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الجمعة  13  مايو / أيار 2016 م   6 شعبان 1437 هـ  □  العدد 620  السنة الثانية

تعقيدات »الحرس الرئاسي« الليبي
تبرز عوامل عدة تجعل من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية القاضي 
بتشكيل »الحرس الرئاسي«، صعب التطبيق على األرض، ال بل شبه مستحيل. ]4ـ5[

عثمان المختار، أكثم سيف الدين

لــم تــؤد التفجيــرات الدمويــة التي شــهدتها بغداد، 
األزمــة  حــدة  زيــادة  إلــى  ســوى  األربعــاء،  يــوم 
الحكوميــة البرملانيــة، وانعــدام الثقــة بــن أطــراف 
اتهامــات  تبــادل  وســط  السياســية«،  »العمليــة 
»األربعــاء  أحــداث  عــن  املســؤولية  خلفيــة  علــى 
 وجريحــا، 

ً
ــت نحــو 350 قتيــا

ّ
الدامــي« التــي خلف

خــال يومــن فقط، غالبيتهم مــن املدنين. وبدأت 
تتســرب معلومات اســتخبارية عن أسباب نجاح 
»داعــش« فــي اســتهداف العاصمــة العراقيــة بـ 29 

انتحاريــا فــي األيــام القليلــة املاضيــة، مــن أصــل 
بغــداد  ومــدن  أحيــاء  لضــرب  تجهيزهــم  تــم   36
أســبوعه  العــراق  دخــول  وقــع  علــى  ومحيطهــا، 
الثالــث مــن دون جلســات حكوميــة وبرملانيــة. وال 
يتوقع معنيون مباشرون باألزمة، حصول خرق 

إيجابي، على األقل في األيام القليلة املقبلة. 
وعلمت »العربي الجديد« من تقارير استخبارية 
ذهــا 

ّ
نف انتحاريــة  عمليــة   29« أن  عراقيــة، 

الديــن  األنبــار وصــاح  فــي محافظــات  التنظيــم 
وبغــداد واملوصــل، خــال األيــام القليلــة املاضيــة. 
واســتهدفت الهجمــات مواقــع وثكنــات عســكرية 

ومراكــز شــرطة وتجمعات للقــوات العراقية، على 
عكس بغداد، التي طاولت مواطنن داخل أســواق 

ومناطق شعبية شمال وشرق وغرب بغداد«.
وأفــادت معلومــات متواتــرة مــن املوصــل والبعــاج 
والشرقاط، شمال العراق، بـ«وصول زعيم تنظيم 
داعش أبو بكر البغدادي، إلى العراق، على خلفية 
سلســلة االنكســارات األخيــرة ومقتــل عــدد مــن 
قيــادات التنظيــم بســبب غــارات أميركيــة، عزاهــا 
إلــى وجــود خــرق اســتخباري كبيــر فــي الجنــاح 
للمصــادر  ووفقــا  داعــش«.  قيــادة  مــن  العراقــي 
قيــادات  مــن  عــددًا  عــزل  »البغــدادي  فــإن  ذاتهــا، 

ف أخــرى، وأمر بمعاقبة 
ّ
التنظيــم العســكرية، وكل

قيادات أعطت أوامر انسحاب في مدن عدة غرب 
وشــمال البــاد«. وذكــرت املصــادر أن »البغــدادي 
ــي مناصب مهمة 

ّ
ــف قيــادات غيــر عراقيــة بتول

ّ
كل

جنســيات  مــن  غالبيتهــم  بشراســتها،  معروفــة 
أن  مؤكــدة  العربــي(«،  )املغــرب  عربيــة  وأصــول 
»الخطــوة جــاءت بعــد سلســلة الهزائــم التــي منــي 
بها داعش أخيرًا«. وتعزو املصادر موجة العنف 
التنظيــم  أجراهــا  التــي  »التغييــرات  إلــى  الجديــدة 

اإلرهابي بالعراق«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

تغييرات في قيادة »داعش« العراق وراء هجمات األربعاء الدامي
خاص

في الذكرى المئوية 
األولى لوالدته، 

نستعرض تجربة يوسف 
الخال ومخاض تجديد 

الشعر العربي.
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ليس صحيحًا أن عبدالفتاح 
السيسي يرفض العشوائيات، أو 
يعتبرها مظهرًا ال يليق بمصر.. 

