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الثالثاء  22  مارس / آذار 2016 م   13 جمادى اآلخر 1437 هـ  □  العدد 568  السنة الثانية

أولف بالمه... االغتيال اللغز
3 عقود مرّت على اغتيال رئيس الوزراء الســويدي أولف بالمه. أحد أكثر شــخصيات 

اسكندنافيا شهرة بعد الحرب العالمية الثانية، وما تزال حقيقة اغتياله غامضة. ]8[

صنعاء، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ســجلت فــي الســاعات املاضيــة، تطــورات جديدة تصــّب في خانة 
إفقــار اليمــن خصوصــا، واملنطقــة العربيــة عمومــا، مــن عناصــر 
ســكانية كانــت تضفــي إليهــا تنوعــا مذهبيــا وإثنيــا، مــع إعــان 
إســرائيل، أمــس االثنــن، عــن تمكنهــا مــن نقــل 19 يهوديــا يمنيــا 
)17 أعلن عن وصولهم يوم األحد، وسبقهم اثنان قبل أيام( من 
بادهم إلى فلسطيني املحتلة، في أحدث فصول مسلسل طويل 
بــدأ برعايــة املنظمــات الصهيونيــة فــي القــرن املنصــرم لتهجيــر 
يهــود اليمــن ونقلهــم إلــى إســرائيل. لكن الحادثة هــذه املرة، والتي 
أثــارت اســتياء شــعبيا يمنيــا واســعا، تحمــل أبعــادًا مختلفــة، مــع 

حديث الصحافة اإلسرائيلية عن أن املجموعة املغادرة هي »آخر 
مــا تبقــى مــن يهــود اليمــن الذيــن أبــدوا رغبة فــي مغــادرة الباد«. 
وبانتظار اتضاح املزيد من تفاصيل العملية، فإن تساؤالت عدة 
بــرزت حــول كيفيــة انتقــال املجموعــة مــن صنعاء قبــل نقلها إلى 
داخــل كيــان االحتــال، ومــا إذا كان هنــاك أي تفاهــم قــد تــم مــع 
مليشــيات الحوثيــن، التــي تمثــل ســلطة األمــر الواقع فــي صنعاء 
 

ّ
منــذ انقابهــا، علمــا أن الرئيس املخلــوع علي عبد الله صالح، ظل

 اتهــام بأنه »بطــل صفقات« تهجير يهود اليمن إلى 
ّ

، محــل
ً
طويــا

فلســطن املحتلــة فــي ســنوات حكمــه. وأعلــن موقــع »معاريــف«، 
عبــر  يمنيــا   19 نقــل  تــم  أنــه  »هآرتــس«،  عــن صحيفــة   

ً
فضــا

»عملية سرية ومعقدة« أشرفت عليها الوكالة اليهودية. وأشارت 

»هآرتــس« إلــى أن العمليــة جــرت بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة 
حكوميــة  وهيئــات  األميركيــة،  الخارجيــة  ووزارة  اإلســرائيلية، 
دون  مــن  دول،  أربــع  امتــداد  علــى  تمــت  أنهــا  أخــرى، موضحــة 
ذكــر املزيــد مــن التفاصيــل. وبحســب الصحيفــة، فــإن أحــد أفراد 
املجموعــة نقــل معــه مخطوطــة قديمة من »التــوراة« تعود إلى قبل 
مــا يقــارب 500 عــام. ويتحــدر أغلب أفراد املجموعــة التي انتقلت 
إلى إســرائيل، 14 فردًا من أصل 19، من منطقة شــهيرة كمعقل 
للطائفــة اليهوديــة فــي اليمــن، وهــي مدينــة »ريــدة« فــي محافظــة 
عمــران شــمال صنعــاء. كمــا تضم املجموعة عائلــة واحدة مؤلفة 

من 5 أشخاص من صنعاء. 
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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طائرة »فالي دبي« التي تحطمت في روسيا السبت أحدث الكوارث الجوية  )سيرغي يانوفسكي/فرانس برس(

سـورية
مناورة روسيّة لتعزيز محيط النظام

جنيف، دمشق ــ العربي الجديد

ال يزال الســلوك الروســي إزاء امللف الســوري، 
نظــام  علــى  الضغــط  نقيضــن:  بــن  يتــراوح 
فــي  تنــازالت  لتقديــم  األســد  بشــار  الرئيــس 
أوراق  ورمــي  مــن جهــة،  مفاوضــات جنيــف، 
ميدانيــا،  النظــام  إضعــاف  ملنــع  ضغــٍط 
خصوصا في املناطق »الحساســة« بالنســبة 

لنفوذه، تحديدًا قرب دمشــق، من جهة ثانية. 
التحذيــر  كثيــرون  يقــرأ  الســياق،  هــذا  فــي 
ببــدء  االثنــن،  أمــس  الصــادر  الروســي، 
موســكو  ســّمتهم  مــن  ضــد  القــوة  اســتخدام 
الســورية،  الهدنــة«  تخــرق  التــي  »األطــراف 
كورقــة تســّهل علــى النظــام مشــروعه، بفصــل 

الغوطة الشرقية عن الغربية. 
فــي مقابــل ذلــك، تتواصــل املماطلــة والهــرب 

املفــاوض  النظــام  وفــد  قبــل  مــن  األمــام  إلــى 
فــي سويســرا، وهــو مــا تعــّول املعارضــة على 
ميســتورا،  دي  ســتيفان  الدولــي،  املبعــوث 
نقطــة  إلــى  املباحثــات  اقتــراب  إليقافــه. ومــع 
العــام  املنســق  أمــس،  ظهــر  وصــل،  خطيــرة، 
إلــى  حجــاب،  ريــاض  الســورية،  للمعارضــة 
الوفــد  اجتماعــات  إلــى  لالنضمــام  جنيــف 
املفاوض. ويتوقع مســؤول غربي في جنيف، 

تحــدث لـ«العربــي الجديــد«، أن يكون اجتماع 
كيــري  جــون  األميركــي  الخارجيــة  وزيــري 
والروسي سيرغي الفروف، غدًا وبعد غد، في 
موســكو حاســما في إصدار قرار دولي لوقف 
إطــالق نــار كامــل باتجــاه تركيــز املفاوضــات 
فــي  السياســي  االنتقــال  عمليــة  بحــث  علــى 

سورية.
]التفاصيل ص. 4ـ5[



القاهرة ـ العربي الجديد

والنفوذ،  والحصانة،  االجتماعية،  الوجاهة 
دوافــــــع لـــم تــكــن ســــوى مـــدخـــل لــتــرشــح نـــواب 
غالبيتهم  الــذيــن ظهر على  املــصــري،  البرملان 
الــيــوم األول  ضعف األداء واالســتــعــراض منذ 
يناير/كانون   10 في  النواب  مجلس  النعقاد 
الثاني املاضي. األمر الذي ترجم بعدم تقديم 
ــى الـــيـــوم  ــتـ ــك الـــتـــاريـــخ وحـ ــ ــائـــب مـــنـــذ ذلـ أي نـ
ألي مــشــروع قــانــون مــتــكــامــل، بشكل رســمــي، 
بدعوى »عدم تشكيل اللجان النوعية، املؤجلة 
الداخلية  الالئحة  إقــرار  إلى حني  انتخاباتها 
أليام  الــنــواب  وانعقد مجلس  نهائي«.  بشكل 
معدودة على فترات متقطعة. وأوقف جلساته 
في 8 مــارس/آذار الحالي ملدة 19 يومًا، لحني 
إلقاء الحكومة لبيانها في 27 مــارس، بعدما 
حصر ما ّسماها إنجازاته بالفترة املنقضية 
في »البصم« على 340 قرارًا بقانون صادر من 
 عن 

ً
رئيس الجمهورية، من دون مناقشة، فضال

استغراق شهرين كاملني لالنتهاء من الئحته 
الداخلية، املعروضة حاليًا على مجلس الدولة 

)جهة قضائية( ملراجعة صياغات موادها.
ويــــغــــيــــب عـــــن نــــــــواب األحـــــــــــــزاب، تــــمــــامــــًا كــمــا 
فاعلة  تشريعية  أجــنــدة  تحضير  املستقلني، 
ــــط مـــعـــانـــاتـــه  ــ ــري، وسـ ــ ــــصــ ــن املــ ــ ــواطــ ــ تــــمــــس املــ
ــعـــدة الــســيــاســيــة  املــســتــمــرة عــلــى جــمــيــع األصـ
النواب  واكتفى  واالجتماعية.  واالقــتــصــاديــة 
بــالــظــهــور فـــي الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة لــلــحــديــث 
بمستقبل  ووعـــود  فضفاضة،  تشريعات  عــن 
أفــــضــــل، مــــن دون خـــطـــط تــشــريــعــيــة مـــحـــددة 
ــتـــالت  ــكـ ــتـ ــلـــن األحـــــــــــزاب والـ ــم تـــعـ ــ ــ ــم. ولـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ املـ
الرئيسية تحت القبة عن أجندتها التشريعية 
بــشــكــل ُمــفــصــل، بـــل أعــلــنــت قــيــاداتــهــا مــالمــح 
عـــريـــضـــة عــــن الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــعـــدالـــة. 
فتكتل »25 30« يتحدث عن تشريعات العدالة 

تونس ـ بسمة بركات، أمينة الزياني

يعود الجدل حول منع النقاب من عدمه في 
تــّم منعه منذ  الــواجــهــة، بعدما  إلــى  تونس 
العام 1981 لغاية 2011 في األماكن العامة. 
أثــار هذا املوضوع نقاشًا عّم الشوارع  كما 
مة من مزاولة عملها 

ّ
التونسية، بعد منع معل

بعض  ويعيد   .2015 عــام  النقاب  الرتدائها 
النواب التونسيني، أخيرًا، هذا االقتراح إلى 
اســتــغــالل الــجــمــاعــات املــتــشــددة للنقاب في 
األمني  الوضع   

ّ
ظــل وفــي  تنفيذ هجماتهم. 

الــذي تعيشه تونس، أودعــت كتلة »الحرة« 
»مــشــروع  حــركــة  لــحــزب  املنتمية  البرملانية 
تونس« التي يتزعمها األمني العام السابق 
لـ«نداء تونس«، محسن مرزوق، أمس األول 
السبت، مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب 
فــي األمــاكــن الــعــامــة. وخــلــقــت هـــذه املــبــادرة 
بني  التونسي،  النواب  في مجلس  انقسامًا 

مؤيد ومعارض لها.
ــيــــس كــتــلــة  ــح رئــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــوضــ فـ
ــــرؤوف الــشــريــف،  »الــــحــــرة«، الــنــائــب عــبــد الــ
يــهــّم   »املـــــشـــــروع 

ّ
أن الــــجــــديــــد«  ـــ«الــــعــــربــــي  لــ

ــًا أن  ــنـ ــيـ ــبـ ــل الــــتــــونــــســــيــــني والـــــــــنـــــــــواب«، مـ ــ كــ
»املــنــظــومــة الــقــانــونــيــة والــعــقــابــيــة املسلطة 
عــلــى املــجــمــوعــات املــتــشــددة لــيــســت كــافــيــة، 
كــمــا أن هــــؤالء بــصــدد اســتــغــالل الــفــراغــات 
 »مشروع القانون 

ّ
التشريعية«. ويضيف أن

يأتي في إطار مساهمة النواب في تسهيل 
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ مـــهـــمـــة الــــســــلــــطــــات األمــ

بمكافحة اإلرهاب«، على حّد تعبيره.
املتقدم  »املستوى   

ّ
إن الكتلة  رئيس  ويــقــول 

الـــذي وصــلــت إلــيــه تــونــس فــي حــربــهــا ضد 
الوسائل  كل  إلــى تجنيد  يدعو  املتشددين، 
واآللـــيـــات ملــقــاومــة هـــذه الــظــاهــرة«، معتبرًا 
ــة فــي  ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ــاكــ ــ ـــــهـــــم ركـــــــــزوا عـــلـــى األمــ

ّ
أن

ــرار عن  ــ االجــتــمــاعــيــة، وحــــزب املــصــريــني األحــ
االقـــتـــصـــاديـــة، وحــــزب مستقبل  اإلصــــالحــــات 
املحافظني  وحـــزب  التعليم،  تطوير  عــن  وطــن 

عن مكافحة الفساد.

تشريعات الضرورة
يؤيد رئيس الهيئة البرملانية لحزب املصريني 
العال بشأن  ــرار، عــالء عابد، حديث عبد  األحـ
عدم وجود قوانني عاجلة سوى التي ألزم بها 
الــدســتــور، مشيرًا إلــى أن أجــنــدة حــزبــه، الــذي 
أســســه ويــمــولــه املــلــيــارديــر نجيب ســاويــرس، 
تركز على التشريعات االقتصادية، وال سيما 
املــتــعــلــقــة بــتــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار، وعــــــدد مــن 
قــوانــني الــصــحــة والــتــعــلــيــم، مــن دون الكشف 
في  عابد  يقول  مــحــدد.  تفاصيلها بشكل  عــن 
تصريح خاص بـ«العربي الجديد« إنه بمجرد 
الحزب  سيتبنى  اللجان  تشكيل  من  االنتهاء 
ـــني، يـــربـــط األول خــطــة  ــوانـ ثـــالثـــة مـــشـــاريـــع قــ
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــلــدولــة 
ــرًا  طــ

ُ
بــمــوازنــتــهــا الـــعـــامـــة، عــلــى أن يــتــضــمــن أ

الدستورية.  الدولة اللتزاماتها  تنفيذ  ملراقبة 
ــقـــرر أن يــتــبــنــى الــحــزب  ــًا لــعــابــد، مـــن املـ ــقـ ووفـ
مــشــروعــًا ثــانــيــًا لتنظيم بــنــاء الــكــنــائــس، بما 
شعائرهم  ممارسة  حرية  للمسيحيني  يكفل 
الدينية، وثالثًا للعدالة االنتقالية بما تشمله 
مــن مــصــالــحــة وطــنــيــة وتــعــويــض للضحايا، 

وفقًا ملا نص عليه الدستور.

ال قوانين عاجلة
مــن جهته، يــؤكــد املــتــحــدث بــاســم هيئة حزب 
الــوفــد، محمد فــؤاد، أنــه ال يوجد على أجندة 
الـــحـــزب الــتــشــريــعــيــة قـــوانـــني عـــاجـــلـــة، ســوى 
الهيئة  أعــّدتــه  املدنية،  للخدمة  بديل  مشروع 
الدستوري  العوار  يتالفى  للحزب،  البرملانية 
للقانون الذي رفضه النواب في يناير/كانون 

مــنــع الـــنـــقـــاب، »ألن الـــدســـتـــور يــقــّر الــحــريــة 
الشخصية

 
ّ
 للفرد، وتحديدًا الفصل 19«. وبالتالي، فإن
النقاب في بيتها،  املــرأة أن ترتدي  من حق 
لكن كلما تعلق األمر بالفضاء العام واألمن 
ــــود الـــتـــهـــديـــدات، فــإن   وجـ

ّ
ــل الــوطــنــي فـــي ظــ

املــصــلــحــة الــعــامــة تقتضي إجــبــاريــة املــنــع، 
وفقًا للشريف.

ـــــه لـــوحـــظ في 
ّ
ويــلــفــت الـــنـــائـــب ذاتـــــه إلــــى أن

األعــــوام األخـــيـــرة، أن »الــنــقــاب يــســّهــل تنقل 
ــــذي الــــهــــجــــمــــات، ويـــمـــكـــن اســتــعــمــالــه 

ّ
ــف ــنــ مــ

لتخريب املجتمع. لذلك، من واجبنا كنواب 
 التشريعات التي من شأنها أن تحمي 

ّ
سن

نـــواب كتلة   بعض 
ّ
أن إلــى  ــراد«، مشيرًا  األفـــ

ــذه املــــبــــادرة، وهــي  ــوا عــلــى هــ ــعــ ــ
ّ
الـــحـــرة »وق

مفتوحة أمام جميع النواب الذين يوافقون 
على هذه الفكرة«. من جهته، يوضح النائب 

الــثــانــي املـــاضـــي. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك مــشــروع 
ــعـــد مـــن نــائــبــه أحــمــد  ـ

ُ
»املـــجـــالـــس املــحــلــيــة« امل

لــجــنــة اإلدارة  لـــرئـــاســـة  املــــرشــــح  الــســجــيــنــي، 
املـــحـــلـــيـــة، والـــــــذي ُيـــمـــهـــد إلجـــــــراء انــتــخــابــات 
املحليات. ووفقًا لفؤاد فإن الحزب يهدف إلى 
تعديل عدد من التشريعات االقتصادية وفي 
مقدمتها قانون االستثمار، بحيث يسّهل من 
 عن تعديل 

ً
إجراءات جذب املستثمرين، فضال

ــانــــون األحــــــــوال الــشــخــصــيــة لــلــمــســيــحــيــني،  قــ
طبقًا  أحوالهم  تشريع  حــق  بمنحهم  ليسمح 
قانونًا  الحزب  يريد  كما  الدينية.  ملعتقداتهم 
الــدولــة، مقابل تأمني  العالج على نفقة  يلغي 

عن كتلة »الحرة«، سهيل علويني لـ«العربي 
 
ً
الجديد«، فحوى املبادرة التشريعية، قائال
إنـــهـــا »تــســتــهــدف فــئــة مـــن املــجــتــمــع تعمد 
إلـــى تغطية وجــهــهــا وتــرفــض الــكــشــف عنه 
واإلدارات،  والــشــوارع،  العامة،  املنشآت  في 
ف مشاكل أمنية عدة«. ويشدد 

ّ
وهو ما يخل

أن »املــبــادرة جــاءت استجابة إللحاح  على 
القوات األمنية على وجوب اتخاذ إجراءات 
الهويات  على  والتعرف  التفتيش  لتسهيل 
في ظل الوضع الخطر الذي تمر به البالد«، 

وفقًا للنائب. 
 
ّ
 »االعــتــداءات أظــهــرت أن

ّ
ويــبــنّي علويني أن

ذي الهجمات شّكل 
ّ
التعرف على هويات منف

 معظمهم كانوا ملثمني، 
ّ
صعوبة كبيرة ألن

تحته.  للتخفي  كـــرداء  الــنــقــاب  استغلوا  أو 
ــان واضــحــًا   مــقــتــرح الـــقـــانـــون كــ

ّ
ــك، فـــــإن ــذلـ لـ

ــم يــخــص  ــ ــه ولـ بـــالـــحـــديـــث عــــن غـــطـــاء الــــوجــ

صحي شامل للمواطنني يشارك فيه القطاعان 
العام والخاص.

خفض سن الزواج... 
وإحالة المرأة للمعاش المبكر

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن عــــــدد مـــــن الــــنــــواب 
الــتــقــدم بــمــشــروعــات  املستقلني عــن »نــيــتــهــم« 
الــزواج  قوانني، كان من أبرزها تخفيض سن 
لـــلـــذكـــر،  ــًا  ــامــ عــ لــــأنــــثــــى، و18  ــا  ــامــ عــ  16 إلــــــى 
بــدعــوى انــتــشــار الــــزواج الــعــرفــي غير املــوثــق، 
سميح  أحمد  الجيزة  محافظة  نائب  بحسب 
 
ّ
)مــأذون سابق(. يضاف إلى ذلــك، خفض سن

ــرأة للمعاش إلـــى 50 عــامــًا، بــدعــوى  إحــالــة املــ
تفرغها ملنزلها وتوفير أماكن لعمل الشباب، 
وفــقــًا لــنــائــب مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة حــاتــم عبد 
الرغم من مخالفة هذا االقتراح  الحميد، على 
التمييز  واملــســاواة ومنع  الفرص  تكافؤ  ملبدأ 

املنصوص عليه في الدستور. 
يـــرجـــع الـــنـــائـــب عــبــد املــنــعــم الــعــلــيــمــي، الـــذي 
ُيطلق عليه لقب »شيخ املستقلني« تحت قبة 
إلــى  املستقلني  الـــنـــواب  أداء  الــبــرملــان، ضــعــف 
حداثتهم بالحياة البرملانية، وكون غالبيتهم 
 عــن تأهيل الــنــواب 

ً
مــن الــنــواب الــجــدد، فــضــال

الــســابــقــني ألنــفــســهــم. ويــشــيــر إلـــى أن الــنــواب 
املــنــتــمــني لــكــيــانــات حــزبــيــة أفــضــل حـــــااًل، ألن 
ومتخصصني  مساعدين  لهم  توفر  أحزابهم 
في إنجاز عملهم البرملاني. يذكر أن عددًا من 
األمانة  إلــى  بطلب  تقدموا  املستقلني  الــنــواب 
العامة للبرملان قبل أيام بتخصيص باحثني 
ومـــعـــاونـــني مـــن الــعــامــلــني بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
لتقديم أوجه الدعم القانوني والفني للنواب، 
وال ســيــمــا الـــجـــدد مــنــهــم، فـــي ســائــر األعــمــال 
الــبــرملــانــيــة بــمــا فـــي ذلــــك تــقــديــم مــشــروعــات 
واالستجوابات  اإلحــاطــة،  وطلبات  الــقــوانــني، 

املوجهة ضد الحكومة.

الــنــقــاب بــالــذكــر«، عــلــى حـــّد قــولــه. ويــوضــح 
ــداوة بـــني الــكــتــلــة والــنــقــاب ولــيــس  ــ أن »ال عـ
املــقــصــود مــنــه الــجــانــب الــديــنــي عــلــى الــرغــم 
ـــه مــوضــع نــقــاش كبير لــم ُيحسم إلى 

ّ
مــن أن

 »هذه العادة 
ّ
اليوم بني العلماء«. ويعتبر أن

الدخيلة صارت اليوم عبئًا على األمنيني«.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــأعـــلـــنـــوا  ــهـ ــبـ ــجـ أمـــــــا نــــــــواب الـ
مناصرتهم للمقترح »حال إيداعه«. ويؤكد 
الــنــائــب فــي لــجــنــة الــحــقــوق والــحــريــات عن 
»الجبهة«، أيمن العلوي لـ«العربي الجديد« 
أن »الـــنـــقـــاب عــــــادة دخـــيـــلـــة عـــلـــى املــجــتــمــع 
الــتــونــســي وهـــو مـــا يــجــعــل مــنــعــه فـــي إطـــار 
األمر  الخطير،  األمني  للمعطى  االستجابة 
الــــذي ال يــرفــضــه شـــق واســــع مـــن املــجــتــمــع، 
املشتبه بهم  إيــقــاف  أن عمليات  عــن   

ً
فــضــال

ــتـــداءات كــشــف أن هــؤالء  بــتــورطــهــم فــي االعـ
يرتدون النقاب إلخفاء هوياتهم«. 

فــي مجلس  املقترح  تـــداول  يتم  أن  وينتظر 
ــه فـــي روزنـــامـــة  ــ ، إلدراجــ

ً
الـــنـــواب، مــســتــقــبــال

والــحــريــات وتحديد  الحقوق  أشــغــال لجنة 
انــطــالق مناقشته، وفــق مــا يــؤكــده مساعد 
ف بالتشريع، النائب عن 

ّ
رئيس البرملان املكل

حركة »النهضة«، نوفل الجمالي لـ«العربي 
الجديد«. ويقول األخير، إن »حركة النهضة 
املقترح ولم تحدد موقفها منه،  لم تناقش 
وســتــعــلــن عـــنـــه عـــنـــد عـــرضـــه عـــلـــى الــلــجــنــة 
لــكــن الــحــركــة ال تــمــانــع مبدئيًا  املــخــتــصــة. 
ذلــك، إذا التمست وجاهة في املنع، وإذا ما 
تبرر  القانون على مستندات منطقية  بني 
االتــــجــــاه ملــنــع تــغــطــيــة الـــوجـــه فـــي األمـــاكـــن 
الجمالي  للجمالي. ويوضح  العامة«، وفقًا 
 »الحركة لم تعتل املنابر دفاعًا عن النقاب 

ّ
أن

ولـــم تــكــن متحدثة بــاســمــه، وبــالــتــالــي فهي 
تــتــعــامــل مــع املـــوضـــوع كــغــيــره مــن املــســائــل 

التي تأخذ وقتها من النقاش والتداول.

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــجـــه قـــضـــيـــة الـــتـــمـــويـــل األجـــنـــبـــي 
ــي، الــتــي  ــ ــدنـ ــ ملـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املـ
أعــــادت الــســلــطــات املــصــريــة فتحها 
ــة الــنــاشــطــني الــحــقــوقــيــني  ــإدانــ مـــن جـــديـــد، بــ
ــرأي  ــارة الــ ــ املـــصـــريـــني، إلــــى املــســاهــمــة فـــي إثــ
الــعــام املــصــري والــعــاملــي ضــد نــظــام الرئيس 
املخلوع، حسني مبارك، وما أعقب ثــورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011 من أنظمة حاكمة، 
مما قد يسهم في تدعيم الصورة التي ترّوج 
ــهـــزة اإلعـــالمـــيـــة لــنــظــام عــبــدالــفــتــاح  لــهــا األجـ
 
َ
السيسي، عن ثورة يناير، باعتبارها أحداث
عنف وإرهابًا ومؤامرة على مصر، وذلك كله 
بإيعاز من دائرته املخابراتية-الرقابية. يقول 
مصدر قضائي في النيابة العامة، على صلة 

حرب المنظمات 
الحقوقية 

مصر: حملة النظام لتشويه صورة ثورة يناير

أوًال بأول
تظهر التسريبات المرتبطة بقضية التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أن الهدف األساسي للنظام المصري إدانة الناشطين 

الحقوقيين وأدوار منظماتهم وزيادة تشويه صورة ثورة يناير

التحريات اّدعت تزايد 
التمويل بصفة خاصة 

في فبراير 2011

23
سياسة

أجندة تشريعية »فارغة« لألحزاب والمستقلين مشروع منع النقاب في تونس يعكس االنقسام السياسي

بالتحقيقات التي تتم بواسطة لجنة ثالثية 
قضائية، إن »هناك مؤشرات على استخدام 
األجنبية  لأموال  املصرية  الحقوقية  املراكز 
التي تلقتها في إثارة الرأي العام، وتحريض 
الــثــورة،  وبعد  قبل  الحكومة  على  املواطنني 
وحشد التظاهرات خالل الثورة وطوال فترة 
حكم املجلس األعلى للقوات املسلحة«. ووفقًا 
للمصدر فإن »هذه املؤشرات ترجع إلى أقوال 
ضــبــاط األمــــن الــوطــنــي واملـــخـــابـــرات الــعــامــة 
ــة الــذيــن أدلـــوا بأقوالهم في  والــرقــابــة اإلداريــ
التحقيقات خالل الشهور الخمسة املاضية«. 
على  تعمل  التحقيق  »لجنة  أن  إلــى  ويلفت 
إيـــجـــاد روابـــــط عــمــلــيــة ومـــاديـــة ومــالــيــة بني 
التمويالت التي تلقتها بعض املنظمات وبني 
أحــــداث الــعــنــف والــتــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
مــقــدمــة  فــــي  ويــــأتــــي   .»2011 مـــطـــلـــع  الــــبــــالد 
املنظمات التي تطاولها هذه الشبهات كل من 
يرأسه  الــذي  اإلنــســان  لحقوق  القاهرة  مركز 
للحقوق  املصري  واملــركــز  الدين حسن،  بهي 
االقتصادية واالجتماعية الذي يرأسه خالد 
علي، واملبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
التي أسسها حسام بهجت، والشبكة العربية 
ملعلومات حقوق اإلنسان التي يرأسها جمال 

عيد.
وّجهت  التحقيق  لجنة  أن  املصدر  ويوضح 
اتهامًا  وعيد،  بهجت  اآلخيرين،  للناشطني 
ــقـــوبـــات،  ــعـ بــــخــــرق املــــــــادة 78 مــــن قــــانــــون الـ
الــتــي عــّدلــهــا الــرئــيــس املـــصـــري، عــبــدالــفــتــاح 
السيسي، في سبتمبر/ أيلول 2014 لتعاقب 
بالسجن املؤبد وغرامة نصف مليون جنيه 
 من »يطلب لنفسه أو 

َّ
)نحو 60 ألف دوالر( كل

لغيره أو قِبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة 
أجنبية، أو ممن يعملون ملصلحتها، أو من 

أو اعتباري، أو من منظمة  شخص طبيعي 
محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى ال تتبع 
دولـــة أجــنــبــيــة وال تعمل لــصــالــحــهــا، أمـــوااًل 
سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آالت أو أسلحة 
أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، 
أو وعــد بشيء مــن ذلــك بقصد ارتــكــاب عمل 
ضار بمصلحة قومية، أو املساس باستقالل 
الــبــالد أو وحــدتــهــا أو ســالمــة أراضــيــهــا، أو 
القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو اإلخالل 

باألمن والسلم العام«.
وما يدعم احتمال توجيه اتهامات ملسؤولي 
ــن قـــانـــون  املـــنـــظـــمـــات بـــمـــوجـــب املـــــــادة 78 مــ
لجنة  شّكلت  التحقيق  لجنة  أن  العقوبات، 
تفتيش ومراقبة من موظفي وزارة التضامن 
ــــالع عـــلـــى وثـــائـــق  ــ ــتـــمـــاعـــي، طــلــبــت االطـ االجـ
التمويل الخاصة باملنظمات بني عامي 2010 
و2015. ولم تقتصر في طلباتها على عامي 
بــالــنــســبــة  الـــوضـــع  ــان  كــ كــمــا  و2011،   2010
في  توريطها  تم  التي  األجنبية،  للمنظمات 

القضية من قبل.
كما اعتبرت اللجنة أن تلقي بهجت وعيد، 
اللذين طلبت اللجنة من محكمة الجنايات 
إصــــــدار قـــــرار بــمــنــعــهــمــا مـــن الـــتـــصـــرف في 
مــواد  تطبيق  يتطلب  اتــهــامــات  أمــوالــهــمــا، 
واملؤسسات  العقوبات  قانوني  مــن  أخـــرى 
األهـــلـــيـــة، تــعــاقــب بــالــحــبــس مـــــددًا بسيطة 
تتراوح بني 6 شهور وسنة كل من يؤسس 
جمعية أو مركزًا أو منظمة بدون ترخيص 
من وزارة التضامن االجتماعي، أو تمارس 
السياسة، أو تشيع أكاذيب ومعلومات غير 
للتفرقة  تــســعــى  أو  الــــدولــــة،  عـــن  صــحــيــحــة 
بــني املــواطــنــني عــلــى أســـاس الــلــون والــعــرق 
والـــديـــانـــة. ويــتــضــح مــمــا ســبــق أن بهجت 
ــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات  ــ ــحـــاال إلـ ــيـــد لــــم يـ وعـ
ملــجــرد وجــــود شــبــهــات حـــول الــتــمــويــل، بل 
بــاعــتــبــارهــمــا مــتــهــمــني بــخــرق هــــذه املــــواد، 
كـــانـــت  عــــّمــــا إذا  تــــــســــــاؤالت  تــــطــــرح  الــــتــــي 
نهاية  فــي  لهما  تــوجــه  قــد  التحقيق  لجنة 
الــتــحــقــيــقــات اتـــهـــامـــات صــريــحــة بــاملــســاس 
ــرار باملصالح  ــ أو اإلضـ الــوطــنــيــة  بــالــوحــدة 
تقتضي تشديد  اتــهــامــات  وهـــي  الــقــومــيــة، 

العقوبة.
واســتــنــدت اللجنة فــي ذلـــك إلـــى مــا جـــاء في 
تقرير لجنة تقصي الحقائق، املشكلة بقرار 
وزيــر الــعــدل فــي الــعــام 2011، بشأن حصول 
املــؤســســات والــجــمــعــيــات ومنظمات  بــعــض 
ــدنـــي والـــكـــيـــانـــات األخــــــرى على  املــجــتــمــع املـ
ــــذي ذكـــر فــيــه »أنــــه بعد  تــمــويــل أجــنــبــي، والـ
ــات اإلداريـــــــــــــة والــــرقــــابــــيــــة  ــهــ ــجــ ــة الــ ــبـ ــاطـ مـــخـ
املــخــتــصــة، تــبــني قــيــام الــعــديــد مـــن الــجــهــات 
واملـــنـــظـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة بــتــمــويــل جــمــعــيــات 
على  يحصل  لــم  بعضها  مصرية؛  وكيانات 
تــرخــيــص بـــمـــزاولـــة الــنــشــاط مـــن الــســلــطــات 
ــتـــصـــة، وأن الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا تـــعـــمـــل فــي  املـــخـ
ظـــاهـــرهـــا فـــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــــســــان، وأن 
مـــا تــتــلــقــاه مـــن أمــــــوال يـــثـــار بــشــأنــه شبهة 

استخدامه في أغراض غير مشروعة«.

قانون  من   78 المادة  على  السيسي  أدخله  الذي  القانوني  التعديل  هذا 
بقصد  األموال  تلقي  ليشمل  الجرائم  تمويل  جهات  يوّسع  العقوبات، 
مصر  بأمن  اإلضرار  يعد  لم  كما  الخارج.  أو  الداخل  من  سواء  البالد  إضرار 
يقتضي »ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية« بل أصبحت الجريمة تتحقق 
بأعمال عدائية ضد  أنه »قيام  ارتكاب فعل يمكن تفسيره على  بمجرد 
مصر أو اإلخالل باألمن«. وتساعد هذه التعبيرات المطاطة على انطباق 
الجرائم الواردة في المادة على كل منظمات المجتمع المدني تقريبًا، 

والتي تعتمد بشكل أساسي في تمويلها على المساعدات الخارجية.

يرى األمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو، لـ«العربي الجديد« أّن 
»تونس دولة عادلة وقوية، وهي ملتزمة بالحريات الفردية«. ويوضح 
الديمقراطية،  الدول  أعتى  ففي  قوانين،  سن  تقتضي  ال  »المسألة  أّن 
عندما تحصل شبهة حول أحدهم، سواء كانت امرأة، أو أي فرد آخر، 
فإنه يمكن نزع النقاب«، على حّد تعبيره. ويقول عبو إن »لكل مرحلة 
الشخص  القومي، فإن حرية  باألمن  األمر  يتعلق  متطلباتها؛ فعندما 
منّقبة  سيارة  سائقة  مطالبة  بإمكانه  أمن  »رجــل  أّن  مبينًا  تتقلص«، 

بالكشف عن وجهها، إذا حامت حولها شبهات معينة«.

النجا،  أبــو  فائزة  السابقة،  للوزيرة  السيسي  تعيين  أن  مراقبون  يــرى 
مستشارة له لشؤون األمن القومي، كان يهدف أساسًا إلى بسط سيطرة 
مراقبة  مستوى  على  المدني،  المجتمع  منظمات  على  الــدولــة 
تدفقات التمويل األجنبي الواردة من الواليات المتحدة وأوروبا للتحّول 
لجنة  أمام  شهادتها  في  اعتبرت  قد  النجا،  أبو  وكانت  الديمقراطي. 
الواليات  أن  التمويل األجنبي األولى،  التحقيق والمحكمة خالل قضية 
المتحدة وسلوفاكيا وألمانيا خرقت النظام المصري باستخدام برامجها 
النجا في  أبو  الداخلية. كما اقترحت  للتدخل في شؤون مصر  اإلعانية 
حينها تجميد اتفاقية برنامج المساعدات األميركية لمصر طالما استمر 

متضمنًا تقديم إعانات للجمعيات األهلية.

ضد المجتمع المدني كلّه

ال داعي للتشريعات

فائزة أبو النجا

بدر الراشد

الهيئة العليا للمفاوضات، املمثلة 
للمعارضة السورية، ليست 

الجناح السياسي في الثورة، في 
ظل وجود جناح آخر مسلح. أي 
نحن ال نتحدث عن شيء شبيه 
بالجناح السياسي والعسكري 
للجيش الجمهوري اإليرلندي، 

أو كتائب القسام املسلحة 
وجناح »حماس« السياسي في 

فلسطني، فنمط عالقة هيئة 
املفاوضات بالثورة العسكرية 

مختلف. صحيح أن الهيئة 
جمعت وبشكل جيد جدًا ما 

بني السياسيني وممثلني ألبرز 
الفصائل املناضلة على األرض، 

لكنها، مرة أخرى، ليست جناحًا 
سياسيًا لفصيل مسلح، بل 

ممثل عام للثورة السورية، بكل 
ما تحمله كلمة »تمثيل« من 

إيجابيات وسلبيات، ومن معاني 
هذا التمثيل، أن تكون تحركاتها 
َمثل 

ُ
وقراراتها مقبولة للطرف امل

في املفاوضات، وهو الشعب 
السوري والفصائل الثورية 

املسلحة. هذه الحقيقة تجعل 
املعادلة صفرية في جنيف، 

فأي تنازل لهيئة املفاوضات، ال 
معنى له، ما دامت ال تملك قرارًا 

عسكريًا على األرض. فبينما 
يملك األسد قرارًا حاسمًا، 

بمعنى أن املوضوع مرهون بيده 
بشكل حقيقي، فهو القادر على 

اتخاذ قرار بمغادرة السلطة، 
أو إيقاف حربه على السوريني، 

أو الوصول إلى تسوية، لكن 
النظام ال يملك إرادة الوصول 

إلى تسوية، يبدو الوضع مختلفًا 
مع وفد املفاوضات، والذي يقع 

على كاهلهم عبء الوصول 
إلى تسوية مرضية للشعب 
والفصائل الثورية، ال القبول 

وقع في 
ُ
بأي تسوية، يمكن أن ت

جنيف، لكن لن يقبل بها أحد 
على التراب السوري. فهيئة 

املفاوضات تملك إرادة الوصول 
إلى تسوية، لكن لهذه اإلرادة 

سقف، وهو تحقيق ما يطمح 
إليه السوريون، إذ ال تمتلك 

الهيئة قرار فرض تسوية على 
أحد، ولو أرادت. غياب القدرة 

على فرض القرار لدى املعارضة 
السورية، في مقابل غياب إرادة 

الوصول إلى تسوية، لدى النظام، 
يجعل محادثات جنيف محكومة 

بالفشل مبدئيًا. وهنا نجد 
تصريحني مهمني في سياق 

جنيف، األول لكبير مفاوضي 
املعارضة، محمد علوش، والذي 

دلل على غياب إرادة الوصول إلى 
تسوية من قبل النظام، بإرساله 

سياسيني، ال كبار ضباطه 
األمنيني الذين بيدهم الحل 

والعقد في النظام. والتصريح 
الثاني، للمبعوث األممي، ستيفان 

دي ميستورا، نفى فيه وجود 
خطة بديلة عن املفاوضات، وأن 

البديل هو الحرب.

للحديث 
تتمة

مأزق 
مفاوضات 

جنيف

القاهرة ـ العربي الجديد

يعود اسم املرشح الرئاسي السابق لالنتخابات املصرية حمدين 
الــواجــهــة مــن جــديــد، بعد كشف مــصــادر قضائية  إلــى  صباحي 
مصرية أن األجهزة القضائية والرقابية تفحص عددًا من البالغات 
الــتــي تلقاها الــنــائــبــان الــعــامــان، الــحــالــي نبيل صـــادق، والــراحــل 
هشام بركات، ضد صباحي، والتي تتهمه بتلقي تمويل أجنبي 
مــن دول غــربــيــة وعــربــيــة عــلــى مـــدار ســنــوات نــشــاطــه السياسي. 
وذلك منذ كان عضوًا بالبرملان في عهد الرئيس املخلوع، حسني 
مبارك، مرورًا بمشاركته في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 
للرئيس  إلـــى منافسته  ــواًل  عـــام 2012، وصــ لــلــرئــاســة  وتــرشــحــه 
الحالي عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014. وتفيد املصادر 
التي تعمل بمكتب النائب العام ووزارة العدل بأن البالغات التي 
قــدمــهــا مــحــامــون وصــحــافــيــون ومــواطــنــون مــن دائــــرة صباحي 
عربية  أنظمة  من  أمــوال  على  الحصول  إليه  نسبت  االنتخابية، 
ســابــقــة عــلــى خلفية اتــجــاهــه الــقــومــي الــنــاصــري، بــاإلضــافــة إلــى 
االنتخابية  حملته  بمناسبة  أخـــرى  دول  مــن  تلقاها  مــســاعــدات 
بعد تقديم أوراقه رسميًا في انتخابات 2012 و2014. كما تشير 
الفترة بني عامي 2010  البالغات مقّدمة في  إلى أن »معظم هذه 
أيــام  بضعة  منذ  تــم  للتحقيق  وإحالتها  تحريكها  وأن  و2014، 
فــقــط«، مــوضــحــة أن »الــجــهــات الــرقــابــيــة خــاطــبــت الــبــنــك املــركــزي 
سريًا للحصول على وثائق باألموال والتحويالت املصرفية التي 
تلقاها صباحي من الخارج على مدار السنوات املاضية، وبصفة 

خاصة خالل حمالته االنتخابية للبرملان والرئاسة«.
أيام فقط  املفاجئة، بعد  والرقابية  القضائية  التحركات  وتأتي 
مـــن إعــــالن صــبــاحــي إطــــالق حــمــلــة ســيــاســيــة بــعــنــوان »الــبــديــل 
املـــدنـــي«، رغـــم أنـــه أكـــد مــــرارًا أنــهــا »غــيــر مــوّجــهــة للسيسي، وال 
تقصد إزاحــتــه مــن الــرئــاســة، بــل تــدعــو لتوحيد جــهــود الــقــوى 
الــســيــاســيــة املــؤمــنــة بــثــورتــي 25 يــنــايــر و30 يــونــيــو/حــزيــران 
2013«، على حّد تعبيره. ووفقًا لهذه الرؤية، فإن عملية تهديد 

صباحي وتــحــريــك بــالغــات قديمة ضـــده، موجهة فــي األســاس 
من دائرة السيسي نفسه، وهي الدائرة األكثر سيطرة، واألوسع 
تحكمًا في أجهزة الدولة القضائية والرقابية. من جهته، ُيبدي 
صباحي  ضد  »التحركات  بــأن  اعتقاده  مطلع  سياسي  مصدر 
تبدو عقابًا أو تهديدًا له، بعد إطالق حملته األخيرة. ويكشف 
املصدر أيضًا عن تحّرك سياسي سري جديد من دائرة السيسي 
ضــد املــرشــح الــرئــاســي األســبــق ورئــيــس حـــزب »مــصــر الــقــويــة« 
عبد املنعم أبــو الفتوح، الــذي دعــا نهاية الــعــام املــاضــي إلجــراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، واعتبر أن السيسي فشل في مهمته 
السياسية. وعن الفارق في رؤية النظام لصباحي وأبو الفتوح، 
ُيشّدد املصدر على أن »هناك فارقًا كبيرًا، فصباحي هو جزء من 
النظام الحالي، وهو مندمج حاليًا في صراع الدوائر واألجهزة، 
وهو قريب من السلطة من خالل صداقاته وعالقاته املشتركة مع 
الناصرية  الرؤية  الــواردة بسبب  التقارب  السيسي، ومساحات 
فيعتبر  الفتوح،  أبــو  أمــا  العسكرية«.  للسلطة  دائمًا  اإليجابية 
املصدر أن »النظام يتعامل معه كعدو، شأنه شأن اإلخوان، وهو 
ما يتضح في تجاهل جميع وسائل اإلعــالم املقّربة من النظام 
له، على عكس صباحي«. ويرى املصدر بأن »األذرع التنفيذية 
لدائرة السيسي بالوزارات واملصالح الحكومية، والتي تنتمي 
في غالبها لجهاز الرقابة اإلدارية، وّجهت تهديدات وتحذيرات 
ــو الــفــتــوح،  لــجــمــيــع املـــوظـــفـــني الــحــكــومــيــني املــنــتــمــني لـــحـــزب أبــ
بضرورة االستقالة من الحزب، وبالتوقف عن ممارسة أي نشاط 
سياسي لصالحه حاليًا، كشرط الستمرارهم في الوظيفة، وعدم 
تحريك أي بالغات ضدهم، أو تعقبهم بتهم مختلفة كاالنتماء 
فــي هذا  إرهــابــيــة«.  الحكومة  الــتــي تعتبرها  اإلخــــوان،  لجماعة 
ــرّدة فــعــل عــلــى تصريحات  اإلطــــار، ُيــــدرج املــصــدر الــتــحــركــات كــ
ألبو الفتوح عن ضــرورة إجــراء انتخابات رئاسية مبكرة، كون 
النظام كان يعمل قبل ذلك بتحفظ مع حزب أبو الفتوح، ولكن 
التضييق والعمل على تجفيف منابعه  الدرجة من  ليس لهذه 

وتقليص عدد أعضائه.

ملف ضد صباحي وتهديدات ألنصار أبو الفتوح

مع الحدث

قضية سجال

وقدمت اللجنة إلى محكمة الجنايات جزءًا 
ــابـــط بــــاألمــــن الـــوطـــنـــي )أمــــن  مــــن أقـــــــوال ضـ
الدولة( قال إنه من أعد التحريات، بناء على 
تكليف من جهة عمله وطلب من رئيس لجنة 
تقصي الحقائق، وإن التحريات كشفت عن 
وجود حوالي 200 كيان غير حكومي يعمل 
في مجال حقوق اإلنــســان ويــمــارس نشاط 
عليها  املنصوص  واملــؤســســات  الجمعيات 
ــانـــون الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة 84 لسنة  فـــي قـ
يمارس  محليًا  كيانًا   75 بينهم  مــن   ،2002

للقانون. باملخالفة  اإلنــســان  حقوق   نشاط 
وبــحــســب الــضــابــط، فـــإن الــتــحــريــات اّدعـــت 
ــويـــل األجـــنـــبـــي  ــمـ ــتـ ــويـــالت والـ ــحـ ــتـ تــــزايــــد الـ
للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير، 
فبراير/شباط  شهر  خــالل  خاصة  وبصفة 
2011 وما بعده، وذلك بهدف اإلضرار باألمن 
القومي للبالد، والعمل على عدم االستقرار 
ــة حـــالـــة مــــن الــفــوضــى  ــ ــاعـ ــ فــــي مـــصـــر، وإشـ
ــداث فــرقــة ووقيعة  واالنــفــالت األمــنــي، وإحــ
بني فئات وطبقات الشعب املصري. وذكرت 

لجنة من  تم تشكيل  أنــه  القضائية  اللجنة 
املركزي  بالبنك  البنوك  على  الرقابة  إدارة 
لــفــحــص الــتــعــامــالت الــبــنــكــيــة لــجــمــال عيد، 
مبالغ  على  حصوله  إلــى  أعمالها  وانتهت 
من العديد من الجهات الخارجية، من خالل 
فتح حساب بنكي بالبنك التجاري الدولي، 

وسحب بعض املبالغ من هذا الحساب.
ونــقــلــت الــلــجــنــة لــلــمــحــكــمــة أيـــضـــًا شــهــادة 
رئيس وحــدة غسل األمـــوال بـــوزارة العدل، 
والــــذي قـــال إن »الـــوحـــدة تلقت إخــطــارًا من 
الناشط  تلقي  يفيد  املــحــلــيــة،  الــبــنــوك  أحـــد 
الحقوقي املحامي، جمال عيد، عبر شركته 
غير املسجلة بوزارة التضامن االجتماعي، 
ــارج بــلــغــت 1.2  تـــحـــويـــالت مــالــيــة مـــن الــــخــ
التحقيق  لجنة  ادعـــت  كما  دوالر«.  مليون 
أن مــنــظــمــة عــيــد حــصــلــت عــلــى تــحــويــالت 
الخارج بهدف تنفيذ أجندات خارجية  من 
ــعــــام ضــــد مــؤســســات  وتـــحـــريـــض الـــــــرأي الــ
الـــدولـــة، واالدعــــــاء فـــي املــحــافــل الــدولــيــة أن 
مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة فـــي الــبــالد 

مقيدة للرأي العام.
ــه الـــلـــجـــنـــة  ــتـ ــمـ ــهـ ــاتـ ــهــــجــــت، فـ ــام بــ ــ ــــسـ أمـــــــا حـ
ــة  ــريـ بـــتـــأســـيـــس مـــنـــظـــمـــتـــه املـــــــبـــــــادرة املـــصـ
ــة أنــشــطــة  ــارســ ــمــ ــقـــوق الـــشـــخـــصـــيـــة ملــ ــلـــحـ لـ
القومي،  بــاألمــن  لــلــدولــة وضـــارة  مناهضة 
وتــهــدف لــهــدم املــؤســســات. واتــهــمــتــه أيضًا 
بــالــتــحــايــل، نـــظـــرًا لــتــأســيــســه كــيــانــًا بــاســم 
»املبادرة للدراسات واالستشارات« يتعامل 
به مع البنوك، بينما يتعامل مع املنظمات 
ــادرة املــصــريــة  ــبــ األجــنــبــيــة بــاســم كــيــان »املــ
للحقوق الشخصية« لتلقي تمويالت منها.

ارتبط اسم القضية بالوزير فائزة أبو النجا )محمد الشاهد/فرانس برس(

لم تعلن التكتالت عن أجندتها التشريعية بشكل 
ُمفصل )العربي الجديد(

أخضر
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وائل قنديل

وأنت تتابع هذا الضجيج في »بورصة 
ر أن 

ّ
البديل« من املهم للغاية أن تتذك

اللحظة الوحيدة التي عرفت معها 
مصر اختيار حاكمها، بعيدًا عن أية 

مؤثرات خارجية، كانت لحظة انتخاب 
محمد مرسي. كانت القيمة األبرز 

للدكتور محمد مرسي، التجربة 
ج شعبي 

َ
وليس الشخص، أنه منت

خالص، ال فضل ألحد في وصوله 
إلى الحكم، إال ألصوات الجماهير 

وإرادتها، ومن ثم لم يكن مدينًا 
بفواتير ومطالبًا بسداد أثماٍن ألحد، 
إال للذين منحوه أصواتهم فجعلوه 

رئيسًا. قل ما تشاء عن أخطاء 
وإخفاقات التجربة، غير أن أحدًا ال 

يمكن أن يجادل في أنه جاء، اختيارًا 
، نتيجة أول ممارسة 

ً
شعبيًا كامال

ديمقراطية في التاريخ ينعم بها 
املصريون. يأخذنا هذا مباشرة إلى 

غرق األسواق 
ُ
»حكايات البديل« التي ت

هذه األيام، وال يجد مرّوجوها 
غضاضة وهم يتحدثون عن أن 

اللعبة كلها تدور في الخارج، وإن 
كان ذلك عن طريق استخدام القوى 

املؤسسية الفاعلة في الداخل، وكأننا 
بصدد إذعان كامل من جمهور 

السلطة واملعارضة، معًا، لقدر البدائل 
املتدحرجة من إرادات الخارج.

ربما كانت مشكلة الدكتور محمد 
مرسي أنه كان أول بديل للحكم يأتي 

بعيدًا عن املواصفات واملقاسات 
الدولية واإلقليمية املطلوب توفرها 
فيمن يجلس على مقعد الحكم في 
مصر، األمر الذي أحدث هزة عنيفة 

لدى املتحكمني في روزنامة الشروط 
واملواصفات، في الخارج والداخل، 

فقرروا التعامل معه، إلى أن يجدوا 
 لهذا االلتفاف الشعبي، حول 

ً
حال

ذلك الذي صعدت به ثورة يناير 
إلى كابينة القيادة. من املهم هنا 

االلتفات إلى لحظتني بلغت فيهما 
شعبية محمد مرسي الذروة، داخل 

أوساط الثورة، األولى حني اتخذ قراره 
التاريخي بإعفاء وزير الدفاع ورئيس 
األركان، بقرار واحد، والثانية موقفه 
املختلف، والجديد كليًا، من االعتداء 

الصهيوني على قطاع غزة. غير 
أن الرئيس أضاع فرصته، وفرصة 

الثورة التاريخية، عندما لم يكمل ما 
بدأه، ويواصل فعل التغيير الحقيقي 
في مؤسسات الدولة، فعزل املشير 
طنطاوي، وجاء بطنطاوي صغير، 
مكتفيًا بهذا القدر، في الوقت الذي 

كانت فيه أحالم جمهور يناير 
تتجاوز ذلك إلى تفكيك وتطهير 

جذري في داخل ثالوث الدولة 
العميقة، الشرطة والجيش والقضاء. 

ذلك التوقف املفاجئ، أو االكتفاء بهذا 
القدر، أو العودة إلى منطق اإلصالح 

التدريجي، بعد قفزة، أو ضربة ثورية 
هائلة ومزلزلة، استنفر كل حواس 

الدولة العميقة، فراحت تتأهب للدفاع 
عن وجودها، وعلى طريقة »الهجوم 

أفضل وسيلة للدفاع« بدأت تنفذ 
طلعات وهجمات موجعة، وضعت 

الرئيس مرسي وجمهور الثورة في 
موقف الدفاع والصّد، ال الهجوم 
واملباغتة. واألمر ذاته ربما حدث 

بشكل أعنف على مستوى الخارج، 
إذ أثار املوقف من غزة قلقًا دوليًا 

وإقليميًا من تغير املعادلة في منطقة 
الشرق األوسط، املحكومة من شرقها 

إلى غربها بقوانني وضوابط كامب 
ديفيد. قد يبدو ما سبق استطرادًا 

في غير محله، أو اجترارًا ملا مضى، 
لكن ذلك كله ال ينفي اتصاله 

باللحظة الراهنة، لحظة صناعة 
البدائل، وتجارتها في محالت 

العطارة واألكشاك املتنقلة، ومن 
أسٍف أنها كلها تدور حسب رغبات 

الخارج وتصوراته، ليأتي البديل 
تابعًا، ومدينًا بالفضل العتبارات 

النفوذ الدولي والعبث اإلقليمي، في 
الخارج، ومغامرات أباطرة األموال، 

وشبق املؤسسات األمنية الفتراس 
السياسة، في الداخل.. ليصبح البديل 
، مكسور العني، 

ً
املطلوب رئيسًا ذليال

غارقًا في ديونه املستحقة ألصحاب 
الفضل في تنصيبه، جهات أمنية 

وكنيسة وأزهر ورجال أعمال ودولة 
عميقة، وقوى إقليمية تحارب التغيير 
بالثورات حتى آخر قطرة نفط، وقبل 
ذلك وبعده: إسرائيل... وكل ما سبق 

من مواصفات ينطبق، تمامًا، على 
عبد الفتاح السيسي، فلماذا يفكرون 

في تغييره؟
ذلك موضوع آخر.

الرئيس الذليل 
أو كسر عين البديل

مرور 
الكرام



رامي سويد

ــديــــدة،  بـــــــدأت روســــيــــا مـــــنـــــاورة ســـيـــاســـيـــة جــ
ــاوالت الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــحــ لــلــتــغــطــيــة عــلــى مــ
الــرامــيــة لــلــتــمــدد عــلــى حــســاب املــعــارضــة، من 
خـــال خـــرق وقـــف إطــــاق الـــنـــار املــســتــمــر بني 
الطرفني منذ أكثر من ثاثة أسابيع. وفي الوقت 
الذي تتواصل فيه خروقات الهدنة من جانب 
النظام، في مختلف مناطق الباد، تحديدًا في 
روسيا  أبــدت  الشرقية،  دمشق  غوطة  منطقة 
استعدادها الستخدام القوة من جانب واحد 
ــة فــي  ــدنـ ــهـ ــاعـــات مــســلــحــة تـــخـــرق الـ ــمـ ــد جـ ضــ
سورية، بدءًا من اليوم الثاثاء، في حال عدم 
حصولها على رّد أميركي على اقتراحاتها في 
هذا اإلطار. ولم تستبعد الخارجية الروسية، 
أمـــس االثـــنـــني، تــحــّرك روســيــا بشكل أحـــادي، 

بغداد ـ علي الحسيني

تـــكـــشـــف مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة رفــيــعــة 
املــســتــوى فـــي بـــغـــداد عـــن قـــرب بـــدء الــتــحــالــف 
الــــدولــــي عــمــلــيــات جـــويـــة خـــاصـــة فــــي شــمــال 
ــــداد والــجــســور  الـــعـــراق، تــســتــهــدف قــوافــل اإلمـ
الوصل بني مدينة  التي تمثل حلقة  والــطــرق 
املوصل العراقية ودير الزور السورية، والتي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســامــيــة« 
)داعــــــــــش(. ويــــوضــــح مــــســــؤول عــــراقــــي رفــيــع 
»العربي  لـ ببغداد  الــدفــاع  وزارة  في  املستوى 
ــزءًا مــــن تــفــاصــيــل الـــخـــطـــة الــتــي  ــ الـــجـــديـــد« جــ
وصــفــهــا بــأنــهــا »نـــهـــائـــيـــة«، مــبــيــنــا أن »تــلــك 
أبريل/نيسان  تبدأ مطلع شهر  قد  العمليات 
الــواليــات املتحدة  أن  إلــى  املــقــبــل«. كما يشير 

أبلغت السلطات العراقية بذلك. 
»استهداف  املقرر  من  نفسه  للمسؤول  ووفقا 
ــن الــــجــــســــور والـــــطـــــرق الـــصـــحـــراويـــة  ــ عــــــدد مـ
والـــزراعـــيـــة واملـــعـــبـــدة الــنــظــامــيــة الـــتـــي تــربــط 

ملواجهة ما وصفته »أعمال املتشددين الذين 
ينتهكون وقــف الــقــتــال فــي ســوريــة«. فــي هذا 
السياق، قال رئيس إدارة العمليات في هيئة 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات املــســلــحــة الــروســيــة،  ــ األركــ
سيرغي رودسكوي، أمس، حسب ما نقل عنه 
مــوقــع »روســيــا الــيــوم«، إن »مــوســكــو أرسلت 
اقــتــراحــاتــهــا الـــخـــاصـــة بـــالـــرقـــابـــة عــلــى وقــف 
الــنــار فــي 25 فبراير/شباط املــاضــي«.  إطــاق 
فقط  ستخدم 

ُ
ست العسكرية  »الــقــوة  أن  وأكـــد 

فـــي حــــال الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات مــؤكــدة، 
ــثــبــت أن جـــمـــاعـــات مــســلــحــة تـــخـــرق شـــروط 

ُ
ت

الهدنة بــاســتــمــرار«، مــشــددًا على أن »روســيــا 
لن تستخدم القوة ضد املدنيني أو الجماعات 
ــــاف رودســـكـــوي أن  املــلــتــزمــة بــالــهــدنــة«. وأضـ
»الجانب الــروســي أعــّد وأرســـل إلــى واشنطن 
في 5 مارس/آذار الحالي، مشروع اتفاق مبني 
 وســط للرقابة على وقــف القتال في 

ٍّ
على حــل

ســوريــة، وكــذلــك اقــتــرح إجــــراء مـــشـــاورات بني 
ــٍت للتوصل إلـــى اتــفــاق  الــخــبــراء فــي أقـــرب وقـ
بــشــأن صياغة نــص االتـــفـــاق«. كما أشـــار إلى 
أن »املشاورات الروسية األميركية التي جرت 
في عّمان في 18 مــارس الحالي، أظهرت عدم 
تفاصيل  ملناقشة  املتحدة  الواليات  استعداد 
ــــف إطــــاق  ــات الـــخـــاصـــة بـــنـــظـــام وقـ ــراحــ ــتــ االقــ
الــنــار فــي ســـوريـــة«، مــؤكــدًا أن »املــمــاطــلــة في 
مع  لــلــتــعــامــل  عليها  املــتــفــق  الــقــواعــد  تطبيق 
حـــــوادث خــــرق الـــهـــدنـــة، أمــــر غــيــر مــقــبــول ألن 
مــدنــيــني يــقــتــلــون فـــي ســـوريـــة يــومــيــا نتيجة 
ــنـــاك«. مـــن جــهــة أخـــرى،  أعـــمـــال اســتــفــزازيــة هـ
نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مــســؤول أميركي، 
سّمه، قوله إن »الجانب األميركي ال يرى 

ُ
لم ت

الرقابة على  داعيا لعقد اجتماع عاجل حول 
وقف إطاق النار في سورية استجابة لطلب 

التنظيم  الـــعـــراق مـــع ســـوريـــة ويــســتــخــدمــهــا 
فـــي تــنــقــاتــه الــيــومــيــة ســــواء بــنــقــل املــقــاتــلــني 
ــلــــحــــة«. وتــتــضــمــن الــخــطــة  ــعــــدات واألســ أو املــ
»عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي املــكــثــف عــلــى تلك 
الكبيرة   عــن استهداف األرتـــال 

ً
الــطــرق، فضا

التي يتعدى عدد شاحناتها الست وما فوق«. 
ــذه اآللــيــة  ــبـــرر املـــســـؤول االعـــتـــمـــاد عــلــى هــ ويـ
بــاإلشــارة إلــى »عـــدم جـــدوى القصف الجوي 
التي ال تسفر عن  أو  البسيطة  األهـــداف  على 
خسائر كبيرة في صفوف التنظيم وفي نفس 
باهظة  مبالغ  الدولي  التحالف  تكلف  الوقت 
في كل طلعة جوية من هذا النوع، تصل إلى 
نصف مليون دوالر«. ويشير املسؤول إلى أن 
العملية قد تستمر لشهرين أو ثاثة بالتزامن 
مـــع الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة املـــعـــتـــادة لــلــتــحــالــف، 
مشددًا على أن الهدف منها قطع التواصل أو 

الحد منه بنسبة ال تقل عن 70 في املئة.
وتتزامن هذه الخطة مع اقتراب مرور عامني 
على سقوط مدينة املوصل بيد »داعش« بعد 
املدينة  التنظيم  مقاتلي  مــن  املــئــات  اجــتــيــاح 
فــي العاشر مــن يــونــيــو/حــزيــران 2014 وفــرار 
الــجــيــش الــعــراقــي والــشــرطــة املــحــلــيــة ليكون 
ســقــوطــهــا بــيــد الــتــنــظــيــم بـــوابـــة ســقــوط مــدن 
أخــــرى فــي املــحــوريــن الــشــمــالــي والــغــربــي من 

الباد.
ويسيطر التنظيم على جميع املناطق الرابطة 
بــني املــوصــل وديــر الـــزور بمساحة تصل إلى 
425 كــيــلــومــتــرًا. ويــتــطــلــب قــطــع هـــذه املــســافــة 
بــالــســيــارات مـــا بـــني ســـت إلـــى ســبــع ســاعــات. 
محطات  في  التوقف  إلــى  السيارات  وتضطر 

استراحة ومضافات تابعة للتنظيم.
ــبـــون أن عــمــلــيــة قــطــع الــتــواصــل  ــراقـ ويـــــرى مـ
بشكل كامل تعتبر شبه مستحيلة، وال سيما 

اءة 
ّ
بن محادثات  »هناك  أن  مضيفا  روســيــا«، 

املــوضــوع«. وتابع املسؤول: »رأينا  حول هذا 
تــقــاريــر إعــامــيــة عــن قــلــق روســـي مــزعــوم من 
خروقات الهدنة. أما أولئك الذين يطلقون مثل 
هذه التصريحات، فيبدو أن لديهم معلومات 
خاطئة، ألننا قد بحثنا هذه املواضيع بشكل 

مطول، ونواصل بحثها بصورة بناءة«.
العاملة  املدنية  الكيانات  أعلنت  جانبها،  من 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي املــنــطــقــة 
ــــق الـــشـــرقـــيـــة،  ــــشـ ــــة دمـ ــــوطـ الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن غـ

أن املــنــطــقــة تــشــهــد عــلــى مــــدار الـــعـــام تقلبات 
ترابية ومــوجــات ضباب  جوية بني عواصف 
من  بحرية  بالتنقل  للتنظيم  تسمح  وأمــطــار 
بإمكان  أن  كــمــا  الــطــيــران.  مــن  دون ماحظته 
اليومية بني  أرتاله شبه  تقليل عدد  التنظيم 
الــبــلــديــن وجــعــلــهــا تــقــتــصــر عــلــى ســـيـــارة أو 
استهدافها غير  إثنتني، ما يجعل من عملية 
مجدية بسبب ارتفاع التكلفة املالية للطلعات 
الــجــويــة األمــيــركــيــة وكــلــفــة الـــصـــاروخ الــواحــد 

الذي تستخدمه تلك الطائرات.
ــكـــري عـــدنـــان  ــعـــسـ ــعــــزو الـــخـــبـــيـــر الـ بــــــــــدوره، يــ
املوصل  بــني  الطريق  قطع  صعوبة  الجنابي 
الشاسعة  املساحة  إلــى  بالكامل  الـــزور  وديـــر 
واســـتـــخـــدام الــتــنــظــيــم أســـلـــوب الــنــقــل املــتــفــرق 
الذي ال يتعدى حجم السيارات فيه عن ثاث 
أو أربع، الفتا إلى أن هذا األسلوب اعتمده منذ 
أرتــالــه. ويوضح  استهداف  تــكــرار  بعد  أشهر 
ــراقــــي أن  ــعــ ــيـــش الــ ــاعـــد فــــي الـــجـ ــقـ ــتـ الـــــلـــــواء املـ
استهداف ثاثة أو أربعة مقاتلني من »داعش« 
ف نصف مليون دوالر في طلعتها 

ّ
بغارة تكل

مــن الــقــاعــدة وعــودتــهــا غــيــر مــجــد مــن ناحية 
عسكرية وال مادية. ويعتبر أن خطة التحالف 
الدولي قد تؤدي إلى تقليص حجم التواصل 
، مرجحا أن تقوم 

ً
بشكل كبير، لكن ليس كاما

الواليات املتحدة بنشر قوات عراقية وكردية 

تشكيلها »لجنة مواجهة الحصار« للتصّدي 
الحــتــمــاالت تــمــكــن قــــوات الــنــظــام مــن الــنــجــاح 
جبهات  على  للتقدم  الرامية  محاوالتها،  في 
املــرج في الغوطة الشرقية،  القتال في منطقة 
وبالتالي فصل املناطق الجنوبية من الغوطة 
املحاصرة عن باقي مناطقها املحاصرة أيضا. 
كما تّم تشكيل الدفاع املدني واملكتب اإلغاثي 
املوحد واملكتب الطبي ومكتب الشرطة املدنية 
فـــي ســيــاق لــجــنــة مــواجــهــة الــحــصــار. وتــضــّم 
املنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية، بلدات 

على الحدود بعد تمهيد لها بالقصف الجوي 
كجزء من الخطة الجديدة.

من جهته، يقول العقيد في الجيش العراقي، 
مـــحـــمـــد خـــمـــيـــس الــــحــــمــــدانــــي، الـــــــذي يــنــتــمــي 
إلـــى قـــوات الــفــرقــة 15 املــرابــطــة قـــرب املــوصــل، 
ــقــــوة األمــيــركــيــة  ــد«ـ إن الــ ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الــتــي أعــلــنــت واشــنــطــن عــن وصــولــهــا الــعــراق 
ــلـــغ عـــديـــدهـــا نــحــو  ــبـ قــــدمــــت مــــن الـــكـــويـــت ويـ
200 جـــنـــدي مـــع أســلــحــة مــتــوســطــة وثــقــيــلــة. 
التابعة  القوات  أن تلك  إلى  الحمداني  ويلفت 

وقرى دير العصافير وزبدين وباال والركابية 
وحـــــوش دويـــــر وبـــيـــاض وحـــرســـتـــا الــقــنــطــرة 
وبــــزيــــنــــة، وهــــــي مـــنـــاطـــق تـــتـــمـــيـــز بــطــابــعــهــا 
الـــزراعـــي بــســبــب أراضــيــهــا الــخــصــبــة. وتــضــّم 
هذه املنطقة نحو ثاثة آالف عائلة. ورغم أن 
معظم بلدات الغوطة الشرقية لدمشق، تعيش 
هدوءًا نسبيا منذ بدء الهدنة السورية، في 27 
فبراير/شباط املاضي، إال أن قوات النظام، لم 
منطقة  فــي  العسكرية  هجماتها  شــن  تــوقــف 
تسيطر  مــســاحــات  لقضم  منها  سعيا  املــــرج، 
عليها املعارضة هناك. وتحاول قوات النظام 
فصل مناطق جنوب الغوطة عن باقي مناطق 
ــة الــشــرقــيــة،  ــغـــوطـ ســـيـــطـــرة املــــعــــارضــــة فــــي الـ
ألهــمــيــتــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــعــتــبــر املــنــطــقــة الــوحــيــدة املـــجـــاورة لطريق 
الطريق  وفيها  الدولي،  دمشق  ومطار  املطار 
الــوحــيــد إلـــى املنطقة الــجــنــوبــيــة فــي ســوريــة. 
عّد خزانا اقتصاديا زراعيا استفاد منه 

ُ
كما ت

الــذي  حصارهم  فــي  الشرقية،  الغوطة  سكان 
بــدأ منذ نحو أربــع سنوات وال يــزال مستمرًا 
حتى اليوم. وتواصلت خروقات قوات النظام 
لــلــهــدنــة، أمـــــس، بــعــد قــصــف طـــيـــران الــنــظــام 
مناطق بريفي دمشق وإدلـــب، من دون ورود 
معلوماٍت عن سقوط ضحايا، حيث استهدف 
قــصــف بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، قــريــة الــنــاجــيــة 
بريف إدلب الغربي، بعد يوٍم واحٍد من قصٍف 
صـــاروخـــي اســتــهــدف مــنــاطــق مــتــاخــمــة، قــرب 
محور التفاحية بجبل األكراد بريف الاذقية 
الــشــمــالــي، بحسب مــا أكـــدت مــصــادر محلية. 
»العربي  كما ذكر ناشطون في ريف دمشق لـ
الجديد«، أن »طيران النظام الحربي، شن غارة 
ظهر أمس، استهدفت قرية بيت نايم بالغوطة 

الشرقية«.

