــحــة تــأخــذ طــابــعــًا جــديــًا«. ويــشــدد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، على  املـــصـــدر املـــصـــري لـــ
 الــجــانــب املـــصـــري »ملـــس مـــن وفـــد حــمــاس 

ّ
أن

جدية في التعامل هذه املرة، بما يساعد على 
تخفيف العبء عن أهل قطاع غــزة«. إعالميًا، 
بدا األمــر واضحًا في تعامل اإلعــالم املصري 
ــارة وفـــد »الــحــركــة«. فــفــي الــوقــت الــذي  مــع زيــ

ــــالم املــصــريــة  الــتــزمــت فــيــه كــافــة وســـائـــل اإلعـ
»الحركة«،  مهاجمة  بعدم  واملكتوبة،  املرئية 
كــمــا كــــان يـــحـــدث فـــي زيــــــارات ســابــقــة، أشـــاد 
عدد من الصحافيني في مقاالت لهم بصحف 
قــومــيــة مــصــريــة بــتــطــور الــعــالقــات الــجــديــدة 
ــة« والـــنـــظـــام املــــصــــري. وهــــو ما  ــركـ ــحـ بـــني »الـ
، بحسب مــصــدر بــارز 

ً
يمثل مــؤشــرًا مــتــفــائــال

»العربي  لـ من »حماس«. ويقول املصدر ذاته 
الجديد«، »رصدنا عددًا من املقاالت وتحديدًا 
في صحيفة األهرام الرسمية مواكبة للزيارة 
ــرة الـــتـــي حــمــلــت الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــر  ــيــ األخــ
فـــي املــــواقــــف«. كــمــا كــــان الفـــتـــًا مـــا تـــحـــدث به 
إعــالمــيــون بــــارزون مــحــســوبــون عــلــى النظام 
ــذي دعـــا  ــ ــل اإلبـــــراشـــــي، الــ ــ املــــصــــري، مـــثـــل وائــ
الهجوم على  اإلعــالم املصري صراحة لوقف 
»الـــحـــركـــة«، والــقــيــام بــــدور قــومــي فـــي إعـــادة 

العالقات الطّيبة بني الجانبني.

»حماس« والقاهرة... 
نحو اتفاق غير مسبوق

الرئيس السابق  األخيرة، ومنها استحداث 
نيكوال ساركوزي لوزارة »الهوية الوطنية«، 
يمتدح  لقانون  أغلبيته  نـــّواب  تصويت  ثــم 
»جــوانــب االســتــعــمــار اإليــجــابــيــة«، وهـــو ما 
املجتمع  انقسامًا حــادًا في  أثــار، في حينه، 
الفرنسي وفي الطبقة السياسية الفرنسية. 
وال يغيُب عن املراقبني أن لهوالند صداقات 
كــبــيــرة فــي الــجــزائــر وخــصــوصــًا مــع نظيره 
مــواقــف  عنها  تــعــّبــر  بوتفليقة،  عــبــدالــعــزيــز 
كـــثـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم يــنــجــح في 
استراتيجية  مصالحة  اتفاق  إلــى  التوّصل 
مع الجزائر، بسبب مرض بوتفليقة ووجود 
في  الحاكمة  النخبة  لــدى  مختلفة  ــراءات  قــ
الـــجـــزائـــر، أي عــــدم تــوفــر الـــشـــروط الــكــافــيــة 
إلنــــجــــازهــــا. فــــي املـــقـــابـــل، يــثــيــر ســــاركــــوزي 
امــتــعــاض الكثير مــن الــســاســة الــجــزائــريــني، 
املغربي  النظام  مع  الوثيقة  بسبب عالقاته 
وأيــضــًا بــســبــب مــواقــفــه مــن حـــرب الــجــزائــر، 
ــكــــاد يــتــبــنــى فـــيـــهـــا مــــوقــــف الــيــمــني  ــتــــي يــ الــ
املـــتـــطـــرف، وأيـــضـــًا املـــوقـــف الـــرافـــض بشكل 

مطلق ألي اعتذار يمكن تقديمه للجزائر.
واســـتـــطـــاع هـــوالنـــد الـــقـــيـــام بــمــا لـــم يفعله 
بوقف  االحتفال  بإقرار  السابقون  الرؤساء 
علن عنه في 19 مارس/

ُ
إطالق النار الذي أ

الــســابــق  الـــرئـــيـــس  ــان  كــ بــيــنــمــا   ،1962 آذار 
ــوم 5  ــ ــبـــل يــ ــاك شــــيــــراك قــــد اخــــتــــار مــــن قـ ــ جــ
ضحايا  »لـــذكـــرى  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
من  املغرب وتونس  الجزائر ومعارك  حرب 

باريس ـ محمد المزديوي

تـــحـــّول قـــــرار الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فــرانــســوا 
هــوالنــد، باالحتفال بـــ19 مــــارس/آذار، يومًا 
النــتــهــاء الــحــرب فــي الــجــزائــر، إلــى موضوع 
جديد في سياق املعارك السياسية الفرنسية 
الرغم من انتهاء الحرب بني  املحلية؛ فعلى 
الــبــلــديــن ســنــة 1962، لــكــن كــل شـــيء يتعلق 
الداخل  فــي  مشكلة  يخلق  أصبح  بالجزائر 
الــفــرنــســي. هــذه املــشــاكــل تــعــددت فــي الفترة 

املدنيني والعسكريني«. والجدير بالذكر أن 
الكثير من الزعماء الفرنسيني االشتراكيني، 
بمن فيهم رئيس الحكومة السابق ليونيل 
جـــوســـبـــان، لـــم يــســتــطــيــعــوا اتـــخـــاذ قــــرارات 
مــهــمــة تـــجـــاه الـــجـــزائـــر، ومــــن بــيــنــهــا فــرض 
تاريخ 19 مارس/آذار يومًا لتكريم ضحايا 
حــــرب الـــجـــزائـــر، بــســبــب الـــخـــوف مـــن ردود 
قــرار  الفعل فــي فرنسا. ورأى مــراقــبــون فــي 
إلــى دعــم جزائري  هــوالنــد، حاجة فرنسية 
قوي في مواجهة اإلرهاب. وسيزور هوالند 
اليوم السبت متحف »ِكي برانلي«، لتكريم 
ــر، أمــــــــام الــنــصــب  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ضـــحـــايـــا حــــــرب الـ
ومعارك  الجزائر  لحرب  الوطني  التذكاري 
املغرب وتونس. وهي أول مرة يشارك فيها 

رئيس فرنسي في هذه االحتفاالت.
وعلى الرغم من أن الجيل الفرنسي الجديد 
ــــذه املـــرحـــلـــة املـــؤملـــة  ال يـــعـــرف كـــثـــيـــرًا عــــن هـ
مــن تــاريــخ فرنسا والــجــزائــر، فــإن كثيرين، 
وخــصــوصــًا مـــن الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي حــرب 
الـــجـــزائـــر أو عـــايـــشـــوهـــا، أبــــــدوا امــتــعــاضــًا 
شديدًا باالحتفال بهذا اليوم. فهذا التاريخ 
التي  التصفية  عمليات  ُيغفل  نظرهم،  فــي 
ض لــهــا الــحــركــّيــون )أي الــجــزائــريــون  تـــعـــرَّ
ــاروا مــعــســكــر فـــرنـــســـا(، والـــذيـــن  ــتــ ــــذي اخــ الـ
لـــم يــتــحــرك الــجــيــش الــفــرنــســي إلنـــقـــاذهـــم. 
وتختلف الروايات عن عدد القتلى من بني 
ما  الفرنسي  الجيش  مع  املتعاونني  هــؤالء 
بني 60 ألفًا و80 ألف شخص، فيما استطاع 

45 ألفًا منهم اللجوء إلى فرنسا بمساعدة 
ضـــبـــاط فــرنــســيــني، عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــض 

قياداتهم الصريح لهذا األمر.
الـــيـــســـار  ــات  ــاهــ ــجــ اتــ مــخــتــلــف  ــانــــت  كــ وإذا 
الفرنسي وكذلك »البيئيون« رحبوا بالقرار، 
أدانا  واملتطرف  املعتدل  يه 

ّ
بشق اليمني  فإن 

بشدة قرار الرئيس الفرنسي االحتفال بهذا 
التاريخ، الذي أعقب التوقيع على اتفاقيات 
ورأى   .1962 مــــــــــارس/آذار   18 فـــي  إيـــفـــيـــان 
البرملاني عن حزب »الجمهوريون«  النائب 
إيريك سيوتي، في موقف هوالند استفزازًا 
حزب  في  القيادي  اعتبر  فيما  للفرنسيني، 
الــقــرار  فــريــدريــك ييشنار،  »الــجــمــهــوريــون« 
ــاٌر لــتــقــســيــم الـــفـــرنـــســـيـــني ولــيــس  ــيــ بـــأنـــه خــ

توحيدهم ومناسبة لتحريك الجراح.
كــمــا أن جــــواب ســـاركـــوزي لـــم يــتــأخــر، فقد 
تحت  »لوفيغارو«  صحيفة  في  مقااًل  نشر 
ــخ 19 مــــــارس هــو  ــاريــ ــيــــار تــ ــتــ ــــوان: »اخــ ــنـ ــ عـ
»وقف  ٌد لحرب الــذاكــرات«، طالب فيه بـ تعهُّ
ــال ســـاركـــوزي  إطــــالق حـــرب الــــذاكــــرات«. وقــ
فــي املــقــال، إن »اخــتــيــار تــاريــخ 19 مـــارس/

آذار، الــــذي يـــواصـــل الــبــعــض )فـــي فــرنــســا( 
ــبــــاَره هـــزيـــمـــة عــســكــريــة فـــرنـــســـيـــة، هــو  ــتــ اعــ
ي وجهة نظر البعض ضد 

ّ
بصيغٍة ما، تبن

يوجد،  أنه  واعتبار  اآلخرين،  نظر  وجهات 
مــن اآلن فــصــاعــدًا، جــانــب جــّيــد وآخـــر سّيئ 
فــي الــتــاريــخ، وأن فــرنــســا كــانــت فــي الجهة 

السيئة«.

هوالند يحيي ذكريات الحرب الجزائرية... ويشعل خالفًا فرنسيًا
تقرير

لهوالند صداقات كثيرة بالجزائر وخصوصًا مع بوتفليقة )فاروق باتيش/فرانس برس(

الحدث

)Getty/تعّهدت القاهرة بفتح معبر رفح بشكل منتظم )رمضان اآلغا

توقع السراج دخول طرابلس خالل أيام )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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يــجــدد نــشــر دفــعــة أخــــرى احــتــوت عــلــى 113 
ــا الـــقـــوة  ــهـ ــدتـ ــات الـــتـــي وجـ ــفـ ــلـ ــن املـ وثـــيـــقـــة مــ
ـــت زعــــيــــم تــنــظــيــم  ــالـ ــة الــــتــــي اغــــتــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
»الـــقـــاعـــدة«، أســـامـــة بـــن الدن، والـــتـــي تــعــرف 
ــاد«، الــجــدل حـــول وضــع  ــ »وثــائــق أبــــوت آبـ بـــ
ــع الــحــالــة  ــه مــ ــتـ ــلــــي، وعـــاقـ ــداخــ الــتــنــظــيــم الــ
ــة« بــــصــــورة عــــامــــة، ونـــشـــاطـــات  ــاديــ ــهــ ــجــ »الــ
الوثائق  زعــيــمــه.  حــول  وتفاصيل  التنظيم، 
الــجــديــدة الــتــي أفــرجــت عنها االســتــخــبــارات 
األميركية في 1 مارس/آذار الحالي، تستكمل 
والــذي  »الــقــاعــدة«، وزعيمها،  النقاش حــول 
انطلق بعد نشر الدفعة األولــى من الوثائق 
في الذكرى األولــى ملقتل بن الدن في مايو/
شرت في مايو/

ُ
أيار 2011، ثم دفعة الحقة ن

ــار 2015. الــوثــائــق عـــبـــارة عـــن خــلــيــط من  أيــ
مراسات قادة التنظيم، ورسائل املتعاطفني 
معه، ونقاشات داخلية حول أوضــاع »األمة 
اإلســامــيــة«، والــحــالــة »الــجــهــاديــة«. وتتسم 
بـــعـــض الــــوثــــائــــق، كـــســـابـــقـــاتـــهـــا، بــغــمــوض 
التفاصيل،  بعض  وغياب  ي، 

ّ
واملتلق املرسل 

بعض  كــون  الزمني،  والتسلسل  كالتواريخ 
الرسائل تأتي في سياق إجابات عن رسائل 
أخـــرى غــيــر مــنــشــورة. كــمــا تــحــوي الــرســائــل 
ردودًا قصيرة، ونقاشات مبتورة، لكن مجمل 
الوثائق املنشورة، مقارنة بسابقتها، تسير 
في اتجاه واحد، وإن توسعت في التفاصيل، 
ــوء عـــلـــى قـــضـــايـــا مـــحـــّددة  ـــطـــت الــــضــ

ّ
أو ســـل

فتحوي  الحالية  الوثائق  أّمــا  أكبر.  بصورة 
»الــقــاعــدة« مع  تفاصيل كثيرة حــول عــاقــة 
إيــران، واليمن، وتنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش( في العراق.
املهم في هذا السياق، اإلشارة باختصار إلى 
النقاش حول »صحة« الوثائق املفرج عنها 
أمــيــركــيــا، الــــذي تـــداولـــه عــــدد مـــن الــبــاحــثــني 
بانتقائّيتها  مشككني  بصحتها،  قــاطــعــني 
 
ّ
الـــتـــي ال تــخــطــئــهــا الـــعـــني. فـــي املـــقـــابـــل، فـــإن

ــمـــوا حـــولـــهـــا.  ــقـــسـ »الــــقــــاعــــدة« انـ املـــــوالـــــني لـــــ

والحديث هنا عن الوثائق عموما، ال الدفعة 
األحدث. فاملناوئون لتنظيم »داعش« هم من 
الوثائق  يستخدمون  »الــقــاعــدة«،  لـــ املــوالــني 
ــقـــاد »داعـــــــــش«، خـــصـــوصـــا فــــي مــســألــة  ــتـ النـ
»الــتــوســع بـــالـــدمـــاء«، واســـتـــهـــداف املــدنــيــني. 
يــشــكــكــون فيها،  »داعـــش«  ـــ لـ املـــوالـــون  بينما 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا صــنــيــعــة مـــخـــابـــراتـــيـــة بــحــتــة، 
الجهادي«. وهناك   الصف 

ّ
إلــى »شــق تهدف 

آخــرون ينفونها من دون أن يكونوا موالني 
»داعش«. ربما كان أوسع حديث »جهادي«  لـ
حول وثائق »أبــوت آبــاد«، ما كتبه أبو عمر 
الــحــنــبــلــي، أو عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري، والـــذي 
حــمــل عــنــوان »تــحــذيــر الــعــبــاد مــمــا جـــاء في 
وثـــائـــق أبــــوت آبـــــاد«. ويـــبـــدو أن أهـــم دوافـــع 
الحنبلي، هــو نفي وجـــود مــراجــعــات داخــل 
»القاعدة«، وهو األمر الذي تثبته كل الوثائق 
املفرج عنها حتى اللحظة. بل يؤكد سياقها، 
إن لم يجزم بصحة الوثائق، الخاف الحالي 
بني تنظيَمي »القاعدة« و»داعش«، إذ يظهر 
 جــــذور هـــذا الـــخـــاف، تــعــود إلـــى مبايعة 

ّ
أن

ــو مــصــعــب الــــزرقــــاوي تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«،  أبـ
وإعانه عن تنظيم »قاعدة الجهاد في باد 

الرافدين«.
تــأتــي وثــائــق »أبـــوت آبـــاد« األخــيــرة، لترّسخ 
ــا طـــرحـــتـــه الـــنـــســـخـــتـــان األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة  مــ
حـــول املـــراجـــعـــات داخــــل تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 
والتي تصب في مجملها بتحسني الصورة 
ــة لــلــتــنــظــيــم فــــي الـــعـــالـــم اإلســــامــــي.  ــّوهـ ــشـ املـ
ــوت، كـــمـــا فــــي الــنــســخــة الـــســـابـــقـــة مــن  ــ ــتـ ــ واحـ
ــق، عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل حـــــول »الـــتـــوســـع  ــائــ ــوثــ الــ
بالدماء« أو استهداف املدنيني بتعبير آخر، 
إضافة إلى هواجس التنظيم حول حضوره 
اإلعامي، والــذي شمل »مراجعات« إعامية 
دقيقة، وتركيز على اللغة األردية في الدعاية 
أن  الــوثــائــق  تظهر  وبــاكــســتــان.  بأفغانستان 
منطقة  فــي  خصوصا  كثيرًا،  عانى  التنظيم 
ــتـــان. وأكــثــر  الــقــبــائــل الــبــاكــســتــانــيــة، وزيـــرسـ

معاناته تأتي من ضربات الطائرات األميركية 
من دون طيار »الدرونز«، في ظل وجود أدلة 
تعاون  تــؤكــد  كــانــت  الــتــي  التكهنات  أن  على 
أجــهــزة أمــنــيــة ومــخــابــراتــيــة بــاكــســتــانــيــة مع 
»القاعدة«، غير دقيقة. فالتنظيم كان يعاني 
واالنــتــقــادات  أفغانستان،  كما  باكستان  فــي 

توجه للحكومة الباكستانية كما األفغانية.
وتــبــرز هــذه الوثائق التناقض بــني مــا يــدور 
داخـــل »الــقــاعــدة« مــن مــراجــعــات فــي مسائل 
الدماء، وما تقوم به من دعوات لدعم وتأييد 

»داعــــش« عــام 2006، والــتــي جـــاءت كامتداد 
أسسها  التي  والجهاد«  التوحيد  »جماعة  لـ
أبــو مصعب الـــزرقـــاوي، ثــم غــّيــر اسمها بعد 
مبايعة »الــقــاعــدة« إلـــى »قــاعــدة الــجــهــاد في 
بــــاد الـــرافـــديـــن«. املــثــيــر الــــذي يــجــعــل جــديــة 
»الــــقــــاعــــدة« فـــي املـــراجـــعـــات عــلــى املـــحـــك من 
تأييد »داعـــش«، والدعوة  أن  الوثائق،  خــال 
انتقادات  ظل  في  يأتي  إعاميا،  دعمها  إلــى 
»داعــش« داخليا، خصوصا في  لـــ »الــقــاعــدة« 

مسائل »التوسع في الدماء«.
 الــقــاعــدة، 

ّ
الــتــنــاقــض فــي هـــذه املــراجــعــات، أن

ــم تنظيم »داعــــش«،  والــتــي اســتــمــرت فــي دعـ
كــانــت عــلــى عــلــم بــجــرائــم األخـــيـــر. بـــل كــانــت 
ــــدرك بـــعـــداء الــتــنــظــيــم لــلــجــمــاعــات املــقــاتــلــة  تـ
»القاعدة«، كجماعة  لـ املوالية  األخــرى، حتى 
ــة.  ــكــــرديــ »أنـــــصـــــار اإلســــــامــــــي« الـــســـلـــفـــيـــة الــ
ــراســـات من  والــكــثــيــر مـــن الـــوثـــائـــق تــظــهــر مـ
ــــدة«، حـــول  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــراق، وأخـــــــرى داخــــــل »الـ
وأهمية  القتل،  فــي  »الــدولــة«  تنظيم  تساهل 
تبرئة »القاعدة« نفسها من هذه الجرائم. في 
 التوجه العام داخل »القاعدة«، كان 

ّ
املقابل، إن

باعتباره  إعــامــيــا،  »الــدولــة«  لتنظيم  داعــمــا 
أهم الفصائل املقاتلة في العراق.

هــذا الــتــنــاقــض، هــو جـــذور الــخــاف بــني فرع 
ــاعــــدة« فــــي ســــوريــــة الحــــقــــا، بـــعـــد مــقــتــل  ــقــ »الــ
بـــن الدن، واملــتــمــثــل بـــالـــخـــاف بـــني »جــبــهــة 
»الـــقـــاعـــدة«، وتــنــظــيــم  ــنـــصـــرة«، املــبــايــعــة لــــ الـ
»داعــــــــش«، إذ رفــــض زعـــيـــم »الـــنـــصـــرة«، أبــو 
محمد الجوالني، مبايعة زعيم »داعش« أبو 
بكر البغدادي. وسارع الجوالني إلى مبايعة 
الــظــواهــري، ليترسخ  زعيم »الــقــاعــدة«، أيمن 
رجم 

ُ
الحقا االنقسام بني التنظيَمني، والذي ت

على األرض بشكل قتال وانشقاقات بينهما. 
رجم خطابيا بصيغة عداء بني القريبني 

ُ
كما ت

ــار »داعـــــش«،  »الـــقـــاعـــدة«، وأنـــصـ ـــ واملــــوالــــني لـ
رين.

ّ
حتى على مستوى املنظ

ب، ر

ال تحتوي أوراق تنظيم »القاعدة«، الكثير 
مما يتعلق بما هو خارج إطار »املشروع 
ــادي«. يـــخـــّصـــص قـــــــادة الــتــنــظــيــم،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ

بحسب 
وثائق »أبوت آباد« بنسختها الثالثة التي 
أخيرًا،  األميركية،  االستخبارات  نشرتها 
وقتهم في نقاشات »الحالة الجهادية« في 
 أن هناك إشــارات إلى أشخاص 

ّ
العالم. إال

اب وعلماء دين، 
ّ
مؤثرين هنا أو هناك، كت

إيــجــابــيــة، وأخــــرى سلبية،  إشــــارات  منها 
ــــاص مــن  ــخـ ــ ــــؤالء األشـ ــ بـــحـــســـب مــــواقــــف هـ
ــشــرت فــي وثــائــق 

ُ
الــحــالــة »الــجــهــاديــة«. ون

»أبــــوت آبــــاد«، عــلــى سبيل املــثــال، دعـــوات 
ــَبــــني، الـــصـــحـــافـــَيـــني  ــتـــواصـــل مــــع الــــكــــاتــ ــلـ لـ
والفلسطيني  فيسك،  روبـــرت  البريطاني 

عـــبـــدالـــبـــاري عــــطــــوان، بــاعــتــبــارهــمــا أكــثــر 
املمكن  من  أو  »الجهادية«،  للحالة  تفهما 
ــل 

ّ
أن يــعــرضــوا »الــــــرأي األخـــــر« الــــذي يــمــث

تنظيم »القاعدة«، وهذا تكرر في الدفعات 
السابقة من وثائق »أبــوت آبــاد«. ورد في 
أن ترسلوا  أرى  ــه »كما 

ّ
أن الوثائق،  إحــدى 

إلـــى عــبــد الــبــاري عــطــوان وروبــــرت فيسك 
 الذكرى العاشرة ألحداث الحادي عشر 

ّ
بأن

من سبتمبر/أيلول 2001، ستكون قريبة، 
والتي هي حصاد عشر سنوات من الحرب 
وأنتم  وأميركا،  املجاهدين  الضروس بني 
ترفعون شعار الــرأي والــرأي اآلخــر. فهذه 
فرصة إليضاح دوافعنا ملواصلة الحرب«.

»الشيخ  إلــى  موّجهة  وثيقة  هناك   
ّ
أن كما 

محمود« مــن زعيم »الــقــاعــدة«، أســامــة بن 

كتاب  تــرجــمــة  ــــح، تطلب  األرجـ عــلــى  الدن، 
ُيـــذكـــر  أن  دون  ــــن  مـ فـــيـــســـك،  لـــلـــصـــحـــافـــي 
الـــعـــنـــوان، قـــد يــكــون مــحــذوفــا مـــن املــصــدر 
ــيـــة. وبــمــا  ــيـــركـ أو مــــن االســـتـــخـــبـــارات األمـ
أن الــوثــيــقــة تــتــحــدث عــن اقــتــراب »الــذكــرى 
الــعــاشــرة ألحـــداث سبتمبر« أي أنــهــا قبل 
فعلى   ،2011 أيــلــول  سبتمبر/  مــن  أشــهــر 
األرجـــــح أن يـــكـــون كـــتـــاب فــيــســك املــطــلــوب 
ــــرب الـــحـــضـــارة الــكــبــرى:  تــرجــمــتــه هـــو »حـ
الــصــادر باللغة  الشرق األوســـط«،  احتال 

اإلنكليزية عام 2005. 
تحتوي إحدى الوثائق، التي من املحتمل 
أن يــكــون بــن الدن كاتبها، واملــؤرخــة بـــ17 
ديسمبر/كانون األول، توجيهات بالدفاع 
ــراق.  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــة« فـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــن »الــــــدولــــــة اإلسـ ــ عـ
الرسالة املوجهة إلى »أبي عبدالله الحاج 
عثمان« تحوي توجيها بالرد على الشيخ 
الـــعـــودة، باعتباره  د. ســلــمــان  الــســعــودي، 
من املناوئني للتنظيم. يرد في الوثيقة أنه 
العراق اإلسامية«،  يجب مناصرة »دولــة 
»وتــفــنــيــد الــشــبــه الــتــي تــثــار حــولــهــا، كما 
يتولى الرد على جبهة املخذلني واملثبطني 
ــعـــودة ومــن  واملــرجــفــني بــقــيــادة ســلــمــان الـ
الـــردود هادئة غير  أن تكون  شابهه. على 
مستفزة، وعلمية، وموضوعية منضبطة 
ــالـــضـــوابـــط الـــشـــرعـــيـــة ومـــقـــتـــصـــرة عــلــى  بـ

بعض من ينبغي الرد عليهم«.
ومــن التوجيهات التي وجــدت في وثائق 
كاتبها،  ــضــح 

ّ
يــت أن  دون  مــن  »الـــقـــاعـــدة«، 

وهو على األرجــح بن الدن، بسبب سياق 
ــوة إلـــــى قــــــــراءة كـــتـــابـــات  ــ ــدعـ ــ الــــخــــطــــاب، الـ
الــــصــــحــــافــــي املــــــصــــــري مــــحــــمــــد حــســنــني 
يجب  الــتــي  الــكــتــابــات  على  كمثال  هيكل، 
ــيــــة، مــع  ــة الــــعــــربــ ــمــ ــرأ لـــفـــهـــم األنــــظــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
أن ت

مــشــاهــدة بــرنــامــج »شــاهــد على العصر«. 
جـــاء فـــي الــوثــيــقــة، »كــمــا يــنــبــغــي االطـــاع 
داخل  من  التي  والشهادات  الوثائق  على 

ــا وضــبــاطــهــا  ــ ــهـ ــ ــذه األنـــظـــمـــة مــــن وزرائـ ــ هـ
السابقني. وقــد ورد بعض منها في عدد 
وتجربة  العصر،  على  شاهد  حلقات  مــن 
ــر ســابــق كــان  حــيــاة مـــع هــيــكــل، وهـــو وزيــ
مــطــلــعــا عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــحــقــائــق خلف 
األبــواب املغلقة. وأفــاد هيكل بكثير منها 
ــــام في  ــني بــكــتــابــه )كـ

َ
فـــي كــتــبــه فـــي فــصــل

ــر عن  الــســيــاســة(، فــصــل عـــن األردن، وآخــ
ــطــر أن يطلعوا 

ُ
ــغـــرب. فــعــلــى أهــــل كـــل ق املـ

الحقائق  ليدركوا  طرهم 
ُ
ق على ما يخص 

ويـــقـــومـــوا بــواجــبــهــم تــجــاهــهــا«. وتــشــيــر 
ــات مـــــع الـــشـــيـــخ  ــيــ ــالــ ــكــ ــى إشــ ــ ــ ــــق إلـ ــائـ ــ ــــوثـ الـ
يوسف القرضاوي. لكن تتضمن محاولة 
لتجنب الــرد عليه، أو ربما الــرد مــن دون 
مــهــاجــمــتــه، بــســبــب حـــضـــوره فـــي الــعــالــم 
اإلسامي. املثير في وثائق »أبــوت آباد«، 
إشـــــارة تــظــهــر اهــتــمــام بـــن الدن بــظــاهــرة 
ــا عــلــى  ــرهـ ــيـ ــأثـ ــبــــاس الــــــحــــــراري، وتـ ــتــ االحــ
الــبــشــر، وربــطــهــا بــالــصــراع بني  مستقبل 
ــني اإلســامــيــة والــغــربــيــة. يدعو 

َ
الــحــضــارت

بن الدن في الوثيقة إلى أن »تعاد الحقوق 
إلى أصحابها ويتفرغ العالم للسعي إلى 
مــا مــن شأنه  البشرية بالقيام بكل  إنــقــاذ 
ــازات«. ويــضــيــف،  ــغــ أن يــخــفــف انــبــعــاث الــ
 مــواصــلــة 

ّ
»فــنــحــن لــيــس أمــامــنــا خــيــار إال

الــقــتــال لــلــدفــاع عــن أمــتــنــا، والــخــيــار لــدى 
مــن يــواصــل االعــتــداء عليها. فــهــذا صــراع 
ني من أكبر حضارات األرض 

َ
بني حضارت

فـــي أوضـــــاع مــنــاخــيــة خـــطـــرة«. وال تفهم 
ــارة إلـــى »الـــظـــروف املــنــاخــيــة«،  ــ هـــذه اإلشــ
 في سياق محاولة 

ّ
و»انبعاث الغازات« إال

»الــقــاعــدة« كتنظيم مهتم  إظهار  بن الدن 
بالعالم أيضا، ويسعى إلصاحه، ويملك 
»إعادة حقوق العالم اإلسامي  مشروعا لـ
املسلوبة«، ال مجرد تنظيم دمــوي يهدف 

للقتل، وال يعبأ بالحضارة واإلنسانية.
بدر...

بدر الراشد

تكشف وثائق »أبوت آباد«، التي 
نشرتها االستخبارات األميركية 
ــنــــاء  وتـــــقـــــول إنــــهــــا وجــــدتــــهــــا أثــ
مداهمة منزل في باكستان كان زعيم تنظيم 
ــة بـــن الدن يــخــتــبــئ فــيــه،  ــامـ »الـــقـــاعـــدة« أسـ
عاصفة  ونــقــاشــات  مختلفة  نــظــر  وجــهــات 
داخل تنظيم »القاعدة«، حول األوضاع في 
املنطقة، ال سيما في العراق، الساحة األكثر 
تشابكا، وإيران العدو الذي تناقش قيلديو 
التنظيم بشأن إعان عداوته، واليمن التي 
يــراهــا أرضــه املــوعــودة. فحتى 2011، زمــان 
اســتــيــاء الــجــانــب األمــيــركــي على الــوثــائــق، 
ــان »الـــقـــاعـــدة« يــــرى نــتــائــج أخـــطـــائـــه في  كــ
العراق من جهة، ويرى تحواًل كبيرًا وغريبا 
ل في 

ّ
في العالم العربي من جهة أخرى، تمث

الثورات العربية. فالتنظيم رّحب بالثورات، 
ل 

ّ
دون حذر، لكنه كان ينتظر مآالتها، ليتدخ

من أجل استغال األوضاع لصالحه.

العراق... الفوضى »الخنّاقة«
ــاد«، أن تــنــظــيــم  ــــوت آبــــــ ــ تــكــشــف وثــــائــــق »أبـ
ــــذل جــــهــــودًا لــــدمــــج جــمــاعــة  »الـــــقـــــاعـــــدة«، بــ
»أنــــصــــار اإلســـــــــام«، الـــكـــرديـــة الـــجـــهـــاديـــة، 
وجماعة »قاعدة الجهاد في باد الرافدين«. 
ــعــة مـــن أيــمــن 

ّ
فــفــي رســـالـــة مــخــتــصــرة، مــوق

الـــظـــواهـــري، ومـــؤرخـــة بــتــاريــخ 26 يــنــايــر/
الـــظـــواهـــري  يــطــلــب  الـــثـــانـــي 2006،  كـــانـــون 
مــن الــقــيــادي فــي جماعة »أنــصــار اإلســـام« 
ــه، إن  أبــــي عــبــدالــلــه الــشــافــعــي، أن يـــرســـل لــ
كـــان مــوافــقــا »مـــن نــاحــيــة املــبــدأ« عــلــى دمــج 
ــدة«، ومـــــن ثــم  ــاعـــ الـــجـــمـــاعـــة بــتــنــظــيــم »الـــــقـــ
يــرســل لـــه تــفــاصــيــل رؤيـــتـــه لـــانـــدمـــاج، في 
حــال املــوافــقــة. ويــوضــح الــظــواهــري دوافعه 
بـــصـــورة مــبــاشــرة مـــن الــرغــبــة بـــاالنـــدمـــاج: 
»وجــهــنــا الــشــيــخ حــفــظــه الــلــه إلــــى متابعة 
مــوضــوع الـــوحـــدة مــعــكــم حــرصــا مــنــه على 
انتصار اإلســام في العراق وأال نفجع فيه 
السابق  األفــغــانــي  الــجــهــاد  فــي  كما فجعنا 

والعياذ بالله«.
ــر الــــوثــــائــــق، أن األمــــــــور بــني  ـــظـــهـ

ُ
الحــــقــــا، ت

ــيــــم »الــــــدولــــــة  ــنــــظــ »أنـــــــصـــــــار اإلســـــــــــــام« وتــ
اإلسامية« )داعـــش(، لم تكن على ما يــرام، 
لــيــس عــلــى املـــســـتـــوى الــســيــاســي وحــســب، 
ظهر 

ُ
وإنــمــا عــلــى املــســتــوى الــعــســكــري، إذ ت

إحـــــدى الـــوثـــائـــق رســـالـــة مـــن أبــــي عــبــدالــلــه 
تل في 

ُ
)ق املهاجر  أبي حمزة  إلى  الشافعي، 

2010 على األرجــح(، التي يتحدث فيها عن 
إشكاالته مع تنظيم »الدولة اإلسامية« في 
»الدولة اإلسامية« بات  أن تنظيم  العراق، 
ــــام«،  يـــشـــّوه صــــورة جــمــاعــة »أنـــصـــار اإلسـ
ويستحل دماء أفرادها. يكتب الشافعي في 
شــرحــه جـــذور الــخــاف مــع تنظيم »الــدولــة 
اإلســامــيــة« أن املشكلة »بـــدأت بــعــدم تــورع 
ــة( بــالــهــجــوم  ــدولــ أفــــرادكــــم فـــي الــتــنــظــيــم )الــ
عــلــى تــاريــخ األنـــصـــار واســتــخــدام أساليب 
الــطــعــن والــتــشــويــه والــتــشــكــيــك فـــي مـــا قــام 
القتال والجهاد في سبيل  األنــصــار من  به 
الــــلــــه«. ثــــم يـــتـــحـــدث عــــن تــــطــــورات الــعــاقــة 
بـــني الــتــنــظــيــمــني، لــتــكــون ذروتـــهـــا بحسب 
بالتعدي وتنفيذ  أفــرادكــم  »قـــام  الــشــافــعــي: 
حكم استحال دمائنا وتطبيق أنواع األذى 
املجاهدين ومن  السب لألمراء وتهديد  من 
يقع بأيديهم تلحق به أنواع األذى النفسي 

والجسدي«.
وواضــح،  مختصر  بشكل  الشافعي  يصف 
العراقية،  »املقاومة«  تعامل فصائل  طريقة 
مـــع تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســــامــــيــــة«، بــقــولــه: 
الساحة  املــوجــودة على  األطـــراف  »أجمعت 
ــمـــون أنـــفـــســـهـــم بــــاملــــقــــاومــــة عــلــى  ــن يـــسـ ــمـ مـ
أفــراد  مــن  أنفسهم خوفا  عــن  للدفاع  العمل 

جماعتكم«.
بطبيعة الحال، هذه األحداث ليست جديدة، 
الــجــهــاديــة،  التنظيمات  بــني  واالنــقــســامــات 
وفــصــائــل »املـــقـــاومـــة« فــي الـــعـــراق، وإجــبــار 
ــة اإلســــامــــيــــة« الــفــصــائــل  ــ ــ ــدول ــ تــنــظــيــم »الــ
على االنــدمــاج تحت إمــرتــه، أو قتالها، أمر 
ــعـــروف، لــكــن الـــافـــت أن قــــادة »الـــقـــاعـــدة«  مـ
كانوا ملمني بكل هذه التفاصيل، ومع هذا 
اســتــمــروا فــي دعـــم تنظيم »الـــدولـــة«، حتى 
ــدايـــات ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي فـــي الــعــام  بـ
2011. حتى إن إحدى الوثائق، تحوي عتبا 
أسامة  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  إلى  موّجها 
بـــن الدن عــلــى مـــا يـــبـــدو، حـــول عـــدم رفــضــه 
إعان قيام »الدولة اإلسامية« في العراق، 
ــبــر إشــكــالــيــا بــالــنــســبــة لــلــفــصــائــل 

ُ
مــمــا اعــت

الجهادية املقاتلة هناك.

إيران... حرب باردة
ــدة« مــــع إيــــــــران، مــن  ــاعــ ــقــ ــة »الــ ــعــتــبــر عـــاقـ

ُ
ت

سيما  ال  وإشكالية،  تعقيدًا  القضايا  أكثر 
فـــي ظـــل وجـــــود روايــــــة »شــعــبــيــة« مــفــادهــا 
حــصــول تــفــاهــمــات بــني إيــــران »والــقــاعــدة«، 
على خلفية وجود قيادات من التنظيم في 

إيــــران، تــحــت اإلقــامــة الــجــبــريــة، وعـــدم قيام 
التنظيم بشن هجمات في الداخل اإليراني، 
حتى في أوج الحرب الطائفية التي كان أبو 
مصعب الزرقاوي، جزءًا منها. تطرح الرؤية 
املؤامراتية املخففة، أن هناك صفقة ما بني 
ــران، حمت الــداخــل اإليــرانــي  »الــقــاعــدة« وإيــ
»تخوينا«  األكثر  الــروايــة  أمــا  التنظيم،  من 
فــتــرى أن تنظيم »الــقــاعــدة« ُيـــدار مــن إيــران 
، وأن تنظيم »داعش« اليوم، يسير في 

ً
أصا

االتجاه نفسه.
وثـــــــائـــــــق »أبــــــــــــــوت آبـــــــــــــــــاد«، تــــنــــســــف هـــــذه 
االفــتــراضــات، إذ إن هــنــاك أكــثــر مــن سياق، 
ــران، األول  يحكم عــاقــات »الــقــاعــدة« مــع إيــ
هو وجود معتقلني للتنظيم هناك بطبيعة 
الــــحــــال، مـــمـــا جـــعـــل مــــعــــاداة إيـــــــران بــشــكــل 
سافر مخاطرة، واألمــر اآلخــر وجــود قناعة 
لـــدى الــتــنــظــيــم، بــعــدم فــتــح أكــثــر مــن جبهة 
وتــشــتــيــت جـــهـــود الــتــنــظــيــم. وضـــمـــن هـــذه 
املراجعات، جاء على األرجح إيقاف عمليات 
»الـــقـــاعـــدة« فــي الــســعــوديــة، والــتــي تعرض 
كبرى،  انتقادات  إلــى  لها  كنتيجة  التنظيم 
يبدو أنه خضع لها في النهاية، في سياق 
مراجعاته الفقهية، حول مسائل »التترس«. 
كما أن قادة »القاعدة« كانوا يترقبون حربا 
دولـــيـــة ضـــد إيـــــران، ويــحــلــلــون مــآالتــهــا في 
أيــضــا مــن أســبــاب تأجيلهم  املنطقة، وهـــذا 
الساحة  تفتت  مــع  ــران،  ــ إيـ فــي  لــشــن عملية 
الصحوات  وانتصار  العراق،  في  الجهادية 

على تنظيم »داعش«.

الرؤية املؤامراتية الشعبوية، والتي تعتبر 
إعاميا  األميركي خطابا  اإليــرانــي-  الــعــداء 
ظهر 

ُ
ال أكــثــر، فـــإن تنظيم »الــقــاعــدة« كــمــا ت

الوثائق، يرى الصراع بني الطرفني حقيقيا، 
ولكا الدولتني مشروعها الخاص املختلف 
جـــذريـــا عـــن األخـــــــرى، لــكــنــهــمــا يــتــقــاســمــان 

الرغبة بالهيمنة على املنطقة.

رسائل ودعوات
الــوثــائــق، عن  ومــمــا كتب بــن الدن، بحسب 
إيــران: »...وقـــد بعث إلــي برسالة تحكي عن 
األهوال واملآسي التي يتعرض لها إخواننا 
وأهلنا هناك، وما كان يدور بخلدي أن كل 
ذلــك ممكن أن يــحــدث، وهــي تستوجب منا 
سرعة العمل على إنقاذهم... فإن استجابوا 
وأطلقوا سراح إخواننا، فذلك ما كنا نبغي، 
وإن كانت األخرى فإني أرجو منكم إصدار 
رســالــة مفتوحة تنشر فــي وســائــل اإلعــام 
مــوجــهــة إلـــى الــعــقــاء فــي اإلدارة اإليــرانــيــة 
تتضمن عرض بعض املظالم التي سمعتها 
إيــران  إن  إخواننا هناك، حيث  على  وقعت 

يهمها كثيرًا العالم اإلسامي«.
بــن الدن، ظــــروف خــــروج املنتمني  ويــشــرح 
ــــى إيــــــــران، ومـــنـــهـــم أســـرتـــه،  »الــــقــــاعــــدة« إلـ ـــ لــ
بقوله: »بعد أحداث الحادي عشر والهجوم 
ــان هــنــاك  ــ ــتـــان كــ ــانـــسـ ــغـ ــلـــى أفـ ــركــــي عـ ــيــ األمــ
اســــتــــهــــداف خــــــاص لـــلـــمـــجـــاهـــديـــن الـــعـــرب 
مع  الــبــيــوت،  فــي  وأطفالهم  لنسائهم  حتى 
ــورا  ــي الـــجـــبـــال فـــي تـــــورا بـ عــلــمــهــم بــأنــنــا فـ

وثائق 
»أبوت آباد«

اليمن والعراق وإيران في بريد 
»القاعدة« وبن الدن

تكشف وثائق »أبوت آباد« أن تنظيم »القاعدة« لم يرفض حتى 2011 إعالن قيام »داعش« 
له  لوجود معتقلين  إيران  إعالن معاداة  يتخّوف من  »القاعدة«  العراق، فيما كان  في 
فيها، أما في اليمن فكان يتجنّب السيطرة على البالد لعدم دفع القوى الدولية للتدّخل. 

رسائل يزيد عددها عن الـ113 لتنظيم »القاعدة« وزعيمه أسامة بن الدن، تكشف أسرارًا 
غير مسبوقة حول التنظيم وتعيد رسم شخصية بن الدن وألغازها، وتفصح عن سجاالت 

دينية وسياسية كبيرة داخل التنظيم وتياراته، ونظرة رموزه إلى ملفات العالم
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أتباع  يطرحها  التي  المآخذ  أبــرز 
»جبهة  على  »داعـــش«  تنظيم 
ــنــصــرة« الــيــوم، أنــهــا »تــراعــي  ال
ــة«، األمـــر  ــي ــشــعــب ــهــا ال حــواضــن
التنظيمات  هذه  بسلوك  المرتبط 
سيطرتها.  تحت  الواقعين  مع 
مسائل  الحال،  بطبيعة  ويشمل 
وهذا  والقتال،  بالتكفير،  تتعلق 
يظهرها  التي  العدائية  يفسر  ما 
التي  الــمــنــاطــق  ــي  ف »داعــــش« 
بـ»النصرة«  مقارنة  عليها،  يسيطر 
ــتـــي تــرتــكــب أعـــمـــال »أقـــل  الـ
عدوانية«، إْن صّح الوصف، تجاه 

»حواضنها الشعبية«.

مراعاة الحاضنة

أراضيها، بل تشمل عدم القدرة على تنفيذ 
هجمات هناك.

وورد فــي الــوثــيــقــة نــفــســهــا، املـــذكـــورة آنــفــا: 
»ال داعي لفتح جبهة مع إيران إال إذا كنتم 
إذا  وإال  أذاهـــم،  لتعاظم  لفتحها  مضطرين 
كنتم أيضا قادرين على إلحاق األذى بها«. 
وينصح كاتب الوثيقة، أنه وحتى في حال 
اتخاذ قرار بمهاجمة إيران، أال يتم اإلعان 

عن ذلك إعاميا.
وفـــي وثــيــقــة غــامــضــة مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد، 
يــتــحــدث أحـــدهـــم عـــن إمــكــانــيــة عــقــد تفاهم 
بني تنظيم »الدولة اإلسامية« في العراق، 
أن  إيرانية، على  وإيـــران، طرحته شخصية 
التنظيم بعدم  التفاهم تعّهد  يكون أســاس 
املــــســــاس بـــاألمـــاكـــن املـــقـــدســـة لــلــشــيــعــة فــي 
الوثيقة مهملة،  أن هــذه  لكن يبدو  الــعــراق. 
إذ لم يتم الحديث عنها في الوثائق األخرى 

املفرج عنها من الجانب األميركي.

اليمن... حلم الهيمنة المؤجل
أوضاع اليمن مختلفة تماما عن العراق، فا 
يرى  إذ  متعددة،  »جهادية«  توجد فصائل 
نفوذ  منطقة  الــيــمــن  أن  »الـــقـــاعـــدة«  تنظيم 
ســعــوديــة، وأمــيــركــيــة مــن جــهــة، والفاعلون 
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة هــــم الـــحـــوثـــيـــون،  عـ
والرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، مع 
إلــى الحراك الجنوبي وعلي سالم  إشــارات 

البيض، والخشية من عودته إلى الحكم.
ظهر أن قادة »القاعدة« 

ُ
وثائق »أبوت آباد« ت

ــل تــجــاربــهــم  يـــنـــظـــرون إلـــــى الـــيـــمـــن، بـــعـــني كــ
السابقة، ال سيما تجربة العراق وأفغانستان، 
فــهــنــاك تــوجــه داخــــل »الـــقـــاعـــدة« يـــرى اليمن 
ــحــــث عـــلـــى اإلســــــــراع  ــد، ويــ ــ ــيـ ــ ــنــــاول الـ ــتــ ــــي مــ فـ
ــة، فيما  بــاالنــقــضــاض والــهــيــمــنــة عــلــى الـــدولـ
أن تيارًا آخر داخل التنظيم، يبدو أنه التيار 
الــذي ُحسم النقاش لصالحه، يــرى أن ظهور 
»الـــقـــاعـــدة« كــفــاعــل فـــي الــيــمــن، ال يــخــلــو من 
مخاطر، لذا يدعو لتأجيل هذه الخطوة، التي 
واألميركيني،  السعوديني  باستفزاز  ستقوم 

ويبدو أن بن الدن كان يميل للتيار األخير.
تنظيم »القاعدة«، كما تظهر وثائق »أبوت 
آبــــاد« عــن الــيــمــن، يــخــاف مــن تــكــرار تجربة 
أفــغــانــســتــان، والــــعــــراق، وأن الــهــيــمــنــة على 
الــــدولــــة، أو إعــــان دولـــــة، ســيــســتــفــز الــقــوى 
ــا الـــصـــراع  الـــدولـــيـــة عــلــى الــتــدخــل فـــــورًا. أمــ
بـــني الــحــوثــيــني والـــســـعـــوديـــة، وقــبــلــهــا بني 
الحوثيني وصالح، فالتنظيم يفضل بحسب 
الـــوثـــائـــق الـــبـــقـــاء عــلــى الـــهـــامـــش، وانــتــظــار 
ويبدو  ثماره.  يقطف  الصراع، حتى  نهاية 
اللحظة،  التنظيم حتى  تــوّجــه  هــو  هــذا  أن 
الــيــمــن، يتحاشى  فـــي  ــاعـــدة«  ــقـ »الـ زال  فــمــا 
الظهور بصورة كبيرة في املشهد، ربما في 
انتظار مــا ســتــؤول إليه الــحــرب هــنــاك، بني 
ــــذي يــهــدد  الــتــحــالــف الــعــربــي مـــن جــهــة، والـ
القوات  وبــني  أيضا،  »الــقــاعــدة«  باستهداف 

املوالية لصالح ومليشيات الحوثي.

تكشف إحدى 
الوثائق أن »القاعدة« 

كان يتوقع حربًا بين 
الواليات المتحدة وإيران

تخّوف »القاعدة« 
من الهيمنة على الدولة 

في اليمن لتفادي 
استجالب تدخل دولي

تحقيق

دعا بن الدن إلى متابعة 
كتابات هيكل لفهم 
طبيعة األنظمة العربية 
)العربي الجديد(

أنصار لبن الدن في مدينة كويتا الباكستانية )باناراس خان/فرانس برس(

وجاء في إحدى الوثائق: »أخي، الحرب مع 
إيران واقعة ال محالة، والله أعلم، وإذا وقعت 
فأكثر املستفيدين ال شك املشروع الجهادي، 
الــطــواغــيــت«.  انــهــار  الــفــوضــى،  زادت  فكلما 
هذه الرسالة ال تتحدث عن حرب بني إيران 
الــواليــات املتحدة  والتنظيم، بــل حــرب بــني 
وإيران، حتى نواة »حرب عاملية ثالثة« كما 
جــاء في إحــدى الوثائق، خصوصا أن هذه 
 ،2011 منتصف  قبل  ملــا  تــعــود  التخمينات 
حيث لم يتم الحديث عن املحادثات السرية 
لــاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، بــعــد. وبعكس 

وغيرها، فلما رأى اإلخــوة قنابل الطائرات 
األميركية تمزق أجساد أطفالهم ونسائهم، 
اضـــطـــروا إلـــى الــهــجــرة لــلــمــحــافــظــة وإنــقــاذ 
إيـــران على عجل  فــدخــلــوا  مــن تبقى منهم، 
عــبــر طـــرق مــخــتــلــفــة ولــيــس عــبــر الــبــوابــات 
الــرســمــيــة. وبــعــد أشــهــر انــضــم إليهم إخــوة 
آخرون وأهلوهم وبعد أشهر قامت القوات 

اإليرانية بإلقاء القبض عليهم، وكان منهم 
ــوانـــه وأخـــتـــاه وانــقــطــعــت  ســعــد وأهـــلـــه وإخـ

أخبارهم عنا لعدة سنوات«. 
ويــضــيــف بــن الدن: »كــنــا نــحــســب أنــهــم في 
إقــــامــــة جـــبـــريـــة أو فــــي ســـجـــن لــلــمــعــتــقــلــني 
الــســيــاســيــني هـــنـــاك، يــلــقــون فــيــه الــحــقــوق 
الواجب تقديمها لألسرى«. ولم يوضح بن 

الدن في الوثيقة، والتي تبدو مبتورة، ماذا 
»أسرى القاعدة« في إيران، لكن كل  حصل لـ
أن  إلــى  تشير  الوثيقة،  فــي  الاحقة  الجمل 
معهم  تتعامل  تكن  لــم  اإليــرانــيــة  السلطات 

»بصورة إنسانية«.
في وثيقة أخرى، يظهر أن هناك اعتراضات 
عـــلـــى تـــهـــديـــد تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« إليــــــران، 

ــاء  ألعـــضـ ــر  ــمـ مـ إيــــــــران  أن  األول  لـــســـبـــبـــني: 
وقــــادة الــتــنــظــيــم الــقــادمــني مــن أفــغــانــســتــان 
التنظيم استفزازها،  الــعــراق، فا يريد  إلــى 
ــر، عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ  ــ والــســبــب اآلخــ
التهديد. مما يعني أن عدم ضرب إيران من 
ِقبل »الــقــاعــدة«، لــم يكن عــائــدًا فقط ملسائل 
الــتــنــظــيــم على  بــأعــضــاء  ســيــاســيــة، تتعلق 
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وساطة قطرية ُتفرج 
عن جيبوتيين في إريتريا

اإلفــراج  في  قطرية  نجحت وساطة 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن جـــنـــود الــجــيــش 
الجيبوتي كــانــوا أســـرى لــدى دولــة 
ــالـــة األنـــبـــاء  ــتـــريـــا. ووضـــعـــت وكـ إريـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــقـــطـــريـــة زيـــــــارة وزيــ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــانــــي )الــــــصــــــورة( إلــ ثــ
جيبوتي في خانة إتمام الوساطة، 
ــــروره  ــه عــــن ســ ــ ــرابـ ــ ــنـــه إعـ ــلـــت عـ ــقـ ونـ
»اإلفراج عن مجموعة من األسرى  لـ
ــيـــني والــــــــــذي تـــــم بــفــضــل  ــبـــوتـ ــيـ الـــجـ
تــــجــــاوب األخـــــــوة فــــي إريــــتــــريــــا مــع 
املــســاعــي والــجــهــود الــقــطــريــة الــتــي 
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــرة صـ ــــضـ ــا حـ ــهــ ــذلــ بــ
مع  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ 

إخوانه في إريتريا وجيبوتي«.
)العربي الجديد(

تصعيد جديد بين 
المغرب واألمم المتحدة

ــر املــغــربــي املــنــتــدب في  حــــذر الـــوزيـ
بــوريــطــة،  نــاصــر  الــخــارجــيــة  وزارة 
من التأثيرات السلبية لتصريحات 
ــم املـــتـــحـــدة بـــان  ــعــــام لـــألمـ األمــــــني الــ
ــيــــال الــــصــــحــــراء، عــلــى  ــــون حــ كــــي مــ
ــال  ــ ــة. وقــ ــقــ ــطــ ــنــ ــرار املــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ أمـــــــن واســ
بوريطة خــال مؤتمر صحافي في 
الـــربـــاط، إنـــه »صـــــدرت عـــن بـــان كي 
ــات خــــال تــصــريــحــاتــه  ــزالقــ مــــون انــ
ــراء، ونــــســــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــخـــــصـــــوص الـ بـ
تــأثــيــرات ذلـــك عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
أنهما مرتبطان  املنطقة، خصوصا 
باملسؤولية وليس وفق تصريحات 

شخصية«. 
)األناضول(

فرنسا تضمن أمن 
حكومة السراج

ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
جـــان مــــارك أيـــرولـــت )الــــصــــورة(، أن 
بـــاده تضمن أمـــن حــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي فـــي لــيــبــيــا بـــرئـــاســـة فــائــز 
السراج. وقال أيرولت خال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع نـــظـــيـــره 
في  الجهيناوي،  خميس  التونسي 
العاصمة التونسية أمس، إن »األمر 
فــي ليبيا عــاجــل، وال بــد أن تستقر 
مؤكدًا  الــوطــنــيــة«،  الــوحــدة  حكومة 
أن »فرنسا ستعمل على ضمان أمن 
الحكومة، كما نتحدث عن عقوبات 
ضد أشخاص يعرقلون هذا املسار، 

ونعتبرهم مسؤولني عن ذلك«.
)األناضول(

مفاوضات سالم بين 
الخرطوم والمسلحين

ــفــــاوضــــات الــــســــام بــني  انـــطـــلـــقـــت مــ
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــودانــــــيــــــة وقـــــــوى 
معارضة لها، أمس الجمعة، برعاية 
ثامبو  برئاسة  األفريقية«  »البعثة 
أمــبــيــكــي، عــلــى مــســاريــن، األول بني 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة-قــطــاع الــشــمــال 
ووفد الحكومة السودانية، والثاني 
بــني الــحــركــات املسلحة فــي دارفـــور 
البعثة  الخرطوم. وعقدت  وحكومة 
األفــريــقــيــة جــلــســة مــغــلــقــة بحضور 
الــســودان والحركات  وفــدي حكومة 
املسلحة في دارفــور والنيل األزرق، 
ــي الـــعـــاصـــمـــة األثـــيـــوبـــيـــة، أديــــس  فــ

أبابا.
)العربي الجديد(

تجارب كوريا الشمالية 
إلى مجلس األمن

دعت الواليات املتحدة أمس الجمعة 
ــن  ــ ــد جـــلـــســـة ملـــجـــلـــس األمــ ــقــ إلـــــــى عــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــــاق كـــوريـ لــــتــــدارس إطـ
كوريا  وكــانــت  باليستي.  لــصــاروخ 
إلى  الــصــاروخ  أطلقت  قد  الشمالية 
الجمعة في تحٍد  أمــس  البحر فجر 
لقرارات املجلس التي تفرض حظرًا 
وقالت  كــهــذه.  إطـــاق  عمليات  على 
بعثة الـــواليـــات املــتــحــدة لـــدى األمــم 
املتحدة إنها طلبت إجراء مشاورات 

مغلقة حول عملية اإلطاق.
)اسوشييتد برس(
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ــات مـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع  ــهــ دعــــــت جــ
ــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  الــــــزراعــــــي فـ
ــنـــح تـــعـــويـــضـــات  الــــــعــــــراق، إلــــــى مـ
للمزارعني املتضررين من تلف محاصيلهم، 
جراء استخدام سماد كيماوي إيراني يجري 

التحقيق حول كيفية دخوله اإلقليم.
الزراعة  وقــال غريب حمه خــان، عضو لجنة 
والري والسدود في برملان كردستان العراق، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمــــس، إن »نـــوعـــا من 
استيراده من  تم  اإليراني  الكيماوي  السماد 
قبل تــجــار مــن اإلقــلــيــم ابــتــداًء مــن سبتمبر/

أيلول من العام املاضي 2015، وبعد استعماله 
من قبل املزارعني في محافظتي السليمانية 
إلــى احــتــراق املحاصيل وتلفها  وأربــيــل أدى 

تماما«.
وأضــاف خان »تم استيراد آالف األطنان من 

السماد لسد حاجة السوق، وبعد أن اشتكى 
ــأثـــر  ــفــــاحــــون مــــن دمـــــــار مــحــاصــيــلــهــم وتـ الــ
ــة، تـــم تــحــلــيــلــه وفــحــصــه،  ــيـ ــزراعـ أراضـــيـــهـــم الـ
وتبني لنا أنه غير صالح تماما لاستعمال«.

وأوضــح »رغــم ثبوت عدم صاحية السماد، 
فــي األســـواق،  لــم توعز الحكومة بمنع بيعه 
وهذا يعود إلى تقصير الوزارة املعنية وعدم 

تدخلها«.
ــزراعـــي  ويـــطـــالـــب الــنــاشــطــون فـــي الـــقـــطـــاع الـ
بتقديم الــشــركــة املــتــورطــة فــي اســتــيــراد هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــســمــاد، تــعــويــضــات لــلــمــزارعــني 
ــول إلـــيـــهـــا، أو أن  ــ ــــوصـ ــال الـ ــ املـــتـــضـــرريـــن حــ
تــقــوم الــحــكــومــة بــتــقــديــم هـــذه الــتــعــويــضــات، 
باعتبارها املــســؤولــة عــن إجـــازة دخــول هذه 

املنتجات لألسواق.
وتفيد عمليات متابعة ذلك النوع من السماد 
ــنـــة كـــرمـــاشـــان  ــأنــــه تــــم تــصــنــيــعــه فــــي مـــديـ بــ
ــيـــة  ــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود اإليـــرانـ ــيــ اإليــــرانــ

العراقية، وفق مصادر في كردستان العراق.
وبــحــســب بــيــان لـــوزيـــر الـــزراعـــة فـــي اإلقــلــيــم، 
عبدالستار مجيد، فإنه تمت الدعوة إلى فتح 
تحقيق مع الشركة املسؤولة عن إدخــال ذلك 

النوع من السماد إلى كردستان.
والــســمــاد هــو مـــادة تــضــاف للتربة مــن أجــل 
مـــســـاعـــدة الـــنـــبـــات عـــلـــى الـــنـــمـــو، ويــســتــخــدم 
ــمـــدة إلنــتــاج  ــزارعــــون عـــدة أنـــــواع مـــن األسـ املــ

محاصيل وفيرة.
ــان،  ــتــ ــردســ كــ ــي  ــ فـ الــــــزراعــــــة  وزارة  وحـــــــــذرت 
املــــزارعــــني، مــطــلــع مــــــــارس/آذار الـــجـــاري، من 
شراء السماد الذي تسبب في تلف املحاصيل، 

وعدم استخدام الكميات املوجودة لديهم.
الــزراعــة  كـــان غــريــب مصطفى، رئــيــس لجنة 
فـــي اإلقــلــيــم، قـــال فـــي تــصــريــحــات صحافية 
إنــه ليس هناك حتى اآلن معلومات  مؤخرا، 
عــن كيفية دخـــول الــســمــاد اإليـــرانـــي املسمى 
اللجنة  إلـــى أن  إلـــى كــردســتــان، الفــتــا  »داپ« 

الشركة  أو  الــتــاجــر  لكشف  املـــوضـــوع  تــتــابــع 
التي استوردته.