هو ذاته حاكم عشوائي يقود سلطة 
عشوائية، يريد شعبه كله من 

العشوائيني. ابحث عن تعريفات 
للعشوائيات ستجد اآلتي: إنها 

املناطق التي أقيمت باملخالفة للقوانني 
واللوائح املنظمة للتخطيط والبناء، 

وغير متوفر بها الخدمات املطلوبة 
من تعليم وصحة وغيره من خدمات، 

وكذلك املرافق األساسية، وأحيانًا 
يمكن أن تكون هذه املناطق غير آمنة 

بيئيًا أو اجتماعيًا، وتم تصنيف 
املناطق إلى مناطق غير مخططة 
ومناطق غير آمنة. تعريف آخر 

صاغته مؤسسة »معا« يقول إن 
العشوائيات، من الناحية القانونية 

والسياسية، هي مناطق مخالفة 
)غير مرخصة بالبناء( أو على 

أساس اقتصادي )غير رسمي(، 
ومن الناحية العمرانية واالجتماعية 

هي عمليات البناء التي تتم خارج 
إطار الدولة ومؤسساتها. كل ما 

سبق ينطبق حرفيًا على عبدالفتاح 
السيسي ونظامه، فقد أقيمت سلطته 

باملخالفة للقوانني، بكل معاني 
املخالفة، حيث تأسست على أرض 

ليست أرضه، بل استولى عليها 
بقوة السالح وبطش البلطجة. 

ولكي يبني فوقها ارتكب مجموعة 
من الجرائم، شملت القتل والحرق 

واإلبادة والتعذيب ومصادرة 
املمتلكات والحريات. هدم السيسي 
بناًء ديمقراطيًا سليمًا من الناحية 

القانونية واإلجرائية، وبنى فوق 
أنقاضه هذه السلطة القبيحة 

الشائهة، بمساعدة وتمويل الغير، 
ل هذا اللون 

ّ
هذا الـ«غير« الذي يفض

من الواجهات، غير الحضارية، 
لدولة صاحبة حضارة عريقة. على 

مستوى األداء واملمارسة، فكل ما 
يفعله السيسي عشوائي، يشّيد 
قصورًا من الوهم ويحفر قنوات 
من األكاذيب، يتحدث عن القوة، 

وهو يتسّول بضعفه وهشاشته، 
ويردد كالمًا عن التنمية، وهو يهدم 

ما تبقى من مالمح دولة، وصفها 
هو شخصيًا بأنها »شبه دولة«.  
تضرب العشوائية بجذورها في 

مجال حركته السياسية، فال مبادئ 
مستقرة، وال قيما محترمة، تحكم 
حركته، هو مع »أهل األرز« ما دام 
ف الضخ، 

ّ
متدفقًا، وضدهم إذا توق

مع السعودية وضدها، ومع إيران 
وضدها، يومئ ألتباعه بمهاجمة 

أميركا، التي ترتعد خوفًا من قوته، 
ثم فجأة يدلي بأحاديث يعلن فيها 
أنه ال يستطيع البعد عن واشنطن، 

حتى لو أعطته واشنطن ظهرها. غير 
أنه، ولإلنصاف، لديه ثابت وحيد ال 

يحيد عنه، وهو الحفاظ على الرضا 
الصهيوني، وكأن شعاره بات 

»ماذا يفيد الجنرال إذا كسب العالم 
وخسر إسرائيل«.  دبلوماسيته 

تكذب، كما تتنفس، وليس آخر هذه 
األكاذيب وقوف وزير خارجيته 
أمام الصحافة األميركية ليردد 

رواية مغلوطة ومزيفة عن اقتحام 
نقابة الصحافيني، واختطاف اثنني 

من محرريها املعتصمني، غير 
أنهم ال يكذبون بحرفية جوبلز 

واآللة النازية، وإنما هم عشوائيون 
في أكاذيبهم أيضًا. عشوائيته في 
الداخل ال تتوقف، تجلياتها عديدة 