يقودها  »املــاريــنــز«  األميركية  البحرية  ملشاة 
جنرال أميركي سبق أن خدم في العراق إبان 
االحـــتـــال األمـــيـــركـــي لــلــبــاد. ويــشــيــر إلــــى أن 
مهمة هذه القوات ستكون دعم قوات الجيش 
وتنفيذ عمليات قتالية محدودة ضد أهداف 
ومواقع تستعصي على القوات العراقية. كما 
يعتبر العقيد في الجيش العراقي أن مشاركة 
التابعة  والــقــوات  الشعبي  الحشد  مليشيات 
املوصل  الكردستاني بمعركة تحرير  للعمال 

لم تعد واردة بعد وصول القوات األميركية.

وحــول مــدى قــدرة وفــد املــعــارضــة على تحمل 
أمامها  املــتــاحــة  والــخــيــارات  الــنــظــام،  مماطلة 
ملواجهة هذه املماطلة، قال املتحدث باسم وفد 
»العربي  لـ آغا  التفاوض رياض نعسان  هيئة 
الجديد«، إن »وفد املعارضة مستمر في عملية 
الــتــفــاوض طـــوال الــفــتــرة الزمنية املــحــددة في 
القرار الدولي 2254، والسيد دي ميستورا هو 
الذي يحدد مواعيد اللقاءات وبرنامج العمل«.

وأضــــــاف أن »املـــبـــعـــوث الــــدولــــي مــطــالــب بــأن 
األمــن عن  العام وملجلس  تقريرًا لألمني  يرفع 
سير تنفيذ القرار، وفي حال مماطلة النظام، 
ى مجلس األمن املعالجة«. وأكد أن وفد 

ّ
سيتول

املــعــارضــة متمسك بــقــرار الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
وعلى أعضاء مجلس األمــن اتخاذ موقف في 
حال رفض النظام متابعة التفاوض«. وأشار 
أصدقاء  أن »مجموعة  إلــى  أيضا  آغــا  نعسان 
شّكل 

ُ
ســوريــة تــتــابــع مــســيــرة الــتــفــاوض، وست

ضغطا سياسيا على من يعرقل املفاوضات«. 
ضيقه  أعلن  ميستورا  »دي  إن  بالقول  وختم 
مــن مماطلة الــنــظــام بــقــولــه: نــحــن عــلــى عجلة 
مــن أمـــرنـــا، فــي إشــــارة إلـــى تــهــّرب الــنــظــام من 
بحث املوضوع األساسي، وهو تشكيل هيئة 
حكم انتقالية«. وفي تطور الفت، أعلنت هيئة 
األركــــان الــروســيــة، أمـــس االثــنــني، أن موسكو 
ــد، اعـــتـــبـــارًا  ــ ــ ــــوف تـــتـــصـــرف مــــن جـــانـــب واحـ سـ
 ردًا من 

ّ
مــن الــيــوم الــثــاثــاء، فــي حــال لــم تتلق

واشنطن بشأن املقترحات التي قدمتها إليها، 
واملتعلقة بكيفية مراقبة وقف إطاق النار في 

سورية، والرد على من ينتهك االتفاق.
ورأى مراقبون أن هذا اإلعان الذي جاء عشية 
وصول وزير الخارجية األميركي جون كيري، 
إلــى موسكو، غــدًا األربــعــاء، إلجــراء محادثات 
ــروف، بشأن  مــع نــظــيــره الــروســي ســيــرغــي الفــ
ملراقبة  عملية  آلــيــة  وجـــود  يتجاهل  ســوريــة، 
الـــنـــار، حــالــيــا، متفق عليها بني  وقـــف إطـــاق 
الجانبني الروسي واألميركي، من خال مراكز 
املــراقــبــة فــي قــاعــدة حميميم بــالــاذقــيــة، وفي 
لــإعــان  يــكــون  األردن وتــركــيــا، مــرجــحــني أن 

الروسي أهداف سياسية.

عدنان علي

ــة جـــــدًا بــني  ــعــ ــوة واســ ــهــ ال تــــــزال الــ
السوري واملعارضة  النظام  وفــدي 
األساسية  القضايا  مجمل  بــشــأن 
املــطــروحــة على طــاولــة الــتــفــاوض فــي جنيف، 
االنتقالي،  الحكم  فترة  مسألة  فــي  خصوصا 
خال  الــقــيــادة  ى 

ّ
تتول حاكمة  هيئة  وتشكيل 

هذه الفترة.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــصــّر وفـــد املــعــارضــة على 
أن تشكيل هـــذه الــهــيــئــة هــو أولـــويـــة قــصــوى، 
ـــص مــن 

ّ
ــل بــيــنــمــا يــــحــــاول وفـــــد الـــنـــظـــام الـــتـــمـ

ــذي يــعــنــي بـــالـــضـــرورة  ــ ــقـــاق، الــ ــتـــحـ ــذا االسـ ــ هـ
ــى مـــكـــانـــة ودور مــنــصــب رئــيــس  ــ إلـ الـــتـــطـــّرق 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومـــجـــمـــل مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام 
أخــرى،  أولــويــات  املقابل  في  الحالية، ويطرح 
تتصل بمحاربة ما يسميه اإلرهـــاب، ودعــوة 
املصالحات  »مسار  إلــى  لانضمام  املسلحني 
استمرارية  على  و»الحفاظ  الجارية«  املحلية 
مؤسسات الدولة ومرافقها«، وفقا ملا جاء في 
الوثيقة التي قدمها وفد النظام إلى املبعوث 
الــدولــي ستيفان دي مــيــســتــورا. ومــع اقــتــراب 
املباحثات إلى نقطة خطرة، وصل ظهر أمس 
االثـــنـــني، املــنــســق الــعــام لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 
ريـــــاض حـــجـــاب لــانــضــمــام إلــــى اجــتــمــاعــات 
الوفد املفاوض، ويتوقع مسؤول غربي رفض 
اإلفــــصــــاح عـــن هــويــتــه لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــض عــن اجــتــمــاع وزيــــر الــخــارجــيــة 

ّ
أن »يــتــمــخ

ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــيـــري والـ ــــون كـ ــركـــي جـ ــيـ األمـ
ــــي يـــحـــدد مـــســـار الــعــمــلــيــة  ــرار دولـ ــ الفــــــروف، قـ
السياسية، وُيرّكز على الوصول لوقف إطاق 
ــات عــلــى بحث  ــفـــاوضـ ــل، وتـــركـــيـــز املـ ــامـ نــــار كـ

عملية االنتقال السياسي في سورية«.
ــام  ــ ــكـــون األيـ وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن تـ
التي تنتهي  األولــى  الجولة  املتبقية من عمر 
يوم الخميس املقبل، »حاسمة وستحدد أطرًا 
جــديــدة للعملية السياسية فــي ســوريــة«. من 

مفاوضات حاسمة
المعارضة السورية تعّول على 

دي ميستورا لمواجهة مماطلة النظام

يعّول وفد المعارضة السورية على المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا، لمواجهة مماطلة 
النظام في المفاوضات في جنيف السويسرية، تحديدًا في مسألة فترة الحكم االنتقالي، وتشكيل 

هيئة حكم كاملة الصالحيات

وفد المعارضة مستمر 
في التفاوض وفقًا للقرار 

الدولي 2254

الهدف من العملية قطع 
التواصل أو الحد منه 
بنسبة ال تقل عن %70

لم يُشّجع نظام األسد، 
األب واالبن، على إعادة 

إعمار المدينة
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الحدث

تقرير تقرير

مناورة روسية للتغطية على خروقات النظام للهدنة قطع طريق دير الزور لتحرير الموصل

السويسرية،  جنيف  في  للمفاوضات  السوري  النظام  وفد  رئيس  اعتبر 
بشار الجعفري، أمس االثنين، أن »أيًا كانت أسماء الجماعات المسًلحة في 
سورية، فستبقى إرهابية«، وفقًا لما نقلت عنه وكالة »رويترز«. وأضاف 
أن »الحديث عن مستقبل الرئيس )بشار( األسد ال يستحق الرد عليه«. ورأى 
الجعفري أنه »لم نتقدم كثيرًا في هذه الجولة )من المفاوضات( وال 

يوجد تفاعل حقيقي من األطراف األخرى«.

النظام: ال تفاعل حقيقيًا

F F

ــفـــاوض العميد  جــهــتــه، ذكـــر رئــيــس الـــوفـــد املـ
»العربي الجديد«،  أسعد الزعبي، في حديٍث لـ
الكامل مرتبط بتطور  النار  أن »وقــف إطــاق 
الحكم  هيئة  ببحث  والــبــدء  السياسي  املــلــف 
ــد املـــفـــاوض  ــالـــي«، مــوضــحــا أن »الــــوفــ ــقـ ــتـ االنـ
ومـــســـتـــشـــاري الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
 لــســوريــة 

ً
 مــتــكــامــا

ً
وضـــعـــوا مــشــروعــا كـــامـــا

الدولي،  للمبعوث  تسليمه  وسيتم  الجديدة، 
ومن ثم انتظار رد الطرف اآلخر«.

مـــع الــعــلــم أن مــحــاولــة الـــتـــهـــّرب مـــن مــنــاقــشــة 
هو  حسبما  االنــتــقــالــيــة،  املــرحــلــة  مقتضيات 
منصوص عليه في قرار مجلس األمن 2254، 
ــت نــهــجــا ثــابــتــا لــلــنــظــام خـــال مــفــاوضــات 

ّ
ظــل

جنيف السابقة. كما واظب النظام أيضا على 
إطاق تصريحات، وإصدار قرارات، تتناقض 
مـــع مــضــمــون هــــذا الــــقــــرار، مــثــل تــصــريــحــات 
وزيـــر خــارجــيــة الــنــظــام ولــيــد املــعــلــم، قبل بدء 
فيها على  اعترض  التي  الحالية،  املفاوضات 
طرح مسألة االنتخابات الرئاسية على مائدة 
 
ّ
 إن »مــنــصــب الــرئــاســة خــط

ً
الــتــفــاوض، قــائــا

أحــــمــــر«. األمـــــر الـــــذي القــــى رفـــضـــا مـــن جــانــب 
املـــعـــارضـــة، واملــجــتــمــع الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
روسيا. كما أصدر رئيس النظام بشار األسد 
ــوم 13 أبــريــل/نــيــســان  ــّدد فــيــه يــ ــ مـــرســـومـــا حـ

املقبل موعدًا إلجراء انتخابات تشريعية.
الحالية قبل نحو  املــفــاوضــات  انــطــاق  ومنذ 
ــــوع، لــــم يــســتــطــع دي مـــيـــســـتـــورا وضـــع  ــبـ ــ أسـ
 وفــق مقتضيات 

ّ
املــفــاوضــات على سّكة الــحــل

باستيعاب  زال مشغواًل  مــا  بــل   ،2254 الــقــرار 
مــــمــــاحــــكــــات وفـــــــد الــــنــــظــــام بــــشــــأن املـــفـــاهـــيـــم 
واملصطلحات، ومحاولة تشتيت الوقت، بغية 

ب الخوض في القضايا الرئيسية.
ّ
تجن

 في حدوث 
ً
يعتمد النظام هذا األسلوب أما

تـــطـــورات خـــال املـــفـــاوضـــات، أو فـــي املــيــدان 
ص من املفاوضات، وتحميل املعارضة 

ّ
للتمل

املــســؤولــيــة، وهـــو مـــا يـــدركـــه وفـــد املــعــارضــة 
ديناميكيا  يــكــون  أن  يـــحـــاول  ــــذي  والـ جـــيـــدًا، 
ــل مــا  ــع كــ ــة، مــ ــيـ ــافـ ــكـ  بـــالـــســـرعـــة الـ

ً
ــاعـــا ــفـ ــتـ ومـ

يطرحه املبعوث الــدولــي، ويــنــدرج فــي إطــار 
ــى ذلــك 

ّ
تنفيذ الــقــرار الــدولــي املـــذكـــور. وتــجــل

فــي ســرعــة اإلجــابــة عــلــى األســئــلــة الـــــ30 التي 
التفاوض.  طرحها دي ميستورا على وفدي 

من جهته، قال يحيى قضماني، نائب املنسق 
العام للهيئة في مؤتمر صحافي في جنيف 
إعــداد أجوبة على  السويسرية: »نعمل على 
أوراق حول االنتقال السياسي وهيئة الحكم 
االنـــتـــقـــالـــي، خــــال الـــيـــومـــني املــقــبــلــني، نــأمــل 
الـــتـــقـــدم في  أن تــســاعــد دي مــيــســتــورا عــلــى 

مفاوضات جنيف«.
ــد أن قـــــــــّدم وفـــــــــدا الـــنـــظـــام  ــعــ ــي ذلـــــــك بــ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــه لــلــمــرحــلــة  ــ ــتـ ــ ــل مـــنـــهـــمـــا رؤيـ ــة كـــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ واملـ
كبير  تــفــاوت  على  اشتملت  والــتــي  االنتقالية 
الدولي،  املبعوث  بينهما. ويتضح من أسئلة 
والــتــي قــد تكون الخطوة األكــثــر تقدما إللــزام 
الجّدي  التفاوض  الطرفني على االنخراط في 
للجانبني،   2254 الــقــرار  مقتضيات  على  بناء 
أنــه يريد أجــوبــة مــحــددة حــول القضايا التي 
مـــن املـــتـــوقـــع أن تـــكـــون إشـــكـــالـــيـــة، خــصــوصــا 
االنتقالية  الــحــكــم  هيئة  بتشكيل  يتعلق  مــا 
وصـــاحـــيـــاتـــهـــا وعـــاقـــاتـــهـــا مــــع املـــؤســـســـات 
القائمة، بما فيها رئيس  املختلفة  الحكومية 
الجمهورية، ومع املجتمع املدني. كما تتطرق 
األســئــلــة إلــــى حــــدود األقـــالـــيـــم ومــــا إذا كــانــت 
ســيــاســيــة أم إداريــــــــة فــــي ســــوريــــة الـــجـــديـــدة. 

محافظة القنيطرة
درب المعارضة الوعر نحو دمشق

ــي الــجــنــوب  حـــكـــايـــة مـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، فــ
ــّم هــضــبــة  ــي تــــضــ ــتــ ــــن ســـــوريـــــة، الــ الــــغــــربــــي مـ
الــــجــــوالن، مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء عـــن بــاقــي 
ــة، لـــوجـــودهـــا عـــلـــى طـــول  األراضــــــــي الــــســــوريــ
خــط إطـــاق الــنــار مــع فلسطني املــحــتــلــة. وقــد 
استولت إسرائيل على املدينة في حرب 1967، 
لكن الجيش السوري تمكن في حرب أكتوبر/ 
لبعض  اســتــعــادتــهــا  مــن  األول 1973  تــشــريــن 
السيطرة  إســرائــيــل  تستعيد  أن  قــبــل  الــوقــت، 
عــلــيــهــا، مـــا أدى إلـــى تــدمــيــر كــلــي فـــي املــديــنــة 
الــقــديــمــة قــبــل انــســحــاب االحـــتـــال مـــن بعض 
مــنــاطــقــهــا فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 1974، بــنــاًء 
على اتفاق وقف إطاق النار. ومنذ ذلك الحني 
انــتــشــرت فــيــهــا قــــوات حــفــظ الـــســـام الــدولــيــة 
إلــى االنسحاب قبل  »أنـــدوف«، التي اضطرت 
نــحــو عـــامـــني، بــعــد ســيــطــرة قــــوات املــعــارضــة 
على معبر القنيطرة والشريط الحدودي بني 

املدينة وفلسطني املحتلة.
طوال العقود األربعة املاضية، لم ُيشّجع نظام 
األسد، األب واالبن، على إعادة بناء املدينة، وال 
يزال حتى اآلن مركزها مدّمرًا، بحجة »إطاع 
كان  وإن  اإلسرائيلية«،  الهمجية  على  العالم 
طلق 

ُ
قد تّم بناء حي جديد أقرب إلى دمشق، أ

عليه اســم »مدينة الــبــعــث«، إضــافــة إلــى بلدة 
التي توّسعت بعد خــراب املدينة  أرنــبــة  خــان 
األصلية. مع ذلك ال يقطن املدينة عموما كثير 
مــن الــســكــان، رغــم أن الــعــدد اإلجــمــالــي لسكان 
الــقــنــيــطــرة يــبــلــغ نــحــو نــصــف مــلــيــون نسمة، 
لــكــن معظمهم نــزحــوا بــعــد احــتــال الــجــوالن 

وسكنوا في مناطق ريف دمشق ودرعا.
السورية )2011(، سارع  الــثــورة  انــدالع  ومنذ 
أبـــنـــاء الــقــنــيــطــرة فـــي قــــرى عــــدة إلــــى تنظيم 
تظاهرات سلمية تهتف لرفع الظلم عن أهالي 
درعـــا، فــُووجــهــوا على غـــرار املــنــاطــق األخــرى 
ــّدة والـــقـــمـــع مـــن جـــانـــب قـــــوات الــنــظــام.  ــالـــشـ بـ
ــاه لــلــعــمــل الــعــســكــري، قــــام بعض  ومــــع االتـــجـ
»أســود  الــقــرى بتشكيل كتيبة سموها  أبــنــاء 
الــجــوالن«، إلــى أن بــدأ الجيش الحر في درعا 
التقدم باتجاه القنيطرة في نهاية عام 2013، 
أطــراف  على  املنتشرة  الــســرايــا  على  وسيطر 
على  السيطرة  قبل  أواًل،  الجنوبية  املحافظة 
مراكز  ستة  نحو  باستثناء  املحافظة،  معظم 
 عن 

ً
عسكرية ما زالت بيد جيش النظام، فضا

بعض املراكز السكانية، أهمها مدينتي البعث 
وخان أرنبة. ومع انتهاء العمليات العسكرية 
تمّكن   ،2014 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  الرئيسية 
مقاتلو املعارضة من السيطرة على نحو 85 

في املئة من مساحة املحافظة.
وتكمن أهمية السيطرة على هذه املناطق، في 
كونها تفتح طريقا باتجاه املناطق املحاصرة 
فــي ريـــف دمــشــق بــالــغــوطــة الــغــربــيــة، ومـــن ثم 
الــوصــول إلــى دمــشــق. يعني هــذا األمــر عمليا 
سيطرة املعارضة على شريط مستطيل، يمتد 
من بلدة مسحرة شمااًل إلى املثلث الحدودي 
الــجــنــوب،  فــي  الفلسطيني  األردنــــي  الــســوري 
إلى  بعرض نحو 15 كيلومترًا وبطول يصل 

نحو 65 كيلومترًا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، مـــا زالــــت لـــدى الــنــظــام 
قوات كبيرة في محافظة القنيطرة، على غرار 
مــحــافــظــة درعــــا، كــونــهــمــا فــي األصــــل مناطق 
انتشار لجيش النظام، بالنظر إلى تماسهما 
العسكرية  الــقــطــع  الـــجـــوالن. وأهـــم  مــع جبهة 
والــلــواء  الــلــواء 68،  املحافظة هــي  فــي  للنظام 

61 مـــدرع، والــلــواء 90، الــذي يضّم فــي الواقع 
ــر، أي بما  ـــقـــّدر بـــلـــواء إضـــافـــي آخــ

ُ
تــعــزيــزات ت

يصل إلى نحو 5 آالف عنصر، وانضمت إليه 
تــعــزيــزات مــن حـــزب الــلــه ومـــن الــقــرى الــدرزيــة 
في املنطقة، تحت مسمى »اللجان الشعبية«، 

يناهز عددها 5 آالف عنصر أيضا.
وبعد سقوط معظم محافظة القنيطرة بأيدي 
للنظام »خطا دفاع«،  املعارضة، بقي  مقاتلي 
فــي قـــرى جــبــل الــشــيــخ الــحــدوديــة مــع لــبــنــان، 
قرية  وأبــرزهــا  أبنائها،  مــن  آالف  تطوع  التي 
 عن بلدات 

ً
حضر، ملساندة قوات النظام، فضا

غـــرب دمــشــق، كاملعضمية وقــطــنــا وســعــســع، 
وفيها قوات كبيرة تابعة للنظام.

أما بالنسبة ملنطقة خان الشيح، التي يسيطر 
إلى  األقــرب  عتبر 

ُ
فت املعارضة،  مقاتلو  عليها 

دمــشــق، ضمن حــســابــات قـــوات املــعــارضــة في 
الـــريـــف الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي لـــدمـــشـــق، ومــنــهــا 
تــنــطــلــق بــاســتــمــرار عــمــلــيــات مـــحـــدودة لقطع 
ــــذي يـــربـــط الــقــنــيــطــرة مع  »طـــريـــق الـــســـام« الـ
دمشق، وهجمات أخرى ضد مقر قيادة اللواء 
في  املــعــارضــة  مقاتلو  عليه  الـــذي سيطر   ،68
مـــعـــارك 2014، وعــــــادوا وانــســحــبــوا مــنــه إثــر 

قصف جوي ومدفعي عنيف.
ــّوع اإلثـــنـــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة ســـكـــانـــهـــا، والـ ــ

ّ
ــل وبـــســـبـــب قــ

واملذهبي في املدينة، وتداخلها مع محافظتي 
درعا وريف دمشق، تتشّكل فصائل املعارضة 
الــعــامــلــة فــي املــديــنــة مــن مقاتلني قــادمــني من 
مــحــافــظــتــي ريــــف دمـــشـــق ودرعــــــا، بــاإلضــافــة 
في محيط  النازحني  القنيطرة  ألبناء عشائر 

دمشق.
عن  أعلنت  قد  الجنوبية  الفصائل  كانت  كما 
للمنطقة  املــوّحــدة  العسكرية  القيادة  تشكيل 
ــّم مـــحـــافـــظـــتـــي درعــــا  ــتــــي تــــضــ ــة، الــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
والــقــنــيــطــرة، لــكــن تــلــك الــفــصــائــل ال تحتفظ 
ــم فـــي املــحــافــظــة، كــونــهــا تنشط  ــ بـــوجـــود دائـ

على جبهات أخـــرى فــي درعـــا وريـــف دمشق، 
ــداد  ــ ــا بــيــنــهــا عــنــد اإلعـ ويـــتـــم الــتــنــســيــق فـــي مـ
إلطاق معركة كبرى في املحافظة. وكثيرًا ما 
التنسيق،  قلة  بسبب  املــعــارك  بعض  أخفقت 

ــدم الـــتـــفـــّرغ لــلــمــعــركــة مـــن جـــانـــب بعض  أو عــ
قوة  إلــى  أيضا  اإلشـــارة  الفصائل. كما تجدر 
التنظيمات  العشائري، وضعف وجود  الدور 
اإلســامــيــة فــي املــنــطــقــة، فــفــي مــايــو/ أيـــار من 
العام املاضي، سيطرت فصائل املعارضة في 
ريـــف الــقــنــيــطــرة عــلــى بــلــدة الــقــحــطــانــيــة، آخــر 
)داعـــش(  اإلســامــيــة«  »الــدولــة  لتنظيم  معقل 

في املحافظة.
وبــســبــب مــوقــع املــحــافــظــة الــجــغــرافــي، وبـــروز 
العامل اإلسرائيلي في معارك القنيطرة، فقد 
كضابط  املاضية  العقود  طــوال  دوره  النظام 
لــلــصــراع فـــي املــنــطــقــة، وســـقـــوط املــديــنــة بيد 
ــدور، وهـــو ما  املــعــارضــة يعني انــتــهــاء هـــذا الــ

جعل املوقف اإلسرائيلي ملتبسا.
ــهــم املـــعـــارضـــة إســرائــيــل 

ّ
فـــي هــــذا اإلطـــــــار، تــت

بــمــســانــدة الـــنـــظـــام ضــمــنــا، مـــن خــــال قصف 
بــعــض مـــواقـــعـــه الـــتـــي تـــوشـــك عــلــى الــســقــوط 
املعارضة، بغية منع استيائهم  بيد مقاتلي 
عــلــى األســلــحــة الثقيلة فــي تــلــك املـــواقـــع، كما 
حصل خــال قصف مــخــازن الــلــواء 90 فــي تل 
الــحــارة قبيل سقوطها بيد املــعــارضــة، ولــواء 
الـــصـــواريـــخ فـــي تـــل الــشــعــار. كــمــا أن سيطرة 
املعارضة على مناطق حدودية مع لبنان، مثل 
بيت جن، جعلها على تماس مع مناطق نفوذ 
الــعــرقــوب على الطرف  حــزب الله فــي شبعا - 

اللبناني من الحدود.
 نسبة الدمار في عموم املحافظة 

ّ
فيما ال تقل

عــن 70 فــي املــئــة، بــعــد اســتــخــدام الــنــظــام كل 
أنــواع األسلحة لقصف القرى والبلدات، من 
وراجــمــات  ثقيلة  ومدفعية  متفجرة  براميل 
صـــواريـــخ وصـــواريـــخ »ســـكـــود« وصـــواريـــخ 
الـــقـــصـــف  إلـــــــــى  بــــــاإلضــــــافــــــة  أرض،  أرض 
بــاملــقــاتــات الــحــربــيــة والـــدبـــابـــات والــقــنــابــل 
الــعــنــقــوديــة املـــحـــّرمـــة دولــــيــــا. وهــــي أســلــحــة 
يــفــتــرض أنـــه مــمــنــوع عليه اســتــخــدامــهــا في 
تــلــك املــنــطــقــة، بــمــوجــب اتــفــاق فــصــل الــقــوات 
ــت الــطــرف 

ّ
مـــع إســـرائـــيـــل، لــكــن األخـــيـــرة غــض

عــن ذلـــك، وهــو مــا يــعــزز اتــهــامــات املعارضة 
بوجود تواطؤ بني الجانبني.

عدنان...

في  معتقل  األلف  يقارب  ما  القنيطرة  محافظة  معتقلي  عدد  بلغ 
سجون النظام السوري من أصل 180 ألف معتقل في عموم سورية. 
أكثر  مــن  المحافظة  ُتــعــّد  كما 
لسيطرة  خضوعا  المحافظات 
قياديو  ويــتــعــرّض  الــمــعــارضــة. 
وكــوادرهــا  المعارضة  الفصائل 
مصادر  ُترّجح  اغتيال،  لعمليات 
عدة أن أفرادًا تابعين للنظام هم 
موجة  وتزايدت  ينّفذونها.  من 
مطلع  تفجير  بعد  ــاالت  ــي االغــت
الشهر الحالي في منطقة العشة، 

وُقتل فيه نحو 18 معارضًا.

للقوات  الجزئي  االنسحاب  يسهم  أن  أملها  عن  السعودية،  أعربت 
التي تستند  السياسية  العملية  الروسية من سورية »في تسريع وتيرة 
إلى إعالن »جنيف 1« )2012 والذي 
ينص على هيئة الحكم االنتقالية 
بشار  نظام  يجبر  وأن  األســـد(  بــال 
األسد على تقديم التنازالت الالزمة 
الذي  السياسي  االنتقال  لتحقيق 
ينشده الجميع في سورية«. جاء 
هذا خالل جلسة مجلس الوزراء، 
السعودي  العاهل  ترأسها  التي 
أمس  ــورة(،  ــص )ال سلمان  الملك 

اإلثنين.

اعتقاالت واغتياالت

الرياض: تسريع تنفيذ »جنيف 1«

لـ»جبهة  العام  العسكري  القائد  ُقتل 
النصرة« في درعا، أبوصالح مسالمة، 
أمس االثنين، خالل المعارك الدائرة بين 
اليرموك«  شهداء  ــواء  و»ل الجبهة 
)المتهم بمبايعة تنظيم داعش( في 
ريف درعا. وأكد مصدر عسكري في 
»القائد  أن  الجديد«،  لـ»العربي  درعــا 
قتل  النصرة  لجبهة  العام  العسكري 
لبلدة تسيل  المجاور  في تل جموع، 
خالل  وذلــك  الغربي،  درعــا  ريــف  في 
ولواء  النصرة  جبهة  بين  االشتباكات 
منذ  اندلعت  التي  اليرموك  شهداء 

يومين وال تزال مستمرة«.

اغتيال قائد 
»النصرة« بدرعا

تحقيق

رفعت روسيا مستوى 
تهديداتها، أمس 

االثنين، باإلشارة إلى أنها 
»ستستخدم القوة 

مجددًا«، ولم تستبعد 
إمكانية التحرّك بشكل 

أحادي، في ظّل 
مواصلة النظام حصاره 

في الغوطة الشرقية 
لدمشق

يستعد التحالف الدولي 
لبدء تنفيذ خطة قطع 
التواصل بين محافظتي 

الموصل العراقية 
ودير الزور السورية، 

في محاولة للتضييق 
على تنظيم »داعش« 

وخطوط إمداده

تنتهي الجولة األولى من المحادثات يوم الخميس )فابريس كوفريني/فرانس برس(

فرقة المارينز 
تتألف من 
200 عنصر 
للمساعدة 
في المعارك 
المستعصية 
)أحمد 
الربيعي/
فرانس برس(

مقاتلون من الجيش السوري الحّر في القنيطرة )األناضول(

  شرق
      غرب

تخفيض ساعات الحظر 
في بنقردان

التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــس االثــنــني، عن تخفيض ساعات 
بــنــقــردان.  الــتــجــول بمعتمدية  حــظــر 
وذكـــــــر بــــيــــان لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة أن 
»الـــــحـــــظـــــر ســــُيــــصــــِبــــح ســــــاريــــــا مــن 
الساعة  ، حتى 

ً
العاشرة ليا الساعة 

ــا، بـــعـــد أن كـــان  ــبــــاحــ الـــخـــامـــســـة صــ
مــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاًء وحتى 
ــا«. ويــــعــــد هــــذا  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الــــخــــامــــســــة صـ
ــقـــرار مـــؤشـــرًا عــلــى تــحــّســن نسبي  الـ
فــي الــوضــع األمــنــي فــي املدينة، رغم 

حني.
ّ
تواصل ماحقة بعض املسل

)العربي الجديد(

السودان: الحكومة 
توّقع خارطة السالم 

منفردة
الــســودانــيــة، أمس  الحكومة  ــعــت 

ّ
وق

االثنني، منفردة، على خارطة طريق 
في  األفريقية  الــوســاطــة  اقترحتها 
الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــقــريــب بني 
األطــراف السودانية، في ما يتصل 
وإيقاف  الوطني  الــحــوار  بقضيتي 
األزرق  الـــنـــيـــل  ــي  ــتــ بــــواليــ الـــــحـــــرب 
وجـــنـــوب كـــردفـــان وإقــلــيــم دارفـــــور. 
لعة أن »األطراف 

ّ
وأكدت مصادر مط

ــم تــــشــــارك فــــي عــمــلــيــة  املـــعـــارضـــة لــ
الــتــوقــيــع ولــديــهــا جــمــلــة تحفظات 
عــــلــــى الـــــخـــــارطـــــة الـــــتـــــي اعــــتــــمــــدت 
مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، الـــذي 

انتهى أخيرًا«.
)العربي الجديد( 

السعودية: االستقواء 
بالخارج مشكلة لبنان

عــّبــر الــســفــيــر الــســعــودي فــي لــبــنــان، 
علي عــواض عسيري، أمس االثنني، 
عن تفاؤله بمصير لبنان ومستقبله 
»رغم التحديات في املنطقة«. واعتبر 
 مــشــكــلــة لــبــنــان »تــكــمــن 

ّ
عــســيــري أن

يــتــأثــر ســلــبــا بالجغرافيا  كــونــه  فــي 
السياسية التي تحكمه«، مشيرًا إلى 
 »املسؤول عن هذا الواقع هي قوى 

ّ
أن

ســيــاســيــة تــســتــقــوي بــالــخــارج على 
الــداخــل«، قاصدًا حــزب الله من دون 

أن يسّميه. 
)العربي الجديد(

 بان وموغيريني 
في بيروت

يصل األمني العام لألمم املتحدة، بان 
كي مون، إلى بيروت، يوم الخميس، 
بــرفــقــة رئـــيـــس الــبــنــك الــــدولــــي جيم 
اإلسامي  البنك  كيم، ورئيس  يونغ 
أحــمــد مــحــمــد عــلــي. وتـــأتـــي الـــزيـــارة 
ــان، إثـــــر زيــــــــارة وزيـــــرة  ــبــ املـــرتـــقـــبـــة لــ
ــاد األوروبــــــي،  الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـ
االثنني،  أمس  فيديريكا موغيريني، 
ــر الــخــارجــيــة  الــتــي الــتــقــت فــيــهــا وزيــ
جــبــران بــاســيــل، وبــحــثــت مــعــه ملف 

النزوح السوري.
)العربي الجديد(
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بالسرية والمعقدة،  بالدهم، في عملية وصفتها  الراغبين بمغادرة  اليهود  اليمنيين  آخر  نقل  إسرائيل من  تمكنت 
وبتعاون أميركي، وسط تساؤالت عن دور سلطة األمر الواقع في صنعاء أي الحوثيين

صالح النعامي

ــة الـــنـــاجـــحـــة  ــربـ ــجـ ــتـ ــتــــكــــرار الـ ــــي مــــحــــاولــــة لــ فـ
لــلــوبــيــات الــيــهــوديــة الــعــامــلــة فـــي الـــواليـــات 
اليهودية  الطائفة  أفــراد  بــدأ بعض  املتحدة، 
فــي االتــحــاد الــروســي ومــؤســســاتــهــا، القيام 
إنـــتـــاج أدوات ضغط  إلــــى  تـــهـــدف  بــخــطــوات 
ــر صــنــع الـــقـــرار فـــي مــوســكــو، في  ــ عــلــى دوائــ
ســعــي واضـــــح مــنــهــا لــضــمــان تــوظــيــف ثقل 
روسيا العاملي واإلقليمي في خدمة املصالح 

اإلسرائيلية.
ــادة الــيــهــود في  ــقـ فـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الـ
ــاٍر لــنــقــل الــعــاقــة بني  روســـيـــا، أن الــســعــي جــ
مــوســكــو وتـــل أبــيــب مــن طـــور الــشــراكــة، التي 
تــــوطــــدت فــــي أعــــقــــاب الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
ســوريــة، إلـــى تــحــالــف اســتــراتــيــجــي، لتتمكن 
إســرائــيــل مــن االســتــفــادة مــن املــكــانــة الدولية 

والحضور اإلقليمي لروسيا.
وذكــــرت صحيفة »يــســرائــيــل هـــيـــوم«، أوســع 
الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة انــتــشــارًا فـــي عــددهــا 
 عن مصادر يهودية 

ً
الصادر، يوم األحد، نقا

في موسكو، قولها إن »املؤسسات هناك أدت 

صنعاء ـ العربي الجديد

تــبــدو األيــــام القليلة املــقــبــلــة حــاســمــة فــي ما 
يتعلق باستئناف املحادثات اليمنية، بعدما 
اليمن، إسماعيل  إلــى  األمــمــي  املبعوث  غــادر 
ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، أمـــس اإلثــنــني، العاصمة 
اليمنية صنعاء، من دون أن يعلن عن موعد 
مــحــدد إلجـــراء جــولــة جــديــدة على الــرغــم من 
التي واكبت زيارته حتى  األجــواء اإليجابية 
أول مــن أمــس. وأكـــدت وكــالــة األنــبــاء اليمنية 
الرسمية »سبأ« التي يديرها الحوثيون، أن 
ولــد الشيخ أحمد غــادر مطار صنعاء، أمس 
اإلثنني، بعد زيارة امتدت لثاثة أيام، التقى 
خــالــهــا املــكــونــات الــســيــاســيــة مـــن دون ذكــر 
أفــاد مصدر ماحي  فيما  إضافية،  تفاصيل 
فـــي مـــطـــار صــنــعــاء الــــدولــــي لــــ »األنــــاضــــول« 
ــمــــي غــــــادر بــشــكــل مــفــاجــئ  ــبـــعـــوث األمــ أن املـ
ــــام، أو عقد  مــن دون الــحــديــث لــوســائــل اإلعـ
مؤتمر صحافي كان مقررًا في ختام الزيارة. 
وامــتــدت زيـــارة ولــد الشيخ أحمد ثاثة أيــام 
التقى خالها قيادات من الحوثيني واملؤتمر 
علي  املخلوع  الرئيس  حــزب  الــعــام،  الشعبي 
الله صــالــح. وفيما كانت وســائــل إعــام  عبد 

واشنطن ـ جو معكرون

تــحــّول املــؤتــمــر الــســنــوي الـــذي تنظمه لجنة 
الــــشــــؤون الـــعـــامـــة األمـــيـــركـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة 
)أيباك(، إلى جزء من حلبة السباق الرئاسي 
األميركي، بعدما استغلت هياري كلينتون، 
الديمقراطي،  الحزب  ترشيح  لنيل  الساعية 
 
ّ
ــنـــني، لــشــن كــلــمــتــهــا أمــــام املـــؤتـــمـــر، أمــــس اإلثـ
ــا  ــهـ ــافـــسـ ــنـ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــوق عـ ــبـ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ هــــــجــــــوم غـ
الدفاع  الجمهوري دونالد ترامب، من بوابة 
ــيــــل وتـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــا بــأمــنــهــا  ــرائــ عــــن إســ
وتـــفـــوقـــهـــا. وجــــــــددت كـــلـــيـــنـــتـــون، مــــن خـــال 
أقــوى  أمــام  اعتمادها  أوراق  تقديم  كلمتها، 
املتحدة،  الواليات  لوبي مؤيد إلسرائيل في 
من خــال االلــتــزام املطلق بإسرائيل والتأكد 
األوســط  الشرق  العسكري« في  من »تفوقها 
 عن االلتزام 

ً
ورفض مقاطعتها دوليًا، فضا

املساعدات  لتمديد  التفاهم  مذكرة  بتجديد 
أنــهــا ستحسن  املــبــطــن  واإليـــحـــاء  العسكرية 
العاقات مع إسرائيل على عكس ما يحصل 

مع الرئيس الحالي باراك أوباما. 
ترامب حيال إسرائيل  كما هاجمت حيادية 
ــفــــاوض وتـــغـــيـــيـــر مـــواقـــفـــه.  ــتــ وكــــامــــه عــــن الــ
ال  املتحدة  »الــواليــات   

ّ
أن كلينتون  واعتبرت 

تــحــتــاج إلـــى رئــيــس مــحــايــد فــي الــعــاقــة مع 
إســـرائـــيـــل، وال إلــــى ســيــاســة خــارجــيــة تهني 
نـــا«، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا كــذلــك  أصـــدقـــاء
وكالة »فرانس بــرس«. وأضافت »نعم، نحن 
نحتاج إلى ثبات، وليس إلى رئيس يقول إنه 
حــيــادي اإلثــنــني، ومــؤيــد إلســرائــيــل الثاثاء، 
وال نعرف مــاذا أيضًا األربعاء، ألن كل شيء 
ليس  إسرائيل  أمــن  فقط  للتفاوض.  مطروح 

مطروحا للتفاوض«. 
فــي تقديم  أبــعــد مــن ذلـــك  وذهــبــت كلينتون 
إلى  »بالنسبة  إنــه  بالقول  اعتمادها  أوراق 
أمـــن إســرائــيــل والــعــالــم، نــحــتــاج إلـــى أميركا 
تبقى زعيمة عاملية محترمة وملتزمة الدفاع 

 دورًا مهمًا فــي الــتــقــارب الــكــبــيــر، الــذي 
ً
فــعــا

حدث أخيرًا بني روسيا وإسرائيل«.
ونقلت الصحيفة عن ميخائيل لوبوبيكوف، 
ــارزيــــن لــلــجــالــيــة، قـــولـــه إن  ــبــ أحـــــد الــــقــــادة الــ
ــا تعكف  ــيـ »املـــؤســـســـات الــيــهــوديــة فـــي روسـ
أجل  من  كبيرة،  استثمار جهود  على  حاليًا 
العاقة  لنمط  اإليــجــابــي،  االتــجــاه  مــواصــلــة 
بني موسكو وتل أبيب«. ووفقًا للوبوبيكوف، 
فــــإن »قـــــادة الــيــهــود ومــؤســســاتــهــم عــازمــون 
أجل  من  املمكنة،  الطاقات  كل  استثمار  على 
تحسني قدرة إسرائيل على استغال مواطن 

التأثير الروسي العاملي واإلقليمي«.
مـــع الــعــلــم أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
اتـــه مـــع رئــيــس  ــار خــــال لـــقـــاء ــ بـــوتـــني، قـــد أشـ
الــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
ــــني ريــفــلــني، إلـــى أن »وجـــود  والــرئــيــس رؤوفـ
مـــئـــات اآلالف مـــن الــيــهــود مـــن أصــــل روســـي 
ُيــعــّد حــافــزًا رئيسيًا لتحسني  فــي إســرائــيــل، 

العاقات بني الجانبني«.
والافت أن القيادات التي تتولى إدارة شؤون 
اليهود فــي روســيــا، هــي مــن املحسوبة على 
الــيــمــني الــصــهــيــونــي، وعـــلـــى حــــزب الــلــيــكــود 

قــد تــنــاقــلــت خــبــرًا مــنــســوبــًا إلـــى ولـــد الشيخ 
أحمد باتفاق األطراف اليمنية على خطوات 
سياسية، في ما يخص تشكيل حكومة، على 
عقد املحادثات في الكويت، نفى املبعوث 

ُ
أن ت

الــرســمــيــة عــلــى موقع  األمــمــي عــبــر صفحته 
»فيسبوك« دقة ما نسب إليه من تصريحات، 
وذلـــــك عــبــر صــفــحــات تــحــمــل اســـمـــه بــمــوقــع 
»فيسبوك«. وفيما تدور اللقاءات وسط تكتم 
ــارت مــصــادر  ــ عــلــى تــفــاصــيــل الــنــقــاشــات، أشـ
»العربي الجديد« إلى  سياسية في صنعاء لـ
باشتراط  تمسكوا  وحلفاءهم  الحوثيني  أن 
وقـــف إطـــاق الــنــار قــبــل أي مــحــادثــات، فيما 
طرحت الحكومة هدنة »مؤقتة«، ولم يتضح 
على وجه الدقة ما إذا كانت اللقاءات األخيرة 

قد حققت تقدمًا في هذا الجانب.
 من جهتها، أكدت مصادر سياسية لوكالة 
»األنــــاضــــول« أن زيـــــارة ولـــد الــشــيــخ أحــمــد 
إلى صنعاء لم تخرج بأي نتائج إيجابية، 
ســوى االتــفــاق على مقر انعقاد املــشــاورات 
املـــرتـــقـــبـــة بـــــني وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
وممثلي الحوثيني وحزب املؤتمر، في دولة 
الــكــويــت، مــن دون تحديد مــوعــدهــا. ووفقا 
ــدى الــحــوثــيــون وحـــزب  ــ لــلــمــصــادر، فــقــد أبـ

عــن الــنــظــام الــعــاملــي ومــســانــدتــه. نحتاج الى 
أمـــيـــركـــا قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــلـــمـــبـــادرات 
ــيـــل ومــهــاجــمــتــهــا.  ــرائـ ــة إلــــى عــــزل إسـ ــيـ ــرامـ الـ

والعكس غير معقول«.
العمل  هـــذا  »كـــل  أن  عــلــى  كلينتون  وشــــددت 
أمنها  وتعزيز  إسرائيل،  شرعية  عن  للدفاع 
والعاقات االقتصادية معها، وبلوغ مستوى 
آخر من التحالف، رهن بانتخاب رئيس يلتزم 
التزاما عميقا بمستقبل إسرائيل«. وختمت 
بالقول أمام تصفيق الحاضرين »من ال يفهم 

ذلك ليس مكانه أن يكون رئيسًا«.
النووية  للتسوية  مــجــددًا  دعمها  أكــدت  كما 
إيــــران مــع التلميح بــأنــهــا ســتــكــون أكثر  مــع 
تشددًا من أوباما حيال إيران وأنها ستضع 
ذكرت  كما  ملجابهتها.  إقليمية  استراتيجية 
أنها املرشحة الرئاسية الوحيدة التي عملت 
فعليًا على تشديد العقوبات على إيران، وأن 
النظام في طهران سيعلم في حال انتخابها، 
أنها ستنفذ العقوبات في حال خرقت إيران 
ــنــــووي وأنـــهـــا كــرئــيــســة محتملة  الــ ــفــــاق  االتــ

»ستستخدم القوة إذا دعت الحاجة«. 
وجاء هجوم كلينتون ليستبق خطاب ترامب 
بساعات،  يليها  الـــذي  »أيــبــاك«  مؤتمر  أمـــام 
والــــــذي يــشــكــل أول اخـــتـــبـــار جـــــّدي لــقــدراتــه 

تجّمعًا  يقود  نفسه،  فلوبوبيكوف  تحديدًا، 
لليهود الروس، الذين يؤيدون حزب الليكود 
الحاكم، في حني أن زماءه في قيادة الجالية 
أرئيل بلوشتاين، وألكساندر كرغني، ورومان 
يجاهرون  زهــوف، جميعهم  وإيغور  كايدن، 

بتبني مواقف الليكود.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، كــشــفــت اإلذاعـــــــة الــعــبــريــة، 
مساء األحد، النقاب عن أن تكثيف املسؤولني 
اإلســرائــيــلــيــني زيـــاراتـــهـــم ملــوســكــو، ال يــأتــي 
فــقــط مـــن أجــــل تــحــســني الــتــنــســيــق الـــروســـي 
اإلسرائيلي بشأن األوضـــاع فــي ســوريــة، بل 
ــــار ســعــي إســـرائـــيـــل الســتــنــفــاد  أيـــضـــًا فـــي إطـ
عّد الطرف الوحيد 

ُ
العاقة مع روسيا، التي ت

الــعــظــمــى في  ــقـــوى  الـ أداء دور  عــلــى  الــــقــــادر 

إلى  الذهاب  املوافقة على  صالح تعنتًا في 
مشاورات جديدة، من دون وقف تام إلطاق 
النار ورفع الحصار الجوي والبحري الذي 

يفرضه التحالف.
ــي أبـــلـــغ  ــ ــمـ ــ ــعــــوث األمـ ــبــ وأشـــــــــــارت إلــــــى أن املــ
ــرار  ــه ســيــتــم إقــ ــــزب صـــالـــح أنــ الــحــوثــيــني وحـ
هــدنــة حــول املــعــارك على الــحــدود والــغــارات 
ــوا وقـــف  ــرطـ ــتـ ــة، لـــكـــن الـــحـــوثـــيـــني، اشـ ــويـ ــجـ الـ
إطــاق الــنــار فــي جميع املــدن ورفــع الحصار 
البحري، وهو ما جعل املبعوث األممي يغادر 

بشكل مفاجئ، بحسب املصادر السياسية.
ــلـــت صـــحـــيـــفـــة »صـــــدى  ــقـ ــاق، نـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ  وفـــــــي الـ
املــســيــرة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني، عــن املــتــحــدث 
بــاســم الــجــمــاعــة، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، قــولــه  
في عددها الــصــادر أمــس، إن زيــارة املبعوث 

ما  وهــو  الخارجية.  السياسة  فــي  الرئاسية 
اســتــدعــى ردًا ســريــعــًا مـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري، الـــتـــي أصــــــدرت بــيــانــًا 
انــتــقــدت فــيــه تــصــريــحــات كــلــيــنــتــون. واعتبر 
البيان أن »خطاب هياري كلينتون محاولة 
إسرائيل  مصالح  تقويض  سجل  لتبييض 
عندما كانت وزيرة للخارجية«. وأشار البيان 
إلى أن »كونها املهندسة الرئيسية للسياسة 

املنطقة، في ظل عزوف اإلدارة األميركية عن 
اع القرار 

ّ
هذا الدور. وحسب اإلذاعة، فإن صن

العبر مــن تراجع  أبيب يستخلصون  تــل  فــي 
املنطقة ومكانتها  املتحدة في  الواليات  دور 
الـــعـــاملـــيـــة، ويـــتـــجـــهـــون لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــة مــع 
موسكو من هذا املنطلق. ويبدو أن التوجهات 
اليمينية املتطرفة هي أوضح مظاهر الشبه 
الروسية،  اليهودية  الــقــيــادات  مجموعة  بــني 
التي تعمل حاليًا من أجل بناء لوٍب ضاغط 
عّد أكبر 

ُ
في موسكو، ومنظمة »أيباك«، التي ت

مــنــظــمــات الــضــغــط الــيــهــوديــة فـــي الـــواليـــات 
املتحدة، والتي تتبنى أيضًا مواقف متطرفة.

الــروســي ينظر حاليًا  الــنــائــب الــعــام  كــمــا أن 
فـــي دعـــــوى رفــعــهــا كـــل مـــن كـــرغـــني وكـــايـــدن 
طالب باإلعان عن حركة حماس 

ُ
وزهوف، وت

حركة »إرهابية« في روسيا، بزعم أنها تمثل 
ــك من  تــهــديــدًا عــلــى املــصــالــح الـــروســـيـــة، وذلــ
خال الربط بني الحركة وبني تنظيم »والية 
الـــذي أعــلــن مسؤوليته عــن إسقاط  ســيــنــاء«، 
الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة فــــي ســـيـــنـــاء قـــبـــل ثــاثــة 
أشهر. ويهدف هذا التحرك إلى إقناع القيادة 

الروسية بقطع العاقات مع الحركة.

األمـــمـــي »ملــنــاقــشــة املـــســـار الـــســـيـــاســـي«، وإن 
»أنــصــار الــلــه قــد أكـــدوا موقفهم الــثــابــت بأن 
أي حــوار فــي ظــل مــســارات الــحــرب وتحشيد 

العدوان ال ثمرة منه«. 
في غضون ذلك، تتواصل املواجهات امليدانية 
ــبــــهــــات. فـــفـــي تـــعـــز شــنــت  ــن الــــجــ ــ ــــي عــــــدد مـ فـ
املــوالــيــة للشرعية و»املــقــاومــة  الجيش  قــوات 
الشعبية« هجومًا على مواقع الحوثيني في 
في  وتقدمت  املدينة،  »الضباب« غرب  جبهة 
بعض املــواقــع. وحــســب مــصــادر »املــقــاومــة«، 
اليمني،  محمد  الصحافي،  املصور  قتل  فقد 
وأصيب ناشطان إعاميان إلى جانبه، وهما 
بنيران  العريقي وعبدالحكيم مغلس،  هيكل 
املواجهات  تغطيتهم  أثناء  وذلــك  الحوثيني، 

في جبهة الضباب. 
ــبـــاد،  ــبــــوة، جـــنـــوبـــي الـ ــا فــــي مــحــافــظــة شــ ــ أمـ
ــلـــحـــون مــــجــــهــــولــــون مــــســــؤواًل  ــال مـــسـ ــتــ ــاغــ فــ
عــســكــريــًا هـــو رئـــيـــس شــعــبــة االســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة بــمــحــافــظــة أبـــــني، الــعــمــيــد طــال 
مرصع الكازمي، إلى جانب اثنني من مرافقيه. 
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن 

العملية.

الخارجية إلدارة أوباما، ودعمها لسياسات 
كارثية مثل االتفاق النووي مع إيران«، يطرح 
لنا  بأقرب حليف  »التزامها  تــســاؤالت حــول 

في أكثر دول العالم املنطقة املضطربة«.
مــن جــهــتــه، يـــرى تــرامــب فــي املــؤتــمــر »فــرصــة 
استثنائية« ليبرهن أنه مرشح جدي ولديه 
رؤيــــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة. وهــــو مـــا جعل 
ــه سيعمد  مــخــتــلــف الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى أنـ

ألول مـــرة لـــقـــراءة خــطــابــه مــن نــص مــكــتــوب. 
وكـــان تــرامــب قــد مهد لكلمته أمـــام »أيــبــاك«، 
بحديثه األسبوع املاضي، مع قيادات يهودية 
أميركية نافذة لوضع اللمسات األخيرة على 
هذا الخطاب.  كما أنه في إطار محاولة إثبات 
التصرف كمرشح تقليدي حيث  جديته، في 
أمضى يومه أول من أمس يجتمع مع قيادات 
بــارزة في الحزب الجمهوري من الكونغرس 
ومن مجموعات الضغط املقربة من إسرائيل.
وتــأتــي هـــذه االجــتــمــاعــات مــحــاولــة الحــتــواء 
الـــغـــضـــب ضـــــــده، بـــعـــدمـــا كـــــان 300 حـــاخـــام 
أميركي، يحضرون مؤتمر »أيباك«، قد أعلنوا 
أنهم سينسحبون من قاعة املؤتمرات خال 
خطاب املرشح الجمهوري لقراءة مقاطع من 
التوراة حول معنى التسامح. كما سيرتدون 
زر »حاخامات ضد ترامب« على ثيابهم. لكن 
ترامب،  من  األميركيني  اليهود  املقربني  أحــد 
الــخــطــوة، مشيرًا  هــذه  انتقد  كــوهــني،  مايكل 
إلى أن ابنة املرشح الجمهوري يهودية، كما 
الكثير من املسؤولني التنفيذيني في شركاته 
داعيًا إلى عدم التشكيك بالتزامه بـ«إسرائيل 

والشعب اليهودي«.
كـــمـــا أعـــطـــى تــــرامــــب ملـــحـــة عــــن خـــطـــابـــه أمــــام 
»أيباك« خال مقابلة تلفزيونية على شبكة 
»أي بي سي« اإلخبارية حيث أعاد التأكيد ان 
السام مع الفلسطينيني يصّب في مصلحة 
إســرائــيــل وأنـــه سيسعى لــهــذه الــتــســويــة في 

حال انتخابه رئيسًا. 
فــي غــضــون ذلـــك، فـــإن هــجــوم كلينتون على 
»حيادية«  على  أيضًا  تطبيقه  يمكن  تــرامــب 
ــــذي عــّبــر  كــــام نـــائـــب الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الـ
خال خطابه أمام »أيباك« عن أسفه أنه ليس 
للفلسطينيني واإلسرائيليني اإلرادة لتحقيق 
الـــســـام، مــشــددًا عــلــى حــل الــدولــتــني، مشيرا 
الــــى ان »الــــواقــــع الــســيــاســي والــديــمــغــرافــي« 
ــل. كـــمـــا انـــتـــقـــد مــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــذي تــــواجــــهــــه إسـ
ــراءات األحـــاديـــة الــتــي يأخذها  ــ ســمــاهــا اإلجــ
أنها  معتبرًا  واإلسرائيليون،  الفلسطينيون 
السام«.  عن طريق  وتبعدنا  الثقة  »تــقــّوض 
واعتبر ان خطوات مثل بناء املستوطنات في 
تــدفــع إســرائــيــل »نــحــو واقــع  الغربية  الضفة 
الــدولــة الــواحــدة، وهــذا واقــع خطير«، مشيرًا 
إلــى أن كامه هــذا قد ال يعجب البعض لكن 
ال بد من قوله. كما أعاد التأكيد على أهمية 
ــران، مشيرًا إلــى أنه  التسوية الــنــوويــة مــع إيـ
»سيكون مستحيا على الرئيس املقبل« عدم 

االلتزام بتنفيذ هذه االتفاقية. 
ويحظى جميع مرشحي الرئاسة األميركيني 
بكلمة في مؤتمر »أيباك«، باستثناء املرشح 
ــاتـــور بــيــرنــي  ــنـ ــيـ ــركــــي الـــسـ ــيــ ــهــــودي األمــ ــيــ الــ
ســـانـــدرز الــــذي اعـــتـــذر ألن جـــدولـــه ال يسمح 

بحضور املؤتمر.

عادل األحمدي 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــل، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم يـــكـــن إعـــــــان إسـ ــ لـ
ــن نــقــل  ــ ــن تـــمـــكـــنـــهـــا مــ ــ ــــني، عــ ــ ــنـ ــ ــ االثـ
أعـــلـــن عن   17( يــمــنــيــًا  يـــهـــوديـــًا   19
ــنـــان قبل  ــد، وســبــقــهــم اثـ ــ وصــولــهــم يــــوم األحــ
ــام( مــن بــادهــم إلــى األراضــــي الفلسطينية  أيـ
املحتلة، سوى أحدث فصل من مسلسل طويل 
القرن  فــي  الصهيونية  املنظمات  برعاية  بــدأ 
املــنــصــرم لتهجير يــهــود الــيــمــن ونــقــلــهــم إلــى 
إسرائيل. لكن الحادثة هذه املرة، والتي أثارت 
أبــعــادًا  واســعــًا، تحمل  يمنيًا  اســتــيــاء شعبيًا 
الــصــحــافــة اإلســرائــيــلــيــة  مختلفة، مــع حــديــث 
عن أن املجموعة املــغــادرة هي »آخــر ما تبقى 
من يهود اليمن الذين أبدوا رغبة في مغادرة 

الباد«. 
وبانتظار اتضاح املزيد من تفاصيل العملية، 
فــإن تــســاؤالت عــدة بــرزت حــول كيفية انتقال 
املــجــمــوعــة مــن صــنــعــاء قــبــل نقلها إلـــى داخــل 
كيان االحتال، وما إذا كان هناك أي تفاهم قد 
تم مع مليشيات الحوثيني، التي تمثل سلطة 

األمر الواقع في صنعاء منذ انقابها. 
 عن صحيفة 

ً
»مــعــاريــف«، فضا وأعلن موقع 

»هــآرتــس«، أنه تم نقل 19 يمنيًا عبر »عملية 
ــة  ــالـ ــدة« أشــــرفــــت عــلــيــهــا الـــوكـ ــقــ ــعــ ــريــــة ومــ ســ
اليهودية. وأشارت »هآرتس« إلى أن العملية 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  جـــــــرت 
األمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  اإلســرائــيــلــيــة، ووزارة 
وهيئات حكومية أخــرى، موضحة أنها تمت 
ــر املــزيــد  عــلــى امـــتـــداد أربــــع دول، مــن دون ذكـ
أحد  فــإن  الصحيفة،  وبحسب  التفاصيل.  من 
أفراد املجموعة نقل معه مخطوطة قديمة من 
»الــتــوراة« تعود إلــى قبل ما يقارب 500 عام. 
ونــقــل عـــن رئــيــس الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة، نــاتــان 
شــارانــســكــي، اعــتــبــار مــا جـــرى »لــحــظــة هامة 
ــل«. ولـــفـــت إلــــى أنــــه »بــعــد  ــيـ ــرائـ مـــن تـــاريـــخ إسـ
عــمــلــيــات نــقــل جـــوي مــتــعــددة لــيــهــود الــيــمــن، 
املهمة  األخــيــرة تكون  املجموعة  نقل  فإنه مع 
أفــادت  كما  نهايتها«.  إلــى  التاريخية وصلت 
وكالة »أسوشيتد برس« أن الوكالة اليهودية 
تايمان«،  اسم »ميكتزي  العملية  أطلقت على 
ــن نــص  ــــوذة مــ ــأخـ ــ ــارة بـــالـــعـــبـــريـــة مـ ــبــ وهـــــي عــ
اليمن«،  توراتي يعني بالعربية »من أقاصي 

بحسب الوكالة.
انتقلت  الــتــي  املجموعة  أفـــراد  أغــلــب  ويتحدر 
إلى إسرائيل، 14 فردًا من أصل 19، من منطقة 
اليمن،  في  اليهودية  للطائفة  كمعقل  شهيرة 
وهي مدينة »ريدة« في محافظة عمران شمال 
صــنــعــاء. كــمــا تــضــم املــجــمــوعــة عــائــلــة واحـــدة 

تهجير يهود 
اليمن

نقل »آخر الراغبين بالمغادرة« 
إلى إسرائيل بتعاون أميركي

المؤسسات اليهودية 
أدت فعًال دورًا مهمًا في 

التقارب الكبير

يتمسك الحوثيون 
باشتراط وقف إطالق النار 

قبل أي محادثات
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لوبي يهودي قيد التشّكل في روسيا

انتهاء زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء بال نتائج حاسمة »أيباك«: كلينتون تهاجم وترامب يستغل »الفرصة االستثنائية«

عمران في سام وأمان«. كما دعته إلى »إعادة 
يقطن  الــذي  املجتمع،  بنقل  في عرضه  النظر 
بــلــدات ريـــدة وخــريــف إلــى العاصمة صنعاء، 

ومنحهم قطع أرض ومنازل هناك«.
اليهود  كـــان  املــاضــي  الــقــرن  وحــتــى منتصف 
اليمني،  املجتمع  مكونات  مــن   

ً
أصــيــا مكونًا 

بل إن أغلب مناطق اليمن قبل اإلســام كانت 
بني  تعايشًا  اليمن  وشهد  اليهودية.  تعتنق 
املــاضــيــة، إال  الــقــرون  مختلف مكوناته طـــوال 
ثمانينيات  منذ  بــدأت  اليهودية  الهجرات  أن 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بـــأعـــداد مـــحـــدودة. وفــي 
عام 1949، بدأت أشهر عملية تهجير بتواطؤ 
ودعـــم نــظــام الحكم اإلمــامــي الـــذي كــان قائمًا 
امــتــداده  الحوثيون  )يعتبر  اليمن  شمال  فــي 
ــفــــذت »الـــوكـــالـــة  ــا(. ونــ ــ ــــى حــــد مــ الـــســـيـــاســـي إلـ
الـــيـــهـــوديـــة« عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل لــنــحــو 49 ألــفــًا 
مــن يــهــود الــيــمــن، عــبــر عملية شــهــيــرة ُعــرفــت 
طائرات  باستخدام  وتمت  الــريــح«،  »بساط  بـ
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة عــبــر مــديــنــة عـــدن التي 
كــانــت ال تـــزال تــحــت االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
وذلــــك عــبــر 380 رحــلــة جــويــة ســريــة مــن عــدن 
وبحسب  املحتلة.  الفلسطينية  األراضـــي  إلــى 
تقديرات إسرائيلية مختلفة، فإن نحو 51 ألف 
تــم جلبهم  اليهودية  الديانة  أبــنــاء  مــن  يمني 

إلى فلسطني بعد النكبة.
وبعد قيام ثــورة 26 من سبتمبر/أيول 1962 
وقــيــام الــجــمــهــوريــة فــي الــشــطــر الــشــمــالــي من 
إلى  اليمنيني  الــيــهــود  قضية  تحولت  الــيــمــن، 
تهجيرهم،  الحكومات  ترفض  قومية  قضية 
ومــــع ذلــــك اســتــمــرت املــــحــــاوالت الــصــهــيــونــيــة 
األمــر  اليمنية،  الــيــهــوديــة  األســـر  باستقطاب 

الذي تصاعد في السنوات األخيرة. 
ومنذ تهجير يهود »آل سالم« في صعدة في 
العديد  انتقلت  الحوثيني،  عــام 2007 من قبل 
ــنـــة الــســكــنــيــة«  مـــن األســـــر لـــإقـــامـــة فـــي »املـــديـ
تحت  مغلقة  سكنية  منطقة  وهـــي  الــخــاصــة، 
ــام مــقــر الــســفــارة  حــمــايــة الــســلــطــات، وتــقــع أمــ

األميركية في منطقة »سعوان«.
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي أجـــبـــرت  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

أفادت شبكة »إن.بي.سي نيوز«، نقًال عن محكمة اتحادية في فيالدلفيا، 
باري،  بأن السلطات األميركية تحقق في خطاب أرسل لماري آن ترامب 
وذكرت  ترامب.  دونالد  للرئاسة  المحتمل  الجمهوري  المرشح  شقيقة 
الشبكة أن الخطاب ال يحتوي على مسحوق أبيض، لكنه يتضمن نفس 
الرسالة التهديدية التي تطالب ترامب بالتخلي عن سعيه ألن يصبح مرشح 
الحزب الجمهوري. وسبق أن أعلن مسؤولون قبل أيام أنهم يحققون 

في خطاب أرسل إلريك، ابن ترامب، يحتوي على مسحوق.

خصوصًا  لها،  يتعرضون  مضايقات  من  مــرارًا  اليهود  اليمنيون  شكا 
الموت  ألميركا،  »الموت  شعارها  يقول  التي  الحوثيين  جماعة  من 
إلسرائيل، لعنة اهلل على اليهود والنصر لإلسالم«. على الرغم من ذلك، 
السفارة  قرب  مجمع  في  وتحديدًا  اليمن،  في  البقاء  العشرات  اختار 
الحكومة  وكانت  سنوات.  منذ  فيه  يعيشون  صنعاء  في  األميركية 
تقدم  التي  المساعدات  أوقفت  قد  »رويترز«،  وكالة  بحسب  اليمنية، 

للموجودين في المجمع البالغة 20 دوالرًا شهريًا للفرد. 

شكوى من المضايقات

تهديدات تالحق عائلة ترامب

تقرير

متابعة الحدث

العوائل اليمنية على مغادرة بلدها، يحتفظ 
ــر مـــــن خــصــائــصــهــم  ــيـ ــثـ ــكـ ــالـ ــمــــن بـ ــيــ ــــود الــ ــهـ ــ يـ
االجــتــمــاعــيــة فــي األراضــــي املــحــتــلــة، ويـــؤدون 
األغاني التراثية وصواًل إلى االلتزام باألزياء.

وتـــم تــوطــني غالبية هـــؤالء فــي بــيــوت عربية 
لفلسطينيني تم ترحيلهم من قراهم )مثل راس 
الــعــني، والــعــفــولــة(، وقسم آخــر فــي معسكرات 
أي  »معبروت«  اســم  عليها  أطلق  للمهاجرين 

معسكرات انتقالية. 
وعانى يهود اليمن، شأنهم في ذلك شأن باقي 
يهود الدول العربية واإلسامية، من التمييز 
العنصري ضدهم، ومن تسخيرهم في أعمال 
ــــى مـــن قــيــام دولـــة  ــوداء فـــي الــســنــوات األولـ ــ سـ
االحتال بعد النكبة. كما اشتهر في إسرائيل 
موضوع اختطاف أبناء املهاجرين من اليمن 
الذين ولدوا في إسرائيل، وقال أهاليهم إنه تم 

إعطاؤهم لعائات يهودية من أصول غربية.
لــجــنــة تحقيق إســرائــيــلــيــة رسمية  نــفــت  وقـــد 
ــقـــرن  ــي. لـــكـــن فــــي أواخــــــــر الـ ــ ــالــ ــ ادعـــــــــــاءات األهــ
املــاضــي، اعــتــصــم حــاخــام يــهــودي مــن أصــول 
ــــوزي مـــشـــولـــم، فــــي مـــنـــزلـــه فــي  يــمــنــيــة، هــــو عــ
بلجنة  ومطالبًا  نفسه  تسليم  رافضًا  إيهود، 
لكن شرطة االحتال  تحقيق رسمية جديدة، 
اقتحمت منزله الحقا وقامت باعتقاله والزج 
به في السجن في مايو/أيار 1994 وتم الحكم 
وأفــرج  الفعلي خمس سنوات  بالسحن  عليه 
عنه في عام 1999. وقد توفي مشولم في عام 
بعد طلب  كندا  إلــى  نجله  هاجر  فيما   ،2013

اللجوء السياسي.

إلى  بــاإلضــافــة  الــتــصــرفــات،  تلك  الصهيونية 
اســتــغــالــهــا حـــادث قــتــل أحـــد الــيــهــود بنيران 
متطرفني في عام 2012، وغيره من الحوادث. 

وكــــانــــت املـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــقـــســـم الـــشـــرق 
األوســـط وشــمــال أفريقيا فــي منظمة هيومن 
رايــتــس ووتـــش، ســارة ليا ويتسن، قــد كتبت 

الــرئــيــس اليمني  إلـــى  ــام 2009، رســالــة  فــي عـ
في ذلك الحني، علي عبد الله صالح، طالبته 
»اتــخــاذ  إلـــى  اليمنية  الــحــكــومــة  بــدعــوة  فيها 
اإلجـــراءات العاجلة والفعالة من أجــل ضمان 
استمرار تواجد زهاء 335 عضوًا من املجتمع 
فــي محافظة  مــنــازلــهــم  فــي  اليمني  الــيــهــودي 

D D

لجنة  اإلسرائيلية  الحكومة  شكلت 
 1995 الــعــام  فــي  إضافية  تحقيق 
اختفاء  حــول  الشكاوى  في  بحثت 
340 طفًال يهوديًا يمنيًا. ونفت اللجنة 
اليهودية  الجالية  أعضاء  اتهامات 
لكن  أبنائهم.  اختفاء  حول  اليمنية 
النتائج لم تقنع الحاخام عوزي  هذه 
بأن  ــاء  ــ االدع واصـــل  الـــذي  مشولم 
المتوفرة عنده تحدثت  المعلومات 
عن اختفاء أكثر من 1700 طفل من 
بعضهم  إن  قال  اليمن،  يهود  أبناء 
تم إرسالهم ليهود أثرياء في الواليات 

المتحدة.