ويــــعــــتــــبــــر الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي فـــــــي إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان الـــعـــراق مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
وزارة  بـــيـــانـــات  وتـــشـــيـــر  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
الـــزراعـــة فــي اإلقــلــيــم إلـــى نسبة االكــتــفــاء من 
بلغت %66  املحلي إلقليم كردستان  اإلنتاج 

للخضراوات و27% للفواكه.
سنوات،  عشر  دامــت  اقتصادية  طفرة  وبعد 
بـــدأت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان تــعــانــي منذ 
الحاد في أسعار  التراجع  عام 2014، بسبب 
الــنــفــط، وكــلــفــة الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلســامــيــة »داعــــش«، وكــذلــك تقليص بغداد 
حــصــة اإلقــلــيــم مـــن املـــيـــزانـــيـــة، بــعــد أن شــّيــد 
إلــى تركيا، سعيا  أنابيب يصل  األكـــراد خط 
لتحقيق االســتــقــال االقــتــصــادي، مــا تسبب 
في خفض رواتــب موظفي القطاع العام بما 

يصل إلى %75.

الجزائرية سوناطراك،  الوطنية  الطاقة  قالت شركة 
الـــتـــي تـــديـــر صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز الـــجـــزائـــري، إن 
إنتاج الباد من الغاز لم يتأثر بالهجوم الذي شنه 
تديرها  غــاز  محطة  على  الجمعة،  أمــس  مسلحون، 
البريطانية  بـــي.بـــي«  ـ  بــتــرولــيــوم  شــركــتــا »بــريــتــش 
و»شـــتـــات أويــــل« الــنــرويــجــيــة قـــرب عــني صــــاح، في 

جنوب الجزائر. 
صاروخية،  بقذائف  غــاز  حطة  م مسلحون  وهــاجــم 
لـــكـــن الـــهـــجـــوم لــــم يـــســـبـــب أضـــــــــرارًا فــــي املــمــتــلــكــات 
أنــــه دفــع  أو األرواح، بــحــســب وكـــالـــة رويــــتــــرز، غــيــر 
املــســؤولــني إلغــاقــهــا كـــإجـــراء احــتــيــاطــي. وتخضع 

البنية التحتية للطاقة في الجزائر لحماية مشددة 
مــن الــجــيــش، ال سيما منذ هــجــوم نــفــذه إساميون 
متشددون عام 2013 على محطة عني أميناس للغاز 
التي تديرها أيضا »بي.بي« و»شتات أويل«، وأسفر 

 .
ً
عن مقتل 40 عاما

ــات أويــــــل«  ــ ــتـ ــ وحــــســــب رويــــــتــــــرز، قــــالــــت شــــركــــة »شـ
النرويجية، في بيان، إن منشأة عني صالح أصيبت 
بذخيرة متفجرة من مسافة بعيدة. وقال مصدر في 
قطاع الغاز »في الصباح الباكر سقطت ثاث أو أربع 
قذائف صاروخية، فأصابت محطة معالجة مركزية. 
ولـــم تـــرد تــقــاريــر عــن وقـــوع خــســائــر فــي األرواح أو 

املــمــتــلــكــات«.  وقــالــت شــركــة »بـــي.بـــي«، فــي بــيــان، إن 
»بي. احــتــرازي. ووفقا ملوقع  أغلقت كإجراء  املنشأة 

بــــي«، بــــدأت مــنــشــأة عــني صــالــح اإلنـــتـــاج عـــام 2004 
أعلنت  كما  وريـــغ،  وتيقنتورين  خرشبة  حقول  مــن 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط بــدء التطوير فــي غــور محمود 
وعني صالح وغارة البفينات وحاسي مؤمن، ليصل 

اإلنتاج إلى تسعة مايني متر مكعب في السنة. 
وكــان الهجوم على محطة عني أميناس عــام 2013 
الجزائري  باملتشدد  يرتبطون  مسلحني  تنفيذ  من 
ــــذي تـــقـــول الــــواليــــات املــتــحــدة  مــخــتــار بــلــمــخــتــار، الـ
ــه ربـــمـــا قــتــل فـــي ضـــربـــة جـــويـــة فـــي لــيــبــيــا الــعــام  إنــ

املاضي. وينفي تنظيم »القاعدة« مقتله. وتراجعت 
حرب  انتهاء  منذ  الجزائر  فــي  املتشددين  هجمات 
املــاضــي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  الــســوداء،  العشرية 
وراح ضحيتها نحو 200 ألف شخص. لكن تنظيم 
»الـــقـــاعـــدة بـــبـــاد املـــغـــرب اإلســــامــــي« والــجــمــاعــات 
ــة إلــــى املــقــاتــلــني املــتــحــالــفــني  ــافـ الــتــابــعــة لـــه بـــاإلضـ
)داعـــــش(، ينشطون  الـــدولـــة اإلســامــيــة  مــع تنظيم 
الــبــاد، ال سيما فــي املناطق  فــي جــيــوب نائية مــن 
العاصمة  شرقي  والجبلية  بالجنوب  الصحراوية 

الجزائر.
)رويترز(

هجوم إرهابي على منشأة غاز جزائرية

4.1 مليارات دوالر 
لبورصة مصر

ارتفعت القيمة السوقية لألسهم 
املتداولة في البورصة املصرية بنحو 
36 مليار جنيه )4.1 مليارات دوالر( 

خالل تعامالت األسبوع املاضي، 
متأثرة بقرارات البنك املركزي 
األخيرة بخفض قيمة الجنيه 

املصري بما يقرب 13% والذي 
يعزز من االستثمار في البورصة 

ال سيما من قبل األجانب. ووصل 
رأس املال السوقي للبورصة وفق 

البيانات الرسمية إلى 447.5 مليار 
جنيه، مقابل 411.5 مليار جنيه 

في األسبوع السابق، بارتفاع بلغت 
نسبته 8.7%، بعد أن قفز املؤشر 
الرئيسي للسوق »ايجي اكس 30« 

بنحو 14%، ليسجل مستوى 7486 
نقطة.

المغرب يشتري قمحًا 
للدقيق المدعم

طرح املكتب الوطني املهني للحبوب 
في املغرب )حكومي( مناقصة 

لشراء 134 ألف طن من القمح اللني. 
وقال املكتب إنه سيفتح باب التقدم 
بالعروض في الخامس من أبريل/ 
نيسان املقبل. وسيخصص القمح 

اللني الذي يمكن استيراده أو شراؤه 
من املحصول املحلي لصناعة 

الدقيق )الطحني( املدعم. وأثر تراجع 
تساقطات املطر على القطاع الزراعي، 

حيث توقعت املندوبية السامية 
للتخطيط )حكومية( في وقت سابق 

من يناير/كانون الثاني املاضي أال 
يتجاوز محصول الحبوب في العام 

الحالي 40 مليون قنطار، مقابل 
115 مليون قنطار في العام املاضي، 

بانخفاض تبلغ نسبته %61.

شركة أميركية توقف 
تربية الحوت القاتل

أعلنت شركة »سيوورلد باركس آند 
انترتينمنت« التي تتخذ من سان 

دييغو األميركية مقرا رئيسيا لها، 
أنها ستتوقف عن تربية حيتان 

قاتلة جديدة، لترضخ أخيرا لضغوط 
استمرت سنوات من جمعيات 

حقوق الحيوان، لكن متنزهاتها 
الثالثة العاملة حاليا ستواصل 

أداء دورها حتى انتهاء حياة هذه 
الثدييات البحرية. وتدير »سيوورلد« 

متنزهات بحرية في سان دييغو 
وأورالندو وسان أنطونيو، وتمتلك 
29 نوعا من الحيتان القاتلة منها 
6 في حديقة إسبانية على سبيل 

اإلعارة. وتتعرض الشركة النتقادات 
متزايدة بسبب عروضها الخاصة 
بالحوت القاتل، الذي يؤدي خاللها 

الحيوان البحري الضخم ألعابا 
وخدعا مثيرة، وتقول إن عروضها 

تجذب مئات اآلالف من الرواد 
للمتنزهات.

تعزيز تجاري بين ماليزيا وإيران 
قال وزير الصناعة والتجارة 
الخارجية املاليزي، مصطفی 

محمد، إن هناك رغبة في تعزيز 
التعاون التجاري بني بالده وإيران. 

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
اإلسالمية »ارنا«، أمس عن محمد 

قوله، إن قيمه التبادل التجاري 
بني إيران وماليزيا بلغت في العام 

املاضی 23 مليون دوالر.

أخبار

خفض تمويل 
برنامج روسيا 

الفضائي

خفض مجلس الوزراء الروسي تمويل البرنامج الفضائي بنسبة 30%، في مسعى لكبح اإلنفاق العام، في مواجهة أزمة اقتصادية حادة. وأمر رئيس 
الوزراء، ديمتري ميدفيديف، بتقليص ميزانية البرنامج في 2016/ 2017 من تريليوني روبل )29.24 مليار دوالر( إلى 1.4 تريليون روبل )20.4 مليار 
دوالر(. ونقلت وكالة تاس لألنباء عن ميدفيديف قوله »إنه برنامج ضخم لكننا نحتاج إلى مثل هذه البرامج الكبيرة حتى في الظروف التي ال يكون 
فيها االقتصاد على ما يرام«. واستكشاف الفضاء مسألة تتعلق بالكبرياء الوطني لروسيا وتعود جذوره إلى »سباق الفضاء« مع الواليات املتحدة إبان 
)Getty( الحرب الباردة ويعتبره الرئيس فاديمير بوتني رمزا الستعادة باده ملكانتها العاملية.  
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تالشي خطر اليسار وتأمين استقرار الحكومة

نتنياهو في وضع مريح

أنقرة تضمن شروطها في ملف الالجئين
اتفاق »تاريخي« بين تركيا وأوروبا

تعاني المعارضة من عدم 
توافقها على موقف 

ضد حكومة نتنياهو

مقابل كل سوري يعاد 
من اليونان، توّطن أوروبا 

الجئًا سوريًا من تركيا

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كــــــــســــــــب رئــــــــــيــــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة 
ــــي األســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، عـــامـــني  فـ
إضافيني على حكومته الرابعة، على الرغم 
مـــن اســـتـــنـــادهـــا إلــــى ائـــتـــاف هـــش نــســبــيــا، 
أصل  مــن  صوتا   61 بأغلبية  تتمتع  كونها 
120 صــوتــا فـــي الــبــرملــان اإلســرائــيــلــي. فقد 
ــر املـــالـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــي، مــوشــيــه  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
اتفاق  كاحلون، من حزب »كوالنو«، وبفعل 
االئتاف الحكومي، أنه سيوافق على تقديم 
مشروع ميزانية عامة لسنتني، أي للعامني 
نتنياهو  على  عناًء  يوفر  ما  و2018،   2017
لعامني  الهش  ائتافه  استقرار  له  ويضمن 
إضــافــيــني، بــــداًل مـــن الـــخـــوض فـــي مــتــاهــات 
أو  االئتافيني،  شركائه  من  مطالب جديدة 

تهديد بإسقاط الحكومة.
لكن أهم من ذلك، جاء لنتنياهو مع مرور عام 
على تشكيل حكومته عبر نتائج االستطاع 
ــــذي أجـــرتـــه صــحــيــفــة »مــعــاريــف  الـــخـــاص الـ
سوف هشفوع«، وبنّي أن نتنياهو سيحظى 
فـــي حــــال جــــرت االنـــتـــخـــابـــات اإلســرائــيــلــيــة 
اليوم بتأييد 47 في املائة من اإلسرائيليني 
له، وأن املنافس الذي قد يواجهه وقد يشكل 
خطرًا على مستقبله السياسي، رئيس حزب 
»يش عتيد« يئير لبيد، سيحصل في حال 
جــرت االنــتــخــابــات الــيــوم على 36 فــي املائة 
فقط مــن األصــــوات، مــع انــدثــار وتــاشــي أي 
 من زعيم املعارضة 

ً
خطر مهما كان ضئيا

الحالي يتسحاق هرتسوغ.
وعلى الــرغــم مــن تــراجــع قــوة حــزب الليكود 
الذي يترأسه نتنياهو من 30 مقعدًا إلى 26 
مقعدًا في البرملان، إال أن الخريطة السياسية 
والــحــزبــيــة الــتــي رســمــهــا االســتــطــاع تــبــنّي 
مّكن 

ُ
ت اإلســرائــيــلــي،  لليمني  مطلقة  أغلبية 

نـــتـــنـــيـــاهـــو وحــــــــــده مــــــن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
إســرائــيــلــيــة مــقــبــلــة. أمـــا لــبــيــد الــــذي يحصل 
حــزبــه عــلــى 21 مــقــعــدًا وفـــق االســتــطــاعــات 
 فـــــي تــشــكــيــل 

ً
الـــــجـــــديـــــدة، فـــــا يـــمـــلـــك أمـــــــــا

ائتاف مع أحــزاب الحريديم، وهــو يرفض، 
لعنصريته املعلنة، على الرغم من تصنيف 

زعيم  بقيادة  الصهيوني«  »املعسكر  حــزب 
املعارضة يتسحاق هرتسوغ من 24 مقعدًا 

إلى 15 مقعدًا.

ــبــــيــــد عــلــى  ــّدم لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاع بـ ــطــ ــ ــتــ ــ وأفــــــــــــاد االســ
هرتسوغ، ليؤكد مجددًا أن حزب »املعسكر 
الصهيوني« واليسار في إسرائيل ككل، لم 
يعد مرشحا ولو حتى نظريا للتنافس على 
إسرائيل وتشكيل حكومة  أمــور  دفــة  قيادة 
جــديــدة فيها، وإنــمــا تحّوله إلــى قــوة ثالثة 
)بــرملــانــيــا(، وربــمــا رابـــعـــة، فــي حـــال استمر 
املد الفاشي في إسرائيل واملقرون بالتطرف 
جديدة  تحالفات  وأنــتــج  والــديــنــي،  القومي 
بني قوى اليمني املختلفة، يمّكنها أن تنافس 
الــلــيــكــود ونــتــنــيــاهــو عــلــى قــيــادة إســرائــيــل. 
التنافس في إسرائيل  وبالتالي قد يتحّول 
ــزاب  ــأحـ بــــني الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي املـــرتـــبـــط بـ
وتــحــالــفــات مــع الــوســط )كــحــزب هــتــنــوعــاة، 
بقيادة تسيبي ليفني، الذي اتحد مع حزب 
الصهيوني(،  املعسكر  كتلة  ليشكا  العمل 
ــذي يــرفــع شــعــار  وبـــني الــيــمــني الــتــقــلــيــدي الــ
ــا يــتــعــلــق بــمــكــانــة  الــحــقــوق الـــفـــرديـــة )فــــي مـ
الفلسطينيني في الداخل(، إلى التنافس بني 
الليكود  له 

ّ
يمث الــذي  التقليدي  اليمني  هــذا 

بــتــحــالــفــه الـــحـــالـــي مـــع الـــحـــريـــديـــم والــبــيــت 
اليهودي، وبني تحالف يميني ممكن يقوده 
كـــل مـــن لــبــيــد وأفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، الــلــذيــن 
يــحــصــان وفـــق االســتــطــاع أعــــاه عــلــى 29 

مقعدًا تقريبا.
ت نتائج االستطاع على ارتفاع قوة 

ّ
وقد دل

لــيــبــرمــان إلـــى 9 مــقــاعــد، بــــداًل مــن 6 مقاعد 

حاليا، وارتفاع قوة البيت اليهودي بزعامة 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، إلـــى 12 مــقــعــدًا بــــداًل مــن 8 
مــقــاعــد حــالــيــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن بينيت 
مـــشـــارك فـــي االئـــتـــاف الــحــكــومــي الــحــالــي، 
إال أنــه لم يتردد خــال العام األول لحكومة 
ــال أزمـــــــات حــكــومــيــة،  ــعـ ــتـ ــي افـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــ
ــا يــتــعــلــق بــالــبــنــاء في  ــل مـ خــصــوصــا فـــي كـ
املستوطنات، وفي مسألة »حق اليهود« في 

الصاة في باحات املسجد األقصى.
وبـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــودة مـــــــــــن هـــــــــــــــذه الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات 
ــن  ــراهــ ــع الــ ــ ــــوضـ ــاريــــوهــــات إلــــــى الـ ــنــ ــيــ والــــســ
ــرور عـــام عــلــى حكومة  فـــي إســـرائـــيـــل، مـــع مــ
ــــح، وبــحــســب  ــــواضــ ــإنــــه مــــن الــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــ
ــرات مــــراقــــبــــني لـــلـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
ــتــــاف  ــــع قــــــوة االئــ ــــراجـ ــيــــة، أن تـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
الــحــكــومــي فـــي االســـتـــطـــاع إلــــى 57 عــضــوًا 
تـــهـــديـــدًا حقيقيا  يــشــّكــل  ال  حـــالـــيـــا،   61 مـــن 
وذلــك  نتنياهو،  بــقــيــادة  الحالية  للحكومة 
لــكــون االئـــتـــاف الــحــالــي يــتــمــتــع فـــي نهاية 
أقطابه في  املطاف بنوع من االنسجام بني 
ما  كل  في  وخصوصا  السياسية،  القضايا 
يتعلق باملفاوضات مع الطرف الفلسطيني، 
وبتحديد وتقييد هامش النشاط والتحرك 
السياسي للفلسطينيني في الداخل. ويعود 
هــــذا الــتــرجــيــح لـــفـــرص ثـــبـــات قــــوة ائــتــاف 
نتنياهو الحالي، إلى حالة الشرذمة والتفكك 
التي  البرملانية  الكتل  بــني  االنسجام  وعــدم 
ــشــّكــل املــعــارضــة اإلســرائــيــلــيــة. إذ تــتــكــّون 

ُ
ت

كتل املعارضة البرملانية لحكومة نتنياهو، 
مــن ثـــاث كــتــل محسوبة عــلــى الــيــســار، هي 
بــقــيــادة يتسحاق  الــصــهــيــونــي«  »املــعــســكــر 
ــوغ، وحـــــــزب »يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو«  ــســ ــرتــ هــ
وحزب  اليميني،  ليبرمان  أفيغدور  بقيادة 
ف 

ّ
»يش عتيد« بقيادة يئير لبيد، الذي يصن

لليمني،  أنـــه حـــزب وســـط يميل  عــلــى  نفسه 
لــكــنــه فـــي الـــواقـــع حـــزب يــمــيــنــي بــكــل معنى 
الكلمة وإن كان يدعي أيضا أنه يحمل الفكر 

الليبرالي.
وتـــعـــانـــي املــــعــــارضــــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لــحــكــومــة 
ــام، مــــن عـــدم  ــقــــســ ــذا االنــ ــ نــتــنــيــاهــو بــفــعــل هـ
تــوافــقــهــا عــلــى مـــوقـــف مـــعـــنّي ضـــد حــكــومــة 
يــوافــق  أن   

ً
مــثــا نــتــنــيــاهــو، ومـــن املستحيل 

حزبا ليبرمان ولبيد على التصويت لحجب 
ائتاف  وتقديم  نتنياهو  حكومة  عن  الثقة 
 إلــــى مــشــاركــة 

ً
حــكــومــي بــديــل يــســتــنــد مــثــا

فــي  يــســهــمــا  أن  أو  املـــشـــتـــركـــة«،  ــة  ــمـ ــائـ ــقـ »الـ
إسقاط حكومة يمني عبر التصويت القتراح 
حجب ثقة عن الحكومة قدمه أحد األحزاب 
املشتركة«.  »الــقــائــمــة  فــي  املــشــاركــة  العربية 
وفــوق هــذا كله، فــإن طموح لبيد ألن يكون 
البديل املقترح لنتنياهو، يدفعه إلى اتخاذ 
السياسية  القضايا  أكثر تطرفا في  مواقف 
من مواقف »املعسكر الصهيوني« ومحاولة 
عزل نفسه عن »صبغة« اليسار، وذلك طمعا 
فـــي جــلــب املـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد لـــه مـــن داخـــل 

معسكر اليمني.
ويــــمــــكــــن االســــــــتــــــــدالل عـــمـــلـــيـــا مــــــن نـــتـــائـــج 
االســـتـــطـــاع، أن نــتــنــيــاهــو ســيــبــقــى، مـــا لم 
تحدث هــزات عميقة داخــل إسرائيل، وربما 
ــــذي قد  ــل الــلــيــكــود نــفــســه، الــشــخــص الـ ــ داخـ
يــتــولــى فـــي الـــعـــام 2019، مـــرة أخــــرى مهمة 

تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

نفسه وحــزبــه كــحــزب وســـط، أن يفكر حتى 
باالعتماد على دعم األحزاب العربية املمثلة 
»القائمة املشتركة« ولها 13 مقعدًا،  بـ اليوم 

من خارج االئتاف الحكومي.
ــة الــــجــــديــــدة،  ــيــ ــزبــ ــة الــــحــ ــطــ ــريــ ــــــبــــــنّي الــــخــ

ُ
وت

ــع قـــــوة الــلــيــكــود  ــراجــ ــتـــطـــاع، تــ وفـــقـــا لـــاسـ
لرئاسة  كــمــرشــح  نتنياهو  )ولــيــس  كــحــزب 
الــحــكــومــة(، مـــن 30 مــقــعــدًا إلــــى 26 مــقــعــدًا، 
بــيــنــمــا يــرتــفــع عــــدد مــقــاعــد حــــزب لــبــيــد من 
11 مقعدًا حاليا إلــى 21 مقعدًا. أمــا أهــم ما 
أظـــهـــره االســـتـــطـــاع، فــهــو اســتــمــرار تــراجــع 
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ـــي الــــ28  تــوصــل قـــادة دول االتــحــاد األوروبــ
وتركيا، في القمة التركية ـ األوروبية، أمس 
الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
إلى اتفاق لوقف تدفق الاجئني واملهاجرين 
ــــي األوروبـــيـــة. بـــدا هـــذا االتــفــاق  إلـــى األراضـ
ــني، وكــافــيــا لــضــرب شبكات 

َ
مــرضــيــا لــلــطــرف

الترهيب في بحر إيجة، ويبدأ تنفيذه يوم 
األحد املقبل. 

األوروبــي  االتحاد  يقوم  االتفاق،  وبموجب 
بــــإعــــادة جــمــيــع الـــاجـــئـــني الــــذيــــن تـــقـــّدمـــوا 
بـــدءًا مــن 20 مــن مــارس/ بطلبات لجوئهم 
آذار املــقــبــل وتـــّم رفــضــهــا. وبــذلــك لــن تكون 
الــعــمــلــيــة بــهــيــئــة تــرحــيــل جــمــاعــي مخالفة 
عمليات  تبدأ  أن  على  األوروبــيــة،  للقوانني 
الترحيل نحو األراضــي التركية بــدءًا من 4 

أبريل/نيسان املقبل. 
وتتم مراقبة العملية على الجانب اليوناني 
ــراك، وعــلــى الــجــانــب  ــ مـــن قــبــل مــســؤولــني أتــ
الـــتـــركـــي، تــتــم مـــراقـــبـــة اإلجــــــــراءات مـــن قبل 

مسؤولني يونانيني. 
ومــقــابــل كــل الجـــئ ســــوري تــتــم إعـــادتـــه من 
الــيــونــان، يــقــوم االتـــحـــاد األوروبـــــي بــإعــادة 
توطني الجئ سوري من تركيا على أراضيه، 
العملية لاجئني  األولــويــة في  إذ يتم منح 
الذين لم يسبق لهم أن حاولوا العبور إلى 
األراضــــي األوروبـــيـــة بشكل »غــيــر شــرعــي«. 
ــا بــيــنــهــا،  ــــدول األوروبــــيــــة فـــي مـ واتــفــقــت الــ
التوطني بعد  إعــادة  أن يبدأ موضوع  على 
التفاهم في أبريل/نيسان املقبل. كما تعهد 
األوروبيون، في مقابل السوريني الذين تتم 
إعادتهم إلى تركيا، استقبال عدد مساو من 
الــســوريــني اآلتـــني مــبــاشــرة مــن تــركــيــا، على 
أن يحدد سقف لهذه اآللية بـ72 ألف الجئ، 
وهـــو الــعــدد املــتــاح الستقباله فــي أوروبــــا، 

عــلــى أن يــبــدؤوا بــتــوزيــع الــحــصــص فــي ما 
بينهم في يوليو/تموز املقبل. وبحسب ما 
تسرب عن االتفاق، نجحت تركيا في تسريع 
األوروبــــي.  االتــحــاد  إلــى  انضمامها  عملية 
الــذي تم  السابع عشر  الفصل  وإلــى جانب 
أنقرة من رفع  املاضي، تمّكنت  العام  فتحه 
الفصل  عن  القبرصي  ـــ  الفرنسي  »الفيتو« 
الـــــ33، املتعلق بــاألحــكــام املــالــيــة والــخــاصــة 
بامليزانية، على أن يتم تسريع العمل لفتح 
ــرى فـــي يــونــيــو/حــزيــران  أربـــعـــة فــصــول أخــ
املــقــبــل. كــمــا تــضــّمــن االتـــفـــاق، رفـــع تــأشــيــرة 
الراغبني في  األتــراك  املواطنني  الدخول عن 
دخــــول مــنــطــقــة »شــيــنــغــن« نــهــايــة يــونــيــو/
حزيران املقبل، على أن تقوم تركيا بتحقيق 
72 شــــرطــــا أوروبـــــيـــــا مــتــعــلــقــا بــــهــــذا األمــــر 
فـــي أبــريــل/نــيــســان املــقــبــل، لــيــبــدأ االتــحــاد 
بمناقشة وتقييم  ذاتــــه،  الــشــهــر  نــهــايــة  فــي 

الخطوات التركية. 
ويبدأ االتحاد األوروبي قبل نهاية مارس/

ـــ3 مــلــيــارات  آذار الــحــالــي، بــصــرف حــزمــة الــ
يـــــــورو املـــخـــصـــصـــة كـــمـــســـاعـــدات لــاجــئــني 
الــســوريــني فـــي تــركــيــا، وفــقــا لــلــقــائــمــة الــتــي 
التعليمية  لــلــمــشــاريــع  تــركــيــا  بــهــا  تــقــدمــت 
السوريني،  بالاجئني  الخاصة  والصحية 
التي  للمدن  التحتية  البنى  إلــى  باإلضافة 
تشهد كثافة عالية من املهّجرين السوريني. 
وفـــي حـــال كــانــت الــنــتــائــج إيــجــابــيــة، يــقــوم 
مليارات   3 األوروبــــي بتخصيص  االتــحــاد 
ــــدات لـــاجـــئـــني  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ يــــــــــورو إضـ

صرف خال العاَمني 
ُ
السوريني في تركيا، ت

ــادة  ــني. كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى زيـ
َ
املــقــبــل

ــــاون لـــتـــحـــســـني أوضــــــــــاع الــــســــوريــــني  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــســوريــة، وتحديدًا،  املقيمني فــي األراضـــي 

املناطق الحدودية مع تركيا.
وبـــــعـــــد الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى االتــــــــفــــــــاق، ســــــارع 
ــــون األوروبـــــــيـــــــون إلــــــى الـــتـــغـــريـــد  ــــؤولـ ــــسـ املـ
عــلــى حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــبــر مــواقــع 
األوروبــي  املجلس  رئيس  وكتب  التواصل. 
 
ّ
ــالــــد تـــوســـك عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، أن دونــ
رؤســاء  بني جميع  خذ 

ُ
ات باإلجماع  »اتفاقا 

الـــدول والحكومات فــي االتــحــاد األوروبـــي، 
ورئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو«. 
فيما اعــتــبــر األخــيــر »هـــذا الــيــوم تــاريــخــيــا، 
أواًل ألنه يوم الشهيد التركي، وثانيا بسبب 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــني تــركــيــا واالتـــحـــاد 
تــشــيــكــيــا،  وزراء  ــيـــس  رئـ أّمــــــا  األوروبـــــــــــي«. 
بوهوساف سوبوتكا، كتب على صفحته 
 »املصادقة على االتفاق مع 

ّ
عبر »تويتر«، إن

تركيا تــمــت. كــل املــهــاجــريــن الــذيــن يصلون 
إلــــى الـــيـــونـــان آتــــني مـــن تــركــيــا اعـــتـــبـــارًا من 

األحد سيتم طردهم«. 
ــاد  وقــــــدمــــــت تـــــركـــــيـــــا، مــــقــــتــــرحــــات لــــاتــــحــ
في  بينهما،  املشتركة  القمة  في  األوروبـــي، 
ــارس/آذار املــاضــي، قائمة على أســاس  ــ 7 مـ
»تقاسم األعــبــاء«، يتم بموجبها إعــادة كل 
مــهــاجــر ســــوري مـــن الـــجـــزر الــيــونــانــيــة إلــى 
الاجئني  أحــد  توطني  إعـــادة  مقابل  تركيا، 
السوريني املتواجدين في تركيا، في إحدى 

الدول األوروبية. 
كما طالبت بإلغاء تأشيرة دخول مواطنيها 
إلى االتحاد األوروبي، وتسريع مفاوضات 
إلــى مساعدة  لــاتــحــاد، إضــافــة  انضمامها 
ــيـــارات يـــــــورو)3.4  ــلـ مـــاديـــة تـــقـــدر بــثــاثــة مـ
احـــتـــيـــاجـــات  لـــتـــلـــبـــيـــة  دوالر(،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

الاجئني السوريني في تركيا.

إشكنازية غربية،  نخب  أنه كان مكونًا من  الليكود، ورغم  تمّكن حزب 
من أن يسّوق نفسه باعتباره حزبًا يمثّل كل شرائح »الشعب اليهودي«، 
وخصوصًا اليهود الشرقيين. في المقابل، بقي حزب »يش عتيد« يمثّل 
يُعتبر  بيتينو«  »يسرائيل  حزب  يزال  وال  الجديدة،  اإلشكنازية  الغربية  النخب 
حزب المهاجرين الروس. ويضع ذلك عراقيل أمام توّجه واسع للناخبين 

الشرقيين باتجاه الحزبين األخيرين.

فيديريكا  ــي،  ــ األوروب باالتحاد  الخارجية  السياسة  ممثلة  حــذرت 
موغيريني، أمس، وزراء خارجية االتحاد من أن »نحو نصف مليون نازح 
أوروبا«. وكتبت موغيريني في خطاب  إلى  ليبيا قد يهاجرون  داخل 
يزيد على 450  أن »هناك ما  الحالي،  آذار  إلى 12 مارس/  تاريخه  يعود 
ألف نازح في ليبيا مرشحين للهجرة إلى أوروبا. التخطيط جار لتشكيل 
الحدود  إدارة  وعمليات  الليبية  الشرطة  بناء  إلعادة  ليبيا،  إلى  بعثة 

بالتعاون مع األمم المتحدة«.

تفّوق الليكود

نصف مليون نازح ليبي

يبدو رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
مرتاحًا إلى وضعه على 

رأس الحكومة، مع 
تقديم مشروع ميزانية 

لعامي 2017 و2018، 
يضمن له استقرار ائتالفه 

الحكومي، إضافة إلى 
إظهار استطالع تالشي 

خطر يتسحاق 
هرتسوغ

)Getty( 2019 قد يبقى نتنياهو األقوى لتشكيل حكومة في

■ #االتحاد_األوروبي و#تركيا 
يتوصان إلى اتفاق حول أزمة 
#الهجرة... هل يعني ذلك قبول 

االتحاد األوروبي بشروط 
تركيا؟

■ رغم الدعوات املتواصلة 
لـ#الاجئني لاندماج في 
املجتمع األملاني، يتمسك 

البعض بعادات وتقاليد بالية

■ اختارت أوروبا تشديد 
حدود القارة وترحيل األزمات 

إلى جوارها الذي سيتكدس 
فيه العابرون. االتفاق مع تركيا 

بشأن #الاجئني يأتي ضمن 
ترتيبات أوسع

■ رغم تحفظاتنا على الثمن 
اإلنساني لاتفاق... تفاوض 

األتراك مع األوروبيني في 
ملف #الاجئني بحنكة عالية، 
وفرضوا مطالب لم تلق قبول 

أوروبا من قبل

■ أصبحت تركيا اآلن شريكا 
رسميا ألوروبا املوحدة في 

أهم القضايا امللحة على جدول 
األعمال السياسي واإلعامي 

في القارة، وهو ملف #الاجئني

■ هذا الجرح الدامي 
#الاجئون

■ معاناة آالف الاجئني على 
الحدود املقدونية
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــــون وجــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ أعــــــــــــرب مـ
مما  تونسية عن غضبهم،  مدنية 
تستهدف  تشويه  حملة  اعــتــبــروه 
زيــــت الـــزيـــتـــون الــتــونــســي فـــي دول االتـــحـــاد 
األوروبي، على خلفية عرض قنوات فضائية 
إيــطــالــيــة تــقــاريــر تــشــكــك فـــي جــــودة وســامــة 
األوروبية  السوق  من  إقصائه  بهدف  املنتج، 

والعاملية.
واحــتــلــت تــونــس الــعــام املــاضــي 2015 للمرة 
إنــتــاج زيت  فــي  الثانية عامليًا  املرتبة  األولـــى 
الــزيــتــون بعد إســبــانــيــا، الــتــي يــقــدر إنتاجها  
املرتبة  ألــف طــن. ورغـــم تصدرها  بنحو 600 
الثانية في اإلنتاج إال أنها جاءت في املرتبة 
األولــى عامليًا من حيث التصدير لهذا املنتج 
تــــراجــــع  مـــــع  ــن،  ــ ــ طـ آالف   303 صــــــــدرت  حـــــن 

صادرات إسبانيا وإيطاليا.
واعتبرت جمعيات مدنية تونسية أن املنتج 
املحلي يتعرض لحملة ممنهجة من قبل من 
وصفتها بـ »أباطرة« الزيت في شمال البحر 
املتوسط، السيما بعد أن تم السماح لتونس 

مؤخرًا بزيادة حصتها التصديرية من الزيت 
للسوق األوروبية.

ووافـــق الــبــرملــان األوروبــــي فــي فبراير/شباط 
الجمركي  اإلعفاء  املاضي على توسيع مظلة 
لواردات زيت الزيتون من تونس إلى االتحاد 
األوروبي بمقدار 35 ألف طن سنويًا، لتصبح 
نـــحـــو 92 ألـــــف طـــــن، وذلــــــك فــــي عـــامـــي 2016 
و2017، بهدف دعم االقتصاد التونسي، حيث 
كان يتم قبل القرار الجديد إعفاء نحو 57 ألف 
اتفاقية  إطــار  الجمركية، في  الــرســوم  طن من 

الشراكة بن تونس االتحاد األوروبي.
غير أن الــبــرملــان األوروبــــي اشــتــرط فــي قــراره 
إجــــــراء مـــراجـــعـــة فـــي مــنــتــصــف هــــذه الــفــتــرة، 
تحسبًا ألي ضــرر قــد تسببه هــذه اإلعــفــاءات 

ملنتجي زيت الزيتون األوروبين. 
وقال عبد السام الواد، رئيس الغرفة النقابية 
ملصدري الزيت، إن التشكيك في جودة املنتج 
يقلق  بــات  املحلي  املنتج  أن  يــؤكــد  التونسي 
املنافسن من حيث الجودة والكميات املنتجة.
وأضـــاف أن »املــصــدريــن واملنتجن ســيــردون 
عـــلـــى الـــحـــمـــات الـــاأخـــافـــيـــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
ــلـــى أســــــــواق جــــديــــدة ومــجــابــهــة   ــتــــاح عـ ــفــ االنــ
املــنــافــســن وضـــمـــان املــحــافــظــة عــلــى املــرتــبــة 
إنــتــاج ســنــوي يصل  بــلــوغ  الثانية عامليًا مــع 
إلى 300 ألف طن في غضون السنوات العشر 

القادمة«.
ووصف سهيل بيوض، رئيس جمعية ›‹فورزا 
»الــعــربــي  تـــونـــيـــزيـــا« املـــدنـــيـــة، فـــي تــصــريــح لـــ
التي تقودها وسائل إعام  الحملة  الجديد«، 
بأنها  التونسي  الــزيــتــون  زيــت  ضــد  إيطالية 

غـــايـــة مـــن الـــخـــطـــورة، مــشــيــرًا إلــــى أن املــنــتــج 
الــتــونــســي بـــات مــهــددًا لــيــس فــقــط فــي الــســوق 

األوروبية بل في بقية األسواق العاملية.
فــي جــودة  التشكيك  إن حملة  بــيــوض،  وقـــال 
بالجديدة،  ليست  التونسي  الــزيــت  وســامــة 
مشيرًا إلى أن وسائل إعام إيطالية وإسبانية 
دأبــــت عــلــى عـــرض أشـــرطـــة تــتــعــرض للمنتج 
ــيـــرة  ــوء، غـــيـــر أن الــحــمــلــة األخـ املـــحـــلـــي بـــالـــسـ
كانت أعنف وأشد، وهو ما يؤكد أن األطراف 
إلــى توجيه ضربة  التي تقف وراءهـــا تسعى 

قاصمة للزيت التونسي.
»لــوبــيــات« زيــت  ولــفــت إلـــى أن مـــا وصــفــهــا بـــ
الــزيــتــون فـــي الــعــالــم يـــدركـــون جــيــدًا مــمــيــزات 
ــفـــرده بـــاملـــذاق والـــجـــودة  الـــزيـــت الــتــونــســي وتـ
ــا جــعــلــهــم يـــخـــطـــطـــون إلـــى  ــة، وهـــــو مــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
إقصائه عبر حملة تشويه قد تؤثر على وضع 

املنتج التونسي على املدى املتوسط.
وانـــتـــقـــد رئـــيـــس الــجــمــعــيــة صـــمـــت الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة، مــعــتــبــرًا أن ذلــــك يــنــم عـــن تــواطــؤ 
بعض األطراف مع هذه الحملة، مشيرًا إلى أنه 
األمــر،  التجارة بخطورة  وزارة  إشعار  حــاول 

غير أن ردها كان سلبيًا.
ــرورة اتـــخـــاذ إجــــــراءات عاجلة  ــ ولــفــت إلـــى ضـ
لـــصـــد الــهــجــمــة غـــيـــر األخـــاقـــيـــة ضــــد الـــزيـــت 
إعامية مضادة  تنظيم حملة  عبر  التونسي 
داخـــل وخـــارج تــونــس لــلــدفــاع عــن قــطــاع مهم 

لاقتصاد التونسي.
وفــــي مــحــاولــة لــلــتــصــدي لــلــحــمــلــة اإلعــامــيــة 
على الزيت التونسي، بادرت جمعيات مدنية 
»الــزيــت  تــحــت عــنــوان  بــإطــاق حملة شعبية 

مثل السمك ليس له جنسية«.
ويوفر العمل في زراعة وإنتاج وتصدير زيت 
الـــزيـــتـــون أكــثــر مـــن مــلــيــون فــرصــة عــمــل وفــق 
الــبــيــانــات املــحــلــيــة. وتـــصـــدر تـــونـــس ســنــويــًا 
مــا بــن 60% و70% مــن إجمالي اإلنــتــاج غير 

معلب في أغلبه نحو إسبانيا وإيطاليا.
وتمثل الصادرات التونسية من زيت الزيتون 
الفاحي  القطاع  صـــادرات  إجمالي  مــن   %40

القاهرة ـ العربي الجديد

بــاتــت فــواتــيــر الــكــهــربــاء مــصــدر قــلــق للكثير 
مـــن األســــر املـــصـــريـــة، الــتــي تــئــن مـــن االرتـــفـــاع 
السلع والخدمات،  املتواصل ألسعار مختلف 
ــادات  فــي وقـــت تتصاعد فــيــه املــخــاوف مــن زيـ
ــوارد  جـــديـــدة فـــي أســـعـــار الــكــهــربــاء لــتــوفــيــر مـ
التي تشهد تراجعا في  الدولة  مالية لخزينة 
إيــراداتــهــا. ولــم يخف وزيــر الكهرباء والطاقة 
املـــتـــجـــددة، مــحــمــد شـــاكـــر، فـــي تــصــريــحــات له 
مؤخرا، أن الــوزارة فى طريقها لزيادة أسعار 
الكهرباء مــجــددا، في إطــار رفــع الدعم نهائيا 
عــن الــكــهــربــاء مــن خـــال خــطــة تــســتــهــدف ذلــك 
القادمة. وسجلت  الخمس سنوات  على مدى 
أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء زيــــــــادة كــــبــــيــــرة، وأعـــلـــنـــت 
الــحــكــومــة فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي زيــــادة 
املتوسط  املنزلي  الكهرباء لاستهاك  أسعار 
بأكثر من 27% للعام املالي 2015/ 2016، الذي 

ينقضي بنهاية يونيو/حزيران املقبل.
لــكــن مـــواطـــنـــون يــقــولــون إن الــــزيــــادة تخطت 
النسب املعلنة حكوميا ووصلت إلى أضعاف 
ــك، فــيــمــا ارتــفــعــت  ــــداده قــبــل ذلــ مـــا كـــان يــتــم سـ

مــعــدالت عــدم ســـداد الفواتير وفــق مسؤولن 
في وزارة الكهرباء خال األشهر املاضية.

قال صابر محمد، الذي يعمل موظفًا، ويسكن 
جنوب  الجيزة  بمحافظة  فيصل  منطقة  فــي 
غــــرب الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة :« أســـكـــن فـــي شقة 
مــســاحــتــهــا 60 مـــتـــرا، ولــيــس لـــدي أى أجــهــزة 
ــالـــة، وجــمــيــع  كــهــربــائــيــة ســــوى ثـــاجـــة وغـــسـ
ذلك  ورغــم  للطاقة،  مــوفــرة  بالشقة  املصابيح 
فاتورة الكهرباء تتراوح بن 240 و300 جنيه 

شهريا )27.1 و33.8 دوالرا(.
ويــنــتــقــد مــــواطــــنــــون خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لــرفــع 
الدعم عن السلع والخدمات، إذ يرون أن هذه 
التنمية  تــكــالــيــف  املـــواطـــن  الــســيــاســة تــحــمــل 
إلــى  االلــتــفــات  التحتية دون  الــبــنــى  وإصــــاح 

رفع مستوى دخله. وبحسب رمضان إبراهيم 
الـــــــذي يـــعـــمـــل مـــهـــنـــدســـا ويـــقـــطـــن حــــي الـــهـــرم 
ثابتة،  ليست  الكهرباء  فاتورة  فــإن  بالجيزة، 
رغــم اســتــقــرار االســتــهــاك أغــلــب أشــهــر الــعــام، 
مشيرا إلى أنه ال هدف للوزارة سوى تحصيل 

األموال فقط من املواطنن.
ــاز  ــهـ ــــاوى إلــــــــى جـ ــكـ ــ ــــشـ وتــــــقــــــدم مـــــواطـــــنـــــون بـ
الــقــراءات  بسبب  )حكومي(  املستهلك  حماية 
العشوائية لعدادات الكهرباء، مما ترتب عليه 
ارتفاع قيمة الفواتير، وفق الجهاز، الذي أشار 
إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم 

الكهرباء بشأن هذه الشكاوى.
كانت وثيقة للبنك الدولي، قد كشفت النقاب 
عــن أهــم االشــتــراطــات التي طلبها البنك من 
الحكومة املصرية مقابل منحها قرضًا بقيمة 
ثاثة مليارات دوالر. وأظهرت الوثيقة، التي 
نــشــرهــا الــبــنــك عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي في 
يناير/كانون الثاني املاضي، أن »البنك اتفق 
تقليص  أهمها  تفاهمات من  مع مصر على 
ــم الــطــاقــة،  ــــور الــحــكــومــيــة ودعــ مــيــزانــيــة األجـ
ــع أســـعـــار  ــ وزيــــــــادة حــصــيــلــة الـــضـــرائـــب ورفــ

الكهرباء«.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

نفذ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مشروعًا 
لتدريب نساء محافظة تعز جنوبي اليمن، 
األلبان كمشروعات  على تصنيع وتسويق 
صــغــيــرة، إليـــجـــاد مـــصـــادر لــلــدخــل فـــي ظل 
ظروف اقتصادية صعبة تعانيها الكثير من 

األسر بسبب الحرب التي تشهدها الباد.
البرنامج،  منسقة  الشرجبي،  رشــا  وقــالــت 
»العربي الجديد«، إن املشروع  في تصريح لـ
ــســــطــــس/آب 2015  بـــــدأ فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أغــ
ــمـــر حـــتـــى مـــــــــــــارس/آذار، وبـــلـــغ عـــدد  ــتـ واسـ
النساء املستفيدات منه 500 امرأة في تعز. 
اســـتـــهـــدف تحسن  املــــشــــروع  أن  وأضــــافــــت 
مــعــيــشــة املــســتــفــيــدات عــبــر تــدريــبــهــن على 
األلبان  مجال  في  الصغيرة  املشاريع  إدارة 
ومنتجاتها، مشيرة إلى أنه تم توزيع منح 
مالية للمستفيدات للبدء بمشروع صغير، 
وتـــم ربـــط املــســتــفــيــدات بــالــتــجــار وأصــحــاب 

البقاالت.
العاملي  األغذية  برنامج  دراســة عن  وكانت 
ــبـــان  ــادت أن وســــائــــل إنــــتــــاج األلـ ــ ــ )فــــــــاو(، أفـ
باليمن بدائية جــدًا وغير  عــدة  فــي مناطق 
منظمة، وأن املرأة هي القوة العاملة النشطة 

التي تعمل في هذا املجال.

إلــــى أن 16% ممن  الـــفـــاو  وأشــــــارت دراســـــة 
ــان لـــبـــيـــعـــهـــا، ال تــتــخــطــى  ــ ــبــ ــ ــ ــتـــجـــون األل ــنـ يـ
القريبة محليًا،  املناطق  أســواق  منتجاتهم 
لـــعـــدم اســــتــــخــــدام الـــتـــبـــريـــد لـــكـــل مــنــتــجــات 
األلــــبــــان، وانــــعــــدام أبــســط مــعــايــيــر الــجــودة 
والــنــظــافــة. ولــفــتــت إلـــى أن الــيــمــن يــســتــورد 
أكــثــر مــن 90% مــن احتياجاته مــن األلــبــان، 

وأن ما يتم إنتاجه ال يتجاوز %10.
وعــن األوضــــاع االقــتــصــاديــة ملــربــي األبــقــار، 

تشير الدراسة إلى أن 85% منهم يصنفون 
على أنهم فقراء أو فقراء جدًا، حيث أن معدل 
اليومي 1500 ريــال )7 دوالرات(  املــصــروف 
سب 

ُ
في اليوم، لكل أسرة من األسر التي احت

متوسط عدد أفراد كل منها بتسعة أفراد.
وأظهرت الدراسة أن معدل إنتاجية األلبان 
مـــن األبـــقـــار املــحــلــيــة، ال يــتــجــاوز 5 لــتــرات 
لــتــرات   10 بنحو  مــقــارنــة  الـــواحـــدة،  للبقرة 
للبقرة فــي ظـــروف تغذية جــيــدة. وأرجــعــت 
الــــدراســــة ســبــب هــــذا الـــتـــدنـــي، إلــــى مــشــاكــل 
جـــديـــة تـــرتـــبـــط بـــســـوء الـــبـــرامـــج الــغــذائــيــة 

لألبقار.
ــــدوى  ــاك جــ ــ ــنـ ــ ــحــــســــب الـــــــدراســـــــة فـــــــإن هـ وبــ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــن تــنــمــيــة مـــشـــروعـــات إنــتــاج 
البقري  الحليب  ســعــر  يــتــراوح  إذ  األلـــبـــان، 
الطازج ما بن 210 و250 ريااًل )نحو دوالر 
( لــلــتــر الــــواحــــد للنب 

ً
واحـــــد أو أكـــثـــر قـــلـــيـــا

املشترى من املنازل واألسواق املحلية.
ــبـــاحـــث الــيــمــنــي  وقــــــال جــمــيــل املـــعـــمـــري، الـ
املتخصص في منتجات الثروة الحيوانية، 
إن الــــطــــاقــــة اإلنـــتـــاجـــيـــة املـــحـــلـــيـــة لـــأللـــبـــان 
ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا مـــتـــدنـــيـــة جـــــــدًا. وأضــــــــاف أن 
متوسط نصيب الفرد اليمني من استهاك 
األلــبــان مــتــدن جـــدًا، إذا مــا قـــورن بمتوسط 

نصيب الفرد في دول العالم الثالث.

حرب تجارية

تربية أبقار في اليمن )فرانس برس(

المصريون يخشون زيادة جديدة بفواتير الكهرباء

مشروعات صغيرة لنساء اليمن

غضب تونسي من استهداف 
إيطالي لزيت الزيتون
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تعج األسواق اإليرانية باملشترين 
بعيد  لاحتفال  يستعدون  الذين 
الـــــنـــــوروز )الــــربــــيــــع(، الــــــذي يــبــدأ 
االثنن املقبل، ويعد األول بعد رفع العقوبات 
الغربية عن إيران بمقتضى االتفاق النووي.

إنهاء  تجاه  بارتياح  الكثيرين  ورغــم شعور 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  في  العقوبات 
لذا  يـــزال غير ملموس،  ال  الثمار  فــإن حصد 
ــيــــن لـــشـــراء  ــرانــ ــن اإليــ يــضــطــر عـــــدد كــبــيــر مــ
االحتياجات األساسية والبحث عن أرخص 
األســـعـــار، خــاصــة أنــهــا تــظــل مرتفعة قياسا 

بما كانوا يأملون.
ــرة مــكــونــة مـــن ثــاثــة  ســعــيــدي، وهـــو رب أســ
أفـــــراد، يـــرى أن األحـــــوال املــالــيــة تختلف من 
عائلة ألخــرى، فالبعض قــادر على شــراء كل 
ما يحتاجه من مابس وطعام لفترة األعياد، 
بينما يوجد كثيرون غير قادرين على فعل 

ذات األمر.
»الـــعـــربـــي  ويـــعـــتـــبـــر ســـعـــيـــدي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الجديد«، أن أسعار السلع لم تتغير كثيرا عن 
العام املاضي، ويراها البعض أمرًا إيجابيًا، 
حيث تم التحكم في نسبة تضخم األسعار، 
لــكــن مـــن جــهــة أخــــرى ال يــعــنــي أنــهــا أســعــار 

مناسبة، فهي مرتفعة باألساس.
ويشير سامان وهو موظف حكومي، إلى أن 
زيادة الراتب في هذا الشهر بالذات تساعده 
كثيرا، فالحكومة تصرف مبلغا خاصا بعيد 
النوروز، لكنه بذات الوقت يؤكد أنه لم يلمس 
ــادي بــشــكــل  ــتــــصــ ــاء الـــحـــظـــر االقــ ــغــ ــرات إلــ ــمــ ثــ

حقيقي في السوق اإليرانية.
ويــحــتــاج االقــتــصــاد اإليـــرانـــي وفـــق محللن 
اقتصادين إلى فترة طويلة ليسترد عافيته، 
حــيــث لــن تــكــون االســتــفــادة ســريــعــة مــن رفــع 
الــعــقــوبــات بمقتضى االتــفــاق الــنــووي الــذي 
تـــم إبــــرامــــه مـــع الــــــدول الـــكـــبـــرى فـــي يــولــيــو/
تموز 2015، بالنظر إلى تعدد مشاكل إيران 
االقـــتـــصـــاديـــة جـــــراء الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي دامـــت 

لسنوات.
الــواقــع شمالي  الشعبي  تجريش  ســوق  فــي 
املتسوقن  مــن  كبير  عــدد  تــواجــد  العاصمة، 

ــي يــقــمــن  ــ ــائــ ــ ــدات، الــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ والسـ
بتحضير حاجيات العيد وعلى رأسها شراء 
املكسرات والحلويات، التي ال يخلو منها أي 

بيت إيراني.
منزل،  ربــة  وهــي  بحيرايي  الــســيــدة  وتعتبر 
ــد فــــي األســــــــواق الــشــعــبــيــة  ــريـ أن شــــــراء مــــا تـ
ــيـــرة، مــــن نــاحــيــة  ــثـ أنـــســـب لـــهـــا ولـــعـــائـــات كـ
تنوع البضائع واألسعار أيضا، فترى أن كل 

شريحة تستطيع إيجاد مطلبها هناك.
ــــرون الــنــزول  بــاملــقــابــل، يــفــضــل إيـــرانـــيـــون آخـ
األكبر  الشعبي  السوق  وهــو  الكبير،  للبازار 
املوجود في كل مدينة من مدن الباد، وسوق 
طــهــران الــشــعــبــي الـــواقـــع جــنــوبــي العاصمة 
ال يخلو مــن املـــارة إطــاقــا، لكن مــن يدخلون 
ــا يــــريــــدون مــــازال  ــل مـ لــلــمــحــال ويـــشـــتـــرون كـ
عــــددهــــم مـــتـــوســـطـــا، بــحــســب بـــعـــض الــبــاعــة 

هناك.
ــد تـــجـــار الــــبــــازار، إنــه  ــو أحــ يـــقـــول بـــهـــزاد وهــ
رغــم وجـــود عــدد كبير مــن املـــارة فــي السوق 
الشعبية، فــإن عــددا مــن املــواطــنــن يفضلون 
الــتــســوق فـــي أمـــاكـــن تــفــتــح خــصــيــصــا لفترة 

الـــعـــيـــد، وتـــعـــد بــعــض الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
مسؤولة عنها، هذا النوع من األســواق يقدم 
لــكــن بأسعار  بــجــودة غــيــر مناسبة  بــضــائــع 
ــوالـــن  ــاعــــة جـ زهـــــيـــــدة، فـــضـــا عــــن وجـــــــود بــ

ينتشرون في كل األماكن.
ويــــرى عــــدد ال بــــأس بـــه مـــن املـــواطـــنـــن أنــهــم 
يحصلون على ما يريدون بأرخص األسعار 

وهو املطلوب بالنسبة لهم، لكن هذا يسبب 
كسادا لتجار البازار من جهة ثانية.

تنوعت وجــهــات نظر أصــحــاب املــحــال حول 
ســبــب عــــدم تــحــســن األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة 
بشكل كبير، رغم تحقيق االستقرار النسبي، 
لــكــنــهــم أجـــمـــعـــوا عــلــى أن الـــســـوق لـــم تشهد 

التحسن املطلوب.
ويـــقـــول إبـــراهـــيـــم نـــســـب، وهــــو صـــاحـــب أحــد 
مــحــال املــابــس الــرجــالــيــة، إنـــه مضطر لبيع 
الــبــضــائــع بــأســعــار أقــــل مـــن تــلــك املــفــتــرضــة، 
ــدم تــحــســن األوضـــــاع كــثــيــرا،  والــســبــب هـــو عـ
ــل مــا  وعــــــدم قــــــدرة املــــواطــــنــــن عـــلـــى شــــــراء كــ
بالراكد  السوق  في  الوضع  واصفا  يريدون، 
رغـــم وجــــود مــتــســوقــن كــثــر، لــكــن غالبيتهم 
يــخــتــارون مـــا يـــريـــدون بـــأدنـــى األســـعـــار، بل 
ــن حـــجـــم مــتــطــلــبــاتــهــم لــفــتــرة  ويـــقـــلـــصـــون مــ

األعياد.
ــازار، حيث  ــ ــبـ ــ وفــــي مــحــل أحـــذيـــة فـــي ذات الـ
ــم كــثــيــرا بــالــزبــائــن، يــقــول صــاحــبــه إن  ــ ازدحـ
بــعــض األشـــخـــاص يـــســـاومـــون عــلــى الــســعــر 
اللحظة األخيرة، والسبب هو تقيدهم  حتى 

بــمــيــزانــيــة دقــيــقــة ال يــســتــطــيــعــون تــجــاوزهــا 
إطـــاقـــا، واصـــفـــا األســـعـــار بــأنــهــا فـــوق الــحــد 
املتوسط بالنسبة لكثر رغم االستقرار الذي 

شهدته الباد.
ــيـــخـــي، أســــتــــاذ عــلــم  ــيـــد شـ ــد املـــجـ ــبـ ويـــــــرى عـ
االقـــتـــصـــاد فـــي الــجــامــعــة الـــحـــرة اإليـــرانـــيـــة، 
إن الــوضــع لــم يتغير عــن الــســنــوات املاضية 
نفسية  انعكاسات  هــو  مــا حــدث  فكل  كثيرا، 
عــلــى املــواطــنــن وعــلــى الــســوق الــتــي شهدت 
املــؤشــرات  تغيير  أو  التحسن  ال  االســتــقــرار، 

نحو األمام.
ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه مــ ــول شــيــخــي فــ ــقــ ويــ
الجديد«، إن إلغاء العقوبات لم يطبق بشكل 
كامل بعد، وبالتالي لم يتغير وضع اإلنتاج 
املحلي، وهو ما ينعكس على العائدات وعلى 
الــقــيــم اإلنـــتـــاجـــيـــة، ويـــؤثـــر كـــذلـــك عــلــى قـــدرة 

املواطن الشرائية التي مازالت ضعيفة.
الـــحـــظـــر  إلــــــغــــــاء  أثــــــــر  يــــلــــمــــس  ــع أال  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــــى حـــيـــاة  ــلـ ــ ــلــــى الــــــبــــــاد، وعـ االقـــــتـــــصـــــادي عــ
املستقبل  في  املعيشية،  املواطنن وظروفهم 
الــقــريــب، قــائــا إن الــظــروف السابقة مــازالــت 
املواطنن  الــســوق، ولــم تتغير رواتـــب  تحكم 
كــثــيــرا، ولـــم تــنــتــعــش مــشــاريــعــهــم الــصــغــيــرة 
بعد، وهذا يؤثر بشكل طبيعي على وضعهم 

املالي.
وامللموس،  الــجــذري  التغيير  أن  إلــى  ويشير 
الداخلي  االستثمار  مستوى  برفع  مــشــروط 
ــر الــذي  واألجــنــبــي عــلــى حــد ســــواء، فــهــو األمـ
يــســتــطــيــع تــــدويــــر عــجــلــة االقـــتـــصـــاد بــشــكــل 
أســـــرع، لــكــنــه أمـــر لــيــس بــالــبــســيــط ويــحــتــاج 

لوقت على حد قوله.
وكما يرتبط عيد النوروز بالتبضع، يرتبط 
العيد  الــذي يعد طقسا من طقوس  بالسفر، 
الـــتـــي حــــرص اإليــــرانــــيــــون عــلــى مــمــارســتــهــا 
خال سنوات ماضية، لكن التكاليف العالية 
جعلت كثيرين يستبعدون السفر والرحات 
مـــن بـــرامـــج فــتــرة الــعــطــلــة، بــاســتــثــنــاء أولــئــك 
الذين يعملون في العاصمة أو في مدن كبرى 
أخــــرى، ويــقــضــون اإلجـــــازة فــي قــراهــم حيث 
امتاكهم  بسبب  اإلقـــامـــة،  تكاليف  يــوفــرون 
ملنازل هناك أو بسبب وجود عائات لهم في 

تلك القرى. 
ومــازالــت ســوق العقارات تعاني من الركود، 
وقــــد نـــشـــرت وكـــالـــة مــهــر اإليـــرانـــيـــة تــقــريــرا 
مؤخرا يشير إلى عدم تحسن سوق العقارات 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري الـــــذي يــنــتــهــي فـــي 21 
مـــــــارس/آذار، رغـــم كــل الــتــوقــعــات اإليــجــابــيــة 

التي أعقبت التوصل لاتفاق النووي.
فقد توقع الكثيرون أن املناخ اإليجابي الناتج 
على  املواطنن  العقوبات سيشجع  رفــع  عــن 

االســتــثــمــار فــي ســوق الــعــقــارات وتحريكها، 
املــواطــن  بيد  مالية  وجـــود سيولة  عــدم  لكن 

هو ما يقف كحجر عثرة بوجه هذه اآلمال.
ــدم اتــخــاذ اإليــرانــيــن لــقــرار  ومـــن املــاحــظ عـ
بــاملــغــامــرة واالســتــثــمــار ولـــو بــــرؤوس أمـــوال 
بانتظار  فالكل  وبمشاريع صغيرة،  بسيطة 
حصد النتائج العملية لاتفاق النووي أوال.

املرحلة،  لهذه  الــوصــول  أن  الخبراء  ويتوقع 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى الـــســـوق اإليـــرانـــيـــة 
لكن  أيــضــا،  املــواطــن  بكافة قطاعاتها وعــلــى 
هذا يبقى مشروطا بعدد من األمور، وإن كان 
إلغاء الحظر عمليا هو أحدها، لكن تطبيق 
خطط حكومية فاعلة يشكل شرطا أساسيا 

لتحقيق هذا الغرض. »نوروز« 
إيران الجديد

رغم شعور اإليرانيين بارتياح تجاه إنهاء العقوبات الدولية، فإن حصد الثمار ال يزال غير ملموس، 
وهو ما انعكس على استعدادات اإليرانيين لعيد النوروز )الربيع( المقبل، الذي يعد األول بعد 

إنهاء العقوبات، حيث ال تزال األسعار مستقرة على ارتفاعها
انخفاض الصادرات %16.3

اإليرانية،  الجمارك  مؤسسة  عن  صــادرة  رسمية  بيانات  أظهرت 
الذي ينتهي  العام اإليراني  النفطية خالل  أن قيمة الصادرات غير 
الــعــام  ــدا، تــراجــع بنسبة 16.3% مــقــارنــة بــالــفــتــرة املــمــاثــلــة مــن  غــ
املاضي، مسجلة 41.2 مليار دوالر. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
اإلسالمية »إرنا« عن مصدر في مؤسسة الجمارك قوله، إن حجم 
التبادل التجاري اإليراني بلغ 81.3 مليار دوالر خالل العام اإليراني 
الذي ينتهي في 19 مارس/ آذار، مشيرًا إلى أن حجم واردات البالد 
الصنی  وتعد   .%22.77 بنسبة  منخفضًا  دوالر،  مليار   40.1 بلغ 

التی  الرئيسية،  الــدول  والــعــراق واإلمـــارات وأفغانستان والهند من 
الصنی  تعد  کما  اإليــرانــيــة،  النفطية  غير  السلع  بــاســتــيــراد  قــامــت 
واإلمارات وکوريا الجنوبية وترکيا وسويسرا من الدول الرئيسية 
املصدرة إليران. وكثفت إيران مساعيها من أجل تعزيز تجارتها 
يناير/كانون  في  الدولية  العقوبات  رفــع  بعد  الخارجي،  العالم  مع 
الثاني املاضي، إال أن خبراء يرون أن أكثر ما ستستفيد منه طهران 
على املدى القريب، هو الحصول على األموال املجمدة في الخارج، 

والتي تتضارب األرقام بشأن حجمها.