من »عالج اإليدز بالكفتة«، إلى 
تفريعة القناة التي يكذبون في أرقام 

إيراداتها، مرورًا بقضية سد النهضة 
والعاصمة اإلدارية. استماتتهم في 
محاولة تقنني أوضاعهم العشوائية 
تدفعهم إلى إشعال الحرائق في كل 

ما هو أصيل وشرعي، في وطن 
هيمن عليه بأساليب إجرامية، فقد 

قرر أن ينسف املاضي بكل ما 
فيه، ويفتتح وطنًا جديدًا، بعاصمة 

جديدة، يحمل اسمه، ويحرق تاريخه، 
ويبدأ العالم من اللحظة التي حكم 
فيها. ليس غريبا إذن أن تتكشف 

الحقائق عن أنه كان وراء حرق 
املجمع العلمي، بوثائقه التاريخية 

وخرائطه الجغرافية، كما يحرقون 
غرفة التخطيط في مبنى محافظة 

القاهرة. 
إنهم يحرقون التاريخ ويحرقون 

الجغرافيا، كي ال يبقى هنالك فرق 
بني العشوائي والحقيقي، ليصير 

العشوائي الحقًا هو السيد.

رئيس عشوائي 
لسلطة عشوائية

مرور
الكرام

معركة حلب: المعارضة تربح الجـولة األولى
رامي سويد

دخــلــت املــواجــهــة الــعــســكــريــة بــن قــــوات املــعــارضــة وقـــوات 
فــي حلب وريــفــهــا منعطفًا جــديــدًا مع  الــنــظــام ومليشياته 
اليوم األول من انقضاء الهدنة املمددة بن قــوات الطرفن 
في املدينة. وتمكنت قوات املعارضة من أن تثبت استمرار 
علو كعبها في مناطق املواجهة الساخنة في محيط حلب، 
على الرغم من حيازة قوات النظام واملليشيات املؤازرة لها 
عنصر »املبادرة« بتدشينها ثالث هجمات متزامنة، على 
مناطق سيطرة املعارضة في محيط حلب. في هذا السياق، 
بــاشــرت قـــوات الــنــظــام هــجــومــًا بــريــًا وجــويــًا عــلــى مناطق 
سيطرة املعارضة في حلب، مع نهاية الهدنة بن الطرفن 
في املدينة منتصف ليل األربعاءـ ـ الخميس. وهاجمت قوات 
النظام واملليشيات الحليفة لها، فجر أمس، منطقة مخيم 
حــنــدرات قـــرب مــدخــل مــديــنــة حــلــب الــشــمــالــي، بــعــنــف، بعد 
ساعات من فشل هجوم مماثل على منطقة خــان طومان، 
أيــام في جنوب حلب. كما فشل  التي سيطرت عليها منذ 
هجوم آخــر على منطقة الراشدين غــرب حلب، وتزامن كل 
ذلك مع غــارات جوية عنيفة لطيران النظام وروسيا على 

الناشط  مناطق سيطرة املعارضة. في السياق نفسه، قال 
حــســن الــحــلــبــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قــــوات املــعــارضــة 
املتمثلة بفرقة السلطان مــراد وفصائل أخــرى، تمكنت من 
التصّدي لجميع محاوالت التسلل التي قامت بها مليشيا 
حندرات،  مخيم  منطقة  على  للنظام،  املوالية  القدس  لــواء 
ــقــــوات املــتــقــدمــة خــســائــر بــشــريــة  ــّبــــدت الــ شـــمـــال حـــلـــب. وكــ
الــرغــم من  لــم يتم إحصاؤها بعد. كــل ذلــك على  وعسكرية 
استهداف قوات النظام الداعمة ملليشيا لواء القدس املنطقة 
بأكثر مــن عــشــرة صــواريــخ مــن نــوع غـــراد، وعـــدد كبير من 
قذائف املدفعية، باإلضافة إلى قيام طائرات روسية الصنع 

املعارضة  باستهداف مناطق سيطرة  نــوع ســوخــوي،  مــن 
فــي كــل مــن مخيم حــنــدرات ومنطقتي الكاستيلو واملــالح، 