لغز اختفاء 
األطفال

اتهم الحزب 
الجمهوري 
كلينتون 
بمحاولة 
»تبييض 
سجلها« 
)سول لوب/
فرانس برس(

مــؤلــفــة مـــن 5 أشـــخـــاص مـــن صــنــعــاء. وكــانــت 
هذه املحافظة باإلضافة إلى صعدة وصنعاء 
مــــن أهـــــم آخـــــر املـــنـــاطـــق الــــتــــي رفــــضــــت فــيــهــا 
العوائل اليهودية مغادرة الباد، بعد هجرات 

منتصف القرن املاضي.
وفـــيـــمـــا ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة أن أفـــــراد 
املجموعة املغادرة هم آخر ما تبقى من يهود 
الـــيـــمـــن، نـــفـــت مــــصــــادر فــــي الــســلــطــة املــحــلــيــة 
تردد،  ما  الجديد« صحة  »العربي  لـ بصنعاء 
ــى أن نـــحـــو 25 أســــــرة يـــهـــوديـــة ال  ــ مـــشـــيـــرة إلـ
تـــزال فــي الــعــاصــمــة وتــرفــض مــغــادرة الــبــاد. 
إدانـــات واسعة داخل  التهجير  والقــت حادثة 
اليمن، حّملت سلطة األمر الواقع في صنعاء 
ــــط اتـــهـــامـــات  ــيــــة، وســ )الــــحــــوثــــيــــني( املــــســــؤولــ
ملسؤولني في الجماعة بالتواطؤ في العملية.

وكــانــت الــوكــالــة الــيــهــوديــة قــد نــجــحــت خــال 
السنوات املاضية في تهجير نحو 200 يمني 
مــن وطنهم عبر رحــات جوية ســريــة، بعدما 
تعرضوا للتهجير القسري تحت التهديد من 
قبل الحوثيني في محافظة صعدة، حيث اتجه 
الحوثيون في عام 2007 لتهديد يهود منطقة 
وتخييرهم  »الفساد«  بـ واتهامهم  سالم«  »آل 
بــني الــقــتــل أو الــرحــيــل، مــا أدى إلـــى نزوحهم 
املنظمات  استغلت  فيما  صــنــعــاء،  للعاصمة 

استبقت المرشحة 
الديمقراطية هيالري 

كلينتون منافسيها 
وتحديدًا دونالد ترامب، 
بتقديم أوراق اعتمادها 

لدى إسرائيل من خالل 
كلمتها أمام منظمة 

»أيباك«
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مباحثات روسية ــ قطرية 
حول سورية

تميم  الشيخ  الــقــطــري،  األمــيــر  بحث 
ــــورة(، مــع  ــــصــ بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي )الــ
بوتني،  فاديمير  الــروســي،  الرئيس 
أبعاد القضية السورية، عبر اتصاٍل 
هاتفي، جــرى بينهما أمــس اإلثنني. 
ــمـــني  ــيـ ــزعـ »الـ  

ّ
أن ــلــــني،  ــرمــ ــكــ الــ وذكــــــــر 

ــقـــطـــري، تــبــاحــثــا حــول  الــــروســــي والـ
فــي سورية،  العدائية  األعــمــال  وقــف 
ــــدد  ــــو تــــخــــفــــيــــض عـ ــكـ ــ ــــوسـ وقـــــــــــــرار مـ
في سورية«. وشدد  العاملة  قواتها 
الــجــانــبــان على »أهــمــيــة الــتــزام كافة 
األطـــــــــــراف بــــاتــــفــــاق وقـــــــف األعــــمــــال 
ــعــــاون  ــتــ ــرار الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة ومـــوســـكـــو عــلــى كــافــة  بـــني الــــدوحــ
املستويات، من أجل التباحث بشأن 

القضية السورية«.
)العربي الجديد(

عباس يطلب »كلمة حّق«
محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  دعـــا 
عــــــبــــــاس، أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــني، »الــــــــــدول 
الحكم في  إلــى  أن تبادر  الكبرى في 
حصول  بعد  الفلسطينية،  القضية 
منظمة  عضوية  على  الفلسطينيني 
ــام«. وقــال  ــ أيـ قــبــل  الــعــاملــيــة  التحكيم 
ــلـــمـــتـــه خـــــــال وضــــع  عـــــبـــــاس، فـــــي كـ
حــجــر األســــــاس ملــســتــشــفــى »هــوغــو 
العيون في  تشافيز« لجراحة وطــب 
بلدة ترمسعيا، »على األقل ليقولوا 
كــلــمــة حــــق، هـــل االحـــتـــال حــــق؟ هل 
نريد  واحـــدة،  كلمة  االستيطان حــق 
الدولتني  رؤيــة  هــل  يقولوا  أن  منهم 
صحيح أو غير صحيح ال نريد أكثر، 
نحن لدينا الصبر، ولدينا الصمود، 

ولدينا األمل، ولدينا العمل«.
)العربي الجديد(

فرنسا: محاكمة رئيس 
بلدية بسبب دعمه 

البرغوثي
ــلـــديـــة مـــديـــنـــة ســتــان  مـــثـــل رئــــيــــس بـ
أمس  الطيبي،  الــديــن  عــز  الفرنسية، 
ــة اإلداريــــــــــة  ــمـ ــكـ ــــني، أمــــــــام املـــحـ ــنــ ــ اإلثــ
بـــضـــاحـــيـــة مــــونــــتــــروي الـــفـــرنـــســـيـــة، 
بــســبــب وضـــعـــه عــلــى واجـــهـــة مبنى 
ــالــــب بـــتـــحـــريـــر  ــة تــــطــ ــ ــتـ ــ ــلــــديــــة الفـ ــبــ الــ
ــنـــي األســـــيـــــر،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــقـــــيـــــادي الـ
ــــي، املـــعـــتـــقـــل فــي  ــــوثـ ــرغـ ــ ــبـ ــ مــــــــــروان الـ
ســجــن إســرائــيــلــي مــنــذ الــعــام 2002، 
»بــلــديــة ســتــان ملتزمة  ُكــتــب عليها: 
ــروان  ــ ــ ــوا ســــــــراح مـ ــقــ ــلــ ــــام. أطــ ــــسـ ــالـ ــ بـ

البرغوثي، مانديا الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

تقّدم جديد 
في تحقيقات 

اعتداءات فرنسا
ســــجــــل الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي اعـــــــتـــــــداءات 
ــنــــني، تــقــدمــًا مع  ــاريــــس، أمــــس اإلثــ بــ
كشف هوية أحد شركاء االعتداءات، 
نجم العشراوي، الذي ُعثر على آثار 
الــنــووي على متفجرات  مــن حمضه 
ـــخـــدمـــت يـــــوم االعـــــتـــــداء فــــي 13 

ُ
ــت اسـ

نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
وأوضـــــــحـــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــفــــدرالــــيــــة 
ــم الـــعـــثـــور عــلــى  ــ ــه »تـ ــ الــبــلــجــيــكــيــة أنـ
لنجم  الريبي  النووي  الحمض  آثــار 
الــعــشــراوي فــي املــنــزل املستأجر في 
أوفــلــيــه، وكـــذلـــك فـــي الــشــقــة الــواقــعــة 
في شارع هنري برجيه في شاربيك 

)قرب بروكسل(«.
)فرانس برس(

تركيا تعلن التعبئة 
ضد »اإلرهاب«

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــان، )الــصــورة(، أمــس اإلثنني،  أردوغــ
التعبئة العامة ضد »اإلرهــاب« بعد 
سلسلة غير مسبوقة من االعتداءات 
الــدامــيــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــبــاد. 
ــام عــلــى عــمــلــيــة انــتــحــاريــة  ــ وبـــعـــد أيـ
ــدة اســـتـــهـــدفـــت حـــيـــًا ســيــاحــيــًا  ــديــ جــ
ألقاه  قــال في خطاب  في إسطنبول، 
ــــي إســـطـــنـــبـــول:  ــي نـــفـــســـه فـ ــحــ ــــي الــ فـ
ــات  ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ »ســــــنــــــضــــــرب هـــــــــــذه الــ

اإلرهابية بأشّد ما يمكن«.
)فرانس برس(

عدد من يهود اليمن عقب وصولهم إلى إسرائيل )مناحيم كاهانا/فرانس برس(



االغتيال من أكثر التصفيات السياسية غموضًا

30 عامًا في ذاكرة السويد: من قتل أولف بالمه؟

أوباما في هافانا... وراوول لن يبقى رئيسًا
نهاية العزلة رسميًا بإجماع ديمقراطي وانقسام جمهوري

المتهمون: »الكردستاني 
و»سي آي ايه« والموساد 

و»كي جي بي«

ميك جاغر وفرقة 
»الرولينغ ستونز« لتقديم 

حفل مجاني أمام 400 
ألف شخص

ستوكهولم ـ ناصر السهلي

الغامضــة  القضايــا  أكثــر  مــن 
انتهــاء  قبــل  مــا  منــذ  العالقــة 
 ،)1991  -1947( البــاردة  الحــرب 
الســويد  وزراء  رئيــس  اغتيــال  قضيــة  هــي 
عنــد   ،)1986  -  1927( باملــه  أولــف  األســبق 
الســاعة 11 من ليل 28 فبراير/شــباط 1986، 
وبعــد 30 عامــا يبقــى الســؤال ذاتــه: مــن قتــل 

بامله وملاذا؟
منــذ تلــك اللحظة التي كان يســير فيها بامله 
مع زوجته ليزبيت، بعد مشــاهدتهما فيلما 
ســينمائيا فــي ســينما غرانــد فــي العاصمــة 
محّيــرًا.  األمــر  بــدا  اســتوكهولم،  الســويدية 
طــرح مــن ثالثــة عقــود، عــن 

ُ
األســئلة ذاتهــا ت

بعــض  وإخفــاء  املؤامــرة  ونظريــات  األمــن 
واالســتخبارات  الشــرطة  لــدى  الحقائــق 
للتكهنــات  األمــر  وتــرك  الســويدية، 

والتوقعات.
زوجتــه،  بيــد  باملــه  أمســك  املســاء  ذلــك  فــي 
النفــق  تقاطــع  شــارع  باتجــاه  ســائرين 
املمتــد مــن شــارع ســفيافيغني، وعلــى بعــد 
مئــات األمتــار توقفــا ليتفّرجــا علــى واجهــة 
)بــات  »ديكوريمــا«  املوبيليــا  لبيــع  محــل 
ــى باملــه رصاصتــني 

ّ
يدعــى كرياتيمــا(، فتلق

املجــرى  إحداهمــا  أصابــت  الخلــف،  مــن 
التنفسي، وجرى مطلق النار على أثرها في 
طريــق النفــق املظلــم، وســط صدمــة الزوجــة. 
شــخصان فقــط شــاهدا الجانــي يركــض فــي 
طريــق النفــق، فركضا باتجــاه الضحية قبل 
أن يعرفــا مــن هــو، وقــد أعلمــا الشــرطة بمــا 
شــاهدا، ولكن الجاني كان قد اختفى تماما. 
بعــد 21 دقيقــة علــى الحادثة، كانــت ليزبيت 
طالبــة  مــرت  حــني  النزيــف،  وقــف  تحــاول 
تمريــض تدعــى آنــا هايغ، لتســاعد في وقف 
النزيف وإنعاش القلب. بالصدفة كانت تمر 
فتوقفــت  الشــارع  ذلــك  فــي  إســعاف  ســيارة 
بإشــارة مــن املــارة علــى الرصيــف، ولــم يكــن 
رئيــس  بــأن  املســعفون،  وال  هــؤالء  يــدري 
وزراء بالدهم صاحب الشعبية الكبيرة، هو 
الــذي ينــزف تلك الدمــاء ويختنق فيها. فقط 
حني وصل إلى املستشفى ُعرفت »شخصية 
الرجــل الــذي تعّرض إلطالق نار وهو يســير 

علــى »معلومــة« عــن رجــل يمينــي متطــّرف، 
يدعــى فيكتــور غونارســون، تفيــد بأنــه »في 
الثانيــة عشــرة مــن منتصــف ليــل الجريمــة، 

مــون  مقهــى  فــي  يتحــدث  شــابة  ســمعته 
شــيري مــع صديــٍق لــه بكراهيــة شــديدة جدًا 
وألفــاظ غيــر الئقــة بحــق أولــف باملــه، بعــد 
أكثر من نصف ساعة على إصابة بامله«. في 
حضــر غونارســون إلــى 

ُ
الثامــن مــن مــارس، أ

للتحقيــق  اســتوكهولم  فــي  الشــرطة  مخفــر 
معــه، ورغــم تعــّرف الشــهود عليــه ورغــم أن 
التحقيقــات الجنائيــة، التــي لــم تكن متقدمة 
بقايــا  وجــود  أثبتــت  قــد  اليــوم،  هــي  كمــا 
طلــق ســراحه فــي 

ُ
بــارود علــى ســترته، فقــد أ

تــل 
ُ
ق التهمــة.  مــن  الحقــا  وُبــّرئ  مــارس،   16

فــي  ساليســبوري  فــي  الحقــا  غونارســون 
واليــة كاروالينــا الشــمالية األميركيــة، فــي 3 
لســبٍب   ،1993 األول  ديســمبر/كانون   4 أو 

عاطفي، ال عالقة له بجريمة بامله.
شــهدت  غونارســون،  ســراح  إطــالق  وبعــد 
الســنة األولــى لعمليــة اغتيــال باملــه انتقــال 
االتهــام مــن جهــة إلــى أخــرى، ومــن شــخص 
 أعضاء حــزب »العمال 

َ
إلــى آخــر، فلم ُيســتثن

قتــل  أن  بعــد  العمليــة  مــن  الكردســتاني«، 
العديد من املنشــقني عن الحزب في الســويد 
بينــه  متوتــرة  عالقــة  ولوجــود  جهــة،  مــن 
وبــني باملــه، كــون األخيــر عمــل علــى إبعــاد 
بالحــزب،  املرتبطــني  األعضــاء  مــن  العديــد 
مــن الســويد. كمــا طاولــت الئحــة االتهامات، 
آي  األميركيــة »ســي  االســتخبارات  مــن   

ً
كال

ايه«، ودولة جنوب إفريقيا، خالل فترة زمن 

وجهــاز  )األبارتهايــد(،  العنصــري  الفصــل 
ومنظمــة  الســابقة،  يوغســالفيا  دولــة  أمــن 
الجــدد(  )النازيــون  متشــددون«  »يمينيــون 
داخل جهاز الشــرطة، واملوســاد اإلســرائيلي 
)كــي  الســوفييتي  االســتخبارات  وجهــاز 
جــي بــي(. تحــت ضغــط األصــوات املنتقــدة 
لعمــل األجهــزة األمنيــة، وجــدت الشــرطة في 
متهم ســابق بالقتــل ومدمن مخدرات يدعى 
فاعتقلتــه  تهــا، 

ّ
ضال بيترســون،  كريســتر 

فــي عــام 1988 وحكــم بتهمــة اغتيــال رئيــس 
الــوزراء، لكــن ســرعان مــا أطلــق ســراحه فــي 
ســبتمبر/  29 فــي  بيترســون  ــي 

ّ
توف  .1989

أيلــول 2004، بعــد أن دخــل فــي غيبوبــة فــي 
16 سبتمبر/ أيلول، إثر تعّرضه لضربة في 
الرأس. وذكرت شائعات، لم يتّم التأكد منها 
فــي ذلــك الحــني، أن بيترســون كان ضحيــة 
قــت معــه فــي 15 

ّ
عنــف الشــرطة، كونهــا حق

سبتمبر. وعدا غونارسون وبيترسون، فقد 
تــّم التحقيــق مــع حوالــي 130 شــخصا فــي 
القضيــة عينهــا، ويكشــف ذلــك أن األجهــزة 
الجريمــة،  مســرح  فــي  والشــرطة  األمنيــة 
ارتكبــت أخطــاًء كثيــرة، اعتبرها املختصون 
منــذ ذلــك الوقت ســببا في تدميــر الكثير من 

األدلة.
وعلــى الرغــم مــن كل تلــك النظريــات، إال أن 
طيلــة  الســويديني  يــؤرق   

ّ
ظــل أكيــدًا  شــيئا 

وتتعلــق  باملــه،  مقتــل  تلــت  التــي  الســنوات 
بأجهزتهــم األمنية والقضائية والسياســية 
ســابقون،  متهمــون  ُوجــد  إذ  الحزبيــة، 
شــهدت  كمــا  غامضــة،  بحــوادث  مقتولــني 
تبرئــة  مــع  اســتقاالت،  األمنيــة  األجهــزة 
أشخاص ال يزالون محط شكوك لدورهم في 
العملية. كان لالغتيال تأثير كبير على الثقة 
التــي كانــت قائمة بــني مواطني الدولة، التي 
تحــت  االجتماعيــة«  »الديمقراطيــة  عاشــت 
والليبراليــة،  االشــتراكية  مــن  خليــط  نظــام 
الفتــرة  تلــك  والقضائــي.  األمنــي  ونظامهــا 
ُرفــع شــعار »الســويد تفقــد عذريتهــا«، وهي 
تســمية مــا تــزال تتصــدر عناويــن الصحــف 
فــي كل ســنة تمــر فيهــا ذكــرى االغتيــال مــن 

دون أجوبة واضحة.
أمنيــة  »أحجيــة  تــزال  مــا  عامــا،   30 بعــد 
اغتيــال  عمليــة  حــول  تحــوم  وسياســية« 
رئيس وزراء عرف عنه مواقف مخالفة لدول 
كبــرى ومؤيــد كبيــر لحــركات الشــعوب فــي 
تقرير مصيرها، فقد ارتبط بامله في الذاكرة 
ن عالقات 

ّ
اإلســكندنافية، كأول سياســي دش

الراحــل  الفلســطيني  الزعيــم  مــع  رســمية 
ياســر عرفــات. ومنــذ تســلم رئاســة الــوزراء 
فــي  »ثــورة  ليكــّون  ببلــده  انتقــل  فــي 1976، 
الوعــي« تجــاه العديــد مــن القضايــا، ويعيــد 
املؤرخون املحليون الفضل لبامله في إخراج 

السويديني من ترددهم وحيادهم.
فــي  عــدة  أطــراف  عليــه  تجمــع  أكيــد  شــيء 
املجتمع الســويدي، من يســار ويســار وســط 
وغيرهــم، بــأن بصمــة اإلرث التاريخي لبامله 
واألكيــد  الســويديني.  حيــاة  فــي  واضحــة 
تقــادم  »قانــون  يشــملها  ال  باملــه  قضيــة  أن 
علــى  مفتوحــة  قضيــة  تبقــى  إذ  الجرائــم«، 
احتماالت عدة وإن أصبح البعض يشــبهها 
جــون  األميركــي  الرئيــس  اغتيــال  بعمليــة 

كينيدي.

مــع زوجتــه«. ومــع مطلــع األول مــن مــارس/
علن رسميا عن أن بامله قد فارق 

ُ
آذار 1986، أ

الحياة في مستشفى سابتبيرغ.
ُصدمت الدول اإلســكندنافية بالجريمة، في 
أكبــر عمليــة اغتيــال سياســي، وبــدأ الجميع 
األجهــزة  علــى  والضغــط  األســئلة  بطــرح 
األمنيــة: كيــف يســير رئيــس وزراء مــن دون 
باملــه  أن  خصوصــا  حتــى،  واحــد  حــارس 
التحريــض  حملــة  يشــبه  ملــا  يتعــرض  كان 

السياسي العنيفة بحقه كشخص؟
الشــرطة  حصلــت  التحقيقــات،  ســياق  فــي 

8
سياسة

واشنطن ـ جو معكرون

يــوم  هيرالــد«،  »ميامــي  صحيفــة  عنونــت 
األحــد: »هــذه ليســت كوبــا فيديل كاســترو«، 
فالرئيــس بــاراك أوبامــا، لــن يكــون »النجــم« 
العاصمــة  يــزور  الــذي  الوحيــد  األميركــي 
يتبعــه  بــل  األســبوع،  هــذا  هافانــا  الكوبيــة 
بعــد أيــام مغنــي الــروك الشــهير ميــك جاغــر، 
ومعه فرقة »الرولينغ ستونز«، لتقديم حفل 
الجزيــرة  شــخص.  ألــف   400 أمــام  مجانــي 
علــى  الجديــد  والجيــل  بســرعة،  تتغيــر 
طرفــي مضيــق فلوريــدا، يتوق إلــى االنفتاح 
والتالقي. عزلة كوبا انتهت إلى غير رجعة، 
حتــى لــو أن مراحل التطبيع األميركي كانت 
تدريجيــة، ومــع وصــول العائلــة األميركيــة 
انكســر  الكوبيــة،  العاصمــة  إلــى  األولــى 
الحاجــز األخيــر، ودخلــت العالقــات الكوبية 
»شــّد  عنوانهــا  جديــدة،  مرحلــة  األميركيــة 
وحقــوق  التجــاري  التبــادل  حــول  الحبــال 
 التساؤالت املفتوحة حول 

ّ
اإلنسان«، في ظل

العقليــة التي ســيعود فيهــا األميركيون إلى 
الجزيرة، وإلى أي مدى سيتحّدى الكوبيون 
الجاليــة  دور  ســيكون  ومــا  العــودة،  هــذه 

الكوبية األميركية في هذا التحّول.
رهــان أوبامــا فــي كوبــا ليــس فيــه مخاطــرة، 
في حال فشــل التطبيع، وليس فيه إشــكالية 
مــع  النوويــة  التســوية  تشــبه  اســتراتيجية 
طهــران. فــي النهايــة قــوة الجزيــرة محــدودة 
املتحــدة،  للواليــات  الخلفيــة  الحديقــة  فــي 
العشــرين  القــرن  بقواعــد  البــاردة  والحــرب 
اإلعــالم  فــي  الــكالم  لكــن  الزمــن.  عليهــا  مــّر 
كان  إذا  مــا  حــول  يــدور  يــزال  ال  االميركــي 
هــذا   

ّ
ظــل فــي  الشــيوعي  النظــام  ســيتغّير 

االنفتــاح، مــع العلم أن محــور خطاب أوباما 
ي واشــنطن بشــكل 

ّ
املنتظــر، هــو إعالنــه تخل

نهائي عن سياسة تغيير النظام في هافانا.

ال أحــد يعــرف بعــد كيــف ســيتعامل النظــام 
»الناعمــة«.  األميركيــة  العــودة  مــع  الكوبــي 
األنظــار ســتتجه الشــهر املقبــل إلــى مؤتمــر 
هافانــا،  فــي  الســابع  الشــيوعي  الحــزب 
لتقييــم مــدى جديــة اإلصالحــات السياســية 
النظــام  ســيعلنها  التــي  واالقتصاديــة، 
الكوبــي، فــي وقت أعلن فيــه الرئيس الكوبي 
راوول كاسترو، أنه لن يبقى رئيسا بعد عام 

.2018
أطلقهــا  التــي  الكوبيــة«  »الثــورة  مفاعيــل 
لهــا  كان  األميركيــة،  السياســة  فــي  أوبامــا 
بطبيعــة الحــال ارتــدادات فــي واشــنطن. كما 
أن هنــاك أصواتــا جمهوريــة في الكونغرس، 
لهــذا  تأييــدًا  العلــن،  إلــى  تخــرج  بــدأت 
االنفتاح، مع تأكيد وجود جهات جمهورية 
تؤيــد التطبيــع فــي ســرها. حتــى أن املرشــح 
لــم  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري  الرئاســي 
يعــارض، انفتاحــا أميركيا ما على الجزيرة. 
الســيناتور  الرئاســي  املرشــح  أن  العلــم  مــع 

الجمهــوري مــن أصــل كوبي تيــد كروز، كتب 
فــي افتتاحيــة فــي مجلــة »بوليتيكــو«، يــوم 
أوبامــا ســتمنح شــرعية  »زيــارة  أن  األحــد، 

للفاسد وتتجاهل املقموع«.
في ســياق متصل، كشــف اســتطالع مشــترك 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« وشــبكة »ســي 
فــي   62« أن  األحــد،  اإلخباريــة،  إس«  بــي 
املئــة مــن األميركيــني يؤيــدون االنفتــاح على 
كوبا«. وتشير األرقام إلى أن هناك دعما من 

أكثرية الديمقراطيني واملستقلني، في مقابل 
انقسام في اآلراء بني الجمهوريني. بالتالي، 
فــإن هــذا االنفتــاح لــن يكتمــل، قبــل حــدوث 
تحــّول أعمق في مزاج الكوبيني األميركيني، 
وال سيما الجيل الذي عايش صعود فيديل 
كاســترو إلــى الحكــم وناهــض نظامــه بــكل 
الوســائل املتاحــة. وقــال أوبامــا لفريــق عمــل 
»آخــر  إن  هافانــا،  فــي  األميركيــة  الســفارة 
رئيــس أميركــي زار كوبــا، وصــل بعــد رحلــة 
لقــد  حربيــة.  ســفينة  مــن  علــى  أيــام  ثالثــة 
اســتغرقت رحلتي ثالث ســاعات«. مع زيارة 
أوباما يتذكر األميركيون كم هي قريبة هذه 
الجزيــرة التــي تحدتهــم عبــر التاريــخ، لكــن 
التحول األبرز الطويل األمد يبقى في البعد 

الشعبي والثقافي لهذه الزيارة.
الكوبيون شــاهدوا باألمس، عبر التلفزيون 
الرســمي الــذي انتقــد »إمبريالية« واشــنطن 
األولــى  األميركيــة  العائلــة  وصــول  لعقــود، 
إلــى مطــار »خوســيه مارتــي« الدولــي تحــت 
دخــل  الزيــارة،  هــذه  مــع  الغزيــرة.  األمطــار 
الكوبيــة.  الشــعبية  الثقافــة  فــي  أوبامــا 
الكوميــدي الشــهير لويــس ســيلفا، املعروف 
مشــاهد  لســنوات  يمثــل  كان  »بانفيلــو«،  بـ
االتصــال  تكــرارًا  فيهــا  يحــاول  ســاخرة 
بأوبامــا. فــي آخــر حلقــة تلفزيونيــة له حقق 
عــن  لالســتطالع  يتصــل  كان  األمنيــة.  هــذه 
حــال الطقــس خــالل مبــاراة في »البيســبول« 
وفريــق  الكوبــي  الوطنــي  املنتخــب  بــني 
أميركــي مــن فلوريــدا، فــرد عليــه أوبامــا مــن 
قــال  املكتــب البيضــاوي فــي حــوار مســجل. 
 الكثير من 

ً
بانفيلــو ألوبامــا: »ال تــأت حامــال

فــي املطــار«، عارضــا  الحقائــب فقــد تتأخــر 
»شــيفروليه«  ســيارة  فــي  ــه 

ّ
يقل أن  عليــه 

الســيارة  مــن  طــراز  آخــر  وهــي   ،1958 عــام 
األميركيــة التــي وصلــت إلــى الجزيــرة قبــل 

فرض الحصار.

بالمه،  يواكيم  أولف  سفين  المغتال  السويدية  الحكومة  رئيس  دخل 
والتحق  الجامعة،  في  الحقوق  دراسته  بعد  باكرًا،  السياسة  معترك 
 ،1951 في  دراسته  وأنهى  الديمقراطي«  االجتماعي  طالب  بـ»نادي 
في  األولى  للمرة  وزارية  حقيبة  بالمه  تسلّم   .1958 عام  في  نائبًا  وبات 
بالمه  أصبح  و1969.   1967 بين  التعليم  ووزارة  اتصاالت،  كوزير   1965

وجهًا سياسيًا معروفًا بسبب مواقفه السياسية األقرب إلى اليسار.

الدينامية  من  عيّنة  عن  تعبّر  تعقيدات  دون  من  أوباما  زيارة  تمرّ  لم 
الجديدة بين البلدين. كان هناك انتقادات لعدم استقبال راوول كاسترو 
على  غرّد  الذي  ترامب،  دونالد  من  سيما  ال  المطار،  أرض  على  ألوباما 
موقع »تويتر«، بأنه »ليس هناك احترام من السلطات الكوبية«. كما أن 
أنه في  أكد  الكوبي، غييرمو فاريناس،  المدني  الحراك  أبرز وجوه  أحد 
المجموعة  ليكون من  اسمه مطروح  أن  العلم  الجبرية، مع  اإلقامة 

المعارضة التي التقاها أوباما.

بطاقة هوية

استقبال »بال احترام«

ثالثة عقود مرّت 
على اغتيال أحد أكثر 

شخصيات اسكندنافيا 
شهرة بعد الحرب 

العالمية الثانية، رئيس 
الوزراء السويدي أولف 

بالمه. ثالثة عقود 
وحقيقة االغتيال تبقى 

غامضة، وقد ال ُتكشف 
رغم كل شيء

بالمه في ثمانينات القرن الماضي )جاكوب فورسيل/فرانس برس(

■ وبكده #كوبا النهارده 
بتعلن انضمامها الرسمي 

للنظام العاملي الجديد، 
واقتصاد النيوليبرالية. 

بعد آخر منضم #ايران. كده 
مفاضلش اال #كوريا_الشمالية

■ #أوباما يزور كوبا! سلملي 
على النضال و #غيفارا. 

الجميع ينبرش للرأسمالية

■ أوباما في كوبا بعد 55 
سنة قطع عالقات. مفيش ال 

خصومة وال عداوة دايمة في 
السياسة. في النهاية املصالح 

بتتصالح

■ زياره تاريخية ألوباما في 
كوبا تستدعي ذكريات مريرة 

لدى األميركيني في خليج 
الخنازير عام 1960، وأزمة 

صواريخ كوبا عام 1962

■ سؤال محيرني: بكوبا كمان 
بيقولوا املوت ألميركا؟

■ أوباما يبدأ عهدًا جديدًا مع 
كوبا، فهل ستعود سنوات 

»الخير« وتعود كوبا ملهى 
ووكرًا للمافيات األميركية، 

بعد أن كانت خنجرًا 
سوفييتيا مسموما؟

■ حدا يخبرني مني يلي تغّير 
الواليات املتحدة أم كوبا؟ 

أوباما أم كاسترو؟
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اقتصاد
حّج المصريين... الدوالر عائقًا

القاهرة ـ العربي الجديد

تســبب االرتفــاع غيــر املســبوق فــي ســعر صــرف 
الدوالر األميركي أمام الجنيه املصري، في ارتفاع 
تكاليــف العمــرة والحــج للمصريــني بشــكل كبيــر، 
نتيجة صعود الريال السعودي املرتبط سعر صرفه بالعملة 
األميركيــة. وتشــهد أســواق الصرافــة ارتفاعــا كبيــرًا في ســعر 
الريــال مقابــل الجنيــه، ليتجــاوز أكثــر من ثالثــة جنيهات في 
الســوق الســوداء، بينما ســعره في املصارف يبلغ نحو 2.36 
جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع. ولم يعد الشح في العمالت 
قاصــرا علــى الدوالر في ســوق الصرافــة املصرية، وإنما امتد 
»األهلــي«  مصرفــي  دفــع  مــا  أيضــا،  العربيــة  العمــالت  إلــى 
و«مصــر« الحكوميــني، وهمــا أكبــر مصرفــني فــي مصــر، إلــى 
بعائــد  لألفــراد  املاضــي  األســبوع  اســتثمار  شــهادات  طــرح 
كبيــر يصــل إلــى 15%، مقابــل التنــازل عــن أي عمــالت أجنبية 
أو عربيــة. ويتزامــن شــح العمــالت العربيــة، وال ســيما الريال 
الســعودي، مع وقت يزداد فيه الطلب على العملة مع اقتراب 
مواسم العمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان، التي تبدأ 

مــن أبريل/نيســان وحتــى األســبوع األول مــن يوليو/تمــوز، 
وكذلــك الحــج فــي ســبتمبر/أيلول املقبــل. ويشــكو الكثيــر من 
املواطنني وأصحاب شــركات الســياحة من اختفاء الريال من 
املصــارف وشــركات الصرافــة، فيمــا تشــير التقديــرات إلــى أن 

االرتفاع في تكاليف العمرة والحج يصل إلى نحو %30.
وقــال بــالل خليــل، نائــب رئيــس شــعبة الصرافــة فــي اتحــاد 
الغــرف التجاريــة، لـ«العربــي الجديــد«، إن ســعر الريــال اعتاد 
علــى االرتفــاع كل عــام مــع اقتــراب شــهر رمضــان، إال أن هــذا 
العــام ســجل زيــادة كبيرة مقارنــة باألعوام الســابقة، متوقعا 
استمرار ارتفاع الريال داخل السوق املوازية )السوداء( ما لم 

يتدخل املصرف املركزي لحل األزمة. 
وأضــاف أن الــوارد مــن الريال للســوق املصري تراجع بنســبة 
كبيــرة لعــدة أســباب، مــن بينهــا ضعــف تحويــالت املصريــني 
العاملــني فــي الســعودية، وضعــف الصــادرات املصريــة إلــى 
 عــن التراجــع الكبيــر 

ً
اململكــة خــالل الســنوات املاضيــة، فضــال

فــي الســياحة الســعودية ملصــر. وأشــار إلــى أن هنــاك بعــض 
الزيــادة  بســبب  الريــال  بتخزيــن  تقــوم  الصرافــة  شــركات 
جانــب  مــن  عليــه  الطلــب  وارتفــاع  األســعار  فــي  املتوقعــة 

املعتمريــن والحجــاج، بينمــا فــي املقابــل تحــدد الكثيــر مــن 
املصــارف مبالــغ ال تتجــاوز 600 ريــال لــكل جــواز ســفر عليــه 

تأشيرة عمرة، األمر الذي زاد من األزمة داخل السوق.
وأكــد رئيــس إحــدى شــركات الســياحة، أن الريــال الســعودي 
مرتبط بالدوالر، ومن الطبيعي أن يزداد سعره طاملا تسجل 
العملــة األميركيــة قفــزات أمــام الجنيــه. وقــال أحمــد جمــال، 
الذي يعمل مدرســا ثانويا ويعتزم املضي قدما في إجراءات 
الحج لهذا العام، إنه يعمل منذ سنوات لتدبير نفقات الحج، 
لكــن صعــود الــدوالر بشــكل كبيــر، أدى إلــى تغيير حســاباته، 
الــدوالر  إلــى  اســتطاع  ملــن  أصبــح  الحــج  »لألســف  مضيفــا: 
سبيال«. وخفض املصرف املركزي املصري قبل نحو أسبوع 
ســعر صرف الجنيه بنســبة 14.5%، ليصل ســعر الدوالر إلى 
8.85 جنيهــات، مقابــل 7.83 جنيهــات ســابقا، بينما يبلغ في 

السوق السوداء 9.50 جنيهات، وفق متعاملني.
الزيــادة  إن  االقتصــادي،  الخبيــر  القرنشــاوي،  حاتــم  وقــال 
الحالــي  العــام  العمــرة والحــج خــالل  تكاليــف  فــي  املتوقعــة 
تفــوق الـــ30% مقارنــة بالعــام املاضــي، مشــيرا إلــى ضــرورة 

تدخل الحكومة لضبط األسواق.

الجزائر ـ حمزة كحال

الجيــل  خدمــات  لطــرح  الجزائريــة  الحكومــة  تخطــط 
فــي  الحالــي،  العــام  منتصــف  النقــال،  للهاتــف  الرابــع 
التــي  النقالــة  االتصــاالت  قطــاع  نمــو  لدعــم  محاولــة 
خبــراء  قــال  فيمــا  مشــترك،  مليــون   43 بنحــو  تحظــى 
فــي تكنولوجيــا املعلومــات إن البــالد ليســت مســتعدة 
علــى الصعيــد االقتصــادي لطــرح مثــل هــذه الخدمــات، 
والتــي قد تســتنزف مــوارد البالد، املتراجعة باألســاس 
بســبب انخفــاض أســعار النفط. وتتيــح خدمات الجيل 
الرابــع )4G( ســرعات عاليــة لالتصال بشــبكة اإلنترنت 

التصريحــات  تشــير  حيــث  النقالــة،  الهواتــف  عبــر 
الحكومية إلى إمكانية إتاحة هذه الخدمات ابتداًء من 
شــهر يونيو/حزيــران املقبــل. وتشــهد الجزائــر حاليــا 
تطبيقات الجيل الثالث )3G( التي تتيح نفس خدمات 
مــن  أقــل  وإمكانيــات  بســرعات  ولكــن  الرابــع،  الجيــل 
الناحيــة التقنيــة، حيــث يصــل مشــتركو الجيــل الثالــث 
الهاتــف  إجمالــي مشــتركي  مــن  نحــو 13 مليونــا  إلــى 
النقال في البالد. ورأى يونس قرار، املستشــار الســابق 
في وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية، في 
تصريــح لـ«العربــي الجديــد«، إن األوضــاع االقتصاديــة 
التــي تشــهدها الجزائــر فــي ظــل انهيــار أســعار النفــط 

مســتعدة  غيــر  يجعلهــا   ،2014 عــام  منتصــف  منــذ 
لخدمــات الجيــل الرابــع للنقــال. وأوضح قــرار أن إطالق 
خدمــة الجيــل الرابــع وتعميم اإلنترنت عالي الســرعات 
ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى مداخيل الخزينــة العمومية، 
ف الدولة مليارات الدوالرات، بســبب غياب 

ّ
حيث ســيكل

جانــب  مــن  تداولــه  يمكــن  الــذي  الجزائــري  املحتــوى 
مــن  املســتفيدين  هــم  األجانــب  يجعــل  مــا  املشــتركني، 
اســتغالل التطبيقــات واملحتوى. لكــن الحكومة تخطط 
املحلــى  الناتــج  فــي  االتصــاالت  قطــاع  لرفــع مســاهمة 
اإلجمالي إلى 8% قبل حلول 2018 مقابل 4% حاليا، من 
خالل جذب اســتثمارات بنحو 12 مليار دوالر للقطاع. 

وتعمــل فــي ســوق الهاتــف النقــال حاليا ثالث شــركات، 
الــذي تحــوز  هــي »موبيليــس« الحكوميــة و«جيــزي«، 
الدولــة علــى 51% مــن أســهمها، والباقــي ملــك ملجموعة 
»فيمبلكوم« الروسية النرويجية، و«أوريدو« القطرية.

وفــي مقابــل املخــاوف مــن طــرح خدمــات الجيــل الرابــع، 
بالقطــاع  املتوقعــة  االســتثمارات  أن  محللــون  يــرى 
ســتخلق نحو 100 ألف وظيفة مباشــرة و300 ألف غير 
مباشــرة خــالل الســنوات املقبلــة. لكــن مبــارك دحمانــي، 
الخبيــر فــي تكنولوجيــا االتصــال، رأى أن وزارة البريد 
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال »غير جادة ولن تقدم 

مشروعات ذات قيمة مضافة«.

خدمات متطورة للنقال تثير قلقًا جزائريًا على موارد الدولة

مصطفى عبد السالم

عندما كانت الفنانة العبقرية ماري 
منيب تسأل الفنان املوهوب عادل 

خيري »انتى جايه تشتغلى إيه« في 
مسرحية »إال خمسة« كنا »نموت« 
على أنفسنا من الضحك، وعندما 
كانت تكرر العبارة الشهيرة كنا 
نضحك من القلب وبصوت عال، 

وكأننا نسمع الكلمة ألول مرة.
ويبدو أن هذه العبارة تنطبق هذه 

األيام على وزير التموين والتجارة 
الداخلية املصري، خالد حنفي، الذي 

ال أعرف بالضبط ما هي وظيفته 
في ظل اإلخفاقات املتتالية التي 
حققتها وزارته، والفشل الذريع 
في وقف االرتفاعات املتواصلة 

لألسعار، أو الحد من حالة االنفالت 
التي تمر بها األسواق؟

وحسب األعراف فإن للرجل 
ووزارته، التي يطلق عليها تاريخيًا 

اسم »وزارة الغالبة«، وظائف 
كثيرة منها توفير السلع املدعمة 
للمواطنني، خاصة االستراتيجية، 

مثل الزيوت والسكر واألرز والدقيق 
واللحوم واأللبان واألدوية، وتلبية 

احتياجات 90 مليون مصري 
من السلع الغذائية، وضبط حركة 
األسواق عن طريق زيادة عرض 
السلع وتلبية الطلب، كما أن من 

مهام الرجل أيضا منع املمارسات 
االحتكارية لبعض السلع من قبل 

مجموعة محدودة من املستوردين، 
وإحباط أية محاوالت لسيطرة 

بعض التجار على األسواق 
وتعطيشها وحصد األرباح 

السريعة. وفى دولة مثل مصر 
تتعاظم مهمة وزارة التموين في 
توفير السلع الرئيسية للمواطن 

الفقير، بمن فيهم موظفو الجهاز 
اإلداري للدولة، خاصة مع زيادة 
معدالت الفقر والبطالة وارتفاع 

سعر الدوالر وتآكل القوة الشرائية.
 من أن يركز الرجل في هذه 

ً
وبدال

املهام راح يتدخل في أعمال غيره، 
وكأن الدنيا ناقصة لخبطة للمشهد 
االقتصادي املصري، فقد استدعى 

الوزير قيادات شركات الصرافة 
مساء أول من أمس األحد لبحث 
أزمة الدوالر تحت عنوان عريض 

هو »االتفاق على تحديد سعر بيع 
وشراء يومي موحد للدوالر، ومنع 

املضاربة عليه والعمل على استقرار 
سعره«. طيب ما عالقة الوزير 
بإدارة السياسة النقدية وسوق 

الصرف وسعر الدوالر، وهي شأن 
أصيل من وظائف البنك املركزي 

املصري؟ وما عالقة شركات 
الصرافة الخاضعة لرقابة املركزي 

بوزارة التموين املسؤولة عن 
مراقبة املخابز واألسواق؟ وبغض 

النظر عن عدم فهم الوزير لوظيفته 
وكيفية تحديد األسعار في سوق 

الصرف فإن الرجل ترك مهامه 
الرئيسية وهي مكافحة انفالت 

أسعار السلع، وراح يضبط سعر 
الدوالر ظنأ منه أنها كلها أسعار 

هو مسؤول عن ضبطها.
الغريب هنا أن وزارة التموين 

تحمل شعار »أمن غذائي – عدالة«، 
ولألسف لم تحقق الوزارة ال األمن 
الغذائي، ألن مصر أكبر مستورد 

لألغذية في العالم خاصة القمح 
والذرة، ولم تحقق العدل ألنها تظلم 
أكبر قطاع من املصريني تلسعهم 

يوميا األسعار العالية.

وزير »الغالبة« 
السوبر

مطار 
»روستوف« 

الروسي يستأنف 
رحالته

الســلطات  أعــادت 
مطــار  فتــح  الروســية 
»روستوف نا دونو« في 
أمــس،  روســيا،  جنــوب 
تحطــم  مــن  يومــني  بعــد 
تابعــة  ركاب  طائــرة 
دبــي«  »فــالي  لخطــوط 
لــدى هبوطها في املطار، 
 62 مقتــل  إلــى  أدى  مــا 
شــخصا هــم جميــع مــن 

كانوا على متنها.
وانفجرت الطائرة اآلتية 
من دبي، بعد أن انحرفت 
فــي محاولــة  املــدرج  عــن 
وســط  الثانيــة  الهبــوط 

أحوال جوية سيئة.
باســم  متحــدث  وقــال 
عــاد  »املطــار  إن  املطــار، 
إلــى العمــل بشــكل تــام«. 
الســلطات  وذكــرت 
األحــد  يــوم  املحليــة 
مــن  انتهــوا  العمــال  أن 
مــن  املــدرج  تنظيــف 
قــال  التــي  األنقــاض، 
تناثــرت  إنهــا  املحققــون 
 1.5 مســاحة  علــى 
موقــع  مــن  كيلومتــر 

التحطم.
الرحــالت  واســتؤنفت 
أن  إال  أمــس،  املغــادرة 
إلــى  اآلتيــة  الطائــرات 
عــدد  البالــغ  املدينــة 
سكانها مليون شخص، 

تم إلغاؤها أو تأخرت.
 )األناضول(

أرامكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الناصر،  أمين 
االستثمار  ستواصل  الشركة  إن  قال  للنفط،  السعودية 
والمصب  اإلنتاج(  )حقول  المنبع  قطاعات  في 
)التكرير(، متوقعا صعود أسعار النفط اعتبارا من نهاية 
التنمية  منتدى  خالل  الناصر،  وقال   .2016 الحالي  العام 
الصيني في بكين، أمس، إن عمالق قطاع النفط في 
قطاع  في  االستثمار  في  للتوسع  تتطلع  السعودية 
المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام وإندونيسيا.

البريطاني  ايان دانكان سميث، وزير العمل والتقاعد 
المستقيل، قال في مقابلة مع تلفزيون »بي بي سي«، 
التي اشتملت  التقشفية،  االقتطاعات  إنه استقال بسبب 

على اقتطاعات سنوية بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني 
)1.4 مليار دوالر( في إعانات المعاقين.

االتحاد  في  بريطانيا  لبقاء  المعارض  سميث  واتهم 
األوروبي، رئيس الوزراء بتقليص عجز الميزانية من خالل 
يضر  أن  يمكن  ذلك  أن  إلى  مشيرًا  المعونات،  خفض 

بالناخبين األشد فقرا.

العامة  الهيئة  رئيس  نائب  الفتاح،  عبد  ممدوح 
في  للحبوب  الحكومي  المشتري  التموينية،  للسلع 
مصر، أعلن أن الهيئة تسعى لشراء كمية غير محددة 
الصفقة  أن  إلى  الفتا  دولية،  مناقصة  في  األرز  من 
شاملة نفقات الشحن للتسليم في الفترة من 20 أبريل/

موعد  وآخر  المقبل،  مايو/أيار  من  العاشر  إلى  نيسان 
لتلقي العروض 26 مارس/آذار الجاري.

ستيفن تشيبو، وزير التجارة واالستثمار األسترالي، أشار 
التعاون  تنمية وتطوير عالقات  بالده على  إلى حرص 
مع دول مجلس التعاون الخليجي، السيما في مجاالت 
من  الجانبان  يمتلكه  ما  ضوء  في  واالستثمار،  التجارة 
وكالة  ونقلت  كبيرة.  اقتصادية  وإمكانيات  مقومات 
األنباء الكويتية »كونا«، أمس، عن الوزير األسترالي قوله، 
خالل زيارته لسفارة دولة الكويت لدى أستراليا، إنه أجرى 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  سفراء  مع  مباحثات 

لدى أستراليا تناولت العالقات الثنائية وسبل تطويرها.

أسماء في األخبار
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

بدأت الجهود التي بذلتها تونس 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى نصيب 
في كعكة السياحة الروسية التي 
فرت من بلدان في املنطقة مثل مصر وتركيا، 
كــلــهــا بــعــد إعــــان أحـــد أكــبــر شــركــات 

ُ
تــؤتــي أ

الوجهة  برمجة  الروسية  والسياحة  السفر 
التونسية ضمن رحاته على امتداد األشهر 

القادمة.
ــرة جـــربـــة )500 كــلــم  ــزيــ ــادق جــ ــنــ فــ ــرقـــب  ــتـ وتـ
جــنــوب شـــرق الــعــاصــمــة( بــدايــة مــن يـــوم غد 
)األربــــعــــاء( اســتــقــبــال أول وفــــد مـــن الــســيــاح 
الــــروس، عــلــى أن تــتــواصــل الــرحــات بمعدل 
وفدين في األسبوع. ومن املقرر أن تتضاعف 
تدريجيا  الــروســيــة  السياحية  الــوفــود  عـــدد 
مــع اقــتــراب املــوســم الــســيــاحــي، وفــق االتــفــاق 
مع  التونسية  السياحة  وزارة  أبرمته  الـــذي 

متعهدي الرحات الروسيني.
ــتـــشـــار وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة ســيــف  وقــــــــال مـــسـ
الــشــعــالــي، إن جــزيــرة جــربــة ســتــكــون بــوابــة 
ــــودة الــــســــيــــاح، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن مــتــعــهــد  ــعـ ــ لـ
الـــرحـــات الـــروســـي »بــيــجــاس تــوريــســتــيــك« 
النزل  للتعاقد مع  أوفــد 440 وكيا سياحيا 
ــــاع عــلــى حقيقة األوضـــاع  الــتــونــســيــة واالطـ

ــبــــاد. ولـــفـــت الـــشـــعـــالـــي، في  األمـــنـــيـــة فـــي الــ
تصريح لـ »العربي الجديد«، إلى أن استعادة 
السوق الروسية تعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل 
البلدان  تفرضه بعض  تـــزال  ال  الـــذي  الحظر 
األوروبية. وأفاد بأن الوزارة بصدد استكمال 
اإلجــــراءات األخــيــرة لفتح خــط جــوي مباشر 
بــني روســيــا والــجــنــوب الــتــونــســي، مــؤكــدًا أن 
هـــذا الــخــط الــجــوي سيسهل تــدفــق الــســيــاح 
من روسيا وغيرها من البلدان التي يشتغل 

عليها منظمو الرحات املتعاقد معهم. 
أغــســطــس/ مـــنـــذ  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وســـعـــت 
التونسي  املــركــزي  البنك  املــاضــي إلقــنــاع  آب 
بقبول سداد الخدمات السياحية من السوق 
السياحة  تنشيط  بهدف  بالروبل،  الروسية 
الوافدة من روسيا، غير أن املصرف املركزي 

لم يعلن بعد عن أي قرار في هذا االتجاه.
ــــاالت  ــام جـــامـــعـــة وكــ ــ ــال كــــاتــــب عــ ــ  بـــــــــدوره، قــ
السياح في  إن حركة  األســفــار، ظافر لطيف، 
العالم تتغير بنسق سريع نتيجة العمليات 
الــدول  مــن  العديد  التي تستهدف  اإلرهــابــيــة 
املــنــافــســة لــتــونــس عــلــى غـــرار تــركــيــا، مشيرا 
إلى أن مهنيي السياحة مطالبون بمضاعفة 
الــجــهــود مـــن أجــــل االســـتـــفـــادة الــقــصــوى من 

تراجع هذه األسواق.
ويتطلب »االنقضاض« على السوق الروسية 
بــالــذات، وفــق لطيف، رفع  التوقيت  فــي هــذا 
أمــام متعهدي  واملــالــيــة  الجوية  العقبات  كــل 
أن تحويل جزء  الروسيني، معتبرا  الرحات 
من حصة السوق التركية من السياح الروس 

املقدرة بأكثر من 4 مايني سائح نحو تونس 
السياحي  املــوســم  فــي  نوعية  نقلة  سيحقق 
الــحــالــي ويــخــفــف مــن وطــــأة مــعــانــاة الــقــطــاع 

عموما.
التي  الصعبة  األمنية  الــظــروف  من  وبالرغم 
يــعــشــيــهــا الـــجـــنـــوب الــتــونــســي بــســبــب تــكــرر 
الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة عــلــى مــديــنــة بــنــقــردان، 
ــلـــطـــات األمـــنـــيـــة جــــزيــــرة جــربــة  تـــخـــص الـــسـ
بــــإجــــراءات مـــشـــددة حــفــاظــا عــلــى االســتــقــرار 
ــة  ــم أزمـ ــزال رغــ ــ ــنـــي بــالــجــزيــرة الـــتـــي ال تـ األمـ
والسياح  لألجانب  مفضلة  وجهة  السياحة 
ــرة  ــزيـ ــجـ ــــادق الـ ــنـ ــ ــافـــظ فـ ــحـ ــا تـ ــمـ ــيـــني، كـ ــلـ ــحـ املـ
عــلــى نــســبــة إشـــغـــال مــعــتــبــرة مــقــارنــة ببقية 

املحافظات الساحلية األخرى.
مــشــددًا على  أمنيًا  السلطات طوقًا  وتــفــرض 
الستبعاد  والبحرية  البرية  الجزيرة  منافذ 
أيـــة نــيــة لــتــحــويــل االشــتــبــاكــات املــتــكــررة في 
الــجــنــوب إلــــى املــنــاطــق الــســيــاحــيــة. ويـــعـــّول 
مهنيو السياحة على الرسالة التي سيحملها 
الروسيون إلى بقية األسواق السياحية، وال 
سيما السوق األوروبــيــة، حيث ال يــزال األمل 
قائما بالنسبة ألصحاب الفنادق في تجاوز 
عثرات العام املاضي وتفادي خسائر جديدة.
وكـــان منظمو رحـــات ســيــاحــيــة مــن الــســوق 
الـــروســـيـــة قـــد ذكــــــروا مــــؤخــــرا، أن انــخــفــاض 
سعر صــرف الــروبــل الــروســي مقابل الــدوالر 
األمـــيـــركـــي، يــقــلــل مـــن فــــرص زيـــــادة مــعــدالت 
ــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدول  ــ الـــســـيـــاحـــة الــــروســــيــــة فـ
ـــــعـــــت تـــونـــس 

ّ
ــتــــي يــفــضــلــهــا الــــــــــروس. ووق الــ

ــا، الـــعـــام املــــاضــــي، اتــفــاقــيــة حــول  ــيــ مـــع روســ
الــتــعــاون فــي مــجــال السياحة، كما تــم إعــداد 
لتحفيز  الــروســيــة  الحكومة  تموله  بــرنــامــج 
السفر  على  موسكو  في  متقاعد  مليون   2.5
انتظار  والترفيه، وفي  للسياحة  إلى تونس 
تعميم املشروع ليشمل باقي متقاعدي املدن 

الروسية، واملقدر عددهم بعشرات املايني.
ــنــــي لــلــســيــاحــة  ــهــ ــيـــــس املــــجــــمــــع املــ ــ وأكـــــــــد رئـ

الرباط ـ مصطفى قماس

البيضاء،  الــدار  في  التجارية  املحكمة  قضت 
لشركة  القضائية  بالتصفية  االثــنــني،  أمــس 
الوحيدة  النفط  التي تشغل مصفاة  سامير، 

التي يتوفر عليها املغرب.
وكــــان عـــدد مــن املــراقــبــني رجــحــوا مــؤخــرا أن 
تقضي املحكمة بالتسوية القضائية للشركة، 
ــــودا بــضــخ 400  بــعــدمــا قـــدم مــســؤولــوهــا وعـ
مليون دوالر من أجل عودة النشاط للشركة. 
غير أن مسؤولي الشركة لم يكونوا واضحني 

حول نواياهم تجاه الدائنني. 
وتــعــود القضية إلـــى أغــســطــس/آب املــاضــي، 
الــشــركــة وقــف التكرير  قــرر مــســؤولــو  عندما 
بــســبــب الــصــعــوبــات املــالــيــة الــتــي واجــهــتــهــا، 
إلــى مديونية تقترب مــن 4.3  أفــضــت  والــتــي 
السعودي،  امللياردير  ويملك  دوالر.  مليارات 
رأســــمــــال  مــــن   %67.26 الــــعــــامــــودي  مـــحـــمـــد 
الشركة. ويبقى قرار التصفية، حسب مصدر 
في  التي ستتخذ  بــاإلجــراءات  رهينا  مطلع، 
األســابــيــع املــقــبــلــة، عــلــى اعــتــبــار أن املحكمة 
قررت استمرار نشاط املصفاة املتوقفة أصا 

ملدة ثاثة أشهر، حيث ينتظر أن يبحث عن 
حل خال تلك الفترة، خاصة مع الدائنني.

املـــســـاهـــم  لــــجــــوء  فــــي  الــــحــــل األول  ويـــتـــمـــثـــل 
الرئيسي إلى ضخ السيولة ومنح ضمانات 
في  الثاني  الحال  ويكمن  للدائنني،  حقيقية 
ظهور مشتر للمصفاة، ويتمثل الحل الثالث 

في بيع الشركة وممتلكاتها.
وذهب مصدر نقابي، في تصريح لـ«العربي 
الــجــديــد«، إلــى أن الــقــرار يشكل ضــربــة قوية 
لقطاع التكرير في املغرب، ومدينة املحمدية 
الــتــي تــرتــهــن لــذلــك الــنــشــاط، كــمــا أنـــه يضع 

مسألة األمن الطاقي للمغرب على املحك.
الثاثة  إلــى حــل خــال  التوصل  لــم يتم  وإذا 
أشـــهـــر الـــتـــي مــنــحــتــهــا املــحــكــمــة، فــــإن نــشــاط 

الشركة سيتوقف تماما في يونيو/حزيران 
املقبل، وهو ما يشكل خبرا سيئا في تصور 
املــصــدر النقابي، فــي ظــل عــدم وضـــوح رؤيــة 
الفاعلني  من  العديد  طالبها  التي  الحكومة، 
التأميم  قــرار  أن  غير  الشركة،  تأميم  بــإعــادة 
مــســتــبــعــد، عــلــى اعــتــبــار أنـــه ســيــكــون إشـــارة 

سيئة للمستثمرين األجانب في املغرب.
ــد عــني رئــيــس املــحــكــمــة أربــعــة خــبــراء من  وقـ
الوقت  الشركة، في ذات  أجــل تقييم وضعية 
الذي أطلقت مفاوضات مع الدائنني من أجل 

الوصول لحل حول مديونية املصفاة.
ــم تــســتــطــع الــــوصــــول إلــى  غــيــر أن الـــشـــركـــة لـ
الدائنني، خاصة  اتفاق حول مديونيتها مع 
الــجــمــارك املــغــربــيــة، الــتــي ال يــمــكــن أن يكون 
األلوية في  أن  اعتبار  ثمة حل بدونها، على 
التابعة  الديون تعطى للمؤسسات  استيفاء 

للدولة، قبل الشركات الخاصة.
وتـــصـــل الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لــلــشــركــة إلــــى 8 
مايني طن من املواد النفطية، ومليوني طن 
من الغاز املسيل، وتوفر 1200 وظيفة بشكل 
دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في 

فترات الذروة.

القاهرة ـ محمد توفيق

إلى  الدولية  املؤسسات  توقعات  تشير  فيما 
الدوالر  استمرار نزيف الجنيه املصري أمام 
خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، رغـــم الــخــفــض الكبير 
الذي أقره البنك املركزي األسبوع املاضي في 
أكثر  املصرية  الحكومة  تبدو  الجنيه،  قيمة 
ارتباكا، من أي وقت مضى، في ظل تصاعد 

الخافات بني املستوردين والبنك املركزي.
ــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  ــ وعـــقـــد وزيـ
ــري، خــــالــــد حـــنـــفـــي، اجـــتـــمـــاعـــا، مــســاء  ــ ــــصـ املـ
أول مـــن أمــــس األحــــــد، مـــع رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
بحضور  التجارية،  بالغرف  الصرافة  شعبة 
أحــمــد الــوكــيــل، رئــيــس االتــحــاد الــعــام للغرف 
قيام شعبة  االتفاق على  تم  التجارية، حيث 
يومي  بشكل  موحد  سعر  بتحديد  الصرافة 
ــــدوالر فــي شــركــات الــصــرافــة،  ــراء الـ لبيع وشــ
وإبــاغ البنك املــركــزي بــه، واإلعـــان في كافة 
ــا. ورغــــــم كـــونـــه غــيــر  ــيـ ــل اإلعـــــــام يـــومـ ــائــ وســ
الــدوالر أو االجتماع مع شعبة  معني بأزمة 
الـــصـــرافـــة، ذكــــر حــنــفــي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أمــس االثنني، أن الخطوة جــاءت بهدف منع 

املضاربة على العمات األجنبية في الباد.
ــق الـــــوزيـــــر مــع  ــفــ وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد اتــ
شــعــبــة الـــصـــرافـــة عــلــي الــتــنــســيــق مـــع شعبة 

الــدوالر  بسعر  يوميا  وإباغهم  املستوردين 
الــــذي تــم تــحــديــده، وذلــــك عــن طــريــق الــغــرف 
الــتــجــاريــة، وإنــشــاء مــوقــع إلــكــتــرونــي خــاص 
لشعبة الــصــرافــة لــإعــان عــن ســعــر الـــدوالر 
طــارق  املــركــزي،  البنك  محافظ  وعقد  يوميا. 
عــامــر، اجــتــمــاعــات متتالية خـــال األســابــيــع 
الــصــرافــة، طــالــب خالها  املاضية مــع شعبة 
الــشــركــات بــااللــتــزام بــأســعــار مــحــددة بلغت 
األسبوع  اجتماعاته  آخر  في  9.25 جنيهات 

اتــــه  املــــاضــــي. وصـــعـــد الــبــنــك املــــركــــزي إجــــراء
ــة، حـــيـــث ســحــب  ــفــ ــالــ تــــجــــاه الــــشــــركــــات املــــخــ
تــراخــيــص 8 شــركــات صــرافــة بشكل نهائي، 
مــهــددا بــاإلغــاق الــنــهــائــي ألي شــركــة أخــرى 

ترتكب مخالفات.
وتــــواجــــه مـــصـــر املـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى االســـتـــيـــراد 
نــقــصــا حـــــادا فـــي الـــــــدوالر مــنــذ ثـــــورة 2011 
والــقــاقــل الــســيــاســيــة الــتــي أعــقــبــتــهــا، وأدت 
األجــانــب  الــســيــاح واملستثمرين  عـــزوف  إلـــى 
ــارج، وهـــي  ــ ــخـ ــ وتـــحـــويـــات املـــصـــريـــني فــــي الـ

املصادر الرئيسية للعملة الصعبة. 
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــالـــت وكــــالــــة فــيــتــش 
لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي إن الـــــقـــــرارات الــتــي 
اتــخــذهــا الــبــنــك املـــركـــزي املـــصـــري األســـبـــوع 
املاضي، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه، 
عــام،  االئــتــمــانــي بشكل  للتصنيف  إيــجــابــيــة 
ــذرت مـــن أن الــقــاهــرة تـــواجـــه عــامــا  لــكــنــهــا حــ
صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم 

واحتياجات تمويل ضخمة.
إلــى مزيد  التوقعات تشير  إن  وقالت فيتش 
من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 
الدوالر تسعة جنيهات بنهاية 2016، لكنها 
أشــــــارت إلــــى أن ذلــــك ســيــعــتــمــد كــثــيــرا على 
مـــســـاعـــي املــــركــــزي املــــصــــري إلعـــــــادة تــكــويــن 

احتياطيات من النقد األجنبي.

استقطاب الهاربين

)Getty( البحث عن سعرًا موحدا للدوالر

القضاء يحكم بتصفية شركة التكرير الوحيدة

وزير التموين يتقمص دور البنك المركزي

تونس تظفر بحصة 
من السياح الروس

االقتصاد يتحمل فاتورة باهظة

بدأت شركات السفر 
الروسية، توجيه أفواج 
سياحية إلى تونس، في 
إطار خطة للتخلي ولو 

مؤقتًا، عن وجهات 
أخرى في المنطقة لم 

تعد آمنة، مثل مصر.

المغرب سياحة

مصر

%53.7
انخفاض  إلــى  الحرب  أدت 
العامة  ــرادات  اإليـ إجمالي 
53.7%؛  بــمــعــدل  لليمن 
بسبب توقف إنتاج وتصدير 
ــاز  ــغـ الــنــفــط الـــخـــام والـ
الطبيعي المسال، وتعليق 
للموازنة،  المانحين  دعــم 
وانـــخـــفـــاض اإليــــــــرادات 

الضريبية.

تحقيق

توفر السياحة %20 
من دخل تونس من 

العمالت األجنبية سنويًا

تشكل اإليرادات
 الضريبية أقل من 9% من 

الناتج المحلي اإلجمالي

تراجعت إيرادات 
النفط والغاز بمعدل 

77.1% العام الماضي

يملك الملياردير، محمد 
العامودي %67.26 
من رأسمال الشركة

صنعاء - فاروق الكمالي

أفـــــضـــــت الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
ــارس/آذار املــاضــي  ــ الــيــمــن مــنــذ مــ
إلــــى تـــوقـــف اإليـــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
ما وضع  والضريبية،  الجمركية  والــرســوم 
املــالــيــة الــعــامــة والــقــطــاع الــحــكــومــي للدولة 
الــفــقــيــرة أصـــا، عــلــى حــافــة االنــهــيــار، فيما 
لم تضع الحرب أوزارهــا بعد نتيجة رفض 
والــعــدول  السياسية  لــلــخــيــارات  الحوثيني 
ــادوه ضـــد الــحــكــومــة  ــ ــــذي قــ عـــن االنـــقـــاب الـ

الشرعية منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ــة  ــال تــقــريــر حــكــومــي حـــديـــث إن املـــوازنـ ــ وقـ
العامة لليمن تعاني العديد من التحديات 
املزمنة أهمها، تراجع إنتاج النفط، قصور 
اإلنفاق  هيكل  واخــتــال  الضريبي،  النظام 
اإلضافية  النفقات  أعباء  إلى  إضافة  العام. 
لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، واســـتـــهـــداف الــبــنــيــة 

التحتية للنفط والغاز والكهرباء.
التخطيط  الصادر عن وزارة  التقرير  وذكر 
لـــشـــهـــر مـــــــــــــــارس/آذار الــــــجــــــاري: »فــــــي عـــام 
الــعــامــة بصورة  ــرادات  ــ 2015، تــراجــعــت اإليـ
ــفـــقـــات بــمــا  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتـــقـــلـــصـــت الـــنـ
فـــي ذلــــك تــجــمــيــد الـــبـــرنـــامـــج االســتــثــمــاري 
ــات الــنــقــديــة  ــانــ ــرف اإلعــ ــام وتــعــلــيــق صــ ــعـ الـ
للفقراء، وتفاقم عجز املوازنة العامة وعبء 

املديونية الداخلية«. 
وقــــال وزيــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي 
الــذي  الــتــقــريــر  املــيــتــمــي، فــي  اليمني محمد 
ــديـــد« عــلــى نسخة  ــربـــي الـــجـ ــعـ حــصــلــت »الـ
منه، إن القطاع العام يلعب دورا  بالغا في 
تحريك عجلة النشاط االقتصادي في اليمن 
حــيــث يــســاهــم بــمــا يـــقـــارب نــصــف الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي، ويوظف 31% من السكان 
هذا  فــي  التقلبات  فــإن  وبالتالي  العاملني. 
الـــقـــطـــاع تــنــعــكــس عــلــى الـــحـــيـــاة املــعــيــشــيــة 
ملــايــني املــواطــنــني بــصــورة مــبــاشــرة وغير 

مباشرة.
ولتجاوز تلك التحديات، فإن األمر يتطلب، 
بحسب امليتمي، دراسة الخيارات املناسبة 
لتمويل عــجــز املـــوازنـــة الــعــامــة مــن مــصــادر 
فــي دفع  حقيقية، وبــمــا يضمن االســتــمــرار 

النفقات الحتمية وأهمها األجور واملرتبات، 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــفـــقـــراء،  ــايــ ــات الــــرعــ ــ ــانـ ــ إعـ

والنفقات التشغيلية للخدمات األساسية.
وقـــــال: »ال شـــك أن مـــن أهــــم تــلــك الــخــيــارات 
ــتـــعـــادة إنـــتـــاج وتـــصـــديـــر الــنــفــط الــخــام  اسـ
البحث  إطــار  املسال. وفي  الطبيعي  والغاز 
التمويلية ال تفوت اإلشــارة  الــخــيــارات  عــن 
ــة فــي  ــ ــوازنــ ــ ــادة دور املــ ــعــ ــتــ ــــى أهـــمـــيـــة اســ إلــ
تحفيز الــنــمــو االقــتــصــادي عــبــر الــبــرنــامــج 
يكون  أن  ينبغي  والــذي  العام  االستثماري 
عند مستوى يسمح بالتعافي االقتصادي 
ــان االقــــتــــصــــاد وقـــطـــاعـــاتـــه  ــريــ وتـــحـــريـــك شــ

املختلفة«.
ــالـــي  ــمـ إجـ انــــخــــفــــاض  إلـــــــى  الـــــحـــــرب  وأدت 
اإليـــــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة بــمــعــدل %53.7. 
الخام  النفط  إنتاج وتصدير  بسبب توقف 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال، وتــعــلــيــق دعـــم 
ــرادات  ــ املــانــحــني لــلــمــوازنــة، وانــخــفــاض اإليـ

الضريبية.
أدت  الــيــمــنــيــة،  الــتــخــطــيــط  وبــحــســب وزارة 
االضــــــطــــــرابــــــات إلـــــــى انــــخــــفــــاض إجـــمـــالـــي 

النفقات العامة للدولة بمعدل 25%. متأثرة 
بتخفيض معظم بنود النفقات العامة بما 
وتعليق  الرأسمالية  النفقات  تجميد  فيها 
إعــــانــــات الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة، وتــقــلــيــص 

نفقات تشغيل مرافق الخدمات األساسية.
وبلغت نسبة عجز املوازنة العامة الصافي 
 ،%15.4 اإلجــــمــــالــــي  املـــحـــلـــي  ــاتــــج  ــنــ الــ ــن  ــ مـ

متجاوزا الحدود اآلمنة، فيما ارتفع رصيد 
الداخلي من 14.8 مليار دوالر  العام  الدين 
عــام 2015،  مليار دوالر   19 إلــى  عــام 2014 

وتفاقم عبء الدين.
ويشكل االقتراض املباشر من البنك املركزي 
أهـــم مــصــادر تــمــويــل عــجــز املـــوازنـــة بنسبة 
بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز املوازنة 
الــعــامــة. وقــــدرت وزارة الــتــخــطــيــط الــفــجــوة 
التمويلية للموازنة العامة للدولة بحوالى 

5.8 مليارات دوالر عام 2016.
ويلعب القطاع الحكومي والعام دورا حيويا 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  فــي 
الــيــمــن، ويــســاهــم فــي الــجــانــب االقــتــصــادي، 
بنسبة 46.3% من الناتج املحلي اإلجمالي 
 %35 بــــحــــوالــــي  ــم  يـــســـاهـ ــا  ــمـ كـ  .2014 ــام  ــ عــ
مــن  و%17.6  االســـتـــثـــمـــارات  إجـــمـــالـــي  مــــن 

االستهاك النهائي الكلي عام 2013. 
ويــســاهــم الــقــطــاع الــعــام بــحــوالــي 45% من 
ــادرات الــســلــعــيــة )نــفــط وغـــــاز( و%27  الــــصــ
)وقــــود( كما يعتبر  السلعية  الــــواردات  مــن 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام مـــحـــركـــا أســـاســـيـــا ألنــشــطــة 

ــك أنـــشـــطـــة  ــ ــ ــاع الـــــخـــــاص بــــمــــا فـــــي ذلـ ــطــ ــقــ الــ
اإلنشاءات والنقل الجوي والبحري.