ــادرات  الــــصــ مـــن إجـــمـــالـــي  )الـــــزراعـــــي( و%10 
الــوطــنــيــة. ويــبــلــغ عــــدد املـــؤســـســـات املـــصـــدرة 
للزيت املعلب حوالى 40 مؤسسة تعمل تحت 

80 عامة تجارية. 
ــائــــدات صـــــــادرات تـــونـــس مـــن زيــت  وبــلــغــت عــ

الزيتون بنهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي 
نحو 1.9 مليار دينار )مليار دوالر( وذلك بعد 

تسويق 295 ألف طن.
وقــــال مــهــدي ســبــاع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، إن 
ــيـــن تـــكـــبـــدوا خــســائــر  ــانـ ــبـ اإليـــطـــالـــيـــن واإلسـ

كبيرة العام املاضي بسبب تراجع صادراتهم،  
متوقعًا أن تكون عودتهم إلى السوق العاملية 
ــبـــرر تــشــويــهــهــم  ــــو مــــا يـ ــــذا الــــعــــام وهـ قـــويـــة هـ
للمنتجات املنافسة للمحافظة على مواقعهم 
في السوق األوروبية وبقية األسواق العاملية.

مصنع لزيت الزيتون 
في تونس 
)فرانس برس(

أسواق إيران 
تعج بالمشترين 
)األناضول(
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

مـــن املــتــوقــع أن يـــواصـــل الــــدوالر 
ــام  ــ ــعـ ــ ــعـــــف خـــــــــال الـ ــ ــــضـ ــة الـ ــ ــلــ ــ رحــ
الـــجـــاري، فـــي أعـــقـــاب الــتــداعــيــات 
الــتــي سببها الــــدوالر الــقــوي خــال الشهور 
ــعــــام ألســـــــواق املــــــال الــعــاملــيــة  األولـــــــى مــــن الــ
ــي الـــصـــن  ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــــرف، خـ ــ ــــصـ ــ وأســـــــــــــواق الـ
وجــنــوب شــرقــي آســيــا. وكـــان الــنــمــو الجيد 
الذي حققه االقتصاد األميركي خال الشهر 
املاضي وبيانات تراجع معدالت البطالة قد 
أعـــدت مــجــددًا  مــخــاوف الــصــن مــن الـــدوالر 
الــقــوي فــي أســــواق الــصــرف الــعــاملــيــة. ورغــم 
أن  مــجــلــس االحــتــيــاط الـــفـــدرالـــي »املـــركـــزي 
األميركي« يوم األربعاء  ترك الباب مفتوحًا 
أمام احتماالت رفع سعر الفائدة املصرفية.  

ولــكــنــهــا انــحــســرت احــتــمــاالت رفــعــهــا أكــثــر 
مـــن مــــرة خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا زادت 
احتماالت عدم رفعها، ما لم تبرز مؤشرات 
قوية على تعافي االقتصاد العاملي. وحتى 
ــم الــــــدوالر الــضــعــيــف خــــال الــشــهــر  اآلن دعــ

األولية وعلى رأسها  السلع  املاضي أسعار 
النفط. 

وتعافى مؤشر الــدوالر من أدنى مستوياته 
في خمسة أشهر أمس الجمعة، لكنه ما زال 
يــتــجــه لــانــخــفــاض لــأســبــوع الــثــالــث على 
ــام املــســتــثــمــريــن بــتــقــلــيــص  ــيـ الـــتـــوالـــي مــــع قـ
بدا  بعدما  لصالحه،  كــانــت  الــتــي  رهاناتهم 
املركزي  )البنك  االتحادي  االحتياط  مجلس 
األمــيــركــي( متوخيا الــحــذر مــن رفـــع أســعــار 
الــفــائــدة بوتيرة مــطــردة هــذا الــعــام.  وتوقع 
مصرف »جــي بــي مــورغــان«، أكبر املصارف 
األمــيــركــيــة، أمـــس اســتــمــرار ضــعــف الــــدوالر 
ــفــــض املـــصـــرف  ــام الــــــجــــــاري. وخــ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
األمــيــركــي ذو الــتــأثــيــر الــكــبــيــر عــلــى أســـواق 
الصرف، توقعاته لسعر صرف الدوالر مقابل 
الشهر  خــال  ينًا   110 مــن  اليابانية  العملة 
املاضي إلــى 103 ينات خــال العام الجاري. 
وذلك على أساس سعر متوسط.  من جانبه 
قـــال  مــصــرف »يــوبــي إس« الــســويــســري، إن 
ــفـــدرالـــي أضــعــف  ــرار مــجــلــس االحـــتـــيـــاط الـ ــ قـ
الــدوالر. وأرتاى في تعليقات حول مستقبل 
العملة األميركية، ان الدوالر سيواصل رحلة 
الضعف خال العام الجاري. واستقر الدوالر 
مقابل الن بعد أن سجل أدنى مستوى في 17 
شهرا يوم الخميس، في ظل قلق املتعاملن 
من زيادة حادة في العملة اليابانية قد تدفع 
الــيــابــان املــركــزي للتدخل بشكل مــا في  بنك 
أسواق الصرف، ألن قوة الن تسبب مشاكل 
نمو  على  املعتمد  الياباني  االقتصاد  لنمو 

الصادرات. 

رهان على 
ضعف الدوالر

المتسوقون في 
نيويورك استفادوا 
من الدوالر القوي 

لشراء الماركات 
)Getty( العالمية

رغم أن رفع سعر الفائدة األميركية لم يختف تمامًا، في أعقاب بيان 
مركز االحتياط الفدرالي األميركي، إال أن رهان مصارف االستثمار الكبرى 
الدوالر  ويعد  الجاري.  العام  خالل  الدوالر  ضعف  استمرار  على  يتزايد 

الضعيف مفيدًا في تعزيز سعر النفط

الصين وكبار المؤسسات 
المالية انتقدت رفع 

الفائدة األميركية

موسكو ترى أن الوكاالت 
تصدر تصنيفاتها بناء 

على العوامل السياسية

المستثمرون يعودون 
لشراء النفط رغم التخمة 

والمخزونات

مصارف االستثمار 
تخفض توقعاتها 

للورقة الخضراء

لــإحــصــاء الصينية أمس  الــدولــة  بــيــانــات رسمية أصــدرتــهــا مصلحة  أظــهــرت 
تواصل تحسن سوق اإلسكان الصينية في شهر فبراير املاضي، إذ سجلت أكثر 
من نصف املدن الكبيرة التي شملها مسح أجري بهذا الخصوص، ارتفاعًا في 
أسعار املساكن الجديدة على أساس شهري. وأضافت املصلحة أن من بن 70 
مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها املسح في فبراير املاضي، ارتفعت أسعار 
املساكن الجديدة في47 منها على أساس شهري، مقارنة بـ 38 في الشهر األسبق.

وفــي الوقت نفسه، سجلت 15 مدينة تراجعًا في األسعار على أســاس شهري، 
بانخفاض عن 24 مدينة في شهر يناير املاضي.

وعلى أساس سنوي، سجلت 32 مدينة زيادة في أسعار املساكن الجديدة و37 
مدينة سجلت انخفاضا، مقارنة مع 25 مدينة و45 مدينة على التوالي في شهر 

يناير املاضي. 

فتحت األسهم األوروبية على انخفاض طفيف أمس الجمعة في تراجع بقيادة 
الــذي هبط بعد صافي ربح  البنوك ومتأثرة بسهم جنرالي اإليطالية للتأمن 
إلى  التوقعات. وتراجع املؤشر يوروفرست 300 لأسهم األوروبية %0.2  دون 
1336.86 نقطة ليتجه صوب أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع. وتراجع 

املؤشر داكس األملاني %0.6.
وتصدرت أسهم البنوك الخسائر القطاعية بانخفاضها واحدا باملئة. وهبطت 
أسهم »بنكو بوبوالري« و»بنكا بوبوالري دي ميانو« أكثر من 4.0%. بعد أن 
وضع البنك املركزي األوروبــي شروطًا للموافقة على اندماجهما املزمع وطلب 
البنوك االيطالية  أعمال لعدة سنوات في غضون شهر. وتعاني  بتقديم خطة 
من متاعب مالية، وربما ستستمر في الضغط على أسهم أوروبا خال الشهور 

املقبلة. 

يواصل الن الياباني القوي  تأثيره السلبي على أداء أسهم الشركات اليابانية 
التي تعتمد بدرجة كبيرة في نموها على التصدير، خاصة لأسواق األميركية 
والصينية. وتراجع املؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة أمس الجمعة بعد 
أن هوى الدوالر مقتربًا من أقل سعر في 17 شهرًا مقابل الن الليلة املاضية مما 
اليابانية صعوبة في  الثقة. وتواجه الحكومة  ضغط على املصدرين ونال من 
الفائدة السالبة، ويؤثر ذلك على سوق  تسويق السندات طويلة األجــل بسبب 

األدوات الثابتة في سوق طوكيو.  
وهبط مؤشر نيكاي 1.3%  إلى 16724.81 نقطة في أدنى إقفال له منذ التاسع من 
مارس/آذار. وانخفض املؤشر توبكس األوسع نطاقًا واحدًاباملئة ليسجل 1345.05 
نقطة وتراجع املؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.1% إلى 12144.78 نقطة. 
ويعكف مصرف اليابان املركزي على دراسة خطوات جديدة لتحفيز النمو في ظل 

عزوف املستثمرين عن شراء السندات بفائدتها الحالية. 

أخبار في صور

تحسن في سوق العقارات الصينية

البنوك تخفض أداء 
األسهم األوروبية

الين يضعف أداء مؤشر نيكاي  

)Getty( متسوقون في المنطقة التجارية وسط موسكو)Getty( إضراب عمال النفط يدعم األسعار

أعلنت روسيا الحرب على وكاالت التصنيف 
أمــس، بأنها  الــدولــيــة، ووصــفــت تصنيفاتها، 
مبنية على أغــراض سياسية وليست نزيهة. 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، فــــــإن املـــصـــرف  ــ ــالـ ــ وحــــســــب وكـ
الــروســي ينوي إنشاء وكالة روسية  املــركــزي 
ــتــــمــــانــــي كـــبـــديـــل لـــلـــشـــركـــات  لــلــتــصــنــيــف االئــ
األمــيــركــيــة الــتــي تــصــدر حــالــيــًا الــتــصــنــيــفــات 
التي  السيادية  الروسية والسندات  للشركات 
تصدرها الحكومة الروسية. ويبدو أن خطوة 
»املركزي الروسي« تأتي كرد على التحذيرات 
الــتــي أصــدرتــهــا وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
واملـــفـــوضـــيـــة واألوروبـــــيـــــة لــلــبــنــوك الــغــربــيــة، 
بــعــدم تسويق ســنــدات دولــيــة روســيــة. وتــرى 
»الــخــردة«  أن تصنيفات  الــروســيــة  الــحــكــومــة 
لبعض الــســنــدات الــروســيــة الــتــي صـــدرت عن 

وكاالت التصنيف الدولية لم تكن عادلة. 
الــصــدد، أعلنت وكــالــة »إنترفاكس  وفــي هــذا 
التصنيف  لوكالة  التابعة  الروسية  مــوديــز« 
العاملية »موديز« سحبها جميع التصنيفات 
االئــتــمــانــيــة املــمــنــوحــة وفـــق الــقــوائــم الوطنية 
للشركات في روسيا. وعــزت وكالة »موديز«، 
في بيان صحافي، أمس الجمعة، قرارها هذا 

إلى »خصوصية العمل في روسيا«.
اتخذ في ضوء  القرار قد  للوكالة، فإن  ووفقًا 
الــتــغــيــيــرات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
ة  موسكو مــؤخــرًا، والــهــادفــة إلــى زيـــادة كفاء
عمل وكاالت التنصيف االئتماني في روسيا.

ــفــــط، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ واصـ
ارتــفــاعــهــا فـــي بـــورصـــة الـــبـــتـــرول فـــي لــنــدن، 
حيث اتجهت صوب 42 دوالرًا لبرميل خام 
بــرنــت لــعــقــود خـــام أبــريــل/نــيــســان. وهـــو ما 
يشير إلى أن األسواق تأخذ اجتماع الدوحة 
بجدية،  أبريل/نيسان   17 في  املقرر  الثاني 
وبــدأ املضاربون يعودون إلى شــراء العقود 

اآلجلة مرة أخرى.
والمــســت الــعــقــود اآلجــلــة لــلــخــام األمــيــركــي، 
أمـــس الــجــمــعــة، مــســتــويــات مــرتــفــعــة جــديــدة 
لأسبوع  الصعود،  إلــى  لتتجه   ،2016 لعام 
ــفـــاؤل  ــتـ ــلـــى الــــتــــوالــــي، بـــفـــعـــل الـ الــــخــــامــــس عـ
املتنامي بأن كبار املنتجن سيبرمون اتفاقا 
لتثبيت اإلنــتــاج، فــي حــن تدّعمت األســعــار 
أيـــضـــا بــبــيــئــة الـــفـــائـــدة املــنــخــفــضــة. وارتـــفـــع 
الــخــام األمــيــركــي ثــاثــة ســنــتــات إلـــى 40.23 
إلـــى 40.55  أن صــعــد  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا 
املــاضــي  األســــبــــوع  ذروة  مـــتـــجـــاوزًا  دوالرًا، 

40.36 دوالرا املسجلة يوم الخميس. وصعد 
لــيــغــلــق عــنــد 40.20  الــقــيــاســي %4.5  الـــخـــام 

دوالرًا في الجلسة السابقة.
ــفـــع عــقــد أقــــرب اســتــحــقــاق لــخــام بــرنــت  وارتـ
وصعد  للبرميل،  دوالرًا   41.56 إلــى  سنتن 
في وقت سابق إلى 41.71 دوالرًا في مستوى 
مرتفع جديد للعام. وكان الخام أغلق مرتفعًا 
1.21 دوالر عند 41.54 دوالرًا يوم الخميس. 
ــار ســــانــــدو، مـــديـــر عـــقـــود الــســلــع  ــتــ وقــــــال أفــ
األولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، 

»تــــحــــاول الـــســـوق أن تـــأخـــذ تـــحـــركـــات كــبــار 
املنتجن في حساب السعر.. عدا عن ذلك فإن 
ــدًا، في  بــاهــظ جـ 40 دوالرًا للنفط هــو ســعــر 

ضوء تخمة املعروض في السوق«.
وصــعــدت أســعــار الــنــفــط أكــثــر مــن 50% من 
ــًا مـــنـــذ طــرحــت  ــامـ أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي 12 عـ
منظمة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــك( 
فكرة تثبيت اإلنتاج، مما رفع برنت من نحو 
27 دوالرًا والــخــام األمــيــركــي مــن حــوالــي 26 

دوالرًا.
ومن املتوقع أن يؤدي قرار عراقي إلى مزيد 
من تماسك أسعار النفط، حيث توقفت 150 
تركيا.  إلــى  كانت تصدر  يوميًا  برميل  الــف 
وتضاف هذه الكمية إلى الفاقد عبر أعطاب 
األنـــابـــيـــب الـــبـــالـــغ 630 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا. 
 
ً
ــل ريـــبـــورت( نقا وقــالــت نــشــرة )الـــعـــراق أويـ
عبداملهدي،  عــادل  العراقي،  النفط  وزيــر  عن 
ــغــــداد أوقـــفـــت  إن الـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة فــــي بــ
صــادرات النفط عبر إقليم كردستان العراق 
الستئناف  املحلية  السلطات  على  للضغط 
املـــحـــادثـــات حـــول اتـــفـــاق لــتــقــاســم اإليـــــرادات 
الــنــفــطــيــة. وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا األســـبـــوع، 
أبلغت ثاثة مصادر رويترز أن شركة نفط 
الشمال العراقية التي تديرها الدولة أوقفت 
ضــخ الــخــام املــنــتــج فــي حــقــول تشغلها في 
تركيا.  إلــى  أنابيب  منطقة كركوك عبر خط 
ألــف برميل  العادة 150  الشركة في  وتصدر 
يــومــيــا عــبــر خــط األنــابــيــب الــــذي يــصــل إلــى 
املتوسط.  البحر  التركي على  ميناء جيهان 
وينقل خط األنابيب أيضا نفطا منتجا في 
عن  مستقل  بشكل  ويــبــاع  الــكــرديــة  املنطقة 
الــحــكــومــة املــركــزيــة. وســيــطــرت قـــوات كــرديــة 
عليها وعلى  املــتــنــازع  كــركــوك  منطقة  عــلــى 
 ،2014 يونيو/حزيران  في  النفطية  حقولها 
الجيش  في  الشمالية  الفرق  تفككت  أن  بعد 
الـــعـــراقـــي، عــنــدمــا اجـــتـــاح مــتــشــددو تنظيم 

الدولة اإلسامية ثلث الباد.
)رويترز(

ويفرض قانون صدر حديثا في روسيا، والذي 
يدخل حيز التنفيذ في عام 2017، على وكاالت 
و»فيتش«  »مــوديــز«  مثل  العاملية  التصنيف 
ــدار تصنيفات  ــ و»ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــــورز«، إصـ
مــحــلــيــة عــبــر فــــروع مــعــتــمــدة لــهــذه الــشــركــات 
فــي روســيــا، وبــشــرط عــدم إلــغــاء التصنيفات 
الصادرة تحت أي ضغوط سياسية خارجية.

وجــــاء قــــرار مــوســكــو هــــذا بــعــد قــيــام وكــــاالت 
ــانــــي الـــعـــاملـــيـــة بــتــعــديــل  ــمــ ــتــ الـــتـــصـــنـــيـــف االئــ
للشركات  املمنوحة  االئتمانية  تصنيفاتها 
ضغوطات  خلفية  على  روســيــا،  فــي  العاملة 
ســيــاســيــة خـــارجـــيـــة مــتــمــثــلــة فـــي الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة ضــد روســـيـــا. وفـــي ظــل ذلــــك، تعتزم 
الــوكــالــة الــعــاملــيــة إغــــاق مكتبها فــي روســيــا 
نفسه  الوقت  في  لكنها  مــوديــز«،  »إنترفاكس 
تــخــطــط لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا فــي روســيــا، 
ــتـــمـــرار فـــي مــنــح تــصــنــيــفــات لــلــشــركــات  واالسـ
واملؤسسات في روسيا وفقا للقوائم الدولية.

فــي منح  »مــوديــز« ستستمر  أن  ذلــك  ويعني 
التي  الروسية  للشركات  ائتمانية  تصنيفات 
تربطها أنشطة باألسواق العاملية، ولكنها لن 
تمنح أية تصنيفات للسوق الروسية املحلية. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــالـــت وكـــالـــة تصنيف 
إنها  »فــيــتــش«،  أخـــرى، وهــي  عاملية  ائتماني 
قد توقف منح تصنيفات ائتمانية للشركات 
الـــروســـيـــة وفــقــا لــلــقــوائــم الــوطــنــيــة الــروســيــة 
االئتماني  التنصيف  وكـــاالت  وكــانــت  أيــضــًا. 
ومــوديــز وســتــانــدرد  )فيتش  الــثــاث  العاملية 
آند بورز( قد خفضت العام املاضي تصنيفها 
االستثمار،  درجـــة  تحت  لــروســيــا،  االئتماني 

على  املــفــروضــة  الغربية  بالعقوبات  متعذرة 
روســيــا عــلــى خلفية األزمــــة األوكـــرانـــيـــة. ولــم 
تعبر حينها التصنيفات الجديدة عن الحالة 
أن  يبدو  ولكن  الروسي.  لاقتصاد  الحقيقية 
الغربية  الحكومات  منع  هو  الحقيقي  الدافع 

بنوكها من تسويق سندات دين روسية. 
وفـــي مــوســكــو انــخــفــض ســعــر صـــرف الـــدوالر 
مقابل العملة الروبل بمقدار 26 كوبيكا، ليبلغ 
األوروبــيــة  العملة  هبطت  كما  روبـــا،   68.86
ــام الـــروبـــل بــمــقــدار 59 كــوبــيــكــا،  »الــــيــــورو« أمــ
لتصل إلى 76.93 روبا، وفقا لبيانات بورصة 
بــارز: »كانت  موسكو. وقــال محلل اقتصادي 
لهجة االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي األمــيــركــي أكثر 
 مــن املــتــوقــع، مــمــا يشير إلـــى ضعف 

ً
تــســاهــا

العاملية،  الــدوالر األميركي في ســوق الصرف 
وهذا يعني أنه من املمكن أن يحدث انخفاض 

حاد في سعر صرف الدوالر.
وفــــي ســــوق الــعــمــات الــعــاملــيــة، هــبــط مــؤشــر 
الـــــدوالر الــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة األمــيــركــيــة 
بنسبة  الرئيسية  الست  العمات  سلة  مقابل 
0.3% ليصل إلى 95.617 نقطة. وفي ظل قرار 
املــركــزي األمــيــركــي، زاد الــطــلــب عــلــى املـــاذات 
ــا أدى إلــــى تــراجــع  ــــن، مـ ــنـــة كــالــذهــب والــ األمـ
العملة األميركية مقابل العملة اليابانية إلى 

أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، ســاهــم ارتــفــاع ســعــر النفط 
في األسواق العاملية في تعزيز مواقع العملة 
الـــروســـيـــة، إذ ســجــل مــزيــج »بـــرنـــت« الــعــاملــي 

قراءة عند مستوى 40.80 دوالرا للبرميل.
وفــي ســوق األسهم الروسية، بــدأت مؤشرات 
فسجل  مرتفعة،  تعاماتها  موسكو  بورصة 
بالروبل،  املقومة  لأسهم   »MICEX« مؤشر 
فـــي تــمــام الــســاعــة 11:26 بــتــوقــيــت مــوســكــو، 
مــرتــفــعــا بنسبة  نــقــطــة،  عــنــد 1891.26  قــــراءة 
1.10% عن سعر التسوية السابق. كما صعد 
ــالــــدوالر  بــ ــة  ــقـــومـ املـ لـــأســـهـــم   »RTS« مـــؤشـــر 

بنسبة 4.33%، ليصل إلى 872.15 نقطة. 
)نوفستي(

النفط يحلّق صوب 42 دوالرًابوتين يعلن الحرب على وكاالت التصنيف

الـــدوالر 111.25 ينا  وحسب رويــتــرز سجل 
ليرتفع من مستواه املتدني 110.67 املسجل 
ــه مــنــذ  ــ ــــف لـ ــعـ ــ يــــــوم الـــخـــمـــيـــس ويــــعــــد األضـ
أكتوبر/ تشرين األول 2014. وتراجع اليورو 
 1.1342 أسابيع  فــي خمسة  أعلى سعر  مــن 
دوالر لــكــنــه مــــــازال يــتــجــه صــــوب مــكــاســب 

ــال مــحــلــلــون لــتــوجــهــات أســـعـــار الــفــائــدة   وقــ
فـــي لـــنـــدن، إن مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــدرالــي 
وضع األســواق أمــام املجهول  يوم األربعاء 
كان  إذا  وعما  املستقبلية،  توجهاته  بشأن 
ســـيـــرفـــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة مـــــرة أخــــــرى خـــال 
الــجــاري  أو سيبقيها على مستواها  العام 

لــأســبــوع. وفــي مــؤشــر ينذر  بنسبة %1.2 
بــقــوة الــــدوالر الـــذي تسبب فــي اضــطــرابــات 
األسواق املالية خال العام الجاري، وارتفع 
مؤشر الدوالر أمس  0.25%إلى 95.001 بعد 
أن تراجع إلى أقل مستوى في خمسة أشهر 

94.578 خال املعامات اآلسيوية. 

ــالـــي«0.25%(.  وكــانــت الــتــوقــعــات برفع  الـــحـ
سعر الفائدة األميركية انحسرت في أعقاب 
العاملي  االقتصاد  على  السالبة  تداعياتها 
ــادرات األمــيــركــي  وتـــحـــذيـــرات مــجــلــس الــــصــ
أن الـــــــدوالر الـــقـــوي يــضــعــف نــمــو الـــصـــادر 
األميركي، ويعرقل بالتالي توسع االقتصاد 

األمــيــركــي ونــمــو الــوظــائــف.  وهــنــالــك رغبة 
قــويــة داخــــل صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
أميركا إلــى إعـــادة االقــتــصــاد األمــيــركــي إلى 
وضعه الطبيعي بنهاية فترة الرئيس باراك 
بــمــواصــلــة التحفيز  اتــســمــت  الـــتـــي  أوبـــامـــا 
تــوازن حاليًا  أميركا  واملــالــي، ولكن  النقدي 
الذي ينمو بمعدل  بن مصلحة اقتصادها 
الــدول الصناعية،  جيد مقارنة باقتصادات 
وبن تداعيات رفع الفائدة على االقتصادات 

العاملية وشركاء التجارة. 
معدالت  الفدرالي  االحتياط  مجلس  وأبقى 
القصير من دون تغيير  املــدى  الفائدة على 
كــان متوقعًا على نطاق  األربــعــاء كما  يــوم 
واسع، مشيرًا إلى أن »التطورات االقتصادية 
واملالية العاملية ال تزال تشكل مخاطر« على 
اقــتــصــاد الــواليــات املــتــحــدة، ولكنه لــم يسد 
الباب أمام رفع الفائدة خال العام الجاري. 
وهو ما كانت ترغب في سماعه أسواق املال 

خاصة في الصن وجنوب شرقي آسيا. 
وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال كــيــث بــلــيــس، الــنــائــب 
األول فــي شــركــة كــيــوتــون وشـــركـــاه  لوكالة 
وقت  فــي  الرسمية  شبه  الصينية  شينخوا 
سيظل  األميركي  االقتصاد  »نمو  إن  سابق 
في حــدود 2% خال العام الجاري في بيئة 
يرتفع فيها سعر الفائدة، سيكون االقتصاد 
العاملي ضعيفًا، وسيظل الــدوالر قويًا نظرا 
لــتــبــايــن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي الــــواليــــات 
واتفق  الخارج«.  السياسات في  املتحدة مع 
أن أســواق األسهم  العديد من املحللن على 
ــزيـــد مـــن الــتــقــلــبــات فـــي األشــهــر  ســتــشــهــد املـ
إزاء  ستريت  وول  لتخمينات  وفقا  القادمة، 
الخطوة التالية ملجلس االحتياطي الفدرالي.
وقال كريس لو، كبير االقتصادين في )اف 
تي أن فاينينشال( يوم األربعاء إن توقعات 
مجلس االحتياط الفدرالي تحولت من رفع 
أسعار الفائدة 4 مرات بحسب تقديراتهم في 
ديسمبر املاضي إلى رفعها مرتن فقط في 
عام 2016، تثير القلق.  وأظهرت التوقعات 
أن صانعي  األربعاء  للمجلس يوم  األخيرة 
السياسات يتوقعون رفع الفائدة لتصل إلى 

حوالي 0.9% بحلول نهاية عام 2016.
الفدرالي واجه  أن مجلس االحتياط  ويذكر 
املاضي  يناير  انــتــقــادات عنيفة خــال شهر 
على هامش منتدى دافوس من قبل العديد 
مـــن املــؤســســات املــالــيــة املـــرمـــوقـــة. ومـــن بن 
ــقــــدت قــــــراراتــــــه رفـــع  ــتــ ــي انــ ــتــ املــــؤســــســــات الــ
الفائدة كل من صندوق النقد الدولي وبنك 

التسويات الدولية.

عدل  أن  بعد  الجمعة،  أمس  ارتفاع  على  األميركية  األسهم  فتحت 
بشأن  موقفه  األميركي(  المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياط  مجلس 
الفائدة وصعود أسعار  رفع أسعار 
المستثمرين  شهية  زاد  الذي  النفط 
داو  المؤشر  وصعد  للمخاطرة. 
بما  نقطة،   36.71 الصناعي  جونز 
 17518.2 إلى  ليصل   %0.21 يعادل 
نقطة، وزاد مؤشر »ستاندرد أند بورز 
500 »بمقدار 3.56 نقطة أو %0.17 
وتقدم  نقطة،   2044.15 ليسجل 
المؤشر ناسداك المجمع 13 نقطة 

أو 0.27% إلى 4787.98 نقطة.

ارتفاع األسهم األميركية

مال وسياسة

علن الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، أمس، 

الحرب على وكاالت 
التصنيف الدولية، حيث 

أوقف تصنيفاتها 
للسندات الروسية
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عبد النور بن عنتر

ــدول العربية  كــثــر الــحــديــث عــن جــامــعــة الــ
ــرة، لــيــس لــتــمــّكــنــهــا من  ــيــ ــة األخــ ــ فـــي اآلونــ
تسوية أزمـــة عــالــقــة، وهــو أمــر لــم تعهدنا 
به الجامعة، وإنما بسبب قرارها تصنيف 
حــزب الله تنظيمًا إرهابيًا )ومــا لذلك من 
دالالت على سقوط الجامعة في املستنقع 
ــي(، وتـــعـــيـــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفــ ــائــ ــطــ الــ
أمينًا  الغيط،  أبــو  أحمد  السابق،  املصري 
عامًا جديدًا لها. وهما قراران جريئان بكل 
املــقــايــيــس، خــصــوصــًا بــالــنــظــر إلـــى تـــوّرط 
الــجــامــعــة فـــي مــشــكــاٍت مــذهــبــيــٍة، بسبب 
ــاء، وإلـــى  ــدول األعــــضــ ــ تـــوجـــهـــات بــعــض الــ
بالتوبة  الــشــعــوب  فــي مطالبة  انــخــراطــهــا 
جــهــض في 

ُ
بسبب الــربــيــع الــعــربــي الـــذي أ

مــصــر ولــيــبــيــا وســــوريــــة، وفــــق حــيــثــيــاٍت 
ومساراٍت مختلفة، بينما نجح في تونس، 

لكن الباد تمر بظروف صعبة.
ــا، بــتــحــلــيــل الـــــقـــــرار الـــثـــانـــي  ــنــ نـــكـــتـــفـــي، هــ
محاولة للوقوف عن دالالته. لقرار تسمية 
أبــــو الــغــيــط أمــيــنــًا عـــامـــًا لــجــامــعــة الــــدول 
تأكيد  الجريء دالالت قوية، فهو  العربية 
عـــلـــى أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تــعــد 
الجامعة  هـــمَّ  املــركــزيــة، وال  الــعــرب  قضية 
ا 

ّ
مل الرجل،  مواقف  يتذّكر  فالجميع  األول، 

كان وزيرًا للخارجية املصرية، من الصراع 
ــه إلـــى  ــوفــ اإلســرائــيــلــي-الــفــلــســطــيــنــي ووقــ
جانب إسرائيل ضد حماس وأهل غزة في 
عدوان 2008، حيث تبنى حينها الخطاب 
األميركي واإلسرائيلي، مقرًا بحق إسرائيل 
في الدفاع املشروع عن النفس، وهو الحق 

توفيق منصور

الحلم  الــجــديــدة«..  فــي »مصر  بكم  )مرحبًا 
الــــذي حــقــقــه أبــنــاء هـــذا الــشــعــب، بــعــد أربــع 
ــل والــكــفــاح.. إن املصرين  ســنــوات مــن األمـ
يتطلعون اآلن نحو املضي قدمًا على طريق 
الـــرخـــاء(. تــجــد هـــذه الــكــلــمــات عــلــى صفحة 
 بتوقيع املسؤول 

ً
وزارة االستثمار ممهورة

األول عــن مــا آلـــت إلــيــه األحــــوال فــي مصر، 
الــرخــاء املنشود  أمــنــيــة  انتقلت مــن  والــتــي 
إلــــى مـــجـــرد الــتــطــلــع إلــــى بـــقـــاء الــــدولــــة، أو 
على األقل شكل الدولة. ال تخفى على أحد 
واألمــر  في مصر،  األجنبية  العملة  مشكلة 
قد ال يحتاج إلى خبير اقتصادي، ليتوقع 
ذلك القرار الذي تم اتخاذه، أخيرًا، بخفض 
 .%14 بنسبة  فــجــأة  املــصــري  الجنيه  قيمة 
ولكن، ما يحتاج إلى خبراء ومتخصصن، 
وربــمــا ملكتب الــنــائــب الــعــام والــقــضــاء، هو 
الرد على التساؤل املهم: ملاذا أقدم محافظ 
ــزي، فـــي 11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــركــ الــبــنــك املــ
الــدوالر  على تخفيض سعر   ،2015 الثاني 
إلــــى 7.73 جــنــيــهــا، بــعــدمــا وصــــل رســمــيــًا 
إلى 7.93 جنيه في عطاء يوم 15 أكتوبر/

تــشــريــن األول، مـــع زيـــــادة هــــذا الــســعــر في 
ســـوق الــصــرافــة الــحــر وتـــجـــاوزه الــثــمــانــي 
قيمة  زيـــادة  الجميع  توقع  ومــع  جنيهات؟ 
الــســوق كان  الـــدوالر رسميًا، ليواكب سعر 
القرار بالتخفيض، فلمصلحة من كان هذا 
القرار؟ ولربما يظن بعضهم أنه كان نوعًا 
تعطي  والتي  املصرية،  )الفكاكة(  حيل  من 
رسائل غير واقعية، مظنة أن ذلك قد يخيل 
على حائز الدوالر، فيسارع بالتخلص منه، 
خوف استمرار تناقص سعره في السوق، 
السوق  فــي  سعره  ارتــفــاع  النتيجة  فكانت 
الــــحــــرة لــتــتــعــدى الــتــســعــة جـــنـــيـــهـــات، لــكــن 
الحقيقة أننا أمام عملية هدر للمال العام، 

مع سبق اإلصرار والترصد.
أدى خفض قيمة الدوالر على غير الحقيقة 
إلــــى تــحــمــل مــيــزانــيــة الـــدولـــة خــســائــر بن 
480 مــلــيــون جــنــيــه و2.7 مــلــيــار جــنــيــه من 

سيّار الجميل

واملترجم  والناقد  املفّكر  الصديق  توفي 
املعروف، جــورج طرابيشي، يوم  العربي 
االربعاء 16 مارس/ آذار  2016 في باريس 
عــن عــمــٍر نــاهــز 77 عـــامـــًا.  ولـــد فــي حلب 
وحــمــل  ســـوريـــة،  فـــي  ودرس   ،1939 عــــام 
الليسانس في اللغة العربية واملاجستير 
في التربية، متخرجًا في جامعة دمشق. 
 ،)1964-1963( مديرًا إلذاعــة دمشق  عمل 
عربية  دراســــات  مجلة  لتحرير  ورئــيــســًا 
ملجلة  رئــيــســيــًا  ومـــحـــّررًا   ،)1984-1972(
في  ــًا  ــ ردحـ ــام  ــ أقـ  .)1989-1984( الـــوحـــدة 
ــر انــــدالع الــحــرب  لــبــنــان، لــكــنــه غـــــادره، إثـ
األهلية، إلى فرنسا التي بقي فيها حتى 
وفاته متفرغًا للكتابة والتأليف. اتصف، 
الــشــديــد بالكتابة  مــنــذ صـــغـــره، بــشــغــفــه 
والترجمة، بحيث كان ينعزل أيامًا حتى 
التي خبرها  الفرنسية  يترجم كتابًا عن 
لــفــرويــد  ــم  تـــرجـ اذ  األول،  تــكــويــنــه  مـــنـــذ 
ــارتــــر وبــرهــيــيــه وغــــــارودي  وهــيــغــل وســ
ــمــــون دي بـــــوفـــــوار وآخــــــريــــــن، فــي  ــيــ وســ
متنوعة  ومــيــاديــن  مختلفة  مــوضــوعــات 
والتحليل  واأليــديــولــوجــيــا  الفلسفة  فــي 

النفسي والرواية.
كــتــب الــكــثــيــر فـــي املـــاركـــســـّيـــة والــنــظــرّيــة 
ــّيـــة وفـــــي الـــنـــقـــد األدبـــــــي لـــلـــروايـــة  ــقـــومـ الـ
ــة. وكــــــــان ســــّبــــاقــــًا فـــــي تــطــبــيــق  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
مــنــاهــج الــتــحــلــيــل الــنــفــســي فـــي نــقــداتــه 
وكــــتــــابــــاتــــه. وعــــــــّد مـــصـــنـــفـــا بـــــارعـــــا فــي 
ــه  »معجم الــفــاســفــة«، وغــدا كاتبا 

ّ
مــؤلــف

نــهــضــويــًا فــي مــؤلــفــه »مـــن الــنــهــضــة إلــى 
وعــــّد  1 و2«،  »هـــرطـــقـــات  ــــي  وفـ الـــــــــردة«، 
نــاقــدًا قــوّيــًا فــي مــشــروعــه الــضــخــم الــذي 
عــمــل عــلــيــه ســـنـــوات طـــــوال، وصــــدر منه 
خمسة مجلدات بعنوان »نقد نقد العقل 
ــان آخـــرهـــا مــجــلــده الــخــامــس  الــعــربــي« كـ
»مــن إســام الــقــرآن إلــى إســام الحديث« 
)2010(، وكـــان قــد انــطــلــق فــيــه مــن خــال 
نقده مشروع املفّكر املغربي محمد عابد 
الجابري في نقد العقل العربي، فكان نّدا 
النقاط  طرابيشي  وضــع  إذ  لــه،  حقيقّيا 
فوق الحروف التي لم يدركها الجابري، 
وكــان طرابيشي أذكــى مــن الــجــابــري في 
له بموسوعّيٍة كبيرٍة باحتوائه على 

ّ
توغ

اليوناني  للتراث  ٍة ومراجعٍة دقيقٍة  قــراء
ولــلــتــراث األوروبــــــي الــفــلــســفــي ولــلــتــراث 
العربي اإلسامي بمختلف تخصّصاته، 
ولــيــس الــفــلــســفــي فــحــســب، بــل أيــضــًا في 
والتصّوف  والفقه  الكام  علم  ما يخص 
 
ً
معالجة طرابيشي  عالجها  اذ  والــلــغــة.. 

 أرقـــى بكثير مــن الــجــابــري الــذي 
ً
عــلــمــيــة

اســتــلــهــم نــظــريــات غــيــره، ولـــم يــكــن ذكيًا 
له  تــصــّدى  أن  فــكــان  لــهــا،  فــي تطبيقاته 
طــرابــيــشــي، وأفــحــمــه فــي جــنــبــاٍت كثيرة، 
أخفق فيها الجابري، وخصوصًا عندما 
العربي  إلى تمفصل املشرق  دعا األخير 
عن املغرب العربي، واّدعى بأن ال فلسفة 
وال فكر إال في املغرب! وكنت بــدوري قد 
»الــرؤيــة  كتابي  فــي  ذاك  خطابه  انتقدت 
منهج محمد  في  نقدية  قــراءة  املختلفة: 

عابد الجابري« )1999(. 
ــلـــت لـــطـــرابـــيـــشـــي يــــومــــًا: مــــا ضـــــــّرك لــو  قـ
نقد  في  التي قضّيتها  السنوات  صرفت 
الجابري بتقديم مشروع فلسفي مضاد 
إلى ثقافتنا العربية؟ انتبه وقال: لم أكن 
 هــــذا املـــطـــال. 

ّ
اتـــّوقـــع أنــــه ســيــأخــذنــي كــــل

ــل لــلــعــقــل )الــــعــــربــــي( هـــوّيـــة  ــ ســـألـــتـــه: وهـ

ــه عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــّرمـ ــذي حـ ــ نــفــســه الـ
أكثر  الغيط  أبــو  أنــه ال يمكن تحميل  بيد 
بأنه كان  االنطباع  مما ال يطيق، وإعطاء 
مهندس السياسة الرسمية املصرية، فهو 
كــان يمثل سياسة نــظــام وســيــاســة مصر 
دولــة. وبالتالي، موقفه تعبير عن املوقف 
املــصــري، فا معنى النتقاده من  الرسمي 
دون انتقاد النظام الحالي الذي هو امتداد 

حقيقي لنظام مبارك.
ــــدول الــعــربــيــة  بــالــطــبــع، لـــم تــكــن جــامــعــة الـ
سندًا قويًا للفلسطينين، وإال ما وصلت 
الــيــوم. لكن،  قضيتهم إلــى ما وصلت إليه 
ــزام الــــقــــومــــي« عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــتــ ــ ــ كـــــان »االل
ــل، لــحــفــظ مـــاء  ــ ــ الـــخـــطـــاب قـــائـــمـــًا عـــلـــى األقـ
وجـــه األنــظــمــة الــعــربــيــة و»الــبــيــت الــعــربــي 
املشترك«. لكن، مع تعين أبو الغيط أحدث 
العرب قطيعة مع هذا التقليد الخطابي في 

سياساتهم حيال القضية الفلسطينية.
ــذا الــتــعــيــن تـــكـــريـــس وشــرعــنــة  ــ كـــمـــا أن هـ
»للثورة املضادة« إقليميًا: شرعنة وتعريب 
ــي مـــصـــر، وإعــــــادة  ــــاب الـــعـــســـكـــري فــ ــقـ ــ االنـ
االعتبار للنظام الذي ثار ضده املصريون. 
ــم، الــتــعــيــن رســـالـــة عــربــيــة رســمــيــة  ومــــن ثــ
العربي:  العالم  التغيير في  إلى قوى  قوية 
أيــاكــم واالنتفاضة مــجــددًا! ومــن ســّولــت له 
نفسه االنــتــفــاضــة عــلــى نــظــامــه، واملــطــالــبــة 
ويلعن  فسيجّرم  والديمقراطية  بالتغيير 
و»يكفر« ويوسم باإلرهابي ويسجن... من 
هــذه الـــزاويـــة، يمكن اعــتــبــار هــذه التسمية 
داللة أيضًا على استعادة األنظمة العربية 
الــتــســلــطــيــة عــافــيــتــهــا بـــعـــد مــــــرور زوبـــعـــة 
جـــهـــض فـــي مــهــده، 

ُ
الــربــيــع الــعــربــي الــــذي أ

الحجة إلقناع  هــذه  استخدم  قــد  السيسي 
نظرائه املترددين، بغض النظر عن شخص 
بــأن خافة مصر نفسها على  الغيط،  أبــو 
رأس الجامعة تشكل دعمًا وشرعنه للنظام 
العربية  للشعوب  قوية  املــصــري، ورســالــة 
ــل فــــي ربــيــع  ــأمـ ــكـــون مــــازالــــت تـ ــتـــي قــــد تـ الـ
عربي ناجح. ومن ثم فخافة مصر نفسها 
تأكيد على عــزم األنظمة على طي صفحة 
محاوالت التغيير )املجهضة(، واسترجاع 
البيت  املـــبـــادرة وإعــــادة تنظيم وتــحــصــن 
ــًا فـــــي زمــــن  ــيـ ــلـ الـــتـــســـلـــطـــي إقـــلـــيـــمـــيـــًا ومـــحـ

التدخات املذهبية.
وال يختلف اثنان في أن اختيار أبو الغيط 
تكريس لتقليد تعين وزراء خارجية مصر 
السابقن )أبو الغيط، نبيل العربي، عمرو 

مــــوســــى، عــصــمــت عـــبـــد املـــجـــيـــد، مــحــمــود 
رياض، محمد عبد الخالق حسونة( على 
الــدول العربية. تقليد يجعل  رأس جامعة 
األخيرة، بشكل أو بآخر، ملحقًا للخارجية 
القضايا.  فــي بعض  األقـــل  املــصــريــة، على 
إذ مــن الصعب على وزيـــر مــصــري سابق 
أن يتخذ موقفًا، وهو على رأس الجامعة 
يتناقض ومواقف باده، خصوصًا أن مقر 

الجامعة يوجد فيها.
ــة  ــذا الــتــعــيــن داللـ ــذا كـــلـــه، هــ  عـــن هــ

ً
فـــضـــا

ــبـــدأ الـــتـــنـــاوب  عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة تـــكـــريـــس مـ
عــلــى السلطة فــي رئــاســة الــجــامــعــة، فمنذ 
ــاء األخــــيــــرة فــــي 1945 )بـــإيـــعـــاز مــن  إنــــشــ
البريطانين(، سيطرت مصر عليها وعلى 
ــرات بينها  ــوتـ هــيــاكــلــهــا، مـــا تــســبــب فـــي تـ
وبـــن دول عــربــيــة، مــثــل تــونــس والــجــزائــر 
ــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر. ولـــو  ــمــ خــــــال حـــكـــم جــ
وضعنا الحقبة االستثنائية )1990-1979( 
القليبي رئاسة  الشاذلي  التونسي  لتولي 
الجامعة، عقب اتفاقيات كامب ديفيد ونقل 
إلــى تــونــس، والــتــي استقال  مقر الجامعة 
منها عقب إعادته إلى القاهرة في عز أزمة 
للكويت  الــعــراقــي  الــغــزو  الــخــلــيــج، بسبب 
)وكـــأن هــّم العربي األســاســي آنـــذاك إعــادة 
مقّرها إلــى الــقــاهــرة(، فإنه ال تــنــاوب على 
بـــدول فشلت  لــكــن، كيف  الجامعة.  رئــاســة 
ــنـــاوب مــحــلــيــًا أن تنجح  ــتـ الـ تــكــريــس  فـــي 
إقليمية  منظمة  تــوجــد  وال  إقليميًا؟  فيه 
العامة  أمــانــتــهــا  الــعــالــم تسيطر عــلــى  فــي 
العربي  العالم  دولـــة عضو واحـــدة، وكـــأن 
منطقة االســتــثــنــاءات بــكــل املــقــايــيــس. وال 
ترى األنظمة العربية حرجًا في ذلك، وكأن 

األمــــر طــبــيــعــي. وحــتــى الــــدول الــتــي تبدي 
امتعاضها من هذه السيطرة املصرية على 
رئاسة الجامعة، كما حدث مع الجزائر في 
فإنها  أخيرًا،  السودان  أوقــات سابقة ومع 
ال تـــخـــرج، فـــي نــهــايــة املـــطـــاف، عـــن منطق 
مرشح التوافق. قد يعود ذلك إلى المباالة 
بــعــضــهــم بـــالـــجـــامـــعـــة، وإلـــــــى مــقــايــضــات 
سياسية وحسابات وطنية، لكن النتيجة 
هي نفسها. استنساخ الرئاسة على مدى 
الحياة السائدة وطنيًا بتكريسها إقليميًا. 
دون  لــدولــة  وإقليميًا  لــأشــخــاص،  وطنيًا 

سواها.
وبـــمـــا أن الــتــعــيــن األخـــيـــر يـــنـــدرج ضمن 
االعـــتـــبـــار  ورد  تـــحـــصـــن  ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــلــــمــــتــــهــــا« شـــعـــوبـــهـــا  ــــي »ظــ ــتـ ــ لـــأنـــظـــمـــة الـ
بــاالنــتــفــاضــة عــلــيــهــا، و»تــكــفــيــر« املــطــالــبــة 
جامعة  توظيف  فــإن  والــحــريــة،  بالتغيير 
التسلطية  لــتــكــريــس  أداة  الــعــربــيــة  الــــدول 
 عن تورطها في بعض 

ً
سيزداد حدة، فضا

ليبيا خصوصًا،  فــي  األزمــــات، كما حــدث 
أيــــن شــرعــنــت الـــتـــدخـــل الـــغـــربـــي، مـــن دون 
فيما  التدخل،  بعد  ما  مرحلة  في  التفكير 
شــرعــنــت الــتــدخــل الــعــربــي فـــي الــيــمــن، أو 
أما  الطائفية.  الــنــزعــة  وراء  انسياقها  فــي 
موقفها من القضية الفلسطينية، فلن يهتم 
بإسرائيل، وإنما بزيادة حدة الصراع بن 
األطراف الفلسطينية املتناحرة. فهي تقف 
وبــوضــوح إلــى جــانــب فتح ضــد حــمــاس... 
تــســيــر الــجــامــعــة الــتــي هـــي تــعــبــيــر إلرادة 
دولها األعضاء، على نمط هؤالء، مضيعة 

هي األخرى فرص اإلصاح والتغيير.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

تاريخ  التي تمت منذ  الدوالرية  العطاءات 
 ،2016 مــــــــــــــارس/آذار  ــتــــى  وحــ الـــتـــخـــفـــيـــض 
والبالغة نحو 2.4 مليار دوالر، منها 500 
ــام مـــن خفض  مــلــيــون دوالر قــبــل أربـــعـــة أيــ
ــذا  ــًا، وهــ قــيــمــة الــجــنــيــه بــمــبــلــغ 112 قــــرشــ
يتجاوز هدر املال العام، ليصل إلى عملية 
كليات  فــي  تدريسها  يمكن  منظمة،  فــســاد 
البشاوات  )فــســاد  املــال والــتــجــارة، بعنوان 

عن طريق العطاءات(.
ومــعــضــلــة الــــــدوالر فـــي مــصــر ال تــنــفــك عن 
األزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة املـــزمـــنـــة مـــنـــذ انـــقـــاب 
يونيو/حزيران 2013، ولن يتم حلها دون 
حل تلك األزمــة، ولن تنفع املسّكنات، سواء 
تسول مساعدة  أو  قروضًا  أو  منحًا  كانت 
ــن الــــــــذي ال يـــجـــد قــــــوت يـــــومـــــه، أو  ــ ــواطــ ــ املــ
ترويج شهادات دوالريــة، ذات عائد مرتفع 
بــتــكــرار هتاف  أو  الـــخـــارج،  فــي  للمصرين 
»تــحــيــا مـــصـــر«، كــمــا أنــهــا أيــضــًا لـــن تــكــون 
بتعويم الجنيه الذي كاد يغرق، بعدما فقد 
خال عامن ونصف نسبة 30% من قيمته 
منذ تــاريــخ االنــقــاب، على الــرغــم مــن املنح 
بمبلغ  املصرية  املالية  وزارة  قّدرتها  التي 
والــذي  الجنيه،  فتعويم  جنيه.  مليار   124
اعتراف صريح  املركزي، مجرد  البنك  بــدأه 
باملشكلة، ووضعه في مكانه الصحيح، في 
ظل حالة اهتراء االقتصاد الذي يعبر عنه 
وجود عجز في ميزان املدفوعات في الربع 
نــحــو3.7  بــلــغ   2016/2015 عــــام  مـــن  األول 
مليارات دوالر، وعجز في امليزان التجاري 
فـــي الـــفـــتـــرة املــــذكــــورة بــنــحــو 10 مــلــيــارات 
دوالر، وزيـــادة الدين املحلي إلــى نحو 2.1 
يونيو/حزيران  نهاية  في  جنيه  تريليون 
مليار   48 الــخــارجــي  الــديــن  وبــلــوغ   ،2015

دوالر في التاريخ نفسه.
ومــــن غــيــر املــحــتــمــل أن تــتــوقــف مـــؤشـــرات 
ــبــــوط، طــاملــا  ــهــ ــاد املــــصــــري عــــن الــ ــتــــصــ االقــ
املستبد  ألن  مــصــر،  يحكمون  العسكر  ظــل 
ال يــقــبــل رأيـــــًا آخــــر فــيــمــا يـــــرى، فـــا معنى 
لــــدراســــات املــخــتــصــن، طــاملــا يــــرى الــزعــيــم 
ــة وفــيــلــســوف  ــبــ األوحـــــــد أنـــــه »طـــبـــيـــب األطــ

البشري؟  العقل  عن  نمّيزه  قومّية، حتى 
ابتسم ملثل هــذا الــســؤال الــســاخــر، وقــال: 
اسأل صاحبك الجابري. أعتقد أن جورج 
ــــدر عــربــيــًا فـــي اقــتــحــام مــشــروع  كـــان األقـ
الــجــابــري ونــقــده وتــرمــيــم أحــجــاره، فهو  
الــجــّراح،  ومبضع  النقدّية  األداة  يمتلك 
لكي يعتكف سنوات طوال في عمله، كما 
اعتقد أن جورج لن تكون له القدرة، منذ 
بداياته األولى وحتى نهاياته، كي يكتب 
مشروعًا فكريًا عربيًا، إذ كان يرّدد دوما 
أنـــه مـــن الـــهـــواة الـــذيـــن أقــحــمــوا أنفسهم 
الفلسفة، إذ لم يكن من جماعة  في عالم 
نقد  فــي  بــرع  فقد  وعليه،  املتخصّصن.. 
الــجــابــري بــراعــة قــوّيــة، وفــشــل الــجــابــري 
 بحجم 

ً
نفسه في أن يرّد عليه رّدًا شاما

ــي نـــقـــد نـــقـــد الـــعـــقـــل  ــ ــا كـــتـــب جــــــــورج فـ ــ مـ
)العربي(، سواء في تكوينه أو بنيته، أو 

ما ألحق الجابري بذلك من ملحقات.  
لعل أبرز اإلجابات التي قدمها طرابيشي 
على ســؤال أساسي: هل جــاءت استقالة 
 لعامل خارجي، 

ً
العقل في اإلسام نتيجة

أم  الغير؟  مشجب  على  للتعليق  وقابلة 
هــي مــأســاة داخــلــيــة ومــحــكــومــة بــآلــيــات 
ــل الـــعـــربـــي  ــقـ ــعـ ذاتـــــيـــــة، يـــتـــحـــمـــل فـــيـــهـــا الـ
اإلسامي مسؤولية إقالة نفسه بنفسه؟ 
ــــي حـــــــــواراٍت  ــنــــي مـــعـــه فـ ــدتــ وهـــــكـــــذا، وجــ
املــتــبــاعــدة،  اتــنــا  لــقــاء جمعتنا مــعــا عــنــد 
فــكــان الــرجــل يــشــاركــنــي الــقــول إن العقل 
ــاع منذ  ــا قـــد ضــ ــودنــ فـــي تــاريــخــنــا ووجــ
زمـــن طــويــل، وكــــان ذلـــك »الــعــقــل« مجبرًا 
ــّراء مـــا أصــــاب الــوعــي  ــ أن يــقــيــل نــفــســه جـ
وانغاق  وانحطاط  جمود  من  والتفكير 
ــات الــتــصــّوف والــخــرافــات.. لقد  فــي دوامــ
اســتــقــال الــعــقــل )الــعــربــي اإلســـامـــي( عن 
ــان  وكـ جـــــدًا،  بــعــيــد  زمــــن  مــنــذ  أداء دوره 
على موعد أن يحيا من جديد على أيدي 
مخضرمة  عليا  عربيٍة  مستنيرٍة  نخبٍة 
بـــن الــقــرنــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن. 
التاريخية ممثلة  ولكن، ضاعت الفرصة 
بــهــجــمــة األيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي قطعت 
الــطــريــق عــلــى املــعــرفــة والــعــقــل والتفكير 

العلمي .
أهم املحطات الفكرية في مسار طرابيشي 
انتقاله من الفكر القومي والنزعة الثورية 
ــى الــتــنــظــيــر فــــي املـــاركـــســـيـــة، ثــــم جـــاء  إلـــ
التي  الــوجــودّيــة  الفلسفة  نــحــو  الــتــحــّول 
غمر نفسه فيها زمنًا، إذ كان، منذ بدايات 
وأفكاره،  بسارتر  أعجب  قد  الستينيات، 
ثم انتقل اهتمامه إلى التحليل النفسي، 
وأعجب بسيغموند فرويد إعجابًا بالغًا، 
حتى بدأ يفسر حركة الجماعات والتراث 
خال  مــن  التفكير  وتــحــّجــر  بالعصابية 
الــتــعــّصــب، ثــم تـــحـــّول، أخـــيـــرًا، إلـــى تبني 
املوقف  فيها  فوجد  نقدية جذرية،  نزعة 
الوحيد الذي يمكن أن يصدر عنه املفكر، 
وال سيما في الوضعّية العربية الراهنة 
التي يتجاذبها قطبان: الرؤية املؤسطرة 

للماضي والرؤية املؤدلجة للحاضر. 
ــدة مـــــرات فـــي بــيــروت  ــل عــ ــرجـ الــتــقــيــت الـ
ــده   مــــرة أجـ

ّ
ــّمــــان وبــــاريــــس، وفــــي كــــل وعــ

لقاء  كان  بيروت،  في   .
ُ
متواضعا إنسانًا 

عــابــرًا، وكــنــت فــي مطلع الــشــبــاب، وعــّبــر 
وقـــت ذاك بــالــتــوأمــة الــتــاريــخــيــة لــكــل من 
حــلــب واملــــوصــــل، حــيــث يــمــتــد انــتــمــاؤنــا 
ــا، لــكــن جــلــســاتــي مــعــه فــي عــّمــان  هــو وانــ
غنّية  كانت  التسعينيات  منتصف  عند 
التاقي  فرصة  لكلينا  رت 

ّ
توف فقد  جــدا، 

والــحــوار، وأذكــر أنــه وقــف معي في رّدي 

ــتـــي تـــعـــرف تــــوتــــراٍت  بــاســتــثــنــاء تـــونـــس الـ
، بسبب نشاط الجماعات اإلرهابية 

ً
داخلية

وثقل البيئة التسلطية العربية. إنها رسالة 
ملن يهمه األمر: زمن الربيع العربي قد ولى. 
مجرد  التسلطية  لأنظمة  بالنسبة  فــهــو 
انــــحــــراٍف مـــؤقـــت، ســـرعـــان مـــا تـــم تـــداركـــه، 
لتعود األمــور إلى مسارها السابق. وهنا، 
تكمن أحد اإلشكاليات البحثية األساسية: 
كــيــف تــمــّكــنــت األنــظــمــة الــعــربــيــة مــن إعـــادة 
إنتاج األنماط السياسية نفسها في ظرف 
زمني قياسي، وكأن أحداث الربيع العربي 
لم تكن. تجدر اإلشارة هنا إلى أن العمليات 
التحول  إلى  االنتقالية ال تقود بالضرورة 
دليل  خير  املصرية  والحالة  الديمقراطي، 
على ذلك، حيث قادت إلى ترسيخ التسلطية 
وتدعيمها بشكل أقوى مما كانت عليه في 

العقد األخير من حكم مبارك.
ــارضــــت فــي  ــــظ أن الــــــــدول الـــتـــي عــ ــــاحـ واملـ
البداية، أو على األقل تحفظت على تسمية 
أبـــو الــغــيــط، إنــمــا فــعــلــت ذلـــك بــالــنــظــر إلــى 
شـــخـــصـــه، ولـــيـــس لــتــولــيــه الــدبــلــومــاســيــة 
ــة. وتــعــبــر مـــحـــاولـــة فـــك االرتـــبـــاط  املـــصـــريـ
ــذه بـــن الــشــخــص والــســيــاســة املــصــريــة  هــ
فاألطراف  العربية،  املواقف  تناقضات  عن 
، عـــلـــى تــرشــيــح 

ً
ــا ــثــ ــم تـــصـــر، مــ الـــعـــربـــيـــة لــ

ذلك  املنصب،  لهذا  غير مصرية  شخصية 
أن األنــظــمــة الــعــربــيــة، بــمــا فــيــهــا املــصــري، 
تعي جــيــدًا أن تعين أي عــربــي آخــر خلفًا 
العربية،  الـــدول  رأس جامعة  على  ملصري 
 

ٍّ
ــذا الـــظـــرف، ســيــعــتــبــر بــمــثــابــة تــخــل فـــي هــ

عربيٍّ عن النظام االنقابي في مصر. ومن 
الفتاح  عبد  نظام  يكون  أن  املستعبد  غير 

ــاء الــعــالــم  ــمــ الـــفـــاســـفـــة« الــــــذي يــتــلــقــف زعــ
كــلــمــاتــه، لــيــتــدارســوهــا فــيــمــا بــيــنــهــم، كما 
أنـــه يـــشـــّرع لــلــفــســاد ويــحــمــيــه، وتــتــعــارض 
مصالحه االقتصادية الكامنة في اقتصاد 
الــعــســكــر مــع مــصــالــح الـــبـــاد، ولــعــل نسبة 
كبيرة من عملية فساد العطاءات، السابق 
اإلشارة إليها، قد ذهبت إلى دولة العسكر 
املركزي  البنك  ملحافظ  يمكن  فا  الشقيقة، 
أن يقدم على تلك الخطوات، من دون ضوء 

أخضر من القيادة السياسية. 
ويكمن الحل في وجود ثقٍة ومصارحٍة بن 
السلطة ومــواطــنــيــهــا، والــعــمــل على رجــوع 
لاستثمار،  الــجــاذب  السياسي  االســتــقــرار 
وهــذا لن يحدث في ظل استمرار اغتصاب 
وإنشاء  الحريات  وكبت  للسلطة،  العسكر 
مزيد من السجون، أو في ظل التصريحات 
واملـــشـــروعـــات الــوهــمــيــة، مـــن قــبــيــل الــعــاج 
السحري ملرضى اإليــدز بالكفتة العسكرية 
أو اســتــصــاح مليون فـــدان، والــنــيــل يشكو 
هجر مياهه، أو بناء مدينة جديدة ومليون 
شقة، كما يحتاج الحل إعادة روح االنتماء 
والسرقات،  الفساد  إيــقــاف سيل  مــع  للبلد، 
ــل مــصــالــحــة مــجــتــمــعــيــة، لــــن تـــتـــم إال  ــمـ وعـ
بعودة الشرعية املنقلب عليها لوضع مبدأ 
رئيس، هو أن للشعب إرادة يجب أن تحترم.
)كاتب مصري(

عــلــى الـــكـــاتـــب املــــصــــري، مــحــمــد عـــمـــارة، 
الذي كان يصّر على ترديد أخطاء بحق 
تــقــيــيــم تـــاريـــخ جـــمـــال الـــديـــن األفـــغـــانـــي، 
ــارة، وجــــــاء رد  ــ ــمـ ــ فـــكـــنـــت قـــاســـيـــًا عـــلـــى عـ
ــيــــه، فــاتــهــمــنــا  ــلــ طــــرابــــيــــشــــي األقـــــســـــى عــ
األفغاني عنده  بالعلمنة واملــروق، وكأن 
من اآللهة املقّدسة. وفي باريس، التقيت 
مــــع جــــــورج طـــرابـــيـــشـــي عـــــدة مــــــرات فــي 
زياراتي لها، وقد وجدته غير ذلك املفكر 
الستينيات،  إّبـــان  عرفناه  الــذي  الــثــوري 
افكاره  ى نهائيًا عن 

ّ
بــدا لي وقــد تخل إذ 

ــه بــمــا كــــان يــكــتــبــه  ــرتــ ــ ـــــا ذّك
ّ
الـــقـــديـــمـــة، ومل

ويـــنـــشـــره فــــي »دراســـــــــات عـــربـــيـــة« الــتــي 
تــنــشــرهــا دار الــطــلــيــعــة بــبــيــروت، أجـــاب: 
العقل الذي طردناه من الشبابيك رحبنا 
به اليوم من األبواب .. تغير الزمن بغير 
الزمن، وقد كشفت لنا التسعينيات عند 
القرن العشرين حقائق فاضحة  نهايات 
 .