بنحو ثماني غارات بقنابل عنقودية«.
أمــس، نجاحها في  املــعــارضــة  أعلنت فصائل  مــن جهتها، 
النظام  قـــوات  إليها  الــتــي تقدمت  الــنــقــاط  اســتــعــادة جميع 
إلى  لتشير  فــي مخيم حــنــدرات،  الــقــدس«  »لـــواء  ومليشيا 
فــشــل عملية قــــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الــداعــمــة لــهــا، في 
الهدف الذي سعت إليه وهو السيطرة على املخيم واملناطق 
الجهة  مــن  الكاستيلو  طريق  على   

ّ
تطل التي  بــه،  املحيطة 

املعارضة  إمــداد  الــذي يشكل خط  الطريق  الشمالية. وهــو 
الوحيد إلى مناطق سيطرتها في حلب.

في سياق متصل، أعلنت مصادر إعالمية مقّربة من »جيش 
املــجــاهــديــن«، أحـــد أكــبــر فــصــائــل املــعــارضــة فــي ريـــف حلب 
الــغــربــي، أن »قــــوات الــجــيــش تمكنت مــن الــتــصــّدي ملحاولة 
حي  على  للنظام  موالية  أجنبية  مليشيات  قادتها  تسلل 
، من القوات 

ً
الراشدين غرب حلب، لتنجح في إيقاع 15 قتيال

الفردية  الذخائر واألسلحة  واغتنمت كميات من  املهاجمة 
مع  للنظام،  املوالية  املليشيات  هجوم  وتزامن  واملتوسطة. 
 طائرات ُيعتقد أنها روسية خمس غــارات جوية على 

ّ
شــن

املنطقة«. بدورها، نجحت قوات املعارضة، ممثلة في »جيش 
الفتح«، في التصّدي لهجوم شنته قوات النظام واملليشيات 
األجنبية املوالية لها، وعلى رأسها »لواء فاطميون«، املكّون 
من مقاتلن أفغان، على بلدة خان طومان.  إلى ذلك، أفادت 
مصادر الدفاع املدني في حلب بأن طائرة مروحية تابعة 
للنظام استهدفت منطقة سكنية في حي األنصاري جنوب 
غرب حلب، ببرميل متفجر، أدى انفجاره إلى أضرار مادية 
في  لثالث مواجهات عسكرية  النظام  كبيرة. ومع خسارة 
يوم واحد، في محيط حلب، يبدو أن فرص قواته في إحراز 
املــعــارضــة فــي حلب تبدو  تــقــدم هــام على مناطق سيطرة 
ضئيلة، خصوصًا بعد نجاح قوات املعارضة في التصّدي 

لهجمات قوات النظام املتزامنة وبكفاءة عالية.
وُيرّجح أن تشمل الهدنة، في حال تم التوّصل إليها، مدينة 
التي  الكبيرة  الخسائر  ريفها، بسبب  دون  من  فقط،  حلب 
تــعــرضــت لــهــا الــقــوات اإليــرانــيــة الــداعــمــة للنظام فــي خــان 
طومان، والتي وصلت بحسب املصادر اإلعالمية اإليرانية 
، بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري وعدد 

ً
إلى 14 قتيال

أسرهم  عن  املعارضة  تحدثت مصادر  الذين  األســـرى،  من 
قبل أن تؤكد ذلك املصادر اإلعالمية اإليرانية.