القطاع  يوظف  االجتماعي،  الجانب  وفــي   
العام 31% من السكان العاملني عامي 2013- 
فــي مؤسسات  العاملني  2014. ويــقــدر عــدد 
الدولة بـ 1.1 مليون موظف، يعيلون مايني 
ــة إلــــى قـــيـــام املـــالـــيـــة الــعــامــة  ــافـ األفــــــــراد، إضـ
لحوالى  املقدمة  النقدية  اإلعــانــات  بتمويل 
ــدوق الـــرعـــايـــة  ــنــ 1.5 مـــلـــيـــون فــقــيــر فــــي صــ

االجتماعية حتى نهاية 2014. 
وكذلك، يعد قطاع الحكومة املسؤول األول 
عـــن تــقــديــم الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة لــلــســكــان 

)تعليم، صحة، مياه، كهرباء(.
بــوزارة  التوقعات  لدائرة  العام  املدير  وقــال 
لـ  البطلي  املــجــيــد  عــبــد  اليمنية  التخطيط 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال شـــك أن الــتــقــلــبــات 
فــي املــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة تــؤثــر بــقــوة على 
األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة في 
ــظــــــروف املـــعـــيـــشـــيـــة لــلــيــمــنــيــني.  ــمـــن والــــ ــيـ الـ
ــذا يــتــطــلــب اســتــشــعــار املــخــاطــر املــالــيــة  ــ وهـ
واالقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــلــى حــيــاة الــنــاس 
ومــعــيــشــتــهــم والـــحـــيـــلـــولـــة دون املــــزيــــد مــن 
الــتــدهــور واملـــعـــانـــاة«. وأوضــــح الــبــطــلــي أن 
املالية العامة في اليمن تعاني من اختاالت 
مزمنة أضعفت قدرتها في القيام بوظيفتها 
ــة. وفـــي  ــولــ ــأمــ الـــتـــنـــمـــويـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة املــ
وغير  قوية  لصدمات  تعرضت   ،2015 عــام 

مسبوقة في جانبي اإليرادات والنفقات.
الــبــيــانــات الفعلية  الــبــطــلــي: »تــشــيــر  وقــــال 
األولـــيـــة إلـــى انــخــفــاض إجــمــالــي اإليـــــرادات 
الــعــامــة لــلــدولــة بــحــوالــى 53.7% عـــام 2015 
مقارنة بما كانت عليه عام 2014، وأصبح 
ــرادات غــيــر قـــادر عــلــى تغطية  ــ إجــمــالــي اإليــ
املرتبات واألجور منذ شهر يونيو/حزيران 
مــعــظــم  تــــدهــــور  ـــــى  إلـ ــــك  ذلــ ويــــعــــود   ،2015

مكونات اإليرادات العامة للدولة«.
املــورد  النفطية تعد  اإليــــرادات  أن  وأوضـــح 
الــرئــيــســي لــلــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، إال أن 
للنفاد، حيث شهدت  املـــوارد معرضة  هــذه 
حــصــة الــحــكــومــة مــن كــمــيــات إنــتــاج النفط 
الخام تراجعًا مستمرًا بلغ 6.5% سنويا في 
املتوسط خال الفترة 2014-2001، ويتوقع 
في ضوء االحتياطي املثبت، استمرار مسار 

.
ً
التراجع مستقبا

وأشــــــار إلــــى أنــــه فـــي عــــام 2015، تــراجــعــت 
إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1%. بسبب 
تــعــلــيــق أنــشــطــة شـــركـــات الــنــفــط األجــنــبــيــة 
وتصدير  إنتاج  وتوقف  اليمن  في  العاملة 
الــنــفــط الـــخـــام نــهــايــة الـــربـــع األول مـــن عــام 
2015، وكذلك، توقف إنتاج وتصدير الغاز 

الــطــبــيــعــي املــــســــال. مــمــا حــــرم املــــوازنــــة من 
موارد هي في أمس الحاجة إليها.

وقال: »بالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة 
النفطية مــن 45.3% مــن إجمالي  اإليــــرادات 
اإليــرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 

.»2015
 
ً
ــن الـــــــدول األقــــــل تــحــصــيــا وتـــعـــد الـــيـــمـــن مــ

لإيرادات الضريبية، والتي شكلت أقل من 
9% من الناتج املحلي اإلجمالي خال الفترة 
املــاضــيــة، فــي حــني تــصــل فــي املــتــوســط إلــى 
املشابهة  النامية  االقتصاديات  في   %17.7
إلى قصور  اليمني، وهــذا يعود  لاقتصاد 
وعــدم  اليمن  فــي  الضريبي  الــنــظــام  فاعلية 
سيادة القانون الضريبي وانتشار الفساد. اليمن 

عام من الحرب

عام مر على حرب اليمن التي اندلعت منذ مارس/آذار الماضي، بين التحالف الدولي ومليشيات 
الحوثيين التي انقلبت على الحكم الشرعي في البالد، دفع خالله اقتصاد الدولة أثمانا باهظة 

من تعثر القطاع الحكومي الذي يساهم بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي
انخفاض النفقات العامة بنحو الربع

النفقات  إجــمــالــي  انــخــفــاض  إلــى  اليمن  فــي  الحكومة  بــيــانــات  تشير 
العامة بحوالى 25% عام 2015، ما يساهم في خفض الطلب الكلي 
التخطيط  وزارة  تقرير  وبحسب  االقتصاد.  في  والتوظيف  والدخل 
اليمنية، يعود ذلك إلى تراجع معظم بنود النفقات الجارية والرأسمالية 
باستثناء فوائد الدين العام. وبّي التقرير انخفاض النفقات الجارية 
إلــى توقف  ذلــك بدرجة رئيسة  عــام 2015، ويرجع  بحوالى %23.2 
الوقود، وانخفاض نفقات السلع والخدمات، إضافة إلى تعليق  دعم 
صرف اإلعانات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية 

بصورة تامة، مما فاقم الظروف املعيشية لألسر الفقيرة املستحقة 
لإلعانات. وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقد انخفضت من %4.05 
من  و%0.76   ،%1.76 إلــى  عــام 2010  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج  مــن 

الناتج املحلي اإلجمالي عامي 2014 و2015 على التوالي. 
للدولة  العامة  النفقات  هيكل  اخــتــاالت  اتــســاع  إلــى  التقرير  وأشـــار 
بــصــورة حــادة عــام 2015، حيث اســتــحــوذت النفقات الــجــاريــة على 
فاتورة  لصالح  معظمها  اتجه  العامة،  النفقات  إجمالي  من   %93.3

األجور واملرتبات وفوائد الدين العام. 

التونسية  املواطنة  مؤسسات  بكونفدرالية 
)كـــونـــاكـــت(، حـــســـام بـــن عـــــزوز، فـــي تــصــريــح 
لوكالة تونس أفريقية لألنباء »وات«، إغاق 
نحو 270 من بني 570 وحدة سياحية مصنفة 
)3 نجوم أو أكثر( في تونس، أي إغاق نحو 

48% من الوحدات السياحية املصنفة، بسبب 
الــتــي شهدتها تونس  اإلرهــابــيــة  الــضــربــات 

العام املاضي.
وتــوفــر الــســيــاحــة الــتــونــســيــة 20% مــن دخــل 
مليار   1.5 أي  األجنبية،  العمات  مــن  الــبــاد 

ألــــف فــرصــة  تـــوفـــر 500  دوالر ســنــويــا، كــمــا 
عمل مباشرة، وأكثر من مليوني فرصة عمل 
غير مباشرة في قطاعات ترتبط بالسياحة، 
كالصناعات التقليدية ونقل السياح، حسب 

إحصائيات رسمية.

سياح على أحد 
شواطئ تونس )فتحي 
بلعيد/فرانس برس(

الحرب حرمت 
اليمن من 
موارد هو في 
أمس الحاجة 
إليها )محمد 
حويس/فرانس 
برس(
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اقتصاد

عبد الحافظ الصاوي

والعربية  الدولية  املساعي  تصب 
األخيرة إلحداث تهدئة في املنطقة، 
وأبــرزهــا االنــســحــاب الــروســي من 
ســوريــة، فــي اتــجــاه وقــف الــنــزاعــات املسلحة 
بـــــدول الـــشـــرق األوســــــط وعــــــودة االســـتـــقـــرار 
السياسي تدريجيًا، وبالتالي سينعكس ذلك 
على اقتصاد العديد من الدول التي ينتظرها 
ــادة اإلعـــمـــار  ــ ــ ــــدء إعـ انـــتـــعـــاش مـــلـــحـــوظ مــــع بـ
املتوقع في  الركود  التجارة وكسر  وتنشيط 

مختلف القطاعات اإلنتاجية.
وفــــــي األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، أصـــــــدر الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أوامـــــره بسحب 
األسلحة الرئيسة من سورية، كما استقبلت 
الــقــاهــرة مــؤخــًرا وفـــًدا مــن حــركــة حــمــاس في 
غزة، ما أدى إلى تحسن واضح في العاقات 
املــصــريــة مــع حــمــاس، كــمــا تــــرددت مــنــذ عــدة 
أيــــام مـــبـــادرات حـــول الــيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
إلتمام  ليبيا  في  الدولية  التحركات  تواصل 

املصالحة ووقف الصراع املسلح هناك.  
ــإن املـــنـــطـــقـــة بــصــدد  ــ ــتــــوقــــعــــات، فــ وحــــســــب الــ
ــــدف تـــحـــقـــيـــق  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ســـــيـــــنـــــاريـــــو جــــــديــــــد يـ
تــهــدئــة ســيــاســيــة، وبـــالـــتـــالـــي إعــــــادة الــــروح 
القتصاديات املنطقة التي تعرضت ملشكات 
ــه مــــن صـــراعـــات  ــا مـــــرت بــ ــرة، بــســبــب مــ ــيـ ــبـ كـ
مــســلــحــة، نــتــج عــنــهــا نـــــزوح ســكــانــي كــبــيــر، 
وتــوقــف لــلــعــديــد مــن األنــشــطــة االقــتــصــاديــة، 
 تدهور بشكل ملحوظ 

ً
فقطاع السياحة مثا

في كل من مصر وتونس، بينما توقف تماًما 
في سورية واليمن، كما أن قطاع النفط تعثر 
ــًا مــثــل ليبيا  ــروبـ فـــي الــــــدول الـــتـــي تــشــهــد حـ
وسورية واليمن والعراق حيث تأثر اإلنتاج 

بشكل كبير في هذه الدول.
ــة تـــحـــقـــيـــق اســــتــــمــــرار ســـيـــنـــاريـــو  ــالــ وفــــــي حــ
ــإن الـــحـــرب املــســلــحــة فـــي كـــل من  الــتــهــدئــة، فــ
ــة والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا عــلــى األقـــــل ســوف  ســـوريـ
تــتــراجــع بــشــكــل كــبــيــر، مـــا يــدفــع الــعــالــم إلــى 
االتجاه نحو عمليات إعادة إعمار، لبناء ما 
اقــتــصــاديــات  الـــحـــروب، وستستعيد  هــدمــتــه 
الـــدول أداءهـــا املتميز إقليميا ودولــيــا.  هــذه 
كما سيتم التمهيد لعودة النازحن داخلًيا، 
ــذلـــك مــــن الـــاجـــئـــن فــــي دول  وجــــــزء كــبــيــر كـ
الجوار على األقل، وبخاصة أولئك املقيمون 
في املخيمات، وال تتوفر لهم فرص عمل، أو 

متطلبات حياة كريمة.
ولعل التحسن الحادث في أسعار النفط في 
األسبوعن املاضين، ليتجاوز سعر البرميل 
حاجز  40 دوالرا للبرميل، يمكن قراءته، في 
املنطقة  فاقتصاديات  السيناريو،  هــذا  إطــار 
يمكن  وال  رئــيــس،  بشكل  النفط  على  تعتمد 
تدهور  ظــل  فــي  وأمــنــًيــا  تستقر سياسًيا  أن 
أسعار النفط التي فقدت أكثر من 70% منذ 

يونيو/حزيران عام 2014.
ــلـــون، مـــــــــردودا إيــجــابــيــا  ــلـ كـــمـــا يــنــتــظــر املـــحـ
عــلــى تــنــشــيــط الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لبعض 
ــــودة حـــركـــة  ــعـ ــ بـ ــر،  ــقـــة مـــثـــل مــــصــ املـــنـــطـ دول 
التصدير النشطة إلى كل من ليبيا والعراق، 
وبخاصة في مجاالت التشييد ومواد البناء، 

ومتطلبات حركة العمران.
وفـــي إطــــار هـــذا الــســيــنــاريــو ســيــتــم تــرويــض 
إيــــــران عـــن طـــريـــق تــحــقــيــق بــعــض املــصــالــح 
االقتصادية، بالعمل على تنشيط اقتصادها 
لها  والسماح  التقليدي،  السلعي  الصناعي 
بحصص محدودة من أسواق املنطقة، أو أن 
تكون لها حصة كبيرة من خال االستثمارات 
األجنبية الغربية على أراضيها، لتكون نقطة 
انـــطـــاق ملــنــتــجــات االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة 

بإيران إلى باقي دول املنطقة. 
وفــــي حــالــة تــحــقــيــق ســيــنــاريــو الــتــهــدئــة في 
فــــإن هـــنـــاك مــســتــفــيــديــن حقيقين  املــنــطــقــة، 
ــــي مــقــدمــتــهــم  ــارج بــشــكــل كـــبـــيـــر، وفـ ــخــ مــــن الــ
الغرب وأميركا والصن، وبخاصة أن األزمة 
ــداعـــى آثـــارهـــا  ــتـ ــي الـــصـــن تـ االقـــتـــصـــاديـــة فــ
السلبية بشكل كبير يفوق توقعاتها الدنيا، 
ولذلك فوقف النزاعات املسلحة بدول املنطقة 
العربية وعودة االستقرار السياسي واألمني 
ــن شـــأنـــه أن  ــربـــي، مـ وفــــق تـــصـــور أمـــيـــركـــي غـ
ينشط أســــواق هـــذه الــــدول، والــتــي سينشط 

لندن ـ العربي الجديد

تــــوصــــل بــــحــــث أجــــــــــراه اتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى إن تــصــويــت الــبــريــطــانــيــن 
ــــروج بـــادهـــم مـــن االتـــحـــاد  بــاملــوافــقــة عــلــى خـ
األوروبي قد يكبد اقتصاد بريطانيا خسارة 
100 مليار جنيه إسترليني )145 مليار دوالر( 

و950 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
ــــروج ســـــوف يــصــيــب  ــــخـ ــاد إن الـ ــ ــــحـ وقــــــال االتـ
بغض  البريطاني بصدمة خطيرة  االقتصاد 
تتفاوض  قــد  تــجــاريــة  أي صفقات  عــن  النظر 
ــبــــاد بــشــأنــهــا مــــع شـــركـــائـــهـــا األوروبــــيــــن  الــ

السابقن حسب »رويترز«.

بــهــا الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــات الـــغـــرب وأمــيــركــا 
والصن، وبخاصة أن هذه الكيانات الثاثة 
تمثل شركاء تجارين واقتصادين حقيقين 

لاقتصاديات املنهارة بالشرق األوسط.
وحــســب تــقــاريــر رســمــيــة، لـــم تــتــعــد مــعــدالت 
النمو في الصن خال شهري يناير/كانون 
 ،%5.4 2016 نسبة  وفــبــرايــر/شــبــاط  الــثــانــي 
الــعــام على هذه  مــا استمر األداء طــوال  وإذا 
املـــعـــدالت، فـــإن مــســتــهــدف الــنــمــو عــنــد معدل 
ــو مـــا ســتــتــرتــب عليه  6.5% لـــن يــتــحــقــق، وهـ
نتائج شديدة السلبية في الصن، وسيكون 
لها مرودها على معدالت البطالة واملزيد من 
النقد للصن، وكذلك  االنهيار في احتياطي 

أسواقها املالية واستمرار تراجع عملتها.
ــاملـــي بـــعـــيـــدًا عــن  ــعـ ولـــــن يـــكـــون االقــــتــــصــــاد الـ

التداعيات السلبية في الصن، وبخاصة في 
أوروبا وأميركا، فالتعافي االقتصادي فيهما 
هش، ويحتاج إلى دفعات قوية، تساعد على 
عدم الرجوع مرة أخرى ألجواء معاناة األزمة 

املالية العاملية.
كــل هـــذا ســاهــم فــي دفـــع الــغــرب نــحــو تهدئة 
األولــى  الخطوات  اتــخــذت  املنطقة، حيث  فــي 
بطبيعة  سيأخذ  األمـــر  كــان  وإن  لتحقيقها، 

الحال بعض الوقت.
ولن يتوقف األمر على مجرد استيراد بلدان 
ــن الـــصـــن وأمـــيـــركـــا  املـــنـــطـــقـــة لــلــمــنــتــجــات مــ
ــرب، ولـــكـــن ســتــكــون هـــنـــاك مــشــروعــات  ــغــ والــ
كــبــرى إلعـــادة اإلعــمــار، ســوف تمثل مخرًجا 
والصينية  واألمــيــركــيــة  الــغــربــيــة  لــلــشــركــات 

لتحريك أنشطتها االقتصادية.

ــرة الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد كـــارولـــن  ــ ــديـ ــ وقــــالــــت املـ
فيربيرن في بيان، أمس، »يظهر هذا التحليل 
ــرك االتــــحــــاد  ــ بـــكـــل وضـــــــوح كـــيـــف ســـيـــوجـــه تــ
املعيشة  ملستويات  األوروبـــي ضربة حقيقية 
التأثير  »إن  والــنــمــو«. وأضـــافـــت  والــوظــائــف 
الــســلــبــي عــلــى الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار يطغى 
الناتجة عن املساهمات  املدخرات  بشدة على 
فـــي مــيــزانــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــــي والــتــنــظــيــم. 
ــاب اقـــتـــصـــاد  ــيـــصـ ــن الـــــظـــــروف سـ وفــــــي أحــــســ
اململكة املتحدة بصدمة خطيرة«. وقال اتحاد 
الصناعات األوروبية إنه سوف يروج للدافع 
االقــــتــــصــــادي لـــبـــقـــاء بــريــطــانــيــا فــــي االتـــحـــاد 
انتقادات من ناشطن  لكنه يواجه  األوروبـــي 
مــنــاهــضــن لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي يـــقـــولـــون إن 

مجتمع األعمال منقسم في هذه النقطة.
ويصوت البريطانيون على مسألة البقاء في 
االتحاد األوروبــي في استفتاء يجرى في 23 
يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل وتــوجــد انــقــســامــات 
ــرأي  شـــديـــدة بــيــنــهــم بــحــســب اســتــطــاعــات الــ
التي تشير إلى أن 40% يؤيدون البقاء ونفس 
 %20 لــم يحسم  فيما  الــخــروج  تحبذ  النسبة 

رأيهم بعد.
وكــلــف اتــحــاد الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة، الــذي 
يــمــثــل شـــركـــات بــريــطــانــيــة، أكــبــر شــركــة )بـــي.

دبليو.سي( للمحاسبة لفحص سيناريوهن 
ــن االتـــحـــاد  مــخــتــلــفــن لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
إلــى احتمال عقد صفقات  األوروبـــي استنادا 

تجارية جديدة.
ــــل االتــــــحــــــاد إلـــــــى أن  ــــوصـ ــتــــن تـ ــالــ وفـــــــي الــــحــ
مـــســـتـــويـــات مــعــيــشــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــن والــنــمــو 
االقــــتــــصــــادي والـــتـــوظـــيـــف ســـتـــتـــراجـــع بــشــدة 
مقارنة مع بقاء الباد داخل االتحاد األوروبي.

الاجئن،  مــوجــات  أعــبــاء  مــن حيث تخفيف 
أوروبــا،  على  حضارًيا  تحديا  تشكل  والتي 
ــكـــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــشـ ــن املـ بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
العجوز  الــقــارة  تعانيها  التي  واالجتماعية 
اآلن، ولــكــن اســتــمــرار مــوجــات الــاجــئــن من 
من  الكثير  تعيد  يجعلها  ألوروبــــا،  املنطقة 
حـــســـابـــاتـــهـــا، مـــثـــل مــكــاســبــهــا مــــن تــصــديــر 

الــســاح لــلــدول املــتــنــازعــة فــي املــنــطــقــة. فثمة 
تـــغـــيـــر حــقــيــقــي يـــمـــكـــن أن تـــحـــدثـــه مـــوجـــات 
األوروبــيــة،  الديمغرافيا  خريطة  في  الهجرة 
 عن هاجس الحفاظ على الهوية الذي 

ً
فضا

ــا على مـــدار الــســنــوات املاضية،  يــهــدد أوروبــ
بسبب الهجرة العربية واإلسامية وتأثيرها 

في واقع الحياة هناك. 
وسيكون لتحقيق سيناريو التهدئة مردود 
بشكل  الخليج  دول  على  إيجابي  اقتصادي 
واضـــــــح، مــــن حـــيـــث تــخــفــيــض اإلنــــفــــاق عــلــى 
الطفيف  التحسن  من  واالستفادة  التسليح، 
من  الحد  من  يمكنها  بما  النفط،  أسعار  في 
الــتــراجــع االقــتــصــادي، الـــذي نـــال مــوازنــاتــهــا 
ــلـــي  ــــراض املـــحـ ــتــ ــ ــــاقــ ــا لــ ــ ــأهــ ــ ــجــ ــ ــة، وألــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ

والخارجي.

وتــعــافــي اقــتــصــاديــات الخليج ســوف يصب 
ـــا إيـــجـــابـــًيـــا عــلــى واقـــــع االقـــتـــصـــاديـــات 

ً
أيـــض

األوروبــيــة والــغــرب والصن في املقام األول، 
وثـــانـــًيـــا عــلــى بــاقــي الـــــدول فـــي املــنــطــقــة، من 
ــودة الـــعـــمـــالـــة، أو  ــ حـــيـــث تـــوقـــف هــــواجــــس عــ
الــدول  التطلع الســتــقــدام بعض اســتــثــمــارات 
ــم نــحــو  ــالـ ــعـ الـ الــخــلــيــجــيــة. وســـتـــنـــدفـــع دول 
ا 

ً
وفق إفــشــالــه  أو  التهدئة  سيناريو  تحقيق 

ملا تجنيه من مصالح اقتصادية، فاستمرار 
حالة الفوضى والنزاع، من شأنه أن يفقدهم 
السيطرة على القوى املوجودة على األرض، 
أخـــرى غير تقليدية ال  قــوى  وقــد تظهر لهم 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــذلــك فـــعـــودة دول 
ــرار بـــــات يــمــثــل حــالــة  ــقــ ــتــ املــنــطــقــة إلـــــى االســ

نموذجية ملصالح الجميع من نواح عدة.

أكـــد تــقــريــر اقــتــصــادي متخصص، أن الــتــكــامــل االقــتــصــادي 
الناتج  يعزز  أن  يمكن  الخليجي  الــتــعــاون  دول مجلس  بــن 
املحلي اإلجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دوالر، 

وبالتالي ستكون ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم.
وأضــاف تقرير أعلنته »إرنست ويونغ« )غير حكومية( في 
مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أن املنافع ستعود على 
ة، إال أن أكبر املكاسب ستكون لصالح 

ّ
دول الخليج الست كاف

اإلمارات والسعودية والبحرين وُعمان، وستستحوذ الدول 
األربــعــة هــذه على زيــادة في الناتج املحلي تــتــراوح بن 3.5 
و4.1%. ويــضــم مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
الــتــي تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط فـــي تمويل 
إيرادات موازناتها، كا من السعودية، واإلمارات، والكويت، 

والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
البريطانية  العاصمة  من  تتخذ  التي  الشركة  التقرير  وبــن 
لــنــدن مــقــرا لــهــا، أنــه فــي حــال قـــررت دول الخليج أن تصبح 
 
ً
سوقًا واحدة بداًل من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعة

 تــاســع أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم بحجم 
ً
ســتــغــدو مـــبـــاشـــرة

يماثل االقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم االقتصاد 
الهندي. وتابع تقرير »إرنست ويونغ« الذي جاء بعنوان قوة 
التكامل، »إذا حافظ االقتصاد الخليجي الناشئ على معدل 
الـــ 15 القادمة، فمن  نمو سنوي قــدره 3.2% خــال السنوات 
املمكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 
2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم االقتصاد الياباني«. 
وقال الشريك املسؤول عن الخدمات االستشارية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة، جيرارد غاالغر، 
خال املؤتمر، »تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع 
التسريع في إيجاد محفزات  النفط عليها  انخفاض أسعار 
نمو جديدة ال تعتمد على العائدات النفطية«. وتابع غاالغر، 
»تسعى الحكومات الخليجية حاليًا في النظر إلى خيارات 
جـــديـــدة واتـــخـــاذ قــــــرارات مــثــل االنـــفـــتـــاح عــلــى املــســتــثــمــريــن 

األجانب، ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد اإلنفاق«.
)األناضول(

األسواق 
بانتظار التهدئة

خسارة فادحة لبريطانيا إذا 
خرجت من االتحاد األوروبي

)Getty( العرب ينتظرون جني ثمار االقتصاد إذا نجحت التهدئة

)Getty( تكامل الخليج اقتصاديًا يدفع لمزيد من النمو

محطة وقود خليجية )فرانس برس(

)Getty( طفرة عمرانية في اإلمارات )Getty( هجمات مسلحة تهّدد العمالة في حقل غاز جزائري
145 مليار دوالر خسائر متوقعة إذا خرج 
)Getty( البريطانيون من االتحاد األوروبي

)Getty( النفط يعاود الهبوط

مردود إيجابي على 
التجارة بالمنطقة في 

حال تراجع الحروب

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ســـتـــكـــون دول الـــجـــوار 
صــاحــبــة مصلحة كــبــرى، مــن خـــال سعيها 
لــعــودة الــنــازحــن لــبــلــدانــهــم، والــتــخــلــص من 
قطاعاتها  على  والضغط  األمــنــيــة،  التبعات 
الخدمية، والبنية األساسية، وكذلك تتخفف 
الــتــي تقدم  الــخــدمــات  أعــبــاء  مــن  ميزانياتها 
للنازحن في املخيمات أو استيعاب األطفال 
في املدارس، أو مزاحمة النازحن للمواطنن 

في فرص العمل.
وبا شك ستكون تركيا التي تستوعب أكبر 
عدد من الاجئن السورين، في مقدمة الدول 
املستفيدة في هذا املضمار حيث تستضيف 
نحو مليوني الجئ، وكذلك األردن، والعراق.

وعــلــى نــمــط دول الـــجـــوار لـــدول الـــصـــراع في 
ــدول الــغــربــيــة،  ــ ــ ــــوف تــســتــفــيــد الـ املـــنـــطـــقـــة، سـ

انتعاش اقتصاد العرب رهينة اإلعمار 
وعودة الالجئين

لندن ـ العربي الجديد

تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط الــخــام لثاني 
ــبـــب مـــــخـــــاوف مــن  ــسـ ــة أمـــــــــس، بـ ــلـــسـ جـ
ــاع عـــدد  ــ ــفــ ــ ــــروض بـــعـــد ارتــ ــعــ ــ وفــــــــرة املــ
حـــفـــارات الــنــفــط فــي الـــواليـــات املتحدة 
األول،  ديسمبر/كانون  منذ  مــرة  ألول 
ــول الــســعــر إلــى  ويـــأتـــي ذلـــك عــقــب وصــ
أعــلــى مــســتــوى وصـــل إلــيــه عـــام 2016 
فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي، فـــي ظـــل تــفــاؤل 
األسواق النفطية بقدرة كبار املنتجن 
عــلــى تــخــطــي األزمـــــة. وكـــانـــت األســعــار 
قــد ارتفعت خــال الفترة األخــيــرة بعد 
الــــــدول  مـــنـــظـــمـــة  ــــن  مـ دول  طــــرحــــت  أن 
املصدرة للنفط )أوبك( وروسيا، خال 
الــدوحــة،  القطرية  بالعاصمة  اجتماع 
مستويات  عند  اإلنــتــاج  تجميد  فــكــرة 
يناير/كانون الثاني. وتسود حالة من 
التفاؤل السوق النفطي على إثر اتفاق 

كــبــار املــنــتــجــن عــلــى اجــتــمــاع آخـــر في 
املقبل.  أبريل/نيسان   17 يــوم  الــدوحــة 
وحـــســـب تـــقـــريـــر ســـابـــق ملـــوقـــع »أويـــــل 
املستثمرين  فـــإن  األمـــيـــركـــي،  بـــرايـــس« 
في أميركا اشتروا خال العام الجاري 
ــًا نـــفـــطـــيـــة بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 9.2  ــمـ ــهـ أسـ
يــدعــو  ــر  مـــؤشـ ــو  ــ وهـ مـــلـــيـــارات دوالر، 

للتفاؤل في الصناعة النفطية.
وكانت أسعار النفط تهاوت منذ شهر 
يونيو/حزيران عام 2014 بنحو %70، 
حيث انخفض من 115 دوالرًا للبرميل 
إلــى أقــل من 30 دوالرًا شهر ديسمبر/
كانون األول املاضي، قبل أن ترتفع إلى 

مستوى 40 دوالرًا حاليًا.
ــرز، هـــبـــط ســـعـــر الـــخـــام  ــ ــتـ ــ وحـــســـب رويـ
األمــيــركــي، صــبــاح أمـــس، 40 سنتا أو 
1% إلى 39.04 دوالرًا للبرميل. وتراجع 
سعر خام برنت ألقرب شهر استحقاق 

12 سنتًا إلى 41.08 دوالرًا.

ــل الــنــرويــجــيــة  قــالــت شــركــة شــتــات أويــ
النفطية، أمس، إنها تعتزم خفض عدد 
بعد  بالجزائر  منشآتها  في  موظفيها 
هـــجـــوم نـــفـــذه مــســلــحــون يــــوم الــجــمــعــة 
املــاضــي عــلــى محطتها لــلــغــاز فــي عن 
تــديــرهــا بمشاركة بي.بي  الــتــي  صــالــح 
الــبــريــطــانــيــة وســـونـــاطـــراك الــجــزائــريــة 

الحكومية.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم شــــتــــات أويـــــل 
»سنخفض عدد املوظفن في محطاتنا 
ــلــــى مــــدى  ــر. ســـيـــتـــم ذلـــــــك عــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
األسابيع القليلة املقبلة. لن يتم تغيير 
يــعــمــلــون اآلن عندما  الـــذيـــن  املــنــاوبــن 

تنتهي مناوباتهم«. 
ــد عـــدد  ــديـ ــــن تـــحـ ــتــــنــــع املــــتــــحــــدث عـ وامــ
املوظفن الذين سيتم خفضهم ألسباب 
أمنية. وتــابــع »مضت أربــعــة أيــام فقط 
مــنــذ الــهــجــوم عــلــى عـــن صـــالـــح. وبـــدأ 

ــتــــاج مــــجــــددا، لــكــن نــعــتــقــد أن هــذا  اإلنــ
هـــو الـــقـــرار الــصــحــيــح فـــي ظـــل املــوقــف 

الحالي«.
وأضاف أنه سيتم خفض عدد املوظفن 
في محطتي عن صالح وعن أميناس 
فــي مركز عمليات شات  وأيــضــا  للغاز 

أويل في حاسي مسعود.
ــــدت فــي  ــة بــــي.بــــي، قــــد أكــ وكــــانــــت شـــركـ
بيان صدر أمس، على نقل مؤقت على 
مــن محطتي  العاملن  لجميع  مــراحــل، 
ــنـــاس فــي  ــيـ غـــــاز عــــن صـــالـــح وعـــــن أمـ

الجزائر بسبب الهجمات املسلحة.
وقالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية 
ــراك، فـــي بــيــان صــــدر الجمعة  ــاطـ ســـونـ
املــاضــيــة، إن إنــتــاج الــبــاد مــن الــغــاز لم 
املسلحون  شنه  الـــذي  بالهجوم  يتأثر 

على محطة الغاز.
)العربي الجديد، رويترز(

وفرة المعروض تعيد 
أسعار النفط للهبوط

شركة غاز أجنبية بالجزائر 
تعتزم خفض عمالتها

مال وسياسة

اتجهت المنطقة العربية في اآلونة األخيرة إلى طريق التهدئة على 
مستوى العديد من النقاط الساخنة، ومنها سورية ومصر واليمن، ما 
قد ينعكس بشكل إيجابي على الجانب االقتصادي الذي وجهت إليه 

الحروب واالضطرابات ضربات موجعة الفترة الماضية، حسب محللين

أظهر تقرير رسمي، أمس، أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام 
فبراير/ في  المغربية  الميزانية  إجمالي  من   ٪37.7 تشكل  المغربي 
 ٪29.6 مقابل  الماضي،  شباط 
للتجهيزات  و٪22  لالستثمارات 
العمل، و10.7٪ لفوائد  ووسائل 

المديونية«.
وبلغت فاتورة أجور الموظفين 
 18.4 العام(  القطاع  )موظفي 
دوالر(  مليار   1.89( درهــم  مليار 
 18.5 مقابل  الــمــاضــي،  الشهر 
إذ  دوالر(،  مليار   1.9( درهم  مليار 

انخفضت بنسبة ٪0.7. 

1.89 مليار دوالر أجور 

االقتصاد في صور

التكامل يقفز بالخليج إلى الـ10 األقوى
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أحمد فرحات

ع 
ّ
 تتطل

ّ
األمــم، شرقًا وغربًا، تظل إذا كانت 

ــّدد  ــتـــجـ إلــــــى كـــيـــفـــيـــة صــــــوغ حــــضــــورهــــا املـ
فــي هـــذا الــعــالــم، بــاالســتــنــاد إلـــى مواقعها 
ومــصــالــحــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا، فــإنــنــا، 
نــحــن الـــعـــرب، ال نــمــلــك، حــتــى الـــقـــدرة على 
خصوصًا  املريع،  انهيارنا  مشهد  متابعة 
التي  الفائتة  الخمس  السنوات  مــدى  على 
شهدت انطالقة وانفجار ما اصطلح على 
فما  الــعــربــي«.  الــربــيــع  »ثـــــورات  تسميتها 
يــجــري فـــي الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة املــتــوتــرة 
اليوم، والخارطة السياسية العربية األكثر 
دفاعاتنا  آخــر  م 

ّ
يحط يكاد  وتمزقًا،  توترًا 

الــعــقــلــيــة، ويــرمــيــنــا كــل يـــوم فــي انــصــعــاٍق، 
وفقدان اتجاه، وتجديد عجز وبؤس.

ومع أن كثرة كاثرة من مفّكرينا ومثقفينا 
ــر إلــى الــكــوارث منذ سنوات 

ّ
ـــرت وتــؤش

ّ
أش

ر مــن األفـــدح منها 
ّ
رت وتــحــذ

ّ
طويلة، وحـــذ

بل  االنــهــيــارات،  فــإن سبيل  اللحظة،  حتى 
العني  وتكاد  مستمر،  العربية  الجائحات 

ال تقوى على رصده لفرط تسارع وتائره.
 نــتــعــلــم، نــحــن الــعــرب، 

ّ
 أال

ً
وإنــــه ملــثــيــر فــعــال

ــدٍة أنهكتنا،  ــ ولـــو مــن تــجــربــة هــزيــمــٍة واحـ
وبعثرت مجتمعاتنا وأوطاننا شر بعثرة، 
أغلب خطاباتنا  أن  العكس، نجد  بل على 
السياسية يعاود أصحاُبها الثرثرة إياها، 
وبــالــلــغــة املــيــتــة إيــاهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، 
وال يقوم هؤالء، حتى ولو بتعديٍل طفيٍف 

إياد الدليمي

عنهم،  والــدفــاع  الشيعة،  بمظلومية  مغلفًا 
عــاد حــزب الــدعــوة إلــى الــعــراق، راكــبــًا ظهر 
دبابة أميركية غازية، مقدمًا نفسه على أنه 
أقدم األحزاب الشيعية السياسية، وأكثرها 
دفاعًا عن جمهوره الشيعي، فشكل سريعًا 
من  بعضها  املسلحة،  ومليشياته  ســرايــاه 
عناصره الــذيــن عـــادوا مــن إيـــران وســوريــة، 
ــة، مــمــن  ــعـ ــيـ ــــن املـــهـــمـــشـــني الـــشـ ــم مـ ــهـ ــبـ ــلـ وأغـ
وجــدوا في شعارات هذا الحزب وسيلتهم 
للوصول إلى غاياتهم وأحالمهم البسيطة.
الـــحـــزب،  ــذا  ــ ــثـــاق هـ ــبـ انـ ــام 1957  ــعــ الــ شـــهـــد 
فـــي ظـــل فــــورة ظــهــور األحـــــزاب والــكــيــانــات 
الــغــريــب أن  الــعــراق، غير أن  السياسية فــي 
ينشأ حــزب ديــنــي طائفي فــي بــغــداد التي 
أنها  ، غير 

ً
 وبعثية

ً
 وقومية

ً
كانت شيوعية

قــد تعّرفت بعد على عمامة  آنـــذاك  لــم تكن 
األحزاب اإلسالمية. وبما أن القمع غالبًا ما 
يولد التطرف، فإن الحزب سريعًا ما تبنى 
نظريات الصدام املسلح مع السلطات، على 
الــرغــم مــن أن مــصــادر تــنــاولــت تــاريــخ هــذا 
الحزب أشارت إلى دور إيراني في تأسيسه، 
في إطار الصراع الجغرافي والسياسي بني 
ــران، بــغــض الــنــظــر عــن طبيعة  ــ الـــعـــراق وإيــ
تعّرض  الحزب  إن  الحاكمة، حتى  األنظمة 
وبقي  تأسيسه،  عقب  إيـــران  مــن  للتجميد 
مجمدًا سنوات في ظل تحسن العالقات مع 
الــعــراق، غير أن إقـــدام طــهــران على احتالل 
الــجــزر اإلمــاراتــيــة الــثــالث، وتــنــديــد الــعــراق 
ــران إلـــى تــفــعــيــل دور الــحــزب،  ــ بــهــا، دفـــع إيـ

وهذه املرة مع تسليح مباشر له.
تاريخ الحزب دمــوي بامتياز، فمنذ وصل 
الخميني إلى السلطة في إيران عام 1979، 
ــارة إلــى  وإعـــالنـــه نــيــتــه بــتــصــديــر الـــثـــورة تــ
الــذي يمر  القدس  العربي وتحرير  الــجــوار 
عــبــر كــربــالء، وحـــزب الــدعــوة يقتل ويــدمــر 
ويــفــجــر، فــمــنــذ ســفــارة الـــعـــراق فــي بــيــروت 
ــواًل  ــام 1981 وصــ الـــتـــي فـــّجـــرهـــا الـــحـــزب عــ
في  املستنصرية  الــجــامــعــة  تــفــجــيــرات  إلـــى 
الحزب  بها  قــام  الــتــي  والتفجيرات  بــغــداد، 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، ثــمــة ســجــل بــشــع من 
الــدمــويــة واإلجـــــــرام، ال يــبــدو أن قــــادة هــذا 

عبد الحميد اجماهيري

ــتـــهـــا مــع  ــي عـــالقـ ــ ــرب، فـ ــ ــغــ ــ دخــــلــــت بــــــالد املــ
ــيـــني املـــهـــمـــني، ومــــع أكــبــر  شــركــائــهــا الـــدولـ
التكتالت السياسية واالستراتيجية في ما 
الصدمة«،  أن نسميها »دبلوماسية  يمكن 
وهـــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــرتـــبـــط، فــــي عــمــقــهــا 
الـــوحـــيـــد، بــالــقــضــيــة املــصــيــريــة بــالــنــســبــة 
قضية  وقصرًا،  وشعبًا  حكومة  للمغاربة، 
ــازع عــلــيــهــا بـــيـــنـــه وبـــني  ــنــ ــتــ ــراء املــ ــحــ الــــصــ
التنظيم االنفصالي »البوليزاريو« املدعوم 

من الجارة الشرقية، الجزائر.
وقد بدأ امللك محمد السادس، في التعامل 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــثــــل مـــــع الــــــــــــدول، وتـــســـمـــيـــة األشـ ــاملــ بــ
بــمــســمــيــاتــهــا، مـــنـــذ ســنــتــني تـــقـــريـــبـــًا، فــقــد 
أثـــار خطابه الــســنــوي فــي ذكـــرى »املسيرة 
ــبــــر/ تـــشـــريـــن  ــمــ الـــــخـــــضـــــراء« يـــــــوم 6 نــــوفــ
الــثــانــي 2014، دهــشــة واســعــة فــي أوســـاط 
أوســـاط  وفـــي  الــدبــلــومــاســيــة،  التمثيليات 
النخبة والشعب املغربيني، على حد سواء. 
فقد بعث امللك فيه رسالة قوية إلى الواليات 
ــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، بـــخـــصـــوص مــوقــف  املـ
إدارتـــهـــا مــن الــنــزاع فــي الــصــحــراء، وسلط 
السقراطي،  الــخــزي  على  كبيرًا  فيه ضـــوءًا 
والذي نسميه عادة التناقض في مواقفها، 
إذ قال »في الوقت الذي يؤكدون أن املغرب 
نــمــوذج للتطور الــديــمــقــراطــي، وبــلــد فاعل 
ــرار بــاملــنــطــقــة،  ــقـ ــتـ فـــي ضــمــان األمــــن واالسـ
وشــريــك فــي مــحــاربــة اإلرهــــاب، فــإنــهــم، في 
املقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع 
قــضــيــة وحــدتــه الــتــرابــيــة«.  وهــــذا مــا علق 
األمــيــركــي األســبــق، إدوارد  السفير  عــلــيــه  
غــابــريــيــل، بـــأنـــه مـــوقـــف »ســـيـــتـــردد صـــداه 
فـــي مــخــتــلــف مـــراكـــز الـــقـــرار فـــي الــعــاصــمــة 
واشنطن، مثل البيت األبيض والكونغرس 

ووزارة الخارجية«. 
ــيــــركــــا أن  ــــع أمــ ــــي الــــعــــالقــــة مـ وقــــــد حــــــدث فـ
السابقة، هيالري  الخارجية  وزيــرة  سعت 
ــر مـــنـــاهـــض  ــريــ ــقــ كــــلــــيــــنــــتــــون، إلـــــــى دعـــــــم تــ
للمغرب، في القضية املقدسة عنده، بحيث 
األمــم  إلــى توسيع صالحيات بعثة  سعت 
املتحدة املكلفة بتطبيق وقف إطالق النار 
اعتبره  ما  »املينورسو«، وهــو  املنطقة  في 
املــغــربــيــة  اإلدارة  لــــطــــرد  ــقـــدمـــة  مـ املــــغــــرب 
مـــن األقــالــيــم الــجــنــوبــيــة املــتــنــازع حــولــهــا، 
وبالتالي، إعداد الظروف لفرض االستقالل 
عليها، بــقــوة األمـــم املــتــحــدة، فــكــان الـــرد أن 
املغرب دخــل فــي  توتٍر مباشر معها، بعد 
أن قــّدمــت فــي مجلس األمـــن مــشــروع قـــراٍر، 
يدعو إلى توسيع صالحيات »املينورسو« 
لــتــشــمــل مــراقــبــة حــقــوق اإلنــــســــان. وقــتــهــا، 
قّرر أن يوقف مناورات »األســد اإلفريقي«، 
الــعــســكــريــة االســتــراتــيــجــيــة فـــي تــحــالــفــات 
القرار  وقــادت خطورة  املنطقة.  في  أميركا 
األمـــيـــركـــي  املـــغـــرب إلـــى أن يــعــلــن اخــتــالف 
ــيـــدًا عــــن الـــكـــوالـــيـــس  وجــــهــــات الـــنـــظـــر، بـــعـ
والــســراديــب املــعــتــادة. وتــم تــجــاوز األزمـــة، 
أوباما  بـــاراك  الرئيس  بــني  اللقاء  وأصــبــح 
العالقات  مرجعية  السادس  محمد  وامللك 
ـــــا تــخــطــت أمــيــركــا 

ّ
بــيــنــهــمــا، خـــصـــوصـــًا مل

ترددها بنفسها، وقّرر أوباما دعم  مشاريع 
ــار قــانــون  ــ تــنــمــويــة فـــي الـــصـــحـــراء، فـــي إطـ
ـــ2014. واعــتــبــر  ــ ــ مــالــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة ل
املغرب موافقة البيت األبيض على تمويل 
»منعطفا  الجنوبية  األقاليم  فــي  مشاريع 

مهما في مسار قضية الصحراء«.
وبـــشـــأن الـــعـــالقـــة مـــع االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
الــشــريــك األكـــبـــر واألهـــــم لــبــالد املـــغـــرب في 
مــنــطــقــة  األورومـــتـــوســـطـــيـــة، فــإنــهــا عــرفــت 
ــالـــصـــدمـــة، ســــــواء عــلــى  بــــدورهــــا عـــالجـــًا بـ
أو  الــدول  الثنائية بني  العالقات   مستوى 
في العالقة مع التكتل برمته. وما زالت آثار 

كلوفيس مقصود

بــعــد خــمــس ســنــوات مــن الــحــرب األهلية 
بني النظام السوري واملعارضة بمختلف 
قــّررت حسم  أن روسيا  عناصرها، يبدو 
ــًا لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام،  املـــــوضـــــوع عـــســـكـــريـ
فـــالـــحـــرب األهـــلـــيـــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت نيفًا 
وخمس سنوات، مع أكثر من ستة ماليني 
ــارج ســـوريـــة، ومــاليــني  ــ ــــوري الجــــئ خـ سـ
وقــراهــم، إضافة  النازحني خــارج مدنهم 
ــٍة  ــوريـ ــى الــــدمــــار الـــســـائـــد فــــي مــــــدٍن سـ ــ إلـ
ألف  أكثر من ثالثمئة  كثيرة، ناهيك عن 
قتيل من السكان، كما الدمار في األمالك 
ــات، مــثــل  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة واملـ
املــدارس واملستشفيات وغيرها. كل هذا 
تضاف إليه املنظمات اإلرهابية العديدة.
ــيـــركـــي املــــتــــرّدد بــشــأن  مـــّكـــن املـــوقـــف األمـ
ــكـــون حـــاســـمـــًا فــي  ــة الـــنـــظـــام أن يـ ســــوريــ
بــــاملــــبــــادرات  يـــســـتـــأثـــر  وأن  اتـــــــه،  إجـــــــراء
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي قـــــام بــــهــــا، فـــقـــد بــــدأت 
قامت مجموعات  عندما  أحــداث سورية 
السلمية  باملطالبة  الــســوري  الشعب  مــن 
بإصالحاٍت، لها عالقة بالحرية وحقوق 
اإلنسان، فما كان من النظام إال أن جابه 
العسكرية،  بــالــقــوة  السلمية  املــظــاهــرات 
املوقف  هــذا  إليه  أدى  مــا  الجميع  ويعلم 
املــتــصــلــب مـــن املــطــالــب الــشــعــبــيــة املحقة 
مـــن ظــهــور مــنــظــمــات إرهــابــيــة مــتــطــرفــة، 
سيطرت على قسم من األراضي السورية.
ــارة إلـــى أنــــه، بعد  ــ ــّد  هــنــا مـــن اإلشــ وال بــ
وبعد  الروسية  للقوات  الحاسم  التدخل 
ــــف إطـــــــالق الـــــنـــــار، عــــادت  إعـــــــالن عــــن وقــ
املظاهرات السلمية إلى الساحة، لإلعالن 
بوضوح أن املطالب غير عنفية، وتتعلق، 
أواًل وآخـــــرًا، بــحــقــوق اإلنـــســـان وحــريــات 

املواطنني.
ولن تكون مفاوضات جنيف بني النظام 
ــة روســـيـــة  ــايـ ــرعـ ــة، بـ ــارضــ ــعــ ــل املــ ــائـ وفـــصـ
أمــيــركــيــة، سهلة. ولــكــن، مــا يعطي األمــل 
الــقــوي نسبيًا بــأن هــذا املــســار قــد يــؤدي 
ــا يــصــدر  ــى الـــســـالم فـــي ســـوريـــة هـــو مـ إلــ
عــن الــراعــيــني، الـــروســـي واألمـــيـــركـــي، من 
تشير  بـــوادر  ومــن  إيجابيٍة،  تصريحاٍت 
إلــى تصميم مشترك منهما، لوضع حد 
لـــهـــذه األزمـــــــة، وبــــصــــورة خـــاصـــة لــوقــف 
تـــقـــّدم الــتــطــرف اإلرهــــابــــي الــــذي فــــاق كل 

س  املفرط واملؤسَّ الحلزوني  على غرورهم 
بشراسة على الخواء.. وصيانة هذا الخواء 

أيضًا.
»االستراتيجي«  فكرنا  الــســيــاســي،  فكرنا 
فـــكـــر مـــســـّبـــق وبـــأحـــكـــام  فــــي مــعــظــمــه إذًا، 
وغير مسؤولة،  رة 

ّ
منف رطانة  ذات  مسّبقة 

وأخشى ما نخشاه أن يأتي يوم، وقد أتى 
بالفعل، تستحيل فيه مجتمعاتنا برمتها 
مجتمعات مقفرة، خاوية من أي إحساس 
بـــاملـــســـؤولـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والقومية والتاريخية املصيرية.
مــن جــهــة أخــــرى، وعــلــى املــســتــوى الــعــاملــي، 
األخالقي  النظام  أيضًا،  نلحظ  كما  انهار، 
الــعــتــيــد لــلــســيــاســة الـــدولـــيـــة الـــعـــتـــيـــدة، أو 
ٍة تعبث، وعلى 

ّ
على األصــح، بات في يد قل

هــواهــا، بــمــقــّدرات اإلنــســانــيــة وإنــجــازاتــهــا 
املؤّسسية.. وال أحد يجرؤ على  تنبيهها 
مـــن مــخــاطــر أســالــيــبــهــا هـــــذه، حــتــى على 
ــة  ــيــ ــنــ ــالــــحــــهــــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة األمــ مــــصــ

واالقتصادية نفسها.
وربما ألجل ذلك، بدأنا نشهد، في الغرب، 
حـــركـــات احــتــجــاج فــكــريــة جـــديـــدة، هدفها 
تــكــريــس »أخـــالقـــيـــة عــقــالنــيــة دولــــيــــة«، من 
الهائل  الغموض  وتفكيك  معاينة  شأنها 
ــًا وتــــطــــورات ســيــاســيــة  ــداثــ  أحــ

ّ
ــلـــف الـــــذي يـ

جارية  كثيرة، على مستوى القارات، وهي 
أخالقية أقرب إلى فن تقييم األوضاع منها 
إلـــى الــحــكــم عــلــى هـــذه األوضـــــاع. ويــجــّســد 
مـــا نـــذهـــب إلـــيـــه، كـــتـــاب صــــدر فـــي فــرنــســا 

ــار مــمــثــلــي  ــ ــبـ ــ ــــط وكـ ــانـ ــ ــادئ روســــــــو وكـ ــ ــبـ ــ مـ
االجتماعية.  والــعــدالــة  اإلنــســانــيــة  الــنــزعــة 
يــدعــو زيــغــلــر، فــي حقيقة األمـــر، إلــى ثــورة 
العالم هذه  فرنسية جديدة. ولكن، بحجم 
إسقاط  بغية  فرنسا،  بحجم  وليس  املـــرة، 
الــتــي تتحّكم  االســتــبــداديــة  السياسات  كــل 
بـــمـــســـارات عـــالـــم الــــيــــوم، خــصــوصــا منها 
تــلــك الـــتـــي تــتــظــلــل، عــلــى الــــــــدوام،  بــالزمــة 
اإلرهــاب  املصالح، ومواجهة  الحفاظ على 
املـــعـــولـــم، فــالــتــنــويــري هـــو بــالــتــأكــيــد ضد 
تفرض  تظل  التي  الفظة«  »النوعية  ثقافة 
سطوتها على ما عداها.. والتنويري أيضًا 
هـــو مـــواطـــن الــعــالــم، وكـــل مـــا هـــو إنــســانــي 
وثقافي وأخالقي باٍق ومفيد في التجربة 

مونيك سبيربير  إلــى  وبالعودة  العاملية.  
والــحــرب واإلرهــــاب.. في  »الخير  وكتابها: 
قية دولية«، نتساءل: إالم تستند 

ُ
ل

ُ
سبيل خ

هذه الكاتبة في »أخالقيتها الدولية« التي 
تدعو إليها؟ وما الذي ترمي إليه في الزمن 
»الـــالأخـــالقـــي« الــعــاملــي هــــذا؟. الــحــقــيــقــة أن 
سبيربير متفائلة، وال تريد، بالتالي، النقد 
ولذلك،  والتحطيم.  النقد  السياسي ملجرد 
فــهــي تــســتــنــد، بــحــســب أقــوالــهــا، إلـــى »قيم 
جــوهــريــة«، كــالــحــريــة واملـــســـاواة والــعــدالــة 
وكـــرامـــة اإلنـــســـان الــقــائــمــة فـــي كـــل ثــقــافــة، 
واملتصلة بخصائص نفسانية عامة. تقول 
اختالفات  ليست سوى  الثقافية  »الفوارق 
تـــشـــاور جــــدي حقيقي  الــتــعــبــيــر. وأي  فـــي 
يمكن أن يــؤدي إلــى عقالنية في التصرف 

السياسي الدولي«. 
هـــكـــذا، تــســعــى الــفــيــلــســوفــة الــفــرنــســيــة إلــى 
اخــتــطــاط نــهــج ســيــاســي مــنــاقــبــي وســطــي 
قية الحكم )خلقية الفالسفة 

ُ
ل

ُ
ثالث، بني خ

ــم الـــتـــي  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــــقــــيــــة الـ
ُ
األخـــــالقـــــيـــــني( وُحــــل

يــعــتــمــدهــا الــســيــاســيــون. وهــــذا الــتــوّســط، 
الدقة. عليه،  في حقيقته، عمل في منتهى 
 يكون قصير النظر، كي يتمكن من 

ّ
، أال

ً
مثال

 يكون طويل النظر 
ّ

اإلبــصــار. كما عليه أال
)وطـــول النظر مــرض يصيب الــبــصــر( كي 
ل كاتبتنا بني 

ّ
يتمتع ببعد النظر. إذًا، تتنق

إلــى االعــتــبــارات األخالقية  النظر عــن بعد 
املبدئية والتدقيق عن كثب في التقييمات 
املناقبية املفترضة للسياسة؛ فهل تفلح في 

بصوابية  والسياسيني  األخالقيني  إقناع 
هذا املسعى؟ ما أصعب الدفاع عن املبادئ 
وحماية املصالح في آن: فهاتان املساحتان 
ال يمكن السير على الحّد الفاصل بينهما، 
ألنه كحّد السكني. ونحن، عربًا، سنظل في 
استراتيجية  الــســيــو/  الــتــحــّوالت  كــل  قلب 
ــالـــم مــن  ــعـ والـــجـــيـــو/ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـ
ــا، ال لـــشـــيء إال ألنـــنـــا مـــســـرح هـــذه  ــنـ حـــولـ
التحّوالت أكثر من غيرنا، وألن هذا املسرح 

العربي تكّسر، وما تعب الالعبون.
حــاصــل مـــا يــــراد هــنــا الــتــوكــيــد عــلــيــه اآلن 
أن إنـــســـانـــنـــا الـــعـــربـــي هــــو ضــحــيــة كــبــرى 
ــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي مـــفـــتـــوح عــلــى  لـــعـــصـــف إقـ
أهـــوال ومــفــاجــآت، أقــل مــا يقال فيها، إنها 
الخطورة على وجــوده ومصيره،  حاسمة 
 
ً
ــًا وتــاريــخــًا وحـــضـــارة ــ  وأرضـ

ً
ــًا وهـــويـــة ذاتــ

راسخة، ُيراد لها أن تستأصل من جذورها. 
بــإزاء سياساٍت تستهدف فصل   

ً
إننا فعال

اإلنــــســــان الـــعـــربـــي عــــن وجـــــــوده ومـــعـــنـــاه، 
املفهمة  وذلـــك بعد ضــرب وتعطيل جــهــاز 
لـــديـــه، وتــحــويــلــه إلــــى مــجــرد كــتــلــٍة بــهــمــاء 
واملـــوت.  والتهلكة  الــضــيــاع  على  محمولة 
وقد يمضي املرء أبعد من ذلك ليقول إننا 
 عن 

ّ
 الكف

ّ
بتنا، في هذه املرحلة، ال نروم إال

وتفريغه  وإتــالفــه  العربي  العقل  مــصــادرة 
من حمولته التاريخية والذاتية.

 عــاجــزًا عن 
ً
عقلنا الــعــربــي.. هــل بـــات فــعــال

العثور على عقله؟
)كاتب لبناني(

الدموي،  التاريخ  هــذا  عن  بعيدون  الحزب 
وإن تحولوا قادة العراق بعد 2003.

اختارت أميركا للعراق حلفاء غير مؤذين، 
أن أخــذت صك غفرانها من مرجعية  فمنذ 
النجف بعدم مجابهة تلك القوات الغازية، 
ع لها ساسة حزب الدعوة، وغيره 

ّ
ومنذ وق

آنـــذاك، على  العراقية  أحـــزاب املعارضة  مــن 
ــيـــض، وأمـــيـــركـــا تـــرفـــض اســتــبــدال  شــيــك أبـ
الوجوه التي جاءت بها عقب غزو العراق. 
يــكــون منصب رئيس  أن   

ً
ولــيــس مــصــادفــة

الوزراء، منذ أول حكومة عراقية عقب 2003 
مــن حــزب الــدعــوة، إذا مــا استثنينا الفترة 
االنتقالية التي حكم بها إيــاد عــالوي، ولم 
تـــتـــجـــاوز أشـــهـــرًا قــلــيــلــة، فــأمــيــركــا ومــعــهــا 
إيــــــــران اتـــفـــقـــت، كـــعـــادتـــهـــا بـــحـــســـب ســفــيــر 
أميركا السابق زملاي خليل زاده في كتابه 
ــبـــعـــوث«، عــلــى أن يــكــون حــــزب الــدعــوة  »املـ
الــعــراق،  فــي  السياسية  العملية  رمــح  رأس 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أمـــيـــركـــا كـــانـــت، يــومــًا، 
ــــادة هــــذا الـــحـــزب بــتــهــم اإلرهـــــاب.  تـــطـــارد قـ
وفي ثالثة عشر عامًا من حكم هذا الحزب، 
نجح خاللها في أن يسجل أبشع فشل في 
تعاقبت على حكم  التي  الحكومات  تاريخ 
عام  العراقية  اململكة  تأسيس  منذ  العراق، 
1921. وليس صعبًا سرد سلسلة إنجازات 
الحزب، فأكثر من 800  التي حققها  الفشل 
مــلــيــار دوالر بـــّددهـــا الـــحـــزب وقـــادتـــه منذ 
2003، وبات الفساد مرادفًا للعراق الذي ظل 
يتربع على قائمة أكثر الــدول فسادًا طوال 
ســـنـــوات حــكــم حــــزب الــــدعــــوة، نــاهــيــك عن 
فقدان نصف أراضي العراق لصالح تنظيم 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة، وأشــــدد عــلــى أنـــه حكم 
القاطع،  بالدليل  ثــبــت،  فقد  الــدعــوة،  حــزب 
أن هذا الحزب مازال يمارس دور املعارضة 

املسلحة، وهو في السلطة.
جّر فشل حزب الدعوة في الحكم الفشل إلى 
الــعــراق، فقد صــار ُيشار  عموم الشيعة في 
الــعــراق، وليس  إلــى فشل الشيعة فــي حكم 
الى فشل هذا الحزب، وهو باملطلق تعميٌم 
كتل شيعية  عــارضــت  فقد  ليس صحيحا، 
ــوة«،  ــ ــدعـ ــ كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة مـــمـــارســـات »الـ
عديدة ضد  احتجاجية  تحركات  وخرجت 
ــــي لـــإلشـــارة  ــذا الـــحـــزب الـــفـــاشـــل، وال داعـ هــ

القرار املغربي تعليق االتصال مع االتحاد 
األوروبــي تتفاعل في أروقــة الدبلوماسية 
ــة، ووســــط الــعــواصــم  ــيــ االتـــحـــاديـــة األوروبــ
ــنـــزاع إلـــى قـــرار  املـــؤثـــرة. وتـــعـــود فــصــول الـ
املحكمة األوروبــيــة، وقد كان املغرب اتخذ 
قراره، يوم 25 فبراير/ شباط 2016، تعليق 
االتصاالت مع مؤسسات االتحاد األوروبي 
األوروبــيــة   املحكمة  كانت  أن  بعد  رسميا، 
ــا لــلــتــجــارة، يــشــمــل  أقاليم 

ً
قــد ألــغــت اتــفــاق

قضائية،  دعـــواٍت  مع  استجابة  الصحراء، 
االنفصالية.  البوليساريو  جبهة  رفعتها 
وفي رده اإليجابي، قّرر االتحاد األوروبي  
إلغاء  األوروبــيــة  املحكمة  قـــرار  استئناف  
اتــفــاق الــتــجــارة مــع املــغــرب الــذي استجاب 

بدوره للتعامل املتفهم واستعاد عالقاته.
وكانت دول أوروبية قوية، كفرنسا، عاشت 
أطـــوارًا مشابهة، في ما يخص  املغرب  مع 
دفاعه عن السيادة، ملا قّرر تعليق االتفاق 
الــقــضــائــي والــتــعــاون األمــنــي مــع بــاريــس، 
بــعــد فــصــول مــن الــتــوتــر، قــادتــهــا الــوزيــرة 
املــســتــقــيــلــة كــريــســتــيــان طـــوبـــيـــرا، وصــلــت 
إلـــى حــد اســتــدعــاء شــرطــة بــاريــس رئيس 
املخابرات املغربية، وتجاوز حدود اللياقة 
كــان مكلفًا  التعامل مع جنرال مغربي  في 

باملنطقة الجنوبية وسالمتها.
أحــــدث فــصــول الـــعـــالج بــالــصــدمــة مـــا وقــع 
بــني املــغــرب واألمــــني الــعــام لــأمــم املتحدة 
الـــذي يعيش آخــر فــصــول واليــتــه، الــكــوري 
بـــان كـــي مــــون، وهـــو مـــا اعــتــبــره املــحــلــلــون 
أســوأ أســبــوع فــي تــاريــخ العالقة بــني أمني 
ــغــــرب فـــي تــاريــخ  عــــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة واملــ
النزاع منذ 1991. وقد أثار كي مون غضب 
املغرب، عندما اعتبره دولة »احتالل«، وهو 
ما اعتبره املغاربة تجاوزًا لدوره الحيادي، 
ج بـــاألمـــم املــتــحــدة فـــي أتـــون 

ّ
وتــمــريــنــًا لـــلـــز

فيها،  املطلوب  الحياد  موقف  غير  مــوقــٍف 
فــخــرج مــاليــني املــغــاربــة للتظاهر، ثــم قــّرر 
املغرب تعليق مساهمته في »املينورسو«، 
وتعليق االتصال ببان كي مون، األمر الذي 
ــاره األخــيــر املــنــطــقــة، قــبــل املــوعــد  وضـــع زيــ
الــســنــوي كـــل إبـــريـــل، إلعـــــداد تــقــريــر حــول 
الــوضــع فــي الــصــحــراء، معلقة وغــيــر ذات 
يتوقع  كان  املغرب  أن  والواضح  موضوع. 
مــوقــفــًا ال يــخــتــلــف عـــن مـــواقـــف واشــنــطــن 
إلى  ية  دِّ

ِّ
الن رفــع درجــة  وبروكسيل، عندما 

أقصى ما يمكن أن يرفعها نظام  عربي أو 
مغاربي أو عاملثالثي، وانتقد العاصمتني 
معا فــي الــعــالقــة بقضيته املــركــزيــة.  وهو 
ــل اإلعـــــــــــالم املــــغــــربــــي )والـــنـــخـــبـــة  ــعــ ــا جــ ــ مــ
والشعب عمومًا( يرى في خيبة أمل األمني 
الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، بــان كــي مـــون،  التي 
ــن الــدولــي  عــبــر عــنــهــا »لــفــشــل مــجــلــس األمــ
ــٍب بـــصـــدد خـــالف  ــلـ فــــي اتــــخــــاذ مــــوقــــٍف صـ
املنظمة الــدولــيــة مــع املــغــرب« انــتــصــارًا له، 
ولــلــدبــلــومــاســيــة الــهــجــومــيــة الــتــي تبناها 

أخيرًا.
ـــ 15  ــــن الــ والـــحـــال أن  أعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
ــاقــــشــــوا، فــــي اجـــتـــمـــاع مـــغـــلـــق، األســــبــــوع  نــ
املــــاضــــي، تـــصـــاعـــد الــــخــــالف بــــني املــنــظــمــة 
الــدولــيــة والــحــكــومــة املــغــربــيــة، بعد إصــدار 
قــرارهــا تقليص عــدد العاملني في  الــربــاط 
ــا ذكــــرت  بــعــثــة »مـــيـــنـــورســـو«، عـــلـــى حــــد مــ
وسائل اإلعــالم، وقــّرروا التعامل فرديًا مع 
املغرب الذي ال يملك قوة اقتصادية هائلة، 
وال ثروات طبيعية، ولو في حدها األدنى، 
وال ترسانة أسلحة وجيوشًا جرارة. ولهذا، 
ــاذا اســتــطــاع أن  يــجــب أن نــطــرح الـــســـوال: ملـ
يرفع من سقف الندّية في العالقات مع أكبر 
العواصم والتكتالت، في حني ما زالت قوى 
شرق أوسطية كثيرة، شرقًا وغربًا، مترّدده 

في الدفاع عن ترابها ووحدته؟
املــغــرب، هنا، حالة مدرسية في  ويــبــدو أن 

الــتــوقــعــات، وتــجــاوز كــل الـــحـــدود. عالقة 
روســـيـــا بـــســـوريـــة لــيــســت جــــديــــدة، فهي 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  قــائــمــة مــنــذ أيـــــام االتــــحــ
ــــس حــــافــــظ األســــــــــد، حــــيــــث كــــان  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي يــــــــزود ســـوريـــة  ــ ــحــ ــ االتــ
الساسي  الــدعــم  أنـــواع  وبــكــل  باألسلحة، 
التحالف  هــذا  مــن  وانطالقًا  والعسكري. 
الــقــديــم والــقــوي، شــاء الــرئــيــس الــروســي، 
فــالديــمــيــر بـــوتـــني، أن يــظــهــر لــأصــدقــاء 
واألعداء أن بالده ال تتخلى عن حلفائها، 
أنــه واع ملصالح دولــتــه، حيث ليس  كما 
األبيض  البحر  فــي منطقة  روســيــا  لــدى 
املتوسط سوى قاعدة بحرية واحدة في 
أّمــن اآلن  مدينة طرطوس السورية، وقــد 
قــاعــدة جــويــة فــي منطقة الــالذقــيــة. ومن 
هذا املنطلق، أصبح لروسيا اآلن موطئ 
ــــط، إذ أتــاح  قـــدم ثــابــتــًا فــي الــشــرق األوسـ
تعزيز  لروسيا فرصة  األمــيــركــي  الــتــردد 
مــوقــعــهــا، لــيــس فــي ســوريــة فــحــســب، بل 

إلى حد ما في الشرق األوسط.
أمـــــا الـــغـــيـــوم الـــتـــي تــخــيــم عـــلـــى مــؤتــمــر 
جــنــيــف، فــهــي مـــا أعــلــنــه األكــــــراد بــالــبــدء 
فـــي إنـــشـــاء كـــيـــاٍن فـــيـــدرالـــي فـــي املــنــطــقــة 
الــتــي يــســيــطــرون عليها فــي ســـوريـــة، ما 
قــد يــــؤدي إلـــى رغــبــة مــنــاطــق أخــــرى بــأن 
ــذا مـــع الــعــلــم أن  تـــحـــذو حــــذو األكـــــــراد. هــ
الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة ال تــعــنــي بــالــضــرورة 
تقسيم البلد، بل ربما قد تعزز املسؤولية 
القومية، بإعطاء املناطق مسؤولية إدارة 
شؤونها املحلية. وذلك كله تحت سلطة 
ــرار مــا  ــ ــة وحـــكـــومـــة واحــــــــدة، عـــلـــى غــ ــ دولــ

يجري في دول، مثل كندا وغيرها.
 