ً
بها زمنًا طويا آمنا  التي  األوهـــام  عــن 

ــوان »مـــذبـــحـــة  ــنــ ــه عــ ــدامـ ــتـــخـ انـــتـــقـــدت اسـ
الــتــراث«، وأذكـــر أنني قلت لــه، فــي حــوار 
 مجتمعاتنا تزحف 

ّ
، إن

ً
تجاذبناه طويا

بجهالة نحو عصر الظلمات.
فــي الــســنــوات األخــيــرة، كنا على اتصال 
دائــم، وكنت أشعر كم كان الرجل يعيش 
ها 

ّ
مــرارة وأحــزانــًا على سورية التي مزق

األغبياء واألشقياء، كان محبطًا جدًا، إذ 
التي مني  الكارثة  لم يتخّيل يومًا حجم 

بها كل من سورية والعراق. 
آخـــر  مــــن  تـــبـــقـــوا  مــــن  رحـــــل  إن  أدري،  ال 
الحديثة،  العربية  ثقافتنا  فــي  العنقود 
 مـــحـــلـــهـــم. .فـــــي كــل 

ّ
فـــمـــن ســـيـــأتـــي لـــيـــحـــل

مــن تبقى  يــرحــل فيها  تــمــر علينا،  ســنــة 
مـــن مــفــكــريــن ومــبــدعــن ومــتــرجــمــن. في 
الفتق كبيرًا على  يـــزداد حجم  كــل ســنــة، 
هياكل  للعيان  وتــبــرز  الــعــربــيــة،  رقعتنا 
عــاريــة، تكشف لنا أزمــة الفكر فــي عاملنا 
العربي، ويشغلنا ذهنيًا التأثير املخيف 
بــات ال  الـــذي  العربي  الفكر  مــن إشكالية 
يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن قضايا املجتمع 
الــعــربــي ومــشــكــاتــه املــســتــعــصــيــة، وهــي 
إشكالية متأزمة ومزمنة، مقارنة بما كان 
عليه الحال في كل من القرنن السابقن، 
الـــتـــاســـع عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن، حـــيـــث كـــان 
الــحــديــث مستنيرًا، وغــدا  الــعــربــي  الــفــكــر 
القرن العشرين، حيث صارت  مبدعًا في 
املجتمع،  عــن ضـــرورات  معبرة  عناصره 

ومنتجة للحياة الحديثة.
ــرى الــصــديــق جـــورج  أخـــيـــرًا: ســتــبــقــى ذكــ
طــرابــيــشــي حــّيــة فـــي الـــقـــلـــوب، وسيبقى 
اسمه عامة بارزة، ووضيئة في الثقافة 

العربية الحديثة.
)مؤرخ عراقي(

دالالت تسمية أبو الغيط أمينًا عامًا للجامعــة

أنقذوا مصر من الغرق

جورج طرابيشي.. رؤية لما بعد الرحيل

ال معنى النتقاد 
أبو الغيط من دون 

انتقاد النظام 
المصري الحالي الذي 

هو امتداد حقيقي 
لنظام مبارك

يحتاج الحل إعادة 
روح االنتماء للبلد، 

مع إيقاف سيل 
الفساد والسرقات

سيبقى اسم 
جورج طرابيشي 

عالمة بارزة، 
ووضيئة في الثقافة 

العربية الحديثة

آراء

حسام كنفاني

للعالم.  الالجئون بشكل عــام، والسوريون بشكل خــاص، مصدر أســى  لم يعد 
أصبح الجميع معتادًا على هذه املأساة املتابعة بشكل يومي عبر وسائل اإلعالم. 
ما عادت املشاهد للعالقني على الحدود أو القابعني في العراء تحّرك ساكنًا. بل 
والكسب. فها هو  واالبــتــزاز  للمزاودة  تمامًا، أصبح هــؤالء وسيلة  العكس  على 
االتحاد األوروبي وبريطانيا وتركيا تضع الالجئني على طاولة العرض والطلب، 
الهاربني من ويــالت بالدهم  بــازار يحقق كل منهم مآربه على حساب  لُيفتتح 

وحروبهم.
بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، باتت دوله األساسية ترى أن الالجئني يشكلون 
 من 

ً
أوال التعامل معها من زوايــا متعددة.  لم تعد تستطيع  أزمــة  إليها  بالنسبة 

يزيد  أن  املمكن  مــن  داخليًا  عبئًا  يشكلون  هـــؤالء  إن  إذ  االقــتــصــاديــة،  الناحية 
اإلفــالس.  إلــى حافة  أوروبــيــة  أكثر من دولــة  اتجاه  النقمات االجتماعية في ظل 
ترى  الــدول  من  الكثير  أصبحت  بعدما  األمنية، وخصوصًا  الناحية  من  ثانيًا، 
التحذيرات  تصاعد  مع  سيما  وال   ،

ً
محتمال تهديدًا  أراضيها  إلــى  الداخلني  في 

الــدول األوروبــيــة. ثالثًا، وربما بدرجة أقــل، من الناحية  من عمليات إرهابية في 
منه  ر 

ّ
يحذ ما  وهــو  األوروبـــي،  لالتحاد  السكانية  الطبيعة  وتغيير  الديمغرافية، 

بشكل متزايد اليمني األوروبي املتطرف.
في ضوء هذه »املخاطر«، عمدت دول االتحاد األوروبي إلى البحث عن خيارات 
بديلة للتخلص من تدفق الالجئني، لتخرج بحل عبر فتح باب التفاوض مع تركيا، 
إلــى دول االتــحــاد. تــفــاوض هــو عــبــارة عــن مقايضة،  املتهمة بتسهيل عبورهم 
األمــــوال بصيغة  إلــى  املــزايــا، إضــافــة  مــن  الكثير  أنــقــرة على  تحصل بموجبها 
مساعدات، في مقابل استعادة آالف الالجئني الذين وصلوا بالفعل إلى االتحاد 
األوروبـــي وبعضهم ال يــزال عالقًا على الــحــدود، على غــرار ما هو حاصل في 

مخيم كاليه وفي املخيمات على الحدود املقدونية.
العرض األوروبي تلقفته أنقرة لفتح باب املزاد، وربما االبتزاز، للحصول على ما 
تيسر من مساعدات أو تسهيالت في مقابل »الخدمة« التي ستقدمها لالتحاد 
األوروبي. وبالفعل تمكنت تركيا من ذلك، وتوصلت إلى اتفاق مع الدول األوروبية 
الذين  السوريني  الالجئني  إلى أراضيها  ينص على موافقة تركيا على أن تعيد 
يحاولون التوجه إلى اليونان ثم إلى شمال أوروبا بطريقة غير شرعية، على أن 
 من الالجئني السوريني 

ً
يستقبل األوروبيون على أساس »طوعي« عددًا مماثال

الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة. في املقابل، حصلت أنقرة على 
تنازالت أوروبية كثيرة، منها إحياء املفاوضات املتعلقة بانضمامها إلى االتحاد 
األوروبي وضمان حرية تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمساعدة مالية في مقابل 

استردادها لالجئني. 
الالجئني،  املفتوح على  املــزاد  إلــى  بريطانيا طريقها  اآلخــر، وجــدت  املقلب  على 
لتحصل بدورها على نصيب من الصفقة. ورغم أن قضية الالجئني ليست أولوية 
بالنسبة إلى بريطانيا، بل ربما النازحني من االتحاد األوروبي نفسه. لكن لندن 
تمكنت من نيل ما تريده وفق الفتة اإلطار العام النتقال األفراد، وفي إطار ابتزاز 
املقبل.  املقرر في يونيو/حزيران  الخروج من االتحاد األوروبــي عبر االستفتاء 
األوروبـــي،  لالتحاد  االقتصادية  األزمـــات  مــن  نفسها  تعفي  بريطانيا  هــي  فها 
وتعفي مصارفها من القيود الضرائبية األوروبية، وتجنب نظامها االجتماعي 

تبعات إعالة الالجئني أو النازحني من دول االتحاد إلى الجزيرة البريطانية.
الالجئني  باستثناء  الــنــهــايــة،  فــي  أراد  مــا  الصفقة حصل على  أطـــراف  مــن  كــل 
أنفسهم، الذين تحولوا إلى سلعة تعتمدها الدول الكبرى في بازار مفتوح لم يعد 
للمعاناة اإلنسانية مكان فيه، بل تحولت هذه املعاناة إلى وسيلة للكسب، حتى 

على حساب خسائر آالف البشر.

عبد الحكيم حيدر

للثورة  التي شقت  املــحــراث  لــم يرصد ولــم يكتب بعد، وهــو أشبه بسكة  أنــه  أظــن 
مــرســي، وستظل هذه  الــرئــيــس محمد  تــولــي  بعد  املــضــادة طريقها، وخــصــوصــًا 
األفــعــال كــأشــيــاء غــامــضــة مــا بــني الــســطــور. أشــيــاء غــامــضــة خـــدع فيها الجميع، 
بإرادتهم وبطبول اإلعالم، وظل الحاوي ممسكًا بخيوط اللعبة، من دون أن يختلف 

مع أحد من الجوقة، وكأنه يحّركهم بهواهم.
كان حمدين يتنقل في خفٍة مرسومٍة من الوفد )بيت األمة( إلى الشارع إلى املظاهرة 
إلى قنوات اإلعالم إلى الثّوار، بعدما ابتلعوا الطعم كامال. يالطف اليسار عن بعد، 
الفجوة ما بني  إبريل« من بعيد، ويزيد  الخالف، ويالطف »6  ويبتعد عن مواطن 
شقيها )جبهة أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية أو طارق الخولي فيما بعد، بعدما 
تحّول إلى ما يشبه الضابط أو أشرس(، ويالطف أيضا )البالك بلوك( بالتحايا، من 

دون أن يعلن تورطه أو غسل يديه.
ظل الحاوي حمدين ممسكًا بخيوط اللعبة كاملة، بعد شهور محمد مرسي األولى، 
إلــى الــدرجــة الــتــي صــار فيها مــرســي الــرئــيــس املنتخب كحبيس قــصــره، وصــار 
حمدين الحاوي ثائر الشارع، ومالك بيت األمة، ومسّير البالك بلوك من وراء ستار، 
وهو أيضًا الشعرة الغامضة ما بني كل ذلك واملجلس العسكري، من دون أن يعلن 
ذلك، ومن دون أن يعارضه، إن قيل أو ذكر، ومن دون أن يقع في عداوة أي أحد، وتلك 
كانت عالمات الريبة في رجٍل متصالٍح مع الجميع، وبكل أطياف الشارع من دون 
أن تعرف بوصلة تلك القوة التي تمده بكل هذا العنفوان والقبول والثبات وانتفاخ 
عروقه، بشكل واضح ومثير للريبة، لكنه الحاوي الذي تدرب من سنوات، سياسيًا، 
الــذي حطموا سيارته، وهو  البرادعي  اللعبة، عكس محمد  على إخفاء كل خيوط 
لم يجد  الــذي  الفتوح  أبــو  أحمد  املقطم(، وعكس  )فــي  انتخابات  يدلي بصوته في 
ا، سوى االنضمام إلى 30 -6 بكامل حزبه، وتلك انتهازية سياسية،  بــّدً من األمر 
تدل على أن أبو الفتوح أدرك، هو اآلخر، خيوط اللعبة، وإن لم يتوّرط في صناعتها 

)وليس اآلن وقت مناقشة دوره(.
أعمال  ــال  ورجـ ظــهــره  خلف  ومخابراتية  أمنية  فصائل  تأكيد  بكل  كــانــت  طبعًا، 
اليسار،  أطياف  وبعض  الناصرية  وأطــيــاف  العسكري  املجلس  وبالطبع،  وإعـــالم. 
والدليل أن اثنني من أطياف الناصرية صارا نقيبني للمحامني والصحافيني، فور 
نجاح الثورة املضادة، وكانا من املقّربني منه، هما سامح عاشور وضياء رشوان، 
وال غرابة طبعًا. ولكن، هذه خيوط اللعبة، وهذه بعض مزايا الالعب، ومادة تورطه 

أيضًا، معهما، في خيوط الثورة املضادة.
املهم أن الحاوي سلم السلطة ثانية للجيش الــذي لم يبتعد في األصــل عنها، لكن 
الحاوي هو الوحيد من الشارع الذي في خفة الثائر وعنفوانه. انفصل عن جسد 
الثورة، وأغوى من أغوى، حتى أعطى صورة شبه شرعية للثورة املضادة، أو )وقفة 
ست ساعات بعد غروب الشمس(، جعلها حمدين بطعم الثورة، وتوالت الفصول، 
والــحــاوي حكيمًا فــي مــكــانــه، مـــّرة يقابل وزيـــر خــارجــيــة، ومـــرة فــي احــتــفــال قناة 

السويس، ومرة يكون كومبارسًا في انتخاباٍت يعرف آخرتها.
ويــقــف الـــحـــاوي صــنــديــدًا مــدافــعــا عــن حــقــه فــي الــتــرشــح، وعـــن احــتــمــال العملية 
أيضًا جوقة،  )للحاوي(  له  والتنافس، ويجعلون  والندية  االكتمال  الديمقراطية في 
بالطبع  السيسي  حــمــديــن(، ضــد  )حمدين  تــقــول:  ومــعــدة، جوقة  جوقة مرسومة 
)شيء لزوم الضحك طبعًا وتنمية شرف التنافس(، وتخيل معي من تكون الجوقة، 
كــي تــعــرف خفة اللعبة ورشــاقــة الــحــاوي أيــضــا: )دكــتــور محمد الــعــدل، وفـــاروق 
الحاوي  إلخ(، نماذج فقط للتوضيح، وبيان  الهادي،  الفيشاوي ودكتور عالء عبد 
االنتخابات، صــار عــالء عبد  السيسي في  أنــه، بعد نجاح  أن تعرف  واللعبة، ولــك 
السن من محمد  وكبر  والسأم  بالتفويض  املصري،  الكتاب  اتحاد  رئيس  الهادي 

سلماوي لعالء، وتلك لعبة أخرى.

بيار عقيقي

السياق  فــي  وتكثيفًا  تعقيدًا  الشخصيات  أكــثــر  مــن  واحـــدة  األملــانــيــة  الشخصية 
التاريخي للكرة األرضية. ال ُيطلق هذا الوصف العتباراٍت عرقيٍة أو قومية محددة، 
وفقًا ألدبيات الزعيم النازي أدولف هتلر، بل ألسباٍب جيوبوليتيكة، تبدأ من وقوع 
أملانيا في وسط أوروبا، وال تنتهي بتحّولها إلى خط مواصالت رئيسي في القارة 
الذي  التنوير  إلى الشرق اآلسيوي. كل هذا معطوفًا على عصر   

ً
العجوز، وصــوال

الكبرى، في  الصناعية  الثورة  كانت ألملانيا يد عظمى فيه، تمامًا كما دورهــا في 
 إلى اآلن.

ً
القرنني 18 و19، وصوال

أملانيا،  نت 
ّ
التي مك الــنــواة  لتدمير  البالد كافية  بها  مــّرت  التي  املــراحــل  لم تكن كل 

سياسيًا.  الحياة  قيد  على  البقاء  من  املتحّركة،  الجغرافية  مساحاتها  بمختلف 
األملانية واتفاقهم، ومعاهدة صلح  املقاطعات  املتتالية بني  الصراعات  بالتالي، فإن 
أملانيا  الدول األوروبية، وإعالن أوتو فون بسمارك وحدة  ويستفاليا )1648( بني 
)1871(، والحربني العامليتني األولى )1914 ـ 1918( والثانية )1939 ـ 1945(، وما 
تالها من تقسيم البالد إلى أملانيتني، شرقية وغربية )1949 ـ 1990(، ثم اتحادهما 
ب عليه من أكالٍف إضافية لدمج الشرقيني بالغربيني، ساهم هذا 

ّ
مجددًا، مع ما ترت

كله في صياغة شخصية أملانية مختلفة عن معظم الشخصيات عامليًا، سياسيًا 
وبنسبة كبيرة شعبيًا، بدأت تظهر مالمحها في قضية الهجرة األخيرة وتفاقمها 
في السنتني األخيرتني. أمضت أملانيا عقود ما بعد الحرب العاملية الثانية، وما بعد 
دمج األملانيتني، ومن ثم توسيع االتحاد األوروبي، في إطار اقتصادي بحت، مسنودًا 
ص من 

ّ
على التطوير الدائم للقوانني »اإلنسانية« تشريعيًا، بغية اإلمعان في التخل

عقدة النازية من جهة، و»إقفال الباب نهائيًا أمام أي أملانيا أخرى قد تذهب إلى حرٍب 
أوروبية، ثم عاملية، انطالقًا من حاجاتها االقتصادية«، من جهة أخرى. 

في هذا اإلطار، كان اإلصرار األملاني يبدو مضاعفًا قياسًا على باقي الدول، أكان 
انكفاء ظاهري في  ـ األوكرانية، مع  الروسية  األزمــة  أو  اليونانية،  املالية  األزمــة  في 
أكثر  أملانيا  باتت  العامني األخيرين،  أنــه، في  األوروبــيــة، غير  امللفات غير  مختلف 

ق الالجئني.
ّ
املعنيني بما يقع خلف الحدود األوروبية، بفعل تدف

ربما كانت أملانيا »أسهل« محطة لالجئني من الشرق في أوروبا، مع سياسة االنفتاح 
إليهم، وتم  ّدمت قرى كاملة 

ُ
ق أنه  أنجيال ميركل، حتى  املستشارة  اعتمدتها  التي 

الترحيب بهم في مختلف قطاعات املجتمع األملاني. كان أمرًا يشرح مدى التحّول 
تنم  لم  األملانية  اليمينية  الحركات  أن  تاريخها. حتى  مّر  أملانيا على  الــذي شهدته 
، فتقّدم يمينيو أملانيا ال ُيعّد 

ً
بالسرعة املوازية لسرعة نمو اليمني في فرنسا مثال

اللجوء إلى البالد. هنا، يأتي دور »العنصر األجنبي«،  »كارثة« قياسًا على حجم 
وفي مقدمته األتراك، الذي سمح في صياغة نمط جديد من التعاطي األملاني، سّرع 
من عملية التطّور األملانية الدائمة. وهو ما يضع أملانيا أمام مهمة مثلثة: قيادة اتفاق 
الكردية،  املسألة  »الشعبي« من  الالجئني، وقربها  تركيا في موضوع  أوروبــي مع 
وتحديدًا لجهة السلطات التركية تحديدًا، وثقلها االقتصادي )اإلنساني( في ملفات 

املعالجة األوروبية لقضية الالجئني.
لتطّور  التراكمي  السياق  فــي  األملــانــيــة  الــخــطــوات  »تــوقــع«  اآلن،  ، حتى 

ً
يــبــدو ســهــال

الالجئني  مللف  أملانية  أي معالجة  لن ترضخ  بالتالي،  األملانية.  املعنوية  الشخصية 
»الحلول املتطّرفة«، خصوصًا أن الذاكرة الجماعية في أذهان األملان تركن دومًا إلى  لـ
التاريخ، من الحروب إلى النازية. التاريخ في أملانيا جزء من ثقافٍة مجتمعيٍة، مرتبطة 
باملوسيقى واملــتــاحــف والــفــنــون والــريــاضــة والــســيــاســة واالقــتــصــاد. ليس األملــان 
أميركيني، على الرغم من اعتمادهم نمطًا استهالكيًا من األعلى عامليًا، إنما بطريقة 
أكثر إرشادًا، تبدأ حتى من االقتصاد في استخدام املياه. يستطيع األملان االنتقال 
 

ّ
بسهولة من حقبة تاريخية إلى أخرى، في سياق سردهم رواية أو خبرًا عاديًا. ولعل
سقوط مثل هذه الشخصية األملانية، إذا حصل، سيكون الخطوة األولى في مسار 

تراجعي ألوروبا الحديثة، واستطرادًا لثورتها الصناعية.

بسمة النسور

أتيح لي ذلك.  دلفت إلى املقهى صباحًا، كما صرت أفعل في اآلونــة األخيرة، كلما 
النمطية  الصورة  أن   وغموضًا، غير 

ً
هيبة  تضفي علي 

ً
قاتمة ثيابًا  وألبس  أتجهم، 

للمثقف  املكترث بقضايا الوجود ال تكتمل تمامًا، كوني ال أنفث السجائر بنزق، 
منذ أن تــاب علي الله من هــذا الــداء العضال. علّي  االعــتــراف  بأني أحــاول االقتداء 
باملثقفني والفنانني البوهميني بشراسة، لحقوق الذين يلوذون باملقاهي، متأملني، من 
دون طائل، في هذه الحياة وأحزانها الكثيرة، وكذلك هي محاولة مني للخروج عن 
روتني البيت وشاشة التلفزيون التي تبث برامج صباحية، ال تخلو من نصائح طبية، 
الجافة، وتستضيف مسؤولني بشوارب  بالبشرة  العناية  أطعمٍة، وطرق  ووصفات 
قبيحة مصبوغة باألسود الداكن. أتخلص من صوت فرقعة الصحون عند الجارة 
النشيطة املقبلة على الحياة بشكٍل مبالغ فيه، كثيرًا ما خطر ببالي أن أسألها عن 
مبّرر هذه البهجة، والصخب والنشاط املفرط من )صباحية ربنا( كل يوم أفتح الباب 
بحذٍر شديد، أحمل حذائي ذا الكعب العالي، أمشي بخفة لصٍّ نجح في عملية سطو 
شاقة، غير أنها تضبطني في كل مرة، وقبل أن يأتي املصعد املتآمر املتثاقل البطيء، 
 بفرٍح قاتٍل ولحن 

ً
 بصفاقٍة، هاتفة

ً
تكون قد أطلت علي بكامل ثقل ظلها، مبتسمة

متراقص: صباحوووو. فأدرك على الفور أن  نهاري انقلب فورًا إلى كحلي غامق. 
يخاطبني  ال  ألنــه  الله،  بانحناءة خفيفة. شكرت  وحّياني  املقهى،  ابتسم صاحب 
بكلمة )خالتو( كما يفعل بعض أقرانه بسماجة )خالتو بمناسبة شو؟( هل أنا من 
رني بعمري املتقدم نسبيًا؟ أال تستطيع أن 

ّ
، لكي ترفع الكلفة، وتذك

ً
بقية أهلك مثال

تقول مدام أو سيدة أو بطيخ أصفر. أل، صديقي صاحب املقهى مختلف، هو قليل 
النادي، تعجبني  الكالم، يحترم الخصوصية، أنيق ببساطٍة. يبدو قادمًا لتوه من 
اللمسات الذكية في مقهاه الصغير، ما ينسف  كليًا  صورة  الشخصية التقليدية 
في األفالم املصرية القديمة   للقهوجي  الجدع ابن البلد، زعيم الحارة الذي يرهب 
الهائل،  الكرش  حيث  من  كبير  باقتداٍر  فريد شوقي  جّسده  وقــد  الجميع،  جانبه 
الــرث،  جالسًا وراء مكتب مهلهل صغير، خلفه  الكث واملظهر الشعبي  والشارب 
جــدار تتصّدره صــورة لجده الــراحــل وصــوت أم كلثوم يــرّدد فــي  األرجـــاء »األولــه 
في الغرام«، فيما يأخذ املعلم نفسًا عميقًا من األرجيلة  املعمرة  بالتنباك، مؤنبًا، 
بصوته األجش، صبي القهوة  الكسول الذي ال يجيد خدمة الزبائن الجالسني ببالدة 
على املقاعد الخشبية املتهالكة، إثر استخدامها املتكّرر في الخناقات. وحني تظهر 
تحية كاريوكا بجسدها املكتنز، فتتثني بغنج ودالل، تشرق مالمحه، ويشرع في 
الغزل املباح، فيما تنطلق الضحكة الصاخبة التي تشي بالقبول،  ويا أرض اشتدي.
التي ال  التداعيات  الــعــادة السيئة، أقصد االســتــغــراق فــي   عــن هــذه 

ّ
ينبغي أن أكــف

تفضي إلى نتيجٍة، ألركز أكثر في اللحظة الراهنة. صاحب املقهى الذي أرتاده في 
الالب  للزبائن برصانٍة من خلف شاشة  يبتسم  ولبق،  وقــور  الثالثينيات،  أوائــل  
 نشأ 

ً
توب، ال يتواصل  مع أي منهم سوى بالحد األدنى،  غير أن ثمة تواطؤًا جميال

بيننا، يجعله يهرع كلما رآني، مبادرًا  إلى تغييٍر، إلى صوت فيروز حصرًا. هذه 
املــرة، أشــرت إليه بالتوقف، ألن  صوت الراحل  محمد  غــازي  كان يــرّدد بشجٍن 
لــي سعيدًا على  بــدا  ابتسم موافقًا.  أغنية »ال زرعــلــك بستان ورود«.  لــه  ال مثيل  
الروسي غير  نحو استثنائي، لعله كان يشاركني فرحتي بنبأ انسحاب الجيش 
املظفر  من سورية، من املؤكد أنه يتساءل  بغبطٍة عن موقف املطبلني من جماعة 
)الله محيي الجيش الروسي(، باعتباره املخلص واملنقذ لطاغية دمشق، في نزعه 

األخير، وهم الذين يدينون، في الوقت نفسه، كل أشكال التدخل األجنبي!
 من عيار ثقيل، 

ً
ربما كان يختبر لحظة انتصار محلية  صغيرة،  ألن  مسؤوال

تمت إقالته بسبب  تصريحاٍت رعناء. لعل مبعث بهجة الفتى أبسط من ذلك بكثير، 
كأن تكون ابتسامة عابرة منحته إياها صبية حسناء، عند إشارة املرور. تؤكد كل 
املّرة،  أتانا حقًا، هذه  الربيع  تلك االحتماالت، مجتمعة ومنفردة، ببساطة أكثر، أن 

ضاحكًا طلقًا.

بازار الالجئين أسوأ ما فعله حمدين

الشخصية األلمانية وتراكماتها كل تلك االحتماالت

1415

حبيب حدادكاريكاتير 
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يــقــول إبـــراهـــام مــاســلــو: »اإلنـــســـان الـــذي يتقن اســتــخــدام 
املطرقة يرى كل شيء مسمسارًا«، ربما تعبر هذه املقولة 
بدقة عن حالة اإلعالم السوري، فمن تابع قنواته املختلفة 
وصفحاته على وسائل التواصل اإلجتماعي، بعد اإلعالن 
الــروســي عــن اإلنــســحــاب الــعــســكــري مــن ســوريــة، ينتابه 
املعشعشة في جسد  العقلية  بالعجز عن وصف  شعور 
فــي عصرنا،  أي مجتمع، وخــصــوصــا  فــي  مهم وحــيــوي 
حيث وسائل اإلعالم متاحة في متناول حتى األطفال عبر 
اإلجتماعي.  التواصل  ووسائل  الحديثة  اإلتصال  تقنيات 
لكن هلى الــرغــم مــن هــذه الــواقــائــع الــدامــغــة، يبقى اإلعــالم 
السوري وحده مصرًا وبقوة على حجب الشمس بغربال، 

كما يقال.
املاضية من  الخمس  السنوات  كــان واضحا في  الحال  هــذا 
الــبــدايــة، لعب اإلعـــالم السوري  الــســوريــة، فمنذ  الــثــورة  عمر 
الواقع في  املغّيب عن  بالدور  يمكن وصفه  أو  دورًا سلبيا، 
وصـــف وتــصــويــر مــا كـــان يــحــدث عــلــى األرض مــن حــراك 
سلمي، بدأ يجتاح شوراع املدن السورية، وتمادى في إطالق 
قنابله املوقوتة واملدمرة بشكل أكثر فأكثر، بشكل متماه مع 

حالة العقلية األمنية التي أصرت على القمع والقتل كوسيلة 
للتعامل مع مطالب الناس العادلة. 

لم يدرك من ُيسّير هذا اإلعالم أن السالح الذي في يده أشّد 
فتكا من األسلحة التي بدأ الجنود على األرض استخدامها 
ضد املتظاهرين السلميني في عموم املدن السورية، بل راح 
يبّرر لنفسه كل ما يبثه من أكاذيب ووقائع مزيفة ومعلبة 
وجاهزة االستخدام في وجه كل من يتهمه بأن األداء الذي 
يــؤديــه ســيء، وأن عــورتــه مكشوفة أمــام القاصي والــدانــي، 
فالتصدي لقنوات الفتنة واملشاركة في سفك الدم السوري، 
ــدة لــلــمــؤامــرة الــكــونــيــة عــلــى ســــوريــــة، والــتــضــلــيــل  ــانـ واملـــسـ
اإلعالمي ظلت األسطوانة املبتذلة التي لم يمل من تكراراها 
طوال خمس سنوات. أمام هذه العقلية، ال يمكن ألي شخص 
الــجــمــود املطبق على أركــان  إال أن يقف حــائــرًا فــي وصــف 
صناع هذا اإلعالم، حتى من كانوا يصدقون ما ينشره هذا 
اإلعــالم، في بدايات الثورة، بــدأوا رويــدًا رويــدًا باالنفضاض 
عــنــه، بــل أكــثــر مــن ذلــك أصــبــح، مــع األيـــام، مــدعــاة للسخرية 

والتندر بينهم.
مــن تــابــع اإلعــــالم الـــســـوري، بــعــد إعـــالن الــرئــيــس الــروســي، 

فالديمير بوتني، عن بدء إنسحاب قواته بشكل تدريجي من 
سورية، بعد أشهر من القصف والتدمير، من دون أن يغير 
ذلك من الواقع على األرض شيئا، يدرك أن هذا اإلعالم  نعى 
نفسه منذ زمن طويل، أي منذ األيام األولى لبدايات وصول 
هذا النهج إلى سدة الحكم في سورية، بعد حركة 23 شباط 
إلى  الحالي  النظام  ووصـــول  الحافظ  أمــني  وإطــاحــة   ،1966
السلطة، وإن تأخر إعالن ذلك بشكل علني بضع سنوات، أي 
بعد ما سميت الحركة التصحيحية عام 1970، ومن حينها 
وإلــى ساعة إعــالن بــوتــني  انسحاب قــواتــه مــن ســوريــة، أي 
بعد  السوري،  للنظام  الداعمة  األخيرة  الورقة  لحظة سقوط 
محاولة النظام نفسه، وبجهود جيشه وإعالمه، الوقوف أمام 
إرداة الشعب في بداية الثورة، ثم دخول حزب الله، وبعدها 
إيــران وميليشاتها، وفشلهم جميعا في إعــادة الوضع إلى 
ما كــان عليه قبل عــام 2011، وهــذا اإلعــالم يعمل بالعقلية 
نــفــســهــا، وبــالــنــهــج نــفــســه، وكـــأن الــعــالــم لــم يتغير عــشــرات 
والتقنية  السياسية واالقتصادية  املرات على كل األصعدة، 
واالجتماعية ...إلــخ، فهو على ما يبدو غير معني بكل هذا 
الــتــغــيــرات، وظــهــر ذلـــك جليا مــن كــم األكـــاذيـــب واإلنــفــصــال 

عــن الــواقــع الــتــي راح يبثها كــالــعــادة، بعد إعـــالن بــوتــني عن 
أنــه مرتبك ومتفاجئ، وال يعرف  وبــدا واضحا  اإلنسحاب، 
الــتــي تسيطر  الــجــمــود  لعقلية  أنــه وامـــتـــدادًا  إال  مـــاذا يفعل، 
النظام  مؤيدي  من  ملتابعيه  ُيظهر  أن  أراد  عقود،  منذ  عليه 
أنه على علم بالخطوة الروسية مسبقا، وبأن ما حدث كان 
بتنسيق واتفاق بني بوتني واألسد، بل أكثر من ذلك، حاول 
اإليحاء بأن األسد هو من طلب ذلك، ألن املهمة الروسية أتت 
كلها، وأنه شكر الجهود الروسية على ما قدمته من إعادة 

ُ
أ

سيطرته على كل أنحاء سورية، حتى أحسست، وأنا أتابع 
إحــدى قنواته، كما لو أن بوتني أحــد الجنراالت في الجيش 
النظامي، كان مكلفا بمهمة، وبعد تأديتها بنجاح، عاد إلى 
قائده لينال جائزته، أو ربما إجازة لبضعة أيام يقضيها مع 
عائلته. هذا هو املشهد الذي صوره اإلعالم السوري للرئيس 
بوتني، على الرغم من أنه سمع مثل غيره من وسائل اإلعالم 
الــروســي. ولكن، على ما يبدو لم  العاملية إعــالن االنسحاب 
يدرك اإلعالم السوري بعد الحقيقة التي تقول: من ال يتقدم 

يتقادم، ومن ال يتجدد يتبدد.  
كريم حمود )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

تفيد تــصــريــحــات  الــرئــيــس األمــيــركــي، بـــاراك 
الرجل  بأن  أخيرًا،  أتانتك،  لصحيفة  أوباما، 
على عجلة من أمــره ملغادرة البيت  األبيض، 
املــغــادرة  أشــهــر على  ثمانية  قبل نحو  وذلـــك 
الـــرســـمـــيـــة، وعـــشـــرة عــلــى املــــغــــادرة الــفــعــلــيــة،  
فالرئيس يتحّدث كأن واليته الثانية انتهت، 

وليس هناك ما يقيده في التعبير عن آرائه.
أوبــامــا على نفسه، ســـواء كان  أضــفــى  لطاملا 
الرئيس  ذلك مقصودًا أو غير مقصود، صفة 
الـــارئـــيـــس، املـــتـــحـــّرر نــســبــيــا مـــن االعـــتـــبـــارات 
ــم مــع  ــنـــســـجـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ملــــنــــصــــبــــه. وذلـــــــــك يـ
مــزايــاه  ومــع  الديمقراطية،  الليبرالية  نزعته 
ــطــــوي، يـــتـــرك  ــلــ الـــشـــخـــصـــيـــة رئـــيـــســـا غـــيـــر ســ
للمؤسسات أن  تقّرر، ثم  يعترض أو يوافق 

على القرارات قبل صدورها. 
أجل، يبدو أوباما كأنه ُمبشر بحقوق اإلنسان، 
ــاذًا لــلــعــلــوم  ــتــ ــٍم ال حـــــروب فـــيـــه، أو أســ ــالـ وبـــعـ
السياسية، أو كاتبا سياسيا يستهويه وضع 
تصور جديد لحضور أقوى أمة في العالم. من 
يقرأ تصريحاته الجديدة يشعر أن الرجل ينفر 
مــن الــصــراعــات والــحــروب، وال يرغب بتدخل 
ــــاده وإدارتـــــــه بـــهـــا، ويـــؤيـــد ضــمــنــيــا تــقــديــم  بـ
تنازالٍت أحيانا ملشعلي الحروب والصراعات، 
مــن أجــل إنــهــاء مــا يرتكبون. إنــه ينتقد، على 
سبيل املثال، رئيس حكومة االحتال، بنيامني 
نتنياهو، ألنه لم يسر في حل الدولتني، وألن 
اجتاحوا  الذين  الفلسطينيني  للعرب   نظرته 

سمير صالحة

ال بــــد مــــن قـــولـــهـــا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، تـــتـــعـــارض 
أدبيات  مع  سورية«  شمال  »فيدرالية  مقولة 
الــكــردي السوري  الديمقراطي  االتــحــاد  حــزب 
وطــروحــاتــه، املنقولة حرفيا عن أســس حزب 
العمال الكردستاني ومبادئه، وأفكار قيادات 
استراتيجيا  يتطلعون  الــذيــن  الــعــراق  شمال 
بلدان  في  املؤقتة  كردستان  كونفدرالية  إلــى 
 
ً
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الـــكـــرديـــة، لــتــكــون مــقــدمــة
نحو الوحدة واالندماج بني الكيانات باتجاه 

اإلعان عن كردستان الكبرى.
الـــثـــانـــي 2014، جــاء  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  أواخــــــر 
ــرار اإلدارة الــذاتــيــة فـــي شــمــال ســـوريـــة. ثم  قــ
أعقبه، في منتصف مــارس/ آذار 2016، قرار 
الفيدرالية الكردية في منطقة جغرافية أوسع 
الشمال وقطعة مــن مدينة  املـــرة، تشمل  هــذه 
ــــال عــــامــــني، يـــنـــجـــح رئــــيــــس حـــزب  ــلــــب. خــ حــ
االتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، في فرض 
حالة جيوسياسية كردية غير دستورية، أو 
السوري  املجتمع  شــرائــح  بقية  مــع  تفاهمية 
ــم واملـــــعـــــارضـــــة، لـــكـــنـــه يـــفـــعـــل ذلـــك  ــكـ فــــي الـــحـ
ليصبح  ومــوســكــو،  واشنطن  مــع  بالتنسيق 
قياديا كرديا منافسا ملسعود البرزاني وعبد 
الله أوجان على فتح الطريق أمام » فيدرالية 
كــونــفــدرالــيــة  الـــســـوريـــة«، بصيغة  كــردســتــان 
مــشــابــهــة لــلــحــالــة الــعــراقــيــة، بــانــتــظــار الــدولــة 
لــم يــعــد يعيقها ســـوى العقبة  الــتــي  الــكــبــرى 

التركية، على ما يبدو.
ــــني أهــــــم دوافــــــع  ــاعــــات تـــركـــيـــة أن بـ ــنــ تــــــرى قــ
قــــرار اإلســــــراع فـــي إعــــان الــكــيــان الــفــيــدرالــي 
الـــكـــردي عــلــى الــجــانــب الــــحــــدودي الـــســـوري، 
املـــمـــتـــد إلـــــى مـــســـافـــة 400 كـــلـــم تـــقـــريـــبـــا، هــو 
الضربات املوجعة التي تلقاها حزب العمال 
الــكــردســتــانــي فــي مـــدن جــنــوب شـــرق تــركــيــا، 
في األسابيع األخيرة، وكلفته تحطيم بنيته 
الــتــحــتــيــة الـــعـــســـكـــريـــة والـــبـــشـــريـــة، وتـــراجـــع 
حلم تحريك الــشــارع الــكــردي هــنــاك، مــا دفع 

صناديق االنتخاب  ليست كما يجب، بيد أن 
أمــام  الــدائــم  الــرجــل معجب بصمود إسرائيل 
اإلرهــــاب، فــاالحــتــال يتعرض إلرهــــاب،  ومن 
الــواجــب، حسب األخـــاق السياسية ألوبــامــا، 
ــاب! وســوى  ــ الــوقــوف مــع االحــتــال ضــد اإلرهـ
ذلــك، فإن النقد الــذي يتوجه به إلى نتنياهو 
نقد ضمن العائلة، نقد عائلي كما قال. مبروك 
ألوبــامــا الـــذي بــدأ عــهــده بــمــرافــعــٍة  قــويــٍة  في 
جامعة القاهرة ضد االحتال، وها هو  على 
وشــك االنــتــهــاء مــن واليــتــه الثانية واألخــيــرة،  
ــعـــدم الـــســـيـــر فــــي حــل  يــكــتــفــي بــنــقــد عـــائـــلـــيٍّ لـ
الدولتني،  لكن عدم السير هذا ال يؤثر  بشيء 
عــلــى الــعــاقــات األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة. إذن، 
ليواصل  نتنياهو، هو ومن يخلفه، وكما فعل 
األســاف، عدم السير  في الحلول السياسية. 
أما  بالبيئة،  والعناية  اإلرهــاب  املهم محاربة 
الــعــنــصــريــة الــتــي تتجلى فــي إنــكــار الــوجــود 
السياسي والحقوقي لشعب  آخر، هو شعب 
ضدها  الــوقــوف  تستحق  ال  فــإنــهــا  فلسطني، 
أصل  ذي  أميركي  رئيس  من  بسياسٍة صلبٍة 

إفريقي.
يبدو أوباما، في حديثه، غير قادر على كتمان 
الـــعـــرب. ومــن  الــحــلــفــاء  إزاء  بالخيبة  شــعــوره 
حقه أن يعرف، اآلن، أن أصدقاءه  واملعجبني 
العرب، يشعرون   الكاثرة بني  الكثرة  به، وهم 
بخيبة أمل  مريرة،  فالرجل مختلف عن بقية 
ــو ربـــمـــا أفـــضـــل فـــي ســيــاســاتــه  الــــرؤســــاء، وهــ
األفــضــل في  بــالــضــرورة  لكنه ليس  الداخلية، 
ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، فــقــد شــهــد الــعــالــم نمو  

الديمقراطي،  االتحاد  حزب  وحليفه،  شريكه 
لتعويض هذه الخسارة، بنقلة من هذا النوع 
ــة. وطــبــعــا يــتــم مـــا يــجــري  فـــي شـــمـــال ســــوريــ
بــتــوجــيــهــات ودعــــم روســــي أمــيــركــي مــبــاشــر، 
الهدف  اإلقليمي.  التركي  »الــتــمــرد«  على  ردًا 
الـــعـــســـكـــري مــن  الــــروســــي  لـــانـــســـحـــاب  األول 
سورية هو التمهيد إلعان الفيدرالية، بعيدًا 
عــن وجـــودهـــا، حــتــى ال تتهم مــوســكــو بأنها 
فتحت الطريق أمام الكيان الكردي، في أثناء 
وجـــودهـــا الــعــســكــري املــبــاشــر فـــوق األراضــــي 

السورية.
قـــنـــاعـــة تـــركـــيـــة أخـــــــرى هــــي أن لــــإعــــان عــن 
فيدرالية شمال سورية عاقة أيضا بالتقارب 
والــتــنــســيــق الــتــركــي األوروبـــــي الـــذي يستعد 
لإعان عن تحريك مطلب املنطقة اآلمنة، عبر 
ببنائها  تركيا  تعهدت  التي  الكبرى  املدينة 
لاجئني السوريني داخل أراضيهم، وتعطيل 
ــكــــردي، ومــــحــــاوالت ربــط  مـــشـــروع الـــتـــمـــّدد الــ
املعلنة ببعضها  الثاث  الكردية  الكانتونات 
جــغــرافــيــا، لــلــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــشــريــط 

الحدودي الجنوبي.
فتح التفاهم األميركي الروسي األبواب على 
ــام حــــزب االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي،  ــ وســعــهــا أمـ
لـــيـــقـــدم عـــلـــى خـــطـــوتـــه هــــــذه، وخـــصـــوصـــا أن 
بني  التنسيق  عملية  عــلــى  أشــرفــت  مــوســكــو 
السوري، ثم حاصرته  صالح مسلم والنظام 
بــالــخــطــوة الــكــرديــة هـــذه، بــعــدمــا أقنعته هو 
بالدفاع عن  تمدد حزب االتحاد الديمقراطي 
الــكــردي نــحــو الــشــمــال الــغــربــي وحــلــب، فيما 
أنــقــرة،  تحملت واشــنــطــن عــبء الضغط على 
ملــنــعــهــا مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري املــبــاشــر في 
ــم املـــشـــهـــد الـــســـوري  ــ ــأزيـ ــ ــة، وتـ ــ ــــوريـ شـــمـــال سـ
أكــثــر فــأكــثــر، وتــحــمــلــيــهــا مــســؤولــيــة إشــعــال 
حــرب إقليمية واســعــة، تنطلق مــن حــدودهــا 
املشتركة مع سورية. ووسط تصفيق أميركي 
الديمقراطي  روســي، استطاع حــزب االتــحــاد 

إخراج األرنب الكردي من القبعة السورية.
ــد، فــلــم يــعــد خــطــا أحــمــر  ــ ــا عـــن بـــشـــار األســ أمــ

إلى ســام  بــارد بني طهران والــريــاض.  وكأن 
الخافات بني الجانبني شخصية أو حدودية.  
من دواعي الغرابة أن  تحظى سياسة التوسع 
اإلسرائيلية واإليرانية بـ«احترام« لدى ساكن 
البيت األبيض، فيما سهام النقد  تتوجه نحو 
التي   العربية  العواصم  الرياض، وغيرها من 
ال تحتل أي بلد، وما الحرب على االنقابيني 
استباقية ووقائية،  الحوثيني سوى محاولة 
لعدم وصول الذراع اإليرانية إلى عمق البحر 
ــــل األراضـــــي الــســعــوديــة. يحق  األحـــمـــر، وداخـ
ــاء فــي  ــنـــسـ ــع الـ ــ ــقـــاد وضـ ــتـ ــيــــره انـ ألوبــــامــــا وغــ
ليس جيدًا  وهــو وضــع  مجتمعات خليجية، 
على صعيد املـــســـاواة  الــبــشــريــة،  أمــا النزعة 
السعودية،  في  قائمة  فهي   املحافظة عموما 
وفي غيرها من الــدول. إيــران ال تسمح  ببناء 
ــد، وتــقــمــع  األكـــــــراد،  ومــن  ــ مــســجــد ســنــي واحـ
هـــم مـــن أصــــول عــربــيــة قــمــعــا دمـــويـــا ال رحــمــة 
القومية والدينية،  األقليات  بقية  فيه، وكذلك 
في حال تمت املطالبة بحقوق سياسية، كما 

وحــظــوظ حلب كبيرة جــدًا فــي أن تلعب هذا 
الدور.

 كيف سيكون رد النظام السوري الذي أعلن، 
ــــذه الـــخـــطـــوة عــمــلــيــا عــلــى  كـــامـــيـــا، رفـــضـــه هـ
الرد،  باالحتفاظ بحق  األرض؟ هل سيكتفي 
اإلسرائيلية،  الهجمات  دائما حيال  كما فعل 
باملوقف  ومسلحا  مدعوما  سيتحّرك  إنــه  أم 
املـــصـــري إلفـــشـــال الــخــطــوة الـــكـــرديـــة، بــعــدمــا 
وجد نفسه وجها لوجه أمام فيدرالية كردية 
تفرض عليه، فيما كان يلتزم بموقف القاهرة 
فــي قــيــادة ســيــنــاريــو بــنــاء مــعــارضــة ســوريــة 
فرصة  أنها ستكون  بعضهم  افترض  بديلة، 
الـــخـــاص الـــوحـــيـــدة، وأشــــــرك صـــالـــح مسلم 
نفسه فيها بعد لقاءات عديدة في القاهرة.     

ــن أن تــكــون  ــرة أن الــقــضــيــة أبـــعـــد مـ ــقـ تــــرى أنـ
الـــذي ستقوله هــي، وكــيــف سترد،  قضية مــا 
 بــدولــة عربيٍة 

ً
ألن مــا يجري يتعلق مــبــاشــرة

ــرأى مــواطــنــيــهــا ومــســمــعــهــم،  ــ تــتــفــتــت عــلــى مـ
أن تكون  املفترض  ورغــمــا عنهم، وحــيــث مــن 
ــن مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــي  جــــــزءًا مــ
على حماية  وتعاهدت  بينها،  فيما  توحدت 
التصّدي  على  وتــعــاقــدت  جــغــرافــيــا،  بعضها 
ألي مـــشـــروع تــقــســيــمــي تــفــتــيــتــي، يــســتــهــدف 
حـــدودهـــا وبــنــيــتــهــا. فــلــمــاذا ُيــطــلــب إلــيــهــا أن 

تكون ملكا أكثر من امللك؟
قــد يــرضــي سيناريو االعــتــدال فــي سياسات 
حزب االتحاد الديمقراطي، والتخلي عن لغة 
والتقارب  الكردستاني،  العمال  مع  التنسيق 

العالم  الثاني بني دول  إيــران تحتل املركز  أن 
التي تنفذ أحكام إعدام بعد الصني. يحق ذلك 
ألوباما من دون أن يحق له اتهام السعودية 
ــات، ألن االتـــــهـــــام بـــاطـــل،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ بـــتـــأجـــيـــج الـ
ويــعــكــس وجــهــة نــظــر املــحــافــظــني اإليــرانــيــني، 
فالصراعات تؤججها تل أبيب وطهران، كما 
يــؤجــجــهــا الــحــكــم الــقــائــم فـــي دمـــشـــق بــحــربــه 

املفتوحة ضد شعبه. 
ــن املـــؤســـف أن تــوقــيــت نــشــر الــتــصــريــحــات  مـ
الرئاسية يعكس تثبيتا للسياسات والرؤى، 
ويومئ إلى االمتناع عن مراجعتها في الفترة 
مفهوم،  غير  التثبيت  هذا  املتبقية.  الرئاسية 
ويــشــبــه حـــال الــشــركــات الــكــبــيــرة الــتــي تضع 
سياسة ثابتة مسبقة. لكن، حتى الشركات قد 
تعيد النظر في السياسات املتبعة، حني يتبني 
لها وجود خسائر. وليس معلوما كيف يمكن 
أن تؤدي مجاماٌت سوف يبديها أوباما، في 
إبريل/  فــي  فــي قمة خليجية  أثــنــاء مشاركته 

نيسان املقبل، إلى إصاح حال اهتزاز الثقة.
نــعــم، تــغــّيــرت ســيــاســة أمــيــركــا الــخــارجــيــة في 
عهد أوباما. ولكن، ليس إلى األحسن، بل إلى 
األسوأ بخصوص الوضع في الشرق األوسط 
الــذي تحول إلى غابٍة،  تتقاسمها الوحوش. 
وبــاســتــثــنــاء املـــوقـــف مـــن وحـــش داعـــــش، ثمة 
إعــــجــــاب أمـــيـــركـــي بــالــوحــشــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
واإليـــرانـــيـــة، مــع إبــــداء »مـــا يــلــزم« مــن سلبيٍة 
الــســوريــني املقتلعني من  تــجــاه محنة مــايــني 

ديارهم، أو املحاصرين داخلها.   
)كاتب من األردن(

ــتــــاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري املـــعـــارض،  مـــع االئــ
أنقرة، ويمنحها الوقت والفرص وعدم إطالة 
ــراد ســـوريـــة، كــمــا حــــدث مع  ــ الــقــطــيــعــة مـــع أكــ
أكراد شمال العراق. ويمنح الكيان الفيدرالي 
تنظيم داعش فرصة االعتراض على املساس 
بــحــصــتــه الــجــغــرافــيــة فـــي ســــوريــــة، طـــاملـــا أن 
الــحــديــث هـــو عـــن الــكــونــفــدرالــيــة والــتــقــســيــم، 
ــتــــراض أو  وطـــاملـــا أنــهــا ســتــتــعــهــد بــعــدم االعــ
بــأي تصور جغرافي ســوري جديد،  املساس 

طاملا أنه ال يستهدفها.  
وبشأن مسارعة الرئيس اإلسرائيلي، رؤوبني 
ريـــفـــلـــني، لــلــقــاء نــظــيــره الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بـــوتـــني، فـــي مــوســكــو، قـــد يـــكـــون ســبــبــهــا في 
العلن تعطيل صفقة تزويد إيران بالصواريخ 
عنها،  تبحث  الــتــي  االستراتيجية  الــروســيــة 
لكنه في الخفاء قد يكون شكر موسكو على 
دعمها مشروع الفيدرالية في سورية، ووضع 
الكردي في  الكيان  له، عبر  الحجر األساسي 
الشمال، قبل قرار سحب الترسانة العسكرية 

الروسية من سورية.
.. فيدرالية شمال سورية خطوة على طريق 
العربي، وإضعاف  العالم  عــن  إبــعــاد ســوريــة 
ــرة املـــعـــارضـــة  ــاصـ ــحـ ــة، ومـ ــوريــ تـــركـــيـــا فــــي ســ
السورية بخيار التفاوض مع النظام واألكراد، 
وقــبــول مــا ســيــقــدم لــهــا. ويــبــقــى الـــســـؤال: من 
الــــذي ســيــعــتــرف بــالــكــيــان الــفــيــدرالــي املعلن 
بعد إسرائيل التي رحبت دائما بكل مشروع 
وســـيـــنـــاريـــو تــفــتــيــتــي فــــي الـــعـــاملـــني الــعــربــي 
واإلسامي، في إطار حماية نفوذها وقوتها، 
ــزر فــــي املــنــطــقــة؟  ــ ــجـ ــ ــد والـ ــ ــذا املــ ــ ــــط كــــل هــ وســ
يفعله  مــا  النهاية  فــي  واشــنــطــن  »ستتفهم« 
حلفاؤها األكــراد. لذلك، لن يستغرب أحد إذا 
ما كانت داعــش هي ثاني من يعلن ترحيبه 
الفرصة  الـــذي يعطيها  الــجــديــد  الــجــار  بــهــذا 
ــــط لـــعـــبـــة الـــكـــيـــانـــات  لـــتـــكـــريـــس نـــفـــســـهـــا، وســ
يواصلها  التي  واللغوية  واملذهبية  العرقية 
أكراد شمال سورية، بعد أكراد شمال العراق. 
)كاتب تركي(

قـــوى تــوســعــيــة، أو شــريــرة فـــي  عــهــده. لــو لم 
املأساة  أوباما ما كان عليه ملا استمرت  يكن 
السورية خمس سنوات، وملا تم تشريد عشرة 
مايني  ســوري وقتل نصف مليون، وتهديم 
النظام  مــدن كاملة. رفــض دائما تقييد حركة 
كــان يراقب، وعلى مــدى ثاث  القائم، وبينما 
متفجرة بصورة شبه  براميل  إلقاء  ســنــوات، 
يــومــيــة عــلــى مــدنــيــني ومـــرافـــق مــدنــيــة، رفــض  
حظر الطيران السوري،  أما استخدام األسلحة 
الكيماوية ضد املدنيني في غوطة دمشق، فلم 
يدفع الرئيس أوباما للتعامل مع الكارثة التي 
املنشآت  اســتــام   أراد  بل  بالسوريني،  تحيق 
الكيماوية، وضمان عدم استخدام هذا الساح 
ضد إسرائيل،  ثم ترك النظام لشأنه.  سياسة 
املــراقــبــة عــن ُبــعــد  للمسرح الــســوري وطمأنة 
ــام أدت إلـــــى تـــدفـــق عـــشـــرات   ــنـــظـ ــنـــطـــن الـ واشـ
املليشيات املتطرفة الشيعية والسنية وقوات 
الحرس الثوري اإليرانية وحزب الله  وداعش 
ثم الروس. أما السياسة التي اتبعت، بعدئذ، 
بقصر الــحــرب على داعـــش، مــن دون ســواهــا،  
فـــقـــد  أدت إلــــى ازدهــــــار الــعــنــف وتــفــاقــمــه من 
السوريني  محنة  وتعظيم  وحلفائه،   النظام 

وتعقيد عموم الوضع.
ــن الـــطـــريـــف أن الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا ال يــاحــظ  مـ
التوسع اإليراني، وسياسات طهران التدخلية  
ونزعتها األصولية الطائفية. وكأن النمو في 
الوزن اإليراني، في السنوات الثماني املاضية، 
كــــان نـــمـــوًا طــبــيــعــيــا، ولـــيـــس نــتــيــجــة ســيــاســة 
الــتــوســع! ومـــع هـــذا الــتــغــاضــي، يــدعــو الــرجــل 

روسيا، لكنه كذلك بالنسبة إليران، بانتظار أن 
تضمن تمركز الكيان الكردي، وتعرف حصة 
داعش الحقيقية في الجغرافية السورية، وما 
سيقّدم للمعارضة السورية، في إطار حصة 
ولن  العلوية.  الدويلة  وحــدود  العرب،  السنة 
شمال  فيدرالية  حــيــال  بالنفس  لبنان  يــنــأى 
بل سيدعمانها ضد  العراق،  سورية، وكذلك 
أي مــشــروع اعــتــراض أو إدانـــة عــربــي، ألن ما 

يجري يخدم املشروع اإليراني في املنطقة.
تحرك  على  فقط  الــبــرزانــي  يعترض مسعود 
أكــــراد ســـوريـــة، ألنـــه يــجــد فــي الــخــطــوة بــروز 
مــنــافــس كــــردي قـــوي لـــه عــلــى الـــزعـــامـــة، لكنه 
ــة الـــعـــراقـــيـــة تــــتــــكــــّرر فــي  ــربـ ــتـــجـ يــــعــــرف أن الـ
ســـوريـــة، وســيــلــتــزم بــأيــة تــوصــيــات أميركية 
روســـيـــة تــنــصــحــه بــعــدم املــبــالــغــة فـــي انــتــقــاد 
صالح مسلم، ألن الخطوة الكردية ستتبعها 
ــقـــة فــــي ســــوريــــة وخــــارجــــهــــا، ال  خــــطــــوات الحـ
أمــا  لــلــخــطــر.  تــعــريــضــهــا  أو  يــجــوز تعطيلها 
لفظيا على  الــلــه فسيعترضان  إيـــران وحـــزب 
املشروع الفيدرالي الكردي، لكنهما لن يدخا 
في أية عملية تصعيد سياسي، أو عسكري، 
ضده، ألنه يخدم، في النهاية، مشروع إيران 
بناء  نحو  سيناريو  أي  بإضعاف  اإلقليمي، 
امليول والــهــوى، وألنه  سورية جديدة، سنية 
يعني تــكــرار الــتــجــربــة الــعــراقــيــة الــتــي أعطت 
إيران حصة األسد، من دون أن تدفع أي ثمن 
سياسي في مقابل الخدمات األميركية هناك. 
وها هي روسيا تقدم لها الهدية نفسها، في 
مقابل تعهد واحـــد، هــو رفــع حجم العاقات 
دوالر،  مليار   70 إلــى  البلدين  بــني  التجارية 
الــخــمــس املــقــبــلــة، تضييقا  الـــســـنـــوات  خــــال 

للخناق أكثر فأكثر على تركيا. 
لــن يكتمل مــشــروع فــيــدرالــيــة شــمــال ســوريــة 
ببعضها،  الكردية  الكانتونات  ربــط  بعد  إال 
واسترداد أكراد املدن الكبرى الذين يعيشون 
تـــحـــت حـــكـــم الــــنــــظــــام، وجـــمـــعـــهـــم فــــي مــديــنــة 
ســوريــة كــبــيــرة، تــكــون تــحــت ســيــطــرة الحكم 
الفيدرالي، وتنهي خدمات النظام في دمشق، 
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الناصرة ـ ناهد درباس

املحتل  الفلسطيني  الــداخــل  نساء  تستغل 
ــي تــنــظــمــهــا الــجــمــعــيــات  ــتــ ــنــــشــــاطــــات الــ الــ
العربية املختلفة في شهر مارس/ آذار من 

 عام للترفيه والتعلم واختبار تجارب جديدة.
ّ

كل
ــال عــلــى ورش يــوغــا الــضــحــك  ــبـ مـــن ذلــــك زيـــــادة اإلقـ
املــخــصــصــة لـــهـــن، حــيــث تـــشـــارك فــيــهــا مــجــمــوعــات 
نسائية مختلفة منها املعلمات واملسنات واألمهات 

مع أطفالهن.
العاجية والــوقــائــيــة.  الــطــرق  إحـــدى  يــوغــا الضحك 
الــنــســاء يبتسمن 8 مــرات   

ّ
أن إلـــى  املــعــلــومــات  تشير 

وأهمية الضحك في حياة اإلنسان، وقــدرة الضحك 
الــعــاجــيــة ومــســاهــمــتــه فــي شــكــل كبير فــي تخفيف 
حاالت حساسية الربيع وتعزيز جهاز املناعة بشكل 
عام. وعن تقنياتها تقول: »خال الورشة ال أستخدم 
الــنــكــات عــلــى اإلطــــــاق. بــعــد الــتــعــريــفــات أفــتــتــحــهــا 
بتمارين تنفس واسترخاء في الربع الساعة األولى. 
وأعــتــمــد عــلــى عــــدوى الــضــحــك بـــني الــحــضــور، فمن 
ــر.  ــى آخـ  الــضــحــك مـــعـــٍد مـــن شــخــص إلــ

ّ
املــــعــــروف أن

ــزءًا مـــن حياتنا  االعــتــيــاد عــلــيــه وجــعــلــه بـــإصـــرار جــ
يحولنا إلى أناس ضحوكني«.

