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فريق األحالم العربي
تستعرض »العربي الجديد« أبرز النجوم العرب في الدوريات األوروبية، إذ بإمكانهم 
تشكيل فريق قوي ومتماسك قادر على منافسة أهم األندية العالمية. ]30ـ31[

الرياض ــ العربي الجديد

أعلن البيت األبيض، أمس األربعاء، عن مشاركة 
)الصــورة(،  أوبامــا  بــاراك  األميركــي،  الرئيــس 
فــي قمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خــال 
زيارتــه املرتقبــة للعاصمــة الســعودية الريــاض، 
الزيــارة  وتأتــي  املقبــل.  أبريل/نيســان   21 فــي 
 »بــرود« العاقــات مــع الســعودية، بفعــل 

ّ
فــي ظــل

تداعيات االتفاق النووي اإليراني، وال سيما بعد 
اللقــاء األميركــي ـ الخليجــي، فــي كامــب ديفيــد، 
فــي شــهر مايو/أيــار املاضــي، والــذي غــاب عنــه 

العاهــل الســعودي امللك ســلمان بن عبــد العزيز. 
»األولويــة  إن  للخليجيــن  أوبامــا  قــال  حينهــا، 
هــي لألوضــاع الداخليــة فــي بلدانهــم، ال الخطــر 
»التصّدي له«. لكن أوباما  اإليراني«، الذي تعّهد بـ
في االجتماع نفسه، أشار إلى أن »مواجهة أذرع 
إيــران فــي املنطقــة، تقــع علــى كاهــل الخليجيــن 

وحدهم«، األمر الذي أخذته الرياض بجدية. 
وتشــهد العاقــات الســعودية ـ األميركيــة الكثير 
مــن االرتبــاك أخيــرًا في امللفات العالقة، ال ســيما 
الريــاض  بفعــل ضغــط  الســورية،  الثــورة  ملــف 
باتجــاه رحيــل الرئيــس الســوري بشــار األســد، 

فــي مقابــل عــدم وضــوح الخطــوات األميركيــة، 
»الدولــة  تنظيــم  خطــر  علــى  أكثــر  تركــز  التــي 

اإلسامية« )داعش(. 
وقــد تضّمنــت املقالــة التحليليــة التــي نشــرتها 
أوبامــا«  »عقيــدة  عــن  أتانتيــك«  »ذا  صحيفــة 
السياسية، قبل أيام، الكثير من اللوم للسعودية، 
»نشــر  بـ األميركــي  الرئيــس  اتهمهــا  التــي 
التطــرف، واالعتمــاد علــى الواليــات املتحدة لحل 
مشــكاتها«. أما عن العاقات بن البلدين، فقد 
ُســئل أوبامــا »أليــس الســعوديون أصدقاءنــا؟«، 
ــد«. دفــع هــذا 

ّ
فأجــاب مــع ابتســامة: »األمــر معق

األمر الســفير الســعودي األســبق في واشنطن، 
عامــي  بــن  الســعودية  االســتخبارات  رئيــس 
1977 و2001، األميــر تركــي الفيصــل، إلى الرّد 
علــى أوبامــا، فــي مقالــة نشــرتها صحيفــة »ذا 
أراب نيــوز«. نفــى الفيصــل أن تكــون الســعودية 
شــاركت  الريــاض  أن  وأكــد  أحــد،  علــى  عالــة 
أميــركا ملواجهــة  مــع  اســتخباراتية  بمعلومــات 
اإلرهــاب، كمــا ســاهمت عســكريًا فــي محاربــة 
»داعــش«، وتقــوم بمحاربــة التطرف ومحاصرة 
تمويلــه، كمــا تقوم بدعم وتدريــب املقاتلن ضد 

»اإلرهابي األكبر بشار األسد«.
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من  للتهرب  يخطط  النظام  أن  الجعفري،  بشار  جنيف،  محادثات  في  السوري  النظام  وفد  رئيس  تصريحات  تظهر 
المفاوضات المباشرة مع المعارضة، خشية ما ستحمله نتائج المفاوضات في ظل التفاهمات األميركية الروسية

أمين محمد

لم يبق من محافظة دير الزور شرق سورية، 
 

ّ
والتي تعد من كبرى املحافظات السورية، إل
أحياء مــعــدودة خــارج نطاق سيطرة تنظيم 
ــيــــة« )داعــــــــش( بـــعـــد مــــرور  ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ »الـ
خمس سنوات من عمر الثورة السورية. بسط 
األخـــيـــر ســيــطــرتــه عــلــى املــنــاطــق الــتــي كــانــت 
بـــحـــوزة فــصــائــل »الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر« 
 في ما 

ّ
املعارضة أواسط العام املاضي، ليشن

أحياء  على  للسيطرة  متاحقة  حمات  بعد 
ل تــــزال تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام، إضـــافـــة إلــى 

 أن كل محاولته باءت بالفشل.
ّ

مطارها إل
كانت دير الزور من أولى املحافظات استجابة 
لنداء الــثــورة. شهدت في األشهر األولــى لها 
واحدة من كبرى تظاهراتها، إذ زحف اآللف 
من أهل دير الزور يوم 22 أبريل/نيسان 2011 
كاملة  مرحلة  نهاية  معلنني  ميادينها،  إلــى 
مــن تــاريــخ ســوريــة كــانــت خــالــهــا املحافظة 
ــارج نـــطـــاق الهـــتـــمـــام الــحــقــيــقــي لــنــظــاَمــي  ــ خـ
األسد )األب والبن(. تكرر املشهد مرة أخرى، 
القتلى برصاص  خصوصًا بعد بدء سقوط 
النظام. وكــان املعارض السوري معاذ  قــوات 
الركاض القتيل األول في ثورة محافظة دير 
الــزور التي يضم باطن أرضها ثــروة نفطية 
هــائــلــة، وظــاهــرهــا ثـــروة زراعــيــة، لــم تنعكس 
إيجابًا على حياة أبنائها. كان ريف دير الزور 
من أكثر األرياف السورية فقرًا وتهميشًا، ما 
عوا في 

ّ
جعله بيئة طــاردة ألولده الذين توز
عموم سورية بحثًا عن حياة أفضل.

كــمــا كـــانـــت ديــــر الــــــزور قــبــل تـــولـــي الــرئــيــس 
الــراحــل حافظ األســد للسلطة عــام 1970 في 
قــلــب املــشــهــد الــســيــاســي والــثــقــافــي الــســوري. 
ــــن أبـــنـــائـــهـــا دور مـــهـــم عــلــى  ــدد مـ ــعــ وكـــــــان لــ
جــمــيــع األصــــعــــدة، خــصــوصــًا فـــي املــؤســســة 
العسكرية. وأسهمت أسماء عدة في تشكيل 
وجه سورية املعاصر. لكن نظام األســد األب 
عمل على تهميش دير الزور وتحويلها إلى 
مجرد داعم مليزانيته. ازدادت وطأة اإلقصاء 
الرئيس  تــولــي  الـــزور مــع  على محافظة ديــر 
الـــســـوري بــشــار األســــد لــلــســلــطــة عــــام 2000، 
والذي تزامن مع سنوات صعبة جدًا ضربت 
سورية وصــوًل للعام 2011، إذ بــدأت الثورة 
على نظام األســد بعد أكثر مــن أربــعــني سنة 

من الصمت على الستبداد.
الكاتب  يصف  هكذا  بالفطرة«،  »مــعــارضــون 
أحــمــد الــرمــح أبــنــاء محافظته ديــر الـــزور في 
عــاقــتــهــم بــالــنــظــام مــنــذ اســتــام األســــد األب 
الــســلــطــة حـــتـــى تـــوريـــثـــهـــا لــــولــــده. ويــضــيــف 
 »الحتجاجات األولى 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

فــي ديــر الـــزور كــانــت مــع اســتــام األســـد األب 
كانت  األشــد  التظاهرات  لكن   ،1970 السلطة 

رامي سويد

ــاء، فـــي بـــلـــدة رمــيــان  ــ ــعـ ــ انــطــلــقــت، أمــــس األربـ
ــــف الـــحـــســـكـــة، شــمــال  الـــواقـــعـــة فــــي أقـــصـــى ريـ
شــرق سورية، أعمال املؤتمر الــذي دعــت إليه 
الذاتية  اإلدارة  لكانتونات  الــعــامــة  املنسقية 
الـــكـــرديـــة، الــتــي تــديــر مــنــاطــق واســـعـــة شــمــال 

سورية، لبحث تحويل هذه اإلدارة إلى 
إقــلــيــم فـــيـــدرالـــي تـــوضـــع حـــــدوده عــلــى أســس 
جــغــرافــيــة ل قــومــيــة، لــيــتــم إعــانــه »فــيــدرالــيــة 
شــمــال ســــوريــــة«، يــــرى كــثــيــرون أنــــه ســيــكــون 
الــحــجــر األســــاس والــخــطــوة األولــــى للتقسيم 
ــكــــام عــن  ــرة الــ ــيــ ــــاع وتــ ــفـ ــ ــل ارتـ عـــمـــلـــيـــًا، فــــي ظــ
 فــيــدرالــي لــهــذا الــبــلــد، وهـــو شــعــار صــدر 

ّ
حـــل

الــذاتــيــة  اإلدارة  أوًل. وتــأســســت  مــوســكــو  عــن 
الكردية قبل نهاية عام 2013 في املناطق التي 
تسيطر عليها قوات »حماية الشعب« الكردية 
التابعة لحزب »التحاد الديمقراطي« الكردي 
الكردستاني(،  العمال  لحزب  السوري  )الفرع 

بزعامة صالح مسلم.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي اإلدارة الــذاتــيــة 
»العربي الجديد«، إن »املؤتمر ضّم  لـ الكردية 
الذاتية لبحث تحول سورية  مكّونات اإلدارة 
إلــى دولـــة اتــحــاديــة فــيــدرالــيــة، بحيث تتحول 
إلـــى حــكــومــة إلقليم  الــكــرديــة  الــذاتــيــة  اإلدارة 
فيدرالي توضع حــدوده على أسس جغرافية 
الــعــرقــيــة«. ووفقًا  املــكــونــات  النظر عــن  بغض 
لــهــذا الــتــحــّرك، يــتــم إعـــان اإلقــلــيــم الــفــيــدرالــي 
شــــمــــال ســـــوريـــــة بــــاســــم »فــــيــــدرالــــيــــة شـــمـــال 
إقليم  املــصــادر، على غـــرار  ســوريــة«، بحسب 
شـــمـــال الــــعــــراق، أو كـــردســـتـــان الــــعــــراق الـــذي 
بات يتمتع عمليًا بمواصفات دولــة مستقلة 
تفرض على العراقيني من غير سكان اإلقليم، 
الحصول على ورقة كفالة من أحد »مواطني« 

كردستان لزيارته حتى.
 اإلدارة الذاتية تريد 

ّ
وتعتبر املصادر ذاتها أن

اســتــثــمــار املـــواقـــف الـــروســـيـــة حــــول إمــكــانــيــة 

اســتــطــاعــت  والـــتـــي  مــــــــــارس/آذار 1980،  فـــي 
بساعات قليلة التوسع في أرجاء الباد. دفع 
نظام األسد بقوات حرس الحدود )الهجانة( 
البلد، وتفتح نيرانها  لتقتحم  األمــن  وقــوات 
على املــدنــيــني، أدى ذلــك إلــى إضـــراب شامل. 
 أن القوات العسكرية واألمنية نجحت في 

ّ
إل

إنهائه. ونتج عن تلك النتفاضة اعتقال أكثر 
من 300 متظاهر تم إعدامهم في 27 يونيو/

ُعــرفــت بمجزرة تدمر  حــزيــران 1980، والــتــي 
الشهيرة«، وفقًا للكاتب.

ــبــــع تــلــك   »تــ
ً
ــه قــــائــــا ــثـ ويــــتــــابــــع الــــرمــــح حـــديـ

العــتــقــالت حملة أخــرى طــاولــت قــيــادات في 
ــــرى قومية  جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــني، وأخـ
ويــســاريــة. وصـــل عـــدد هـــؤلء إلـــى املــئــات. لم 
لدى  معتقل  لها  ليس  الــديــر  فــي  عائلة  تبق 
نخبوي  بجفاف  املحافظة  لتصاب  الــنــظــام، 
ــر الـــزور  شـــديـــد«. ويــشــيــر الــرمــح إلـــى أن »ديــ
شــهــدت بــعــد ذلـــك الــعــديــد مــن الحــتــجــاجــات 
النظام  أجــهــزة  قبل  مــن  بقسوة  معت 

ُ
ق الــتــي 

التي  الــحــرب  على خلفية   1990 عــام  األمنية 
نت على العراق بعد احتاله الكويت، وعام 

ُ
ش

2000 إبان ما ُعرف بربيع دمشق«.
ــثـــورة فـــي مــديــنــة ديــر  ــاع وتـــيـــرة الـ ــفـ بــعــد ارتـ
الـــكـــاتـــب، اقــتــحــم  ــام 2011، بــحــســب  الــــــزور عــ
ــة املــديــنــة  ــيـ ــنـ ــام وأجـــهـــزتـــه األمـ ــنـــظـ جـــيـــش الـ
املدنيني. منتصف  مرتكبًا مجازر عدة بحق 
العام 2012، اتخذ مجموعة من شباب املدينة 
منها.  النظام  وطــرد  عليها  بالسيطرة  قــرارًا 
ذلك  وهــذا ما تحقق في يونيو/حزيران من 
الـــعـــام. ســيــطــر الــجــيــش الـــســـوري الــحــر على 
عدد من أحيائها، وبقي النظام محصورًا في 
أحياء القصور، والجورة غرب املدينة، وحي 

تــحــول ســـوريـــة إلــــى جــمــهــوريــة اتـــحـــاديـــة من 
خال هذا اإلعــان، لفتة إلى أن »هذا التحرك 
هــو إجـــراء داخــلــي لــــإدارة الــذاتــيــة بعيدًا عن 
مجلس سورية الديمقراطية، الذي تعتبر من 
الكردية  املــصــادر  مــكــونــاتــه«. وتستبعد  أبـــرز 
التي  أن يحظى إعــان مناطق شمال ســوريــة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــقـــوات الــكــرديــة وحــلــفــاؤهــا 
ــي بــتــأيــيــد  ــ كــمــنــطــقــة فــيــدرالــيــة ذات حــكــم ذاتـ
ه 

ّ
أن إقليمي أو دولــي واســع«. وتذّكر املصادر 

 أول من طرح إمكانية تحويل 
ّ
على الرغم من أن

ــة فــيــدرالــيــة هـــو نــائــب وزيـــر  ســـوريـــة إلـــى دولــ
الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في 29 
فبراير/ شباط املاضي، لم تعلن روسيا، حتى 
اآلن، مــوقــفــًا صــريــحــًا داعـــمـــًا لــحــزب التــحــاد 
فــي مسعاهم  الــكــردي وحلفائه  الــديــمــقــراطــي 

هذا.
ــه الــــوليــــات  ــيـ ــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواصــــل فـ ــ وفــ
املــتــحــدة صمتها حــيــال هــذا الــطــرح، يــبــدو أن 
ــدول اإلقــلــيــمــيــة املــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الـــســـوري  ــ الــ
يفتح  ــه 

ّ
أن باعتبار  املقترح،  رفــض  تتفق على 

الـــبـــاب لــعــمــلــيــات تــقــســيــم هــــذه الـــــدول ولــيــس 
فقط تقسيم سورية، بحسب بعض املراقبني. 
ــة  ــ ــة إلــــــى دولـ ــ ــــوريـ ــــت نـــقـــطـــة تـــحـــويـــل سـ ــانـ ــ وكـ
التي  املحادثات  صلب  في  فيدرالية  اتحادية 

 عــن مــواقــع عسكرية 
ً
هــرابــش )شــــرق(، فــضــا

في محيطها أهمها، املطار. لكن قوات النظام 
ــزور،  ــــرت أحـــيـــاء كــامــلــة فـــي مــديــنــة ديـــر الــ دّمـ
ــق 

ّ
ــو جــســرهــا املــعــل ــرز مــعــاملــهــا، وهــ ــ حــتــى أبـ

على نهر الفرات في مايو/ أيار 2013. وكان 
جسر ديــر الـــزور يــربــط بــني شــطــَري املدينة. 
ويــعــد مـــن الــجــســور الــــنــــادرة فـــي الـــعـــالـــم، إذ 
القرن  من  العشرينيات  في  الفرنسيون  بناه 
املاضي إبــان وجودهم في سورية، على حد 

تعبير الرمح.
ه منذ ذلك الوقت استطاع 

ّ
ويلفت الرمح إلى أن

ريف  السيطرة على مجمل  الحر«  »الجيش 
الذي  الشرقي  الريف  وخصوصًا  املحافظة، 
يــضــم أهــــم آبـــــار الـــنـــفـــط. شـــهـــدت املــحــافــظــة 
طيلة عام 2013 حراكًا عسكريًا، فشلت قوات 
الــنــظــام خــالــه بــاســتــعــادة مــا خــســرتــه. كما 
بآبار  الحر«  »الجيش  في  فصائل  انشغلت 
النفط والغاز وما تدره من أرباح طائلة، في 
وقت بدأ »داعش« بقضم جغرافيا املحافظة. 
اســتــولــى الــتــنــظــيــم عــلــى كـــل املــنــاطــق الــتــي 
كانت بحوزة املعارضة املسلحة واحدة تلو 
أخــرى في الريف واملدينة. تغّير املشهد في 
عرف 

ُ
محافظة دير الزور جذريًا، فأصبحت ت

»وليــــة الـــخـــيـــر« لــــدى الــتــنــظــيــم. وحــــاول  بـــــ

أجـــراهـــا رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي، أحــمــد داود 
أوغلو، في طهران، قبل أيام. واتفق الجانبان 
التركي واإليــرانــي على ضــرورة عــدم السماح 
بتقسيم ســوريــة، ملــا يحمله ذلــك مــن مخاطر 
إيــران وتركيا أيضًا، باعتبار أن  تهدد وحــدة 
التنوع العرقي والثقافي فيهما مماثل ملا هو 

موجود في سورية.
مــن جانبها، نقلت وكــالــة »فــــارس« اإليــرانــيــة 

»داعــش« السيطرة على ما تبقى من أحياء 
املــديــنــة واملـــطـــار، لــكــنــه فــشــل فــي ذلـــك ليبدأ 
الواقعة  األحياء  عــام 2015 محاصرة  مطلع 
تحت سيطرة النظام والتي تضم نحو 200 
ألـــف مــدنــي، مــا تسبب بــمــأســاة إنــســانــيــة ل 
ــزال تــتــاحــق فــصــولــهــا املـــؤملـــة. وفــــي ذلــك  ــ تـ
الوقت، وفقًا للكاتب، توفي 130 مدنيًا، منهم 
أثــنــاء محاولتهم  و25  الــحــصــار،  45 بسبب 
الهروب من الحصار، و40 أثناء محاولتهم 
املــحــاصــرة،  للمناطق  غــذائــيــة  مـــواد  تهريب 
و20 شخصًا نتيجة القصف الذي تعرضت 
له األحياء املحاصرة. كما خضعت األحياء 
تضم  التي  التنظيم،  سيطرة  تحت  الواقعة 
ــوات  ــن قــ ــي، لـــحـــصـــار مــ ــدنــ نـــحـــو 15 ألـــــف مــ
الــنــظــام، وقــصــف مــن قبل الــطــيــران الــروســي 
الذي ارتكب مجازر عدة في املدينة وريفها، 
وخصوصًا الشرقي منه. ويلفت الرمح إلى 
أن دير الزور واحدة من 15 منطقة محاصرة 
 أنها الوحيدة املحاصرة من 

ّ
في سورية، إل

ني.
َ
طرف

خمس   
ّ
أن عمر  عبدالله  الصحافي  ويعتبر 

ــثـــورة الـــســـوريـــة، فــقــدت  ســـنـــوات مـــن عــمــر الـ
 
ً
ــر الــــزور الــكــثــيــر مــن أهــلــهــا قتا خــالــهــا ديـ
واعتقاًل وتهجيرًا داخل سورية وخارجها. 
بــاتــوا فــي املــنــافــي الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، وهــم 
يرون »درة الفرات«، كما يحلو لهم تسميتها، 
وهي تذوي تحت النظام والتنظيم. ويقول 
دير  نهبا خيرات  األخيَرين  »هذين   

ّ
إن عمر 

 مــن دون 
ً
 كــامــا

ً
 هــنــاك جــيــا

ّ
ـــزور. كــمــا أن الــ

تعليم، حــالــهــا حـــال بــاقــي املــنــاطــق الــثــائــرة 
واملـــحـــاصـــرة فـــي ســــوريــــة، لــكــن مــديــنــتــي ل 

بواكي لها«، على حّد تعبيره.

عن الرئيس اإليراني، حسن روحاني: »أبلغنا 
جميع األصدقاء والجيران وروسيا صراحة، 
أراضيها، مبدأ  املنطقة على  بلدان  أن سيادة 
يحظى بتأكيدنا، سواء في ما يتعلق بالعراق 
أو ســوريــة أو أي بــلــد فــي املــنــطــقــة«. الــســيــادة 
الــوطــنــيــة ووحــــدة الـــتـــراب أمـــر مــهــم بالنسبة 

لنا«.
املــوقــف التركي اإليــرانــي على  وينسحب هــذا 

واملعارضة.  النظام  أي  السوريني،  حلفائهما 
 رئــيــس الــنــظــام الــســوري، 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــد، لـــم يــغــلــق الـــبـــاب أمــــام إمــكــانــيــة  ــ بــشــار األسـ
ح في حديث صحافي، إلى 

ّ
بحث الفيدرالية، مل

رفض بحث هذا املوضوع حاليًا. وقال األسد 
في حوار سابق مع وكالة »فرانس برس«، ردًا 
على إمكانية إعطاء األكراد في شمال سورية 
الـــســـؤال متعلق  ــي، إن »هـــذا  منطقة حــكــم ذاتــ
الدستور  وهــذا  الــســوري.  بالدستور  مباشرة 
الحكومة، وإنما تشارك فيه كل  ل يعطى من 
األطياف وُيطرح على الستفتاء الشعبي. لذلك 
ســـؤاًل وطنيًا، وليس موجهًا  يكون  أن  يجب 
ألي مسؤول سوري، سواء كان هذا املوضوع 
متعلقًا بحكم ذاتــي أو فيدرالية، لمركزية أو 
أي شيء مشابه. هذه األشياء تكون كلها جزءًا 
حّد  على  باملستقبل«،  السياسي  الــحــوار  مــن 

تعبير األسد.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، جـــــــــّددت املــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  مـ
ــاولت الـــرامـــيـــة إلقـــامـــة  ــ ــحـ ــ رفـــضـــهـــا جــمــيــع املـ
ــدرالــــي فــي  ــيــ ــلـــى أســـــــاس فــ ــام اتـــــحـــــادي عـ نــــظــ
ــدة تــمــســكــهــا بــــوحــــدة ســـوريـــة،  ــؤكــ الــــبــــاد، مــ
أرضـــًا وشــعــبــًا، معتبرة أن طــروحــات تحويل 
 

ّ
سورية إلى دولة فيدرالية اتحادية، ما هي إل

مقدمة لتقسيمها. ويقول نائب املنسق العام 
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« املــعــارضــة،  لـــ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن يــحــيــى الــقــضــمــانــي لـــ

»طرح الفيدرالية في هذه املرحلة خطير، وله 
مدلولت يجب أل نغفل عنها«. ويشير إلى أن 
الكيان الفيدرالي »يولد من مناطق منفصلة، 
تـــتـــوحـــد بــشــكــل فــــيــــدرالــــي ولـــيـــس الـــعـــكـــس«، 
مــوضــحــًا أن املــعــارضــة الــســوريــة »ســتــرفــض 

إدراج املقترح في جدول املفاوضات«.
الــذاتــيــة  اإلدارة  ــّونـــات  ــكـ مـ غـــيـــاب  أن  ويـــبـــدو 
ــزب »التــــحــــاد  ــ ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حــ ــ الــــكــــرديــــة، وفــ
الديمقراطي« الكردي عن مفاوضات جنيف3 
الـــســـوريـــة الــقــائــمــة، دفــعــهــا إلــــى عــقــد مــؤتــمــر 
الرميان على عجل بهدف إعان تحويل نظام 
اإلدارة الذاتية إلى إقليم فيدرالي، بهدف فرض 
للمفاوضات  الراعية  األطـــراف  أمــر واقــع على 
الديمقراطي«  »التــحــاد  دعـــوة  على  يجبرها 

لجولتها املقبلة، بحسب مراقبني.
ويـــــرجـــــح هــــــــؤلء املـــــراقـــــبـــــون أن يــــكــــون هــــذا 
الــذاتــيــة وحـــزب »التــحــاد  املسعى مــن اإلدارة 
ــي، إذ أشــــار وزيـــر  ــ الــديــمــقــراطــي« بــدعــم روسـ
الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي لفــــــروف، في 
املصري  نظيره  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
ــاء إلـــى أن  ــعـ ســامــح شــكــري، أخـــيـــرًا، يـــوم األربـ
حل القضية السورية يجب أن يكون »بضمان 
مشاركة جميع األطراف«. وجدد موقف باده 
في »إشراك األكراد بمحادثات جنيف الحالية، 
ومــوقــعــهــم ضــمــن الــخــريــطــة الــســيــاســيــة في 

.»
ً
سورية مستقبا

جنيف ـ العربي الجديد

من  الثالث  الــيــوم  تعكس مجريات 
مــحــادثــات جنيف الــســوريــة، أمس 
األربـــــــعـــــــاء، مــــــدى خـــشـــيـــة الـــنـــظـــام 
السوري من الدخول في أي مفاوضات مباشرة 
مـــع املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ورغـــبـــتـــه بــالــتــهــرب 
النظام بشار  منها، بعدما ســارع رئيس وفد 
 هـــجـــوم عــلــى املــعــارضــة 

ّ
الــجــعــفــري، إلــــى شــــن

الــذي قدمته األخيرة  وتأكيد رفضه لاقتراح 
لــلــمــبــعــوث األمــــمــــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
ــفـــاوضـــات  ــى مـ ــ ــقـــال مــــن املــــحــــادثــــات إلــ ــتـ لـــانـ
مباشرة.  وأكد الجعفري، بعد اجتماعه الثاني 
إلــى سورية ستيفان دي  املبعوث األممي  مع 
مــيــســتــورا، أمــس األربـــعـــاء، أن الــنــظــام يرفض 
النــخــراط فــي محادثات مباشرة مــع ممثلني 
عن املعارضة »حاليًا«، مهاجمًا وفد املعارضة 
وتـــحـــديـــدًا كــبــيــر املـــفـــاوضـــني مــحــمــد عــلــوش، 
ــــام«. وقــال  الــقــيــادي الـــبـــارز فــي »جــيــش الســ
الــجــعــفــري، بــحــســب تــصــريــحــاتــه، إن »كــبــيــر 
مفاوضي وفد السعودية إرهابي، ينتمي الى 
إرهــابــي«، قبل أن يضيف »ل يشرفنا  فصيل 
ــفـــاوضـــات  ــنـــخـــرط فــــي مـ ــلـــى اإلطــــــــاق أن نـ عـ
مباشرة مــع هــذا اإلرهــابــي بــالــذات. لــذلــك، لن 
يعتذر  لــم  مــا  مباشرة  هناك محادثات  تكون 
ــي عـــن تــصــريــحــه ويــســحــبــه من  ــابــ ــذا اإلرهــ هــ

التداول ويحلق ذقنه«. 
وكان علوش، قد اعتبر في حديث مقتضب مع 
اإلعــام  مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل 
بينها »فرانس برس« يوم السبت املاضي، أن 
األسد  بشار  برحيل  تبدأ  النتقالية  »املرحلة 
»ناقش  إنــه  الجعفري  قــال  وفيما  بموته«.  أو 
ــة عبر  ــى ســـوريـ ــيـــني إلــ ــابـ قــضــيــة تــســلــل اإلرهـ
الـــحـــدود مـــن تــركــيــا وإســـرائـــيـــل واألردن« مع 
تمثيل  بتوسيع  مطالبته  كــرر  ميستورا،  دي 
املعارضة في جنيف، معتبرًا أنه »ل يستطيع 
فصيل من فصائل املعارضة أن يحتكر الصفة 

التمثيلية لجميع الفصائل«.
ــام مــن  ــظــ ــنــ ول يـــمـــكـــن فـــصـــل مــــوقــــف وفــــــد الــ
املفاوضات املباشرة عن التحولت التي ترافق 
جولة املحادثات الحالية، وخصوصًا بعد ما 
عكسه إعان روسيا من سحب جزء من قواتها 
تــفــاهــمــات تحديدًا  مــن ســوريــة لجهة وجـــود 
بــــني مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن نـــحـــو الــــدفــــع بــحــل 
سياسي، إضافة إلى التحولت التي تشهدها 
اإلدارات  مـــجـــمـــوع  إعــــــان  قـــــرب  ــع  مــ ــة  ســــوريــ

محادثات  
جنيف
النظام يتهرب من 

المفاوضات المباشرة

بدأت احتجاجات دير الزور 
مع استالم حافظ األسد 

السلطة عام 1970
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دير الزور... تمرُّد بالفطرة عمره 46 عامًا »فيدرالية شمال سورية«... مناورة كردية أو بداية تقسيم؟

يقبل تسمية ما يحدث في جنيف بمفاوضات 
ــة -  ــ ــــوريـ ــــسـ وإنـــــمـــــا يـــصـــفـــهـــا بــــاملــــحــــادثــــات الـ
ــة، ويــتــمــســك بــتــســمــيــة »املـــعـــارضـــات  الـــســـوريـ
السورية« وأن وفــود املعارضة لم تصل كلها 
بعد إلى جنيف للدخول بمفاوضات مباشرة. 
وهـــو مــا يفسر الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
ــــس. أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــبــعــوث  ــ الـــجـــعـــفـــري أمـ
ــا يـــحـــدث فـــي جنيف  ــإن تــســمــيــة مـ األمــــمــــي، فــ
كونه يجري مشاورات  تريحه،  »مشاورات«  بـ
مع أطــراف تعتبرها املعارضة السورية تقف 
الــســوري وطالبت روسيا  النظام  إلــى جــانــب 
إلــى وفــد املعارضة، على غــرار الوفد  بضمها 
السوري سابقًا  الــوزراء  برئاسة نائب رئيس 
الــذي التقاه  املقيم في موسكو، قــدري جميل، 

دي ميستورا أمس.
وهذا ما يتيح للمبعوث الدولي وضع العديد 
مـــن الـــتـــصـــورات بــعــد مــحــادثــات يــجــريــهــا مع 
عدد من األطــراف السورية، لستخراج تقرير 
نــهــائــي يــقــدمــه لــأمــم املــتــحــدة ويـــوضـــح فيه 
ــراف الــســوريــة ونقاط  نــقــاط التــفــاق بــني األطــ
الـــخـــاف وتــفــســيــرهــم لــلــنــقــاط الــغــامــضــة في 
بمصير  املتعلقة   2254 والــقــرار  جنيف  بــيــان 
الرئيس السوري بشار األسد وشكل النتقال 
ــاق، أكـــد  ــيـ ــسـ ــــي الـ ــة. وفـ ــوريــ الـــســـيـــاســـي فــــي ســ
رمـــزي عــز الــديــن رمـــزي، نــائــب دي ميستورا، 
اليوم  أن املبعوث األممي يلتقي  للصحافيني 
الــخــمــيــس وفــــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
 من 

ً
لــلــمــرة الــثــانــيــة، وســيــلــتــقــي الــجــمــعــة كــــا

الوفدين و»ربما وفودًا أخرى«، بحسب رمزي. 
كما أشار إلى أن الجتماع مع وفد النظام كان 
ملناقشات جوهرية لحقة«،  »إيجابيًا ويمهد 
مضيفًا »ناقشنا بعض األفكار مع وفد النظام، 
وأبدينا رد فعلنا على النقاط التي قدمها في 
الجتماع السابق، وطلبنا توضيحها«. ولفت 
إلى أن »األيام الثاثة في املفاوضات السورية 
حققت تقدمًا، وتسعى األمم املتحدة ملواصلة 

ذلك في األيام املقبلة مع كافة األطراف«.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــــدلــــل الــــــقــــــرار الــــروســــي 
ــــذي ســبــقــه تقاسم  بــالنــســحــاب الــجــزئــي، والـ
ــران الــــــروســــــي وطــــيــــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــام بـــــني الـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
الدولة،  تنظيم  محاربة  في  الــدولــي  التحالف 
عــلــى أن تـــوافـــقـــًا دولـــيـــًا قـــد تـــم عــلــى أســاســه 
هـــــذا النــــســــحــــاب، وتـــظـــهـــر أولـــــــى مـــؤشـــراتـــه 
على أن الــتــدخــل الــروســي فــي املــرحــلــة املقبلة 
سيكون في معظمه ضد تنظيم الدولة وذلك 
حــفــاظــًا عــلــى الــهــدنــة الــتــي هــنــدســهــا الـــروس 

المجتمع  بـ»حركة  يُعرف  لما  سياسيًا،  الكردية،  الذاتية  اإلدارة  تتبع 
صالح  بزعامة،  الديمقراطي  االتحاد  حزب  يشكل  التي  الديمقراطي« 
سياسية  وتجمعات  أحزاب  خمسة  إليها  ويضاف  أحزابها.  أكبر  مسلم، 
صغيرة أخرى في سورية هي: البارتي الديمقراطي الكردستاني، والسالم 
والشيوعي  الكردستاني،  الليبرالي  واالتــحــاد  الــكــردي،  الديمقراطي 
اإلدارة  وتضم  الكردي.  الديمقراطي  الوطني  والتجمع  الكردستاني، 

الذاتية أيضًا نحو أربعين تجمعًا سياسيًا ومنظمة اجتماعية.

أظهرت حسابات لوكالة »رويترز«، استنادًا إلى لقطات محطات تلفزيون 
الروسية  الجوية  القوة  أن »أقل قليًال من نصف  األربعاء،  رسمية، أمس 
تحليل  وأظهر  غــادرت«.  قد  سورية،  في  والمقاتالت  القاذفات  من 
الروسية  الجوية  للضربات  ولقطات  الصناعية  األقمار  التقطتها  لصور 
احتفظت  روسيا  أن  سابق،  وقت  في  الروسية  الخارجية  وزارة  وبيانات 
بنحو 36 مقاتلة في قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في محافظة 

الالذقية السورية. وأن 15 طائرة عادت إلى روسيا.

انسحاب نصف القوة الروسية

هيكلية وتجّمعات

تحقيق بعيوننا

القوات األميركية  واألميركيون، بحيث تؤمن 
غطاء جويًا للقوات التي تدعمها في سورية 
)معقل  الرقة  محافظة  على  السيطرة  باتجاه 
تنظيم داعش(، فيما يؤمن الروس غطاء جويًا 
للنظام باتجاه استعادة السيطرة على تدمر، 
للمعارضة ودعمها  دور  إعــطــاء  احــتــمــال  مــع 
إلنــهــاء جبهة الــنــصــرة الــتــي تــتــداخــل مناطق 
املعارضة.  فصائل  نفوذ  مناطق  مــع  نفوذها 
وقد بدأت بــوادر صدام بني الجبهة وفصائل 
إثر  املاضية  القليلة  األيـــام  فــي  الــحــر  الجيش 
ــفـــرقـــة 13  ــيـــاء الــجــبــهــة عـــلـــى أســـلـــحـــة الـ ــتـ اسـ
الذي  الوقت  واعتقال عدد من عناصرها، في 
يتم فيه العمل على تشكيل جبهة موحدة من 
جميع فصائل املعارضة املسلحة الفاعلة على 
األرض بما فيهم حركة أحــرار الشام وجيش 

اإلسام، عدا جبهة النصرة. 
وتحاول املعارضة السورية استغال املعطى 
ــزء مــن  ــ الـــجـــديـــد لـــلـــقـــرار الــــروســــي بــســحــب جـ
موقف  فــي  حقيقيًا  تغييرًا  واعــتــبــاره  قواتها 
روســيــا تــجــاه الــنــظــام الـــســـوري. وتــعــول على 
ذلك كثيرًا في أن يفضي إلى التخلي عن األسد 
في  حقيقي  بشكل  لانخراط  عليه  والضغط 
املفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة 
تبقي  أن  املرجح  لكن  التنفيذية.  الصاحيات 
وفد  »تطعيم«  باتجاه  ضغطها  على  روسيا 
املــعــارضــة املــفــاوض بــمــعــارضــني عــلــى مقاس 
الــحــل الـــذي تعمل روســيــا عليه فــي ســوريــة، 
لروسيا  ولؤهـــا  حكومة  تشكيل  يضمن  بما 

ويضمن مصالح موسكو على املدى البعيد.

إلــى أن »الــهــدف الرئيسي لنا  وأشـــار الزعبي 
هـــو تــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم النــتــقــالــيــة كــامــلــة 
ــد، إضــافــة  ــ ــيـــل بـــشـــار األســ الــصــاحــيــات ورحـ
وتنطلق  اإلنــســانــي«.  املــوضــوع  متابعة  إلـــى 
املباشرة  للمفاوضات  رؤيتها  مــن  املعارضة 

آلية  عن  تختلف  وآلياتها  ملزمة،  باعتبارها 
املشاورات والحوارات التي تعد نتائجها غير 
ملزمة أو غير نهائية، وهذا ما يفيد سياسة 

النظام القائمة على املواربة وكسب الوقت.
في املقابل، فإن وفد النظام السوري حتى اآلن ل 

عادل  السعودي،  الخارجية  وزير  أكد 
إعالن  بعد  له  تصريح  أول  في  الجبير، 
أمس  سورية،  من  الروسي  االنسحاب 
أن  تــأمــل  »الــســعــوديــة  أن  األربـــعـــاء، 
األسد  بشار  الروسي  االنسحاب  يدفع 
لتقديم تنازالت وتسريع عملية االنتقال 
ونفى   .»1 لجنيف  استنادًا  السياسي، 
روسيا  مع  صفقة  أي  وجــود  الجبير 
السعودية  بسياسات  يتعلق  ما  في 
ــد وزيــر  الــنــفــطــيــة. مــن جــهــتــه، أكـ
هاموند،  فيليب  البريطاني،  الخارجية 
ــالم دائـــم في  ــه »ال س ــغــداد، أن مــن ب
سورية مع وجود األسد في السلطة«.

الجبير وهاموند: 
ال لألسد

يسعى 
األكراد إلى 
إقامة إقليم 
»فيدرالية 
شمال سورية« 
)فاليري 
شاريفولين/
)Getty

الديمقراطي  التــحــاد  لــحــزب  التابعة  الــذاتــيــة 
عن حكومة اتحادية في إقليم كردي. ويشكل 
رفض الفيدرالية نقطة اإلجماع الوحيدة بني 

وفدي النظام واملعارضة في جنيف. 
أمرين،  على  املعارضة  وفــد  يصّر  املقابل،  في 
وهما النخراط بشكل مباشر في مفاوضات 
مباشرة مع وفد النظام السوري لبحث عملية 
النتقال السياسي، واآلخر هو إكمال تحقيق 
الــشــروط اإلنــســانــيــة الــتــي نــص عليها الــقــرار 

2254 في البندين 12 و13.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــا أكــــــده مـــصـــدر مــطــلــع ل ــًا ملــ ــقــ ووفــ
الشعب  أصـــدقـــاء  دول  ممثلي  فـــإن  الــجــديــد«، 
الـــســـوري تــكــفــلــوا بــمــتــابــعــة املـــلـــف اإلنــســانــي 
وتطبيقه بشكل كامل، وطالبوا أعضاء الوفد 
بالتركيز على عملية النتقال السياسي. وفي 
الـــســـيـــاق، أكــــد رئــيــس وفــــد املـــعـــارضـــة، أســعــد 
الزعبي، في حديث خص به »العربي الجديد«، 
أن مباحثاتهم يوم الثاثاء مع املبعوث الدولي 
الدخول  على  تــركــزت  ميستورا،  دي  ستيفان 
بمفاوضات مباشرة مع وفد النظام والبتعاد 
ــد الــــدخــــول  ــ ــريـ ــ ــن املـــــحـــــادثـــــات، مـــضـــيـــفـــًا »نـ ــ عـ
بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة لـــإســـراع فـــي تحقيق 
شعبنا«.  معاناة  وإنــهــاء  السياسي  النــتــقــال 

تتفاوت قراءات إعالن 
اإلدارة الذاتية الكردية، 

أخيرًا، عن تحركات إلقامة 
إقليم فيدرالي شمال 

سورية، مع احتمال أن 
تكون محاولة ضاغطة 

للمشاركة في مفاوضات 
جنيف

215 ألف مدني محاصرون في دير الزور )أحمد عبود/فرانس برس(
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انفجار غامض 
جنوبي طهران

مـــنـــطـــقـــة ســـوق  ــي  ــ فـ ــار  ــفــــجــ انــ دوى 
الــــذهــــب الــــواقــــع فــــي بـــــــازار طـــهـــران 
اإليرانية،  العاصمة  الكبير جنوبي 
ــة  ــالــ ــلــــت وكــ ــقــ أمــــــــس األربــــــــعــــــــاء. ونــ
أنــبــاء »فــــارس« اإليــرانــيــة عــن دائــرة 
أن  الطوارئ واإلسعاف في طهران، 
 39 اآلن،  لغاية  بــلــغ،  املصابني  عــدد 
شــخــصــًا، جـــــروح بــعــضــهــم بــلــيــغــة. 
ورّجـــحـــت مــواقــع إيــرانــيــة أن يكون 
أنبوبة  انفجار  عــن  ناجمًا  الــحــادث 

غاز.
)العربي الجديد(

منع أنصار الصدر 
من التظاهر في 

المنطقة الخضراء

برئاسة  الــعــراقــيــة  الحكومة  منعت 
ــبــــادي، أمـــــس األربــــعــــاء،  ــعــ حـــيـــدر الــ
إقــــــــامــــــــة أيــــــــــة اعــــــتــــــصــــــامــــــات أمــــــــام 
املــنــطــقــة الــخــضــراء، فــي إشــــارة إلــى 
الــتــظــاهــرات الــتــي دعـــا إلــيــهــا زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري، مــقــتــدى الــصــدر 
ــوم الــجــمــعــة املــقــبــل.  ــ )الــــــصــــــورة(، يـ
وبــــــــّررت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة قــــرار 
 »الــقــانــون 

ّ
املــنــع، فــي بــيــان لــهــا، بـــأن

ــة العـــتـــصـــامـــات  ــامــ ــإقــ ل يـــســـمـــح بــ
ــط الــــظــــروف الــحــالــيــة وتــهــديــد  وســ
 عن 

ً
املــجــمــوعــات اإلرهـــابـــيـــة فـــضـــا

ــوات األمــنــيــة بــالــحــرب  ــقـ انــشــغــال الـ
على تنظيم داعش«.

)العربي الجديد(

دعم مصري ـ روسي 
لحكومة الوفاق الليبية

قال بيان وزارة الخارجية املصرية، 
»املــــحــــادثــــات   

ّ
إن ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ أمــــــس 

الروسية املصرية، التي جرت أثناء 
زيــــــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
إلى موسكو، ولقائه  سامح شكري 
لفــروف،  سيرغي  الروسي  بنظيره 
وأهمية  ليبيا  فــي  الــوضــع  تناولت 
تــوفــيــر الــدعــم الــدســتــوري لحكومة 
لتمكينها  الليبية،  الوطني  الوفاق 
من أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها 
»هناك  أن  البيان،  وذكــر  املختلفة«. 
رغبة مصرية ـ روسية مشتركة في 
بالقضايا  املتعلقة  املواقف  تنسيق 

اإلقليمية والدولية«.
)األناضول(

ريفلين يبحث مع بوتين 
»سورية ما بعد الحرب«

ــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــس اإلســ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ وصـــــــــــل الـ
إلــى موسكو، أمس  رؤوبــني ريفلني 
ــارة رســمــيــة للقاء  ــ األربــــعــــاء، فـــي زيـ
نــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــني 
)الــــصــــورة(، إذ يــتــنــاول الــجــانــبــان، 
»ضــــــرورة الــتــنــســيــق بـــني إســرائــيــل 
الـــذي يشكله  الــخــطــر  إزاء  وروســيــا 
اإليــرانــي،  والتطرف  داعـــش،  تنظيم 
الروسي  النسحاب  بعد  خصوصًا 
املــفــاجــئ مــن ســـوريـــة«. ونــقــل موقع 
»مــعــاريــف« عــن مــصــادر إسرائيلية 
ني 

َ
 »الطرف

ّ
رفيعة املستوى قولها، إن

ــــذي يــلــي نــهــايــة  يــنــاقــشــان الـــيـــوم الـ
ــادثـــات  الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة، ومـــحـ
حل  إلــى  للوصول  السورية  جنيف 

سياسي«.
)العربي الجديد(

واشنطن تجاهلت 
عمدًا تمّدد »داعش« 

في سورية 
ــد« فــي  ــ ــونـ ــ ــومـ ــ كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »لـ
ــدد،  تــحــقــيــق مـــطـــول نـــشـــرتـــه فــــي عــ
ــاء، أنـــجـــزه مــبــعــوثــان  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
ــي أوســـــــــاط املـــعـــارضـــة  ــ ــان فـ ــ ــاصـ ــ خـ
عن  أســابــيــع،  دام  بتركيا  الــســوريــة 
املــتــحــدة تجاهلت عن  الـــوليـــات   

ّ
أن

مفصلة  استخباراتية  تقارير  عمد 
عن تقدم تنظيم »داعش« في شمال 
ســـوريـــة مــنــذ مــنــتــصــف عــــام 2013. 
التقارير  ولم تستغل واشنطن تلك 
ــلـــومـــات إل نـــــــادرًا حـــتـــى بــعــد  ــعـ واملـ
قــرارهــا ضــرب معاقل »داعــــش« في 

سبتمبر/ أيلول 2014.
)العربي الجديد(

التقى دي ميستورا الجعفري ووفدًا برئاسة قدري جميل )فيليب ديسماز/فرانس برس(



حـــجـــم املـــوظـــفـــني املـــدنـــيـــني لــلــبــعــثــة األمــمــيــة 
املـــوجـــوديـــن فـــي املــــغــــرب، كــمــا قـــــررت سحب 
املــســاهــمــة املــالــيــة الــطــوعــيــة لــلــمــغــرب لفائدة 

بعثة املينورسو«.
وفي السياق، ذكرت تقارير صحافية مغربية، 
أمس األربعاء، إلى أنه تم إباغ البعثة رسميًا 
بعدد  إقامتها  فواتير   تسديد  عن  بالتوقف 
 عن مطالبتها 

ً
من الفنادق في املغرب، فضا

بتقليص موظفيها بدءًا من يوم أمس.
من جهته، ذكر الوزير املنتدب في الخارجية 
املـــغـــربـــيـــة، نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، يــــوم الـــثـــاثـــاء، 
ــاط  ــ ــربـ ــ ــو، بــــــأن »الـ ــكــ ــي مــــوســ ــ ــلـــني فـ ــكـــرمـ ــالـ بـ
ستتعامل بحزم تجاه أي انحراف أو تجاوز 
ــــني الـــعـــام لــأمــم  ــــذي يـــقـــوم بـــه األمـ ــلـــدور الـ لـ
املتحدة بــان كــي مـــون«، داعــيــًا إلــى »احــتــرام 
التابع  األمــن  التي حددها مجلس  املعايير 
لــأمــم املــتــحــدة«. كــمــا قـــال مــصــدر حكومي 

للملك محمد  املــرافــق  الــوفــد  يتواجد ضمن 
ــذي الـــتـــقـــى يـــوم  ــ ــــى روســــيــــا، الــ الــــســــادس إلـ
الـــثـــاثـــاء بــالــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــني، في 
»العربي الجديد«، إن »املغرب لن  تصريح لـ
يقبل أبــدًا أن ُيــهــان مرتني مــن طــرف األمــني 
األولــى عندما وصف  املتحدة،  لأمم  العام 
حني  والثانية  املحتلة،  بـــاألرض  الــصــحــراء 
انتقد تنظيم مسيرة عفوية ملايني املغاربة 

دعمًا لقضيتهم الترابية األولى«.
فــي ملف  الخبير  ق 

ّ
يعل فــي ســيــاق متصل، 

الــصــحــراء، خــالــد شــيــات، عــلــى مستجدات 
الــعــاقــة بــني املــغــرب وهيئة األمـــم املتحدة، 
»العربي الجديد«،  بالقول في تصريحات لـ
ــراءات أساسية  ــ إن »املــغــرب أعــلــن ثــاثــة إجـ
ما  في  التعاون  وقــف  أوًل  للتوسيع:  قابلة 
يــخــص الــجــوانــب املــرتــبــطــة بــاملــهــام املدنية 

للمينورسو«.

الرباط  ـ حسن األشرف

تتجه العاقات بني املغرب ومنظمة 
األمـــم املــتــحــدة، تــحــديــدًا مــع أمينها 
الــعــام بــان كــي مــون، نحو مزيد من 
الــتــصــعــيــد بـــني الــطــرفــني، عــلــى الـــرغـــم دعـــوة 
لفـــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيـــر 
عــلــى هــامــش زيــــارة الــعــاهــل املــغــربــي محمد 
الـــســـادس ملــوســكــو، إلـــى الــتــهــدئــة بــقــولــه إنــه 
ــنّي عـــلـــى األمــــــــم املــــتــــحــــدة، رغــــــم ســـوء  ــعــ ــتــ »يــ
التفاهم األخير، الستمرار في تسوية قضية 

الصحراء«.
الـــذي وصف  املغربية  الحكومة  بــيــان  وبــعــد 
تــصــريــحــات بـــان كــي مـــون، الـــذي تــحــدث عن 
»احــتــال الــصــحــراء« بــأنــهــا »مــنــحــازة وغير 
ــبـــولـــة«، وبـــعـــد تــنــظــيــم مـــســـيـــرة حـــاشـــدة  ــقـ مـ
املــســؤول األمــمــي، بدا  احتجاجًا على موقف 
فــي املسيرة،  بــان كــي مــون غاضبًا مما ورد 
الــحــكــومــة شــاركــوا  مـــن  خــصــوصــًا أن وزراء 

فيها.
 

إجراءات »عقابية«
من جهته، يبدو موقف املغرب حاسمًا لجهة 
رفـــض أن »يــتــدخــل بـــان كــي مـــون فــي شــؤون 
الباد، وأن يملي على املواطنني عدم تنظيم 
املسيرة«. وقــّررت السلطات عقب لقاء باهت 
وعاصف بني وزير الخارجية املغربي صاح 
الــديــن مــــزوار واألمــــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، 
ــنـــورســـو«  ــيـ مـــراجـــعـــة عـــاقـــاتـــهـــا بــبــعــثــة »املـ
املـــــوجـــــودة بـــالـــصـــحـــراء، ومـــشـــاركـــاتـــهـــا فــي 
عمليات حفظ السام التابعة لأمم املتحدة. 
الــخــارجــيــة  عــــن وزارة  بـــــاغ صــــــادر  وأفـــــــاد 
تقليص  نحو  تتجه  »اململكة  بــأن  املــغــربــيــة، 

المغرب 
واألمم المتحدة

تصعيد خالف الصحراء 
يبدأ بثالثة إجراءات

أوًال بأول
العام  تتدهور العالقة بين المغرب واألمم المتحدة على خلفية تصريحات األمين 
وقع  على  محتلّة«  »أرضًا  واعتبارها  الصحراء  حول  مون  كي  بان  المتحدة،  لألمم 

إجراءات مغربية تقلّص من التعاون مع األمم المتحدة

45
سياسة

بغداد ـ آدم محمود

بموازاة تطّور قضية تعرض األقليات في العراق لعمليات استهداف، وتصنيفها 
بأنها »إبادة جماعية«، تتكاثر األخبار املتعلقة بخلّو البالد من األقليات الدينية، 
التي اتخذت من الهجرة خــارج البالد مهربًا نحو األمــان. في سياق التصنيف، 
ارتكبها  التي  الفظائع  صّوت املشرعون األميركيون، يوم اإلثنني، على تصنيف 
»اإلبـــادة«.  العراق وسورية ضمن خانة  »الــدولــة اإلسالمية« )داعــش( في  تنظيم 
وقد أقّر مجلس النواب األميركي، باإلجماع، قرارًا غير ملزم بهدف الضغط على 
إدارة الرئيس باراك أوباما، لتسمية هجمات »داعش« ضد املسيحيني واإليزيديني 
»جرائم حرب« و»جرائم ضد اإلنسانية وإبادة«، وهو ما  وغيرهم من األقليات بـ
الكونغرس وزارة الخارجية حتى  ترفضه وزارة الخارجية حتى اآلن. وقد منح 
ــادة«، وأكــد املتحدث باسم  الــيــوم الخميس، التــخــاذ قــرارهــا حيال تصنيف »اإلبــ
وزارة الخارجية، جون كيربي، اإلثنني، أن وزير الخارجية األميركي جون كيري 
»سيتخذ قرارًا قريبًا« في هذا الشأن.  في هذا السياق، يقول غسان متى، وهو 
استهداف  العاملي ضد قضية  العام  الــرأي  مسيحي وقانوني عمل في تحشيد 
العراق، إن »األمــر أكبر من كونه استهدافا  األقليات وخصوصًا املسيحيني في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »جميع  مــن قبل داعــــش«. ويشير مــتــى، فــي حــديــث لـــ
العراق، وتعتبر استهدافهم جريمة  الدولية تساند قضية األقليات في  املنظمات 
من جرائم اإلبادة الجماعية«. ويتابع أن »عمليات التهجير املمنهج سبقت ما قام 
به داعــش«، موضحًا أن »العراق بعد غــزوه في 2003، بــدأت تظهر فيه عالمات 
االستهداف ضد املسيحيني بشكل الفت، السيما من يسكنون بغداد والبصرة«. 
كما يكشف أنه »جرت عمليات استحواذ على ممتلكات املسيحيني املهاجرين، 
الكنائس«،  استهداف  عمليات  بــدأت  ثم  السلطة،  في  الحاكمة  األحـــزاب  قبل  من 
املناطق، وإخالؤها من  »الغاية على ما تبدو، تغيير ديموغرافية  أن  إلى  مشيرًا 
سكانها وإبدالهم بسكان آخرين، وهو ما حصل في بغداد والبصرة، وما حصل 
كذلك في املوصل«. من جهتهم، اتفق عراقيون ممن يطلق عليهم »أقليات« على 
أن عــودة املهاجرين منهم إلــى البالد تتوقف على مــدى توفر األمــان لهم. يقول 
زاهر حساني، وهو صابئي مندائي، ال يرغب بمغادرة بغداد، رغم توفر فرصة 
حصوله على لجوء إنساني في دول أوروبية، إنه بات بال أقارب. وينّوه في حديٍث 
»العربي الجديد«، إلى أن »جميع إخوتي وأقاربي يعيشون اليوم في دول أوروبا  لـ
وأميركا«، الفتًا إلى أن »فكرة مغادرة بيتي وبلدي ال أستطيع تخيلها، رغم ما 
أعيشه وأسرتي من مرارة يومية، وظروف صعبة، كما هو حال باقي العراقيني، 
إال أني أرفض مجرد التفكير بالهجرة«. ويضيف أنه »ال أتوقع تحسنًا يصيب 
مــدى عشر  له ال يمكن توفره حتى على  العراقيني عمومًا، ما نحتاج  أو  حالنا 
سنوات، وأعتقد أن قرارًا كتصنيف قضية األقليات باإلبادة الجماعية، سيزيد من 
انتشار تلك الفئة بني الدول بصفة الجئني وانتهاء وجودها في بلدنا«. أيزيديون 
هربوا في وقت سابق من املوصل، يسكنون حاليًا في كردستان، إقليم شمال 
العراق، يؤكدون أيضًا بأنهم ال ينتظرون سوى عودتهم ملناطقهم في املوصل، 
في  األيزيديني  عــدد  ويبلغ  مدينتهم.  لتحرير  التحالف  دول  تسعى  أن  ويأملون 
العراق حوالي 350 ألف نسمة، يعيش معظم أفرادها في الشمال قرب املوصل 
)465 كيلومترًا شمال بغداد(، ومنطقة جبال سنجار والقرى املحيطة بها وكذلك 
قضاء زمار، ويشكلون 70 في املئة من سكان قضاء سنجار ويبلغ عددهم 24 
ألــف نسمة. في هــذا اإلطـــار، يقول يحيى خليل زادة، وهــو أيــزيــدي من املوصل، 
لنا مجرد مكان  تعني  املــوصــل ال  فــي  وقــرانــا  »مناطقنا  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
للسكن، إنها تاريخنا وموطن آبائنا وأجدادنا، وفيها أماكن عباداتنا ومزاراتنا، 
لذلك ينتظر جميع األيزيديني املهجرين واملهاجرين تطهير املوصل من داعش، 

وسيعودون جميعهم«.

»إبادة« أقليات العراق

»يتمثل في  أما ثاني القرارات، وفق شيات، فـ
تجميد املساعدات التي كان يقدمها املغرب 
ــة الــجــوانــب  للبعثة األمــمــيــة، وأخــيــرًا دراســ
الــتــي تــتــيــح إمــكــانــيــة انــســحــاب املــغــرب من 
لأمم  التابعة  الدولية  السلم  إقــرار  بعثات 
املتحدة«. ويعتبر شيات بأن »هذه القرارات 
ليست تصعيدًا، بل هي رد فعل طبيعي على 
املتحدة  العام لأمم  البنّي لأمني  النحياز 
لصالح طرف معني في نزاع الصحراء، من 
خـــال مــجــمــوعــة مــن الــتــصــرفــات واألقـــــوال، 

ولســيــمــا وصــفــه الــوضــع بــالحــتــال، وهي 
ســابــقــة لــم يــصــل إلــيــهــا أي أمـــني عـــام لأمم 

املتحدة«.
ويرى أن »ما قام به بان كي مون، ُيعّد تهديدًا 
صــريــحــًا لــلــمــغــرب ودعــــــوة لــحــمــل الــســاح 
عــن دحضه   

ً
البوليساريو، فضا مــن طــرف 

ــراء إحـــصـــاء لــســكــان مخيمات  ــ إمــكــانــيــة إجـ
ــراءات التي يمكن  تــنــدوف«، مــبــرزًا أن »اإلجــ
أن يــصــل إلــيــهــا املــغــرب غــيــر مــحــددة سلفًا، 
بالحجم الذي يوحي بالقدرة على الوصول 

إلى أي مستوى دفاعًا عن الوحدة الترابية 
للمملكة«.

تداعيات مرتقبة 
»املــنــظــمــة الــدولــيــة  كــمــا يــؤكــد األمــــني الــعــام لـــ
ــقـــوق اإلنــــســــان«،  ــاع عــــن حـ ــ ــدفـ ــ لــلــنــهــوض والـ
خالد الشرقاوي السموني، أن »الذي أثار كل 
هــذه الضجة هــو ســوء تصرف بــان كــي مون 
أنه  إلــى  احــتــال«، مشيرًا  باستخدامه عبارة 
ــى عـــن حـــيـــاده واســتــقــالــيــتــه، وانــحــاز 

ّ
»تــخــل

ــد فــــي الــــنــــزاع  ــ ــ بـــشـــكـــل جـــلـــي إلـــــى طـــــرف واحـ
املعروض حاليًا على األمم املتحدة«.

وفــيــمــا يــعــتــبــر الــســمــونــي أن مـــواقـــف األمـــني 
العام لأمم املتحدة مخالفة لقرارات مجلس 
األمــن وللقانون الــدولــي، ل سيما في وصفه 
الـــصـــحـــراء بــأنــهــا »أرض مــحــتــلــة، عــلــمــًا بــأن 
وظــيــفــتــه إداريـــــة، ولــيــســت ســيــاســيــة«، يبدي 
ــن أن تـــؤثـــر تــصــريــحــاتــه األخـــيـــرة  تــخــوفــه مـ
على التقرير املقبل املقرر صدوره في أبريل/

نيسان املقبل.

كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تصريحات  من  الغضب  ترجم 
العاصمة  الصحراء بتظاهرات لم تقتصر على ما شهدته  مون حول 
الماضي عندما خرج عشرات اآلالف في مسيرات غير  الرباط يوم األحد 
مسبوقة. وشملت التظاهرات أيضًا مدينة العيون في الصحراء، حيث 
احتشد اآلالف، يوم الثالثاء، أمام مقر بعثة األمم المتحدة »مينورسو«، 

حاملين األعالم المغربية ومنددين بتصريحات األمين العام.

غضب شعبي

محمد الفضيالت

انطفأت موجة االحتجاجات  منذ 
ــة  ــ ــدال ــعــ ــ ــال األردنــــــــيــــــــة املــــطــــالــــبــــة بــ
االجتماعية وتحقيق اإلصالحات 
ــعـــام 2013،  الـ الــســيــاســيــة مــطــلــع 
تــــــراجــــــعــــــت بــــشــــكــــل تــــدريــــجــــي 
التي  والــتــآمــر  التخوين  أســطــوانــة 
ــــة وحــلــفــاؤهــا من  ــــدول عــزفــتــهــا ال
ــالح فـــي مــواجــهــة  ــ خـــصـــوم اإلصــ
املـــحـــتـــجـــني الــــذيــــن حـــولـــتـــهـــم فــي 
ــــجــــهــــات  لــــحــــظــــة إلــــــــــى عــــــمــــــالء ل
ــلــــون أجـــــنـــــدات  ــمــ ــة يــــحــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
مشبوهة لضرب استقرار اململكة 
وزعــزعــة  االجــتــمــاعــي  ونسيجها 
ــة الــتــخــويــن  ــ نـــظـــام حــكــمــهــا. الزمـ
والـــتـــآمـــر الـــتـــي عــطــلــتــهــا ســنــوات 
الصمت االحتجاجي بفعل انهيار 
تحالفات القوى الوطنية املنخرطة 
نتيجة  االحتجاجية  الــحــركــة  فــي 
ملواقفها املتباينة من االنتفاضات 
ــلـــت حــــد الــتــنــاحــر  الـــعـــربـــيـــة، وصـ
والـــقـــطـــيـــعـــة، مـــضـــافـــًا إلــــــى ذلـــك 
الـــرعـــب الــشــعــبــي مـــن أن تــوصــل 
ــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة  حـــركـــة االحـ
ــالـــة مــــن الــفــوضــى  ــــى حـ ــــبــــالد إلـ ال
ــتــــي تــعــيــشــهــا  ــ مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك ال
ــيـــة )ســـــوريـــــة(،  ــالـ الـــــجـــــارة الـــشـــمـ
ــع أول  ــوة مــ ــقــ ــ عــــــادت لـــتـــعـــزف وب
تعيشه  منظم  احتجاجي  حـــراك 
ــد ويـــخـــوضـــه  ــديــ ــــن جــ املـــمـــلـــكـــة مـ
ــون عــن  ــعـ ــدافـ طــلــبــة جـــامـــعـــيـــون يـ
حقهم وحق زمالئهم في التعليم 
إلـــى حــلــم صعب  الـــذي سيتحول 
املــنــال بفعل تــكــرار رفــع الــرســوم 
الجامعية بشكل يرهق متوسطي 

الدخل وليس الفقراء فحسب.
عــلــى نــهــج األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة في 
ــتــي خــرج  الــتــعــامــل مـــع املــطــالــب ال
عديد  في  املتظاهرون  أجلها  من 
العواصم العربية، تعاملت رئاسة 
ــة مــــع الــطــلــبــة  ــ ــيــ ــ ــ ــة األردن ــعـ ــامـ الـــجـ
ــًا  الـــــذيـــــن يــــخــــوضــــون اعـــتـــصـــامـ
القاضي  قرارها  لرفض  مفتوحًا 
ــوازي  ــوم بــرنــامــجــي املــ بــرفــع رســ
فلكية  بنسب  العليا  والـــدراســـات 
التهم  نفس  إليهم  وجهت  عندما 
ــات  ــوريـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا الـ ال
ــا، فـــاتـــهـــمـــوا  ــهـ ــعـــوبـ الـــعـــربـــيـــة لـــشـ
خارجية  لجهات  أجندات  بتنفيذ 
ــفــتــنــة وبـــث  ــى إثـــــــارة ال ــ تــســعــى إلـ
الجامعي  الــحــرم  داخـــل  الفوضى 
وإيــوائــهــم ملــنــدســني مــن متعاطي 

املخدرات واملشروبات الروحية. 
املؤسف أن تلك االتهامات جاءت 
ــيـــــس الـــجـــامـــعـــة  ــ ــان رئـ ــ ــــسـ ــلــــى لـ عــ
الـــذي ســخــرت لــه وســائــل اإلعــالم 
الرسمي وتحالفت معه العديد من 
وســائــل اإلعــــالم الــخــاصــة بهدف 
ــام والــتــشــكــيــك  ــتـــصـ تـــشـــويـــه االعـ
وكان  املعتصمني،  الطلبة  بوطنية 
الــذي  األكــاديــمــي  بالرئيس  أجـــدر 
صـــــدر قــــــرار بـــعـــدم الـــتـــجـــديـــد لــه 
أن يستفيد  الــرئــاســة  مــوقــع  فـــي 
ــاء دول عربية  مــن تــجــارب رؤســ
االحتجاجات  وقــع  تحت  سقطوا 
كـــأعـــداء لــشــعــوبــهــم، وكـــان يجدر 
به أن ينحاز للمطالب ال أن يردد 
أسطوانة يدرك من يمتلك الفطنة 

أنها باتت مشروخة.

للحديث 
تتمة

مؤامرة في 
الجامعة األردنية

غزة ـ ضياء خليل

يــصــف مــســؤولــو حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة )حــمــاس(، 
ومـــراقـــبـــون زيـــــارة وفــــد »الـــحـــركـــة« إلــــى الـــقـــاهـــرة ولــقــاء 
ــاز«، عــلــى الــرغــم  »اإلنــــجــ ـــ مــســؤولــي جـــهـــاز املـــخـــابـــرات بــ
ــلـــة«. كــمــا يلفت  مـــن مــحــاولــة الــبــعــض اعــتــبــارهــا »فـــاشـ
اللقاء بعد ثــاثــة أعـــوام من   

ّ
إلــى أن مسؤولو »حــمــاس« 

الجفاء ستتبعه خطوات أخرى بشكل مترٍو. وأنهى وفد 
»حماس« سلسلة من الزيارات عقدها في القاهرة، أخيرًا، 
املصرية.  باملخابرات  فلسطني  ملف  عــن  املــســؤولــني  مــع 
ويــنــطــلــق الـــوفـــد فـــي جـــولـــة خـــارجـــيـــة هـــي األولــــــى منذ 
أجل  مــن  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  بوابتها  ســنــوات، 
الترتيبات لعقد لقاء مع حركة فتح لستكمال مشاورات 
املصالحة الداخلية، ومن ثم السعودية، وتركيا وغيرها 

من الدول، وفق بعض املصادر.
وقال القيادي في الحركة الفلسطينية إسماعيل رضوان، 
ــّي صــفــحــة قــديــمــة في  ــه تـــم طــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ لـ
جديدة  صفحة  وفتح  املصرية،  السلطات  مــع  العاقات 
اللواء خالد  اللقاء بوزير املخابرات املصري  تمامًا بعد 
فــــوزي ومــســؤولــني فــي الــجــهــاز. وأوضــــح أن »الــلــقــاءات 
بني الجانبني سادتها أجواء الجدية والود والصراحة، 
ــا فــيــهــا حــرصــنــا عــلــى ضــــــرورة وجـــــود عــاقــات  ــدنــ وأكــ
ــم للقضية  ــ مـــتـــوازنـــة وإيــجــابــيــة ملـــا ملــصــر مـــن دور داعـ

الفلسطينية«.
»حــــمــــاس«، خــلــيــل  ويــــــرى عـــضـــو املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــــ
ــارك فـــي الجــتــمــاعــات، أن املــبــاحــثــات  ــــذي شــ الــحــيــة، والـ
مــع املــســؤولــني املــصــريــني تمت فــي جــّو مــن »املسؤولية 

والــشــفــافــيــة، وبــحــثــت الــلــقــاءات الــقــضــايــا ذات الهــتــمــام 
املشترك«. ويجدد الحية التأكيد على مواقف »الحركة« 

من مصر، ودورها »التاريخي« بالنسبة للفلسطينيني.
املكتب  رئيس  نائب  الفلسطيني،  الــوفــد  رئيس  وســـارع 
»حماس«، موسى أبو مرزوق، للحديث على  السياسي لـ
انتهائها،  عقب  الــزيــارة  عــن  »فــيــســبــوك«،  عبر  صفحته 
خصوصًا للرد على مــا أشيع عــن فشل الــلــقــاءات، الــذي 
أطلقته بعض وسائل اإلعام املصرية في القاهرة. وقال 
 »الــبــعــض أفــشــل الــزيــارة فــي منتصفها، 

ّ
أبــو مـــرزوق إن

 الحركة لم 
ّ
أن  

ّ
إل أمــنــي،  ووضــع شــروطــًا نسبها ملصدر 

لقاءاتها مع املسؤولني املصريني«، في  تجد ذلــك خــال 
إشـــارة إلــى وجــود »مــصــارحــة« حقيقية خــال اللقاءات 
التي استمرت ليوَمني على فترات. وأشار أبو مرزوق إلى 
 »حــمــاس« عّبرت »بــوضــوح شديد عن حرصها على 

ّ
أن

الداخلية، وعلى  التدخل في شؤونها  أمن مصر، وعــدم 
إتاحة  وعــدم  الــحــدود  بحفظ  التزاماتها  بكامل  قيامها 
املجال للعبث بأمن مصر واستقرارها، ولن يكون القطاع 

مأوى أو ملجأ ملن يضّر بأمن مصر«.
من جانبه، يؤكد النائب الفلسطيني عن »حماس«، في 
»العربي  ة، يحيى موسى، لـ

ّ
املجلس التشريعي بقطاع غز

 »الحركة معنّية بالدور املصري في القضية 
ّ
الجديد«، أن

الفلسطينية، وأن تساهم القاهرة في القيام بدور كبير 
في التخفيف من واقع الحصار املفروض على القطاع«. 
 »التــــصــــالت بـــني حــمــاس والــنــظــام 

ّ
ويـــقـــول مــوســى إن

املصري لم تنقطع خال الفترة املاضية، على الرغم من 
محمد  املصري  الرئيس  عــزل  منذ  القائمة  التوتر  حالة 
مـــرســـي، ومــحــاولــة زج الــحــركــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

بالعمل  املصرية  السلطات  موسى  ويطالب  املــصــريــة«. 
على فتح معبر رفح أمام حركة املسافرين الفلسطينيني 
فـــي الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر، وفـــتـــح املـــجـــال أمـــــام ســفــر آلف 
الحالت اإلنسانية من املرضى والطلبة، بعد زيارة وفد 

»حماس« األخيرة للقاهرة.
مـــن جــهــتــه، يــــرى املــحــلــل الــســيــاســي، تــيــســيــر محيسن، 
 بـــيـــان وفــــد »حـــمـــاس« يــوحــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

»إيــجــابــيــات تــّمــت بــالــفــعــل خـــال الـــلـــقـــاءات، لــكــن هــذه  بـــ
اإليــجــابــيــات غــيــر شــامــلــة لــكــل املـــلـــفـــات، وهـــنـــاك حــاجــة 
ــاءات إلكـــمـــالـــهـــا«. ويــلــفــت محيسن  ــقـ ــلـ ــن الـ إلــــى مـــزيـــد مـ
اإليجابية،  الــلــقــاءات  لنتائج  العملية  »الترجمة   

ّ
أن إلــى 

ستشهدها لقاءات املصالحة الداخلية بني حماس وفتح 
ــع اســتــئــنــافــهــا خـــال األيـــام 

ّ
فــي حــــوار الـــدوحـــة«. ويــتــوق

 »مــصــر أعــطــت الــضــوء األخــضــر 
ّ
املــقــبــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أن
لتنجح هذه الحوارات«.