ّ
ــتـــام، هــنــالــك قــنــاعــة بــــأن ال حــل فـــي الـــخـ
لأزمة السورية إال بالوسائل السياسية. 
وعـــلـــيـــه، فــــإن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف تشكل 
املــســار األنــجــع إليــجــاد الحلول السلمية 
لـــهـــذه األزمــــــــة املــســتــعــصــيــة الـــتـــي نــأمــل 
أن تـــجـــد حــلــهــا فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، 
مــــن خـــــالل صــــحــــوة األطـــــــــراف الـــســـوريـــة 
عــلــى اخـــتـــالفـــهـــا، بـــاتـــجـــاه الـــعـــثـــور على 
صيغٍة تــؤدي إلى وقف النزف وأسبابه. 
وبــالــتــالــي، إعـــادة بــنــاء املــؤســســات لضخ 
الحياة في أجهزة الدولة وحياة املجتمع 
السوري، بما يمّكن من استئناف ورشة 

اإلعمار والبناء.
)مفكر عربي(

قــبــل أعـــــوام »الــخــيــر والـــحـــرب واإلرهـــــــاب.. 
ـــقـــيـــة دولـــــيـــــة«، لــلــفــرنــســيــة 

ُ
ـــل

ُ
فــــي ســـبـــيـــل خ

مـــونـــيـــك ســبــيــربــيــر، تــنــفــي فـــيـــه أن تــكــون 
فالديمقراطية  عاملية«،  »ديمقراطية  هناك 
برأيها وْهم ناجم عن سذاجة الناس الذين 
عليا،  ل 

ُ
ُمث أنها  ملجرد  األشــيــاء،  يصّدقون 

تــمــامــًا مــثــل مــا هــو وهـــم »اإلعـــــالن العاملي 
عامليته  ألن  بالضبط،  اإلنـــســـان«؛  لحقوق 
جميعًا،  الــنــاس  يتشاطرهما  ال  وكونيته 
وال تتماشيان مع قناعات ثقافاٍت وأدبيات 
سياسية كثيرة في العالم. كما تدعو املؤلفة 
إلى إعادة النظر في نهج العمل السياسي 
االستراتيجي الغربي، خصوصًا املعارض 
مــنــه، والـــذي تــحــّول فــي رأيــهــا »إلـــى مجرد 
فــلــكــلــور لــتــبــريــر االنـــحـــرافـــات الــســيــاســيــة 
برمته«.  الغربي  الرسمي  للنظام  الكبرى 
إدارة  فــي بنية  آن األوان للنظر  أنــه  وتــرى 
املــخــاطــر الــيــومــيــة واالســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تعصف بالعالم، من موقع جّدي ومسؤول، 
ُيعيد إلى املبادئ والتشريعات السياسية 
مــن خالل  األرض،  على  فعاليتها  الــدولــيــة 
ترجمة مضامينها، وااللتزام العملي بهذه 
املركزية  القوى  املضامني، من طرف سائر 

املؤثرة في العالم.
ــة الــفــرنــســيــة  ــبـ ــاتـ ــكـ ــا الـ ــنـ ــرنــــي هـ ــ ــذّك ــم تــ ــ وكــ
ــويــــســــري، جـــان  ــــات املـــفـــكـــر الــــســ ــــروحـ ــأطـ ــ بـ
إلــى تنويٍر جديد  التي يدعو فيها  زيغلر، 
ــذا الـــغـــرب  ــ فــــي الــــغــــرب، بـــعـــدمـــا انــــحــــرف هـ
)فــــي رأيـــــه( عـــن الــتــنــويــر الـــســـابـــق، أي عن 

إلـــى تــظــاهــرات الــســنــة نــحــو عـــام بمنتهى 
املــالــكــي،  نــــوري  قــبــل أن يقمعها  الــســلــمــيــة، 
رئيس الــوزراء السابق، وأحــد أبطال حزب 

الدعوة منذ ثمانينيات القرن املاضي.
ــنــــاك الــــيــــوم حــــركــــة اعـــتـــصـــام وتـــظـــاهـــر،  هــ
ــدر، ظــاهــرهــا  يـــقـــودهـــا تـــيـــار مــقــتــدى الــــصــ
محاربة الفساد وإجراء اإلصالح املطلوب، 
وباطنها موجه ضد حزب الدعوة تحديدًا. 
وقـــد أدرك الــصــدر، ومــعــه قــيــادات شيعية، 
أن اســتــمــرار حـــزب الـــدعـــوة تــصــدر املشهد 
، على  ــّر، وســيــجــرُّ الــســيــاســي فــي الــعــراق جـ
الشيعة ما ال طاقة لهم به، وبالتالي، صار 
ــّركـــوا، ربـــمـــا حـــتـــى خــــارج  ــتـــحـ عــلــيــهــم أن يـ
اعــتــادوا عليه، منذ  الــذي  الشيعي  التوافق 
ــزاب  ــ ــ وضــــعــــت إيــــــــران يــــدهــــا عـــلـــى كــــل األحـ
تأسست  والــتــي  أســســتــهــا،  الــتــي  الشيعية 

عقب 2003.
مـــا تـــســـّرب مـــن اجــتــمــاعــات حــــزب الـــدعـــوة، 
بــزعــامــة نـــوري املــالــكــي، وبــحــضــور رئيس 
ــأن هــذا  الــــــــوزراء، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، يــفــيــد بــ
 بحق املعتصمني، 

ً
الحزب قد يرتكب حماقة

فــبــعــد أن فــتــحــت نــقــاط الــتــفــتــيــش أبــوابــهــا 
أمام املتظاهرين، الجمعة املاضية، باتجاه 
قائد  إقالة  العبادي  قّرر  الخضراء،  املنطقة 
املشتركة  القيادة  وتكليف  بغداد،  عمليات 

بإدارة امللف األمني لبغداد.
)كاتب عراقي(

تاريخ معاصر ما زال يتشكل، فهو نجح في 
تدبير الربيع العربي، بكل عنفه وعنفوانه، 
ــارج، وســـايـــر  شعبه في  ــخـ فــي الـــداخـــل والـ
ب 

َّ
الديموقراطية، والتحّررية، وجن مطالبه 

البالد »االستحالة السياسية« التي وصلت 
إليها الــشــعــوب األخــــرى، مــا اضــطــّرهــا إلى 
 لتناقضاتها، كما أنه 

ً
استعمال العنف حال

السلمي  بالتوجه  العالقة مع جــواره  يدير 
الــتــشــارك )حــالــة  ( أو بمنطق 

ً
)لــيــبــيــا مــثــال

مــالــي(، وهـــو مــا يحعله شــريــكــًا فعليًا في 
السالم النابع عن التقدير الديموقراطي.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــأخـــر نـــظـــام الــحــكــم في 
تــفــعــيــل الـــربـــط بـــني الــــدفــــاع عـــن الــقــضــايــا 
ــقـــد كــانــت  ــيــــة، فـ ــيـــة والــــديــــمــــوقــــراطــ ــنـ الـــوطـ
ــي املــجــتــمــع  ــة فــ ــعــ الـــنـــخـــبـــة وتـــــيـــــارات واســ
، مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، 

ً
واعــــــيــــــة

ضرورة الربط بينهما ربطًا جدليًا، يعطي 
في  مسموعًا  ديموقراطيًا  صوتًا  للمغرب 
قضيته الوطنية. وقد التحق نظام الحكم 
املقاربة، وجعلها  بهذه  الجديد  العهد  في 
ــار إلــيــهــا املــلــك  »عــقــيــدة دبــلــومــاســيــة«، أشــ

محمد السادس في انتقاده أميركا.
الحياة  في  نموذجًا  لنفسه  املغرب  وحقق 
املـــدنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، تــجــمــع بــــني الـــتـــعـــّدديـــة 
املـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولــــيــــًا، الـــثـــوابـــت الــتــي 
تعلنها دولة مسلمة، واالنفتاح الحضاري 
بما يقتضيه من انتماء إلى األفق الكوني 
يملك  وأصــبــح  ولــغــويــًا،  ونسائيًا  حقوقيًا 
بذلك »قوة النموذج« املقترح على شعوب 
ــيـــدًا فــــي آســيــا  ــرة املـــتـــوســـطـــيـــة، وبـــعـ ــ ــدائـ ــ الـ
نــفــســهــا، كلما طـــرح الـــســـؤال بــشــأن حــدود 
الـــتـــعـــايـــش بــــني الــــســــالم والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــاريــــخــــي   ــتــ ــاء الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــن جــــهــــة وبــــــــني االنــ
واالنــتــمــاء الــكــونــي مــن جــهــة ثــانــيــة. ولعل 
هــذيــن الــعــنــصــران مــعــًا، الــنــأي بــالــبــالد عن 
الديموقراطية  فــي  السياسية  االستحالة 
أكبر، عندما  قــوة  النموذج، يتخذان  وقــوة 
تــدبــيــر الحقول  فــي  أنـــه شــريــك  نستحضر 
الدينية في إفريقيا وأوروبــا )التعاون مع 
فرنسا وبلجيكا ومع دول الساحل جنوب 
ــال الـــديـــنـــي ومــحــاربــة  ــجـ ــي املـ الـــصـــحـــراء فـ
ــمــــوذج املـــغـــربـــي(،  ــنــ الـــتـــطـــرف وتـــعـــمـــيـــم الــ
وفـــي  الــتــعــاون األمــنــي املتقدم مــع املحيط 
األورومــتــوســطــي، على الــرغــم مــن الضعف 

في التنسيق املغاربي.
وال شـــك أن الـــحـــرص عــلــى حــمــايــة الــدولــة 
الجيو- البعد  عــودة  الوطنية يستفيد من 
الــذي غاب منذ نهاية الحرب  استراتيجي 
وهو  القطبية،  األحادية  وانتصار  الباردة 
ما قد يفسح مجااًل لــرأٍي من نــوع ودرجــة 
أخـــريـــني، مـــن  الــخــبــراء واملــتــخــصــني، غير 
 ألن 

ً
أن مــا سبق أن أعــطــى للمغرب فــرصــة

ُيــســِمــع صــوتــه لــشــركــائــه، ويــثــيــر االنــتــبــاه 
دبلوماسية  باستعمال  ولو  قضاياه،  إلى 

الصدمة أحيانًا.
)كاتب مغربي(

البحث عن العقل العربي

حزب الدعوة... فشل أميركي إيراني

المغرب... دبلوماسية الصدمة 

سورية والحسم الروسي 
والتردد األميركي

إنساننا العربي 
ضحية كبرى لعصف 

إقليمي ودولي 
مفتوح على أهوال 

ومفاجآت

حركة تيار مقتدى 
الصدر ظاهرها 

محاربة الفساد، 
وباطنها موجه ضد 

حزب الدعوة

دبلوماسية ترتبط، 
في عمقها الوحيد، 

بقضية الصحراء 
المصيرية بالنسبة 

للمغاربة

آراء

صالح الدين الجورشي

أو على  انتهت،  الحرب في سورية  أن  برهان غليون  إليه  ما ذهــب  نؤيد  أن  يمكن 
األقل القول إن األزمة السورية، في بعدها الحربي، تتجه نحو التسوية السياسية، 
بعد أن عجز العنف املسلح على إطاحة نظام األسد، وإقامة نظام ديمقراطي قادر 
على حماية وحدة سورية. وعلى الرغم من أن هذا األكيد يحتاج مزيدًا من الترّيث، 
ملعرفة مآل مفاوضات جنيف، إال أن املؤشرات العامة تدل على أن النهاية قد قربت، 
ونقصد نهاية مأساة الشعب السوري الذي يعتبر الخاسر األكبر في هذه الحرب.

السياسي  التقدم  هــل سيساعد  مثلي:  على شخص  نفسه  يــطــرح  الـــذي  الــســؤال 
الدولة  تنظيم  تونس ضد  الــدائــرة في  املعركة  السوي على حسم  امللف  نحو غلق 

اإلسالمية، أم من شأنه أن يزيد في تأجيجها وتعقيدها؟ 
قد يستغرب بعضهم السؤال، نظرًا لبعد املسافة بني الشام وتونس، لكن املسافات 

لم تعد عائقا في هذا العصر، وفي هذه املرحلة التاريخية الصعبة واملضطربة. 
يشبه العالم العربي كيس البالستيك املغلق، إذا ضغطت عليه  في مكاٍن ما ينتقل 
الضغط إلــى مكان آخــر، خصوصًا فــي هــذا الــظــرف الــذي ضعفت فيه الـــدول، بل 
وانهارت في بعض البلدان. وهو ما يتجلى في ليبيا التي جعلت منها التنظيمات 
من  بــدءًا  املغاربي،  العمق  لتهديد  ارتــكــاز  نقطة  »الجهادية«  بـ  نفسها  التي تصف 

تونس، خطوة أساسية نحو إطاحة الدولة الجزائرية.
بما  لكن،  والــشــام.  العراق  في  مواقعه  للدفاع عن  التنظيم قصارى جهده  سيبذل 
ى من الفوضى وانتشار الدول الفاشلة أو 

ّ
أننا أمام تنظيم متعدد الجنسيات يتغذ

الهشة، فإنه إذا حوصر في مكان ما يتمتع باملرونة والقدرة على التمدد أو االنتقال 
إلى مواقع جديدة، تتوفر فيها القابلية الحتضانه ولو فترة قد ال تطول. في هذه 
األجواء، تبقى ليبيا البلد املفضل لتحقيق هذا التمدد نحو شمال أفريقيا وجنوبها، 
واملهيأ أكثر من غيره الستقبال آالٍف من الدواعش، بحكم أنها البلد األكثر فوضى، 

والذي ال يزال مرشحا ملزيد من التقاتل بني مختلف املليشيات. 
أقــصــى عدد  الــزمــن، فمن جهة تعمل داعـــش على توجيه  هــنــاك حاليًا ســبــاق مــع 
ممكن من مقاتليها املوجودين في سورية نحو ليبيا، حتى تخفف الضغط على 
الــذيــن عسكروا فــي كــل مــن ســرت ودرنـــة ومصراتة وســبــراطــة. وتقدر  أنصارها 
أجهزة االستخبارات األميركية أن عدد مقاتلي داعش في العراق وسورية انخفض 
العسكرية  العمليات  بسبب  مقاتل  كــان 31500  بعدما  مقاتل،  ألــف   25 نحو  إلــى 
والضربات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش، لكن عدد مقاتلي داعش في ليبيا 

تضاعف، في الفترة نفسها مرتني تقريبًا، بحيث وصل إلى نحو 6500 مقاتل.
املؤمنون  الليبيون  الفرقاء  بنسق سريع، يسعى  املتزايد  التوسع  هذا  مقابل  وفي 
بالحل السياسي إلى الدفاع عن مشروع »حكومة الوحدة الوطنية« التي أصبحت 
التفويض األغلبي من داخــل برملاني  واقعًا ملموسًا، بعد حصولها على نوع من 

، على الرغم من التأييد الدولي لها.
ً
 مهددة

ً
طبرق وطرابلس. لكنها تبقى حكومة

ــراف الــدولــيــة املتخوفة جــدًا مــن الــتــمــدد الــداعــشــي،  وتــشــارك فــي هــذا الــســبــاق األطــ
لكنه  الجوي،  بالقصف  يبدأ  ليبيا،  في  بتدخل عسكري  للقيام  والتي هيأت خطة 
ال يستبعد اللجوء إلى تدخل بّري الستئصال مجموعات تنظيم الدولة. لكْن هناك 
التدخل، وتعلن اعتراضها عليه، وإن كانت حاليًا  أطــراف عديدة متخوفة من هذا 

ليست صاحبة الصوت األعلى في هذه املرحلة، بمن في ذلك الحكومات املحلية.
فهم التداعيات املحتملة ملا يجري في املشرق على املغرب، مما 

ُ
في هذا السياق، ت

يحدث في سورية على تونس التي أعلن رئيسها يوم ذكرى االستقالل أن التونسيني 
على استعداد الحتضان مرة أخرى مليونًا و300 ألف ليبي، واستضافتهم، إلى أن 
يعالج الوضع الليبي بشكل كامل. املهم بالنسبة إليه أن يقّدر الليبيون اإلجــراءات 
املعركة  ظل  في  إليها  اللجوء  إلــى  التونسية  الحكومة  اضطرت  التي  االستثنائية 
املفتوحة مع الدواعش في مدينة بنقردان وغيرها. واألشهر املقبلة ستكون حاسمة.  

باسل طلوزي

االبتدائي  األول  الصف  درس  حفظت  إنني  أقسم  روس«.  راس..  روس..  »راس.. 
جيدًا، فلماذا تصّر معلمتي حنان الحروب على أنني لم أزل »أمّيًا«؟. كيف أقنعها 
بأنني أنهيت مراحل الدراسة كلها، وغدوُت أحمل شهاداٍت كبيرة وثقيلة، مدرسية 
وجــامــعــيــة، وصـــار فــي وســعــي أن أعــلــقــهــا فــي مــكــان بـــارز عــلــى حــيــطــان »غــرفــة 

الضيوف«، وأتباهى كالطاووس أمام الزوار؟
من أين جاءت هذه املعلمة الفلسطينية البسيطة التي قيل إنها حصلت على أعلى 
إلــى الصف األول  التدريس، لتنسف كل شــيء، ولتعيدني  وســام عاملي في حقل 
 بأنني لم أدخل أي مدرسٍة في حياتي، ولم أتعلم حرفًا واحدًا 

ً
االبتدائي، متذّرعة

بعد؟ 
أللتحق  وعــدت كطفل صغير  كــل شــهــاداتــي،  ومــّزقــت  أنني صدقتها،  واملعضلة 
، أنني أمٌي بمرتبة 

ً
 أن أمحو أمّيتي، واألنكى أنني اكتشفت، فعال

ً
بمدرستها، آمال

شرف.
الــدرس األول  بــدأُت بتعلم  أمــا كيف حــدث ذلــك، فالقصة تطول. لكن، باختصار، 
بها  الصف منتشيًا ألرّدد ما حفظته، فوجئت  »راس.. روس«، وحــني وقفت في 
الـــرأس؟«، ثم  تسحب البساط من تحت أقدامي، حني سألتني: »ومــاذا تعرف عن 
العرب؟.. حاولنا أن  أيها  راحــت تتابع بغضب وحــدة: »ما قيمة رؤوسكم املحنّية 
نعّرفكم، نحن الفلسطينيني، قيمة الرأس املرتفع وسط عواصف االحتالل والفقر 
ولفرط  إنــكــم،  بــل  والــطــغــاة،  للمستبدين  إبقائه محنيًا  غير  أبْيتم  لكنكم  والــجــوع، 
سبيل  فــي  الـــرؤوس  جمع  أهمية  على  القائمة  الـــدرس  فكرة  استبدلتم  ضعفكم، 
بقولكم: )حط  تتبّجحون  وأنتم  به،  تــرّددونــه، وتفاخرون  إلى مثٍل عربي  الوحدة، 
اع الروس(«.. نعم، فأنتم ما عدتم تنتظرون غير »قطاع 

ّ
راسك بني الروس وقل يا قط

لزعمائكم وطغاتكم  اإليجار  أو  للبيع  أن عرضتم رؤوسكم كلها  الـــرؤوس«، بعد 
ومنظومة أعرافكم البالية. رؤوسكم لم تعد أكثر من زوائد دودية، ال وزن لها في 
طاع رؤوس« من 

ُ
حسابات الفكر والتخطيط والعلم. ولذا لم يكن مستغربًا ظهور »ق

نوع جديد، وجدوا في تلك الزوائد لعبة مناسبة لكرة القدم، وها هي رؤوسكم التي 
رضيتم لها االنحناء أصبحت كرة قدم، تتدحرج بني بساطير األنظمة وشباشب 
»داعش«، ليثبت كل طرف تفوقه على اآلخر في القدرة على ملء الرؤوس بالقش 

والتنب«.
الــدهــشــة، ألنــه ينجب دهشة  الدهيشة، وإن شئتم ســّمــوه مخيم  ابــنــة مخيم  »أنـــا 
أنتم، يا من تعلمون  اإلعجاز لشعٍب وضع رهاناته كلها في سلة بيض واحــدة. 
فكانت  واحـــدة«،  فــي سلة  البيض  »ال يضعوا  أن  أظــفــارهــم،  نعومة  منذ  أطفالكم، 
النتيجة أنهم خسروا رهاناتهم كلها، بعد أن غدوا كائناٍت مترّددة هّيابة، ترعبها 
ظاللها، وتنظر إلى كل »جــّرة حبل« بأنها أفعى ستلتهمها.. هذه بعض أمثالكم 
أنتم، ولست آتي بجديد هنا، أما نحن »أبناء الدهشة« فقد اخترنا املجازفة طريقًا 
القلم والسالح معًا، محْونا أمّية الخوف من الطغاة،  واحــدًا ال حْيدة عنه، فحملنا 
وصرنا نحفظ أبجديات املقاومة مع »راس روس«.. نذهب إلى القتال، كمن يذهب 

إلى غرفة الصف، كي نتعلم درسًا جديدًا في مقارعة املحتل..«.
بعني  إلينا  تنظرون  فيما  العطف،  بعني  إليكم  ننظر  كنا  معاركنا،  »وفــي خضم 
الحصار والتجويع، وإغراق األنفاق، تصفق لنا شعوبكم من بعيد، لكنها تحرص 
أو كمن يشاهد  بيننا وبينها، كأنها جزء من »عرضها«،  األمــان«  على »مسافة 
مباراة كرة قدم، ثم يغفو قبل أن يعرف النتيجة. وفي النهاية، محْونا نحن أمّيتنا 
والتشبث  عنه،  والــدفــاع  الوطن  أهمية  إدراك  على  الناس  أقــدر  بتنا  ألننا  الوطنية، 
لديكم  الوطن  أنتم فما زلتم مصابني بهذه األمّية، ألن طغاتكم جعلوا  أما  بترابه، 

رديفًا للمقابر«.
»هـــل أتـــابـــع اســتــعــراض مــتــوالــيــة »أّمـــيـــاتـــكـــم«، فــأتــحــدث عـــن األمـــيـــة االجــتــمــاعــيــة، 
واالقتصادية، واإلنسانية، التي تعانون منها.. أعدكم أن يحدث ذلك. لكن، عليكم أن 

تتقنوا حفظ الدرس األول قبل كل شيء: )راس... روس(«. 

فاطمة ياسين

سحب النظام السوري، في يوليو/تموز عام 2012،  قواته من معظم منطقة الجزيرة 
وكوباني/ عني العرب، بعد أن واجه ضغطًا عسكريًا، في مناطق أخرى من سورية، 
اللحظة، واملنطقة »تــدار ذاتيًا«، بمعزل عن سلطة  لــه.. منذ تلك  أكثر أهمية بالنسبة 

النظام املركزية التي تحولت إلى أمر شكلي، ال يقدم وال يؤخر.
استفاد كــرد املنطقة من دعــم أميركي وروســي، وواجــهــوا، بحذٍر وتوجس، دعــوات 
منها.  األكبر  القسَم  نفسها  الكردية  املنطقة  عازلة، تشكل  منطقٍة  إقامة  إلى  تركيا 
هجوم تنظيم داعش الذي جرى، منتصف العام املاضي، على عني العرب، واجتياحه 
السريع معظم قراها، حّرك ركود املنطقة، وجعل قوات حماية الشعب الكردية تتحول 
ن من استرجاع عني 

ّ
إلى جيٍش متماسٍك أغــدق عليه السالح، حتى من الجو، فتمك

بــهــا، تــال ذلــك هــجــوم معاكس  الــقــرى املحيطة  الــعــرب مــن داعـــش، ومعها مجموعة 
لوحدات الحماية على مناطق جديدة، وظهرت نياته بعبور الفرات إلى ضفته الغربية 
ليكتمل  أعـــزاز،  باتجاه  آخــر من ضفة عفرين  كــردي  رافقه هجوم  حيث جرابلس، 
القبض على كامل الحدود التي كانت تفصل سورية عن تركيا.. عند هذه اللحظة، عال 
صوت املدافع والدبلوماسية التركية، لقطع الجسر الجغرافي الذي ينوي الكرد إقامته، 

لوصل أقاليم »روج آفا« الكردية الثالثة.
أن  أدركــت  الشرقية، عندما  الــفــرات  الكردية عند ضفة  الحماية  قــوات  توقف زحــف 
الفرصة ملقاتليها أن يأخذوا قسطًا  العبور غير مسموح باتجاه جرابلس، فأعطت 
من الراحة، ألنها قّررت، هذه املرة، بدء مواجهٍة سياسيٍة بإعالن فيدرالية إقليم »غرب 

كردستان«.
ال يغير اإلعالن بحد ذاته شيئًا، ألن الحالة املعلنة كانت، في الحقيقة، أمرًا واقعًا، منذ 
املبادرة، قبل ثالث  النظام السوري لقوات صالح مسلم املجال لتتسلم زمــام  أفسح 
سنوات، لكن أهمية اإلعالن تأتي بعد اللغط اإلعالمي الذي دار حول فيدرالية سورية، 
الطريق، بشكل  ولتسجيل نقطة كردية، يمكن االستفادة منها الحقًا، وربما لقطع 

نهائي، على دعوات تركيا إلى إقامة منطقة عازلة، تكون فيها اليد الطولى لها. 
لم تُرق الخطوة ألحد، فتمت مواجهتها بالرفض من روسيا وأميركا والنظام الذي 
وجد فيها تجاوزًا »لدستوره«، كما رفضتها املعارضة، ولكن ذلك كله لم يغير من 

الواقع شيئًا.
ال يأتي إعالن الفيدرالية، في الوقت الذي تعقد فيه محادثات جنيف، مصادفة، وال 
اتــفــاق، فــقــوات صالح مسلم جــرى استبعادها مــن تلك املــفــاوضــات،  تــم عــن سابق 
حيث وجد فيها وفُد املعارضة الرسمي صنوًا للنظام، ورفع في وجهها فيتو تركيًا، 
باعتبارها شقيقًا لحزب العمل الكردستاني. لذلك، أراد صالح مسلم أن ُيظهر موقفًا 
حاّدًا بإعالٍن من هذا النوع، يقول فيه، بطريقة غير مباشرة، إن ما نسعى إليه تحقق 
الحماية، مع  قــوات  يلزم  قــد ال  بــروتــوكــول،  املــفــاوضــات مجرد  عمليًا، وإن حضور 
حرصه على نغمة إعالميٍة، تصر على أن العالقة بني وحدات الحماية وحزب العمال 
أوجــالن في مكتب  الله  غير مــوجــودة، من دون إعطاء تفسيٍر لوجود صــورة عبد 

صالح مسلم، وعلى أذرع مقاتلي الوحدات. 
اكتسبت وحدات الحماية سمعتها »الجيدة« من إدارتها الفعالة املتماسكة، والبعيدة 
عن التطرف الديني ملناطقها، ومن انتصاراتها على قوات تنظيم الدولة، وهي مؤهلة، 
اآلن، لتكمل مشروعًا جغرافيًا ناجحًا، بدأ منذ إعالن املنطقة اآلمنة في شمال العراق، 
، لعدم  وتحول إلى فيدرالية تتمتع بالمركزية كبيرة.. تبقى الحاجة إلى إثباٍت فعليٍّ
ارتباط وحدات الحماية بحزب العمال الذي يرتكب جرائم انتحارية باألسلوب نفسه 
التي  والدينية  اإلثنية  العالقة  توضيح  عليه  وربــمــا  داعـــش،  تنظيم  يستخدمه  الــذي 
تربطه في املنطقة على ضوء الفيدرالية التي أعلنها. واملنطقة، كما نعلم، خزان مليء 
ها بحاجة إلى »قوة« يملكها الكرد، لكن استخدام 

ُ
باإلثنيات واألعراق واألديان، وضبط

هذه القوة داخليًا سيعيد كل شيء إلى نقطة البداية. وعندها، ربما نكون بحاجٍة إلى 
ن من ضبط كل مكونات »غرب كردستان«.

ّ
فيدرالية داخل الفيدرالية، لنتمك

بين سورية وتونس »راس.. روس«

شمال سورية/ غرب كردستان

1415

B B

عماد حجاجكاريكاتير 

الثالثاء 22 مارس / آذار 2016 م   13 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 568  السنة الثانيةالثالثاء 22 مارس / آذار 2016 م   13 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 568  السنة الثانية
Tuesday 22th March 2016 Tuesday 22th March 2016



أوروبا والسودان وأزمة الالجئين العودة إلى الوراء

16

تعانــي أوروبــا من وصول موجات كبيرة 
واملهاجريــن  والالجئــن  النازحــن  مــن 
وعــدم  والنزاعــات  بالحــروب  املتأثريــن 
االســتقرار فــي الشــرق األوســط وشــمال 
التــي  ســورية  مــن  خصوصــا  أفريقيــا، 
تــدور فيهــا حرب أهلية، تجــاوزت األعوام 
 5 مــن  أكثــر  نــزوح  إلــى  وأدت  الخمســة، 
مثــل  الجــوار،  دول  فــي  شــخص  ماليــن 
وقــد  ومصــر،  والعــراق   واألردن  لبنــان 
وصــل إلــى أملانيــا وحدهــا في عــام 2015 
قرابة املليون الجئ، غالبيتهم من سورية، 
ومــن دول أخــرى، مثــل إريتريــا وإثيوبيــا 
بعــد  وأفغانســتان،  والعــراق  والصومــال 
أن أعلنــت املستشــارة األملانيــة، حينها، أن 
بالدهــا ترحــب بالالجئــن، وأمــرت بفتــح 
األبــواب لهــم، وهــو مــا كلف حزبهــا غاليا، 
فــي هــذه األيــام، فــي االنتخابــات املحليــة 
فــي ثــالث مقاطعات، وهو مــا يعكس قلق 
األملــان مــن سياســة فتح األبــواب لالجئن 
واملهاجرين، كما اســتقبلت السويد قرابة 
مائــة ألــف الجــئ أيضــا فــي العــام نفســه، 
الالجئــن  مــن  اآلالف  عشــرات  وتــوّزع 
علــى بقيــة البلــدان األخــرى، مثــل فرنســا 

وبلجيــكا وهولنــدا وغيرها. يشــكل تزايد 
أعــداد الالجئــن فــي القــارة األوروبيــة فــي 
هــذا العــام 2016 تحديــا كبيــرا لحكومات 
أوروبيــة عديــدة، إذ تعانــي بلــدان الجنــوب 
األوروبي، مثل اليونان وإيطاليا واسبانيا، 
والنازحــن  لالجئــن  بوابــة  تمثــل  والتــي 
ماليــة  أزمــات  مــن  أوروبــا،  إلــى  القادمــن 
بعــض  أمــا  كبيــر،  اقتصــادي  وتقشــف 
البلــدان األخــرى، مثــل التشــيك، فقــد كان 
رئيسها صريحا في تخوفه من صعوبة 
مــن  الالجئــن  هــؤالء  غالبيــة  اندمــاج 
املســلمن في املجتمــع األوروبي، ووصف 
صربيــا  وضعــت  باملســتحيل.  ذلــك 
وســلوفينيا حواجز، وبنت املجر ســياجا 
أراضيهــا،  عبــر  الالجئــن  زحــف  لوقــف 
شــعبيا  اســتفتاًء  بريطانيــا  وســتنظم 
فــي يونيــو/ حزيــران املقبــل، لتحســم فيــه 
االتحــاد  مــن  خروجهــا  أو  بقائهــا  أمــر 
واملهاجريــن  الالجئــن  وأزمــة  األوروبــي، 
في لب االستفتاء، وأوقفت دول أو عطلت 
أو قّيــدت العمــل باتفاقيــة الشــنغن، والتــي 
دول  بــن  املواطنــن   تتيــح حريــة حركــة 
االتحاد األوروبي بكل سهولة، إذ تفرض 

غالــب الــدول األوروبيــة، هــذه األيــام، رقابة 
فــي  بالتدقيــق  الحــدود،  علــى  مشــددة 
هويــات املســافرين، فــي محاولة للحد من  
وصــول األعــداد الكبيــرة من الالجئن إلى 

بلدانها.
ســاعدت هــذه األجــواء فــي تمــدد ظاهــرة 
دول  فــي  املتشــددة  اليمينيــة  التيــارات 
عديــدة فــي االتحاد األوروبي، فقد ازدادت 
املوجهــة ضــد  والكراهيــة  العنــف  أحــداث 
األجانــب بصــورة عامة في بلدان أوروبية 
التــي  األحــزاب  حضــور  ويــزداد  عديــدة، 
تمثــل هــذه التيــارات، مثل الجبهــة الوطنية 
الســويدين  والديمقراطيــن  فرنســا  فــي 
في الســويد، في املشــهد السياسي، حيث 
فــي  وتقدمــا  واضحــا،  اختراقــا  تســجل 
استطالعات الرأي العام، وفي االنتخابات 
املحليــة فــي بلدانها، وتعمــل هذه األحزاب 
علــى إثــارة الشــعور القومــي، والتخويــف 
مــن فقــدان الهويــة وذوبانهــا، وال يخفــي 
وخوفــه  العنصريــة،  خطاباتــه  بعضهــا 
من أســلمة القارة، ومن الجريمة اآلتية مع 

هؤالء األجانب.
لؤي عبد الرحمن )السودان(

كنت سأختار عنوانا آخر لهذا املقال، هو »الثورة املضادة 
فــي جامعــة الــدول العربيــة«، لكني اســتدركت قائال: وهل 
حدثــت هنــاك ثــورة أصــال فــي الجامعة، حتــى تليها ثورة 
مضــادة؟ إذ مــازال األداء الركيــك والباهــت صفــة دائمــة 
لصيقــة بهــذه املنظمــة منــذ زمــن طويــل، ولم يتغيــر األمر 
إال فيمــا نــدر، ونتحــدث هنــا عــن حاالت متفرقــة، ال يزيد 

عددها عن أصابع اليد الواحدة.  
ثم اخترت »العودة الى الوراء« عنوانا للتعبير عن الوضع 
املصــري  الرئيــس  نظــام  رمــوز  أحــد  فيــه  يتقــدم  الــذي 
املخلــوع، حســني مبــارك، لتولــي شــؤون األمانــة العامــة، 
فيمــا يفتــرض أنــه أعلــى هيئة جامعة للعــرب، نظريا على 
األقــل، وبالقــدر الــذي يحتــم علــى واجهتهــا الخارجيــة أن 
تــدل علــى التغيــرات الحاصلــة فــي املنطقــة، فهــل عجــزت 
الدبلوماســية العربيــة عــن إنتــاج وجــوه جديــدة تتفاعــل 
بحيويــة مــع متطلبــات الوضــع الراهن، وتعطيــك نوعا من 
الثقة الشكلية بأن هناك شيئا يحاول التحّرك إلى األمام، 

وبأن الزمن ال يعود إلى الوراء.
ســؤال مــن أســئلة عديــدة، البــد أن نطرحهــا، ونحــن نــرى 
كيــف  اآلخــر:  والســؤال  نافــذًا،  يصبــح  إيــاه  االختيــار 
ســيتمكن مــن قيــادة القاطرة العربيــة، واملواقف الصادرة 
عنه ال تتعارض فحسب مع مبادئ الشعوب وطموحاتها 
التحّررية والتحريرية، وإنما تخالف توجهات قوى عربية 
 علــى أنه تهجم، صراحة، 

ً
فاعلــة فــي املشــهد اليوم، فضال

علــى أحــداٍث أصبحــت جــزءًا مــن املبــادئ الدســتورية في 
تونس ومصر، أليس احترام الدساتير من احترام الدول؟  
ولكــن، قــد يقــول قائــل: إن كان هــذا االختيــار كما تصف، 
فكيف له أن يحقق اإلجماع؟ وملاذا يرشحون ويختارون 

ألمانة الجامعة شخصية خالفية؟
هــذا صحيــح، لكنهــم فعلــوا ذلــك، إمــا حبا ووفــاًء للجمود 
والســتاتيك، فليــس هنــاك شــيء أفضــل عنــد الحكومــات 
مــن أال تفعــل شــيئا. وفــي هــذا الســياق، ال يجدون حرجا 
ووقائــع  ســافر،  بشــكل  الــوراء  إلــى  العــودة  إعــالن  مــن 
مقاومة التغيير تدفع إلى ذلك، أو أنهم أدركوا أن الجامعة 
أصبحت هيكال بال روح، ولم تعد جهازًا يمكن االئتمان 
عليــه، ألن القــرار يصنــع ويدعم في مكان آخر. وتماشــيا 
مــع مصالــح واعتبــارات معينــة، والجامعــة ليســت ســوى 
مكتــٍب لتســجيل البيانــات، وعرضهــا أمــام العلــن، وفــي 
هــذه الحالــة، لــن يكــون مثــل هــذا االختيــار أكثــر مــن أداٍة 
سياســيٍة، للمزايــدة أحيانــا، والتســوية أحيانــا أخــرى بن 
مراكــز القــوى العربيــة، وال يهــم من يكون األمــن العام، أو 
خلفيته تحديدا، وهذا األمر، في حد ذاته، إشــارة ســلبية، 
مفادهــا التخلــي عــن جهــود إصــالح الجامعــة  إلــى أجــل 
غيــر مســمى.  وبمــزج التأجيــل مــع العــودة الســافرة إلــى 
الــوراء ســتزداد القطيعــة بــن الشــارع ومؤسســات العمــل 
العربي، وستضيع فكرة املصير املشترك بانعدام الثقة.  
سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

فــي  الحاكمــة  العســكرية  الســلطوية  انتقلــت 
مصــر إلــى معركــٍة جديــدٍة مــن معــارك تصفيــة 
حملتهــا  خــال  مــن  وذلــك  املصريــة،  الثــورة 
املجتمــع  مؤسســات  علــى  الجديدة/القديمــة 
املدنــي، خصوصــا العاملة في مجال الحريات 
جــرى،  فقــد  املــرأة،  ودعــم  اإلنســان  وحقــوق 
قبــل أيــام، إعــادة فتــح ملــف قضيــة »منظمــات 
فــي  بــدأت  قــد  كانــت  التــي  املدنــي«  املجتمــع 
عــام 2011 فــي أثنــاء حكــم املجلــس العســكري 
التــي  القضيــة  ينايــر. وهــي  ثــورة  بعــد  األول 
تــم الحكــم فيهــا علــى املتهمــن فــي 4 يونيــو/

ســنة  بــن  متفاوتــة  بأحــكام   2013 حزيــران 
ســنوات  خمــس  والســجن  التنفيــذ  وقــف  مــع 
األميركيــن  خصوصــا  الغائبــن،  للمتهمــن 
الذيــن تــم إخراجهــم مــن البــاد، بعــد أســابيع 
قليلــة مــن بــدء القضيــة عــام 2011 تحــت مرأى 
ومســمع من الجميع، بعدما أشــيع عن تهديد 
للمشــير  ماكــن  جــون  األميركــي  الســيناتور 
حســن طنطــاوي، رئيــس املجلــس العســكري 
آنذاك، بأنه إذا لم يتم السماح بسفر املواطنن 
األميركين املتهمن في القضية سوف »تقوم 
بطريقتهــا«.  بإخراجهــم  املتحــدة  الواليــات 
وهــو مــا حــدث، حيث تم تســفير مــا ُيقال إنهم 
متهمــون فــي القضيــة، بقــرار أصــدره رئيــس 
محكمة اســتئناف القاهرة األســبق، املستشار 
محاكمتهــم  بــدء  قبــل  إبراهيــم،  املعــز  عبــد 
رسميا، وذلك في فضيحة سياسية كبرى ملن 

كانوا يديرون الباد في تلك املرحلة.
أيــام، هــو إعــادة فتــح »الفــرع  مــا حــدث، قبــل 

ريما الرفاعي

النظــام  بــن  جنيــف  مباحثــات  غضــون  فــي 
الحــزب  اختــار  واملعارضــة،  الســوري 
الديمقراطــي الكــردي، عبــر مــا يســمى  املجلس 
التأسيسي لـ »روج آفا« )غربي كردستان( الرد 
علــى عــدم دعوتــه لاجتمــاع، بإعــان االنتقــال 
مــن »اإلدارات الذاتيــة« إلــى النظــام االتحــادي 
فــي مناطــق ســيطرة قواتــه شــمال ســورية، إثر 
اجتماع عقد في بلدة رميان في ريف الحسكة. 
اإلدارة  نظــام  توســيع  الخطــوة  هــذه  وتعنــي 
الذاتية املطبق بالفعل منذ أربع سنوات، والذي 
الكــردي  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  يّدعــي 
مختلــف  بــل  وحدهــم،  األكــراد  يمثــل  لــن  أنــه 
املجموعات العرقية، ويعتبر، من وجهة نظره، 
مقدمــة العتمــاد نظــاٍم مماثــٍل فــي كل األراضــي 
الســورية بعــد نهايــة الحــرب. والقــى هــذا األمر 
القــوى  ومــن  واملعارضــة،  النظــام  مــن  رفضــا 
اإلقليمية والدولية، بما في ذلك واشنطن التي 
قالــت إنهــا »لــن تعترف بأي  نــوع ملناطق حكم 
ذاتي، أو شــبه مســتقلة في ســورية«، وموسكو 
قــال نائــب وزيــر خارجيتهــا، ميخائيــل  التــي 
بوغدانــوف، إنــه ال يمكــن  ألكــراد ســورية إقامة 

نظام حكم فيدرالي بشكل أحادي.  
تبــرز هــذه الخطــوة الــدور املتزايــد الــذي يلعبه 
تعقيــد  عامــل  الســورية،  األزمــه  فــي  االكــراد 
إضافــي لهــذه األزمــه التــي باتــت ســاحة صراع 
وتجــارب لقــوى كثيرة إقليمية ودولية.  وعلى 
فــي  الكرديــة  السياســية  القــوى  أن  مــن  الرغــم 
ســورية ليســت جســما واحــدًا، وثمــة تباين في 
ســورية،  فــي  الكرديــة«  »املســألة  تشــخيصها 

بعدمــا  وذلــك  للقضيــة وتســخينه،  املصــري« 
تــم تشــكيل هيئــة قضائيــة جديــدة، للتحقيــق 
عــرف باســم »قضية 

ُ
فــي القضيــة التــي باتــت ت

فيهــا  تتهــم  والــذي  األجنبــي«،  التمويــل 
السلطات منظماٍت من املجتمع املدني العاملة 
الحريــات  عــن  والدفــاع  الحقوقــي  املجــال  فــي 
»بتلقي تمويل أجنبي من دون علم الدولة، ما 
قــد يهــدد األمــن القومــي للبــاد«. ومــع تحريك 
مــن  عــدد  اســتدعاء  تــم  جديــد،  مــن  القضيــة 
العاملــن ومديــري هــذه املنظمــات، كمــا حــدث 
مــع الشــريك الرئيــس فــي »املجموعــة املتحــدة: 
نجــاد  قانيــون«،  ومستشــارون  محامــون 
البرعــي، الــذي جــرى اســتدعاؤه إلــى محكمــة 
أســابيع،  ثاثــة  حوالــي  قبــل  الجيــزة  شــمال 
للتحقيــق معــه فــي عدة اتهامــات، منها »إدارة 
جمعيــة بــدون ترخيــص«، و»إذاعــة أنبــاء مــن 
شــأنها تكديــر الســلم العــام«. أو مــا حــدث مــع 
جمــال عيــد، مديــر الشــبكة العربيــة ملعلومــات 
حقوق اإلنسان، والذي تم التحفظ على أمواله 
وأمــوال أســرته، بقــرار مــن هيئــة التحقيــق فــي 
الســابق  واملديــر  املؤســس  وكذلــك  القضيــة، 
الشــخصية«،  للحقــوق  املصريــة  »للمبــادرة 
الســفر  مــن  منعــه  تــم  والــذي  بهجــت،  حســام 
فــي  الطريــف  أموالــه.  فــي  التصــرف  وعــدم 
األمــر أنــه لــم يتــم إباغ عيــد وبهجــت بقرارات 
التحفــظ علــى األموال واملنع من الســفر، وإنما 
علمــا بهــا مــن وســائل اإلعــام. وهــو مــا حــدث 
قبــل ذلــك مع بعض النشــطاء، مثل إســراء عبد 
محمــد  وأحمــد  علــي  الديــن  وحســام  الفتــاح 
غنيم الذين تم منعهم من السفر أيضا، أواخر 

عام 2014، من دون إعامهم بالقرار.

وسبل التعامل معها، إال أن معطيات عدة تفيد 
بــأن الكــرد فــي ســورية إلــى حــد كبيــر، اختطف 
إرادتهــم الحــزب الديمقراطــي الكــردي بزعامــة 
صالــح مســلم، والــذي يعتبــر امتدادًا سياســيا، 
وربما عسكريا لحزب العمال الكردستاني في 
تركيا، برئاسة عبدلله أوجان. يدلل على ذلك 
أن لهــذا الحــزب الوجــود العســكري األقــوى في 
»املناطق الكردية«، عبر أجنحته املختلفة، مثل 
وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية املرأة، 
 عمــا يســمى قــوات ســورية الديمقراطية 

ً
فضــا

الواليــات  مــن  بدعــم  أخيــرًا،  تشــكلت،  التــي 
املتحــدة، إلخــراج هذا الحزب من إطاره الكردي 
الشــوفيني، ومحاولــة تجميلــه بوجــود رمــزي 
لقوى أخرى، عربية وسريانية وآشورية... إلخ. 
مــارس/  فــي  الســورية  الثــورة  انطــاق  ومنــذ 
آذار 2011، اتخــذت القــوى السياســية الكرديــة 
موقف الحذر، على الرغم من محاوالٍت متكّررة 
إلــى  لجلبهــا  املعارضــة،  وقــوى  النشــطاء  مــن 
صــف الثــورة ضــد النظــام الــذي طاملــا اشــتكت 
لكنهــا  األكــراد،  حقــوق  وســلبه  جــْوره  مــن 
فضلــت، علــى الرغــم مــن ذلــك، إمســاك العصــا 
الجانبــن  ابتــزاز  وحاولــت  املنتصــف،  مــن 
معــا، علــى أمــل تحقيــق مكاســب مرحليــة مــن 
النظــام، مثــل املرســوم الــذي صــدر، في األشــهر 
األولــى للثــورة، بشــأن منــح الجنســية ألكــراٍد 
حرمــوا منهــا نتيجة إحصــاء عام 1962، بينما 
وضعــت هــذه القوى قدمــا أخرى مع املعارضة، 
 معهــا، لرســم 

ً
علــى أمــل أن تكــون شــريكا فاعــا

مامح سورية املستقبل في حال سقط النظام، 
ورهنت زيادة تعاونها مع املعارضة، باعتراف 
األكــراد  »بحقــوق  واضــح  بشــكل  األخيــرة 

أو مــع املواطنــن العاديــن. صحيــح أن بعــض 
املنظمــات العاملــة فــي هــذا الحقــل كان قــد تــم 
احتواؤها وتوظيفها من الســلطة العســكرية، 
خصوصــا فــي مرحلــة مــا بعــد انقــاب الثالــث 
مــن يوليــو، لكــن املنظمــات التــي ظلــت تمارس 
الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  الحقوقــي،  العمــل 
والقيــود الصعبــة التــي تضعهــا هذه الســلطة 
القائمــن  وترويــع  تهديدهــا،  اآلن  فيجــري 

عليها.
معركــة  مــن  جــزء  اآلن  يحــدث  مــا  قانونيــا، 
ومنظمــات  الدولــة  بــن  مســتمرة  قانونيــة 
املجتمــع املدنــي، منــذ أكثــر مــن عقــد ونصــف، 
فــي  واضــح  بشــكل  تجســدت  معركــة  وهــي 
»املنظمــات  قانــون  الســمعة،  ســيء  القانــون 
غيــر الحكوميــة« رقــم 84 لعــام 2002، والــذي 
 فــي تقييــد عمــل 

ً
 واســعة

ً
يمنــح الدولــة ســلطة

الجمعيات األهلية واملنظمات غير الحكومية 
فــي مصــر. وتحت طائلة هــذا القانون، داهمت 
الســلطات منظمــات ومراكــز حقوقيــة عديــدة 
املصــري  املركــز  مــع  حــدث  مثلمــا  مصــر،  فــي 
عامــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق 

والتركمانيــة  العربيــة  والبلــدات  األراضــي 
الفاصلة بينها. 

ولعل أكبر خدمٍة أســديت لـ »املشــروع الكردي« 
في سورية، حتى اآلن، ظهور ما يسمى تنظيم 
يحــاول  والــذي  )داعــش(،  االســامية  الدولــة 
الحزب الديمقراطي الكردي، بذريعة محاربته، 
ترســيم حــدود الكيــان الكــردي املنشــود، بدعــٍم 
شــبه مفتــوح مــن الواليات املتحــدة، على الرغم 
ثــم  ومــن  املتكــّررة،  التركيــة  االعتراضــات  مــن 
 بهــذه االعتراضــات، 

ً
دعــم روســيا، ربمــا نكايــة

الحــزب  لقــوات  الوظيفــي  الجانــب  عــن   
ً
فضــا

الــذي  الســوري  للنظــام  خدمــة  الديمقراطــي، 
صّرح كبار املسؤولن فيه أن مقاتليه يتدربون 

وينسقون مع الجيش النظامي. 
وال يخفــي أكــراٌد كثيــرون قلقهــم مــن أن جميع 
مقدمتهــا  وفــي  دعمتهــم،  التــي  األطــراف 
الواليــات املتحــدة وروســيا والنظام الســوري، 
دورهــم  ينتهــي  حاملــا  الحقــا،  تخذلهــم  قــد 
املرحلي، ووفقا للتفاهمات الدولية واإلقليمية 

مبــارك  هشــام  مركــز  وكذلــك   ،2014 و   2013
فيهــا  عاملــن  احتجــاز  عــن   

ً
فضــا للقانــون، 

جميــع  الحكومــة  طالبــت  كمــا  واعتقالهــم، 
كــي  أوضاعهــا،  بتوفيــق  األهليــة  املنظمــات 
تعّرضــت  وإال  القانــون،  مــواد  مــع  تتماشــى 
العــدل  وزيــر  لعــب  وقــد  والتجميــد.  لإلغــاق 
فــي هندســة  الزنــد، دورًا مهمــا  قــال، أحمــد 

ُ
امل

مــرة  وإثارتهــا  األجنبــي«  »التمويــل  قضيــة 
أخــرى، مــن خــال انتدابــه قاضيــن جديديــن 
للتحقيــق بهــا، فــي محاولــة إلرضــاء الســلطة 
الحاليــة، والحصــول علــى مزيــد مــن التأثيــر 
والنفوذ داخل دوائرها، لكن ذلك لم يشــفع له، 
حيــث بــادرت الســلطة بالتخلص منــه، بعد أن 

أصبح عبئا عليها.
أمنيــا، مــن املثيــر أن مــن يديــر الحملــة الراهنــة 
»الدائــرة  هــي  الحقوقيــة  املنظمــات  ضــد 
لرئاســة  التابعــة  االســتخباراتية-الرقابية« 
املشــهد  إدارة  تتولــى  والتــي  الجمهوريــة، 
السياســي فــي مصــر برمتــه. ويذكــر بعضهــم 
علــى  وضعهــا  تــم  التــي  املنظمــات  قائمــة  أن 
الئحــة هــذه القضيــة ُوضعت بمعرفــة جهازي 
)أمــن  الوطنــي  واألمــن  العامــة  االســتخبارات 
تتــم  أن  املتوقــع  مــن  وأنــه  ســابقا(،  الدولــة 
إضافــة منظمــات أخــرى جديــدة علــى القائمــة 
فــي األســابيع املقبلــة. مــا يعنــي أن ثمــة ضــوءًا 
لجهــات  الســيادية  األجهــزة  أعطتــه  أخضــر 
التحقيــق، مــن أجــل توجيــه اتهامــات مفزعــة 
للعاملن في هذه املنظمات، تتراوح بن تلقي 
أمــوال أجنبيــة إلــى التآمــر علــى األمــن القومي 

للباد، وربما الخيانة العظمى.
)أستاذ جامعي مصري(

الجديــدة. وعندهــا ســيكون األكــراد وحيديــن 
فــي مواجهــة جيرانهــم مــن العــرب والتركمــان، 
حاليــا،  أيديهــم  املغلولــة  األتــراك  عــن   

ً
فضــا

بــاراك  الرئيــس  إدارة  مــع  الخافــات  بســبب 
أوبامــا. وفــي غمــرة »انتصاراتهــم« املصطنعة 
بفضل عوامل مؤقتة ومتبدلة، يجدر باألكراد 
أن يتذّكــروا أيضــا أن »املظلوميــة التاريخيــة« 
حكــم  ظــل  فــي  لديهــم،  وترعرعــت  نمــت  التــي 
»البعــث« املديــد فــي ســورية، كانــت جــزءًا مــن 
العنــف والقهــر الــذي مارســه الحــزب، ومــن ثــم 
النظــام األســدي، ضــد جميــع مكونات الشــعب 
الســوري، ولــم يخــص بــه الكــرد وحدهــم، وأن 
خاصهــم يرتبــط بخــاص جميــع الســورين 
مــن هــذا النظــام، وعليهــم أن يتحلــوا بالصبــر 
ملــن  كثيــرًا  يصغــوا  وال  التاريخــي،  والوعــي 
نظــام  بعــد  اإلســامين  حكــم  مــن  يخوفهــم 
تعدديــة  دولــة  بقيــام  يقبــل  لــن  وأنــه  األســد، 
ديمقراطيــة تحتــرم فيهــا حقــوق األقليات، ألن 
الســورية منــذ  الثــورة  هــذا، ببســاطة، مطلــب 
قيامهــا، وال يخــص األكــراد وحدهــم. وعليهــم 
أن يتذّكــروا، أخيــرًا، أن الــدول الكبــرى ال تعبــأ 
بمصيــر األكــراد، بغــض النظــر عــن الخدمــات 
التــي قــد يقدمونهــا لهــا فــي الوقــت الحاضــر.  
وأي دويلة كردية قد تغري الفوضى السورية 
لــن يكــون مصيرهــا  الحاليــة باإلعــان عنهــا 
أفضل من مصير جمهورية »مهاباد« الكردية 
القــرن  أربعينــات  منتصــف  فــي  أعلنــت  التــي 
املاضي، بقيادة قاضي محمد، ولم تعمر أكثر 
من عام، بعد أن تخلت روسيا عنها في مقابل 

حصولها على الغاز اإليراني.
)كاتبة سورية(

أبعــاد قضيــة تمويل منظمــات املجتمع املدني 
التي حملت رقم 173، وتم تحريكها عام 2011، 
بقضيــة  املصــري  اإلعــام  فــى  تعــرف  باتــت 
ومتشــابكة،  معقــدة  أجنبــي«،  »173-تمويــل 
مــع  القانونــي  مــع  السياســي  فيهــا  ويتداخــل 
األمني بشــكل الفت. ففي 3 يوليو/تموز 2011 
تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضية، 
بهــدف  آنــذاك،  الــوزراء  مجلــس  مــن  بقــرار 
التحقيــق فيمــا أثــاره بعضهــم بشــأن التمويــل 
األهليــة  والجمعيــات  للمنظمــات  األجنبــي 
والتــي  اإلنســان،  حقــوق  مجــال  فــي  العاملــة 
على إثرها تم فتح القضية التي انقســمت إلى 
قســمن، أحدهمــا متعلــق باملنظمات األجنبية 
العاملــة فــي مصــر، ومنها املعهــد الديمقراطي 
واملعهــد الجمهــوري ومنظمــة فريــدوم هــاوس 
األميركية ومنظمة »كونراد أديناور« األملانية، 
فــي  الحكــم  التــي جــرى إغاقهــا جميعــا بعــد 
القضيــة أواخــر عــام 2011. أمــا القســم الثانــي 
لــم  فهــو املتعلــق باملنظمــات املصريــة، والتــي 
يتــم اتخــاذ أيــة إجــراءات ضدهــا حتــى أواخــر 
التحقيــق  قاضــي  أصــدر  عندمــا   ،2014 عــام 
عبــد  هشــام  املستشــار  القضيــة،  فــي  الجديــد 
املجيــد، قــرارًا بشــأنها، وذلــك حســبما جــاء في 

جريدة »الشروق الجديد« املصرية.
قبــل  العســكرية،  الســلطة  بــدأت  سياســيا، 
 لترهيــب العاملــن فــي 

ً
 ممنهجــة

ً
فتــرة، حملــة

املجــال الحقوقــي وتخويفهــم، خصوصــا بعــد 
توالــي اإلدانــات الدوليــة مللــف حقوق اإلنســان 
هــذه  تمارســها  التــي  املفزعــة  واالنتهــاكات 
الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة املتوحشــة، ســواء 
داخل املعتقات والسجون وأماكن االحتجاز، 

التاريخيــة«، ومنهــا قضايــا إشــكالية عديــدة، 
مثــل تغييــر اســم الدولــة وعلمهــا ودســتورها، 
وهــو مــا لــم يكــن فــي وســع املعارضــة تقديمــه، 
خصوصــا فــي تلــك املرحلة املبكرة. ومع انكفاء 
شــعارات  رفعــت  حيــث  الســلمية،  املظاهــرات 
اإلخــاء العربــي الكــردي والدولــة الديمقراطيــة 
تســتوعب جميــع مواطنيهــا،  التــي  التعدديــة 
وبروز العمل املسلح الذي استند إلى خلفياٍت 
ومناطقيــة،  وعشــائرية  إســامية  متعــددة 
بــدأت تنمــو بشــكل أوضــح التطلعــات القوميــة 
الكرديــة، محاولــة اإلفادة من الظروف الصعبة 
التناقضــات  ومــن  معــا،  والنظــام  للمعارضــة 

الدولية واإلقليمية في املسألة السورية.
ومــن الواضــح أن الصــراع بــن القــوى الكرديــة 
التــي تنــادي بـــ »االنتمــاء الســوري«، وتحــاول 
حل »املشكلة الكردية« في اإلطار السوري عبر 
منح املواطنن األكراد حقوق املواطنة الكاملة، 
مثــل التجنيــس واالعتــراف بهــم قوميــة ثانيــة 
في الباد، واالعتراف بلغتهم وثقافتهم، وتلك 
التــي تنظــر إلــى أكــراد ســورية، جزءًا من شــعب 
فيمــا  أربــع دول، حســم  فــي  املــوزع  كردســتان 
يبــدو لصالــح الخط »األوجانــي« الذي فرضه 
بقيــادة  الديمقراطــي،  الحــزب  الســاح  بقــوة 
صالــح مســلم، وتمثــل أواًل فــي إقامــة »إدارات 
التجمعــات  فــي  الديمقراطــي«  للحكــم  ذاتيــة 
وعــن  الجزيــرة  الرئيســية،  الثاثــة  الكرديــة 
العــرب )كوبانــي( وعفريــن، وصــواًل إلــى إعان 
النظام االتحادي. لكن، ما لم يحسم حتى اآلن، 
ومــا يحــاول هــذا الحــزب فرضــه بالقــوة، كمــا 
يبدو، هو تحقيق التواصل الجغرافي املقطوع 
حاليــا بــن هــذه التجمعــات، باالســتياء علــى 

عن القضية »173 - تمويل أجنبي«
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الكويت ـ خالد الخالدي

تخــوض الكويــت جــدااًل ثقافيــا واجتماعيــا 
يتعلــق بالحقــل التعليمــي منــذ فتــرة. فبعــد 
جامعــة  تأســيس  علــى  عقــود  خمســة  نحــو 
التيــارات  بــن  للصــراع  ســاحة  زالــت  مــا  الكويــت، 
التيــارات  وبــن  جهــة،  مــن  واملحافظــة  اإلســامية 
الليبراليــة مــن جهــة أخرى، في مــا يتعلق بقانون منع 

االختاط في الجامعة. 
افتتحــت جامعــة الكويــت رســميا عــام 1966، وهي أول 
كان  الوقــت،  ذلــك  فــي  الكويــت.  فــي  جامعــة حكوميــة 
التعليــم فيهــا مختلطــا. لكــن مــع صعــود اإلســامين، 
الــذي  تغيــرت قواعــد اللعبــة وأقــر قانــون عــام 1996، 
يقضــي بالفصــل التــام بــن الذكور واإلنــاث في قاعات 
الجامعــة. وينــّص القانــون فــي املــادة األولــى علــى أنــه 
األمثــل،  الشــرعي  الوضــع  إلــى  الوصــول  ســبيل  »فــي 
تعمل الحكومة خال مدة ال تتجاوز الخمس سنوات 
مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون، علــى تطويــر املبانــي 
الكويــت،  جامعــة  ومراكــز  ومعاهــد  لكليــات  القائمــة 
بمــا  والتدريــب،  التطبيقــي  للتعليــم  العامــة  والهيئــة 
يضمن منع االختاط وتأمن أماكن خاصة للطالبات 
فــي املبانــي وقاعــات الدراســة واملختبــرات واملكتبــات 
والنشــاطات والخدمــات التربويــة واإلداريــة وجميــع 

املرافق«. 
وفــور صــدور القانــون، الــذي حظــي بدعــم واســع مــن 
اتحــاد طــاب جامعــة الكويــت، والــذي يســيطر عليــه 
املســلمن  تحالــف إســامي يضــم جماعتــي اإلخــوان 
والجماعــة الســلفية، بــدأت وزارة التربية بالفصل بن 
الذكور واإلناث في القاعات الدراسية والكافيتيريات، 
بالكامــل.  الجامعــي  الحــرم  ذلــك  يشــمل  أن  دون  مــن 
ففــي كليــة الطــب على ســبيل املثال، تعــذر الفصل، كما 
أعلنــت وزارة التربيــة. وأقــّر اإلســاميون بذلــك مؤقتا، 

منــع االختــاط، وقــد اعتبــر اإلســاميون األمــر حملــة 
ترويجيــة مــن قبــل الحكومــة إللغــاء القانــون. ويقــول 
الدولــة  يكلــف  إنــه  االختــاط  منــع  قانــون  معارضــو 
مــا ال يقــل عــن ثاثــة مليــارات دوالر ســنويا، تصــرف 
إمكانيــة  عــدم  بســبب  التدريســية،  للهيئــة  كرواتــب 
وضــع الطالبــات مع الطلبة في قاعات موحدة. ويقول 
املعارضــون إن التعليــم املشــترك هــو املصطلح البديل 
عن التعليم املختلط، وقد أثبت فاعليته في خلق بيئة 
تعليميــة. مــن جهــة أخــرى، فــإن االختــاط موجــود في 
املؤسســات والشــركات التي ســيعمل فيها الطاب في 

وقت الحق. 
فــي املقابــل، يقــول املؤيــدون للقانــون، بينهــم الطالــب 
»العربــي  لـــ  الشــطي،  عبداللــه  اإلســامي  والنقابــي 
اســتجابة إلرادة شــعبية  جــاء  القانــون  إن  الجديــد«، 
وحكوميــة اتفــق عليهــا مطلــع التســعينيات، وبدعــم 
الكويتيــن  الطــاب  ممثــل  قبــل  مــن  حاشــد  طابــي 
الوحيد وهو اتحاد الطلبة. يضيف: »كما أقر القانون 
الشــعبية«.  بــاإلرادة  إال  يحــل  لــن  الشــعبية،  بــإرادة 
يتابع: »ال أعتقد أن شــعب الكويت ســيقبل باالختاط 
فــي الجامعــات ألنــه محافــظ ومتديــن ويحتــرم عاداته 
وتقاليــد. كذلــك، فــإن جميــع القوائــم املنافســة لنــا، عدا 

واحدة، تؤيد القانون«.
مــن  العديــد  الكليــات  بعــض  افتتحــت  الجامعــة،  فــي 
القاعــات الدراســية املختلطــة. ويقــول أحمــد الظفيــري 
وهو طالب في كلية اآلداب لـ »العربي الجديد«: »بدأت 
. وعرفت 

ً
القاعــات املختلطــة بالظهور هذا الفصل فعا

أن مقررين من أصل ســتة ســجلتها ســتكون مختلطة. 
الفصــول، وفــي  أن »االختــاط موجــود خــارج  ويــرى 
كل مــكان فــي الجامعــة. كل مــا أريــده ويريــده الطــاب 
اليــوم، هــو أن يجتهــد أعضاء البرملان في إقرار قوانن 
لتحديث وتطوير املنشآت الجامعية بداًل من تضييع 

وقتهم في هذه املهاترات«.

علــى أن تخصــص وزارة التربيــة فــي مبنــى الجامعــة 
الجديــد، الــذي وضــع حجــر أساســه عــام 2005، مباني 

منفصلة للذكور وأخرى لإلناث.
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الجــدال طوال خمســة عشــر 
فــي تنفيــذ  بــن محافظــن يطالبــون باإلســراع  عامــا 
بالتحــرك  الحكومــة  يطالبــون  وآخريــن  القانــون، 
)بينهــم  األطــراف  جميــع  مســاعي  فشــلت  إللغائــه، 
التحالــف الوطنــي وهــو تكتل نيابــي ليبرالي( في حل 
القضيــة لتبقــى معلقــة. كذلــك، مــا زال مقــر الجامعــة 

الجديد غير جاهز حتى اآلن. 
عــن  الصبغــة اإلســامية  املعارضــة ذات  أن غيــاب  إال 
توزيــع  قانــون  مــن  موقفهــا  بســبب  األمــة  مجلــس 
الدوائــر االنتخابيــة، أتاح الفرصة أمام معارضي منع 
وتقــدم  الدســتورية.  املحكمــة  فــي  للتحــرك  االختــاط 
طالبان من جامعة الكويت بطعن، وأدى حكم املحكمة 
الدســتورية فيــه إلــى إحــداث ضجــة كبيــرة، وفتح باب 

النقاش على مصراعيه.
»منــع  قانــون  بــأن  الدســتورية  املحكمــة  وأقــرت 
»فــي  بأنــه  الفصــل  وفّســرت  دســتوري.  االختــاط« 
القاعــات فقــط مــن دون باقــي املرافــق«. وأشــارت إلــى 
»عــدم وضــع ســاتر خشــبي أو إســمنتي داخــل القاعــة، 

بل بمجرد فصل في الكراسي بينهما«.
هــذا التفســير الجديــد اعتبــره مقدمو الطعــن انتصارًا 
طريــق  فــي  خطــوة  أول  أنهــا  مؤكديــن  لهــم،  حقيقيــا 
أن  اإلســاميون  رأى  املقابــل،  فــي  القانــون.  إلغــاء 
تفســير القانــون هــو خــارج عــن نطــاق ســلطة املحكمــة 
الدستورية. وقال النائب اإلسامي السابق والقيادي 
البارز في املعارضة جمعان الحربش إن حكم املحكمة 

الدستورية فّرغ قانون منع االختاط من محتواه.
إلــى ذلــك، يخشــى اإلســاميون مــن سياســة الحكومــة 
قنــاة  اســتضافت  وقــد  القانــون.  إلغــاء  تؤيــد  التــي 
قانــون  إزالــة  حركــة  فــي  ناشــطن  الرســمية  الكويــت 

مجتمع
أشار مرصد السكان في هولندا إلى وصول عدد السكان إلى 17 مليون نسمة، وسط توقعات بأن 
يكــون صاحــب الرقــم القياســي مــن املهاجريــن وليــس مولــودًا هولنديــا. وفــي وقــت ســابق من شــهر 
مارس/آذار الجاري، أعلن املكتب املركزي لإلحصاء أن صاحب الرقم 17 مليونا »ربما يكون وليدًا 
 من بولندا، أو طالبا من الصن، أو هولنديا عائدًا«. وأضاف: »فرصة 

ً
أو الجئا من سورية، أو عاما

رة ملعرفة هوّية املواطن 
ّ
أن يكون مهاجرًا أكبر من كونه مولودًا هولنديا«. لكن ال وسيلة دقيقة متوف

)أسوشييتد برس( رقم 17 مليونا في الباد ذات الكثافة السكانية العالية.  

 فرقها ضبطت 1048 مهاجرًا كانوا يعتزمون 
ّ
أعلنت قيادة القوات البحرية التركية، أمس االثنن، أن

الوصول إلى الجرز اليونانية، مذ بدأت تعاونها مع قوات خفر السواحل التركية ملكافحة الهجرة 
 وضــع املهاجريــن الهاربــن مــن الحــرب فــي 

ّ
العشــوائية، فــي 11 آذار/مــارس الجــاري. وأوضحــت أن

ســورية، يعــّد مــن أكبــر املآســي التي شــهدتها اإلنســانية بعــد الحرب العامليــة الثانيــة. وكانت قوات 
خفــر الســواحل قــد طلبــت مســاعدة القــوات البحريــة لضبــط حركــة الهجــرة غيــر القانونيــة التــي 
)األناضول( تشهدها سواحل والية إزمير )غرب(، بعدما فاقت أنشطة الهجرة قدراتها.  