ــت أبـــو الــهــيــجــا )40 عـــامـــا( يــوغــا الــضــحــك مع  درســ
املــــــدرب ســـــرور حــلــبــي. تــخــرجــت ضــمــن أول دورة 
الــداخــل. هــي ناشطة  الــعــرب فــي فلسطني  للمدربني 
اجتماعية من مدينة الناصرة. تعمل، باإلضافة الى 
ذلـــك، كــمــوجــهــة مــجــمــوعــات شــبــابــيــة ومــدرســيــة في 
مجالي الدراما وحقوق اإلنسان. كذلك، درست أخيرًا 

اختصاص التهريج الطبي.
ــقـــا، درســــــت اخـــتـــصـــاص الـــتـــربـــيـــة الــحــضــانــيــة  ســـابـ
للطفولة املبكرة. وعملت مربية أطفال طوال  سنوات. 
التربوي  الطفولة  مــركــز  فــي  للعمل  انتقلت  بعدها 
عاما مسؤولة   14 طــوال  األهـــداف  املتعدد  النسائي 

عن مشاريع املركز.
يــوغــا الضحك حــيــزًا مهما مــن عملها،  تــأخــذ ورش 
خــصــوصــا مـــع حــثــهــا املـــزيـــد مـــن املــجــمــوعــات على 
 نشر 

ّ
ق على ذلك: »أؤمن أن

ّ
االلتحاق بالتدريبات. تعل

أن يصنع تغييرًا جذريا  الفرح والضحك من شأنه 
في حياة الناس، مع تحويلها إلى األفضل. شعاري 

 العالم«.
ّ
هو: اضحكوا واجعلوا ضحككم يهز

في الوقت نفسه، تنتقد أبو الهيجا بعض األمثال 
الــشــعــبــيــة ومـــنـــهـــا »ضـــحـــك بــــا ســـبـــب قـــلـــة أدب«. 
وتقول: »على العكس من ذلــك، هذا الضحك سبب 
الروح  للسعادة والطاقة اإليجابية والحفاظ على 

والجسد معا«.

أكثر من الرجال، ويضحكن ثاث مــرات أكثر منهم. 
 الضحك ملدة 10 دقائق يحرق 200 

ّ
كما تشير إلى أن

سعرة حرارية في الجسم.
تعمل ســمــر أبـــو الــهــيــجــا كــمــوجــهــة فــي ورش يوغا 
الــضــحــك. ومــــع كـــثـــرة هــــذه الـــــورش فـــي هــــذا الــشــهــر 
 
ّ
املــرأة العاملي، فإن بــالــذات بمناسبة عيد األم ويــوم 
ــق: »مـــن منا 

ّ
الــهــيــجــا تتنقل بينها يــومــيــا. تــعــل أبـــو 

يــرفــض أن يــصــاب بـــعـــدوى الـــفـــرح؟ يــوغــا الــضــحــك 
مــن أكــثــر الــعــاجــات الــحــديــثــة املــحــبــبــة لـــدى الــنــاس 
أو  أن نضحك  الــبــســاطــة  كــبــارًا وصـــغـــارًا. وبمنتهى 
نجتمع لنضحك يعني أن نسهم في تحسني مزاجنا 
والترفيه عن أنفسنا، واالهتمام بصحتنا الجسدية 

والنفسية وتطوير حياتنا االجتماعية«.
تــتــابــع: »للضحك والــفــرح دور أســاســي فــي تحسن 
وضــعــنــا الــصــحــي والــتــغــلــب عــلــى أمــــــراض عــديــدة 
منها السكري، وضغط الدم، واملناعة، والحساسية، 
والقلب، والجلطات الدماغية. كما ينعكس الضحك 
إيـــجـــابـــا عــلــى عــاقــاتــنــا االجــتــمــاعــيــة وغـــيـــرهـــا من 
ــتــــوتــــرات  ــن الــ ــ ــا الـــحـــيـــاتـــيـــة، فـــهـــو يـــقـــلـــل مـ ــنــ شــــؤونــ
والــــضــــغــــوط، ويـــســـهـــم فــــي تـــحـــســـني نـــمـــط حــيــاتــنــا 

ورتابتها، ويجعلها أجمل وأكثر متعة«.
تشرح أبو الهيجا فوائد أخرى للضحك: »له فوائد 
 تــامــيــذ 

ّ
، أن

ً
ــثـــا نــفــســيــة وجـــســـديـــة واجــتــمــاعــيــة. مـ

ــــاب الـــجـــامـــعـــات الــــذيــــن يــضــحــكــون،  ــ املـــــــــدارس وطـ
يحفظون املواد ويستوعبونها أكثر بـ 14 مرة ممن ال 
يضحكون. كذلك، يخرج الضحك من جسم اإلنسان 
 مــكــانــهــا هــرمــون 

ّ
كـــل الــهــرمــونــات الــســلــبــيــة، ويـــحـــل

 الجسم ال يفّرق 
ّ
إلــى أن إنـــدورفـــني«. تلفت  الــســعــادة 

بني ضحكة مفتعلة وضحكة حقيقية. في الحالتني 
تتحرك 17 عضلة في الوجه، و80 عضلة في الجسم 

بشكل عام.
ــة يـــوغـــا الــضــحــك تــتــألــف مـــن ســـاعـــة ونــصــف.  ــ ورشـ
تفتتحها أبو الهيجا بتعريف الحضور على العاج 

مجتمع
أعلنت العاصمة السويدية ستوكهولم عن خططها لبناء ما يقرب من أربعة آالف وحدة سكنية 
الباد،  إلــى  الــذيــن يصلون  إيـــواء املهاجرين  نموذجية جــديــدة فــي مختلف ضواحيها، مــن أجــل 
 هذه الوحدات ستنتشر في ضواٍح مثل انشيديه، 

ّ
ويطلبون اللجوء فيها. وقالت بلدية العاصمة إن

 مبنى من مبانيها ما بني 
ّ

وبروما، وشارهوملن، وسبونغا، وهاسيلبي في ستوكهولم، ليضّم كل
50 طالب لجوء و500. مع ذلك، تنتظر املدينة البّت بطلبها الحصول على ترخيص للبناء الذي 
)راديو السويد( يتوقع أن يبدأ خال العام الجاري 2016.  

مــن ظهور  التأكد  بعد  غينيا،  شــرقــي  جــنــوب  إلــى  العاملية متخصصني  الصحة  منظمة  أرســلــت 
حاالت »إيبوال« جديدة. اإلعان عن حاالت اإلصابة األخيرة جاء بعد ساعات من إعان سيراليون 
نجاحها في القضاء على تفش أخير لفيروس »إيبوال« من جديد، في ضربة قوية آلمال انتهاء 
 املسؤولني تحدثوا عن ثاث وفيات غير مفسرة في 

ّ
إن املــرض في غرب أفريقيا. وقالت املنظمة 

غينيا. وكان أقوى تفٍش للفيروس في التاريخ أسفر عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص منذ 
)أسوشييتد برس( عام 2014، معظمهم في سيراليون وليبيريا وغينيا. 

الصحة العالمية تسعى إلى احتواء »إيبوال« مجددًابناء أربعة آالف وحدة سكنية إليواء الجئي السويد

إسطنبول ــ باسم دباغ

إن لـــم يــمــت الـــســـوري فـــي الــبــحــر أو أثــنــاء 
عبور الحدود البرية، تتكفل سلطات املطار 
ــال الـــشـــاب الـــســـوري  ــذا حــ ــبـــطء. هــ بــقــتــلــه بـ
فادي منصور )27 عاما( العالق في »مطار 
أتــاتــورك« فــي القسم األوروبــــي مــن مدينة 
إســطــنــبــول الـــتـــركـــيـــة، وبــــالــــذات فـــي غــرفــة 
انــتــظــار املــســافــريــن أصـــحـــاب املــشــاكــل في 
املطار، منذ 15 مارس/ آذار 2015. أكثر ما 
يعانيه إهمال ومماطلة السلطات التركية 
ــلـــة فــــي مــــجــــال حــقــوق  واملـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـ

 منظمة العفو الدولية أثارت 
ّ
اإلنسان. لكن

أيــام بحملة إلطــاق سراحه.  قبل  القضية 
يلخص مأساته: »حلمي األكبر بات النوم 
تحت أضــواء مطفأة. حلم آخر رؤيــة ضوء 

الشمس وتنفس الهواء الطبيعي«.
اضطر منصور وهو طالب في كلية الحقوق 
فرص  استنفد  بعدما  األخــيــرة،  السنة  فــي 
تأجيل الخدمة العسكرية، إلى الخروج من 
سورية، عام 2012 متوجها إلى لبنان. بقي 
إلــى تركيا  هناك حتى عــام 2014، ليتوجه 
الــتــي غــادرهــا الحــقــا إلـــى مــالــيــزيــا. رفضت 
استقباله بحجة  سلطات مطار كواالملبور 

حمله جواز سفر مزورًا. جرى ترحيله إلى 
»مطار أتاتورك« حيث يقطن منذ عام. بعد 
بقائه في املطار ثمانية أشهر، اعتدى عليه 
من  فطلب  مــعــه،  محتجز  مسافر  بالضرب 
السلطات ترحيله إلى لبنان. بالفعل، جرى 
تــرحــيــلــه فــي 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
 
ّ
املـــاضـــي، إلـــى مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي. لــكــن
سلطات املطار رفضت دخوله إلى األراضي 
الــلــبــنــانــيــة بــنــفــس حـــجـــة الــــجــــواز املــــــزور، 

لتعيده إلى إسطنبول في اليوم التالي.
لــم تعد الــعــودة إلــى ســوريــة تخيف فــادي، 
كــمــا تـــقـــول مــحــامــيــتــه أيـــســـو كــابــالــيــكــايــا. 

تبريره: »على األقل سأموت مرة واحدة في 
سورية، بداًل من املوت اليومي في املطار«.

بمحاولة  متهم  ـــه 
ّ
أن إلـــى  محاميته  تشير 

التركية باستخدام جواز  دخــول األراضــي 
سفر مزور: »في مواجهة ذلك، رفعنا دعوى 
 ترحيله سيسبب مخاطر 

ّ
أن للتأكيد على 

يــصــدر حكم  لــم  لكن  على حياته.  حقيقية 
بعد، واألمور تجري في بطء«.

بــيــنــمــا يــنــتــظــر فـــــــادي نــتــيــجــة الــــدعــــوى، 
تستمر حياته في »غرفة انتظار املسافرين 
املتعثرين« من دون أي خصوصية برفقة 
ما بني ثاثني إلى 40 مسافرًا، ممن لديهم 

مشاكل أيضا. هو ينام على كراسي الغرفة 
منذ عام كامل.

تــقــول كــابــالــيــكــايــا: »يــســمــح لــفــادي أحــيــانــا 
بالتجول ضمن األســواق الحرة في املطار، 
ليمنع الحقا ويحبس في غرفة االنتظار«. ال 
يمكنه أن يشتري شيئا من األسواق الغالية، 
 ما كان معه من مال قليل نفد. 

ّ
خصوصا أن

واليوم، ال يأكل سوى سندويشات تقدمها 
له السلطات. تلخص املحامية: »مضى وقت 
طــويــل عــلــى مــكــوث فــــادي فــي املـــطـــار، وهــو 
يشكو دومــا من سوء معاملة السلطات له. 

حتى أنا ال يسمح لي بزيارته«.

السوري فادي منصور عالق في المطار منذ عام كامل

ربى أبو عمو

كتني مشاعر الخوف 
ّ
أخشاها. وإذا ما تمل

هذه، أكتفي بَك وال أسمي نوع العالقة التي 
تربطنا. أنت باسمَك فقط وأنا باسمي. وأنَت 
تجاوزَت هذا اإلطار قبل وقٍت طويل. تنادي 
ك فّي إذا 

ّ
علّي مثل اآلخرين، وتدافع عن حق

ما اقترب أحدهم من »ملكّيتك«.
وأنَت حني تهرب من التسميات، ال تعتقني 

 حبة 
َ

منها فأخاف مجددًا. كنَت مثل
 العلوم 

ُ
فاصولياء وخشيُت أن ألتهمك. أعرف

وأقرأها وأعيد قراءتها وأخاف أن ألتهمك. 
لم يحصل أي مكروه وانتهت األشهر 

ك على 
ّ
املفروضة على كلينا لصالحنا. كأن

ورقة بيضاء. أرسم حبة فاصولياء، في 
أعالها عينان، تحتهما أنف صغير وفم 

أصغر. ثّم أرسم يدين وقدمني فتصيُر أنَت. 
 إلى جانبي، اليوم، وتضحك. ثم تقف 

ُ
تقف

على كرسي وتعّد األيام لتبلغ طولي. أحيانا، 
تقف على كرسي أكبر وتتجاوز طولي. 

 ظريفة تصّدقها وتجبرني على أن 
ٌ
خدعة

أفعل. تعالي نتحّدث. ماذا فعلِت اليوم؟ هل 
بكيِت في العمل؟ هل ضايقِك أحدهم؟ ها 

قد فرغنا. ألعب معك لعبتي املفضلة. تحّب 
العد، فلتعّد قبالتي إذًا. 

بعد أيام ستقف على املسرح وترقص 
 تبحُث عني بني وجوه 

ً
ألجلي. أراَك خجال

كثيرة. وإذا ما ناديتني، سينظرن إلى 
مصدر الصوت، قبل أن ينتبهن إلى أن هذا 
ليس صوتا مألوفا. سترقص ألجل صفٍة 

ينا كالنا عنها. في عالقتنا، أنا وأنَت، ال 
ّ
تخل

نحب الرسميات.
ها أنَت تستعدُّ جيدًا لهذا اليوم، وترفض 
إخباري عن األغنية التي سترقص على 

 قبل أن تنام. 
ً
ألحانها. ال تدندنها ليال

ني 
ّ
أدندُن بعضا من أغنياتنا املشتركة عل

أستفزَك كي تكشفها، فال تحّرك ساكنا. 
أكبرَت إلى هذه الدرجة؟ أصابعك الصغيرة 
ما زالت تختفي في راحة يدي. أشدُّ عليها 

 في 
ُ
ألنني ال أكتفي بلمسها. تصرخ

وجهي وال تفهمني. 
يوم اإلثنني، ستأتي صباحا إلى سريري 
وتندّس تحت اللحاف وتضع إصبعك في 

ص من هذه العادة، مع أني ال 
ّ
فمك. لو تتخل

أتمنى ذلك صدقا. أخشى أن تبتعَد كثيرًا 
عن حبة الفاصولياء. يدفعني خوفي أحيانا 
إلى تذكيرَك بأن تناديني بأحرف لم تكتمل 
م 

ّ
على لسانك. أنَت أيضا تبتسم حني تتكل

معي، وكأنَك صرَت كبيرًا. تطلُب مني أن 
أضع ذراعي فوق جسدك الصغير. لسَت 

. لن يطول 
ً
مرتاحا. حسنا، سأزيحها قليال

األمر قبل أن تقفز على جسدي الذي لن 
تقتنَع أنه يتألم. ستقفز كثيرًا فأضحك، ثّم 

سأخفي ضحكتي. وسنكّرر هذا األمر.
نهي كلماتي بعد قليل. أملُس حبا وال 

ُ
أ

أشبع. ألعُب معك لعبة العّد بجميع اللغات 
 نتحّدث. األمهات ال 

َ
وأخّزن القبالت. تعال

من 
ّ
يضّحني من أجل أوالدهن، إنما يتعل

الحب. هن بارعات في الكذب. وإذا ما قلُت 
لَك يوما أنني تعبت من أجلك، عد بي إلى 

ذلك الصف، حيث نرسم حبة الفاصولياء 
ونضُع مالمحها سويا.     

مثل حبّة 
فاصولياء

مزاج
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)Getty( الضحك معٍد من شخص إلى آخر

في  عالجية  كوسيلة  الضحك  يوغا  انتشرت 
العالم على يد الطبيب الهندي مادان كاتاريا 
عام 1995 من خالل مقاله الطبي »الضحك 
نوعًا  كــاتــاريــا  ــور  ط فيه  عـــالج«.  كأفضل 
واالجتماعي  الجسدي  النفسي  العالج  من 
تمارين  ببعض  دمجه  الــذي  الضحك،  عبر 
وتحرير  التنفس  خصوصًا  التقليدية،  اليوغا 
من  للضحك.  التحضير  سبيل  في  الطاقات، 
أنــواع  من  النوع  هــذا  تسمية  جــاءت  هنا 

العالج الحديثة يوغا الضحك.

يوغا الضحك



رفضت غدير عمر 
االستسالم لواقع 

غزة االقتصادي 
الصعب. 

وألنها لطالما 
أحبت صناعة 

اإلكسسوارات، 
تعلّمتها وصارت 
أول امرأة تفتتح 

محلها الخاص

نساء الثورات العربية مستبَعدات
شاركن في الميدان إلى جانب الرجال لكّن التمييز استمر

1819
مجتمع

غزة ــ يامن سلمان

على  صعبًا  يبدو  التقاليد،  بحكم 
ـــشـــرف 

ُ
ــزة أن ت ــ ــاة فــــي قــــطــــاع غــ ــتــ فــ

ــاري، وتــنــافــس  ــجــ عـــلـــى مــــشــــروع تــ
من خالله آخرين. ما زال املجتمع محافظًا، 
ونـــادرًا مــا يدعم فتاة فــي مشاريع تجارية 
فــي ســـوق جباليا  لــكــن  الـــرجـــال.  يحتكرها 
الــــذي يــكــتــظ بــالــنــاس مــنــذ الـــصـــبـــاح، تجد 
وفــيــه مجموعة  يــبــدو مميزًا   تجاريًا 

ً
مــحــال

كبيرة مــن اإلكــســســوارات. تــديــره املهندسة 
غــديــر منصور عــمــر، وهــي مــن ســكــان بلدة 
ــد أثــبــتــت جـــدارتـــهـــا فـــي أن  ــيـــا، وقــ بــيــت الهـ
 تــجــاريــًا في 

ً
تــكــون أول شــابــة تنشئ مــحــال

منطقة املخيم املحافظة.
تبلغ غدير من العمر 27 عامًا، وقد درست 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت في 
جــامــعــة الـــقـــدس املــفــتــوحــة، وتــخــرجــت عــام 
2011. مــنــذ طــفــولــتــهــا، كــانــت تــحــب الــرســم 

في سورية واليمن وليبيا 
عيّن أكثر من 7 مبعوثين 

جميعهم من الرجال

نجحت في تدريب 
مجموعات نسائية، 

خصوصًا األكثر فقرًا، على 
صنع اإلكسسوارات

لم أجد مكانًا مناسبًا 
لتوظيف ما تعلّمته في 

الهندسة، وكنت أبحث عن 
تطوير مهاراتي كفتاة

بمعدل  الثانوية  املرحلة  وأنــهــت  والــفــنــون، 
الجامعة،  مــن  تخّرجها  بعد  املــائــة.  فــي   85
ــــدًا، عــدا  الحـــظـــت أن فــــرص الــعــمــل قــلــيــلــة جـ
عــن تــدنــي األجــــور. وهــي لطاملا اعــتــبــرت أن 

البطالة مذلة للشباب الطموح. 
 فــــي الــحــقــل 

ً
ــمـــال قـــبـــل تـــخـــّرجـــهـــا، وجــــــدت عـ

املــجــتــمــعــي، مــــا ســـاعـــدهـــا عـــلـــى االنــــخــــراط 
فـــي املــجــتــمــع وإن كــــان عــمــلــهــا بــعــيــدًا عن 
كناشطة  عملت  أيــضــًا،  تخصصها.  مــجــال 
مــع مــؤســســات عــدة تهتم بتطوير الــكــوادر 
الــحــيــاتــيــة وإدارة  ــــارات  ــهـ ــ املـ فــــي  الـــشـــبـــابـــة 
أجد  »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ تقول  الــوقــت. 
ــمــتــه في 

ّ
ــا تــعــل مــكــانــًا مــنــاســبــًا لــتــوظــيــف مـ

الــهــنــدســة، وكــنــت أبــحــث عــن عــمــل لتطوير 
مـــهـــاراتـــي كـــفـــتـــاة«. فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، عـــادت 
لــلــنــشــاطــات املــجــتــمــعــيــة، خـــصـــوصـــًا أنــهــا 
ــذا الــعــمــل. فـــي وقـــت الحــــق، لــجــأت  أحــبــت هـ
إلـــى الــعــمــل مــع مــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي 
األبــــحــــاث والــــــدراســــــات وإدارة  ــجـــال  مـ فــــي 
املــجــمــوعــات الــشــبــابــيــة والــتــدريــب وتمكني 

الفئات املهمشة، خصوصًا دعم املرأة.
أن  أرادت  لكن طموح غدير كان كبيرًا، وقد 
يــكــون لــهــا مــشــروعــهــا الـــخـــاص. فــكــرت في 
صــنــاعــة اإلكـــســـســـوارات. فــي الــبــدايــة، بــدأت 
م من خالل االنترنت، ألن ذلك لم يكن 

ّ
التعل

متاحًا في غزة. بعدها، صارت تفّكر أكثر في 
املشروع وكيفية تطبيقه في شمال القطاع، 

من خالل إتقان صناعتها وتسويقها.
ــتــــجــــار لـــــشـــــراء مــا  بــــــــدأت تــــتــــواصــــل مـــــع الــ
تـــريـــده مـــن الــــخــــارج، ثـــم بـــاشـــرت بــصــنــاعــة 
اإلكـــــــســـــــســـــــوارات. وحـــــــني عـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
إعجابهم  عن  أعربوا  التجار،  من  مجموعة 
بها. هكذا بدأت مشروعها من خالل عرض 

ما تصنعه في بعض املحال التجارية. 
خالل هذه الفترة، فكرت في تدريب النساء 
عــلــى هــــذه الــصــنــاعــة مـــن خــــالل مــؤســســات 
تــــقــــول إن املــــؤســــســــات  ـــي.  ــ ــدنـ ــ املــ ــع  ــمـ ــتـ املـــجـ
املسؤولة عن تمكني املرأة كانت تدّرب على 
الــخــيــاطــة والــتــطــريــز ومـــا مـــن أمــــور أخـــرى 
مــمــيــزة، مضيفة: »كــنــت أول مــن أدخـــل هذا 

التدريب في قطاع غزة«.
هكذا، نجحت غدير في تدريب مجموعات 
ــرًا مــنــهــن  ــقــ ــًا األكــــثــــر فــ ــة، خـــصـــوصـ ــيـ ــائـ نـــسـ
واللواتي يعانني من السرطان أو املعّوقات. 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــعــمــل عــلــى تــدريــب 
األكــبــر سنًا )بــني 40 و60 عــامــًا(، بالتعاون 
مــع مــؤســســة »الـــرؤيـــا« الــعــاملــيــة الــتــي تهتم 
تــحــرص هــي على  أفــكــارهــا، فيما  بتطبيق 

التعاون معها.
 
ً
لطاملا استبعدت غدير فكرة أن تملك محال

تجاريًا. لكن حني كانت تتجّول في األسواق 
مـــع الـــتـــجـــار الـــذيـــن تــتــعــامــل مــعــهــم، كــانــت 
تتساءل: »هل يمكن أن أنجح في حال فتحت 

 خاصًا بــي فــي الــســوق؟«. مــع الوقت، 
ً
محال

ــتـــهـــرت فــي  ــد اشـ ــ ــنــــاس وقـ ــدأ يــقــصــدهــا الــ ــ بـ
صناعة إكسسواراتها. وفي بداية عام 2013 
وبــإمــكــانــيــات مــتــواضــعــة، بــــدأت فــي تنفيذ 
حــلــمــهــا. أدخـــلـــت بــعــض الــســلــع الــضــروريــة 
التي تحتاجها في عملها، وفتحت محلها 
عليه  وأطلقت  جباليا،  مخيم  ســوق  وســط 
ــونـــي«. وصـــــارت أّول فــتــاة في  ــارمـ اســـم »هـ
بيع  مجال  في  تجاريًا   

ً
تفتح محال القطاع 

اإلكــســســوارات والــهــدايــا، وقــد حصلت على 
ترخيص من وزارة االقتصاد. 

بعد مرور نحو عام، واجهت مشاكل عدة في 
خاصًا  مشروعًا  تطلق  فتاة  كونها  ها 

ّ
محل

مع  شخصي.  وبجهد  محافظ  مجتمع  فــي 
ذلك، لم تستسلم وأرادت أن تكون نموذجًا 
مــمــّيــزًا فــي الــســوق الــــذي يــحــتــكــره الــرجــال. 
وبــدأت تحصد ثمار جهدها، وبــرز اسمها 
فــــي الــــســــوق وصــــــار لـــهـــا زبـــائـــنـــهـــا بــعــدمــا 
تعاملت  التي  واملــؤســســات  أهلها  ساندها 
ــر فــي  ــبــ مـــعـــهـــا. تــضــيــف أن الـــصـــعـــوبـــة األكــ
مــشــروع كــهــذا هــو فــي انــتــقــالــهــا مــن مجال 
تــخــصــصــهــا إلـــــى صـــنـــاعـــة اإلكــــســــســــوارات 
والتجارة. فجأة، صــارت محاسبة وإداريــة 
ــدا عــن  ــ ــيـــع والــــــشــــــراء، عــ ــبـ ومـــتـــمـــكـــنـــة مــــن الـ
التدريب. وتلفت إلى أن هذا كان عبئًا كبيرًا 
في البداية. لكنها نجحت في األمر وصارت 

لديها خبرتها أيضًا.
ــر لــلــمــشــاركــة فــــي مـــعـــرض فــي  ــيـــت غـــديـ دعـ
اإلسرائيلي  االحتالل  أن  إال  القدس،  مدينة 
رفض إعطائها تصريحًا. في الوقت الحالي، 
تــــحــــاول الـــتـــأقـــلـــم فــــي ظــــل ظــــــروف الــقــطــاع 
إلى  جاهدة  وتسعى  الصعبة،  االقتصادية 
ــي الـــقـــطـــاع ألنــهــا  ــعـــارض فـ املـــشـــاركـــة فـــي مـ
تطمح إلى مزيد من النجاح. كذلك، تشارك 
خالل الشهر الحالي في معرض في مدينة 

رام الله في الضفة الغربية.

ال يختلف واقع النساء 
في العالم العربي مهما 
اختلفت الظروف. النساء 

مستبَعدات دائمًا عن 
المشاركة السياسية 

الفعالة وعمليات صنع 
القرار مهما قدمن 

من تضحيات

نيويورك ـ ابتسام عازم 

شاركت النساء العربيات كتفًا إلى كتف مع 
 
ّ
الرجال في جميع ثورات الربيع العربي. لكن
هذه املشاركة لم تنعكس الحقًا في تبوؤهن 
أو  السالم  أزمنة  مواقع مركزية وقيادية في 

املفاوضات أو بناء الدولة.
غلوريا  األميركية  والنسوية  الباحثة  تقول 
 تـــكـــّون 

ّ
ــات فــــــإن ــ ــدراســ ــ ســـتـــايـــنـــم: »بـــحـــســـب الــ

مجموعة من صناع القرار من الرجال يجعل 
عــدائــيــة. لكن عندما  أكــثــر  قــرارتــهــا وحلولها 
تــتــكــون مــجــمــوعــة صــنــاع الـــقـــرار مـــن الــنــســاء 
األكثر  الـــقـــرارات  تتخذ  مــا  غالبًا  فإنها  فــقــط، 
ــواء فــــي املــــجــــال الـــســـيـــاســـي أو  ــ ــ تـــســـامـــحـــًا سـ
 الواقع يشير 

ّ
االقتصادي أو االجتماعي«. لكن

من  بالرغم  الــقــرار،  يتخذن  ال  النساء   
ّ
أن إلــى 

هن »يشكلن نحو 90 في املائة من الالجئني 
ّ
أن

املتضررين مــن الــحــروب والــنــزاعــات، بما في 
ذلك تعرضهن للعنف واالستغالل الجنسي«.

النساء  في بداية جلسة نقاش حــول مشاركة 
الــعــربــيــات فــي املــفــاوضــات وصــنــع الـــقـــرار في 
بعض دول الــربــيــع الــعــربــي، وهـــي واحــــدة من  
مئات اللقاءات وجلسات النقاش التي تشهدها 
األمم املتحدة في مقرها الرئيس في نيويورك 
ضــمــن فــعــالــيــات املــؤتــمــر الــــ 60  للجنة املـــرأة 
املستمر حتى الــرابــع والــعــشــريــن مــن مــارس/ 
ــفــــاع حــدة  آذار الــــجــــاري، تــقــول ســتــايــنــم: »ارتــ
الــعــنــف ضــد الــنــســاء، ولــيــس الــفــقــر أو النقص 
في املوارد الطبيعية أو النزاع الديني أو حتى 
مقياس الديمقراطية، هو املؤشر األقوى واألول 
ملــدى استعداد نظام أو بلد ما لخوض  حرب 
أهلية أو قيادة حرب ضد دولة ثانية«. تضيف 
 الــعــنــف ضــد الــنــســاء فــي الــعــالــم وصـــل إلــى 

ّ
أن

مستوى بات معه عدد النساء على قيد الحياة 
في العالم أقل من عدد الرجال«.

بــــدورهــــا، تــتــحــدث مــؤســســة حــركــة »كـــرامـــة« 

واليمن وليبيا عنّي أكثر من سبعة مبعوثني 
 مــا حصلنا عليه 

ّ
الــرجــال: »كـــل جميعهم مــن 

ملبعوث  النساء  من  استشارية  مجموعة  هو 
األمـــــــــني الـــــعـــــام إلـــــــى ســـــوريـــــة ســـتـــيـــفـــان دي 
مــســتــورا«. تــضــيــف: »مـــا نــريــده هــو أن تكون 
ا منها  النساء على طاولة املفاوضات، بل جزء
يتخذ القرارات. النساء هن اللواتي يعملن مع 
املجتمع ويعرفن ما يحدث. وهــن من يعشن 
نتائج الحرب وتبعاتها على العائلة وعليهن 
شخصيًا. ال نريد مشاركة شكلية للنساء في 
ــرارات الــســالم واملــفــاوضــات، بــل نريد  صنع قـ
 صــانــعــات الــقــرار وقــائــداتــه«. تتابع: 

ّ
أن يــكــن

»الرجال في تلك الغرف يأخذون قرارات تحدد 
مــصــيــر مــجــتــمــع بــأكــمــلــه، لــكــنــهــم مــشــغــولــون 
ــال فــي  ــ بــمــنــاصــبــهــم وبــــحــــروب صــنــعــهــا رجــ
الــغــالــب ولــيــس نــســاء. فــي تــلــك املــبــاحــثــات ال 
الحصص  بل بتقسيم  أحــد بالضحايا  يهتم 

واملناصب«. 
ــا الــنــاشــطــة الــيــمــنــيــة ســحــر غـــانـــم، رئــيــســة  أمــ

وحــــدة مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي مكتب 
»الــعــربــي  رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي، فــتــقــول لـــ
اليمن  في  املتحدة  األمــم  مبعوث   

ّ
إن الجديد« 

يـــركـــز عــلــى جــلــب أطـــــراف الـــنـــزاع إلــــى طــاولــة 
املـــفـــاوضـــات والــتــضــحــيــة بــشــكــل مـــا بــالــنــســاء 
ــراك  ــ كـــصـــانـــعـــات قـــــــرار. تـــضـــيـــف: »عــمــلــيــة إشـ
الــقــرار خــالل مؤتمر الوفاق  النساء في صنع 
كانت  التخطيط  في  حدثت  التي  والنقاشات 
ه ذهب في مهب الريح 

ّ
 هذا كل

ّ
مهمة جدًا. لكن

وعلينا، كنساء، العودة إلى نقطة الصفر. على 
املبعوث الضغط من أجل إدخال نساء في تلك 
املفاوضات ليلعنب دورًا فعااًل وليس شكليًا«.

الليبية  والنسوية  الناشطة  تبدي  بــدورهــا، 
زهـــرة النــغــي تشاؤمها فــي مــا يتعلق بــدور 
املتحدة ومبعوثيها  الدولي واألمــم  املجتمع 
في ليبيا، حيث عملت ضمن فريق للمبعوث 
الـــدولـــي الــســابــق لــأمــم املــتــحــدة بــرنــارديــنــو 
ــقـــول: »يــصــعــب وصــــف الـــوضـــع في  ــيـــون. تـ لـ
ليبيا والفوضى املوجودة. لقد خذل املجتمع 

الـــدولـــي الــلــيــبــيــني ولـــم يــنــفــذ أيـــًا مـــن وعـــوده 
الــبــالد واملــواطــنــني. استمعت  حــول مساعدة 
قــادة  إلــى  الــدولــيــة  املتحدة واملنظمات  األمـــم 
الحرب واملليشيات ذات الكلمة األخيرة، ولم 
تــســتــمــع إلــــى الــلــيــبــيــني ومــنــظــمــات املجتمع 
املــدنــي. وجــدنــا أنفسنا أمـــام اتــفــاقــات حــول 
ــوة ولـــيـــس تـــلـــك تـــؤســـس لــبــنــاء  ــقــ تـــقـــاســـم الــ

مجتمع جديد متساو«.
إلى  حــادة  انتقادات  الليبية  الناشطة  توجه 
املجتمع الدولي والدول املسؤولة، وتتساءل: 
ــاذا ال  »ملــــاذا مــا زال بــيــع الــســالح مــســتــمــرًا؟ ملـ
ــــدول الــغــربــيــة املــصــنــعــة لــأســلــحــة  تـــوقـــف الــ
الليبية  املـــرأة  أصبحت  لقد  وبــيــعــه.  تهريبه 
الكثير من  والليبيني عمومًا، في  خصوصًا، 
بسبب  حتى،  الحركة  من  ممنوعني  املناطق 
وجـــود هـــؤالء الــذيــن يحكمون بــقــوة السالح 
عــلــى األرض وطـــاولـــة املــفــاوضــات. وهـــذا ما 
املـــرأة بعدما كانت  إلــى تــراجــع دور  أوصلنا 

في طليعة الثورة«.

هــيــبــاق عــثــمــان عـــن قــــرار مــجــلــس األمــــن رقــم 
1325، الصادر عام 2000، الذي يعترف بتأثير 
الــنــزاعــات عــلــى الــنــســاء ويــشــيــر إلـــى الحاجة 
األمن  على  الحفاظ  عملية  في  إشراكهن  إلــى 
وبناء السالم، كما تمثيلهن في عملية تسوية 
 جزءًا من صناع القرار. تقول 

ّ
الصراعات ليكن

عثمان التي تعمل حركتها في عدد من الدول 
النساء وتمكني  العنف ضد  العربية ملحاربة 
ردًا  السياسي،  املــجــال  فــي  املـــرأة ومشاركتها 
الــجــديــد« حــول رأيها  »العربي  لـ على ســـؤال  
ــــني الـــعـــام لـــأمـــم املــتــحــدة  فـــي مــســؤولــيــة األمـ
بــان كــي مــون، وحقيقة أنــه فــي دول كسورية 

F

بطاقة هوية

غدير 
عمر

غزيّة تزاحم الرجال 
في سوقهم وتصنع 

اإلكسسوارات

النظافة والسالمة العامة مسؤولية األهل

المنزل أيضًا خطير على األطفال

التربية على 
السالمة العامة 

ضرورية جدًا للطفل 
من أهله بالذات

بيروت ـ سوزان برباري

حوادث منزلية كثيرة يتسبب فيها التلوث 
ثمنها  خصوصًا  األطفال  ويدفع  الداخلي، 
فــي مــا يــهــدد حــيــاتــهــم، وقـــد يــصــل إلـــى حــّد 
املوت أحيانًا. لكن، كيف نحمي األطفال من 
عالم  وســط  الصحية  البيئية  املشكلة  هــذه 
امليكروبات  أنــواع  بشتى  يوميًا  يحاصرنا 
الناتجة عن التلوث العام، والتي تدخل إلى 

املنازل بالذات؟ 
يــشــدد بــعــض األطـــبـــاء املــخــتــصــني فـــي طــّب 
األطــفــال عــلــى أهــمــيــة تــوعــيــة األهـــل بــالــذات 
تــجــاه املــخــاطــر، فهم املــســؤولــون عــن صحة 
 األطفال 

ّ
أطفالهم أواًل وأخيرًا، خصوصًا أن

يمضون معظم أوقاتهم داخل جدران املنزل.
يــقــول الــطــبــيــب املــخــتــص فـــي طــــّب األطـــفـــال، 
»العربي الجديد«: »األكثر أهمية  بيتر نون، لـ
لحماية األطفال من التلوث داخل املنزل هو 
حــثــهــم عــلــى غــســل الــيــديــن بــشــكــل مــســتــمــر، 
 معظم األمــراض تأتي من تلوث اليدين. 

ّ
ألن

 عدم تعقيم املأكوالت قد ينقل إليهم 
ّ
كما أن

الــجــراثــيــم. كــذلــك، مــن الـــضـــروري التنبه في 
حال وصلت حرارة الطفل إلى 38 درجة عدم 
إرساله إلى املدرسة، فقد يكون على استعداد 
عندها لنقل حالته املرضية إلى رفاقه. ومن 
املهم أيضًا حماية األطفال في املناطق األكثر 

اكتظاظًا لتفادي نقل امليكرويات إليهم«.
الدكتور  البيئة،  فــي  الخبير  يحذر  بـــدوره، 
الجديد«،  »العربي  ولــســون رزق، مــن خــالل 
من بكتيريا تعرف باسم »آكاريان« تتسبب 
في تضرر جلد األطــفــال. يقول: »ال شك في 
الــخــارجــي ينعكس ســلــبــًا على  الــتــلــوث   

ّ
أن

 
ّ
الــتــلــوث الــداخــلــي فــي املـــنـــازل. بــالــتــالــي فــإن
له تأثيرًا على صحة األطفال. كما ال ننسى 
املــــواد املــطــهــرة الــتــي يــشــكــل اقـــتـــراب الطفل 
مــنــهــا خـــطـــرًا مـــن إلـــحـــاق الـــضـــرر بــجــهــازه 
الــتــنــفــســي، لــهــذا يــجــب وضــعــهــا فــي خــزانــة 
الكهربائي يجب  القابس   

ّ
مقفلة. كذلك، فإن

أن يــكــون مــؤّمــنــًا وغــيــر مــكــشــوف لــأطــفــال، 
 هــذا، 

ّ
كــي ال يصعقهم. وبــاإلضــافــة إلـــى كـــل

ــــف لــــدى الــطــفــل الــتــي  هـــنـــاك حــســاســيــة األنـ
تزداد بشكل أكبر نتيجة عدم تهوية فراشه 

املشبع ببكتيريا آكاريان«.
ينصح رزق األهل بوجوب التنبه إلى أماكن 
مواد التنظيف، من خالل وضع جميع هذه 
األطــفــال.  متناول  عــن  بعيدًا  املستحضرات 
وكذلك، عدم تخزين املواد السامة في مكان 
أمــا بخصوص  الغذائية.  املــواد  فيه  تحفظ 
شديد  بحذر  بالتعامل  فينصح  الكهرباء، 
مع أسالكها وأدواتــهــا، وعــدم تــرك األطفال 
 

ّ
يعبثون بها، مع أهمية وضع سدادات لكل
مأخذ كهربائي. فاألطفال قد ال يتوّرعون عن 

الكهربائية  الفتحات  أّي شيء داخــل  وضع 
ما يؤدي إلى صعقهم. وينصح أيضًا بعدم 
تـــرك أســــالك مــكــشــوفــة، بــل أن تــكــون جميع 
الــتــوصــيــالت الــكــهــربــائــيــة مــعــزولــة تــمــامــًا، 
أي شخص مالمستها،  على  يتعذر  بحيث 
خصوصًا األطفال. ويدعو الكبار أيضًا إلى 
كهربائي  جــهــاز  أي  أو توصيل  عــدم فصل 

بينما تكون أيديهم مبللة.
ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب املـــخـــتـــص فــي  مــ
»الـــعـــربـــي  ــاجــــي صـــعـــيـــبـــي، لــــ ــوارئ، نــ ــطـــــ الـــــ
الـــــحـــــوادث املــنــزلــيــة   مــعــظــم 

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

لــهــا األطـــفـــال سببها تدني  الــتــي يــتــعــرض 
مــســتــوى الـــوعـــي لــــدى األهــــــل، مـــا ينعكس 
على سالمة األطفال. يضيف: »األهــم دائمًا 
حماية األطفال من ملس األدوات الكهربائية. 
فالطفل  أيــضــًا.  التنظيف  مـــواد  ننسى  وال 
الــصــغــيــر مـــا دون الــخــمــس ســـنـــوات يــرغــب 
 نتائج ذلــك سلبية. 

ّ
لــكــن اللمس،  فــي  دائــمــًا 

أما الطفل األكبر فقد يستعملها من دون أن 
يدرك سلبيتها«. 

»الخطورة تكمن هنا، فعادة   
ّ
أن إلــى  يشير 

مــا يتعرف األطــفــال على األشــيــاء الجديدة 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم بــوضــعــهــا فـــي أفـــواهـــهـــم. 
وبــالــطــبــع يــنــشــأ خــــالل ذلــــك خــطــر ابــتــالع 
ــا الـــتـــي  ــيـــمـ ــاء، وال سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذه األشـ ــ ــ الــــطــــفــــل هـ
وثالثة  سنتيمترين  بــني  حجمها  يــتــراوح 
سنتيمترات، مما يعرضه لخطر االختناق«. 
يتابع: »كما يمكن أن يتعرض الطفل لخطر 
الــــغــــرق فــــي حـــــوض االســـتـــحـــمـــام. ويــمــكــن 
أن يــتــعــرض كــذلــك لــلــخــطــر نــفــســه فـــي بــرك 
املخصصة  السباحة  أحـــواض  أو  الحديقة 
لأطفال. وال  ننسى أربطة الستائر املتدلية 
أو الــحــبــال الــتــي يــمــكــن أن تــشــكــل مــصــدرًا 
للخطر، إذ يمكن أن يخنق الطفل بها نفسه 

أثناء لعبه«.
ــيـــف صـــعـــيـــبـــي: »مـــــــن الـــــــضـــــــروري أاّل  يـــضـ
يــتــرك األهـــل طفلهم الصغير داخـــل حوض 
األطفال   تعليم 

ّ
أن االستحمام بمفرده، كما 

السباحة في مرحلة عمرية مبكرة يسهم في 
حمايتهم مــن خطر الــغــرق.  وهنا ال بــد من 
تحّصل األهل على درجة عالية من الوعي، 
فهم في أحيان كثيرة يفتقدون مثل ذلك في 
التعامل مع أطفالهم، ما ينعكس سلبًا على 

األطفال ويتسبب في حاالت خطيرة«.
يشير صعيبي إلى نقطة أساسية كذلك: »ال 
يتوجب على األهل لوم العامالت املنزليات، 
فــالــتــربــيــة عــلــى الــســالمــة الــعــامــة ضــروريــة 
ــالـــذات. وأّي حــادث  بـ جـــدًا للطفل مــن أهــلــه 
الناحية  الكثير، ســواء من  طــارئ قد يكلف 
 بعض 

ّ
أن املـــاديـــة، خــصــوصــًا  أو  الــصــحــيــة 

الــحــاالت قــد تستوجب عــالجــًا طــويــل األمــد 
بحسب الضرر الجسدي الناشئ«.

عــوامــل عـــدة قــد تشير إلـــى أن عملك 
يؤثر على زواجك بشكل سلبي. وفي 
ــر، يــمــكــنــك الفصل  ــ حـــال الحــظــت األمـ
بني العمل والبيت. هذا ما تقوله لني 
تايلور، الكاتبة والخبيرة في العمل. 
في هذا السياق، يورد موقع »بزنس 

إنسايدر« ست نصائح.
1 - كـــن صـــادقـــًا مـــع نــفــســك: الــخــطــوة 
األولـــــى فـــي الــتــعــامــل مـــع أي مشكلة 
هي االعتراف بها. إذا كنت تعتقد أن 
العمل يؤثر على حياتك الشخصية، 
إذًا هو كذلك. ورّبما تكون محظوظًا 
قــادر  لــديــك شــريــك  ليكون  يكفي  بما 
عــلــى تــحــّمــل مـــعـــانـــاتـــك. لــكــن هــــذا ال 

ر على الشريك. 
ّ
يعني أن ذلك ال يؤث

ستشعُر  أكــبــر:  مسؤولية  تحّمل   -  2
بثقة أكبر فــي النفس فــي حــال بــدأت 
ل أن تحصل 

ّ
تبحث عن ذاتــك. ويفض

للتفكير  الــخــاص  الــوقــت  على بعض 
ــيء، والــــصــــعــــوبــــات الــتــي  ــ ــ فــــي كــــل شـ
تواجهك خالل عملك. وقد تحتاج إلى 
تسجيلها على ورقة أو هاتفك الذكي. 
فحني تقرأها أو تستمع إليها وكأنك 
لست املعني باملشكلة، قد تكون أكثر 

موضوعية. 
نفسك  دّرب  الفصل:  مبدأ  اعتمد   -  3
عـــلـــى رســـــم خــــط فـــاصـــل بــــني الــعــمــل 
والبيت. ويمكنك لصق أوراق صغيرة 
كتب عليها »مرح« أو »أفصل« حتى 

ال تعود إلى سابق عهدك.
4 - اســـأل عــن رأي آخــريــن: حـــاول أن 

ــن تـــثـــق بــهــم  ــذيــ تـــســـأل أصـــــدقـــــاءك الــ
بــــــأن مــشــاكــل  يــــشــــعــــرون  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ إذا 
كان  إذا  أحاديثك.  على  تطغى  عملك 
جــوابــهــم ال، فــهــذا ال يــعــنــي أن األمـــر 
ــزل. لــكــن إذا قــالــوا  ــنـ ال يــحــدث فـــي املـ
نــعــم، يصبح األمـــر مــؤكــدًا. إذا كانوا 
أصدقاء حقيقيني، فسيكون جوابهم 

صادقًا.
5 - حاول إحداث تغييرات في العمل: 
ربــــمــــا تــــواجــــه مـــشـــاكـــل فــــي عــالقــتــك 
الزوجية ألن جدول أعمالك يتعارض 
مع حياتك الخاصة، أو ألن مسؤولك 
في العمل يجعل منك شخصًا يائسًا. 
مــهــمــا كـــان األمــــر، افــعــل شــيــئــًا حيال 
 حل مشاكل 

ً
ذلك. وإذا كان مستحيال

زواجــك،  الحفاظ على  وتــريــد  العمل، 
فابحث عن عمل آخر.

6 - خــطــط لــنــشــاطــات تــرفــيــهــيــة وال 
تــفــكــر فـــي إلــغــائــهــا الحـــقـــًا: إذا كنت 
قــد حــــّددت مــوعــدًا ملــشــاهــدة فيلم أو 
تناول العشاء، فال تفّكر في إلغاء أي 
نـــشـــاط. هـــذه األنــشــطــة تــجــبــرك على 
تــغــيــيــر طـــريـــقـــة تــفــكــيــرك بـــعـــيـــدًا عــن 
العمل، وبناء عالقة أكثر إيجابية مع 

الشريك. 
أنــه أولــويــة  وهـــذا قــد يثبت لشريكك 
ــي حـــال  ــقــــابــــل، فــ ـــي املــ ــي حـــيـــاتـــك. فـ فــ
يـــؤدي إلى  قــد  فــهــذا  أفشلت الخطط، 
تراكم مشاعر االستياء لدى الشريك، 

ويزيد من املشاكل. 
)اعداد: ربى أبو عمو(

هكذا تفصل بين 
زواجك وعملك

أسئلة3
إلى

■ ما هي األسباب التي أدت إلى انشاء الجمعية المغربية 
ألساتذة التربية اإلسالمية؟

الجمعية املغربية ألساتذة التربية اإلسالمية هيئة تربوية مستقلة تأسست 
عام 1992، وتضم أساتذة مادة التربية اإلسالمية ومفتشني وخبراء وغيرهم، 
الــتــربــيــة اإلســالمــيــة فــي املــنــظــومــة التعليمية، وتطوير  وتــهــدف إلـــى تــكــريــس 

مناهجها وتعميق املفاهيم اإلسالمية. 

■ كيف تنظرون إلى دعوة الملك محمد السادس لتنقيح 
مواد التربية الدينية؟

ثمنت الجمعية في بيانها األخير املبادرة امللكية الداعية إلى مراجعة مناهج 
وبرامج التربية اإلسالمية، واعتبرتها خطوة هامة ضمن إستراتيجية إصالح 
الديني في  الجانب  وإعـــادة هيكلة وإصــالح  عــام،  التعليمية بشكل  السياسة 

املغرب بشكل خاص.
 أساسيًا لتوفير األمن 

ً
وترى الجمعية أن مادة التربية اإلسالمية تعد مدخال

الــروحــي واالجــتــمــاعــي واالســتــقــرار الــنــفــســي، علما أن إخــراجــهــا مــن سياقها 
وتــأويــلــهــا لــخــدمــة مــصــالــح وأهــــداف خــاصــة يــعــّد مــســاســًا فــي هــويــة املــغــاربــة 

وتهديدًا الستقرار البالد، وتشجيعًا على التطرف.

■ يتّهم البعض مادة التربية اإلسالمية بتفريخ المتطرفين، 
فما ردك؟

ترفض الجمعية األصوات النشاز التي استغلت املبادرة امللكية إلطالق حملة 
التربية اإلسالمية، وترفض وصف أساتذتها باملتطرفني  أرادت تشويه مادة 
واإلرهابيني. وترى أن ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهــاب هو نتيجة 
لتربية غير سليمة، وفــراغ روحــي. ونأمل أن تكون املراجعة املرتقبة مناسبة 

لتدارك النقص فيما تتلقاه الناشئة من املادة اإلسالمية.

يتعلق  ما  حول  المغرب  في  حاليًا  النقاش  يحتدم 
بتدريس التربية الدينية في المؤسسات التعليمية بالبالد. 
في هذا اإلطار، التقت »العربي الجديد« عضو المكتب 
اإلسالمية،  التربية  ألساتذة  المغربية  للجمعية  الوطني 
محمد  المسلمين،  لعلماء  العالمي  االتحاد  وعضو 

بولوز، لالطالع على رأيه.

محمد 
بولوز

إعداد حسن األشرف

شاركت 
المرأة في 
كّل ثورات 

الربيع العربي 
)محمد 
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قضايا
أظهرت السنوات 
الخمس الماضية 
من عمر الثورة فشل 
التسليم للقوى 
األجنبية في التوصل 
إلى حل سياسي، 
أو تحقيق التقدم 
العسكري، وخصوصًا 
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بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة: 
الحرب كانت دائمًا خيار النظام

التفاوض وحسن النيات

دفاع من أجل سالم عادل ودائم في 

سورية

برهان غليون

بـــعـــد ســــنــــوات الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة، 
واســتــمــرار املــجــازر وخـــراب الباد 
وتــــشــــريــــد املــــايــــني مــــن أبـــنـــائـــهـــا، 
ــل بــاملــجــتــمــع الــدولــي  وفـــقـــدان الــســوريــني األمــ
أبناء  الــوقــت لكي يتحمل  ومــؤســســاتــه، حــان 
ســـوريـــة الـــعـــقـــاء مــســؤولــيــاتــهــم، ويــنــتــزعــوا 
املبادرة من القوى الخارجية والداخلية التي 
ــرب، وتــســتــعــدي  ــحــ ــرار الــ ــمـ ــتـ تــــراهــــن عـــلـــى اسـ
ــر، من  الــســوريــني بعضهم عــلــى الــبــعــض اآلخــ
أجل الدفع نحو تسوية وطنيٍة، تنقذ ما تبقى 
من مستقبل سورية، وأحام أبنائها، وتقطع 
الطريق على مشاريع التقسيم التي لن تخدم 
سوى الدول املتنازعة على النفوذ في سورية 
واملــــشــــرق. وكـــمـــا أظـــهـــرت األيــــــام واألســـابـــيـــع 
األخيرة، لم يكن السوريون أكثر توقا للسام، 
واســتــعــدادًا للتضحية مــن أجــلــه، ونبذ خيار 
واالنتقام  والضغينة  العداء  ومشاعر  الحرب 

مما هم عليه اليوم. 
ــذا الــتــطــلــع نـــحـــو الــــســــام مــــن إدراك  ــ يــنــبــع هـ
الــبــاد على  بــأن مصير  الــســوريــني الصحيح 
وشك الخروج نهائيا عن إرادتهم، إن لم يكن 
قد خرج بالفعل، مع وضع النظام نفسه تحت 
الــوصــايــة األجــنــبــيــة، وتــركــيــز أنــظــار املجتمع 
الدولي ومجموعة الدعم لسورية على الحرب 

ضد املنظمات املتطرفة واالرهابية. 
وقد أثبتت تظاهرات جمعة »تجديد العهد«، 
في الذكرى الخامسة للثورة، أن الحرب كانت 
دائـــمـــا خــيــار الـــنـــظـــام، وأن الـــثـــورة مــســتــمــرة، 
بــصــرف الــنــظــر عــنــهــا، وأن نــهــايــة الــحــرب لن 
ــثـــورة. ولــكــن، بــالــعــكــس بــدايــة  تــكــون نــهــايــة الـ
انطاقتها الجديدة، وفرصة لعودة السوريني 
وانــتــزاع  بأنفسهم،  مسؤولياتهم  تحمل  إلــى 
ــادي  الــــقــــرار املــتــعــلــق بــمــصــيــر وطــنــهــم مـــن أيــ
الــنــظــام الـــذي يــتــاعــب بـــه، لــشــراء دعـــم الـــدول 
األجنبية، وكذلك من أيادي قوى التطّرف التي 
يهمها مصير  وال  الخاصة،  لغاياتها  تعمل  

الشعب السوري، وال مصالحه، معا. 
كــمــا أظــهــرت الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة من 
عمر الثورة فشل التسليم للقوى األجنبية في 
التقدم  التوصل إلى حل سياسي، أو تحقيق 
العسكري، وأن الرهان على دوراٍت جديدة من 
الحرب، ال يحمل آمااًل أكبر إلنهاء الصراع من 
املشاركة في مفاوضاٍت سياسيٍة، ال هدف لها 
ســـوى التغطية عــلــى عــجــز األطــــراف الــدولــيــة 
املــتــنــازعــة فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا عـــن الــتــفــاهــم 
على مصالحها ونفوذها.  للسوريني، اليوم، 
اتــهــم،  اتـــهـــم وانــتــمــاء بــصــرف الــنــظــر عـــن والء
ــم  ــذ زمـــــــام أمــــورهــ ــ  فــــي أخــ

ٌ
 حــــيــــويــــة

ٌ
مـــصـــلـــحـــة

ــّدي، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــجـ ــ بـــأيـــديـــهـــم، والـــعـــمـــل الـ

خــيــاراٍت فــي حـــرٍب تــجــري على أراضــيــنــا بني 
الدولية،  اإلرهـــاب  ومنظمات  األجنبية  الــدول 
أمـــا معسكر  طــرفــا،  كــمــعــارضــة  فيها  ال نمثل 
املواالة، فلن تكون وظيفته سوى إعداد الباد 
وزّجها في هذه الحرب الدولية، وتقديم املزيد 
من الشباب السوري للموت، في سبيل شراء 
تــأيــيــدهــا بـــقـــاء األســـــد، وحـــقـــه فـــي االحــتــفــاظ 

بالسلطة األبدية. 