استعادة  تريد  »حماس«   
ّ
أن السياسي  املحلل  ويوضح 

بدد كل التهامات 
ُ
العاقة الوطيدة مع املصريني، وأن ت

التي توّجه إليها من قبل الدولة املصرية وتنفيها. كما 
تسعى الحركة إلى أن تبقى حاضرة في املشهد السياسي 
كاعب رئيسي في الساحة الفلسطينية«، على حّد قوله. 
الداخلية  امللفات  بعض  في  جزئية  »انفراجات  ويــرّجــح 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال األشـــهـــر الــثــاثــة املــقــبــلــة«. ويــشــيــر 
 »مصر معنّية بأن ينطلق ملف التفاوض 

ّ
محيسن إلى أن

 
ّ
بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما رأت القاهرة أن
حــمــاس ســتــكــون عــثــرة أمـــام انــطــاقــة هـــذه املــفــاوضــات، 
فــكــانــت الـــلـــقـــاءات املــصــريــة الــحــمــســاويــة إحــــدى عــوامــل 

التسوية بني الطَرفني«، على حّد تعبيره.

لقاءات »حماس« في القاهرة... »صفحة جديدة« رغم التشويش

تحليل اخباري

أعــلــنــت »كــتــائــب عـــز الــديــن 
ــقـــســـام«، الــجــنــاح املــســلــح  الـ
ــاس«، أمـــس  ــ ــمــ ــ ــة »حــ لـــحـــركـ
ــد شــهــداء  األربــــعــــاء، أن أحــ
عـــمـــلـــيـــة يـــــــوم االثـــــنـــــني فــي 
الــخــلــيــل، قــاســم جـــابـــر، هو 
خلية عسكرية  أفـــراد  أحــد 
تابعة لها. وذكرت »القسام« 
أن »جابر من مدينة الخليل، 
وهـــــــو أحـــــــد أفــــــــــراد خـــاليـــا 
القسام التي تشكلت أواخر 
الرغم  وعلى   .»2004 العام 
من إعالن »القسام« انتماء 
تتنّب  لم  لكنها  إليها،  جابر 

املسؤولية عن العملية.

عالقة  يشوب  ــذي  ال التوتر  ينسحب 
الدولية،  الهيئات  من  بعدد  المغرب 
التي  الدولية،  العفو  منظمة  على 
الــيــوم  الــمــغــرب،  منها  وفـــد  ــزور  يـ
ــوة من  ــ ــاء عــلــى دع ــن الــخــمــيــس، ب
الحكومة المغربية. وكان وزير العدل 
قد  الرميد،  مصطفى  والــحــريــات، 
شهرين  قبل  المنظمة  مــع  ناقش 
»بواعث قلق كل طرف بشأن أوضاع 
وفقًا  المغرب«،  في  اإلنسان  حقوق 

لما أفادت به المنظمة سابقًا.

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد 
األربــعــاء،  أمــس  مباحثات،  الــســادس، 
دميتري  الــروســي  ــوزراء  الـ رئيس  مع 
ــي مــوســكــو تــركــزت  مــدفــيــديــف ف
مجاالت  فــي  الــتــعــاون  قضايا  على 
وكان  والصناعة.  والــزراعــة  الطاقة 
يوم  ــرى  أجـ قــد  المغربي  الــعــاهــل 
الروسي،  الرئيس  مع  مباحثات  الثالثاء 
فيها  ــرت  ــض ح ــن،  ــي ــوت ب فــالديــمــيــر 

الملفات السياسية.

حوار مع »العفو 
الدولية«

مشاورات الملك

تتكثف الجهود الستنئاف المحادثات 
اليمنية وسط أنباء عن استعداد 

الحوثيين لتقديم تنازالت بينها االنسحاب 
من المدن، بما في ذلك صنعاء

تغرق حركة »فتح« في 
قطاع غزة بصراعها 

الداخلي بين تيار الرئيس 
محمود عباس وتيار 

القيادي المطرود من 
الحركة محمد دحالن

scoop
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عادل األحمدي

تصاعد نسق الجهود السياسية بغية تنظيم 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن مـــحـــادثـــات الـــســـام حــول 
الــيــمــن، املــقــرر أن تــرعــاهــا األمـــم املــتــحــدة بني 
 

ّ
الحكومة واملليشيات، في ظل النزاع،  طرفي 
وجود بوادر إيجابية تدعم استعادة املسار 
السياسي، بالتوازي مع صمود التهدئة على 
الــحــدود اليمنية الــســعــوديــة، وتــراجــع حــدة 
العربي  للتحالف  الجوية  والــغــارات  املــعــارك 
ــات، ومـــنـــهـــا الــعــاصــمــة  ــظـ ــافـ فــــي بـــعـــض املـــحـ
صنعاء، على الــرغــم مــن اشــتــدادهــا فــي تعز. 
يمنية  سياسية  مصادر  أوضحت  سياسيًا، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــبــعــوث األمــمــي، 
ــيــــخ أحـــــمـــــد، يــــواصــــل  ــيــــل ولـــــــد الــــشــ ــاعــ ــمــ إســ
اتــه الــدبــلــومــاســيــة فـــي املــنــطــقــة لــعــرض  لــقــاء
من  املقبلة  الجولة  بتنظيم  الخاصة  خطته 

في ذلك العمليات الجوية للتحالف العربي، 
قبل بــدء جــولــة املــحــادثــات الــجــديــدة«، األمــر 
الـــــذي يـــشـــدد عــلــيــه الـــحـــوثـــيـــون وحــلــفــاؤهــم 
ويعتبرونه »شرطًا للمشاركة بأي محادثات 
ــة«. وتــــتــــزامــــن هـــذه  ــومــ ــكــ ــحــ ــع الــ ــ ــبــــاشــــرة مـ مــ
الــتــحــضــيــرات مــع مــؤشــرات إيــجــابــيــة بتقدم 
فــــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، إذ تــفــيــد مـــصـــادر 
مقّربة من التحالف، وأخرى من الحكومة، أن 
الحوثيني قــدمــوا، خــال لــقــاءات غير معلنة، 
ومنها  مهمة،  تــنــازلت  على  مبدئية  موافقة 
املــدن وفــي مقدمتها صنعاء،  النسحاب من 
وهو األمر الذي يعتبر تقدمًا نوعيًا في حال 

نجحت الجهود بهذا التجاه. 
قــّرت بوساطة قبلية 

ُ
ول تزال التهدئة، التي أ

على الحدود اليمنية السعودية، منذ أكثر من 
أسبوع، صامدة، إذ لم ُيسجل وقوع ضربات 
الحوثيني  جوية في محافظة صعدة، معقل 

مـــحـــادثـــات الــــســــام، وحـــشـــد الـــدعـــم لــهــا من 
الــفــاعــلــة، ومــن  ــراف اإلقليمية والــدولــيــة  األطــ
املـــقـــرر أن يــلــتــقــي الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه 
منصور هادي، في اليومني املقبلني«. وفيما 
كانت األنباء األولية تتحدث عن لقاء مرتقب 
ــد الـــشـــيـــخ ومــمــثــلــني عــــن الــحــوثــيــني  ــ بــــني ولـ
ــلــــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه  ــيــــس املــــخــ ــرئــ وحــــــــزب الــ
ــالــــح، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــُعـــمـــانـــيـــة مــســقــط،  صــ
أشــارت املصادر إلى أن »املبعوث األممي قد 
يتوجه األسبوع املقبل إلى صنعاء، بدًل من 
مسقط، وعلى ضوء اللقاءات التي سيجريها 
ســيــتــم تــحــديــد مـــكـــان ومـــوعـــد املـــفـــاوضـــات، 
مــارس/ انــعــقــادهــا قبل نهاية شهر  املــرّجــح 
ــم ُيــكــشــف  ــة عــربــيــة )لــ ــ آذار الـــحـــالـــي، فـــي دولـ
عــن اســمــهــا(«. ووفــــق الــتــســريــبــات، تتضمن 
الــخــطــة األمــمــيــة مــقــتــرحــًا يــقــضــي بــــ »إعــــان 
وقف إلطاق النار من مختلف األطراف، بما 

ــع الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا ُســّجــلــت  الـــــحـــــدودي مــ
ضربات جوية وخروقات بإطاق قذائف من 
الجانب اليمني، في محافظة حجة، املحاذية 
الــخــروقــات كانت  لصعدة غــربــًا، غير أن تلك 
مــحــدودة.  فــي ســيــاق آخـــر، بــدأ نــائــب القائد 
الفريق  الــيــمــن،  فــي  لــلــقــوات املسلحة  األعــلــى 
ــأرب  ــ ــر، زيـــــــــارة إلــــــى مـ ــ ــمــ ــ عـــلـــي مـــحـــســـن األحــ
ــى لـــه مــنــذ رحيله  ــ )وســــط الــيــمــن(، هـــي األولـ
إلى السعودية في 21 سبتمبر/أيلول 2014. 
ويزور األحمر املنطقة برفقة قائد العمليات 
العربي،  التحالف  لـــدول  املشتركة  الــخــاصــة 
اللواء فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود. 
وتـــرأس األحــمــر فــي مــأرب اجتماعًا لقيادات 
ــنـــاطـــق والـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــحـــدث  املـ
امليدانية وتقدم قوات  التطورات  خالها عن 
الـــشـــرعـــيـــة، فـــي مــقــابــل »تــقــهــقــر« مــلــيــشــيــات 
ــلــــوع. فــــي تــعــز،  ــيــــس املــــخــ ــرئــ الـــحـــوثـــيـــني والــ

غاراتها  العربي  التحالف  مقاتات  واصلت 
الـــجـــويـــة ضـــد أهــــــداف لــلــحــوثــيــني واملـــوالـــني 
لــلــرئــيــس املــخــلــوع، وذكــــرت مــصــادر محلية 
فــي تــعــز، أن »غــــارات الــتــحــالــف دمـــرت آلــيــات 
للحوثيني خال الضربات الجوية«، فيما لم 
ترد تفاصيل دقيقة حول أعداد الضحايا. في 
غاراتها  التحالف  طــائــرات  جـــددت  صــنــعــاء، 
في منطقة خولن )شــرق(، وتحديدًا بمواقع 

قريبة من أطراف مأرب الغربية. 
ـــتـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص، ُيــعــتــقــد أن 

ُ
ــدن، ق ــ فـــي عـ

ــًا نـــاســـفـــًا انــفــجــر  ــان يــحــمــل حــــزامــ ــ أحــــدهــــم كـ
بـــه. وأوضـــحـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ »الــعــربــي 
شير إلى أن 

ُ
الجديد« أن »املعلومات األولية ت

أحد القتلى كان انتحاريًا، ويستعد لتفجير 
أن  قبل  انفجر  أنــه  إل  أخـــرى،  نفسه بمنطقة 
يــتــوجــه إلـــى الـــهـــدف«، ولـــم تــعــلــن الــســلــطــات 

تفاصيل رسمية في هذا الصدد.

اليمن: موافقة حوثية 
مبدئية على تسليم صنعاء؟

وعواصم إقليمية أخرى، مثل القاهرة وغيرها.
وتــعــانــي الــحــركــة فــي غـــزة مــن مــشــكــات عــدة، 
تتمثل في عدم قــدرة الهيئة القيادية للحركة 
في  الداخلي،  الحالي  الواقع  مع  التكّيف  على 
ــارات املــشــتــعــل،  ــيـ ــتـ  الـــخـــافـــات وصــــــراع الـ

ّ
ظــــل

الرئيس محمود عــبــاس، ومحمد  تــيــاري  بــني 
دحان.

وعلى الرغم من ابتعاد دحان عن القطاع منذ 
 
ّ
أحداث النقسام الفلسطيني عام 2007، إل أن

لعناصره وكوادره حضورًا داخليا في »فتح«، 
وعلى الصعيد الحركي والنتخابات الداخلية 
ــر الــــذي يــضــع الــكــثــيــر من  األخـــيـــرة، وهـــو األمــ
الــعــراقــيــل فـــي وجــــه الــهــيــئــة الــقــيــاديــة العليا 
ــواٍز  لــلــحــركــة حــالــيــًا. وبــــات لــدحــان تنظيم مـ
في غزة، يعمل تحت اسم »فتح«، لكنه يعاند 
بفعاليات  به، ويقوم  املعترف  الرسمي  التيار 
إلــى تجييشه ضد  ُيــصــار  متعددة، ومنها مــا 

القيادة الرسمية للحركة، تحديدًا عباس.
ــة الــعــلــيــا  ــاديـ ــيـ ــقـ ــاء الـــهـــيـــئـــة الـ ويـــنـــتـــظـــر أعــــضــ
»فتح« في غزة، لقاًء مع عباس من أجل وضع  لـ
استقالتهم تحت تصّرفه هو واللجنة املركزية 
ــاب الــــتــــي دفــعــتــهــم  ــ ــبـ ــ ــلـــحـــركـــة، ووضـــــــع األسـ لـ
لتقديمها، باإلضافة إلى وضع اإلطار القيادي 
الــتــي تعاني  للحركة فــي صـــورة الــصــعــوبــات 

منها الحركة في غزة.
»فتح«،  فــي  القيادي  السياق، يكشف  هــذا  فــي 
»الــفــتــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن يحيي ربـــاح، لـــ

املــقــبــلــة ســتــشــهــد تــغــيــيــرًا كــبــيــرًا فـــي الــهــيــئــة 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تعيش حركة »فتح«، في قطاع غزة خصوصًا، 
األمــنــي  الــقــيــادي  عــنــوانــهــا  أزمــــة مستعصية 
املطرود من صفوفها، محمد دحان، املاَحق 
قانونيًا، والذي يشكل تياره العقدة الرئيسية 
التي تعيق تحضيرات النتخابات التنظيمية 
ــن ضـــمـــن جــــهــــود الـــرجـــل  ــ لـــلـــحـــركـــة، وذلــــــــك مـ
لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى الـــحـــركـــة، وتــــصــــدر املــشــهــد 
إسرائيل  حكام  مــن  علني  بدعم  الفلسطيني، 

 
ّ

الــقــيــاديــة الــعــلــيــا الــخــاصــة بــالــحــركــة، فــي ظــل
على  املستمرة  واملتغيرات  الحالية،  املصاعب 
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. ويــقــول 
 »الهيئات القيادية املتعاقبة واجهت 

ّ
رباح إن

وما تزال، الكثير من املشكات ومنها الصدام 
مع حركة حماس، التي تدير القطاع منذ عام 
2007، بــاإلضــافــة إلـــى املــشــكــات املــالــيــة التي 
تعاني منها الحركة بشكل كبير في القطاع«.

 »الـــتـــيـــارات املــــوجــــودة داخـــل 
ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الــحــركــة، وبشكل خــاص تــيــار دحـــان، يعتبر 
العليا  الهيئة  تــواجــه  الــتــي  العقبات  أهــم  مــن 
ـــل تــحــقــيــق الــكــثــيــر 

ّ
ـــعـــط

ُ
لــلــحــركــة فـــي غـــــزة، وت

 »الهيئة 
ّ
مــن الــتــقــدم واإلنـــجـــاز«.  ويــوضــح أن

القيادية الحالية تواجه العديد من املشكات 
فــي العمل فــي غـــزة، ورفــعــت ذلــك إلــى اللجنة 
عباس،  محمود  وللرئيس  للحركة،  املــركــزيــة 
مـــن أجـــل الــعــمــل عــلــى تـــجـــاوز هـــذه املــشــكــات 

والتمكن من إنجاز املهام املوكلة لها«.
ــكــــت عــلــى   »فـــتـــح أوشــ

ّ
ويـــشـــيـــر ربــــــاح إلـــــى أن

النتهاء بشكل كبير من النتخابات الداخلية، 
وإفراز الشخصيات القيادية الجديدة في كل 
بــالــرغــم من  مــن الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، 
ــراء  الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــحــركــة فــي إجـ

انتخاباتها«.
القيادية  الهيئة  أعــضــاء  مــن  الــعــديــد  ورفـــض 
واقع  عن  الجديد«،  »العربي  لـ الحديث  العليا 
املــشــكــات الــــذي تــعــانــي مــنــه الــحــركــة، وقـــرار 
التوجه نحو الستقالة، وتعيني هيئة قيادية 

جديدة للحركة في القطاع تتمكن من تمثيل 
عناصر وكوادر الحركة.

ــلـــل  فـــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، يـــــــرى الــــكــــاتــــب واملـــحـ
 »حركة فتح في 

ّ
السياسي، أكــرم عطا الله، أن

غــزة أصبحت عــبــارة عــن مجرد تــيــار، يعاني 
ــــو مــا  مــــن مــشــكــلــة فــــي الــهــيــكــل الــــقــــيــــادي، وهـ
يــنــعــكــس بــالــســلــب عــلــى صــــورة الــحــركــة أمـــام 

باقي الفصائل العاملة في القطاع«.
 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ ويضيف، فــي حــديــٍث 
يعيش  غــزة  فــي  للحركة  التنظيمي  »الهيكل 
حــالــة مـــن الــتــجــاذب فـــي ظـــل الـــفـــراغ الــحــالــي، 
وافــــتــــقــــار الــــصــــاحــــيــــات املـــمـــنـــوحـــة لــلــهــيــئــة 
 
ّ
الـــقـــيـــاديـــة الــعــلــيــا لـــلـــحـــركـــة«. ويــلــفــت إلــــى أن
الحركة  كـــوادر  أصبح  التي  الــوحــيــدة  »املهمة 
فــي غــزة يــؤدونــهــا، هــي الــتــجــاذبــات الداخلية 

بني تياري عباس ودحان«.
 »كــل مــحــاولت تحسني 

ّ
ويوضح عطا الله أن

واقع الحركة في غزة خال السنوات املاضية 
اقــتــصــرت عــلــى إقـــالـــة هــيــئــة قــيــاديــة وتــعــيــني 
 منها، مــن دون محاولة منحها 

ً
بــديــا أخــرى 

مشكلة  حل  على  للعمل  الكاملة  الصاحيات 
الهيكل التنظيمي«.

 »قـــــادة فــتــح فـــي غــــزة وعــنــاصــرهــا 
ّ
 أن

ّ
ويـــبـــني

يــعــيــشــون حـــالـــة مـــن الــتــهــمــيــش، عــلــى عكس 
زمائهم املوجودين في الضفة الغربية، وهو 
مـــا يــــؤدي إلـــى إبـــقـــاء املــشــكــات قــائــمــة داخـــل 
التجاذبات  لعبة  مــن  الــخــروج  الحركة، وعــدم 

والصراعات«.

تيّار دحالن يعّمق أزمات »فتح« في غزة
تقرير

صراعات فتح الداخلية تؤثر سلبًا عليها )محمد أسد/األناضول(
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¶  هل هذا يعني أن الشعب أكثر نضجًا من النخبة؟
الشعب أكثر نضجًا من بعض النخبة، ففي 
، قامت محاولة خطيرة 

ً
الفترة األخيرة مثا

عـــن طــريــق بــعــض الــنــقــابــات األمــنــيــة كــنــوع 
مـــن الـــتـــمـــّرد، واجــهــهــا الـــــرأي الـــعـــام بــرفــض 
يؤكد  بما  معزولة،  نفسها  لتجد  أسلوبها، 

عمق مفهوم الدولة. 

¶ لكن هذه االحتجاجات مشروعة والدولة تأخرت 
الناس، ما تقييمكم ألداء  كثيرًا في تحقيق مطالب 

الحكومة ومؤسسات الدولة؟
نــقــول إن األداء ضــعــيــف، وهــــذا ل  أن  ُيــمــكــن 
ينسحب على هذه الحكومة فقط، بل على كل 
حكومات ما بعد الــثــورة، لكن تنظيم األمــور 
يحتاج وقــتــًا. األمـــور كــانــت تــقــوم على عصا 
الــحــاكــم وعــلــى الــرعــب، ول يمكن بــني عشية 
وضـــحـــاهـــا، أن تــنــتــظــم مـــجـــددًا عــلــى أســـاس 
احترام القانون والوعي. هذه سنن الثورات، 
تغييرًا بني عشية وضحاها.  فهي ل تحدث 
ــارن بــني  ــقــ ــيـــني، عــلــيــنــا أن نــ لــنــكــن مـــوضـــوعـ
الــوضــع فــي تــونــس وفـــي الـــثـــورات املشابهة، 
سنجد أن التونسيني نالوا جائزة نوبل، ولم 
يكن ذلك كمجاملة. في تونس، كانت املعركة 
تدور حول الطاولة وبالكلمات، ل في ميدان 
ــازات عــلــى مــســتــوى  عــســكــري، وحــقــقــنــا انــــجــ
الـــدســـتـــور وحـــريـــة العـــــــام، رغــــم صــعــوبــات 

الوضع القتصادي.

¶ لكن الناس غير معنيني بكل هذا، وينتظرون من 
الدولة أن تقوم بمسؤوليتها؟

مــا تميل  التي كثيرًا  النخبة،  إلــى  هــذا يعود 
إلى التوظيف السياسي، والناس بطبيعتهم 
مــا يذكر  دائــمــًا  الكريم  والــقــرآن  يستعجلون، 
املؤمنني بما كانوا عليه، عندما تشتّد عليهم 
ــاع، ويــدعــوهــم إلـــى أن يــقــارنــوهــا بما  ــ األوضـ
بـــالـــذي سبقه،  قـــارنـــوا وضــعــهــم  ســبــق، وإذا 
بتكاليف  مقارنة  أداءهـــم جيد  أن  سيدركون 
لم  الكلفة  تونس  وفي  الديمقراطي،  النتقال 

تكن باهظة قياسًا بما تحقق.

¶ تشير بعض األبحاث الى أن حرق مقر النهضة 
فــي مــديــنــة دوز تــم عــلــى يــد خــلــيــة داعــشــيــة، ومنذ 
ــام نــشــر الــتــنــظــيــم فــيــديــو يـــهـــدد فــيــه »الــنــهــضــة«  ــ أيـ
وشــخــصــكــم بــاالســتــهــداف، فــهــل أصــبــحــت الــحــرب 

معلنة بني »النهضة« و»داعش«؟

¶  عاشت تونس خالل األيام املاضية 
تجربة غير مسبوقة في بنقردان، فما 

هي أبرز الدروس التي استخلصتها؟
التي  املرحلة  هــذه  في  فارقة  نقطة  بنقردان 
نعيشها، وقد أثبتت أحــداث املدينة صابة 
تونس ومؤسساتها، وأثبتت جاهزية قوات 
األمـــن والــجــيــش للتصدي لــهــؤلء املــارقــني. 
الــديــمــقــراطــيــات ليست لقمة  أثــبــتــت أن  كــمــا 
سهلة لتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
بأن  يشعر  املواطن  تجعل  الديمقراطية  ألن 
مستعدًا  تجعله  وبــالــتــالــي  دولـــتـــه،  الـــدولـــة 
لــلــدفــاع عــنــهــا، ولــدعــم قـــوات أمــنــه وجيشه. 
ــذا الـــعـــامـــل قــــد صـــنـــع الــــفــــارق،  ــ أعـــتـــقـــد أن هـ
العصر،  لــخــوارج  ل مفاجأة 

ّ
أنــه مث وأحسب 

الــذيــن تــصــّوروا أن مــا وجـــدوه مــن حاضنة 
الــعــراق وسورية  شعبية في بعض مناطق 
بــســبــب الــتــعــســف الــطــائــفــي والــدكــتــاتــوريــة، 
ســــيــــاقــــون شـــبـــيـــهـــًا لـــــه فـــــي تـــــونـــــس، لــكــن 
تــمــاســك النسيج الــتــونــســي، ووقــــوف أبــنــاء 
بنقردان خلف قــوات األمــن والجيش، جعا 

مخططاتهم تبوء بالفشل.

ا نتهيأ الرتدادات األزمة الليبية على مستوى 
ّ
¶  كن

الالجئني، فإذ بها تتحّول إلى أزمــة عسكرية، فهل 
الخطر من الداخل أم من الخارج؟

األخــطــار مــزدوجــة، فيها مــا هــو مــن الــداخــل 
وفيها ما هو من الخارج. أما الداخل، فيتمثل 
فـــي وجـــــود شـــبـــاب تــونــســيــني اتـــبـــعـــوا سبل 
والــتــطــرف وأصــبــحــوا يستهدفون  ــاب  ــ اإلرهـ
التونسية،  والــدولــة  التونسي  الشعب  باقي 
وهؤلء يساعدهم عامل خارجي في الجوار 
ـــر 

ّ
ــة فــــي لــيــبــيــا، مـــمـــا يـــوف ــدولــ ــيـــاب الــ ــــو غـ وهـ

لــهــم مــنــاخــًا مــائــمــًا لــلــتــدريــب والــتــخــطــيــط 
والــتــســلــيــح، ثــم مــحــاولــة الــعــودة إلـــى تونس 
للقيام بأعمالهم اإلجرامية واإلرهابية. وكما 
يريد هــؤلء املجرمون ضــرب وحــدة شعبنا، 
لــأســف، يــنــدرج الــبــعــض اآلخــــر فــي الــداخــل 
التونسي في نفس العمل، فيحاولون تقسيم 
ــداثـــي وإســـامـــي،  ــى حـ الــشــعــب الــتــونــســي إلــ
العمل على تقوية الوحدة الوطنية  وعــوض 
ــهــــة خـــطـــر الــــتــــطــــّرف واإلرهــــــــــاب،  ــــي مــــواجــ فـ
يــعــمــلــون لــأســف، عــلــى ضـــرب هـــذه الــوحــدة 
ويحاولون استغال تهمة التطّرف واإلرهاب 

ليضربوا به خصومهم السياسيني. 

الحكومتان )طرابلس  ليبيا،  الجهات في  ¶  بعض 
وطبرق( وبعض النشطاء منزعجون من توصيف 
تونسي، بأن ليبيا هي مصدر ااٍلرهاب، ماذا تقولون 

لليبيني؟
ــأن الـــرئـــيـــس  ــ ــا فــــي لــيــبــيــا بــ ــنـ ــائـ ــقـ ــقــــول ألشـ نــ
الباجي قائد السبسي، وسائر املسؤولني لم 
يتهموا الليبيني بأنهم هم وراء هذه األعمال 
اإلرهابية في تونس، ولكنهم عبروا عن شيء 
الشعب  وأولــهــم  املنطقة،  فــي  الجميع  يــزعــج 
الــتــوافــق بــني الفرقاء  الليبي، وهــو أن غــيــاب 
را 

ّ
وف القوية  الليبية  الدولة  وغياب  الليبيني 

اإلرهــابــيــني وإلقامة  لتواجد  املناسب  املــنــاخ 
ثــم مــحــاولتــهــم لخــتــراق  معسكراتهم، ومــن 
الــحــدود املــمــتــدة مــع تــونــس وغــيــرهــا للقيام 

بأعمالهم اإلرهابية.

¶  هل ما زالت تونس والجزائر على نفس املوقف 
الرافض للتدخل العسكري في ليبيا؟

الساحة  مــكــونــات  وكــل  الليبي،  الــجــوار  دول 
ــتـــدخـــل  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة تــــرفــــض الـ
ــا فــعــلــه  ــا مــ ــنــ ــبـــي فــــي لــيــبــيــا ألنـــنـــا رأيــ ــنـ األجـ
الــتــدخــل العسكري األجــنــبــي فــي دول أخــرى 
ــم تـــــؤّد إلــــى الـــقـــضـــاء على  ــي املــنــطــقــة، إذ لـ فـ
الــدكــتــاتــوريــة أو اٍلرهــــــاب، بــل إلـــى انــتــشــاره 
والبلدان  والـــدول  الشعوب  تفّكك  وإلــى  أكثر 
ــــروب أهـــلـــيـــة وطـــائـــفـــيـــة، ل  ــــول فــــي حــ ــــدخـ والـ

نعرف متى ستتوقف. 

¶  هــنــاك خـــوف مــتــصــاعــد مــمــا يــحــدث فــي ليبيا، 
ــة بــــدأت تــســتــعــّد ملجابهة  وحــتــى مــؤســســات الـــدولـ
التهديد هــنــاك، لكن الـــدول األوروبــيــة تــرى فــي ذلك 

، كيف تقّيمون أنتم هذا التهديد؟
ً
مبالغة وتهويال

يعود هذا إلى املخاوف من التأثيرات الكارثية 
م الــــوضــــع فــي 

ّ
ــأز ــ ــ ــــورة تـ عـــلـــى تـــونـــس فــــي صــ

 على عمق التقارب التونسي 
ّ

ليبيا، وهو يدل
انــه  يتخّيل  أن  يمكن  ل  فالتونسي  الــلــيــبــي، 
عّد 

ُ
ت ليبيا  ليبيا مضطربة.  تكون  حــني  آمــن 

ــة بــحــجــم املـــبـــادلت الــتــجــاريــة مع  ثــانــي دولــ
تونس، كما كان يعمل في ليبيا حوالي 300 
ألف تونسي، بالتالي من الطبيعي أن يشعر 

التونسيون بالخطر إذا اندلعت الحرب.

¶  مــن خـــالل اتــصــاالتــكــم ولــقــاءاتــكــم مــع الــســفــراء 
السيناريو املطروح في  وشخصيات دولية، ما هو 

ليبيا؟
ل يبدو أن سيناريو الحرب البرية مطروحًا، 
ولـــكـــن هـــنـــاك رغـــبـــة دولـــيـــة حــقــيــقــيــة فـــي أن 
تـــقـــوم الــــدولــــة فـــي لــيــبــيــا، حــتــى تــتــمــكــن من 
أداء واجــبــهــا ومــنــع اســتــغــالــهــا وتــحــولــهــا 
إلــى محطة لنــطــاق الــدواعــش نحو تونس 
أو نــحــو الـــغـــرب. هــنــاك مـــخـــاوف دولـــيـــة من 
أن تــســقــط لــيــبــيــا وســاحــلــهــا بــكــل خــيــراتــه 
أنــا أشــّبــه املسألة  الــدواعــش.  وإمكاناته بيد 
ــإن لــم  ــ ــربـــت الـــجـــســـم الـــلـــيـــبـــي، فـ بــــأشــــواك ضـ
يتمكن الليبيون من نزع األشــواك بأنفسهم 
فــســيــأتــي مـــن يــنــتــزعــهــا، وحــتــى اآلن فشلت 

راشد 
الغنوشي

يرى رئيس حركة »النهضة« التونسية، راشد الغنوشي، في حوار مع »العربي الجديد«، أن 
»تماسك النسيج التونسي أنقذ البلد من أحداث بنقردان«. وفي قراءته ألحداث المنطقة 
والتعاطي التونسي الرسمي والشعبي معها، يقّدم تقييمًا إيجابيًا لما يسميه النجاح 
في وضع حّد لمن يسميهم »خوارج العصر«، أي تنظيم »داعش«. أما في الموضوع 
الليبي، فيعتبر الغنوشي أن »الحّل يكمن في االصطفاف خلف حكومة فائز السراج«، 
»نسبيًا«،  التونسي فشل  الحكم  بأن  بري هناك. ويعترف  مرجحًا عدم حصول تدخل 

في التعاطي مع الملف الليبي، مشّددًا على ضرورة »التواجد التونسي في كل مكان 
يوجد فيه تونسي«، من دون أن يعني ذلك تأييده للتدّخل العسكري في ليبيا. ويشرح 
الغنوشي أهداف اتصاالته مع رموز من عهد العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، 
بهدف منع إقصاء أي جماعة، تحت شعار »التسامح«. حزبيًا، يلقي الغنوشي الضوء 
عالقة  على  يمرّ  كما  التنظيمية.  واستحقاقاتها  النهضة،  حركة  خطوات  آخر  على 

»النهضة« بتنظيم »اإلخوان المسلمين«، ومسؤوليتها عن نمّو الحركات المطلبية
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أيضًا ببعض  اتــصــاالت  لديكم  أنــه كانت  بلغنا    ¶
ــقــيــادات فــي نــظــام الــعــقــيــد املــخــلــوع الــلــيــبــي معّمر  ال

القذافي؟
تــحــدثــت مــع بعضهم، مــن سياسيني  نــعــم، 
قـــدامـــى كــأحــمــد قــــذاف الــــدم وعــبــد الــرحــمــن 
شــلــقــم وأحـــمـــد جــبــريــل. كــمــا زارتـــنـــا وفـــود 
عدة، ملكية ومن قبائل الشرق، كأولد علي، 
 اخــوانــنــا 

ّ
ــًا نـــحـــث ــمـ ــيـــدات، وبــقــيــنــا دائـ ــبـ وعـ

ي عن أي نزعة اقصائية، 
ّ
الليبيني على التخل

سع للجميع. كما دعوناهم 
ّ
فسفينة ليبيا تت

ــــزل الـــســـيـــاســـي،  ــعـ ــ ــــون الـ ــانـ ــ ــــن قـ ـــي عـ
ّ
لـــلـــتـــخـــل

كما  املصالحة،  طريق  في  عقبة  واعتبرناه 
الــثــورة.  قــانــون تحصني  نــحــن عــن  ينا 

ّ
تخل

القناعة،  عندهم  ازدادت  الليبيني  بــأن   
ّ
أظــن

بأن قانون العزل السياسي كان ثأريًا وفاقم 
باتجاه  نــدفــع  . نحن 

ً
ولــم يكن حـــا املشكلة 

التسامح والــتــوافــق، إذ أنــه ليس عـــادًل ول 
هي من اإلسام، أن تتّم معاقبة كل من عمل 

مع القذافي لـ40 عامًا.

¶  في ظل تزايد املخاوف بسبب الوضع في ليبيا، 
وبالنظر إلى ترّدي األوضاع االجتماعية، هل ترون 

أن البيت التونسي ال يزال متماسكًا؟
ــة، حــتــى  ــويــ لـــتـــونـــس دولــــــة مـــؤســـســـاتـــهـــا قــ
ولــو بــدا أن أوضـــاع الــثــورة أضعفتها، لكن 
مفهوم الدولة راسخ في الوجدان التونسي 
ــة قــويــة حتى  والــثــقــافــة الــتــونــســيــة، والـــدولـ
لم  مــا  أن تنال  الجهات  وإن حــاولــت بعض 
ــتـــراع، عبر  القـ فــي صــنــاديــق  تحصل عليه 
الدولة واسقاطها، إل أن محاولتها  إربــاك 
ســتــبــوء بــالــفــشــل. حــاولــت هـــذه الــجــهــات أن 
الشارع، وهذه املحاولت  الدولة من  تنتزع 
ــوم بـــل ظـــهـــرت مــنــذ عــام  ــيـ ــدة الـ ــيـ لــيــســت ولـ
2013 وتــّجــلــت فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وفــي 
الحتجاجات الجتماعية األخيرة، حاولت 
ــن الــيــمــني  ــ ــة مـ ــيــ ــالــ ــكــ ــراديــ هــــــذه األطــــــــــراف الــ
واليسار، أن تربك الدولة وأن تلتقط الحكم 
ورفعت  ثانية،  بثورة  فلّوحت  الــشــارع،  من 
النظام  الثورة وإسقاط  من جديد شعارات 
فــي مــحــاولــة لســتــعــادة ســيــنــاريــو الــثــورة، 
إلــى أنها ستحاول  لكن ما أن تنّبه الشعب 
استغال أوضاعه ونقل الحراك الجتماعي 
إلـــى املــســتــوى الــســيــاســي وتــحــويــل املطلب 
حتى  النظام،  تغيير  طلب  إلــى  الجتماعي 

رفض التونسيون النسياق وراءها.

الــنــخــبــة الــلــيــبــيــة فـــي تــحــقــيــق الــتــوافــق وأنـــا 
متألم جدًا لهذا الفشل. كان يجب أن تتنازل 
مثلما  الــبــعــض،  لبعضها  ليبيا  فــي  النخب 
حدث في تونس حني تنازلت النهضة، ولو 
لـــم تــتــنــازل الــنــهــضــة لــكــان مــصــيــرنــا بنفس 
السوء. حتى أن أحد املفكرين قــال: إن الفرق 
بني تونس وسورية، هو أنه في تونس حني 
رأى الحاكم أن الوطن مهّدد، خرج من الحكم، 
أما في سورية فرفض الحاكم التنازل، وكان 
الشعار »األســـد أو ل أحـــد«، فــالــذات أهــم من 
الوطن لدى الحاكم في سورية. من جهتهم، 
لــم يــعــّبــر الــلــيــبــيــون حــتــى اآلن عــن مستوى 
عـــاٍل مــن الــنــضــج، فــالــوطــن أعــلــى مــن الحزب 

والقبيلة.

¶  هل تعتبرون أن حكومة فائز السراج في ليبيا، 
؟

ّ
هي الحل

، وسبق أن عّبرنا إلخواننا في 
ّ

نعم هي الحل
، فالسلم املنقوص 

ّ
ليبيا بأن يقبلوا هذا الحل

خير من حرب يّدعي كل طرف الفوز فيها. 

تنظيم  مــن  الــيــوم أضحت حاضنة ألكثر  ليبيا    ¶
إسالمي، وما ُيسمى باإلسالم املعتدل لم يعلن عن 

موقفه بوضوح وبقي صوته خافتًا؟
ليبيا  فــي  إخــوانــنــا   

ّ
حــث باستمرار  حاولنا 

على أن يكون صوتهم أعلى، للتمايز بينهم 
وبني الجماعات املتشددة كأنصار الشريعة، 
ولكن في ليبيا، تحديدًا في بنغازي، هناك 
تــداخــل واصــطــفــاف بــني مــن هــو مــع )الــلــواء 
خليفة( حفتر، ومن ضده، وأحيانًا تكون بني 
جبهتني. مع ذلك رأينا الساميني املعتدلني 
يــعــلــو صــوتــهــم مـــع مــــرور الـــوقـــت. وعــنــدمــا 
احـــتـــل تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة )داعـــــش( 
سرت، دعوت )رئيس املؤتمر الوطني العام 
نــوري( أبو سهمني لعدم الترّدد في تحرير 
ــه إن لــــم تـــقـــم قــــــوات فـــجـــر لــيــبــيــا  ــ ســــــرت، ألنـ
بذلك فإن هناك من سيأتي ليحررها، وكأن 
داعش مهمته خلق ذريعة للتدخل األجنبي 
أينما ذهب. بالفعل، قامت قوات فجر ليبيا 
بــتــحــريــر ومـــواجـــهـــة الـــــدواعـــــش فــــي ســـرت 
وصــبــراتــة وغــيــرهــا. ولـــول فجر ليبيا لكان 
الــــدواعــــش ســيــطــروا عــلــى طــرابــلــس وعــلــى 
ــدن املـــحـــاذيـــة لـــهـــا، ولـــأســـف فـــي تــونــس  ــ املـ
هــنــاك خــلــط، فبحجة مــقــاومــة اإلســامــيــني، 

يتم وضع الجميع في جبهة واحدة.

الــذي قام  ¶  هــل هــذا يعني أنكم تــؤيــدون التعديل 
لناحية  الليبية،  السياسة  في  التونسي  الرئيس  به 

اعتناقه الحياد تجاه الطرفني املتنازعني؟
هــي خــطــوة جــيــدة ولــكــن املــطــلــوب هــو أكثر 
طعت 

ُ
من ذلك، ففي عهد الحكومة السابقة، ق

خــطــوط الــطــيــران مـــع غـــرب لــيــبــيــا، وبقيت 
الحبيب  مفتوحة مع شرقها، وفي حكومة 
الصيد تــّم إصــاح هــذا األمـــر. مــن املفترض 
أن نكون حاضرين أكثر في ليبيا، ومطلوب 
أن تبقى دبلوماسيتنا قائمة، ول يجب أن 
نقبل النــســحــاب، فـــإن لــم نــكــن مــوجــوديــن، 
ســتــصــبــح لــيــبــيــا مــركــز تــآمــر ضـــدنـــا. يجب 
التعاطي مع ليبيا كقضية محلية وما كان 

علينا النسحاب.

¶  هل هذا يعني أننا فشلنا في التعاطي مع امللف 
الليبي؟

ــنــــاك فــــشــــل، فـــالنـــســـحـــاب فــــشــــل، صــحــيــح  هــ
لــم يكن متعّمدًا وهــو مــا جعلنا غائبني  أنــه 
عـــمـــا يـــحـــصـــل فــــي لـــيـــبـــيـــا، وجـــعـــلـــنـــا نــفــاجــأ 
ــات، كـــمـــا قـــطـــعـــنـــا اتـــصـــالـــنـــا  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــدد الـ ــعــ بــ
ــاب مــن أن  ــ بــــآلف الــتــونــســيــني، وتــمــكــن اإلرهـ
السياحة، بسبب   السياحة وما وراء  يضرب 
ــــق فــي 

ّ
ــتـــي لــــم تــــوف ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة الـ

الحفاظ على السوق الليبية، ويجب أن نعود 
إلى ليبيا بأشكال متعددة.

اإلعالميني  تبذلون جهودًا ملعرفة مصير  ¶  هل 
املــخــتــطــفــني فــي ليبيا ســفــيــان الــشــواربــي ونــذيــر 

القطاري؟
هناك،  أصدقائنا  مع  الجهد  نواصل  زلنا  ل 

ولن نتوانى حتى نراهم بني ذويهم قريبًا.

ى لو أن األمن 
ّ
¶  قلت إثر عملية صبراتة إنك تتمن

التونسي هو الذي ضرب »داعش« فما املقصود؟
ل أقــصــد الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــونــســي في 
ــًا، هــــو فــــي أن  ــقـ ــابـ ــل كـــمـــا ذكــــــرت سـ لــيــبــيــا، بــ
بالقرب  نكون  حتى  هناك،  موجودين  نكون 
ــن بـــلـــدهـــم، أي  ــن الــتــونــســيــني الــبــعــيــديــن عـ مـ
نتعامل  أن  ويجب  واستعاماتنا،  أجهزتنا 
مــع كــل األطـــراف ذات النفوذ فــي غــرب ليبيا 
أمننا ل  تــونــس.  أمــن  وفــي شرقها، لحراسة 
يقف في راس جدير، بل يمتد إلــى كل مكان 
الذين  أولئك  التونسيون، حتى  يوجد  حيث 

يتآمرون على أمن وطنهم.

ــتـــطـــرف لـــم تقم  الـــحـــرب بـــني »الـــنـــهـــضـــة« والـ
اليوم، بل منذ مدة. وهي أساسا حرب فكرية، 
اذ أننا نقدم فهمًا لإسام هو على النقيض 
تــمــامــًا مــمــا يــقــدمــه »داعـــــــش« وأمـــثـــالـــه. هم 
يقدمون إسامًا يقوم على التوحش، والقتل، 
والــتــطــرف، وعــدم القبول بــاإلخــتــاف، بينما 
نحن نفهم اإلسام على انه اعتدال، ووسطية، 
وحـــريـــة، وعـــدالـــة، وقــبــول بـــاآلخـــر، ومــتــوافــق 
اذا  العصر.  الديمقراطية ومع مكتسبات  مع 
هــنــاك نــمــوذجــان فــي املنطقة لفهم اإلســـام، 
ونحن على قناعة بأن النموذج الوسطي هو 
الداعشي، ألن  النموذج  األقــدر على مواجهة 
املعركة ليست فقط معركة أمنية عسكرية، بل 
أيضًا معركة تقوم على القناع وعلى كسب 
العقول والقلوب. أما على الصعيد السياسي، 
»النهضة« هي أكثر طرف سياسي تضررت  فـ
مـــن الــتــطــّرف واإلرهـــــــاب، فــلــديــنــا حــكــومــتــان 
قـــد ســقــطــتــا بــســبــب أعـــمـــال ارهـــابـــيـــة تمثلت 
فــي إغــتــيــال زعــيــمــني ســيــاســيــني مــن العائلة 
اليسارية، والحكومة التي كان يقودها علي 
العريض هي من أعلنت الحرب على تنظيم 
»أنصار الشريعة« اإلرهابي في صيف 2013. 

هـــذه الــحــرب بيننا وبـــني »داعـــــش« وأمــثــالــه 
ولكن  لنا مستمرة  وتــهــديــداتــهــم  مــتــواصــلــة، 
ذلك لن يثنينا عن التصدي لهم فكريًا، أو عن 
طــريــق دعــم دولتنا ودعـــم وحـــدة شعبنا في 

هذه املعركة.

¶ حزبيًا، ومع اقتراب مؤتمركم ما فتئتم تتحدثون 
يهتم بشؤون  »حزب عصري  لـ النهضة  عن تحّول 
الدولة«، ما هي انعكاسات هذا املفهوم الجديد على 

النهضة؟
ــو مـــفـــهـــوم الــــحــــزب ولـــيـــس الــجــمــاعــة،  هـــــذا هــ
فــالــجــمــاعــة مــــشــــروع شـــامـــل يــتــضــمــن الــشــق 
الجزء  هــي  والسياسة  والجتماعي،  الثقافي 
 ،

ً
شاما مشروعًا  أنشأنًا  ونحن  منه.  األصغر 

ــــزب حــــاكــــم، والـــعـــمـــل الــخــيــري  واآلن نـــحـــن حـ
والجــــتــــمــــاعــــي والـــثـــقـــافـــي يـــبـــقـــى مــــن أعـــمـــال 
املـــجـــتـــمـــع، ألنـــــه فــــي املــجــتــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
يسود التخصص، كما أن العمل السياسي لم 
كــان هناك حــزب حاكم  إذ  يكن متاحًا سابقًا، 
شــمــولــي، ُووجـــــه بـــأحـــزاب شــمــولــيــة يــســاريــة 
واســامــيــة، وهــذا كــان مفهومًا كــرّد فعل. اآلن 
انــتــهــى الـــحـــزب الــشــمــولــي، وأصــبــحــت لــديــنــا 

ــتـــور يمنع  تـــعـــدديـــة ســيــاســيــة، اذ لــديــنــا دسـ
 
ً
الخلط بني املجتمع املدني والسياسي، فمثا

الــدعــايــة مــمــنــوعــة فـــي املــســاجــد الــتــي جعلت 
لـــلـــعـــبـــادة، ل ملـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي أو 
النقابي أو التجاري. ونحن قبلنا التمييز بني 
واآلن  الــدســتــور،  فــي  والديني  الحزبي  العمل 
نحن في مجتمع ديمقراطي، يتّم فيه التمايز 
فــي الــوظــائــف وهـــو أمـــر مــوجــود مــنــذ تــاريــخ 

السام.

¶ ما أن برزت بعض األصوات املعارضة لهذا الخيار، 
هل  وحــدتــكــم،  على  للتأكيد  جميعًا  ســارعــتــم  حتى 

أردتم تغطية تصّدع ما، أم هو خوف من الخالفات؟
نحن حريصون على الوحدة في ظل هاجس 
والثورة  اليوم،  املوجود  والنقسام  النشقاق 
ــرز تــضــاريــس  ــبــ ــ زلــــــزال يــخــفــي تـــضـــاريـــس وُي
 تــأســيــس أحـــــزاب وانــشــقــاق 

ّ
ــدة، فـــي ظــــل ــديـ جـ

ــرى، كــمــا أن بــعــضــهــا يــنــصــهــر مـــع غــيــره.  ــ أخــ
املشهد السياسي لم يتشّكل بعد ول يزال في 
حــراك، والنهضة تخشى على وحدتها، وهي 
هــذا  فــي  متماسكة  قطعة  أكــثــر  بــأنــهــا  عتبر 

ُ
ت

الفقري  الــعــمــود  وبمثابة  الــســيــاســي،  املشهد 
في الساحة السياسية.

الحركة،  قـــرارات وخــيــارات تخّص  أن هناك  يبدو   ¶
أخذتموها بصفة شخصية، ما أثار ردة فعل ضدكم 

قون على ذلك؟
ّ
داخل الحزب، بما تعل

أكرر قولي دائمًا بأن النهضة لم تكن موّحدة 
بالقدر الــذي هــي عليه الــيــوم، والدليل أنــه لم 
يــبــرز صـــوت واحــــد يـــعـــارض هـــذه الــخــيــارات 
ــًا يــكــتــم  ــنـ ــيـــســـت ســـجـ ــــرى. والــــنــــهــــضــــة لـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وتباين  أن هناك خافات  األصـــوات. صحيح 
السياسي،  الخط  حــول  ليس  ولكن  اآلراء  فــي 
فـــمـــوضـــوع املـــشـــاركـــة فـــي الــســلــطــة لـــم يــطــرح 
إشــــــكــــــالت، كـــمـــا لـــــم نـــســـمـــع صــــوتــــًا يـــرفـــض 
البداية  في  يكن  لم  السياسي  الخط  التوافق. 
 الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى خـــارطـــة 

ً
ــثـــا مـــحـــل اجــــمــــاع، مـ

الطريق كان موقفًا فرديًا، وقد اتخذت املوقف 
بمفردي، وحني ذهبت إلى الحوار كنت برفقة 
ــد الـــحـــمـــيـــد الــــجــــاصــــي )رئــــيــــس مــجــلــس  ــبـ عـ
الشورى(، وحمادي الجبالي )أمني عام سابق 
ــــذي لم  ــيـــس حــكــومــة ســـابـــق(، الـ لــلــحــركــة ورئـ
يكن غادر النهضة بعد. قررت بمفردي وعند 
الشورى واجهت نقدًا شديدًا.  ذهابي ملجلس 
ولكن  استحسانًا،   

َ
يلق لم  الخيار  أن  صحيح 

ــه ُيــحــكــم على  ــه بــالــرفــض، ألنـ ــواَجـ أيــضــًا لــم ُيـ
حرفيًا  طلبته  مــا  هــذا  بنتائجها.  السياسات 
مـــن مــجــلــس الـــشـــورى: أن ُيــمــنــح هـــذا الــخــيــار 
حظه مــن الــوقــت والــتــجــربــة، إمــا أن ينجح أو 

أستقيل من النهضة وأنسحب منها.
ــه مـــن الـــوعـــي فـــي أن  ــان لـ مــجــلــس الــــشــــورى كــ
يسمح بتجربة هذا الخيار، ولو رفض ملا كان 
إذا  والحركة  أنسحب،  أن  إل  يومها  بوسعي 
وبني  رئيسها  بــني  بالتوافق  محكومة  كــانــت 
مؤسسة الشورى، تبقى الكلمة األعلى ملجلس 
الـــشـــورى. حــتــى أن لــقــاء بــاريــس مــع الــبــاجــي 
قائد السبسي، كان بمبادرة شخصية أيضًا، 
وهذا الخيار صنع الستثناء التونسي، وقاد 

إلى جائزة نوبل وأضحى محل إجماع.

تــقــود حركة  النهضة  يــقــول مــراقــبــون إن حــركــة   ¶
تجديد في املنطقة من خالل مراجعاتها، هل يعني 
ذلك أن الحبل السري مع حركة االخوان املسلمني قد 

طع؟
ُ
ق

ــا فــي  ــنــ ــد أن أحــــكــــم عـــلـــى بـــقـــيـــة إخــــوانــ ــ ــ ل أريـ
الـــحـــركـــات الســـامـــيـــة فــكــل لـــه ظــــروفــــه، وفــي 
تـــقـــديـــري أنـــنـــا نــحــن أيـــضـــًا نــتــطــور واألمـــــور 
تطبخ على نار هادئة. لقد عقدنا 270 مؤتمرًا، 
ــــدوات  ــنـ ــ ــلــــجــــان والـ وحـــجـــم الجـــتـــمـــاعـــات والــ

.
ً
والنقاشات كان هائا

التبس  ما  لتوضيح  تدعو  النهضة  قيادات  ¶ بعض 
في األذهان حول عالقة النهضة باالخوان املسلمني، 
بــأال عالقة  وقــاطــع،  نهائي  املوقف بشكل  وتوضيح 
تنظيمية أو سياسية مع حركة االخوان املسلمني، ما 

تعليقكم؟
هذا ما أكدته كل القيادات مــرارًا، نحن تنظيم 
زيــتــون  ولــطــفــي  مستقلة،  وقـــراراتـــنـــا  مستقل 
األمــر  هــذا  عــن  تــحــدث  السياسي(  )مستشاره 
وكــذلــك عــبــد الــحــمــيــد الــجــاصــي أيــضــًا. وهــو 
ما يستنتج منه أل اختاف حول هذا املعطى 
داخـــل الــنــهــضــة، مــن املــؤكــد أن هــنــاك عــاقــات 
فكرية تربطنا مع بقية الطيف السامي في 
ومؤسساته  ظــروفــه  لكل  تبقى  لكن  املنطقة، 

املستقلة لتخاذ القرار.

¶ لــكــن أال تــحــتــاج الـــحـــركـــات االســـالمـــيـــة املــعــتــدلــة 
في  الكثيرة  املــتــغــيــرات  هــذه  إزاء  فكرية  ملــراجــعــات 

العالم؟
إنــهــا تـــراجـــع نــفــســهــا اآلن، لــكــن اإلســامــيــني 
املـــغـــاربـــة هـــم غــيــر اإلســـامـــيـــني الــجــزائــريــني 
من  هــنــاك  ليس  إذ  الليبيني،  اإلســامــيــني  أو 
تناسخ بني الحركات اإلسامية، وهذا جوهر 

السام.

تماسك النسيج التونسي أنقذنا في بنقردان

بنقردان نقطة فارقة في هذه المرحلة التي 
نعيشها، وقد أثبتت أحداث المدينة صالبة تونس 

ومؤسساتها

حكومة السراج هي الحّل، وسبق أن عبّرنا إلخواننا 
في ليبيا بأن يقبلوا هذا الحّل

ال يبدو أن سيناريو الحرب البرية مطروحًا في ليبيا 
والخطر أن تسقط خيرات ليبيا بيد »داعش«

 تربطنا عالقات فكرية مع بقية الطيف االسالمي 
لكن لكل منا قراره المستقل

أجراه
وليد التليلي

نحن حريصون على 
الوحدة في حركة 

النهضة في ظل 
هاجس االنشقاق

أعطانا الشعب 
التونسي فرصة 

لنحكم، وفي عام 
2014 وّجه إلينا تنبيهًا

)Getty( الغنوشي: يجب أن نكون حيث يكون التونسيون
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وائل قنديل

كم قصيدة بكائية كتبت، وكم لحنًا 
جنائزيًا عزف، حني ضرب اإلرهاب 
باريس، في »شارلي إيبدو« وملعب 

»حديقة األمراء«؟
كم زعيمًا عربيًا، وغير عربي، 

غطس داخل البذلة السوداء، وطار 
إلى باريس ليكون في الصف األول 

من مهرجان الحزن الدولي؟ كم 
كاتبًا وأديبًا أغرق الصفحات بدموع 

ساخنة على »باريس الجميلة« 
عاصمة النور والبلور والصبايا 

الحور؟
حسنًا.. كل ما سبق إنساني جدًا، 

ومطلوب للغاية، بمواجهة إرهاب 
يضرب بخسة هناك، لكن.. ماذا عن 

اإلرهاب الذي يضرب بخسة أكبر 
هنا؟ ماذا عن أنقرة وإسطنبول، 

وحتى شرم الشيخ؟ ضرب اإلرهاب 
في أنقرة وإسطنبول بشكل أعنف، 
وكرر الضربات، حتى غدت وكأنها 
»طقس أسود« فما رأينا نحيبًا من 

أجل اإلنسانية، وال تظاهرًا ضد أعداء 
الحياة، وال طائرات رئاسية انطلقت 

في التو واللحظة، حاملة حجيج 
مسيرات ضد اإلرهاب، وال الشعراء 

بكوا، وال أوتار العازفني ناحت.
كما ضرب اإلرهاب في »شرم 

الشيخ« حاصدًا أرواح العشرات، فلم 
يهرع زعماء العالم الحر املستنير 
املتحضر لتقدم مسيرات تتحدى 

املوت، وتتوعد سارقي الحياة 
ومشوهي الجمال. شرم الشيخ، 

 عن 
ً
وأنقرة وإسطنبول ال تقل جماال

»باريس« غير أن األخيرة وحدها 
تستحوذ على ألقاب فاتنة الحكام 

وجاذبة الزعماء، ومحركة خيال 
األدباء، فيهرولون إليها إذا توجعت أو 

مارست األنني، فيما تقف األخريات، 
مثخنات بالجراح، من دون أن يذهب 

إليها أحد، إال في النادر.
هل هي االزدواجية في الحزن، أم هو 
االنسحاق الوجداني، الناتج عن ذلك 

االنسحاق الثقافي والحضاري املريع، 
الذي يستوطننا؟ ليس على مستوى 

املدن والبالد وحدها، وإنما على 
مستوى البشر، في الدائرتني العاملية 

واملحلية، على السواء، فاختفاء 
وتعذيب وقتل اإليطالي »جوليو 

ريجيني« بالقاهرة أزمة وفاجعة تهز 
أوروبا والشرق األوسط، وتحرك 

األوساط السياسية والثقافية، لكن 
أحدًا ال يتوقف عند الوقائع املماثلة 
حني تطاول ألف »جوليو وجوليو« 

من املصريني والسوريني. حتى 
على املستوى األضيق، في الداخل 

املصري، تجد الحزن عنصريا، 
والتعاطف شوفينيا وشلليا، ال 

يزال، وخذ عندك واقعة الطبية بسمة 
رفعت، ذات النقاب، اختطف األمن 

زوجها، وأخفاه، وحني ذهبت تبحث 
عنه، لم تعد هي األخرى، واختفت، 

مع شقيقها، لتظهر فيما بعد متهما 
رئيسيا في اغتيال النائب العام 

السابق هشام بركات، فيما ال يعرف 
أحد مصير زوجها الضابط السابق، 

الذي لفقوا له سيناريو محكما، عقابا 
على وقوفه ضد االنقالب العسكري.

تركت الدكتورة بسمة وشقيقها 
خلفهما أطفاال، وأبا مكلوما طاعنا 

في السن، ووقف املجتمع يتفرج، 
ربما ألنها ليست مشهورة، وال 

تحمل عضوية شلة تعرف الطريق 
إلى »امليديا« وربما ألنها ترتدي 

النقاب لم تتحول إلى قضية حريات 
تزعج الحقوقيني والرأي العام، 

واملجتمع الدولي، وسكان جزيرة 
»التريندات والهاشتاغات«. النفسية 
ذاتها التي تنتحب لباريس، وال تعبأ 
كثيرا ألنقرة، هي ذاتها التي ال تهتم 

كثيرا بمأساة الدكتورة بسمة رفعت، 
ذلك أن الحبر ال يسيل والحناجر ال 

تشتعل، إال إذا كان الضحايا من أهل 
الشمال، الجغرافي والثقافي.

وأكرر هنا أنه ليس أكثر انحطاطا 
من كائن يناضل من أجل الحرية، 

إذا فقدها أحد من شلته، أو أهله 
وعشيرته، فقط، فإذا جاءت سكت. 
إن ثورة يناير 2011 لم تنجح، ولو 

جزئيا، إال بعد أن اجتازت اختبارها 
األخالقي واإلنساني األصعب، 

فساوت بني خالد سعيد، أيقونة 
الشباب الليبرالي واليساري، وبني 

سيد نصير، شهيد التيار السلفي، 
كما لم تفرق بني كريم بنونة ومينا 

دانيال. ولو كانت قد استسلمت 
لفيروسات النضال العنصري امللون، 

ملا كانت قد أنجزت شيئًا.

لو كان »شارلي 
إيبدو« تركيًا

مرور 
الكرام



امتحان العالقة مع تل أبيب

ترامب وكلينتون أمام »أيباك«

انسحاب روبيو... 
وساندرز مرشحًا احتياطيًا

يهود أميركا: تحرك إسرائيل ضد »المقاطعة« يضّرنا

انتقدت أصوات يهودية 
»أيباك« لدعوتها ترامب 

خوفًا من مواقفه

خصصت الحكومة 
اإلسرائيلية 25 مليون 
دوالر لتمويل حملة 

ضد »بي دي أس«

واشنطن ـ جو معكرون

ال يمــّر موســم انتخابــات أميركية 
مرشــحو  يخضــع  أن  دون  مــن 
الرئاسة من الحزبني الديمقراطي 
إلســرائيل  التــودد  المتحــان  والجمهــوري 
فــي املؤتمــر الســنوي للجنــة الشــؤون العامــة 
األميركيــة اإلســرائيلية )أيبــاك( الــذي تنظمــه 
فــي واشــنطن، ويعقــد هــذا العــام مــن 20 إلــى 
عنــوان  كان  وإذا  الحالــي.  مــارس/آذار   22
مــع  النــووي  االتفــاق  املاضــي  العــام  مؤتمــر 
اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وتحــدي  إيــران 
بنيامــني نتنياهــو لــإدارة األميركيــة، بعدمــا 
ألقــى خطابــا أمــام الكونغــرس بــدون إشــعار 
البيت األبيض، فالعنوان هذا العام هو تطلع 
اللوبي اإلسرائيلي إلى ما بعد والية الرئيس 
دعــوة  خــال  مــن  أوبامــا،  بــاراك  األميركــي 
الحزبــني  عنــد  الرئاســي  الســباق  متصــدري 
ترامــب  دونالــد  والديمقراطــي،  الجمهــوري 
وهيــاري كلينتــون، فــي أول مؤتمــر مشــترك 

يجمعهما في السباق الرئاسي.
ســيكون مثيــرًا لاهتمــام ترقــب كلمــة ترامــب، 
ســيغير  إذا  مــا  ملعرفــة  كالعــادة،  االرتجاليــة 
لــه  تســبب  الــذي  )إســرائيل(  حيــال  خطابــه 
وتعــرض  األخيــرة.  الفتــرة  فــي  بانتقــادات 
ترامــب للتشــكيك بدعمــه إلســرائيل مــن قبــل 
الجمهــوري  الحــزب  فــي  للرئاســة  منافســيه 
بــني  »حياديــا«  ســيكون  بأنــه  ذكــر  ألنــه 
اإلســرائيليني والفلســطينيني قبل الدفاع عن 
والئــه إلســرائيل، مؤكدًا أنه سيســتغل قدراته 
الســام.  عمليــة  إطــاق  ملحاولــة  التفاوضيــة 
كمــا رفــض ترامب، نهاية العام املاضي، خال 
األميركيــني  اليهــود  األثريــاء  كبــار  مــع  لقــاء 
بإبقــاء  التعهــد  الجمهــوري،  الحــزب  فــي 
القــدس املحتلة »عاصمة موحدة إلســرائيل«، 
مشــيرًا إلــى أنــه يريــد االنتظــار حتــى يلتقــي 

علــى اعتبــار أن أي مواقــف مثيــرة للجــدل قــد 
تنعكــس  قــد  املؤتمــر  خــال  األخيــر  يطلقهــا 
وبالتالــي  اإلســرائيلي.  اللوبــي  علــى  ســلبا 
هنــاك ترقــب لهــذا الخطــاب الذي ســيكون أول 
اختبــار لجديــة ترامــب فــي مقاربــة السياســة 

الخارجية.
اإلقليميــني  املــدراء  أحــد  أن  أيضــا  الافــت 
الســابقني في »أيباك«، مايكل غاســنر، يعمل 
للسياســة  كمديــر  ترامــب  حملــة  ضمــن  اآلن 
نقطــة  األرجــح  علــى  وســيكون  الوطنيــة، 
املرشــح  بــني  الرســائل  اليصــال  التواصــل 
الجمهوري واللوبي اإلســرائيلي األبرز خال 

هذا األسبوع قبيل موعد الخطاب.
فتــرة،  منــذ  كلينتــون،  تحــاول  جهتهــا  مــن 
اإلبقــاء علــى التــوازن بــني سياســتها املؤيــدة 
إســرائيل،  بدعــم  علــن 

ُ
امل والتزامهــا  ألوبامــا 

وبالتالــي ُيتوقــع أن تســتمر فــي هــذا االتجــاه 
االنتقــادات  وتيــرة  رفــع  مــع  الخطــاب  خــال 
األميركــي  الرئيــس  عقــد  كمــا  إيــران.  تجــاه 
األســبق، بيــل كلينتــون، اجتماعــا مــع قيــادات 
خــال  فلوريــدا  واليــة  فــي  أميركيــة  يهوديــة 
ذكــرت  وقــد  املاضــي.  فبراير/شــباط  شــهر 
صحيفــة »تايمــز أوف إســرائيل« أن الرئيــس 
األسبق أكد أن هياري كلينتون ستجعل في 
حــال انتخابهــا »تعزيــز التحالــف األميركــي-

اإلسرائيلي على رأس أولوياتها«.
وهيــاري،  ترامــب  نجوميــة  الــى  إضافــة 
»أيبــاك«  مؤتمــر  فــي  أوبامــا  إدارة  ل 

ّ
ســيمث

نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، الذي عاد 
أخيرًا من زيارة إلى كيان االحتال، وال سيما 
أن اللوبي اإلسرائيلي يحاول إصاح عاقته 
مــع الحــزب الديمقراطــي بعــد توتــر الســنوات 

املاضية.
التوتــر  أن  األخيــرة  األســابيع  أظهــرت  وقــد 
الدفــني ال يــزال قائمــا. عشــية وصــول بايــدن 
الــى إســرائيل، اختــار نتنياهــو إبــاغ البيــت 
األبيــض، عبــر اإلعــام، عــن إلغــاء اللقــاء الــذي 
كان مفترضــا أن يتــم بينــه وبــني أوبامــا علــى 
هامش مشاركة نتنياهو في مؤتمر »أيباك«، 
ليقرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلغاء زيارته 
بالكامــل إلــى الواليات املتحدة واالســتعاضة 
عن مشاركته املباشرة في املؤتمر بكلمة عبر 
األقمــار االصطناعيــة. لكــن إذا كانــت املشــكلة 
إيــران فــي الســابق، يبدو أنهــا كوبا هذه املرة. 
مؤتمــر »أيبــاك« يمتــد مــن 20 إلــى 22 مارس/
أوبامــا  زيــارة  مــع  ويتزامــن  الحالــي  آذار 
علــى  أوبامــا  عــرض  وبالتالــي  هافانــا،  الــى 
نتنياهــو توقيــت 18 مــارس/آذار الذي رفضه 

عبر اإلعام بدل الرد رسميا على الدعوة.