أكثر من ألف مهاجر في إزمير في 10 أيامالمواطن رقم 17 مليونا في هولندا قد يكون مهاجرًا 

نابلس ـ محمود السعدي

بدءًا من أواخر شهر فبراير/شباط وعلى امتداد 
شــهر مــارس/آذار مــن كل عــام، يقطــف العكوب. 
 70( الهــدد  هيــام  الحاجــة  تشــتري  كعادتهــا، 
عامــا(، وهــي مــن ســكان مدينــة نابلــس )شــمال 
مــن  كيلوغرامــا   30 نحــو  الغربيــة(،  الضفــة 
العكوب، وتجهد زوجات أبنائها في تنظيفه من 
أشــواكه أو مــا يعــرف بـــ »التعكيــب«، ثــم تجهيــزه 
ــل الهــدد اإلشــراف علــى تنظيفــه 

ّ
لتخزينــه. تفض

ثــم تخزينــه أخضــر قبــل أن يجــف. هكــذا تعمــل 
مع زوجات أبنائها على تنظيفه وتخزينه. تقول: 

»هــذه فرصــة جميلــة الجتماع العائلــة«، مضيفة 
أن »تنظيفــه متعــب لكــْن ممتــع«. وتــرى العائالت 
مميــزًا  يعــد  للعكــوب  طهيهــا  أن  النابلســية 
ويختلــف عــن بقيــة املناطــق، وقــد اشــتهرت هذه 
املدينــة باألمــر قبــل مــدن أخرى. ويعزو مشــرف 
املراكــز الثقافيــة في بلديــة نابلس، زهير الدبعي، 
ســبب شــهرة أهــل نابلــس بهذا النوع مــن الطعام 
إلى كون العكوب ينمو في جبل الطور )جرزيم( 
فــي املدينــة، وقد اعتاد أهالي نابلس على قطافه. 
 مع ازدحام العمران حتى صار 

ّ
إال أن إنتاجه قل

يستورد.
النابلســية علــى  العائــالت  اعتــادت  املقابــل،  فــي 

العكــوب كوجبــة تكــّرم فيهــا ضيوفهــا،  تقديــم 
وتوضــح  واللحــم.   واألرز  اللــن  مــع  ويطهــى 
الحاجة أنها تطهو العكوب منذ عشرات السنن.

عامــا(   55( النعنــع  ياســر  اعتــاد  جهتــه،  مــن 
عليهــا  يبيــع  التــي  بســطته  علــى  العكــوب  بيــع 
الخضــروات فــي البلــدة القديمــة مــن نابلــس منــذ 
أكثــر مــن 38 عاما. يشــتري العكــوب من الخليل 
)جنــوب الضفــة(، علمــا أنــه كان يصــل نابلــس 
البــاذان.  ومنطقــة  املحتــل  الجــوالن  مــن  قديمــا 
العكــوب  مــن  الواحــد  الكيلوغــرام  ســعر  ويبلــغ 
مــا بــن ثالثــة و12 دوالرًا، وعــادة مــا يســتعن 
أن  أجــل تنظيفــه. يضيــف  مــن  النســاء  ببعــض 

بعــض النســاء يعتبــرن إزالة الشــوك عن العكوب 
مصــدر دخــل أساســي لهــن فــي هذا املوســم، قد 
يصــل إلــى نحــو ألــف دوالر. مــن جهتهــا، تقــول 
عبير صالح )54 عاما(، وهي من مدينة نابلس، 
إنها تحفظ العكوب في الثالجة وتتناوله كوجبة 
أساســية في املنزل. وتلفت إلى أنها ورثت األمر 
أكلــه.  علــى  أبناءهــا  عــودت  وقــد  والدتهــا  عــن 
وتوضــح لـــ »العربــي الجديــد« أن هنــاك طريقتــن 
لتخزينــه، إمــا مــن خــالل وضعــه في ميــاه فاترة 
مــع القليــل مــن الليمــون بعــد تنظيفه وغســله، ثم 
تصفيتــه وقليــه بالزيــت،  ثــم وضعــه فــي أكياس 
مــن النايلــون فــي الثالجة، أو وضعه في املياه مع 

إضافــة ملعقــة مــن الســكر بعد تنظيفه وغســله، 
ثــم وضعــه علــى النــار حتى بدء الغليــان. بعدها، 
يغسل على الفور بمياه باردة فيحتفظ بلونه. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن العكــوب ينمــو فــي جبــال 
ومضــادًا  للكبــد  مفيــدًا  ويعــد  الشــام،  بــالد 
الكيميــاء  قســم  رئيــس  يوضــح  لألكســدة. 
وتكنولوجيــا الصيدليــة فــي جامعــة النجــاح فــي 
نابلــس، نضــال جــرادات، لـ«العربــي الجديــد«، أن 
العكــوب  إليــه  ينتمــي  الــذي  الخرفيــش  »جنــس 
يدخــل فــي صناعــة الكثيــر من األدويــة العالجية 
للكبــد. كذلــك، يعّد أساســيا لعالج أمــراض الكبد 

وحصى املرارة وغيرها«.

»عكوب« نابلس يدرّ المال على نسائها

عصام سحمراني

ال يعرف الفتى الذي ضرب يد الرجل 
وهرب، شيئا عنه. لم يلتق به من قبل ولم 

يتحدث معه. وحتى لو التقى به ال أرجحية 
لحديث قد ينشأ بينهما من أّي نوع.

هذه هي العالقة الوحيدة بينهما. قاد 
دراجته النارية الصغيرة بصوتها 

املزعج. خرج من الحّي الذي يسكن فيه 
إلى الشارع العام. رآه واقفا عند مفترق 
الطريق، مع صديق له، يضع هاتفه على 
أذنه، ويلّوح بيد أخرى يحمل بها علبة 

سجائر. عندها قرر -أو ربما تصرف عن 
عادة ناشئة لديه، أو متأصلة، فالحركة 

كانت سريعة جدًا- أن يعتدي عليه. ضرب 
يده التي يحمل بها علبة السجائر. جفل 
الرجل. تابع الفتى سيره بالدراجة وهو 

يضحك بصوت مراهق مزعج، من دون أن 
يتعرف به الرجل الذي أسقط ما في يديه 
االثنتن أرضا، فالتقط صديقه أغراضه.

ليست املسألة أّن الفتى سيئ األخالق 
والرجل حسنها. االثنان ابنا مجتمع 

 منهما بحسب بيئته الصغيرة 
ّ

واحد. كل
وعمره وتجاربه ووضعه االقتصادي 

يتلقى الوجبة اليومية نفسها من 
الشعارات والقيم من خالل أكثر من 

وسيلة: سياسية، واجتماعية، ودينية، 
 منهما يتفاعل 

ّ
ومذهبية، ومنزلية. وكل

مع تلك الشعارات والقيم بسبيل، فيلتزم 
بها أو يعيد تشكيلها أو حتى يرفضها 

لصالح قيم أخرى. ربما يتشابهان تماما. 
وربما ال يتشابهان.

ه لم 
ّ
الفتى عندما أكمل طريقه، أثبت أن

يقصد الرجل بالذات في االعتداء، بل 
وجده فرصة سانحة ربما في وقوفه عند 

املفترق على قدميه بينما يتحدث عبر 
الهاتف. فمع قهقهته العالية، جعل يشير 

إلى الركاب والسائقن في السيارات العالقة 
في الزحام بشارة األصبع البذيئة، وال 

يبالي بشتائمهم امللونة. كان يشمت بهم 
لتمكنه وحده من متابعة السير بالقرب 

منهم، بالرغم من ركوبه دراجة ال يتجاوز 
سعرها وهي على هذا الحال مئة دوالر 

أميركي، إذا تمكن من بيعها أساسا.
الرجل بدوره، لم يتوقف عند حّد شتم 
 سائق 

ّ
الفتى من بعيد. فقد تحول كل

دراجة يصادفه إلى نظير للفتى ال بّد من 
االنتقام منه. شتم واحدًا مّر أمامه من 

دون أّي ذنب. شتم آخر بالطريقة نفسها، 
ها«. 

ّ
وتابع: »يلعن أبو املوتوسيكالت كل

لكّن األخير نزل عن دراجته، ولم يكن 
فتى صغيرًا، بل شاب ضخم تبدو عليه 
عالمات من يشتري املشاكل شراء. لكم 
الرجل في وجهه وبطنه. وتابع سيره من 
دون أن يلتفت إليه يتألم ويتلوى بينما لم 

يتمكن الصديق مجددًا من املساعدة.
مضى الفتى معتديا وشاتما ومشتوما. 

 
َ

مضى الشاب ضاربا ومشتوما. ولم يبق
 الرجل مكانه معتدى عليه وشاتما. 

ّ
إال

»موتوسيكالت« 
ملعونة

مزاج
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لم ينته المد والجزر بعد )العربي الجديد(



عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــأطــفــال ورفــاهــيــتــهــم 
الــنــفــســّيــة، الــتــي ُعــقــدت فــي الهـــاي فــي مــايــو/

ــل  ُعـــرضـــت خــالــهــا »دالئــ ــتـــي  ــار 2015، والـ ــ أيـ
الــوكــاالت بشأن  املشتركة بني  الدائمة  اللجنة 
االجتماعي  النفسي  والــدعــم  العقلّية  الصحة 
ــــوارئ« الـــتـــي تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا  ــطــ ــ فــــي حــــــاالت الــ
)يــونــيــســف(.  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة 
بحسب هذه الدالئل، ثّمة هرم من أربع طبقات 
االختصاصي   

ّ
أن فيها  يظهر  مــســتــويــات،  أو 

ــل إال فـــي املــرحــلــة األخـــيـــرة. 
ّ

الــنــفــســي ال يــتــدخ
بــالــتــالــي، أمــــور كــثــيــرة ال بــــّد مـــن أن يؤمنها 

املجتمع بحد ذاته. وهذا ما ال تؤيده غناجه.
 »في املستوى 

ّ
تفّصل غناجه الهرم، شارحة أن

بأكثريتهم سوف  األطــفــال  أن  يــقــّدرون  األّول، 
حاجة  دون  مــن  طبيعية  بطريقة  يــتــصــّرفــون 
إلى تدخل اختصاصيني. في املستوى الثاني، 
ل األطفال الذين ال يملكون أي 

ّ
يستهدف التدخ

دعم عائلي، والذين هم في حاجة إلى املساعدة 
ل املجتمع وليس من قبل 

ّ
فقط من خال تدخ

ــــل املــجــتــمــع  ـ
ّ

ــــدخ اخـــتـــصـــاصـــيـــني نـــفـــســـيـــني. وتـ
البناية وصاحب  ل ناطور 

ّ
ودعمه يعني تدخ

على  املجتمع.  مكّونات  مــن  وغيرهما  الــدكــان 
م كيفية التصرف مع األطفال. هي 

ّ
الجميع تعل

توصية على الصعيد الدولي. علينا أن ندّرب 
ل. بالنسبة إلّي، ال بّد من 

ّ
املجتمع على التدخ

ــــود مــتــخــصــصــني لــتــدريــبــهــم عــلــى كيفية  وجـ
التصرف مع هــؤالء األطفال. أما في املستوى 
الثالث، فيأتي األطفال والعائات الذين هم في 
ــل على مستوى فـــردي، وهــذا 

ّ
حــاجــة إلــى تــدخ

ــل يــكــون هــذه املـــّرة مــن خــال أشخاص 
ّ

الــتــدخ
تدريبًا  وتلقوا  التخصص سبق  على هامش 
ل على الخط األول. وفي املستوى الرابع 

ّ
للتدخ

واألخير، نسبة صغيرة لكن مهمة من الناس 
الــذيــن عــلــى الــرغــم مــن الــدعــم، قــد يــعــانــون من 
مشاكل كبيرة. هذه املجموعة تشمل خصوصًا 
ــال الـــذيـــن كـــانـــوا يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل  ــفــ األطــ
ســابــقــة، أي قــبــل الــصــدمــة، وقـــد تــفــاقــمــت تلك 
املشاكل من خال الحرب والتهجير. فقط هذه 

املجموعة تستفيد من متابعة متخصصة«.
ــا حــاربــت ومـــا زلــت  بالنسبة إلـــى غــنــاجــه، »أنـ
ل االختصاصيني، لكن هؤالء في 

ّ
من أجل تدخ

حاجة إلى ميزانية ليست بسيطة. وفي حال 
اليوم في  كانت ثّمة كارثة مثلما هو حاصل 
أن  الدولي  للمجتمع  املكلف جــدًا  سورية، من 
 
ّ
يؤّمن اختصاصيني لكل األطفال«. تضيف أن

 بديهيًا 
ً
املجتمع وتدريبه ليس عما »تأهيل 

في  أعـــدت  العاملية  الصحة  ومنظمة   .
ً
وســهــا

هذا اإلطار تدريبًا للمنظمات غير الحكومية. 
إلـــى املتضرر  الــنــاطــور أن يستمع  ُيــطــلــب مــن 
وأن يستوعب حالته، فيما هو ربما في حاجة 
إلــــى مـــن يــســتــمــع إلـــيـــه. لــكــن لـــأســـف، هــــذا ما 
لذا،  العاملي.  الصعيد  على  اليوم  حاصل  هو 
بفرق  جمعيتنا،  مثل  جمعيات  تعمل  عندما 
من املتخصصني، تظهر كأنها وافدة من غير 

كوكب«.
ــــاي، عــرضــت غــنــاجــه للجمعية  فـــي نــــدوة الهـ
ولعملها مع أطفال الحرب ولحاالت سريرية. 
تــقــول: »بــالــنــســبــة إلـــى املــجــتــمــعــني، كـــان األمــر 
لــذا ال  نــوعــًا مــن تــرف ال يطّبق على الجميع، 
التفكير بطريقة مــغــايــرة. وتــأتــي تلك  بــّد مــن 
الـــدالئـــل الــتــي تتبعها الـــوكـــاالت الــعــاملــيــة في 
ــطــّبــق في 

ُ
ــي  ت الــبــلــدان املــــأزومــــة، عــمــومــًا. وهــ

سورية«.

الطفل واألهل والحرب
ــــرت غـــنـــاجـــه  ــشـ ــ ــًا، نـ ــ ــامــ ــ ــــن 12 عــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــبــ قــ
والــحــرب.  واألهـــل  »الطفل  كتابها  بالفرنسّية 
دراسة سريرّية في لبنان«. هو اليوم من الكتب 
من  لتنقيحه  الوقت  أملك  ال  »لكنني  النافدة، 
أجــل طبعة جــديــدة. هــو يتناول تأثير األهــل. 
بالتأكيد  نفسيًا،  مضغوطني  هـــؤالء  كــان  إذا 
يصبح أوالدهم كذلك. أما إذا شعر األهل بأنهم 
قــــــادرون عــلــى مــواجــهــة الــضــغــوط ويــمــلــكــون 
الــوســائــل لـــذلـــك، فــهــذا مـــن شــأنــه أن ينعكس 
أهله   

ّ
بــأن يشعر  الطفل  األوالد.  على  إيجابيًا 

أكثر أمانًا. عمومًا، األطفال املضطربون، يكون 
ــفــــال املــتــمــاســكــون،  أهــلــهــم مــضــطــربــني. واألطــ
يـــكـــون أهــلــهــم مــتــمــاســكــني. وهــــــؤالء هـــم أهــل 
على  ــادرون  قــ بالتالي  وهــم  بقلقهم  تحّكموا 
ــا حـــصـــل وعــمــا  ــمـ ــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـ الــــكــــام وعــ
 »األمــــر ليس 

ّ
عـــاشـــوه«. لكنها تــشــدد عــلــى أن

الذين عانوا، سوف  أوتوماتيكيًا. األشخاص 

بيروت ـ ميليا بو جوده

ــــورة مــيــرنــا  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــالــــت الـ عـــنـــدمـــا نــ
بأطفال  العناية  و»جمعّية  غناجه 
الــــحــــرب« الـــتـــي تــتــرأســهــا، جــائــزة 
لعام  اإلنــســان  لحقوق  الفرنسّية  الجمهورّية 
2008، عّدت ذلك »شرفًا كبيرًا لفريقنا، يمّدنا 
بــاألمــل حــتــى نكمل نــضــالــنــا«. نضالها هــذا، 
ــــروب، حــرصــًا  ــــحـ ــفــــال الـ ــة أطــ ــّب فــــي خـــدمـ يـــصـ
النفسّية  ورفاهيتهم  العقلّية  صحتهم  على 

وحرصًا على املستقبل.
املتخصصة  غناجه  ترفع  عامًا،  عشرين  منذ 
الحروب  لــواء أطفال  العيادي  النفس  في علم 
ــــى جــانــب  وأهـــمـــّيـــة مــتــابــعــتــهــم الـــنـــفـــســـّيـــة، إلـ
مــهــامــهــا األخـــــرى الـــيـــوم، كــرئــيــســة قــســم علم 
النفس في جامعة القديس يوسف في بيروت 
وكأستاذة محاضرة في علم النفس العيادي 
وكخبيرة مستشارة معتمدة لدى وزارة العدل 

اللبنانية.
ال تجزم غناجه بهدوئها املتمّيز، بأّي أمر إال 
ملتابعة  متخصصني  إلـــى  الــلــجــوء  بـــضـــرورة 
ــذا، عــنــد  ــ ــال. لــ ــ ــفـ ــ ــــدى األطـ ــاالت الـــصـــدمـــات لـ ــ حــ
ســؤالــهــا عـــن مــــدى تــأثــيــر الــهــجــرة املــحــفــوفــة 
السوريون  الــيــوم  إليها  يلجأ  التي  باملخاطر 
الهاربني من حروب  والعراقيون وغيرهم من 
 »ثّمة أطفااًل 

ّ
أوطانهم، على األطفال، تقول إن

ر 
ّ
يــمــلــكــون اســتــعــدادًا أكــثــر مــن ســواهــم للتأث

الــنــفــســّيــة. يمكن  لــلــمــعــانــاة  نفسيًا وبــالــتــالــي 
ون على الصعيد 

ّ
القول إنهم أطفال ضعفاء هش

الــنــفــســي. بــالــتــالــي، قـــد نــجــد لــديــهــم أعــــراض 
االكــتــئــاب أو أعـــراض أكــثــر دقــة على الصعيد 
النفسي مرتبطة بحالة األطفال الذين يعانون 
من قلق حاد من االنفصال، خصوصًا عندما 
يواجهون املوت، باإلضافة إلى أعراض أخرى 
ــــذات إلــــى جــانــب  ــارة تــقــديــر الــ مـــن قــبــيــل خـــسـ
ــــراض االكـــتـــئـــاب«. تــضــيــف: »عــنــدمــا يــكــون  أعـ
قــلــق االنــفــصــال كــبــيــرًا جــــدًا، مــن شـــأن ذلـــك أن 
يمنع األطفال عن التركيز. وهو ما يزيد على 
سبيل املثال، من احتماالت املشاكل الدراسّية 
فــي املـــدارس. وال بــّد مــن أن نــدرك شيئًا مهمًا 
هــو أنــنــا قــد نــجــد كــل األعـــــراض املــمــكــنــة عند 
الــطــفــل الــــذي تـــعـــّرض لــلــصــدمــة، لــكــنــهــا ليس 
لها مدلول أحادي املعنى. لذا عندما ال نكون 
إذا كان  أن نعرف  الصعب  اختصاصيني، من 
الطفل قد تعّرض لصدمة أم ال. هذا يعني أنه 
منذ البداية، ال بّد من أن يهتّم اختصاصيون 
بهؤالء األطفال. بالنسبة إلّي هذا أمر في غاية 
األهمّية، لكن لأسف، هذا ليس رأي املنظمات 

الدولّية«.

هرم يستبعد االختصاصيين
ــــدوة  ــنـ ــ ــــي الـ ــــت فــ ــاركــ ــ ــد شــ ــ ــه قــ ــاجــ ــنــ ــــت غــ ــانــ ــ وكــ
الــدولــّيــة حـــول الــنــشــأة فــي الــنــزاعــات وأثــرهــا 

ميرنا 
غناجه
ال تهملوا 

صدمات أطفال 
الحروب

العربيّة،  منطقتنا  في  والصراعات  الحروب  تتمادى 
القريب.  في  انقضائها  احتمال  إلى  إشارة  أي  دون  من 
وتتمادى كذلك معاناة ضحاياها، ال سيّما الصغار الذين 

خبروا صدماتها. متابعة هؤالء ضرورة، وإال...

في بعض األحياء 
الفرنسية، خصوصًا تلك 
التي يتواجد فيها عرب 
ومهاجرون، ينتشر بيع 
سجائر رخيصة مهربة. 

وإن كانت السلطات 
تداهم هذه األماكن بين 

الحين واآلخر، إال أنها ال 
تحكم قبضتها خشية 

االحتقان الشعبي

سجائر رخيصة في فرنسا تتغاضى عنها الحكومة

عندما ننقذ طفًال، 
ننقذ أيضًا بالغًا، ومشروع 

أب أو أم في المستقبل

إذا تخطى األهل 
الضغوط، ينعكس ذلك 

إيجابيًا على األوالد

أكثر ما تخشاه 
السلطات الفرنسية هو 

انتشار تجارة المخدرات
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باريس ـ محمد المزديوي

ــرون مـــن عـــرب وأفـــارقـــة مـــن بني  ــ يــعــّد املـــه اجـ
في  االقتصادية  باألزمة  تأثرًا  الشرائح  أكثر 
ارتفاع معّدالت  فرنسا. يعاني هؤالء بسبب 
الــبــطــالــة أو الــتــمــيــيــز فـــي الــعــمــل. لــكــن يبقى 
هــنــاك شـــرائـــح أخــــرى أكــثــر اكـــتـــواًء بـــاألزمـــة، 
ــهـــاجـــرون غــيــر الــشــرعــيــني أو الــذيــن  ــم املـ وهــ
ال يــحــصــلــون عــلــى أي مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة، 
يبيعون  الــذيــن  املتنقلون  الــبــاعــة  بينهم  مــن 

بضائع غير مرخصة.    
أو  »بــاريــس«  مــن محطات مترو  على مقربة 
»بــورت دو مــونــروي« أو مدينة أوبيرفيليي 
وغيرها، تجد العديد من العرب واملهاجرين. 
وإذا ما تأكدوا أنك لست من عناصر الشرطة 
الـــســـّريـــة، قـــد يــســألــونــك عـــن ســـجـــائـــر. يلجأ 
عــــدد كــبــيــر مـــن املــدخــنــني إلــــى هــــذه املــنــاطــق 
وغــيــرهــا لـــشـــراء ســجــائــر رخــيــصــة، إذ تــبــاع 
العلبة الواحدة بنحو 4 يورو، في حني يصل 

سعرها في األماكن املرخصة إلى 7 يورو. 

الدولة في قمع هؤالء.  في املقابل، ال تبالغ 
وما إن يرى الباعة رجال الشرطة يقتربون 
ــتــــى يـــخـــتـــفـــون بـــســـرعـــة،  ــة، حــ ــقــ ــطــ ــنــ ــن املــ ــ مــ
السياق،  يــغــادروا. في هــذا  ليعودوا بعدما 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« عـــددًا مــن الباعة 
احتمال  خشية  التصوير  يــرفــضــون  الــذيــن 
ــذه الـــصـــور مـــن قــبــل الــشــرطــة.  اســـتـــغـــال هــ
االحتفاظ  يستطيعون  ال  السياح  إن  حتى 

بصورهم، إذا ما التقطت في هذا املكان. 
مــعــظــم هــــؤالء الــبــاعــة جـــزائـــريـــون عــلــمــًا أن 
الباعة  ُيظهرها  السلع جزائرية. ونــادرًا ما 
إال إذا تــأكــدوا من رغبة الــزبــون في الشراء. 
وحني تظهر لهم املال، يقدمون لك البضاعة. 
وهناك العشرات بل املئات من الباعة الذين 
ينتشرون في األحياء والشوارع املؤدية إلى 

املترو. 
وصل أحمد، وهو جزائري، إلى فرنسا قبل 
ثــاث ســنــوات. يــقــول: »ال أملك أوراق إقامة 
وأنتظر جهود إحدى الجمعيات اإلنسانية 
 شرعيًا، لذلك 

ً
لتسوية وضعي. ال أملك عما

وجــــدت نــفــســي مــضــطــرًا إلــــى الــعــمــل هــنــا«. 
عــلــّي مضاعف.  الخطر  أن  »أعـــرف  يضيف: 
لكن حتى اآلن، لم أعان من مشاكل جدية«. 

ــا مــالــك، وهـــو جـــزائـــري يــقــيــم فــي فرنسا  أمـ
يستطيع  أنـــه  إلـــى  فيلفت  قــانــونــيــة،  بصفة 

األمر سيئًا. أنا أجوع، واألمر نفسه ينطبق 
على السجائر«.

الجزائرية،  السجائر  على  األمــر  يقتصر  ال 
ــا  ــ ــرى تــصــل مـــن أوروبـ ــ ــواع أخـ ــ بـــل هـــنـــاك أنــ
الشرقية. لكن املهاجرين العرب واملتحدرين 
مـــن بـــلـــدان عــربــيــة يــحــرصــون عــلــى ارتــيــاد 
ــاكــــن الـــتـــي يـــتـــواجـــد فــيــهــا بـــاعـــة عـــرب.  األمــ
 ما ال يسمح هــؤالء ألي بائع غريب 

ً
وعـــادة

بعرض سلعه فــي أمــاكــن نــفــوذهــم. فــي هذا 
ــمـــــدي، وهـــــو مــغــربــي  الـــســـيـــاق، يـــقـــول األحـــ
يقيم فــي أحـــد أحــيــاء بــاريــس مــنــذ بــدايــات 
سبعينيات القرن املاضي، أن »قطع األعناق 
وال قطع األرزاق«، الفتًا إلى أن »هناك مافيا 

تسّير األمر«. 
مــن جــهــتــه، يــوضــح األحــمــدي أن املشترين 
ل املــهــاجــريــن املــنــتــشــرة 

ُ
ــــــز

ُ
ــى ن »يـــلـــجـــأون إلــ

ــتـــي يــعــرض  ــاريـــس وضـــواحـــيـــهـــا، والـ فـــي بـ
ــيــــة والـــكـــتـــب  ــة املـــــــــواد الــــغــــذائــ ــاعــ ــبــ فـــيـــهـــا الــ
السجائر  إلــى  باإلضافة  الــحــال،  والعطور 
ــــذه الــســجــائــر  الــســنــغــالــيــة«. يــضــيــف أن »هـ

ــر الـــــجـــــزائـــــريـــــة، لــكــن  ــائــ ــجــ ــن الــــســ ــ أســـــــــوأ مــ
للضرورة أحكامها«. هذا ما أكده كثير من 
املدخنني العرب الذين سألناهم عن الفارق 

بني املصدرين الجزائري والسنغالي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــســلــطــات الــفــرنــســّيــة 
تحظر هــذه التجارة، إال أنها مــزدهــرة منذ 
ســـنـــوات عــــدة. يــوضــح أحــــد أعـــضـــاء نــقــابــة 
الــقــوى العمالية فــي الــشــرطــة الــفــرنــســيــة، لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »أكـــثـــر مـــا تــخــشــاه 
املــخــدرات«.  تجارة  الفرنسية هو  السلطات 
عن  السلطات  تتغاضى  »أحــيــانــًا،  يضيف: 
الشعبي. كذلك، واهٌم  األمر منعًا لاحتقان 
من يتصور أن السلطات الفرنسية ال تعرف 
مـــرّوجـــي هـــذه الــتــجــارة«، مضيفًا أنـــه حني 
»يشعر الباعة الذي يعملون ضمن القانون 
بـــتـــأثـــر مــبــيــعــاتــهــم، إن بــســبــب اإلعــــانــــات 
أو  الــتــدخــني  املــحــذرة مــن مخاطر  الرسمية 
الــزيــادة املــتــكــررة لثمن الــســجــائــر، يعلمون 
أن الحكومة ستضرب بيد من حديد هؤالء 

الباعة املتنقلني«.

شهريًا  دوالر   1600 نــحــو  تــأمــني  بــســهــولــة 
ــذا مــبــلــغ جـــيـــد وخـــصـــوصـــًا أنـــنـــي لــم  »وهــــــ
أعــثــر على عمل قــانــونــي. كــذلــك، ال تكفيني 
املساعدات االجتماعية«. وغالبًا ما يعرض 
عــلــيــك الـــبـــائـــع  الــســجــائــر ومـــــادة »الــشــّمــة« 

الجزائرية.
مـــن جــهــتــهــم، يـــقـــول عــــدد مـــن املـــدخـــنـــني إن 
السعر هو الذي ُيحّدد الشراء وليس الجودة. 
ويعرف املشترون جيدًا تحذيرات السلطات 
الفرنسية، وخصوصًا في ما يتعلق بجهل 
البائعني  الــســجــائــر. إال أن  مــحــتــويــات هـــذه 
يــدافــعــون عــن بضاعتهم بــالــقــول: »لــو كنَت 
الجزائر،  فــي مطار  أو  الــطــائــرة  فــي  مسافرًا 
 لك أن تشتري سجائر جزائرية من 

ّ
أال يحق

دون أن توقفك الجمارك الفرنسية؟«. 
ال يكترث املستهلكون لصحتهم، وخصوصًا 
املدمنني أو العاطلني عن العمل وغيرهم. في 
السياق، يقول عبد املالك، وهو مغربي، وال 
يتجاوز دخله الـ 500 دوالر شهريًا، إنه حني 
يجوع يلجأ إلى القمامة. »ال يهمني إن كان 

يــدافــعــون عــن أنــفــســهــم فــي مــرحــلــة أولــــى، من 
خال اإلنكار. وهذا أمر طبيعي. هم في حاجة 
إلى الوقت ليتمكنوا من التكلم عما شهدوه«.

هجرة محفوفة بالمخاطر
يــتــصــّدر مـــوضـــوع لــجــوء وهـــجـــرة الــســوريــني 
والـــعـــراقـــيـــني وغـــيـــرهـــم مـــن شـــعـــوب املــنــطــقــة، 
ســواء.  حــّد  على  والعامة  املعنّيني  اهتمامات 
لــم تعمل غناجه مــع الــاجــئــني فــي لــبــنــان، إال 
معهم،  عملن  الجمعية  فــي  متخصصات   

ّ
أن

ر 
ّ
 لهؤالء مشاكل كبيرة. وعن تأث

ّ
وقد ملسن أن

األطفال بالهجرة املحفوفة باملخاطر في البحر 
وعلى الطرقات العابرة للحدود وسط ظروف 
»يــرمــون  املهاجرين   

ّ
إن غناجه  تــقــول  صعبة، 

بأنفسهم في البحر. هم في شّدة كبيرة وضيق 
 شيء 

ّ
 كل

ّ
ال ُيحتَمل وارتباك عظيم، لدرجة أن

بالنسبة إليهم أفضل من البقاء حيث هم.. في 
 أنهم يقيسون حجم املخاطرة 

ّ
أرضهم. ال أظن

الــتــي يــخــوضــونــهــا«. تــضــيــف: »ومــــا يعانيه 
األطــفــال خــال هــذه الــرحــات، يفاقم من سوء 
لهم القاسية 

ّ
حاالتهم، ال سّيما مع ظروف تنق

واملــرعــبــة. فــي تلك املــراكــب، مــا الــذي يشعر به 
األطفال في دواخلهم، ال يمكن معرفته إال من 
خـــال متابعتهم بــعــد رحــاتــهــم تــلــك. لــكــن ال 
بّد من أنهم يشعرون بخطورة ما يعيشونه. 

بالتأكيد،  قلقني  يجعلهم  أن  مــن شأنه  وهــذا 
إذ ثّمة فــقــدان للشعور بــاألمــان«. وهــل وضع 
الذين اختبروا ذلــك، أســوأ من آخرين شهدوا 
الــحــروب مــن دون هجرة خــطــرة؟ تــرّد غناجه 
أنـــه »مـــن غــيــر املــمــكــن اإلجــابــة عــن ذلـــك. يجب 
 طفل على حدة. ال يمكن 

ّ
 حالة وكل

ّ
متابعة كل

 األطفال الذين خبروا هذا النوع 
ّ

 كل
ّ
الجزم بأن

من الهجرة وهذه املخاطر، أكثر اضطرابًا من 
هؤالء الذين لم يفعلوا«.

مفهوم مبهم وضبابي
مـــع انــتــشــار مــشــاهــد الـــحـــروب الــعــنــيــفــة عبر 
وســائــل اإلعـــام، ومــع سهولة اطـــاع األطــفــال 
 »هــــــؤالء يــتــأثــرون 

ّ
عــلــيــهــا، تـــقـــول غــنــاجــه إن

أحيانًا بها كما الذين عاشوها بالفعل. وهذا 
ما بّينته دراسات مختلفة. لذا يجب على األهل 
االنــتــبــاه جــيــدًا، وعـــدم تــعــريــض أوالدهــــم إلــى 
 شيء«. وتشّدد 

ّ
صور قاسية. يجب مراقبة كل

ــر اخــتــصــاصــيــني  ـ
ّ
ــوف غــنــاجــه عــلــى »وجــــــوب تـ

ــعـــب إذ  ـــر صـ ــ ـــذا أمـ ــ ــكـــن هـ ــقــــدر املـــســـتـــطـــاع. لـ بــ
يــتــطــلــب قـــــدرات كــبــيــرة. هــنــا تــكــمــن املــشــكــلــة. 
الــحــاالت  املــدّرســني الكتشاف  تــدريــب  يمكننا 
فــي املـــدارس فــي فــتــرة أولـــى ومرافقتها، وفي 
وقــت الحــق االهــتــمــام بمن هــم فــي حــاجــة إلى 
متابعة. وهــذا ينسحب على وضع الاجئني. 
بــعــض املــــــدارس تــتــنــبــه لـــهـــذه األمــــــور، لكنها 
ميزانية  يتطلب  »األمــــر   

ّ
أن وتــوضــح  قــلــيــلــة«. 

تؤّمن  العاملية  املنظمات   
ّ
أن صحيح  كــبــيــرة. 

التمويل  لكن  اليونيسف.  قبيل  مــن   ،
ً
تــمــويــا

وهذا  النفس-اجتماعية.  للنشاطات  أكثر  هو 

مفهوم مبهم وضبابي من وجهة نظري. هو 
بـــأهـــداف عــاجــيــة.  يــعــنــي نــشــاطــات ترفيهية 
 ذلك الذي 

ً
وهذا يؤدي إلى ارتباك: ما هو فعا

ومــن هم  نفس-اجتماعي،  عــنــوان  يأتي تحت 
املتدخلون هنا؟ ال يوجد دائمًا متخصصون، 
وقـــد يــكــون ذلـــك مــن خـــال أشــخــاص مــدّربــني 
من قبل متخصصني. هل هذا كاٍف؟ بالنسبة 
 املتخصص أفضل بأشواط. 

ّ
إلّي، ال شّك في أن

املساعدات االجتماعيات يعددن أحيانًا برامج 
ــّد مـــن أشــخــاص  بــــأهــــداف عـــاجـــيـــة، لــكــن ال بــ
عــلــى درايــــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة«. وتــشــيــر إلــى 
لت 

ّ
الحكومية شغ العاملية غير  »املنظمات   

ّ
أن

ــددًا ال بــــأس بـــه مـــن املــتــخــصــصــني فـــي علم  ــ عـ
الــقــول أنــه لــم يكن مــن جهد،  النفس. ال يمكن 

لكن السؤال ُيطرح: هل هذا يكفي؟«.
ثّمة   

ّ
أن »لنقول  حسابّية:  عملّية  إلــى  وتلجأ 

ــوري فـــي لــبــنــان،  مــلــيــون و500 ألـــف الجـــئ ســ
وثــاثــة فــي املــائــة مــنــهــم فــقــط فــي حــاجــة إلــى 
ألــفــًا. كم  يــعــنــي 45  مــتــابــعــة متخصصة. هـــذا 
وكـــم متخصص  هــــؤالء؟  يــحــتــاج  متخصص 

قادر على متابعتهم؟«

هم المستقبل
ــال مــذ  ــفــ غـــنـــاجـــه الـــتـــي اهـــتـــّمـــت بــــشــــؤون األطــ
انطلقت في حياتها العملية، تعيد تفضيلها 
الــتــركــيــز عــلــى األطـــفـــال إلـــى »أنــنــي عملت مع 
ــّررت البقاء  هـــؤالء خـــال فــتــرات الــتــدريــب. وقــ
 الــعــمــل 

ّ
ــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ــجــ فـــي هــــذا املــ

مــعــهــم أصــعــب بــكــثــيــر مـــن الــعــمــل مـــع الــكــبــار، 
إذ مــن الــضــروري أن يشتمل األهــل واملــدرســة 

إذ شعرت  الصغار،  مــع  العمل  أحببت  أيــضــًا. 
بــأنــنــي قــــادرة عــلــى إنــجــاز شـــيء مـــا. فالطفل 
طــّيــع أكــثــر مــن الــبــالــغ. ُيــذكــر أن األمـــر يتطلب 
طـــاقـــة اســتــثــنــائــيــة لــلــعــمــل مـــع األهـــــل، بــهــدف 
 »الطفل هو املستقبل 

ّ
تقّدم الطفل«. تضيف أن

 مــــا، نــنــقــذ أيــضــًا 
ً
أيـــضـــًا. وعــنــدمــا نــنــقــذ طــفــا

بالغًا، مشروع أب أو أم في املستقبل«. وتلفت 
هنا إلــى أن بعض األهـــل يــتــعــاونــون، فيما ال 
يتقّبل آخــرون أن يكون للطفل عاقة متمّيزة 
مـــع املــتــخــصــص الــنــفــســي. هــــذا يــتــوقــف على 
املرونة النفسّية لدى األهل. وثّمة من هم أكثر 
صرامة من آخرين ويريدون معرفة ما يحدث 
في الجلسة. لكننا نحن، بموافقة الطفل فقط، 
ننقل لأهل ما جرى في الجلسة. يجب كسب 

ثقة األهل والطفل.. هذا عمل بالتوازي«.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ــفــــال فـــي قـــطـــاع غــزة  تــعــانــي ريـــــاض األطــ
املباني غير  من مشاكل كثيرة. تمتد من 
الــتــربــيــة  وزارة  ملــعــايــيــر  ــًا  ــقـ وفـ املـــجـــهـــزة 
عدم  إلــى  الفلسطينية، وصــواًل  والتعليم 
االلــتــزام بالحد األدنــى لــأجــور. غالبًا ما 
تــقــّدم نصف الــحــد األدنـــى أو ربــعــه حتى 
للمدرسات واملربيات، كذلك توظف من ال 
يملكن شهادات جامعية أو حتى ثانوية.

ــال غــيــر  ــ ــفـ ــ ــــي األســـــــــاس ريــــــــاض أطـ ــــي فـ هـ
ها تنتشر في مناطق وسط 

ّ
مرخصة لكن

ــه، بــعــيــدًا عـــن الـــشـــوارع  ــالـ ــمـ الـــقـــطـــاع وشـ
مــنــاطــق مهمشة  فــي  الــرئــيــســيــة، بعضها 
وقريبة من مناطق التماس مع االحتال 
ــــاض، تــنــعــدم  ــريــ ــ ــي. داخـــــــل الــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
معايير الصحة العامة، فاألرض متسخة 
 مــكــان، واأللــعــاب قديمة 

ّ
والقمامة فــي كــل

جــدًا بعضها تــالــف. على الــرغــم مــن ذلــك، 
ــل أطــفــالــهــم فــيــهــا، مـــع علمهم  يــضــع األهــ
أربعني  أكثر من  الواحد يضم  الفصل   

ّ
أن

 تشرف عليهم مربية واحدة فقط.
ً
طفا

ابنيها  لطفلني. سحبت  أم  الــتــري  فـــدوى 
مـــن روضـــــة قــريــبــة مـــن مــنــزلــهــا فـــي حي 
الزيتون شرق مدينة غزة، بعد مشاهدتها 
تقول  املكان.  املتسخة وضيق  الحمامات 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي الــوقــت الحالي 
تحاول الرياض إغراء العائات برسومها 
املنخفضة، نظرًا للظروف املادية الصعبة 
ـــهـــا ال 

ّ
ــقــــطــــاع. لـــكـــن الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــ

النظافة وال  تلتزم في معظمها بمعايير 
التعليم، ما يؤثر سلبًا على األطفال«.

ــرًا عــــديــــدة فــي  ــ  أســ
ّ
ــــى أن تــشــيــر الــــتــــري إلـ

الــريــاض، وتّدعي  غــزة تمنح ثقتها لهذه 
هن يرعني 

ّ
املدّرسات أمام أولياء األمور أن

تتابع:  احــتــيــاجــاتــهــم.  بمختلف  األطــفــال 
»فـــي الــحــقــيــقــة أصــبــح عـــدد مـــن الــريــاض 
مجرد مشاريع لكسب املال من دون رعاية 
حقيقية، وتتحمل وزارة التربية والتعليم 

هذه املسؤولية«.
بــــــدورهــــــا، تـــاســـنـــت املـــهـــنـــدســـة هـــدايـــة 
ــات عــنــدمــا  ــ ــدّرســ ــ ــع إحــــــدى املــ ــل مــ ــطــ األســ
شــاهــدت بعينها اإلهــمــال الــواقــع لبعض 
ــان يــونــس  ــة فـــي خــ ــ ــل روضـ ــ األطــــفــــال داخـ
جنوب القطاع. تقول لـ«العربي الجديد«: 
»أكــــثــــر مــــن ثـــلـــثـــي الـــــريـــــاض فــــي جــنــوب 
القطاع غير مراقبة وال تتوفر آلية لحماية 
الطفولة وال تطور في املنهاج التعليمي، 
ــــه أكــثــر جــيــل تعليمي 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

خــطــورة«. وقــد نقلت األسطل ابنتها إلى 
روضة أخرى تتبع مؤسسة ثقافية تتميز 
إلى  برقابة مشددة وتطور علمي. تشير 
 ريــاض األطفال في مدينتها أصبحت 

ّ
أن

مشاريع استغالية تفتقر إلى مستويات 
ــام  ــســ ــقــ ــول: »االنــ ــ ــقـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم املــــائــــمــــة. تـ
على  بظاله  ألقى  القطاع  فــي  السياسي 
ــّولــــه إلــى  ضــعــف الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي وحــ
مشاريع تجارية، مع انعدام الرقابة على 
بمختلف  التعليمية  املؤسسات  مختلف 

مراحلها«.
ــــل عـــمـــلـــت قــبــل  ــطـ ــ ــم األسـ ــريــ شــقــيــقــتــهــا مــ
ثمانية أعـــوام مــدّرســة فــي روضـــة. هناك 
»مــدّرســات  معاملة سيئة. تضيف:  القــت 
ــي ريـــــــــاض غـــــــزة ال يــحــمــلــن  ــ ــــرات فــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
املعاملة   

ّ
فــإن شــهــادات تعليمية. مــن هنا 

الحسنة مــع األطــفــال هــي شكلية ال غير. 
وهو ما يجعل واقع التعليم فيها سيئًا«.

زارت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إحــــدى ريـــاض 
األطــفــال في حي الشجاعية شــرق مدينة 
غــــزة. تــقــع فـــي مــنــزل مــســاحــتــه 200 متر 

مــــربــــع. بــــالــــقــــرب مــــن الــــبــــوابــــة، مــســاحــة 
ــال وبــعــض  ــفــ صــغــيــرة فــيــهــا ألـــعـــاب األطــ
املــزروعــات بشكل جميل. لكن في الداخل 
ممرات متسخة، وصفوف ضيقة، ومربية 
مرتفعة الصوت ال يتفاعل األطفال معها. 
أما دورات املياه، فا تصلح لاستخدام، 
عـــدا عـــن عـــدم تنظيفها مــنــذ فـــتـــرة. ومــع 
ســــؤال إحــــدى املــربــيــات عــن ذلــــك، تجيب: 
»األطـــفـــال ال يــدخــلــون مــن األســــاس إلــيــه، 
ــر«، مــن دون أن  وهــنــاك حــمــام نظيف آخــ

ترشد إليه.
تــقــول مــديــرة إحـــدى ريـــاض األطــفــال غير 
املرخصة في شمال قطاع غــزة: »الرسوم 
تكفي  األطـــفـــال،  عــن  الــتــي نحصل عليها 
لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى رواتـــــــب 
املربيات، فهي تصل إلى نحو 1400 دوالر 
«. تبرر عدم 

ً
أميركي شهريًا عن 130 طفا

الترخيص بعدم القدرة على تحمل كلفته 
السنوية التي تتقاضاه وزارة التربية.

تــــصــــل رســـــــــوم الــــــروضــــــة إلـــــــى نــــحــــو 10 
 طفل، مقارنة مع 

ّ
دوالرات شهريًا عن كل

املرخصة ذات  للروضات  نحو 40 دوالرًا 
ــــو مــــا يــشــيــر إلـــى  ــبـــول. وهـ ــقـ املـــســـتـــوى املـ
لجوء عدد كبير من العائات الغزية إلى 
رياض األطفال غير املرخصة بسبب سوء 

الوضع االقتصادي.
إلـــى ذلـــك، تــقــول رويــــدا أحــمــد الــتــي كانت 
تعمل مدّرسة روضــة قبل عــام: »الرياض 
ــدًا فهي  غــيــر املــرخــصــة مــشــكــلــة كــبــيــرة جـ
تــقــدم رواتـــــب زهـــيـــدة جــــدًا تــكــاد ال تــذكــر 
ــات يـــتـــدنـــى بـــعـــضـــهـــا إلــــــى 70  ــدّرســ ــمــ ــلــ لــ
ــب  ــرواتــ الــ هـــــذه   

ّ
أن إلـــــى  تــشــيــر  دوالرًا«. 

تقليص  على  املرخصة  الرياض  شجعت 
رواتب املدّرسات فيها أيضًا.

تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
تأكيد مــديــرة دائـــرة التعليم الــخــاص في 
 عدد 

ّ
وزارة التربية حنان الحاج أحمد، أن

الــريــاض غير املــرخــص فــي غــزة هــو 168 
فقط، يشير الوكيل السابق لوزارة العمل، 
 الرقم أكبر بكثير. 

ّ
صقر أبــو هــني، إلــى أن

ويرّجح أن يكون عددها مساويًا لرياض 
األطفال املرخصة.

رياض أطفال غير مرخصة 

كلفة الطفل الواحد 10 دوالرات شهريًا )محمد الحجار(

تعترف الوزارة بـ168 روضة غير مرخصة )محمد الحجار(

ال يكترث لما تحتويه 
)كينزو تريبوالرد/ 

فرانس برس(

حاربُت وما زلُت من أجل تدّخل اختصاصيين )حسين بيضون(

األزمة االقتصادية التي 
يعاني منها قطاع 
غزة تدفع األهالي 

إلى تسجيل أطفالهم 
في رياض غير مرخصة 

ال تراعي شروط 
وزارة التربية للتجهيز 

والتعليم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

علبة السجائر بنحو 4 يورو، 
فيما يصل سعرها في 

األماكن المرخصة إلى 7 



قضايا

نويد أحمد

تعرف منطقة الخليج بشكل كبير 
نـــمـــاذج الـــطـــائـــرات املــدنــيــة األكــثــر 
الطيران،  شركات  فبعض  حــداثــة، 
مــثــل طـــيـــران اإلمــــــــارات والـــخـــطـــوط الــجــويــة 
القطرية وطيران االتحاد، ال تتوفر فقط على 
عـــدد مــتــزايــد مـــن اإلنــــجــــازات والـــجـــوائـــز، بل 
عليه  ُتحسد  أمــر   سجل ســالمــة رحالتها 

ّ
إن

مــــارس/آذار  أيــضــا، حتى صــبــاح السبت 19 
الجاري، عندما تحطمت طائرة - فالي دبي 
كــان على متنها 62 شخصا  والــتــي  إف981، 
فــي روســيــا. فبسبب ســوء األحــــوال الجوية، 
حــامــت الــطــائــرة ســاعــتــن فــي املـــطـــار، ثــم في 
فجأة،  السيطرة  فقدت  للهبوط  الثالثة  املــرة 
لــم يتم بعد  املــطــار.  فــي  وسقطت مثل حجر 
الوقود،  انتهاء  كــان  إذا  فيما  السبب  تحديد 
أو عطل ميكانيكي أو خطأ من الطيار بسبب 
األحوال الجوية السيئة أدى إلى هذه املأساة. 
بعد مرور عامن على اختفاء طائرة الخطوط 
ترك  777( من دون  )بوينغ  املاليزية  الجوية 
أي أثر، هل سيظل السفر الجوي يحظى بثقة 
زبائنه؟ أليس هذا هو الوقت املناسب ليقوم 
لــه صــلــة بتصميم وتــصــنــيــع وإدارة  كــل مــن 
الـــرحـــالت بــمــراجــعــة شــامــلــة؟  تــشــيــر كـــوارث 
جوّية حديثة إلى أن كل شيء في عالم السفر 
العالم.  كــان يظنه  ملــا  الــجــوي مخالف تماما 

وهكذا، حان الوقت ملراجعة الذات. 
ظل طراز إيرباص 330 محافظا على مسيرة 
مهنية خــالــيــة مــن الـــحـــوادث الــجــويــة، حتى 
غادرت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية إف 
447 مــن ريــو دي جــانــيــرو نحو بــاريــس، في 
األول من يونيو/حزيران 2009.  ولم تستطع 
القيادة  )twinjet( سهلة  التوين جيت  طائرة 
واملتوفرة على قمرة قيادة آلية ونظام تحكم 
العاصفة،  مــع  التعامل  بالحاسوب  بعد  عــن 
فــهــوت الــطــائــرة املــعــروفــة بــجــوالتــهــا اآلمــنــة 
أسفل املحيط األطلسي مع 228 راكبا. وعلى 
الـــرغـــم مـــن اســتــرجــاع الــجــثــث والــحــطــام في 
األســود  الصندوق  أن  إال  أسبوعن،  غضون 
الخاص بالطائرة ظل في قاع البحر عامن. 
أما أسر الضحايا فقد تسلموا ما تبقى من 
وقد  تحديدها.  مــن  التمّكن  تــم  الــتــي  الجثث 
احتاجت صناعة الطيران إلى إغالق أبوابها، 
فــي بعض  قلقون  تنفيذيون  مــديــرون  وفــّكــر 
شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي إيـــقـــاف عــمــلــيــة إنــتــاج 
أسطول A330، حتى يتم التحقق من قضية 
ــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــي  ــلـ رحـ
التحفظ  على  الــشــركــات  ضغط  فــاز  النهاية، 

األخالقي، واستمر العمل كاملعتاد. 

هول المحيط الشاسع
قبل عامن، في الثامن من مارس/ آذار 2014، 
كــــان اإلعــــــالم الـــعـــاملـــي فـــي مــنــافــســٍة شـــديـــدٍة 
لــيــنــقــل لــلــعــالــم كــيــف اخــتــفــت طـــائـــرة حديثة 
أخــرى، بنظام قيادة ذاتــي، وهي في طريقها 
مــن كــواالملــبــور إلــى ِبكن مــع 239 راكــبــا على 
للخطوط   200-777 بــويــنــغ  وكـــانـــت  مــتــنــهــا. 
 .370 الرحلة  عالمة  تحمل  املاليزية  الجوية 
وكـــانـــت عـــبـــارة »لــيــلــة ســعــيــدة رحـــلـــة 370« 
والتقطها  الطيار،  قالها  التي  الكلمات  آخــر 
مشغل رادار أرضـــي. كــان كــل شــيء طبيعيا، 
وكـــان نــظــام الــطــيــار اآللـــي يعمل جــيــدًا، كما 
ولم  مشاحناٍت،  أي  يظهروا  لم  الطيارين  أن 
ــــادي لــفــريــق  يــقــومــوا بــــأي اســتــفــســار غــيــر عـ
املــراقــبــة. لــم يــصــّدق أحــد احــتــمــال أن الرحلة 
370 اختفت فعال. ولم يكن متوقعا أن يطول 
انتظار األحبة على منت هذه الرحلة أكثر من 
الطائرة  الواجب أن تُحط  سنة؛ فقد كان من 
فــي بــكــن، فــي غــضــون ســت ســاعــات ونصف 

الساعة فقط. 
يــظــهــر  أن  مــــن دون  ــهــــر  ــيـــع وأشــ ــابـ مــــــّرت أسـ
أي أثــر لــســتــرات الــنــجــاة واألمــتــعــة والجثث، 
لتطفو عــلــى ســطــح الــبــحــر. كــانــت الــبــيــانــات 
املــتــعــلــقــة بالرحلة  اإللــكــتــرونــيــة والــصــوتــيــة 
البوينغ  مــروعــة ومــرعــبــة. وأصبحت طــائــرة 
املــؤامــرات.  لنظرية  أرضــيــة خصبة  املختفية 
بـــعـــضـــهـــم اإلرهـــــــــــــاب، ووصــــــــف آخـــــــرون  الم 
االنتحاري.  الطيار  ُصنع  من  بأنها  الحادثة 
لكن األغـــرب كــان الــظــن أن الــطــائــرة اضطرت 
لــلــهــبــوط عــلــى بــعــض الـــجـــزر غــيــر املــعــتــادة. 
ز أشخاص ذوو معرفة علمية املعلومات 

ّ
وعز

املــتــاحــة، لــيــصــلــوا إلـــى خــالصــة أنـــه لـــم تكن 
البحر،  ســطــح  فـــوق  نفطية  بقعة  أي  هــنــالــك 
حتى تنحرف الطائرة صوب البحر الشاسع 
والـــبـــعـــيـــد، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــبــحــث عــــن مــــدرج 
لــلــهــبــوط، فـــي حـــن أن نــظــام االتـــصـــاالت قد 
أغــلــق أو أحــــرق. وتــوصــلــوا إلـــى أن الــطــائــرة 
سقطت في جنوب املحيط الهندي، من دون 

أي أثر ملواد هيدروكربونية في الخزانات. 
ومــــن املـــقـــّرر أن يــســتــنــفــد الــتــحــالــف املــتــعــدد 
ــا، بـــــــداًل مــن  ــيــ ــتــــرالــ الـــجـــنـــســـيـــات بــــقــــيــــادة أســ
بــحــلــول  مــلــيــون دوالر،  نــحــو 100  مــالــيــزيــا، 
شهر يوليو/ تموز لتمشيط مساحة 75.000 
الــبــحــر باستعمال  كيلو مــتــر مــربــع مــن قـــاع 

 .)Sonar( طائرات بدون طيار ونظام السونار
ويبدو البحث إلى حدود الساعة غير مثمر، 
ــــالث قـــطـــع مــن  ــلـــى ثــ ــه تــــم الـــعـــثـــور عـ ــ ــك أنــ ــ ذلــ
الجناح  أمكنة متفرقة، جــزء من  في  الحطام 
فــي الــجــزيــرة الــفــرنــســيــة ريـــونـــيـــون،  واثــنــان 
الرحلة  الحطام من  أن  في موزمبيق. ويبدو 
يحتوي  ال  بالفشل  عليها  املحكوم  املاليزية 
الرئيسي،  الــطــائــرة  مــن جسم  أي شــيء  على 
أفقي  اســتــقــراٍر  ومــثــبــت  األجــنــحــة  باستثناء 
نادر. ويعتبر جسم الطائرة الفضاء األوسع 
والــذي يصير ضغطه  وللبضائع،  للجلوس 
كالبالون عند الطيران على ارتفاعات عالية. 
ووفقا لخبراء، سيكون من الغريب اكتشاف 
أن جــســم الــطــائــرة الــســلــيــم قـــد ســمــح لبقايا 
الــركــاب وغــيــرهــا مــن األجــســام الخفيفة بــأن 

تهرب وتطفو على السطح. 
وقد أصدرت مجموعة تحقيق غير حكومية، 
فـــي 584 صــفــحــة،  تـــقـــريـــرًا  مـــن 19 شــخــصــا، 
  

ّ
يــتــمــحــور حــــول ادعـــــاء رئــيــســي، مـــفـــاده بـــأن
لــم يكن فعااًل  البحث عــن الصندوق األســـود 
الــبــدايــة، ألن بــطــاريــة املــرشــد الالسلكي  فــي 
انتهت،  املــاء كانت قد  املــواقــع تحت  لتحديد 

قبل عام من إقالع الطائرة األخير. 

من البطل.. الطيار أ
م نظام الطيار اآللي؟

ُتَعّد هاتان الحادثتان الجويتان األكثر إثارة 
للحيرة حتى اآلن. وقد أخبرني محقق تحطم 
الــطــائــرات ومــؤلــف عــدة كتب بشأن الــكــوارث 
الجوية، ويليام النجوفيشي، إن لدى شركات 
قمرة  بــثــقــافــة  تتعلق  أكــبــر  مشكلة  الــطــيــران 
القيادة. وأوضح في مقال معّمق له في مجلة 
»فــانــيــتــي فـــيـــر«، بــخــصــوص تــحــطــم الــرحــلــة 
أنـــه:  الــفــرنــســيــة  لــلــخــطــوط الــجــويــة  إف 447 
اآللــي  التشغيل  أنــظــمــة  جعلت  »بــاخــتــصــار، 
الخطوط  أن يواجه طيارو  املحتمل  من غير 
الجوية العاديون أي أزمــات خالل رحالتهم. 
لكن، في الوقت نفسه، جعلتنا نصّدق أن من 
املرجح أنها لن تكون قادرة على التعامل مع 

مثل هذه األزمات عند وقوعها«. 
إلــى خيار الطيار  وعــادة ما ينتقل الطيارون 
ــع دقــــائــــق عـــلـــى اإلقــــــــالع، وال  ــ اآللـــــــي، بـــعـــد أربــ
الــهــبــوط بقليل.  قــبــيــل  تــشــغــيــلــه إال  يــوقــفــون 

ــا مـــســـار الـــطـــائـــرة، فـــعـــادة مـــا يـــكـــون مــقــررًا  أمــ
باإلرسال  املكلفن  الطيران  شركة  تقنيي  من 
في  مــبــرمــجــا  ويــكــون   ،)airline dispatchers(
jet flight-( الــرحــلــة  ــإدارة  ــ بــ الـــخـــاص  الــنــظــام 
هـــذا  أضـــحـــى  وقـــــد   .)management system
ــي أيــــامــــنــــا. فــفــي  ــة فـــ ــ ــاديـ اإلجـــــــــــراء مـــســـألـــة عـــ
الـــرحـــالت الــتــي تـــدوم ثـــالث ســـاعـــات، ال يترك 
بــإدارة  الخاصة  اآللــي واألنظمة  الطيار  نظام 
املائة من  للطيارين ســوى خمسة في  الرحلة 

مسؤولية العمل.
ويقول ويليام، مبّسطا اإلجراء املعقد للقارئ 
ــارو الـــخـــطـــوط الــفــرنــســيــة  ــيـ ــادي: »كـــــان طـ ــعــ الــ
ُمتعبن قبل صعودهم إلى قمرة القيادة. أما 
مــســؤولــو املــراقــبــة فــلــم يــتــعــامــلــوا بــجــديــة مع 
تهديدات الطقس السيئ، وقد ارتكبوا أخطاء 
مــتــتــالــيــة، مـــا أدى إلــــى الـــكـــارثـــة. فــالــطــيــارون 
الــذيــن لــم يــعــتــادوا الــقــيــادة الــيــدويــة للطائرة 
فــي حــاالت الــطــوارئ تعاملوا مــع تلك الحالة 
أنــهــم تــحــّدوا  الـــحـــدود، بحيث  بشكل تــجــاوز 
واإليروديناميكية  الهيكلية  الــطــائــرة  حـــدود 

.»)aerodynamic(
ــي ُيــــحــــِدث ثـــقـــافـــة مــن  ــ ــام الـــطـــيـــار اآللــ ــدأ نـــظـ ــ بـ
فأصبح  الطيارين،  أوســاط  في  الالمسوؤلية 
حس املسؤولية عند عديدين منهم شبه غائب، 
ـــاالٍت عــلــيــهــم فــيــهــا األخــــذ بــزمــام  حــتــى فـــي حــ
األمور. والخطأ البشري عند عدم التدخل ملنع 
وليس  الطيار،  النشغال  نتيجة  هو  ما  حالة 
القدرة أو غياب الخبرة. وكارثة  نتيجة لعدم 
الــرحــلــة 255 الــتــابــعــة لــخــطــوط نـــورث ويست 
الجديدة  التحديات  على  دلــيــل  خير  الــجــويــة 
على  املــفــرط  االعتماد  بسبب  نواجهها،  التي 
أنظمة الطيار اآللي. ففي أكتوبر/تشرين أول 
ــان ديــيــغــو إلــى  2009، تـــجـــاوزت رحــلــة مــن سـ
مينيابوليس وجهة الهبوط في املطار عندما 
كانت تحلق على ارتفاع عاٍل جدًا، وكان سبب 
ذلــك الــتــجــاوز هــو الــنــقــاش الــحــاد والصاخب 
داخـــل قــمــرة الــقــيــادة، والـــذي حــال دون سماع 
فريق القيادة نداءات الطاقم األرضي للمراقبة 
الــجــويــة وتــحــذيــراتــه. لــحــســن الـــحـــظ، هبطت 
ــكـــالت، لـــكـــن الـــحـــادث  الـــطـــائـــرة مــــن دون مـــشـ
يوضح بجالء التحديات التي تفرضها نتائج 
األداء  عــلــى  املــتــطــورة   )automation( األتــمــتــة 
البشري. وكان من املحتمل أن تقع كارثة لو أن 
طاقم الطائرة لم ينتبه إلى مؤشر عطل، أو أنه 
تعامل في وقــت متأخر، أو بعد فــوات األوان، 
مع وضع خارجي، مثل وجود طائرة صغيرة 

في املمر الجوي نفسه.

الرحلة بدون طيار 
ــدة عــلــى أن نــهــايــة  ــؤكـ ــن مـ ــرائـ لــيــســت هـــنـــاك قـ
رحلة الطائرة املاليزية كانت بسبب األخطاء 
عدم  عن  تحدث محققون  فقد  الذكر،  السالفة 
فقد  الطيارين،  لــدى  االنتحار  فرضية  وجــود 
كــانــوا مــرتــاحــن بــمــا يــكــفــي، ولــديــهــم الخبرة 
هناك  يكن  لــم  وإذا  بواجبهم.  للقيام  الــالزمــة 
وأساسية  مهمة  معلومات  عنا  ليخفي  أحــد 
مــتــعــلــقــة بــرحــلــة الـــطـــائـــرة، فــســتــبــقــى نــظــريــة 
ما.  إلــى حد  معقولة  غودفيلو  كريس  الطيار 
قد  القيادة  قمرة  في  كهربائيا  إن حريقا  قــال 
يكون ما أّدى إلى فقدان اإلرسال واالتصاالت 
داخـــل الــطــائــرة. فــطــاقــم الــطــائــرة تــحــّول غربا 
نحو مطار قريب، قبل أن يسيطر الدخان على 

الطائرة التي كانت تطير بنظام الطيار اآللي، 
حتى آخر لحظة. لكن، السؤال هنا ما إذا كان 
الــطــاقــم انــتــبــه، فــي الــوقــت املــنــاســب، للحريق 
الكهربائي الــذي أتــى على كل شــيء، بما فيه 
الطاقم نفسه. أما بالنسبة لطّيارين لم يسبق 
لهما التحقيق في كوارث الطيران، وبناء على 
فالتحقيقات حول تحطم  رياضية،  حسابات 
الـــطـــائـــرة، والـــتـــي تــقــودهــا أســتــرالــيــا، بــعــيــدة 
عــن مــكــان الــبــحــث بـــ 800 كــيــلــومــتــر. أمـــا اآلن، 
بخمسة  تقدر  أخــرى،  ميزانية  فقد خصصت 
مــاليــن دوالر، مــن أجـــل الــبــدء فــي بــحــث آخــر 
في منطقة أخرى في جنوب املحيط الهندي، 

حيث يعتقد بوجود بقايا الطائرة. 
وفـــي حـــن مـــا زال مــســؤولــو املـــالحـــة الــجــويــة 
العاملية يناقشون بحدة مسألة بقاء الطيارين 
حــذريــن ومــنــتــبــهــن، حــتــى مــع وجــــود أنظمة 
الطيار اآللي متفوقة، إال أن املصّنعن يعملون 
على تطوير قمرات قيادة بدون طيار. وقد يتم 
تجريب تلك التي ما زالت في مرحلة االختبار 
 ،)freighter planes( الطائرات  شحن  آالت  في 
ــتـــهـــاء مـــن إجــــــــراءات تنظيمية  بــعــد االنـ لــكــن 
شديدة. وتعتقد شركة بوينغ أن هذا اإلجراء 
الناحية  مــن  الــهــدف  تحقيق  على  يساعد  قــد 
التكنولوجية، إال أن شركة إيرباص تقول إن 
ذلك لن يساعد على تطوير الطائرات املستقلة.

ــيــــران، بـــمـــا فــــي ذلـــك  بــالــنــســبــة لـــشـــركـــات الــــطــ
ــة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــمـــالقـ ــعـ ــات الـ ــركــ ــشــ الــ
سيكون من الصعب بمكان إقناع أحد الركاب 
بالسفر على منت طائرة بدون طيار. وسيأخذ 
اإلماراتية فالي  الطائرة  حــادث  في  التحقيق 
دبي إف زد 981 شهرين ليكتمل. وقد قال لي 
محام أميركي مهتم باملالحة الجوية ساخرًا 
إنه ال يعتقد أن طائرة بدون طيار قد تستطيع 
أن تقرر الهبوط على نهر هدسون إذا ما تلقى 
إلى  يلمح  وكــان  محركها ضربة طير محلق. 
 A320 رحلة طائرة الخطوط الجوية األميركية
التي كان يقودها الطيار تشيسلي سلنبرغر، 
في 15 يناير/كانون ثاني 2009، والذي انتبه 
في الوقت املناسب، للحالة الطارئة، وتصرف 
بــالــشــكــل املــهــنــي الـــالئـــق، وأنـــقـــذ حـــيـــوات من 

كانوا على منت الطائرة.
تخلف حاالت تحطم الطائرات وراءها أسئلة 
مــحــيــرة حــــول رؤيـــــة الــبــشــر ومـــــدى إدراكـــهـــم 
مــســألــتــي الــتــطــور والــتــمــيــز. وعــمــومــا، يعتقد 
الــعــلــمــي  ــال  ــمـ ــكـ الـ أن  األرض  ســـكـــان  غــالــبــيــة 
يــوم، عروضا  تحقق، وأننا نشهد، يوما بعد 
لم  لكثيرين،  وبالنسبة  مــذهــلــة.  تكنولوجية 
العلمي والحقيقة  الــخــيــال  بــن  الــفــجــوة  تــعــد 
املذهلة  التفنيدات  أن هذه  إال  قائمة،  العلمية 
الطيران  أو   )super cruising( الرائع  كاإلبحار 
 )hyper-romanticized aviation( الجوي املذهل
أبــانــت عــن حقيقة مــوضــوعــيــة كــبــيــرة، تــؤّكــد 
أنــنــا لـــم نــصــل بــعــد إلـــى تــحــقــيــق ذلــــك. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أنــنــا ال يــمــكــنــنــا أن ُنــســائــل بشكل 
ــوارث، إال أنــهــا تـــذّكـــر الــبــشــر  كــلــي بــعــض الــــكــ
بأنه مع ضخامة كوكب األرض، يبقى التطور 
التكنولوجي مــحــدودًا جــدًا. مع ذلــك، ال يجب 
عــلــيــنــا الــتــقــلــيــل مـــن شــــأن الــســرعــة الـــتـــي تتم 
ويبقى  التكنولوجية،  االكــتــشــافــات  هــذه  بها 
الذكاء اإلنساني فوق كل اعتبار، مهما كانت 

الظروف.
)صحافي استقصائي باكستاني(

بمناسبة حادثة »فالي دبي« وعامين على اختفاء الطائرة الماليزية

كوارث الطيران
التكنولوجيا والعنصر البشري

لم يكن متوقعًا
 أن يطول انتظار الطائرة 

الماليزية لسنة؛ فقد 
كان من الواجب أن 

تُحط الطائرة في 
بكين، في غضون 

ست ساعات 
ونصف

بدأ نظام الطيار
 اآللي يُحِدث ثقافة 

من الالمسؤولية في 
أوساط الطيارين، حتى 

في حاالٍت عليهم 
فيها األخذ بزمام 

األمور

سيكون من 
الصعب إقناع 

أحد الركاب بالسفر 
على متن طائرة 

بدون طيار

جاءت حادثة تحطم طائرة رحلة »فالي دبي« في روســيا، أول من أمس الســبت، لتجدد األســئلة بشــأن أســباب كوارث الطيران 
المدنــي، والتــي كان من أبرزها، وأكثرها غموضًا، اختفاء الطائرة الماليزية وعدم العثور على أي أثر لها، ولركابها الذين تجاوز 

عددهم المئتين

صور طاقم الطائرة الماليزية المختفية في مدرسة ماليزية أحيت مناسبة عامين على الحادث في 8 مارس 2016 )فرانس برس(

كشفت حادثة تحطم طائرة الخطوط الماليزية عن ثغراٍت في تغطية 
غرب  وجنوب  غرب  مثل  النائية،  المناطق  بعض  في  العالمي  الــرادار 
أستراليا. كما أن التغطية نفسها لم تكن كافية في العامين الماضيين. 
الفجوة في تغطية  بين روسيا والغرب، أصبحت  التوتر  ومع تصاعد 
للعالم، خصوصًا مع احتمال نشوب  بالنسبة  الرادار تثير مخاوف أمنية 
 strategic( حرب كبرى، إذا خسر أحد األطراف قاذفة قنابل استراتيجية

bomber( بسبب خطأ صغير في تغطية الرادار.