عدنان علي

الدولية  التحركات  تتواصل  بينما 
مــن أجــل اإلعـــداد لجولة جــديــدة من 
النظام  املــفــاوضــات فــي جنيف بــن 
ــة، يــســعــى الـــطـــرفـــان مع  ــارضـ ــعـ الـــســـوري واملـ
على  املــوازيــن  كسر  محاولة  إلــى  حلفائهما، 
الجبهات،  على  اخــتــراقــات  وتحقيق  األرض، 
ــبـــول  ــقـ ــــدف دفـــــــع الـــــطـــــرف اآلخـــــــــر إلـــــــى الـ ــهـ ــ بـ
بشروطه، أو على األقل خفض سقف مطالبه.
ــاءت تــصــريــحــات وزيـــر  وفـــي هـــذا اإلطـــــار، جــ
الخارجية السعودي، عادل الجبير، التي قال 
املعارضة  تــزويــد  تــم  التي  األسلحة  إن  فيها 
السورية بها أخيرًا كانت »أكثر فتكًا وقوة« 
من تلك التي تم تزويدها بها من قبل، مؤكدًا 
الطريق  فــي  »تتصاعد  تسليحها  عملية  أن 
الخيار  إن  الــقــول  الجبير  وجــدد  الصحيح«. 
عــائــد إلـــى »بــشــار األســــد لــتــحــديــد كــيــف تتم 
السياسي،  أو  العسكري  بالحل  إمــا  إزاحــتــه، 
الــحــاالت«. لكن الجبير  لكنه سيرحل في كل 
كــــان حــــذرًا بــشــأن إمــكــانــيــة أن تــرســل بـــالده 
قـــوات بــريــة إلـــى ســـوريـــة، رابــطــًا ذلـــك، وعلى 
ــرار املـــوقـــف الــتــركــي، بـــأن تـــبـــادر الـــواليـــات  غــ

املتحدة إلى إرسال قواتها أواًل.
إال أن مصادر في املعارضة السورية املسلحة 
نفت تلقيها أية أسلحة نوعية من السعودية 
العميد  الفترة األخــيــرة. وقــال  أو سواها في 
هــانــي الــجــاعــور، قــائــد الــفــرقــة الثانية مشاة 
العاملة في منطقة القلمون بريف دمشق، إنه 

حتى اآلن ال جديد بشأن األسلحة والذخائر 
الوزير  قصد  وربــمــا  للمعارضة،  ــقــّدم 

ُ
ت التي 

ــادة فــي الكمية فــقــط. وأضـــاف  الــســعــودي زيــ
الــجــاعــور، فــي تصريح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 
»نـــنـــتـــظـــر مــــن اإلخــــــــوة فــــي الـــســـعـــوديـــة رفـــد 
املعارضة بسالح مضاد للطائرات، ومدفعية 
واملليشيات  النظام  على  للرد  املــدى،  طويلة 

اإليرانية والروسية«.
وعن تقّدم املعارضة في ريفي حلب وحمص، 
قـــال الــجــاعــور إن ذلـــك الــتــقــّدم مــرتــبــط بعدم 
ل الطيران الروسي في املعارك األخيرة، 

ّ
تدخ

مشيرًا إلى أن هذا الطيران عندما يشارك في 
املعارك فإنه يقّدم دعمًا كبيرًا لقوات النظام، 

بسبب اعتماده على سياسة األرض املحروقة. 
ورأى الجاعور أن الحديث عن الخطة »ب« ما 
زال في إطار االستهالك اإلعالمي، وربما هو 
مرتبط بمفاوضات جنيف، لكن ليس له أي 

معالم جدية على أرض الواقع حتى اآلن.
العليا  للهيئة  الــعــام  املنّسق  دعــا  مــن جهته، 
الداعمة  الــدول  للمفاوضات، ريــاض حجاب، 
للمعارضة إلى تقديم »أفعال وليس أقواال«، 
للتصدي  للطيران  مضادة  بأسلحة  مطالبًا 
للغارات، وبتدابير ضد النظام الذي يحظى، 
على حــد قــولــه، بـــ«ضــوء أخضر للمضي في 
تــجــاوزاتــه«. وأســـف حــجــاب، فــي مقابلة مع 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، لــعــدم اتــخــاذ تدابير 

ـــهـــم 
ُ
ــق الــــــــذي ات ــشــ ــام دمــ ــظــ ــد نــ ــ ــلـــمـــوســـة ضـ مـ

بارتكاب »أكثر من 2300 انتهاك للهدنة« منذ 
دخولها حيز التنفيذ في 27 فبراير/شباط. 
ــــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان وحـــــــده، وقــعــت  وقـــــــال: »فـ
27 مـــجـــزرة وعــمــلــيــات قــصــف عــلــى أســــواق 
لقد  النظام.  ارتكبها  ومــدارس ومستشفيات 
ــرًا«، متهمًا  ــيــ ــا حــصــل فـــي حــلــب أخــ ــا مـ ــنـ رأيـ
»جرائم  بــارتــكــاب  موسكو  وحليفته  النظام 
حرب«. وشدد على وجوب أن تتخذ املجموعة 
الــدولــيــة لــدعــم ســوريــة، الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
إلرغــام النظام على االلــتــزام بطلبات األســرة 