فــي  متوقعــة  كانــت  زيــارة  خــال  نتنياهــو 
شــهر ديســمبر/كانون األول املاضــي قبــل أن 
يلغيهــا ترامــب بشــكل مفاجــئ بعدمــا انتقــد 
نتنياهــو اقتراحــه لحظر املســلمني من الســفر 
الــى الواليــات املتحــدة. كمــا قــال ترامــب، فــي 
وقــت ســابق، إن عــبء الســام األكبــر يقع على 
إســرائيل التــي عليهــا أن تقــرر »إذا مــا كانــت 
تريــد القيــام بتســوية، وإذا مــا كانــت ترغب أم 

ال في التضحية ببعض األمور«.
يهوديــة  أصــوات  تتــردد  لــم  املقابــل،  فــي 
أميركيــة فــي انتقاد »أيبــاك« لدعوتها ترامب، 
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صالح النعامي

ف فيه إســرائيل جهودها 
ّ
فــي الوقــت الذي تكث

)بــي  الدوليــة«  املقاطعــة  »حركــة  ملواجهــة 
أميركيــة  يهوديــة  قيــادات  رت 

ّ
حــذ أس(،  دي 

حماتهــا  أن  نتنياهــو،  بنيامــني  حكومــة 
الشــباب  ابتعــاد  فــي  أســهمت  الحركــة،  ضــد 
اليهودي األميركي عن إســرائيل. في الســياق، 
قــال رئيــس »الفيدراليــة اليهوديــة« فــي مدينة 
سندرســون،  جــاي  األميركيــة،  فيغــاس  الس 
إن »نفــورًا واضحــا يســود الشــباب اليهــودي 
طــاب  خصوصــا  املتحــدة،  الواليــات  فــي 
الجامعــات، بفعــل الخطوات املكثفة والعدائية 
التــي تتخذهــا الحكومــة اإلســرائيلية ضد بي 
بمثابــة  الخطــوات  هــذه  جعــل  ممــا  أس،  دي 

وصفة للتسّبب بمزيد من األضرار«.
قــال  االثنــني،  يــوم  صحافيــة،  مقابلــة  وفــي 
جاليــة  أكبــر  ثانــي  يــرأس  الــذي  سندرســون، 
ــل 

ّ
»تدخ إن  الشــمالية،  أميــركا  فــي  يهوديــة 

الحكومــة اإلســرائيلية فيمــا يجــري فــي حــرم 
عقمــا  فقــط  يعكــس  األميركيــة،  الجامعــات 
فكريــا، فبــداًل مــن التعاطــي مــع هــذه القضيــة 
بحساســية وبرفق، اختارت حكومة نتنياهو 
أن تصــّب الزيــت علــى النــار«، مطالبــا تل أبيب 

بوقف انشغالها بهذه القضية.
»الحكومــة  أن  سندرســون  وأضــاف 
مواجهــة  فــي  كثيــرًا  اســتثمرت  اإلســرائيلية 
القــرارات، التــي اتخذتهــا النقابــات الطابيــة 
مقاطعــة  بشــأن  كاليفورنيــا  واليــة  فــي 
علــى  اإلســرائيلية،  األكاديميــة  املؤسســات 
علــى  تؤثــر  ال  القــرارات  هــذه  أن  مــن  الرغــم 
االقتصــاد اإلســرائيلي والتجــارة الخارجية« 

للكيان الصهيوني.
»االهتمــام  إن   

ً
قائــا سندرســون  واســتدرك 

حكومــة  وتعّمــد  أس،  دي  ببــي  اإلســرائيلي 
نتنياهــو تخصيــص مــوارد ملواجهتهــا، خــدم 

تحديــدًا النخــب األميركيــة الشــابة التــي تقــف 
وراء أنشــطتها«. كما شــّدد على أن »اســتثمار 
إسرائيل موارد كبيرة من أجل تقريب الطاب 
اليهــود فــي الواليــات املتحــدة إليهــا، وضمــان 
لــم يثبــت  بــي دي أس  عــدم تأثرهــم بدعــوات 
لــم تعــد  إلــى أن »إســرائيل  فاعليتــه«، مشــيرًا 
اليهوديــة  الهويــة  املحــرك األســاس ملضامــني 
للطــاب اليهــود فــي الواليــات املتحــدة، الذيــن 
يرون إسرائيل بشكل أكثر تعقيدًا مما تحاول 

حكومة تل أبيب تبسيطه«.
في هذا اإلطار، رأى سندرسون أن »ما يجهله 
أنمــاط  علــى  الحــرص  أن  هــو  إســرائيل  قــادة 
أساســيا  يعــد عنصــرًا  لــم  اليهوديــة،  الحيــاة 
فــي شــخصية الشــباب اليهــودي األميركــي«، 
»االســتثمار بمحاولــة ربــط هــؤالء  موصيــا بـ
محاولــة  قبــل  اليهوديــة،  بجذورهــم  الشــباب 

إبعادهــم عــن بــي دي أس«. واعتبــر أن »تعّمــد 
بــاراك  األميركــي  الرئيــس  تحــّدي  نتنياهــو 
أمــام  خطــاب  إلقــاء  علــى  وإصــراره  أوبامــا، 
فــي  فقــط  أســهم  املاضــي،  العــام  الكونغــرس، 
تعزيز الشعور بالعزلة لدى الشباب اليهودي 
األميركــي، الذين ُيعــّدون كمصوتني تقليديني 
تقاريــر  أن  العلــم  مــع  الديمقراطــي«.  للحــزب 

إســرائيلية اكدت أن اليهود يشــكلون األغلبية 
الساحقة من أعضاء »بي دي أس« في واليات 

أميركية، السيما إيلينوي.
ُيذكــر أن الحكومــة اإلســرائيلية قــد خصصــت 
أخيــرًا 25 مليــون دوالر لتمويــل حملــة واحــدة 
ضــد »بــي دي أس«. وذكــرت صحيفــة »ميكــور 
مخصــص  املبلــغ  مــن  »جــزءًا  أن  ريشــون«، 
بهــا  تقــوم  اســتخبارية،  عمليــات  لتمويــل 
لجمــع  اإلســرائيلية  االســتخبارية  األجهــزة 
والذيــن  أس،  دي  بــي  أنشــطة  عــن  معلومــات 

يقفون خلفها«.
في هذا اإلطار، أشارت صحيفة »هآرتس« في 
عددها الصادر، يوم االثنني، إلى أن »التهديد 
الــذي تمثلــه بــي دي أس فــي بريطانيــا، جــّدي 
تعاطــف  مــن  تســتفيد  ألنهــا  خــاص،  بشــكل 

طبقة من الساسة واإلعاميني البارزين«. 
فــي ســياق متصــل، تحّولــت مواجهــة »بــي دي 
أس« إلــى مجــال للمزايــدات بــني السياســيني 
اإلســرائيليني فــي الحكومــة واملعارضــة. وقــد 
عتيــد«  »ييــش  حــزب  رئيــس  مــن  كل  نســب 
املعــارض، وزيــر املاليــة يئيــر لبيــد، ونتنياهو 
»الفضــل لنفســهما« فــي القــرار الــذي اتخذتــه 
بلدية لندن، بإزالة الفتات تندد بإسرائيل قام 
نشــطاء »بــي دي أس« بتثبيتهــا علــى جــدران 

محطة للقطارات األرضية.
فقــد قــال لبيــد إنــه »قــد تــم رفــع الافتــات بعــد 
لنــدن،  بلديــة  رئيــس  بصديقــه  اتصــل  أن 
نتنياهــو  ب 

ّ
كــذ بينمــا  جونســون«،  بوريــس 

لبيــد، بالقــول إنــه »قــد تــم رفــع الافتــات بعــد 
أن أوعــز لوكيــل وزارة الخارجيــة اإلســرائيلي 
دوري غولــد، الــذي كان يتواجــد فــي لنــدن فــي 
 

ّ
ظــل وفــي  عليهــا«.  باالحتجــاج  الوقــت  ذلــك 

هــذا التضــارب، أفــاد رفيــد أنــه »بعــد التواصل 
مــع مكتــب جونســون، تبــنّي أن لبيــد لــم يجــر 
أيــة اتصــاالت معــه«، كاشــفا أنــه »تّمــت إزالــة 

الافتات قبل أن يتدخل نتنياهو«.

هافانا،  مع  العالقة  أوباما  إدارة  تطبيع  على  سابقًا  نتنياهو  تحفظ 
كوبا  بين  الــعــداء  ضــوء  في  الخطوة  هــذه  على  إطالعه  ــدم  وع
وإسرائيل. حتى إنه كان يوجد تشكيك، غير مبني على وقائع، بأن البيت 
لعقد  تفاديًا  التوقيت  هذا  في  الكوبية  الزيارة  تحديد  تعّمد  األبيض 
لقاء مع نتنياهو. لكن المشكلة تبدو أعمق، إذ إن المفاوضات حول 

المساعدات األميركية إلسرائيل ال تسير كما ترغب حكومة نتنياهو.

تحفظات نتنياهو

كلمة كلينتون المرتقبة بمؤتمر »أيباك« ليست األولى )نيكوالس كامم/فرانس برس(

)Getty( انسحب روبيو بعد خسارته أمام ترامب في واليته فلوريدا

أوهايو ـ منير الماوري

يواصــل املرشــحان لانتخابات الرئاســية 
وهيــاري  ترامــب  دونالــد  األميركيــة، 
فــي  انتصاراتهمــا  ترســيخ  كلينتــون، 
بعــد  التمهيديــة،  الحزبيــة  التصفيــات 
»الثاثــاء  انتخابــات  نتائــج  أظهرتــه  مــا 
واليــات  ضــم  الــذي  الثانــي«  الكبيــر 
أوهايــو، وفلوريــدا، وإلينــوي، وكارولينــا 
حســم   حــني  فــي  وميــزوري،   الشــمالية 
روبيــو  ماركــو  الجمهــوري  الســيناتور 
قــراره باالنســحاب مــن الســباق إلــى البيت 
األبيض بعد النتائج. وبعد الفوز الكاسح 
الــذي حققتــه وزيــرة الخارجيــة األميركيــة 
الســابقة هيــاري كلينتون على منافســها 
فــي  ســاندرز  بيرنــي  الســيناتور  الوحيــد 
خمــس واليــات أميركية، بمــا فيها أوهايو 
أصــوات  علــى  يعــول  ســاندرز  كان  حيــث 
العمــال، أصبحــت أقرب من أي وقت مضى 
إلى تمثيل الحزب الديمقراطي أمام مرشح 
الحزب الجمهوري. وحسب النتائج أيضا، 
فــإن ترامــب يفتــرض أن يكــون هــو املرشــح 
الجمهــوري الــذي ســيواجه كلينتــون فــي 
الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، 
بينهــا  مــن  واليــات  أربــع  فــي  فــوزه  بعــد 
واليــة  فــي  خســارته  مقابــل  فــي  فلوريــدا، 
أوهايــو. لكــن قيــادات الحــزب الجمهــوري 
ال تــزال تعمــل، بوســائلها الخاصــة، علــى 
وكانــت  معــا.  وترامــب  كلينتــون  تدميــر 
مــن خطــط  الديمقراطــي  الحــزب  مخــاوف 
الجمهوريــني قــد دفعتهــم منــذ وقــت مبكــر 
إلــى توفيــر »مرشــح احتيــاط« تحّســبا من 
أن ينجح الجمهوريون في إعاقة كلينتون 
عــن الترشــح. ولهــذا فــإن هزيمــة الثاثــاء 
التــي تعــّرض لهــا ســاندرز، لــم تفقــده بعــد 
أمــل الوصــول إلــى البيــت األبيــض، حيــث 
إن اســتمراره فــي حلبــة املنافســة يّدل على 

قبوله أداء دور املرشح االحتياطي.
فــي املقابــل، ال يــزال  الطريــق أمــام ترامــب 
الحــزب  تمثيــل  هــدف  تحقيــق  فــي  وعــرًا 
أوهايــو  لواليــة  فقدانــه  ألن  الجمهــوري، 
والشــعور العــام بأنــه ليــس محــل ترحيــب 
الحــزب يجعــل احتمــاالت اســتبداله واردة 
مــن قبــل القيــادات الجمهوريــة علــى الرغــم 
مــن صعوبــة وخطــورة هــذا الخيــار علــى 

الحــزب. ومــن البــدالء املحتملــني لترامــب، 
الــذي  حاكــم واليــة أوهايــو جــون كيســك، 
حقق فوزًا يتيما في أوهايو جعله يصمم 
عكــس  علــى  املنافســة،  فــي  البقــاء  علــى 
روبيــو، الــذي أدت خســارته فــي  فلوريــدا، 
الواليــة التــي يمثلهــا، إلــى االنســحاب مــن 
املرشــحني  بــني  مــن  بقــي  كذلــك  الســباق. 
واليــة  عــن  الســيناتور  الجمهوريــني 
تكســاس تيــد كــروز، الــذي لــم يتوقــف عــن 
املفاخــرة بأنــه الوحيــد الــذي هــزم ترامــب 
فــي تســع واليــات. ويتمســك كــروز بإكمــال 
أن  يبــدو  مــا  علــى  منــه  اعتقــادًا  الســباق، 
أنصــار روبيــو املنســحب، وكيســك، الــذي 
ســيحولون  لانســحاب،  كــروز  دعــاه 
يــراه  فــوزًا  ليحقــق  باتجاهــه  أصواتهــم 

 على ترامب.
ً
مراقبون مستحيا

تجبــر  أن  يســتبعد  ال  املقابــل،  فــي 
الحــزب  قيــادات  األخيــر  الثاثــاء  نتائــج 
الجمهــوري علــى تغييــر خططها والقبول 
 للحــزب حفاظا على وحدة 

ً
بترامــب ممثــا

الجمهوريــني، ولكونــه أقــدر من كروز على 
مواجهــة كلينتــون وربمــا إلحــاق الهزيمــة 

بها في نوفمبر املقبل.

الــتــي قــد تجعل  الــعــوامــل  مــن 
ــتــراجــعــون عن  الــجــمــهــوريــيــن ي
ــرامـــب،  ــد تـ ــالـ ــدونـ رفــضــهــم لـ
ــى  إل يــعــمــد  أن  مـــن  خــوفــهــم 
كمرشح  الرئاسي  السباق  خوض 
مستقل، كما كان قد ألمح سابقًا، 
أصــوات  انقسام  يعني  ما  وهــو 
اثنين،  مرشحين  بين  الجمهوريين 
وصول  إلى  إال  تــؤدي  لن  بصورة 

هيالري كلينتون إلى البيت األبيض.

حسابات 
الجمهوريين

من  »عــددًا  أن  »هآرتس«،  صحيفة  زعمت 
قادة حركة المقاطعة يَُعّدون من الدائرة 
جيريمي  العمال  حزب  زعيم  من  المقرّبة 
»نجل  أن  إلــى  مشيرة  ــورة(«،  ــص )ال كوربين 
مناصرًا  طالبيًا  تجمعًا  يقود  نفسه  كوربين 
يتعلّم  التي  الجامعة  في  للفلسطينيين 
»رفض  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأش فيها«. 
وجود إسرائيل كدولة قومية تمثل الشعب 

اليهودي، ينمو بريطانيًا«.

دور كوربين

رّشح الرئيس 
األميركي باراك 
أوباما، أمس 

األربعاء، القاضي 
ميريك غارالند، 

لعضوية محكمة 
العدل العليا في 

الواليات المتحدة، 
ليحّل محل القاضي 

أنتونين سكاليا، 
والذي توفي الشهر 

الماضي. وكانت 
خيارات أوباما قد 

انحصرت بين غارالند 
والقاضية سري 

سرينيفاسان، قبل 
تسمية األول.

غارالند خلفًا 
لسكاليا
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اقتصاد
اجتماع الدوحة الثاني يعزز أسعار النفط

الدوحة ـ العربي الجديد

حصلت أسواق النفط العاملية على دعم قوي أمس 
عقب اتفاق كبار املنتجني على عقد اجتماع طارئ 
بالعاصمة القطرية الدوحة لبحث تثبيت اإلنتاج 
القطــري  الطاقــة  وربمــا خفضــه، وقطعــت تصريحــات وزيــر 
محمــد الســادة أمــس الشــكوك التــي كانــت دائــرة فــي أوســاط 
الصناعــة النفطيــة حــول قــدرة منظمــة الــدول املصــدرة للنفط 
»أوبــك« واملنتجــني خارجهــا علــى اتخــاذ موقف موحد بشــأن 
دعــم أســعار النفــط التــي تدهــورت مــن 115 دوالرًا منتصــف 

2014 إلى أقل من 40 دوالرًا خال األسبوع الجاري. 
وأكــد خبــراء أســواق فــي لنــدن أن تأكيــد عقــد االجتمــاع مــن 
منتجــني كبــار بينهــم روســيا والســعودية ســيعطي إشــارة 
املقبلــة، حتــى  الشــهور  فــي  النفــط  أســعار  خضــراء لصعــود 
ولــو لــم تنضــم إليــه إيــران، ألنــه ثبــت أن طهــران لــن تســتطيع 
أن تضيــف أكثــر مــن 400 ألــف برميــل حتــى نهاية العــام. وقال 
السادة إن منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها سيعقدون 
اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل/نيســان املقبل عقب اتفاق 
الســعودية وقطــر وفنزويــا وروســيا في فبراير/شــباط على 

تثبيــت اإلنتــاج. وأضــاف أن 15 منتجــا من الدول األعضاء في 
املنظمــة وخارجهــا يســاهمون بنحــو 73% مــن حجــم إنتــاج 
النفط العاملي أكدوا مشــاركتهم في االجتماع. من جانبه، أكد 
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس مواعيد االجتماع 
الطاقــة  أعلــن عنهــا وزيــر  التــي  املواعيــد  مــع  التــي تطابقــت 
القطــري لبحــث اتفــاق محتمــل علــى تجميع مســتويات إنتاج 
الخــام. وقــال نوفــاك للصحافيــني إن من املحتمــل االتفاق على 
بيــان مشــترك بخصــوص تثبيت اإلنتاج فــي اجتماع الدوحة 
الشــهر املقبــل بعــد التوصــل التفــاق مبدئــي الشــهر املاضــي 

بشأن التثبيت. وسترسل قطر دعوات لحضور االجتماع. 
وذكــر نوفــاك أن حوالــى 15 دولــة أكــدت مشــاركتها حتــى اآلن، 
مضيفا أن إيران قالت في وقت سابق إنها مستعدة للمشاركة 

في االجتماع أيضا. وزار نوفاك طهران االثنني املاضي.
أما وزير النفط الفنزويلي، إيلوخيو ديل بينو، فقال لرويترز 
أمس إن نحو 20 دولة من الدول املنتجة للنفط ســيجتمعون 
فــي الدوحــة يــوم 17 أبريــل، وأنــه تحدث شــخصيا إلــى نظيره 

اإليراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج النفط.
وقــال إيلوخيــو »الدعــوة حظيــت بتأييــد الدول التــي اقترحت 
تجميــد مســتوى اإلنتــاج حتى منتصــف العام كآلية لتحقيق 

تــوازن األســعار واملخزونــات ســتنطبق علــى الــدول األعضــاء 
وغيــر األعضــاء فــي أوبــك مثــل كازاخســتان وســلطنة عمــان 
أن  وأضــاف  وآخريــن«.  وكولومبيــا  واملكســيك  وأذربيجــان 
فقــط  ويتضمــن  األصلــي  التجميــد  التفــاق  مطابــق  املقتــرح 
خطة إضافية لتشكيل لجنة وزارية من الدول األعضاء وغير 
اإلرشــادية  بالخطــوط  االلتــزام  ملتابعــة  أوبــك  فــي  األعضــاء 
ومراقبــة األســعار واملخزونــات«. وقــال مصــدر فــي أوبــك مــن 
إحــدى الــدول الكبــرى املنتجــة للنفــط »إنهــا انتكاســة لكنهــا 
لــن تغيــر بالضــرورة املنــاخ اإليجابــي الــذي بــدأ بالفعــل«، في 
إشــارة إلــى إعــان إيــران نيتهــا عــدم املشــاركة فــي أي اتفــاق 
علــى تجميــد مســتوى اإلنتــاج. ومــن شــأن تثبيــت اإلنتــاج أن 
يوقــف علــى األقــل نمــو فائض املعروض الــذي أدى إلى هبوط 

األسعار.
وكان مندوبون في أوبك قالوا إن من املحتمل اتخاذ خطوات 
أخــرى بمــا فيهــا خفض اإلمدادات بنهاية العام. وقال مندوب 
ثــان مــن »أوبــك« لرويتــرز إن عــدم مشــاركة إيــران فــي االتفــاق 
العــراق  انضمــام  أن  ويبــدو  املحتملــة.  النتائــج  أســوأ  ليــس 
لاتفــاق هــو املهــم وليــس إيران. وقالت بغــداد االثنني املاضي 

إن مبادرة تجميد مستويات اإلنتاج مقبولة.

بيروت ـ العربي الجديد

وقــع املحظــور اقتصاديــا في لبنان مــع إعان البحرين، 
قبــل أيــام، عــن ترحيــل عــدد غيــر ُمحــدد مــن اللبنانيــني 
»وجود صات لهم بجماعة حزب الله  العاملــني فيهــا لـ
املحظــورة فــي الخليــج«، ليعــود الحديــث عــن هواجــس 
انخفــاض ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة علــى خلفيــة 
توقعات بتراجع نمو التحويات الخارجية، وما يتبع 

ذلك من ضرب لاقتصاد اللبناني ككل. 
وأعــاد قــرار البحريــن الحديــث حــول موجــات ترحيــل 
اللبنانيــني الســابقة التــي أعلنــت عنهــا اإلمــارات قبــل 

عامليــا  النفــط  أســعار  انخفــاض  مــع  وتجــددت  أعــوام، 
بالعمــات  التحويــات  حجــم  علــى  ذلــك  وتأثيــرات 
واقــع  لكــن  لبنــان.  إلــى  النفطيــة  الــدول  مــن  األجنبيــة 
االقتصاد اللبناني الضعيف حاليا »يضاعف األزمة«، 
اللبنانــي،  واألكاديمــي  االقتصــادي  الخبيــر  بحســب 
»العربي الجديد« إن »التحويات  سامي نادر الذي قال لـ
املالية من اللبنانيني املغتربني، وخصوصا من منطقة 
الخليــج، شــّكلت صمــام أمــان وركيــزة الســتقرار ســعر 
أي  االقتصاديــة عاّمــة، وإن  الليــرة واملؤشــرات  صــرف 
النفطيــة  الــدول  مــن  اللبنانيــني  بترحيــل  شــامل  قــرار 
ســيترك أثــرًا مباشــرًا وكبيــرًا علــى االقتصــاد«.  ويعــزز 

نــادر حديثه باإلشــارة إلــى أن تحويات اللبنانيني من 
الخليج ضخمة حيث تبلغ 55% من ُمجمل التحويات 
من الخارج والتي تشــكل حوالي 15% من الناتج العام 
للبنــان. وُيقــدر خبــراء اقتصاديــون حجــم األمــوال التي 
الخليــج  فــي دول  لبنانــي يعملــون  ألــف  يحولهــا 400 
للتقليــص  تعرضــت  ســنويا،  دوالر  مليــار   2 بقرابــة 
العائــات  الــدول عــن ترحيــل عشــرات  إعــان هــذه  مــع 
اللبنانيــة بســبب التوتــر السياســي القائــم مــع لبنــان.  
ر نــادر من تأثير انخفــاض نمو الودائع بالعملة 

ّ
ويحــذ

األجنبية على قدرة لبنان على سداد الديون للمصارف 
والتــي تتجــاوز 100 مليــار دوالر، علمــا أن التطمينــات 

الرســمية اقتصــرت علــى تصريــح »يتيــم« حــاول فيــه 
حاكم مصرف لبنان، رياض سامة، طمأنة الرأي العام 
إلــى »اســتقرار االقتصــاد اللبناني وعــدم تبلغ الجهات 
الرســمية أي قرار خليجي بســحب الودائع من مصرف 
تتوســع  أن  املتوقــع  »مــن  محللــني،  وحســب  لبنــان«.  
دائــرة ترحيــل اللبنانيــني مــن الخليــج مــع إعــان وزارة 
الداخلية الســعودية عن تطبيق عقوبات مشــددة بحق 
كل مواطــن أو مقيــم يؤيــد أو يظهــر االنتمــاء إلــى حــزب 
اللــه«. وفشــل رئيــس الحكومــة تمــام ســام فــي تحديــد 
موعــد لزيــارة دول الخليــج، وهــي الجولــة التــي أعلــن 

عنها نهاية فبراير/شباط املاضي.

مخاوف على الليرة عقب ترحيل لبنانيين من الخليج

مصطفى عبد السالم

استغرب كثيرون من الخبر 
املنشور قبل أيام تحت عنوان مالك 

شركة »إيكيا« ثروته 65 مليار 
دوالر ويرتدي مالبس مستعملة. 

ومالك »إيكيا« هو امللياردير 
السويدي، إنغفار كامبراد، الذي 
أسس، وعمره 17 عاما، »إيكيا« 
التي باتت أشهر شركة أثاث في 

العالم.
وارتداء املالبس املستعملة ليست 

السمة الوحيدة التي يتمتع بها 
امللياردير، فعمر السيارة التي 

يملكها يناهز 25 عامًا، وهي من 
طراز فولفو، ويفرض الرجل على 

موظفي شركته طباعة وثائقه على 
وجهي الورقة الواحدة، كما يأكل 
باملطاعم الرخيصة ويشتري من 

األسواق املحلية ويسافر جوًا على 
الدرجة االقتصادية.

وألن االنطباع السائد لدينا عن 
 كلها 

ً
األثرياء أنهم يعيشون حياة

بذخ وإسراف ويجوبون العالم 
بيخوتهم وطائراتهم الفخمة 

وحاشيتهم وينزلون في الفنادق 
ذات السبعة نجوم ويتناولون 

أشهى املأكوالت ويرتدون أحدث 
املوديالت، لذا راح البعض يتنّدر 

على امللياردير السويدي ويصفه 
بصفات ذميمة، منها البخل والشح 
وأنه ال يظهر أثر نعمة الله عليه وأنه 

سيموت وسيرث أبناؤه وأحفاده 
الـ65 مليار دوالر التي تعب في 

تكوينها.
لكن ما ال يعرفه كثيرون أن أثرياء 
العالم يعيشون حياة كلها بساطة 

وتواضع في كل شيء، بداية من 
املأكل واملشرب والبعد عن اإلقامة 
في القصور الفخمة التي تتجاوز 

أسعارها ماليني الدوالرات، ونهاية 
بالتسّوق ورحالت السفر.

 
ً
وبساطة هؤالء ليست بخال

كما يظن البعض، بل سمة حياة 
اكتسبوها من احترامهم للقانون 

وقيم العمل واملواطنة والحرية داخل 
مجتمعاتهم. وكما قلت قبل أيام، 
فإن بيل غيتس، األكثر ثراًء في 
العالم، ظل يسافر لسنوات على 

الدرجة االقتصادية، وهي أرخص 
درجات رحالت الطيران، وقت أن 
كانت ثروته تزيد عن 36 مليار 

دوالر في 1997، والرجل ال يزال 
يعيش حياة بسيطة رغم أن ثروته 

تجاوزت 75 مليار دوالر. 
ويبدو أن السفر على الدرجة 

االقتصادية أبرز سمة ألثرياء 
العالم، فرجل األعمال الهندي عظيم 

بريمجي يسافر على هذه الدرجة 
ويقود سيارة هوندا سيتي منذ 
10 سنوات رغم أنه يمتلك ثروة 
تزيد عن 17 مليار دوالر، تبرع 
بأكثر من ربعها ألعمال الخير. 
ووارين بافيت، ثالث أغنى رجل 
بالعالم، ال يمتلك يختًا أو طائرة 

خاصة ويعيش حياة بسيطة، رغم 
أن صافي ثروته 69.6 مليار دوالر، 
بل ويعيش في املنزل الذي اشتراه 

منذ أكثر من 50 عامًا، والرجل 
ال يزال يذهب لعمله يوميًا رغم 

بلوغه 84 عامًا. وكارلوس سليم، 
امللياردير املكسيكي، ثاني أغنى 

رجل في العالم، ال يزال يعيش في 
منزل متواضع يمتلكه منذ 30 

سنة، رغم أن ثروته تقّدر بنحو 70 
مليار دوالر.

أثرياؤنا 
وأثرياؤهم

ثقة في 
االقتصاد 

الصيني
الــوزراء  رئيــس  دافــع 
كــه  لــي  الصينــي 
تشــيانغ، عن السياســات 
التــي  االقتصاديــة 
تنتهجهــا بــاده، وجــدد 
حجــم  أن  علــى  التأكيــد 
حجــم  مــن  أكبــر  الفــرص 
بعــدم  متعهــدا  املخاطــر، 
فــي  حــدوث هبــوط حــاد 
فــي  اقتصــاد  أكبــر  ثانــي 

العالم.
تشــيانغ،  كــه  لــي  وقــال 
صحافــي  مؤتمــر  خــال 
أمس، في ختام االجتماع 
إن  للبرملــان،  الســنوي 
باده ستحد من الروتني 
قطــاع  فــي  الحكومــي 
علــى  وســتعمل  األعمــال 
تخفيض ديون الشركات 
التشــريعات  وتحســني 
عــدم  وضمــان  املاليــة 
حــدوث تســريح جماعــي 
نتيجــة  للعمالــة 
هيكلــة  بإعــادة  لقيامهــا 
الصناعــات الثقيلــة، مثل 

الفحم والحديد.
واثقــون  »نحــن  وأضــاف 
نواصــل  طاملــا  أنــه  مــن 
واالنفتــاح  اإلصــاح 
االقتصــاد  يعانــي  لــن 
تراجــع  مــن  الصينــي 
اإلنتاجيــة  حــاد.. 
تنخفــض  االقتصاديــة 
بفعــل التدخــل الحكومي 
ونحــن  الضــروري،  غيــر 
نخلــق  ألن  بحاجــة 
باملزيــد  ســم 

ّ
يت وضعــا 

مــن التكافــؤ فــي الفــرص 
واملزيد من االستشراف«.

ارتفاع األسعار في أميركا 
الواليات  في  األساسية  المستهلكين  أسعار  ارتفعت 
مع  فبراير/شباط  في  المتوقع  من  أكثر  المتحدة 
الطبية مما  الرعاية  اإليجارات وتكاليف  استمرار صعود 
قد يدفع مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي( 
إلى المضي في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام.

وقالت وزارة العمل األميركية أمس، إن مؤشرها ألسعار 
والطاقة  األغذية  أسعار  يستثني  الذي  المستهلكين 
المتقلبة ارتفع 0.3% بعد زيادة مماثلة في يناير/ كانون 

الثاني.

اقتالع 30 برج كهرباء في العراق
شرق  جنوب  كلم   300 ميسان  محافظة  أعلنت 
برجًا   30 وتدمير  تضرر  عن  بغداد  العراقية  العاصمة 
وضواحيها  المدينة  في  الكهربائية  للطاقة  ناقًال 
نتيجة العواصف الترابية والرعدية الشديدة التي ضربت 
عن  دواي  علي  ميسان  محافظ  وكشف  أخيرًا.  البالد 
في  الكهربائية  الطاقة  نقل  أبراج  من  برجًا   30 سقوط 
أمس،  أول  ليلة  الشديدة  العواصف  نتيجة  المحافظة 
رعدية وأمطار غزيرة شملت  رافقتها عواصف  والتي 

معظم المدن العراقية شماًال وشرقًا وغربًا وجنوبًا.

اتهامات فساد لمحافظ المركزي المصري
النائب  إلى  بالغًا  سالم،  حامد  محمد  المحامي  قدم 
البنك  محافظ  ضد  صادق،  نبيل  المصري،  العام 
معه  بالتحقيق  فيه  يطالب  عامر،  طارق  المركزي، 
المال  إهدار  جرائم  في  معه،  اشتراكه  يثبت  ومن 
باألموال  العمدي  الغير، واإلضرار  العام، والتربح وتربيح 
والمصالح المؤتمن عليها، من خالل طرح 500 مليون 
دوالر في السوق النقدية المحلية قبيل خفض قيمة 
الجنيه بأيام قليلة إلى نحو 8.95 دوالرات للجنيه، مقارنة 

بالسعر السابق البالغ 7.83 جنيهات.

أسواق
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اقتصاد

D D

تونس ـ فرح سليم

ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــه الـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ تـ
صــعــوبــات فــي بــيــع ســنــدات تصل 
مــلــيــار   1.12( يـــــــورو  ــار  ــيـ ــلـ مـ ــى  ــ إلــ
دوالر(، واملقرر طرحها في النصف الثاني من 
أبريل/نيسان املقبل، ويأتي ذلك في ظل توجه 
حكومي للخروج املتكرر إلى السوق الدولية، 
مــن أجــل الحصول على قــروض تعينها على 

مواجهة أزمتها املالية.
وبـــدأت الحكومة فــي إعـــداد املــلــف الــفــنــي، من 
املبالغ  على  بالحصول  املقرضني  إقناع  أجــل 
املطلوبة بنسبة فائدة وشروط سداد مريحة 
تتماشى مع الوضع االقتصادي املحلي. إال أن 
»العربي الجديد«، أن الطرح  محللني أكــدوا، لـ
هــذه املــرة يحتاج إلــى جهد أكبر لكي ينجح، 
ــة االقــتــصــاديــة،  ــ ــل تــفــاقــم األزمــ خـــاصـــة فـــي ظـ
الذي  لتونس،  االئتماني  التصنيف  وتــراجــع 

قد يدفع الدائنني إلى تشديد الشروط.
وكان مسؤول حكومي أكد، منتصف األسبوع 
الــــجــــاري، اســـتـــعـــداد تــونــس إلصـــــدار ســنــدات 
تتراوح قيمتها بني 750 مليونا ومليار يورو 
في أســواق املــال، بهدف تغطية جزء من عجز 
ــه تــونــس  مــوازنــتــهــا، حــســب رويـــتـــرز. وتـــواجـ
السياحة،  من  إيراداتها  تراجع  مع  صعوبات 
بــعــد ثـــالث هــجــمــات نــفــذهــا مــتــشــددون الــعــام 
املاضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ 
وتــيــرة الــتــقــدم فــي اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة 
التي طلبها املقرضون الدوليون. ويعد خروج 
في  نوعه  مــن  الثاني  العاملية  للسوق  تونس 
ــة، حـــيـــث ســـبـــق أن تـــوجـــهـــت فــيــهــا  ــنـ ــــرف سـ ظـ
تونس إلى املؤسسات املالية املقرضة قبل عام 
دوالر، وهو  مليار  بقيمة  باعت سندات  حني 

الخامس من نوعه منذ سنة 2011. 
ــــى الـــســـوق  ــــي ظــــل تــــكــــرار لـــجـــوء تـــونـــس إلـ وفـ
يعتبر  كـــافـــيـــة،  مـــن دون ضـــمـــانـــات  الــعــاملــيــة 

ديالى ـ ميمونة الباسل

فرضت األوضاع املضطربة في العراق ظواهر 
ــديــــدة عـــلـــى املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي واقـــتـــصـــاد  جــ
بـــالـــبـــالد ضــمــن مــــحــــاوالت املــجــتــمــع الــتــكــيــف 
مـــع حــالــة الــتــدهــور األمـــنـــي ومــحــاولــة تقليل 
املخاطر، وأبـــرز هــذه الظواهر مــا بــات يعرف 
»الــتــاكــســي الــعــائــلــي« فـــي مــحــافــظــة ديــالــي  بـــ
املــضــطــربــة )شـــمـــال شـــرق الــعــاصــمــة بـــغـــداد(، 
تمهيدًا لتطبيقها الفترة املقبلة في محافظات 

أخرى.
ــتـــاكـــســـي الــعــائــلــي  ــلـــى انـــتـــشـــار الـ وســــاعــــد عـ
ــادة مــا  ــ ــتـــي عــ عــمــلــيــات الـــخـــطـــف والـــســـرقـــة الـ
ــنــــني الــــذيــــن يــســتــخــدمــون  ــواطــ تـــســـتـــهـــدف املــ

وسائل النقل العامة أو سيارات األجرة.
وفكرة التاكسي العائلي هي تحويل مواطنني 

والتحويالت  الصيرفة  فــي  املختص  الخبير 
»العربي  لـ الخياطي، في حديثه  املالية، نبيل 
الـــجـــديـــد«، أن هـــذا الــصــنــف مـــن االقـــتـــراض ال 
يــخــلــو مـــن املـــخـــاطـــر. الفــتــا إلــــى أن الــحــكــومــة 
ــــى شــــــروط الـــدائـــنـــني،  الــتــونــســيــة ســـتـــذعـــن إلـ
بسبب تـــردي جــل املــؤشــرات االقــتــصــاديــة، ما 

سيجعلهم يرفعون من سقف الضمانات.
ويعتقد الخياطي أن نسبة النمو االقتصادي 
والــنــســبــة  تـــتـــجـــاوز %0.5  ــتـــي ال  الـ الـــحـــالـــيـــة 
املتوقعة رسميًا للعام الحالي، ال تكفي إلقناع 
املؤسسات املقرضة باملجازفة بتمكني تونس 
من رد املبالغ املستحقة، مؤكدا أن وزارة املالية 
الفني  امللف  بإعداد  مطالبان  املركزي  والبنك 

للسندات بشكل جيد.
ــرفـــي، عــلــى أن الــنــقــطــة  وشــــــّدد الــخــبــيــر املـــصـ
إليها تونس،  تــزال تحتكم  التي ال  اإليجابية 
بتعهداتها  اإليــفــاء  على  تحافظ  الحكومة  أن 
املــالــيــة تــجــاه الــدائــنــني، ولـــم تتخلف ولـــو في 
مناسبة واحدة عن سداد األقساط املستحقة، 

حتى لو جابهت الديون بالتداين مجددا.
ــال الــخــيــاطــي، إن »مــهــمــة الــوفــد الحكومي  وقـ
الذي سيناقش طرح السندات ستكون صعبة 
كــبــيــرًا، ال سيما أن  جــدًا وستتطلب مــجــهــودًا 
تــصــنــيــف تــونــس مـــن قــبــل الـــوكـــاالت الــعــاملــيــة 
لــم يشهد أي تــحــســن، بــل تـــراجـــع«. وخفضت 

لـــســـيـــارات خـــاصـــة لــخــدمــة األســــــر، حــيــث إنــه 
للمكان  يحضر  هاتفيًا،  بــه  االتــصــال  بمجرد 
بعد االتــفــاق مسبقًا على قيمة األجـــرة. ورغم 
ــارات  ــيـ ــاقـــي سـ  عــــن بـ

ً
أجـــــــوره املـــرتـــفـــعـــة قـــلـــيـــال

الــتــاكــســي املــنــتــشــرة بــالــشــوارع إال أنـــه ال زال 
املفضل لدى العائالت حيث بمجرد االتصال 
ــل الـــعـــائـــلـــة فــي  ــقــ ــــزل ويــ ــنـ ــ ــاب املـ ــبــ ــه يـــصـــل لــ ــ بـ
مشاويرها، وعادة ما يكون معروفًا ومصدر 

»فيتش«،  االئتماني  التصنيف  وكالة  مؤخرا 
تصنيفها االئتماني لتونس إلى بي بي سلبي 
الــطــويــل، ومنحتها  املـــدى  )–BB( وذلـــك عــلــى 

نظرة مستقبلية سلبية من مستقرة.
ــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن انـــهـــيـــار الــســيــاحــة  ــ ــ وأشـ
ساهم في تباطؤ نمو الناتج اإلجمالي املحلي 
إلى 0.8% خالل 2015 بسبب املخاطر األمنية، 
وهو أدنى مستوى لها منذ اندالع الثورة عام 

2011، مقارنة بـ2.3% في عام 2014.
املوازنة عند %5.3  وتقدر وكالة فيتش عجز 
من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2015، مع 
زيــــادات فــي األجــــور، وتكاليف إعـــادة رسملة 
الــبــنــوك، وانــخــفــاض فـــي إيــــــرادات الــشــركــات، 

وتعويض تكاليف دعم الطاقة املنخفضة. 
ويــتــزامــن الــذهــاب إلــى الــســوق العاملية لطرح 
ســنــدات مــع االجــتــمــاع املــرتــقــب ملجلس إدارة 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــذي ســيــقــول كلمته 
الثاني  االئــتــمــانــي  الــبــرنــامــج  بــشــأن  النهائية 
الــذي تنتظره تونس. وكــان وفد من صندوق 
ــارة لتونس  الــنــقــد الـــدولـــي قــد أعــلــن، عــقــب زيــ
دامت أكثر من أسبوع، أن البرنامج االئتماني 
مليار دوالر،   2.8 فــي حــدود  الجديد سيكون 
لــيــتــجــاوز املــبــلــغ املــعــلــن عــنــه كـــل الــتــوقــعــات، 
خاصة أن إدارة الصندوق قد أعلنت، في وقت 
سابق، أن قيمة القرض تتكون في حدود 1.7 

مليار دوالر.  
وطــــالــــب مــمــثــل صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــي 
ــل، الـــســـلـــطـــات  ــوتـــيـــفـــوغـ تـــــونـــــس، روبـــــــــرت بـــلـ
التونسية مؤخرا بإعادة النظر في برنامجها 
ــع وكـــالـــة  ــي حــــــوار مــ ــمـــوي. مـــوضـــحـــا، فــ ــنـ ــتـ الـ
»فرانس بــرس«، أن املؤشرات األولية ال تنبئ 
انــتــعــاش كبير فــي قــطــاع السياحة  بــحــصــول 

الذي يشكل أحد أعمدة االقتصاد التونسي. 
وأشـــــــار بـــلـــوتـــيـــفـــوغـــل، إلـــــى أن نــســبــة الــنــمــو 
تستجيب  »ال   2016 في  املتوقعة  االقتصادي 
لتطلعات الشعب التونسي، وليست قوية بما 

يكفي إلحداث فرص عمل للحد من البطالة«.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، يــحــتــاج االقــتــصــاد 
مليار   25 بكلفة  إنقاذ  برنامج  إلــى  التونسي 
دوالر، عــلــى مـــدى خــمــس ســـنـــوات، يخصص 
ــيـــة ودعـــــــــم الـــســـلـــم  ــتـ ــتـــحـ لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـ
االجــتــمــاعــي وتــقــويــة األمــــن وســـد الــعــجــز في 
ــذر، في  املــيــزانــيــة.  كـــان الــبــنــك املـــركـــزي قـــد حــ
ــــاع  بـــيـــان ســـابـــق، مـــن تـــواصـــل تـــدهـــور األوضـ
االقتصادية في ظل التراجع الحاد في إنتاج 
ــة، ومـــنـــهـــا الـــفـــوســـفـــات،  ــويـ ــيـ ــحـ ــات الـ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
وانــهــيــار الــســيــاحــة والــصــنــاعــات، مــعــتــبــرا أن 
الــبــالد ستتجه نــحــو »مــرحــلــة اإلفـــــالس« في 

حال تواصل األمر على ما هو عليه.

ثــقــة للعائلة. وأوجــــدت هـــذه املــهــنــة الــجــديــدة 
 جديدًا أو 

ً
لشريحة كبيرة من املواطنني عمال

 إضافيًا للموظفني، فعيون رجال املرور 
ً
دخال

الخصوصية  السيارات  ترقب  التي  والشرطة 
تــفــرض عليها غــرامــات  بـــاألجـــرة  الــتــي تعمل 
متقاعدون  أو  موظفون  فهناك  كذلك،  تعد  لم 
الخصوصية  ســيــاراتــهــم  يستخدمون  بــاتــوا 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الــنــقــل، وبــدخــل يــصــل في 
ــام إلـــى نــحــو 60 ألـــف ديـــنـــار نحو  ــ بــعــض األيـ
)50 دوالرا(، حسب سائقي التاكسي العائلي 

»العربي الجديد«.  لـ
وفي محافظة ديالى الكثير من سكان البلدات 
الريفي،  الطابع  ذات  السيما  البعيدة،  واملــدن 
باتوا يعتمدون على سائقي تاكسي محددين 
اتــــهــــم املـــذهـــبـــيـــة ومـــنـــاطـــق  تـــخـــتـــلـــف انــــتــــمــــاء
سكناهم، لكنهم مصدر ثقة، ويوفر هذا النوع 

يكونون  حيث  لزبائنهم  خدمة  السائقني  من 
جاهزين على مدار الساعة فضال عن تمكنهم 
ــنـــاطـــق الــصــعــبــة  مــــن الــــدخــــول إلـــــى بـــعـــض املـ
وعــبــورهــم حــواجــز ونــقــاط تفتيش ال يتمكن 
غيرهم عبورها، خصوصا في أوقات األزمات 
وتـــردي الــوضــع األمــنــي فــي املحافظة. ويقول 
»الــعــربــي  املـــواطـــن طـــه عــبــد الـــلـــه، )47عــــامــــا( لـــ
الــجــديــد«، أعــمــل فــي ســيــارتــي الــخــاصــة التي 
إلى تاكسي عائلة منذ فترة طويلة،  حولتها 
حيث تمكنت خالل هذه السنوات من التعرف 
بــــعــــائــــالت كــــثــــيــــرة وثـــــقـــــوا بـــــي لــتــوصــيــلــهــم 
وتوصيل أبنائهم، يستأجرون سيارتي دون 
عن غيري من السائقني بل حتى أصبح رقمي 
متداوال بني زبائن جدد يتصلون في أي وقت 
ألنــقــلــهــم مـــن مــكــان إلــــى آخـــــر«. ويــبــني طـــه أن 
األخيرة  السنوات  في  انتشر  العائلة  تاكسي 
ــــي ديـــالـــى  ــــي فـ ــنـ ــ ــــع األمـ ــــوضـ بـــســـبـــب تـــــــردي الـ
وعــمــلــيــات الــخــطــف، كــمــا أن الــتــعــامــل بالدفع 
اآلجـــل مــن قبل بعض الــزبــائــن وبــاالتــفــاق مع 

السائق كثف من انتشار تلك الظاهرة.
إلـــى ذلــــك، تــقــول املــواطــنــة أم أيــــة، الــتــي تعمل 
»العربي  موظفة مع إحدى املنظمات األهلية، لـ
الــجــديــد«، »أتــعــامــل مــع سائقني أحــدهــمــا من 
مــنــطــقــتــنــا واآلخــــــر مـــن وســــط املـــديـــنـــة، حيث 
إلــى العمل  أنــا وبناتي  يعمالن على إيصالي 
ــة وأصـــبـــحـــت ال أســـتـــأمـــن أن يــذهــب  ـــدرســ واملـ
بناتي وهن طالبات في الثانوية، مع أي سائق 
ال أعـــرفـــه«. وتــضــيــف »كــمــا يــوفــر لــي تاكسي 
العائلة إضافة إلى األمــان؛ الدفع باآلجل وإن 
كان بسعر مضاعف، حيث أدفع له أجرته كلما 
توفر لدي املال وتبلغ أحيانا 150 ألف دينار 
الــتــعــامــل  ونــتــيــجــة  أســبــوعــيــًا،  دوالرًا(   120(
الحسن أقوم بجلب زبائن آخرين يبحثون عن 

سائق أمني على حركة تنقلهم«.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد األســـتـــاذ بــجــامــعــة ديــالــي، 
العائلة  تاكسي  انتشار  أن  املــهــداوي،  ريــاض 
كــانــت نتيجة تـــردي الــوضــع األمــنــي وفــقــدان 
الــثــقــة بـــني شـــرائـــح املــجــتــمــع بــســبــب الــخــطــف 
والقتل واالبــتــزاز والتحرش وغيرها من تلك 

الــعــوامــل الــتــي جــعــلــت أغــلــب الــعــوائــل تبحث 
عـــن َســـاقـــة ثــقــات يــمــكــن االعــتــمــاد عــلــيــهــم في 
التنقل بسرية وأمان تام، كما يمكنهم اجتياز 
انقطاع  فــي حــال  التفتيش  الــحــواجــز ونــقــاط 
يرتبط بعضهم بعالقات عشائرية  إذ  الطرق 
أو ارتــبــاطــات مــع جــهــات أمــنــيــة أو حــزبــيــة«، 
ويــقــول إن »هــــذه الــخــدمــة وفــــرت لــلــعــديــد من 
السواق العمل ليل نهار بينما لم يجد آخرون 
تــلــك الــفــرصــة لــعــدم الــوثــوق بــهــم أو الحتكار 
ــــع ظــهــور  ــــدد مــــن الــــســــاقــــة«. ومـ الـــعـــمـــل بــــني عـ
سيارات تاكسي يعمل فيها أشخاص ال يمكن 
الـــوثـــوق بــهــم العـــتـــبـــارات كــثــيــرة لـــم يــحــددهــا 
املـــــهـــــداوي، اعـــتـــبـــر أن »تـــاكـــســـي الـــعـــائـــلـــة مــن 
الضروريات التي يعتمد عليها نحو 65 % من 
سكان املحافظة التي تعاني من فقدان األمن«. 
»هــذه  أن  فلحي،  أبــو  السائق  رأى  مــن جهته، 
الـــظـــاهـــرة غـــيـــر مــنــظــمــة إنـــمـــا كـــانـــت نــتــيــجــة 
رقعتها  تتوسع  أخــذت  لكنها  الراهن  الوضع 
بعد أن كانت في مناطق معينة السيما بلدات 
بعقوبة واملــقــداديــة«، وتــابــع، »أتعامل مــع 50 
عــائــلــة يــثــقــون بـــي لــنــقــلــهــم بــشــكــل يـــومـــي، ما 
دفعني إلى رفض طلبات كثيرة لزبائن جدد 
»العربي  لـ وأكــد  الكافي«.  الوقت  وجــود  لعدم 
ــدأ الـــبـــحـــث لـــلـــزبـــائـــن الـــجـــدد  ــ ــه بـ ــ الـــجـــديـــد« أنـ
عـــن ســائــقــني آخـــريـــن يــمــكــن االعــتــمــاد عليهم 

والوثوق بهم.
وأشــــــار إلــــى تـــوســـع شــبــكــة الــســائــقــني الــذيــن 
يـــحـــولـــون ســـيـــاراتـــهـــم الـــخـــاصـــة إلــــى تــاكــســي 
عــائــلــة، مـــا وفــــر فــــرص عــمــل لــعــائــالت فــقــيــرة 
ودخـــــال يــومــيــا جـــيـــدا، كــمــا وفــــر الــطــمــأنــيــنــة 
ــارات الــتــاكــســي  ــيـ لــلــزبــائــن بـــدال مـــن بــعــض سـ
الـــوهـــمـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح عـــصـــابـــات 

الخطف. 
وتعاني محافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة 
)57 كيلو مترا(، شمال شرق بغداد، من تردي 
املسلحة  الجماعات  وسيطرة  األمني  الوضع 
األميركي  االحــتــالل  منذ  الخطف  وعــصــابــات 
عام 2003 حيث تعتبر ديالى أكثر املحافظات 

اضطرابا وانعداما لألمن.

الرباط ـ مصطفى قماس

الشراء عبر  ينظم املغرب حملة على مــدى أسبوع لتشجيع 
اإلنترنت وتوضيح وسائل األمان التي ترتبط بهذه الوسيلة 
بالنسبة للمستهلكني، ويأتي ذلك في سياق متسم بالتوجه 
نــحــو مــزيــد مـــن إنـــعـــاش الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تتسم 

باألمان وتجنب سلبيات التجارة التقليدية.
وجرى اختيار توعية املواطنني بفوائد الشراء عبر اإلنترنت، 
كــشــعــار لــأليــام الــوطــنــيــة للمستهلك الــتــي تمتد بــني الــرابــع 
الــجــاري، حيث ستنظم  عشر والثامن عشر من مــــارس/آذار 
تــظــاهــرات لــتــوضــيــع مــزايــا الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة بالنسبة 
للمستهلك في عدد من مدن اململكة. وأوضح رئيس الجامعة 
مع  بنقدور،  محمد  باملغرب،  املستهلك  لجمعيات  الوطنية 
انطالق األيــام الوطنية للمستهلك، أن رقم مبيعات التجارة 
اإللكترونية باملغرب، وصل إلى 120 مليون دوالر، وذلك عبر 

استعمال بطاقات مصرفية مغربية أو أجنبية.
وارتـــفـــعـــت أنــشــطــة الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي جــــرت عبر 
استعمال البطاقات املصرفية، بنسبة 16% عن العام املاضي، 

وتجاوزت 1 . 2 مليون عملية، حسب بنقدور.
وأفاد أن التحويالت املالية التي أنجزت باستعمال بطاقات 
مصرفية، عرفت ارتفاعا بنسبة 9 . 14 %، خالل العام املاضي.
ويصل عدد املشتركني باإلنترنت باملغرب حتى نهاية العام 
الدخول  بلغت نسبة  إلــى 14 مليون مشترك، حيث  املــاضــي 

إلى اإلنترنت في اململكة إلى 75 . 42 %.
ويذهب رئيس الفيدرالية املغربية لحقوق املستهلك، بوعزة 
ــع ثــقــة املــســتــهــلــك فـــي صلب  ــه يــجــب وضــ الـــخـــراطـــي، إلــــى أنــ

الخدمات التجارية التي تقدم عبر اإلنترنت.
ودعا إلى مواكبة التشريع القانوني من أجل حماية حقوق 
ــراف املــتــداخــلــة فـــي الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، والــتــصــدي  ــ األطــ
للجرائم الرقمية التي تأخذ أبعادا تجارية ومالية واقتصادية 
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة واالســتــثــمــار  وأخــالقــيــة. وذهــــب وزيــ

العلمي، إلى أن الحكومة بصدد  واالقتصاد، موالي احفيظ 
وضع استراتيجية تهم االقتصاد الرقمي، وهي خطة ترمي 
إلي تكريس التحول الرقمي  وطنيا وإقليميا، و التعاطي مع 

التحديات ذات الصلة بالحكامة املرتبطة بهذا القطاع.
ــارك فـــي الــلــقــاء الــــذي نــظــم أول أمـــس من  ويــشــيــر مــصــدر شــ
أجل إطالق األيام الوطنية للمستهلك، بأن جمعيات حماية 
البائع  بــني  الــعــالقــة  يــجــرى ضبط  أن  إلــى  املستهلك، تتطلع 
التي  التوعية أكثر بالقوانني  واملشتري على اإلنترنت، عبر 

تنظمها والحرص على تطبيقها.
تسريع  يتوجب  أنــه  املستهلك،  حماية  جمعيات  وتــتــصــور 
وتيرة تشكيل املجلس األعلى لالستهالك، الذي يفترض أن 
يشكل الهيئة العليا التي ينتظر أن تتولى النظر في القضايا 
ذات الصلة باالستهالك. وتشدد جمعيات على أنه يتوجب 
على الحكومة الحرص على أن تطبيق حماية املستهلك، بما 
يساعد على التصدي للظواهر التي تضر بالقدرة الشرائية 
العديد  الصحية، خاصة في ظل وجــود  للمواطن وسالمته 

من السلع التي تباع خارج املسالك الرسمية.
ويــتــصــور املــدافــعــون عــن حــقــوق املــســتــهــلــك، أنـــه ال يتوجب 
ــقـــوانـــني الـــتـــي يـــــراد مــنــهــا حــمــايــة  االقـــتـــصـــار عــلــى وضــــع الـ
املستهلك، بل ال بد من وضع آليات تتيح ذلك، ودفع الوزارات 
التدخل مــن أجل  إلــى  السلعي والــخــدمــات  بــاإلنــتــاج  املعنية 
جــعــل املستهلك فــي صــلــب اهــتــمــامــاتــهــا. وتــســعــى جمعيات 
حــمــايــة املستهلك إلـــى مــنــع اســتــغــالل املــواطــنــني بــفــرض أيــة 
أعــبــاء مــالــيــة أو رســـوم جــديــدة، بــاإلضــافــة إلـــى ضــمــان عــدم 
الــشــراء.  مــراحــل  فــي جميع  االحــتــيــال  أو  للنصب  تعرضهم 
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، خصصت لجمعيات 
حماية املستهلك العام الجاري دعما يصل إلى مليون دوالر، 
حيث وصلت منها، في األسبوع الجاري، دفعه أولى بنسبة 
40 % مــن ذلــك املبلغ، الستجابتها لــشــروط إنــجــاز دراســات 
والتواصل  والتوعية  الجمعيات  وتكوين  االستهالك  حــول 

وتوفير طرق متنوعة لتلقي شكاوى املستهلكني.

تونس تواجه صعوبات 
في االقتراض الخارجي

الجزائر تعتزم تقليص فاتورة الوارداتاالضطرابات تنعش »تاكسي العائلة« في العراق

زيادة التحويالت المالية عبر البطاقات المصرفية )فرانس برس(تهاوي السياحة سبب رئيسي في تراجع التصنيف االئتماني )فرانس برس(

مواطنون حولوا سياراتهم الخاصة إلى أجرة )فرانس برس(

انتعاش التجارة اإللكترونية في المغرب

تلجأ تونس مجّددًا إلى 
السوق الدولية لتسويق 
سندات جديدة، بهدف 

مواجهة أزمتها المالية، 
في ظل ترجيحات 

بصعوبة الطرح، بسبب 
تراجع التصنيف االئتماني

تخفيض تصنيف 
مصارف السعودية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف االئتماني، 
أمس، عن تعديل نظرتها وتوقعاتها 

املستقبلية للنظام املصرفي السعودي، من 
مستقر إلى سلبي. ويعكس تعديل الوكالة 
تأثير استمرار تراجع أسعار النفط الخام، 
وتقليص النفقات الحكومية على الصناعة 
املصرفية. وتعتمد السعودية بنسبة تفوق 

80٪ من إيراداتها املالية على مبيعات 
النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره ٪68، 

منذ منتصف 2014، هبوطًا من 120 
دوالرًا للبرميل، إلى أقل من 40 دوالرًا في 

الوقت الحالي. وقال نائب رئيس موديز، 
أوليفييه بانيس، في التقرير، »ستتأثر البيئة 

التشغيلية للصناعة املصرفية السعودية، 
خالل الشهور  املقبلة، مع احتمال استمرار 

تراجع أسعار النفط«.

انسحاب شركات 
من البورصة الكويتية

 عزا محللون ماليون، تفاقم ظاهرة انسحاب 
شركات من سوق الكويت لألوراق املالية 
)البورصة( إلى عدم قدرة تلك الشركات 
على الوفاء بمتطلبات هيئة أسواق املال 

التي فرضتها أخيرا على الشركات إضافة 
إلى األعباء املالية. وحسب وكالة األنباء 

الكويتية الرسمية )كونا(، أرجع الرئيس 
التنفيذي في شركة )العربي للوساطة 
املالية( ميثم الشخص، انسحاب بعض 

الشركات إلى تراجع القيمة السوقية 
ألسهمها إلى ما دون 100 فلس للسهم إلى 
جانب ضعف مستوى التداول مقارنة. من 

جهته قال مستشار شركة )ارزاق كابيتال( 
صالح السلطان، إن السبب الرئيسي في 

انسحاب الشركات يكمن في ارتفاع تكلفة 
املصروفات املطلوبة منها سنويا.

الصندوق يرحب بخفض 
الجنيه المصري

قالت شبكة »بلومبرغ« اإلخبارية األميركية 
املختصة في الشأن االقتصادي العاملي، 

أمس، إن قرار البنك املركزي املصري 
بطرح عطاءات استثنائية بالدوالر، وتبني 

سياسات أكثر مرونة حيال سعر الصرف 
لقى ترحيبا من قبل صندوق النقد الدولي 

واملستثمرين، باإلضافة إلى صعود 
البورصة املصرية بأكثر من 8.8 ٪ على 

مدار اليومني املاضيني. ولفتت بلومبرغ إلى 
أن البنك املركزي يصعد من خطواته ضد 
السوق املوازي للنقد األجنبي، في مسعى 

لزيادة تعزيز قوة العملة املحلية.

بورصة لندن تندمج 
مع »فرانكفورت«

أعلنت بورصة لندن لألوراق املالية أمس، 
عن توصلها التفاق مع نظيرتها األملانية 

)دويتش بورس( يقضي باندماج نشاطهما 
املالي بشكل كامل إلنشاء إحدى إكبر 

هيئات سوق املال في العالم. وذكرت بورصة 
لندن في بيان صحافي أنها ستملك 

بمقتضى االتفاق حصة بنسبة 45.6٪، من 
الشركة الجديدة، بينما يملك الجانب األملاني 

54.4٪. وأوضحت أن اندماج البورصتني 
سيمكنهما من توفير نفقات سنوية تصل 

الى 450 مليون يورو، أي ما يمثل نسبة 
20٪ من امليزانية املشتركة للبورصتني التي 

بلغت العام املاضي 2.2 مليار يورو.

روسيا ضمن أقوى 
احتياطات الذهب

أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن مجلس 
الذهب العاملي أن روسيا جاءت في املرتبة 

السابعة عامليًا من حيث احتياطيات 
الذهب خالل عام 2015. ووفقا للبيانات 

فإن روسيا تحوز على 1435.9 طنا 
من الذهب، ما يشكل نسبة 13.8٪ من 
إجمالي احتياطياتها الدولية املكونة من 

أصول أجنبية عالية السيولة، وأموال 
بالنقد األجنبي، وحقوق السحب الخاصة، 

واالحتياطي في صندوق النقد الدولي، 
وسبائك ذهبية.

محطتان جديدتان 
للرياح في بريطانيا

 بدأت شركة فاتنفول السويدية، أول أمس، 
عملية التخطيط إلنشاء مزرعتني للطواحني 

الهوائية، على الساحل الشرقي من بحر 
الشمال، على بعد 47 كيلومترا من ساحل 

نورفولك في بريطانيا. وأعلنت الشركة أنها 
ستطلق املشروع األول في األشهر املقبلة، 

وسيكون املشروع األكبر الذي تنفذه الشركة 
حتى اآلن، في حني سيبدأ املشروع الثاني 

في عام 2017.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

2.8
ــدوق  ــنـ ــد صـ ــ ــ ــد وف ــ ــ أك
زيــارة  عقب  الدولي  النقد 
البرنامج  أن  لتونس، مؤخرًا، 
سيكون  الجديد  االئتماني 
في حدود 2.8 مليار دوالر، 
سابقة،  توقعات  ليتجاوز 
في  سيكون  ــقــرض  ال بــأن 

حدود 1.7 مليار دوالر.

الجزائر ـ حمزة كحال

تعتزم الحكومة الجزائرية منع استيراد 
قطع الغيار املستعملة في خطوة تهدف 
إلى تقليص فاتورة الواردات، باإلضافة 
إلى توسيع دائرة العقوبات للمتهربني 

جمركيًا، ومنع تصدير النفايات.
وحـــســـب خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة، مــــن املــنــتــظــر 
ــوزراء الــجــزائــري  ــ الـ أن يــصــادق مجلس 
الــفــتــرة املــقــبــلــة، عــلــى قـــانـــون الــجــمــارك 
الــجــديــد، بــعــد سلسلة تــأجــيــالت دامــت 

ألكثر من سبع سنوات.
ارتفاع فاتورة استيراد  وفي إطار كبح 
التي  واملستعملة  الجديدة  الغيار  قطع 
بمعدل  سنويًا  دوالر  مليون   496 تبلغ 
34.700 ألف طن سنويا، قررت الجمارك 
الــجــزائــريــة مــن خـــالل الــقــانــون الــجــديــد 
املنظم لنشاطها، منع استيراد قطع غيار 
مستعملة والتي تمثل 35% من إجمالي 
بعد محاوالت  وذلــك  املستوردة،  القطع 
كبار  بعد ضغط  بالفشل  بــاءت  سابقة 
املــــســــتــــورديــــن. ويــنــتــظــر أن يـــؤثـــر هـــذا 
القرار على سوق السيارات التي تعيش 
أصعب أيامها بعد اعتماد الجزائر على 
نظام الحصص في استيراد السيارات. 
ــي الـــجـــديـــد«  ــربــ ــعــ ــو مــــا أكـــــــده لـــــ »الــ ــ وهــ
بــائــع قــطــع غــيــار لــلــســيــارات نـــور الــديــن 
مــزيــمــش، بــالــقــول، » سيتم مــنــع دخــول 
والجديد  )املقلد(،  والصيني  املستعمل 
ننتظر  إمــا  إذن  املعتمدين،  للوكالء  هو 
حــــوادث الــســيــر كــي نــشــتــري قــطــع غيار 
بأسعار  ونبيعها  املحطمة  الــســيــارات 
اشتعااًل  األســعــار  ستعرف  أو  معقولة، 

غير مسبوق«. 
و مــن أهـــم اإلجــــــراءات الــتــي ستحملها 
في  الــقــانــون  ملــشــروع  النهائية  النسخة 
مجال مكافحة الجرائم الجمركية وحل 
املنازعات الجمركية، هي توسيع مجال 
الــعــقــوبــات لــتــشــمــل الــشــخــص املــعــنــوي 

أي الشركات واملؤسسات بعد أن كانت 
مـــحـــصـــورة عـــلـــى الـــشـــخـــص الــطــبــيــعــي 
وحده في التشريع الجمركي الحالي أي 
أن املسؤولية تقع على الحائز املحجوز 
الجمارك  لدى  املصرح  الوكيل  أو  عليه، 
وال يتم البحث عمن وراء الجريمة وهو 

صاحب البضاعة.
ــانــــون الـــجـــمـــارك  ــابـــل خـــفـــف قــ ــقـ وفـــــي املـ
ــلــــى مــرتــكــبــي  ــات عــ ــوبــ ــقــ ــعــ ــنــــتــــظــــر، الــ املــ
ــن خـــــالل إلـــغـــاء  ــات اإلداريــــــــــة مــ ــفـ ــالـ املـــخـ
عقوبة السجن النافذ مع حجز سلعتهم 
في املوانئ واملــطــارات، ومنحهم عوض 

ذلك مهملة لتسوية امللف.
وفــــــي صـــعـــيـــد أخــــــر أعـــلـــنـــت الـــجـــمـــارك 
ــــرب عـــلـــى املـــصـــدريـــن  ــــحـ ــة الـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
املــخــتــصــني فـــي مــجــال جــمــع و تصدير 
منع  خــالل  مــن  أشكالها،  بكل  النفايات 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــايـــات الـــحـــديـــديـــة وغــيــر 
الــحــديــديــة فــي خــطــوة تــهــدف إلــى الحد 
مـــن ظـــاهـــرة إخــــــراج و تــحــويــل الــعــمــلــة 
الــصــعــبــة مــن الــجــزائــر وذلـــك عــن طريق 

تضخيم الفواتير.
ــر مـــــن الــــــــــدول الــقــلــيــلــة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ وتــــعــــد الـ
ــي تـــســـمـــح بـــتـــصـــديـــر  ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــة بــقــايــا  الـــنـــفـــايـــات الـــحـــديـــديـــة وخــــاصــ
الــخــرســانــة، و تحصي مؤسسة  حــديــد 
الجمارك ما يقارب 320 مصّدرًا لنفايات 
الحديدية من بينهم 40 مصّدرًا أجنبيًا، 
يــطــلــق عليهم فــي الــســجــالت الــتــجــاريــة 
بــــ »املـــصـــدريـــن املــســتــرجــعــني«، وهــــؤالء 
يصدرون سنويا ما يفوق 200 ألف طن، 
بمبلغ 200 مليون دوالر، 80% من هذه 

القيمة لم تدخل املصارف الجزائرية .
ــة مـــنـــهـــا إلزالـــــــــة الـــنـــقـــاط  ــاولــ ــحــ وفــــــي مــ
ــاتــــت تـــــــالزم املــــوانــــئ  ــتــــي بــ ــوداء الــ ــ ــســ ــ الــ
الجزائرية، خفضت الجمارك الجزائرية 
في قانونها الجديد مدة عبور البضائع 
مــن 4 أشــهــر إلـــى شــهــريــن، و هــو رهــان 
رحب به الناشطون في مجال االستيراد 

ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  والـــتـــصـــديـــر. وفــــي هــ
العبور  لوكالء  الوطني  االتــحــاد  رئيس 
ــدى الــــجــــمــــارك، مــســعــود  ــ املـــعـــتـــمـــديـــن لــ
»تواجهنا  الجديد«،  »العربي  لـ  رباعي، 
صـــعـــوبـــات يــومــيــة فــيــمــا يــخــص تنقل 
الحاويات من املوانئ يلقى املستوردون 
ــة فــي أغلب  صــعــوبــات وتــعــقــيــدات إداريــ
ــــت الـــكـــثـــيـــر  ــوقــ ــ ــن الــ ــ ــذ مــ ــ ــأخـ ــ األحــــــيــــــان تـ
لــلــحــصــول عــلــى بــضــاعــتــهــم قــبــل فـــوات 
الوقت، أوقبل تعرض السلع إلى التلف«. 
ويضيف رباعي، »أن أغلب املستوردين 
ــالـــيـــة الــجــمــركــيــة  ــعـــون الــــغــــرامــــة املـ يـــدفـ
ــارج عن  ــخـ الـ اإلداري  الــتــعــطــيــل  بــســبــب 
نطاقهم، ويبقى املستورد هو الضحية 
نظرا ألن بعض املواد املستوردة تخضع 
لتصريحات من مصالح مختصة تأخذ 
الوقت أسابيع وفي بعض األحيان  من 

إلى أشهر«. 
ويـــرى عــضــو لجنة املــالــيــة فــي الــبــرملــان 
الــجــزائــري مــحــمــد بــلــعــطــار، فــي حديث 
مع »العربي الجديد« أن قانون الجمارك 
ــن بــــني الــــقــــوانــــني الـــتـــي ســبــقــتــهــا  ــو مــ هــ
الـــكـــثـــيـــر مــــن اإلشــــــاعــــــات، فـــمـــنـــذ بـــدايـــة 
ونحن   2012 عــام  الحالي  البرملان  عمل 
إلى  الحكومة  القانون من  إنــزال  ننتظر 
الغرفة التشريعية. ويضيف بلعطار، أن 
»الحكومة تعودت على إدراج تعديالت 
على قانون الجمارك ساري املفعول من 
التعديالت في قوانني  تلك  إدراج  خــالل 
املالية، وبالتالي هي ليست مستعجلة 

في املصادقة عليه«.
وأرجــع مصدر في الجمارك، رفض ذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، طـــول املــدة  اســمــه، لـــ
قــانــون  ــداد  إعــ الــتــي استغرقتها ورشـــة 
التي  إلــى »املــشــاورات  الجمارك الجديد 
ــتـــي تـــتـــداخـــل مــع  تـــمـــت مــــع املـــصـــالـــح الـ
ــى الـــتـــحـــوالت  ــ ــمــــارك، بـــاإلضـــافـــة إلـ الــــجــ
التي عرفها االقتصاد الجزائري مؤخرا 

بفعل تراجع عائدات النفط«.

تقارير عربية

تمويل

تجارةنفط

تسوق

التاكسي الجديد 
يساهم في تشغيل 

العاطلين

بدأ عمالق النفط األميركي اكسون 
موبيل، عمليات تنقيب جديدة عن 
تحت  نفطية  مــواقــع  بستة  الــنــفــط 
إشــــراف إقــلــيــم كــردســتــان شمال 
العراق. وتضمنت عمليات التنقيب 
الجديدة للشركة األميركية مناطق، 
التي  وبـــردي،  شــوان، وقرهنجير، 

تتبع محافظة كركوك.
وبعد بدء الشركة عملياتها طالب 
أصــحــاب األراضـــــي الــزراعــيــة في 
عن  بتعويضهم  التنقيب  مــواقــع 

األضرار التي لحقت بهم.
ملوافقة  البحث  عمليات  وتخضع 
ــطــــات إقـــلـــيـــم  ــلــ مــــــزدوجــــــة مـــــن ســ
كردستان وإدارة محافظة كركوك 

أيضًا.
والطاقة  النفط  لجنة  رئيس  وقــال 
أحمد  كــركــوك،  محافظة  بمجلس 
العسكري، في تصريح صحافي، 
أمــــس، إن شــركــة اكــســون موبيل 
النفط  التنقيب عن  بدأت بعمليات 
في مناطق تابعة للمحافظة، وعند 
إدارة  النفط ستطالب  العثور على 

املحافظة بحصتها.