من أجل سورية حرة وموحدة 
ال يمكن أن يكون الجواب على معارضة الدول 
لــلــحــل الــعــســكــري، وتــاعــب الــنــظــام وحلفائه 
بالحل الــســيــاســي، االنــســحــاب مــن الــقــتــال، أو 
ــك ســـوف  ــ ــــض مـــفـــاوضـــات الــــســــام، ألن ذلـ رفـ
يضعنا، عــنــدئــذ، فــي وضــع أســـوأ بكثير مما 
نعيشه اليوم، أي من دون أي خيار، عسكريا 
كـــان أم ســيــاســيــا. وســــوف نــفــقــد بــشــكــل أكــبــر 
قــدرتــنــا عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي تــقــريــر مــصــيــرنــا 
ــــروض أن نــــخــــرج مــن  ــفـ ــ ومـــصـــيـــر وطـــنـــنـــا. املـ
الفعل  االنــقــيــاد للوقائع وســيــاســة رد  مــوقــف 
في الحرب والسياسة معا، وأن نحّدد، حسب 
قدراتنا وثمرة تحالفاتنا، خيارًا استراتيجيا 
واضحا، ونركز جميع جهودنا على إنجاحه. 
االستراتيجية  هــذه  هــدف  يــكــون  أن  وينبغي 
رفض تمديد أجل األزمة، والعمل بكل الوسائل 

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـ الـــعـــسـ
واإلعامية، من أجل الدفع نحو حل سياسي 
ــــي ذلــــــك أي مـــفـــاضـــلـــة بــني  مــــــتــــــوازن. لـــيـــس فـ
ينبغي   

ٌ
أسلحة فكاهما  واملفاوضات،  القتال 

الحسم، وال هــو بسبب  أجــل  مــن  استخدامها 
املــطــلــوب للتقّدم  الــدعــم العسكري  الــيــأس مــن 
على األرض، فمن املمكن تجاوز ذلك، باالرتداد 
املدى،  الطويلة  العصابات  إلى سياسة حرب 
وإنما ألن استمرار الحرب هو االستراتيجية 
الـــوحـــيـــدة لــلــنــظــام وحـــلـــفـــائـــه، تــمــامــا كــمــا أن 
الــثــورة واملــعــارضــة،  الــســام هــو استراتيجية 
التي يحاول  الجديدة  لتسهيل والدة سورية 
األسد وحلفاؤه تكريس انهيارها وانقسامها، 
لوراثة ما يمكن وراثته منها، وتمزيق الشعب 

السوري لتجريده من وطنه وحقوقه. 
لـــن يــقــاتــل مـــن أجــــل ســـوريـــة حـــــّرة ومـــوحـــّدة 
إال الــــســــوريــــون، وســتــكــتــفــي الـــــــدول الــكــبــرى 
بــاملــصــادقــة عــلــى الــوضــع الــقــائــم، مــهــمــا كــان، 
مــتــى مــا شــهــدت األوضــــاع بــعــض االســتــقــرار، 
وانخفض عدد طالبي اللجوء املتجهني نحو 
الــغــرب، وانــخــفــض عـــدد العمليات اإلرهــابــيــة 
فــيــه. مـــن مصلحتنا جــمــيــعــا، كــســوريــني، في 
اتنا لخط املواالة أو للمعارضة،  ماوراء انتماء
أن نضع حــدًا لحالة االنــتــحــار الــوطــنــي الــذي 
ــرٍب، ال نـــهـــايـــة لــهــا،  ــ ــــحـ ــن تــمــســكــنــا بـ يــنــبــع مــ
والــتــعــامــل مــع مــفــاوضــات ســـاٍم، ال أمــل فيها 
وال هـــدف لــهــا ســـوى الــتــغــطــيــة عــلــى الــحــرب، 
وأن نعمل على إجبار خصومنا، من متطرفي 
النظام وجميع املتطرفني اآلخرين، ومن الدول 
الــشــريــكــة فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، عــلــى الــعــمــل 
مــن روح االستسام  أرضــنــا، واالنــتــقــال  على 
والــتــســلــيــم بـــانـــعـــدام الـــبـــديـــل إلــــى االنــــخــــراط، 
بشكل جّدي وفعال، في بناء عمليٍة سياسيٍة 
الــحــرب، وتمهيد  لــلــخــروج نهائيا مــن  جــديــٍة 
األرض للعودة بالباد إلى الوضع الطبيعي، 
ــادة  وإطــــاق عمليه املــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وإعـ
اإلعمار في أسرع وقت، قبل أن تترسخ وقائع 

التفتت والتقسيم وتفرغ الباد من سكانها. 
ال يستدعي بناء استراتيجية السام التخلي 
عن قدراتنا العسكرية، وال تغيير تحالفاتنا. 
إنــــه يــســتــدعــي بــالــعــكــس تـــعـــزيـــزهـــا، فــحــاجــة 
السام إلى القوة ربما كانت أكبر من الحاجة 
لها، من أجل االستمرار في الحرب التي يمكن 
الــقــوى.  ــوازن  تـ أن تستمر، بــصــرف النظر عــن 
املــقــصــود هــو املــراهــنــة عــلــى عـــودة الــســوريــني 
ــثـــورة إلـــى وضـــع وزنـــهـــم في  الـــذيـــن فـــجـــروا الـ
ــم فــــي مـــواجـــهـــة  ــيـــدهـ املــــــيــــــزان، وإعــــــــــادة تـــوحـ
استخدمها  التي  الحرب  تمديد  استراتيجية 
الــنــظــام، لــزعــزعــة كــيــانــهــم وثــقــتــهــم بأنفسهم 
ــم، ولــتــشــتــيــتــهــم وتـــحـــيـــيـــدهـــم فــي  ــ ــودهــ ــ ووجــ
التغيير الحاسمة. ويــدرك السوريون،  معركة 
اتـــهـــم، أن لهم  الـــيـــوم، بــصــرف الــنــظــر عــن والء
مــصــلــحــة أســاســيــة فـــي عــــودة الـــســـام ووقـــف 
الــحــرب. وال يشذ عــن ذلــك إال الخائفون على 
ــكــــاريــــة وامــــتــــيــــازاتــــهــــم غــيــر  ــتــ ــم االحــ ــزهــ ــراكــ مــ
الشرعية، وبعض املستفيدين من ريع إمارات 
الحرب، وأولئك الذين أعمى التعصب قلبهم، 

فأصبحوا أسرى أهوائهم وأحقادهم.  
وحـــده دخـــول الشعب الــســوري الـــذي هّمشته 
الحرب، ودمرت شروط حياته، وشّردت قسما 
كبيرًا مــن أبــنــائــه، إلــى ســاحــة الــصــراع الــدائــر 
على سورية، ومن أجلها، منذ سنوات طويلة، 
النزاع،  القوى وشــروط  كفيل بتغيير موازين 
وإخــــراج الــبــاد مـــن  نــظــام الــدمــار واالنــتــحــار 
من  السوريني  دور  وتأكيد  فيه،  تعيش  الــذي 
جــديــد فـــي تــقــريــر مــصــيــر وطــنــهــم. وفــــي هــذا 
اإلطـــــــار، تـــقـــدم تـــظـــاهـــرات الــــذكــــرى الــخــامــســة 
ــثـــورة الـــتـــي خـــرجـــت فــــي أكـــثـــر مــــن مــديــنــة  ــلـ لـ
وبــلــدة ســـوريـــة، فــي جمعة »تــجــديــد الــعــهــد«، 
بـــالـــشـــعـــارات الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا، واآلمـــــــــال الــتــي 
الــتــي عــبــرت عنها،  الـــوحـــدة  أطــلــقــتــهــا، وروح 
تجسيدًا رائعا لعودة السوريني إلى مواقعهم، 

وعودة الثورة إلى رهاناتها األساسية.
ــك تــقــديــم اقــتــراحــاٍت  ــل ذلـ مـــا نــحــتــاجــه مـــن أجـ
ــٍة ومـــقـــبـــولـــٍة مــــن أغــلــبــيــة  ــقـــولـ وإجــــــابــــــاٍت مـــعـ
الخروج  يطرحها  التي  للمشكات  السوريني 
من الحرب، ويقتضيها التوصل إلى تسوياٍت 
عادلة، تعزل املتطرفني ودعاة استمرار الحرب 
الثقة باملستقبل،  في أي جانب كانوا، وتعيد 
وتحيي األمل بإمكانية إنهاء حكم االستبداد 
جديدة،  سورية  وبناء  واالحتال،  والوصاية 
تــفــتــح ذراعــيــهــا لــجــمــيــع الـــســـوريـــني، مـــن دون 

تمييز وال استثناء.  
)أكاديمي سوري وأول رئيس للمجلس الوطني(

له، من  الدولي. لكن، ليس بالتسليم  املجتمع 
أجل وقف نزيف الدم، وتطوير مبادراٍت تجبر 
التي تطمح  التطرف  النظام وحلفاءه، وقوى 
إلى بناء إماراتها الخاصة على أنقاض الدولة 
ــة، عــلــى الــتــخــلــي عـــن خـــيـــار الـــحـــرب،  الـــســـوريـ
وقطع الطريق أمام تحويل سورية إلى مسرٍح 
الــدولــي ضد اإلرهـــاب العاملي، كي ال  للصراع 
يــبــقــى لــنــا، أو ألغــلــبــنــا خــيــار ســـوى الــهــجــرة، 

واللجوء إلى الدول األوروبية. 

 مفاوضات الوقت الضائع في جنيف 
ليس النظام على اإلطاق، ولن يكون أبدًا في 
وارد الـــدخـــول الــفــعــلــي فــي مــفــاوضــاٍت جــديــٍة 
، إلى نهايته. إنه 

ً
 أو آجــا

ً
تقود، حتما، عاجا

يلعب ويتاعب بالقوى الدولية، ويقدم لها كل 
ما تطمح إليه، وما ال تطمح إليه من تنازالٍت، 
وأولها التخلي عن السيادة الوطنية، ويوقع 
بناء  مــن  الــســريــة، ويمّكنها  املــعــاهــدات  معها 
القواعد العسكرية التي تريد، من أجل دفعها 
ــه، واملــحــافــظــة عــلــى ســلــطــتــه.  ــى الــتــمــســك بــ إلــ
مـــا كــنــا نـــؤكـــده، فـــي تــحــلــيــاتــنــا، مـــن تحالف 
االستبداد واالستعمار في حقبة ربيع دمشق، 
لم يعد مسألة تحلياٍت سياسيٍة، لكنه أصبح 

واقعا حيا مجسدًا أمام أعيننا. 
السام،  للتقدم نحو  إرادٍة جــديــٍة  وفــي غياب 

بـــوادر تسوية إقليمية ودولــيــة،  وعــدم ظهور 
تــخــفــف مـــن الــتــنــاقــضــات وتـــضـــارب املــصــالــح 
بــني الـــدول املتنازعة على ســوريــة، وتــحــّد من 
تنافسها على امــتــاك »الــورقــة« الــســوريــة لن 
تفضي املــفــاوضــات الــجــاريــة فــي جنيف إلــى 
أي حـــل، وربــمــا تــوقــفــت عــنــد غــايــة التخفيف 
ــــن أجــــــل تــهــيــئــة  ــنــــف، لـــيـــس مـ ــــن درجـــــــة الــــعــ مـ
من  وإنــمــا  فعليٍة،  تسويٍة  نحو  للتقدم  الــجــو 
ــا،  أجـــل الــحــد مــن تــدفــق الــاجــئــني عــلــى أوروبــ
ــتـــواء اإلرهــــاب  وتــهــيــئــة الــبــيــئــة املــنــاســبــة الحـ
املقابل،  الــدولــي، ومحاصرته في سورية. في 
يــشــكــل تــكــريــس مــثــل هـــذه املـــفـــاوضـــات، شبه 
لنا،  ــــداف، بالنسبة  األهـ الــيــائــســة واملـــحـــدودة 
نـــحـــن الــــســــوريــــني، فـــخـــا خـــطـــيـــرًا بـــمـــقـــدار مــا 
العسكري  الاحسم،  يشجع استمرارها حالة 
ــة االنـــقـــســـام بــني  ــالـ ــيـــاســـي، ويــــرّســــخ حـ والـــسـ
ويحّولها،  القائمة،  الــدويــات  وشبه  املناطق 
مع مــرور الزمن، إلــى دول األمــر الــواقــع، وهذا 
هو الدافع لحديث الدول الراعية منذ اآلن عن 
حدًا  يضع  أن  دون  من  والتقسيم،  الفيدرالية 
للنزاع. أما بالنسبة لقوى الثورة واملعارضة 
فخطره قد يكون أكبر بكثير، ألنه يمّكن النظام 
املدعوم بقوة من قضم مواقع الثوار تدريجيا، 
بينما يمنع الدعم املحكوم بقراٍر دولي عنهم. 
وســـنـــجـــد أنـــفـــســـنـــا، بـــعـــد وقــــــت، مــــن دون أي 

شبان سوريون يتظاهرون في معرة النعمان ضد النظام في 4 مارس 2016 )األناضول(

مالك ونوس

يستوجب التفاوض بني أطراف صراٍع توفر، 
أو باألحرى توفير، شروٍط يجب أن تتساوق 
وقف  أقلها  فها، 

ّ
وتغل التفاوضية  والعملية 

الــحــمــات اإلعــامــيــة الــتــي يشنها كــل طــرف 
ــر، َوقــفــا يــأتــي تــعــبــيــرًا عن  ضــد الــطــرف اآلخــ
حــســن نــيــات الــطــرفــني املــتــعــبــني مــن الــحــرب، 
بــالــضــرورة. وهــذا )األقـــل( هــو مــا لــم يتحقق 
خـــال جــمــيــع جــــوالت الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 
بني أطراف الصراع في سورية، تلك العملية 
الـــتـــي كــــان يـــعـــّول عــلــيــهــا الــشــعــب الـــســـوري 
 كــانــت الــهــدنــة الــقــائــمــة حاليا 

ْ
الــكــثــيــر. ولــئــن

 تجربة ســام فــي ســوريــة، على الرغم 
َ

أطـــول
مــن خـــروق كــثــيــرة مسجلة خــالــهــا، فلربما 
ــاة الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، في  ــ يــســتــطــيــع رعـ
مراحلها املقبلة، فرض خفض لهجة العداء، 

ر وقف الحمات اإلعامية املضادة. 
ّ
إن تعذ

فــكــثــيــرًا مــا كـــان يــجــري الــتــوافــق عــلــى هــدٍن 
في هذه املنطقة أو تلك، أو حتى على وقف 
إطاق نار شامل لكل املناطق. لكن، سرعان 
ـــنـــقـــض، فــيــعــود الــقــصــف والــعــمــلــيــات 

ُ
مـــا ت

القتالية واالقــتــحــامــات مــن جــديــد، ويــعــود 
ــبــــادل بـــــني الــــنــــظــــام الــــســــوري  ــتــ اإلعـــــــــان املــ
واملعارضة عن تحرير قطعٍة من األرض هنا، 

ــــرت، عــن  ــفـ ــ عــمــلــيــة الـــتـــصـــعـــيـــد، أول مــــا أسـ
ألف مواطن سوري،  تهجير حوالي مائتي 
أصــبــحــوا عــالــقــني عــلــى الــحــدود مــع تركيا، 
فـــيـــدركـــون أن الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا ال تــتــعــّدى 
الــتــي يتبنى  ــبـــروتـــوكـــوالت  الــشــكــلــيــات والـ
محركوها التفاوض عملية تجميلية لواقع 

ثقيل وأسود على األرض. 
ويــســتــمــر مــســلــســل الـــتـــفـــاوض، ومــســلــســل 
توقيع االتفاقيات والتفاهمات، التي صارت 
إلى  املتابع بحاجة  بــات  الكثرة، بحيث  من 
داتــا خاصة، يجري عليها تعديات دائمة 
ــاكـــن  ــتـــواريـــخ واألمـ ويـــومـــيـــة، مـــن نــاحــيــة الـ
والشروط الجديدة، حتى يستمر في تذّكر 
هــــذه االتـــفـــاقـــيـــات والــتــفــاهــمــات، فــمــا بــالــك 
باملواطن املحروم من أي وسيلة توصل إليه 

أو قطعة من األرض هناك. ويعرف املواطن 
الكهرباء  ظـــروف  لــه  تسمح  الـــذي  البسيط 
إلى  سمَر 

ّ
الت الوسيلة،  تــوفــر  أو  الــهــدوء  أو 

جــهــاز الــتــلــفــزيــون أو الــــراديــــو، يــعــرف أنـــه، 
ــى الــتــي تــلــي اإلعــــان عن  مــنــذ الــطــلــقــة األولــ
فــإن االتفاق بقي حبيس األوراق  أي هدنة، 
الفرصة  ولــن يتسنى لشروطه  األدراج،  في 
لــتــأخــذ طــريــقــهــا إلــــى الــتــنــفــيــذ عــلــى أرض 
الواقع، فيعود مسلسل القصف والهجمات 

فالتفاوض واالتفاقيات الهشة.
فـــي هــــذه األوقــــــــات، تـــكـــون هــنــالــك عــائــات 
وأناس محاصرون، أو الجئون، أو عالقون، 
ــــارة صــغــيــرة،  عــلــى الـــحـــدود، يــنــتــظــرون إشـ
ما  شيئا  أن   

ً
ــا أمـ يعطيهم  خفيفا  نـــورًا  أو 

حقيقيا يلوح في األفــق. وهــؤالء ضائعون، 
تتناقض األخبار التي يسمعونها من هذه 
القناة اإلخبارية أو تلك، فتزيد في ضياعهم 
يتابعون  قريبة.  عـــودٍة  فــي  آمالهم  وفــقــدان 
الــهــدنــة، فــيــرون أن ضامنها هــو أول  ســيــر 
ع نطاقه،  من اخترقها، فزاد من قصفه ووسَّ
كــمــا فـــي الــعــمــلــيــة األخـــيـــرة فـــي حــلــب الــتــي 
أعقبت اتفاق القوى الدولية في ميونخ على 
تطبيق هدنة في غضون أسبوع، وهو ما لم 
يتحقق، حني خرقها الضامن الروسي لها، 
موفرًا غطاًء لقوات النظام البرية، فأسفرت 

الخبر أو تعطيه األمل. وال شك أن العائات 
واألفــــراد الــهــاربــني مــن الــقــصــف، أو املــدمــرة 
السورية  الــحــدود  على  والعالقني  بيوتهم، 
مع تركيا أو األردن، هم بالضرورة فاقدون 
الطارئ  الجديد  ومعرفة  التواصل  أســبــاب 
عــلــى مـــســـارات الـــتـــفـــاوض. هــــؤالء هـــم أكــثــر 
الناس تعلقا بأي جديد، يعيد إليهم األمل 
ــهـــدوء أو الـــشـــروع فـــي إيـــجـــاد حــلــوٍل  فـــي الـ
تعيدهم إلى ما تبقى من بيوت أو بساتني، 
لكن دخان التفجيرات التي يرونها تنطلق 
من قراهم وبلداتهم املطلة على الحدود هي 
الخبر الحقيقي الذي منه يعرفون أن عليهم 

إدارة ظهرهم وركوب األمواج نحو الغرب.
يتابع العالم، هذه األيام، اللقاء التفاوضي 
الـــجـــاري بــني املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام 
ــلـــنـــزاع فــي  ــاد تـــســـويـــة لـ ــجــ فــــي جـــنـــيـــف، إليــ
سورية. وتأتي هذه الجولة من املفاوضات، 
بــدأت في 27 من فبراير/ التي  الهدنة  بعد 
الروسي  االتفاق  على  بناًء  املاضي،  شباط 
األمــيــركــي لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي ســوريــة. 
ــيـــر، حــتــى  ــثـ ــكـ ــة ُعـــــــول عــلــيــهــا الـ ــــي هــــدنــ وهــ
ــا،  ــامــ ــركــــي، بـــــــاراك أوبــ ــيــ إن الـــرئـــيـــســـني األمــ
ــــني، تـــحـــادثـــا  ــوتـ ــ والـــــــروســـــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـ
هــاتــفــيــا بــشــأن اتــفــاق الــهــدنــة هــــذا، وشــــّددا 
األبيض  البيت  وأمـــل  تطبيقه.  أهمية  على 

ــــى الــتــي  األمــيــركــي أن يــكــون الــخــطــوة األولـ
تتبعها مــحــاوالت إحــراز تقدم في العملية 
ز 

ّ
ــز ــريـــق الــــحــــل. كـــمـــا عــ الــســيــاســيــة عـــلـــى طـ

املــبــعــوث الــــدولــــي، ســتــيــفــان دي مــســتــورا، 
اآلمال، حني صرح لوسائل اإلعام، يوم 12 
مـــــارس/آذار الــجــاري، بــأن الــهــدنــة الحالية 
 مــن 

ً
ــدة مــعــيــنــة، مـــقـــلـــا ــمـ لــيــســت مــــحــــددة بـ

تهديد الخروق املسجلة بإنهائها.  
وبــــنــــاًء عـــلـــيـــه، تــســتــحــق الـــجـــولـــة الــحــالــيــة 
مـــن املـــفـــاوضـــات تــنــســيــقــا أمــيــركــيــا روســيــا 
ــة. مــســتــنــديــن  ــهـــدنـ مــشــابــهــا لـــلـــذي ســبــق الـ
ــــذي الح فــــي ســـوريـــة  ــنـــاخ الـــســـلـــم الــ عـــلـــى مـ
ــال الــتــي رافقتها  ــ خـــال هـــذه الــهــدنــة، واآلمـ
يمكنهم  كما  فتتكّرس ســامــا.  بــأن تستمر 
الــذي  الــخــطــاب التسامحي  االســتــنــاد عــلــى 
على  كثيرين  على صفحات ســوريــني  ظهر 
وقف  لفرض  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
الـــحـــمـــات اإلعــــامــــيــــة، وخــــطــــاب الــكــراهــيــة 
 ال تتحقق 

ٌ
فه. وهذه جميعها آمال

ِّ
الذي تخل

ســــوى حـــني يــبــدأ الـــســـوريـــون املــحــاصــرون 
ــد وجــــدت  بــــرؤيــــة األدويــــــــــة واألغــــــذيــــــة، وقــــ
طريقها إليهم، وياحظون تاشي أصوات 
املدافع واالنفجارات، شيئا فشيئا، وصواًل 

إلى اليوم املوعود بالسام.
)كاتب سوري(

تستحق جولة المفاوضات 
السورية تنسيقًا 

أميركيًا روسيًا مشابهًا 
للذي سبق الهدنة
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اليوبيل الماسي لـ»الصحافيين« والعشرات في السجن
القاهرة ـ نادين ثابت 

ــبــــدو الــــحــــاجــــة مـــلـــحـــة لـــعـــقـــد الــجــمــعــيــة  تــ
ــرر أن تــنــاقــش  ــقــ ــن املــ الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــي مــ
وملفات  املعتقلني،  الصحافيني  أوضــــاع 
الصحف  فــي  والتشريد  والفصل  األجـــور 
في  تعثرا  األخــيــرة  تواجه  فيما  املصرية، 
العادية،  العمومية  جمعيتها  عقد  إتمام 
املقرر لها في الجمعة األولــى من مارس/

ـــل عــــــام، بــســبــب عـــــدم اكــتــمــال  ـــن كـ آذار مـ
الصحافيني  وعــزوف  القانوني،  النصاب 

عن التسجيل واملشاركة.
ــلـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــنــقــابــة  وفـــشـ
 4 االنعقاد، في  املصرية، في  الصحافيني 
مارس/آذار الجاري، بعد تسجيل حوالي 
مــائــة عــضــو فــقــط مــن الــنــصــاب القانوني 
 8 حـــــوالـــــي  مـــــن   ،»1+  %50« لــلــجــمــعــيــة 
عقد جمعية  تأجيل  وتــم  آالف صــحــافــي. 
عمومية، ليوم 18 من مارس/آذار الجاري، 
بنصاب قانون »25%« من إجمالي أعضاء 

الجمعية العمومية لنقابة الصحافيني.

الحفل بين التأييد واالعتراض
إال أن ما يزيد الوضع تأزما، عزم النقابة 
عــلــى إقـــامـــة احـــتـــفـــال الــنــقــابــة بــالــيــوبــيــل 
املــــاســــي فــــي 31 مــــــــــــــارس/آذار الــــجــــاري، 
تحت رعاية الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي؛ إذ يواجه هذا القرار اعتراضات 
ــدة مـــن قــبــل مـــئـــات الــصــحــافــيــني، الـــذي  عــ
أعــلــنــوا مــوقــفــهــم الـــرافـــض صـــراحـــة لــقــرار 
ــة تـــوقـــيـــعـــات  ــلـ ــمـ الــــنــــقــــابــــة، مـــــن خـــــــال حـ

إلكترونية.
»يعلن  التوقيعات  بــيــان حملة  فــي  وجـــاء 
الــصــحــافــيــون املــوقــعــون عــلــى هـــذا البيان 
اســتــنــكــارهــم ورفــضــهــم لــرعــايــة الــرئــيــس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، الحـــتـــفـــال نــقــابــة 
للنقابة  املـــاســـي  بــالــيــوبــيــل  الــصــحــافــيــني 
ويــؤكــد   ،2016 مــــــــــارس/آذار   31 ــوافــــق  املــ
املــوقــعــون أن هـــذه الــرعــايــة لــم تــحــدث في 
احـــتـــفـــال الــنــقــابــة بــيــوبــيــلــهــا الــفــضــي أو 

الذهبي، عامي 1966 و1991«.
وأكــد املوقعون أن »وضــع االحتفال تحت 
بشكل  يخالف  الجمهورية  رئيس  رعــايــة 
ــح مـــبـــدأ اســـتـــقـــال الــنــقــابــة، ويــفــتــح  ــ واضـ
النقابة  فــي شـــؤون  السلطة  لــتــدخــل  بــابــا 

والصحافيني. 
ــايـــة تــمــنــح نــظــام  كــمــا أن مــثــل هــــذه الـــرعـ
لسجل  نظرًا  يستحقه،  ال  شرفا  السيسي 
عهده في االعتداء على الحريات وانتهاك 
حـــقـــوق الــصــحــافــيــني وإغــــــاق الــصــحــف، 
واســـتـــمـــرار الــعــمــل بــقــوانــني تــتــيــح فصل 
ــدم إحــالــة  ــ  الــصــحــافــيــني وتـــشـــريـــدهـــم، وعـ
قتلة شهداء الصحافة إلى املحاكمة حتى 

اآلن«.
وأضـــــــاف: »إن مــصــر فـــي عــهــد الــســيــســي 
وبــــشــــهــــادة لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات بـــالـــنـــقـــابـــة 
وبــتــقــاريــر املــنــظــمــات الــدولــيــة املــحــايــدة، 
ــة فــــي الــعــالــم  ــــ ــوأ دول ـــ ــانـــي أسـ أصـــبـــحـــت ثـ
)بـــعـــد الـــصـــني( فـــي حــبــس الــصــحــافــيــني، 
وما معاناة زمائنا املحبوسني وأسرهم 
السيسي  فــي ســجــون  فــزمــاؤنــا  ببعيدة، 
ــــاج  ــعـ ــ يـــــعـــــانـــــون مـــــــن املـــــــــــرض ومــــــنــــــع الـ
بالطبع  الــزيــارات فضا  على  والتضييق 
وبناء  وباطلة..  بتهم عبثية  اتهامهم  عن 
ــلـــى هــــــذا الـــبـــيـــان  عـــلـــيـــه فــــــإن املــــوقــــعــــني عـ
يؤكدون أن أي حديث عن رعاية السيسي 
عنهم  يعّبر  ال  للنقابة؛  املاسي  لاحتفال 
وال يحمل أسماءهم وأنه نوع من وصاية 
 
ً
ــرفــــوض شــكــا الــســلــطــة عـــلـــى الـــنـــقـــابـــة مــ

وموضوعا«، بحسب نص البيان الذي ال 
يزال يتقبل عشرات التوقيعات عليه.

لم تزعج رعاية السيسي لليوبيل املاسي 
لــلــنــقــابــة وحــــدهــــا، بـــعـــض الــصــحــافــيــني؛ 
ولـــكـــن تــصــريــحــات أمــــني صـــنـــدوق نــقــابــة 
الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــة، مــحــمــد شــبــانــة، 

منوعات

مصر

بزيادة  املالية  »انتظار هدية وزيــر  بشأن 
بدل التدريب والتكنولوجيا لألعضاء في 
املئات  أزعجت  للنقابة«،  املاسي  اليوبيل 
اعتبروه  ما  وهــو  أيضا،  الصحافيني  من 

 وتسوال«.
ً
»إهانة

ــدريــــــب والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا هــو  ــتــــ بــــــــدل الــــ
أعضاء  عليه  يحصل  مالية،  مخصصات 

املــصــريــة شــهــريــا، من  نــقــابــة الصحافيني 
قــبــل املــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــافــة وقيمته 
حوالي 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل، 

155 دوالرا أميركيا تقريبا.
وكان شبانة، قد أدلى بتصريحات خاصة 
ــابــــع« املـــصـــريـــة،  ــوم الــــســ ــ ــيـ ــ بــصــحــيــفــة »الـ
قــــال فــيــهــا »الـــعـــيـــد املـــاســـي ســيــكــون لكل 

الــصــحــافــيــني فــــي مـــصـــر، ســـيـــكـــون هــنــاك 
الخبير  لوغو خاص باالحتفالية صممه 
اإلعامي، سامي عبد العزيز، تحت عنوان 

75 عاما.. نبض وطن«.

صحافيون في الحبس
املاسي،  بيوبيلها  النقابة  احتفال  ويأتي 
تــحــت رعــايــة الــســيــســي، فــيــمــا يــقــبــع أكثر 
مــن 27 صحافيا فــي الحبس، فــي قضايا 
الحريات  لجنة  توثيق  بحسب  متنوعة، 
ــة، الـــتـــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة الـــصـــحـــافـــيـــني املـ ــابـ ــقـ ــنـ بـ
أكــــدت فــي تــقــريــر لــهــا فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
املاضي، أن ما يقرب من 20 صحافيا من 
املــعــتــقــلــني، يــواجــهــون اتــهــامــات وقــضــايــا 
ــــدور أحــكــام  تــتــعــلــق بــاملــهــنــة، بـــخـــاف صـ
فــي على سبعة  بالحبس  وأولــيــة  غيابية 
ــن. وبـــحـــســـب الــتــقــريــر  ــ ــريـ ــ صـــحـــافـــيـــني آخـ
فإنه تمت إحالة ثمانية صحافيني  ذاتــه، 
ملــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات بــســبــب مــمــارســتــهــم 
العدل  وزيـــر  مــن  بــاغــات  لعملهم، بسبب 

املقال، أحمد الزند.
ــــام غــيــر الــرســمــيــة، الـــصـــادرة عن  أمـــا األرقـ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــصــريــة، فتشير إلــى 
أن هــنــاك 64 صــحــافــيــا وصــحــافــيــة ألــقــي 
القبض عليهم وقضوا فترات في الحبس، 
بــحــســب توثيق  عـــام 2015،  نــهــايــة  حــتــى 
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان 
التي ضّمنت في حصرها جميع العاملني 
فـــــي الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــــام مـــــن نــقــابــيــني 
ــم كــثــيــرا،  ــرقــ ــفـــع الــ ــرتـ وغـــيـــر نـــقـــابـــيـــني. ويـ
للحقوق  املــصــري  املــرصــد  بحسب حصر 
ـــق اعتقال 92 مــا زال 

ّ
والــحــريــات، الـــذي وث

منهم 67 في السجون حتى اليوم.
كما يؤكد مؤشر »مــراســلــون بــا حــدود« 
أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها 
 عــلــى 

ً
ــالـــم خــــطــــورة ــعـ كـــثـــالـــث دولــــــة فــــي الـ

الــصــحــافــيــني، بــعــد ســـوريـــة والــــعــــراق في 
عدد القتلى، واملركز 159 من 180 دولة في 
مــؤشــر »حــريــة الــصــحــافــة«، بعد وضعها 
لحياة  تهديًدا  املناطق  أخطر  قائمة  على 

الصحافيني في العالم.

األزمة بين كّم األفواه والتسريح 
من العمل

ويــعــتــبــر عـــدد الــصــحــافــيــني فــي الــســجــون 
ــــاق منذ  ــلـــى عــلــى اإلطــ املــصــريــة هـــو األعـ
لـــ«الــلــجــنــة  تــقــريــر  بــحــســب  الـــعـــام 1990، 
الدولية لحماية الصحافيني« الصادر في 
أما بشأن كشف  املاضي.  يونيو/حزيران 
الــصــحــف املــتــعــثــرة مــالــيــا والـــتـــي لــجــأت 
لتسريح العاملني فيها، فامتد على مدار 
األعــوام القليلة املاضية، ليشمل مؤسسة 
األهـــرام، عقب إصــدارهــا قــرارًا بفصل 160 
صحافيا، بحجة »تقليل النفقات« أيضا، 
وجريدة »اليوم السابع«، التي فصلت 134 
مرة  لتعود  أســبــاب،  إبـــداء  دون  صحافيا 
أخرى وتبرر موقفها، بأنهم »متدربون«، 
وكذلك موقع »دوت مصر« الذي فصل 76 
صحافيا دون سابق إنــذار، ولجأت إدارة 
على حقوقهم  املفصولني  املوقع ملساومة 
املــاديــة إلثــنــائــهــم عــن املــطــالــبــة بحقوقهم 
املشروعة. وجريدة الدستور التي فصلت 
30 صــحــافــيــا وكــذلــك جــريــدة »الــصــبــاح« 

فصلت نفس العدد املشار إليه.
وفـــي ســيــاق االنــتــهــاكــات املــتــواصــلــة ضد 
الــصــحــافــيــني، رفـــضـــت، مــحــكــمــة جــنــايــات 
شـــمـــال الـــقـــاهـــرة، الـــتـــي انـــعـــقـــدت بمعهد 
أمــنــاء الشرطة بــطــره، فــي 17 مــــارس/آذار 
الــــجــــاري، دخـــــول الــصــحــافــيــني لــحــضــور 
جــلــســة الــنــطــق بــالــحــكــم بــحــق 7 متهمني 
بأحداث عنف األزبكية في يناير/ كانون 
الثاني من العام الجاري، وذلك بناًء على 
قـــــرار هــيــئــة املــحــكــمــة فـــي جــلــســة ســابــقــة 
بــمــنــع الــصــحــافــيــني مـــن حــضــور جلسات 

املحاكمات التي تنظرها الهيئة. 

عدد الصحافيين في 
السجون المصرية هو 

األعلى منذ العام 1990

الكثير من  الراهنة تحسم  الفترة  المصرية تحديات عديدة خالل  الصحافيين  نقابة  تواجه 
الجدل في عالقة النقابة بالنظام المصري وسلطته وعالقة أبناء المهنة بنقابتهم

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، يفشل انــعــقــاد الجمعية 
لعدم  املصرية،  الصحافيني  لنقابة  العادية،  العمومية 
اكتمال النصاب القانوني لها، واملقدر بنسبة %25 +1، 
املشتغلني  بــجــدول  املقيدين  الصحافيني  إجــمــالــي  مــن 

بالنقابة، والبالغ عددهم أكثر من 8 آالف عضو.
ومع غلق باب التسجيل في الجمعية العمومية للنقابة 
أمـــس الــجــمــعــة، فـــي الــثــانــيــة عــشــر ظـــهـــرًا، دون اكــتــمــال 
النصاب القانوني؛ أصبح من املقرر إرجاء املوعد للمرة 
الثالثة إلى يوم 1 إبريل/نيسان املقبل، بنفس النصاب 

القانوني.
وبالتزامن مع فتح باب التسجيل للجمعية العمومية؛ 
احــتــشــد عــــدد مـــن أســــر الــصــحــافــيــني املــعــتــقــلــني، داخـــل 
النقابة  بالضغط على مجلس  النقابة مطالبني  مبنى 

للتحرك الفاعل لإفراج عن الصحافيني املعتقلني، بعد 
أن ساءت أحوالهم بسبب التعذيب النفسي واملعنوي، 
 عن منع زيارة أسرهم عنهم، األمر الذي أدى إلى 

ً
فضا

إضرابهم عن الطعام.
ــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة كـــل جــمــعــة فـــي األول من 

ُ
وت

مــــــــــارس/آذار، وفـــقـــا لـــقـــانـــون الـــنـــقـــابـــة، وذلـــــك العــتــمــاد 
ميزانية النقابة ومناقشة املوضوعات املطروحة، التي 
للنقابة،  املؤسسي  التنظيم  فــي  األعــلــى  السلطة  تمثل 
التي  قــراراتــهــا  بتنفيذ  النقابة  مجلس  القانون  ويــلــزم 
تصدر باألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين. »األجور 
والحريات وعاقات العمل«، قضايا التي من املقرر أن 
تناقشها الجمعية العمومية، والتي يشهد لها الواقع 

الفعلي في مصر، بالتدهور الحاد.

الحرية للمعتقلين
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عاد وسم »#محافظ_السويس« لالنتشار تغريد
في مصر بعد أن لّخص اللواء أركان حرب 

أحمد حلمي الهياتمي أثناء احتفال 
المجلس القومي للمرأة بعيد األم، سر 

عبقرية األم المصرية من وجهة نظره 
بجملة واحدة قال فيها »عبقرية األم 

المصرية أنها اخترعت المسقعة والبيض 
بالحمص«، وأغضبت  العبارة رواد مواقع 

التواصل.

 »4 Channel« عربيًا انتشر فيديو لقناة
البريطانية  بعنوان »النظام السوري.. 

قصة خرافية على إنستغرام«، لّخصت من 
خالله طريقة تعاطي النظام السوري عبر 

شبكات التواصل مع الحرب والموت في 
البالد. الفيديو سلّط الضوء على حساب 

»الرئاسة السورية« الرسمي على »إنستغرام« 
الذي بوحي بأن ال حرب وال موت مستمر منذ 

5 سنوات في سورية.

بعد اعتقال عدد من السائقين الذين 
يتعاملون مع خدمة »كريم« الشبيهة 

بخدمة »Ubber« في األردن، تصدر وسم 
»#تضامن_مع_كريم« لوائح األكثر تداوال 

في األردن حيث اعترض الناشطون على 
الخطأ المرتكب بحف السائقين وكتبت فرح
»الزم نكون ايد وحدة لدعم المشاريع اللي 

بتساهم بتقدم المجتمع ورفده بالخدمات 
المميزة في ظل تدني الخدمات العامة«.



ستاهلسكي، وبطولة كيانو ريفز، وتاريخ 
الـــعـــرض لـــم يـــحـــدد بـــعـــد. الـــجـــزء األول من 
أكشن  فيلم  واعتبر   ،2014 عــام  كــان  الفيلم 
ــع أن يــكــون الــجــزء 

ّ
كــاســيــكــيــا. ومـــن املــتــوق

الثاني مجرد استغال نجاح الجزء األّول.
هــانــكــس،  تــــوم  بــطــولــة  مـــن   ،»Sully« فــيــلــم 
وإخــراج كلينت إيستوود، وتاريخ العرض 
9 سبتمبر/أيلول. ويحكي الفيلم عن حادثة 
ــام 2009، حـــن اســتــطــاع  ــرت عــ حــقــيــقــيــة جــ
يهبط  أن  سولينبيرجر،  األميركي،  الطيار 
الرغم  على  راكـــب   100 متنها  على  بطائرة 
من إصابتها بعطب كارثي جعل سقوطها 

أمًرا وشيًكا.
 ،»Independence Day Resurgence« فيلم 
من إخــراج روالنــد إيميريش، وبطولة بيل 
بوملان، وجيف جولدبلوم. وتاريخ العرض 
الجديد  الجزء  ُيَعرض  يونيو/حزيران.   24
الذي  الجزء األول،  بعد 20 عامًا من عــرض 
أفـــام التسعينيات، والـــذي  أنــجــح  كـــان مــن 
سيحدث  جــديــدا،  فضائيا  هجوما  ر  يــصــوِّ

على كوكب األرض.
مــن   .»Everybody Wants Some« فـــيـــلـــم 
إخــراج ريتشارد لينكاتر، وبطولة تايلور 
هيتشلن وزوي ديوتش، وتاريخ العرض:1 
أبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــقـــبـــل. يــعــمــل املـــخـــرج مع 
مشهورين،  غير  ونجوم  مــحــدودة  ميزانّية 

على تأثير الزمن في العاقات بن البشر.
الريــــن،  بــابــلــو  إخـــــراج  مـــن   ،»Jackie« فــيــلــم 
العرض  وتاريخ  بورتمان،  ناتالي  وبطولة 
النزعة  ذو  التشيلي  املخرج  بعد.  د  ُيحدَّ لم 
اليسارية، بابلو الريــن، يتعاون  السياسية 
نــاتــالــي  الــهــولــيــوودي األول مــع  فــي فيلمه 
 صبغة سياسّية 

ُ
يحمل فيلٍم  في  بورتمان، 

ــن األيـــــــام األولـــــــى لــجــاكــي  ــا، وذلــــــك عــ ــ ـ
ً

ــــض أيـ
ــا الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــيــــال زوجـ ــتــ ــنــــدي، بـــعـــد اغــ ــيــ كــ

األميركي، جون كيندي.

 Fantastic Beasts and Where to Find« فيلم
ياتس، وبطولة:  ديفيد  إخــراج  Them«، من 
إيـــدي ريــدمــايــن، سامانثا مــورتــون، كولن 
فاريل. وتاريخ العرض: 18 نوفمبر/تشرين 
الثاني. ويعتبر هذا الفيلم من سلسلة أفام 
هــــاري بـــوتـــر، إذ تــحــدث قــّصــة الــفــيــلــم قبل 

والدة هاري بوتر بـ70 عاًما. 
فيلم »Manchester by the Sea«، من إخراج 
ــان. وبـــطـــولـــة: كــيــســي أفــلــيــك  كــيــنــيــث لــــورجــ
ـــا تــاريــخ الــعــرض، فلم  وميشيل ولــيــامــز. أمَّ
يـــحـــدد بـــعـــد. نــــال الــفــيــلــم اســـتـــقـــبـــااًل نــقــديــًا 
الثاني  رائعًا عند عرضه في يناير/كانون 
فــي مــهــرجــان »ســنــدانــس«، وهـــو أمـــر يليق 
الــذي  لــورجــان،  املــوهــوب، كينيث  بمخرجه 
أخـــــرج فــيــلــمــن فــقــط عــلــى مــــدى 15 عــامــًا. 

محمد جابر

ــم عــــــام 2015  ــــع انــــتــــهــــاء مــــوســ مـ
ــك بــتــوزيــع جــوائــز  ــ رســـمـــًيـــا، وذلـ
األوسكار، بدأ املشاهدون انتظار 
العام الجديد، وتحديد األفام التي يرغبون 
ــظـــرون انـــتـــهـــاءهـــا  ــتـ ــنـ فــــي مـــشـــاهـــدتـــهـــا، ويـ
ــراج بـــفـــارغ الــصــبــر. هــنــا، نــعــرض  ــ مـــن اإلخــ
ــع أن 

ّ
مــجــمــوعــة مــن األفــــام الــتــي مــن املــتــوق

َرج عام 2016، وذلك ما بن أفام تجارية، 
ْ

خ
ُ
ت

وأخــرى فنية، وما بن أفــام من هوليوود، 
وأفـــام ملخرجن كبار مــن دول أخـــرى، وما 
ــخــمــة ومــيــزانــيــات أخــرى 

َ
بــن مــيــزانــيــات ض

ضئيلة.
 ،»Alice Through the Looking Glass« فيلم
 

ّ
مـــن إخـــــــراج: جــيــمــس بـــوبـــن، وبـــطـــولـــة كــل
ديــب، هيلينا  ميا واسكوسكا، جوني  مــن، 
بونهام كارتر، وآن هاثاواي. تاريخ العرض: 
املقبل. في عام 2010، حققت  26 مايو/أيار 
ع مع فيلم 

ّ
شركة »ديزني« نجاحًا غير متوق

»ألـــيـــس فـــي بـــاد الــعــجــائــب«، حــيــث حصد 
ــا يـــزيـــد عـــن مــلــيــار دوالر فــقــط إيـــــــرادات.  مـ
مما دفعها إلــى كتابة جــزء ثــان من القصة 
الــكــاســيــكــيــة، مــع االحــتــفــاظ بــنــفــس أبــطــال 
الجزء األول، وعلى رأسهم جوني ديب. من 
ه 

ّ
الصعب املراهنة على مستوى الفيلم، ولكن

فيلم يستحق االنتظار. 
زانــج  إخــــراج  مــن   ،»The Great Wall« فيلم 
يمو، وبطولة مات ديمون. وتاريخ العرض 
د بعد. املخرج الصيني، زانــج يمو،  لم ُيحدَّ
الـــــذي ُيــعــتــَبــر مـــن أهــــم مــخــرجــي الــســيــنــمــا 
ـــوال تـــاريـــخـــهـــا، مــــع مــمــثــلــن  ــ الــصــيــنــيــة طــ
ــات ديــــمــــون. تــحــكــي  ــ ــيـــووديـــن مـــثـــل مـ ــولـ هـ
الـــقـــصـــة عــــن جـــاســـوســـن بـــريـــطـــانـــيـــن فــي 

الصن في القرن الخامس عشر. 
تــشــاد  إخــــــراج  مـــن   ،»2  John Wick« فــيــلــم 

أفالم 2016
تنوع في الميزانية 

وعودة إلى السيناريوهات العميقة

المخرجون  وبدأ  السينمائيّة.  الماضي  العام  صفحة  رسمًيا،  األوسكار،  جوائز  توزيع  حفل  أغلق 
والممثّلون يجّهزون أنفسهم من أجل األفالم الجديدة. أما الناس، فتراقب بشوق مواقيت العرض 

في صاالت السينما، كي تختار األفالم التي ترغب في أن تشاهدها

من المتوّقع أن يكون 
فيلم La La Land أحد 

أهّم أفالم العام الجديد

المخرج الكندي، إكزافيه 
دوالن، هو أشهر مخرج 

شاب في العالم

 قامت شركة ديزني بشراء 
حقوق الملكيّة الفكرية 

لفيلم حرب النجوم

 Everybody Wants فيلم
Some يعالج تأثير الزمن 

في العالقات البشرية

2223
منوعات

القصة  ــــدور  وتـ الـــنـــجـــوم«.  »حــــرب  لسلسلة 
ــرار »أوشــــن 11«  عــن عملية ســرقــة عــلــى غــ
ولكن في عالم الفضاء، حيث يخطط الثوار 
لعملية سرقة تصميم »نجمة املوت«، التي 

ستضاِعف من قوة االمبراطورية الشريرة.
 ،»It"s Only the End of the World« فيلم 
وبــــطــــولــــة:  دوالن،  ــــه  ــيـ ــ ــزافـ ــ إكـ إخـــــــــــراج:  مـــــن 
ماريون كوتيارد، وليا سيدوكس. وتاريخ 
ــعـــرض: لـــم يــحــدد بــعــد. املـــخـــرج الــكــنــدي،  الـ
إكــزافــيــه دوالن، هــو أشهر مخرج شــاب في 
العالم!. بدأ اإلخــراج عام 2009 وهو لم يزل 
فــي الــــ20 مــن عــمــره، وحــن أصبح فــي الـــ25، 
فـــاز بــجــائــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصــة من 
أحــد   ،Mommy كــــان« عــن فيلمه« مــهــرجــان 
أفضل إنجازات عام 2014 السينمائية. هذا 
بشكل مختلف،  ولــكــن  دوالن،  يــعــود  الــعــام 
قبيل  من  ممثلن  ونجوم  أكبر،  وبميزانية 
ليحكي  سيدوكس،  وليا  كوتيارد  مــاريــون 
 عن شخص غائب يعود بعد 12 عامًا، 

ً
قصة

ليخبر عائلته بأنه على وشك املوت!
فيلم »Assassin›s Creed«، من إخراج جاسنت 
كيرزل، وبطولة: مايكل فاسبندر، وماريون 
الـــعـــرض: 21 ديسمبر/ كــوتــيــارد. وتـــاريـــخ 

للعام  فاسبندر  يعود  املقبل.  األول  كــانــون 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي مــع مـــاريـــون كــوتــيــار 
واملخرج جاستن كيرزل، وذلك بعد عملهم 
الــفــيــلــم مقتبس   .Macbeth فــيــلــم  فــي  ســويــًا 
أنــه من  عــن لعبة فيديو، عــن بطل يكتشف 

ســالــة جــمــعــيــة ســريــة لــلــقــتــلــة، وعــلــيــه اآلن 
أن يــســتــخــدم مــهــاراتــه املــتــوارثــة فــي مهمة 
الفيلم،  شكل  الــواضــح  مــن  ليس  مصيرية. 
ــتـــمـــام الــفــنــي الــكــبــيــر لــصــنــاعــه،  ولـــكـــن االهـ
والـــذي ظهر فــي فيلم »مــاكــبــث«، يمكنه أن 
يعطي ملحة عن الدمج بن الزخم البصري، 
وطبيعة القصة كمغامرة بسيطة، وهو أمر 

يحّرك الفضول بشكل كبير.
دمــيــان  إخــــــراج:  مـــن   ،»La La Land« فــيــلــم 
ــة: إيــــمــــا ســـــتـــــون، ريـــــان  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ شــــــازيــــــل، وبـ
جــوســلــيــنــج. أّمــــا تـــاريـــخ الـــعـــرض، فــهــو 15 
يوليو/تموز املقبل. لم تقّدم هوليوود منذ 
الفيلم  هــذا  مهّمًا،  موسيقّيًا  فيلمًا  سنوات 
مـــؤّهـــل جـــدًا لـــذلـــك. املـــخـــرج الـــشـــاب، دمــيــان 
 ،Whiplash فيلمه  عــامــن  قبل  قـــّدم  شــازيــل، 
ــام 2014،  ــفـــاجـــآت عـــ ــــم مـ ــان مــــن أهـ ــ الــــــذي كـ
وحصد في النهاية 3 جوائز أوسكار. يعود 
هذه السنة بميزانية أضخم بكثير، ونجوم 
أكثر خبرة من هوليوود، وقصة كاسيكية 
جدًا عن عاقة حب بن ممثلة وعازف جاز، 
واالضـــطـــرابـــات الــتــي تــمــر بــهــا الــعــاقــة مع 
ــع أن يكون 

ّ
تــزايــد نــجــاحــاتــهــم. ومـــن املــتــوق

الفيلم أحد أهم أفام العام.

يحكي الفيلم قّصة عّم يضطر إلى االعتناء 
بابن أخيه املراهق بعد وفاة والده.

ســتــيــفــن  إخــــــــراج  مــــن   ،»The BFG« فـــيـــلـــم 
ــارك  ســبــيــلــبــرج، وبـــطـــولـــة: ريــبــيــكــا هـــــال، مـ
ــاريــــخ الــــعــــرض: 1  ريــــانــــس، بـــيـــل هـــــــادر. تــ
ــرد املــــخــــرج فــي  ــقـــبـــل. يـــسـ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـ
الفيلم، قصة الصداقة بن طفل وبن عماق 
ــض أكل 

ُ
ضخم منبوذ بــن أقــرانــه، ألنــه يــرف

األطفال.
فيلم »Rogue One: A Star Wars Story«، من 
إخراج جاريث إدواردز، وبطولة: فيليسيتي 
جونز، مادس ميكلسن. تاريخ العرض: 16 
شركة  أنفقت  املقبل.  األّول  ديسمبر/كانون 
مــن  مـــلـــيـــارات دوالر   4 ــوالــــي  حــ »ديـــــزنـــــي« 
الفكرّية  امللكّية  حقوق  على  الحصول  أجــل 

 Batman v« فيلم
 Superman: Dawn of

Justice«، من إخراج: زاك 
سيندر، وبطولة كل من: 
بن أفليك، هنري كافيل، 

جال جادوت، جيسى 
إيزنبرج. سُيْعَرض الفيلم 
بعد أيام قليلة في 20 

مارس/ آذار المقبل. 
ومن المتوّقع أن يعمل 

المخرج على إجراء 
صدام بين أشهر أبطال 

شخصَيّات الكوميكس. 
سيلعب بن أفليك دور 

باتمان، وجيسي آيزنبرج 
دور الشرير لوكس لوثر، 

مع مجموعة أخرى من 
الشخصيات الجديدة.

سينما

فّنويب

مهرجان

هناء مرتضى

 الضغط على زر اإلعجاب 
َّ
ة، إال أن رغم قيمته املعنويَّ

في الفيسبوك، ليست له أية قيمة مادّية يمكن 
االستفادة منها فعليًا على أرض الواقع. بالنسبة 

للكثير من الجمعيات واملنظمات، التي تسعى 
إلى تفعيل العمل الخيري عبر شبكات التواصل 
االجتماعي، وتحديدًا الفيسبوك، يكمن التحدي 

اليوم في تحويل اإلعجاب االفتراضي إلى دعم فعلي، 
ربما على شكل تبرعات صغيرة جدًا؛ لكن األمر ليس 

من السهولة بمكان. في الواقع، توجد العديد من 
 الناس على التبّرع 

ّ
املواقع على اإلنترنت التي تحث

، موقع 
ً
ألغراض علمّية وبحثّية وإنسانّية، منها، مثا

»كيك ستارتر«، الذي يمنح رأس املال للمخترعن 
لتنفيذ ابتكاراتهم عن طريق جمع التبرعات، لكن 

الوصول إلى هذه املواقع محدود نسبيًا. أّما في ما 
يخصُّ الشبكات االجتماعية، فاملشكلة هي أن أشكال 

التضامن واإلعجاب ال تترجم إلى وسائل عملية 
ل من إمكانّية جمع التبرعات 

ّ
ها قد تقل

ّ
للدعم، ال أن

لألعمال الخيرّية، إذ يكتفي املرء بإظهار عاطفته 

وتقديره. وبالتالي، هناك الكثير من املنظمات 
الصغيرة التي تجد صعوبة في الوصول إلى الناس، 

وحثهم على املساعدة في قضايا نبيلة.
ملواجهة ذلك، تعمل »هوريو«، وهي شبكة اجتماعّية 

مقّرها في جنيف في سويسرا، على جعل التبّرع 
أكثر سهولة، وأقل كلفة من أي وقت مضى. في 

ديسمبر/كانون األول 2013، بدأت الشبكة بالربط بن 
الناشطن واملثقفن والفنانن وعدد من املنظمات غير 

الهادفة للربح، وأصبح لديها اليوم 220 ألف عضو 
س الشبكة، يوناتان  من 180 دولة. فقد ابتكر مؤسِّ

بارينتي، وسيلة لكسب التضامن عبر اإلنترنت بشكل 
يمكن ترجمته ماديًا، عملة رقمية تدعى »سبوت 

اليت« )الضوء الكاشف(. يمكن للراغبن شراء وحدة 
واحدة من هذه العملة بنحو 3.65 دوالرات، وتقوم 

الفكرة على التبرع بنحو 0.01 دوالر فقط يوميًا 
ملدة عام. للتبرع، يجب النقر على أيقونة صغيرة 

على صفحة »هوريو« على اسم املستلم، وهي تشبه 
الضغط على زر اإلعجاب على الفيسبوك. وبإمكان 

املرء استعادة تبّرعه مّرة أخرى في أي وقت، إذا اختار 
منحه لشخص آخر. 

خليل العلي

ـــة فـــي املــخــيــمــات  ـــل الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيَّ ـــشـــكِّ
ُ
ت

ــفــي 
ّ
 دســـمـــة ملــؤل

ً
الــفــلــســطــيــنــّيــة بــلــبــنــان، مــــــاّدة

النصوص املسرحّية. وقد برزت فرق مسرحّية 
عدة في املخيمات، ومنها مسرح الدمى، الذي 
األطــفــال.  ـــه متخّصص بمسرح 

ّ
أن ُيــعــَرف عنه 

لــكــن، املــخــرج واملــســرحــي، أحــمــد صــــاح، ابــن 
ــرج الــشــمــالــي )جـــنـــوب لــبــنــان(، طـــّور  مــخــيــم بـ
مسرح الدمى، ليكون أول مسرح دمى موّجهًا 

ــن الـــكـــبـــار ولـــيـــس مــن  ــــوره مــ ــــضـ لـــلـــكـــبـــار، وحـ
األطــفــال. وفــي يــوم املـــرأة العاملي وعيد األم، 
قــّدم أحمد صــاح مسرحية »حّبة قمح« في 
»العربي  لـ الــحــلــوة، وفــي حــديــث  مخيم عــن 
الــعــرض املسرحي هو  الجديد« قــال: »هــدف 
إيصال فكرة للرجل، أن املرأة ليست منافسة 
له بل شريكة له في الحياة”. وأضــاف: »من 
املعروف أن مسرح الدمى مخّصص لألطفال، 
ولـــكـــن الـــفـــكـــرة الــــجــــديــــدة أن يـــكـــون مــســرح 
االجتماعية  املشكات  ويعالج  للكبار  دمــى 

صعوبة  واجهتني  وقــد  مسرحّية،  بطريقة 
في البداية بعدم تقّبل الكبار ملسرح الدمى، 
ولكن وصلت إلــى مرحلة، أن صــار ملسرحي 
ة على  أن الشخصيَّ الكبار، رغــم  جمهور من 
املسرح هي من الدمى، لكنها تثير موضوعًا 
أو قــصــة مــرتــبــطــة بـــالـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي«. 
 كلمات النص يؤلفها 

ّ
ويلفت صاح، إلى أن

الكاتب، محمد ســرور، كما أنه يؤلف بعض 
النصوص بنفسه، ويقوم بتسجيل األغاني 

للمسرحية بصوته.

مسرح دمى في المخيّمات الفلسطينيّةتحويل اإلعجاب في الفيسبوك إلى عملة

مكناس... عروض للوثائقي 
التحريكي والقضايا اإلنسانية

فنون وكوكتيل

وصال الشيخ

فيلم  بعرض  املغربية،  بمكناس  التحريك  لسينما  الــدولــي  املهرجان  فعالّيات  ح 
َ
تفتت

إّيــاه عن روايــة "النبي" لجبران  "النبي" ملخرجه، األميركي روجاليرس، ليكون مقتبسًا 
خليل جبران يوم الـ 25 من آذار/ مارس الجاري.

املهرجان املنظم لغاية 30 من آذار/ مارس هو موعد سينمائي فريد من نوعه في قارة 
أفريقيا، تنظمه مؤسسة عائشة بشراكة مع املعهد الفرنسي بمكناس. وسيسلط الضوء 
في هذه الدورة الـ15على تعبير سينمائي جديد، وهو الوثائقي التحريكي، وسيشاهده 
الجمهور من خال األفام املشاركة، والتي تقارب بن القضايا االجتماعية واإلنسانية 
في مواضيعها، إلى جانب تنظيم معرض "مذكرات سفر" للمخرج الفرنسي، باستيان 
دوبوا. ينطلق املهرجان بإطاقه لعدة جوائز، أهمها الجائزة الكبرى بقيمة ثاثة آالف 
يورو، ثم جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل فيلم قصير فرانكفوني، وجائزة 
أفضل فيلم قصير ألفام التخرج من معاهد السينما، وجائزة الحضور، وجائزة لجنة 
س لجنة التحكيم كل من املخرجة املغربية، محاسن الحشادي، ومديرة 

ّ
الشباب. ويترأ

املؤسس  العضو  لوبيز،  أنطوان  والفرنسي،  تابينزارو،  كيرنكو  الرومانية،  التصوير 
ملهرجان األفام القصيرة في كليرمونفيران بفرنسا، حيث انتقوا 32 فيلًما من بن 230 

فيلما قصيرًا للتحريك، وللمشاركة في املسابقة الرسمية للمهرجان.
ــف فــي الئــحــة املــســابــقــة الــدولــّيــة لــألفــام الــقــصــيــرة، أفــــاٌم يطغى عليها الطابع 

ِّ
وُصــن

الفرانكفوني، وهي: فيلم "كوستسل" ألنطوان دولشارلورو من فرنسا. و"اميليا وديارث" 
ألليس كيماراييس ومونيكا سانطيس من البرتغال وأملانيا. و"شولين، قصة الغراب" 
بلجيكا.  مــن  ملاتيوالبيي  و"مــانــولــويــس"  فرنسا.  مــن  لوبيز  ونــوســوريــز  باتر  ألنييس 
و"الرصاص في الرأس" ألورور بوفيي من فرنسا. و"طريق الكوشوار" لليونيل شارميت 
فرنسا. و"خطة  انكيمبيرتي من  فيلوكلير  لفرانسيسكا  التسلية"  فرنسا. و"ساحة  من 
جهنمية" ألالن كانيول وجونبو لفلسيولي. و"رجــل صغير" ملاتيلد باركي من فرنسا. 
"والذي لديه روحان" لفاربريس ليون كفيجا الفرنسي أيضًا. و"حلم الطفل" لكريستوف 

جيرار من فرنسا. و"وجبة يوم األحد" لسيليندوفو من فرنسا.
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)Getty( كيانو ريفز
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حكواتي

نور دركلي

أعرفهم فقدوا  الكثير ممن  فإن  األيــام،  الدارجة هذه  السكاكني  لعبة  بسبب 
أنــك سوف  رؤوســهــم مــؤخــرًا بطرق مختلفة، وأن تفقد رأســك فذلك يعني 
 من آالم مبرحة في الرقبة، 

ً
تعاني كثيرًا في بقية حياتك، سوف تعاني مثال

الكثير من أصدقائك لن  الــنــوم، واألهــم من كل ذلــك أن  ستجد صعوبة في 
يتعرف عليك. لدي صديق فقد رأسه منذ ما يقارب الشهرين، وبعد بحث 
 مع جسده، صديقي هذا حني يزورني، 

ً
ملدة أسبوع وجد رأسًا يتناسب قليال

عن  كثيرًا  ويحدثني  زيــارتــه،  طيلة  جانبه  إلــى  ويضعه  بــيــده  رأســـه  يحمل 
معاناته، وبأن مشكلة رأسه قد تتسبب في طرده من العمل، وذلك ألنه يذهب 
أحيانًا إلــى عمله وينسى رأســه في البيت. كل هــذه األمــور فرضت علّي أن 
أكون أكثر حذرًا وحرصًا أال أفقد رأسي، فال أكتفي فقط بتفحصه وتلمسه 
كل الصباح ألتاكد من وجوده في مكانه الصحيح، بل أتوجه إلى املرآة كلما 
استيقظت صباحًا وقبل النوم، وكل ما شعرت بالقلق حيال فقدي لرأسي، 
وذلــك ألتأكد بعيني بأنه ما زال موجودًا. إحــدى املــرات خرجت إلى الدكان 
ألشتري زجاجة مياه، ُصعقت بوجود رأسي في الثالجة بالقرب من علبة 
بيبسي، تلمست ذلك الشيء املوجود فوق رقبتي لكنه كان ما يزال موجودًا 
بــأن رأســي مــا زال مــوجــودًا بني  البائع، وأخبرته  إلــى  فــي مكانه، فأسرعت 
بــأن يقوم بعرضه في  له  أملكه، وال يحق  كتفّي، وهــذا يعني بأني ما زلــت 
ثالجته، لكنه أقسم بأنه رأس لشخص غيري، وإنه ربما يشبه رأسي، عدت 
إلى الثالجة ألتأكد من ذلك وأتفحصه جيدًا، لكن املفاجأة كانت بوجود أكثر 
من رأس لي داخلها، صرخت في البائع خائفًا دون أن أحرك عيني عن تلك 
الــرؤوس: كيف حصلت على كل هذه الــرؤوس لي، إذا كنت أنا نفسي أملك 
واحــدًا منها فقط، لكنه سخر مني بقوله: "أوووه متى تفهمون أن الــرؤوس 

قطع".
ُ
تصبح متشابهة بعد أن ت

لم أقتنع كثيرًا بكالمه، لكنني حاولت أن أخفف من هول الصدمة بأن طمأنت 
نفسي برأسي املوجود بني أكتافي، وبأن املهم هو أنني ما زلت أملك رأسي 

حتى لو كان هناك غيره ألف رأس لي في ثالجة، أو تحت عجلة شاحنة.
الــبــارحــة خــرجــت إلــى الــشــارع ألشــتــري علبة ســجــائــر، فــشــاهــدت أمـــام باب 
البيت طفلني يلعبان لعبة السكاكني تلك، كانا يلعبان بطريقة جيدة بالنسبة 
لعمرهما،  فلم يتجاوزا املنطقة املسموح الطعن فيها، والتي هي من الخصر 
إلى الكتفني. تابعت طريقي ألصادف صديقًا لي فألقيت التحية عليه بطعنة 
في خاصرته، فرّد التحية بأحسن منها، بطعنة في منتصف ظهري. عندما 
أكثر من  السجائر، فطلب سعرًا  البائع علبة  الدكان، طلبت من  إلى  وصلت 
"أي شــو مفكرنا حمير بدك   : بــه  كــثــيــًرا فصرخت  ذلــك  املــعــتــاد. أغضبني 
تسرقنا". فما كان منه إال أن أخرج سكينه من جيبه، وطعنني مباشرة في 
القلب، حاولت أن أهرب لكنني تعثرت بإحدى الجثث املتكومة على األرض، 
فانقض علّي البائع وســدد ضربة سكني واحــدة كانت كفيلة بجعل رأسي 
يتدحرج أمامي، أمسكت برأسي وهربت، ركضت بسرعة ورأسي بني يدي 
 حمايته، وصلت إلى مكان بيتي ولكنني لسبب ال أدركه لم أتوقف، 

ً
محاوال

بل تابعت الركض، قطعت الكثير من املدن وأنا أركض.
 رأسي بني يدي.