الدولية على الصعيد اإلنساني.
من جهة أخــرى، رأى حجاب أن الهدنة التي 
ــنـــطـــن إلــــى إحــيــائــهــا  تــســعــى مــوســكــو وواشـ
الحل لسورية هو  ذاتها.  »ليست هدفًا بحد 
»نريد  وأضـــاف:  فعلي«.  انتقال سياسي  في 
إلــى جنيف. نحن في طريق مسدود  العودة 
البحث في عملية  النظام ال يريد  اليوم، ألن 
انتقالية«، مؤكدًا مرة جديدة أن ال حل ممكنًا 
: »مــن غير الــواقــعــي إطالقًا 

ً
مــع األســـد، قــائــال

تصّور بقائه في السلطة«.
وكــانــت قــــوات املــعــارضــة تــمــكــنــت، فــي اآلونـــة 
األخــيــرة، من تحقيق تقّدم على عــدة جبهات 
في ريف حلب، خصوصًا في بلدة خان طومان 
اإليــرانــيــة خسائر  الــقــوات  الــتــي تكّبدت فيها 
فادحة، إذ اعترفت إيران بسقوط 13 عسكريًا 
)مـــســـتـــشـــارًا بــحــســب الــتــوصــيــف اإليــــرانــــي(، 
بينما تحدثت مصادر إيرانية عن سقوط ما 
، إضافة إلــى وقــوع آخرين 

ً
بن 20 و50 قتيال

فــي األســـر، فــي حــن تقول مــصــادر املعارضة 
قتيل وجريح وأسير  مائة  إن نحو  السورية 
إيراني سقطوا في تلك املعركة التي ما تزال 

تداعياتها تتفاعل في إيران.
ــالـــة »تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة،  وفــيــمــا حــّمــلــت وكـ
شــبــه الــرســمــيــة، تــركــيــا مــســؤولــيــة الخسائر 
اإليــرانــيــة فــي خـــان طــومــان بسبب إشــرافــهــا 

على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل 
املــــعــــارضــــة، و«فــــتــــح مـــعـــبـــر ســـــري بــــطــــول 2 
تم عبره  السالمة،  بــاب  بــدل معبر  كيلومتر، 
نــقــل أســلــحــة ثقيلة كــالــدبــابــات واملــجــنــزرات 
ويمتد من األراضــي التركية إلى قرية حوار 
أعـــزاز بمسافة 17  كلس شــمــال شــرق مدينة 
ــاط إيــرانــيــة أخـــرى  ــ كــيــلــومــتــرًا«، عــمــدت أوسـ

ــا املـــســـؤولـــيـــة، مــشــيــرة  ــيــ إلـــــى تــحــمــيــل روســ
إلـــى أن هــجــوم فــصــائــل املــعــارضــة عــلــى خــان 
طــــومــــان اســـتـــنـــد عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات قــــد يــكــون 
مــصــدرهــا أجـــهـــزة اســتــخــبــارات إقــلــيــمــيــة أو 
دولية، ملّمحة إلى أن الهجوم جاء في إطار 
تــفــاهــمــات روســيــة أمــيــركــيــة لــتــوجــيــه ضربة 
الروسي  الطيران  أن  بدليل  إليــران،  عسكرية 

ــفــــت صــحــف  ــارك فــــي املـــعـــركـــة. ووصــ ــم يــــشــ لــ
إيــرانــيــة املــعــركــة بـــ«الــغــارة األمــيــركــيــة« على 
أمــن مجمع تشخيص  اتــهــم  بينما  الــهــدنــة، 
الجيشن  رضائي،  محسن  النظام،  مصلحة 
الــســعــودي والــتــركــي بــدعــم قــــوات املــعــارضــة 
فــي هــذه املــعــركــة. وتسعى إيـــران، كما يبدو، 
إلى الرد على الصفعة التي تلقتها في خان 
طومان عبر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة 
إلى محيط البلدة وإلى حي الراشدين، حيث 
شنت املزيد من الهجمات هناك، لكن مقاتلي 
ــة تــمــكــنــوا حـــتـــى اآلن مــــن صـــدهـــا،  ــارضـ ــعـ املـ