أكسون 
في 

كردستان
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لندن ـ موسى مهدي

تــواجــه الــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة، خــالل 
الــــــعــــــام الــــــــجــــــــاري، مــــصــــاعــــب فــي 
الــحــصــول عــلــى الــســيــولــة الــكــافــيــة 
لتسيير عملياتها التشغيلية وتحقيق أرباح 
ــات الــحــكــومــيــة  ــداعــ وســـط تـــواصـــل نــقــص اإليــ
والــســحــوبــات املــســتــمــرة مـــن الـــــــوزارات بـــدول 

التعاون لتغطية العجز في امليزانيات. 
وتـــتـــوقـــع مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 
األمــــيــــركــــيــــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا وكـــــالـــــة مــــوديــــز 
الضغوط  أن  األخــيــرة،  تقاريرها  فــي  وفيتش 
الخليجية،  املصارف  على  ستتكثف  السلبية 
مــمــا ســيــؤثــر عــلــى تصنيفها االئــتــمــانــي في 

املستقبل مالم تتحسن أسعار النفط. 
يذكر أن معظم البنوك الخليجية ال تزال تملك 
كفاية رأس مــال عالية، ولكن نوعية األصــول 
ربما تتأثر إذا تواصل انخفاض أسعار النفط 
وســــط احـــتـــمـــاالت تـــزايـــد نــســبــة الـــديـــون غير 

العاملة وتلك املشكوك في تحصيلها. 
وذكـــرت وكــالــة مــوديــز، وهــي واحـــدة مــن أكبر 
ثـــالث شــركــات تصنيف عــاملــيــة، فــي تقريرها 
األخير، الصادر في نهاية شهر فبراير/شباط 
التي  الخليجية  الــبــنــوك  أن مــن بــني  املــاضــي، 
ستتعرض لضغوط أكثر خالل العام الجاري، 
بنوك البحرين وسلطنة عمان، ألسباب تتعلق 
بــضــعــف اقــتــصــاد هــاتــني الـــدولـــتـــني واملـــــوارد 

املحدودة لديهما لدعم البنوك التجارية. 
والحظت موديز أن إقراض البنوك الخليجية 
لــــشــــركــــات الــــطــــاقــــة كـــــــان مــــــحــــــدودًا مـــقـــارنـــة 
لم  األميركية، حيث  أو  األوروبــيــة  بنظيراتها 
يتجاوز حجم قروض الطاقة 5% من إجمالي 
ــــالل الـــعـــام  ــتـــي قــدمــتــهــا خـ ــقــــروض الـ حـــجـــم الــ
املاضي.  كما يرى مصرفيون غربيون أن زيادة 
الفائدة على الدوالر أثرت على هامش الفائدة 
الصافي الذي كانت تحقق منه ربحية كبيرة 
فـــي املـــاضـــي. وحــســب هــــؤالء املــصــرفــيــني فــإن 
استفادة املصارف الخليجية من فتح أسواق 
السعودية أمام االستثمار األجنبي وانضمام 
بعض أسواق املال الخليجية ملؤشرات أسواق 
املال الناشئة، كانت محدودة بسبب تداعيات 
االضطرابات السياسية والحروب في املنطقة 
الــعــربــيــة الــتــي حـــدت مــن الــتــدفــقــات األجنبية 
على أســـواق املــال بــدول الخليج. وعقب دخل 
سنوي من مبيعات النفط يفوق ترليون دوالر 
دول  تحققه  كــانــت  و2014،   2012 أعــــوام  بــني 
الخليج، تدهورت أسعار النفط بنسبة %70، 
خالل العام املاضي، وتراجعت معها الدخول 
النفطية التي كانت تمثل الرافد األول للسيولة 
بالبنوك الخليجية، وبالتالي شهدت البنوك 
الخليجية، خالل العام املاضي، تراجعًا كبيرًا 
في نمو الودائع الحكومية التي كانت تساهم 

بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

ضغوط السيولة
فقط  ليس  حاليًا  الخليجية  البنوك  وتعيش 
ــات الــحــكــومــيــة، ولــكــن  ــداعــ انــخــفــاضــًا فـــي اإليــ
الحكومية  السحوبات  في حجم  زيــادة  كذلك 
مـــن حــســابــاتــهــا الــتــي كــانــت تـــدخـــرهـــا، خــالل 
وتستخدمها  املرتفعة،  النفط  أسعار  سنوات 
الــبــنــوك فـــي عــمــلــيــات اإلقـــــراض طــويــل األجـــل 

وتمويل املشاريع الكبرى.  
الحكومية  الــســحــوبــات  أن  مصرفيون  ويـــرى 
ســبــبــت ضــغــوطــًا، خـــالل الـــعـــام الـــجـــاري على 
البنوك، خاصة على صعيد السيولة الدوالرية 
وعــلــى صــعــيــد اإلقــــــراض قــصــيــر األجــــل الـــذي 
الخليجية  الــبــنــوك  بــني  يــجــري بسهولة  كـــان 
فـــي املـــاضـــي.  كــمــا الحـــظ مــصــرفــيــون ارتــفــاع 
الفائدة على اإلقراض لليلة واحدة بني البنوك 
التجارية في اإلمـــارات، خالل الشهر املاضي، 
ونقصًا فــي الــــدوالر املــتــاح بــني الــبــنــوك. وهو 
أمــر مستغرب فــي املــاضــي.  يــضــاف إلــى هذه 
الخليجية  الــحــكــومــات  أن  الــســالــبــة،  الــعــوامــل 
الــتــي تــواجــه عــجــزًا كــبــيــرًا فــي اإلنـــفـــاق تتجه 
إلصــدار سندات من السوق املحلية والعاملية 
»سندات دين سيادية«، وهو ما يعني أن جزءًا 
ــارات القطاع الــخــاص مــع هذه  كبيرًا مــن ادخــ
البنوك سيذهب لتغطية هذه السندات خالل 
الــشــهــور املــقــبــلــة.  وبــالــتــالــي يـــرى مصرفيون 

يـــرى مــحــلــلــون أن االنــســحــاب الــجــزئــي الـــذي 
أعلنت عنه روســيــا يــوم الــثــالثــاء مــن سورية 
ســيــقــود إلـــى تــقــارب أكــبــر فــي وجــهــات النظر 
الــســعــوديــة الـــروســـيـــة بـــشـــأن اســـتـــقـــرار ســوق 
الخطوة  أن  رغــم  املقبلة،  الــفــتــرة  خــالل  النفط 
الروسية التزال تدهش خبراء االستراتيجيات 
الــســيــاســيــة فــي الــعــواصــم الــغــربــيــة ومـــن غير 
ــــت الـــتـــصـــريـــحـــات  ــانـ ــ ــا. وكـ ــواهــ ــحــ املـــــعـــــروف فــ
ــة طـــال  ــ ــــدوحـ الـــقـــطـــريـــة حـــــول اجـــتـــمـــاع فــــي الـ
انتظاره بني السعودية وروسيا ودول الخليج 
»أوبــــك« وخارجها  مــن  أخـــرى  ودول  النفطية 

إصدارها  املتوقع  السيادية  السندات  أن هذه 
ستفقر البنوك الخليجية من السيولة وتكبح 
ــــروض جـــديـــدة. وبــلــغــت  قــدرتــهــا عــلــى مــنــح قـ
قيمة الــســنــدات الــتــي أصـــدرت بـــدول الخليج، 
خــالل التسعة شــهــور األولـــى مــن الــعــام 2015 
حوالي 47.7 مليار دوالر. وهــذا املعدل يفوق 
دول  أصدرتها  التي  السندات  مــعــدالت  كثيرًا 
مجلس الــتــعــاون فــي الــعــام 2009، الــذي شهد 
إلى  للبرميل  دوالرًا   147 من  النفط  انخفاض 
من  كثير  أعلى  وبالتأكيد  دوالرًا.   45 حــوالــي 
حجم الــســنــدات التي صــدرت فــي الــعــام 2014 

والبالغة 2.8 مليار دوالر فقط. 

زيادة الضغوط
وحـــســـب مــصــرفــيــني غــربــيــني فــــإن رفــــع سعر 

الفائدة األميركية على الدوالر وزيادة استدانة 
الحكومات من أسواق املال، سيزيد الضغوط 
أكثر على هامش الفائدة الصافي الذي تعتمد 

عليه البنوك الخليجية في تحقيق أرباح. 
»العربي الجديد« إن  وقال مصرفي خليجي لـ
مــصــارف الخليج واجــهــت، كــذلــك خــالل العام 
املاضي، خــروج مليارات الـــدوالرات من رجال 
ــال الــعــاملــيــة، خــاصــة  األعـــمـــال إلـــى عـــواصـــم املــ
إلــى أن حــوالــي 90  لندن وسنغافورة. وأشـــار 
مليار دوالر خرجت من الخليج العام املاضي، 
لــكــن بعضها ألغــــراض اســتــثــمــاريــة. وأضـــاف 
أن أثـــريـــاء الــخــلــيــج يــنــفــذون اســتــراتــيــجــيــات 
توزيع املخاطر في إدارة ثرواتهم، تحت وطأة 
تعيشها  التي  املضطربة  السياسية  الظروف 
ــذي تــحــدث  ــرى هـــذا املــصــرفــي الــ املــنــطــقــة.  ويــ

فـــي 17أبـــريـــل/نـــيـــســـان  املــقــبــل قـــد ســـاهـــم في 
أسعار  ارتفعت  النفط، حيث  أســـواق  إنــعــاش 
النفط أمس األربعاء بدعم من اجتماع وشيك 
فـــي قــطــر لــبــحــث تــجــمــيــد مــســتــويــات اإلنــتــاج 
لكن  األميركي،  اإلنــتــاج  بانخفاض  وتوقعات 
بــعــض املــحــلــلــني حـــــذروا مـــن أن الــتــجــمــيــد أو 
انخفاض اإلنتاج ال يشيران إلى انتهاء تخمة 
املعروض العاملي. وبلغ سعر الخام األميركي 
لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   36.64 ــة  ــلـ اآلجـ الـــعـــقـــود  ــي  فـ
بـــزيـــادة 30 ســنــتــًا عـــن ســـعـــره عــنــد الــتــســويــة 

السابقة.

برنت  مزيج  العاملي  القياس  خــام  سعر  وزاد 
وارتفع  للبرميل.  دوالرًا   38.85 إلــى  سنتًا   11
في   %2.0 نحو  األســعــار  نــزلــت  بعدما  النفط 
منظمة  من  مصادر  وقالت  السابقة.  الجلسة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبــك( إن اجتماعًا 
لبحث  وروسيا  السعودية  بقيادة  للمنتجني 
تــجــمــيــد مــســتــويــات اإلنـــتـــاج ســيــعــقــد فـــي 17 
ــران.  ــ ــــو لــــم تــــشــــارك فـــيـــه إيــ أبـــريـــل/نـــيـــســـان ولـ
ــاج عــنــد  ــ ــتــ ــ ويـــــــــدرس املـــنـــتـــجـــون تـــثـــبـــيـــت اإلنــ
أنتجت  الذي  الثاني  يناير/كانون  مستويات 
فيه السعودية وروسيا كميات شبه قياسية 

تجاوزت عشرة ماليني برميل يوميًا.
ــار دعــمــًا أيــضــًا فـــي تــوقــعــات  ــعـ ووجـــــدت األسـ
بانخفاض اإلنتاج األميركي نتيجة الضغوط 
ــــت شــــركــــة فـــيـــلـــيـــب فـــيـــوتـــشـــرز  ــالـ ــ املــــالــــيــــة. وقـ
ــيــــوم قـــد نــرى  لــلــســمــســرة فـــي ســـنـــغـــافـــورة »الــ
ــار اســـتـــمـــدتـــهـــا مــن  ــ ــعـ ــ ــوة فــــي األسـ ــقــ بـــعـــض الــ
كما  األميركي«.  لإلنتاج  املحتمل  االنخفاض 
ســاهــمــت الــتــطــمــيــنــات الــصــيــنــيــة حـــول النمو 
النفط. ودافــع  أسعار  دعــم  الصيني كذلك في 

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
ــيــــاســــات االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــن الــــســ ــ أمــــــس عـ
تنتهجها بــالده وجــدد التأكيد على أن حجم 
الفرص أكبر من حجم املخاطر متعهدا بعدم 
ــاد فـــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد  حــــدوث هــبــوط حـ
في العالم. وقال لي كه تشيانغ، خالل مؤتمر 
صحافي أمــس فــي خــتــام االجــتــمــاع السنوي 
للبرملان، إن بالده ستحد من الروتني الحكومي 
فـــي قــطــاع األعـــمـــال وســتــعــمــل عــلــى تخفيض 
املالية  التشريعات  وتحسني  الشركات  ديــون 
وضمان عدم حدوث تسريح جماعي للعمالة 
نــتــيــجــة لــقــيــامــهــا بـــإعـــادة هــيــكــلــة الــصــنــاعــات 

الثقيلة مثل الفحم والحديد.
)العربي الجديد، رويترز(

بــســبــب خــفــض اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي، وضــعــف 
النمو، وانخفاض نوعية األصول. 

المصارف السعودية
وكانت وكالة موديز للتصنيف االئتماني قد 
ذكرت في تقريرها الصادر، في نهاية فبراير/ 
شــبــاط املــاضــي، أن تــواصــل انخفاض أسعار 

الــنــفــط ســيــزيــد مـــن مـــعـــانـــاة بـــنـــوك الــخــلــيــج. 
وتــعــتــمــد الــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة لـــدرجـــة بــعــيــدة 
ــات الــحــكــومــيــة،  ــداعــ عــلــى اإلنـــفـــاق الـــعـــام وااليــ
الــتــمــويــالت الخاصة  كــمــا تعتمد كــذلــك عــلــى 
بـــاملـــشـــروعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وهــــــذه كــلــهــا مــن 
عليها  تدر  كانت  التي  التشغيلية  النشاطات 
تقلصت  ولكنها  مضمونة  تشغيلية  أربــاحــًا 

في اآلونة األخيرة.  
وفـــي آخـــر تصنيفاتها، عــدلــت وكــالــة مــوديــز 
املستقبلية  نــظــرتــهــا  االئــتــمــانــي  لــلــتــصــنــيــف 
من  إلـــى سلبية  الــســعــودي  املــصــرفــي  للنظام 
توقعات  يعكس  التعديل  إن  وقالت  مستقرة، 
بتضرر القطاع املصرفي من استمرار ضعف 
النفط وانــخــفــاض اإلنــفــاق الحكومي.  أســعــار 
وحـــســـب رويــــتــــرز قـــالـــت الـــوكـــالـــة »نـــتـــوقـــع أن 

السعودية  للبنوك  التشغيلي  املــنــاخ  يشهد 
ضعفًا خالل 12 - 18 شهرًا املقبلة«.

ــه فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بــاســتــمــرار  ــ وأضــــافــــت أنـ
انخفاض أسعار النفط فترة أطــول، وفي ظل 
خــفــض اإلنــفــاق الــحــكــومــي 14% خـــالل 2016، 
النظام  في  االئتمان  مخاطر  أن  تعتقد  فإنها 
آخذة في التنامي. وقالت موديز إن من املرجح 
ــح الــســيــولــة الـــبـــنـــوك لــتــقــلــبــات  أن يـــعـــرض شـ

تمويل كبيرة في ظل الضغوط اإلقليمية.
وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات 
الــنــفــط الــتــي تــتــدفــق عــلــى الــبــنــوك الــســعــوديــة 
في حني شرعت الحكومة في إصــدار سندات 
بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال )5.3 مليارات 
دوالر( شهريًا لتمويل عجز كبير في املوازنة 
نتج عن تدني أسعار النفط مما زاد الضغوط 

على السيولة.  وكانت بيانات ملؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي )الــبــنــك املـــركـــزي( أظــهــرت 
في  العاملة  للبنوك  املجمعة  األربــــاح  تــراجــع 
بنهاية  أســاس سنوي  على   %3.7 السعودية 
إلى  إشـــارة  فــي  املــاضــي  الثاني  يناير/كانون 
تـــأثـــر الــقــطــاع املــصــرفــي بــانــخــفــاض اإلنـــفـــاق 

الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

تحذيرات عالمية
تسببها  الــتــي  الــســيــولــة  مشكلة  تقتصر  وال 
أزمة انهيار أسعار النفط على بنوك الخليج 
فــحــســب، ولــكــن كــذلــك عــلــى الــبــنــوك الــعــاملــيــة، 
حيث كانت الدول النفطية تضخ قرابة نصف 
ترليون دوالر سنويًا من الفوائض في النظام 

املصرفي العاملي.

مأزق مصارف 
الخليج

تصريحات قطرية تدعم أسعار النفط

)Getty( إمارة دبي حيث تتركز معظم البنوك االستثمارية في اإلمارات

)Getty( سيدة تمر أمام صرافة بموسكو)Getty( وزراء نفط روسيا وقطر والسعودية خالل االجتماع األول في الدوحة

)Getty( غازبروم« مهتمة بالسوق الجزائري«

أزمة أسعار النفط 
تحولت إلى أزمة سيولة 

في بنوك اإلمارات

الـــجـــديـــد«، أن هــــذا شــــيء طبيعي  »الــعــربــي  لـــ
الـــتـــي يملكها  لـــلـــثـــروات الــضــخــمــة  بــالــنــســبــة 
مليارديرات الخليج، ولكنه تم في ظروف غير 

طبيعية من ناحية السيولة.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك أبـــوظـــبـــي 
اإلمــارات  في  التجارية  البنوك  أكبر  الوطني، 
الــعــربــيــة املــتــحــدة، ألــيــكــس تــيــرســبــي، قــد قــال 
قــبــل أســبــوعــني إن »هــنــاك نــقــصــًا فــي الــــدوالر 
ــاف، فـــي لــقــاء  ــ لـــدى الــبــنــوك الـــتـــجـــاريـــة«. وأضــ
»بلومبيرغ«:  وكــالــة  حسب  الصحافيني،  مــع 
»لـــيـــســـت هـــنـــاك أزمـــــــة، ولـــكـــن هـــنـــاك شــــح فــي 
الــدوالر«، مشيرًا إلى أن اإليداعات الحكومية 
انخفضت في اإلمارات بنحو 13 مليار دوالر.

ــورز«، فــإن  ــ ــ ــد بـ ــانـــدرد آنــ ــتـ ــالـــة »سـ وحـــســـب وكـ
البنوك اإلماراتية تعاني من املالية املتدهورة، 

تناقص اإليداعات الحكومية والسحوبات 
تهدد تصنيفها االئتماني

الجزائر ـ العربي الجديد

ــدى الــجــزائــر  أعـــلـــن الــســفــيــر الــــروســــي لــ
ألــكــســنــدر زولـــوتـــوف أمـــس إن شــركــات 
خاصًا  اهتمامًا  تولي  الروسية  الطاقة 

بدخول السوق الجزائرية.
وقــــال لــوكــالــة »نــوفــوســتــي« الــروســيــة: 
»هــــنــــاك حـــــــوار يــــجــــري بــــني الــجــانــبــني 
يستند إلى التقارب في وجهات نظرنا، 
 من موسكو والجزائر تؤيدان 

ً
إذ إن كال

ــاز بـــمـــا يــطــلــق عــلــيــه  ــغــ ــار الــ ــعــ ربـــــط أســ
مصطلح »متوسط أسعار سلة خامات 
ــك »، بــاإلضــافــة إلـــى أن الــدولــتــني  ــ األوبـ
تـــؤكـــدان أهــمــيــة عــقــد الــصــفــقــات طويلة 
األمـــــد مـــن أجــــل تـــأمـــني إتـــمـــام عــمــلــيــات 

التصدير بشكل مستقر«.
وأضــــاف زولـــوتـــوف أن هــنــاك مــشــاريــع 
ــا خــــالل  ــ ــازهـ ــ ــــجـ ــة ســــيــــجــــري إنـ ــركـ ــتـ مـــشـ
ــوام الــقــادمــة، وســيــشــارك فــيــهــا من  ــ األعـ

الــجــانــب الـــروســـي شــركــتــا »غــــازبــــروم« 
هــنــاك  أن  ــى  إلــ مــشــيــرًا  ــفـــط«،  نـ و»روس 
شــركــات روســيــة أخـــرى تــولــي اهتمامًا 

بدخول السوق الجزائرية.
وأشار السفير الروسي إلى أن لدى بالده 
والـــجـــزائـــر فـــرصـــة تــوقــيــع عـــقـــود هــامــة 
مضيفًا:  الــزراعــيــة،  املــنــتــجــات  لتصدير 
»كان في موسكو وفد عالي املستوى في 
رئيس  برئاسة  املــاضــي  فبراير/شباط 
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــجــزائــريــة، 
وتــم عقد منتدى أعمال بمشاركة نحو 
200 شــركــة روســـيـــة، وكـــانـــت هــــذه أول 
فــعــالــيــة مــهــمــة ضــمــت رجــــال أعــمــال من 

البلدين منذ سنني طويلة«.
»الــــحــــوار سيستمر  الــســفــيــر:  ــاف  ــ وأضــ
املهتمني  االقــتــصــاديــني  املــشــغــلــني  بـــني 
الزراعية،  املنتجات  بتصدير واستيراد 
العامة هناك فرص  املؤشرات  وبحسب 

جيدة للتوصل لتوقيع عقود هامة«.

فــي إصــدار  فيما تجد روســيــا صعوبة 
الــعــجــز املــالــي،  ســنــدات دولــيــة لتغطية 
عن  العاملية  التجارية  الــبــنــوك  وتمتنع 
ــدار الـــروســـي، أعــلــن وزيــر  تــســويــق االصــ
أليكسي  الــروســي  االقتصادية  التنمية 
أولـــيـــوكـــايـــيـــف أن االقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
أسعار  لهبوط  الثانية  الصدمة  يعيش 
ــاد الـــروســـي  ــتـــصـ الـــنـــفـــط، وأن نــمــو االقـ

يتراوح بني 0.1% وناقص 0.1 %.
ــام  ــ ــــي كـــلـــمـــة أمـ ــيــــف، فـ ــايــ ــيــــوكــ وقـــــــال أولــ
مجلس النواب الروسي »الدوما« مساء 
ــــذي تعايشنا  الـ الـــوقـــت  األربــــعــــاء، »فــــي 
فيه مــع أول هبوط حــاد ألســعــار النفط 
وانــــخــــفــــاض ســـعـــر عــمــلــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة 
وارتـــــفـــــاع حـــجـــم الــتــضــخــم إلـــــى مــرتــني 
ونــصــف، ومــع خــطــوة املــصــرف املــركــزي 
الــروســي، الــذي رفــع سعر الفائدة حتى 

لــتــراجــع حجم  تــعــرضــنــا  17%، وكـــذلـــك 
ــاج الــصــنــاعــي إلــــى نــحــو 4% من  ــتــ اإلنــ
ــالـــي، وهــا  حــجــم الــنــاتــج املــحــلــي اإلجـــمـ
نــحــن نــعــايــش الـــيـــوم بــطــريــقــة مختلفة 
املـــوجـــة الــثــانــيــة لــهــبــوط أســـعـــار النفط 
الــحــاد«، مــؤكــدا على أن انخفاض سعر 
الوطنية قليل والتضخم  العملة  صرف 
ــفـــض«. وقـــــال الـــوزيـــر  لـــم يـــــزدد بـــل انـــخـ
الـــروســـي أن مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
فـــي روســـيـــا انــخــفــض إلـــى أقـــل مـــن %8، 
الرئيسية  الفائدة  نسبة  انخفضت  كما 
ــراوح  ــ لــلــمــصــرف املــــركــــزي الــــروســــي. وتـ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي في األشهر 
األخـــيـــرة مــا بــني 0.1% ونـــاقـــص0.1 %. 
وكــانــت أســعــار الــنــفــط، قــد هــبــطــت منذ 

منتصف عام 2014 بنحو %70. 
)نوفوستي(

روسيا تراهن على 
نفط الجزائر

نمو االقتصاد الروسي 
تحت الصفر

مال وسياسة

تواجه بعض البنوك التجارية في دول التعاون مخاطر خفض تصنيفها 
االئتماني مالم تتحسن أسعار النفط وتعود الحكومات لزيادة حجم 
إيداعاتها معها وتختفى السحوبات الكبرى. وذلك وفقًا لشركات 

التصنيف االئتماني الكبرى في تقاريرها األخيرة.

قال سفير بكين لدى إثيوبيا، إن تباطؤ اقتصاد الصين لن يهدد خططها 
لضخ 60 مليار دوالر في مشاريع التنمية األفريقية. وأبلغ السفير، لي يي 
فان، رويترز أن أفريقيا قد تستفيد 
الصينية  الشركات  بحث  ظل  في 
يمر  وقت  في  استثمار  فرص  عن 
فيه اقتصاد الصين بعملية إعادة 
الصين  اقتصاد  نما  وقد  تأقلم. 
مسجًال   2015 فــي   %6.9 بنسبة 
وأثار  قرن.  ربع  في  له  وتيرة  أبطأ 
السحب الكبير من احتياطيات بكين 
اليوان.  على  الضغوط  لتخفيف 

)رويترز(

الصين تضخ 60 مليار دوالر

رؤية

جواد العناني

يحق لكل مواطن عربي أن يتساءل: »إلى متى؟«، هل هنالك بارقة 
أمل أن تبدأ األمور في السير نحو التهدئة، وأن تصل إلى مرحلٍة 
يلمع فيها نور في نفق العتمة الذي تسير فيه؟ شهد األسبوعان 
املــاضــيــان كــثــيــرًا مــن الـــحـــراك والــديــنــامــيــكــيــة، مــا أعــطــى االنــطــبــاع 
أن األمـــور بــدأت تسير نحو األفــضــل، أو أنها وصلت إلــى أقصى 

درجات السوء، بحيث لم يبق لها فرصة إال التحّسن.
الــطــرفــان، األميركي والــروســي، إلــى تفاهم حــول ضــرورة  توصل 
ــنــار فــي ســـوريـــة. ويــصــرح مــبــعــوث األمــم  تــرســيــخ وقـــف إطــــالق ال
الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، إن وقف إطالق  املتحدة 
النار يجب أن يستمر، حتى يعطى الحل السياسي فرصة عادلة 
لالستمرار، وربما الوصول إلى حل. وقد وصلت الوفود املشاركة 
إلى جنيف، وبدأت التفاوض، ولو بخطًى متعثرة، ووسط اتهاماٍت 
النار.  إطــالق  وقــف  بانتهاك  النظام  لقوات  السورية  املعارضة  من 
وأخيرًا، أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، عن خطة لسحب 

القوات املسلحة الروسية من سورية.
تشكيل حكومة  إلــى  ليبيا  في  املتقاتلة  األطـــراف  توصلت  وكذلك 
التشريعي حتى اآلن.  لم يصّوت لصالحها املجلس  وفــاٍق وطني، 
وهنالك من أقطاب املعارضة من ال يزال يشكو من تركيبة الحكومة 
وقدرتها على أداء املهام الثقيلة امللقاة على عاتقها، لكن الحكومة، 
 
ً
، وتطلق تصريحاٍت إيجابية

ً
حتى كتابة هذه السطور، ما تزال قائمة

حول ما تنوي تنفيذه من برامج إلعادة األعمار، واإلصالح، وبناء 
املؤسسات، وإعادة الحياة إلى مسيرتها الطبيعية. 

أن  اليمن  فــي  التحالف  لــقــيــادة  التصريحات  مــن  كــذلــك  ُيستشف 
انتصارها الكامل بات وشيكًا، وأن الحكومة الحالية التي يدعمها 
املائة  في  ثمانني  من  أكثر  على  استعادت سيطرتها  قد  التحالف 
اليمن، وما تزال قوات الحوثي والرئيس السابق علي  من أراضــي 

عبدالله صالح تسيطر على العاصمة صنعاء، ومناطق حولها.
إذا صّحت الروايات التي تتناقلها بعض وسائل اإلعالم عن وجود 
وفٍد من الحوثيني في اململكة العربية السعودية، منذ أسابيع، وأنه 
يــجــري مــحــادثــات ســريــة مــع الحكومة الــســعــوديــة، فــهــذا خــبــٌر، إن 
صدق، يعطي بعض األمل بإمكان الوصول إلى اتفاٍق قريٍب، ينهي 

هذه األزمة الخانقة.
أما أخبار لبنان، فتؤكد أن الحكومة التي باتت على حافة االستقالة 
القمامة،  االتفاق على حل مشكلة  األخير، من  الرمق  في  نت، 

ّ
تمك

 
ً
ونقل تاللها في أحياء بيروت إلى أماكن تدفن فيه وتعالج، ومنهية

 أزكمت األنوف أشهر طويلة. ويشاع كذلك، عبر 
ً
 خانقة

ً
بذلك أزمة

ــالم الــلــبــنــانــيــة، أن االســتــحــقــاق الــرئــاســي بـــات قريب  وســائــل اإلعــ
ن من 

ّ
اللبناني ما يمك البرملان  اإلنجاز، ولربما يحصل قريبًا في 

االقتراع على املرشحني للرئاسة، واختيار واحد منهم.
ال شــك أن االنــفــراج األولـــي فــي وقــف إطــالق الــنــار الــســوريــة، وبــدء 
العالقة بني  لبنان  واالتــفــاق على حل مشكالت  محادثات جنيف، 
طرفيها الرئيسيني، وقرب الوصول، أكثر من أي وقت مضى، على 

حل في اليمن، يعني أن األمور في منطقتنا تسير نحو التهدئة. 
السعودية  العربية  اململكة  أن  الشيء  التفاؤل بعض  من مؤشرات 
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية يبديان بعض املرونة في القضايا 
الخام،  النفط  الــذي شهده سعر  االرتــفــاع  ذلــك  بينهما، هو  العالقة 
املــاضــيــني، بمعدل سبعة دوالرات  ارتــفــع، فــي األســبــوعــني  والـــذي 

للبرميل الواحد.
وبالطبع، يجب أن نبقى حذرين من التفاؤل املفرط أن ايران واململكة 
العربية السعودية قد توصلتا إلى تفاهٍم، يرقى إلى حد أن نسميه 
تــاريــخــيــًا، أو حــاســمــًا، أو أيٍّ مــن هــذه الــصــفــات، فالشقة مــا تــزال 
واسعة بينهما، والقضايا الخالفية يصعب التفاهم حولها في أمد 
قريب، لكن املهم أن كال من الطرفني وصل إلى القناعة، مع القوى 
الحالي لكليهما سيكلف  الوضع  اإلقليمية والدولية، بأن استمرار 
كـــل جــانــب كــثــيــرًا. ولــعــل املــخــيــب لــألمــل إطــــالق إيـــــران، فـــي أثــنــاء 
التمارين العسكرية للحلفاء في شمال السعودية )رعد الشمال(، 
صاروخًا بعيد املدى، دفع اإلدارة األميركية إلى طلب اجتماع طارئ 

ملجلس األمن. 
أمـــا الـــعـــراق، فــمــن الــواضــح أن الــحــكــومــة هــنــالــك صـــارت أكــثــر ثقة 
بنفسها. ويبدو أن انتصاراتها العسكرية على املنظمات اإلرهابية، 
وبخاصة داعش، قد دفعت بها نحو ذلك. وقد رأينا رئيس الحكومة، 
تكنوقراط،  حكومة  تشكيل  إلــى  يسعى  العبادي،  حيدر  الدكتور 
ويقوم وزير الطاقة بزيارة لألردن لالتفاق مع األردن ومصر على 
بناء خط أنبوب النفط الخام من البصرة إلى العقبة، وتزويد مصر 
في  البترول  لتكرير  بناء مصفاة  تنوي مصر  بالنفط، حيث  منه 

أراضيها القريبة من جنوب األردن.
لو وضعنا هذه الحقاق كلها في سياٍق واحد، نلمح فورًا الصورة 
الوقت  التطورات. وفي  نتيجة هذه  تظهر  أن  يمكن  التي  اإليجابية 
الــذي تتحدث فيه األطــراف عن إمكانات الوصول إلــى حلول، فإن 

الكل يسعى إلى إبراز دوره وإظهار قوته العسكرية.
أمنية وعسكرية،  األردن دولة نجحت بامتياز، قيادة ومؤسسات 
في احتواء أزمة الربيع العربي، وآثاره وتداعياته في الدول املجاورة. 
الدولي.  املستوى  على  رفيعة  خلقية  مكانة  لنفسه  األردن  وحقق 
أوباما،  املتحدة، والتقى بالرئيس  الواليات  الثاني  امللك عبدالله  زار 
والتقى برؤساء ثالث دول وحكومات في العقبة، وزار دولة اإلمارات 
حيث التقى بولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
فيها الشيخ محمد بن زايــد. هــذا اإلضــافــة إلــى كبار الـــزوار الذين 
أتوا إلى األردن، مثل جون كيري، وجو بايدن نائب رئيس الواليات 

املتحدة، وغيرهما.
كذلك رأينا نشاطًا مكثفًا لرئيس الوزراء التركي، داود أوغلو، الذي 
لكن  املاضيني،  اليومني  فــي  األردن  زيـــارة  ينوي  إيـــران، وكــان  زار 
تفجيرات أنقره نّغصت على تركيا، شعبًا وقيادة، وأملت تأجيل 

تلك الزيارة...
تشهد إيــران حركة دائبة هي األخــرى. والكل في حــراٍك دائــٍب، هل 
وتبعث  النفوس،  تريح  سياسيٍة،  حلوٍل  عن  كله  هــذا  سيتمخض 

األمل أن سالمًا سيعم املنطقة؟ 
العدوانية في  إجــراءاتــهــا  فــي  ويحصل هــذا كله وإســرائــيــل تمعن 
الناس، وتعتدي على حرمات املسجد  م في رقــاب 

ّ
القدس، وتتحك

بالشباب  وتستبد  وساحاتهما.  املشرفة  الصخرة  وقبة  األقصى 
واألطفال، وباملساجني السياسيني املعتقلني في سجونها، من دون 

محاكماٍت أو مراعاة لحقوقهم اإلنسانية.
آن لنا أن نوقف هذا التطاول على أراضينا وحقوقنا، وأن يتعّزز 
حــلــول سياسية  إلـــى  والـــداعـــني  السلمية  اإلرادة  أصــحــاب  مــوقــف 

واملتصّدين لإلرهاب البشع، املدمر لنا على كل صعيد. 

األمل بالتهدئة والحلول
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إيمان القويفلي

بمناسبة معرض الرياض للكتاب، أرسلت 
ــركـــات الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــجــال  إحـــــدى الـــشـ
ــة تـــرويـــجـــيـــة إلـــــى عــمــائــهــا،  ــالــ الـــنـــقـــل رســ
تشجعهم على زيارة املعرض، ووجدت أنه 
بماحظٍة  الرسالة  تختتم  أن  املناسب  من 
ــبـــون لــلــمــعــرض  ســــاخــــرٍة حـــــول »مـــــن يـــذهـ
مـــن أجــــل أكــــل الــــــــذرة«. هــــذه املـــقـــولـــة الــتــي 
تــفــســر االزدحــــــام الــهــائــل فـــي املـــعـــرض أنـــُه 
»تــزاحــم أشــخــاٍص ال يــقــرأون، وال يهتمون 
بــالــكــتــب، ويــبــحــثــون عـــن األكــــل والتسلية 
حيث كانت«، لم تعد مجرد مقولة يرّددها 
ــاٍح،  ــإلـــحـ ــاتــــب، لـــقـــد تــــكــــّررت بـ مــثــقــف أو كــ
حــتــى تــحــولــت إلــــى »كــلــيــشــيــه« مــعــروفــة، 
ــبـــولـــة، تــســتــخــدمــهــا  ــقـ ــيـــة مـ ــنـ وصــــــــورة ذهـ
خال  للمعرض.  الدعائية  الــرســائــل  حتى 
املعرض  حــول  تشكلت  املاضية،  السنوات 
الــســنــوي بــنــيــة واســـعـــة مـــن الــكــلــيــشــيــهــات 
الثقافية، ثم تشكلت حالة سخرية من هذه 
املبتذلة، ثم تشكلت  الثقافية  الكليشيهات 
بــنــيــة جـــديـــدة مـــن املـــمـــارســـات واملـــقـــوالت، 
تحاول أن تؤكد على مفارقتها »الكليشيه« 
واالبتذال، وهكذا. ليست كل هذه البنية من 
والتنميطات  منها  والسخرية  التنميطات 
الجديدة مجرد ثرثرٍة فارغٍة من الهدف أو 
»نميمة ثقافية« يتبادلها رواد املعرض من 

أنور الجمعاوي

ــواًل نــوعــيــا  ــ ــحـ ــ مـــثـــلـــت مـــعـــركـــة بــــنــــقــــردان تـ
فــــي مـــســـار املــــواجــــهــــة بــــن تــنــظــيــم داعــــش 
والسلطات التونسية، ويمكن رصد مامح 
هذا التحول غير املسبوق في الصراع بن 
الطرفن، من خال عدة مظاهر، لعل أهمها 
الــدولــة  الـــذي شنه تنظيم  الــهــجــوم  طبيعة 
اإلســـامـــيـــة، مـــن جــهــة عـــدد املــشــاركــن فيه 
وعـــّدتـــهـــم، ومـــن جــهــة نــوعــيــة الــخــطــة الــتــي 
اعتمدها املهاجمون، واألهداف التي راموا 
بــلــوغــهــا مــن اســتــهــداف املــديــنــة. والــتــحــول 
ــتــــوى جـــاهـــزيـــة  ــــي مــــســ ــا فــ ــ ــــضـ ــهــــود أيـ مــــشــ
التونسية، وكيفية تعاطي  القوى املسلحة 
املواطنن مع الحدث اإلرهابي. فالظاهر في 
مستوى الحضور امليداني لعناصر داعش 
فـــي أثـــنـــاء املــعــركــة الـــدامـــيـــة الــتــي أدت إلــى 
وعسكرين،  مدنين  بن  مواطنا   19 مقتل 
ــى مـــصـــرع 50 إرهــــابــــيــــا، واعـــتـــقـــال 14  ــ وإلــ
آخـــريـــن، أن الــتــنــظــيــم خـــاض املــعــركــة، هــذه 
مــن عناصره  عــددًا كبيرًا  ــّرة، مستجمعا  املـ
مستحضرًا  عنصرًا(،   70 )حوالي  املسلحة 
عتادًا عسكريا حربيا غير مسبوق )قذائف، 
قــنــابــل ضــوئــيــة، راجـــمـــات، كــاشــنــكــوف...(، 
مــســتــفــيــدًا مـــن مـــخـــازن ســــاح ثــابــتــة )7(، 
وأخــرى متحركة )ســيــارات متنقلة محّملة 
مــنــاٍح مختلفة في  فــي  بــالــســاح(، مبثوثة 
ــــش انــتــقــل  ــا يــخــبــر أن داعـ ــو مـ املـــديـــنـــة. وهــ
ــن هـــجـــمـــاٍت خــاطــفــٍة  ــن مــرحــلــة شـ عــمــلــيــا مـ
على الجيش والشرطة والدرك واملؤسسات 
ــا ذئــــب انــغــمــاســي،  الــســيــاحــيــة الـــتـــي قـــادهـ
إلـــى مــرحــلــة شن  نــائــمــة، لينتقل  أو خــلــيــة 
هجوم مسلح، مكثف واسع يروم االستياء 
بــقــوة الــســاح على مــركــز املــديــنــة، وطرقها 
واستعان  الحيوية.  ومفاصلها  ومداخلها 
التنظيم في ذلك بأتباٍع له، يعرفون دروب 
واملؤسسات  ومسالكها،  وأهاليها  املدينة 
الـــحـــيـــويـــة فـــيـــهـــا. وراوحـــــــــت خـــطـــة داعــــش 
تــكــتــيــكــيــا، بـــن املــبــاغــتــة واملـــجـــازفـــة، وبــن 
الجهود  تشتيت  وتعّمد  الــصــدمــة،  إحـــداث 
األمنية والعسكرية، فقد توزع اإلرهابيون 
ــرٍق هــاجــمــت، فــي وقـــت واحــــد، مــراكــز  إلـــى فـ
منطقة  الــجــيــش،  )ثــكــنــة  مختلفة  ســيــاديــة 
ــراد من  ــ املــ ــان  ــ ...(. وكـ املــعــتــمــديــة  الــــحــــرس، 
تعديد الهجمات املتزامنة وتنويعها إرباك 

عادل سليمان

الــيــوم قبل ثــاثــة عشر عاما،  فــي مثل هــذا 
وبــالــتــحــديــد فــي نــهــايــة يـــوم الــســابــع عشر 
قـــوات  كــانــت  عــــام 2003،  آذار  مـــــارس/  مـــن 
التحالف الغربي، بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية، قد أتمت عمليات الحشد، وإعداد 
ــرة، فــــي انــتــظــار  ــطـ ــيـ ــسـ مــــراكــــز الـــقـــيـــادة والـ
صدور األوامر للبدء فى تنفيذ أكبر وأخطر 
كنموذج  أمــيــركــا  تــقــودهــا  عسكرية  عملية 
لـــحـــروب الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الــتــي 
ر بها الرئيس األميركي في ذلك الوقت، 

ّ
بش

چـــورچ بــوش االبـــن، ووزيـــر دفــاعــه دونــالــد 
رامسفيلد، والــتــي أخـــذت اســمــا رمــزيــا هو 
»الــصــدمــة.. والــرعــب«، وكـــان الــهــدف املعلن 
منها هو غزو العراق، والتي تم تصنيفها 

دولة مارقة تهّدد السلم واألمن العاملي؟ 
 تــضــمــنــت الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لــلــقــوات 
التي تم حشدها مجموعاٍت من األسلحة 
والوسائل فائقة التطور، والتي تنتمي ملا 
يعرف بالثورة فى الشؤون العسكرية، من 
أهــمــهــا، 17 قــمــرًا صناعيا وقــاعــدة إطــاق 
فــضــائــيــة لـــقـــواذف الــلــيــزر عـــالـــي الــطــاقــة، 
وتـــوجـــيـــه  ــيـــة،  ــلـــومـــاتـ املـــعـ الــــحــــرب  إلدارة 
الــذكــيــة، وســت مجموعات قتال  األســلــحــة 
بحرية، تضم حامات طائرات وغواصات 
ــرات، عليها  ــدمــ وطـــــــّرادات وفـــرقـــاطـــات ومــ
ــروز تــومــا  ــ ــ ــــخ كـ ــواريـ ــ ــــاق صـ ــ مـــنـــصـــات إطـ
بريطانية،  بحرية  قتال  ومجموعة  هــوك، 
ــة،  ــيــ ــائــ ــرمــ ومــــجــــمــــوعــــة قـــــتـــــال بــــحــــريــــة بــ
املــدى  ثقيلة بعيدة  قــاذفــات  ومــجــمــوعــات 
بي 2 & بي 52 من قواعدها في بريطانيا 
قاعدة  إلى حوالي 48  وأميركا، باإلضافة 
ــة ولـــوچـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــريـ ــ ــة وبــــحــــريــــة وبـ ــويــ جــ
ــاء املـــنـــطـــقـــة وحـــولـــهـــا،  ــحــ ــي أنــ مـــنـــتـــشـــرة فــ
ومراكز  رئيسي،  قيادة  مركز  فتح  تم  كما 
معلوماتية، ومراكز قيادة لوچيستية، في 
القواعد األميركية والبريطانية في منطقة 
الخليج وبعض دول الشرق األوسط، هذا 
بــاإلضــافــة إلــى الــقــوات الــبــريــة الــتــي تضم 
ــاة املــيــكــانــيــكــيــة  ــرق املــــشــ ــ مــجــمــوعــة مــــن فـ
ــة جـــــــوًا واملـــــاريـــــنـــــز واملـــــدرعـــــة  ــولــ ــمــ ــحــ واملــ
والــكــومــانــدوز، ووحـــدات الــقــوات الخاصة 
ــيـــة  ــتـــرالـ ــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة واألسـ ــيـــركـ األمـ
والبلغارية، ووحدات الهجوم اإللكتروني، 
والعديد من الوحدات والعناصر املعاونة 
واملساعدة والفنية واإلدارية، وكان حشدًا 
ــم اســـتـــعـــراض  ــخــ ــــى أضــ ــبــــوق، فـ غـــيـــر مــــســ
عــاملــي لــلــقــوة. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، الثامن 
الــرئــيــس  أعـــلـــن  مــــــارس 2003،  ــن  مــ عـــشـــر 
األمــيــركــي، چـــورج بـــوش، مهلة 48 ساعة، 
لــيــغــادرالــرئــيــس الـــعـــراقـــي، صــــدام حــســن، 

العراق هو وولداه عدي وقصي.
كــان ذلــك يجري والعالم العربي في حالة 
مـــروعـــة مـــن الــــذهــــول، والـــعـــجـــز الـــتـــام عن 
الـــفـــعـــل، أي فـــعـــل؟ وانـــقـــســـم مـــا بـــن حــالــة 
التهوين  مــن  أو حــالــة  التصديق  عــدم  مــن 
ــرقـــب لـــكـــل مــــا يــــجــــري. لــــم تـــكـــد مــهــلــة  ــتـ والـ
الثماني واألربعن ساعة تنتهي، وبعد أقل 
من 90 دقيقة من انتهائها، وبالتحديد في 
فجر يوم الخميس 20 مارس، انطلقت من 
الطائرات  لحاملة  املرافقة  البحرية  القطع 
40 صــاروخ  لينكولن،  أبــراهــام  األميركية، 
كــــروز تــومــا هـــوك ذاتــــي الــتــوجــيــه، لتصل 
خال دقائق إلى 40 هدفا في قلب بغداد، 
سبق تحديدها من قبل، وبــدأت الصدمة، 
الــجــديــدة. كانت  األميركية  الــحــرب  صدمة 
تــلــك لــحــظــة الـــصـــدمـــة الــحــقــيــقــيــة، والــتــى 
ــا، عــمــلــيــات  أعــقــبــتــهــا، عــلــى مــــدى 20 يـــومـ
عسكرية غير مسبوقة في تاريخ الحروب، 
استخدمت فيها كل ما أنتجته تكنولوجيا 

اب املعروفن والقّراء الكبار ومحترفي 
ّ
الُكت

العمل الثقافّي، فاملعرض السنوي للكتاب 
ــول الـــــصـــــدق، املــنــاســبــة  ــ ــو، إن شـــئـــنـــا قــ ــ هــ
فيها هؤالء  يلعب  التي  الوحيدة  الوطنية 
دور البطولة. معرض الكتاب هو ميدانهم 
الثقافي«  »حقلهم  عــن  فيه  يــعــّبــرون  الـــذي 
ــه  ــاتـ ــاذبـ ــاتــــه وتـــصـــنـــيـــفـــاتـــه وتـــجـ ــاهــ واتــــجــ
وقوته ووهنه. على هذا األساس، ال يمكن 
الــتــعــامــل بــإهــمــاٍل وتــســطــيــٍح مــع مــا تــراكــم 
على ضفاف املعرض، في األعوام املاضية، 
مـــن آراء ومـــقـــوالت وكــلــيــشــيــهــات بــصــريــة 
ومــمــارســاٍت وسلوكياٍت  ونـــوادر شفاهية 
نمطيٍة تتكّرر سنويا، بينما يمكن فهمها 
بــاعــتــبــارهــا تــعــابــيــر مــتــنــوعــة عــّمــا يجري 

داخل هذا الحقل الثقافي، بكل من فيه. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــكــلــيــشــيــه الــــذي يــقــول إن 
أغلب زوار املــعــرض هــم مــن »آكــلــي الـــذرة«، 
الخاّص  الكليشيه  الُكتب«، هناك  ــّراء  »قـــُ ال 
بــالــســخــريــة مـــن جــامــعــي الــكــتــب الـــذيـــن ال 
الفلسفية  الــكــتــب  ُمــشــتــري  يــــقــــرأون، ومــــن 
صور  يستعرضون  وممن  الفهم،  الصعبة 
ــم هــنــاك  ــن املــــعــــرض، ثـ ــارة مـ ــتـ ــخـ ـ

ُ
كــتــبــهــم امل

ــة مــن  ــريـ الــكــلــيــشــيــه الـــــــذي يــــخــــّص الـــســـخـ
ـــســـاع حــركــة الــتــألــيــف والــنــشــر، إذ صــار 

ّ
ات

املــوعــد  يــســابــق  »مــــن هــــّب ودّب« مـــؤلـــفـــا، 
الــســنــوي لــلــمــعــرض، لــطــرح كـــتـــاٍب جــديــد، 
ابــتــذال منّصات  مــن  االمتعاض  كما هناك 

عــلــى الــنــخــب الــثــقــافــيــة، وعـــلـــى مــحــتــرفــي 
الــثــقــافــي، ومـــن يحملون رأس مــاٍل  الــعــمــل 
ثقافّيا كبيرًا، إلى حٍد يكفي ملنحهم رخصة 
االنزعاج  أن  كيف  والنشر. الحــظ  التأليف 
ألن »من هّب و دّب« صار مؤلفا تعني، من 
ناحية أخرى، افتراضا نخبويا أن التأليف 
ال يجب أن يمارسه إال من نعرفهم سلفا من 
مثقفن نعترف بهم. والحظ كيف أن وصم 
زوار املــعــرض بـــ«آكــلــي الـــــذرة« يــعــنــي، من 
الــقــراءة،  ممارسة  استكثار  أخـــرى،  ناحية 

وبجدية ولهفٍة على عموم الناس، والرغبة 
ــراءة )وامـــتـــاك  ــقــ الــدفــيــنــة فـــي اســتــبــقــاء الــ
املــعــرفــة ورأس املـــال الــثــقــافــي مــن ورائــهــا( 
بــالــنــخــب ال يستطيعها  مــمــارســة خــاصــة 
»الــعــوام«. والحــظ كيف تعّبر »األنــفــة« من 
دفٍن  التوقيع، عن غضٍب  ابــتــذال منّصات 
الشهرة«  مــن  دقيقة  عــشــرة  »الخمس  على 
ـــاب املــغــمــورون 

ّ
الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــُكـــت

والـــتـــي قـــد تــكــون الــوحــيــدة فـــي مسيرتهم 
ُمضمر  افــتــراٍض  وعــن  القصيرة،  الكتابية 
يرفع منصة التوقيع إلى موضٍع مقّدٍس، ال 
يجوز أن يخطو إليه إال الخاّصة. والحظ، 
بــعــد هـــذا كــلــه، أن الــنــخــب حـــارســـة الحقل 
اب لم تقرأ كتبهم، 

ّ
حكمت بالرداءة على ُكت

الــقــراءة والفهم على قــّراء لم  وبالعجز عن 
الساخر  النقد  أغلب  وأن  تختبر جّديتهم، 
ملا يفعله الداخلون بكثرة إلى بوابة الثقافة 
من بوابات معرض الكتاب، هو مبنٌي على 
أساس »الكثرة«، فالكثرة، في هذا الخطاب، 
ــرداءة، على الــرغــم من  تعني بــالــضــرورة الــ
أنــهــمــا فـــي الــحــقــيــقــة، لــيــســا شــيــئــا واحــــدًا. 
ــراءة مــزعــجــة لكثيرين،  ــقـ ــذه الـ قــد تــبــدو هـ
يخضع  النهاية،  فــي  الثقافي،  الحقل  لكن 
لشروٍط، ال تختلف عن باقي الحقول التي 
اآلراء  السلطة وفــرض  تشهد صــراعــا على 

وتجميع املكاسب الرمزية. 
عند النظر إلى ظواهر معرض الكتاب من 

مــنــظــوٍر يــتــجــاوز قــلــق املــنــافــســة وحــمــايــة 
حقائق  رؤيـــة  بسهولة  يمكن  املــكــتــســبــات، 
بــســيــطــة، كـــأن تـــرى أن الــكــتــابــة والــتــألــيــف 
أفــعــااًل مقّدسة وخــاّصــة، وافتراض  ليست 
ــو عــلــى الـــضـــد مـــن طــبــيــعــتــهــا، وأن  ــك هـ ذلــ
الكتب الرديئة، مهما تكاثرت، ال يمكنها أن 
تنتزع املكان الذي يستحقه كتاٌب جيد، وأن 
منّصات توقيع الكتب هي الجزء الصغير 
ــل، وأن  ــ ــمـ ــ املـــبـــتـــذل مــــن ظــــاهــــرة أكــــبــــر وأجـ
أّي كتاب،  الكتاب،  أجــل شــراء  مــن  التزاحم 
أمــٌر رائــع، ألنه يمنح الفرصة لــوالدة مزيد 
بالتدريج،  ينتقل،  القارئ  ــّراء، وألن 

ُ
الــق من 

مـــن الــكــتــب الــســيــئــة نــحــو الــكــتــب الــجــيــدة، 
ــَدره الــخــاّص، فــا يعرف  ـ

َ
وألن لكل كــتــاٍب ق

يــد مــن سينتهي، وفيمن وكيف  إلــى  أحـــٌد 
الترحيب  إدراك هذا ال يعني هذا  ر. 

ّ
سيؤث

التافهن،  باملؤلفن  وال  الــرديــئــة،  بالكتب 
الــضــروري لدفع  الــتــوقــف عــن نقدهما  وال 
التمييز  يــعــنــي  ــذا  هــ إدراك  لــكــن  ة،  الــــــــرداء
الــعــمــيــق بـــن الــحــفــاظ عــلــى الــثــقــافــة الـــذي 
أبوابه  الثقافي وبقاء  الحقل  يعني توسع 
، بـــاســـتـــمـــرار أمـــــام فــاعــلــن جــدد 

ً
مـــفـــتـــوحـــة

وأفكار وصراعاٍت متجّددة، والحفاظ على 
الرمزية،  ومكاسبهم  ومكاناتهم  املثقفن 

ما لن يعني إال إغاق الحقل الثقافي. 
Emanmag@

)كاتبة سعودية(

األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة، وتــعــطــيــل 
التصدي  وفاعلية  بينها  التنسيق  جهود 
عندها، وإحداث حالٍة من الفوضى العامة، 
لبث الرعب في صفوف املواطنن، وإشاعة 
الــخــوف، تمهيدًا لــاســتــيــاء عــلــى املــديــنــة. 
ــــي اســــتــــهــــداف الــتــنــظــيــم  ــا فـ ــ ــــحـ وبـــــــدا واضـ
يتقّصد  كان  أنه  املذكورة  السيادية  املراكز 
اســتــبــدال الــرمــزيــة املــؤســســيــة الـــدالـــة على 
النظام الحاكم في املدينة، برمزيٍة جديدٍة، 
ذلك  وتجلى  اإلسامية«،  »الدولة  عنوانها 
فــي قـــول بــعــض عــنــاصــر الــتــنــظــيــم لشهود 
ــز الـــرصـــاص،  عــيــان مـــن الـــذيـــن أفــزعــهــم أزيــ
ونـــزلـــوا إلــــى الــــشــــوارع يــســتــطــلــعــون جلية 
األمــــــــر: »اطــــمــــئــــنــــوا... نـــحـــن أبــــنــــاء الــــدولــــة 
اإلسامية... جئنا لتحريركم من الطاغوت«. 
لــم تقف،  وفــي ذلــك دلــيــل على أن الجماعة 
ــد مــــجــــرد إنــــهــــاك الــخــصــم  ــنـ ــذه املــــــــرة، عـ ــ هــ
والــنــكــايــة بـــه، بــل تــعــدت ذلـــك إلـــى استمالة 
للذات،  التمكن  قصد  واستتباعهم  الناس 
 عــن الــنــظــام املــدنــي الــقــائــم. وتـــم، في 

ً
بــديــا

هــذا الــســيــاق، اســتــدعــاء شــعــار »التحرير«، 
ــفـــاء شــرعــيــٍة مـــوهـــومـــٍة عــلــى الــهــجــوم  إلضـ
ــام الـــنـــاس بــغــٍد  ــهـ ــدامـــي مـــن نــاحــيــة، وإليـ الـ
أفضل من ناحية أخرى. واملاحظ، هنا، أن 
املعركة،  وطيس  نهاية  ينتظر  لم  التنظيم 
بهويته  صـــرح  بــل  الــهــجــوم،  تبنيه  ليعلن 
لـــلـــمـــواطـــنـــن، وحـــــــــاول اســـتـــقـــرابـــهـــم عــلــى 
إلــى ممارسة سياسة  كيٍف مــا، وبــدا ميااًل 
القتل االنــتــقــائــي على الــهــويــة، مــرّكــزا على 
اســـتـــهـــداف الــعــســكــريــن واألمـــنـــيـــن الــذيــن 

يعتبرهم ممثلي »الطاغوت«. 
ــــش، بــهــجــومــه املــســلــح  ــإن داعــ ــة، فــ ــّمـ ــن ثـ ومــ
ــادم عـــلـــى مــــراكــــز الـــســـيـــادة،  ــ ــــصـ املـــنـــظـــم والـ
وبخوضه، أّول مّرة، معركة شوارع مباشرة 
مع القوات املسلحة، كان يبحث عن ظهوٍر 
ــيٍّ مـــن نـــاحـــيـــة، وكـــان  ــائــ اســـتـــعـــراضـــيٍّ ودعــ
إلى  وتحويلها  املدينة،  في  التمركز  ينشد 
أخــرى. تحقيقا  له من ناحية  قاعدة تابعة 
باقية وتتمدد«،  »الدولة اإلسامية  لشعار 
التي واجهها  الضربات  وهروبا من وطــأة 
وداعـــش  وغــربــا.  ليبيا شــرقــا  فــي  التنظيم 
االستراتيجية  باألهمية  أكيدة  درايــة  على 
بوابة  له  توفر  عليها  فالسيطرة  للمدينة، 
على ليبيا، ونافذة على الجنوب التونسي، 
وتفتح له مسالك اإلمداد واالنتشار جنوب 

العسكرية األمــيــركــيــة من  ــة  اآللـ تــرســانــات 
ــة، مـــن أســلــحــة  وســـائـــل قــتــل ودمـــــار مـــروعـ
ذكية، وفائقة القدرة التدميرية، حتى كان 
الـــيـــوم الـــواحـــد والــعــشــريــن، الــخــمــيــس 10 
العالم  2003، حيث شاهد  نيسان  أبريل/ 
فــريــدًا وهــو،  التلفاز مشهدًا  عبر شــاشــات 
دبــابــتــان أميركيتان مــن طـــراز إيــه 1 إم 1، 
تقفان على رأس كوبري الجمهورية على 
نــهــر دجــلــة الــــذي يــربــط بـــن حــيــي الــكــرخ 
تسيطر  بينما  بغداد،  قلب  في  والرصافة 
ــن قــــــــوات املـــاريـــنـــز  ــ ــدودة مـ ــ ــحــ ــ عـــنـــاصـــر مــ
الرئاسية  القصور  مجمع  على  األميركية 
الرشيد، وكــل شــوارع وطرقات  في ميدان 
بـــغـــداد خــالــيــة تـــمـــامـــا. تــلــك كـــانـــت لحظة 
الرعب الحقيقية، الرعب مما جرى، والرعب 
ــادم.  مــا بــن لحظتي الــصــدمــة  ــ مــمــا هــو قـ
والرعب خمسمائة ساعة، تركت بصمات 
غــائــرة عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، وأعــلــنــت عن 
بداية عصر جديد، يولد من رحم حرٍب لم 
يسبق لــهــا مــثــيــل، حـــرب رفــضــهــا كثيرون 
من العرب، وأيضا رحب بها بعض العرب، 
الجميع  على  طرحت  النهاية،  فــي  لكنها، 

سؤااًل شديد األهمية، وهو سؤال الهوية.
السائد  النموذج  كــان  الصدمة،  لحظة  قبل 
ــوذج الـــدولـــة  ــمــ ــو نــ ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي هــ فــ
تحمل  الــتــي  العربية  الــهــويــة  ذات  القومية 
تستمد  الحكم  نظم  وكــانــت  الــوحــدة،  حلم 
شــرعــيــتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا مــن حملها تلك 
الرغم من كونها في غالبيتها  الراية، على 
نظما مستبدة، وكانت كل تلك النظم، وفي 
مقدمتها نــظــام صـــدام حــســن فــى الــعــراق،  
سبيل  على  الفلسطينية،  القضية  تتبنى 
املثال، نموذجا لقضية عربية تضفي على 
ــكـــن، بعد  الــنــظــام شــرعــيــة ومـــصـــداقـــيـــة. ولـ
ــــب«، بــــدأ كـــل شــــيء يــخــتــلــف،  ــرعـ ــ لــحــظــة »الـ
الحوار  بــشــدة، وبــدأ  املعايير تهتز  وبـــدأت 
البداية،  وكانت  يعلو.  الهوية  حول مسألة 
ــراق، حـــيـــث كـــان  ــ ــعـ ــ بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــــن الـ
قيادة  تولى  الــذي  فرانكس  تومي  الجنرال 
ــــى املــهــام  الــحــمــلــة األمــيــركــيــة قـــد أنـــجـــز أولـ
املكلف بــهــا، كما صــرح هــو، وهــي القضاء 
على نظام حكم صــدام نهائيا. ذلك النظام 
ــار الــــدولــــة الــقــومــيــة  ــعـ ــان يـــرفـــع شـ ــ ــذي كـ ــ الــ
العربية. وهنا، نجد  الهوية  ذات  املــوحــدة، 
أن ســؤال الهوية قــد طــرح نفسه بــقــوة: هل 
ــعــــراق يــحــمــل هـــويـــة عــربــيــة مــــوحــــدة، أم  الــ
هــنــاك هــويــات مــتــعــددة للشعب الــعــراقــي؟ 
وتركمانية،  وكــرديــة،  ما بن هوية عربية، 
وغيرها؟  وكلدانية،  وأشــوريــة،  وأيــزيــديــة، 
ــّدى األمــــــر ذلـــــك إلـــــى فـــكـــرة الــتــنــوع  ــعــ ــل تــ بــ
املـــذهـــبـــي مــــا بــــن شـــيـــعـــة، وشـــيـــعـــة عــــرب، 

وسنة، وصابئة .. إلخ؟  
وبدأت تسري في العالم العربي تلك املوجة 
الجديدة من التساؤالت حول الهوية، وبدأ 

الـــتـــوقـــيـــع الــــتــــي يــــــــزداد عــــددهــــا كــــل عـــــاٍم، 
ويـــزداد عــدد املؤلفن الــراغــبــن فــي التقّدم 
فاتهم، والتزاحم على املشاهير 

ّ
لتوقيع مؤل

ــتـــابـــا ســيــئــن.  ــانــــوا ُكـ مـــنـــهـــم، حـــتـــى وإن كــ
ــــّراء واملــثــقــفــن الــتــنــّدر 

ُ
يـــتـــبـــادل بــعــض الــــق

بــهــذه الــظــواهــر الــتــي تــحــدث عــلــى ضفاف 
الُكتاب عن  املعرض سنويا، ويعّبر بعض 
احتجاجهم على ابتذال منّصات التوقيع، 
ــم  ــهــ ــداراتــ ــاع عــــن تـــوقـــيـــع إصــ ــنــ ــتــ ــبـــر االمــ عـ
الــشــخــصــيــة، ويــمــتــنــع بــعــضــهــم عـــن زيـــارة 
املــعــرض، أو عــن شـــراء الــكــتــب، تعبيرًا عن 
ضــجــره مــن هــذا اإلقــبــال الشعبوي الــفــارغ 
ــســاق جميع هـــذه املــواقــف 

ُ
عــلــى الــثــقــافــة. ت

 ضمن خطاٍب تطّهري تنزيهي، يأخذ 
ً
عادة

ــُمــدافــع عــن الــثــقــافــة وعـــن أصــالــة  مــوقــف الـــ
اإلنتاج الثقافي وجّديته وصرامة شروطه، 
ويظهر املثقفون أصحاب هذا الخطاب في 
خب التي تحرس املكانة الرفيعة 

ّ
صورة الـن

للثقافة وتذود عنها، ولهذا الخطاب قدرة 
يبدو  فهو  والهيمنة،  اإلقــنــاع  على  كبيرة 
األشّد إخاصا للثقافة، وضنينا بها على 
الــدخــاء واملتطفلن  االبــتــذال، وشرسا مع 
عليها. لكن، هذه طريقة واحدة فقط لقراءة 
هذا الخطاب، إذ هناك طريقة أخرى تقلبه 
املخلص  الــخــطــاب،  هــذا  ثنايا  ففي  تماما. 
 غير صريح 

ٌ
للثقافة ولشروطها، يوجد توق

مغلقا وحصريا  الثقافّي  الحقل  إبقاء  إلى 

الــصــحــراء. لــكــن جــاهــزيــة الـــقـــوات املسلحة 
التونسية وحرفيتها، واستعدادها القبلي 
مّكنها  الليبية  الحدود  من  متوقٍع  لهجوٍم 
من تحّمل الصدمة، والتعامل معها بشكل 
فـــــوري نـــاجـــع، فــانــتــقــلــت ســريــعــا مـــن الـــرد 
الردعي إلى مهاجمة املسلحن،   - الدفاعي 
ــبــهــم. وكــــان اللــتــفــاف 

ّ
ومــحــاصــرتــهــم وتــعــق

املــواطــنــن حـــول الــجــيــش دور أســاســي في 
إفــشــال مــخــطــط داعــــش، وتــكــبــيــده خسائر 
يتوقع  كـــان  التنظيم  أن  واملـــرّجـــح  فـــادحـــة. 
مؤازرة األهالي له، ونفيرهم لرفده ونجدته، 
 الــنــاس من 

َّ
لكن ذلــك لــم يحصل، إذ انــفــض

حـــولـــه، وتــضــامــنــوا مـــع الـــقـــوات املــســلــحــة، 
ــدة  ــعــــرى الــــوحــ ــــن تــمــســكــهــم بــ مـــعـــّبـــريـــن عـ

الوطنية في مواجهة الخطر الداهم. 
ــردان« عـــدة  ــقــ ــنــ ومـــــع ذلــــــك، تــثــيــر »غـــــــزوة بــ
ل اإلرهابيون، ومن 

ّ
أسئلة، منها: كيف تسل

ر لهم وسائل االستقرار 
ّ
أين جاؤوا؟ َمن وف

والتخفي في املدينة؟ كيف تسنى لهم تمرير 
كل تلك األسلحة إلى التراب التونسي؟ ملاذا 
إلـــى مخططاتهم مسبقا؟  ــن 

ّ
الــتــفــط يــتــم  لــم 

وقبل هذا وبعده، ملاذا أقدم عدد من شباب 
تونس على رفــع الــســاح فــي وجــه الــدولــة؟ 
موضوعية  أجــوبــة  انتظار  فــي  أسئلة  تلك 
مــقــنــعــة. الــثــابــت أن تــونــس كــســبــت معركة 
بنقردان، لكنها لم تكسب بعد الحرب على 
اإلرهـــاب، وهــو ما يقتضي تطوير وسائل 
ــة، وتـــقـــنـــيـــات الـــتـــصـــدي  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الـــتـــوقـــي واملـ
واملتابعة، وقنوات االستخبار واالستباق، 

وآليات االستشراف واملواجهة واملعالجة.
)كاتب تونسي(

املــشــروع الــقــومــي الــعــربــي الــوحــدوي يفقد 
بريقه. وارتفعت أصواٌت تعبر عن النعرات 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة، ودعــــواٌت 
تـــتـــحـــّدث عــــن الــــفــــيــــدرالــــيــــة، واالتــــحــــاديــــة، 
والــحــكــم الــذاتــي، وحــق تقرير املــصــيــر. بدأ 
ذلـــك كــلــه خــافــتــا، وعــلــى اســتــحــيــاء. ولــكــن، 
مــع مــا شــهــدتــه املــنــطــقــة مــن تـــطـــوراٍت على 
مدى السنوات الثاث عشرة املاضية، أدت 
ــاد فـــي كـــل مـــوازيـــن الــقــوى  ــتـــال حــ إلــــى اخـ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وإلــــــى انـــهـــيـــار مــفــاهــيــم وقــيــم 
ظــلــت ســائــدة عــقــودًا طــويــلــة، ومـــا وقـــع من 
انــتــفــاضــات، وهــبــات، وثــــورات شعبية فى 
قــام به العدو اإلسرائيلي  أقطار عــدة، ومــا 
تارة  لبنان  من حــروٍب عدوانيٍة استهدفت 
في صيف 2006، ثم قطاع غزة في ديسمبر/ 
الثاني  كانون  يناير/   /2008 األول  كانون 
 ،2014 ــيـــف  صـ ــــي  وفــ  ،2012 ــي  ــ وفــ  ،2009
والــذي  استمر 51 يوما متصلة. وكــان من 
أهم أهداف ذلك العدوان املتكّرر كسر فكرة 
لم تتجاوز  العربية، حيث  واإلرادة  الهوية 
املواقف العربية شجب العدوان والتعاطف 
اإلنــســانــي مـــع الــضــحــايــا، بـــل وصـــل األمـــر 
الطرف  اللوم على  إلقاء  إلــى حد  ببعضهم 

الفلسطيني، أو الطرف اللبناني!
ــــوم يــكــفــي اســــتــــعــــراض املـــشـــهـــد عــلــى  ــيـ ــ والـ
ــنـــرى بــــوضــــوح مـــدى  الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، لـ
العربية، فما  الهوية  الــذي أصــاب  التصّدع 
من قضيٍة تخص أي قطٍر عربي، إال ونجد 
األكـــثـــر  هــــي  ــة  ــيــ والــــدولــ اإلقــلــيــمــيــة  األذرع 
حـــضـــورًا وفــاعــلــيــة، واألمــثــلــة واضـــحـــة في 
ــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن، وحــتــى  ــعـ ســـوريـــة والـ
في األقطار األكثر تماسكا كمصر وتونس. 
ولعل ما حــدث، أخــيــرًا، من تدشن تحالف 
ــة املــمــلــكــة  ــايــ ــــي املـــنـــطـــقـــة، بــــرعــ عـــســـكـــري فـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــنــظــيــم مـــنـــاورات 
كــان يحمل  الــشــمــال(  كــبــرى )درع  مشتركة 
عنوان التحالف اإلسامي، والذي ضم دواًل 
إسامية عديدة غير عربية، وهناك حديث 
ــن اخـــتـــيـــار قـــائـــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي،  عـ
لقوات  عاما  قائدًا  شريف،  راحيل  الجنرال 
ــــدى الــــدول  ــذا الــتــحــالــف، وبــاكــســتــان إحـ هــ

الرئيسية فى التحالف. 
الهوية  تصّدعت  هل  مهمة:  أسئلة  وتبقى 
ــل بـــــدأت املــنــطــقــة تـــدخـــل في  الـــعـــربـــيـــة؟ وهــ
عصر الدول القطرية ذات النظم االتحادية 
أو الفيدرالية أو الامركزية؟ حيث ال مكان 
لفكرة القومية، ولكن إعاء لفكرة التعددية 
والـــتـــنـــوع، وتـــكـــريـــس مــفــاهــيــم الــعــلــمــانــيــة 
الــحــديــثــة، واملـــواطـــنـــة والـــحـــريـــات الــعــامــة، 
فــى إطــــار كــيــانــاٍت وظــيــفــيــٍة تــمــثــل الــدولــة؟ 
أم  وهــل أصبح هــذا التحول حتميا، أردنـــا 
ــا هـــي الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه  أبـــيـــنـــا؟ ومــ
هـــذا الــتــحــول؟ ومـــا هــو الــثــمــن الـــذي علينا 
أن نفكر جديا في  أن ندفعه؟ أسئلة علينا 

اإلجابة عليها. 
)كاتب مصري(      

حول منّصات توقيع الكتب

تحّوالت معركة بنقردان

الصدمة والرعب.. 
وتصّدع الهوية العربية؟

الحقل الثقافي 
يخضع لشروٍط، ال 
تختلف عن باقي 

الحقول التي تشهد 
صراعًا على السلطة 

وفرض اآلراء

تونس كسبت 
معركة بنقردان 

لكنها لم تكسب بعد 
الحرب على اإلرهاب

ما من قضيٍة تخص 
أي قطٍر عربي، إال 
واألذرع اإلقليمية 

والدولية األكثر 
حضورًا وفاعلية

آراء

سالمة كيلة

أنعشت التظاهرات التي جــرت فــي األيـــام املاضية، فــي مــدن ســوريــة عــديــدة، األمــل 
بالثورة، وأبانت عن حيويتها، بعد سنتني من الصراع املسلح، والعنف الوحشي من 
لحشر  النظام  أكملت سياسة  التي  »الجهادية«  السلفية  املجموعات  وأدوار  النظام، 
األمــر يتعلق بصراع  أن  الثورة بني »عــدويــن«، إلنهاكها وتخريبها، ومن ثم إظهار 
بني النظام وداعميه مع هؤالء »الجهاديني«. وبالتالي، لكي تخرج الثورة من معادلة 
دفن. أبانت التظاهرات عن حيويٍة الفتٍة، وهّمٍة على االستمرار بال كلل. 