تغطية الرادار
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مستقبل األخبار في 
قمة الدوحة

»صغار كبار«... 
من غزة إلى العالم

أفضل التطبيقات الجديدة 
على متجر »آبل«

الدوحة ـ العربي الجديد

شــارك أكثــر مــن 350 إعالميا مــن مائة دولة 
فــي  لإلعــالم«  العامليــة  »القمــة  أعمــال  فــي 
دورتهــا الثالثــة، التــي اختتمت أعمالها في 
الدوحة، أمس االثنن، واستضافتها شبكة 
»الجزيــرة« اإلعالميــة، وتداولــت جلســاتها 
ظــل  فــي  الصحافيــن  لحمايــة  آليــات  فــي 
االعتــداءات املتواتــرة عليهم، خصوصا في 
مناطــق الصراعــات، وهي املــرة األولى التي 
القمــة مؤسســة غيــر حكوميــة  تســتضيف 

من الشرق األوسط والعالم العربي.
القمــة  فــي  املشــاركون  واســتعرض 
األخبــار  »مســتقبل  شــعار  حملــت  التــي 
التــي  املخاطــر  اإلخباريــة«،  واملؤسســات 
يتعــرض لهــا الصحافيــون، وســبل توفيــر 
أقصى ما يمكن من الحماية لهم، وناقشوا، 
أداء املؤسســات اإلعالميــة فــي نقل الحقيقة 
اســتفادة  وضــرورة  ذلــك،  فــي  ومعاناتهــا 
الجديــد،  اإلعــالم  مــن  التقليــدي  اإلعــالم 
اإلعالميــة،  الرســالة  لخدمــة  وتطويعــه 
وكذلــك حمايــة الصحافين في ظل النزيف 
الدمــوي الكبيــر الــذي أودى بحياة عديدين 

من شهداء الحقيقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة »الجزيرة« 
اإلعالميــة، الشــيخ حمــد بــن ثامــر آل ثانــي، 
في كلمة افتتح بها القمة، إن اختيار الشرق 
العامليــة  القمــة  لعقــد  مــرة  ألول  األوســط 
يعكــس  الثالثــة،  دورتهــا  فــي  لإلعــالم، 
باعتبارهــا  للمنطقــة  املتناميــة  األهميــة 
العاملــي،  اإلعالمــي  االهتمــام  بــؤر  إحــدى 
بســبب مــا تعيشــه مــن تحــوالت وتغيــرات 

جذرية.
وطالــب الرئيــس التنفيــذي للقمــة العامليــة 
الصــن  أنبــاء  وكالــة  ورئيــس  لإلعــالم 
منغزهــاو،  تشــاي  )شــينخوا(،  الجديــدة 
التقليديــة،  اإلعالميــة  املؤسســات 
منــذ  بــدأت،  التــي  التطــورات  باستكشــاف 
فتــرة، فــي صناعــة اإلعــالم، بشــكل يجعلهــا 
 على تطويع كل ما هو جديد ملصلحة 

ً
قادرة

الخبــر. وقــال، فــي هــذا الصــدد، إن التعامــل 
مــع ثــورة اإلنترنــت والثورة الرقمية يشــكل 
تحديا للمؤسسات التقليدية، ما يستدعي 
منهــا تحســن منهجهــا اإلعالمــي، لتتمّكــن 
مــن البقــاء فــي عالــم تنافســي شــرس، وهــذا 
اع األخبــار التقليدين 

ّ
مــا يفــرض علــى صن

إتاحة مساحة واسعة لهذه الثورة، فكل من 
يمتلــك هاتفــا ذكيــا منتج ومصــور وصانع 

خبر.
وعّبــر مديــر قســم حريــة التعبيــر وتطويــر 
اإلعــالم فــي منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة 
غــاي  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــوم 
اإلحصائيــات  مــن  صدمتــه  عــن  بيرغــر، 
منظمتــه،  عليهــا  حصلــت  التــي  املخيفــة 
وقــال إن اإلعــالم فقــد 800 إعالمي في العقد 
األخير، وفقد 2300 منذ العام 1990، وشّدد 
علــى أن هــذا الوضــع يتطلب تضافر جهود 
املؤسســات اإلعالميــة املؤثــرة إليقــاف هــذا 

النزيف الخطير.
وتأسست القمة العاملية لإلعالم عام 2008، 
دوليــة،  إعالميــة  مؤسســات  مــن  بمبــادرة 
غيــر  دولــي  إعالمــي  منتــدى  أكبــر  وهــي 
حكومي رفيع املســتوى، وتعقد كل ســنتن 
إلــى  انضمــت   2010 عــام  ومنــذ  ثــالث.  أو 
وتشــكلت  كبــرى،  دوليــة  مؤسســات  القمــة 
لجنــة تنفيذيــة لهــا تضــم 15 عضوًا، بينهم 
وكالــة شــينخوا لألنبــاء الصينية، وشــبكة 
الجزيــرة اإلعالميــة، وشــبكة »ســي إن إن« 
اإلخباريــة األميركيــة، ووكاالت أنبــاء، مثــل 
تــاس  وإيتــار  وأسوشــييتدبرس  رويتــرز 

منوعات

للمعهــد  الســنوي  املؤتمــر  وكان  وغيرهــا. 
فــي  أعمالــه  بــدأ  الــذي  للصحافــة  الدولــي 
اإلعالميــة  القمــة  مــن  يــوم  قبــل  الدوحــة 
لإلعــالم، قــد أطلــق إعــالن الدوحــة لحمايــة 
الصحافيــن، وأعلــن  فــوز اإليرانــي املعتقــل 
أحمــد زيــد عبــادي بجائــزة بطــل الصحافــة 

التي منحها املعهد.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

يحاول الصحافي الشاب، سامي مشتهى، أن 
ُيظهــر مــدى تشــبع أطفال قطاع غــزة بالروح 
برنامجــه  خــالل  مــن  األصيلــة،  الوطنيــة 
»صغــار كبــار« الــذي يناقــش خــالل حلقاتــه 
ــا وقضايــا ذات بعــد وطنــي 

ً
القصيــرة أحداث

الصبيــة واألطفــال  مــن  مــع عينــة عشــوائية 
الصغــار. ويعــّرف مشــتهى برنامــج »صغــار 
فــي مطلــع  أولــى حلقاتــه  بثــت  الــذي  كبــار« 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املنصرم، بأنه 
برنامــج مصــور يتحــدث فــي قضايــا محليــة 
وعربيــة مــع مجموعــة مــن األطفــال الغزيــن، 
الذيــن يتــم مقابلتهــم دون موعــد مســبق فــي 

شوارع وأزقة القطاع املحاصر إسرائيلًيا.
»العربــي الجديد« إن فكرة  ويقــول مشــتهى لـ
البرنامــج تولــدت لديــه عندمــا شــاهد حلقــة 
تلفزيونيــة تســأل فيها املذيعــة مجموعة من 
األطفــال وطلبــة املــدارس العــرب عــن عنــوان 
»كانــت  ــا 

ً
مضيف املحتــل،  األقصــى  املســجد 

األجوبة صادمة، فبعضهم لم يعرف اإلجابة 
وآخرون ترددوا قبل اإلجابة«.

واعتمد معد برنامج »صغار كبار« ومقدمه 
وصــل  التــي  البرنامــج  حلقــات  نشــر  فــي 
عددهــا لســت حلقــات، علــى مواقــع التواصــل 
»ســامي  قنــاة  بجانــب  كافــة،  االجتماعــي 
يوتيــوب،  موقــع  علــى  الناشــئة  مشــتهى« 
والتــي وصــل عــدد متابعيهــا لقرابــة عشــرة 

آالف مشترك من مختلف بلدان العالم.
ويحرص مشتهى على تقمص آراء معاكسة 
وذلــك  بهــم،  يلتقــي  الذيــن  األطفــال  ألجوبــة 
األطفــال  اقتنــاع  مــدى  مــن  التأكــد  بهــدف 
بأجوبتهــم التــي تأتــي غالبــا قويــة وتعكــس 
مــدى الوعــي الــذي يتميز بــه أطفال غزة، رغم 
صغر ســنهم والهموم الحياتية التي تســلب 

منهم روح الطفولة.
وأوضــح مشــتهى أن برنامــج »صغــار كبــار« 
التــي  األفــكار  طبيعــة  معرفــة  إلــى  يهــدف 
القضايــا  مختلــف  تجــاه  األطفــال  يحملهــا 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك 
يســعى البرنامــج إلــى إعــادة تســليط الضوء 
علــى القضية الفلســطينية في ظل الخالفات 
العربية الداخلية التي اشــغلت الشــعوب عن 
قضية العرب األولى. وســعت غالبية حلقات 
مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل  البرنامــج 
إلــى إظهــار مــدى حــب أطفــال غــزة للشــعوب 
اســتعدادهم  وعــن  تمييــز،  دون  العربيــة 
أشــقائهم  مــع  قــوة  بــكل  والوقــوف  للدفــاع 

العرب في وجه االحتالل اإلسرائيلي.
أجوبــة  بمعرفــة  األولــى  الحلقــة  واهتمــت 
أطفــال غــزة علــى ســؤال »هــل يقبــل األطفــال 
ببيــع األراضــي الفلســطينية املحتلــة«، وقــد 
تعمد مشتهى اإلمساك ببعض األموال أثناء 
تصوير الحلقة، من أجل التأثير في إجابات 
األطفــال، والتــي جــاءت رافضــة بشــكل قاطــع 

لفكرة البيع ومؤكدة على حق العودة.
وطرحــت الحلقــة الثانيــة ســؤال »هــل يقبــل 
العــرب  بــن  فلســطن  بتقســيم  األطفــال 
واليهود؟«، في حن ســأل ســامي في الحلقة 
هــي  »مــا  قابلهــم  الذيــن  األطفــال  الثالثــة 
عاصمــة إســرائيل؟«، وكذلــك أظهــرت الحلقــة 
الرابعــة ردود أفعــال األطفــال بعدمــا قدم لهم 

مقدم البرنامج تذكرة سفر إلى إسرائيل.
والسادســة  الخامســة  الحلقتــان  وحظيــت 
املســتوين  علــى  واســع  بتفاعــل جماهيــري 
مــن  وتحديــدا  والخارجــي  الداخلــي 
الجمهورين الســوري واملصري، حيث سعت 
الحلقــة الخامســة للتعــرف علــى ردود أفعــال 
االحتــالل  شــن  حــال  فــي  الغزيــن  األطفــال 
عدوانــا عســكريا على األراضــي املصرية. أما 
الحلقة السادسة فاستقصت آراء األطفال في 
اســتقبال مليــون الجــئ ســوري داخــل قطــاع 
غــزة الــذي يعانــي ســكانه أوضاعــا معيشــية 
وقــد  اإلســرائيلي،  الحصــار  بســبب  صعبــة 
رحب األطفال الغزيون بالسورين النازحن 
أقرانهــم  ملشــاركة  اســتعدادهم  وأبــدوا 

السورين منازلهم ومدارسهم.

محمد دنكر

مــع كشــف »آبل« عــن أجهزتها املقبلة والشــائعات الجديدة 
املحيطــة بهــا، مــن املمكــن أن يكــون قــد غــاب عنكــم بعــض 
متجــر  فــي  األســبوع  لهــذا  الجديــدة  التطبيقــات  أفضــل 
علــى  4 تطبيقــات يجــب  بأفضــل  قائمــة  إليكــم   .AppStore

الجميع تحميلها على أجهزة »آيفون« و»آيباد«.
LOL Movie: Change your face + voice: بعد النجاح امللفت 
لفالتــر تطبيــق »ســناب تشــات« والتــي تعمــل علــى تغييــر 
األماميــة  الكاميــرا  مــن خــالل  الوجــوه مباشــرة  فــي شــكل 
والخلفيــة، أطلقــت شــركة Electric French Fries تطبيقهــا 
الجديــد املختــص بتعديــل الوجــوه مــن الكاميــرا. التطبيــق 
 »LOL Movie: Change your face + voice« اســم  يحمــل 
إمكانيــة  مــع  املختلفــة،  الشــخصيات  مــن  تشــكيلة  ويقــّدم 
تغيير الصوت أو حتى إضافة املوسيقى من داخل تطبيق 
ــر ميــزة ابتيــاع األشــكال اإلضافيــة 

ّ
الجهــاز. التطبيــق يوف

واألصــوات ملزيــد مــن املــرح والتســلية. وهــو معــروض فــي 
متجر »آبل« مجانا.

Digit: يهــدف تطبيــق »Digit« إلــى جعــل موضــوع التوفيــر 
ربــط  يحصــل  فبســهولة،  العمليــة.  تبســيط  عبــر  أســهل 
عــادات  ليتعلــم  الخــاص  املســتخدم  بحســاب  التطبيــق 

تلقائيــة علــى أســاس مقــدار إنفاقــه. التطبيــق يبــدأ بتوفير 
كميــات صغيــرة مــن املال بالنســبة للمســتخدم كل أســبوع. 
 
ّ
وعن طريق توفير تلك الكميات بانتظام، يقول مبرمجو إن

تلك األرقام رغم صغرها قادرة على مســاعدة املســتخدمن 
في أواخر األشهر، أي الوقت الذي يعاني منه معظم الناس 

من انتهار مدخراتهم. التطبيق مجاني.
 Instaround »إنســتاغرام«،  تطبيــق  ملحبــي   :Instaround
تطبيــق  صــور  علــى  العثــور  فــي  املســتخدمن  يســاعد 
تراســل الصــور ومقاطــع الڤيديــو بناء علــى موقعها. يمكن 
اســتخدام عــرض الخريطــة ملشــاهدة الصــور املنشــورة مــن 
الناس أو البحث عن موقع آخر ملعرفة اإلرسال في مناطق 
أخــرى. التطبيــق يظهــر أحــدث املشــاركات أواًل، وال يحتــاج 
لتســجيل  »انســتاغرام«  موقــع  علــى  لحســاب  املســتخدم 

الدخول واستخدام التطبيق. التطبيق أيضا مجاني.
Scanner Pro 7: قامــت شــركة »Readdle« بعمليــة تحديــث 
بهــا  الخــاص  الضوئــي  املســح  وثيقــة  لتطبيــق  رئيســية 
»Scanner Pro 7«. وتتمّيــز بتصميــم جديــد، تجهيــز أفضــل 
للــون، إلــى جانــب قبعــة الذكــور والتــي مــن الســهل فحــص 
الكتب واملجالت مفتوحة من خاللها. ويمكن نسخ ولصق 
ضوئيــا.  املمســوحة  املســتندات  مــن  النــص  فــي  والبحــث 

التطبيق متوفر على متجر »آبل« بسعر 3.99 دوالرات.

أطلقت القمة إعالن 
الدوحة لحماية 

الصحافيين وحقوقهم

يحرص مشتهى على 
تقمص آراء معاكسة 

ألجوبة األطفال
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أطلق موقع »تويتر« وسم »#LoveTwitter« تغريد
لالحتفال بعيد ميالده العاشر الذي 

أتّمه أمس، حيث وصل بسرعة إلى قمة 
الئحة األكثر تداوًال عالميًا. وعليه، غرّد 

المستخدمون ناشرين لماذا يحبون »تويتر« 
ولماذا يستخدمونه، فأشاروا إلى أنهم من 

خالله حصلوا على وظائف وتعرفوا إلى 
أصدقاء يحبونهم وأصبحوا جزءًا مهما في 

حياتهم، وبسببه أيضًا يسهل عملهم.

عقب األحداث الدموية التي أعقبت 
مباراة لكرة القدم بين فريقي الرجاء 

البيضاوي وشباب الريف الحسيمي، والتي 
أودت بحياة شخصين وتسببت في جرح 

العشرات، أطلقت مجموعة من الناشطين 
في المغرب وسًما على »فيسبوك« بعنوان 

»#أوقفوا_البطولة«، حيث طالبوا بإيقاف 
دوري كرة القدم، باإلضافة إلى عريضة 

لنفس السبب على »أفاز«.

ولمناسبة عيد األم، الذي كان أمس 
أيضًا، أطلق مغردون عرب وسم »#يوم_
االم«الذي وصل الى األكثر تداوًال عالميًا، 
حيث غردوا بأهمية األم ودورها في بناء 
شخصياتهم وتطوير حياتهم وأيضًا في 
بناء المجتمع. وكتبت أميرة: »أجمل ثالث 
نساء في العالم: أّمي، وظلّها، وإنعكاس 

مرآتها«. وكتب خالد: »أمي هي كل أيامي؛ 
وجميع األيام عيُدها.. أحبِّك أمي«.

خالل إحدى حلقات سامي مشتهى )عبدالحكيم أبو رياش(

حريات

تكنولوجيا

رصد



بــرنــامــجــهــا بــشــكــل نــهــائــي، وإثــــر ذلـــك اعتبر 
لبعض  أســاءت  أن سرحان  املصري  القضاء 
الــلــواتــي ظــهــرن فــي الحلقة مقابل  الــســيــدات 
مبالغ مادية محددة لفبركة قصص عن بنات 
الليل. فخرجت هالة سرحان من القاهرة ولم 
تعد إلى البرامج إال بعد ثالث سنوات حيث 

قدمت برنامًجا من بيروت.
لــم تــكــن الــفــنــانــة اإلمــاراتــيــة أحـــالم الــوحــيــدة 
كوين«  »ذا  الواقعي  برنامجها  يتوقف  التي 
بعد تحضيرات وإعالنات امتدت ألشهر في 
املالية  التكلفة   عــن 

ً
اإلعــــالن عــن ذلـــك، فــضــال

التي تشاركت بها قناة دبي والفنانة أحالم 
فــي مــصــاريــف الــبــرنــامــج، إضــافــة إلـــى فريق 

لتنفيذ هذا  لبنان واإلمـــارات  عمل كامل من 
املادية  الخسارة  من  الرغم  وعلى  البرنامج، 
التي ُمني بها الجميع، اعتبر املتابعون على 
مواقع التواصل االجتماعي أن خسارة أحالم 

ربيع فران

ال تاريخ موثقًا أو محددًا لظاهرة 
عرض 

ُ
إيقاف بعض البرامج التي ت

عــلــى املــحــطــات الــعــربــيــة، لــكــن في 
ــر، نـــرى أن  ــيـ نــظــرة ســريــعــة عــلــى الــعــقــد األخـ
أكثر قرارات إيقاف بعض البرامج في الدول 
تخضع  كبيرة  إشكالية  إلــى  تــودي  العربية 
املــحــطــة، وتــغــلــب املحسوبيات  لــهــا ســيــاســة 
واملصالح والشكاوى على أصحاب القرار في 

توقيف هذا البرنامج أو ذاك.
ال نبالغ  لو قلنا إن ثمة مصالح قد تطرأ على 
أي برنامج جديد وتضعه في مرمى املساءلة، 
ــة سياسية  وفـــي بــعــض األحـــيـــان هــنــاك رؤيــ
لقرار إيقاف بعض البرامج التي بإمكانها أن 
تناقض عالقة املحطة بمصالحها السياسية 

الضيقة.
السياسية،  ملواقفه  ثمنًا  دفــع  يــوســف  بــاســم 
مع  ا 

ً
تزامن مرسي  محمد  الرئيس  عــزل  بعد 

اآلراء  العربية أخيرًا، وعرض  الثورات  عصر 
كافة في برنامجه الشهير »البرنامج«، رؤية 
أو حـــضـــور يـــوســـف لـــم تــتــحــّمــلــه الــســلــطــات 
الــعــربــيــة فـــي اســـتـــمـــرار يـــوســـف مـــغـــردًا على 
ــهــــواء. فــابــتــعــد صـــاحـــب »الـــبـــرنـــامـــج« منذ  الــ
سنتني عن عالم التلفزيون الذي أثقلته حرية 
رأي ونــقــد اعــتــبــرت فــي بعض األحــيــان أنها 
تــتــعــدى الــخــطــوط الـــحـــمـــراء ملــصــالــح بعض 

الدول العربية.
هالة سرحان لم تسلم أبدًا من مقص الرقيب 
عــلــى بــرامــجــهــا، فــبــعــد حــلــقــة »بـــنـــات الــلــيــل« 
الشهيرة في العام 2007 من برنامجها »هاال 
شــو« على فضائية روتــانــا، أعلن عن توقف 

يعطيك الفيلم 
شعورًا أنك تشاهد إنتاجًا 

من التسعينيات

توقيف البرنامج يتم إما 
بسبب فشلها أو اعتراض 

الجمهور أو الرقابة

2223
منوعات

املــعــنــويــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن أي مــبــلــغ مــــادي، 
ألســبــاب قــد تــكــون أحـــالم وحــدهــا أعــلــم بها، 
وتــبــني مـــدى اســتــســهــال بــعــض الــفــنــانــني في 
الــعــام، حتى لو  الـــرأي  تلميع صورتهم أمــام 
الحقيقة بعني  ذلــك مزيدًا من تجميل  تطلب 

الفنان.
مــن املــؤكــد، أن مــواقــع الــتــواصــل االجتماعية 
انــتــصــرت عــلــى »املــلــكــة« فــي إيــقــاف بــرنــامــج 
»ذا كوين« برأي هؤالء أن الصيغة التي ُبني 
عليها سيناريو وتنفيذ البرنامج بعيدة عن 
هذا  مثل  فــي  تفيض  أن  املفترض  اإلنسانية 
 عن الكبرياء  

ً
النوع من برامج الواقع، وفضال

أحــالم في  املغنية  الــذي أظهرته  واالستعالء 
برنامجها، خرجت بعد أيام من خبر إيقاف 
الـــبـــرنـــامـــج أصــــــــوات مــــن املـــشـــتـــركـــني الـــذيـــن 
في قطف  يرغبون  وكانوا  للبرنامج  تقدموا 
والفوز  شخصًيا،  أحــالم  على  التعّرف  ثمرة 
بخاتمها الذهبي نهاية البرنامج للقول إنهم 
خــدعــوا، وإنــهــم  عوملوا معاملة سيئة بعد 

قبولهم ضمن البرنامج.
لكن االستعالء وقلة الخبرة في التعامل مع 
الوحيد  السبب  ليست  الجمهور  أو  الــنــاس 
في إيقاف البرامج التلفزيونية، هناك أسباب 
أخــــرى، فــبــرنــامــج املــذيــعــة الــكــويــتــيــة حليمة 
بــولــنــد »ديـــــو حــلــيــمــة« تـــوقـــف بـــدايـــة الــعــام 
الحالي بعد عــرض حلقته األولــى وأصــدرت 
قناة »الرأي« الكويتية قرارًا بإيقاف البرنامج  
بــعــد االنــتــقــادات الـــحـــادة الــتــي تلقتها حــول 
الفنية والــثــقــافــيــة وحتى  لــلــنــواحــي  افــتــقــاره 
أثــار استياء  اإلعـــداد، كما أن أسلوب حليمة 

وأسلوبها  املــفــرط    لداللها  ا 
ً
طبق الجمهور 

الـــذي وصـــل إلـــى حــد الــســذاجــة واالســتــهــتــار 
بــالــجــمــهــور، وبــالــطــبــع لـــم يــحــقــق الــبــرنــامــج 
بسبب حالته السيئة أي إيراد إعالني مسببًا 

خسائر كبيرة للقناة.
ووصــلــت حـــدة االنــتــقــادات إلـــى الــحــديــث عن 
ــرأة الــكــويــتــيــة،  ــ ة الــبــرنــامــج لـــصـــورة املـ ــاء ــ إسـ
بسبب إفــراط املذيعة في الكالم بطريقة غير 
املجتمع  تخالف  الــتــي  وتصرفاتها  مقبولة 

الكويتي.
ــــرض حــلــقــتــني مــــن بـــرنـــامـــج املـــذيـــع  ــد عـ ــعـ وبـ
 ،The Show اللبناني رودولــف هالل الجديد
 البرنامج 

ّ
أوقفت محطة »LBCI« والسبب أن

ــان مـــن املنتظر  لـــم يــكــن وفـــق الــتــوقــعــات، وكــ
التي  املحطة  أفضل. ورأت  أن يظهر بصيغة 
برنامج  من  فكرة  البرنامج  لسرقة  تتنّبه  لم 
 قرار التوقيف ليس نهائيًا، 

ّ
أميركي شهير أن

العمل ليكون وفــق ما  الفريق في صــدد   
ّ
وأن

 »LBCI« 
ّ
شاهد، واعتبرت املصادر أن

ُ
يطلبه امل

املشاهدين عبر  تعليقات  االعتبار  تأخذ في 
 توقف البرنامج 

ّ
وسائل التواصل، وارتأت أن

العمل بصيغة  فريق  يخرج  ريثما  »مــوقــت« 
بحجم التوقعات.

الــعــام 2013 تــم إيــقــاف عـــرض البرنامج  فــي 
الــذي كان يعرض  الكوميدي »مقالب مذيع« 
انتقادات  على قناة »أجيال« السعودية بعد 
ــبـــيـــرة ضــــد حـــلـــقـــة طـــفـــلـــة دفـــعـــهـــا املـــذيـــع  الـــكـ
للكذب، قبل أن يعنفها، في إطار أحد مقالب 
لة،  البرنامج. وخضع فريق البرنامج للمساء
اعــتــذار للطفلة  تــقــديــم  الــقــنــاة  وطــلــبــت إدارة 
وأســـرتـــهـــا، ولــجــمــيــع مـــشـــاهـــدي الـــقـــنـــاة من 
األطــفــال، ألن ذلــك يتنافى مــع حقوق الطفل، 
الــتــي تــؤكــد عــدم جـــواز تــعــرض األطــفــال ملثل 
هذا النوع من املعاملة سواء كان في اإلعالم 

أو في غيره من الوسائل.
وقــبــل أقـــل مــن شــهــر أوقــفــت قــنــاة »الــجــديــد« 
الــلــبــنــانــيــة بــرنــامــًجــا بــعــنــوان »حـــلـــوة مــنــك« 
قدمت منه حلقتان اللبنانية أرزة شدياق، لم 
توضح املحطة األسباب الكامنة وراء توقيف 
الــبــرنــامــج بـــل عــــزت الــســبــب إلــــى ضــعــف في 
للمشاهد  لم يخرج  الــذي  والتنفيذ  اإلنــتــاج، 
ــــدت بــهــا املــحــطــة هــدفــا  بــالــصــيــغــة الـــتـــي وجـ
ترفيهي  برنامج  للمشاهد من خالله عرض 
يــقــوم عــلــى »الـــنـــكـــات«، واســتــقــبــال مجموعة 
مــن الــســيــاســيــني والــفــنــانــني إلطـــالق الــنــوادر 
ـــا دفـــــع مــقــدمــة  ــة مـ ــابــ الـــعـــشـــوائـــيـــة بــــــدون رقــ
 هــجــوم عنيف 

ّ
الــبــرنــامــج أرزة شــديــاق لــشــن

ما حصل  املحطة، وحملتها مسؤولية  على 
وفشل البرنامج.

I I

سينماعلى الشاشة

إصداراتفيلم

بيروت ـ العربي الجديد

نــشــرت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة كـــــارول سماحة 
أخيرًا فيديو مصورا على طريقة السيلفي، 
ــبــلــغ فــيــه جــمــهــورهــا أنــهــا ســتــبــدأ بتنزيل 

ُ
ت

الذي  الجديد،  ألبومها  بأغنيات  والتعريف 
عــمــلــت عــلــيــه لـــفـــتـــرة امــــتــــدت عــــامــــني، وهـــي 
الفترة التي أعقبت زواجها من رجل األعمال 
املــــصــــري ولــــيــــد مـــصـــطـــفـــى، وشــــهــــدت عــلــى 

حملها ووضعها لطفلتها األولى »تاال«.
 وكــمــا قــالــت سماحة فــإن كــل هــذه الــظــروف 
واملـــتـــغـــيـــرات فـــي حــيــاتــهــا رافـــقـــت تسجيل 
ــبــــوم املـــفـــتـــرض أن يــبــصــر الـــنـــور خــالل  األلــ
ــام، وســتــتــولــى مــنــّصــات التحميل  عــشــرة أيــ
االغنيات  بتنزيل  املــواقــع  على  ستحدثة 

ُ
امل

للناس،  مــعــروفــة  أصــبــحــت  الــتــي  بالطريقة 
ــاع إلــــــى جــــديــــد ســمــاحــة  ــمــ ــتــ لـــلـــبـــدء بــــاالســ

أن يطلب هذا الجزء أحد. الجزء الجديد يحمل 
اسم London Has Fallen، وتنتقل فيه األحداث 
إلــــى لـــنـــدن كــمــا يـــبـــدو واضـــحـــًا مـــن الــعــنــوان، 
حيث يتعرض رئيس الوزراء البريطاني ملوت 
مفاجئ، ومع حضور كل قادة العالم لجنازته 
ــداث دمـــويـــة فـــي الـــوقـــوع،  ــ الــضــخــمــة تـــبـــدأ أحــ
ويــتــحــول الــحــدث الــجــنــائــزي إلــى فــخ إرهــابــي 
مــن أجــل اغــتــيــال رؤســـاء كــل الــــدول، وتحويل 
مستقبل العالم إلى فوضى كاملة. وفي وسط 
الــرغــبــة الــواضــحــة لــإرهــابــيــني فــي اخــتــطــاف 
ــيـــركـــي مــــرة أخـــــرى وتــهــديــدهــم  الـــرئـــيـــس األمـ
بــتــدمــيــر كـــل عـــواصـــم الــعــالــم األخـــــرى، مثلما 
ــال لـــم تــســر الــخــطــة  حــــدث مـــع »لـــنـــدن« فـــي حــ
كــمــا يــريــدونــهــا.. فـــإن بــطــل الــفــيــلــم والــحــارس 
سيكون  بانينغ«  »مــايــك  للرئيس  الشخصي 

على عاتقه مهمة جديدة إلنقاذ العالم.
على  اللعب  يبدو  والثاني  األول  الجزأين  في 
وتـــر »اإلرهـــــاب« واضــحــًا، الــعــالــم اآلن يعاني 
من هاجس واضح يسمى »داعش«، العمليات 
املاضيني،  العامني  خــالل  املتتالية  اإلرهــابــيــة 
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــم عـ ــظـ ــنـ وآخـــــرهـــــا الــــهــــجــــوم املـ

محمد جابر

 ،Olympus Has Fallen في عام 2013 صدر فيلم
أو »سقط البيت األبيض«، فيلم حركة تقليدي 
يــحــاول مــغــازلــة الــرعــب الــعــاملــي مــن اإلرهــــاب، 
وإعادة تجسيد مختلفة ألحداث 11 سبتمبر/

أيلول، حيث يقوم »اإلرهابيون« في تلك املرة 
ــيـــض واتــــخــــاذ الــرئــيــس  بـــاحـــتـــالل الــبــيــت األبـ
األمـــيـــركـــي كــرهــيــنــة، قــبــل أن يــتــدخــل الــبــطــل 
»مـــايـــك بــانــيــنــج«، كــنــســخــة أمــيــركــيــة ثــنــائــيــة 
للسيطرة على  بــونــد«،  مــن »جيمس  األبــعــاد 
كل شيء. لم يحقق الفيلم نجاحًا يذكر، جلب 
أمــيــركــا و160  فــقــط 100 مــلــيــون دوالر داخــــل 
مليونًا حول العالم، كان فيلم حركة للنسيان 
كــعــشــرات األفــــالم األمــيــركــيــة كــل عـــام، قــبــل أن 
بقرارها  الجميع  »ميلينيوم«  شركة  تفاجئ 
إنتاج جزء ثان من الفيلم بنفس األبطال، دون 

الغنائي. وقد تعاونت  في األلبوم مع امللحن 
مــحــمــد يــحــيــى وزمــيــلــه مــحــمــد رحــيــم، وهــو 
أشرف  فيما  واللبناني،  املصري  بني  منّوع 
كـــارول سماحة  العمل صــديــق  تــوزيــع  على 
املـــــوزع املــوســيــقــي مــيــشــال فـــاضـــل. وعلمت 
على  أن سماحة حصلت  الجديد«  »العربي 
تنازل ألحد مقاطع مقدمة ألغنية للسيدة أم 
كلثوم، وهو على غرار ما فعلته في ألبومها 
الــدنــيــا  ــانــــي  الـــســـابـــق عـــنـــدمـــا أدت »وحــــشــ
فــي بــلــدي« الــتــي ُكــتــبــت كلماتها عــلــى لحن 
مقدمة »ليلة حب« للسيدة أم كلثوم، ويبدو 
أن ســمــاحــة لـــم تــخــتــر شـــركـــة تـــوزيـــع فنية 
»روتــانــا«  مــع شركة  بعد خالفها  أللبومها 

ألسباب ظلت مجهولة.
فــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، تــــصــــدر نــــجــــوى كـــرم 
ــا مــع جــديــد كــــارول ســمــاحــة، ألــبــومــا 

ً
تــزامــن

غــنــائــيــا جـــديـــدا، بــعــد مــقــاطــعــة عـــن إصــــدار 
األلبومات لفترة قاربت سّت سنوات، ويبدو 
تــأت على هوى  لــم  الفنية  كــرم  أن حسابات 
امللحن والشاعر اللبناني عماد شمس الدين 
بعدما كــان شمس الــديــن أشـــار إلــى تعاون 
بينه وبني نجوى كرم. وكانت عالقة نجوى 
كرم بشمس الدين قد شهدت بعض التوتر 
إلـــى طبيعتها في  عـــادت  لكنها  الــنــفــور،  أو 

الفترة األخيرة. 
وهنا ال بد من االشارة الى أن نجوى تخبئ 
وائــل  وألــحــان  كلمات  مــني«  أغنية »حبيبي 
أشقر، ولم تنشرها على أي موقع من مواقع 

التواصل بعد.

الفرنسية بــاريــس، وبــالــقــرب مــن اســتــاد كــرة 
الفرنسي،  الرئيس  مــبــاراة يحضرها  قــدم في 
كل ذلك يزيد من الهواجس والتخيالت حول 
التدمير  بــاحــتــمــاالت  مــالحــق  عــالــم  مستقبل 
واالنفجار طوال الوقت. على األغلب هذا كان 
السبب في حماس الشركة إلنتاج جزء ثان من 
فيلم يمكن القول إنه »فشل« عام 2013، ولكنها 
مـــحـــاولـــة لــلــعــب بــشــكــل مــضــاعــف عــلــى نفس 
الــهــواجــس مــع املــزيــد مــن اإلبــهــار –كمشاهدة 
لقطات تدميرية للعاصمة لندن- لربما تحدث 

ضربة كبرى في شباك التذاكر.
ولكن في املقابل، عدم بذل أي مجهود في أي 
من مراحل الفيلم، سواء الكتابة أو اإلخراج أو 
الــتــراب،  يعلوه  الفيلم  املــؤثــرات، جعل شريط 
كأنك تشاهد فيلمًا متأخرًا 20 عامًا عن موعد 
أتـــى فــي أواخــــر التسعينيات  ــداره، كــأنــه  ــ إصــ
حــني كــانــت تــلــك األفــــالم رائــجــة جـــدًا أكــثــر من 
أنــك تشاهد عــرض فيديو داخل  اآلن... تشعر 
لعبة فــيــديــو جــيــم، وهـــو أمـــر مــفــهــوم بالنظر 
مليزانية منخفضة بالنسبة لفيلم حركة تبلغ 
الــشــركــة ال ترغب  فــقــط؛ ألن  60 مــلــيــون دوالر 
قطعًا في الرهان على الفيلم بشكل مبالغ فيه.

نجاح  أي  الفيلم  يحقق  لــم  متوقع،  هــو  وكما 
عــلــى أي صــعــيــد، فــشــل مــن جــديــد جماهيريًا 
ستيفن  الناقد  يقول  كما  أو  نقديًا،  وبالطبع 
هولدن في مقاله بجريدة »نيويورك تايمز«: 
الــبــيــت  تـــســـقـــط وال  لــــم  ــنــــدن  لــ أن  »الـــحـــقـــيـــقـــة 
األبيض، الوحيدون الذين سقطوا هم صناع 

هذا الفيلم«. 

نجوى كرم وكارول سماحة وأغان جديدة»لندن سقطت«... أو ما لم يطلبه الجمهور
يعزف الفيلم بجزأيه، األول 
والثاني، على وتر اإلرهاب 
العالمي، يتصدى فيهما 

البطل »مايك بانينغ«، 
للسيطرة على كل شيء، 

كنسخة أميركية ثنائية 
األبعاد من »جيمس بوند«

في أكثر من فيلم أو 
مسلسل قّدم المخرجون 

نماذج شريرة ألمهات 
تعارض الصورة التقليدية 

لألم

ابتداء من مساء أمس 
بدأت الفنانة كارول 

سماحة بتعريف 
جمهورها على جديدها 

الغنائي، سباق مرهون 
بمنافسة زميلتها نجوى 

كرم قريًبا

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ـــرت فـــي الــســيــنــمــا املــصــريــة الــنــمــاذج غير 
ُ
كـــث

الــالئــقــة الــتــي تــقــدم لشخصية األمــهــات على 
النقيض تــمــامــًا مــمــا كـــان يــحــدث فــي األفـــالم 
ــمــــاذج مـــشـــرفـــة لــــأم،  الـــقـــديـــمـــة مــــن وجــــــود نــ
في  أبناؤها  يكون  والتي  املضحية  فنجدها 

املقام األول لديها.
فإذا استعرضنا بعض النماذج غير الالئقة 
لــــأم فـــي الــســيــنــمــا، نــجــد أن الــفــنــانــة غـــادة 
عــبــدالــرازق، عــلــى سبيل املــثــال، قــدمــت ثــالث 

شخصيات لأم »الشريرة«.

غادة عبد الرازق
فــي فيلمها »الـــريـــس عــمــر« الـــذي قــدمــتــه مع 
خالد صالح وهاني سالمة، قدمت شخصية 
الــســيــدة الــتــي ال تبحث ســـوى عــن املــاديــات، 
حــتــى وصـــل بــهــا األمـــر إلـــى أن تبيع ابنتها 
معه،  شرعية  غير  عالقة  إلقامة  عربي  لثري 

نظير أن تحصل األم على املال.
قــدمــت غــــادة أيــضــا نــمــوذجــا ســيــئــا لـــأم في 
الصغير  تركت طفلها  »ريــكــالم«، حيث  فيلم 
إلــى مدينة أخــرى لتعمل »ريكالم«  وسافرت 

ــال، ونــســيــت تــقــريــبــا ابــنــهــا تماما  ــ مــقــابــل املـ
حتى مرض ومات.

ــادة أيــضــا فــيــلــم آخــــر مـــع املـــخـــرج خــالــد  ــغـ ولـ
ــكــــرا«، قـــدمـــت فيه  يـــوســـف وهــــو »كــلــمــنــي شــ
الـــســـيـــدة الــــتــــي تـــقـــيـــم عــــالقــــات جــنــســيــة مــع 
الرجال مقابل املــال، علما أن لديها ابنا غير 
شرعي مــن شخص أقــامــت عالقة معه، وقــام 

بشخصيته الفنان عمرو عبدالجليل.

إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهني أيضا قدمت شخصية 
ــقـــط عــن  ــتــــي تـــبـــحـــث فـ الــــســــيــــدة املــــــزواجــــــة الــ
»الــجــنــس« فـــي فــيــلــم »خــلــطــة فـــوزيـــة«، الـــذي 
قامت بإنتاجه، علما أنها أم ألطفال كثيرين، 
ولكنها لــم تــبــاِل بــهــم، فــاألهــم فــقــط متعتها 

الشخصية.

سمية الخشاب
في فيلم »حني ميسرة« قدمت الفنانة سمية 
الخشاب نموذجا غير مقبول لأم، من خالل 
تجسيدها شخصية األم التي تسقط حامال 
بشكل غــيــر شــرعــي مــن أحـــد الــشــبــاب، وقــدم 
شخصيته الفنان عمرو سعد، وبعد إنجابها 

تــتــرك ابــنــهــا فـــي إحــــدى وســـائـــل املـــواصـــالت 
حتى تتخلص منه.

عبلة كامل
قــدمــت الــفــنــانــة عبلة كــامــل أيــضــا، مــن خــالل 
ســلــســلــة أفــــالم »الــلــمــبــي« مـــع الــفــنــان محمد 
ســـعـــد، شــخــصــيــة األم الـــتـــي تــشــجــع ابــنــهــا 
الشهيرة  جملتها  ولــهــا  الــســالح،  حمل  على 
ــوتـــك فــي  ــطـ ــبـــك، مـ ــيـ ــاتــــك فــــي جـ ــانــــدوتــــشــ »ســ
جيبك«، والتي أصبحت لسان حال الكثيرين 

من الطلبة.

سوسن بدر
الــفــنــانــة ســوســن بـــدر أيــضــا قــدمــت نموذجا 
مــهــيــنــا لـــصـــورة األم فـــي فــيــلــمــهــا »األبــــــواب 
املغلقة«، حيث كانت تقيم عالقة جنسية مع 
مدرس ابنها، والذي جسد شخصيته الفنان 
مــحــمــود حــمــيــدة. ورغــــم أن هـــذه الــنــمــاذج ال 
تــنــاســب الـــصـــورة الــتــقــلــيــديــة الــنــمــطــيــة لــأم، 
نــــمــــاذج حــقــيــقــيــة  يــعــتــبــرهــا  الـــبـــعـــض  إال أن 
ألمـــهـــات مــــوجــــودات فـــي املــجــتــمــع، وبــشــكــل 
 انعكاس للواقع على 

ّ
كبير، خصوصًا أن الفن

األرض، ولتعّدد نماذج النساء على األرض.

إيقاف البرامج بين الحرية والقمع

كارول سماحة )العربي الجديد(

لم تكن الفنانة أحالم صاحبة الحظ العاثر وحدها، بعد إعالن محطة »دبي« عن إيقاف 
برنامجها »ذا كوين« األسبوع الماضي، إعالميون وفنانون أوقفت برامجهم أيضًا

سكوت
     ح نوقف

األم الشريرة

حكواتي

نور دركلي

لي  لم يظهر  بعد،  األوالد  لم يحن وقــت  يــوم، وأردد:  أتحسس بطني كل 
كرش إلى اآلن.

، الكرش عند األب بمثابة صدر األم، 
ٌ

ال أريد أوالدًا قبل أن ينبت لي كرش
أطفال بأب دون كرش أطفال ناقصو الحنان.

ا نرّبت عليه كل مساء، نلعب فوقه، 
ّ
أبي كان له كرش منفوخ بالحنان، كن

ننام عليه ، لذا كبرت وأنا أشعر بعاطفة متساوية تجاه أمي وأبي.
ــدّي ابــنــا اآلن، كــيــف ســتــكــون حــيــاتــه، كــيــف ســيــذهــب إلــى  أتــخــيــل لــو أن لـ
املــدرســة لــيــراقــب أصـــدقـــاءه وهـــم يــتــحــدثــون بــمــرح عــن كـــروش أبــائــهــم و 
يتفاخرون بها، أحدهم يصف كرش والده املغطى بقليل من الشعر، وآخر 
يحكي كيف غفا الليلة السابقة وخده على كرش والده. بينما ابني يستمع 
إليهم بحسرة والكروش تتقافز من أعني أصدقائه. ثم سينزوي وحيدًا 
في املقعد األخير، شارد الذهن طيلة الــدرس، يرسم على دفتره كروشا 

بأحجام مختلفة.
 وحزنا، 

ً
سيعود إلى البيت ليتلّمس بطني املنكمش، فينكمش قلبه خيبة

 سعداء يتلمسون كروشا 
ً
وحني يخلد إلى النوم سيرى في منامه أطفاال

ويرّبتون عليها بمرح. أباء بكروش كبيرة، كروش ترقص... كرش عمالق 
يتجه نحوه ليبتلعه..

سيكبر وسترافقه عقدة الكرش املفقود طيلة حياته، سيشعر بنقص في 
الحنان ولن يعوضه عن ذلك حنان ألف أم وال كرشه مهما كبر.

منذ سنوات، قالت لي صديقة بينما تتلمس بطني بحثا عن كرش ما:
كان أبي بال كرش، لم يتواجد أي كرش في منزلنا، ثم تتابع بحزن بينما 

أحاول أنا نفخ بطني:
تخيل أنني دائما أبحث عن رجل بكرش ألحبه، أبحث عن أب كامل في كل 
رجل. عن الكرش الذي افتقدته. لو أن لك كرشا لنجحنا معا.. لكني أخاف 

على بناتي في املستقبل.. أن يعمي الكرش أعينهم.
كان لي صديق عاش طفولته ولم يلعب مرة بكرش.. والده كان بال كرش.. 
كنت أحدثه دائما عن كرش أبي ألغيظه، واسترسل في حديثي لساعات، 
أرسل له صورًا من طفولتي برفقة كرش أبي، أرسل له صور أطفال مع 

أباء بكروش..
ما 

ّ
الكحول وكل بــالــكــروش، صــار مدمنا على  صديقي هــذا صــار يهذي 

ثمل بكى وصار يحكي عن الحنان الذي افتقده في طفولته. عن الكرش 
املفقود..

لطعنه  بطونهم،  في  لرجال  طعنه  بتهمة  تم سجنه  بأنه  مؤخرًا سمعت 
بعض الكروش..

صديقتي تلك تزوجت كرشا له قدمني ووجه، وأنجبت أربعة أوالد...
تــراقــب لعبهم كــل ليلة مــع كــرش زوجــهــا، تضحك مــع ضحكهم... يقفز 

قلبها سعادة مع قفزاتهم فوق الكرش.
وحني تستلقي على السرير لتنام، تضع يدها فوق الكرش، وتبكي.

الكرش المفقود

فنون وكوكتيل
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ــام الــكــاريــكــاتــيــر الــفــلــســطــيــنــي الــســوري  رســ
هـــانـــي عـــبـــاس مـــن نــقــل وجــــع الــــشــــارع إلــى 
رســـومـــه بــعــد أن ُهـــّجـــر مـــن مــنــطــقــة بــّبــيــا 
فـــي ريـــف دمـــشـــق. كـــان عــبــاس عــلــى تــمــاّس 
يومي ودقــيــق مــع املــظــاهــرات، راقــب انهيار 
يقول  طريقته؛  على  السخرية  مــن  الــخــوف 
فــي حــديــٍث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »سابقًا 
كانت الرسائل املوّجهة في فن الكاريكاتير 
صاغ بشكل عام؛ أي أن الّرسام ال 

ُ
السوري ت

يحّدد أشخاصًا بعينهم، سواء أرسم وجوه 
كان  املــســؤولــن،  حتى  أو  الحاكمة  السلطة 
الّرسام يطرح فكرته  ذلك صعبًا، ما يجعل 
بــشــكــل عــــام بـــصـــور أشـــخـــاص بـــا مــامــح، 
وهـــنـــا يــمــكــن أن يــضــحــك حـــتـــى الــشــخــص 
املقصود تمامًا في الكاريكاتير، ُمعتقدًا أنه 

عن شخص آخر«. 
اليوم أصبح رسام الكاريكاتير وجهًا  لوجه 
 

ّ
مــع حـــدث ال يمكن أن يــهــرب مــنــه أو يلتف
عليه وبالتالي ال بّد أن يتخذ موقفًا؛ »هكذا 
بدأت نقلة نوعية كبيرة في فن الكاريكاتير 
الـــســـوري بــالــنــســبــة لــلــرســامــن املــوجــوديــن 

ــر بــمــثــابــة عملية  ــ ــان األمـ ــل ســـوريـــة، كــ ــ داخـ
قــيــصــريــة صــعــبــة إلخــــــراج الـــصـــوت بشكل 

واضح«، حسب وصف عباس.
يــوافــق رســـام الــكــاريــكــاتــيــر الـــســـوري ياسر 
الشارع  مــن توصيف لحال  مــا سبق  أحمد 
أن  ويؤكد  الرسوم،  بفكرة  الحدث  واندماج 
في  البحث  منه  ب 

ّ
»تتطل عمله  خصوصية 

مــعــانــاة الـــشـــارع  لــيــقــف مــع املــظــلــومــن في 
 في إظهار 

َ
وجه نظام مستبد أرعن لم يتوان

قسوته وبطشه، ولطاملا جعل من السطحية 
الفكرية نمطًا انسحب على جوانب مختلفة 

من الحياة، لعل الفن أهمها«.
يضيف أحمد أن الثورة »حــّررت الفن الذي 
كــان ُمدّجنًا على يد هــذا النظام، وقــد ظهر 
ــذا جــلــيــًا فـــي رســــومــــات مــعــظــم الــفــنــانــن  هــ
الــذيــن ســلــكــوا هـــذا الـــــدرب«، بــاملــقــابــل وقــف 
ــروا فنهم 

ّ
ة األخـــرى وســخ

ّ
آخـــرون فــي الضف

»يّدعون  كانوا  أنهم  مع  السلطة  في خدمة 
انتماءهم إلى الشارع قبل أن يثور«. 

ــام  ــار« يـــقـــول رســ ــجــ ــفــ ــد االنــ ــ
ّ
ــول ــغـــط يــ »الـــضـ

الكاريكاتير جوان زيــرو، حتى لو جاء هذا 
التحّول متأخرًا. يعتمد زيرو في رسوماته 
الواقع لتصحيح خطأ  »إعــاده تدوير  على 
ــداء رأي فـــي حـــدث مــــا«. ويضيف  ــ إبـ مـــا أو 
»تستطيع الــوصــول إلــى الــنــاس بــأن تكون 

بينهم ولست مجّرد متعاطف معهم«. 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  حــــضــــرت وســــائــــل الــ
الخاصة  أو  الرسمية  الصحف  عــن  كبديل 
ــًا بــالــنــظــام  ــانــــت مـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـ ــتــــي كــ الــ
ومتمسكة بروايته الكاذبة عّما كان يجري 
يعتبر  الـــــذي  ــبـــاس،  عـ يـــقـــول  األرض؛  عــلــى 
أن رّســــام الــكــاريــكــاتــيــر الــســوري يــمــّر بأهم 
اخــتــبــار، فـــإّمـــا أن يــكــون حــقــيــقــيــًا وصــادقــًا 
مع نفسه ومع الناس، أو أن يسير في ركب 
السلطة الحاكمة ألسباب تتعلق باالنتفاع 

أو قلة الوعي، 
ــديــــد فــي  ويــــــــرى عــــبــــاس أن الــــتــــطــــور الــــجــ
الرسالة  أن  هــو  هنا  الــســوري  الكاريكاتير 
اآلن لــم تعد عــامــة، بــل ذهــبــت إلــى صندوق 
ــم يكن  ــّي لـ الـــبـــريـــد املـــنـــاســـب: »بــالــنــســبــة إلـــ
اه بقدر 

ّ
هنالك تركيز على خطاب معن أتبن

لنقل  عّما يجري ومحاولة  تعبيرًا  كــان  مــا 
صورة الوضع بشكل حقيقي، والبناء ملناخ 
جديد من الحرية والعدالة وكرامة اإلنسان«. 
أعاد  الــســوري  الكاريكاتير  قّدمه  ما  معظم 

عمر الشيخ

أطــــاح   ،2007 ــام  ــ عــ مــنــتــصــف  فــــي 
كـــاريـــكـــاتـــيـــر »الـــنـــاخـــب الــــســــوري« 
ــتـــم  ــــوري عـــــــاء رسـ ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــرسـ ــلـ ــ لـ
الــســوريــة،  »بــلــدنــا«  برئيس تحرير جــريــدة 
ــان تــوقــيــت  ــــورج حــــاجــــوج. كــ الــصــحــافــي جـ
الــنــشــر آنــــذاك يــوافــق الحملة االنــتــخــابــيــة لـ 
كان  الرسم  األســد.  لبشار  البيعة«  »تجديد 
يسخر من »مجلس الشعب« السوري، وفيه 
ــقــت أيــديــهــم بحبال 

ّ
يــظــهــر الـــنـــواب وقـــد عــل

صلة 
ّ
مربوطة إلى األعلى ببكرة مستديرة مت

 يــحــّركــه شخص واحــد؛ 
ٍّ

بحبل واحـــد مــتــدل
يحّركهم  الــســيــرك،  كــدمــى  الناخبون  فظهر 
اليوم، بعد  صويت كما يشاء. 

ّ
للت »الزعيم« 

مرور خمس سنوات على الثورة السورية، 
تحّولت الجرأة في الكاريكاتير السوري من 
خــجــل يــرصــد هــمــوم املــعــيــشــة، إلـــى صرخة 
تنتزع نيرانها من يوميات الحرب والدمار.
ت السلطة في سورية 

ّ
طيلة أربعن عامًا، بث

رعبها التام في الصحافة، لكن ذلك لم يمنع 

القاهرة ـ محمود عاطف

ــة املــــضــــيــــئــــة، تـــــأّمـــــات  ــ ــرفــ ــ ــغــ ــ فــــــي كــــتــــابــــه »الــ
ــارت  بــ يـــصـــف روالن  ــا«  ــيـ ــرافـ ــفـــوتـــوغـ الـ حـــــول 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا بــالــقــبــض عـــلـــى مــــا ال يــمــكــن 
تــــكــــراره، أو هـــي »لــحــظــة ُمــقــتــنــصــة لــلــمــوت«، 
لكن مفارقة لوحات رنــدا شعث في معرضها 
الفوتوغرافي الحالي بعنوان »ال يزول« تأتي 
التأبيد هذه: أشياؤها امليتة حّية،  من لحظة 
والسكون املهيمن على عناصر لوحاتها غير 
ــؤّبـــد، كــأنــمــا هــنــاك لــحــظــة قـــادمـــة سيتغير  مـ

معها تكوين املشهد كلّية.
40 لـــوحـــة يــحــتــضــنــهــا »جــيــبــســوم غــالــيــري« 
تلتقط  الـــقـــاهـــرة،  وســـط   )Gypsum Gallery(
ــعــــث املـــــــفـــــــردات الـــبـــســـيـــطـــة  ــة شــ ــ ــدسـ ــ فـــيـــهـــا عـ
على  القبض  فيها  تــحــاول  املــصــريــة،  للبيوت 
ــاء الــصــغــيــرة؛ لــيــس فقط  ــيـ روح ومـــــذاق األشـ
بقصدية الفعل التوثيقي حصرًا، وإنما أيضا 
الحفاظ  بغرض  لجمالي  التوثيقي  بتحويل 
الذاكرة، واستثارتها من خال حميمية  على 
األشياء ونضارتها، حاضرة كانت أو غائبة، 

أو حتى متخّيلة.
الـــبـــشـــر، أحــــد الــعــنــاصــر الــغــائــبــة عـــن أعــمــال 
شــعــث، لكنهم يــحــضــرون مــن خــال أدواتــهــم، 
وفي  الحميمة،  أشيائهم  عــن  يـــزول  ال  أثــرهــم 
ــا مــقــتــرن بــزمــٍن  مــعــظــم الـــصـــور حــضــورهــم إمـ
إتــيــان حــاضــر: الجريدة  ق على 

ّ
مــاٍض أو ُمعل

املــتــروكــة فـــي قــلــب قــطــعــة حــديــديــة مــزخــرفــة؛ 
أو سيلتقطها الحقًا،  أحــدهــم  تــهــا  قــراء أنــهــى 
مــكــواة مــتــروكــة بــجــوار حــائــط بــاهــت الــلــون؛ 

عملية قيصرية 
إلخراج الصوت

كان عام 2011 مفصًال لفن الكاريكاتير السوري، إذ تحّولت الجرأة فيه من خجل يرصد 
هموم المعيشة قبل الثورة، إلى محاولة حثيثة لالتساق مع أصوات المنتفضين ومطلب 

الحرية. لكن دخول الحدث الثوري في نفق الحرب األهلية سرعان ما حّول هذا الكاريكاتير 
إلى صرخة دامية في يوميات الحرب. هنا وقفة مع المشهد من خالل بعض شخوصه

40 صورة 
يحتضنها 

»جيبسوم« 
غاليري، وسط 

القاهرة، تلتقط 
فيها عدسة 

المصّورة 
الفلسطينية 

المفردات 
البسيطة للبيوت 

المصرية في 
معرض بعنوان »ال 

يزول«

رندة شعث خروج ناعم على الزمن

الكاريكاتير السوري 
على جبهة السخرية

عاش الكاريكاتير 
عملية صعبة الستعادة 

النطق بصوت ساخر

لكي تصل عليك أن تكون 
بين الناس وليس مجرد 

متعاطف معهم

تمامًا كما هو الحال بالنسبة لرّسام الكاريكاتير السوري، استفادت معظم 
البلدان العربية من متغيرات ما بعد 2011؛ ما انعكس في حيوية هذا 
الفن الساخر، حيث أعيد إلى دوره 
السياسية  المشاكسة  ــي:  ــاس األس
اليومية بعد أن ُوضع لسنوات في 
مسافة  االجتماعي.  النقد  زاويــة 
األعوام الخمسة بعد 2011، بدأت 
وحدها  الحريات  أن  توّضح  أيضًا 
ليست كافية كي يؤدي هذا الفن 
دوره، إذ يحتاج إلى صحافة قوية 
مضاد  حاضن  ومجتمع  وجريئة 

للتضييق.

صحبة القمع
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فّواز حداد

إلى  وانتقالها  ودرعـــا،  دمشق  مظاهرات   ،2011 مــارس  آذار/   شهر 
َ

ــل ســجَّ
عموم سورية. في الشهر نفسه، وصل رد فعل السلطة إلى الذروة بفتح النار 
على املتظاهرين، ما أدى إلى سلسلة من عمليات القمع ذهبت بالبالد إلى 
بها لكن خبرات النظام التي تكّونت وتبلورت 

ّ
حرب شاملة، كان بالوسع تجن

املأساة نفسها، ولكي نضعها في  في مجزرة حماه عام 1982 استعادت 
في  بانتفاضة  املقاتلة  الطليعة  مــن  مسلح  مقاتل  ألــف  نحو  قــام  نصابها: 
الحزب ومراكز الشرطة، وقتلوا مناصري  أثرها مكاتب  حماه احتلوا على 
الدولة البعثية وسيطروا على املدينة. باملقارنة، مظاهرات آذار/ مارس 2011 
تخلو من املقاتلني واألسلحة، وكانت احتجاجًا على اعتقال أطفال، وتعّرض 
وجهاء درعا لإلهانة. اندلعت املظاهرات من أجل الكرامة، ال إسقاط النظام، 
وإذا كان شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« قد ترّدد فالتساع انتشاره، 
لم تكن سورية معزولة عن  للطغيان.  الحرية املضادة  حتى أصبح تعويذة 
البلدان العربية التي افتتحت التمّرد على السلطة، فكان من الطبيعي استعارة 
الشعارات. كانت تلك إحدى املــّرات غير النادرة التي جمع الشعوب العربية 

فيها شعار واحد وهمٌّ واحد: التخلص من االستبداد.
تجربته  باستلهام  الــعــربــي«،  »الــربــيــع  بـــ  االنتفاضة  التحاق  النظام  استبق 
»الرائدة« في حماه: حصار وقصف وتدمير عشوائي، ثم تمشيط وإعدامات 
لم تعد  أربعة عقود،  ميدانية، أخلفت أرضًا محروقة ومقابر جماعية. بعد 
حماه الشهيدة إال نموذجًا مصّغرًا ملا أخذ النظام بإعادة تدويره وتوزيعه 
ثم  بالقنص،  ه 

ّ
استهل الــســوريــة،  والــقــرى  املـــدن  مختلف  على  ذاتـــه  بالعنف 

الشّبيحة  بجماعات  الــزج  مع  والثقيلة،  الخفيفة  األسلحة  جميع  استعمال 
والنهب  بالسلب  السوابق  أصــحــاب  املجرمني  على  حتى  تفّوقها  املــعــروف 

والقتل والتنكيل. 
الحقيقية  األســبــاب  إلــى  الــتــطــّرق  إلــى  تـــؤدي  جني 

ّ
املحت تلبية مطالب  كــانــت 

برمته  النظام  ما يستدعي محاكمتها، ويضع  املخابرات  أجهزة  لتجاوزات 
ــرار عــلــى ســحــق املــظــاهــرات السلمية،  ــ فــي قــفــص االتـــهـــام، لــذلــك كـــان اإلصـ
واكبها تسارع االنشقاقات في الجيش دفاعًا عن املدنيني، ما عّجل بتحّول 
ت النظام في 

ّ
املظاهرات مع الوقت إلى مسلحة. ولم تكن إال من تداعيات تعن

لبنان  من  املذهبية  امليليشيات  وتوافد  والعسكري،  األمني  بالحل  التشّبث 
والعراق وأفغانستان، رافعة شعارات ثأرية تحت رعاية إيران. كذلك ظهور 
التيارات األصولية في الثورة، وعبور »الجهاديني« اإلسالميني الحدود، والبدء 

بأكبر عملية تهجير للمدنيني السوريني هربًا من القصف.
، املباحثات الجارية في جنيف، وإن لم تبشر 

ً
اليوم ثمة تفاؤل وإن كان ضئيال

بخير سريع أو أكيد، لكنها باتت فاتحة الطريق إلى حل سياسي ال مناص 
مــنــه. مــا أفــســح املــجــال لتعبير الــســوريــني عــن التمّسك بــه بــعــودة املــظــاهــرات 
السنوات  خــالل  افتقد  مــا  استعادة  فــي  حقيقية  رغبة  التي شكلت  السلمية 
بلدًا  تــاركــًا خلفه  النظام سيسقط، ويــرحــل  الـــروح.  إلــى رجعة  دلــت  املاضية، 
خرابًا، وأمراضًا مستعصية في الجسم السوري، ومئات اآلالف من الشهداء، 

وماليني النازحني والالجئني. 
فت الكثير، أكثر مما يطاق. 

ّ
الحرية ثمينة، كل

الثمن الباهظ للحرية

مشهد

فعاليات

إلــــى الــســخــريــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
االحتقان،  تخفيف  على  وقدرتها  حرارتها 
بــل وتــفــجــيــره أحــيــانــًا، فــالــشــارع، بالنسبة 
لــلــّرســام أحــمــد، كــان فــي الــبــدايــة عــبــارة عن 
الـــتـــقـــاط غــيــر مــبــاشــر ملـــعـــانـــاة املــــواطــــن من 
هموم حياتية ومعيشية فقط، أما اآلن فقد 
تــحــّول إلــى »نقلة أخــرى مــن حيث املــحــاور، 
والــــجــــرأة فـــي الــنــطــق بــمــظــلــومــيــة الــشــعــب 
الــثــائــر بــعــد أن اتــســع هــامــش الــحــريــة على 

حساب سطوة الرقابة الذاتية«.
خـــــلـــــط املـــــشـــــهـــــد الـــــــــدولـــــــــي وجــــــــــع الـــــنـــــاس 
بـــالـــســـيـــاســـة وتــــــوزيــــــع الــــحــــصــــص بــحــجــة 
فــأي درجــة ثمة حياد في  السام والهدنة، 
خلط  بعد  خصوصًا  الكاريكاتيري،  العمل 
األوراق فــي الــصــراع الــســوري؟ اإلنــســان كان 
بوصلة من وّجهنا لهم السؤال من رسامي 
الــكــاريــكــاتــيــر الــســوريــن: »نــعــم املــســألــة اآلن 
أصبحت أكثر تعقيدًا« يجيب هاني عباس، 
»ولكن ما زلت أنظر إلى الصورة ببساطتها 

وبمفرداتها األصلية«. 
السياسية  الــتــداخــات  تعنيني  »ال  يضيف: 

تركتها ربـــة مــنــزل بــعــد كـــّي مــابــســهــا، مقعد 
هزاز ينتظر دفء صاحبه، وهكذا، في معظم 
أعمال املعرض تغيب أجساد البشر لكن شعث 

.
ً
تمنحهم حضورًا مخاتا

قـــد ال تـــكـــون صــــور شــعــث فـــريـــدة فـــي بــابــهــا 
لجهة التركيز على األشياء ال البشر، لكن ما 
يمنح صورها هذا الحضور املختلف هو تلك 
تكويناتها  عــنــاصــر  فــي  بثتها  الــتــي  الــحــيــاة 
الفوتوغرافية عبر بناء عفوي وطــازج، وهذا 
الــــخــــروج الـــنـــاعـــم عـــن املــعــنــى املـــومـــيـــائـــي في 
ــار الــــزمــــن خــــارج  ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا، بــحــيــث صـ
 وشفافًا، له ما قبله وما بعده، 

ً
التأبيد، سائا

، فــقــط حميمية ممتدة 
ً
أو كــأنــه ال زمـــن أصــــا

ــان يـــتـــمـــاوج كــمــا يـــشـــّرحـــه أيــنــشــتــايــن  ــ مـــن زمـ
ربما  تحديدًا  كله  ولهذا  العامة،  نسبيته  في 
سيكون مفهومًا ذلــك املقطع الــذي صــّدرت به 
شــعــث مــدخــل مــعــرضــهــا مــن روايــــة »فــهــرس« 
للكاتب الــعــراقــي ســنــان أنــطــون، والـــذي يقول 
فيه »ســتــكــون الدقيقة فــضــاًء ثــاثــي األبــعــاد. 
واألرواح  األشياء  فيه  أقتنص  ا 

ً
مكان ستكون 

وهي تسافر. التقاطع الذي تلتقي فيه قبل أن 
البشر يودعون  بــا وداع.  األبـــد،  إلــى  تختفي 
ــا األشـــيـــاء فهي  مــعــارفــهــم وأحــبــتــهــم فــقــط. أمـ
البشر  تـــودع  ولكنها  البعض  بعضها  تـــودع 
وهمساتها،  أصواتها  نسمع  ال  لكننا  أيضًا، 
ما نلمح ابتسامات األشياء. 

ّ
ألننا ال نحاول. قل

ا لها وجوه، لكننا ال نراها، 
ً

نعم، األشياء، أيض
ومــن يــراهــا بعد أن يعاني ويـــدرب نفسه كي 
ا في 

ً
يفعل ذلك ومن يحاورها يصبح مجنون

ُعرفكم«.

بــقــدر مــا يعنيني اإلنــســان ومــا يــتــعــّرض له 
مـــن كـــل أنـــــواع الــقــهــر فـــي هـــذه األوقــــــات. من 
كان يرسم لنظام أو سلطة ما، فتلك األشياء 
ستنتهي. أّما من كان يعمل ويرسم من أجل 
الباقي، حتى نهاية  اإلنــســان، فاإلنسان هو 

هذا العالم«. 
»ال توجد حيادية في  فن الكاريكاتير« يقول 
زيــرو، »ال بّد أن تتبنى مبدأ ما، وبالنسبة 
إلــّي اإلنسان السوري هو األســاس«. بينما 
يـــرى يــاســر أحــمــد أن »وقــــوف الــفــنــان على 
الحياد، خصوصًا في الحالة السورية، هو 
فصل للفن عن رسالته، فا يمكن أن نساوي 
بــن الــجــاد والــضــحــيــة مــن حــيــث التغطية 
الفنية، الحياد يشبه موقف الراعي املتفرج 

واملوثق لعملية نهش الذئب لفريسته!«.
هـــل يــفــزعــك مــصــيــر زمـــائـــك مـــن الــرســامــن 
الــســوريــن الــذيــن قــتــلــوا أو عــذبــوا مــن أجــل 
رســـومـــاتـــهـــم؟ ســـــؤال خــلــف جـــــرأة الــتــنــاول 
ودوي الــتــأثــيــر الـــذي تــتــركــه رســـوم الــحــرب 
ــنـــاس الــــيــــوم: »أصـــعـــب مـــا في  ــرة الـ ــ فـــي ذاكــ
ــر هـــو فـــقـــدان األصــــدقــــاء، الــبــشــر، كــانــت  األمــ

ــا كـــبـــيـــرة جــــــــدًا«، يـــقـــول عـــبـــاس؛  ــنـ ــاراتـ خـــسـ
ــــوا تــحــت  ــــضـ ــر مـــــن األشــــــخــــــاص قـ ــيـ ــثـ ــكـ ــالـ فـ
التعذيب في معتقات النظام، من رسامن 
»لدينا  وفــنــانــن ومثقفن وطــالــبــي حــريــة: 
رسالة إضافية نحملها ألجلهم  واستمرارًا 
لصرخاتهم« رغم ذلك يؤّكد عباس »لم أبدأ 
الــرســم بـــقـــرار، وبــالــتــالــي ال أعــــرف إن كنت 
الحياة  تجري  الرسم بقرار؟  سأتوقف عن 

بشكل جنوني اآلن، ال مجال للتكّهن«. 
الــذي يشير  األمــر ياسر أحمد  بينما يقلق 
ــذيـــن  ــه الـ ــ ــــائـ ــــن مـــصـــيـــر زمـ إلــــــى خـــشـــيـــتـــه مـ
بــــوا ومــنــهــم مـــن فــقــد حــيــاتــه 

ّ
اعــتــقــلــوا وُعــــذ

فــي »ســبــيــل إيــصــال الــرســالــة«، مــنــّوهــًا إلــى 
مصير الشهيد الرسام أكــرم رســان »الــذي 
أفزعهم بجرأة رسومه، حاولوا أن يسكتوه 
فقتلوه، ثم تحّول إلى أسطورة واألسطورة 

ال تموت«.
أّما جوان زيرو فيضع الفزع والخوف و»كل 
املفردات من هذا النوع على هامش أعماقه 
به عن  تدافع  باملقارنة مع فكرة كاريكاتير 

إنسان مظلوم« حسب وصفه.