ً
ومازلت إلى اآلن أركض حامال

لعبة السكاكين



لقيتها  »بــســت ســيــلــر«... وقبلها  فــي حينه 
ــا أمـــام البحر في 

ّ
ذات ربــيــع فــي الــربــاط، كــن

تلك الظهيرة املتوهجة، وكأننا داخل لوحة 
الكبيرة  الــصــفــراء  الشمس  بلطخة  ملاتيس 
الـــانـــهـــائـــي، ولــم  الـــســـمـــاوي  الــبــحــر  وأزرق 
الشعر  عــن  الحديث  عــن  أيضًا  يومها  تكف 
والقصيدة واللغة في تشابكها مع الحياة، 
ــادة صــيــاغــة لــلــذات،  ــ ألن الــكــتــابــة لــديــهــا إعـ
وبالتالي إنقاذ للحياة، وليس فعل تهويم 
لغوي ضبابي يتكئ على الباغة الخاوية، 
كما هو الشأن لدى كثير من الشعراء الذين 
الــكــام،  بتنميق  وانشغلوا  الحياة  أهملوا 
مفارقة،  على  تتأسس  القصيدة  أن  ونسوا 
البنى  مــن خـــال  كــانــت تتحقق  وإن  ألنــهــا 
ها تقع فيما وراء 

ّ
والتراكيب اللغوية؛ إال أن

الــلــغــة، ألن الــشــاعــر الحقيقي هــو ذاك الــذي 
الكلمات بما هو أبعد من معانيها  يشحن 
الشعر  ســّر  خالها  من  ويمرر  القاموسية، 
األبدي الذي يمّسنا، نحّسه، نعايشه بعمق، 
ولكننا ال ندركه وال نعيه... يظل سّرًا مغلقًا.

بكاملها  املستغرقة  دونــاتــيــا  عــرفــت  هــكــذا 
ــــل ســـاحـــات الــشــعــر الــغــامــضــة. تنبثق  داخـ
الــقــصــيــدة لــديــهــا -كــمــا تــقــول- مــن التركيز 
على شيء مرئّي من رؤية حشرة أو جرافة 

أو أي شيء ثم تبحر في التجربة.
برنار نويل اختصر األمر، يقول، العالم في 
قصيدة دوناتيا يتجلى في الكلمات، ولو 

أن الكلمات ال تنتمي إلى العالم.
أمـــا دونــاتــيــا فــهــي ال تــحــب الــتــنــظــيــر، ألن 
نظير- كما تقول- يضع حدودا تجريدية، 

ّ
الت

أّمل هو في ذاته امتداد لفعل 
ّ
 الت

ّ
في حني أن

إلــى جماعة شعر  انتمت  أنــهــا  بيد  الخلق. 
روا للشعر عبر املانيفستو 

ّ
التحّول الذين نظ

ــدروه فــي 1982 وعـــرضـــوا خاله  ــ الــــذي أصـ
رؤيتهم للكتابة والقراءة في عصر طغيان 

امليديا وتسارع التاريخ.  

جاكتة
تعجبني حياتك ـ أتسمح لي أن أجّربها

أريد أن أرى كيف تكون إذ ألبسها
وسوف أعيدها لك فورًا.

حّب
ًا ـ جسد وروح يـّ

ّ
كل

التقيا في لحظة
حـاّدة ـ

هدوء شامل
وتركيز على األعماق

 في ذروته ـ
ه كأّي شيء جامد

ّ
إن

ال توجد ضرورة لتأكيد حضوره.
من املستحيل التحكم فيه

ق في النسيج
ّ
 تمز

نعمة األلم القصوى تلك
التي من املستحيل تثبيتها

دفقة حاسمة 
و.. وحده تأّوه ينفلت.

تقديم وترجمة خالد النجار

ــــي الـــشـــاعـــرة 
ّ
 بــــيــــزوت

ّ
ــا ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ دونـ

اإليــطــالــيــة الــتــي صــحــبــتــهــا ذات 
مساء في الظلمة الزرقاء لشوارع 
ألسندريا. سرنا تحت األشجار نحو منتزه 
صــغــيــر، كـــانـــت تــتــحــدث كـــامـــل الـــوقـــت عن 
الحب والشعر وعزلة اإلنسان األنطولوجية 
ــابـــداتـــه وهـــشـــاشـــتـــه واملـــجـــهـــول الــــذي  ــكـ ومـ
اللكنة  ذات  بفرنسيتها  تــتــكــلــم  يــحــيــطــه... 
اإليـــطـــالـــيـــة عـــن الــخــلــق الـــشـــعـــري واإلبــــــداع 
عامة كجواب اإلنسان للسلب الذي يعيشه. 
اإلبــداع كتحقق للذات وانــخــراط سعيد في 

العالم، بل إقبال نيتشوي على العالم.
كانت دوناتيا تبدو وكأنها تقرأ من كتابها 
النثري »الشعر ينقذ الحياة« الذي صدر منذ 
سنوات عن دار مــنــدادوري اإليطالية وكان 

باسم النبريص

ــلـــول الـــلـــيـــل: تــــغــــُرب الـــشـــمـــس. يــرجــع  قـــبـــل حـ
ــون إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم شـــاهـــريـــن رغــيــف  ــفــ ــ

ّ
ــوظ املــ

الــبــاغــيــت. كـــارديـــنـــال املــديــنــة يــهــّيــئ ســريــره 
ــَمـــع فـــرقـــعـــات فــي  ـــسـ

ُ
مـــقـــتـــواًل مــــن الـــضـــجـــر. ت

حــرذونــان  يتسافد  جبلها،  وعــلــى  سمائها. 
وتنقلب شاحنة.

أنــت بحلق شــعــرك، فتلمح  تــهــّم  قبل حلوله: 
 شعبًا عـــدَّ هــذه 

ّ
أحــدهــم فــي املــــرآة وهـــو يــجــز

ــرات، فــتــنــكــص. وبــــاملــــرة، حـــاملـــا تــعــود  ــعـ ــشـ الـ
إلــى ســريــرك، تــزهــد عــن البحلقة فــي السقف 
النيجيري  صديقك  ابتهال  وتـــرّدد  الــواطــئ، 
 .»

ً
»يا أبانا الذي في دائرة الهجرة، أعطنا أما

، إنـــــه ابـــتـــهـــال ســـخـــيـــف، فــــــــإالَم تــــــــرّدده؟ 
ّ

ــا ــ ــ كـ
الــواقــف على منبر، ينُبُر  وأســخــف منه ذلــك 
عن أشياء عمودية، وال يرى النعال املخزوقة 
تحته. أّما األسخف بإطاٍق، فقولك لـ باروخ 

ســبــيــنــوزا، ذات فــجــر، مــادحــًا تــصــّوراتــه عن 
»الدولة«: َمن أعطاكم ُيعطينا يا أخ.

ى رماَد نهارك وتصّب 
ّ
قبل حلول الليل، تتمل

ــطــه 
ّ
ــرد. نـــصـــف لــــك ونــــصــــف تــنــق ــ ــفـ ــ كــــأســــك الـ

ببطٍء على شريك املصير. تفّكر في انحالك 
 انحااًل، 

ّ
الفيزيائي، وتاحظ أن مشاعرك أقل

مشاعرك قطعة خشب. 
ــًا: تـــحـــتـــاج إلـــــى أصـــدقـــاء  قـــبـــل حـــلـــولـــه أيــــضــ
ــات، لـــتـــرويـــض الـــغـــربـــة. لــكــنــك تكسل  ــاقــ وعــ
فــتــرّوضــهــا بــالــحــديــث الــعــالــي مـــع الـــجـــدران 
املغلق وطيِف  والــبــاب  القديمة  املــايــا  وآلــهــِة 

أمك والشّباك ذي اللوح املكسور. 
بــلــى، إن أشـــيـــاء أكــبــر مـــن هـــذه لــتــحــدث قبل 
ــه، كـــــأن تــتــســّكــع فــــي شــــــارع الـــرمـــبـــا،  ــلـــولـ حـ
وتشاهد امرأة أشبه بُدمية، واقفة على شرفة 
دكان اإليروتيكا، تستعرض بضاعة كاسدة 

لعابرين متخمني.
ــورو،  ــ ــألــــف يــ وكـــــــذا تـــمـــّعـــنـــك فــــي بـــنـــطـــلـــون بــ
ــاَهــــاك   أحــــدهــــم ســ

ّ
ــكـــك املــــفــــاجــــئ كـــــــأن وضـــحـ

ــد تـــلـــحـــظ نــــظــــرات الــــعــــابــــرات  ــ ــك. وقــ ــ ــزغــ ــ وزغــ

الكلمات ال تنتمي 
إلى العالم

قبل حلول الليل، تهّم 
أنت بحلق شعرك، فتلمح 

أحدهم في المرآة 
وهو يجزّ شعبًا عدَّ هذه 

الشعرات، فتنكص. إن 
أشياء أكبر من هذه 
لتحدث قبل حلوله

لقيتها ذات ربيع في 
الرباط، كنّا أمام البحر في 

تلك الظهيرة المتوهجة، 
وكأننا داخل لوحة 

لماتيس بلطخة الشمس 
الصفراء الكبيرة وأزرق 

البحر السماوي الالنهائي

في كتابه الجديد، 
يواصل الباحث السوري 

فايز الداية إضاءته 
لألصول العربية لعلم 

الداللة، من خالل 
نماذج تطبيقية تراثية 

ومعاصرة

جاء وقت البحث عن نصوص ال يكتبها بشر

هل يولد عصر داللة عربي؟

دوناتيلّا بيزوتّي أتسمح لي أن أُجّرب حياتك؟

بعد »أكذوبة 
الفن«

الكتابة لديها إعادة 
صياغة للذات وبالتالي 

إنقاذ للحياة

تحتاج الكتابة 
في الزمهرير إلى 

الشجاعة والتوّقف 
عنها إلى مرض

يبرهن في بحثه 
على أصالة وحيوية 

علم الداللة العربي

مدينة  في  بيزوتي  دوناتيال  ولدت 
أعمالها  ــن  م  .1948 عـــام  مــيــالن 
و»ذاك  بــصــري«،  »ســراب  الشعرية: 
يــأتــي« و»الــلــيــل فــي حصاره  الـــذي 
الدموي« و»حّب بساعدين«، وأخيرًا 
مجموعة »من الظلمة إلى األرض«. 
أن  »أريـــد  مــفــرد:  روائـــي  عمل  لها 
وكتابات  زرقــاء«،  عيون  لدّي  تكون 
كثيرة لألطفال. أسست موقع الشعر 
في  شهري  مقال  ولها  الصوفي، 
مجلة شعر حول الشعر المترجم إلى 

اإليطالية.

حّب بساعدين

2425
ثقافة

شعر

يوميات

كتاب 

فعاليات

المحبة ال تحتمل سوى المحبّة
هناك أطفال ولدوا

من رجل وامرأة
تحاّبا بعمق

وتستطيع أن تتخيل أجسامهم
موسومة بختم

يرمز للّرغبة ـ
أطفال ولدوا من حّب متفاقم ـ

وهم األكثر توّحدًا
واألقل رغبة فيهم

هم شهود على حب ـ وأحياناهم ذكرى حب 
مات ـ

 بوالدتهم ينتقصون شيئًا 
فاملحّبة ال تحتمل سوى نفسها

وال تقبل الغرباء.

غرف
انتحبت للحظة، ثّم

شرعت في التجوال بني الغرف

لن ما 
ُ
ليق لــهــن.  لــهــا وال  تــأبــه  فــا  املستغربة 

يقلن، هــذا إن وجــدن وقتًا للتقّول. ثم إنــك ال 
يــعــنــيــك. لــقــد رمــيــت حـــيـــاءك املــخــّيــمــي خلف 
مع  ها 

َ
فعلت عقود،  ومنذ  شهور.  منذ  ظهرك 

ــًا، وســـاعـــدك صــنــيــع كـــهـــذا في  الــســمــاء أيـــضـ
ما صادفتك، بما هو أبــرأ من 

ّ
النظر إليها كل

ــه ضـــرب مـــن املــعــجــزة  نــظــرة ســنــجــاب. مـــع أنـ
والله: هــذا الشهيق وهــذا الزفير، وأنــت ترى 

ن. 
ّ

صورة محمد أبو خضير، وتدخ
قبل حلول الليل، تحتاج الكتابة األدبية في 
ف 

ّ
والتوق شجاعة،  إلــى  كولسيروال  زمهرير 

عنها إلى مرض جبان أو فراش دافئ. أما ملاذا 
 سحُر األدب في 

ُ
ال يقرأون هناك؟ ملــاذا يفُرغ

عيونهم السوداء؟ فألنهم ذوو مثانات وردية 
محتقنة، على األغلب. تكتب ذلك للصحافي 
نًا 

ّ
ــاء الــســاخــن، متيق الـــذي يــحــب اكــتــشــاف املـ

من عدم النشر. فّك الله حصره واحتصارهم 
وحصارك على البيعة.

ــك عــلــى الـــحـــلـــول ـ بــدلــيــل هــذا  ــ ــد أوشـ ــا وقــ أمــ
ــادة فــي  ــعــ الـــكـــمـــال فــــي الـــصـــمـــت وهـــــــذه الــــســ
ـ  فخليق بك وقد  جميع املخلوقات األخــرى 
 بكتابة. 

ً
تــقــاِرن كتابة أال  الــقــراءة  أرذل  بلغت 

 بــعــطــســة؟ ألنـــك لــو فعلت 
ٌ
ـــقـــاَرن عــطــســة

ُ
هــل ت

فــســتــرجــع مـــن الــحــّمــام مكتئبًا كــمــا دخــلــتــه. 
ووقــتــهــا، قــد تنطح الــجــدار، ثــم تتبنّي الحقًا 
األدب: صدى  نــطــاح، هــي كما  أيــة عملية  أن 

الواقع، ال صوته.
، جاء وقُت البحث عن نصوص 

ّ
واآلن، وقد حل

ال يكتبها بشر.
)برشلونة(

ي
ّ
وأنا أكرر على نفسي أني كلب بائس وأن

خيشة تنظيف
 لي أصدقاء يتحملونني

ّ
والحال أن

ى عندما أكون مضجرة ـ
ّ
حت

يحّبني رجان
رجان أليس كثيرًا!؟

وبنت تعاملني بشيء من السوء
لتتمكن من محبتي.

ي أفتقد 
ّ
بيد أن

الحب الكبير ـ
الذي يجب أن يكون أنا نفسي.

ورقة
أهي يد؟

ال تتشّبث وال تقبض على شيء
ال تستجدي.

يد شبه ناعمة.
مثل قارب في املرسى

.
ّ
مدفوع نحو عرض البحر مهتز

رغبة منشّدة إلى الغصن.
مستسلمة ـ هي في األخير

وفية لجذع
با مشاعر.

تصويب

كو كو ثيت

أكرُه الجدران التي لها عيون
أكره العيون التي لها جدران

أكره إرادة حرة من دون برمجة
أكره برمجة من دون إرادة حرة

تــحــاصــرهــا حتمية  ــره عــقــلــيــة  ــ أكـ
تاريخية

ما  بحتمية  عقليًا  حــصــارًا  أكــــره 
قبل التاريخ

أكره حياة من أجل التكاثر
أكره تكاثرًا من أجل الحياة

أكره صناعة من أجل اإلنتاج
أكره إنتاجًا من أجل صناعة

أكره اإلحسان من أجل الشهرة
أكره الشهرة من أجل اإلحسان

أكره فنًا من أجل أناس وحياة تحّد 
من الفن

أكره أناسًا من أجل فن وفنًا يحّد 
من الحياة

أكره الغراب األعصم أحمر املنقار 
الذي ال يمتدح إال الغراب

ــذي ال يــمــتــدح إال  ــ ــــغــــراب الـ ــره ال ــ أكـ
الغراب األعصم أحمر املنقار

أكره لغة بوصفها سالح الضعيف
أكره سالحًا بوصفه لغة القوي

أكره ترجمات منقولة حرفيًا
أكره ما ينقل حرفيًا من ترجمات

أكره الكراهيات التي ال تغادر
أكره الغراميات التي تبقى

أكره شبقًا من دون ملساٍت بالفم
أكره ملسات بالفم من دون شبق

أكره تناول حبوب قبل النوم
أكره قبل النوم تناول حبوب

أكره فوضى في ُمختلى
أكره ُمختلى في فوضى

أكره صدقًا
كل ما هو لك. 

)Ko Ko Thett، شاعر 
بورمي من مواليد 1972 يكتب 
باإلنجليزية، ترجمة م. األسعد(

أبانا الذي في دائرة الهجرة

بعد ضياع المعنى

ُتقام فعاليات أسبوع مقاومة االحتالل والفصل العنصري اإلسرائيلي في »الحي 
الثقافي كتارا« في الدوحة، بين 26 و31 آذار/مارس الجاري. تضّم التظاهرة ندوات 
وعروض أفالم ضمن عدد من المحاور؛ من بينها: »مشاهد وحواجز« و»طبيب 
إلى  الخليج«، و»من كليمنجارو  إسرائيل في  التطبيع مع  القصف«، و»رصد  تحت 

فلسطين«.

روائع   - وأبيات  أنغام  معرض  اإلسالمية«  للحضارة  الشارقة  »متحف  في  يتواصل 
الخط الفارسي، حتى 18 حزيران/يونيو المقبل. يضم المعرض، الذي يُقام بالتعاون 
آيات قرآنية وأقوال سائدة  اإلسالمية« في ماليزيا، مخطوطات  اآلثار  مع »متحف 
التاسع  إلى  السادس عشر  القرن  إلى 38 قطعة فنية من  وقصائد ورسائل، إضافًة 

عشر.

بمشاركة أكثر من 800 ناشر من 23 بلدًا، من بينها فرنسا ضيف الشرف، تنطلق في 
25 آذار/مارس الجاري فعاليات الدورة الـ32 من معرض تونس الدولي للكتابفي 
المقبل.  الشهر  من  الثالث  حتى  وتستمر  العاصمة،  تونس  في  المعارض  قصر 
تعرض الدورة نحو 120 ألف عنوان، وتحتفي بكتّاب تونسيين؛ من بينهم: محمد 

العروسي المطوي وأبو القاسم محمد كرو ومحمد الصغير أوالد أحمد.

المعاصرة« في  الصورة  السطوح عنوان معرض فوتوغرافي يستضيفه »مركز 
في  يعملن  مصّورات  سّت  تضّم  التي  القاهرة  خفافيش  لمجموعة  القاهرة 
نيسان/ التاسع  حتى  ويستمر  الجاري  آذار/مــارس   15 في  المعرض  انطلق  القاهرة. 
القاهرة  في  مبان  أسطح  فوق  التُقطت  صور  مجموعة  المعرض  يضم  أبريل. 

خالل عامين.

محمد األسعد

فــي كــتــابــه الــجــديــد »األســلــوبــيــة الــداللــيــة 
الـــتـــكـــويـــن(،  )دار  الــــعــــربــــي«  األدب  ــي  ــ فـ
يواصل فايز الداية اشتغاله على مشروع 
الــتــأصــيــل لــعــلــم داللــــة عـــربـــي، مستكما 
بذلك سنوات من البحث والتنقيب بدأت 
ــة الـــعـــربـــي: الــنــظــريــة  بــكــتــابــه »عــلــم الـــداللـ
والتطبيق« في العام 1985، وبضعة كتب 

أخرى تتناول الباغة العربية.  
ــة، اتــــجــــه بـــحـــثـــه، وخـــاصـــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــنـــذ الـ
فـــي الـــداللـــة، إلـــى االســـتـــفـــادة مـــن ثــقــافــات 
متنوعة على أن تكون أدوات  بيد النقاد 
واملــعــنــيــني تــعــني عــلــى إضــــــاءة األصــــول 
الــعــربــيــة، وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــا فـــي عــصــرنــا 
الـــراهـــن. فــأخــذ مـــا يــفــيــد ورّد مـــا يجافي 
ماهية لغتنا ومسارها التاريخي، حسب 
تعبيره، وهو أمر سار فيه مسار العلماء 
ــن تـــمـــلـــكـــوا فــي  ــذيــ ــرب الــ ــعــ ــة الــ ــفـ ــفـــاسـ والـ
فأغنوها  العلوم  ناصية  البعيد  املاضي 
ــم وبــالــثــقــافــة األجــنــبــيــة الـــتـــي لم  ــرؤاهــ بــ
يـــأخـــذوهـــا حـــرفـــيـــًا، بـــل جــعــلــوهــا تتميز 

بطابعها العربي.
وبهذا النحو من الدراسة، منهجًا وغاية، 
قــــدم الـــبـــرهـــان عــلــى أصـــالـــة عــلــم الـــداللـــة 
الــعــربــي لـــدى الــبــاحــثــني الـــعـــرب، لغويني 
ــقـــاد  ــيــــني وفــــقــــهــــاء ونـ ــولــ وفــــاســــفــــة وأصــ
ــاء )بـــني الــقــرنــني الــثــالــث والــخــامــس  ــ وأدبـ
العلم  هــذا  بــأن درس معالم  الــهــجــريــني(، 
كـــمـــا يــــدرســــه عـــلـــمـــاء الـــلـــغـــات الــفــرنــســيــة 
واالنكليزية واألملانية املعاصرون، وفتش 
عــمــا يــقــابــل هــــذه املـــعـــالـــم فـــي الــكــتــابــات 
الــعــربــيــة، فــوجــد أعـــمـــاال أصــيــلــة ودقــيــقــة 
نظمها وأعطاها نسقًا له تكامله، فحصل 
ــادر عــلــى الــنــمــاء  عــلــى بــنــيــان مــتــمــاســك قــ
الـــعـــلـــم واألدب  مــــجــــاالت  فــــي  ــل  ــاعـ ــفـ ــتـ والـ

والحياة العامة.  
فــي كــتــابــه الــجــديــد، يــتــابــع الــدايــة الــداللــة 
فــي مــنــحــنــيــات الــخــطــاب الــفــنــي، وتجلي 
األدبــيــة،  األنـــواع  فــي  التعبيرية  طاقاتها 
الــغــنــائــيــة والــســرديــة والـــدرامـــيـــة، كاشفًا 
التجربة  عــن  التعبير  فــي  فاعليتها  عــن 
اإلبــــــداعــــــيــــــة، وكـــيـــفـــيـــة تـــوصـــيـــلـــهـــا إلــــى 
املتلقي. ومثلما فعل في كتاباته األولى، 
إلـــى اســتــخــدام أدوات املنهج  يــعــود هــنــا 
ــر، فــيــصــوغ  ــعـــاصـ ــي املـ ــداللــ ــوبـــي الــ ــلـ األسـ
بعض مصطلحاته ويستقدم بعضًا آخر 
التراث  الثقافات األجنبية. وال يغيب  من 
ــارزًا  ــ عــــن بـــحـــثـــه، فــنــجــد لـــديـــه حــــضــــورًا بـ
للجرجاني وحازم القرطاجني وعدد آخر 

ثاثة  بوساطة  مبتغاه  الباحث  ويحقق 
فصول مكثفة، يدرس أولها اآلفاق النظرية 
ــر الـــداللـــيـــة، أو الــســيــمــانــتــيــكــيــة  ــ ــدوائـ ــ والـ
شيوعًا  األكــثــر  املستعار  التعبير  حسب 
بني األكاديميني العرب، فيقدم رؤية نقدية 
نقدية سابقة،  مناهج  تترسم  ال  دة  مــجــدَّ
ــل الــتــأســيــس الـــنـــظـــري لــإطــار 

ّ
بـــل تــفــض

األســلــوبــي الــداللــي، ومــراحــل نمو املنهج 
للمصطلح  تحليلية  دراســـة  مــع  الــداللــي 

اصطاحية  منظومة  بــوســاطــة  الـــداللـــي، 
والسياق  واملفتاح  الــداللــة  مفرداتها؛  من 
ــة الـــداللـــيـــة،  ــــي، والـــومـــضـ ــــداللـ والـــحـــقـــل الـ
والــرســالــة والــتــلــقــي، واإليـــحـــاء، والــداللــة 

املوسيقية والتركيب اللغوي.
ويدرس في فصل ثان موضوعة الكتاب، 
ثيمته األساسية، ويطبقها على الشعرية 
ــرة، فــيــأخــذ  ــاصــ ــعــ الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة واملــ
ــة« أبــي فــراس  تحت عــنــوان »ديـــوان وداللـ
الـــحـــمـــدانـــي ونــــــازك املـــائـــكـــة، وعـــبـــد الــلــه 
ــــي.. وآخـــــريـــــن، ويـــتـــنـــاول تــحــت  ــــردونـ ــبـ ــ الـ
عنوان »قصيدة وداللة« قصائد آلخرين. 
ويــخــصــص الــفــصــل الــثــالــث لــألســلــوبــيــة 
والــدرامــي،  القصصي  السرد  في  الداللية 
عرب  مسرح  كتاب  أعمال  على  ويطّبقها 
مــقــارنــة مع  ملــحــات  معاصرين مــع تقديم 

املسرح الغربي. 

من العلماء العرب، ويشكل هذا الحضور 
الغربيني  الدالئليني  مع حضور  املتزامن 
ــالـــذهـــاب واإليـــــــاب بني  مــنــهــجــًا جـــديـــدًا بـ
النصوص األدبية والسياقات التاريخية 
ــلــــوبــــيــــة  واملــــفــــاهــــيــــم واإلجــــــــــــــــــراءات األســ

والداللية املختلفة. 
ــعـــرض الــنــظــري  ويـــــــوازن الـــبـــاحـــث بـــني الـ
لنصوص  املــوســع  التطبيقي  والــتــنــاول 
أدبـــيـــة عــربــيــة حـــداثـــيـــة ألدبــــــاء وشـــعـــراء 
ــلــــون بــــيــــئــــات وأجـــــــيـــــــاال مــــتــــعــــددة،  ــثــ يــــمــ
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تــطــبــيــقــات عـــلـــى الــنــص 
ــتــــراثــــي. والــــهــــدف بــالــطــبــع هــــو تــقــديــم  الــ
منافذ إلــى مسارات نحو دراســات نقدية 
أســلــوبــيــة تــثــري الــســاحــة الــعــربــيــة أدبــيــًا 
وفــكــريــًا، وتــضــيء أمـــام الــقــراء النصوص 
األدبــــــــيــــــــة مـــــــن شـــــعـــــر وقــــــصــــــة وروايــــــــــــة 

ومسرحية. 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

بشار الحروب، »هنا واآلن«، عمل أدائي، 2010

الشاعرة اإليطالية دوناتيلّا بيــزوتّي

نجا مهداوي، أحبار هندية وذهب على ِرق، 100 ×  100 سم



أئمة الدنمارك تحت قبضة التشدد

هل انتخب عرب ميشيغن هيالري أم ساندرز؟

مؤاخذات كثيرة من 
طرف المسلمين على 

السياسيين في الدنمارك

جاليات

ونرفضها«. تداعيات ما جرى بثه، حيث كان 
بعضه صادما للمشاهد الدنماركي عن »حكم 
ــرأة عــلــى زوجــهــا  ــ الـــزنـــا« و»ضــــــرورة صــبــر املـ
ــف قبل اتــخــاذ قـــرار الــطــاق«، تجلى في 

ِّ
ــعــن

ُ
امل

تذهب  الــبــلــديــات  فــي  محلية  سياسية  حملة 
باتجاه تجميد بناء مسجدين متفق عليهما 
أمر  آرهــــوس.  الثانية  واملــديــنــة  العاصمة  فــي 
اجتماعهم  في  املراكز  ومديرو  األئمة  اعتبره 
املــغــلــق »عــقــوبــات جــمــاعــيــة بــحــق مــئــات آالف 
املسلمني مــن املــواطــنــني«. فــي املــقــابــل ياحظ 
بعض علماء االجتماع واألديان أن »النفخ في 
 املسلمون في الباد، 

ً
قضايا ال يمارسها أصا

ســانــدرز  بيرني  للسيناتور  أم  االنــتــخــابــات 
ــاءات خــاصــة مع  ــقـ الــــذي حــــرص عــلــى عــقــد لـ
في  عامة  ولــقــاءات  العربية  الجالية  قــيــادات 
مــديــنــة ديـــربـــورن ذات الــكــثــافــة الــعــربــيــة؟ من 
املـــعـــروف أن الــكــثــافــة الــعــربــيــة فــي ميشيغن 
ــن كـــاونـــتـــي وهــــذه  ــ تـــتـــركـــز فــــي مــقــاطــعــة وايــ
املــقــاطــعــة نتيجتها ذهــبــت لــصــالــح هــيــاري 

الشريعة  تحكيم  حــتــى  وال  والـــرجـــم  كــالــجــلــد 
ــوم، أمــــام أزمــــة شبيهة  ــيـ يــســاهــم فـــي أنـــنـــا، الـ
بــأزمــة الــرســوم املسيئة، لكن مــع فــرق بسيط، 
أن املــســلــمــني هــــذه املـــــرة، وحــتــى الــلــحــظــة، لم 

يختاروا تدويل ما يتعرضون له«.
ــمـــون فــــي الــــدنــــمــــارك عــلــى  ــلـ مــــا يــــأخــــذه املـــسـ
الــســيــاســيــني تــســابــقــهــم إلــــى »تـــزعـــم حــمــات 
تــشــهــيــر عـــبـــر أســــمــــاء مــســلــمــني آخــــريــــن مــثــل 
الــســيــاســي، نــاصــر خــضــر، الـــذي يتحالف مع 
ــــرة مــتــشــددة فـــي املــطــالــبــة بــمــا يــســمــونــه:  وزيـ
إصاح ديني أو إغاق املساجد املثار حولها 
لغط«.  تسير األزمة نحو املزيد من التصعيد 
ترامب  بتبني سياسة  الــذي يشبهه بعضهم 
باقتراحات منع الحجاب في األماكن العامة، 
ــو مـــقـــتـــرح ال يــــــزال يــتــعــامــل مـــعـــه األئـــمـــة  ــ وهـ
واملراكز اإلسامية ببعض التريث إضافة إلى 

مقترح إغاق املدارس اإلسامية الخاصة.
ــة يــطــالــب بــالــتــصــعــيــد وتـــدويـــل  ــمـ بــعــض األئـ
الــوضــع وبعضهم اآلخـــر ال يـــزال مــصــرًا على 

رفض مطالب »التنديد بالشريعة«.

كلينتون، ولكن على األرجــح أن ذلــك بسبب 
ــــرب ألن  ــعـ ــ ــيــــس الـ ــيــــركــــيــــني األفــــــارقــــــة ولــ األمــ
التي  ديترويت  مدينة  كذلك  املقاطعة تشمل 
يــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة مـــن األمــيــركــيــني األفــــارقــــة. 
الــســيــنــاتــور ســانــدرز كـــان لــه تــأيــيــد ملحوظ 
ــد أرقـــــــــام يــمــكــن  ــكــــن ال تــــوجــ ــــرب ولــ ــعـ ــ بـــــني الـ
الــــركــــون إلــيــهــا عــلــى األقـــــل حـــالـــيـــا، لــكــن من 
املــؤكــد أن مــا رجـــح كــفــتــه هــو تــأيــيــد الطلبة 
والــشــبــاب خصوصا فــي منطقة آن أربـــر في 
بها  يوجد  التي  كاونتي  واشتانو  مقاطعة 
وعشرات  ميشغني  لجامعة  الرئيسي  الحرم 
الــعــرب. هذا  الطلبة وبعضهم من  اآلالف من 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أمـــا 
العرب  بــني  الــحــزب  الــجــمــهــوريــون فعضوية 
ــال األعـــمـــال الــذيــن  ــ تــقــتــصــر عــلــى بــعــض رجـ
يــعــتــقــدون أن مــعــارضــة تــرامــب لــلــتــدخــل في 
ا مـــن غـــيـــره، لكن  ــعــــراق تــجــعــلــه أقــــل ســـــوء الــ
بصورة عامة فإن استفادة ترامب من العرب 
في ميشيغن غير مباشرة ألن وجودهم في 
حد ذاته يجعل التأييد له بني غالبية السكان 
املناهضني للهجرة كبيرا جــدا. وقد  البيض 
أجاد ترامب اللعب على هذا الوتر الحساس 

لكثير من الناخبني البيض. 

كوبنهاغن ـ محمد عبدالسالم

»تحت رمــاد التوتر نار ينفخ فيها بعضهم« 
يــصــف أحـــد األئــمــة ومـــســـؤول مــركــز إســامــي 
ــرة بــــني مــســلــمــي الـــدنـــمـــارك  ــوتــ ــتــ الـــعـــاقـــة املــ
القضية  إعامها.  وسائل  وبعض  وساستها 
املــنــدلــعــة مــنــذ نــحــو أســبــوعــني، والــتــي تتمثل 
معروفة  دنــمــاركــيــة  تلفزيونية  محطة  بقيام 
ــبـــدء بـــبـــث حــلــقــات  ــالـ بــتــوجــهــهــا الــيــمــيــنــي، بـ
فــي ســاعــة الــــذروة مــن داخـــل بعض املساجد، 
وشملت كل املدن الكبرى، عبر كاميرات خفية 
حملتها شــابــة مــن أصـــل ســودانــي ومحجبة 
ــــرى بــعــضــهــم  لـــتـــطـــرح أســـئـــلـــة عـــلـــى األئــــمــــة، يـ
أنــهــا »كــانــت أسئلة جــر نحو نــقــاش ال ندخل 
 فــي املــســاجــد«، عــلــى مــا يــقــول أحــد 

ً
فــيــه أصـــا

الـــ31 الذين تــداعــوا إلــى اجتماع مغلق  األئمة 
في املركز الثقافي اإلسامي ملناقشة تداعيات 
باتت  الـــذي خلقته حملة  والــتــشــنــج  »الــتــوتــر 
تــطــالــب املـــراكـــز واملـــســـاجـــد الـــخـــروج بــمــوقــف 
ــة  ــيــ ــة اإلســــامــ ــعــ ــريــ يـــــقـــــول: نــــحــــن نـــنـــكـــر الــــشــ

واشنطن ـ منير الماوري

تدور التساؤالت عن أصوات الناخبني العرب 
األمـــيـــركـــيـــني فـــي واليـــــة مــيــشــيــغــن املــؤيــديــن 
الخصوص،  وجــه  على  الديمقراطي  للحزب 
هــل ذهــبــت لــصــالــح هــيــاري كــلــيــنــتــون التي 
الـــواليـــة قبل  إلـــى  لـــدى مجيئها  تــجــاهــلــتــهــم 

تدرس حال دودية في 
جامعة مدريد علم 

االجتماع، وتسعى من 
خالل وجودها في 

الجامعة إلى التعريف 
بقضية الالجئين من دون 

أن تتخلى عن ولعها 
بالفن

حال دودية.. من اليرموك إلى جامعة مدريد
مدريد ـ ميساء حجاج

حــــــا دوديــــــــــــــة، الجـــــئـــــة ســــــوريــــــة ـ 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي إســبــانــيــا، تحمل 
ــن مــخــيــم  ــ ــرا مــ ــيــ ــبــ مـــعـــهـــا حـــلـــمـــا كــ
الــيــرمــوك فــي جــنــوب دمــشــق، املــخــيــم الــذي 
رحل عنه سكانه من فلسطينيني وسوريني 
 ،2012 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  مرغمني 
منذ  املستعرة  الحرب  تحّول خــال  أن  بعد 
خمس ســنــوات حتى الــيــوم، إلــى أحــد أكبر 
تقول حا  القاتل،  والحصار  القتال  معاقل 
ــم يــكــن خــروجــنــا من  عـــن الـــخـــروج مـــنـــه: »لــ
 أبــدًا، لقد كنا محظوظني أننا 

ً
املخيم سها

استطعنا الخروج من هناك ساملني«.
ربما لم يحالف الحظ حا بما فيه الكفاية 
الجامعية  دراســتــهــا  اســتــكــمــال  لتستطيع 
ــان لــدي  بــشــكــل ســلــس فـــي مــــدريــــد، »لـــقـــد كــ
ــد، وهـــو أن أكــمــل دراســـة  ــ حــلــم وهــــدف واحـ
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، لــكــن لـــم أتــمــكــن ســابــقــا 
فــي إسبانيا   أي جــامــعــة  فــي  التسجيل  مــن 
بــســبــب اإلجـــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة املــعــقــدة 
ــز الـــوثـــائـــق  ــيـ ــهـ ــادات وتـــجـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــادلــ ــعــ ملــ
»العربي  الازمة للتسجيل« وتضيف حا لـ
الجديد«: » لقد أخبروني في مركز اللجوء، 
بأن األوراق التي بحوزتي، والتي استطعت 
الــحــصــول عــلــيــهــا بــصــعــوبــة مـــن جــامــعــتــي 

ــهــــود بــعــض  اآلن وبـــفـــضـــل مـــثـــابـــرتـــهـــا وجــ
النشطاء اإلسبان في جامعة مدريد، وبعد 
انـــقـــطـــاع اســتــمــر أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة ســـنـــوات، 
استطاعت حا خال الشهر الحالي مارس/
الــدراســة، كطالبة مسجلة  الــعــودة إلــى  آذار 

فــي جامعة  الفنون  كلية  فــي  بشكل رسمي 
مــــدريــــد، مـــع اإلعــــفــــاء الـــكـــامـــل مـــن األقـــســـاط 
الــجــامــعــيــة. ومــثــل هـــذا األمــــر يعتبر بــارقــة 
أمل لبقية الطالبات والطاب الاجئني في 

البلد. 
املفضلة  الــوجــهــات  مــن  إســبــانــيــا  تعتبر  ال 
الــقــادمــني  للكثير مــن الــاجــئــني الــســوريــني 
الطويلة  الزمنية  للفترة  نظرًا  أوروبـــا،  إلــى 
الازمة لدراسة وقبول ملفات اللجوء والتي 
قد تستغرق ما بني السنة إلى سنة ونصف، 
ناهيك عن املساعدات املادية القليلة نسبيا 
باملقارنة مع الدول األوروبية األخرى. »لقد 
أن نغير مكان لجوئنا  حاولت مع عائلتي 
عبر السفر إلى السويد، لكنهم أرجعونا إلى 
إســبــانــيــا ألنـــه وحــســب اتــفــاقــيــة دبــلــن يحق 
لنا تقديم طلب اللجوء فقط في البلد األول 
الــــذي نــصــل إلــيــه فـــي أوروبـــــــا«، تــقــول حا 
بارقة  بعد  اللجوء  تسترجع سنوات  وهــي 
الراغبني  مــن  ولغيرها  لها  الــجــديــدة  األمـــل 

بإتمام التعليم. 
بــالــرغــم مــن ذلـــك، فـــإن أعــــداد الــســوريــني من 
زال  اللجوء في إسبانيا ما  مقدمي طلبات 
في تزايد مستمر، فهناك أكثر من 3000 آالف 
الجئ سوري في جنوب إسبانيا، بانتظار 
الــنــظــر فـــي مــلــفــاتــهــم، مــقــابــل 1700 ســـوري 
بالفعل  لجوئهم  قبلت طلبات  ممن  تقريبا 
في البلد، خال العام املاضي فقط، ليرتفع 
عدد الاجئني السوريني في إسبانيا إلى ما 

يقارب 6600 الجئ والجئة. 
لم تكن رحلة حا سهلة، في سبيل البحث 
عن فرصة جديدة للعيش اآلمن والدراسة، 
لذلك فهي عازمة على أن ما نالته من دعم 
ــاء إســـبـــان  ــ ــــدقـ وتــشــجــيــع مــــن نـــشـــطـــاء وأصـ
ــد، يــجــب أن  وبــــاألخــــص مـــن جــامــعــة مــــدريــ
يصيب كل طالبة وطالب ســوري الجئ في 

إسبانيا.

الــقــديــمــة فــي دمــشــق قــبــيــل خــروجــي منها، 
هذا  التسجيل«،  عملية  إلتــمــام  كافية  غير 
باإلضافة إلى التكلفة املادية الضحمة التي 
تــزيــد مــن عـــبء الــطــالــب الـــاجـــئ، » لــم تكن 
عائلتي تملك األموال الكافية حتى لتغطية 

األقساط الجامعية في مدريد«.
ــام 2015  فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن عــ
ــي، عــقــد مــؤتــمــر عـــمـــداء الــجــامــعــات  ــاضــ املــ
ــة الــطــاب  ــ اإلســبــانــيــة CURE ملــنــاقــشــة أزمـ
الجامعات  بعض  تعهدت  حيث  الاجئني، 
بمساعدة  املؤتمر  هــذا  أثــر  على  اإلسبانية 
الــطــاب الــســوريــني الــاجــئــني فــي إسبانيا، 
وتــســهــيــل وصــولــهــم إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة. 
» لقد سمعت عــن هــذا املؤتمر مــن أصدقاء 
إســـبـــانـــيـــني مــــن ضـــمـــن الـــحـــركـــة الــطــابــيــة 
ملــســاعــدة الــاجــئــني، لــقــد أحــيــا هـــذا الخبر 
األمـــــــل مــــن جــــديــــد، ربــــمــــا وبــــعــــد كــــل شـــيء 

سأتمكن أخيرًا من تحقيق حلمي«. 
لــقــد تمكنت حــا وبــمــســاعــدة تــلــك املــبــادرة 
الطابية التي تنادي بحق كل طالب الجئ 
تنظيم  من  إسبانيا،  في  املجاني  بالتعليم 
العديد من الندوات والنشاطات » لقد كنت 
مــهــتــمــة جــــدًا بــــان أخـــبـــر الـــطـــاب اإلســـبـــان 
حــقــيــقــة مـــا يــعــنــيــه أن تـــكـــون الجــــئ ولــديــك 
رغــبــة بــاالســتــمــرار فــي التعلم فــي إسبانيا 

عبر املشاركة بسرد تجربتي الشخصية«. 
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الالجئين  مــن  نفسها  حــال  تعتبر 
الحظ  حالفهم  الذين  السوريين 
الــلــجــوء  ــة  ــل رح بــهــم  لتنتهي 
ــدول  ــ ــدى ال ــ ــي إحـ الــصــعــبــة فـ
إسبانيا،  في  وتحديدًا  األوروبية، 
إلى  عائلتها  مــع  قدمت  حيث 
ــام 2012،  ــر ع أواخـ مــدريــد فــي 
ملجأ  عن  وبحثًا  الحرب،  من  هربًا 
ــاة جـــديـــدة، »فــال  ــي وفــرصــة ح
األحالم  تموت  وال  األمل  ينقطع 

على أرصفة الغربة القاسية« على 
حد تعبيرها.

األحالم ال تموت

المصري عماد 
السعيد... بروفة 

ترامبية؟
ــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة  ــ ــــواليـ فــــي الـ
ــعــــت مــــواقــــع تــــواصــــل حــمــات  وضــ
ــد تـــرامـــب مـــا هـــو أقــســى  ــالـ ضـــد دونـ
وأشــــــد مـــمـــا كــتــبــه عـــمـــاد الــســعــيــد. 
فــي عــهــد أوبـــامـــا كــانــت مجموعات 
ــمـــل صـــــورة  الــــيــــمــــني املــــتــــطــــرف تـــحـ
أوبـــامـــا داعـــيـــة إلــــى قــتــلــه، تــتــظــاهــر 
مليشيوية  بطريقة  وتعبر  وتكتب 
أكبر دولــة ينتشر فيها الساح  في 
أفـــراد مجتمعه. دعـــوات ترامب  بــني 
ــيـــة وبــــنــــفــــس عـــنـــصـــري  ــتـــحـــريـــضـ الـ
يــصــل مــســتــوى الــفــاشــيــة فــي توعد 
منذ  تحديدا،  واملسلمني  املهاجرين 
انــــطــــاق بـــشـــاعـــة الـــلـــغـــة الــتــرامــبــيــة 
املثنى عليها علنا وسرا، لم تستدع 
كل هذا اللغط القانوني واالستنفار 
األمني الذي تسببه تصريحات تبث 
الــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة. فــقــط حـــني خط 
شاب مصري مثل عماد السعيد في 
لحظة غضب كلماته تلك استنفرت 
أميركا لتحقق رغبة دونالد ترامب 

مبشرة بمعنى الطرد الطوعي.

تعديالت لصالح الالجئين 
في مراكز الترحيل 

البريطانية
صّوت مجلس اللوردات البريطاني، 
ــانــــون  ــروع قــ ــ ــشــ ــ خـــــــال مـــنـــاقـــشـــة مــ
ـــ170 مــقــابــل 187 صــوتــا  ــ الــهــجــرة، بـ
لــتــحــديــد مـــّدة االحــتــجــاز فــي مــراكــز 
بـــ28 يوما، إن لم  ترحيل املهاجرين 
تقِض املحكمة بغير ذلك. في املقابل، 
أصــّر املعارضون على تحديد فترة 
األشــــخــــاص  حـــجـــز   

ّ
ألن االعــــتــــقــــال، 

ــر بشكل 
ّ
إلـــى أجـــل غــيــر مــســّمــى يــؤث

سلبي على قواهم الذهنية. وللمّرة 
الثانية تهزم الحكومة أمام مجلس 
ــــروع قـــانـــون  ــــشـ الـــــــلـــــــوردات حــــــول مـ
ــيــــث صـــــــــّوت املـــجـــلـــس  ــرة، حــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
لطالبي  السماح  على  أسابيع  قبل 
ــخــذ قـــرار 

ّ
الــلــجــوء بــالــعــمــل إن لـــم يــت

ة أشهر.
ّ
بشأنهم في غضون ست

على هامش

ناصر السهلي

كــثــيــرون هــم الـــوافـــدون الــجــدد في 
أوروبـــــا )الــاجــئــون واملــهــاجــرون( 
ــذيــــن يــــجــــدون أنــفــســهــم أحــيــانــا  الــ
يــســيــرون عــلــى أطــــراف أصــابــعــهــم. 
كــثــيــرة حملها  أشــيــاء  الجعبة  فــي 
أكثرها  الذين عاشوا حياة  هــؤالء 
صــــدمــــات نــفــســيــة فــــي ظــــل أنــظــمــة 
ــكــــمــــهــــم بـــكـــتـــم  لـــــــم تـــــــتـــــــردد فـــــــي حــ
لو  مــبــادرة، حتى  أّي  النفس ووأد 
ــارع وتــأســيــس  ــشــ كـــانـــت لــكــنــس الــ
جــمــعــيــات أهــلــيــة بــســيــطــة. انتشار 
الــشــك والـــريـــبـــة، حــتــى فـــي األســــرة 
الواحدة، يعتبر قاسما مشتركا في 
األنظمة  ملــواطــنــي  الباطني  العقل 
القمعية، ببث مقولة: »نحن نعرف 
ــاذا تــنــاولــت أنـــت وزوجـــتـــك على  مــ
ــــك لــصــنــاعــة مـــواطـــن  الــــعــــشــــاء«، ذلـ
مــــروض وخـــانـــع. وفـــي الــجــعــبــة ما 
تـــزال جــمــوع مـــتـــرددة وحـــائـــرة في 
ــدول الــتــي  ــ ــ تـــصـــديـــق أن قــــوانــــني الـ
قــــدمــــوا إلـــيـــهـــا ال تــتــطــلــب الــتــزلــف 
ــارات  ــ ــعــ ــ شــ رفـــــــــع  وال  ــلــــطــــات  ــلــــســ لــ
اإلنـــســـان املــقــهــور فـــي عـــزلـــة الــشــك 
ــقـــارة  والـــريـــبـــة.تـــتـــشـــابـــه قــــوانــــني الـ
األوروبية لجهة تأسيس جمعيات 
وروابــط وأندية وجمعيات وحتى 
أحــــــزاب، »ســـقـــف الـــوطـــن« فـــي تلك 
الــدول ليس حــذاء الحاكم، كما في 
الحالة السورية، بل فضاء القانون 
تحت  للمشاركة  واملشجع  الناظم 
ســقــف املــواطــنــة. يــأتــي هـــذا الــكــام 
ألن جداًل كبيرًا يسري بني القادمني 
الـــجـــدد يــطــغــى عــلــيــه الـــخـــوف من 
ــتــــســــاب ملــا  االنــــتــــظــــام، وحـــتـــى االنــ
هـــو قـــائـــم مـــن أحــــــزاب وجــمــعــيــات 
أخـــرى، ليس في  أهــلــيــة. وبكلمات 
الـــقـــانـــون مـــا يــمــنــع أن تــؤســس ما 
للثقافة  تتسع  جمعيات  من  تشاء 
واالجــتــمــاع والــســيــاســة وحــتــى ملا 

يعتبره بعضهم ترفا في اإلبداع.

بريد
الهجرة

تأسيس الجمعيات

حال دودية مع عمل لها )العربي الجديد(

)Getty( هيالري كلينتون تسعى للفوز بأصوات العرب والمسلمين

مـــــن بـــــني األعـــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة 
ــني إلــــى  ــ ــ ــل ــ ــواصــ ــ ــ لــــالجــــئــــني ال
ــاك املــــئــــات مــن  ــنــ أوروبـــــــــــا، هــ
ــذيـــن  ــبــــات الـ ــ ــال ــطــ ــ الــــطــــالب وال
اضــطــروا إلــى تــرك مقاعدهم 
ــاكــــل عــــدة  الــــــدراســــــيــــــة. مــــشــ
الجامعيون  هـــؤالء  يواجهها 
ــا وفـــي  ــيـ ــانـ ــبـ الــــعــــرب فــــي إسـ
معادلة  مسألة  فمن  غيرها. 
ــــى املـــــواد الــتــي  الـــشـــهـــادات، إل
درسوها سابقا، لكي تتوافق 
مع النظام الدراسي اإلسباني. 
ليس األمر سهال، إذ نادرًا ما 
يتمكن الطالب من الحصول 
مــن  املـــطـــلـــوبـــة  األوراق  عـــلـــى 
ــيــــة قــبــل  ــلــ جـــامـــعـــاتـــهـــم األصــ
ــن الـــبـــلـــد بــســبــب  ــم مــ ــهـ هـــروبـ
تعقيدات  ناهيك عن  الــحــرب. 
الــتــرجــمــة وتــصــديــق الــوثــائــق 

التي بحوزتهم.
ــاع  ــ ــفــ ــ ــ أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــــــك ارت
الجامعية،  الــدراســة  تكاليف 
بــمــا فــيــهــا الــحــكــومــيــة، والــتــي 
الالجئ  الطالب  أمامها  يقف 
عــاجــزًا. وبــالــتــأكــيــد ال يمكن 
ــــغــــة جــــديــــدة  ــم ل ــلـ ــعـ إغـــــفـــــال تـ
كاإلسبانية التي تتطلب سنة 
عـــلـــى األقــــــل إلتـــقـــانـــهـــا حــتــى 
يجري االلتحاق بالجامعات.
ميساء...

جامعة 
مكلفة
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أكد المايسترو 
روجيه فيدرر، 
المصنف 
الثالث عالميًا، 
أن عودته 
بعد جراحة 
في الركبة 
ستكون مبكرة 
قليال عما كان 
متوقعًا، وأنه 
سيشارك في 
بطولة ميامي 
المفتوحة 
للتنس في وقت 
الحق من الشهر 
الجاري، وذلك 
في تغريدة 
على حسابه 
فيدرر يطمئن مشجعيه بعودة مبكرة )Getty(بموقع تويتر. 

»المايسترو« يعود

فرض االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
غرامة قدرها خمسة آالف يورو على ديميتري 
تاراسوف العب لوكوموتيف الروسي إلظهاره 

صورة لرئيس روسيا فاديمير بوتني مطبوعة 
على قميصه عند انتهاء مباراة فريقه أمام 

فناربخشه التركي في بطولة دوري أوروبا. 
وأعلن »اليويفا« في بيان له أن اللجنة 

التأديبية التابعة له قررت تغريم تاراسوف 
خمسة آالف يورو. 

أعلن االتحاد اآلسيوي أن قرعة الدور النهائي من 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم في روسيا وقرعة 

ملحق التصفيات املؤهلة لكأس آسيا باإلمارات 
ستجري الشهر املقبل. وتسحب قرعة امللحق 
املؤهل إلى كأس آسيا في السابع من نيسان/

أبريل املقبل، وتليه في الثاني عشر منه قرعة الدور 
النهائي ملونديال روسيا بمشاركة 12 منتخبا. أن 

قرعة منافسات الرجال والسيدات في دورة األلعاب 
األوملبية ستقام في 14 نيسان/أبريل.

تسلم اإلسباني البرازيلي رافينيا ألكانتارا العب 
وسط برشلونة اإلذن الطبي الذي يسمح له 

بالعودة للماعب، بعد تعافيه من إصابة بقطع 
في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى تعرض 

لها في سبتمبر/أيلول املاضي، بحسب ما أكده 
الجهاز الطبي للبرسا. وبعد غيابه عن املاعب 
ألكثر من ستة أشهر، بات رافينيا الذي بدأ في 

األسابيع األخيرة تدريبات الكرة بامللعب، متاحا 
أمام مدرب الفريق الكتالوني لويس إنريكي.

5 آالف يورو غرامة 
على العب روسي 

»يحب« بوتين

قرعة ملحق تصفيات 
كأس آسيا والمونديال 

الشهر المقبل

رافينيا يتعافى 
من اإلصابة ويعود 

لبرشلونة
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قمة بين باريس سان 
جيرمان ومانشستر سيتي 

في ربع النهائي

خاميس وكوادرادو على رأس قائمة كولومبيا
يبرز خاميس رودريجيز وخوان جييرمو كوادرادو وكارلوس باكا على رأس 
قائمة مكونة من 26 العبا استدعاهم خوسيه بيكرمان املدير الفني ملنتخب 
أميركا  تصفيات  ضمن  واإلكــــوادور،  بوليفيا  ملواجهة  الــقــدم  لكرة  كولومبيا 
القائمة  من  بيكرمان  واستبعد  روسيا.  في  ملونديال 2018  املؤهلة  الجنوبية 
املهاجم جاكسون مارتينيز الذي انضم مؤخرا لجوانجزو إيفرجراند الصيني 
وفريدي جوارين العب شنغهاي شينهوا وتيوفيلو جوتييريز العب سبورتنج 
من  العاشر  في  بيكرمان  استدعاهم  العبني  ثمانية  وبــدأ  البرتغالي.  لشبونة 

الشهر الجاري التدريبات في بوجوتا.

هاميلتون األسرع مجددًا في التجارب الحرة الثانية

الجمعة  العالم  وبطل  »مرسيدس«  هاميلتون سائق  لويس  البريطاني  تصدر 
الثانية لسباق الجائزة الكبرى األسترالي، أولى مراحل بطولة  التجارب الحرة 
الزمن  الفئة األولــى فورموال1، بعدما كان قد سجل  العالم لسباقات سيارات 
األسرع أيضا في التجارب األولى. وسجل هاميلتون، بطل العالم في العامني 
األخيرين مع »مرسيدس« باإلضافة إلى عام 2008 مع »مكالرين«، في أفضل 
لفاته على حلبة »ألبرت بارك« في ملبورن البالغ طولها 5.303 كلم، زمنا قدره 
دقيقة و38 ثانية و841 جــزءا من األلــف من الثانية، متقدما بـــ467 جــزءا من 
األلف من الثانية على األملاني نيكو هالكنبرج سائق »فورس إنديا« الذي حل 

ثانيا بعدما احتل املركز الرابع في التجارب األولى.

احتجاجات البرازيل 
تمنع تقديم القميص الجديد للسامبا

ألغت شركة »نايكي« للمالبس واألدوات الرياضية حفل تقديم القميص الجديد 
ضد  البالد  تشهدها  التي  االحتجاجات  بسبب  القدم  لكرة  البرازيل  ملنتخب 
املنظمة  الجهة  مــن  مــصــادر  قالته  ملــا  وفقا  روســيــف،  ديلما  الرئيسة  حكومة 
للحدث. وكان من املقرر أن يقام حفل التقديم مساء أمس الخميس في مدينة 
إلــغــاء الحفل  تــم  ريــو دي جانيرو بحضور مشجعني ووســائــل إعـــالم، ولكن 
القميص عبر شبكة اإلنترنت. وقــال متحدثون  نتيجة االحتجاجات وعــرض 
إلغائه جــاء بشكل »وقــائــي« للحيلولة دون أن  الحفل، إن قــرار  باسم منظمي 

تؤثر االحتجاجات عليه بشكل سلبي.

تشيتشاريتو على رأس قائمة المكسيك 
في تصفيات المونديال

كارلوس  خــوان  الكولومبي  الــقــدم،  لكرة  املكسيك  ملنتخب  الفني  املــديــر  أعلن 
أوسوريو، عن قائمة الالعبني الذين تم استدعائهم ملواجهتي كندا في تصفيات 
لنهائيات  املؤهلة  )كونكاكاف(  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا  قــارة 
كأس العالم 2018 بروسيا يومي 25 و29 مارس/آذار الجاري. وجاء على رأس 
األملاني،  ليفركوزن  بايرن  مهاجم  من  كل  للقائمة  املنضمني  الالعبني  قائمة 
أطلس  مدافع  ماركيز،  رافائيل  والقائد  »تشيتشاريتو«،  هيرنانديز  خابيير 
املكسيكي، الذي سيخوض أولى مبارياته تحت قيادة املدير الفني الكولومبي، 

والعب الوسط أندريس جواردادو، العب بي إس في أيندهوفن الهولندي.

رانييري يستبعد خالفة كونتي في تدريب إيطاليا
استبعد املدرب االيطالي كالوديو رانييري أن يخلف مواطنه أنطونيو كونتي 
في قيادة منتخب بالده لكرة القدم مؤكدا أنه »سعيد للغاية« مع فريقه الحالي 
ليستر سيتي اإلنجليزي. وقال رانييري في مؤتمر صحافي »أريد البقاء هنا. 
للنادي فيتشاي سريفادانابرابا( سعيدا، فأنا أريد  املالك )التايلندي  إذا كان 
البقاء هنا. ال يوجد فريق آخر أو شيء يمكنه تغيير رأيي«. وأضاف »أنا سعيد 
هنا، وأنا لدي الكثير ألفعله. لقد بدأنا للتو في بناء هذا املشروع. إذا كان املالك 

سعيدا معي فأود االستمرار هنا«.