ُ
الصراع، وت

لكن ظهر أن أمرًا ينّغص، حيث عملت جبهة النصرة، من خالل جيش الفتح، بتخريب 
التظاهرة في إدلب، األمر الذي أدى إلى عدم خروجها في األسبوع التالي. تكّرر األمر 
الجمعة الفائتة في معّرة النعمان، حيث خّربت جبهة النصرة التظاهرة. ولم تكتِف 
واعتقلت  منها  وقتلت عناصر   ،13 الفرقة  األحــد  السبت  ليل  بذلك، حيث هاجمت 
التظاهرات  تمنع  لهذا  الــثــورة،  ضــد  أنها  ليظهر  مكاتبها،  على  وسيطرت  آخــريــن، 
مها، لتكريس العلم األسود، كما أنها بدأت من جديد في سياسة قضم 

َ
وترفض َعل

الكتائب املسلحة التي تقاتل النظام، بعد أن أوهمت، خالل الفترة املاضية، أنها تقاتل 
النظام. لم ينتبه أحد إلى نقل النظام عناصر »النصرة« من درعا ومن مخيم اليرموك 
إلــى إدلـــب، بــل جــرى غــض النظر عــن كــل وســائــل الــدعــم التي قامت بها »النصرة« 
ملصلحة داعش في مراحل هزيمتها. وال إلى ما قال أبو محمد الجوالني، في مقابلته 
األخيرة، حيث أوضح أن ال خالف فقهي وفي التوّجه مع داعش. اآلن، يجب فهم أن 
ما بدأ هو ما كان محّددًا لــدور جبهة النصرة التي ظهرت أنها ضد داعــش، وقيل 
مني بها هم ليسوا سوريني، 

ّ
إنها تضم سوريني، على الرغم من أن قيادتها واملتحك

ْسم بني داعش والنصرة كان له 
َ
وأيضًا مشكوك بهم كما في داعش. وأظن أن هذا الق

هدف عملي، ربما سيظهر اآلن. حيث ستقوم »النصرة« بالدور الذي قامت به داعش، 
ريــف حماة  الــســوري، وحتى  الغربي  الشمال  مناطق  فتفرض سيطرتها على كل 
الروسي  الطيران  من قصف  ويخرج  هناك،  الحر  الجيش  ينتهي  وبــهــذا،  وحمص. 

وطيران النظام، ليستعاد ببساطة إلى »حظيرة« النظام.
بعد الهدنة، يبدو أنه جاء دور جبهة النصرة، لكي تقوم بما قامت به داعش. لهذا، ال 
، من أن تدين كل أطراف املعارضة التي غطت على جبهة النصرة وامتدحتها، 

ً
بد، أوال

ــدان هي 
ُ
ت أن  الغطاء عنها، وإال يجب  الجبهة وترفع  الــثــورة،  أنها جــزء من   

ً
معتبرة

من الشعب، ألنها تغطي على قوة إرهابية، تخدم النظام. لقد استرسل العديد من 
»قيادات« املعارضة في كيل املديح للجبهة، والدفاع عنها، وتبرير جرائمها، وعلى 
هؤالء أن يعلنوا موقفًا واضحًا اآلن، وإال سيوضعون مع الجبهة اإلرهابية، ويسّجل 
ــثــورة، بــدعــم قــوى أتــت لتخريبها. أعـــرف الجهل الــذي  أنــهــم أســهــمــوا فــي تخريب ال
يحكم هؤالء، والغباء الذي يلفهم، لكن اآلن، وبسرعة، يجب كشف الغطاء عن جبهة 
الشعبي  الحراك  وتدمر  املسلحة،  الثورة  فتأكل  مخططها،  تكمل  أن  قبل  النصرة، 
التي تّدعي أنها من  الــدول  الــذي عــاد من جديد. من جهة أخــرى، يجب كشف كل 
»أصدقاء الشعب السوري«، وتقوم بدعم الجبهة وتمويلها، وحمايتها سياسيًا، فقد 
حظيت الجبهة بتمويل ودعم من دول ورجال أعمال، وجرى تظهيرها في إعالمها. 
هذه الدول هي ليست مع الثورة السورية، وربما تريد، اآلن، طمس الحراك الشعبي 
ف، ألنها تسهم كذلك في تخريب الثورة، ولقد كانت كذلك 

َ
كش

ُ
الجديد. لكن، يجب أن ت

منذ البدء، فهي تريد تدمير املسار الثوري العربي، ودفنه في سورية، على الرغم من 
كل تصريحاتها وخطاباتها.

ما  يعد  لــم  بالضبط.  نفسه، هكذا  املسلسل  مــن  الثاني  الــجــزء  هــي  النصرة  جبهة 
مها، وبكل الحماسة 

َ
يفرض اإلخفاء، بعد أن نهضت الثورة من جديد، بشبابها وَعل

ستعاد الثورة يجب إنهاء النصرة، وال شك في أن القوى 
ُ
التي ظهرت. بالتالي، لكي ت

أو سيكون من يرفض خائنًا للشعب وللثورة.  ذلــك،  قــادرة على  املــوجــودة  املقاتلة 
وبالتأكيد، سوف يكنسها الشعب، كما فعل في معّرة النعمان.

أحمد عمر

الوهاج،  ابن  السورية هو  النجوم«  أّن أشهر ســوري في »حــرب  فتحنا أعيننا لنجد 
وليس محمد الفارس.

كان املاتريكس الذي يحكم سورية يرفع املجرمني ويخفض الفاضلني، فإذا بالبغاث 
النتيجة:  تــغــدر، وهــا هــي  التي  البعث هــي  العليا فــي دولــة  بأرضنا يستنسر، والــيــد 

مأساة  فارس الفضاء محمد الفارس تجّسد مقولة املؤامرة »الكونية«.
 وكانت في حمص ساحة صغيرة، سميت باسم منير حبيب »رائد القصر« الذي بقي 
على األرض، بينما رائد الفضاء هو محمد الفارس. هذا ما يمكن أن نسميه »خطأ 
التشابه  ذهــب ضحية  أسماء؛  تشابه  أو  السياسي،  النظام  قاموس  فــرديــا«، حسب 
تابعت  تغييرًا ديموغرافيًا رمزيًا.  لغير صاحبها  الساحة  اسم  سب 

ُ
ن شعب كامل. 

عشرات الشهادات لشخصيات سورية، فلم أجد شهادة في الثورة أبلغ من شهادة 
شرت في أول فيلم روائي عن سورية بعد الثورة الجريحة، 

ُ
محمد الفارس. ولو است

 ،
ً
السوفييتي قصة الــذي يحمل وســام بطل االتحاد  الفارس  القترحت روايــة محمد 

امللحمية،  شكسبير  بشخصيات  ر 
ّ
يذك إنــه  الدرامية.  العناصر  مكتملة  قصة  فهي 

وبأبطال العرب، مثل أبــي زيــد الهاللي سالمة وعنترة بن شــداد. وكــان لــون محمد 
الفارس األسود هو طائفته، كما يقول في شهاداته كلها. ومن عجائب املصادفات 
أن تثار قصة مقتل املخرج الكبير مصطفى العقاد  في األردن، ويوجه االتهام من 

محاكم  دولية إلى املاتركس السوري السفاح.
سيرته كثيفة مليئة باملفارقات والدراما والكفاح والعبر، ففي سورية ممثلون ونجوم 
وفنانون وكتاب وشعراء. لكن، ليس فيها سوى رائــد فضاء واحــد فقط. تشخص 
 
ُ
ــْوُءوَدة ــ

َْ
امل ا 

َ
َوِإذ  « بآية كريمة هي  ر 

ّ
الفارس هــدر ســوريــة.. قصته تذك حكاية محمد 

ْت«، واملوءودة هي سورية كلها. خاض عشرات املعارك، ليس معه 
َ
تل

ُ
ٍب ق

ْ
ن
َ
ْت، ِبأّي ذ

َ
ُسِئل

سوه من الفوز على الخصم والحكم.  
ّ
سوى إيمانه بربه. حذره الجنراالت الروس، ويأ

منير ومحمد كانا يستعيدان قصة قابيل وهابيل في الفضاء هذه املرة. هابيل ليس 
معه سند ســوى ربــه، وقابيل مــدعــوم بالدولة كلها.   كــان اختيار رائــد فضاء من 
»األكثرية« األسيرة امتحانًا كبيرًا لسورية أصعب من اختيار رئيس وزراء، كما قال 
روه من نطح الصخر. فقال: أنا أؤمن بقضاء الله 

ّ
جنرال كبير. قال للروس الذين حذ

وقدره. وُيذكر أنه، ساعة انطالق املسبار الفضائي، كان نبض زميله الروسي 140 
نبضة في الثانية، بينما كان الفارس وكأنه بانتظار  لقاء عاطفي.

تعّرض الفارس، بعد اختياره من الروس، بسبب كفاءته، إلى محاولة قتل بالصعق 
بالكهرباء، وأخرى قتل بالسم، ونجا منهما. كشف له جنرال روسي محاوالت الغدر: 
نحن نتنافس، يا محمد. لكن، ال نغدر ببعضنا. عاد الفارس إلى القفص في سورية 
 بصعود إلى الفضاء، مثله مثل الفارس عدنان 

ً
 منبوذًا، وكأنه ارتكب جريمة

ً
مهمال

قصار. كانت جريمته مثل جريمة بالل الحبشي: إذ قال، والصاروخ ينطلق به إلى 
الفضاء: يا الله! هذا كفر في  دولة األسد »العلمانية«.

وهو ما أسخط عليه  الرئيس«املؤمن«:  ألم يغضب منك الروس، ألنك قلت يا الله؟ 
- بالعكس، الروس فرحوا، يوري غاغارين قالها عندما صعد إلى الفضاء.

 
ٌ
ْرَبة

َ
الفارس مثقف، جوابه على لسانه، شاعر بالفطرة، ما ِفي نفسه ِشْبٌر ِإال َوِفيِه ض

ٍة ِبُرْمٍح. ذكر أن أكثر كتاب أثر فيه هو »آثرت الحرية« 
َ
ْعن

َ
ْو ط

َ
 ِبَسْهٍم، أ

ٌ
ْو َرْمَية

َ
ِبَسْيٍف، أ

لفيكتور كرافتشنكو.  يروي الفارس قصة اعتذار األسد له عن تقبيله، كما تقضي 
اآلداب حتى في أوروبا، فاألسد كان يعرف سعر قبلته السحرية. لم يدِر الفارس أنه 

نجا من قبلة الثعبان. كنا معه في األسر إلى أن صاح فتى درعا: حرية.
 Capricorn  ر الفارس بفيلم أميركي عن رحلة فضائية مزيفة إلى املريخ اسمه

ّ
يذك

املشتركة، كان هدفها  الروسية  السورية  الفضائية  بالرحلة  One«. ُسميت رحلتنا 
جعل األسد رائد فضاء.. لكن الفارس أثبت أّن سورية كوكب فريد من نوعه. وإنه 

ب الرائد أهله.
ّ
رائٌد، ولم يكذ

زياد خداش

ال  مــن  قــادمــًا  صعلوكًا  فقط،  واحـــدًا  حقيقيًا  صعلوكًا  الفلسطينية  الثقافة  تنتظر 
وعينا، مصنوعًا من أحالمنا التي ال نستطيع اإلفصاح عنها، يكون مخيفًا وهادئًا، 
أّيــة مؤسسة، ال يرتبط بأية صداقٍة مع أحــد؛ ألنه يؤمن بأن الصداقة  ال ينتمي إلى 
أمــام حرّية  الصداقة عائقًا  ذلــك فهو ال يجعل  الـموقف، وإن فعل  نــور  أمــام  حجاٌب 
أحاسيسه. ال مصلحة له عند أحــد، ال يحتاج أحــدًا، ال يشتاق إلى أحــد، لكنه محبٌّ 
وإنسانيٌّ وغير عدمي، يتحّمس للصادق والحقيقي من النصوص والـمواقف، وينفر 
من ضجيج الـمثقفني وصراخهم الذي يخفي تحته فراغًا كبيرًا، هو مبرمج جينيًا 
على رفض الخطأ وعدم القدرة على العيش والتكّيف مع الزيف واالّدعاء، صادق في 
إْن حمل كتابًا في مقهى، فهو يحمله ألنه  لباسه وصوته وطريقة مشيه وحديثه، 
أو النتزاع صفة  الـماّرة،  انتباه  للفت  القراءة هناك، وليس  يحّس برغبة حقيقية في 
الـمختلف، إن أطال شعره، أو ارتــدى قميصًا غير مكوي أو مهلهل، فهو يفعل ذلك 
نسيانًا طبيعيًا؛ النشغاله في التفكير والقلق اإلبداعيني، أو اتساقًا مع روحه الحّرة. 
ال يساوم على مواقفه، وال يغّيرها وفقًا للـمصالح، وال يمارس االبتزاز، وال يستخدم 
وال  عاطفية،  حياته عالقة  تكسر  ال  آنــّيــة ضّيقة،  أو  فــي مصالح شخصية  جــرأتــه 
تجّمد مشروعه معارك صغيرة مع فئران الثقافة، أصحاب الجمل الضخمة الرنانة 

والعبارات الـمسروقة.
لنتعّرف إلى أصل كلـمة الصعلكة، والتي تعني الفقر. واعتمادًا على )لسان العرب(، 
أما اصطالحًا فهم  افتقر،  الرجل أي  له، تصعلك  الــذي ال مال  الفقير  الصعلوك هو 
جماعة من الـمخالفني العرب الذين خرجوا عن طاقة زعماء قبائلهم. الخروج هو ثيمة 
الصعلكة، إذًا، ومفتاحها، وهذا الخروج لـم يكن للتباهي أو التظاهر بالتمّيز أو ركضًا 
 
ً
 نفسية

ً
خلف شهرٍة، أو اصطيادًا إلعجاب النساء، وذهولهن األرعن، بل كان ضرورة

، فرضتها طبيعة الحياة القبلية العربية آنذاك.
ً
 واقتصادية

ً
 ووجودية

ً
 وروحية

ً
أخالقية

 
ٌ
تجربة لنا  تتوفر  لـم  الصعلكة،  في  البكري،  فــوزي  الـمقدسي،  الشاعر  تجرية  بعد 
الـمفرطة  لها، نحتمي بها من خجلنا وخوفنا وعادّيتنا  أخــرى، نفخر بها، ننحني 
 غريبًا عن محيطه وأمكنته وأصدقائه، غريبًا 

ً
في قبحها وجبنها، كان البكري رجال

أو  كــتــٍف،  ق 
ّ
أو بتسل مــســؤول،  يومًا بمدح  يــتــوّرط  لـم  واإلبــداعــي،  الجمالي  بالـمعنى 

السكوت أمام خطأ، أو الـمساومة على مواقفه من الحياة والوطن والـمؤسسة التي ما 
زال يحافظ على صالبتها وطزاجتها. لذلك، لـم يستوعبه تاريخ الثقافة الفلسطينية، 
ــم يــعــطــه حــقــه مـــن الــفــهــم والـــحـــب، وهــــذا طــبــيــعــي جـــدًا وغــيــر مــفــاجــئ؛ فــالــثــقــافــة  ـــ ول
والفئوية  العالقات  على  كبير،  حد  إلى  وتعتمد،  أغلبها،  في  مؤسسية  الفلسطينية 

والعائلية والـمجامالت وذهنية الصفقات.
مشّرف،  وغير  وخفيف  شاحب  فلسطني  فــي  الحقيقية  الثقافية  الصعلكة  تــاريــخ 
، كــم تحتاج بــالدنــا، هــذه األيـــام، إلــى صعلوك حقيقي، رجــل ال 

ً
وال تــاريــخ لــه أصـــال

ينتمي إلينا، ال يحتاجنا، ال ينتظرنا، يهز جدار صمتنا، نحن الـمثقفني، عّما يجري 
والصحافي  والنقابي  األديـــب  بــني  تمييز  ال  ثقافتنا:   فــي  تحطم وشلل وعجز  مــن 
حقوق  ال  العائلي،  أو  والحزبي  املناطقي  واالنتماء  األدب  بني  فصل  ال  والسياسي، 

للـمؤلف ...«. 
قرصنة الكتب أصبحت مهنة مربحة وشائعة وطبيعية جدًا، ال أحد خارج نظامنا 
الكل  الشلل،  الكل متوّرط في صناعة  الـمؤسسة،  الثقافي اآلن، ال أحــد خــارج رؤيــة 
يمارس الخراب، الصعلوك الـمفترض الغائب وحده من يستطيع مواجهتنا، فضحنا، 
الجبانة  واستغاثاتنا  نصوصنا  وأكاذيب  أقنعتنا  عن  اللثام  إماطة  صمتنا،  تعرية 
ًا 

ّ
 وصادقًا وحقيقيًا داك

ً
والعبثية. ليأت إذًا ذلك الـمجنون الرائع. ليأت سريعًا جميال

ثكنات كسلنا وصفقاتنا وخوفنا وغبائنا بصهيل حصانه الـعالي.
ثقافتنا مطيعة ومؤدبة، فمن  ُيربكها؟ من يحرجها؟ 

ماجد عبد الهادي

ال يقتل الرئيس السوري، بشار األسد، قرابة نصف مليون من مواطنيه، ويشّرد 
 عن تدمير بالده، في الحرب ضد الشعب املنادي 

ً
نحو عشرة ماليني آخرين، فضال

بإسقاطه، منذ خمس سنوات، لكي يقبل، في األخير، بأن يضع مصيره، ومستقبل 
نظام حكمه، بني أيدي نظيره الروسي، فالديمير بوتني، فيتكّرم األخير عليه بإبقائه 

في منصبه، أو يبيعه في سوق النخاسة الدولية.
واستدراكًا، تبدو التحالفات الدولية واإلقليمية لنظام األسد أعقد بكثير من الرؤى 
حة التي طاملا رسمته ذيل كلٍب اسمه بوتني، وصّورته ألعوبة بيد الروس أو 

ّ
املسط

اإليرانيني، يحّركونه، وفق ما يشاؤون، وإن اقتضت مصالحهم شطبه من املعادلة، 
يقولون له »هيا غادر املشهد«، فيغادر صاغرًا.

ال. ليس األمــر على هــذا النحو، فــي ســوريــة، ولــم يكن يــومــًا. ثّمة فــي هــذي البالد، 
الــرغــم من  ــرن، واســتــطــاعــت، عــلــى  ولــإنــصــاف، طبقة سياسية حكمت نــصــف قـ
جــوهــرهــا الــطــائــفــي، بــل الــعــائــلــي، أن تــمــّد جــذورهــا فــي بنى الــدولــة واملــجــتــمــع، وأن 
تسيطر على االقتصاد، وأن تستخدم الجمل الثورية لتسّوق نفسها قيادة »مقاومة 
وممانعة«، وأن  تحافظ، بفعل حنكة مشهودة، على هامش استقالٍل واسٍع نسبيًا 
عن حلفائها اإلقليميني والدوليني، خصوصًا في عهد األسد األب، وهي حتى وإن 
تغّير حالها، أو تراجعت إمكاناتها في عهد األسد االبن، وبعد الثورة عليه تحديدًا، 
تــزال، قدرتها على االستفادة من لعبة  ت تثبت، وال 

ّ
التجربة املتكّررة ما انفك فإن 

 
ً
املصالح املتبادلة مع موسكو وطهران، وكثير من عواصم العرب والغرب، وصوال
 في 

ً
إلى تل أبيب، أو بدءًا منها، بما ساعد نظام الحكم على البقاء، إلى اآلن، شوكة

حلق الشعب السوري، يصعب اقتالعها.
وفق هذا املعنى، يمكن فهم إرسال روسيا طائراتها لحماية األسد، بعدما أرسلت 
، ال على ارتهان الرجل 

ً
إيران حرسها الثوري، ومليشيات حزب الله، باعتبار ذلك أدلة

وكذا  الكرملني،  لقيصر  االمبراطورية  األحــالم  تالقي  على  وإنما  الدولتني،  لهاتني 
لكسرى الجديد، مع مصلحة طاغية دمشق في النجاة من الغرق ببحر الدم الذي 
السعي  في  تلهث  القياصرة  ظلت سفن  التي  الدافئة  املياه  وهنا  ال،  كيف  سفكه. 
أن تصير  الــذي ال يمكن  املتوسط  البحر  التاريخ؟ كيف ال، وهنا  نحوها على مر 
بعض شواطئه  على  السيطرة  ليشمل  نفوذها  توسيع  بغير  كبرى،  دولــة  فــارس 
الشرقية؟ كيف ال، وهنا الديكتاتورية التي أثبتت استعدادها لفعل أي شيء سوى 

التخلي عن السلطة؟! 
على ذلك، اجتمعت، إذن، مصالح األطراف املعلنة في الحلف ضد الثورة السورية، 
حتى بــدت متطابقة، ولـــوال إشـــارات انــزعــاٍج صـــدرت مــن موسكو، فــي غير مــرة، 
تعقيبًا على تصريحاٍت عنتريٍة أدلى بها األسد، ومعاونوه، في نشوة الزهو بالتقدم 
الذي حققته قواتهم ضد املعارضة نتيجة العون الروسي، ملا التفت كثيرون إلى ما 
قد يشوب العالقة بينهما من نقاط خالٍف خفّية، وكذا الحال أيضًا في ما خّص 
تسريباٍت ظلت تفضح تنافس موسكو وطهران، على اإلمساك بزمام نظام الحكم 
قــرار روسيا سحب قواتها جزئيًا من سورية، وإبقاء قواعدها  أما بعد  املتهالك. 
الخطوة،  املتباينة ملا وراء هذه  التحليالت  الجوية والبحرية، فما عاد خافيًا وسط 
اختالف الحليفني على حدود التنازالت التي ينبغي أن يقدمها الرئيس السوري في 

أية تسويٍة سياسيٍة مقبلٍة مع معارضيه.
ودونما تقليل من صحة الرؤى التي تتحّدث عن إرهاٍق ماليٍّ أصاب موسكو، وعن 
صفقات محتملة، ربما أبرمتها مع واشنطن، فكأني بالقيصر، وقد أعلن أن قواته 
الدافئة،  املياه  في  أرجلنا  نمّد  أخيرًا،  نحن،  ها  لنفسه:  اآلن  يقول  أهدافها،  حققت 
 ببقائنا العبًا رئيسًا في مستقبل سورية، بقي األسد أو رحل. كأني 

ٌ
وذاك كفيل

لــدّي جــيــران أكثر حرصًا على حمايتي،  الــوقــت نفسه:  بــاألســد، أيــضــًا، يقول فــي 
بعدما حميتهم، وأبي، أربعني سنة، وإذا لم يكن من الرحيل بٌد، فليس إال في حال 

تخليهم عني، وبيدي، ال بيد بوتني.

لكي ُتستعاد الثورة ملحمة رائد الفضاء 
محمد الفارس

عن الثقافة المؤّدبة
إنصافًا لألسد
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فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

أثــار قــرار روســيا ســحب القســم األكبــر مــن 
 كثيرة 

ً
معداتها العســكرية من سورية خيبة

علــى ضفــة املوالــن للنظــام الســوري، مقابل 
املعارضــن  ضفــة  علــى  كثيريــن  ارتيــاح 
املخضرمــن  املعارضــن  أحــد  أن  حتــى  لــه، 
الخبــر  هــذا  »إن  بالقــول  فرحتــه  عــن  عّبــر 
الواقــع  النظــام«.  ســقوط  خبــر  لــدي  يعــادل 
وهنــاك،  هنــا  املشــاعر  فــي  مبالغــة  ثمــة  أن 
وأن الخطــوة الروســية هــذه ال تحمــل بعــدًا 
بــه  صــّرح  قــد  كان  مــا  يتجــاوز  سياســيًا 

املسؤولون الروس قبل التدخل أو بعده. 
 
ً
تدخــا ســورية  فــي  الــروس  تدخــل  حــن 
أيلــول  ســبتمبر/   30 فــي  مباشــرًا  عســكريًا 
إن مهمتهــم ال تتجــاوز ثاثــة  قالــوا   ،2015
ال  إنهــم  وخالهــا  قبلهــا  وقالــوا  أشــهر، 
يدافعــون عــن شــخص، وإنهــم لــم يأتــوا لكي 
ضــد  التــام  الحســم  فــي  النظــام  يســاعدوا 
معارضيــه، وهذا مــا جعل الروس يحتجون 
إلــى  ذهــب  الــذي  األســد  تصريحــات  علــى 
القــول إنــه لــن يتوقــف حتــى اســتعادة كامــل 
الفــارق واضحــًا  ســورية. منــذ البدايــة، كان 
النظــام  يريــده  ومــا  الــروس  يريــده  مــا  بــن 
الســوري. وظهــر هــذا الفــارق جليــًا لإلعــام 
فــي اللغــة الحــادة التــي اســتخدمها املندوب 
فيتالــي  املتحــدة،  األمــم  لــدى  الروســي 
تشــوركن، تعقيبــًا علــى تصريحــات األســد 
الروســي«،  الخــط  يلتــزم  أن  »عليــه  تلــك: 

سمير حمدي

غيــر  الهجــرة  نهايــة  يتمثــل  »االتفــاق 
املنظمــة إلــى أوروبــا«.. هــذا مــا قالــه رئيــس 
املجلــس األوروبــي، دونالــد تاســك، تعليقــًا 
واالتحــاد  تركيــا  بــن  املشــن  االتفــاق  علــى 
األوروبــي بشــأن وقــف تدفــق الاجئــن مــن 
تركيــا إلــى االتحــاد األوروبــي، وتــم توقيعــه 
فــي الثامــن مــن مــارس/ آذار الحالي في مقر 

االتحاد في بروكسل.
أقــل مــا يقــال  إنــه »اتفــاق ال أخاقــي«، هــذا 
البؤســاء.  البشــر  بــآالم  يتاعــب  اتفــاٍق  فــي 
الصراعــات  فــي  األضعــف  هــم  الاجئــون 
الدمويــة. تــرى أوروبــا فــي اســتمرار موجــة 
الهجرة غير الشرعية عن طريق تركيا خطرًا 
عليهــا، وهــي تريــد أن توقــف هــذه الهجــرة 
بــأي ثمــن، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب 
طــوال  بهــا  تغنــت  التــي  اإلنســان  حقــوق 
الوقت. ولكن، عندما قّدرت أن استمرار منح 
هــذه الحقــوق التــي تّدعيهــا تهّددهــا، فإنهــا 
البؤســاء،  وجــه  فــي  ســد  بنــاء  علــى  عملــت 

لوقف هذا التدفق.
يقوم االتفاق على األسس التالية: إعادة كل 
يعبــرون  الذيــن  الشــرعين  غيــر  املهاجريــن 
يتحمــل  أن  علــى  اليونــان،  إلــى  تركيــا  مــن 
هــؤالء  إعــادة  نفقــات  األوروبــي  االتحــاد 
إلــى تركيــا. توطــن الجــئ ســوري واحــد مــن 
كل  مقابــل  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  تركيــا 
ســوري يعاد إلى تركيا من اليونان. تســريع 

مضيفــًا بمــا ينطــوي علــى تحذيــر »إذا مــا 
روســيا  خطــى  الســورية  الســلطات  اتبعــت 
لحــل األزمــة، فلديهــم فرصــة للخــروج منهــا 
مــع حفــظ كرامتهــم«. جــاء ذلــك بعــد أيــام من 
تصريــح لرئيــس الــوزراء الروســي، ديمتــري 
ميدفيــدف، يقــول فيــه إن روســيا دخلــت إلى 
سورية »من أجل هدف محدد وملموس هو 

التوصل إلى اتفاق«.
مــن البديهــي أن التدخل العســكري الروســي 
لضــروراٍت  يكــن  لــم  ســورية  فــي  املباشــر 
ســورية، بــل لضــرورات روســية أساســًا. لــم 
روســيا  إلــى  الســوري  النظــام  حاجــة  تكــن 
روســيا  حاجــة  بــل  تدخلهــا،  جلــب  مــا  هــو 
إلــى النظــام منصــة يطــل منهــا الــروس إلــى 
ســورية املقبلــة. ويــدرك الــروس، بــا شــك، أن 
ســورية املســتقبل لــن تكــون ســورية األســد 
بــأي حــال. وهــذا بالضبط مــا أحدث التباين 
بن الفهمن، الروســي والســوري، وما جعل 
كيــري،  جــون  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر 
يقــول إن »األســد يغــرد خــارج الســرب«، أي 

إنه ال يدرك حقيقة األمر. 
يقــّر  الذيــن  الســوري  النظــام  مســؤولو  ظــن 
األســد،  بشــار  هــو  النظــام  أن  وعيهــم  فــي 
روســيا  أن  النظــام،  هــو  األســد  بشــار  وأن 
املهمــة  الســقوط،  مــن  قادمــة إلنقــاذ األخيــر 
الــروس جيــدًا أنهــا مســتحيلة،  يــدرك  التــي 
اســتعادة  اســتحالة  جيــدًا  أدركــوا  كمــا 
»رئيســهم« فــي أوكرانيــا. بــن إنقــاذ النظــام 
وإنقــاذ  األســد،  ببشــار   

ً
ممثــا الســوري، 

للمواطنــن  بالســماح  الخاصــة  اإلجــراءات 
الــدول األوروبيــة، مــن  إلــى  األتــراك بالســفر 
العمــل  إنهــاء  املؤّمــل  مــن  إذ  تأشــيرة،  دون 
بنظام التأشيرة في يونيو/ حزيران املقبل. 
مليــارات  ثاثــة  مبلــغ  صــرف  فــي  اإلســراع 
يــورو، كان االتحــاد األوروبــي قد وعد تركيا 
املاضــي،  األول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  بهــا 
إضافة إلى مبلغ مماثل ملساعدة األتراك على 
التعامل مع أزمة الاجئن السورين. اتخاذ 
الخطــوات الكفيلة باالســتعداد إلصدار قرار 
بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام 

تركيا لاتحاد األوروبي.
شــرحت الناطقة باســم املفوضية األوروبية 
نظــام  بيرتــو،  ناتاشــا  الهجــرة،  لشــؤون 
اإلعــادة حســب االتفــاق، لشــبكة بــي بي ســي 
املهاجريــن  كل  ســينقل  قائلــة:  البريطانيــة، 
إلــى  اليونانيــة  امليــاه  فــي  ينقــذون  الذيــن 
تؤخــذ  حيــث  اليونانيــة،  الجــزر  إحــدى 
تفاصيلهــم. وبعــد ذلــك، ســيعاد املهاجــرون 
غيــر الشــرعين إلــى تركيــا، حيــث ســتؤخذ 
حــق  »ال  أنــه  وجــد  وإذا  ثانيــة،  تفاصيلهــم 
لهــم فــي الحمايــة الدوليــة« )الــذي ال يشــمل 
إلــى  ســيعادون  الســورين(،  إال  حاليــًا 
بلدانهم األصلية، كما سيعاد كل املهاجرين 
الذيــن ينقــذون فــي امليــاه التركية إلــى تركيا 

مباشرة التي تقّرر مصيرهم.
شــمال  حلــف  مــن  قــوات  تشــكيل  تــم  وقــد 
االتفــاق  مراقبــة  علــى  تعمــل  األطلســي، 
وتنفيــذه. وقبــل أيــام، أعلــن رئيــس الــوزراء 

محاولــة  أنهــا  ســوى  الصادمــة  للطريقــة 
صــب املــاء البارد على رؤوس ممثلي النظام 
الحاميــة، قبيــل جولــة التفاوض. وربما جاء 
هــذا »التبريــد« تحــت ضغــط أميركــي بعــد 
أقــوى تصريــح يصــدر عــن كيري، قبيــل لقاء 
املبعوث األممي، ســتيفان دي ميســتورا، مع 
وفــد النظــام الســوري فــي جنيــف، وينطــوي 
النظــام  منــاورات  مــن  الصبــر  نفــاد  علــى 
الســوري، وتهّربــه الدائــم من تقديــم تنازالٍت 
ه:  فعليــة، حيــث هــّدد كيــري النظــام وحلفــاء
»إذا اعتقــد النظــام وحلفــاؤه أنهــم قــادرون 
علــى اختبــار صبرنــا أو التصرف بطريقٍة ال 

تحترم تعهداتهم )...( فإنهم واهمون«. 
الغــرض األساســي  الروســي  التدخــل  حقــق 
فــي  روســيا  دور  تكثيــف  اآلن  منــه، ويجــب 
فــي  ســام  اتفــاق  إلــى  للتوصــل  الوســاطة 
ســورية، كمــا جــاء فــي كام بوتــن. يمكــن أن 

أســوأ ما في االتفاق، هو قاعدة »واحد مقابل 
واحد«، أي اســتقبال االتحاد األوروبي الجئًا 
ســوريًا شــرعيًا من تركيا في مقابل كل الجئ 
إلــى تركيــا. وهــو  ســوري غيــر شــرعي يعــاد 
الذيــن  الســورين  الاجئــن  معاقبــة  يعنــي 
يحاولــون الخاص من أوضاعهم املأســاوية، 
بإعادتهــم إلــى املــكان الذي جــاؤوا منه، وأخذ 
الجئــن، بــداًل منهــم، لم يحاولــوا الهجرة غير 
الشرعية، وهو ما يرسل رسالة إلى الاجئن 
الســورين في تركيا، مفادها بأن أي محاولة 
للهجــرة غيــر الشــرعية ســتجعلكم تخســرون 
وذلــك  الشــرعية.  وغيــر  الشــرعية  االثنتــن، 
محاولتهــم  علــى  البائســن  معاقبــة  يعنــي 
الخــاص مــن بؤســهم. وفكــرة »واحــد مقابــل 
 علــى 

ً
واحــد« تجعــل الحكومــة التركيــة قــادرة

الدفــاع عــن هــذا االتفــاق، ليــس بوصفــه يقــدم 
للحصــول   

ً
طويــا ســعت  لتركيــا،  إنجــازات 

دخــول  مثــل  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  عليهــا 

ُيفهــم مــن هــذا أن مــا حققــه الروس، عســكريًا 
مــن  أدنــى  مــكان  فــي  يقــع  ودبلوماســيًا، 
اســتمرار األســد، وأعلــى مــن ســقوط النظام، 
ويتكثــف هــذا فــي آليــٍة معينــٍة للحفــاظ على 
استمرار مؤسستي الجيش واألمن، بإدخال 
تعديــاٍت فــي التركيبــة لــن تكــون جوهريــة، 
مــع املرونــة في املســتوى السياســي، وصواًل 
إلــى رحيــل األســد. وهــذا يشــكل، كمــا يبــدو، 
النــواة الصلبــة لاتفــاق الروســي األميركــي 

حيال التسوية السورية. 
كان نجاح الهدنة التي بدأت في 27 فبراير/ 
شــباط مؤشــرًا علــى مــدى تبعيــة »الداخــل« 
باتــت  التســوية  أن  وعلــى  »الخــارج«،  إلــى 
اتفــاق  إلــى  توصــل  »الخــارج«  ألن   ،

ً
قريبــة

الخــارج  هــذا  نجــح  وإذا  »الداخــل«.  بشــأن 
اليــوم، أمــام  فــي فــرض الهدنــة، فإنــه يقــف، 
اختبــار قدرتــه علــى فرض التســوية. والحق 
بطبيعــة  )الجزئــي  الروســي  االنســحاب  أن 
الحــال( هــو أهــم مقومــات نجــاح التســوية، 
ألنــه يفــرض علــى النظــام وممثليــه أن يــروا 
ذاتهــم، وأن يدركــوا مرغمــن أن »مــا ال يــدرك 

كله، ال يترك جله«. 
النظــام  ســيدرك  هــل  املهــم:  الســؤال  ويبقــى 
الســوري معنــى الخطــوة الروســية وحقيقــة 
أم  بســورية،  الخــاص  الدولــي  التفاهــم 
ســيتعامى مجددًا، ويلجأ إلى خلط األوراق 
إلــى  جديــدة  جرائــم  ليضيــف  واملنــاورة، 

جرائمه السابقة؟
)كاتب سوري(

دخــول،  تأشــيرة  بــا  األتــراك  املواطنــن 
إلــى  تركيــا  انضمــام  ملــف  فتــح  وإعــادة 
الحكومــة  تســتطيع  بــل  األوروبــي،  االتحــاد 
التركيــة االدعــاء بأنهــا ال تحتفــظ بالاجئــن 
الســورين، طاملــا أن االتحــاد األوروبــي يأخــذ 
 من الاجئن الســورين املقيمن 

ً
عددًا مماثا

االتحــاد  علــى  االتفــاق،  ولتنفيــذ  تركيــا.  فــي 
األوروبــي أن يعيــد تصنيــف تركيــا بوصفهــا 
الاجئــن  إعــادة  يســتطيع  حتــى  آمنــا،  بلــدًا 
إليها، بوصفها بلدًا ثالثا. وليس من املأمول 
أن يتــم تنفيــذ »واحــد مقابــل واحــد« فعليــا، 
فليــس لاتحــاد األوروبــي تاريــخ مشــّرف فــي 
التعامــل مــع الاجئــن الســورين فــي تركيــا. 
فــإن  اإلنســان،  حقــوق  منظمــات  فحســب 
 800 ســوى  يســتقبل  لــم  األوروبــي  االتحــاد 
الجــئ ســوري شــرعي قادمن مــن تركيا، على 
الرغــم مــن أن اتفــاق العــام 2015 ينــص علــى 
اســتقبال 22500. وهــذا مــا يعطــي االنطبــاع 
بأن استقبال الجئن بدالء عن غير الشرعين 

قد يكون وعدًا أوروبيًا مستقبليًا أجوف. 
تســتعن أوروبــا العاجــزة عــن صــد موجــة 
هــذا،  الصــد  جــدار  لبنــاء  بتركيــا  الاجئــن 
يمكــن  كان  مــا  تنــازالٍت،  لهــا  قدمــت  ولذلــك 
بــدون هــذه األزمــة. ولكــن رزمــة  أن تقدمهــا 
الحــل تظهــر، بوضوح، وجــه أوروبا القبيح، 
وإطاحتها حقوق اإلنسان، ما يجعل الحرب 
 بحق القيم 

ً
على الاجئن اليائســن مشــينة

األوروبية التي تتبجح بها هذه الدول.
)كاتب فلسطيني(

وفــي  ســورية  فــي  وتعزيــزه  روســيا  موقــع 
العالــم، يكمــن الفــارق الــذي لــم يرغــب رئيس 
فــي  املعلــم،  وليــد  الســورية،  الدبلوماســية 
رؤيتــه، فأطلــق تصريحــه الطفولــي: »بشــار 
األســد خــط أحمــر«، والــذي أثــار جــون كيري 
واعتبــره  املفاوضــات«،  »يعرقــل  إنــه  فقــال 
وزيــر الخارجية الفرنســي، جــان مارك إيرو، 
»اســتفزازيًا«، وقــد يكــون هــو مــا دفــع بوتن 
إلى إعان خطوته االنسحابية بهذا الشكل، 
الواقــع  أرض  إلــى  ومعلميــه  املعلــم  إلعــادة 
كان  وربمــا  بالصدمــة.  العــاج  بواســطة 
إســقاط طائــرة امليــغ 21 الســورية بمنظومــة 
 13 فــي  الكتــف  علــى  محمولــة  جــوي  دفــاع 
، في هذا االتجاه، 

ً
مارس/آذار الجاري إشارة

للنظام ولحلفائه. وكان الفتًا نفي املعارضة 
الســورية إســقاط الطائرة بصــاروخ، مؤكدة 
إسقاطها باملدفعية، وذلك، فيما يبدو، لعدم 
عرقلة املفاوضات في اتهاماٍت بشــأن الدول 

التي زودت املعارضة بالساح الجوي. 
تكثــر التكهنــات فــي تفســير ســبب الخطــوة 
الروسية، بن كونها تحت ضغط أميركي أو 
تحت ضغط اقتصادي، أو تعبيرًا عن صفقٍة 
مــا، أو عــن صراعــات داخــل الكرملــن ..إلــخ، 
غيــر أن الخطــوة الروســية تبــدو منســجمة 
مع املهمة العسكرية الروسية، كما ارتسمت 
لتحســن  تدخلــوا  فالــروس  البدايــة،  منــذ 
موازيــن القــوى، بمــا يخــدم تحقيــق تســويٍة، 
تحافــظ فــي النظام على الجزء الصلب الذي 
تفســير  الروســية. وال  املصالــح  تقــف عليــه 

البريطانــي، ديفيــد كاميــرون، إرســال ثــاث 
عمليــات  فــي  للمشــاركة  عســكرية  بــوارج 
لتهريــب  للتصــّدي  األطلســي،  الحلــف 
املهاجريــن فــي بحــر إيجــه. وجــاء فــي بيــان 
أصدره في التاســع من مارس/ آذار الجاري 
»علينــا أن نكســر تجــارة املهربــن املجرمــن 
مراكــب  فــي  املتكدســن  األشــخاص  وردع 
الرحلــة  هــذه  غمــار  خــوض  مــن  متداعيــٍة 
الــكام  متجنبــًا  املجديــة«،  وغيــر  الخطــرة 
عــن الاجئــن الباحثــن عــن الحمايــة، وهــم 
األكثــر تضــررًا مــن هذا االتفــاق. وإذا كان من 
البشــر،  عــن مهربــي  الدفــاع  غيــر الصحيــح 
إلــى محاربــة  يهــدف  ال  فعليــًا  االتفــاق  فــإن 
هؤالء، إنما يهدف إلى محاربة الهجرة غير 
الشرعية، والتي تتشكل أساسًا من ضحايا 
عليهــا  يقــدم  مــا  عــادة  والتــي  الصراعــات، 
النــاس الذيــن لــم تعــد أمامهــم أي خيــارات، 
ســوى ركــوب املــوت مــن أجــل الخــاص مــن 
مكتــب  مديــرة  كانــت  لذلــك،  نفســه.  املــوت 
املؤسسات األوروبية ملنظمة العفو الدولية، 
إيفرنــا مكغــوان، محقة عندمــا قالت »انحدر 
الــدرك  إلــى  واألوروبيــون  األتــراك  الزعمــاء 
األســفل، بتفريطهــم بحقــوق وكرامــة بعــض 
من أضعف البشر في العالم، وأقلهم حيلة«. 
وال شــك أن الترحيــل الجماعــي ليــس »غيــر 
 التفاقية 

ٌ
أخاقــي« وحســب، بــل هــو مخالــف

الاجئــن،  بشــأن  الخاصــة  املتحــدة  األمــم 
أيضــًا، وصــّدق عليهــا  عــام 1951  واملوقعــة 

االتحاد األوروبي.

عن االنسحاب الروسي وداللته
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»فصاحة« في قطر14 آذار نافذة أمل للسوريين؟
الثــورة  علــى  ســنوات  خمــس  مــرت 
الســورية، خمس ســنوات على القتل 
والدمــار، ليأتــي بعدهــا اتفــاق مؤقــت 
علــى هدنــة بــن األطــراف املتنازعــة، 
الســوري  للشــعب  مجــااًل  تفتــح 
للعــودة إلــى مــا خــرج مــن أجلــه فــي 
أول أيــام الثــورة. الشــعب الــذي خــرج 
بالحريــة  حقوقــه  بأقــل  للمطالبــة 
بكرامــة،  والعيــش  والديمقراطيــة 
جديــد،  مــن  عــادت  الســلمية  الثــورة 
لتبرهــن  الســورية  الشــوارع  وعّمــت 
للعالم أنها كانت، ومازالت، وستبقى 
ســلمية، علــى الرغــم مــن كل الدمــار 
والقتــل والتخويــف، عــاد إلى الشــعب 
»الشــعب  ســلمية:  بحناجــر  ليهتــف 
يريد الحرية« الشــعب »يريد اســقاط 

النظام«.
الذكــرى الخامســة للثــورة الســورية، 
آذار  مــارس/   14 تاريــخ  وبالتحديــد 
2016، لم تكن ذكرى عادية، ولم تمر 
مــرور الكــرام، بــل كان لهــا وقــع علــى 
الســاحة الســورية، العربيــة والدوليــة، 
فبعــد عقد عدة مفاوضات، والذهاب 
أكثــر مــن مــرة إلــى جنيــف والعــودة 
والفشــل ســيد املوقف، وبعد اإلجرام 
ســتة  حوالــي  امتــد  الــذي  الروســي 

أشــهر، بقتــل وتشــريد وتدمير املدن 
الســورية، جــاءت املفاجأة والصاعقة 
الكبرى على لسان الرئيس الروسي، 
اســتئناف  مــع  بوتــن،  فالديميــر 
مفاوضــات جنيــف مجــددًا، عندمــا 
القــوات  بســحب  البــدء  بوتــن  أعلــن 
وأبهــر  ســورية،  مــن  الروســية 
والخــارج،  الداخــل  فــي  الســورين 
والقــوى الدوليــة والعربيــة واإلقليميــة 

وحتى حليفيه األسد وإيران.
أحدث قرار بوتن صدمة عند النظام 
السوري، وعند بشار األسد تحديدًا، 
حتى أنه بدا مرتبكًا، واكتفى بإصدار 
بيــان قصيــر ومختصر، مفــاده بأن 
الجانبــن، الســوري والروســي، اتفقا 
علــى تخفيــض عديــد القــوات الجوية 
الروســية فــي ســورية، مــع اســتمرار 
تأكيــد  مــع  القتاليــة،  األعمــال  وقــف 
اســتمرار  علــى  الروســي  الجانــب 
ســورية  االتحاديــة  روســيا  دعــم 
فــي مكافحــة اإلرهــاب. أمــا بالنســبة 
لــم  إليــران، فهــي مــن قــوة الصدمــة، 
تعبر عن أي موقٍف، ال بالرفض، وال 

بالترحيب، وال موقف معتدل.
فعليًا، قرار بوتن يمكن تفسيره من 
عــدة جوانــب. أواًل إن بوتــن قد يكون 

أكثــر  وقــوع خســائر  لتفــادي  أخــذه 
فــي ســورية، بعــد أن خســر طاقمــًا 
ســورية،  فــي  حربــه  فــي  عســكريًا 
وربما ملســاندة التســوية السياســية، 
واالســتناد إلــى الحــل السياســي فــي 
يكــون  قــد  ثانيــًا،  الســورية.  األزمــة 
بوتــن هــدف مــن تدخلــه في ســورية 
فــي  مجــددًا  الروســية  القــوة  فــرض 
حــدث  مــا  وهــذا  الدوليــة،  الســاحة 
القــرار  هــذا  يكــون  قــد  ثالثــًا،  فعــاًل. 
املفاجئ ناتجًا عن خالف بن األسد 
وبوتــن، خصوصــًا بعد تصريحات 
وليــد املعلــم التــي لــّوح فيها بالحســم 
العسكري فقط لحل األزمة السورية، 
وأخيــرًا،  بوتــن.  يرفضــه  مــا  وهــذا 
قــد تكــون هــذه الخطــوة مــن الرئيــس 
الروســي بمثابــة تراجــع عــن خطــوة 

اكتشف، أخيرًا، أنها خاطئة.
أيًا كان الهدف من القرار، فهو بمثابة 
وحليــف  الســوري  للنظــام  طعنــة 
إيــران، وهــو مصــدر قــوة للمعارضة 
واســتعادة  رأيهــا  لفــرض  الســورية، 
ســيكون  هــل  نســأل:  وهنــا  قوتهــا. 
األمــل  نافــذة  آذار  مــن  عشــر  الرابــع 

والحل للشعب السوري؟ 
ريحانة نجم )لبنان(

عــن  الحديــث  معــرض  فــي  هنــا  لســت 
الدوليــة،  املحافــل  فــي  قطــر  فصاحــة 
وقيامها بكل أمر من شأنه رفعة العرب 
واحــدة  عــن  حديثــي  إنمــا  وتحّررهــم. 
مــن وقفــات قطــر، وهــي إطــالق برنامــج 
»فصاحــة«، الــذي جــاء فــي وقــت تشــتد 
العربيــة  للغــة  يعيــد  عمــل  إلــى  الحاجــة 
األجيــال  ويذكــر  اعتبارهــا،  مــن  شــيئا 
العربيــة بأهميتهــا فــي زمــن شــاع فيــه 

اللحن والركاكة.
فــي  النــاس  ألســنة  أن  القــول  عــن  غنــيٌّ 
زمننــا لــم تنطبــع علــى مــا انطبعــت عليه 
ألســنة أســالفنا مــن الفصاحــة والبيــان، 
اللســان  انطــالق  فــي  البداهــة  حــّدة  وأّن 
بالعربيــة تتثلــم، كلمــا تقــدم بنــا الزمــن، 
متأثــرة بتغــّول اللهجــات املحليــة. وبــن 
العامــة،  بعــض  يعتــذره  الــذي  العــذر 
واإلعــذار الــذي ُيلتَمــس لبعض الخاصة، 
يــكاد املــرء يضيع بن شــيء مــن العزاء، 
وشــيء مــن تســمم الذائقــة والبــدن معــا. 
وقد نادى حافظ إبراهيم، قبل نحو مئة 
عــام: فــال تكلونــي للزمــان فإنني/ أخاف 

عليكم أن تحن وفاتي.
أراد رجل هندي أن يشــهر إســالمه بعد 
صالة الجمعة في أحد مســاجد املدينة، 
فمــا كان مــن الخطيــب الذي أســدى إلينا 

اللغويــة علــى  خطبــة مترعــة باألخطــاء 
هامشها بعض اآليات واألحاديث، إال أن 
قــال معلقــا علــى إســالم الرجــل: ما أجل 
أن يدخــَل )كافــرا( فــي ديــن اللــه. ولعــل 
الخطيــب أراد أن يرفــع »الكافــر«، فلما لم 
يجــده أهــال للرفــع نصبــه، أو ربمــا وجــد 
تنويــن الضــم أفصــح وأخــف مــن تنوين 
الفتح. وما كان عزائي إال أنه أضحكني، 

بعد طول غّمة، فجزاه الله خيرا.
وإن تعجب فاعجب من مذيع فقرة أدبية 
علــى إحــدى اإلذاعــات، يقــرأ بيــت زهيــر، 
بضــم آخــر حــرف فــي العجــز: ومــن يــك 
ذا فضــل فيبخــل بفضلــه/ علــى قومــه 

يستغن عنه و)يذمُم(.
ولم أعلم إلى ساعتي كيف لم تستدركه 
قافيــة القصيــدة الشــهيرة بعــد، إذ فاتــه 
والعطــف  أواًل،  الشــرط  قاعدتــي  إدراك 
ثانيًا. وتلك قصص تطول، وفي أبسطها 
مــا يجــف لهولــه القلــم واللســان، فما زال 
مذيعو األخبار يسألون ضيوفهم، كيف 
ينظــرون إلــى »هكــذا« وضــع، ومــا زالــوا 
يلصقون فعل االستبدال باملستبدل به. 
 التقديم 

ُ
فــإذا مــا داخــل نشــراتهم بعــض

أو  وأخواتهــا  »إن«  خــالل  والتأخيــر 
»كان« وأخواتهــا، جــاؤوك بمــا قــد مــات 
أهلــه مــن القــول، بــل بمــا لم يجعــل الله له 

أهــال. فإذا عاتبتهــم، اعتذروا إليك بأنهم 
لــم يتخصصــوا فــي اللغــة العربيــة، وأّن 
الخطــأ مــن كاتــب الخبــر ومنتج النشــرة 
املعنــى،   

ُ
إيصــال الغايــة  وأّن  ومدققهــا، 

حتى ولو داخله اللحن والتحريف، وهذا 
خطــٌب يطــم، أفــال يــرون أن املــراد بالقول 
يختلــف باختــالف اإلعراب كما يختلف 

املعنى باختالف الحروف؟
نحــن العــرب، أهــل الفصاحــة، ورثناهــا 
كابــرًا عــن كابــر، وآخــرا عــن أول. وقــد 
نقبــل اليــوم أن يعلمنــا الغــرُب كّل شــيء 
مــن التكنولوجيــا الرقميــة إلــى النوويــة، 
وصناعــة  والهندســة  بالطــب  مــرورًا 
أن  أمــا  وغيرهــا.  واألســلحة  الطائــرات 
ويعلمنــا  البيــان،  فــي  علينــا  يتفــوق 
الفصاحــة فهيهــات، نحن أربــاب األقالم 
واألدب  الشــعر  وأهــل  املنابــر  وفرســان 
والبيــان. ولئــن فاتنــا زمــن ســحبان بــن 
وائــل، فإننــا ال نعــدم وســيلة كبرنامــج 
»فصاحــة« تقــول لشــباب اليــوم مــن هو 
ســحبان، وتدعوهم إلى ســبك الحروف، 
ورصــف الكلمــات بلفظ مــرن، بعيدًا عن 
اللحن والحشو والتكرار، وتقول لحافظ 
إبراهيــم: لقــد أســمعت ســامعا ونفخــت 

في جذوة مشتعلة.
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قضايا النفقة إلى الحّل في فلسطين

سعادة 
مؤجلة

17

رام اهلل ـ محمود السعدي

يســعى صنــدوق النفقــة الفلســطيني إلــى 
لألســر،  بالنفقــة  املتعلقــة  املشــاكل   

ّ
حــل

وخصوصــًا في مــا يتعلق بالقضايا التي 
مــا زالــت عالقــة فــي املحاكــم الفلســطينية. وخــال 
اســتصدار  فــي  الصنــدوق  نجــح  املاضــي،  العــام 
قانون لتعزيز موارده وســد العجز الحاصل خال 
السنوات املاضية. وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق 
النفقــة، وهــو مؤسســة فلســطينية تابعــة لرئاســة 
الحكومة، قد أنشئ بموجب قانون صندوق النفقة 
اعتباريــة  بشــخصية  ويتمتــع   ،2005 لعــام   6 رقــم 

وموازنة مستقلة.
وتهــدف جهــود إدارة الصنــدوق للبحــث عن موارد 
جديــدة، بمــا يضمــن خلــق بيئــة ماليــة داعمــة، إلــى 
الخــروج مــن األزمــة املاليــة التي مر بهــا الصندوق. 
فــي هــذا اإلطــار، اســتحدثت العــام املاضــي رســومًا 
الشــرعية  املحاكــم  فــي  املعامــات  بعــض  علــى 

الفلسطينية وشهادات املياد. 
فــي الســياق، تقــول املديــرة العامة لصنــدوق النفقة 
الجديــد«،  لـ«العربــي  املؤقــت،  فاطمــة  الفلســطيني 
علــى هامــش مؤتمــر عقد فــي رام الله أول من أمس، 
إن »الصنــدوق تجــاوز العجــز الحاصــل لديه خال 

السنوات املاضية من خال تعديل القانون، وإقرار 
رســوم فــي معامــات املحاكــم الشــرعية وشــهادات 

املياد التي تشكل موردًا من موارد الصندوق«.
الصــرف  مرحلــة  إلــى  الصنــدوق  إدارة  ووصلــت 
الشــهري ملســتحقي النفقــات بعدمــا كانــت قــد مرت 
بفتــرة عجــز عــن تأمينهــا بصــورة دائمــة. وتجــدر 
اإلشارة إلى أن املستفيدين من الصندوق هم األبناء 
املائــة مــن عــدد املســتفيدين(،  فــي  )يشــكلون 77.5 
إلــى  باإلضافــة  املائــة(،  فــي   14.5( والزوجــات 
العجــز  تخطــي  فــي  الصنــدوق  ونجــح  الوالديــن. 
الحاصــل خــال الســنوات املاضيــة، وصــرف نحــو 
بعدمــا  للمســتفيدين،  ســنويًا  دوالر  مليــون   1.8
كان العجــز يصــل إلــى نحو 1.3 مليــون دوالر، على 
الصنــدوق  علــى  املترتبــة  الديــون  جدولــة  تتــم  أن 

للمستفيدين.
 مــا يلجــأ إلــى صنــدوق النفقــة الفلســطيني 

ً
وعــادة

هؤالء الذين لم يحكم لهم القضاء بالنفقة. ويوجد 
لدى الصندوق أربعة آالف حكم لم ينفذ حتى اآلن. 
وهذه األحكام قابلة للزيادة ســنويًا بنســبة 25 في 
املائــة، علمــًا أن إدارة صنــدوق النفقــة تتعــاون مــع 
عدد من املؤسسات املعنية. وتؤكد املؤقت أن هدف 
الصندوق هو حماية شريحة مهمشة من املجتمع 
والحــد مــن الجريمــة وتمكينهــا مــن الحصــول على 

حقوقهــا وتوســيع خياراتهــا وتفعيــل دورهــا فــي 
املجتمع الفلســطيني. أيضًا، يســعى الصندوق إلى 
حل قضايا النفقة العالقة في املحاكم الفلسطينية.

ر 
ّ
إلــى ذلــك، نجــح الصنــدوق في تغطية نفقــات تعذ

تنفيــذ األحــكام الصــادرة بها لنحو 8376 شــخصًا. 
وتجــاوز مجمــوع مــا صــرف حتــى اآلن 37 مليــون 
دوالر، وقــد أعــدت إدارة الصنــدوق خطــة تنفيذيــة 
مســتحقات  بصــرف  املقبلــة  الخمــس  للســنوات 
لضمــان  مراحــل،  علــى  واملســتفيدات  املســتفيدين 

عدم وقوع الصندوق في أزمة سيولة.
»الصنــدوق  أن  املؤقــت  أكــدت  املؤتمــر،  وخــال 
يســعى أيضــًا إلــى دعــم وتمكــن الفئــات املســتفيدة 
مــن الصنــدوق مــن خــال توفيــر خدمــات متكاملــة 
صحيــة واجتماعيــة وقانونيــة ونفســية وغيرهــا لـ 

30 في املائة من أولئك املستفيدين«.
مــن جهتــه، قــال قاضــي قضــاة فلســطن الشــرعين 
محمــود الهبــاش، فــي كلمــة ألقاهــا أثنــاء املؤتمــر: 
»نعمــل علــى الحــد مــن نســبة ارتفــاع النفقــة«، الفتًا 
فــي  انخفاضــًا  املاضــي  العــام  »شــهدنا  أننــا  إلــى 
ســبقه،  الــذي  العــام  مــع  باملقارنــة  الطــاق  نســبة 
وذلك عن طريق اإلرشاد واإلصاح التابع للقضاء 
الشــرعي«. ولفــت إلــى أن أحــد أســباب العجــز فــي 
مــوارد صنــدوق النفقــات هــو ارتفــاع نســبة العجــز 

في تنفيذ األحكام، ما ينعكس سلبًا على إمكانيات 
الصندوق.

إلــى ذلــك، أكــد قاضــي قضــاة فلســطن الشــرعين 
التنفيــذ  فصــل  وهــي  أساســية،  خطــوة  اتخــاذ 
تلــك  أن  أضــاف  النظامــي.  التنفيــذ  عــن  الشــرعي 
الخطوة من شــأنها أن تنعكس إيجابًا على موارد 
صنــدوق النفقــة، بمــا يحــد مــن العجــز فــي مــوارد 
الصنــدوق. ودعــا إلــى دعــم  الصنــدوق مــن خــال 

التبرعات وغيرها بهدف تغطية احتياجاته.

مجتمع
انتقــد البابــا فرنســيس الحكومــات التــي تغلــق أبوابها أمام املهاجرين، مشــجعًا علــى فتح الحدود. 
وتطــّرق إلــى مصيــر املهاجريــن الذين »يعيشــون في هــذه اللحظة وضع املنفى الحقيقي واملأســوي 
بعيــدًا عــن أوطانهــم، وفــي قلوبهــم الخــوف واأللــم«. أضــاف أن الاجئــن »هــم هنــا علــى الحــدود، 
ألن عــددًا كبيــرًا مــن األبــواب والقلــوب قــد أقفلــت«، فــي إشــارة إلــى مخيــم ايدومينــي العشــوائي على 
الحــدود بــن اليونــان ومقدونيــا، حيــث يعيــش 12 ألف شــخص في ظروف صعبة. وأشــاد بالبلدان 
)فرانس برس( واملسؤولن »الذين يفتحون قلوبهم وأبوابهم«.   

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية من األردن عبر معبر بيت حانون. وقال مصدر في 
هيئة املعابر في غزة إن قافلة مكونة من ست شاحنات محملة باملواد الغذائية والطبية واإلغاثية 
وصلــت القطــاع أمــس. أضــاف أن القافلــة وصلــت مــن الهيئــة األردنيــة الهاشــمية )غيــر حكوميــة(، 
وأرســلت إلــى املستشــفى امليدانــي األردنــي فــي غــزة.  إلــى ذلــك، تحــذر مؤسســات دوليــة وأمميــة من 
تــردي األوضــاع الصحيــة واإلنســانية فــي القطــاع، جــراء مــا خلفتــه الحــرب اإلســرائيلية األخيــرة، 
)األناضول( بالتزامن مع إغاق املعابر واستمرار الحصار للعام العاشر على التوالي.   

األردن يرسل قافلة مساعدات إلى غزةالبابا ينتقد إغالق األبواب في وجه المهاجرين

الشرعيين  فلسطين  قــضــاة  قــاضــي  يــقــول 
محمود الهباش: »لدينا مشروع نسعى إلقراره، 
الفلسطيني«،  الشرعي  القضاء  قانون  وهو 
الفتًا إلى أنه »ال يوجد قانون فلسطيني شرعي 
الذي  ــي  األردن القانون  إلى  ونستند  اآلن،  حتى 
في  يطبق  وآخر  الغربية،  الضفة  في  يطبق 

قطاع غزة«.

ال يوجد قانون

العاملــي  اليــوم  املقبــل  األحــد  يصــادف 
للســعادة، والــذي أصــّرت األمــم املتحــدة 
كــون  عامليــًا،  يومــًا  تكريســه  علــى 
الســعادة أحــد املفاهيــم األساســية فــي 

حياة البشر. 
علــى  يســتحيل  ســعداء؟  نحــن  هــل 
األرجــح اختصــار ســعادة البعــض فــي 
عربــي  عالــم  فــي  وخصوصــًا  الــكل، 
تتصاعــد فيــه األزمات والحــروب. يبقى 
فــي حلــٍم  إليهــا، ولــو  علينــا أن نســعى 
نوهمــه أننــا نيــام تمامــًا، إال أننــا نفتــح 

عيوننا لنشارك فيه. 
شــبكة  عــن  تقريــر صــادر  قــال  أمــس، 
األمــم املتحــدة لحلــول التنمية املســتدامة 
ت املرتبة األولى عامليًا 

ّ
إن الدنمارك احتل

فــي مؤشــر الســعادة، تليهــا سويســرا 
وكان  وفنلنــدا.  والنرويــج  وآيســلندا 
التقرير الذي يصدر للسنة الرابعة على 
التوالــي، وشــمل 157 دولــة، قــد أضــاف 
عــدم  بقيــاس  ترتبــط  جديــدة  معاييــر 
املســاواة في الرفاهية بن املناطق داخل 

الدولة الواحدة وبن دول الجوار.
بــإدراج ســعادة  الــدول  التقريــر  وطالــب 
الحكومــة،  أعمــال  جــدول  فــي  اإلنســان 
والرفاهيــة  الســعادة  أن  اعتبــار  علــى 
تعــدان بدايــة لتحقيق التنمية املســتدامة 

للشعوب.
ت اإلمــارات العربية املتحدة 

ّ
عربيــًا، احتل

املركــز األول واملرتبــة 28 عامليــًا، تليهــا 
الســعودية )املرتبــة 34 عامليــًا( ثــم قطــر 
عامليــًا(،   41( والكويــت  عامليــًا(،   36(
والبحرين )42 عامليًا(. وتجدر اإلشــارة 
األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  أن  إلــى 
واململكــة  عامليــًا،   13 املرتبــة  احتلــت 

املتحدة املرتبة 23. 
الســعادة، ســيكتب  يــوم  أن يحــن  قبــل 
 ،

ّ
الكثيــر مــن املتفائلــن عنهــا. هــي حــق

حقــًا  كونهــا  إلــى  بعضنــا  لكــن رضــخ 
 .

ً
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كثيرات هن السوريات اللواتي انخرطن في الثورة. 
تظاهرن وصرخن في وجه الظلم وصمدن. األثمان 

التي دفعنها لن تجعلهن يستسلمن أبدًا

داّلالت اليمن تحت رحمة الحرب

1819
مجتمع

لبنى سالم

نخرطت املرأة السورية في النشاط 
الثوري السلمي منذ اللحظة األولى 
ــــاق الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة قــبــل  ــطـ ــ النـ
املنعطفات  الرغم من  خمس ســنــوات. وعلى 
واملــخــاطــر ومــعــانــاة الــشــعــب الــســوري عامة 
 بنفسها عن هذا 

َ
واملرأة بشكل خاص، لم تنأ

املــرأة في املعارضة  الحراك. وإن كان تمثيل 
السياسية خجواًل، إال أنها ما زالت موجودة 
ــلـــى عــاتــقــهــا  ــل عـ ــمـ ــحـ ــلـــب الـــــحـــــدث، وتـ ــــي قـ فـ
مــســؤولــيــة اســـتـــمـــرار الــنــشــاط املـــدنـــي الـــذي 

تعتبره جزءًا ال يتجزأ من الثورة.
 
ّ
كن الجديد« ثاث سوريات  »العربي  التقت 

ــل الــنــاشــطــات الــلــواتــي شـــاركـــن في  ــ مـــن أوائـ
الـــثـــورة. تــحــدثــن عـــن الــتــغــّيــرات واملــصــاعــب 
الــتــي طــــرأت عــلــى حــيــاتــهــن طــــوال الــســنــوات 
الــخــمــس املــاضــيــة، وصــــواًل إلـــى دورهــــن في 
إنعاش الحراك املدني والنهوض بالجوانب 

التعليمية والثقافية في بلد شبه منكوب.

أتألّم
فـــي مــركــز املجتمع  نــــور )37 عـــامـــا(،  تــعــمــل 
ــازي  ــدنــــي والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة غــ املــ
عــنــتــاب، فــي جــنــوب تــركــيــا، وتــديــر برنامج 
بل  كمهنة،  تفعله  مــا  إلـــى  تنظر  ال  الــنــســاء. 
الــذي تسعى من  جــزءًا مــن نشاطها الطويل 
الذين  إلى تحقيق أهدافها وزمائها  خاله 
تقول:  نفسها.  واألحــــام  القيم  يشاركونها 
أعمل  كنُت  الــزراعــة.  األساسية هي  »مهنتي 
في أرضي في الزبداني التي تشتهر بزراعة 

الفواكه، وأمارس هواية الرسم«.
مـــــع بـــــــدء الـــــــثـــــــورات الــــعــــربــــيــــة، بـــــــــدأت نــــور 
وأصــــدقــــاؤهــــا الــتــحــضــيــر لــلــحــظــة انـــطـــاق 
الثورة السورية. وكــان والدها قد زرع فيها 
حــلــم الـــثـــورة مــذ كــانــت صــغــيــرة. أطــلــقــت مع 
مجموعة من الشباب صرخة الحرية األولى 
ــارس/ آذار  ــ فـــي ســــوق الــحــمــيــديــة فـــي 15 مــ
عام 2011. هناك بدأت حكايتها، وانخرطت 
بـــعـــدهـــا فــــي تــنــظــيــم الــــحــــراك الـــنـــســـائـــي فــي 
أن اضطرت للخروج  إلــى  الــزبــدانــي،  بلدتها 

من الباد منتصف عام 2014.  
ــــي مـــركـــز  ــــي فـ ــدنـ ــ تـــابـــعـــت نــــــور نـــشـــاطـــهـــا املـ
املجتمع املدني والديمقراطية الذي انضمت 
ــه قـــبـــل خـــروجـــهـــا مــــن ســــوريــــة. ويــرتــكــز  ــيـ إلـ
»أنــا هي«،  إدارة شبكة  على  اليوم  نشاطها 
التي تعمل على تفعيل دور املرأة في جميع 
املــــجــــاالت مـــن خــــال دعــمــهــا لـــلـــوصـــول إلــى 
مراكز صنع القرار. وتوضح أن الشبكة تضم 
الــيــوم أكــثــر مــن 250 امـــرأة متطوعة، 75 في 
الــســوري، باإلضافة  الداخل  املائة منهن في 
إلـــى نــســاء فــي دول الـــجـــوار. تــتــابــع: »نعمل 
ــا، مــــن خـــال  ــنــ ــدافــ ــى أهــ ــ ــلـــوصـــول إلـ ــا لـ ــ ــوّي ســ

»املعارضة السورية بشكلها الحالي لم تكن 
املــرأة  كــانــت  املــســؤولــيــة، وإن  على مستوى 
تشكل جزءًا منها، فإنها عقيمة ومشلولة«. 