إطاللة
تصويب

غيما غورغا

كم كيلومترًا بقي للوصول
إلى النسيان، إلى األرض املوعودة 

حيث لن تكون قط
 وتتقّدم في 

ً
إلى األبد؟ تتحرك ليال

سّرية 
عبر جذور األشياء مستفيدًا من 

ر 
ّ
تست

تــثــيــر  أن  دون  تـــتـــقـــّدم  ــــالل.  ــظـ ــ الـ
الشبهات، 

تــنــام العصافير  ــا 
َّ
مل الــغــابــات  مثل 

واملياه. 
ــــذي هربت  قــد كــنــت فــي املــكــان ال

منه هذا الصباح، 
الــذي سوف  املكان  وستكون في 

أصل إليه هذه الليلة.
■

ــــي الـــفـــضـــاء  ــد فـ ــوجــ ــا الـــــــــذي  يــ ــ مـ
بـــاألبـــيـــض الــــــذي يــفــصــل حـــرف 

األلف والباء؟ ما الذي يوجد
بني صورتني ضوئيتني تتعاقبان 
وتكادان تكونان متماثلتني؟ وبني 

هذه القطرة والتي
َحــدَّ  مــتــوحــدات  تليها واألخـــــرى، 
ــول بـــأنـــهـــا تـــتـــقـــدم مــلــتــصــقــة  ــقــ ــ ال

الواحدة بِخْصِر
األخرى؟ وبني هذا التفكير القديم 
ى والتفكير الجديد الذي 

َ
ن
ْ
الذي يف

يولد؟ أحيانا تْصمُت
طفيفة،  سكتات  وتحتوي  الحياة 
ندوٌب تكاد تكون غير مسموعة، 

شقوق صغيرة حيُث
يتراكم الالوجود والال اسم والال 
 

َ
ق

ّ
َيتدف أن  إلى  والــال تفكير  قطرة 

الفراغ من شدة
االمتالء.

■
الـــفـــُم صــغــيــٌر حــســب أيِّ عـــبـــارٍة. 
مثل  شاسٌع  فالصمُت  وباملقابل 

بيت عائليٍّ كبيٍر وقديٍم:
ــيــــُع فــيــه  ــلــجــمــيــع ويــــضــ ــُع ل ــِســ ــ

َّ
ــت ــ ي

الجميع.

)Gemma Gorga شاعرة كتالنية من 
مواليد 1968، ترجمة خالد الريسوني(

أن ال يزول مذاق األشياء الصـغيرة فبعد  المغربية،  المدن  بين  األلماني«  »الفيلم  مهرجان  عروض  تنقل  يتواصل 
مكث أيامًا في الرباط والدار البيضاء، يحل اليوم ليقّدم أفالمه في طنجة حتى بعد 
من أكون و  متاهة الصمت )الصورة( و  غد الخميس. من بين األفالم المعروضة 
زمن األحالم . األفالم في معظمها تدور حول مصائر أشخاص كانوا مراهقين حين 

توّحدت ألمانيا. 

تقيم »دارة الفنون« في عّمان في 31 من الشهر الجاري لقاء حول »بينالي إسطنبول.. 
فيه  تتحدث  المختبر  في  برنامج  ضمن  يقام  الذي  اللقاء  التقليدية«.  الفنون  تأثير 
الفنون  تأثير  تشاكار  كانسو  التركية  الفنانة  تتناول  كما  أورير،  بيجي  البينالي  مديرة 

التقليدية وتقنياتها في إنشاء أعمال فنية معاصرة.

شربل هبر عرضًا  اللبناني  بعنوان »تواضع الجيل ما قبل الرقمي« يقّدم الموسيقي 
يوّظف  الخميس.  بعد غد  بيروت  أدائيًا موسيقيًا في قاعة متحف »سرسق« في 
 هبر عدة معزوفات للمخرج األميركي التجريبي ستان براكيج بعنوان الفارس و المرأة 
في  شــارك  الــروك  بعد  ما  لموسيقى  مخفوق«  »بيض  فرقة  مؤسس  العثة.  و 

عروض أدائية وبصرية سابقًا مع ربيع مروة و زياد عنتر و أكرم الزعتري. 

الخميس  يوم  من  بداية  تقام  القاهرة،  في  الدين«  عماد  »مؤسسة  استوديو  في 
ليومين.  تتواصل  المقهورين  مسرح  ورشة  مسرح:  كلنا  بعنوان  ورشة  المقبل 
تستكشف الورشة ما يسّمى بـ »مسرح الصورة«، الذي يعمل على تحويل أيّة مساحة 
إلينا  إلى موقع نقاش مسرحي. ويعتمد على اكتشاف قدرة الصورة في التحّدث 

وعنا.
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)من أعمال 
الفنان الشهيد 

أكرم رسالن(

بيت للجميع

من صور 
المعرض
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العراق

اليونان

إيران

روسيا

أفغانستان

يقابــل عيــد النــوروز أول يــوم فــي التقويــم الهجري الشمســي، والــذي يصادف 21 
آذار/مــارس مــن كل عــام، وهــي مناســبة يحتفــل بهــا األكراد والفــرس في مختلف 
الشــوارع  تتزيــن  العــراق،  بكردســتان  الســليمانية  فــي  وهنــا  تواجدهــم.  أماكــن 
باألضواء واملشاعل والزهور، وتأخذ االحتفالية طابعًا عائليًا من املرح والتسلية. 

)األناضول(

األكــراد يحتفلــون بعيــد النــوروز فــي مخيــم مؤقــت بالقرب من قريــة أدومني على 
عت الســبل بآالف املهاجرين والالجئني في 

ّ
الحدود اليونانية-املقدونية، حيث تقط
20 مارس/آذار 2016. )فرانس برس(

فانوســًا  تطلــق  فتــاة 
فــي  الكارتــون  مــن 
ســماء طهــران، وذلــك 
الطقــوس  ضمــن 
التــي  االحتفاليــة 
رأس  ليلــة  تســبق 
الفارســية،  الســنة 
وتســتمر االحتفاالت 
خمســة  مــدة  بعدهــا 
)فاطمــة  أيــام. 
بهرامي/ األناضول(

شــبان في إقليم تاتارســتان يحيون احتفاالت النوروز باملوســيقى والعزف على اآلالت الوترية وبالرقصات الشــعبية، 
)Getty( .ابتهاجا برأس السنة الجديدة

صبيــة فــي ضاحيــة ســاخي شــرين بالعاصــة كابــول، يلهــون فــي أرجوحة ضمن االحتفــاالت التي تقام في أفغانســتان 
ابتهاجًا بعيد النوروز. )فرانس برس(

مناسبة
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رياضة

يتطلع 
المشرفون على 
كأس العالم 
لكرة القدم 
2022، الذي 
ستستضيفه 
قطر، للتقدم 
باقتراح مبتكر، 
يهدف لتوفير 
أماكن إقامة  
لجماهير 
المنتخبات 
العالمية، 
والمقدرة 
بنحو 500 ألف، 
وذلك بإقامة 
خيام فندقية 
على الطراز 
البدوي، إلى 
جانب الفنادق 
والشقق 
الفندقية، مع 
توفير أعلى 
يدعم المنظمون هذه الخطوة باعتبارها مبتكرة وترتبط بأصول ثقافية )Getty(معايير الضيافة.

مونديال قطر »غير«

ألحق موناكو الخسارة الثانية بنادي باريس 
سان جيرمان هذا املوسم في الدوري الفرنسي 
لكرة القدم واألولى على أرضه منذ مايو/أيار 

2014، وبذلك عزز مركزه الثاني بالفوز بهدفني 
في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، 

بعدما ضمن فريق العاصمة لقب املسابقة من 
املرحلة املاضية. وسجل للضيوف البرازيليان 

فاغنر لوف وفابيو إنريكي تافاريس هدفي الفوز 
في الدقيقتني 65 و 68 من عمر املباراة.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني أن مدافعه 
األوروغوباني خوسيه ماريا خيمينيز، يعاني 

من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في العضلة 
ذات الرأسني بالقدم اليمنى. وكان خيمينيز 

قد أصيب يوم السبت خالل املباراة التي مني 
فيها أتلتيكو بالهزيمة أمام سبورتنغ خيخون 

بهدفني لواحد. ويستغرق التعافي منها في 
املعتاد ثالثة أسابيع، مما يثير الشكوك حول 

إمكانية لحاقه بعد استحقاقات مهمة.

ر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
ّ

يتحض
السويسري جياني إنفانتينو، للمشاركة في 

مباراة أمام فريق رئيس بوليفيا، إيفو موراليس. 
وأعلن رئيس االتحاد البوليفي لكرة القدم، 

رونالدو لوبيث، أن إنفانتينو سيزور، في 30 
مارس/آذار الجاري، إقليم كوتشابامبا بوسط 

البالد، وسيخوض في اليوم الثاني مباراة ودية، 
ووصف األول رئيس الفيفا بأنه رجل ملتزم 

للغاية ويتمتع بالبساطة.

سان جيرمان 
يسقط للمرة الثانية 

هذا الموسم

خيمينيز يتعرض 
إلصابة عضلية تبعده 

عن أتلتيكو مدريد

رئيس الفيفا 
يتحضر لخوض 

مباراة ودية

الثالثاء 22 مارس / آذار 2016 م   13 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 568  السنة الثانية
Tuesday 22th March 2016



الدوحة ـ العربي الجديد

حــقــق اإلســبــانــي خــورخــي لــوريــنــزو 
ــريــــق يــــامــــاهــــا لــــلــــدراجــــات  ــائــــق فــ ســ
ســـبـــاق  ــــي  فـ األول  ــز  ــ ــركـ ــ املـ الــــنــــاريــــة 
ــبــــرى بـــقـــطـــر، وهــــــي املـــنـــافـــســـة  ــكــ الــــجــــائــــزة الــ
على  وأقــيــمــت  الــجــديــد،  للموسم  االفتتاحية 
مضمار لوسيل، بينما جاء اإلسباني أندريا 
دوفيتسيوزو )دوكاتي( في املركز الثاني، ثم 

اإلسباني مارك ماركيز )هوندا( ثالثًا.
وشــهــد ســبــاق قــطــر بــدايــة لــفــتــرة جــديــدة في 
منافسات الدراجات النارية األهم في العالم، 
حيث دخلت شركة ميشالن كراع وداعم لفرق 
الــبــطــولــة، لـــإشـــراف عــلــى اإلطـــــارات بــــداًل من 
املنظمة  اللجنة  قـــررت  بينما  بــريــدجــســتــون، 
للبطولة إدخــــال وســائــل إلــكــتــرونــيــة جــديــدة 
أول  ألول  تجربتها  وتــم  املــنــافــســات،  ملتابعة 

بشكل رسمي على حلبة لوسيل.
وشـــهـــد الـــســـبـــاق احـــتـــالل فــالــنــتــيــنــو روســـي 
املركز الرابع، ليتراجع إلى حد كبير باملقارنة 
في  املنافسات  أنهى  املــاضــي، حيث  باملوسم 
املــركــز األول املــوســم املــاضــي، ولــيــبــدأ رحلته 

الجديدة مع فريق ياماها بشكل صعب.
وأعـــــــرب لـــوريـــنـــزو فــــي تـــصـــريـــحـــات مــــا بــعــد 
أول سباقات  السباق عن سعادته بفوزه في 
ــم، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه نــجــح فـــي اخــتــيــار  املــــوســ
االستراتيجية األفضل إلنهاء سباق قطر في 
أفضل مركز، وأنه يسعى ملواصلة املنافسات 
بنفس األداء. وصرح لورينزو: »اختيار اإلطار 
الــخــلــفــي الــصــحــيــح أمــــر مــهــم، خــــالل اإلعــــداد 
قبل السباق، قمت بتجربة اإلطــارات الصلبة 
لكنها لم تكن جيدة، واختيار اإلطارات اللينة 
مخاطرة ألن ماركيز وروسي اختارا اإلطارات 

2829
رياضة

تقرير

ــاف لشبكة بــي.تــي ســبــورت:  الــصــلــبــة«. وأضــ
»في النهاية قررت بعد فترة اإلعداد للسباق، 
استخدم النوع اآلخر  ،   وكانت النتيجة جيدة، 
ففي اللفات األخيرة استطعت تحقيق أسرع 

لفة؛ لذا أنا سعيد للغاية بهذا الفوز«.
ــال مـــاركـــيـــز صــــاحــــب املــــركــــز الـــثـــالـــث فــي  ــ ــ وقـ
النتيجة  لــدي.  مــا  أقصى  »قــدمــت  املنافسات: 
املثالية كانت املركز الثاني لكن التجاوز كان 
القدرة  من  الكثير  أفقد  ألنني  للغاية،  صعبًا 
في الخطوط املستقيمة بسبب فرق السرعة.. 

أزارينكا نجحت في 
استغالل أخطاء سيرينا 

ويليامز لتتوج باللقب

خسر بيلكينز جهود 
نجمه أنطوني ديفيس 

حتى نهاية الموسم

ميالن يسقط في فخ التعادل أمام التسيو
القدم،  لكرة  اإليطالي  الـــدوري  في  السلبية  نتائجه  ميالن سلسلة  نــادي  تابع 
بعدما سقط في فخ التعادل اإليجابي بهدف ملثله أمام ضيفه التسيو في ختام 
الجولة الـ30 لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم، وفي اللقاء الذي جرى 
تقدم  حيث  األول  الشوط  في  الروسونيري  معقل  سيرو،  السان  ملعب  على 
»النسور« في النتيجة مبكرًا بعد تسع دقائق برأسية ماركو بارولو، قبل أن 
يعادل الكولومبي كارلوس باكا النتيجة ألصحاب األرض بعدها بست دقائق 
بعد تمريرة لويز أدريانو داخل املنطقة من الوضع راقدا قابلها باكا بوجه القدم 
البوسني سيناد  طــرد  بعد  منقوصًا  الضيف  الفريق  لعب  الشباك.  في  قوية 
النتيجة  وبهذه  دقــائــق.  بست  النهاية  قبل  الثانية  الصفراء  بالبطاقة  لوليتش 
يواصل الروسونيري نتائجه املهتزة هذا املوسم بعدما سقط في فخ التعادل 
آخر  في  فــوزًا وحيدًا  فــوز، محققًا  دون  والثالثة  التوالي  على  الثانية  للمباراة 
خمس مباريات أمام تورينو مقابل ثالثة تعادالت وهزيمة، ليصبح رصيده 49 
نقطة يحتل بها املركز السادس. في املقابل، أصبح رصيد التسيو 42 نقطة 

يأتي بها في املركز الثامن.

سيلتا فيغو يهزم فالنسيا
انتصر سيلتا فيغو على مضيفه فالنسيا بهدفني نظيفني في الجولة الـ30 من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم باملباراة التي احتضنها ملعب ميستايا. وأهدر 
سيلتا خالل الشوط األول ثالثة أهداف محققة، ومع بداية الشوط الثاني حاول 
فالنسيا صنع الخطورة، ولكن الضيوف تمكنوا في أخر 10 دقائق من التفوق 
وتسجيل هدفني وإضاعة أربعة أهداف محققة. جاء هدف املباراة األول بعد 
الجزاء  أوريانا داخل منطقة  التشيلي فابيان  تمريرة طولية من نوليتو، نحو 
السويدي جون جويديتي  بالكعب من مرة واحــدة نحو  ولكن األخير مررها 
ليسددها في الشباك )د.80(. لم تمر سوى خمس دقائق حتى تمكن الضيوف 
من تسجيل الهدف الثاني عبر هوغو مايو، الذي انطلق ورواغ التونسي أيمن 

عبد النور، ثم وضعها في الزاوية الضيقة.

نابولي يتابع مالحقة اليوفي
فــوزًا متأخرًا من ضيفه جنوى بشق األنفس بنتيجة )1-3(   اقتنص نابولي 
في إطار مباريات الجولة الـ30 لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعلى 
متقدمًا  األول  الشوط  الزائر  الفريق  أنهى  نابولي،  باولو« معقل  »ســان  ملعب 
صاروخية  تسديدة  بعد   10 الدقيقة  فــي  رينكون  تــومــاس  عبر  النتيجة  فــي 

الشباك. وفــي الشوط  لــم يرها بيبي رينا إال وهــي داخــل  مــن خــارج املنطقة، 
عبر  النتيجة  عادلوا  بعدما  الطاولة على جنوى  األرض  قلب أصحاب  الثاني، 
األرجنتيني غونزالو إيغواين في الدقيقة 51، وواصل الالعب ذاته تقمص دور 
املنقذ بعدما أحرز الهدف الثاني قبل النهاية بتسع دقائق، ليواصل تربعه على 

عرش الهدافني بعدما رفع رصيده لـ29 هدفًا.

ساوثامبتون يقلب الطاولة 
على ليفربول ويحقق انتصارًا غاليًا

خطف ساوثامبتون ثالث نقاط غالية من ضيفه ليفربول، بعدما قلب األمور 
رأسًا على عقب أمامه، حيث كان الريدز متقدمًا بنتيجة 2-0، قبل أن ينتهي 
اللقاء بنتيجة )3-2( في مباراة مثيرة في إطار الجولة 31 من الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم. وأنهى »الريدز« الشوط األول للمباراة التي أقيمت على ملعب 
»سانت ماري ستاديوم« معقل ساوثامبتون متقدمًا في النتيجة بهدفني حمال 
توقيع كل من فيليب كوتينيو ودانييل ستوريدج في الدقيقتني 17 و22. إال أن 
أصحاب األرض انفجروا في وجه العبي ليفربول وأحــرزوا ثالثة أهــداف في 
غضون نحو 20 دقيقة عبر كل من ساديو ماني، ثنائية في الدقيقتني 64 و86 

، واإليطالي غارزيانو بيلي في الدقيقة 84.

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
في  راونيتش،  ميلوس  الكندي  عامليا،  األول 
نهائي بطولة إنديان ويلز ذات األلف نقطة، 
لــلــمــرة  بــالــلــقــب  لــيــتــوج  و0-6،   4-6 بــنــتــيــجــة 
الخامسة في تاريخه. ولم تسنح لراونيتش، 
خالل املباراة التي استمرت ساعة و17 دقيقة، 
الــذي  ديوكوفيتش،  إرســـال  لكسر  فرصة  أي 
استغل خمسة من أصل 11 فرصة سنحت له، 

ما كان كافيا لحسم اللقاء لصالحه.
وبـــــــهـــــــذا يــــحــــقــــق ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش ســـــــادس 
انــتــصــاراتــه عــلــى الــالعــب الــكــنــدي بــــدون أي 
خسارة، ويتوج باللقب للمرة الخامسة بعد 

2008 و2011 و2014 و2015 و2016.

منافسات السيدات
ــانــــب آخــــــــر، اســـتـــغـــلـــت فــيــكــتــوريــا  ــى جــ ــلــ وعــ
ــا، العــبــة روســـيـــا الــبــيــضــاء، أخــطــاء  ــكـ ــنـ أزاريـ
األمــيــركــيــة ســيــريــنــا ولــيــامــز وأحــــــرزت لقب 
للمرة  للسيدات  للتنس  ويلز  إنديان  بطولة 
 4-6 النهائية  املباراة  في  الفوز  بعد  الثانية، 

ــتـــو رابــــتــــورز فــتــيــل املــنــافــســة  أشـــعـــل تـــورونـ
ــــدارة املــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــفـــوزه على  عــلــى صـ
أورالنــدو ماجيك 105-100، على ملعب »إير 
كندا سنتر« وأمــام 19800 متفرج في دوري 
ــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن. ويــديــن  كــ
تورونتو رابتورز بفوزه إلى ديمار ديروزان 
صاحب 25 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة و4 
الذي  سكاال  لويس  واألرجنتيني  متابعات، 
الفوز  متابعات. وهــو   8 مــع  نقطة   20 سجل 
الـ48 لتورونتو رابتورز في 69 مباراة، وبات 
بــحــاجــة إلـــى فـــوز واحـــد لحجز بــطــاقــتــه إلــى 
البالي أوف، بيد أن األهم من ذلك أنه أصبح 
عــلــى بــعــد فــــوز واحـــــد أيـــضـــا مـــن كــلــيــفــالنــد 
ــوزًا و20  كــافــالــيــيــرز مــتــصــدر املــنــطــقــة )49 فــ
خـــســـارة( والـــــذي مــنــي بــخــســارة مـــذلـــة أمـــام 
كليفالند  ميامي هيت 101-122. وعلق نجم 
كافالييرز »امللك« ليبرون جيمس الذي يمني 
الــنــفــس بــقــيــادة فــريــقــه إلـــى الــلــقــب األول في 
تاريخه، على الخسارة قائاًل: »الطريقة التي 
هزمنا بها ميامي هيت هي مصدر قلق«. ولم 
يكن فــوز تــورونــتــو رابــتــورز ســهــاًل وحسمه 

أزاريــنــكــا )26 عــامــا( إرســـال  و6-4. وكــســرت 
ــدة في  ــ ــــى، مـــرة واحـ ســيــريــنــا، املــصــنــفــة األولــ
املــجــمــوعــة األولـــــــى، ومـــرتـــن فـــي املــجــمــوعــة 
الثانية، لتحسم اللقاء في أقل من 90 دقيقة، 

تحت أشعة الشمس، في إنديان ويلز.
ولـــم تــكــن ســيــريــنــا، املصنفة األولــــى عــاملــيــا - 
التي كانت تتطلع للفوز باللقب للمرة الثالثة 
فــي مــشــوارهــا واألولــــى مــنــذ 15 عــامــا - على 
األمــامــيــة.  فــي ضرباتها  الــتــوقــعــات  مستوى 
ورغــــم قــتــالــهــا قـــرب الــنــهــايــة، وكــســر إرســـال 
أزارينكا في الشوط الثامن، فإن ذلك لم يكن 

كافيا.
وقلصت سيرينا الفارق إلى 5-3 في املجموعة 
الثانية، بعد كسر إرسال منافستها، وكانت 
ــتـــعـــادل بــعــد ذلـــــك، لــكــن العــبــة  عــلــى وشــــك الـ
روسيا البيضاء استفادت من ضربة إرسال 
ســاحــق وضــربــة خلفية خــاطــئــة مــن الالعبة 
األمـــيـــركـــيـــة لــتــعــود إلــــى أجــــــواء الــــشــــوط، ثم 
لتنتهي  قوية،  أمامية  بضربة  اللقاء  تحسم 
األولــى  للمصنفة  قاسية  بخسارة  املنافسة 

عامليا.

قالبًا   ،18-25 كسبه  بعدما  األخير  الربع  في 
الثالث.  الــربــع  نهاية  فــي  بــفــارق سلة  تخلفه 
وهـــو الــفــوز الــرابــع عــلــى الــتــوالــي لتورونتو 
رابـــتـــورز والــثــالــث عــشــر فــي 17 مـــبـــاراة منذ 
فبراير  شباط/  منتصف  النجوم  كل  مباراة 
املاضي. وقال سكاال: »نريد الفوز باملباريات، 
نــريــد صــــدارة املــنــطــقــة، وبــاألخــص الــوصــول 

إلى البالي أوف في القمة«.
ماجيك بخسارة  أورالنـــدو  مني  املقابل،  فــي 
مؤملة هي الثالثة على التوالي والـــ40 مقابل 
ــز  ــراكـ ــتــــصــــارًا، فـــابـــعـــدتـــه كـــثـــيـــرًا عــــن املـ 29 انــ
املــؤهــلــة إلـــى الــبــالي أوف حــيــث تــراجــع إلــى 
بــفــارق 8  املــركــز الثاني عشر، وبــات يتخلف 
انتصارات عن شيكاغو بولز صاحب املركز 

الثامن األخير املؤهل إلى البالي أوف.
واستعاد داالس مافريكس سكة االنتصارات 
بــعــد 5 هــزائــم مــتــتــالــيــة بتغلبه عــلــى ضيفه 
عــلــى   120-132 بــــاليــــزرز  ــل  ــرايــ تــ بـــورتـــالنـــد 
ملعب »أميركان أيرالينز سنتر« أمام 20351 
إلى  داالس  فــوز  في  الفضل  متفرجًا. ويعود 
عـــمـــالقـــه املـــخـــضـــرم الــــدولــــي األملــــانــــي ديــــرك 

الــتــي  واحـــتـــفـــلـــت أزاريــــنــــكــــا، املــصــنــفــة 13 - 
أحرزت لقبها األول في إنديان ويلز في 2012 
ــرابـــع عــلــى ســيــريــنــا فـــي نهائي  - بــفــوزهــا الـ
واحـــــدة مـــن بـــطـــوالت الـــالعـــبـــات املــحــتــرفــات، 

وأحرزت لقبها 19 في مشوارها.
وقالت أزارينكا لشبكة ئي.إس.بي.إن »لم يكن 
لدي أي شك في أني سأبذل قصارى جهدي.. 
لعبها«.  في طريقة  التحكم  بوسعي  يكن  لم 
وأضافت »لكني واصلت اللعب بقوة، ألن هذا 
فــي حاجة  كنت  للفوز..  الوحيد  السبيل  هــو 
للعمل بجدية وبذل قصارى جهدي، وسارت 

األمور بشكل جيد«.
وفازت سيرينا بلقب بطولة إنديان ويلز في 
1999 و2001، قبل أن تبتعد ملدة 14 عاما عن 
عنصرية  إلســـاءة  تعرضها  بــداعــي  البطولة 
مــــن املـــشـــجـــعـــن، بـــعـــد انـــســـحـــاب شــقــيــقــتــهــا 
فينوس وليامز من مواجهتها في الدور قبل 

النهائي للمسابقة.
وكانت سيرينا )34 عاما( مفعمة باملشاعر، 
وقــالــت »كــــان املــوقــف صــعــبــا، فــفــي آخـــر مــرة 
لي،  لحظات سعيدة  تكن  لــم  هنا  فيها  كنت 
ولذلك شكرا جزيال. شكرا لكم على التشجيع، 
وال أستطيع أن أشــرح كيف يعني لي ذلــك«. 
- التي أحــرزت 21 لقبا في  وتعافت سيرينا 
البطوالت األربع الكبرى- من بدايتها السيئة 
لــلــمــبــاراة، لكنها خــســرت املــجــمــوعــة األولـــى 
تواصل العبة روسيا  أن  قبل  دقيقة،   41 في 

البيضاء طريقها نحو إحراز اللقب.
)إفي، رويترز(

الــذي سجل 40 نقطة  نوفيتسكي )37 عامًا( 
مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وديرون 
ولــيــامــس صــاحــب 31 نــقــطــة مــع 16 تــمــريــرة 
في  مافريكس موقعه  داالس  وعــزز  حاسمة. 
 35 برصيد  الغربية  للمنطقة  الثامن  املــركــز 
أنــه يــواجــه تهديدًا  فـــوزًا ومثلها هــزائــم بيد 

كبيرًا من يوتا غاز التاسع، والذي تغلب على 
ميلووكي باكس 94-85 على ملعب »بي أم أو 

هاريس برادلي سنتر« أمام 14124 متفرجًا.
وعلق نوفيتسكي الذي سجل 40 نقطة للمرة 
»وضعنا  االحترافية:  مسيرته  في  العشرين 
لم يتغير، يتعن علينا القتال حتى النهاية 

مـــن أجـــل الــتــأهــل إلـــى الـــبـــالي أوف«. ولــحــق 
نوفيتسكي بثالثة أساطير وحدهم سجلوا 
اآلن بعد  أكــثــر حتى  أو  األقـــل 40 نقطة  على 
أن تخطوا السابعة والثالثن من العمر، وهم 
ــــوردان وكــريــم عــبــد الــجــبــار وكـــارل  مــايــكــل جـ
ــد تــرايــل  ــون. فـــي املـــقـــابـــل بــقــي بـــورتـــالنـ ــالــ مــ
باليزرز سادسًا في املنطقة ذاتها برصيد 36 

فوزًا و35 خسارة.
وحقق نيو أورليانز بيليكنز فوزًا ثمينا على 
ضيفه لوس أنجليس كليبرز 109-105 على 
 17407 وأمــام  كينغ سنتر«  ملعب »سموثي 
مــتــفــرجــن بــيــد أنــــه ســيــخــســر جـــهـــود نجمه 
أنــطــونــي ديــفــيــس حــتــى نــهــايــة املـــوســـم، كما 
أن األخــيــر قــد يغيب عــن املــشــاركــة فــي دورة 
األلعاب األوملبية املقررة في ريو دي جانيرو.
ــة فــــي ركــبــتــه  ــابــ ــعــــرض ديـــفـــيـــس إلـــــى إصــ وتــ
الــيــســرى يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي فـــي املـــبـــاراة 
ضـــد بــورتــالنــد تـــرايـــل بـــاليـــزرز، وسيضطر 
وقــال مدرب  لعملية جراحية.  الخضوع  إلــى 
إلى  »لــن نلجأ  ألفن غينتري:  أورلــيــانــز  نيو 
خدماته هذا املوسم، وإذا طلبت منه املراهنة، 
فـــانـــه لـــن يـــشـــارك فـــي دورة ريــــو األوملـــبـــيـــة«. 
وأضــاف »انها مسألة يمكننا تسويتها اآلن 
حتى يكون جاهزًا املوسم املقبل، لديه أيضًا 
مشكلة في الكتف«. وكان أوكالهوما سيتي 
ثـــانـــدر املــســتــفــيــد األكـــبـــر مـــن نــتــائــج املنطقة 
الغربية، حيث حجز بطاقته إلى البالي أوف 

دون أن يلعب.
)فرانس برس(

تورنتو رابتورز يشعل المنافسة على إثر سقوط كافالييرزديوكوفيتش يحرز لقبًا جديدًا وأزارينكا تفاجئ سيرينا

في فئة موتو 2، كان المركز األول 
توماس  السويسري  نصيب  مــن 
لوثي، بطل فئة 125 سنتم مكعبا 
اليوم  حقق  الـــذي   ،2005 ــام  ع
وقطع  عــشــر.  الـــحـــادي  فـــوزه 
 40.14.293 بزمن  المسافة  لوثي 
اإلسباني  على  وتقدم  دقيقة، 
سيموني  واإليطالي  سالوم  لويس 
حفيظ  المالي  ودون  كــورســي، 
أمام  رابعا  بحلوله  اسمه  سيارين 

السويسري دومينيك اغيرتر.

لوثي يتوج 
بموتو 2

حقق نوفاك 
ديوكوفيتش لقب 

بطولة إنديان ويلز للتنس 
الخامس في مسيرته 

على حساب راونيتش

عاد داالس مافريكس 
لسكة االنتصارات بفضل 

عمالقه المخضرم 
األلماني ديرك نوفيتسكي
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سباق قطر

فاز اإلسباني خورخي لورينزو بالسباق االفتتاحي لبطولة العالم للدراجات 
النارية على حلبة لوسيل في قطر، بعد أن ترك اآلخرين يتنافسون على 

المركز الثاني

بداية مثالية لموسم لورينزو بحصده المركز األول

16 نــقــطــة مــهــمــة مـــن أجــــل الــبــطــولــة«. وتــقــام 
من  الثالث  في  األرجنتن  في  املقبلة  الجولة 

أبريل/ نيسان املقبل.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي تـــرتـــيـــب الـــخـــمـــســـة األوائـــــــــل فــي 

منافسات سباق قطر:
1- اإلسباني خورخي لورنزو )ياماها(

2- اإليطالي أندريا دوفيتسيوزو )دوكاتي(
3- اإلسباني مارك ماركيز )هوندا(

4- اإليطالي فالنتينو روسي )ياماها(
5- اإلسباني داني بدروسا )هوندا(

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

إسبانيا  فــي  القمة  مــبــاراة  شهدت 
ــونـــة  ــلـ والــــــتــــــي جـــمـــعـــت بــــــن بـــرشـ
ــات  ــســ ــافــ ــنــ وفــــــــيــــــــاريــــــــال ضـــــمـــــن مــ
الــجــولــة الـــ 30 مــن بطولة الــــدوري اإلســبــانــي، 
منحت  للجدل  مثيرة  تحكيمية  فوضى  على 
األول متقدمًا  الــشــوط  مــن  الــخــروج  برشلونة 
بــهــدفــن نــظــيــفــن. وبــعــد أن ســجــل بــرشــلــونــة 
الهدف األول في املباراة عن طريق راكيتيتش، 
وهو الهدف الذي احتج عليه املدرب والجهاز 
الفني بسبب وجود النجم الكرواتي ربما في 
موقع تسلل، حدثت اللقطة التي أثارت بلبلة 
كبيرة في اللقاء وكان سببها مدافع برشلونة 

اإلسباني جيرارد بيكيه.
ــز  ــواريــ ــــو ســ ــاريـ ــ ــة ملـ ــعـ ــريـ وخـــــــال انــــطــــاقــــة سـ
رائعة،  بطريقة  بيكيه  تخطى  فياريال،  العــب 
لــكــن األخــيــر ســقــط عــلــى أرض املــلــعــب بسبب 
الكرة  ثم يوقف  الكرة بيده،  لترتطم  املراوغة، 
مرة ثانية بيده األخرى، في لقطة مثيرة، لكن 
حكم اللقاء خوسيه سانشيز لم ُيحرك ساكنًا.
وكان الحكم في موقع لم يخوله رؤية يد بيكيه 
مــدافــع برشلونة وبسبب  لكن  بشكل واضـــح، 
املباشر من  الــطــرد  كــان يستحق  اللقطة  هــذه 
اللقاء، ألنه تعمد ملس الكرة بيده، وبذلك منع 

فضائح تحكيمية 
في إسبانيا

كبيرًا  جدًال  أثارت  وفياريال  برشلونة  مباراة  في  كارثية  تحكيمية  أخطاء 
في الصحف اإلسبانية. أما راشفورد فتابع تألقه ونجوميته مع مانشستر 
من  قوية  تسديدة  بسبب  وعيها  تفقد  ومشجعة  إنجلترا،  في  يونايتد 

ليونيل ميسي، وبنزيمة يعود إلى التسجيل بعد غياب طويل عن المالعب
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تقرير

الخطورة  فياريال من صناعة  سواريز العــب 
التحكيمية  اللقطة  أما  برشلونة.  مرمى  على 
اللقاء فتمثلت بركلة  التي حدثت في  الثانية 
جزاء برشلونة، إذ مرر ميسي كرة بينية إلى 
املرمى،  انفرد بحارس  الــذي  نيمار  البرازيلي 
وعندما حاول تخطيه، مد الحارس يده وقطع 
البرازيلي  ليسقط  نــيــمــار،  يمر  أن  قبل  الــكــرة 
على أرض امللعب، ويحتسب الحكم ركلة جزاء 

مشكوك في أمرها تمامًا.
وكتبت صحيفة »أس« اإلسبانية بعد األخطاء 
التحكيمية »فضيحة تحكيمية في فياريال«، 
التي  الكارثية  إلــى األخــطــاء  ــارة منها  فــي إشـ
ارتــكــبــهــا الــحــكــم خــوســيــه ســانــشــيــز، فــي وقــت 
أشــــــارت صــحــيــفــة مـــاركـــا اإلســـبـــانـــيـــة إلــــى أن 
طرد  عــن  تغاضى  مارتينيز  سانشيز  الحكم 
احتسب خطأ  بعدما  بيكيه،  جــيــرارد  املــدافــع 
في  الثانية  الصفراء  البطاقة  رفــع  دون  ضــده 

وجهه، بينما انتقدت قرار الحكم في احتساب 
ركــلــة جـــزاء عــلــى حـــارس فــيــاريــال، حــيــث ملس 

الكرة بالفعل قبل التحامه مع نيمار.
أما موقع آس فقد انتقد أكثر من قرار ملارتينيز، 
ــــذي كــان  ــه عـــدم إنـــــذاره لــبــيــكــيــه، والـ عــلــى رأســ
ــاراة الــكــاســيــكــو أمــــام ريـــال  ــبـ ســيــبــعــده عـــن مـ
املوقع على  املقبل، وركــز  الشهر  مدريد مطلع 
هتافات جماهير فريق »الغواصات الصفراء« 
املهاجمة للحكم والبرسا بعدما رددوا »هذه 
ــاراة فـــقـــدت مشجعة  ــبــ ســـرقـــة«. وفــــي نــفــس املــ
ــيــــاريــــال وعـــيـــهـــا فــــي املـــــبـــــاراة الــتــي  لـــفـــريـــق فــ
جــمــعــت »الـــغـــواصـــات الــصــفــراء« ضــد الــنــادي 
ـــ 31 مــن الــــدوري  »الــكــتــالــونــي« فــي الــجــولــة الـ
اإلســبــانــي، وذلــــك بــعــد أن تــلــقــت تــســديــدة من 

ليونيل ميسي في وجهها.
التي جمعت فياريال  املباراة الصعبة  وخــال 
وبـــــرشـــــلـــــونـــــة، حــــــــــاول فـــــريـــــق »الـــــغـــــواصـــــات 
الصفراء« الضغط من البداية من أجل تسجيل 
أول األهداف في اللقاء، وصنع الخطورة على 
مــرمــى الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي«، لــكــنــه فــشــل في 

الحصول على مراده سريعًا.
وعــانــى برشلونة كثيرًا مــن أجــل الــخــروج من 
الخطورة على مرمى  منطقة جزائه وصناعة 
الــذي  الكبير  الــضــغــط  فــيــاريــال، وذلـــك بسبب 
شكله العبو »الــغــواصــات الــصــفــراء«، لكن في 
بمشجعة  أطــــاح  مــيــســي  صنعها  فــرصــة  أول 
في املــدرجــات وأفقدها وعيها. وخــال هجمة 
النجم  راوغ  الــُيــســرى،  الجهة  على  لبرشلونة 
األرجــنــتــيــنــي العــبــن مــن فــيــاريــال وســـدد كــرة 
صــاروخــيــة بـــدا وكــأنــهــا اصــطــدمــت بالفاصل 
الــحــديــدي فــي املـــدرجـــات، لــكــن وبــعــد لحظات 
الــتــقــطــت كـــامـــيـــرا الـــلـــقـــاء مــشــجــعــة لــفــيــاريــال 
تعاني من دوخة وفقدت وعيها، ليتضح بعد 
ذلك أن تسديدة ميسي هي السبب، إذ ارتطمت 

بالفاصل الحديدي ووجه املشجعة.

راشفورد بطل إنجليزي
دخــــــل مـــهـــاجـــم نــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اإلنجليزي، ماركوس راشفورد، تاريخ بطولة 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم بعد الهدف الذي 
أحرزه في شباك فريق مانشستر سيتي؛ وذلك 
بعدما بات أصغر العب يتمكن من التسجيل 

في تاريخ »ديربي« مدينة مانشستر.
وتمكن املهاجم اإلنجليزي الشاب من تسجيل 
األول في شباك فريق مانشستر  هدف فريقه 
سيتي فــي الدقيقة الــســادســة عــشــرة مــن زمن 
وأضحى  مانشستر«،  مدينة  »ديــربــي  مــبــاراة 
مهاجم فريق الشياطن الُحمر عقب تسجيله 
يتمكن من تسجيل  الهدف أصغر العــب  لهذا 
هدف في تاريخ مباريات الديربي، حيث نجح 
ــفــــورد« فـــي هـــز شــبــاك فــريــق مانشستر  »راشــ
ليتفوق  يـــومـــًا،  عــامــًا و141  بــعــمــر 18  ســيــتــي 
بهذا الرقم على نجم فريق مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي، وايــن رونــي، الــذي أحــرز في شهر 
فبراير/ شباط من عام 2005 هدفًا في مرمى 

G G

بنزيمة يهز 
شباك إشبيلية في 

يوم العودة

غودوي كروز يتصدر المجموعة 
األولى في الدوري األرجنتيني

قفز فريق غودوي كروز لصدارة املجموعة األولى بالدوري األرجنتيني لكرة القدم بعد 
فوزه على ضيفه أوليمبو بهدف نظيف في إطار الجولة الثامنة من البطولة. وسجل هدف 
املباراة الوحيد سانتياغو غارثيا، ليقفز صاحب األرض لصدارة املجموعة األولى بـ17 
نقطة متقدمًا بثالث نقاط على روساريو سنترال الذي تراجع للوصافة، وبهزيمتهما 
الـــ12 ، بينما يحتل باتروناتو املركز  تجمد رصيد أوليمبو عند سبع نقاط في املركز 
التاسع بتسع نقاط. وفاز فيليز سارسفيلد على مضيفه بلغرانو بثالثة أهداف الثنني 
ليقفز للمركز السادس باملجموعة األولى بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد صاحب األرض 

عند سبع نقاط في املرتبة الـ11.

زيدان: الريال مستعد للكالسيكو
ــن زيــــــدان،  ــديــ ــ أشــــــاد املـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي زيـــــن ال
بالعبي فريقه ريال مدريد، مؤكًدا »استعدادهم 
للكالسيكو« املرتقب أمام الغريم برشلونة على 
ملعب كامب نو. وقال زيدان في تصريحات عقب 
الفوز على إشبيلية 4-0: »كل مباراة كالسيكو 
نفعله  فيما  االســتــمــرار  لها طابع خــاص. علينا 
ــول  ومـــواصـــلـــة الـــتـــحـــســـن. مــــن األفــــضــــل الـــوصـ
ــم تــعــثــرنــا فـــي األســـبـــوع  لــلــمــبــاراة فـــائـــزيـــن، رغــ
املـــاضـــي، لــكــنــنــا أديـــنـــا بــشــكــل جــيــد فـــي الــلــقــاء 
اأخير. نؤكد أننا مستعدون للكالسيكو املقبل، 
ستكون مباراة كبيرة بني فريقني رائعني«. يذكر 
النصف  الفريقني في  الكالسيكو بني  أن مباراة 
األول من الليغا انتهت لصالح برشلونة برباعية 
نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو في حقبة 

املدير الفني السابق للميرنغي رافائيل بنيتيز.

المنشطات والرياضيون الروس.. مشكلة تستمر
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء عن رئيس االتحاد الروسي أللعاب القوى قوله 
إن أربعة عدائني روس سقطوا في اختبار للمنشطات عقب العثور على مادة ميلدونيوم 
في  املنشطات  مكافحة  بواسطة سلطات  املــادة  تلك  في حظر  البدء  بعد  عيناتهم  في 
األول من يناير/كانون الثاني املاضي. وأضافت إنترفاكس نقال عن ديمتري شلياختني 
رئيس االتحاد الروسي للقوى قوله »لدينا معلومات بأن عينات أربعة أشخاص جاءت 

إيجابية بعد وجود مادة ميلدونيوم بها«.

ريك كارسدورب ينضم للمنتخب الهولندي
أكد االتحاد الهولندي لكرة القدم، أن املدافع ريك 
كارسدورب الذي لم يشارك في أي مباراة دولية 
املــنــتــخــب اســتــعــدادًا  انــضــم لتشكيلة  قــبــل،  مـــن 
وذلك  وإنجلترا  فرنسا  أمــام  وديتني  ملواجهتني 
ــبـــني لـــإصـــابـــة. وتـــم  بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد أربــــعــــة العـ
اســتــبــعــاد ثــالثــي الــدفــاع داريــــل يــانــمــات وإيــريــك 
بيترز ورون فالر من تشكيلة املباراتني بجانب 
املــهــاجــم يـــورغـــن لــوكــاديــا لــيــتــقــلــص الـــعـــدد إلــى 
22 العـــبـــًا. وأصـــيـــب لــوكــاديــا فـــي كــاحــل الــقــدم 
خـــالل مــواجــهــة بــني فــريــقــه أيــنــدهــوفــن وأيــاكــس 
عامًا(   21( كارسدورب  يشارك  ولم  أمستردام، 
في أي مباراة دولية مع املنتخب األول، لكن سبق 
املاضي.  سبتمبر/أيلول  فــي  مــرة  ألول  للتشكيلة  انضم  أن  لفينوورد  األيــمــن  للظهير 
قبل  املقبل  الجمعة  يــوم  أمستردام  في  الفرنسي  نظيره  هولندا  منتخب  وسيستقبل 

مواجهة إنجلترا في استاد ويمبلي بعدها بأربعة أيام.

واندا توقع عقد رعاية مع الفيفا حتى عام 2030
وقع رئيس مجموعة واندا، وانج جيانلني، على اتفاق الرعاية الجديد مع االتحاد الدولي 
العالم  لكأس  املقبلة  األربــع  النسخ  بينها  من  من مسابقاته  للعديد  )فيفا(  القدم  لكرة 
حتى عام 2030، في خطوة مهمة نحو تعزيز الشركة لوجودها في الرياضة العاملية. 
الشراكة  اتفاق  وانــج عن  الصينية بكني، تحدث  بالعاصمة  الفاخرة  الفنادق  أحــد  وفــي 
مع الفيفا الذي سيعطي للمجموعة ملدة 15 عامًا حقوق الرعاية للعديد من مسابقات 
العاملية )كوكاكوال وأديداس  القدم  الراعية لكرة  الفيفا، لتصبح إحدى الشركات الستة 
وغازبروم وهيونداي-كيا وفيزا(. وأشار وانج خالل تصريحاته إلى أن االتفاق الجديد 
هو بمثابة هدية لرئيس الفيفا الجديد، جياني إنفانتينو، مؤكدًا أن االتفاق وصل للفيفا 
الــتــي دفــعــت برحيل رئــيــس االتــحــاد السابق  فــي وقــت حــســاس عقب فضائح الفساد 

جوزيف بالتر«.

األضـــواء واملــاليــني فــي املــوســم املقبل، كما يتصدر غــراي 
اعــتــمــاده كمهاجم  بــــ22 هــدفــًا، وقـــدم أوراق  قائمة هــدافــيــه 

مستقبلي للمنتخب اإلنجليزي.
ويملك غــراي )24 عامًا( في وجهه حتى اآلن ندبًا كبيرة 
بــطــعــنــة ســكــني بــســبــب تـــورطـــه فـــي شــجــار بـــني عــصــابــات 
ــه فــي زنـــزانـــة وهــو  ــوام، بينما ُقــتــل صــديــق ل ــ قــبــل ســتــة أعـ
إلــى انسان جديد. وهــرب غراي  ليتحول  له  ما كــان دافعًا 
مــن حــيــاة الجريمة ووجـــد مـــالذًا فــي كــرة الــقــدم ولــعــب في 
أجــل تقاضي 200 جنيه استرليني في  الــهــواة من  دوري 
األســبــوع، خــالل هــذه الفترة لعب للكثير مــن األنــديــة، فهو 
انطلق موسم 2009-2010 من نادي شريوسبوري تاون، 
وأعير لتلفورد يونايتد، خاض معه 6 مباريات، أعير بعدها 
وحينها  األخــيــر،  يشتريه  أن  قبل  يــونــايــتــد،  هينكلي  إلــى 
الالعب بشكل مميز، حيث سجل 37 هدفًا، فقرر  انفجر 

التعاقد معه بنظام إعـــارة، وفــي ذات املوسم  لــوتــون  نــادي 
اشتراه  فسجل له 57 هدفًا في 111 لقاء.  اكتسب الالعب 
اإلنجليزي الشاب، سمعة جيدة كقناص لألهداف، ومرعب 
إلى  لينتقل  للمواهب  كشافة  كثب  عن  وشاهده  للحراس، 
ــادي بــريــنــتــفــورد مــقــابــل 300 ألـــف اســتــرلــيــنــي فــي رقــم  نــ
قياسي بالنسبة له، فبقي هناك موسمًا واحدًا فقط 2014-

2015 فسجل 18 هدفًا، وبدأ املوسم الحالي 2016-2015 
انتقل  التهديفية،  الــغــزارة  الــفــريــق، ومــع اســتــمــرار  مــع ذات 
غراي إلى بيرنلي بعد خوضه مبارتني فقط، مقابل ستة 
ماليني استرليني وسرعان ما أصبح النجم األول للفريق، 
وسيكون له شأن أكبر في املوسم املقبل دون شك فتذكروا 
العاجل أحد  القريب  أنــه قــد يغدو فــي  هــذا االســـم، خاصة 
منتخب  في  نــراه  وقــد  الكبرى،  اإلنجليزية  األنــديــة  أسلحة 

األسود الثالثة، في إحدى البطوالت األوروبية والعاملية.

بيروت  ـ العربي الجديد

ــــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم فــي السنوات  قــدم ال
األخيرة نماذج لالعبني بدأوا من الصفر وعانوا من ظروف 
معيشية صعبة وعاشوا حياة الفقر، قبل أن يتحولوا في 
وقت قصير لنجوم من الصف األول تقدر قيمتهم باملاليني 

ومن أمثلتهم جيمي فاردي وتشارلي أوسنت. 
وقــد ينضم إلــى هــؤالء خــالل وقــت وجــيــز، املهاجم أنــدري 
غراي نجم بيرنلي، القريب جدًا من التأهل للبريميير ليغ، 
والجرائم  العصابات  عــالــم  مــن  الــقــدم  كــرة  انتشلته  والـــذي 

واملوت.
 24 العمر  مــن  حاليًا  ويبلغ   1991 مواليد سنة  مــن  غـــراي 
عامًا، ولد في مدينة وولفرهامبنت، ويتصدر بيرنلي دوري 
لــدوري  للصعود  األقـــرب  وهــو  انجلترا  فــي  الــثــانــي  القسم 

أندري غراي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب إنجليزي 

صعد من الصفر 
وهو اآلن ينتظر 

فرصة النجومية

لمسة يد 
مدافع برشلونة 
جيرارد بيكيه 
)Getty(

سراي  غلطة  بين  التركي  الدوري  قمة  تأجيل  التركية  السلطات  أعلنت 
وذلك  مقررة  كانت  والتي  الملعب،  من   26 الـ  الجولة  في  وفنربخشة 
أن  تركية  إعــام  وسائل  وأكــدت  عنها.  الكشف  يتم  لم  أمنية  ألسباب 
المباراة قبل ساعات فقط من إقامتها، قبل  إلغاء  قوات األمن قررت 
وجود  بسبب  جاء  القرار  وأن  الملعب،  من  الجماهير  بإجاء  تقوم  أن 
التي  الجماهير  استخباراتية« تفيد بوجود خطر كبير على  »معلومات 

ستحضر المباراة في المدرجات.

إلغاء قمة تركيا

وجه رياضي

فــريــق الــســيــتــي، وقــتــمــا كـــان يــبــلــغ مـــن العمر 
19 عامًا و122 يومًا. وواصــل راشــفــورد بهذا 
كرة  في ماعب  الافت  تألقه  ُمسلسل  الهدف 
القدم اإلنجليزية، حيث أحرز هدفه الخامس 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات شــــارك فــيــهــا مـــع فــريــق 
الشياطن الحمر هذا املوسم، إذ كان املهاجم 
اإلنجليزي الصاعد قد نجح في وقــٍت سابٍق 

بــســبــب اإلصــــابــــة، لــيــؤكــد أنــــه مـــن بـــن أفــضــل 
املهاجمن فــي أوروبــــا رغــم كــل املــشــاكــل التي 
ــادت الــبــســمــة إلـــى جماهير  يــعــانــي مــنــهــا. وعــ
الــنــادي »امللكي«، وذلــك بسبب عــودة الثاثي 
الهجومي رونــالــدو، بيل، بنزيمة، بعد غياب 
ــــات املــــتــــكــــررة، لــيــؤكــد  ــابـ ــ طـــويـــل بــســبــب اإلصـ
الجماهير بالفرح بعودة خط  بنزيمة أحقية 

في تسجيل ثنائية في مرمى فريق ميدجاند 
الــدنــمــاركــي فــي أول ظــهــور لــه بــرفــقــة فــريــقــه، 
هدفن  لتسجيل  بــأيــام  بعدها  يــعــود  أن  قبل 
فــــي مـــرمـــى فـــريـــق أرســـــنـــــال. وفـــــي إســبــانــيــا، 
مهاجم  بنزيمة،  كريم  الفرنسي  النجم  سجل 
ريــال مدريد اإلسباني، هدفًا رائعًا في مرمى 
إشبيلية في يــوم الــعــودة، وذلــك بعد أن غاب 

الــكــامــل، إذ سجل واحـــدًا مــن أجمل  هجومها 
أهدافه هذا املوسم. وبعد مرور خمس دقائق 
من املباراة، انطلق الويلزي غاريث بيل بالكرة 
رائعة  كــرة عرضية  ليلعب  امللعب،  مــن وســط 
إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الفرنسي 
تسديدة  عبر  ممكنة،  طريقة  بأفضل  بنزيمة 

صاروخية على »الطائر«.

خطف الالعب ألكسندر ميتروفيتش األضواء بطريقة احتفاله، في مباراة نيوكاسل ضد 
سندرالند، فبعد أن تقدم الضيوف أواًل في الدقيقة 44، نجح ألكسندر ميتروفيتش، في 
تسجيل هدف التعادل، بعد تلقيه كرة عرضية نموذجية من الالعب الهولندي جورجينو 
وجينالدوم، فانبرى لها برأسه وسجل في مرمى سندرالند. لكن بعد تسجيله الهدف 
انفجر ميتروفيتش بشكل جنوني، وخلع قميصه وبدأ يحتفل بني زمالئه، عبر التلويح 
بالقميص، ثم قفز فوق املشجع الذي نزل إلى أرضية امليدان، فخاف األخير منه وسقط 

على األرض، قبل أن يحتضنه صاحب هدف نيوكاسل الوحيد.

صورة في خبر

االحتفالية الجنونية
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سوق الورد
جمال التاريخ في ساحات طنجة

طنجة ـ وصال الشيخ

يضفي التاريخ جمالية على سوق 
الــبــاعــة  ــان  ــ كـ ورود طـــنـــجـــة، حـــيـــث 
والــفــاحــون يــأتــون بــه مــن الجبال 
ــبــــراري الــقــريــبــة مـــن املــديــنــة ويــبــســطــون  والــ
ــل« الــشــهــيــرة  ــ ــريــ ــ حـــصـــرهـــم فــــي ســــاحــــة »إبــ

سّمى حاليا بساحة سوق »اّدّبرا«. 
ُ
امل

وما زال أهالي طنجة يستخدمون مسميني 
ــار هــنــاك، فـــالـــورد هــي كــل ما  ــ لــلــورد واألزهــ
يتعلق بالجوري والقرنفل وغيره املستورد 
ــربــــي مـــثـــل أغــــاديــــر  ــغــ ــل املــ ــ ــداخــ ــ ــن مــــــدن الــ ــ مـ
ل، والقرنفل من إسبانيا، 

ّ
ومراكش وبني ما

»النّوار« وهي ما ينمو  أما األزهار فتسمى بـ
في البراري »سوفاج«، دون تدخل بشرّي. 

يأمل الباعة في نقلهم إلى مكان آخر )العربي الجديد(

من بداية مــارس/آذار حتى أكتوبر/تشرين 
ــّوار حــاضــرًا فــي أســـواق  ــنـ األول، ســيــكــون الـ
لــلــورد، منهم ســـوق »اّدّبــــــرا« )ســوق  طنجة 
الـــغـــربـــاء عـــن املـــديـــنـــة( يـــأتـــي بـــه الــفــاحــون 
مــمــن يــزرعــونــه فــي مــــزارع خــاصــة، أو ممن 
ينمو في أراضيهم وحقولهم، كما تستورد 
الورود األخرى.  كما يتميز هذا السوق بأنه 
ورثــة األحفاد من األجــداد واآلبـــاء. »العربي 
الجديد« تحدثت مع عبد السام اإلدريسي 
الــذي يعمل في السوق منذ أربعني عامًا أو 
يزيد يقول: »كنت أعمل مع والدتي في السوق 
مــنــذ كــنــت فــي الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــري، 
ومعظم هذه املحات توارثها العاملون في 
الورد حاليًا. كان أربعة أشخاص معروفني 
ببيع الورد في السوق، وعملت أمي في هذه 

ــاة والــــــدي«، يــصــفــهــا »كــانــت  املــهــنــة بــعــد وفــ
تلبس الــحــايــك والــشــاشــيــة«، مــتــابــعــا »كــان 
الرميات  الــنــّوار والـــورد يأتينا مــن منطقة 
والــــخــــمــــيــــات والــــــهــــــرهــــــارة بـــطـــنـــجـــة بــعــد 
زراعــتــه فــي الــحــقــول، وكـــان يعيش باملدينة 
)الـــــنـــــصـــــاري: فـــرانـــســـيـــس وإســــبــــانــــيــــول(- 
ــان والــــفــــرنــــســــيــــون املــــســــيــــحــــيــــون-،  ــ ــ ــبـ ــ ــ اإلسـ
وألوانه  لرائحته  البلدي  الــنــّوار  ويفضلون 
ــا بـــعـــد الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات تــبــدلــت  ــ ــزة، أمــ ــيــ ــمــ املــ
بيع جيدة  حــركــة  »نشهد  متابعًا:  األمــــور«، 

بفصل الصيف وأوقات املناسبات«. 
ولــقــد أثــــّر الــتــوســع الــعــمــرانــي عــلــى البيئة 
ويهدد  طنجة،  بها  تتميز  الــتــي  الطبيعية 
ذلـــك انـــقـــراض الــعــديــد مــن الــكــائــنــات الحية 
الــزرقــاء  »الــســوســن«  زهــرة  والنباتات منها 

»بدأت  اإلدريسي:  يقول  »املاطا«.  بـ املعروفة 
ــا نـــجـــري فــي  ـ

ّ
ــن الــــزهــــرة تـــنـــقـــرض، عـــنـــدمـــا كـ

البرية كنا نجدها على مّد البصر. كثيرون 
ــه، أو بــنــى فــوقــهــا مــنــزاًل أثــّر  مــمــن بـــاع أرضــ
عــلــى وجــــود زهــــرة الــســوســن فــيــهــا«. فضا 
عــن زهـــور الــنــرجــس أيــضــا، ورغـــم موسمها 
الخفيف وصعوبة إيجادها، قال اإلدريسي: 

»ثمن ضمة منها ال يزيد عن يورو واحد«. 
التي  ــداف واملــنــاســبــات  ــ األهـ أيــضــا  تختلف 
الـــورد باختاف  أجلها  مــن  الــنــاس  يشتري 
ــنــــجــــة، يـــــقـــــول اإلدريـــــــســـــــي:  ــــات بــــطــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
»املــســيــحــيــون يــفــضــلــون الـــنـــّوار عــلــى الـــورد 
أو  السنة  رأس  فــي  ملناسباتهم  ويشترونه 
تزيني  أو  كــهــدايــا  أو  الــقــبــور  على  لوضعها 
املنزل ويشتريها سعيدًا، كما كانت املدينة 
تـــزدحـــم بـــوجـــود املــســيــحــيــني، اآلن تــبــدلــت 
األوضـــــــاع«، مــتــابــعــا »فـــي حـــني أن املــغــاربــة 

يحتاجونه لحفات األعراس والخطوبة«. 
سوق الورد عبارة عن ثاثة محات تقريبا، 
سألنا كيف يتم تعويض الخسارة في حال 
ذبــــل الـــــورد ولــــم يــعــد بــحــالــة جــيــدة للبيع، 
يقول اإلدريــســي: »الـــورد والــنــّوار يعوضان 
بتوريدهما إلــى أســـواق أخـــرى، لــذلــك ليس 
ــيــــرة. نـــحـــن ســـعـــيـــدون،  ــبــ ــارة كــ ــ ــسـ ــ ــاك خـ ــنــ هــ

ودخلنا جيد«. 
حــمــزة الــعــمــرانــي، شـــاب يــعــمــل فـــي الــســوق 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــقـــول  ــده، يـ ــ  عــــن جــ

ّ
وورث املــــحــــل

الجديد«: »يتبع السوق للبلدية وندفع لها 
الـــضـــرائـــب بــعــد أن كـــانـــت األســـــــواق ســاحــة 
الــســوق بــالــخــارج. مــكــان الــــورد كــانــت تباع 
)العاوة(- أحشاء املواشي« متابعا: »نحبذ 
لـــو تـــقـــوم بــلــديــة طــنــجــة بــنــقــلــنــا إلــــى ســوق 
آخـــر« مضيفا: »نــحــن نــواجــه تــحــدي املناخ 
فـــقـــط، إذا ارتــفــعــت  الــطــبــيــعــيــة  ــل  ــوامــ ــعــ والــ
الحرارة سنستورد وردًا صغيرًا، أما الشتاء 
القارس يؤثر على النّوار«. ويجد العمراني 
حــضــور الـــورد لــدى الــنــاس أيـــام املناسبات 
واألعــــيــــاد مــثــل )عــيــد األم، يــــوم املــــــرأة، يــوم 
الــحــب( كما يــذكــر. ويــقــول »هـــذا املــكــان فقط 
وليس السوق كامل، وله تاريخ طويل يمتد 
إلــى 180 عامًا أو أكثر والــدتــي كانت تلبس 
أنا  الــورد،  الحايك والشاشية وقتها وتبيع 

فقط من عمل مع والدتي«. 
نحن ندفع الضرائب للبلدية ونتبع البلدية، 
وهــــو ســــوق لــيــس تــابــعــا لــلــكــنــيــســة. أفــضــل 
نـــوار الــفــن الـــذي بـــات يــنــقــرض وبـــات اثــنــان 
أو ثاثة يزرعونه، ونوار »الدالية« جاء بها 

األوروبيون ولم تبق. 
أمــــا جـــابـــر الــــهــــواري الـــــذي يــعــمــل بــالــســوق 
»العربي  منذ مــا يــزيــد عــن 25 عــامــًا يــقــول لـ
الــجــديــد«: »عــنــد غــاء الـــورد نــواجــه مشاكل 
مع الزبائن الذي يودون شراء الورد وفق ما 
الورد«  يريدون، واألسعار يحددها موزعو 
لو نخرج لسوق بمساحة  مضيفا: »وددنـــا 
للسيارات، كما  مــواقــف  أكــبــر، هنا ال يوجد 
أن السوق غير منظم، يجمع محات اللحوم 
ــورد تــحــت سقف  ــ والــخــضــار والــحــلــوى والــ
واحد«. يستطيع العاملون في سوق »ادبرا« 
املغربية  للمدن  الــنــّوار  يــصــدروا  أن  لــلــورد، 
 

ّ
األخرى التي تفتقر ملثل هذه األنواع، ويظل

الورد واألزهار التي ارتبطت بتاريخ طنجة 
مــشــهــدا جــمــالــيــا وتــاريــخــيــا لــم تلتفت إليه 

املؤسسات الفنية أو الثقافية أو البيئية.

أثر التوسع العمراني 
على البيئة الطبيعية 

التي تتميز بها 
طنجة، وهدد ذلك 
بزوال  العديد من 

النباتات، ومنها زهرة 
»السوسن« الزرقاء 
»املاطا«. املعروفة بـ

■ ■ ■
يبلغ عمر السوق 180 
عامًا، ويختلف االقبال 
على النوار )الزهور( 
أو الورود، بحسب 

الثقافات واملناسبات 
الدينية والوطنية. 

■ ■ ■
تعاني السوق مؤخرا 

من اإلهمال، لقلة الورود 
واألزهار املستفاد 

منها محليًا، وضعف 
االهتمام من قبل 

املؤسسات. 
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نجوى بركات

ممثلي  نظمها مجلس  عــشــاء ســنــويــة  مــأدبــة  خـــال 
املـــؤســـســـات الــيــهــوديــة فـــي فــرنــســا، فـــي الــســابــع من 
مــارس/آذار الجاري، وحضرها نحو 800 شخصية، 
ــزاب  ــ مـــن بــيــنــهــا وزراء حــالــيــون ومــمــثــلــون عـــن األحـ
املختلفة في فرنسا  الدينية  واملؤسسات  والجمعيات 
اإلسامية(،  للديانة  الفرنسي  املجلس  رئيس  )منها 
خـــاطـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي، مــانــويــل فــالــس، 
الحضوَر، منطلقًا من نّص الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هــوالنــد الــذي اعــتــذر عــن عــدم الحضور، لــوجــوده في 
عمل خارج فرنسا، ليحيد من ثم عنه، مطلقًا جملته 
ــاداة الــصــهــيــونــيــة، وهــــي بكل  ــعـ الــشــهــيــرة: »هــنــالــك مـ

بساطة مرادف ملعاداة السامية وكراهية إسرائيل«. 
أبـــداهـــا رئــيــس مــجــلــس ممثلي  وردًا عــلــى تــخــوفــاٍت، 
املؤسسات اليهودية في فرنسا، قال فالس »نعم، هذه 
حقيقة، ونحن ال نقبلها. يهود فرنسا خائفون، وهذه 
حقيقة«، مــنــّددا بـــ »الــشــبــاب الــراديــكــالــي« و»اإلرهــــاب 
اإلســـامـــي«، وهـــي عـــبـــارات لــم تـــرد فــي نــص خطاب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــــذي حــــرص، بــعــد هــجــمــات 13 

نتيجة  فرنسا  في  املسلمني  يحّمل   
ّ

أال على  نوفمبر، 
األعمال اإلرهابية. 

سبق لفالس أن أعلن مساندته دولة إسرائيل، من دون 
للدولة  الرسمي  املوقف  على  هــذه  مواقفه  حسب 

ُ
ت أن 

الفرنسية، فقد صّرح منذ بضع سنوات: »أنا مرتبط 
من ناحية زوجتي، بصفة أزلية بيهود إسرائيل«، إال 
أن جملته التي تساوي بني معاداة الصهيونية ومعاداة 
أكــثــر مــن منظمة وِجــهــة، وحملتها  الــســامــيــة أربــكــت 
العرب  على التساؤل إن كانت سياسة فرنسا حيال 
 لتصبح مائة في املائة إلى 

ً
واملسلمني قد اختلفت كلية

جانب سياسة الدولة اإلسرائيلية.
الطريف في األمر أن صحيفة لوموند املعروفة، ارتأت 
الـــذي نشر  أن تــحــّور فــي النسخة املحدثة مــن املــقــال 
التالي ملأدبة العشاء، جاعلة تصريح  اليوم  باكرًا، في 
نتيجة سوء  أو  مقصود،  غير  أمــر  كأنه  يبدو  فالس 
فهم أو اختاط في املعنى، إذ عنونت: »مانويل فالس 

يخلط بني معاداة الصهيونية ومعاداة السامية«! 
تجدر اإلشارة، هنا، إلى أن املؤتمر الصهيوني العاملي 
القدس اتخذ مجموعة من  الــذي عقد عــام 2002 في 
ق  بـ »تكوين مجموعات 

ّ
القرارات، كان من أهمها املتعل

البلدان حيث تقتضي الضرورة، تعمل  عمل، في كل 
معاداة  يعاقب  قانون  ي 

ّ
لتبن التشريعية،  الهيئات  مع 

السامية، معاداة الصهيونية، ونفي الهولوكوست«... 
يهودية  كتلة  تكوين  إلــى  السعي  ذلــك  يعني  بإيجاز، 
ودولــــيــــة، لـــدعـــم ســيــاســة مــجــمــوعــة مـــن الـــيـــهـــود من 
 
ً
اليمني واليمني املتطرف، لتكون هي، أي الكتلة، ممثلة

ومن  الشتات.  من  أم  إسرائيليني  أكــانــوا  اليهود،  لكل 
بمعاداة  اتــهــامــه  وسيتم  للهجوم،  يــتــعــّرض  يــوافــق  ال 
السامية، ال بمعاداة الصهيونية فحسب، طاملا أن األمر 

في الحالتني بات سيان. ويعني ذلك أيضًا أن املطلوب 
على املستوى الفرنسي، مثا، هو املصادقة على هذا 

»الخلط« الذي يرى في الصهيونية رديفًا للسامية.
هــل يــجــهــل مــانــويــل فــالــس، أم تــــراه يــتــجــاهــل، أن من 
دولة  قيام  منذ  وذلــك  للصهيونية،  املعادين  كبار  بني 
ابًا من أصل 

ّ
إسرائيل، مثقفني ومفكرين وفاسفة وكت

يهودي كانوا يرفضون دومًا القومية اليهودية، وقيام 
وطن قومي لليهود في أي مكان من العالم، داعني إلى 
االندماج واملساواة. األسماء عديدة، وال مجال لذكرها 
في هذه املقالة املوجزة، إنما ينبغي ربما تذكير مانويل 
الــذي لفظ جملته »املعّبرة« جــدًا تلك، أن هؤالء  فالس 
لطاملا كانوا  قــومــي،  لقيام وطــن  املــعــارضــني  الــيــهــود، 
وليس  كثقافة،  يهودّيتهم  إلى  االنتماء  على  مصّرين 
كدين، أي كمجموعة قيم إنسانية وروحية، يمكنها أن 
توجد في أي مكان، وليس في بقعٍة جغرافيٍة بعينها، 
املوعودة«  »األرض  مفهوم  في  يــرون  كانوا  أنهم  كما 
الذي تستند إليه الرواية املؤّسسة للدولة اإلسرائيلية 
ُبعدًا ميتافيزيقيًا، موطنًا روحيًا، ومكانًا رمزيًا غير 
واقعي، وليس أرضًا جغرافية، يطرد منها أهلها، ويتم 

عزلها بأكاذيب وأساك شائكة وجدران... 

حين تصبح معاداة الصهيونية معاداة للسامية

وأخيرًا

هل يجهل فالس، أن من بين 
كبار المعادين للصهيونية، 

مثقفين ومفكرين وفالسفة 
من أصل يهودي؟

الثالثاء 22 مارس / آذار 2016 م   13 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 568  السنة الثانية
Tuesday 22th March 2016