نيون ـ العربي الجديد

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسات 
ــقـــدم  الـ لــــكــــرة  أبــــطــــال أوروبــــــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
عـــن مــواجــهــات فـــي املــتــنــاول لــلــفــرق الــكــبــيــرة؛ 
برشلونة اإلسباني حامل اللقب وريال مدريد 
وبايرن ميونخ في القرعة التي سحبت أمس 
الــجــمــعــة فـــي مــديــنــة نـــيـــون.  وأوقـــعـــت الــقــرعــة 
فريق برشلونة حامل اللقب بمواجهة إسبانية 
فيما سيلتقي  مــدريــد،  أتلتيكو  خالصة ضــد 
ريال مدريد نظيره فولفسبورغ األملاني ألول 
ــرة فـــي مــســابــقــات أوروبــــــــا، عــلــى أن يلتقي  مــ
بايرن ميونخ األملاني بنفيكا البرتغالي، فيما 
سيواجه مانشستر سيتي اإلنجليزي نظيره 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسحبت القرعة بطريقة مفتوحة دون مراعاة 
الــفــريــقــن مــن نــفــس الــبــلــد؛ وهـــو مــا حـــدث مع 
ــد، فــيــمــا ســتــقــام  ــدريــ بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو مــ
مــبــاريــات الـــذهـــاب فـــي 5 و6 نــيــســان/إبــريــل، 
فيما تنطلق مواجهات اإلياب في 12 و13 من 
التي  األربعة  الفرق  ملعرفة هوية  الشهر،  ذات 

القوية  انتونيو سبيرز عروضه  واصــل ســان 
على ملعبه وحقق فوزه الثالث واألربعن على 
التوالي في املوسم العادي والرابع والثالثن 
هــذا املــوســم إثــر تغلبه على بــورتــالنــد ترايل 
الــســلــة  كــــرة  دوري  ضــمــن   110-118 بـــاليـــزرز 
ثــالثــة العبن  األمــيــركــي للمحترفن. وســاهــم 
فــي الــفــوز وهــم كــاوهــي ليونارد والمــاركــوس 
الدريدج اللذان سجل كل منهما 22 نقطة، في 
بــاركــر 18 نقطة  الفرنسي توني  حــن أضــاف 
ونــجــح فـــي 16 تــمــريــرة حــاســمــة وهــــي أعــلــى 
نسبة تمريرات له منذ عام 2012. ورفع سبيرز 
رصــيــده هــذا املــوســم إلــى 58 انــتــصــارا مقابل 
10 هــزائــم حيث سجل المــاركــوس اولــدريــدج 
ليقودا  لكل منهما  ليونارد 22 نقطة  وكــاوي 
 110-118 لـــلـــفـــوز  ســـبـــيـــرز  أنـــطـــونـــيـــو  ســــــان 
ــفـــاظ عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مـــن الــهــزيــمــة  والـــحـ
على ملعبه هــذا املوسم في دوري كــرة السلة 

األميركي للمحترفن.
وتعود اخر خسارة لسان انتونيو على ملعبه 
منذ آذار/مـــارس عام 2015 عندما سقط أمام 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز ويــمــلــك ســبــيــرز ثــالــث 

األوروبــيــة  للمسابقة  الذهبي  املربع  ستشكل 
العجوز. فيما توج برشلونة وبايرن ميونخ 
باللقب خمس مــرات. وسيلتقي باريس سان 
جــيــرمــان الـــذي يــرجــع آخـــر ظــهــور لــه فــي قبل 
إلـــى 1995مــــع مانشستر سيتي في  الــنــهــائــي 
أن  على  أيضا  قوية  تأتي  أن  يتوقع  مواجهة 

تقام مباراة الذهاب في باريس.
في املقابل ابتسمت القرعة لريال مدريد حامل 
الــرقــم القياسي فــي عــدد مـــرات الــفــوز باللقب 
)10 مـــــــرات( حـــيـــث ســيــلــتــقــي بــفــولــفــســبــورغ 
ــــي، ولـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ األملــــانــــي الــــذي  ــانـ ــ األملـ
الثانية  وللمرة  البرتغالي.  بنفيكا  سيواجه 
الــتــوالــي سيتعن عــلــى فــريــق العاصمة  عــلــى 
الــفــرنــســيــة تــخــطــي عــقــبــة نـــاد إنــجــلــيــزي بعد 
الـــدور الــســابــق بفوزه  أن أطـــاح بتشلسي فــي 
عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-1. ويقدم 
سان جيرمان الذي ال يزال يحارب على أربع 
جبهات أفضل عروضه هذا املوسم وقد حسم 
لــقــب الـــــــدوري املــحــلــي األحـــــد املــــاضــــي، وبــلــغ 
نهائي كأس رابطة األندية الفرنسية، ونصف 

نهائي كأس فرنسا.

أفضل سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه 
 44( بــولــز  بعد شيكاجو  البطولة  تــاريــخ  فــي 
والــســلــســلــة   1996-1995 مــوســم  فـــي  مــــبــــاراة( 
املستمرة لجولدن ستيت وريورز حامل اللقب 

)50 مباراة حتى اآلن(.
ويخوض اليوم السبت سان انتونيو مواجهة 
قوية مع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 
املــوســم املــاضــي وصــاحــب أفــضــل ســجــل هــذا 
لـــم يــهــزم  املـــوســـم )61-6(، عــلــمــا بــــأن األخـــيـــر 
سان انتونيو في عقر داره في اخر 32 مباراة 
األخيرة  للمرة  عليه  تغلب  أن  منذ  وتــحــديــدا 
فــي 14 شــبــاط/فــبــرايــر عــام 1997 عندما كان 
نــجــم غــولــدن ســتــايــت الــحــالــي ستيفن كــوري 
االنتصارات  عــمــره. وسلسلة  مــن  الثامنة  فــي 
املتتالية على ملعبه هي ثالث أطــول سلسلة 
الــدوري األميركي للمحترفن بعد  في تاريخ 
الثاني برصيد  املركز  شيكاغو بولز صاحب 
ــارا، والــســلــســلــة الــحــالــيــة لــغــولــدن  ــتـــصـ 44 انـ
ــوزا على  ــ ــتـــي بــلــغــت حــالــيــا 50 فـ ســتــايــت والـ
مــلــعــبــه عــلــى مـــدى مــوســمــن. وبـــالـــعـــودة إلــى 
مجريات املباراة، فقد تقدم سان انتونيو 56-

الــشــوط األول وأنــهــى النصف  نــهــايــة  54 فــي 
األول متقدما بفارق نقطتن لكنه تفوق تماما 
على منافسه في الربع الثالث قبل أن يسجل 
النقاط العشر األولى في الربع الثالث ثم وسع 
الفارق إلى 19 نقطة، علما بأن ليونارد سجل 
املــبــاراة خالل  فــي  نقاطه  اي نصف  نقطة   11
هذا الربع. وانتصر سبيرز في 34 مباراة على 
ملعبه هذا املوسم بدون هزيمة ورفع رصيده 

الــنــادي نــاصــر الخليفي »نملك  ــال رئــيــس  وقـ
ــة ونــحــن  ــقـ ــابـ ــذه املـــسـ ــ ــرا فــــي هــ ــيـ ــبـ ــا كـ ــمـــوحـ طـ
ــا املــــديــــر الـــريـــاضـــي فــــي ســـان  ــ جـــــاهـــــزون«. أمـ
ــان كـــلـــود بــــالن فـــقـــال »كـــنـــا نــريــد  جـــيـــرمـــان جــ
ــذا الــــدور ونجحنا  تــحــاشــي بــرشــلــونــة فــي هـ
في ذلك. أوقعتنا القرعة مع مانشستر سيتي 
مع املباراة األولى على ملعبنا وهذا ال يشكل 
أفضلية«. ويقود النجم البرتغالي كريستيانو 
املوسم برصيد  املسابقة هذا  هــداف  رونالدو 
13 هـــدفـــا فــريــقــه ريـــــال مـــدريـــد فـــي مــواجــهــة 
فـــولـــفـــســـبـــورغ، وســـيـــكـــون مـــرشـــحـــا لــتــخــطــيــه 
ــا بــايــرن  ــلـــوغ نــصــف الــنــهــائــي مــــجــــددا. أمــ وبـ
ميونيخ الـــذي كــان قــاب قــوســن أو أدنـــى من 
الخروج في الدور السابق على يد يوفنتوس، 
فلن يجد صعوبة في تخطي منافسه بنفيكا 
الـــفـــائـــز بــالــلــقــب الــــقــــاري مـــرتـــن عـــامـــي 1961 
النهائي من  الــدور ربــع  و1962. أسفرت قرعة 
مسابقة الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( لكرة 
الــقــدم، عــن مــواجــهــة حميمة لــلــمــدرب يــورغــن 
كلوب، املدير الفني لفريق ليفربول اإلنجليزي 
مع فريقه السابق بروسيا دورتموند األملاني، 
والتي سحبت مساء اليوم الجمعة في مدينة 

نيون السويسرية.
كــمــا أســـفـــرت الــقــرعــة عـــن مــواجــهــة إســبــانــيــة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل ســتــجــمــع فــريــقــي أتلتيك 
براغا  فيما سيلتقي  إشبيلية  بلباو ونظيره 
الــبــرتــغــالــي مـــع نــظــيــره شــاخــتــار دانــيــيــتــســك 
األوكراني، وسيختبر فياريال اإلسباني قواه 

في مواجهة سبارتا براغ التشيكي.

 43 إلى  املتتالية على ملعبه  االنتصارات  من 
كافاليرز  كليفالند  أمــام  الهزيمة  منذ  مــبــاراة 
ــاضــــي وهـــي  ــام املــ ــعــ ــن الــ ــي مــــــــارس/ آذار مــ فــ

السلسلة األفضل في تاريخ الفريق.
وقـــاد كيمبي ووكـــر تــشــارلــوت هورنتس إلى 
فــوز صعب  إلــى  بــفــارق 15 نقطة  قلب تخلفه 

على ميامي هيت 109-106. وسجل ووكر 21 
لــلــفــائــز وأضــــاف زمــيــلــه ال جيفرسون  نــقــطــة 
العدد ذاته ونجح في 10 متابعات. اما أفضل 
البريطاني  فكان  ميامي  صفوف  فــي  مسجل 
لــوول دينغ ب22 نقطة و9 متابعات. وسجل 
ــار ديــــــــــروزان 28  ــ ــمـ ــ ــوري وديـ ــ ــ كــــل مــــن كــــايــــل لـ

نــقــطــة لــيــقــودا تــورونــتــو رابـــتـــورز إلـــى الــفــوز 
املباريات  وفــي   .94-101 بيسرز  انديانا  على 
األخرى، فاز اتالنتا هوكس على دنفر ناغتس 
فيالدلفيا  على  ويــــزاردز  وواشــنــطــن   ،98-116
ســفــنــتــي ســيــكــســرز 99-94، ويـــوتـــا جـــاز على 
فينيكس صنز 103-69، وشيكاغو بولز على 
باكس  ومــيــلــووكــي   ،102-118 نتس  بــروكــلــن 

على ممفيس غريزليز 86-96.
اتالنتا  الخميس:  مباريات  نتائج  يلي  فيما 
ــان  ســ  ،98-116 ــتــــس  ــاغــ نــ ــر  ــ ــفـ ــ دنـ  - ــــس  ــوكـ ــ هـ
ترايل باليزرز 110-118،  - بورتالند  انتونيو 
- ميامي هيت 106-109،  تشارلوت هورنتس 
انــديــانــا بيسرز 94-101  تــورونــتــو رابــتــورز - 
فيالدلفيا   - ــزادرز  ويـ واشنطن  التمديد،  بعد 
سفنتي سيكسرز 99-94، يوتا جاز - فينيكس 
صنز 103-69، شيكاغو بولز - بروكلن نتس 
118-102، ميلووكي باكس - ممفيس غريزليز 

 86-96
ــة كـــلـــيـــفـــالنـــد  ــيــ ــرقــ ــــب:  املـــنـــطـــقـــة الــــشــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الـ
 ،21  46 رابــتــورز  تــورونــتــو   ،19  48 كافالييرز 
أتالنتا هوكس 39 29، بوسطن سلتيكس 39 
29، ميامي هيت  29، تشارلوت هورنتس 39 
انديانا بيسرز 36 32، شيكاغو بولز   ،29 39
واشنطن   ،34  34 بيستونز  ديترويت   ،33  34
 ،  39  30 بـــاكـــس  مــيــلــووكــي   ،35  33 ويـــــــزاردز 
اورالنــدو ماجيك 29 38، نيويورك نيكس 28 
41 ، بروكلن نتس 19 49، فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز 9 59.
)فرانس برس(

سبيرز يواصل مسلسل االنتصاراتقرعة دوري أبطال أوروبا تخدم الكبار
شكلت قرعة دوري 

أبطال أوروبا واليوربا ليغ 
خدمة كبيرة لألندية 

الكبيرة 

تعود آخر خسارة لسان 
انتونيو على ملعبه منذ 

آذار/مارس عام 2015 
أمام كافالييرز

)Getty( برشلونة يواجه اتلتيكو مدريد في قمة إسبانية

)Getty( إيفونا يحمل آمال األهلي المصري

)Getty( الفتح الرباطي وأولمبيك خريبكة يالحقان أمل التأهل

)Getty( سبيرز يبلغ ثالث أطول سلسلة انتصارت في تاريخ السلة األميركية

مباريـات
      األسبـوع

 القاهرة، الجزائر، الرباط ـ 
العربي الجديد

ــلـــب األنــــديــــة الــعــربــيــة  أحـــــــرزت أغـ
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة ومــطــمــئــنــة فــي 
مــبــاريــات الــذهــاب، بينما ال تــزال 
من  تأهلها  عــن حسم  تبحث  األنــديــة  بعض 
ــتـــي تـــبـــدو في  خــــالل مـــواجـــهـــات اإليـــــــاب، والـ
وصعبة  للبعض  املتناول  في  السياق  نفس 

للبعض اآلخر.
ــك تـــلـــك الـــتـــي  ــ ــــي دون شـ ــات هـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ قـــمـــة املـ
ســتــجــمــع بــــن الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الــتــونــســي 
وضــيــفــه أوملــبــيــك خــريــبــكــة املــغــربــي ويمتلك 
 ،2007 عــام  املسابقة  بطل  الــســاحــلــي،  النجم 
الحظ األوفر للصعود بعدما اقتنص تعادال 
بــطــعــم الـــفـــوز 1/1 مـــن مــضــيــفــه املــغــربــي في 
لـــقـــاء الــــذهــــاب. وســـيـــتـــواصـــل غـــيـــاب حــمــدي 

حلم التأهل
مواجهات عربية 

في المسابقات األفريقية

السبت منافساتها  اليوم  العربية،  األندية  تستأنف 
في إطار المسابقات األفريقية لألندية، من خالل 
أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقتي  ذهاب  مباريات 
ومسابقة كأس االتحاد األفريقي في الدور األول

استحقاق

النجم  تشكيلة  عن  املساكني  وايهاب  النقاز 
وكــان  صحية،  ألســبــاب  التونسي  الساحلي 
الـــذي أقيم  الــذهــاب  لــقــاء  الثنائي تخلف عــن 
االحــــد املــاضــي بــأغــاديــر، عــلــى الــرغــم مــن أن 
املــســاكــنــي اســتــأنــف الــتــمــاريــن عــلــى انـــفـــراد 
وأبدى حرصا كبيرا على املشاركة في املباراة 
غــيــر أن الــجــهــاز الــطــبــي فــضــل عـــدم تشريكه 
مــازال  الــذي  النقاز  تماما مثل زميله حمدي 

يشكو من مخلفات اإلصابة.

ولكن ستشهد تشكيلة النجم التونسي عودة 
الحارس األول أيمن البلبولي الذي غاب في 

لقاء في املغرب وترك مكانه لزياد الجبالي.
في املقابل، يفتقد أوملبيك خريبكة املغربي 3 
ببالل مكري ويوسف  األمــر  العبن ويتعلق 
اإلصابة  بسبب  تيغزوي  وأمــن  الجمعاوي 
الثالثي، رغم الجهود  التي يشكو منها هذا 
الذي قام بها الجهاز الطبي لتجهيز الالعبن 

املصابن، إال أنهم لم يتمكنوا من الحضور.
ويــســتــضــيــف مـــولـــوديـــة بـــجـــايـــة الـــجـــزائـــري 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــق األفــــريــــقــــي الـــتـــونـــســـي فـ ــريــ فــ
ــات يــتــعــن عــلــى الــفــريــق  عــربــيــة خــالــصــة. وبــ
الـــجـــزائـــري الـــفـــوز بــهــدفــن نــظــيــفــن فـــي لــقــاء 
اإليــــــاب لــلــصــعــود لـــــدور الــســتــة عـــشـــر، عقب 
خــســارتــه صــفــر / 1 فــي لــقــاء الـــذهـــاب، فيما 
يكفي األفريقي، التعادل بأي نتيجة أو حتى 
بــفــارق هــدف واحــد شريطة نجاح  الخسارة 
العبيه في هز الشباك من أجل االستمرار في 

املسابقة التي توج بها عام 1991.
الفريق  داخــل  من  التسريبات  وتشير بعض 
إلى أن الهولندي رودي كــرول مــدرب النادي 
التغييرات  بعض  ــال  إلدخـ يخطط  االفــريــقــي 
مــقــارنــة بـــمـــبـــاراة الــــذهــــاب، ومــــن املـــرجـــح أن 
ــهــــجــــوم، وألنـــــــه مــــن الــصــعــب  تـــشـــمـــل خــــط الــ
الــتــضــحــيــة بـــصـــابـــر خــلــيــفــة وال بـــإبـــراهـــيـــم 
الـــشـــنـــيـــحـــي، فـــاألكـــيـــد أن قـــــــرار االســـتـــغـــنـــاء 
وبسام  املنياوي  عماد  الثنائي  بن  سيكون 
ــه مـــن غــيــر املــســتــبــعــد أن  ــرارفـــي كــمــا أنــ الـــصـ
معا  الثنائي  على  اإلبــقــاء  الهولندي  يختار 

على دكة االحتياط.
مبكرًا  الخروج  من  املصري  األهلي  ويخشى 
مـــن الــبــطــولــة الـــتـــي يــحــمــل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
فــي عـــدد مـــرات الــفــوز بــهــا بــرصــيــد 8 ألــقــاب، 
مع مضيفه  السلبي  بالتعادل  اكتفى  بعدما 
لقاء  فــي  األنــجــولــي  ليبولو  دو  ريكرياتيفو 
الــذهــاب يــوم السبت املــاضــي، ليتأجل حسم 
ــتـــي ســتــقــام  ــــى مــــبــــاراة الــــعــــودة الـ الـــتـــأهـــل إلـ

بمدينة اإلسكندرية شمالي مصر.
ورغــــم ســيــطــرة األهـــلـــي املــطــلــقــة عــلــى معظم 
فــتــرات مــبــاراة الــذهــاب إال أن العبيه عجزوا 
عن ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم 
إلى أهداف وهو ما أثار حفيظة مدرب الفريق 
مــارتــن يـــول. وشـــدد يــول على أنــه لــن يسمح 
بتكرار مسلسل إهــدار الفرص السهلة خالل 
مباراة اإلياب الحاسمة، مشيرًا إلى صعوبة 

املباراة على نادي القرن في أفريقيا.
وقال يول في مقابلة أجراها مع مجلة األهلي 
أمس األول الثالثاء :«املواجهة لن تكون سهلة، 
مباراة  بها  انتهت  التي  النتيجة  وأن  خاصة 
الــــذهــــاب فـــي أنـــجـــوال تــعــد مــقــلــقــة«. وأضــــاف 
املــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي :«الحــــــت لــنــا الـــعـــديـــد من 

ستشهد تشكيلة النجم 
التونسي عودة الحارس 

األول أيمن البلبولي

)Getty( النجم الساحلي يستعين بخبرته للتأهل

النحو  استغاللها على  يتم  لــم  الــتــي  الــفــرص 
األفضل، ولن يتكرر هذا األمر في لقاء العودة«. 
وتــابــع :«يــتــعــن علينا الــلــعــب بــحــذر حــتــى ال 
يمنى مرمانا بهدف يصعب من املهمة بشكل 
كــبــيــر، ونــســعــى لتسجيل هـــدف مبكر إلربـــاك 

حسابات املنافس، ومنحنا سيطرة مبكرة«.
املمثل  الــزمــالــك،  مهمة  تــبــدو  النقيض،  على 
الــثــانــي لــلــكــرة املــصــريــة فــي الــبــطــولــة، سهلة 
فـــوزا ثمينا 1 / صفر  انــتــزع  بــعــدمــا  نسبيا 
الــكــامــيــرونــي في  مــن مضيفه يــونــيــون دواال 
مـــبـــاراة الــذهــاب.ويــتــطــلــع الــفــريــق املـــصـــري، 
الذي حقق انتصاره األول خارج ملعبه على 

املـــقـــابـــل، يـــبـــدو الـــتـــرجـــي فـــي طـــريـــق مــفــتــوح 
االفريقي  االتــحــاد  كــأس  فــي  التقدم  ملواصلة 
ــنـــيـــســـانـــس بـــعـــد أن  عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف ريـ
ــه 2-صــــفــــر فــــي لــقــاء  ــ تــغــلــب عــلــيــه عـــلـــى أرضــ
الــذهــاب في األســبــوع املــاضــي. وال يتوقع أن 
القياسي في  الــرقــم  الترجي صــاحــب  يــواجــه 
عــدد مــرات التتويج بلقب الــدوري التونسي 
برصيد 26 لقبا صعوبة في تجاوز منافسه 
في  الوقوع  تجنب  لكنه سيحاول  التشادي، 
فخ استسهال املنافس. وسيستعيد الترجي 
جهود الظهير إيهاب املباركي بعد أن انتهاء 
اإليـــقـــاف وجــهــود صــانــع الــلــعــب ســعــد بقير 

األندية الكاميرونية في املسابقات األفريقية، 
ــه بــحــجــز  ــ ــــدارتـ ــــات جـ ــبـ ــ ــة تـــفـــوقـــه وإثـ ــلـ ملـــواصـ
الهالل  ويلتقي  املقبل.  لــلــدور  التأهل  بطاقة 
في  الليبي  طرابلس  أهلي  ضيفه  السوداني 
بعدما  بنتيجتها،  التكهن  يصعب  مواجهة 
انــتــهــى لـــقـــاء الـــذهـــاب بـــفـــوز الــفــريــق الــلــيــبــي 

بهدف نظيف.
ويواجه املريخ السوداني ضيفه واري وولفز 
هــادئــة نسبيا بعدما  بــأعــصــاب  الــنــيــجــيــري 
فـــاز خـــارج ملعبه بــهــدف نظيف فــي مــبــاراة 
الذهاب، فيما يالقي وفاق سطيف الجزائري 
وفي  الكونغولي  كونجو  دي  إيــتــول  ضيفه 

بــعــد تــعــافــيــه مـــن اإلصــــابــــة. وطـــالـــب مـــدرب 
الــتــرجــي الــتــونــســي، عــمــار الــســويــح العــبــيــه 
بــضــرورة احــتــرام املنافس عندما قــال: »على 
عــكــس كـــل مـــا يــقــال ســنــخــوض املـــبـــاراة بكل 
جدية وسنعمل على تقديم أداء قوي وممتع. 
يتحتم علينا احترام كافة املنافسن وتجنب 

اإلفراط في الثقة«.
وأكــد السويح أنــه طالب العبيه ببذل كل ما 
في وسعهم لتأكيد التفوق في املباراة األولى.
ــح الــــربــــاطــــي خـــصـــمـــه لـــوم  ــتـ ــفـ ويـــســـتـــقـــبـــل الـ
الحسن  مـــوالي  املــقــبــل بملعب  الــكــامــيــرونــي 
بالرباط، وعاد الفريق الرباطي بالتعادل من 

الفتح  الــذهــاب. ويسعى  فــي   1/1 الكاميرون 
عـــامـــلـــي األرض والــجــمــهــور  ــــى اســـتـــغـــالل  إلـ
لــكــســب بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل واســـتـــغـــالل عــامــلــي 
الــتــرشــيــحــات  أن  ــم  والــجــمــهــور، ورغــ األرض 
املغربية  الــكــرة  ممثل  أن  إال  لصالحه  تصب 

سيتخذ كل االحتياط في هذه املباراة.
ويشكو الفتح غياب العبن اثنن وهما بدر 
بولهرود لإلصابة وهشام العروي لإلصابة.

ويملك الفتح كل اإلمكانيات لتجاوز خصمه 
خاصة على مستوى الهجوم بوجود العبن 
باتنة ونبيل  مــراد  النجم  قيمة  مــن  مجربن 

باها ويوسوفا نجي.
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القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 
»الـــفـــيـــفـــا« عــــن تـــفـــاصـــيـــل جـــديـــدة 
ــأ لــلــقــضــاء  ــه لـــجـ ــ ــلــــن انــ ــا أعــ ــنـــدمـ عـ
األمـــيـــركـــي لــلــحــصــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات مــن 
ــاوزات  ــجــ ــتــ ــؤولــــن ســـابـــقـــن مـــتـــهـــمـــن بــ ــســ مــ
ومخالفات مالية، مؤكدًا أن عددًا من األعضاء 
وردت  والــذيــن  التنفيذية،  بلجنته  السابقن 
أســمــاؤهــم فــي لــوائــح اتــهــام أمــيــركــيــة، قبلوا 
الحصول على 10 مالين دوالر في شكل رشى 
في مقابل دعمهم لبعض عــروض استضافة 
كـــأس الــعــالــم. وعــلــى إثـــر ذلـــك تــوالــت الــــردود، 
فــنــفــت جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي أعــلــنــت رفضها 
باستضافة  للفوز  رشــى  بــدفــع  الفيفا  ادعـــاء 
كأس العالم في الوقت الذي واصل فيه الفيفا 
الضرب على وتر البيانات الصحافية إلنقاذ 
أنــه دفع  الفيفا  إنــقــاذه حيث كشف  مــا يمكن 
3.63 مالين فرنك سويسري لبالتر في 2015.

جنوب أفريقيا تنفي
ــنـــوب أفــريــقــيــا،   نـــفـــى وزيــــــر الـــريـــاضـــة فــــي جـ
فيكيلي مــبــالــوال، دفـــع بـــالده لــعــشــرة مالين 
دوالر فـــي شــكــل رشــــى لــلــحــصــول عــلــى حق 
اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم 2010. 
ــال، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي كــيــب تـــاون:  ــ وقـ
»لم تدفع جنوب أفريقيا أي رشــوة كما أنها 

الفيفا 
والرشاوى

المثيرة تشتعل في بيت االتحاد الدولي  ال تزال تداعيات الفساد والقضايا 
لكرة القدم )فيفا( الذي انتخب رئيسًا جديدًا له، ومعه بدأ االتحاد بالكشف 
تسببت  فساد  وملفات  رشاوى  تلقي  على  وتأكيدات  جديدة  ملفات  عن 

في خسارة مالية للفيفا

3031
رياضة

تقرير

لم تحصل بصورة غير قانونية على حقوق 
الــعــالــم«. وأضــاف:  كــأس  نهائيات  استضافة 
»دفعنا أمواال من أجل مشروع تراثي لخدمة 
املــهــاجــريــن األفـــارقـــة فــي منطقة الــكــاريــبــي«. 
ــانــــت تــســتــهــدف  ــذه األمــــــــــوال كــ ــ وتــــابــــع أن هــ
مشروعا ال تشوبه شائبة وتم دفعها التحاد 
الــكــاريــبــي لــكــرة الــقــدم بــواســطــة الفيفا نيابة 
عن جنوب أفريقيا. وقــال مبالوال: »جــاء هذا 
باالتفاق  أفريقيا  جــنــوب  حكومة  مــن  الــقــرار 
مع الفيفا ملساندة املهاجرين )األفارقة(. فهذه 
ــاء األفـــارقـــة حــول  ــقـ ســيــاســتــنــا مــســانــدة األشـ
الــعــالــم فــي مــشــروعــات تــتــمــحــور حـــول كــأس 
الــعــالــم«. واعــتــرف بــعــدم وجـــود رقــابــة الحقة 
عــلــى املـــشـــروع الــــذي لـــم يـــر الـــنـــور. وأضــــاف: 
»شعرنا باملفاجأة بسبب تلك التطورات لكننا 
لم نضع معايير ملتابعة املشروع ألن ذلك دور 
العضوين  إن  الفيفا  وقـــال  الفيفا«.  مؤسسة 

وارنــر- جــاك  التنفيذية  لجنته  فــي  السابقن 
الذي أوقف مدى الحياة لكنه نفى ارتكاب أي 
أقــر بارتكابه  الــذي  بليزر  -وتــشــاك  مخالفات 
اإلنترنت وغسل  عبر  واحتيال  ابتزاز  جرائم 
أموال إضافة ألفراد آخرين، أدارا األموال التي 

تم الحصول عليها من جنوب أفريقيا.
وقال بليزر في وثائق املحكمة األميركية إن 
ــر، الــرئــيــس الــســابــق التــحــاد الــكــاريــبــي،  ــ وارنـ

ا بسيطا. استولى على املبلغ وأعطاه جزء
وقال مبالوال إن هذه االدعاءات أضرت بشدة 
»بــســمــعــة جــنــوب أفــريــقــيــا« واإلرث الــخــاص 
»بــأكــثــر بـــطـــوالت كـــأس الــعــالــم نــجــاحــا على 
مــدار تاريخ الفيفا«. وأضــاف وزيــر الرياضة 
الجنوب أفريقي أنه سيطلب مقابلة الرئيس 
الـــجـــديـــد لــلــفــيــفــا جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو خــالل 
األســـابـــيـــع املــقــبــلــة لــتــوضــيــح خــلــفــيــات قـــرار 
الفيفا بطلب تعويضات والذي قال إنه ألحق 
»الــضــرر بسمعة الــبــالد وهــو مــا سيكون له 
تبعات كبيرة«. وتابع: »لم نقدم رشى. فعلنا 
كــل شـــيء بــالــطــريــقــة املــثــلــى. ولـــو تــم الكشف 
عن ان آخرين قدموا رشى فإن عليهم تفسير 
ذلــــك«. ومـــع ذلـــك فـــإن الفيفا قـــال إنـــه يستند 
إلى  تعويضات  على  للحصول  مــزاعــمــه  فــي 
لــوائــح االتــهــام األمــيــركــيــة »الــتــي ال تــزعــم أن 
جــنــوب أفــريــقــيــا   ‹  اشـــتـــرت  ‹   كـــأس الــعــالــم من 
خـــــالل الـــــرشـــــى«. وأضـــــــاف الـــفـــيـــفـــا: »لـــوائـــح 
االتهام األميركية والتي يستند إليها الفيفا 
فـــي طــلــب الــتــعــويــضــات تــقــتــصــر فــقــط على 
بارتكاب تصرفات  بعينهم  أشــخــاص  اتــهــام 

تعرضهم ملساءلة جنائية«.

3.63 ماليين فرنك سويسري لبالتر
كما كشف االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
أنه دفع لرئيسه السابق جوزيف بالتر 3.63 
مالين فرنك سويسري )3.76 مالين دوالر( 
الـــعـــام املـــاضـــي وذلـــــك مـــع إعـــالنـــه عـــن راتـــب 
ــرة وفـــقـــا لــلــقــواعــد  الــرئــيــس الــســابــق ألول مــ
الجديدة لإلدارة في املؤسسة. وأضاف الفيفا 
وهو   2015 فــي  دوالر  مليون   122 أنــه خسر 
أول عجز في امليزانية منذ عام 2002 وهو ما 
يرجع أساسا للنفقات التي تحملها االتحاد 
الــدولــي فــي ظــل معاناته مــن أســـوأ فضيحة 
ــي تــــاريــــخــــه. وأشـــــــار الـــفـــيـــفـــا، الــــذي  فـــســـاد فــ
يتخذ من سويسرا مقرا له، في بيان إلى أن 
»األحــداث غير املسبوقة التي وقعت في عام 
للفيفا على  املالية  النتائج  أثــرت على   2015
الــرغــم مــن االحــتــيــاطــيــات الــقــويــة للمؤسسة 
ــاوز الـــعـــاصـــفـــة«.  ــتـــجـ ــتــــي ســمــحــت لـــهـــا بـ والــ
للعشرات  االتهام  املتحدة  الواليات  ووجهت 
مـــن املـــســـؤولـــن بــمــا فـــي ذلــــك مــجــمــوعــة من 
األعضاء السابقن باللجنة التنفيذية للفيفا.

بالتر يطعن على عقوبة إيقافه
سيب  إن  الــريــاضــيــة  التحكيم  محكمة  قــالــت 
لست  إيقافه  عقوبة  على  بطعن  تقدم  بالتر 

المزاعم تستند للوائح 
اتهام أميركية وال توجه 

اتهامات لجنوب أفريقيا

مينيسيس يرى عودته للمنتخب رد اعتبار بعد استبعاده 
من كوبا

قال التشيلي فرناندو مينيسيس، العب خط وسط فريق فيراكروز املكسيكي لكرة القدم 
إن عودته إلى صفوف منتخب بالده تمثل رد اعتبار، بعد أن تم استبعاده من املشاركة 
فــي مــنــافــســات بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا الــتــي احتضنتها بـــالده الــصــيــف املــاضــي. وصــرح 
مينيسيس )30 عاما( »أتمنى أن أكون على أعلى مستوى وأن أتمكن من استغالل هذه 
أميركا  تصفيات  في  للمشاركة  الستدعائي  للغاية«  سعيد  أنــا  جيد..  بشكل  الفرصة 
الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018. ويشارك العب خط الوسط في املنتخب تحت 
إمرة األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي كان مدربه عندما لعب في صفوف فريق 

أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

توري يعود للعب مع منتخب ساحل العاج بعد غياب 
الــدولــي  املستوى  على  للعب  تـــوري  يــايــا  سيعود 
ــن عــــــام، عـــقـــب ضــمــه  ألول مـــــرة خـــــالل أكـــثـــر مــ
ــكـــرة الـــقـــدم  ــــعــــاج لـ لــتــشــكــيــلــة مــنــتــخــب ســـاحـــل ال
بتصفيات  الــســودان  مباراتي  لخوض  اســتــعــدادا 
ــم األفــريــقــيــة هـــذا الــشــهــر. ولـــم يــشــارك  كـــأس األمـ
العمر  مــن  البالغ  مانشستر سيتي  العــب وســط 
32 عــامــا مــع منتخب بـــالده منذ قــيــادتــه ساحل 
فبراير/ فــي  األفريقية  األمــم  بكأس  للفوز  الــعــاج 
شباط من العام املاضي، وغاب عن عدة مباريات 
الجابون  التي ستقام في  األمــم  بتصفيات كــأس 
الفريق في  لبداية مشوار  في عام 2017 إضافة 
العالم 2018.  كأس  بتصفيات  التمهيدية  األدوار 
الــعــاج في  مــدرب ساحل  وقــال ميشيل دوسييه 
مقابلة مع موقع اتحاد كرة القدم في ساحل العاج 
على االنترنت »طلب يايا توري الحصول على راحة وهو ما كان مقبوال. لقد منح الكثير 

للتشكيلة وكان يتمنى التقاط أنفاسه«.

تيجري األرجنتيني يقيل مدربه كامورانيزي 
أصــبــح مـــاورو كــامــورانــيــزي ثــامــن مـــدرب يقال 
من منصبه في الدوري األرجنتيني لكرة القدم 
تيجري عن خدماته  استغناء  بعد  املوسم  هــذا 
الخميس. وجاء قرار اإلقالة بعد هزيمة تيجري 
يـــوم األربــعــاء  أمــــام هـــوراكـــان  2-1 عــلــى ملعبه 
ليظل في املركز 12 في املجموعة الثانية للبطولة 
وقال  مباريات.  من سبع  نقاط  برصيد خمس 
اجتماع  »بعد  تويتر  على  حسابه  على  الــنــادي 
مع اإلدارة فإن ماورو كامورانيزي لم يعد مدربا 
ــدأ الـــالعـــب الــســابــق لــيــوفــنــتــوس  ــ ــتــيــجــري«. وبـ ل
االيطالي مشواره التدريبي مع كوراس دي تبيك 
املكسيكي في الدرجة الثانية في موسم 2014-2015 قبل أن يتولى تدريب تيجري في 

وقت سابق من العام الحالي.
 

راونيتش يتأهل إلى قبل نهائي بطولة انديان ويلز للتنس 
تأهل الكندي ميلوش راونيتش املصنف 12 إلى الدور قبل النهائي في منافسات فردي 
الرجال لبطولة انديان ويلز للتنس. ففي دور الثمانية للبطولة املقامة بوالية كاليفورنيا 
األمــيــركــيــة فـــاز راونــيــتــش عــلــى الــفــرنــســي جــايــل مــونــفــيــس املــصــنــف 13 بمجموعتني 
أيضا  الثمانية  دور  وفي  البطولة.  في  االستمرار  ليضمن  و3-6   5-7 بنتيجة  متتاليتني 
املصنف  مــاريــن شيليتش  الــكــرواتــي  على   15 املصنف  ديفيد جوفني  البلجيكي  تغلب 
العاشر 7-6 و6-2وواصل البلجيكي ديفيد جوفني مشواره في منافسات فردي الرجال 
بالفوز 7-6 و6-2 على  النهائي  قبل  الـــدور  إلــى  وتــأهــل  للتنس  ويــلــز  انــديــان  فــي بطولة 

الكرواتي مارين شيليتش.

العهد يسعى الستعادة المركز الثاني بالدوري اللبناني
سيسعى العهد حامل اللقب الستعادة املركز الثاني بني فرق الدوري اللبناني لكرة القدم 
والنجمة  الصفاء  وكــان   .15 املرحلة  من  مؤجلة  مــبــاراة  في  الراسينغ  مع  يلتقي  عندما 
العهد بفوزهما على االجتماعي والحكمة بنتيجة واحــدة 3-1 في  وضعا الضغط على 
انطالق املرحلة مطلع األسبوع الحالي. ويتربع الصفاء الفريق الوحيد الذي لم يخسر على 
القمة برصيد 37 نقطة من 15 مباراة يليه النجمة باملركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 
العهد املباراة بمعنويات عالية بعد  الثالث. ويدخل  العهد الذي يحتل املركز  نقطتني عن 
الثاني على التوالي في كأس االتحاد اآلسيوي باكتساحه مضيفه الحد  أن حقق فوزه 
البحريني 5-2 ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور املقبل. وتطور أداء العهد كثيرا منذ 
تسلم األملاني روبرت جاسبرت اإلشراف على تدريبه خلفا لسلفه املقال محمود حمود.

على عرض  أجــبــرتــه  مالية  لضائقه  نـــادي التسيو  تــعــرض 
أليساندرو نيستا في سوق االنتقاالت، وكان أول املتنافسني 
على الظفر بتوقيع الالعب؛ والذي يعتبر من أفضل املدافعني 
في العالم نادي مانشستريونايتد اإلنجليزي، حينما أرسل 
بني  القمة  لــقــاء  لحضور  مــدربــه  فيرجسون  أليكس  السير 
اإليــطــالــي ملشاهدة نيستا عن  الـــدوري  فــي  رومـــا والتسيو 
لألسف  ولكن  أكــبــر،  بشكل  مستواه  على  وللتعرف  قــرب، 
املــبــاراة  الــحــظ ظهر نيستا بــصــوره سيئة فــي تلك  وســـوء 
العديد  تقدم  املوسم  نهاية  وبعد  لليونايتد.  انتقاله  ففشل 
من الفرق األوروبية الكبيرة بعروض ضخمة للحصول على 
توقيع أليساندرو نيستا، وكان من أبرز الفرق ريال مدريد 
وبرشلونه اإلسبانيان، ومن الفرق اإليطالية اليوفي وميالن 
واالنتر، واستمرت العروض واملفاوضات تنهال على الالعب 
بــشــكــل كــبــيــر وســــط مــتــابــعــة قــويــة مـــن اإلعـــــالم األوروبـــــي 

والعاملي. كان مسؤولو ميالن مهتمني بشكل كبير بشراء 
نيستا، والجمهور كان ينتظر أن تتم الصفقة وتمت بجهود 
رئــيــســه سيلفيو بــيــرلــســكــونــي ونــائــبــه أدريـــانـــو غــالــيــانــي، 
ويعتبر نيستا بمهارته الدفاعية العالية وقدراته على افتكاك 
الكرة من الخصوم والتمركز والتغطية واالنزالقات الناجحة 

وإبعاد الكرات الهوائية من أفضل املدافعني.
وبــعــد مــشــوار حــافــل بــالــعــطــاء واأللـــقـــاب قـــرر نيستا عــدم 
أميركا  اللعب في  أنه يريد  االستمرار مع ميالن، وكاشفا 
وقد قدم لنيستا عروض كثيرة سواًء من أوروبا أو أميركا، 
مــن بينها عــرض مــن نــيــويــروك ريــد بولز الــذي يلعب فيه 
الــفــرنــســي تــيــري هــنــري،  لكنه انــتــقــل ملــونــتــريــال إمباكت 
النهاية،  فــي  أقنعه  الـــذي  فــايــو  دي  صديقه  برفقة  الكندي 
وأثبت املدافع نيستا نفسه بجدارة مع الفريق الكندي قبل 

أن يضع حدا ملشواره مع الساحرة املستديرة.

محمد السعو

هو أسطورة من أهم أساطير كرة القدم اإليطالية، خاصة في 
نادي إسي ميالن اإليطالي الذي قضى معه أفضل وأجمل 
الــفــتــرات عــلــى اإلطــــالق. ألــيــســانــدرو نيستا العـــب كـــرة قــدم 
إيطالي سابق، ولد في مدينة روما اإليطالية، لكنه كان أيقونة 
مؤثرة في عاملها نال إعجاب الجميع لهدوئه في امللعب وأدائه 
ولد  الــذي  نيستا  ويعتبر  اآلن.  يتكرر حتى  لم  الــذي  الرفيع 
في العاصمة اإليطالية روما، وكانت نشأته وطفولته وتعليمه 
تاريخ  الهامني في  الالعبني  أحد  العاصمة حيث ترعرع  في 
الكرة اإليطالية، نيستا وتعلم مبادئ كرة القدم في روما وبني 
أحيائها وشوارعها القديمة مع أطفال الحي الذي كان يقطنه.

ــق طــريــق  ــي فـــريـــق التــســيــو ومـــنـــه بــــدأ شـ ومــــع ذلــــك لــعــب فـ
النجومية من خالل موسم االنتقاالت في عام 2002 حينما 

أليساندرو نيـستا

على هامش الحدث

يكمل النجم 
اإليطالي السابق 

عامه األربعين 
اليوم، بعد مشوار 
إبداعي ال يوصف 

مع ميالن االيطالي 
الذي يعتبر أحد 

أساطيره

االتحاد الدولي 
لكرة القدم 
وملفات فساد 
)Getty( ال تنتهي

جيروم  إن  صحافي  بيان  في  السويسري،  العام  المدعي  مكتب  أعلن 
فالك األمين العام السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( بات يواجه 
إجراءات جنائية. وأضاف مكتب مايكل الوبر المدعي العام السويسري 
في بيانه أن فالك يواجه تلك اإلجراءات بسبب عدة مخالفات من بينها 
سوء إدارة مزعوم يستوجب مساءلة جنائية. وتم إيقاف فالك لمدة 
»أضرار  في  تسبب  إنه  قالت  التي  بالفيفا  القيم  لجنة  قبل  من  عامًا   12

مالية كبيرة« للمؤسسة الكروية.

إجراءات جنائية بحق األمين العام السابق

وجه رياضي

ــنـــوات بـــداعـــي ارتـــكـــابـــه مــخــالــفــات ملــيــثــاق  سـ
التي  املحكمة  وأضافت  املؤسسة.  أخالقيات 
ــــوزان مــقــرا أن بــالتــر )80 عــامــا(  تــتــخــذ مـــن لـ
يريد إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعون 
املاضي. وعوقب  فبراير/ شباط  بالفيفا في 
ــاد األوروبــــــــي لــلــعــبــة،  ــحــ بـــالتـــر ورئـــيـــس االتــ
ميشيل بالتيني، باإليقاف بسبب مدفوعات 

اإليقاف  عقوبة  ضــد  مماثل  بطعن  بالتيني 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر. وقــالــت محكمة 
التحكيم الرياضية إن بالتر ولجنة الطعون 
فـــي الــفــيــفــا ســـيـــتـــبـــادالن املــــذكــــرات املــكــتــوبــة 
ثــالثــة قــضــاة قبل عقد  وستتشكل لجنة مــن 
جلسة استماع. ويرغب الفيفا في طي صفحة 
اسوأ فضيحة يتعرض لها على مدار تاريخه 

بــقــيــمــة مــلــيــونــي فــرنــك ســويــســري )مــلــيــونــي 
 2011 عــام  في  لبالتيني  تقديمها  تم  دوالر( 
ــن قــبــل الــفــيــفــا بــعــد مـــوافـــقـــة بـــالتـــر مــقــابــل  مـ
فرنسا  ملنتخب  السابق  الالعب  به  قــام  عمل 
ارتكاب  االثــنــان  قبلها بعشر ســنــوات. ونفى 
أي مــخــالــفــات. وتعهد بــالتــر »بــالــقــتــال حتى 
براءته. وتقدم  آخر رمق في حياته« إلظهار 

بـــعـــدمـــا دهــمــت  فــــي 2015  تـــفـــاقـــمـــت  ــي  ــتــ والــ
الــشــرطــة فــنــدقــا فـــارهـــا فـــي زوريـــــخ العــتــقــال 
مــســؤولــن بـــارزيـــن فـــي كــــرة الـــقـــدم تتهمهم 
ــفـــســـاد. ووجـــهـــت  ــالـ ــيـــة بـ ــيـــركـ الـــســـلـــطـــات األمـ
في  األشخاص  لعشرات  وقتها  من  اتهامات 

تحقيقات توزعت على خمس قارات.
)العربي الجديد، فرانس برس، إفي(

حقق الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من اعتداء مستوطنني يهود ُقتل فيه 
والداه وشقيقه، في يوليو/تموز املاضي، حلمه برؤية العبي فريق ريال مدريد اإلسباني، 
وزيارة ملعب سانتياغو برنابيو. وقال نادي ريال مدريد، في بيان، إن أحمد )5 أعوام( 
زار مدينة فالديبيباس، وحضر مران الفريق، حيث التقط الصور مع الالعبني، وأهدوه 
قميصا يحمل اسمه وكرة. وبدت مالمح السعادة على وجه الالعب عندما طاف أرجاء 
برنابيو،  سانتياغو  ملعب  الفلسطيني  الطفل  زار  كما  املفضلني.  نجومه  ورأى  امللعب 

ووطأت أقدامه العشب األخضر، وتفقد املقصورة وغرفة الالعبني.

صورة في خبر

أحمد الدوابشة وريال مدريد
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أشرف الرئيس التركي ورئيس الوزراء على تركيب آخر قطعة بجسر السلطان »ياووز سليم« على مضيق البوسفور، لتحقق 
اسطنبول  ثالث وصل بري بين قارتي آسيا وأوروبا، عبر أعرض جسر بالعالم، يتضمن سكة حديدية

هوامش

رشا عمران

في منتصف عام 2011، بعد انطالقة الثورة السورية، 
كــنــت فــي حــديــث هــاتــفــي مــع صــديــقــة تقيم مثلي في 
التي بدأنا نشعر بها بأنفسنا  التغييرات  دمشق، عن 
لــهــا، مراجعات  وتقييم  لــلــذات  مــراجــعــات  الــثــورة،  بعد 
لــلــعــالقــات الــيــومــيــة ولــلــصــداقــات، مــراجــعــات لــلــتــاريــخ 
عليه،  أنفسنا  وجــدنــا  وملــا  ولهوياتنا،  لنا،  الشخصي 
املفردات  األمــهــات  نحن  أبنائنا،  مع  للعالقة  مراجعات 
املــنــفــصــالت )لــصــديــقــتــي ابـــن شـــاب ولـــي ابــنــة شــابــة، 
ــثـــورة(. أذكـــر أن الحديث  واعــتــقــل االثــنــان فــي بــدايــة الـ
ذهــب بنا أيــضــا إلــى مــا نحلم بــه عــن ســوريــة، سورية 
املتغيرة كتغيراتنا نحن. لم يكن العنف يومها قد اشتد 
الناس في  لم يكن هناك وقتها طيران يقصف  كثيرًا، 
بيوتهم، أو صواريخ تطلق لتدمر أحياء كاملة. لم تكن 
التنظيمات الراديكالية املسلحة قد انتشرت مثل الفطر 
االقتحامات والحصار واالعتقاالت  في سورية. كانت 
لكننا،  كلها،  بــدأت  قد  التعذيب  تحت  والقتل  والقنص 
لــســبــٍب مـــا، كــنــا نــظــن أن هـــذا آخـــر مــا يمكن أن يفعله 
النظام، وأن لعنٍف كهذا العنف نهاية قريبة، لن يسمح 

العالم أن يوغل النظام في إجرامه ضد شعبه، ولن يقبل 
باقي السوريني أن يصل األمر إلى ما هو أبعد.

جا؟ أم أننا، كغيرنا، أخطأنا في حساباتنا، 
ّ
هل كنا سذ

وفي تقديرنا حجم اإلجــرام الــذي يمكن أن يصل إليه 
نظام أمني، له سوابق فاضحة في العنف وإجرام الدولة 
املمنهج؟ مثلما أخطأنا في تقدير ارتباطه بالسياسات 
ــقــــذرة، بــحــيــث اســتــمــرت املــحــرقــة الــســوريــة  ــ الـــدولـــيـــة ال
 جــفــٌن ألحـــد فـــي الــعــالــم. 

ّ
والــتــوســع مـــن دون أن يــــرف

أعــتــرف بــأنــه كــانــت لــنــا أوهــامــنــا يــومــهــا، أوهــامــنــا عن 
الشعوب وعن التاريخ وعن املستقبل وعن الوطن وعن 
الــذي  التغيير  النظيف،  التغيير  عــن  أوهامنا  االنــتــمــاء. 
، ثم يعمم على كل شيء، أوهامنا 

ً
يبدأ من أنفسنا، أوال

عن الحاضر، وعن قدرتنا، نحن السوريني، على تقديم 
وجه حضاري للثورات العربية.

أذكــــر تــلــك املـــكـــاملـــة، وأشـــعـــر بــقــبــضــة تــمــســك عــنــقــي، 
القهر والعجز، قبضة  التنفس، قبضة  وتمنعني من  
الندم على االستسالم للخوف، ومغادرة سورية قبل 
أربع سنوات، قبضة الندم أيضا على االنجراف وراء 
ــع الــحــال. وألكـــون  ــام، مــن دون االنــتــبــاه إلـــى واقـ ــ األوهـ
، سأسميها تسمية أخرى غير قبضة الندم، 

ً
أكثر دقة

على  الــنــدم  يمكن  ال  إذ  الخيبة،  قبضة  أسميها  ربما 
األوهام الجميلة، وال على األحالم، وال على بناء اآلمال، 
الندم  لــو كــانــت اآلمـــال غــبــارًا محضا. ال يمكن  حتى 
على شــيء كــهــذا، وإال ملــا تطور الــعــالــم، وملــا حــدث به 
أي تغيير، لم تنجح الثوراُت في التاريخ البشري، بعد 
أشهر من حصولها، استمرت سنني وعقودًا، ومّرت 
بــإخــفــاقــاٍت وافـــتـــراقـــاٍت عــديــدة. مـــورس فيها العنف 
الــبــشــري على أنــواعــه، وســالــت دمـــاء كــثــيــرة، وظهرت 
 إلجــهــاض الـــثـــورات األصــلــيــة، مئات 

ٌ
ــوراٌت مـــضـــادة ــ ثـ

من السنني مرت، قبل أن يحصل التغيير الكامل في 
البشري،  التاريخ  عبر  ثــوراٌت  فيها  قامت  التي  البالد 

تلك الثورات التي قامت نتيجة أحالم التغيير، وأوهام 
لن  أننا  بالحزن  نشعر  بشر،  لكننا  السريع،  التغيير 
أقــول نحن، وال أقصد  التغيير في حياتنا.  نــرى هــذا 
نفسي، بل هي ضمير عائد على من قاموا بالثورة، 
ولوحقوا  هّجروا  والذين  اختفوا،  والذين  ماتوا،  الذين 
السعداء  مــن  أكــن منهم، كنت  لــم  فــي منافيهم.  حتى 
من  وكنت  للسوريني،  االستثنائية  االنتفاضة  بهذه 
قبضة  أســمــيــتــهــا  لــهــذا،  الــســريــع.  بالتغيير  الــحــاملــني 
حقيقي.  معطى  على  مبنيا  يكن  لــم  فالحلم  الخيبة، 
كان مبنيا على وهم جميل، وهم ما زلت أعيش عليه 

وسأبقى، طاملا بقيت على قيد الحياة. 
اليوم في الذكرى الخامسة لبداية الثورة السورية، أقول: 
لــو عــاد الــزمــن إلــى الــخــلــف، وقــامــت ثـــورة فــي ســوريــة، 
منها،  سيأتي  الــذي  بالتغيير  وسأحلم  معها،  سأقف 
حــتــى لـــو كــنــت أعــــرف الــنــتــائــج املــســبــقــة. أمــــس، أردت 
االتصال بصديقتي، ألخبرها بأن حديثنا الهاتفي ذاك 
ما زال حاضرًا في ذهني، وأنا أراقــب خيبتي، وأراقب 
معها تحوالتي النفسية، لم أجرؤ. صديقتي بقيت في 
دمــشــق، لــم تــغــادرهــا مــثــلــي، بقيت هــنــاك كــواحــدة من 

حارسات الحلم بالتغيير الكبير.

عن أوهامنا الجميلة

وأخيرًا

كنت من السعداء بهذه 
االنتفاضة االستثنائية للسوريين، 

وكنت من الحالمين بالتغيير
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جسر سليم الجبار
ثالث عناق بري بين آسيا وأوروبا في إسطنبول

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

شارف حلم تركيا بثالث جسر على 
مضيق البوسفور يصل بني قارتي 
آسيا وأوروبـــا، على االنتهاء، بعد 
أن شـــارك أخــيــرًا، رئــيــس الــجــمــهــوريــة رجــب 
طيب أردوغـــان ورئــيــس الـــوزراء أحمد داود 
أوغلو، بتركيب القطعة  التاسعة والخمسني 
»األخيرة« الواصلة بني طرفي جسر »ياووز 
املعلق  الــقــســم  ســلــطــان ســلــيــم« ليبلغ طـــول 
بـــني بـــرجـــي الــجــســر 1408 أمــــتــــار، والـــطـــول 
الكامل لجسر 2164 متًرا، يضم  8 مسارات 
ملــرور الــســيــارات، إضــافــة إلــى خطني للسكك 
الحديدية، ويصل ارتفاع  برج الجسر على 
الجانب األوروبي في قرية »غاريبتشه« 322 
متًرا، والبرج اآلخر في منطقة »بويرازكوي« 
على الجانب اآلســيــوي 318 مــتــًرا، وبعرض 
ــرًا، لــيــكــون »يـــــــاووز ســلــيــم« املــتــوقــع  ــتـ 59 مـ
افــتــتــاحــه رســمــيــا فـــي تــمــوز/يــولــيــو املــقــبــل، 

الجسر األعرض و األعلى في العالم.
مــن الـــضـــرورة ربــمــا الــتــطــرق الســـم الــجــســر، 
ــرًا ملــــا أحـــدثـــتـــه الــتــســمــيــة مــــن خـــافـــات،  نـــظـ
ــا القــتــه مــن مــعــارضــة، مــنــذ وضـــع حجر  ومـ
 560 بـــالـــذكـــرى   ،2013/5/29 فـــي  األســــــاس 

)Getty( أردوغان وداود أوغلو يدشنان الجسر الجديد الذي يربط بين آسيا وأوروبا

الدولة  رئيس  وأعــلــن  القسطنطينية،  لفتح 
وقـــتـــذاك، عــبــد الــلــه غـــل، عــن جــســر السلطان 
»ألن  التسمية حينذاك  مبررًا  يــاووز سليم، 
الــســلــطــان ســلــيــم هـــو الـــــذي أتــــى بــالــخــافــة 
ــــات املـــقـــدســـة مـــن مصر  ــانـ ــ اإلســـامـــيـــة واألمـ
إلـــى اســطــنــبــول«. لــكــن مــراقــبــني عـــزوا زيـــادة 
على مشروع  االحتجاج  تظاهرات  وامــتــداد 
»غيزي بارك« في منطقة تقسيم باسطنبول، 
 ،2013 منتصف  فــي  الــتــركــيــة  املـــدن  لتشمل 
رغم عودة الحكومة التركية عن قرار البناء 
ــــى تــســمــيــة الــجــســر  ــقـــة غــــيــــزي، إلــ فــــي حـــديـ
باسم سليم الجبار، ملا لهذا السلطان الذي 
كــان أول مــن حمل لقب »أمــيــر املــؤمــنــني، من 
الــعــثــمــانــيــني، مـــن حــســاســيــة لــــدى الــشــيــعــة 
ــفــــرس، ألنــــه هـــو مـــن هــــزم جـــيـــوش الــشــاه  الــ
إسماعيل ودخل فارس »تبريز« إثر معركة 

چالديران عام 1514 للمياد.
عادت أخيرًا املعارضة على الجسر، املنطلقة 
مـــن اســـمـــه كــمــا يـــؤكـــد مـــراقـــبـــون، للتشكيك 
بـــجـــدواه االقــتــصــاديــة، الــتــي لــن تــعــود على 
ــم،  بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــار  ــهـ ــولـ ــبــــاد، حـــســـب قـ الــ
دوالر خـــال عــشــر ســنــوات، فــي حــني بلغت 
تأكيدات  رغــم  مــلــيــارات دوالر،  ثــاثــة  كلفته 
ــيـــومـــي لــلــجــســر  ــد الـ ــائـ ــعـ املـــخـــتـــصـــني بـــــأن الـ

الـــذي سيخفف مــن االزدحــــام والــضــغــط عن 
جـــســـري الـــبـــوســـفـــور، تــبــلــغ أربـــعـــمـــائـــة ألــف 
ــــرور الــحــافــات  دوالر عــلــى اعــتــبــار كــلــفــة مـ
تــبــلــغ خــمــســة عـــشـــر دوالرا،  الـــجـــســـر  عـــلـــى 
وليس ثاثة دوالرات كما حسبت املعارضة 
ونشرت صحيفة »حرييت«. املراقب لنهضة 
التنمية بتركيا، مذ وصول العدالة والتنمية 
لــلــحــكــم عــــام 2002، يــلــحــظ تـــركـــيـــزًا خــاصــا 
ملــا تحققه من  النقل، نظرًا  مــشــروعــات  على 

عائدات، وألنها تسّوق تركيا خارجيا.
بـــيـــد أن جـــســـر الـــبـــوســـفـــور الـــثـــالـــث، اعــتــبــر 
الــعــمــل األضـــخـــم، نـــظـــرًا لـــعـــدد مـــن عــمــل في 
6500 عامل  الــضــخــم..  املــشــروع  هـــذا  تنفيذ 
أشـــــــرف عــلــيــهــم 600 مـــهـــنـــدس واســـتـــخـــدم 
آلة من آالت البناء  بمراحل بنائه نحو ألف 
والــرافــعــات، سيحقق  كــالــجــرافــات  الضخمة 
عاملي،  قياسي  رقــم  مــن  أكــثــر  تدشينه،  بعد 
إذ ســيــمــتــد جــســر اســطــنــبــول الـــثـــالـــث على 
طول 2164 مترا وسيكون بذلك أطول جسر 
معلق في العالم يضم مسارا لخطوط السكة 
الحديدية، ويبلغ ارتفاع عمود الجسر على 
الـــجـــانـــب األوروبــــــــي مـــن اســطــنــبــول الـــواقـــع 
فـــي قـــريـــة »غــريــبــجــة« نــحــو 322 مـــتـــرا، أمــا 
الــعــمــود الــواقــع فــي منطقة »بـــويـــراز كــوي« 

على الــطــرف اآلســيــوي مــن املدينة فسيصل 
الجسر رقما  إلى 318 مترا ليحطم  ارتفاعه 
عامليا آخر. ومن املقرر أن يبلغ عرض جسر 
الــســلــطــان »يـــــاووز ســلــيــم« 59 مــتــرا ليكون 
العالم. وهو  أعــرض جسر في  انتهائه  عند 
سيتألف من 8 مسارات للسيارات ومسارين 

للسكك الحديدية. 
وســيــصــل خـــط الــســكــة الــحــديــديــة املــــار من 
الــجــســر مـــا بـــني مــديــنــة أدرنـــــة الــقــريــبــة من 
ــلـــدة  ــلـــغـــاريـــا والــــيــــونــــان وبـ ــدود مــــع بـ ــ ــحـ ــ الـ
إزمــيــت الــقــريــبــة مــن اســطــنــبــول، كــمــا سيتم 
الــذي سيعبر الجسر  دمــج الخط الحديدي 
مـــع خـــط نــفــق الــقــطــار الــســريــع »مـــرمـــراي« 
الــواصــل بــني طرفي اسطنبول وخــط مترو 
اسطنبول ليصل إلى مطاري أتاتورك على 
الجانب األوروبي وصبيحة غوكتشني على 
الجانب اآلسيوي. وتطلبت قواعد اإلسمنت 
 400 أشــجــار على مساحة  واألعـــمـــدة، قطع 
هــكــتــار جلها يــقــل عــمــره عــن 15 ســنــة. بيد 
أنــه، وطبقا التفاقية تشييد الجسر، سوف 
تشجر مساحة تمتد على 1400 هكتار في 
مقالع  بينها  تأهيلها،  إعـــادة  تتم  مناطق 
»كمربورغاز«  منطقتي  في  سابقة  جحارة 
ــفــــا«، فــيــمــا يــتــواصــل تــحــديــد األمــاكــن  و»أغــ
بــنــاء  جسر  التي سيتم تشجيرها. يجري 
ــريــــق شـــمـــال مـــرمـــرة  »ســـلـــيـــم الــــجــــبــــار« وطــ
وفــــق نـــظـــام »بـــنـــاء ـ تــشــغــيــل ـ نــقــل مــلــكــيــة« 
10 سنوات  املــشــروع  لتشغيل  امتياز  بمدة 
البناء،  فــتــرة  يــومــا تتضمن  وشــهــريــن و20 
»إيتشتاش«  شركة  شــراكــة  عليه  وحصلت 
التركية وشركة »أستالدي« اإليطالية وبعد 
انقضاء الفترة، ستنقل ملكية املشروع إلى 

وزارة املواصات التركية.

6500 عامل  على 
تنفيذ مشروع جسر 
البوسفور الثالث، وهو 
بذلك يعتبر األضخم.

■ ■ ■
سيصل خط السكة 
الحديدية املار من 

الجسر ما بني مدينة 
أدرنة القريبة من 

الحدود مع بلغاريا 
واليونان وبلدة إزميت 
القريبة من اسطنبول.

■ ■ ■
يبلغ عرض جسر 
السلطان »ياووز 

سليم« 59 مترا ليكون 
عند انتهائه أعرض 

جسر في العالم.

باختصار