عائلة واحدة
شاركت إيمان )35 عاما(، في نشاطات الثورة 
منذ بدايتها، وعاصرت جميع مراحلها، بدءًا 
بالتصعيد  مـــرورًا  السلمية،  التظاهرات  مــن 
النظام،  التظاهرات من قبل  العسكري وقمع 
وصــواًل إلــى دخــول الجيش الحر إلــى مدينة 
حــلــب. مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، عــمــلــت فـــي إســعــاف 
النازحن  وإغــاثــة  املتظاهرين  مــن  الــجــرحــى 
الــقــادمــن مــن مختلف املــحــافــظــات الــســوريــة 
إلــى حــلــب. تــقــول: »عشنا كعائلة واحـــدة مع 
ــال الــجــيــش الـــحـــر فـــي أصـــعـــب لــحــظــاتــه  ــطـ أبـ

وأخطرها«.
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـــيـــة، خــســرت 
الــعــديــد مــن املحيطن بــهــا. تــقــول: »كــنــا ومــا 
زلنا نعزي أنفسنا بفقدانهم، ونقنع أنفسنا 
الوقت،  مــرور بعض  بعد  الجنة«.  فــي  بأنهم 
عــادت إيــمــان إلــى مجال التعليم الــذي كانت 
تعمل فيه قبل بدء الثورة. تقول: »شاركنا في 
فتح املــدارس واستقطاب األطفال، باإلضافة 

إلى الدعم النفسي«.

تقصد الدلّالة الجلسات 
التي تعقدها النساء بين 

العصر والعشاء

التمثيل السياسي للمرأة 
في المعارضة ال يتوازن 

مع ما قدمته للثورة

ــبـــادرات وتــنــفــيــذهــا. ونــعــتــمــد على  إطــــاق مـ
املناصرة بشكل أساسي«.حال معظم الشعب 
الــســوري، تكبدت نــور خــال سنوات الحرب 
خسارات كثيرة. مع ذلــك، تؤمن أنــه ال يحق 
لــهــا الــتــراجــع بــعــد كــل مــا دفــعــه الــســوريــون. 
املعتقات.  فــي  أفـــراد عائلتي  تــقــول: »معظم 
زوجي وأمي وخالي وابنه وأصدقائي. أتألم 
على والدي الذي قضى أثناء الحصار األول 
على  أتألم  احترقت.  التي  وأرضــي  ملدينتي، 
الزبداني  في  املحاصرين  وأصدقائي  أهلي 
ــتــــي دفـــعـــنـــاهـــا  ومــــضــــايــــا. هــــــذه األثـــــمـــــان الــ

تجعلني أتشبث أكثر بأهداف الثورة«.
ــــرى نــــور أن الــتــمــثــيــل الــســيــاســي لــلــمــرأة  وتـ
الـــســـوريـــة فـــي املـــعـــارضـــة ال يــــتــــوازن مـــع ما 
قــدمــتــه لــلــثــورة. تــقــول: »فـــي الــحــرب، النساء 
أكثر من يدفع الثمن، بسبب ظروف النزوح 
واللجوء. وتزداد مسؤولية املرأة بعد فقدان 
شركائها في العائلة. مع هذا، هناك تجارب 
مذهلة لدور النساء خال السنوات الخمس 
املاضية«. برأيها، تكمن املشكلة في أن معظم 
الــنــســاء املــنــاديــات بــضــم املــــرأة إلـــى صناعة 
القرار يبدين حذرًا دائما من العمل السياسي 

بسبب صعوبة املرحلة وخطورتها.

أحتمل كل شيء
قبيل اندالع الثورة في سورية، كانت سام 
أبـــو شــالــة تنتظر الـــشـــرارة األولــــى. تــقــول: 
الثورة في تونس، أخبرت  اندلعت  »عندما 
صـــديـــقـــتـــي أنــــهــــا ســـتـــنـــدلـــع فــــي ســــوريــــة ال 
محالة، ألن الوضع كان أشبه بالبركان الذي 
سينفجر فــي أي لــحــظــة«. وهـــذا مــا حصل، 
وشــاركــت ســام فــي أول تظاهرة فــي سوق 

الحميدية.
بعدها، أسست مع عدد من الناشطن مجلة 
والتي  »أوكــســجــن«،  باسم  ثــوريــة  إعامية 
عـــام 2012.  بــدايــة  الــعــدد األول منها  صـــدر 
تقول: »كنت أكتب فيها بأسماء مستعارة. 
كنا عشرة أعضاء نتشارك التحرير. نطبع 
 ونخبئ الطابعة في بيت أحدنا. كنت 

ً
ليا

أنقل الصحيفة الورقية املطبوعة بسيارتي، 
، إلــى 

ً
ــواب املـــحـــال لـــيـــا ثـــم نــوزعــهــا عــلــى أبـــ

فاعتقل  تراقبنا،  املخبرين  عــيــون  بـــدأت  أن 
البعض، فيما هرب آخرون«.

اســتــمــرت ســـام فــي عملها فــي املــجــلــة حتى 
فــي مجات  عــام 2015. عملت بعدها  بــدايــة 
الــســوري.  بالشأن  تهتم  إلكترونية  ومــواقــع 
وبــســبــب نــشــاطــهــا، كــانــت مــطــلــوبــة للنظام 
الــــذي اعــتــقــل زوجـــهـــا. تــقــول: »ال أعــــرف عنه 
شيئا منذ منتصف عام 2013. كذلك، تشتتت 
العائلة بالكامل مع تدمير الزبداني وتهجير 
ثم  ح 

ّ
الشا إلى منطقة  نزحنا  بداية،  أهلها. 

ــلـــودان ومـــن بــعــدهــا إلـــى وادي غـــزال،  إلـــى بـ
ثــم إلــى لــبــنــان. وقــد لحق بــي مخبر وسرقة 

جواز سفري ملنعي من املغادرة«. تقول إنها 
تؤمن بالعدالة والحرية لشعب مقهور ُيقتل 
كل يــوم بجميع األشــكــال. »لذلك، أحتمل كل 

شيء«.
تتحدث عن دور املــرأة في الثورة السورية، 
ـــمـــت أوالدهــــــــا الــتــضــحــيــة 

ّ
ــقــــول إنـــهـــا عـــل وتــ

ــت فـــــي طــــهــــو الـــطـــعـــام  ــ ــاركــ ــ والـــــعـــــطـــــاء، وشــ
إليهم، وضّمدت جراحهم؛  للثوار وإيصاله 
وواست املصابن. تضيف أن »املرأة لم تثر 
عــلــى نــظــام اســتــبــداد بــشــار األســـد فحسب، 
أشــكــالــه، ألن  بكافة  القمع  مفاصل  بــل على 
رهن  ومستقبلها  وتاريخها  املـــرأة  حاضر 
ــة«. وتــشــيــر إلـــى أنــنــا »ال  ــادقـ كــلــمــة حـــرة صـ
نــحــيــا بــالــخــبــز وحــــده، ولـــن يــتــحــرر الــوطــن 
ــه«. تضيف أن  ــرأة مــعــه وبــ مــا لــم تــتــحــرر املــ

بين العصر والعشاء، 
كانت دالالت اليمن يعرضن 
ما لديهن من بضائع خالل 

لقاءاتهن مع النساء. 
إال أن الحرب قللت هذه 

االجتماعات
صنعاء ـ العربي الجديد

تحمل كيسها الكبير على رأسها وتقضي نهارها 
مــتــنــقــلــة بـــن مـــنـــازل الـــحـــي مـــن أجــــل بــيــع بعض 
على  عبر عرضها  النسائية،  واملابس  املقتنيات 
الخاصة. هذا هي  لقاءاتهن املسائية  النسوة في 
لـــة خــديــجــة الــحــيــمــي )44 عـــامـــا( الــتــي 

ّ
حـــال الـــدال

بدأت في ذلك قبل أكثر من عقد ونصف العقد، إال 
الــيــوم تشكو مــن تــراجــع العمل كثيرًا وتــرى  أنها 
 ال جدوى من الخروج اليومي للعمل في داللة 

ّ
أن

الكماليات النسائية في ظل استمرار الحرب التي 
ــــرت على  قــلــلــت مـــن لـــقـــاءات الــنــســاء املــســائــيــة وأثـ

القدرة الشرائية لألسر اليمنية.
تقصد الحيمي منازل يمنين تستضيف لقاءات 
ــي الــيــمــن »الــتــفــرطــة«  نــســائــيــة يـــومـــيـــة، تــســمــى فـ
عقد عادة بن العصر والعشاء. خالها تجتمع 

ُ
وت

إلــى تدخن  الــقــات باإلضافة  ن 
ّ
الــحــّي ليخز نساء 

أما هي،  املحلية.  »املــداعــة« باللهجة  أو  النرجيلة 
فتعرض بضاعتها أمام هؤالء.

ــبــــاد، كـــانـــت لــهــا تــداعــيــاتــهــا  لــكــن الـــحـــرب فـــي الــ
الت على الــرغــم مــن محدوديتها 

ّ
على فــرص الـــدال

 الحيمي كانت تعتمد على الداللة 
ّ
. ُيذكر أن

ً
أصا

ملــســانــدة زوجــهــا فــي تــأمــن بــعــض االحــتــيــاجــات 
الــتــي كــان يعجز عــن تــوفــيــرهــا. هــو عــامــل بسيط 
مــيــاوم فــي مــجــال الــبــنــاء، يـــؤدي أعــمــااًل مختلفة. 
ــام مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة  ــ وتـــقـــف الــحــيــمــي عــــاجــــزة أمــ
نتجت اليوم عن عدم قدرتها على بيع بضاعتها 
التي تكدست لديها، على الرغم من حرصها على 
وتغطيتها  النسائية  املناسبات  حضور مختلف 
الحركة.  فــي  النقص  املــجــاورة لتعويض  األحــيــاء 
الحرب عليها وعلى أعمالها، تقول:  عن تأثيرات 
 
ّ
ــا عـــلـــى الـــحـــركـــة. صــحــيــح أن ــنـ لـــت قـــدرتـ »تـــضـــاء

 األوضاع 
ّ
الحركة كانت مقّيدة قبل الحرب، إال أن

األمنية اليوم أجبرت النساء على تقليل لقاءاتهن 
اللواتي  النساء  عــدد  انخفض  فيما  وجلساتهن، 
النساء، في  يجتمعن. كــأن الحرب جــاءت ملعقابة 

الرزق وفي الترفيه أيضا«.
 »زوجـــي 

ّ
وتــخــبــر الــحــيــمــي »الــعــربــي الــجــديــد« أن

توقف عن العمل منذ بداية الحرب، وتضررت أنا 
أيضا. أولويات شراء األسر التي فرضتها الحرب، 
منعت النساء من الشراء من بضائعي على الرغم 
مــن مــحــاوالتــي املــتــعــددة لــزيــارتــهــن«. وتشير إلى 
منها  يشترين  ال  الــيــوم،  بــأكــثــرهــن  عمياتها   

ّ
أن

إال باآلجل )على الحساب(، وهذا أمر ال تستطيع 

الــتــجــاوب مــعــه دائــمــا بــســبــب طـــول فــتــرة الــســداد 
ألــف ريال  الــذي ال يتجاوز 40  وضآلة رأسمالها 

يمني )أكثر من 180 دوالرًا أميركيا(.
ــــدوى تــنــقــلــهــا بن  وتـــؤكـــد الــحــيــمــي عــلــى عــــدم جـ
املنازل لبيع بضاعتها هذه األيام، وهو ما جعلها 
فــي حال  إال  منزلها  ومــازمــة  نشاطها  مــن  تقلل 
الهاتف. تضيف:  لبت منها سلعة محددة عبر 

ُ
ط

عــدم ممارسة  الــعــادات والتقاليد  »تــفــرض علينا 
الــتــجــارة فــي املــواقــع الــعــامــة حــيــث االخــتــاط مع 
الـــرجـــال، لــهــذا لـــم يــكــن أمـــامـــي إال مــمــارســة عمل 
 هــذا 

ّ
الــداللــة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة«، الفــتــة إلـــى أن

العمل لم يعد مجديا وأنها تفكر في تركه نهائيا 
بعد استنفاد ما لديها من بضائع والتفكير في 

عمل مجدي آخر.
لة علوية العولقي )45 عاما( 

ّ
تختلف مشكلة الدال

 في التفاصيل عن الحيمي، إذ توقفت تماما 
ً
قليا

عـــن عــمــلــهــا فـــي تــصــنــيــع وبــيــع خــلــطــات الــعــطــور 
والـــبـــخـــور املـــتـــنـــوعـــة. تـــقـــول: »ارتـــفـــعـــت األســـعـــار 

كــثــيــرًا بــعــد تـــدهـــور الـــوضـــع األمـــنـــي مـــع تــزايــدت 
الــتــفــجــيــرات  واالشـــتـــبـــاكـــات. بــالــتــالــي، أصبحت 
عــمــيــاتــي مــــحــــدودات جـــــدًا، وكـــذلـــك مــــدة عــرض 
البضاعة وترويجها. وهذا ما يجعل جدوى هذا 
ــذه الــــظــــروف«. تــضــيــف أنــهــا  الــعــمــل صــعــبــا فـــي هـ
أصيبت بآالم في ظهرها نتيجة حمل بضاعتها 
عــلــى رأســـهـــا ملــســافــات طــويــلــة. وغــالــبــا مـــا تبيع 
األطفال  النسائية ومستلزمات  املابس  الت 

ّ
الــدال

واإلكسسوارات والعطور.
الــداللــة في   

ّ
بــأن الُعلفي  مــن جهتها، تــرى فتحية 

صــنــعــاء كــانــت إلـــى وقـــت قــريــب جـــزء مــن لــقــاءات 
الــنــســاء. وتشير إلــى أنــهــا مــن الــنــســاء الــلــواتــي ال 
يستطعن الخروج إلى األسواق، لذا يعتمدن على 
لة في شراء وتوفير ما يردن من مابس 

ّ
ذوق الدال

ـــر لـــهـــن املـــطـــلـــوب وتــوصــلــه 
ّ
عـــبـــر الـــهـــاتـــف. فـــتـــوف

 الــنــســاء 
ّ
إلــيــهــن بــطــريــقــتــهــا. وتـــوضـــح الــُعــلــفــي أن

لــة لعدم 
ّ

 يلجأن في السابق إلــى خدمات الــدال
ّ
كــن

تمكنهن مــن الــتــوجــه إلـــى املــحــات الــتــجــاريــة في 
شــوارع محدودة، لشراء ما يرغنب به من مابس 
 اليوم ونتيجة 

ّ
ومستحضرات تجميل. تضيف أن

تــرّدي األوضـــاع األمنية في مناطق كثيرة داخل 
العاصمة ونتيجة ارتفاع أجرة التاكسي من جّراء 
الــرجــال  يمنع بعض  املــحــروقــات،  تضاعف سعر 
نساءهم من الذهاب لهذه املحات، مشيرة إلى أن 
الت 

ّ
هذا األمر يجعل النساء يطلنب مساعدة الدال

لــتــوفــيــر بــعــض حــاجــيــاتــهــن الــشــخــصــيــة وبسعر 
أرخص.

ثائرات حتى اليومتحقيق
دفعن أثمانًا غالية ولن يتنازلن عن الحرية

الحليب ممنوع على رُّضع مصر

شركات األدوية رفعت 
أسعار الحليب أكثر من ثالث 

مرات في أقل من عامين

القاهرة ــ العربي الجديد

تسيطر حــالــة مــن الــقــلــق عــلــى األمـــهـــات غير 
ــلـــى صــحــة  ــا عـ ــر، خــــوفــ ــات فــــي مــــصــ ــعــ ــرضــ املــ
ــن، بـــعـــد اخـــتـــفـــاء عــــبــــوات الــحــلــيــب،  ــهـ ــالـ ــفـ أطـ
الـــتـــي تــدعــمــهــا الـــحـــكـــومـــة، مـــن الــصــيــدلــيــات 
ــذا االخـــتـــفـــاء عــقــب  ــ ــأتـــي هـ واملـــســـتـــشـــفـــيـــات. يـ
الــــواحــــدة 100 جنيه  الـــعـــبـــوة  تـــجـــاوز ســعــر 
التهديد صحة  أميركيا(. ويشمل  )11 دوالرًا 
وحياة أكثر من مليونن ونصف مليون طفل.
 هـــذا الـــوضـــع، بـــات حــصــول األهــالــي 

ّ
فــي ظـــل

 في 
ً
عــلــى عــبــوة حــلــيــب ألطــفــالــهــم مستحيا

 أب أو أم يوميا 
ّ

جميع املحافظات. يحمل كل
شـــهـــادة مــيــاد الــطــفــل وتـــقـــريـــرًا طــبــيــا يفيد 
 األم ال تـــرضـــع، لــلــحــصــول عــلــى عــبــوات 

ّ
ــأن بــ

الحليب املقررة والتي توزعها وزارة الصحة 
عــلــى الــصــيــدلــيــات فـــي حــصــص أســبــوعــيــة. 
لــكــن، ال جـــدوى مــن ذلـــك. كثيرون يتوجهون 
وشركات  الــقــاهــرة  العاصمة  صيدليات  إلــى 
األدوية بحثا عن املادة األساسية والحاسمة 
أيـــضـــا ال يعطيهم  أطـــفـــالـــهـــم. هـــنـــاك  لــحــيــاة 

املسؤولون والصيادلة الجواب الشافي.
ــروغ مــنــه  ــ ــفــ ــ ــن املــ ــ ــع، مـ ــ ــــوضــ ــي مـــثـــل هــــــذا الــ ــ فـ
أن تــســيــطــر الـــســـوق الــــســــوداء عــلــى املــشــهــد 
وتستنزف ما في جيوب الفقراء الراغبن في 
الحصول على عبوة حليب مدّعمة من حقهم 
الصيدليات  تشهد  كما  عليها.  يحصلوا  أن 
مشاجرات يومية مع األهالي بسبب فشلهم 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــحــلــيــب. ويــتــهــم هـــؤالء 
أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات بــبــيــعــهــا فـــي الــســوق 

السوداء.
ــار، رصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد«  ــ فــي هـــذا اإلطـ
تلك املــعــانــاة مــن خــال أســر بسيطة تحارب 
من أجل الحصول على الحليب املدّعم، الذي 
ارتفع سعره من 3 جنيهات إلى 17، وأخيرًا 
 الــزيــادة 

ّ
إلـــى 100 جــنــيــه. ويــؤكــد الــبــعــض أن

جاءت بسبب ارتفاع سعر الدوالر.
القابضة لتوزيع األدويــة  الشركة  أمــام منفذ 
في كورنيش النيل يتواجد اآلالف من األهالي 
يتراّصون  املصرية.  املحافظات  مختلف  من 
 في الحصول 

ً
يوميا في طوابير طويلة أمــا

على منقذ لحياة أطفالهم وهي علبة واحدة 
تستمر ما بن ثاثة أيام وسبعة. تقول ربة 
املــنــزل مــنــى عــبــد ربـــه، مــن الــجــيــزة: »أتــســّول 
لــنب )حليب(«.  الحصول على علبة  أجــل  مــن 
الــذي تحمله على كتفها أكد  طفلها الوحيد 
ــن إرضـــاعـــه  ــن تــتــمــكــن مـ ــبــــاء أنـــهـــا لـ لــهــا األطــ
رضــاعــة طبيعية. فــي األشــهــر األولــــى عانى 
من آالم شديدة في املعدة، وعندما استشارت 
يسد  ال  ضعيف  حليبها  أن  علمت  الطبيب 
الــرضــاعــة الطبيعية له  جــوعــه، كــمــا تــســبــب 
امـــتـــاء مــعــدتــه بـــالـــغـــازات. تــضــيــف: »الـــدولـــة 
ــنـــاع عـــن اإلنـــجـــاب،  ــتـ تـــدفـــع الـــنـــاس إلــــى االمـ

املعاناة   هــذه 
ّ

فــي ظــل فمن يتحّمل مثل ذلــك 
اليومية!؟«.

يصف املــوظــف طـــارق محمد، مــن محافظة 
ــتــــي تــهــدد  ــة الــ ــارثــ ــكــ ـــ«الــ املـــنـــوفـــيـــة، األمـــــــر بــ
حياة األطــفــال«. يشير إلــى أنــه ال يستطيع 
مغادرة عمله من أجل االنتظار في طوابير 
ه يعمل 

ّ
للحصول على الحليب، خصوصا أن

في القطاع الخاص وقد يتعرض للطرد في 
 كثيرين يشترون الحليب 

ّ
أي وقت. يتابع أن

املــســتــورد الـــذي يــتــجــاوز سعر الــعــبــوة منه 
بــدورهــا، تقول ربة  200 جنيه )22 دوالرًا(. 

املــنــزل فــاطــمــة الــســيــد، مــن الــقــاهــرة: »بعت 
املستورد وسد  الحليب  لشراء  مجوهراتي 
جـــوع طــفــلــي الــثــانــي. الــحــكــومــة تــشــاهــدنــا 
فحسب مــن دون أن تــتــحــرك«. كــذلــك، يقول 
الــعــامــل تــامــر مــحــمــد، مــن أطــــراف محافظة 
تسد  جــرعــة  على  الــحــصــول   

ّ
إن القليوبية، 

 :
ً
رمـــــق طــفــلــه الــصــغــيــر أصـــبـــح مــســتــحــيــا

لــنب. حضرت  »أدوخ كي أحصل على علبة 
إلى القاهرة لكن من دون فائدة«.

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر يــاســر نــصــيــر، املــقــيــم في 
أطــــراف مــديــنــة الــجــيــزة، إلـــى أنـــه يــتــرك عمله 
الصيدليات  على  بسيارته  ليجول  الخاص 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى عــبــوة لطفله الــذي 
ق 

ّ
يحتاج إلى ثاث عبوات أسبوعيا، وال يوف

ه يتألم بشدة عندما يرى 
ّ
بذلك غالبا. يقول إن

طفله يصرخ من الجوع، فيضطر إلى شراء 
الحليب املستورد في كثير من األحيان.

في املقابل، يتوقع الطبيب الصيدلي موسى 
أكثر  األطـــفـــال  أســعــار حليب  ارتـــفـــاع  سعيد 
خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة بــســبــب ارتــــفــــاع سعر 

 صــيــدلــيــة من 
ّ

 نــصــيــب كـــل
ّ
ــــدوالر. يــؤكــد أن الــ

ــان 12 عــلــبــة مـــن الــفــئــة 1  الــحــلــيــب املــــدّعــــم كــ
الـــفـــئـــة 2. جـــرى  ــن  مــ عــلــبــة  ــا، و12  ــيـ ــبـــوعـ أسـ
 فئة شهريا. 

ّ
تخفيضها إلى 12 علبة من كل

ــبـــوات عــن  ــعـ ــرة مــنــعــت الـ ــيــ ــام األخــ ــ ــ ــــي األيـ وفـ
تعتمد  مصر   

ّ
أن يــؤكــد  نهائيا.  الصيدليات 

بــشــكــل أســاســي عــلــى االســتــيــراد لــســد عجز 
 انقطاع الحليب 

ّ
حليب األطفال. وينّوه إلى أن

ــيـــؤدي إلــــى إصــابــة  ــــذي تــدعــمــه الـــدولـــة سـ الـ
ــــواع األمــــــراض، وربــمــا  أنـ األطـــفـــال بمختلف 

يؤدي إلى الوفاة.
 شـــركـــات األدويـــــــة رفـــعـــت أســعــار 

ّ
يــتــابــع أن

ثــاث مرات  أكثر من  الحليب  منتجاتها من 
فــي أقـــل مــن عــامــن، فــي ظــل الــغــيــاب الكامل 
لجميع أجهزة الرقابة واإلشراف. كما يشير 
 نقابة الصيادلة تقدمت بعدة شكاوى 

ّ
إلى أن

الحليب  تطالبها بوضع  الصحة  وزارة  إلى 
تــحــت بــنــد التسعيرة اإلجــبــاريــة »فــمــن غير 
الحيوية  السلعة  أن يتحكم في هذه  الجائز 

عدد من الشركات«.

 الــخــيــانــة هي 
ّ
قـــد يــعــتــبــر الــبــعــض أن

الــعــامــل األكـــثـــر هــدمــا لــلــزيــجــات. هو 
 عـــدد 

ّ
صــحــيــح إلـــــى حـــــّد كـــبـــيـــر، لـــكـــن

ــاالت الــخــيــانــة مـــحـــدود غــالــبــا وال  ــ حـ
يــشــكــل نــســبــة كـــبـــيـــرة داخــــــل األســـــر، 
الشرقية،  املجتمعات  فــي  خــصــوصــا 
ــر أســــاســــي. هـــذا  ــ ــقـــارنـــة بـــعـــامـــل آخـ مـ
خصوصا  بكثير  تأثيرًا  أكثر  العامل 
ــــــــه ال يــــمــــّس املـــــحـــــّرمـــــات الـــديـــنـــيـــة 

ّ
أن

يمكنه  أو  والقانونية،  واالجتماعية 
أن يــتــجــاوزهــا بــبــســاطــة، هـــو الــنــكــد. 
الخيانة  من  بكثير  انتشارًا  أكثر  هو 
ــه شــديــد األثــر 

ّ
الــزوجــيــة، مــع ذلـــك، فــإن

الــســلــبــي عـــلـــى الــــعــــاقــــة. فــــــإذا كــانــت 
الــخــيــانــة قــاتــلــة فـــي الـــتـــّو والــلــحــظــة، 
النكد يقتل ببطء ويمتص قدرة   

ّ
فــإن

الحياة  متابعة  على  لــه  يتعّرض  مــن 
بنى 

ُ
الطبيعية. حتى الزيجات التي ت

على أســس التفاهم والــحــوار والحب 
إلى  الــداء ويحيلها  قد يصيبها هــذا 

جحيم ينتهي بطاق مرير جدًا.
ســـتـــريـــت  »وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ تــــشــــيــــر 
 
ً
 النكد يعتبر عاما

ّ
جــورنــال« إلــى أن

ــــاق فــي  ــطــ ــ ــل الــ ــ ــوامــ ــ ــن عــ ــ رئــــيــــســــيــــا مــ
 
ّ
فــإن ولــلــغــرابــة،  الحديثة.  املجتمعات 

أو  أسلوبا  أو  يــعــود وسيلة  ال  النكد 
حتى تكتيكا يلجأ إليه أحد الزوجن 
مشكلة،  أو  عالقة  مسألة   

ّ
حــل بــهــدف 

ــه إلـــــــى بــنــيــة  ــفـــسـ بـــــل يــــتــــحــــّول هـــــو نـ
أساسية وليس مجرد ظرف. في هذه 

الحال يصبح النكد هو املشكلة التي 
يــتــعــارك الـــزوجـــان عــلــيــهــا ويــنــســيــان 
أو  أحــدهــمــا  لجأ  الــتــي  املشكلة  غالبا 

كاهما إلى النكد في تداولها.
هـــــذه الـــنـــظـــرة يـــؤيـــدهـــا أســــتــــاذ عــلــم 
النفس في »جامعة دينفر« األميركية 
هـــــوارد مـــاركـــمـــان، الــــذي يــبــحــث منذ 
الـــزوجـــيـــة  الــــعــــاقــــات  ــي  ــ فـ 35 عــــامــــا 
والـــصـــراعـــات الــنــاجــمــة عــنــهــا. يــقــول 
 طـــرفـــي الـــعـــاقـــة غــالــبــا 

ّ
ــمـــان إن ــاركـ مـ

يــســتــخــدمــان الــنــكــد فـــي وقــــت مــعــّن، 
 الشركاء الذين يتنّبهون 

ّ
مع ذلك، فإن

نكدهم  كبح جماح  ويــحــاولــون  لذلك 
يـــحـــافـــظـــوا  أن  يـــمـــكـــنـــهـــم  املـــــتـــــبـــــادل، 
ــتـــى عــلــى  ــار عـــاقـــتـــهـــم، وحـ عـــلـــى مـــسـ
الـــذي ُبنيت عليه الــعــاقــة. أما  الــحــّب 
ــن يــســيــطــر الـــنـــكـــد عـــلـــى عــاقــتــهــم،  مــ

فمصيرهم االنفصال غالبا.
أجــــــــــــرى مـــــــاركـــــــمـــــــان دراســـــــــــــــة حـــــول 
املوضوع شملت مئات املشاركن من 
ــوال ســـنـــوات من  الــنــســاء والـــرجـــال طــ
املقابات  فيه  استخدم  الــذي  البحث 
ــيــــة واســــتــــطــــاعــــات الــــــــرأي.  الــــوجــــاهــ
وتــوصــل فــي هــذه الــدراســة، مــع كثير 
 األزواج 

ّ
أن إلــى  النتائج األخـــرى،  مــن 

الذين يفقدون سعادتهم بعد خمسة 
أعـــــــوام عـــلـــى زواجــــهــــم يـــــــزداد لــديــهــم 
بنسبة  النكد،  أي  السلبي،  التواصل 

20 في املائة أكثر من غيرهم.
)إعداد: عصام سحمراني(

النكد قاتل األسرة المتماسكة

زهير هواري

يــقــّدر تجّمع املــعــوقــن فــي الــعــراق عــدد األشــخــاص املــعــوقــن فــي البالد 
بثالثة مالين، وهو رقم يؤيده رئيس املنظمة العربية للمعّوقن، موفق 
ف إعاقات 

ّ
صن

ُ
الخفاجي. ثالثة مالين معّوق يعادلون سكان بلد ما. لم ت

ع تبعًا لدراسات حديثة، لكنها تعود في معظمها  هؤالء وطبيعتها وتوزَّ
الــشــوارع  فــي  الــنــاس  الــتــي تحصد  والــحــروب والتفجيرات  التخلف  إلــى 
البيانات،  بعض  املــعــّوقــن، بحسب  نسبة  أّن  وبــمــا  واملـــنـــازل.  واملــقــاهــي 
تتراوح ما بن 10 و12% من السكان، فهذا يعني أكثر من ثالثة مالين. 
وكانت املتحدثة باسم منظمة »ميرسي كور«، تيانا تورز، قد أكدت أّن 
العراق 9 % من السكان، وكان  في عام 1977 كانت نسبة اإلعاقة في 
عدد السكان 12 مليونًا فقط. كان العدد نحو مليون معّوق في مرحلة 
لم يكن العراق قد غاص في تلك الحروب املتتابعة، بالتالي يصبح عدد 
املالين الثالثة أقل من املتوقع، خصوصًا أّن النسبة املتداولة في العراق 

هي أن في مقابل كل عشر ضحايا ثّمة خمسة معّوقن.  
لدى العودة إلى الــوراء، يتبن كيف »صنعت« اإلعاقة على امتداد عقود 
ألفًا  للسكان وجــود 244  العام  التعداد  أظهر  عــام 1997  في  متالحقة. 
و659 معوقًا. بالقياس إلى عدد السكان، يكون لدينا ما نسبته 1.3، أي 
172 ألفًا و765 من الذكور )70%( و71 ألفًا و894 من اإلنــاث )%30(. 
إعاقات خلقية  الحروب %18.5،  أبــرز ثالثة أسباب لإلعاقات فهي:  أما 

43.5%، وإعاقات مرضية %20.
في عام 2003، ظهر أن عدد معّوقي الحرب املنتسبن إلى »هيئة رعاية 
معوقي الحرب« بلغ 43 ألفًا و600 معّوق، من بينهم 5600 يعانون من 
عجز كامل. تحدثنا في مقال سابق عن 80 إلى 100 ألف فقدوا أطرافهم 
ر تقديرات لعمليات بتر في األطراف 

ّ
السفلية بسبب األلغام، فيما ال تتوف

الــعــلــويــة. لكن دراســــات تشير إلــى 800 ألــف تــعــرضــوا لــإلعــاقــة بسبب 
األلغام وحدها.

ماسة  بحاجة  الذين هم  املعّوقن  األشــخــاص  نتحدث عن مالين  نحن 
للتعويض عن  الحياة،  إلى أطرف صناعية ومستلزمات املساعدة على 
النقص الذي يعانيه الجسم. سبق أن تحدثنا عن قصور في دور وزارة 
الصحة، لكن الحقيقة أن األوضاع أشد سوادًا مما ورد سابقًا، إذ يتبن 
العراق ال يزيد عن 21  الحكومة من مراكز في عموم  أن كل ما تملكه 
مركزًا إلعادة التأهيل، و12 ورشة فقط لتصنيع األطراف الصناعية. هي 
12 ورشة لتزويد 800 ألف بما يحتاجونه من أطراف مفقودة. بالتأكيد، 
ر فتح مزيد من املراكز والــورش، نظرًا لالفتقار إلى أطباء وفنين 

ّ
يتعذ

ر الحصول على مواد 
ّ
الزمن لتشغيل هذه املراكز والورش، وكذلك لتعذ

نَهب 
ُ
أولية الزمة لصناعة األجهزة والوسائل البديلة، باعتبار أن األموال ت

ف في محاربة اإلرهاب.
ّ
أو توظ

)أستاذ في كلية التربية ــ الجامعة اللبنانية(

ماليين ال ُتعّد في العراق

قادرون رغم النكبات

امرأة   8614 من  أكثر  تعرّض  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  وثّقت 
اعتقلت  وقد  سورية،  في  النزاع  أطــراف  قبل  من  لالعتقال  سورية 
كبيرًا في  ارتفاعًا  الماضي  العام  النظام. وسجل  يد  7029 منهن على 
معدالت االختفاء القسري للمعتقالت في السجون المركزية. وأشارت 
المؤسسات  العامالت في  االنتهاكات على غرار طرد  تزايد  إلى  الشبكة 

الحكومية والخطف وغيرها.

حقوقهن منتهكة

»تغريب عمل المرأة« السعودية
احــتــدم الــجــدل بــن املــغــّرديــن الــســعــوديــن حـــول عــمــل املــــرأة فــي القطاع 
املــرأة«  الخاص وشــروطــه. وبــرز بالذات وســم )هاشتاغ( »تغريب عمل 
العمل  انطلق بعد تأكيد وزارة  الــوســم  العقل.  رائــد  املــغــّرد  الــذي أطلقه 
السعودية عدم تهاونها في »تطبيق الشروط الخاصة بعمل املرأة في 
القطاع الخاص، وذلك بتوفير البيئة املكانية اآلمنة واملنتجة واملستقرة 
 خصوصية 

ّ
املــائــمــة الــتــي تــمــّكــنــهــا مـــن أداء مــهــامــهــا الــوظــيــفــيــة بــكــل

ها 
ّ
أن واحترافية«. شكك املغّردون بهذه الشروط وكانت حجتهم األبــرز 

تسيء  وكــذلــك  الــغــربــيــة،  الطريقة  على  الجنسن  بــن  لــاخــتــاط  تمّهد 
للمرأة من خال تشغيلها في »أعمال مهينة لها«. قالت زهر الحدائق: 

»اختاط النساء بالرجال مصيبة عظمى يسعى إليها دعاة التغريب«.
وقال فهد البلوي: »العمل املختلط يوجب على املرأة دواما من 8 ساعات 

بكامل حجابها. أليس في هذا ظلم ليبرالي للمرأة؟«.
وتحدث »ضمير سعودي« عن أنواع املهن: »هذه املهن ال ترضى بها إال 

العمالة األكثر فقرًا واألقل مكانة«.
بدوره، سخر »jpqwea« من األمر: »تغريب عمل املرأة يساعد في تنظيم 

نبضات القلب، ويحمي األسنان من التسّوس«.

هاشتاغ

أخبرت صديقتي أّن الثورة ستندلع ال محالة )ماندل نغان/ فرانس برس(

كأّن الحرب جاءت لمعقابة النساء في الرزق والترفيه )محمد حويس/ فرانس برس(
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

في خطوٍة مفاجأٍة، أعلن الرئيس 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، عن 
ــر مـــن قــواتــه  ــبـ ــزء األكـ ســحــب الـــجـ
املوافق  الثاثاء  يوم  ابتداًء من  من سورية، 
15 مـــارس/ آذار 2016. وقــد ورد فــي البيان 
ــرار االنــســحــاب   قــ

ّ
الـــصـــادر عـــن الــكــرمــلــن أن

»جاء بعد أن حققت القوات الروسية الجزء 
 

ّ
األكـــبـــر مـــن أهـــدافـــهـــا«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم 
الرئيس الروسي نفى أن يكون قــرار سحب 
ــة يــســتــهــدف  الــــقــــوات الـــروســـيـــة مــــن ســــوريــ
الرئيس السوري، بشار  الضغط على نظام 
األسد، لانخراط بصورة جّدية في العملية 
السياسية التي يؤمل أن تؤدي إلى حٍل، فإّنه 
 »املهمة الرئيسة ملوسكو في سورية 

ّ
أّكد أن

تــكــمــن، فــي املــرحــلــة الــراهــنــة، فــي املساهمة 
بمنتهى الفاعلية في عملية التسوية«.

سياق التّدخل الروسي
 الهدف الرئيس من 

ّ
 موسكو أعلنت أن

ّ
مع أن

الــذي بــدأ في  تّدخلها العسكري في سورية 
30 سبتمبر/ أيلول 2015 هو مواجهة خطر 
العراق والشام  الدولة اإلسامية في  تنظيم 
»داعش«، بداًل من انتظار شّنه هجمات داخل 
روسيا، في ظل معلومات عن التحاق مئاٍت 
 

ّ
من حملة الجنسية الروسية بالتنظيم، فإن

الـــغـــارات الــجــويــة الــتــي شــّنــهــا ســـاح الــجــو 
الــروســي فــي الــشــهــور املــاضــيــة تــرّكــزت على 
 

ّ
أن إلــى  املــعــارضــة املسلحة، مــا يشير  قـــوات 

هدف روسيا الفعلي من التدخل كان يتمّثل 
في وقف انهيار الجيش السوري، واستعادة 
الـــتـــوازن عــلــى األرض، بــمــا يــســمــح بــإطــاق 
عــمــلــيــٍة ســـيـــاســـيـــٍة، ال يـــخـــرج مــنــهــا الــنــظــام 
 هـــذه املــهــمــة لـــم تــكــن يــســيــرة، 

ّ
مــهــزومــا. لــكــن

كــمــا اعــتــقــدت مــوســكــو، إذ اتــضــح لــلــروس، 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، مـــدى اإلنـــهـــاك والــعــطــب الـــذي 
أصاب الجيش السوري، بعد خمس سنوات 
مــن الــقــتــال، وتمّثل فــي عــجــزه أول األمـــر عن 
استعادة أي جــزٍء صغيٍر من األراضــي التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
معارك  مّثلت  وقــد  الــروســي.  القصف  كثافة 
ريف حماة الشمالي، في السابع من أكتوبر/ 
تشرين أول 2015، حن استخدمت املعارضة 
دبابات  ملواجهة  األميركية  »تــاو«  صواريخ 
النظام ومدرعاته، إحراجا كبيرًا ملوسكو؛ ما 

دعاها إلى استدعاء األسد ملناقشة املوقف.
وبالتوازي مع الحملة الجوية التي قادتها 
ــقــــّدم املــــعــــارضــــة، قـــبـــل دفـــعـــهـــا إلـــى  لـــوقـــف تــ
مــســارًا سياسيا  مــوســكــو  الــتــراجــع، فتحت 
يستهدف منع انزالقها، أو جّرها إلى حرب 
استنزاف في سورية، وبما يسمح، في اآلن 
نفسه، بفتح حــواٍر مع واشنطن، يؤدي إلى 
معالجة جملة  في  رئيسا  تكريسها شريكا 
مـــن الــقــضــايــا فـــي املــنــطــقــة، وفــــي مقدمتها 
ســـوريـــة. وبــعــد شــهــٍر فــقــط مــن بـــدء الحملة 
الــجــويــة الــروســيــة، انــطــلــقــت مــســيــرة فيينا 
ــيـــة )روســــيــــا - الــــواليــــات  ــتـــي بــــــدأت ربـــاعـ الـ
املتحدة – تركيا - السعودية( قبل أن تتوسع 
لتشمل 17 دولة، من ضمنها إيران، في إطار 
ما أصبح يعرف »بمجموعة دعم سورية«. 
 هذا املسار، لم يلبث أن انتهى ثنائيا، في 

ّ
لكن

التوّصل  ظل توّجه موسكو وواشنطن إلى 
تستبعد  بينهما  مــشــتــركــٍة،  تــفــاهــمــاٍت  إلـــى 
جميع األطــــراف األخــــرى، مــثــل األوروبـــيـــن، 
وكذلك إيران التي طاملا أصّرت روسيا على 

 األزمة السورّية.
ّ

إشراكها في محادثات حل
أســفــر مــســار فيينا عــن الــتــوّصــل إلــى اتــفــاٍق 
ُعرف باتفاق فيينا الذي قّدم خريطة طريق 
 األزمـــة الــســوريــة، جــرى تضمينها في 

ّ
لــحــل

قــــرار ملــجــلــس األمــــن الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، 
الـــرقـــم 2254 بــتــاريــخ 18 ديــســمــبــر/  وحــمــل 
كــانــون أول 2015، ونـــّص على وقــف إطــاق 
النار، وتشكيل حكم /حكومة شاملة وذات 
طــــابــــع غـــيـــر طـــائـــفـــي، وتـــعـــديـــل الـــدســـتـــور، 
وإجـــــراء انــتــخــابــات خـــال 18 شـــهـــرًا، تحت 

إشراف األمم املتحدة.
وبــعــد فــشــل الــجــولــة األولــــى مــن مــفــاوضــات 
»جــنــيــف 3« الــتــي انــطــلــقــت فـــي 29 يــنــايــر/ 
اســـتـــمـــرار  ظــــل  فــــي  الـــثـــانـــي 2016،  كــــانــــون 
القصف الروسي ومحاولة النظام وحلفائه 
نتائج  لتحقيق  غطاًء  املفاوضات  استثمار 
على األرض، تمّكن الروس واألميركيون في 
11 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن التوصل إلــى اتــفــاٍق 
لوقف »العمليات العدائية« في سورية، على 
هامش مؤتمر ميونخ لأمن، على الرغم من 
استمرار الخاف حول شموليته، والفصائل 
التي ستستبعد منه، إلى أن بدأ تنفيذه في 
27 فبراير/ شباط بعد تذليل آخر العقبات 
أمـــامـــه، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الــرئــيــســن 
بوتن وأوباما في 22 فبراير/ شباط 2016.

وخال األسبوعن اللذْين أعقبا إعان وقف 
إطاق النار، ومع حصول خروق كبيرة من 

 صــامــًدا، 
ّ

االتــفــاق ظــل  
ّ

فـــإن النظام وحلفائه، 
ــــرارًا روســـًيـــا عــلــى إنــجــاحــه مع  ليعكس إصـ
الــروســيــة توقفت،  الــقــوات   

ّ
أن إعـــان فرنسا 

في األثناء، عن استهداف فصائل املعارضة 
املسلحة.

دوافع الخطوة: خالف األجندات
الجزئي من  االنسحاب  الروسي  القرار  جاء 
املــفــاوضــات  استئناف  مــع  متزامنا  ســوريــة 
 الــرئــيــس 

ّ
فـــي جــنــيــف، وقــــد بــــدا واضـــحـــا أن

بــقــراره هاتفيا؛  األســد  بإباغ  اكتفى  بوتن 
ــن مــحــاولــة  ــا مــ ــيــ ــا يــعــكــس اســـتـــيـــاء روســ مــ
 – الروسية  التفاهمات  من  التمّلص  نظامه 
إليها، وشملها  التوّصل  تّم  التي  األميركية 
قرار مجلس األمن 2254، وكذلك القرار 2268 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2016، والـــذي  بــتــاريــخ 26 
تضّمن شروطا وآليات مراقبة وقف إطاق 

النار في سورية.
وقـــد بـــدأت الــخــافــات بــن الــنــظــام الــســوري 
في  بــوضــوح  السطح  على  تطفو  وموسكو 
الروسي  السفير  اعتبر  إذ  األخــيــرة؛  الفترة 
ــتـــالـــي تـــشـــوركـــن،  ــيـ ــــي األمــــــــم املــــتــــحــــدة، فـ فـ
تصريحات الرئيس األسد، من أنه سيواصل 
كامل  السيطرة على  استعادة  القتال، حتى 
األراضــي السورية، بأنها تسيء إلى الجهد 
تسوية  إلــى  للتوّصل  املــبــذول  الدبلوماسي 
في  كثيرًا  استثمرت  »روســيــا   

ّ
وأن سلمية، 

األزمــــة، سياسيا ودبــلــومــاســيــا، واآلن  هـــذه 
يأخذ  أن  بالطبع  تريد  وبالتالي،  عسكريا، 

بشار األسد هذا األمر بعن االعتبار«.
وشــّكــل إعــان النظام الــســوري عزمه إجــراء 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة فـــي أبــــريــــل/ نــيــســان 
املــقــبــل مــن دون الــتــشــاور مــع الــــروس مـــادًة 
 هذه 

ّ
أن إذ اعتبرت روســيــا  أخــرى للخاف؛ 

الــخــطــوة تــخــالــف مــا جـــرى الــنــص عليه في 
انتخابات  أي  تكون  أن  لجهة   ،2254 الــقــرار 
ا من االتــفــاق النهائي على حل األزمــة.  جــزًء
وفي أثناء زيارٍة أخيرٍة، قام بها نائب وزير 
بوغدانوف،  ميخائيل  الــروســي،  الخارجية 
إلى طهران، أبلغه اإليرانيون أنهم يدعمون 
ــوقــــف األســـــــد بـــشـــــــأن إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  مــ

تشريعية، وهو موقف أزعج الروس، وأظهر 
 األســــد يـــحـــاول االســتــثــمــار فـــي اخــتــاف 

ّ
أن

واإليــرانــيــة  الــروســيــة  والسياسات  املصالح 
في األزمة السورية.

 قرار الرئيس 
ّ

يدفع هذا كله إلى االعتقاد بأن
األكبر من قواته من  الجزء  الــروســي سحب 
سورية، عشية بدء مفاوضات جنيف، جاء 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتــــســــاع حـــجـــم الـــخـــافـــات مــع 
التفاوضية  العملية  بــشــأن  ــران،  ــ وإيـ األســـد 
والـــنـــتـــائـــج املـــتـــوقـــعـــة؛ إذ ال ُيــخــفــي الــنــظــام 
ــا رفـــضـــه أي حــٍل  ــيـ الــــســــوري املــــدعــــوم إيـــرانـ
بــقــاء األســـد وسيطرته  ســيــاســي، ال يضمن 
على القرار األمني والعسكري في أي صيغة 
حـــكـــم مــســتــقــبــلــيــة؛ وهـــــو األمــــــر الــــــذي عــّبــر 
عنه وزيـــر خــارجــيــة الــنــظــام الــســوري، وليد 
االنتقال  ملعنى  تفسيره  قــّدم  عندما  املعلم، 
فــقــال: املرحلة  الـــقـــرار 2254،  فــي  الــســيــاســي 
االنـــتـــقـــالـــيـــة »فـــــي مــفــهــومــنــا هــــي االنـــتـــقـــال 
مــن دســتــور قــائــم إلـــى دســتــور جــديــد، ومــن 
حكومٍة قائمٍة إلى حكومٍة فيها مشاركة مع 
تصريحات  عــلــى  وتعليًقا  اآلخــــر«.  الــطــرف 
مبعوث األمم املتحدة، ستيفان دي مستورا، 
االنتقالية  املرحلة  أن تنتهي  حــول ضــرورة 
غضون  فــي  وبرملانية  رئاسية  بانتخابات 
18 شهرًا من تشكيل حكم شامل غير طائفي، 
 األخير غير مخوٍل الحديث 

ّ
أضاف املعلم إن

أو البحث في إجــراء انتخابات رئاسية في 
 »بشار األسد خط أحمر«.

ّ
سورية ألن

وفــيــمــا تـــبـــدي روســـيـــا مـــيـــًا نــحــو تحقيق 
متحّكما  موقعها،  من  ينطلق  حــٍل سياسي 
ــا بـــاملـــشـــهـــد الــــســــوري،  ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـ
ويــكــّرس شــراكــة مــع واشــنــطــن، تستند إلــى 
منطلق  مــن  ولــو  معها،  العمل  على  قدرتها 
لــضــبــط   Junior Partner أصــــغــــر«  »شــــريــــك 
 إيــــــران والــنــظــام 

ّ
الـــفـــوضـــى اإلقــلــيــمــيــة، فـــــإن

ــلـــى هــزيــمــة  الـــــســـــوري يــــظــــهــــران إصــــــــــرارًا عـ
ــا. وفــيــمــا  ــ ــًي ــاســ ــيــ املــــعــــارضــــة عـــســـكـــريـــا وســ
تــتــمــســك مــوســكــو بــإنــجــاح الــهــدنــة، يسعى 
حــلــفــاؤهــا لــكــســرهــا، اعـــتـــقـــاًدا مــنــهــم بأنهم 
قـــادريـــن عــلــى تحقيق نــصــٍر ميداني  بــاتــوا 
كامل. من هنا، يستمر النظام وامليليشيات 
ــثـــر مــن  الـــداعـــمـــة لــــه بــحــشــد قـــواتـــهـــم فــــي أكـ
مــنــطــقــة، وخــصــوصــا فـــي حــلــب، اســـتـــعـــداًدا 
إلعـــان انــهــيــار الــهــدنــة واســتــئــنــاف الــقــتــال. 
يــجــري هـــذا كــلــه فــي الــوقــت الــــذي بـــات معه 
بقائه  الـــروس حيال  بنيات  األســد متشككا 
على رأس النظام، وحول ماهية التفاهمات 
الــتــي تــوصــلــوا إليها مــع األمــيــركــيــن بشأن 

مصيره.

كيف يؤثر القرار الروسي 
في المفاوضات؟

بـــدأت الــجــولــة الــحــالــيــة مــن املــفــاوضــات في 
على  خـــاف  وســـط   ،2016 آذار  مــــارس/   14
جدول األعمال؛ إذ يصّر النظام على مكافحة 
اإلرهاب أواًل قبل االنتقال إلى بحث القضايا 
السياسية، فيما تصّر املعارضة على البدء 
انتقالي وفق  أو حكم  بتشكيل هيئة حكم/ 
 هذه الهيئة يجب أن تتمتع 

ّ
القرار 2254، وأن

بــكــامــل الـــصـــاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة، بــمــا في 
ذلـــك تشكيل الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة، واتــخــاذ 
إجــــراءات وضــع دســتــور جديد واالستفتاء 
قــانــون االنــتــخــابــات الجديد  ــدار  عليه وإصــ
وإدارة االنتخابات بمراقبة دولية. ويتمّسك 
أيــة قضية  املــعــارضــة برفضه مناقشة  وفــد 
أخــرى، قبل التوصل إلــى اتفاق حــول هيئة 
الــحــكــم االنــتــقــالــي، كــمــا ال يــقــبــل إضــافــة أي 
ــرٍف ثـــالـــٍث لــلــمــفــاوضــات، بــوصــفــه ممثًا  طــ
املعارضة دعما  وفــد  تلّقى  وقــد  للمعارضة. 
 جــوهــر كل 

ّ
ملــوقــفــه بـــإعـــان دي مــســتــورا أن

قـــضـــايـــا الـــبـــحـــث فــــي جــنــيــف هــــو االنـــتـــقـــال 
 هـــدف جــــوالت املــفــاوضــات 

ّ
الــســيــاســي، وأن

ــثـــاث املــقــبــلــة هـــو الـــتـــوّصـــل إلــــى خــريــطــة  الـ
طريق لبلوغ الهدف الرئيس.

قـــــرار   
ّ

أن مــــســــتــــورا  دي  ــتــــبــــر  اعــ هــــنــــا،  مـــــن 
االنسحاب الروسي يخدم مفاوضات السام 
ــا املـــعـــارضـــة فـــقـــد تــرجــمــتــه  ــ فــــي جـــنـــيـــف، أمـ
إلى ممارسة  إذا كان يهدف  باملنحى نفسه 
ضغط على النظام، للدخول في مفاوضاٍت 
جديٍة تــؤدي إلى تجنيب سورية مزيدًا من 
استمرار  حــال  في  الكارثية  السيناريوهات 

الصراع.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوقــعــات بــعــدم تحقيق 
الجولة الحالية نتائج ملموسة على صعيد 
، من الواضح وجود إرادة دولية للدفع 

ّ
الحل

بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، وهـــو مــا لــم يكن 
الباب نحو  ذلــك  السابق. ويفتح  في  يتوفر 
بـــدء جــولــٍة ثــانــيــٍة، بــعــد اســتــراحــٍة قــد تمتد 
ــــن. وســــــوف تـــســـاعـــد هـــذه  ــريـ ــ أســـبـــوعـــن آخـ
الــجــولــة فــي ســبــر حقيقة الــنــيــات الــروســيــة 
بــصــورة أفــضــل، وفــي اإلضـــاءة على طبيعة 
 الــذي يسعى إليه الــروس في سورية، 

ّ
الحل

وحقيقة التفاهمات التي توصلوا إليها مع 
الواليات املتحدة.

بــنــاء عــلــيــه، يتعن عـــدم الــذهــاب بــعــيــًدا في 
ة الـــخـــطـــوة الــــروســــيــــة؛ فـــهـــي ال تــعــنــي  ــراء ــ ــ قـ
 الــــروس قــد تــخــلــوا بــاملــطــلــق عــن الــنــظــام 

ّ
أن

السوري، فانهياره سيمثل ضربًة لهم، بعد 
أن اســتــثــمــروا كــل هـــذا الــجــهــد إلنـــقـــاذه. كما 
 انسحابهم لن يكون كامًا؛ إذ سيستمر 

ّ
أن

الــروس في االحتفاظ بوجوٍد عسكري مهٍم 
في سورية، وخصوصا في قاعدة حميميم 
 خــروجــهــم 

ّ
الـــجـــويـــة ومـــيـــنـــاء طــــرطــــوس. إن

التضحية  مــن ســوريــة يعني  بــصــورة كلية 
بنفوذهم الذي كلفهم الكثير، وتقديم هدية 
مــجــانــيــٍة إليـــــران. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يبدو 
لوقوع  أيــضــا،  أجــرت حسابات،   موسكو 

ّ
أن

املناسب للخروج،  الوقت  األســوأ، فاختارت 
إلى  خشية أن يتحّول وجودها في سورية 
ورطٍة، إذا فشلت املفاوضات، ولجأت الدول 
املــنــافــســة إلـــى خــطــة بــديــلــة قــوامــهــا تحويل 
ســـوريـــة إلــــى أفــغــانــســتــان روســـّيـــة جـــديـــدة. 
التورط عسكرًيا  فروسيا ليس في وسعها 
مددًا طويلة في مناطق بعيدة، وثّمة حدود 
لقدرتها االقتصادية على التحّمل، لكّنها ال 
تريد انهيار النظام، بل الدفع باتجاه تسويٍة 
تحافظ على مؤسسات الدولة والجيش، في 

الوقت نفسه.

اتساع الخالفات معه ومع إيران بشأن المفاوضات

خطوة االنسحاب من سورية:
ضغط روسي على األسد؟

يتعين عدم  الذهاب 
بعيًدا في قراءة 

الخطوة الروسية؛ 
فهي ال تعني أّن 
الروس قد تخلوا 

بالمطلق عن النظام 
السوري، فانهياره 

سيمثل ضربًة لهم، 
بعد أن استثمروا كل 

هذا الجهد إلنقاذه

الغارات الجوية التي 
شنّها سالح الجو 

الروسي في الشهور 
الماضية ترّكزت على 

قوات المعارضة 
المسلحة، ما يشير إلى 

أّن هدف روسيا الفعلي 
من التدخل كان يتمثّل 

في وقف انهيار 
الجيش السوري

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تقدير الموقف التالي بشأن إعالن روسيا سحب الجزء األكبر من قواتها من سورية، 
وفيه أن األرجح أنه قرار يضغط على الرئيس السوري بشار األسد، ما يعكس خالفات معه، ومع إيران بالتالي، بشأن المفاوضات 

الجارية في جنيف

)Getty( 2016 استعراض عسكري في استقبال طيارين روس عائدين من سورية يوم 15 مارس

أسفر مسار فيينا عن التوّصل إلى اتفاٍق ُعرف باتفاق فيينا الذي قّدم 
لمجلس  السورية، جرى تضمينها في قرار  األزمة  لحّل  خريطة طريق 
ديسمبر/   18 بتاريخ   2254 الرقم  وحمل  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن 
/ حكم  وتشكيل  النار،  إطــاق  وقف  على  ونــّص   ،2015 أول  كانون 
وإجراء  الدستور،  وتعديل  طائفي،  غير  طابع  وذات  شاملة  حكومة 

انتخابات خال 18 شهرًا، تحت إشراف األمم المتحدة.

اتفاق فيينا
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الثورة السورية: نشاط إلكتروني لم يهدأ
بيروت ـ لونا صفوان

لــم تعــرف الثــورة الســورية منــذ انطاقتهــا 
انطلقــت  التــي  شــرارتها  راحــة.  أو  هــدوءًا 
النشــاط  لــوال  لتتعــزز  تكــن  لــم  علــى األرض 
بتوثيــق  خجــواًل  بــدأ  الــذي  اإللكترونــي 
فيديوهات لتظاهرات انطلقت بطرق عفوية، 
بالصــوت،  انطاقهــا  تاريــخ  توثيــق  مــع 
ليتوســع بعــد ذلــك ويتحــّول إلــى أداة ضغــط 

تقلب املوازين.
مــن  التواصــل،  شــبكات  علــى  الناشــطون 
ممثلــن وفنانــن وخبــراء ومحللــن وطــاب 
حّولــوا  إعاميــن،  وناشــطن  وصحافيــن 
لتوثيــق  تســتخدم  كانــت  التــي  املنصــات 
لفضــح  أدوات  إلــى  اليومــي،  الروتــن 
وتحديــدا،  القمعيــة،  األنظمــة  ممارســات 

النظام في سورية.
ينقســم  ســنوات،  خمــس  بعــد  اليــوم، 
الناشــطون، بعضهــم اســتطاع البقــاء، فيمــا 
فــي  إمــا  واالســتقرار  الســفر  قــرروا  آخــرون 
البــاد األقــرب، مثــل تركيــا، أو أوروبــا هربــا 
حصيلتهــا  وكانــت  تكــررت  تهديــدات  مــن 
فــي  مــن اإلعاميــن لاغتيــال  عــدد  تعــرض 
تركيــا، وآخرهــم الصحافــي ناجــي الجــرف، 
الــذي قتــل فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة 
فــي 27 ديســمبر/كانون األول، قبــل يــوم مــن 

موعد مغادرته إلى فرنسا.
اغتيــال الجــرف بــدا ناقوس خطــر جديدا في 
وجه الصحافين واإلعامين الذي اعتمدوا 
علــى انتقالهــم إلــى تركيــا ملتابعــة نشــاطهم 
اإلعامــي. مجموعــة »الرقــة تذبــح بصمــت« 
حمــادي  فــارس  مــن   

ً
كا أيضــا  خســرت 

وإبراهيــم عبــد القــادر الذيــن قتــا نحــرًا فــي 
عبدالعزيــز  الناشــط  تركيــا.  فــي  منزلهمــا 
حمــزة مــن مجموعــة »الرقــة تذبــح بصمــت«، 
الــذي تســلم جائــزة حريــة الصحافــة العاملية 
حمايــة  لجنــة  قبــل  مــن  املقدمــة   2015 لعــام 
الصحافيــن CPJ، يؤكــد مرارا أهمية متابعة 
النشــاط اإللكترونــي والتوثيقــي الــذي تقــوم 
به املجموعة. وعلى الرغم من مغادرته تركيا 
وتوجهه للســكن واالســتقرار في أوروبا، هو 
يتابــع نشــاطه االعتيــادي بفضح ممارســات 

تنظيم الدولة اإلسامية )داعش(.
من جهته، يؤكد الناشط والصحافي محمد 
عبداللــه، الــذي غــادر الغوطــة الشــرقية بعــد 
أصيــب  عــدة إصابــات جســدية  مــن  معانــاة 
بهــا خــال تصويــره وتوثيقــه األحــداث، أن 
متابعتــه لنشــاطه اإللكترونــي حيثمــا ُوجــد 
هــو واجــب، ويقول: »لقــد اخترت أن أكون في 
صفــوف الثــورة، لــم أتــرك أرضــي إال بســبب 
ظروفــي الصحيــة، ولكننــي علــى الرغــم مــن 
ووطنــي«،  وقضيتــي  النــاس  أتــرك  لــن  ذلــك 
يتابــع محمد نشــر الحمــات الداعمة للثورة 
الســورية وســورية وكان من أوائل املشاركن 
فــي الحمــات التي دعت إلى فك الحصار عن 

كل من مضايا والغوطة وحمص.
وكان لشــبكات التواصــل وقفــات اســتثنائية 
الحمــات  هيكلــة  بإعــادة  ســاهمت  عديــدة 
التــي انطلقــت افتراضًيا بهدف الضغط على 
الرأي العام والدول الكبرى من أجل مســاندة 
»#مضايا_تتحدى_الجــوع«،  ســورية. 
إلــى  التــي أدت  األبــرز  الحمــات  مــن  واحــدة 
تــداول  الحصــار بعــد  الضــوء علــى  تســليط 
الســورية،  الصفحــات  مــن  الناشــطن وعــدد 
أهــل  ظــروف  توثــق  وصــورا  فيديوهــات 
املنطقة املعيشية الصعبة التي حلت في ظل 
فــرض النظــام حصــارًا عليهــا. وكذلك واحدة 
مــن أوســع الحمــات اإللكترونيــة التــي دعــت 
لفــك الحصــار عــن مخيــم اليرمــوك، بعنــوان 
»أنقــذوا اليرمــوك«، الــذي شــهد حصــارا ملــدة 
التواصــل  شــبكات  وتابعــت  ســنوات.  ثــاث 
أيضا الحصارات املفروضة على كل من حي 

الوعر في حمص، وعلى دوما في الغوطة.
التدخل الروســي في ســورية تمت مواجهته 
أيضا بعدة حمات إلكترونية ومنها صورة 

منوعات

على الشبكة

»املياد الســوري« التي صممها باســم منّور 
علــى  الروســي  الطيــران  غــارات  وتجّســد 
ســورية، التــي تنهمــر بشــكل شــبيه بشــجرة 
امليــاد. الصــورة التــي لقيــت رواجــا ملحوظا 
لفتت املتابعن إلى معاناة الشــعب الســوري 
وعــن  وصــوب.  حــّد  كل  مــن  يقصــف  الــذي 
التــي  وتصاميمــه  الثــورة  فــي  مســاهماته 

التواصــل  شــبكات  علــى  بكثافــة  انتشــرت 
إيجابــي  تأثيــر  لذلــك  »كان  باســم:  يشــرح 
بالتأكيــد، خاصــة علــى شــخصيتي، عندمــا 
مــن  هربــت  أننــي  لــي  ّيــل 

ُ
خ ســورية  غــادرت 

شــيء مــا، ولكننــي قــررت أن أي مشــاركة ولو 
بســيطة منــي تعني أنني لــم أترك بلدي، كان 
تصميم تلك الصور طريقة ألفّرغ من خالها 

عمــل  املتناقضــة«.  املشــاعر  مــن  النــوع  هــذا 
باســم األساســي لــم يمــّت للتصميــم بصلــة، 
نفســه  وجــد  واقتصــاد  تجــارة  خريــج  فهــو 
مجبــرا علــى العمل في الخارج وقرر أن يقدم 
شــيئا مــا لســورية مــن خــال تطويــر قدراتــه 
علــى التصميــم. ويقــول باســم: »ال يســتهان 
بتأثيــر النشــاط اإللكترونــي اإليجابــي علــى 
 
ً
مســار الثورة في ســورية، ولكنه ليس بديا

يكمــان  االثنــان  األرض،  علــى  العمــل  عــن 
بعضهمــا، حيــث إنــه باســتطاعة صــورة أو 
تصميم أو لحن أن توصل األفكار للمتابعن 
خلفيــات  مــن  يكونــون  مــا  غالبــا  الذيــن 
اإللكترونــي  الفضــاء  مختلفــة،  وجنســيات 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي أدوات مهمــة 

غير مكلفة تعتمد على زر املشاركة فقط«.
»ناشــط«  كـــ  نفســه  ــف 

ّ
يصن فــا  زيــاد،  أمــا 

الناشــط  أن  اعتبرنــا  »إذا  ويقــول:  حصــرًا، 
اإللكترونــي هــو شــخص يكتب على الشــبكة 
عن مشاكل عامة ويشارك آراءه، إذًا أنا ناشط 
حاول 

ُ
منذ فترة طويلة، وكلنا ناشطون، أنا أ

ببســاطة أن أغّير وجهة نظر املتابعن تجاه 
يخلــق  مــا  شــخصيا  تهمنــي  معينــة  أفــكار 
ــف 

ّ
 ومتابعــة، وهــو مــا يصن

ً
تلقائيــا تفاعــا

كنشــاط إلكترونــي تلقائيا«. يشــرح زياد أنه 
ســيتابع نشــر أفكاره طاملا الثورة مســتمرة، 
فهو يعتبر مواقع التواصل مســتوى جديدا 
من املدونات يصل مضمونها إلى عدد كبير 
مــن القــراء بطريقــة ســريعة، علــى الرغــم مــن 
أنــه يعبــر مــن خالهــا عــن أفــكاره ببســاطة، 
ولكــن ذلــك يخلــق جــدال نقديا يؤكــد زياد أنه 
قــد يكــون أداة مــن أجل التواصــل مع محيطه 

الذي قد يكون مختلفا عنه. 
الناشــط والصحافــي محمــد الخطيــب، الذي 
 - التركيــة  الحــدود  علــى  لاعتــداء  تعــرض 
الســورية منــذ عــدة أشــهر، يؤكــد أنــه كســب 
مواضيــع  علــى  وتعــرف  عديــدة  مهــارات 
الصحافيــة  قدراتــه  فتطــورت  جديــدة، 
نشــاطه  خــال  مــن  االجتماعيــة،  وعاقاتــه 
اإللكترونــي. وعلــى الرغــم مــن خطــر الوجود 
بــن مناطــق  فــي الشــمال الســوري والتنقــل 
عديــدة، هيأتــه الحــرب فــي ســورية للتعامــل 
بتأديــة  واالســتمرار  الصعبــة  املواقــف  مــع 
عملــه علــى الرغــم مــن املــوت املحيــط بــه، فهو 
يجد في تلك االحداث فرصا لتسليط الضوء 
علــى مــا يحصــل مــن حولــه، علــى الرغــم مــن 

صعوبتها. 
القنــوات  علــى  حكــًرا  األخبــار  نقــل  يعــد  لــم 
بحســب  العامليــة  اإللكترونيــة  واملواقــع 
التواصــل  شــبكات  أن  يــرى  الــذي  الخطيــب، 
باتت أداه أكثر قوة وأن النشــاط اإللكتروني 
سّباق في نقل األخبار، فباتت وسائل اإلعام 
العامليــة تصمم تقاريرها اإلخبارية بحســب 
ما يتم تداوله على شبكات التواصل. ويؤكد 
الخطيب أنه إن اضطر ملغادرة ســورية يوما 
مــا، ســيتابع نشــاطه اإللكترونــي بالوتيــرة 

نفسها.
علــى  يقتصــر  لــم  االفتراضــي  النشــاط 
امتــد  بــل  فقــط،  والصحافيــن  الناشــطن 
ليصــل إلــى قــادة عــدة فصائــل مــن الجيــش 
الحر في سورية الذين وجدوا في منصات 
التواصل منبرًا للتفاعل ومناقشة القضايا 
علــى  آرائهــم وعرضهــا  واســتبيان  العامــة 
املتابعن. ويقول الناشط والصحافي فؤاد 
 اإلنترنت الذي انتشــر بســرعة في 

ّ
حاق إن

سورية من انطاقة الثورة دفع بالناشطن 
أوســع:  بشــكل  آرائهــم  عــن  التعبيــر  إلــى 
أخيــرًا بحشــد  التواصــل  »ســاهمت مواقــع 
التظاهــرات  نشــر  خــال  مــن  العــام  الــرأي 
الســلمية فــي ســورية عمومــا خــال الهدنة، 
املجتمــع  علــى  الضغــط  إلــى  باإلضافــة 
مضايــا  إلــى  املســاعدات  إلدخــال  الدولــي 
اإلنجــازات  كل  أن  فــؤاد  ويــرى  وغيرهــا«. 
كانــت  املذكــورة،  الصغيــرة  واالنتصــارات 
وليدة نشاط على الشبكة، يدعم ما يحصل 

على أرض الواقع.

لم يعد نقل األخبار 
حكرًا على القنوات 

والمواقع اإللكترونية

إلى  الناشطون  عمد  فقد  السورية،  الثورة  خالل  عدة  بطرق  اإللكتروني  النشاط  تجلى 
استغالل وجودهم افتراضيًا إلحداث تغييرات واالستثمار في التنّوع

منهــا  عــدة،  لغايــات  التواصــل  مواقــع  اســتخدمت 
وســكان  واملصابــن  للمحتاجــن  التبرعــات،  جمــع 
املخيمــات، حيــث عمدت، أخيرًا، شــابة لبنانية عملت 
فتــرة مــن الزمــن فــي مخيــم لاجئــن الســورين فــي 
مــن  دائــرة  بــن  تبرعــات  إلــى تدشــن حملــة  األردن، 
األصدقاء تهدف إلى جمع ما يكفي من املال لتحصل 
والــدة ســورية علــى جــواز ســفر ســوري، يضمــن لهــا 
االنتقــال إلــى أوروبا لاجتماع مع زوجها وطفلها. 

كمــا أدى انتشــار الفيديوهــات األخيــرة للمظاهــرات 
التــي حصلــت فــي ســورية فــور اإلعــان عــن الهدنــة 
ووقف إطاق النار إلى تفاعل كبير أعاد إلى األذهان 
فيديوهــات قديمــة تذّكــر بمشــاهد الثورة األولى، من 
مظاهــرات حمــاة وأكبــر علــم ســوري، إلــى التجمعات 

الليلية في ســاحات حمص ودرعا وإنشــاد، إبراهيم 
القاشوش وعبد الباسط الساروت، والفتات كفرنبل 

واحتفاليات الشــارع في حلب.
ط 

ّ
ســل الخامســة  الثــورة  ذكــرى  مــع  الهدنــة  تزامــن 

إلــى  عمــدوا  الذيــن  الناشــطن  علــى  الضــوء  بــدوره 
ذّكــر  فــي مشــهد  التظاهــرات  تلــك  تصويــر وتوثيــق 
فــي  الناشــطون  قــام بهــا  التــي  التوثيقيــة  باألعمــال 

بدايات الثورة. 
توثيقــي  مخــزون  الســورية  للثــورة  هــؤالء،  بفضــل 
»يوتيــوب«  أبرزهــا  منصــات  عــدة  علــى  موجــود 
ــر 

ُ
كث الذيــن  الناشــطون  يســتمر  حيــث  و»فيميــو«، 

وآثــار  التظاهــرات،  بتوثيــق  اليــوم،  حتــى  عددهــم، 
القصف، واليوميات الســورية.

الثورة مستمرة

)Getty(

لمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السورية، تغريد
 WFP أطلق برنامج األمم المتحدة للتغذية
 ،»IamSyrian#« حملة »أنا سوري« عبر وسم

وشارك فيها مشاهير حول العالم العربي، 
حيث نشروا صورهم وهم يرتدون تي 

 .»IamSyrian#« شيرتات بيضاء ُكتب عليها
وكتبت الرا: »5 سنوات والثورة مستمرة 

وستنتصر«. 

في لبنان، وبعد انتشار خبر األزمة 
االقتصادية التي تعاني منها الصحف، 

وتحضير صحيفة »السفير« للتوقف عن 
الصدور ورقيا، انتشرت عبارة »المؤسسات 

اإلعالمية« على »تويتر«، حيث غرّد 
المستخدمون عن الموضوع. وأسف 

المستخدمون لوصول المؤسسات اإلعامية 
التي تعتبر األعرق في لبنان إلى هذا الوضع.

في مصر انتشر وسم »#اكبر_مشكله_ف_
مصر«، ليصل إلى الئحة األكثر تداوًال في 

البالد. وكتبت إحدى المستخدمات: 
»السكوت عن الحق حتى بعد ما يتبين لهم 
واضح«. وقالت أخرى »واهلل من كترهم مش 

قادره أحدد«. وكتب ثالث: »الجيش وتدخله 
في السياسه«، وقال آخر: »المشاكل كتير 

قوي بس اكتر مشكلة غياب العدل«.
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أسد 
فوالدكار

 فــيــلــم “بــالــحــالل” هــو الفيلم 
ّ
بــالــذكــر، بــــأن

العربي الوحيد الذي تم عرضه في مسابقة 
الـــواليـــات  فـــي   Sundance Film Festival
ــن الــكــيــفــّيــة الــتــي  ــّيـــة. وعــ ـــحـــدة األمـــيـــركـ

ّ
املـــت

االجتماعّية-  املسألة  فــوالدكــار  فيها  عالج 
أن  نستطيع  “ال  يقول:  سينمائًيا،  الدينّية 
ما 

ّ
ننتقد األمور الدينّية بشكل مباشر، وإن

ننتقد تصّرفات الناس التي تؤّدي بهم إلى 
طرق مسدودة. هناك جملة يقولها الشيخ 
”الـــديـــن  ــي:  ــ األزواج، وهـ ــد  الــفــيــلــم ألحــ فـــي 
 

ّ
ليس لعبة حتى تلعب به كما تريد”. وكل
مأخوذة  الفيلم،  فــي  االجتماعية  األحـــداث 
ومنتجو  اللبنانّية،  البيئة  فــي  ومــصــّورة 
الــفــيــلــم لــبــنــانــيــون وأملـــــــان. أمــــا املــمــثــلــون، 

لبنانيون. فكلهم 

جمهور السينما في مصر أكبر
ــد فـــوالدكـــار،   املــخــرج أسـ

ّ
ــأن ومـــن املــعــلــوم، بــ

قــد قــام فــي فيلم ســابــق بعنوان “ملــا حكيت 
مـــريـــم”، بــمــعــالــجــة مــشــكــلــة تــعــدد الـــزوجـــات 
اجتماعًيا ودينًيا، بعدها غاب فوالدكار عن 
ذلك  سبب  وعــن  اللبنانية،  الفنّية  الــســاحــة 

سميرة أوشانا

 Sundance Film مـــهـــرجـــان  مــــن 
Festival السينمائي في الواليات 
إلى مهرجان  األميركّية،  حدة 

ّ
املت

 
َ

ُعـــِرض Rotterdam فــي هــولــنــدا، وقــبــل ذلـــك 
فــوالدكــار،  أســد  للمخرج،  “بــالــحــالل”  فيلم 
للمّرة األولى في مهرجان دبي السينمائي 
ــام 2015. تـــجـــّول الــفــيــلــم وحـــصـــد شــهــرة  عــ
عــاملــّيــة وعــربــّيــة، قــبــل أن يــصــل إلـــى لبنان، 
بــلــد املــخــرج األصــلــي، ويــشــاهــده الجمهور 
مخرج  الجديد”،  “العربي  التقت  اللبناني. 
األفــــالم الــســيــنــمــائــّيــة، أســـد فـــوالدكـــار، لــدى 
عودته إلى لبنان، وقبل توجهه إلى اململكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وذلــــك لــبــدء تــصــويــٍر 
مــســلــســٍل لــشــهــر رمـــضـــان، وإللـــقـــاء الــضــوء 
الـــذي عــالــج املشاكل  على فيلم “بــالــحــالل”، 
البيئة  فــي  وتداعياتها  الثنائّية،  الزوجية 

ة اإلسالمية. املحليَّ

فيلم “بالحالل” يعرض 
في نيسان في بيروت 

وعــــن مـــوضـــوع الـــفـــيـــلـــم، وتـــوقـــيـــت عــرضــه 
ــة، يـــقـــول  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــي الـــــصـــــاالت الـ املـــقـــبـــل فـ
ــة “الــــصــــبــــاح”،  ـــركــ فـــــــوالدكـــــــار: “حــــســــب شـ
ــة  ــ عـ

ّ
ــــوز ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الــــشــــركــــة املـــنـــتـــجـــة األسـ

العرض  العربي، سيكون  العالم  الفيلم في 
فــي بــيــروت فــي نــيــســان/ أبــريــل الــقــادم، أو 
ــان. يـــتـــحـــّدث الــفــيــلــم عــن  بــعــد شــهــر رمــــضــ
3 عــــائــــالت إســـالمـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل 
أنفسهم  يجدون   

ً
وفجأة مختلفة،  عاطفية 

أمام مأزق يصطدمون بعقائدهم وواقعهم 
ــيـــحـــاولـــون حــل  ومـــشـــكـــالتـــهـــم الـــيـــومـــّيـــة، فـ
مشاكلهم بطريقٍة مقبولة، بحيث ال تخالف 
عاداتهم الدينية، وبحيث ال يضطرون إلى 
إجــــراء مــراجــعــات ذاتــيــة كــثــيــرة”.  وجــديــر 

تتيح المعارض المحليّة 
للنساء الغزيات تسويق 

منتجاتهن اإلبداعية

النجوم في لبنان 
هم نجوم غناء أكثر من 

كونهم سينمائيين

2223
منوعات

اللبنانية  الجامعة  فــي  أدّرس  “كنت  يــقــول: 
األمــيــركــيــة مـــاّدتـــي الــســيــنــاريــو واإلخــــــراج، 
ــوقـــت لــلــتــفــّرغ لــعــمــٍل  ــم يــكــن لــــدي الـ ــك، لـ ــذلـ لـ
آخــــر”. وعــنــد ســؤالــه عــن ســبــب شــهــرتــه في 
ــارًا مــنــهــا في  ــتـــشـ ــا أوســـــع انـ ــهـ ـ

ّ
ــأن مـــصـــر، وبـ

لبنان، يجيب في ذلك: “في لبنان عملت في 
السينما، وعادة جمهور السينما أقل عدًدا 
مــن جمهور التلفزيون. فــي حــني فــي مصر، 
عملت أعمااًل تلفزيونية لجمهوٍر أوسع. من 
نــاحــيــة أخــــرى، فــي لــبــنــان، عملت مسلسلي 
»جيران« و»أوبيرج« خالل فتراٍت متفاوتة. 
رة 

ّ
متوف الصناعة  في مصر  لكن، بصراحة، 

ــنــي أحــب العمل هنا فــي لبنان، 
َّ
أن أكــثــر. إال 

مادًيا  ا 
ً
مبلغ أتقاضى  أنني  من  الرغم  على 

أقل بكثير، إال أنني اشتاق للعمل من وقٍت 
آلخر مع ممثلني لبنانيني”. ويرى فوالدكار 
 السوق العربي إنتاجًيا، أصبح مفتوًحا 

َّ
بأن

على كل األعمال اللبنانية، واألعمال العربية 
املشتركة، ولكن املشكلة، هو البطء في اتخاذ 
املسؤولة  السلطات  قبل  من  القبول  قـــرارات 
عـــن الــقــبــول فـــي لــبــنــان. عــلــى عــكــس مــصــر، 

حيث القرار يتم بشكل سريع. 
وعـــــــن ظـــــاهـــــرة دخــــــــول الــــفــــنــــان إلـــــــى عـــالـــم 
الـــســـيـــنـــمـــا، يــجــيــب فـــــوالدكـــــار عـــلـــى الـــفـــور: 
“النجوم في لبنان، هم نجوم غناء أكثر من 
كــونــهــم مــمــثــلــني”. ويــصــعــب عــلــى فــوالدكــار 

ها بحاجة 
ّ
اللبنانية، ألن الدراما  الحكم على 

إلى مشاهدة مستمرة وكاملة، وهو يسافر 
كــثــيــًرا كــمــا قــــال، وبــالــتــالــي ال يــســتــطــيــع أن 
. وعــنــد ســؤالــه عمن 

ً
كــامــال  

ً
يشاهد مسلسال

يحبه من املخرجني، أجاب »العربي الجديد« 
أنا  »كنا سوية طالًبا،   :

ً
قائال سمير حبشي 

إلى روسيا.  أميركا وهو سافر  إلى  سافرت 
ســمــيــر قــريــب مــن قــلــبــي، ويــعــمــل عــلــى إدارة 
املــخــرج، فيليب  كــذلــك،  نــاجــح.  املمثل بشكل 

أسمر، شخص لذيذ وموهوب«.
فوالدكار  فيكشف  الجديدة،  أعماله  عن  أّمــا 
: “أعـــمـــل اآلن عــلــى فــيــلــم ســيــنــمــا من 

ً
ــائــــال قــ

تفرج”  ما  كتابتي وإخــراجــي بعنوان “على 
بعنوان:  خليجي  مسلسل  وعلى  مصر،  فــي 
عبدالله  بطولة  مــن  املسلسل  طــيــخ”،  “طـــاخ 
السدحان، ومن إنتاج التلفزيون السعودي”. 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــني واملـــيـــديـــا  ــ وعــــــن عـــالقـــتـــه مـ
واإلعالم، يقول: » كانوا لذيذين في فترة فيلم 
»ملا حكيت مريم”، كذلك في مصر، دلعوني 
أيضًا  ويشير  معي”.  لطفاء  كانوا   

ْ
إذ كثيرًا، 

ه ال يــروج لنفسه، وال يجب أن 
ّ
فوالدكار بأن

يروج الفنان لنفسه.
وعـــن املــمــثــل، وســـام صليبا، والــعــالقــة بني 
الجمال واملــوهــبــة، يقول فــوالدكــار: »وســام 
يشاهد  أن  يحب  الجميع  مــوهــوب،  صليبا 
، لكن الوسيم من دون موهبة، 

ً
وجهًا جميال

ال يــجــعــلــك تــتــابــعــيــنــه أكـــثـــر مـــن دقــيــقــتــني، 
ــامـــة  الـــوسـ أن  إال  األســــــــــاس،  هــــي  املــــوهــــبــــة 
 ،

ً
مثال وسيم  باتشينو  أل  الــوقــت،  تختصر 

ــى يصبح 
ّ
ــه احـــتـــاج لــبــعــض الـــوقـــت حــت

ّ
لــكــن

نجًما مشهوًرا”. 

كل األدوار في هوليوود للرجال
ــلــون 

ّ
ض لـــه املــمــث ــــذي يــتــعــرَّ وعــــن اإلهـــمـــال الـ

الكبار في السن، مقارنة بالتكريم والتشريف 
والغرب،  هوليوود  في  ون 

ّ
املسن يناله  الــذي 

، يــــرّد فــــوالدكــــار: »ال تــنــس أن الــســوق 
ً
مـــثـــال

فــــي هـــولـــيـــوود كــبــيــر جــــــدًا، واملــــجــــال كــبــيــٌر 
أن  لكن هــل تعلمني  عــديــدة.  بــأعــمــاٍل  للقيام 
بكثير.  أكثر  يعملون  ال  الذين  املمثلني  عــدد 
املــمــثــلــة، مــيــريــل ســتــريــب، كــانــت كلما تأخذ 
جائزة تقول: »ال يوجد سيناريوهات جيدة 
لــلــســيــدات«، إذ كــانــت دائــمــًا تــطــالــب بــــأدواٍر 
في  األدوار  كــل   

َّ
أن  ،

ً
مــثــال للسيدات. الحــظــي، 

هــولــيــوود لــلــرجــال. هـــذه املــشــكــلــة مــوجــودة 
على الصعيد العاملي في أميركا، وليس فقط 

في مصر أو العالم العربي«. 

صحةمقابلة

حرفةتراث

القاهرة ـ محمد كريم

يشيُع تّجار زيت الزيتون في سيناء والواحات 
 املعاصر البدائّية املكّونة من الحجر 

ّ
بمصر، أن

العصر على  تــقــوم بعملية  الــتــي  الــغــرانــيــتــي، 
البارد، أفضل من املعاصر الحديثة التي تقوم 
بعملية الــعــصــر عــلــى الــســاخــن، والــتــي بــدأت 
املعاصر تستوردها من إيطاليا وتركيا. وكما 
 عملية التسخني تؤثر سلبًا على 

ّ
يزعمون، فإن

العناصر املكونة للزيت.
ــن نـــوعـــني مــن  ــة هـــــذه املـــهـــنـــة مــ ــدويــ تـــعـــانـــي يــ
الحجرية  الــرحــى  أن صناعة  أولــهــا،  املخاطر. 
الثقيلة وصيانتها صــارت نــادرة جــدًا، فتلف 
أي حجر قد يهّدد بإغالق املعصرة، ومعظمها 
 عــمــل املــعــاصــر 

ّ
مــعــاصــر عــتــيــقــة. وثــانــيــهــا، أن

الحجرية بطيء ومرهق، وإنتاجه قليل مقارنة 
كميات  تنتج  التي  الحديثة،  املعاصر  بإنتاج 
أكبر في وقــت أقــل. يحصل أصحاب املعاصر 

املعرض تكشف عن إبداعات نسائّية مغمورة 
الوطني  التراث  كذلك  د 

ّ
وتخل املجتمع،  داخــل 

في أذهان األجيال املتعاقبة.
ــا املــعــرض، ضــمــت أعــمــاال فنية وتــراثــيــة  زوايــ
الرسم  عت ما بني  الجميع، وتنوَّ أنظار  لفتت 
األقمشة  على  والــرســم  الخشب  على  والنحت 
املشاهد  طباعة  بجانب  الــفــخــاريــة،  واألوانــــي 
الــخــالبــة عــلــى الـــزجـــاج، بــاإلضــافــة إلـــى زوايـــا 
أخرى خصصت للهدايا النسائية والرجالية 
الــجــوار من  واإلكــســســوارات بأشكالها. وإلـــى 
حـــمـــدان، وقــفــت الــفــنــانــة، ديــمــا مــحــمــود، أمــام 
املرسومة عليها  اللوحات واألعــمــال  عــدد من 
بــواســطــة الـــحـــرق والــنــحــت عــلــى الــخــشــب مع 
وأوضحت  البسيطة.  الفنّية  اللمسات  بعض 
 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد”، أن ــعــ »الــ ـــ الـــفـــنـــانـــة، ديــــمــــا، لــ
ــة لــلــنــســاء  ــفـــرصـ املــــعــــارض املـــحـــلـــّيـــة تــتــيــح الـ
 اإلبـــداعـــّيـــة 

ّ
الـــغـــزيـــات لــتــســويــق مــنــتــجــاتــهــن

التحديات  رغم مختلف  والوطنّية،  والتراثّية 
التي  املعارض  أن  ديما  وبينت  والصعوبات. 
تــمــزج فــي محتواها بــني املــاضــي والــحــاضــر، 
الفلسطينية  الــهــويــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  تــســعــى 

عبد الرحمن الطهراوي

حمدان  نسرين  الفلسطينية،  الــفــتــاة  تعد  لــم 
)27 عامًا(، بحاجة اليوم إلى وسيط يساعدها 
على مواجهة مصاعب الحياة، منذ أن عقدت 
التطريز، وصناعة  مــهــارات  تعلم  على  الــعــزم 
اإلكــــســــوارات الــنــســائــّيــة بــألــوانــهــا وأشــكــالــهــا 
املـــتـــعـــددة، لــتــضــع بـــذلـــك بــصــمــتــهــا فـــي عــالــم 
املطرزة،  حمدان،  الفنانة،  أعمال  الحر.  العمل 
نسائنا«  »منتجات  ملعرض  الــزائــريــن  جذبت 
الـــحـــادي عــشــر، والــــذي افــتــتــحــه مــركــز شــؤون 
ــرأة فــــي قـــاعـــة »الـــشـــالـــيـــهـــات« املـــطـــلـــة عــلــى  ــ ــ املـ
شـــاطـــئ بـــحـــر مـــديـــنـــة غــــــزة، ضـــمـــن فــعــالــيــات 
إحياء اليوم العاملي للمرأة. وأوضحت حمدان 
ــهــا اعــتــمــدت على 

َّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن لـ

من  التطريز، مستفيدة  فنون  تعلم  في  ذاتها 
على  املــتــوفــرة  املـــصـــورة  التعليمية  ــــدروس  الـ
ــا   زوايــ

ّ
، إلــــى أن

ً
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، الفــــتــــة

على الزيتون البلدي مع بداية موسم الشتاء، 
الــخــطــوة األولـــى فــي عملية التصنيع،  وتــبــدأ 
بعملية تجفيف الزيتون ملدة ال تقل عن شهر، 
تــزيــد عــن شهر ونــصــف. وتحفظه عملية  وال 
الــعــطــب، والـــقـــدرة عــلــى تخزين  التجفيف مــن 
على  الطلب  لتلبية  تكفي  منه،  كبيرة  كميات 
الــزيــت طـــوال الــعــام. كما أنــهــا تخلص الثمرة 
من كميات املياه الزائدة. يوضع الزيتون املعد 
ة« )مطحنة( كهربائية تشبه 

ّ
للعصر في »مدش

الــحــبــوب، فــي مرحلة تسبق الوضع  ــات 
ّ

مــدش
على الحجر الذي يبلغ وزنه حوالي 100 كغ، 
ــع 

َ
مـــن أجــــل تــخــفــيــض الـــوقـــت والـــجـــهـــد. يــوض

ــة )وعــاء املطحنة( 
ّ

الزيتون في قــادوس املــدش
من أعلى، ثم يخرج من مجرى معدني أسفل 
املدشة، ثم ينتقل مباشرة إلى الحجر لطحنه 

وهرسه ليكون جاهزًا لعملية العصر.
10 كغ فقط من الزيتون املدشوش )املطحون( 
تدخل على الحجر، لتنتج 2 كغ من الزيت. يبدأ 
ويقوم  واحـــدة،  بيد  الحجر  بتحريك  العاصر 
باليد األخرى بلّم الزيتون وتقليبه وتجميعه 
املــاء لتطرية  تحت الحجر، مــع رش قليل مــن 
الـــزيـــتـــون، تــســتــغــرق عــمــلــيــة الــطــحــن هــــذه 10 
دقائق، تنتج عنها عجينة يتم تشكيلها على 
سم   30×20 )تقريبًا  مستطيلة  أقـــراص  شكل 
وبسمك 5 سم( يسمونها أرغفة. تلف األرغفة 
في قماش من أجل الحفاظ عليها أثناء مرحلة 
ينز  لقوة وصبر، وفيها  التي تحتاج  الكبس 
الــزيــت مــن مــســام الــقــمــاش، ليتم تجميعه في 

إناء بالستيكي كبير تحت املكبس.

األصــيــلــة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــؤّكــد املــعــارض 
الفلسطيني على مواكبة  اإلنــســان  قــدرة  على 
الـــتـــطـــور واإلبــــــــــداع، إن أتـــيـــحـــت لــــه الـــظـــروف 

املناسبة، بعيًدا عن االحتالل ومضايقاته.
ــا«، الــــذي  ــنـ ــائـ وضـــــم مـــعـــرض »مـــنـــتـــجـــات نـــسـ
ــة أيـــــــام،  ــ ــالثـ ــ ــلــــى مـــــــــدار ثـ ــــه عــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــمـــر أعـ ــتـ تـــسـ
مــشــغــوالت يــدويــة ومـــطـــرزات شعبية بــألــوان 
 
ً
فضال الشهيرة،  والكوفية  الفلسطيني  العلم 

عـــن مــجــســمــات نــحــاســيــة وخــشــبــيــة جــســدت 
الــوطــن،  وحـــب  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــعــالــم 
الــعــرس الوطني النسوي من  وكــذلــك لــم يخل 
أكـــالت شعبية تــراثــيــة. مــن جــانــبــهــا، وصفت 
مديرة مركز شؤون املرأة، آمال صيام، تنظيم 
املـــعـــرض لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
داخل قطاع غزة بمثابة رسالة شاملة، تؤكد 
على قدرة النساء الفلسطينيات على اإلبداع، 

ومواجهة البطالة والفقر بشكل ذاتي.
وقالت صيام لـ »العربي الجديد”، إن معرض 
املــرأة  لدعم  محاولة  هي  نسائنا”،  »منتجات 
الفلسطينية التي تستمر في الحياة والعطاء، 
رغــــم الـــظـــالم الــــذي تــواجــهــه بــســبــب الــظــروف 
الــحــيــاتــيــة املـــتـــرديـــة، والـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
ـــز مـــعـــرض مــنــتــجــات نــســاؤنــا  املــــشــــدد. وتـــمـــيَّ
ومـــؤّســـســـة  مـــشـــروعـــا   66 بـــمـــشـــاركـــة   ،2016
 
ّ
وتشجيعهن  

ّ
بدعمهن املــركــز  اهــتــّم  نــســائــّيــة، 

 
ّ
ــــن خــــــالل مــنــحــهــن عـــلـــى الـــعـــمـــل املـــســـتـــقـــل، مـ

تدريبات متخصصة في مجال إدارة املشاريع 
الــصــغــيــرة، ودراســــــة الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة، 

 عن منحهن قروضا بال فائدة.
ً
فضال

معاصر الزيتون الحجرية تقاوم الحداثةفن التطريز الفلسطيني: من هواية إلى مهنة
“منتجات نسائنا”، معرض 
للنساء الفلسطينيات في 

غزّة، تم افتتاحه بمناسبة 
اليوم العالمي للمرأة، 

إذ يتّم فيه تسويق 
أعمالهن اإلبداعية

أسباب البدانة متعددة، 
أكثرها شيوًعا هو النظام 

الغذائي السيئ، والخلل 
الهرموني العضوي، 

باإلضافة إلى االضطرابات 
النفسيّة الحادة

تعاني مهنة العصر 
اليدوي للزيتون من 

مخاطر عديدة، أهّمها، 
ندرة صناعة الرحى 
الثقيلة، ومنافسة 

المعاصر الحديثة

عتاب شمس الدين

ها 
ّ
البدانة هي زيادة الوزن املفرطة طبعًا، لكن

الجسم«  »كتلة  ر 
ّ

مؤش يكون  عندما  حتسب 
ُ
ت

أكــثــر مــن ثــالثــني كــيــلــوغــرامــًا فــي املــتــر املــربــع، 
وهو حساب الوزن إلى الطول. قبل ذلك تكون 
هــنــاك زيـــادة فــي الـــوزن لكن ال تصل إلــى حّد 

اعتبارها »بدانة«.
الدين،  زيــن  هبه  التغذية،  اختصاصية  تقول 
 الــبــدانــة »تقّسم بــني ثــالث مــراحــل. املرحلة 

ّ
إن

سمى البدانة املميتة 
ُ
الثالثة، هي أخطرها، وت

كتلة  ـــر 
ّ

مـــؤش يــكــون  وهــنــا   ،Morbid obesity
الجسم، أكبر أو ُيساوي 40«.

»الــعــربــي  وتـــشـــرح، زيــــن الـــديـــن، فـــي حــديــث لـــ
 »أســـبـــاب الـــبـــدانـــة تــتــفــاوت بني 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

شخص وآخر. لكن، ُيعتبر الخلل في التوازن 
ــو يــحــدث  ــر لـــهـــا. وهــ ــبـ ــذائـــي، املـــســـّبـــب األكـ ــغـ الـ
إلــى الجسم من  عندما تكون نسبة ما يدخل 
طــاقــة، أكــبــر بكثير مــن نسبة مــا يــخــرج منه، 
إن فـــي الـــحـــركـــة أو فـــي الـــوظـــائـــف الــجــســديــة 

األساسية«.
 »عالج هذا النوع من 

ّ
ضيف، زين الدين، أن

ُ
وت

البدانة يكون من خالل الغذاء، وباللجوء إلى 

كمية  ملعرفة  وذلــك  التغذية،  فــي  اختصاصي 
الطاقة التي يصرفها الجسم، وحينها يعرف 
بع 

ّ
 يت

ّ
االختصاصّي كيف يمكن لهذا الجسم أن

نظامًا غذائيًا متوازنًا من الجهات جميعها«. 
كثيرون هو  منه  ُيعاني  الــذي  اآلخـــر،  السبب 
الخلل الهرموني. وعندها، بالرغم من التوازن 
العادة من  ُيعانون في  أن هــؤالء  إاّل  الغذائي، 
الطبيب  إلى  اللجوء  املفرطة، وعليهم  البدانة 
املخبرية  الفحوصات  إجــراء  بهدف  املختّص 
الـــالزمـــة لــتــحــديــد أســـبـــاب الــخــلــل الــهــرمــونــي: 
ــذا الـــخـــلـــل فــــي هـــرمـــون  ــ ــكـــون هـ ــا يـ »وعــــــــادة مــ
اإلنــســولــني، وفــي الــغــدة الــدرقــيــة«، تــقــول زين 
الدين. زين الدين، بحسب خبرتها مع عشرات 
ــرجــع أحـــد أســبــاب 

ُ
مــرضــى الــبــدانــة املــفــرطــة، ت

زيــادة الــوزن إلى تناول بعض األدويــة بشكل 
دائم، خصوصا من يتناولون أدوية األعصاب 
لديهم  ُيــالحــظ  إذ  مستمّر.  بشكل  واالكــتــئــاب 
ــرور الــــزمــــن، بــســبــب  ــ زيـــــــادة فــــي الـــــــوزن مــــع مــ
زيادة في الشهية وزيادة الرغبة في استهالك 
السكر، خصوصًا في منتصف الليل. وتشيع 
 لــتــنــاول 

ً
بـــني هــــؤالء عــــادة »االســتــيــقــاظ  لــيــال

السّكر«.
ومــــن األدويـــــــة الـــتـــي تـــزيـــد الـــــــوزن، تــلــك الــتــي 

ها تحبس املياه 
ّ
تحتوي على الكورتيزون، ألن

ــب املـــلـــح في 
ّ
داخـــــل الـــجـــســـم: »لـــــذا يــجــب تــجــن

ضيفه 
ُ
ن الـــذي  فقط  ليس  تناولها، وهــو  حــال 

إلــــى األطـــعـــمـــة، بـــل هـــنـــاك أيـــضـــًا املـــلـــح املــخــبــأ 
الــبــنــدورة  ــل املـــكـــدوس واملـــخـــلـــالت ورّب  ــ داخـ
لذا  وغيرها.  والتشيبس  املعلبة  والشوربات 

 هذه املأكوالت«.
ّ

ب كل
ّ
يجب تجن

الـــوزن ناتجة عن  زيـــادة  تــكــون  أن  ُيمكن  كما 
حــالــة نــفــســيــة صــعــبــة، مــثــل املــلــل أو الــشــعــور 
بالوحدة أو االنتقال من حالة اجتماعية إلى 
أخرى، كالطالق. وبالتالي يؤّدي هذا الشعور 
إلــــى فــــرز هـــرمـــون الـــكـــآبـــة، أو إلــــى نــقــص في 
الرغبة في  السعادة، فتزيد عندها  هرمونات 
تناول األطعمة. البدانة هي املسّبب الرئيسي 
ــن األمـــــــراض املــمــيــتــة، مــنــهــا الــقــلــب  لــلــكــثــيــر مـ
أمراض  وبعض  والسكري  الشرايني  ب 

ّ
وتصل

الــســرطــانــات. وتــخــتــم زيـــن الــديــن نصائحها 
البدانة  نــوع  كــان  ــه »مهما 

ّ
إن الغذائية بالقول 

وبعض  املــنــاســبــة،  بــالــطــرق  معالجتها  يجب 
إلغاء  أو  إلــى عملية تصغير  الحاالت تحتاج 
التوازن   

ّ
ألن الحالة خطيرة،  كانت  إذا  املعدة، 

األسباب.  يبقى أساسيًا مهما كانت  الغذائي 
وهذا ُيحّدده اختصاصي التغذية والطبيب«.

ال يجب أن يروج الفنان لنفسه

)Getty( 10 كغ من الزيتون المدشوش تنتج 2 كغ من الزيت

أسد فوالدكار، مخرج لبناني، عمل على عدة أفالم سينمائيّة ومسلسالت تلفزيونيّة. عرض 
فيلمه »بالحالل« في مهرجان Sundance، ويشتغل اآلن على مسلسل بعنوان »طاخ طيخ«

أسباب البدانة

حكواتي

محمد حاج حسين

آذار 2014
ــدورة« ســوى اســم األغنية الشعبية، وال  وصلت حديثًا، ال أعــرف عن »الـ
أنـــوي العيش  الــروتــن نفسه، أي األغــانــي. كنت  أعـــرف عــن لبنان ســوى 
ككل طامح، براحة بال، وهــدوء، لكن!، ال مفر، املدن التي تغلي تدريجيًا، 
ستحرقك دفــعــة واحــــدة، بــكــل هــــدوء. فــي الـــشـــوارع، ينمو الــروتــن على 
 آِلفوها، كالُعليق، ُيحيط بهم وبنا. مرت بي سنة كاملة، 

ٌ
األجساد كأنه نبتة

بصر بها سوى ُرفوف البضائِع وغباَر املخزن، وال شيء في الداخل، 
ُ
لم أ

الــروتــن يبدأ، حن  الــريــح،  خــاٍو كبحرها، كشوارعها حن تعلو أصــوات 
يبدأ التشبث بما وجدوا قومهم عليه، تمجيد املجلس، ونظرة الذعر من 
األخرين، حتى من أنفسهم. شهور مضت وأنا أذهب لشارع الحمرا كل 
لق ليفنى جالسًا في مقهى، 

ُ
مرة، أجد بعضنا لم يتحرك من مكانه كأنه خ

لق ليقطع الصمت أوردته، أو يركب البحر فجأة، ويرمي كل هذا اللبنان 
ُ
خ

في زجاجة مغلقة. هذه عادة الهاربن من الحرائق.

2015 آذار
بــالــتــراب،  الـــرأس  يــعــرف إشــبــاع  أبـــي، لبنان ال يبكي مثلنا، وال  خــســرُت 
أبــي، ولم أكسب شيئا هنا، كانت كسوتي سميكة كطبقة فوق  خسرُت 
 يوم حن يمّسه تصّحر، يصبح الخفقان روتينيًا فقط، 

ّ
ل كل

ّ
القلب، تتشك

وال روح. كلمت أمي وأخوتي، يبكون، ولبنان في الخارج يناقش مستقبل 
ومصير جروده وأسراه وقواته، خطر يقترب كل ثانية، ال أذكر أنني رأيت 
ا من اآلتي مثل الخوف الذي أعرفه، أنا لم أخف مثلهم، عادة في 

ً
أحدًا خائف

اللبنان تكسبها، وتكسبك.  لم أتخلص من حزني بعد، هذه عادة أخرى 
تكسبها هنا، الحزن معمر هنا، كزمرة الدٍم ُيمنح، الجدران تلتصق بي، 
الشوارع التي أصنعها كل يوم هي نفسها، تعرف أنني ال أحدث أحًدا على 
الهاتف، لكنني بحاجة ألتكلم، أصطنع أنك على الخط يا بعيدة، وكل يوم 

أغلق الخط قبل أن تقولي لي »انجو«. هذه عادة الخائفن في كل مكان.

2016 آذار
أنــا الــيــوم أبــكــي أكــثــر مــن قــبــل، ال أعـــرف ملـــاذا، لكن شيئًا مــا تغير. لعل 
القوم قد رحلوا قبل القطاف، ال أسمع أصواتًا قادمة من املكان الذي كان 
البشر يصمتون كثيرًا، شــيء ما تغير، شــيء ما  الصراخ عادته، صــار 
يجرفه  نفايات  كمكب  أنفسنا  على  للقادمات، سننغلق  سيصبح سمة 
العمر، كأنها  باهتة، في مقتبل  ليقتلنا. تغيرت بيروت، أصبحت  التيار، 
تعود  الغريب،  الشهر  هــذا  تغيرت كوجه سماء في  بأكمله،  أرملة شعب 
بن الحن واآلخــر، هتافًا، أغنية، وال روتن في عودتها، أبكي كما تبكي 

بصمت أكثر من ذي قبل.
آذار يعني الثورة في كل مكان، لبنان يحب هذا الصوت، يا محالها، مسند 
حملنا، وجوهنا تعبت من كل هذا الصمت، لبنان ال يصمت، وال ينطق، 
يهمس، يصرخ أحيانًا، الكل يعني الكل، فأبكي كما تبكون أكثر من ذي 
قبل. لكن، ثمة ريح قاتلة تعبر، توقف كل شيء. ليس جيدًا أن ترى مكتبات 
تغلق في بيروت، ليس جيدًا في أي مكان، صحف لها اسمها وتاريخها 
التوجهات( تغلق كأنها محل تجاري مخالف ألنظمة  النظر عن  )بغض 
»أبو فاعور”. العطب ينمو، الزبالة تصل تدريجيًا للنفوس التي تضعف 
أكثر مع الريح، الجو اللعن هذا سيقتلنا جميعًا، نحن الذين اخترنا بيروت 
كمنفى، يحزننا أكثر من موتنا البطيء، املوت املتسارع ملدينة تصل البحر 
بالحب باألصالة، بنا وبهم، بالعادة الوحيدة التي يجيدها لبنان، يأخذ كل 

 واحدة، يعانقك دائمًا، ولو قبل قتلك، وال روح.
ً
شيء دفعة

آذار كّل مرّة

فنون وكوكتيل
الخميس 17 مارس / آذار 2016 م   8 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 563  السنة الثانيةالخميس 17 مارس / آذار 2016 م   8 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 563  السنة الثانية

Thursday 17th March 2016 Thursday 17th March 2016

معرض نسائنا في قطاع غّزة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty(  المخرج أسد فوالدكار)Getty( 2015 فوالدكار في مهرجان دبي السينمائي عام 

)Getty( البدانة هي السبب الرئيسي ألمراض تصلب الشرايين بعض حاالت البدانة تحتاج إلى تصغير المعدة 
)Getty(

)Getty( األدوية العصبية تؤدي إلى البدانة

)Getty( وسط مدينة بيروت



فئة  أدركنا وجــود  كقالب موسيقي متمّيز، 
ي حـــدود »اآلداب« 

ّ
فــي تخط تــتــرّدد  منها ال 

فق عليها، وهي تنقسم إلى قسمني يمكن 
ّ
املت

املحظورة،  األغاني  داخلهما:  أغلبها  حصر 
والــتــي تخطو خــطــوة إلـــى مــا بــعــد اإليــحــاء 
والـــتـــوريـــة، ومــنــهــا تــلــك الـــتـــي تـــدخـــل تحت 
العالقة  وصــف  أو  الــــالذع،  السياسي  النقد 
التي تمّس  أو  الرجل واملـــرأة،  الجنسية بني 
باملقّدسات العقائدية، وهذه األغاني وقعت 
 في 

ّ
ــبـــث  تــحــت طــائــلــة املـــنـــع مـــن الـ

ً
مـــبـــاشـــرة

ــات، كما تــعــّرضــت أخـــرى إلــى الحظر  ــ اإلذاعـ
من خالل السكوت االجتماعي عنها وتركها 
للنسيان، وأخــرى عرفت كيف تأخذ موقعًا 
فـــي الــــتــــداول الــشــفــهــي، أو عــبــر الــوســائــط 
املــتــاحــة كــاألشــرطــة، وغــالــبــًا مــا يستند هذا 
ة املستمّدة من اللحن القريب 

ّ
النوع إلى الخف

من الذوق الشعبي، وكذلك من فكاهتها، كما 
هــو الــحــال مــع أغــانــي الشيخ إمــام مــن شعر 

أحمد فؤاد نجم.
وضمن بقية الفئات املحظورة، نجد أغاني 
ازدهرت في فضاءات معّينة أّدتها »العوالم« 
لــهــا الطقاطيق  ــرز مــثــال  ــ )الـــراقـــصـــات(، وأبـ
القرن  عشرينيات  فــي  والتونسية  املصرية 
ــعــنــي« 

ّ
املـــاضـــي، مــثــل »عــلــى ســريــر الــنــوم دل

التونسية، و»أنــا مالي هي  لحبيبة مسيكة 
اللي قالتلي« ألمينة القبانية، و»أبو فروة« 
اللطيف  أغاني عبد  لفاطمة ســري، وبعض 
الــبــنــا ومــنــيــرة املــهــديــة وبــديــعــة مــصــابــنــي 
ر 

ّ
التي اشتهرت بـ »امليوعة«، إضافة إلى تأث

ــريـــن بـــهـــذه األجــــــــواء، مــثــل سيد  ـــانـــني آخـ
ّ
فـــن

ــلـــيـــل«، وفــــي زمــن  درويــــــش فـــي »عـــلـــى قــــّد الـ
أقــرب قــّدم أحمد عــدويــة أغنية »البــس جّبة 
فـــي 1985.   ُســجــن بسببها  الــتــي  وقــفــطــان« 
ــرى عـــرفـــت كــيــف  ــ لـــكـــن أغــــانــــَي »بـــذيـــئـــة« أخــ
تنتشر بفضل لعبة التورية، وهو ما نجده 
فــي أغــانــي األفــــراح فــي مختلف املجتمعات 
األفعال  إلــى  اإلشـــارة  العربية؛ حيث تجري 
الجنسية من دون تصريح وبغير استخدام 
املساحة ال   هــذه 

ّ
لعل األذن.  ألــفــاظ ترفضها 

انني إلى السير ضمنها، ومن 
ّ
تزال تدعو الفن

أمثلتها اليوم أغنية سعد ملجرد »أنِت باغية 
واحد«.

يدخل ضمن هذا النوع أيضًا األغاني التي 
الغزل  مثل  دينيًا،  املمنوع  ملس  من  اقتربت 
أثـــنـــاء الـــحـــج فـــي أغــنــيــة طــــالل مــــــّداح »قــف 
بــالــطــواف« الــتــي تــعــّرض ملــتــاعــب بسببها، 
ــن إصـــــــــدار مـــثـــل هــــــذه األغــــانــــي  ــ ــّر عـ ــنــــجــ وتــ
ــًا حـــــرب رســـمـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى  ــانـ ــيـ أحـ
الريفية،  كاألغاني  معّينة؛  موسيقية  أنــواع 
النوع  الــراب وامليتال، وهــذا  وحديثًا أغاني 
املوسيقي األخير ارتبط في الذهنية العامة 
بـــ »عــبــدة الــشــيــطــان«، مــا جعله يــتــحــّرك في 

دوائر ضّيقة.
ــال  ــ ــــصـ قـــــد يــــصــــح الـــــقـــــول إن وســـــائـــــل االتـ
ــدًا لــتــمــريــر  ــديــ ــاًء جــ الـــحـــديـــثـــة فــتــحــت فــــضــ
حيث  اللغوي،  بفحشها  املصّرحة  األغــانــي 
مباشرة  ونشرها  أغنية  إنتاج  ممكنًا  بــات 
على اإلنــتــرنــت مــن دون املـــرور بــأي وسيط 

القاهرة ـ شيرين عبده

يحفل التاريخ املوسيقي باألغاني 
ــفــق على 

ُّ
الــتــي تــقــوم عــلــى ألــفــاظ ات

ــة لـــلـــحـــيـــاء« أو  ــ ــادشــ ــ وصـــفـــهـــا »خــ
ــــآداب الـــعـــامـــة«. غــيــر أن اآلداب  لـ »مــخــالــفــة 
ُمبهم، ليس  ذاتها مصطلٌح  العامة في حــّد 
ــّدد، وهــــو مــرتــبــط بــاملــنــع  لـــه تــوصــيــف مــــحــ
التي يضعها مجتمع  التابوهات  وتكريس 
الـــفـــن، إذا أراد أن يــكــون  مـــا، ويــنــبــغــي عــلــى 
صادقًا في نقل الواقع، أن يتناولها سواء في 
سياق العرض، أو بالنقد أو بتوظيفها. وفي 
ــال تــحــاشــى االحــتــكــاك مــع هـــذه املنطقة،  حـ
جــزءًا من  وزائــفــًا، ويصبح   

ً
سيكون مفتعال

عملية التبرير والتعامي عن الواقع وتورية 
املعاني.

العربي  املجال  في  األغنية  تبلورت  أن  منذ 

حيفا ـ أنطوان شلحت

ل املسرحي الفلسطيني عامر 
ّ
يتحاشى املمث

حليحل إطــالق توصيف »مــونــودرامــا« على 
صاتي«، مكتفيًا 

ّ
عمله الفني الجديد، »املشخ

بتعريفه أنــه »عـــرض كــومــيــدي«، اشــتــرك في 
كــتــابــتــه مـــع شــقــيــقــه الــكــاتــب عــــالء حــلــيــحــل، 

والصحافي فراس خطيب.
ــــن خــــــالل الـــــعـــــرض، أن  ــلـــيـــحـــل، مـ ــاول حـ ــ ــحـ ــ يـ
 
ّ
الحاط الوصف  ذلك  صاتي«، 

ّ
»املشخ يجّسد 

ــده مــتــأثــرًا  ــ مـــن الـــشـــأن الــــذي خــلــعــه عــلــيــه والـ
االبــن  لــه  أســـّر  عندما  مــن مجايليه،  بالكثير 
لــكــن حليحل  التمثيل.  احــتــراف  يــنــوي  بــأنــه 
يفعل ذلــك طــوال الــوقــت، من خــالل إبــراز قوة 
كانه،  الذي  ل 

ّ
املمث الكامنة في  »التشخيص« 

لفنان  مــوكــواًل  يـــراه  ينفّك  أداء دور ال  وعــبــر 
خشبة املسرح في مقابل الجمهور؛ دور النقد 
ي املسرحي.

ّ
والكشف الذي يشّكل عصب التلق

يـــقـــّدم الـــعـــرض شــخــصــيــات/ نـــمـــاذج بشرية 
سم 

ّ
تت لكنها  واقــع مخصوص،  مــن  منسولة 

بــقــدر كــبــيــر مـــن الــتــجــريــد، فــيــتــصــادم معها 
على  الباعثة  العوامل  نفاد  وعند  ويعّريها. 
ذلك، تتصادم ذات املمثل مع نفسها فتعّريها.

لعل أهم ميزة في العرض أنه حّر، من ناحية 
انــتــقــاء املــحــتــوى، فــال يقف أمـــام حـــدود، لكن 
ي عن شرط اإلخالص لفن التمثيل 

ّ
دون التخل

الــتــعــبــيــري، والـــــذي تــمــظــهــر، حــتــى اآلن، في 
تجربة حليحل بكونه شرطًا ال استغناء عنه.
هــــذه الــحــريــة مــرهــونــة أكــثــر بــخــيــار الــفــنــان 
ــذا الــخــيــار  نــفــســه، تــحــديــدًا عــنــدمــا يـــكـــون هــ
ــــارس بــحــجــة  ــمـ ــ ــــاف الــــــذي ُيـ ــفـ ــ ــبــًا اإلسـ

ّ
مــتــجــن

الـــعـــام« الــســائــد، ومحتكمًا  دغـــدغـــة »الـــــذوق 
مــن مالمسة غير  الريبة  أو  الرهبة  إلــى عــدم 

املألوف وكسر املحّرمات.
ُسّجلت مآخذ كثيرة على عروض املونودراما 
ــي مـــشـــهـــدنـــا  ــ ــذ انــــتــــشــــارهــــا فــ ــنــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
املسرحي؛ منها أنها »ممتلئة« بالسرد، عدو 
املسرح اللدود، ومنها أن هذا االنتشار ترافق 

خدش ال يتضامن 
معه أحد

يحاول الممثّل 
الفلسطيني، في عرضه 

الجديد، أن يُبرز قّوة 
التشخيص الكامنة في 

الممثّل، عبر أداء شخصية 
فنان مسرحي في 

مواجهة الجمهور

رغم أن الكلمة الفاحشة 
منبوذة اجتماعيًا، إال أنها 

تعرف كيف تمرّ من خالل 
األغنية التي تصل إلى 

مستمعيها، من خالل 
التورية أو التحرّك في 

فضاءات خاصة

تطرق المسرحية 
التونسية، التي ُعرضت 

مؤخرًا، مصير عامالت 
في ماخور بعدما 

أغلق. زاوية تشير إلى 
أن متغيّرات الواقع 

ليست دائمًا حقيقية

عامر حليحل قفز عن حواجز المونودراما

الصابرات عالم ما بعد الماخور

»األغاني البذيئة« قدرة متجّددة على اإلفالت

ثّمة أوجه تحايل 
متعّددة لتمرير محتويات 

خادشة للحياء

ليس العرض 
مونودراما، لكنه 
لم يتحرَّر كلّيًا من 

أعباء السرد

رغم إغالق الماخور 
تترّكب من جديد شبكة 

التجارة بالجنس

وسائل االتصال فتحت 
فضاًء جديدًا لتمرير 

األغاني البذيئة
إيحاءات  الجزائر  في  الثمانينيات  في  ــراي  ال صعود  موجة  تضّمنت 
النظام والمجتمع حيالها، وقد جرى حظر  أربك  وألفاظًا جنسية، ما 
لم  والتلفزيون.  الراديو  عبر  بثّها 
ــادة  إع ــوى  س ــي  األغــان تلك  تكن 
ــتـــراث  ــل مـــن الـ ــك ــش ــف ل ــي ــوظ ت
شفهيًا،  الــمــتــداول  الموسيقي 
إلى  الراي  تحّول  المنع  يعق  ولم 
جزائر  فــي  األبـــرز  الفنية  الظاهرة 
وحين  الــعــشــريــن.  ــرن  ــق ال نــهــايــة 
أثر  سنجد  الظاهرة،  وهج  سيهدأ 
فنية  موجات  في  البذيئة  الكلمة 

أخرى، وفي أغاني كرة القدم.

حالة إرباك
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ثقافة

ظاهرة

عرض

مسرحية

فعاليات

قد يفّكر في فرض الرقابة على مضمونها. 
هنا، تقع فئة كبيرة من »األغاني البذيئة«، 
والتي غالبًا ما يرى أصحابها أن كلماتها 
ــويـــًا فــي  ــغـ ــلــــمــــتــــداول لـ ــاشـــر لــ ــبـ انــــعــــكــــاس مـ
املجتمعات التي يعيشون فيها، في إشارة 
إلى قطيعة »الفن الرسمي« مع هذا الواقع. 
قد تصل هذه األغاني إلى مستويات أبعد؛ 
األعــضــاء  وتسمية  الــســّب  فيها  نجد  حيث 
واألفعال الجنسية بأسمائها الدارجة، غير 
أن مثل هــذه األغــانــي وإن وجـــدت حّريتها 
ـــزال تـــواجـــه قـــوانـــني تــطــارد  افــتــراضــيــًا، ال تـ

مطلقيها.
هــذا األمــر يحيلنا إلــى ظــاهــرة أخـــرى، وهو 
ــانــــي مـــن دون  نــشــر هــــذه الــنــوعــيــة مـــن األغــ

 
ّ
شيئًا فشيئًا مع نكوص الفعل املسرحي كفن
َد  ــه املــدنــيــة حـــوارًا وتــعــدُّ جماهيري لــه دالالتـ
ــبـــاشـــرًا مــــع املـــشـــاهـــد،   مـ

ً
ــال ــ ــواصـ ــ أصـــــــوات وتـ

عه ويحّرض فيه سؤال العقل إزاء مسائل 
ّ
يمت

الراهن وأسئلة املستقبل.
ــاد عــلــى املـــونـــودرامـــا أنها 

ّ
يــأخــذ بــعــض الــنــق

تــؤّســس، حــســب قــولــهــم، لــهــروب املسرحيني 
الخشبة،  على  الجماعي  العمل  مــن  أنفسهم 
ومـــن ســــؤال الـــوجـــود إلـــى مــحــاولــة »تــفــنــني« 
تفصيالت أشخاص وحيدين على الخشبة، 
ــًا عــن  ــاعــ ــتـــعـــّدد األصــــــــوات دفــ ــن الـــجـــهـــر بـ ــ ومـ
الــتــمــاشــي مــع مجتمعات ليس  إلـــى  الـــحـــوار 

الحوار من شيمها.
ــصــاتــي« لــيــس مـــونـــودرامـــا، 

ّ
رغـــم أن »املــشــخ

ر كـــلـــيـــًا مــــن عـــبء  ــه تــــحــــرَّ ــ يـــصـــعـــب الــــقــــول إنــ
السرد، بيد أنه بسبب التزامه محاذير الدفع 
ــُدمــًا نحو فعل درامـــّي مــا، أفلح في 

ُ
بالنص ق

باألحرى  أو  الــعــرض،  يجّسد شخصيات  أن 
صها، بصفة التمثيل هنا »فعل 

ّ
في أن يشخ

تشخيص« ال أكثر.
ل ينتقل 

ّ
في لحظات معّينة، عندما كان املمث

إلــى دور الــــراوي، ينتاب املــتــفــّرج قلق مــن أن 
ل، لكنه سرعان 

ّ
 طريق العودة إلى املمث

ّ
يِضل

ما كــان يبّدد هــذا القلق، فيعود أداؤه الفني 
على  ويضبط حركته   ،

ً
تمثيال املسرح  ليمأل 

قـــّرر، على نحو مسبق، أن  إيــقــاع لعبة ذكية 
ــل إلــى 

ّ
يـــخـــوض غـــمـــارهـــا، لــعــبــة تــحــيــل املــمــث

ــصــاتــي« لــنــمــاذج بــشــريــة، فــتــأّدى عن 
ّ

»مــشــخ
ذلك أنها باتت بعد العرض منتهكة أكثر مّما 

كانت قبله.

ذكــر مصدرها، وهــو أمــر ينتشر فــي الفترة 
تجري   

ً
فمثال مختلفة؛  بتنويعات  األخــيــرة 

إعــــادة كــتــابــة بــعــض األغـــانـــي الــشــهــيــرة من 
صريحة  جنسية  بألفاظ  الجميل«  »الــزمــن 
ــــه« و»زورونــــــــــــي كــــل ســنــة 

ّ
ــثـــل »الــــحــــب كــــل مـ

مــرة«، كما أخذت تبرز فرق فنية أعضاؤها 
الشتائم النتقاد  الهوية تستخدم  مجهولو 
انــحــســار وسائل  الــواقــع السياسي فــي ظــل 
 ،

ً
تعبير أخرى كما هو الحال في مصر مثال

كــمــا تـــوجـــد نـــمـــاذج ألغـــــان يـــقـــوم مـــؤّدوهـــا 
التصحيح  بــاســتــخــدام  أصــواتــهــم  بتغيير 

اإللكتروني.
قًا بــاألغــانــي البذيئة 

ّ
نــذكــر مــثــااًل آخــر متعل

والـــتـــحـــايـــل عــلــى املـــضـــايـــقـــات املــتــرتــبــة عن 
الحمزاوي في سورية  فــراس  نشرها، وهــو 
ــفــــاد مــن  ــتــ ــذي أطــــلــــق أغـــنـــيـــة بـــذيـــئـــة واســ ــ ــ الـ
ــــد كـــي يـــمـــّررهـــا، كما  صــداقــتــه لــعــائــلــة األسـ
تــوجــد مجموعة مــن هــذه األغــانــي متداولة 
وال  واملطاعم وغيرها  الشعبية  األفـــراح  في 
يـــجـــري تــســجــيــلــهــا فـــي مــحــامــل مــوســيــقــيــة 

تتحّول إلى حجة ضد مؤّديها.
الظاهرة، والتي تظل  م 

ّ
أمام استمرار تضخ

العربية،  اليومية  إفــرازًا للحياة  النهاية  في 
التعامي  خــالل  مــن  معها  التعامل  يمكن  ال 
عــنــهــا، بـــل بــفــهــم ظــاهــرتــهــا وانــعــكــاســاتــهــا. 
ــر لقضية  ــذه األغــــانــــي وجـــهـــًا آخــ ألــيــســت هــ
فني العرب 

ّ
أحمد ناجي الذي يقف معظم املثق

ضد محاكمته باسم »خدش الحياء العام«؟

المشّخصاتي لعبة الممثّل الذكية

دورة دموية مغلقة

الميّت )1995 - 2015(«، والذي  البحر  المرافق لمعرض »أحياء في  البرنامج  ضمن 
الوثائقي  الجاري،  الشهر  الفنون« في عّمان، يُعرض، في 22 من  يُقام في »دارة 
العمل  بدرخان.  سيماف  ووئام  محمد  أسامة  لـ   )2014( الفّضة  ماء  السوري 
يعتمد على ما صّوره مواطنون سوريّون بالهواتف الجّوالة، ليسردوا ما تقترفه 

الحرب في بلدهم.

يُقام غدًا الجمعة في »قاعة الشاطبي« في »مكتبة اإلسكندرية«، حفل موسيقي 
لفرقة األسود المصرية. تعتمد الفرقة على استلهام التراث الموسيقي البيزنطي 
العربي، حيث تقوم أعمالها على توظيف آالت  الذي انحسر أداؤه في المشرق 

التخت العربي أو الغربي الحديثة ألداء هذا التراث الموسيقي.

يتواصل حتى 27 من الشهر الجاري »لقاء العرض األول لفنون المسرح« الذي ينّظمه 
يوم 14، تتضّمن مجموعة  انطلقت  التي  التظاهرة  »تياترو« في تونس.  فضاء 
)الصورة(  سابينس  مسرحية  مثل  العام،  هذا  خالل  تقديمها  المزمع  العروض 
العروض،  وليد دغسني. على هامش  لـ  عصام عياري وثورة دون كيشوت  لـ 
يجري تقديم مسرحيات مصّورة شاركت في الدورات السابقة والقت نجاحًا الحقًا. 

الرباط،  بعد أن انطلقت أمس في قاعة »المسرح الوطني محمد الخامس« في 
والممثل  للمخرج  حبّي  صوفي،  مسرحية  عروض  المقبل  الشهر  حتى  تستمر 
المغربي حسن الجاي )الصورة(. يعتمد العمل على قراءة نص يتحّدث عن رحلة 
بين  الفروقات  يحاول شرح  الممثّل معها؛ حيث  الثالث عشر، وتفاعل  القرن  في 

صور التصّوف اإلسالمي بين العصور.

C

تونس ـ شوقي بن حسن

ـــي رّد   مــــا يــــكــــون الـــحـــكـــم األخـــــالقــ
ً
عــــــــادة

الــفــعــل األول عــنــد مــعــالــجــة مــا يــــدور في 
ما  وغالبًا  ورذيــلــة،  مــن جريمة  املجتمع 
العلوم  بها  التحقت  وقــد  الــفــنــون،  تــبــنّي 
رًا، أن هذا الحكم  كثيرا 

ّ
االجتماعية مؤخ

في  التمحيص  إن  إذ  يكون سطحيًا؛  ما 
وّسع 

ُ
الواقع ُيغرق الظواهر في نسبية ت

دائـــرة األســبــاب، لتضع املــســؤولــيــة على 
للحكم  قيمة   

ّ
كــل فتنتفي  الجميع،  عاتق 

األخالقي.
ــي أحـــــــد أبـــــرز  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــل الـــــقـــــاع االجــ

ّ
ــث يــــمــ

فضاءات الجرائم والرذائل. هل يمكن أن 
تمامًا  العالم محايدًا،  تقّصي هذا  يكون 
ــعــرض كــامــيــرا مــشــهــدًا مــن الحياة 

َ
كــمــا ت

الـــعـــامـــة؟ املــــاخــــور هـــو زاويــــــة مـــن زوايــــا 
هــــذا الـــقـــاع االجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو الــفــضــاء 
ــط عــلــيــه أضـــواءهـــا مسرحية 

ّ
الــــذي تــســل

»الصابرات« لـ حمادي الوهايبي، والتي 
ـــرًا فـــي تــونــس الــعــاصــمــة، 

ّ
ُعـــرضـــت مـــؤخ

ضمن االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة.
ينطلق خيط األحـــداث من عــرض فيديو 
لــــحــــادثــــة اقــــتــــحــــام مـــتـــشـــّدديـــن ديـــنـــّيـــني 
مــاخــور مــديــنــة الــقــيــروان وإغــالقــه ُبعيد 
تــظــهــر  الـــفـــيـــديـــو،  بــنــهــايــة   .2011 ثــــــورة 
ثالث فتيات من العامالت هناك؛ السّيدة 
البكوش  خديجة  )أداء:  وزهــيــرة  وربـــاب 
ورابـــعـــة الــجــاللــي وإشــــــراف الــطــمــومــي( 
ــردن منه. تحمل كل واحــدة منهن 

ُ
وقــد ط

املصير  يملكنه حيال  ما  كل  حزمة، هي 
.
ّ
الجديد املفتوح أمامهن

 تلك بساحة 
ّ
تحتمي الفتيات في ليلتهن

عاّمة في املدينة. نكتشف من حديثهن أن 
كل واحدة منهن تركت في املحل أموالها 
التي جمعتها خالل سنوات. يتفّرع هنا 
التفكير في اتجاهات عّدة، كيفية العودة 
إلــــى املـــحـــل الســـتـــرجـــاع األمـــــــوال، وكــيــف 
ستدير كل واحدة منهن مستقبلها، بني 
الــعــودة إلــى مهنتها، ومن  مــن تفّكر فــي 
تفّكر في القطع معها. في النهاية، وبعد 
تــقــلــيــب الـــخـــيـــارات، يــقــلــن بــصــوت واحـــد 

»نريد أن نرجع«.
ــــضــــيء كــل 

ُ
ــديــــث، ت ــذا الــــحــ ــ ــيــــاق هــ فــــي ســ

وكيف  عواملها،  الشخصيات  من  واحــدة 
وصلت إلــى هناك. ثــالث قصص تنطلق 
ــتـــؤّدي إلــــى مصير  مـــن نــقــاط مــتــفــّرقــة، لـ
ــد. ال تــخــتــلــف ابــنــة الـــريـــف عـــن ابــنــة  ــ واحـ
واالستغالل  والتهميش  فالفقر  املدينة؛ 
ــاك، حتى  ــنـ والـــقـــســـوة مـــوجـــودة هــنــا وهـ

الفتيات  على عكس  فهو  أكــثــر،  املــاخــور 
الــثــالث لــم يكن خــارجــه قــط، فهو ثمرته. 
مـــن خــــالل قـــّصـــتـــه، نـــعـــرف كــيــف يصنع 
هذا العالم شخصياته، كما عرفنا كيف 
تــــــؤّدي عـــوالـــم أخـــــرى إلــــى صــنــاعــة هــذا 

الفضاء.
غير أن ڤوبة، وبإغالق املاخور، ستنفتح 
عــالقــاتــه عــلــى عــالــم أوســــع: تــهــريــب بشر 
وتجارة مخّدرات وبيع دم فاسد وغيرها. 
 الــــــذي انــتــظــرتــه 

َّ
ــل ــذلــــك، لــــن يـــأتـــي الــــحــ لــ

الفتيات، إذ سرعان ما سيتحايل عليهن 
)أداء: مريم بن حسن(  مع والدته عزيزة 
بظهور  يملكنه.  مــا  بقية  منهن  لينتزع 
عزيزة، تترّكب من جديد شبكة التجارة 
ــام حـــاجـــة الــفــتــيــات  ــ بــالــجــنــس. تـــقـــّرر، أمـ
الشارع  فــي  العملية  املـــال، »تنظيم«  إلــى 
لتعود دورة الــدم فــي جسد الــدعــارة من 
جديد. تنغلق الدائرة على الواقع نفسه. 

ــــؤااًل ظـــل منسيًا؛  يــذّكــرنــا الــعــمــل بـــأن سـ
فحني جرى إغالق املواخير بهذا العنف، 
أيـــن ذهــبــت الــتــجــارة الــتــي كــانــت تشرف 
ــر فــــي املــصــيــر  ــّكــ عــلــيــهــا الــــــدولــــــة؟ مــــن فــ
أصحاب  أم  الــدولــة  للمومسات؛  الجديد 
اإلجابة  الــقــدمــاء؟  الزبائن  أم  الغلق  قــرار 
»ال أحـــد«، لــذلــك فــاملــومــســات »صــابــرات« 
يــبــتــكــرن الــحــلــول فـــي الـــهـــامـــش، وهــنــاك 
فّكا  غالبًا ما ُيطَبق عليهن، مــرة أخــرى، 

االستغالل والقسوة.

فة تصل إلى املصير نفسه، حيث إن 
ّ
املثق

السجن طريق آخر يؤّدي إلى املاخور.
حــيــال الــوضــع الــجــديــد، تــقــول إحــداهــن: 
»لـــم يــعــد هــنــاك مــحــل؛ الــعــمــل الحقيقي 
ــارع«. مـــقـــولـــة تــنــســف الــحــركــة  ــ ــشــ ــ ــي الــ فــ
ــدم عــلــيــه ُمــغــلــقــو  ــ ــتـــي أقــ ــة« الـ ــيــ ــالقــ »األخــ
ــيـــر فــي  ــور، بـــــل إن إحــــــداهــــــن تـــشـ ــ ــ ــاخـ ــ ــ املـ
حديثها إلى أنها تعّرفت من بينهم إلى 

من كان يترّدد عليها. 
ــارات سيارات 

ّ
مــن حــني آلخــر، تـــدّوي صــف

الـــشـــرطـــة، تــرتــعــب الــفــتــيــات ويــهــربــن ثم 
يــُعــدن، وقـــد ينجحن فــي إقــنــاع الشرطة 
املطاردات،  بالتغاضي عنهن. في إحدى 
 ڤوبة )أداء: حسام الغريبي(، 

ّ
هن

ُ
يعترض

ابـــن صــاحــبــة املــحــل، حــيــث كــن يشتغلن، 
ومـــن كـــان يــقــوم بــحــمــايــتــهــن. يــتــصــّورن 
أنــــه خــيــط األمــــل الــــذي ســيــوصــلــهــن إلــى 
مّدخراتهن.  مع ڤوبة، نكتشف أبناء عالم 

تصويب

فوزي باكير

ال ُيمكن أخذ »البذاءة«، سواء في 
ــانـــي، بــمــعــزٍل  الــشــعــر أو فــي األغـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ عـــــن الــــســــيــــاقــــات االجـ
ـــج هـــذه 

َ
ـــنـــت

ُ
ــــتــــي ت والـــســـيـــاســـيـــة ال

الشعر،  في  ضمنها.  النصوص 
ــرة ُيـــمـــكـــن  ــيــ ــثــ ــا نـــــمـــــاذج كــ ــنــ ــديــ ــ ل
الحديث عنها؛ مثل نجيب سرور 
ــر الـــنـــواب. كــاهــمــا ُعـــرف 

ّ
ومــظــف

شتائم  تتضّمن  التي  بقصائده 
واألوضــاع  األنظمة   

ّ
بحق ُمقذعة 

أيضًا،  وكاهما،  عايشاها.  التي 
تعّرض إلى السجن والتعذيب.

 
ً
أصا هي  األغنية،  إلــى  بالنسبة 
موسيقّيًا؛  ى  ــؤدَّ يــ نـــصٌّ شــعــري 
 للُمساءلة 

ً
 أكثر ُعرضة

ّ
ه يظل

ّ
لكن

فــــي شــكــلــه  أي  ـــى، 
ّ
ُيـــغـــن أن  قـــبـــل 

كــنــص مــكــتــوب؛ فــالــرقــابــة الــتــي 
 
ً
تـــحـــظـــر اإلصــــــــــــدارات الـــشـــعـــريـــة
ال تــتــعــامــل مـــع األغــنــيــة بــالــحــّدة 
ــــذي ُيــفــرض  نــفــســهــا، والــحــظــر ال
ــارخ، وكــثــيــرًا ما  عــلــى الــكــتــب صــ

يتحّول إلى قضية رأي عام.
نــســتــمــع إلـــى كــثــيــٍر مـــن األغــانــي 
التي تتضّمن عبارات »خادشة«، 
ــًا عن  ــبــر خـــروجـ

َ
ــعــت وبــعــضــهــا ُي

 
ّ

إال السائد،  واالجتماعي  الديني 
الرقابة؛  مــن  فلت 

ُ
ت مــا  غالبًا  أنها 

إلــى عــدم جدية تعاُمل  ما ُيشير 
ــة 

ّ
ــا قــل ــ ــمـ ــ الـــســـلـــطـــات مـــعـــهـــا )وربـ

الكتاب  بعكس  أمــامــهــا(،  الحيلة 
 أقـــــــرب إلــــــى وثـــيـــقـــٍة 

ّ
ــل ــظــ الـــــــذي يــ

وصـــنـــاعـــة كـــامـــلـــة تـــتـــحـــّول إلـــى 
حّجة ضّد الكاتب، حني ُيحاكمه 
الـــســـائـــد ســيــاســيــًا واجــتــمــاعــيــًا 
وديــنــيــًا، كــمــا حــصــل مــع أشــرف 

.
ً
فّياض مثا

ــا يــقــتــلــون  ــمــ ــول الـــــنـــــّواب: »ربــ ــقـ يـ
ـــي/ وُيـــخـــفـــون آثــــــاره/ ربــمــا 

ّ
املـــغـــن

مــثــلــمــا  ــي/  ــفـ ــتـ ــخـ يـ أو  ســـــيـــــذوب 
يحصل اآلن في كل يوم/ ولكنها 
أبــد  تــذّوبــهــم  األغــنــيــات/ ستبقى 

اآلبدين«.

ولكنها األغنيات
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من العرض )تصوير: نور الجلولي(

من العرض

عمل لـ محمود عبود، العراق
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باسل طلوزي

»ســأكتفي بحكــم نصــف الشــعب«... حــّدث 
الزعيــم نفســه بهــذه العبــارة، كمن اكتشــف 
 ســحريًا للخــروج مــن معضلــة البلــد 

ً
حــا

الديــون  بلغــت  أن  بعــد  االقتصاديــة، 
الوطنية ذروتها، وانهارت العملة، وارتفع 
كل  حطمــت  مســتويات  إلــى  التضخــم 

املؤشرات.
والواقــع أن الزعيــم لم يكــن يعنيه كثيرًا ما 
آل إليــه وضــع البلــد االقتصــادي، أو حجــم 
الفقــر الــذي يعانيــه شــعبه، بقــدر مــا كان 
التــي  الدائنــة،  الــدول  تهديــدات  مــن  قلقــًا، 
لــم  إذا  العســكري،  بالغــزو  باتــت تتوعــده 

يسدد ديونها سريعًا.
مــن  الفاســدين  جوقــة  الزعيــم  دعــا 
للتشــاور،  االقتصاديــن،  مستشــاريه 
هــذه  مــن  للخــروج  خطــة  إلــى  وللوصــول 
األزمــة، وبالطبــع كان الحــل الــذي أجمعــوا 
عليــه، كاملعتــاد، فرض مزيد من الضرائب، 
واختــراع أســاليب جديــدة للتحايــل علــى 

جيوب املواطنن.
قــد  كانــت  »التشــليح«  أســاليب  أن  غيــر 
اســتنفدت جميعهــا، ولــم يبــق فــي جيــوب 
الشعب، ما يمكن السطو عليه غير الثقوب 
التــي تملؤهــا، ولــذا انفضــت االجتماعــات 

كلها من دون التوصل إلى قرار.
ذلــك  الزعيــم  بــال  علــى  خطــر  كيــف  أمــا 
الخاطــر باالكتفــاء بحكــم نصــف الشــعب،  
فألنــه شــعر أنــه الحــل الوحيد و«األســهل« 
للخروج من األزمة االقتصادية، فالخاص 
من نصف األفواه الجائعة في بلده، يعني 

توفير مبلغ محترم لسداد الديون. 
الزعيــم  خطــة  نجحــت  أن  وبعــد  عمومــًا، 
بإبــادة نصــف الشــعب، أمــر بطــرد النصف 

املتبقي خارج البلد.
الســبب،  عــن  مستشــاروه  ســأله  وحــن   
نصــف  ســأحكم  بأننــي  »قلــت  أجــاب: 

الشعب، وأعني النصف امليت«.

مــن  املفاجــئ  الروســي  االنســحاب  أثــار 
ســورية عاصفــة مــن التســاؤالت والتحليــات 
السياسية املتضاربة حول األسباب الحقيقية 
وراء هــذا االنســحاب وتوقيتــه، وأثار االنســحاب أيضا 
عاصفة من السخرية تجلت في عديد الرسومات التي 

حفلت بها منصات التواصل االجتماعي العربية.

بوتين ينشق 
عن األسد!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

سأحكم نصف الشعب

شريط
نيت بيلر - كيغل كارتونز

أعمال 
خطرة!

الباب المفتوح يهوي على رأس ميركل
)جنفرانكو أوبر - عن موقع كارتون موفمنت(

قمم أوروبية لوقف تدفق الالجئين - مكة السعودية

سيلفي وانتحاريون ـ الحياة اللندنية

أموال الجزائر المهدورة - الشروق الجزائرية في ذكرى توحد الفرقاء تفرق الجمع - النهار اللبنانية

هل ينمو أمل سورية فوق ركام الحرب؟ - القبس الكويتية

أبيض وأسوأ
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الدب الروسي يترك بشار وحيدًا - فيسبوك شمس نيوزبوتين ينشق عن األسد - صورة مركبة عن فيسبوك

النظام السوري يتوسل من الروس البقاء في سورية - تويتر الوطن القطريةانتهت الشيشة السورية بالنسبة لبوتين وأوباما - عن تويتر لكارلوس لطوف
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رياضة

خرج عدد من 
مشجعي فريق 
آيندهوفن 
الهولندي 
عن النص، 
بعدما ظهروا 
في ميدان 
»بالثا مايور« 
بالعاصمة 
اإلسبانية مدريد، 
وهم يهينون 
المتسّولين على 
هامش المباراة 
التي جمعت 
فريقهم مع 
أتلتيكو مدريد 
اإلسباني في 
أبطال أوروبا.
وكانت الشرطة 
اإلسبانية قد 
اعتقلت ستة 
من مشجعي 
الفريق بعد أن 
أخلوا بالنظام 
العام.

)Getty( جمهور آيندهوفن خرج عن المألوف

خروج عن النص
طلب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم من أندية 

السعودية وإيران تحديد ماعب محايدة إلقامة 
املباريات التي تجمع بينها ضمن دوري أبطال 

آسيا، وذلك بسبب األزمة الدبلوماسية بن 
البلدين. وكان االتحاد أعاد جدولة املواجهات 

السعودية اإليرانية إلى الجولة األخيرة من دور 
املجموعات بانتظار إيجاد حل لهذه املعضلة أما 
في عودة العاقات الدبلوماسية ملجراها الطبيعي 

بن الدولتن، لكن من دون جدوى.

اختار األرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب 
مصر تشكيلة من 25 العبا بقيادة الحارس 

املخضرم عصام الحضري ملواجهة نيجيريا في 
مباراتن متتاليتن بالتصفيات املؤهلة لكأس 

األمم األفريقية. وستلعب مصر في ضيافة 
نيجيريا في 25 مارس/ آذار الجاري قبل أن 

تستضيف مباراة اإلياب بعدها بأربعة أيام في 
الجولتن الثالثة والرابعة من التصفيات املؤهلة 

لكأس األمم 2017. 

أعلن اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم عن 
تجديد عقد مدرب املنتخب الوطني األول مايكل 

أونيل، حتى يونيو/ حزيران 2020.
وسيتقاضى املدرب أونيل راتبا قدره 500 ألف 

جنيه إسترليني سنويا، ليصبح املدرب األعلى 
راتبا في تاريخ أيرلندا الشمالية.

وأشار االتحاد في بيان له »يسعدنا أن نؤكد أن 
ع على تجديد تعاقده كمدرب 

ّ
مايكل أونيل وق

ملنتخب أيرلندا الشمالية حتى 2020«.

مباريات األندية 
السعودية واإليرانية 

على مالعب محايدة

انضمام الحضري 
لتشكيلة مصر 

أمام نيجيريا

تجديد عقد 
مدرب أيرلندا الشمالية 

حتى 2020

الخميس 17 مارس / آذار 2016 م   8 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 563  السنة الثانية
Thursday 17th March 2016



رياض الترك

في 2015 نشرت صحيفة »العربي 
التحقيقات  مــن  سلسلة  الــجــديــد« 
عـــن الــفــســاد املــتــفــشــي فـــي ريــاضــة 
الناجمة  املشاكل  وأبــرز  األميركية،  القدم  كرة 
زمن الذي سقط بسببه 

ُ
هو املرض الدماغي امل

اليوم وبعد 15 سنة  الالعبني.  عــدد كبير من 
ــكــــار االتــــحــــاد األمـــيـــركـــي لــــوجــــود هـــذا  مــــن إنــ
املـــرض بــني الالعبني بسبب عــدم وجـــود أدلــة 
 بجهازه الطبي 

ً
طبية، اعترف الـ »NFL« ممثال

ــرأس املــتــكــررة  ــ بـــوجـــود رابــــط بـــني ضـــربـــات الـ
ــاغــــي« املــــعــــروف بـــ  ــهــــاب الــــدمــ ــتــ ومــــــرض »االلــ

.»CTE«

تداعيات ما بعد التسوية
عـــرضـــنـــا فــــي الــتــحــقــيــق األخــــيــــر مــــن ســلــســلــة 
 »NFL« تحقيقات »فساد كرة أميركا« عن أن الـ
وصــــل إلــــى حـــل مـــؤقـــت إلســـكـــات كـــل األفـــــواه 
زمن، 

ُ
امل الدماغي  املــرض  التي تهاجمه بسبب 

لُيحدد تسوية مالية بقيمة مليار دوالر بغية 
معالجة الالعبني املصابني والكشف املبكر عن 

2829
رياضة

قضية

املرض. هذا القرار لم ُيعجب الصحافة وحتى 
ــذيـــن اعـــتـــبـــروه مـــجـــرد تـــهـــرب من  الـــالعـــبـــني الـ
الحقيقة واالعتراف هو أول خطوة للتخفيف 
االتحاد مع  الضغط على  املشكلة. وازداد  من 
مرور األيام خصوصًا اكتشاف حاالت جديدة 
مصابة باملرض والفيلم السينمائي »ارتجاج 
دمــاغــي« الـــذي أثـــار ضــجــة كــبــيــرة فــي أميركا 
وتحدث عن هذه القضية، وربما كان السبب 
أكبر  القضية بشكل  إعــادة فتح  الرئيسي في 
غياب  بعد  الرياضية  الصحف  في  وتداولها 
دام عاما كامال. وكان الطبيب بينيت أومالو 
كرة  في  الدماغي«  »االلتهاب  مــرض  مكتشف 
القدم األميركية كشف عن ضحية جديدة في 
الــالعــب املعتزل  الــفــائــت، وهـــو  الــشــهــر  اللعبة 
شخص   

ُ
حيث سيمبسون،  جيمس  أورانــتــال 

أومــالــو الحالة بأنها مــرض دمــاغــي سيؤدي 
إلى تضرر في مختلف أعضاء الجسد.

وبعد عــرض فيلم »ارتــجــاج دمــاغــي« للممثل 
ــــرة جـــديـــدة  ـــتـــحـــت الــقــضــيــة مـ

ُ
ــــل ســـمـــيـــث، ف ويـ

األميركية،  الــريــاضــيــة  واملــواقــع  الصحف  فــي 
ــدأ الــالعــبــني بـــإجـــراء الــفــحــوصــات الطبية  وبــ
كــانــوا مــصــابــني بهذا  إذا  واملــخــبــريــة للكشف 
املرض الدماغي الخطير، وآخر الضحايا هو 
الـــالعـــب الــســابــق ســيــمــبــســون، الــــذي اكــتــشــف 
ــه املــــــرض، وفـــســـر بــالــتــالــي  ــاغـ أومــــالــــو فـــي دمـ
ســـبـــب الـــتـــصـــرفـــات الـــغـــريـــبـــة الــــتــــي قـــــام بــهــا 
السرقة  عمليات  مثل  حياته،  في  سيمبسون 
واالختطاف في مدينة نيفادا األميركية. وكان 
العام  سيمبسون تعرض لعقوبة السجن في 
لكن  القانونية،  املخالفات  هــذه  بسبب   2008
عيد النظر في محاكمة 

ُ
اكتشافات أومالو ست

سيمبسون، ألنه يعاني من ضربات متعددة 
في رأسه ومرض »االلتهاب الدماغي« تفشى 

في رأسه وأثر بشكل سلبي على تصرفاته. 

المطالبة بإلغاء الرياضة
»كــــرة الــقــدم األمــيــركــيــة يــجــب إلــغــاؤهــا ألنها 
خطيرة« بهذه الجملة عبر كاتب لصحيفة »ذا 
غارديان« البريطانية، دايف بري، والذي نشر 
األميركي  االتحاد  فيه  يهاجم  ضخمًا  تقريرًا 
لــــكــــرة الــــقــــدم وطـــريـــقـــة تـــعـــاطـــيـــه مــــع مــشــكــلــة 
»االرتجاج الدماغي«، وذلك بعد عرض الفيلم 
املثير أن  السينمائي. يؤكد دايــف في تقريره 
كرة القدم األميركية انجرفت إلى مكان أخطر 
مـــن مــجــرد ريـــاضـــة، الــلــعــبــة أصــبــحــت تشكل 
خطرًا على الالعبني والخوذة ال تحميهم من 
إصابات الرأس بل هي من أكثر العوامل التي 

تــرفــع مـــن خـــطـــورة اإلصـــابـــة. والـــتـــســـاؤل هنا 
متابعة  املشجعني  اســتــمــرار  كيفية  فــي  يكمن 
هذه الرياضة في املالعب رغم معرفة خطورة 
اللعبة وتأثيرها السلبي على حياة الالعبني 

وخصوصًا تضرر الرأس.
صرف 

ُ
فــي املقابل فــإن كــل هــذه األمـــوال التي ت

ــركـــي ال  ــيـ ــلـــى الـــــــدوري األمـ عــلــى الـــالعـــبـــني وعـ
يمكنها أن تمنع تضرر وحتى وفاة الالعبني، 
واألخـــطـــر أن الــالعــبــني يــتــعــرضــون إلصــابــات 
ويعانون  إلــى جحيم  حياتهم  تحول  خطيرة 
من مشاكل صحية كثيرة )كان عرضها العربي 

الجديد في تقارير وتحقيقات سابقة(.
ويؤكد بري في تقريره الذي أثار ضجة كبيرة 
فـــي أمـــيـــركـــا، أن الــجــمــاهــيــر مـــا زالـــــت تعتبر 
الحملة  الرياضة مسلية وترفيهية، رغم  هذه 
اإلعالمية الكبيرة التي أثيرت في وقت سابق 
حول قضية »االرتجاج الدماغي«. لذلك طالب 
ــاء مـــنـــافـــســـات هـــذه  ــغــ ــري وبـــشـــكـــل عــلــنــي إلــ ــ بـ
الرياضة نهائيًا ألنها تشكل خطرًا كبيرًا على 
صحة الــالعــبــني. فــي املــقــابــل فــإن بــري تساءل 
عــن إمــكــانــيــة لــعــب الــــدوري بـــدون خـــوذة على 
الرأس، وهذا األمر سيجعل الالعبني يخافون 
أكثر من االصطدامات وال يقومون بتدخالت 
ويمكن  مكشوف  رأسهم  أن  خشنة خصوصًا 
أن يــتــعــرض إلصــابــة خــطــيــرة، وبــذلــك يصبح 
كــــل العـــــب مــــســــؤول عــــن رأســـــــه، ألنـــــه فــــي ظــل 

وجــود الخوذة لن يخاف الالعب من الهجوم 
الــخــوذة تحميه  رأســه بعنف، ألن  واستعمال 

من أي إصابة. 

االعتراف الُمدوي
في  الصحة واألمـــان  نائب رئيس قسم  كشف 
األميركية »NFL« معلومات  القدم  اتحاد كرة 
مثيرة وخطيرة ألول مرة بعد سنوات طويلة 
ــأن هــنــاك رابــطــًا بني  ــراع، إذ صـــرح بـ مــن الـــصـ
ــزمــن« وضربات 

ُ
امل مــرض »االلــتــهــاب الدماغي 

الرأس املتكررة خالل املباريات.
وكــــان االتـــحـــاد األمــيــركــي عــلــى مـــدى 15 سنة 
يــرفــض مــقــولــة أن ضــربــات الــــرأس فــي اللعبة 
ــن، رغـــم  ــ ــزمــ ــ ــ

ُ
ــاغــــي امل ــدمــ ــى املـــــــرض الــ ــ تـــــــؤدي إلــ

ــاره دكــتــور  ــ االكــتــشــاف الــطــبــي املــثــيــر الــــذي أثـ
التي أكدت  الطبية  بينيت أومالو والدراسات 
هـــذه املــعــطــيــات الــخــطــيــرة. وبــعــد ســنــوات من 
إلى  األمــور  الدراسات واالستنتاجات وصلت 
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محرز حجز مكانه في 
تشكيلة محاربي الصحراء 

بتألقه مع ليستر

االتحاد  بني  مواجهات  وقعت   
ُ
حيث املحاكم، 

األمـــيـــركـــي والـــالعـــبـــني املـــتـــضـــرريـــن وأهـــالـــي 
الــالعــبــني الـــذيـــن فـــقـــدوا حــيــاتــهــم بــســبــب هــذا 
املــــــرض، لــيــلــجــأ االتــــحــــاد إلــــى تــســويــة مــالــيــة 
لــكــل الــالعــبــني املــصــابــني مــن أجـــل معالجتهم 

ومساعدتهم.
ــكــــار اتــــحــــاد الــــ  ــد 15 ســـنـــة مــــن إنــ ــعـ ــيــــوم وبـ الــ
»NFL« هـــذه املــعــطــيــات الــطــبــيــة، كــشــف نائب 
ــيـــس قـــســـم الـــصـــحـــة واألمــــــــان فــــي االتـــحـــاد  رئـ
ألول مرة عن وجود رابط بني ضربات الرأس 
ــزمــن 

ُ
املــتــكــررة ومـــرض »االلــتــهــاب الــدمــاغــي امل

 Chronic traumatic encephalopathy« أي 
بعد  تــمــامــًا  اللعبة  قــواعــد  وستتغير   ،»CTE
هـــذه الــتــصــريــحــات. وخــــالل إحــــدى املــقــابــالت 
على الهواء مباشرة في قناة »أي أس بي أن«، 
قال جيف ميلر »نعم هناك رابط بني ضربات 
الرأس واملرض«، األمر الذي يعني أن االتحاد 
لــم يــنــكــر هـــذه املــعــطــيــات الطبية،  وألول مـــرة 
ــــذه الـــحـــالـــة فــــي ريـــاضـــة  ــرف بــــوجــــود هـ ــتــ واعــ
كــرة الــقــدم األميركية. وكــان اتــحــاد كــرة القدم 
ُمــرعــبــة تتعلق بمشكلة  األمــيــركــيــة عــن أرقــــام 
»االرتــــجــــاج الـــدمـــاغـــي« الــتــي بــــدأت بــالــظــهــور 
الــيــوم، وأصــدر االتحاد  العام 2002 حتى  من 
تقريرًا خاصًا أشار فيه إلى أن نسبة الالعبني 
الـــذيـــن تــعــرضــوا الرتـــجـــاج دمـــاغـــي هـــي %60 

وعددها 271 ارتجاجًا في العام 2015.

اعتقال مشجعين من أيندهوفن بسبب أعمال شغب
اعتقلت الشرطة اإلسبانية ستة من مشجعي بي إس في أيندهوفن الهولندي 
مدريد  أتلتيكو  أمــام  الفريق  مــبــاراة  انتهاء  العام عقب  بالنظام  ــوا 

ّ
أخــل أن  بعد 

في ثمن نهائي دوري األبطال األوروبي، التي انتهت بفوز »الروخيبالنكوس« 
بركالت الترجيح )7-8(، عقب نهاية لقاءي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي 
بدون أهــداف. واعتقلت قوات األمن اإلسبانية املشجعني على خلفية األعمال 
العدائية التي ارتكبوها عقب خروجهم من عدة حانات بوسط العاصمة مدريد، 
حيث شاهدوا املباراة، وبدأوا باالعتداء على السيارات واملارة، ما أدى إلى وقوع 

أضرار مختلفة، وفقا ملا صرحت به مصادر مطلعة على التحقيقات.

بوليفيا تبدأ استعداداتها لمواجهة كولومبيا 
بـ 14 العبا

بدأ منتخب بوليفيا لكرة القدم استعداداته ملواجهة كولومبيا األسبوع املقبل 
 14 بـ  روســيــا،  في   2018 ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  ضمن 
العبا فقط. وأعلن االتحاد البوليفي لكرة القدم أن املدير الفني ملنتخب بوليفيا 
سيزار  خوليو  واستدعى  الفريق.  تدريبات  قــاد  بالديفييسو،  سيزار  خوليو 
34 العبا لقائمة مواجهتي كولومبيا في 24 مــارس/آذار الجاري واألرجنتني 
في الـ29 من الشهر نفسه، ولكن ينتظر أن ينضم باقي الالعبني إلى املنتخب 

اعتبارا من اليوم.

نيمار: ال أرى نفسي خارج برشلونة

أكد املهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه ال يرى نفسه خارج فريقه الحالي 
برشلونة اإلسباني، مبينا أنه سعيد في صفوفه. وفي تصريحات أدلى بها 
إنــه فريق  »أنــا سعيد في برشلونة.  نيمار  قــال  التلفزيونية  ملحطة )غلوبو( 
أشــعــر فــيــه وكــأنــنــي فــي بــيــتــي. زمــالئــي يجعلونني هـــادئـــا.. ال أرى نفسي 
خارج برشلونة«. وأضــاف نيمار أنه يعيش أفضل أوقاته اآلن في مسيرته 
الرياضية، مبينا أن البرسا قد تحسن خاصة فيما يتعلق بحسم الفرص في 

املساحات الضيقة.

نادال ولوبيز يتأهالن لثمن نهائي إنديان ويلز
ثمن  للدور  التأهل  بطاقة  لوبيز  وفيليثيانو  نــادال  رافائيل  اإلسبانيان  حجز 
مواطنيهما  على  تغلبهما  بعد  األســاتــذة،  لتنس  ويلز  إنديان  ببطولة  النهائي 

فرناندو فيرداسكو وروبرتو باوتيستا على الترتيب.
ونجح نادال، املصنف الخامس عامليا، في تجاوز عقبة فيرداسكو بمجموعتني 
نظيفتني 6-0 و7-6 )11-9( في مباراة امتدت لساعة و42 دقيقة، حيث سيواجه 
الفرنسي  أقصى  الــذي  زفيريف،  ألكسندر  األملاني  منافسه  النهائي  ثمن  في 

جيل سيمون 6-2 و2-6.
وفاز نادال بسهولة باملجموعة األولى، قبل أن يعاني األمّرين في الثانية للفوز 
بها، حيث قال عقب املباراة »أنا هنا ملواصلة الصراع على اللقب. أنا أعشق هذه 

الرياضة. هدفي هو مواصلة التقدم لألمام«.

الخطوط القطرية ترفض توضيح موقفها 
من تجديد عقد رعاية برشلونة

على  التعليق  الباكر  أكبر  القطرية  الجوية  للخطوط  التنفيذي  الرئيس  رفــض 
تجديد عقد الدعاية الساري بني الشركة ونادي برشلونة اإلسباني الذي ينتهي 
الصدد«،  أدلــي بتصريحات في هذا  »لن  الباكر  وقــال  الجاري.  املوسم  بنهاية 
خالل مؤتمر )فن من أجل الغد( الذي يقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

الــرعــايــة،  بموجب  يـــورو سنويا  مليون   35 على  اإلســبــانــي  الــنــادي  ويحصل 
بحسب األرقام الصادرة عن برشلونة.

وكان من املفترض أن ترتفع هذه القيمة إلى 60 مليون يورو اعتبارا من املوسم 
املقبل على خلفية االتفاق الذي توصل له املدير املالي السابق للنادي الكتالوني 

خافيير فاوس مع الشركة القطرية.

مــدرب  جــوركــوف  كريستيان  الفرنسي  أعــلــن 
منتخب الجزائر تشكيلة مؤلفة من 23 العبا 
لــخــوض مــبــاراتــي إثــيــوبــيــا ضــمــن تصفيات 
ــم األفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم بالغابون  كـــأس األمـ
معسكره  الجزائري  املنتخب  وسيبدأ   .2017
تــحــضــيــرا  الـــــجـــــاري  آذار  مــــــــارس/   21 ــوم  ــ يــ
الشهر  مــن  فــي 25 و29  املــقــررتــني  للمباراتني 
ذاتــــه. وقـــام جــوركــوف بــاســتــدعــاء يــاســني بن 
زيـــة مــهــاجــم لــيــل الــفــرنــســي بــعــد أن استطاع 
االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري لــلــعــبــة إقــنــاعــه بتمثيل 
الجزائر بدال من فرنسا. كما شهدت القائمة 
عـــــــودة نـــصـــر الــــديــــن خــــوالــــد مــــدافــــع اتـــحـــاد 
من  كــال  جــوركــوف  استبعد  بينما  العاصمة 
بلفوضيل وبغداد بونجاج وسعيد  إسحاق 
بن رحمة وجمال مصباح وعدالن قديورة من 
مباراتي  قائمة  ضمن  كــانــوا  أن  بعد  قائمته 
تـــنـــزانـــيـــا بــالــتــصــفــيــات فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني املاضي.
على  الــجــزائــري  املنتخب  تشكيلة  وجـــاءت 
النحو التالي: حراسة املرمى: ماليك عسلة 

بيروت ـ العربي الجديد

ــة الـــثـــالـــثـــة قــمــتــني عــربــيــتــني  ــولـ شـــهـــدت الـــجـ
خــالــصــتــني فـــي دوري األبــــطــــال، فـــي املــقــابــل 
تابعت األندية اللبنانية نتائجها اإليجابية 
ــيـــوي لــكــرة  فـــي مــســابــقــة كـــأس االتـــحـــاد اآلسـ
القدم، فيما لم تقدم األندية األردنية الكثير، 

وبقيت نتائجها متواضعة للغاية.

دوري أبطال آسيا
في املجموعة األولــى حقق النصر اإلماراتي 
فوزًا غاليًا خارج ميدانه، حني أسقط االتحاد 
الــســعــودي بــهــدفــني لـــواحـــد، فــي الــلــقــاء الــذي 
جمعهما على مدينة امللك عبدالله الرياضية 
سيلفا  دا  نيلمار  وتقدم  املشعة(،  )الجوهرة 
ــرًا فـــي الــدقــيــقــة األولـــــــى، لكن  ــاكـ لــلــضــيــوف بـ
جيلمني ريفاس أدرك التعادل في الدقيقة 13، 
قبل أن يعود نيلمار لتسجيل الهدف الثاني 
في الدقيقة 74، وبذلك بات النصر في صدارة 
لنادي   5 مقابل  نــقــاط،   6 برصيد  املجموعة 
ــــالث نــقــاط  لـــوكـــومـــوتـــيـــف الـــطـــاشـــقـــنـــدي، وثــ

الدين دوخــة )شبيبة  بــلــوزداد( عز  )شباب 
)أنــطــالــيــا سبور  الــقــبــائــل( رايـــس مبولحي 

التركي(.
مدافعون: نصر الدين خوالد )اتحاد الجزائر( 
عيسى ماندي )ستاد رانس الفرنسي( مهدي 
زفـــان )ريـــن الــفــرنــســي( محمد زيــتــي )شبيبة 
الـــقـــبـــائـــل( فـــــوزي غــــالم )نـــابـــولـــي اإليـــطـــالـــي( 
كـــــارل مــجــانــي )لــيــفــانــتــي اإلســـبـــانـــي( رامـــي 
بـــن ســبــعــيــنــي )مــونــبــلــيــيــه الــفــرنــســي( هــشــام 

بلقروي )ناسيوال ماديرا البرتغالي(.
)باناثنايكوس  مــهــدي عبيد  الــوســط:  العــبــو 
ــــب )تــــوتــــنــــهــــام  ــالـ ــ ــن طـ ــ ــــي( نـــبـــيـــل بــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ
اإلنجليزي( سفير تايدر )بولونيا اإليطالي( 
ولـــيـــد مــســلــوب )لــــوريــــان الــفــرنــســي( ســفــيــان 
فغولي )بلنسيا اإلسباني( ياسني براهيمي 
)بورتو البرتغالي( رياض بودبوز )مونبلييه 

الفرنسي(.
مـــهـــاجـــمـــون: ريـــــاض مـــحـــرز )لــيــســتــر سيتي 
ــيــــك لــيــون  ــبــ اإلنـــجـــلـــيـــزي( رشـــيـــد غــــــزال )أوملــ
الــفــرنــســي( هــــالل ســـودانـــي )ديـــنـــامـــو زغـــرب 
الــــكــــرواتــــي( إســــــالم ســلــيــمــانــي )ســـبـــورتـــنـــغ 

 لــنــادي ســابــاهــان، مــقــابــل نقطتني لــالتــحــاد.
وفي الجولة الثالثة من املجموعة »C« انتهت 
الهالل  اإلمــاراتــي من نظيره  الجزيرة  مباراة 
الــســعــودي بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 1-1، وذلـــك 
خالل اللقاء الذي جمعهما على استاد محمد 
بن زايد بنادي الجزيرة، الزوار تقدموا باكرًا 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة عـــن طــريــقــة املــهــاجــم 
الدار  ولكن صاحب  أمليدا،  إيلتون  البرازيلي 
ــــدف الـــتـــعـــادل فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل،  خـــطـــف هـ
فارس  90، حني سجل  الدقيقة  في  وتحديدًا 
جمعة هدف النقطة الثمينة ليحرم الضيوف 

من الفوز والثالث نقاط.

كأس االتحاد اآلسيوي
حقق نفط الــوســط الــعــراقــي فــوزًا مهمًا على 
ــادي اســـتـــقـــالل دوشـــنـــيـــه الــطــاجــكــســتــانــي  ــ نــ
على  الــذي جمعهما  اللقاء  في   ،0-2 بنتيجة 
ــاد بــــــاس، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات املــجــمــوعــة  ــتــ اســ
الــثــانــيــة مــن الــجــولــة الــثــالــثــة، وتــقــدم جاسم 
الـــدار فــي الدقيقة 45، ومع  محمد ألصــحــاب 
بداية الشوط الثاني عزز مارديك مارديكيان 

النتيجة لفريقه بهدف في الدقيقة 70.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة ذاتـــــهـــــا، تــــعــــادل طـــرابـــلـــس  وفــ
ــادي الــفــيــصــلــي  ــ ــام نـ ــ الـــريـــاضـــي الــلــبــنــانــي أمـ
الباع الطويل، فعلى ملعب  األردنــي صاحب 
بهدف  املستضيف  تــقــدم  الــبــلــدي،  طــرابــلــس 
فــي الــدقــيــقــة 45 عــن طــريــق الــالعــب أبـــو بكر 
ــر رأســـيـــة خــدعــت حــــارس مــرمــى  ــل عــلــى إثـ املـ
التعادل  الــذي عــاد وخطف هــدف  الفيصلي، 

لــشــبــونــة الـــبـــرتـــغـــالـــي( يـــاســـني بـــن زيــــة )لــيــل 
الفرنسي(.

واســتــدعــى مــــدرب املــنــتــخــب الــتــونــســي األول 
لكرة القدم، هنري كاسبرزاك، اليوم قلب دفاع 
فريق فالنسيا، أيمن عبدالنور، للمشاركة في 
مباراة منتخب بالده أمام توغو بالتصفيات 
املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات أمـــم أفــريــقــيــا 2017 الــتــي 
أحد  عبدالنور،  ويعد  الغابون.  ستحتضنها 
العناصر األساسية في »نسور قرطاج«، وهو 
بــأوروبــا  مــن ثمانية العبني محترفني  واحــد 
ــدرب الــبــولــنــدي، الـــذي تولى  ضــمــن قــائــمــة املــ

مسؤولية تونس في أواخر عام 2015.
كبير على  كــاســبــرزاك بشكل  اعــتــمــاد  ويظهر 
املنتخب،  فــي خــط وســط  املحترفني  الالعبني 
الفرنسي(  )نيم  الزونـــي  الري  استدعى  حيث 
وفــرجــانــي ســاســي )مــيــتــز الــفــرنــســي( وجــمــال 
الـــســـايـــحـــي )مــونــبــلــيــيــه الـــفـــرنـــســـي( ووهـــبـــي 
ــلـــيـــزي وبــــــوردو  ــنــــدرالنــــد اإلنـــجـ الــــخــــرزي )ســ
ــابـــق( ومــحــمــد وائـــــل الــعــربــي  الــفــرنــســي الـــسـ
)أجاكسيو الفرنسي(. وستقام املباراة األولى، 
والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة من مباريات 
املجموعة األولــى، في نهاية األمر يوم 25 من 
الساحلية  املنستير  بمدينة  الــجــاري  الشهر 
التونسية، بعد رفض االتحاد األفريقي للعبة 
لــطــلــب الــتــوغــولــيــني بــإقــامــتــهــا خـــــارج الــبــلــد 
إرهابية.  لتهديدات  مواجهته  بحجة  العربي 
فــيــمــا ســـتـــقـــام مــــبــــاراة الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة بــني 
املنتخبني أيضا بعدها بأربعة أيام في توغو.
)إفي، رويترز(

فـــي الــدقــيــقــة 84، عـــن طـــريـــق مـــاهـــر الـــجـــدع، 
أيضًا من رأسية مميزة، فشل الحارس سراج 

الصمد من التحرك نحوها.
ويـــنـــفـــرد نــفــط الـــوســـط بــــصــــدارة املــجــمــوعــة 
يليه  مباريات،  ثــالث  من  نقاط  برصيد ست 
الــفــيــصــلــي بـــاملـــركـــز الـــثـــانـــي بــرصــيــد خمس 

نقاط، ويحتل طرابلس املركز الثالث برصيد 
الرابع  باملركز  االستقالل  نقاط، ويقبع  أربــع 

برصيد نقطة واحدة.
وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى فـــــاز نــــــادي الــعــهــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى مــلــعــب الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــي 
بــنــتــيــجــة كـــاســـحـــة 5-2 أمــــــام نـــظـــيـــره الــحــد 

الــبــحــريــنــي، الــــزوار افــتــتــحــوا بـــاب التسجيل 
في الدقيقة الرابعة عن طريق حسن شعيتو 
»موني«، وعزز الجناح أحمد زريق النتيجة 
في الدقيقة 17، لكن مع بداية الشوط الثاني، 
ــداوود هـــدف تقليص  ــ ســجــل مــحــمــد راتــــب الــ
الــفــارق، ومــن ثم تلقت شباكه الهدف الثاني 
فــي الــدقــيــقــة 60، لــكــن الـــرد لــم يــتــأخــر كثيرًا، 
فبعد دقيقة واحدة أعاد محمدو درامي تقدم 
فــريــقــه، بــتــســجــيــلــه هــدفــني 61 و74، قــبــل أن 
الخامس في  الهدف  إيغوما  يسجل دينيس 

الدقيقة 85.
وفـــشـــل الـــــوحـــــدات األردنــــــــي مـــــرة ثـــانـــيـــة مــن 
من  خسارته  فبعد  إيجابية،  نتيجة  تحقيق 
العهد في لبنان، سقط في فخ التعادل حني 
التقى نادي التني أسير التركمنستاني على 
استاد عمان الدولي، وتقدم الــزوار باكرًا في 
الدقيقة الثالثة عن طريق أمير قرباني، لكن 
الالعب فرانسيسكو واغسلي رودريغيز عّدل 

الكفة في الدقيقة التاسعة والعشرين.
وانـــفـــرد الــعــهــد بـــصـــدارة املــجــمــوعــة برصيد 
ــن ثــــالث مـــبـــاريـــات يــلــيــه الــتــني  ســـت نـــقـــاط مـ
أسير في املركز الثاني بخمس نقاط ويحتل 
الوحدات األردني املركز الثالث برصيد أربع 
نقاط واستمر الحد في املركز الرابع واألخير 
مــن كل  أول فريقني  ــدة. ويــتــأهــل  بنقطة واحــ
مــجــمــوعــة إلـــى دور الــســتــة عــشــر، الـــذي تقام 
مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق 
الـــذي تــصــدر مجموعته فــي الـــدور األول في 

مايو/ أيار املقبل.

نتائج إيجابية لألندية اللبنانية ومخيبة لألردنيةالجزائر وتونس تعلنان قائمتيهما للمواجهات القارية

بالتفاصيل  الطبي  التقرير  كشف 
إذ  الماضي،  الموسم  في  اإلصابات 
من  ناتجة  كانت  »ارتــجــاجــً«   92 إن 
إصابة  و29  بخوذة،  خوذة  تصادم 
و23  بـــاألرض،  الــرأس  ارتــطــام  بسبب 
إصابة نتيجة اصطدام الكتف بالرأس، 
الركبة  إصابة  من  ناتجة  إصابة  و12 
تؤكد  المقابل  في  مباشرًة.  بالرأس 
تقارير طبية من كل ناٍد في الدوري 
األميركي، أن كل العب أصبح معرضً 
كل  في  مرتين  الدماغي  لالرتجاج 
ــان فريق  كـ ــت  مــوســم، فــي وقـ
عدد  في  األول  بينيغالز  سينسيناتي 

اإلصابات بنحو 51 إصابة.

اإلصابات باألرقام

أعلن منتخبا الجزائر 
وتونس عن قائمتيهما 

لمنافسات التصفيات 
المؤهلة لكأس األمم 

األفريقية 2017

العهد اللبناني انتصر 
بخماسية الثنين في 

البحرين وتعادل طرابلس 
أمام الفيصلي

)Getty( االلتهاب الدماغي مرض ُمنتشر في الكرة األميركية

)Getty( الطبيب بينيت أومالو يحضر جلسات المحكمة

)Getty( ماذا سيكون موقف روجيه غوديل رئيس االتحاد بعد االعتراف؟

)Getty( أورانتال سيمبسون آخر الضحايا

الهالل اإلماراتي أسقط االتحاد السعودي بهدفين لواحد )Getty(العبو منتخب الجزائر)إيسوف سانوغو/فرانس برس(

يوم 
االعتراف

من  الواجهة  إلى  يعود  أميركا  كرة  فساد 
جديد، لكن هذه المرة بخبر إيجابي ألول مرة 
بعد 15 سنة من الصراع والمعارك القانونية، إذ 

جاء اليوم االعتراف أخيرًا

االتحاد األميركي يقرُ بوجود 
المرض الدماغي

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ــة الــكــثــيــر  ــ ــيـ ــ ــارة األوروبـ ــقــ تــضــم الــ
مــــن الـــالعـــبـــني الــــعــــرب، مــنــهــم مــن 
ــألـــق بـــشـــكـــل الفـــــــت، والـــبـــعـــض  ــتـ يـ
اآلخر يقدم مستوى طيبا، فيما هناك أسماء 
ــا بــشــكــل جــيــد عــلــى أقــل  قــلــيــلــة تــمــثــل بـــالدهـ
تقدير هــذا املــوســم، وهــي التي قدمت سابقًا 
الكثير ألنديتها، ونستعرض في هذا التقرير 

تشكيلة النجوم العرب في القارة العجوز.

حارس المرمى
ربما هو املركز الــذي لم يشهد تألقًا عربيًا 
ــم، لــكــن يبقى  كـــبـــيـــرًا، وخـــاصـــة هــــذا املــــوســ
الــــحــــارس الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي األبــــرز 
رفــــقــــة الــــجــــزائــــري ريـــــس مـــبـــولـــحـــي، األول 
خاض هذا املوسم 18 لقاء مع نادي ريدينغ 
فــي دوري الــدرجــة األولــــى، أمـــا الــثــانــي فلم 
أنطاليا  لــقــاءات رفقة ناديه  يلعب ســوى 5 
سبورت التركي، ولذلك يجب االختيار بني 
اإلثنني ليكون حامي عرين الفريق العربي، 
وبالتالي الحبسي هو الخيار األمثل نظرًا 
ملشاركته فــي عــدد مــبــاريــات أكــبــر، وبسبب 
خــبــرتــه الــكــبــيــرة فـــي الـــــــدوري اإلنــجــلــيــزي 

املمتاز سابقًا.

فريق األحالم 
العربي

حيث  األوروبية،  الدوريات  في  العرب  النجوم  أبرز  التقرير  هذا  يستعرض 
على  قادر  ربما  ومتماسك،  قوي  فريق  تشكيل  اجتمعوا  إذا  بإمكانهم 
الموسم  هذا  العرب  الالعبين  أن  سيما  ال  األوروبية،  األندية  أهم  منافسة 

قدموا مستوى رائعا، وصار بعضهم حديث وسائل اإلعالم

3031
رياضة

تقرير

قلب الدفاع والظهيران
قدم التونسي أيمن عبد النور املوسم املاضي 
ومطلع  موناكو،  نــادي  رفقة  مميزا  مستوى 
إلــى فالنسيا، هــو من  املــوســم الحالي انضم 
دون شـــك أحــــد أفــضــل املـــدافـــعـــني الـــعـــرب في 
ــة، رغـــم أن  ــيـ الــفــتــرة الــحــالــيــة بــالــقــارة األوروبـ
 مـــقـــارنـــة بــاملــوســم 

ً
مـــســـتـــواه انــخــفــض قــلــيــال

ــــي، شــــــارك رفـــقـــة الـــخـــفـــافـــيـــش فــــي 24  ــــاضـ املـ
مباراة حتى اآلن، إلى جانبه ال بد من اختيار 
املغربي مهدي بــن عطية، رغــم أن قلب دفــاع 
نادي بايرن ميونخ الحالي، تعرض لسلسلة 
ــابــــات، وهـــو الــــذي قـــدم رفــقــة رومـــا  مـــن اإلصــ
البافاري  الــنــادي  أداء رائــعــا، مــا دفــع  سابقًا 
للتعاقد معه، ورغم ذلك يبقى الخيار األفضل 

صحبة عبد النور.
الــعــراقــي عــلــي عــدنــان يــعــيــش فــتــرة مميزة 
ــــادي أوديـــنـــيـــزي اإليـــطـــالـــي، فــالعــب  رفـــقـــة نـ

ــبـــور الـــســـابـــق يــعــتــبــر أحـــــد أفــضــل  ــزيـــسـ ريـ
ــهـــرة الـــيـــســـار فـــي الــكــالــتــشــو، خــــاض 23  أظـ
ــيــــدًا، ويــمــكــن أن  ــبــــاراة وســـجـــل هـــدفـــًا وحــ مــ
ــذا املــركــز رفقة  يــكــون الــخــيــار األمــثــل فــي هـ
الــجــزائــري فـــوزي غـــالم، الـــذي ســاهــم بشكل 
ــادي نـــابـــولـــي مــســتــوى  ــ كــبــيــر فــــي تـــقـــديـــم نــ
ــارك فــــي 28  ــ ــذا املــــوســــم، حـــيـــث شــ ــ مـــبـــهـــرا هـ
لقاء، ويعتمد عليه املدرب ساري في معظم 
الفريق  األحــيــان بشكل أســاســي، خاصة أن 
في الوقت الحالي ينافس نادي يوفنتوس 
اإليطالي، وهــو يحتل  الـــدوري  على بطولة 
رفقة فريقه املركز الثاني بفارق 3 نقاط عن 
يمكن  األيمن  الـــرواق  على  العجوز.  السيدة 
ــذي  اخـــتـــيـــار املـــصـــري أحـــمـــد املـــحـــمـــدي، والــ
يلعب حاليًا مع نادي هال سيتي في دوري 
بشكل  ويشارك  اإلنجليزي،  األولــى  الدرجة 
أســـاســـي مـــع فــريــقــه، إذ يــنــافــس رفــقــة عــدة 
أندية للصعود إلى الدوري املمتاز، وشارك 
في 38 لقاء وسجل 3 أهداف، وبذلك قد نراه 

املوسم املقبل في البريمييرليغ.

مركز خط الوسط
تــعــج مــنــطــقــة مــنــتــصــف املــلــعــب بــالــكــثــيــر من 
لكن  إغفالها،  يمكن  ال  التي  الرنانة  األســمــاء 
يمكن تفضيل العب على آخر، إال أن األبرز هو 
الــذي يمكن وضعه  الجزائري ريــاض محرز، 
في مركز صانع األلعاب، حيث يعيش موسمًا 
رائــعــًا رفــقــة نــــادي ليستر ســيــتــي، مــن حيث 
تسجيل األهداف وصناعتها لجيمي فاردي، 
وهو قريب من تحقيق لقب الدوري ألول مرة 
الفريق. وهناك عدة أسماء أخرى  في تاريخ 
املــصــري محمد  مثل  عليها،  االعــتــمــاد  يمكن 
الــنــنــي فـــي مــركــز »الـــوســـط الـــدفـــاعـــي«، وهــو 
حاليًا رفــقــة نـــادي أرســنــال اإلنــجــلــيــزي، بعد 
تألقه في نادي بازل السويسري، وينتظر أن 
أرسني  الفرنسي  املــدرب  في حسابات  يدخل 

فينغر املوسم املقبل.
فالنسيا  نــادي  فالعب  كثيرًا،  تطول  القائمة 
سوفيان فيغولي يعتبر من العناصر املهمة 
أن األخير تراجع  الفريق اإلسباني، رغــم  في 
ــــاض فــيــغــولــي حـــتـــى هـــذه  ــم، وخــ ــــذا املــــوســ هـ
أهـــداف،   4 مــبــاراة سجل خاللها   22 اللحظة 
وهناك العبان آخران يمكن االعتماد عليهما، 
هو  األول  الــبــدالء،  مقاعد  على  وضعهما  أو 
فــيــصــل فــجــر، املـــعـــار إلـــى نــــادي ديــبــورتــيــفــو 
الكورونيا من فريق إلتشي، وسجل 4 أهداف 
في 29 مباراة بالدوري اإلسباني. وال يمكن 
إغـــفـــال العــــب نــــادي لــيــل الــفــرنــســي، املــغــربــي 
سوفيان بوفال، والــذي شــارك في 45 مباراة 

هذا املوسم وسجل 12 هدفًا.

خط المقدمة
ــة ســنــخــتــار األفـــضـــل فـــي مــركــز  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
تــكــون صعبة رغم  لــن  الــحــربــة، املهمة  رأس 
استحقاق املهاجمني اآلخرين أن يكونا في 

في خط الوسط 
والهجوم هناك تخمة 

في عدد الالعبين

ابن شقيق سلطان بروناي ينتقل من تشيلسي إلى ليستر 
انتقل ابن شقيق سلطان بروناي -أحد أغنى رجال العالم- إلى ليستر سيتي قادما من 
تشيلسي حامل لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم. وأعلن فايق جفري البلقية 
)17 عاما(- والذي يلعب في تشيلسي منذ 2014 - على حسابه في إنستغرام أنه انتقل 
اإلعــالن عن  »يسعدني  الشاب  الالعب  وكتب  االنجليزي.  الـــدوري  ليستر متصدر  إلــى 
الشكر لكل عائلتي  أريــد توجيه  املــدى مع ليستر سيتي.  توقيعي عقد احتراف طويل 
وأصــدقــائــي املقربني على كــل هــذا الــدعــم.. أتــوق لبدء مسيرتي الــجــديــدة«. وعــم الالعب 

الشاب هو السلطان حسن البلقية وهو السلطان 29 لبروناي.

سبيرز يسحق كليبرز في دوري كرة السلة األميركي 
أحرز كوهي ليونارد 20 نقطة ليتصدر خمسة 
العــبــني ســجــلــوا عــشــر نــقــاط أو أكــثــر مــن ســان 
انــطــونــيــو ســبــيــرز الـــذي تــألــق فــي الــربــع األخــيــر، 
كــلــيــبــرز 108-87 في  أنــجــلــيــس  لـــوس  لــيــســحــق 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وتقدم سبيرز )57 انتصارا مقابل عشر هزائم( 
بنقطة واحدة قبل الربع األخير، لكنه تفوق تماما 
على كليبرز في أول أربع دقائق بهذه الفترة ولم 
ذلــك. وسجل كل من داريــن  يتراجع مطلقا بعد 
لكل  نقطة   22 كازينز  وديــمــاركــوس  كوليسون 
منهما، ليتغلب سكرامنتو كينجز 106-98 على 
لــوس أنجليس ليكرز. وأضــاف رودي جــاي 20 
نــقــطــة واســتــحــوذ عــلــى ثــمــانــي كــــرات مــرتــدة مع 
كينجز الــــذي هـــزم لــيــكــرز لــلــمــرة الــســابــعــة على 
التوالي. وتغلب اورالندو ماجيك 116-110 على دنفر ناجتس بفضل 30 نقطة من صانع 

اللعب ايفان فورنييه .

ريدناب يوافق على تدريب األردن في مباراتين
 أبلغ هاري ريدناب مدرب توتنهام هوتسبير السابق وسائل إعالم بريطانية بأنه وافق 
على تدريب منتخب األردن في مباراتيه ضد بنغالدش وأستراليا في تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم هذا الشهر. وبدأ املدرب البالغ عمره 69 عاما عمله كمستشار لنادي 
املنصب  هــذا  األربــعــاء، وسيجمع  االنجليزي  الثانية  الــدرجــة  دوري  في  كاونتي  ديربي 
مــبــاراة  بعد  األوســـط،  للشرق  األردنـــي وســيــغــادر بريطانيا متجها  املنتخب  قــيــادة  مــع 
قمة محلية ضــد نوتنجهام فــورســت يــوم السبت الــقــادم. وقــال ريــدنــاب إنــه وافــق على 
تقديم املساعدة بناء على طلب من األمير علي بن الحسني رئيس االتحاد األردني لكرة 
القدم الذي خسر في انتخابات رئاسة االتحاد الدولي )الفيفا( أمام السويسري جياني 

انفانتينو الشهر املاضي.

مانشستر سيتي يتوقع غياب كومباني لمدة شهر 
سيغيب فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي 
على األرجح لنحو شهر، بعدما أصيب مجددا في 
الثمانية في  إلــى دور  ناديه  تأهل  الساق مع  ربلة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وغادر امللعب في 
دور  ليصل  لكن سيتي مضى  الخامسة  الدقيقة 
بدون  تعادله  بعد  تاريخه،  في  مــرة  الثمانية ألول 
أهـــــداف عــلــى أرضــــه مـــع ديــنــامــو كــيــيــف ليتفوق 
مانويل  املــدرب  وقــال  اإلجمالية.  النتيجة  في   1-3
بيلغريني »فينسن يعاني مجددا من إصابة في 
الــســاق«. وأضــاف »سنعرف حجم  عضالت ربلة 
الــعــضــالت تعني  فــي  أي مشكلة  لــكــن  ــة،  ــابـ اإلصـ
ــل«. وسيغيب مــدافــع  الــغــيــاب ملـــدة شــهــر عــلــى األقــ
منتخب بلجيكا - الذي تعافى من إصابة في ربلة 
الساق في فبراير/شباط فقط بعد غيابه منذ ديسمبر/كانون األول-عن مباراة فريقه ضد 

جاره اللدود مانشستر يونايتد في الدوري االنجليزي املمتاز يوم األحد املقبل.

هواوي الصينية تدعم األهلي المصري لثالث سنوات 
أعلن األهلي أكثر األندية املصرية تتويجا باأللقاب في كرة القدم وشركة هواوي الصينية 
أشمل  رعاية  اتفاق  إطــار  في  لثالث سنوات  بينهما  اتفاق شراكة  عن  الذكية  للهواتف 
مع شركة صلة الرياضية السعودية. وسبق لألهلي متصدر الدوري املمتاز حاليا بيع 
حقوق رعايته إلى شركة صلة العام املاضي مقابل 231.25 مليون جنيه )25.8 مليون 
املنتخب  الرياضية حقوق رعاية  لثالث سنوات وهو رقم قياسي. وتملك صلة  دوالر( 
السعودي واألندية السعودية وحقوق تسمية الدوري السعودي. ورفض سيف الوزيري 
ممثل شركة صلة في مصر الكشف عن القيمة املالية لعقد الشراكة الجديد الذي ينضم 

إلى أكثر من ثمانية شركاء لبطل مصر.

للركبة وابتعد عن املالعب لفترة  الخارجي  الجانبي  الرباط 
تخطت ثالثة أشهر.

التالي )2007-2008( لم يتوج البرسا بشيء،  وفي املوسم 
كان موسم توديع ريكارد ومجيء ابن النادي ومدرب بايرن 

ميونخ األملاني الحالي، بيب غوارديوال ليقود الفريق.
ومع غوارديوال وصل بويول إلى قمة تألقه، كان يلعب كقلب 
دفاع وظهير أيمن وأيسر، وسجل هدفا تاريخيا في الفوز 
برنابيو  سانتياغو  بملعب  مــدريــد  ريـــال  على  األســطــوري 
الذي صنع فيه بويول  الثالثية  بنتيجة )6-2(.. كان موسم 
لقبني  يرفع  برشلونة  تــاريــخ  فــي  قائد  أول  ليصبح  التاريخ 
لدوري األبطال. وتوج بويول بلقب الليغا الرابع له في 2010 
بــمــوســم 2011-2010  االنــقــالب عليه  فــي  بـــدأ  أن حــظــه  إال 
بالليجا  تــوج  برشلونة  أن  صحيح  بــدنــيــة،  مشاكل  بسبب 
أن »قلب األســد« لعب فقط حينها 27  األبــطــال، إال  ودوري 

مباراة بسبب آالم الركبة التي أجبرته على الخضوع لتدخل 
جراحي. وفي موسم 2011-2012 لم يشارك بويول في فوز 
البرسا بكأس السوبر اإلسباني واألوروبي، ولكنه تمكن من 
رفع لقبي كأس العالم لألندية وكأس امللك. وخالل موسمه 
قبل األخير مع الفريق لم يتمتع قائد البرسا باالستمرارية 
التي  البدنية،  املشاكل  بسبب  املباريات  كل  لخوض  الكافية 
الالعب  العمليات مجددا. وحقق  غرفة  دخــول  على  أجبرته 
الليغا ســت مــرات )أعـــوام 2005  مــع برشلونة 21 لقبا هــي 
السوبر  وكــأس  و2013(  و2011  و2010  و2009  و2006 
ــي)2005 و2006 و2009 و2010  فــ مـــرات  اإلســبــانــي ســت 
و2011 و2013( ودوري األبطال ثالث مرات )2006 و2009 
وكأس  و2011(   2009( مرتني  األندية  ومونديال  و2011( 
األوروبـــــي  الــســوبــر  وكــــأس  و2012(   2009( مــرتــني  املــلــك 

)2009 و2011(.

محمد الفولي

يــعــتــبــر كــارلــيــس بـــويـــول أحـــد أبــــرز املــدافــعــني الـــذيـــن قـــادوا 
األخــيــرة.  الحقبة  فــي  الــكــتــالــونــي  لــلــنــادي  الخلفية  الــخــطــوط 
وكانت بداية بويول مع البرسا في حقبة مظلمة من تاريخه 
الــــ21 والــتــي هيمن عليها وداع  الــقــرن  وهــي العقد األول مــن 
خوسيه لويس نونييز وفترة من عدم االستقرار املؤسسي 
)جوان جاسبارت(. لذا لم يقدر الالعب على االحتفال بأول 
ألقابه حتى موسم 2004-2005.. بمعنى آخر برشلونة في 
حقبة الرئيس جــوان البــورتــا واملـــدرب فــرانــك ريــكــارد، كان 
حينها هو قائد هذا الفريق، وبعدها في املوسم التالي رفع 
لقب كــأس األنــديــة األوروبــيــة )دوري األبــطــال( بملعب سان 
أول إصابة  بــاريــس. وجــاءت  الفرنسية  العاصمة  دونــي في 
تمزق  حينما   2007-2006 مــوســم  فــي  لها  يتعرض  قــويــة 

كارليس بويـول

على هامش الحدث

كان المخضرم 
كارليس بويول 

أحد أبرز مدافعي 
برشلونة والمنتخب 

اإلسباني، قبل أن 
تجبره اإلصابات 
المتكررة على 

االبتعاد عن 
المالعب

سليماني سجل 
20 هدفًا 
لمصلحة 
سبورتينغ 
)Getty( لشبونة

حامل لقب الدوري اإلسبان

في السنوات المنصرمة تألق الكثير من النجوم العرب، لكن قالئل هم 
من شكلوا نقلة نوعية في الكرة األوروبية من جانب »عرب آسيا«، حيث 
الحبسي  والحارس  عدنان  علي  العراقي  باستثناء  ملحوظً  غيابً  نشهد 
وربما  الحالي،  الوقت  في  األفريقية  القارة  في  نظرائهم  مع  مقارنة 
البعض  أن  رغم  األمــر،  هذا  في  كبيرًا  دورًا  الجغرافي  العامل  يلعب 
نادي كولن  قائد  اللبنانيين يوسف محمد  أوروبا على غرار  احترف في 

األلماني سابقً، ورضا عنتر أيضً.

بين أفريقيا وآسيا

وجه رياضي

سليماني  إســـالم  لــكــن  املــثــالــيــة،  التشكيلة 
ــجـــزائـــري ســـجـــل حــتــى  ــالـ يــعــتــبــر األبــــــــرز، فـ
فريقه  لــصــالــح  لــقــاء   37 فـــي  هــدفــًا   24 اآلن 
ســـبـــورتـــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة وبـــفـــضـــلـــه الـــفـــريـــق 
يـــنـــافـــس عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي، 
ودائـــمـــًا مــا يــحــرز أهـــدافـــا رأســـيـــة، كــمــا أنــه 
الكرات.  لخطف  التمركز  ناحية  من  متميز 

على  يقع  الخيار  األيسر  الجناح  مركز  في 
الــجــزائــري يــاســني بــراهــيــمــي، الـــذي يقضي 
موسمه الثاني في نادي بورتو البرتغالي. 
العب غرناطة السابق، سجل هذا املوسم 7 
أهــداف في 35 لقاء، وهو يتميز بتحركاته 
ومـــهـــارتـــه الــفــنــيــة، فـــي الــجــهــة الــيــمــنــى من 
ــع املــــصــــري مـــحـــمـــد صــــالح،  ــ األفــــضــــل وضــ

فــــي ذات املــــركــــز يــمــكــنــنــا وضـــــع املـــصـــري 
أحــمــد حــســن كـــوكـــا، الــــذي خــطــف األضــــواء 
في  مهمًا  عنصرًا  يشكل  فهو  كبير،  بشكل 
شــارك  إذ  البرتغالي،  بــراغــا  نــادي  تشكيلة 
في 29 لقاء وسجل 12 هدفًا، ومن ثم يمكن 
ــر، الــعــربــي  ــ االعــتــمــاد عــلــى الـــجـــزائـــري اآلخـ
هالل سوداني مهاجم نادي دينامو زغرب. 

نــادي رومــا اإليطالي، والــذي يمتاز  جناح 
إلى  املــعــار  تشلسي  فالعب  كبيرة،  بسرعة 
ذئاب العاصمة، سجل 12 هدفًا في 31 لقاء، 
وال يــمــكــن إغـــفـــال الـــجـــزائـــري رشــيــد غـــزال، 
العــب نـــادي لــيــون الــفــرنــســي، والـــذي سجل 
7 أهــداف في 31 مباراة حتى هــذه اللحظة 

رفقة النادي الفرنسي العريق.

الهولندي، وجاءت  أتلتيكو مدريد اإلسباني وأيندهوفن  لم تحسم مواجهة  120 دقيقة 
ركالت الترجيح من أجل الحسم، حيث سجل الفريقان أول سبع ركالت بنجاح، وكأن 
الالعبني مدربون بطريقة ُمميزة لتسجيل كل الركالت من دون إهــدار أي واحــدة، لكن 
وقبل الركلة الثامنة أليندهوفن، وقف مدرب »األتلتي« دييغو سيميوني وجن جنونه وبدأ 
بتحميس الجماهير بطريقة هيستيرية، لتتفاعل معه الجماهير وتبدأ بتحفيز الحارس 
أتلتيكو  وبعدها سجل  العارضة،  في  الكرة  وســدد  نيرسينغ  لوسيانو  وتقدم  أوبـــالك، 

الركلة الثامنة وانتصر في اللقاء. سيميوني احتفل بفرح عارم.

صورة في خبر

جنون سيميوني
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»النبتة الخضراء« في المغرب
محاولة لـ »التطبيع« مع الحشيش »طبيًا«

الرباط ـ مصطفى قماس

تثير املطالبة بتقنني زراعة وتجارة 
الــقــنــب الــهــنــدي ســجــاال كــبــيــرا في 
املــــغــــرب فــــي الــــعــــامــــني األخــــيــــريــــن، 
ــة، أنــه  ويـــرى املــطــالــبــون بتقنني تــلــك الـــزراعـ
يـــجـــب قـــصـــر تـــلـــك  الـــنـــبـــتـــة عـــلـــى األغــــــراض 
دائــرة  من  يخرجها  ما  والصناعية،  الطبية 
الهندي  القنب  املــمــنــوع. وكـــان تقنني زراعـــة 
موضوع نقاش حاد داخل البرملان املغربي، 
فقد نظم يــوم دراســـي أريـــد مــن ورائـــه بحث 
مسألة وضــع إطــار قانوني يتيح استعمال 

النبتة ألهداف طبية وصناعية.
ــــون لــتــقــنــني زراعــــــــة الــقــنــب  ــداعــ ــ ويـــعـــتـــقـــد الــ
ــنــــدرج ضــمــن  ــنـــدي بــــاملــــغــــرب، أن ذلـــــك يــ ــهـ الـ
السعي إلحـــداث اقــتــصــاد بــديــل فــي منطقة، 
تنتشر فيها تلك الزراعة التي تشكل مصدر 

عيش لحوالي 90 ألف أسرة مغربية.
وفي هذا اإلطار، يُعّد املغرب الحتضان ندوة 
دولية حول الكيف واملخدرات، حيث سينكب 
خبراء ونشطاء ومزارعون على بحث سبل 
إيجاد بدائل تصون حقوق املــزارعــني، وهو 
مـــؤتـــمـــر يــنــتــظــر أن تـــصـــدر عـــنـــه تــوصــيــات 
تشكل أرضية للترافع أمام األمم املتحدة من 

أجل تقنني تلك الزراعة.
بمدينة طنجة، شمال  التي ستعقد  الــنــدوة 
املغرب يوم غد وبعد غد )18-19( من مارس/ 

)Getty( مزارعون يجنون نبتة القنب الهندي في شمال المغرب

آذار الجاري، سترعاها جهة طنجة-تطوان- 
الــحــســيــمــة، بـــشـــراكـــة مـــع جــمــعــيــة مــحــاربــة 
الـــســـيـــدا، وكــونــفــدرالــيــة جــمــعــيــة صــنــهــاجــة 

الريف للتنمية.
 الـــنـــدوة الـــتـــي تــكــتــســي طــابــعــا دولـــيـــا غير 
مــســبــوقــة، تــنــظــم تــحــت شــعــار »جــمــيــعــا من 
املستدامة  التنمية  عــلــى  قــائــمــة  بــدائــل  أجـــل 
ــــان«، وســتــشــارك  ــــسـ ــقـــوق اإلنـ والـــصـــحـــة وحـ
فــيــهــا مــؤســســات وطــنــيــة وخـــبـــراء ونــشــطــاء 
ميدانيون في املجال من جنسيات مختلفة، 
املــغــرب ينشطون  مــن  وفــاعــلــون جمعويون 
في املنطقة املعروفة بزراعة الكيف باملغرب.

والــهــدف مــن كــل ذلــك حسب الجهة املنظمة 
»االنخراط الوطني في مجرى الحراك العاملي 
للترافع ضد فشل الحرب على املخدرات منذ 
تقنني  املدافعني عن  أن  عــقــود«، علما  أربعة 
استعمال  يمكن  أنــه  يعتبرون  الــزراعــة  تلك 
الكيف لغايات طبية وصناعية وصيدالنية.

ــة  ــــاق دراســ ــنــــدوة، الــتــفــكــيــر فـــي إطـ ســبــق الــ
حــول تقنني زراعــة الكيف، واملــردوديــة التي 
يمكن أن تجنى من ذلك، عبر تناول الجوانب 

الطبية والصناعية والصيدالنية.
يرغب املنظمون لهذه الندوة التي تأتي في 
سياق الجدل حول زراعة الكيف في منطقة 
شمال املغرب، في رفع توصيات هذه الندوة 
للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 
املــتــحــدة الــخــاصــة بـــاملـــخـــدرات والــجــريــمــة، 

التاسع عشر  بنيويورك بني  التي ستنعقد 
والــــحــــادي والــعــشــريــن مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان 
اإلله  عبد  املغربية،  الحكومة  رئيس  املقبل. 
ــة  بـــن كـــيـــران، عــبــر عـــن رفـــضـــه لــتــقــنــني زراعــ
ــيـــف، الــــــذي يــســتــخــرج مـــنـــه الــحــشــيــش،  ــكـ الـ
حيث ذهب إلى أن هذا »يتنافى مع املواقف 
الثابتة للدولة املغربية والتزاماتها الدولية 

بمكافحة هذه الزراعة«.
فــي حــني يــدعــو حــزبــا االســتــقــال واألصــالــة 
واملـــعـــاصـــرة املـــعـــارضـــان، إلـــى تــقــنــني زراعـــة 
الــقــنــب الــهــنــدي واســتــغــال فـــوائـــده الطبية 
والــصــنــاعــيــة، بــمــا يــســاعــد عــلــى وضــــع حد 
املتابعني من  املــزارعــني  لوضعية اآلالف من 
قــبــل الـــعـــدالـــة. ولــــم يــخــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
امللف،  لهذا  السياسي  االستغال  خوفه من 
الــتــرويــج لتقنني هذه  إلــى أن »  حيث ذهــب 
الزراعة أو االدعاء بتوفير حماية ألصحابها 
خارج القانون، هو فقط من قبيل بيع الوهم 
ــعـــي إلـــــى تــحــقــيــق  لــلــســكــان املــعــنــيــني والـــسـ

مكاسب ضيقة وزائلة«.
الــقــرن  املــغــرب ســعــى فــي تسعينيات  وكــــان 
املــاضــي، إلــى تقليص مساحة زراعـــة القنب 
التي  الدولية  االنتقادات  في سياق  الهندي 
مست صــورتــه كـــأول مــصــدر للحشيش في 
ــــى تــبــنــي ســيــاســة  ــذا أفـــضـــى إلـ ــ ــم، وهــ ــالـ ــعـ الـ
ترمي إلى تقليص مساحة زراعة تلك النبتة 
ــرى، غــيــر أن  وإقـــنـــاع املـــزارعـــني بـــزراعـــات أخــ

ــة فــــي مــنــاطــق  ــ ــردوديـ ــ ــثــــر مـ الـــكـــيـــف ظــــل األكــ
زراعته. وفي الوقت الذي انخرطت السلطات 
الهندي  القنب  زراعـــة  محاربة  فــي  املغربية 
ــة، تـــراوحـــت  ــ ــــزروعـ وتــقــلــصــت املـــســـاحـــات املـ
اإليــرادات بني 5 و15 مليارات دوالر، حسب 
بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، فــيــمــا تـــذهـــب تــقــديــرات 
أخــرى إلــى أن متوسط اإليــــرادات يصل إلى 
10 مليارات دوالر، أي ما يمثل حوالي 10 في 

املائة من الناتج اإلجمالي املحلي.
الهندي  القنب  الدعوة لتقنني زراعــة  وتأتي 
فــي ســيــاق لــجــوء دول لتقنني زراعـــة القنب 
وهولندا  وســويــســرا  إسبانيا  مثل  الهندي 
واألوروغــــــــــواي وكـــــولـــــورادو وكــالــيــفــورنــيــا 

بالواليات املتحدة، والكيبيك بكندا.
ــتـــحـــدة ضــد  وذهــــــب تـــقـــريـــر ملــكــتــب األمــــــم املـ
أن  إلـــــى   ،2014 فــــي  والـــجـــريـــمـــة  املـــــخـــــدرات 
الــعــام يستهلكون  170 مــلــيــون شــخــص فــي 

الحشيش املستخرج من الكيف.
وأنتج في املغرب 38 ألف طن في 2012، على 
مساحة 52 ألف هكتار، علما أن تلك املساحة 
ــــف هــكــتــار قبل  كــانــت قــد وصــلــت إلـــى 130ألـ
أكثر من عشرة أعوام. وكان املرصد الوطني 
للمخدرات واإلدمان باملغرب، أكد في تقرير 
ــــف مــســتــهــلــك  ألـ عــــــام، أن حــــوالــــي 800  قـــبـــل 
يستهلكون  منهم  املــائــة  فــي   95 للمخدرات، 
الحشيش، مشيرا إلى أن تلميذا ثانويا من 

بني خمسة سبق لهم أن دخنوا الحشيش. 

بن كيران متوجس من 
االستغالل السياسي 
ملوضوع »الحشيش« 

من طرف خصومه

■ ■ ■
حزبا االستقالل 

واألصالة واملعاصرة 
املعارضني، يدعوان 

إلى تقنني زراعة القنب 
الهندي وتحويله 
ألغراض طبية 

وصناعية، ووضع حد 
ملتابعة آالف املزارعني 

قضائيا.

■ ■ ■
تلميذ واحد في الثانوي 
من بني خمسة سبق 

لهم أن دخنوا الحشيش 
في حياتهم

باختصار

هي »الذهب األخضر« أو النبتة السحرية التي تسافر نحو أوروبا عبر شبكات تهريب محلية ودولية، تجعل المغرب أكبر مصدر 
للحشيش في العالم. لكن جهة طنجة، تطوان الحسيمة، شمال البالد، لها رأي آخر

هوامش

سعدية مفرح

 غمر قلب الشاعر السوري، بشير العاني، 
ٌ

سالٌم عميق
وهو يعود من املقبرة، حيث أودع التراب جسد زوجته 
الذي أنهكه السرطان اللعني، سنتني من املعاناة، حيث 
وابنها  زوجــهــا  وتــتــرك  لتموت  عليها،  أخــيــرًا،  انتصر، 
ثورة  بأمل  والفراق، ويتأّسيان  الفقد  يكابدان  الوحيد، 

ما زالت تسري في وجدان شعب كامل. 
عـــاد بشير بــســالم قــلــبــه، يــومــهــا، ليخلد ذكــريــاتــه مع 
زوجته أماني بحنني الكلمات ورهافة الشعر على جدار 
صفحته الخاصة في »فيسبوك«، وليهيل عليها التراب 

اإللكتروني وردًا وقصيدًا:
لِك  أنــي استطعت أن أحفر  »أمــانــي.. / ما يخفف عني 
قبرًا/ وأن أهيل التراب على جسدك الجميل../ بلى.. هذا 
املعلقات  أراقـــب األجــســاد  وأنــا  اآلن../  مــا يخفف عني 
على األعواد/ بانتظار شفاعة األمهات كيما تترّجل../ 
هــذا إن بقيت لألمهات هــذه األيــام شفاعة/ لــدى أمــراء 
الذي  البشري  وبالذعر  العصر../  الــحــرب..)حــّجــاجــي( 
تستطيعه روحـــــي/ أفــكــر بــالــجــثــث املــرمــيــة فـــي املـــدن 
واملـــزارع والــبــلــدات../ جثث بــرؤوس وبــال رؤوس../ من 

سيأبه بها أكثر من القطط والكالب الشاردة«؟

  لم يكن يعلم هذا الشاعر أنه سيودع حياته، بعد ذلك، 
بصحبة ابنهما إعدامًا على مذبح داعش للقتل الفوري. 
ــذا التنظيم  ــه بــهــا هـ ، واجــ

ً
ــزة ــاهـ  جـ

ً
ــبــدايــة تــهــمــة كــانــت ال

الوحشي الشاعر الخمسيني املرهف، باعتباره شاعرًا 
شيوعي الهوى. ولم يكن بشير لينكر هواه الذي توّزع 
بــني ضــلــوع قــصــائــده، فــي دواويـــنـــه الــشــعــريــة الــثــالثــة، 
إيمانًا فكريًا والتزامًا سياسيًا، من الواضح أنهما تركا 
أثرهما على ابنه الشاب العشريني، فكان قرار اإلعدام 
بتهمة الردة قرارًا ثنائيًا، شمل األب وابنه، ونفذ فيهما 

معًا! 
ــــزور، وفيها نشأ  ال الــعــانــي فــي مدينة ديــر  ولــد بشير 
وتعلم وعمل وتزوج ومات، وفي أعماق أرضها املرّوية 
الطغيان بكل  أعلن رفضه  أن  الــفــرات دفــن، بعد  بمياه 
منذ  السلمية،  وخياراتها  للثورة  انحاز  حيث  أشكاله، 
يومها األول، وما زالت تدويناته املنشورة على جدران 
حسابه في »فيسبوك« تشهد بمواقفه الثورية الرافضة 
أبناء شعبه  بحقوق  دومًا  واملطالبة  وللطائفية،  للعنف 
واملــنــاديــة بــحــريــة املعتقلني مــن رفــاقــه، وغــيــرهــم. لكن 
الشاعر الذي عرفته مكتبة الشعر العربية بمجموعته 
ــاد الــســيــرة« الـــصـــادرة فــي بــدايــة  ــــى »رمــ الــشــعــريــة األول
التسعينيات، اجتهد في ذّر رماد الثورة املستمرة في 

عيون من تعب، ومن انحرف، ومن خضع، ومن خان 
 حقيقيًا 

ً
مــن الـــرفـــاق، حــيــث بــقــي بشير الــعــانــي مــثــاال

للثوري الذي يعرف جيدًا كيف يقرأ البوصلة، ويتمسك 
باألرض، ويحتفي بالقصيدة، ويحنو على حبيبته في 
الوقت نفسه. وال يمكن لتنظيم سوداويٍّ يعادي الحياة 
أن  داعــش،  والجمال واألوطـــان، كتنظيم  والفن  والناس 
لــم يكن  لــذلــك،  الــعــانــي.  لغة شاعر برهافة بشير  يفقه 
حكم اإلعدام الذي أصدره التنظيم بحق الشاعر مما قد 

ُيفاجأ به من يعرف التنظيم، ويعرف الشاعر! 
كـــان بشير يعيش حــيــاتــه، بــعــد رحــيــل زوجــتــه أمــانــي 

متشظيًا مــا بــني حــزنــه عــلــى فــقــدانــهــا وحــزنــه اآلخــر 
 بثورٍة، شــارك بابنبعاثها من تحت رماد 

ّ
على ما حل

الصمت، قبل أن يستولي على جزء كبير من مقدراتها 
مستفيدون كثر. 

الــزور،  ديــر  بترك  أصدقائه  من  كثير  وعندما نصحه 
فــرارًا بقصيدته الحّرة من وجه املوت املتمثل بداعش، 
الــجــهــات«،  ــوذي  و»حــ الفضيحة«  »وردة  صــاحــب  لكن 
ــتــي خــلــق مـــن تــرابــهــا  ــّر عــلــى الــبــقــاء فـــي املــديــنــة ال أصــ
الفراتي العتيق، إلى جانب وردته املدفونة في أعماقها، 
أراد  الــذي  أن يستسلم ملكيدة نظام بشار  كما رفــض 
االستفادة من وحشية داعش، لتدعيم موقفه، وتجميل 
جرح  التي  الثقافية  األسماء  بعض  باحتضان  وجهه، 
وجــدانــهــا املخلص الــحــّر مــا حــل بــالــثــورة مــن تــحــوالٍت 
شّرقت وغّربت ببعض رموزها. وهكذا، بقي بانتظار 
خالصه النهائي  شاعرًا حرًا، ووردة للفضيحة املعلنة 

على رؤوس األحرار. 
تل بشير القصيدة والثورة، وبقيت أغنيته تترّدد في 

ُ
ق

فضاء األمل:  
»لــيــنــســرَب الــســوريــون مــن ِشــبــاك ذهــولــهــم.. / يقفون 
في برك النار على أصابع قلوبهم../ واجمني.. بانتظار 

انجالء عنوان القذيفة التالية«. 

بشير... وردة الفضيحة

وأخيرًا

كان بشير يعيش حياته، 
بعد رحيل زوجته أماني 

متشظيًا ما بين حزنه على 
فقدانها وحزنه اآلخر
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