وتكبيد املهاجمن خسائر جديدة.
وحاولت قوات النظام واملليشيات املتحالفة 
معها فتح جبهة جديدة في مخيم حندرات 
شمالي حلب، وحققت بعض التقّدم في إطار 
ســعــيــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى املــخــيــم، والـــوصـــول 
إلــــى طــريــق الــكــاســتــيــلــو الــــذي يــربــط مــديــنــة 
حلب بريفها، قبل أن تتمكن قوات املعارضة 
مـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــنــقــاط الــتــي 
خـــســـرتـــهـــا، فـــيـــمـــا عـــمـــد الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 
الروسي إلى قصف املخيم الذي تسيطر عليه 

قوات املعارضة.
جميع  استعادة  مــن  املعارضة  تمكنت  فيما 
النظام  قـــوات  الــتــي ســيــطــرت عليها  الــنــقــاط 
املاضي  األســبــوع  لها  املــســانــدة  واملليشيات 
ــان رئـــيـــس الـــوفـــد الـــســـوري  ــ فـــي الـــغـــوطـــة. وكـ
املــــفــــاوض، أســـعـــد الـــزعـــبـــي، قــــال إن الــــروس 
واإليـــرانـــيـــن يــحــضــرون لــهــجــوم ثــالــث على 
حلب بعد فشل هجماتهم السابقة، وإن هناك 
قوات برية روسية بدأت بالدخول إلى مطار 
حميميم وحماة ابتداء من األربعاء املاضي، 
يــوم  الــوصــول حــتــى  فــي  أن تستمر  متوقعًا 
غد السبت. وتحدث الزعبي، في تصريحات 
صحافية، عن خطة القتحام حلب والغوطة 
الــشــرقــيــة، مــشــيــرًا إلـــى حــشــد أكــثــر مــن 3000 
جندي إيراني و1500 جندي من قوات النظام 
ــيـــة، فــــي حــــن تــتــوجــه  ــة الـــشـــرقـ ــغـــوطـ قـــــرب الـ
حشود روسية من قاعدة حميميم العسكرية 
إلــى حلب، مع وجــود خمس كتائب مدفعية 

ثقيلة لروسيا تحيط بحلب.

بغداد ــ أكثم سيف الدين

أوقعت األزمة السياسية التي يمّر بها العراق 
الـــبـــرملـــان فـــي مــــأزق كــبــيــر، قـــد يــصــعــب عليه 
الخروج منه في ظل تشتت األطراف املشاركة 
فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وامـــتـــنـــاعـــهـــا عــن 
حضور جلساته، فبعد نحو أسبوعن على 
اقتحام البرملان من قبل أتباع مقتدى الصدر، 

عثمان المختار

ــغــــداد، ومـــدن  بـــاتـــت الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــ
أخرى كانت تعتبر مستقرة نسبيًا، أسيرة 
هــجــمــات ومـــعـــارك مــنــذ يــــوم الـــثـــالثـــاء، في 
ذها تنظيم »الدولة 

ّ
البالد، نف شمال وغرب 

اإلســالمــيــة« )داعـــش( ضــد الــقــوات العراقية 
ومقاتلي العشائر واملليشيات والبشمركة. 
يتزامن ذلك مع أنباء عن إجراء زعيم التنظيم 
أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، سلسلة تــغــيــيــرات في 
قيادات التنظيم بجناحه العراقي، على أثر 
الهزائم املتكررة التي مني بها »داعش« في 
ت االعتداءات 

ّ
مناطق عدة من العراق. وخلف

خالل  وجريحًا،   
ً
قتيال  350 نحو  اإلرهابية 

يـــومـــن فـــقـــط، غــالــبــيــتــهــم مـــن املـــدنـــيـــن، في 
حصيلة مرشحة للزيادة. وعلمت »العربي 
الجديد« من تقارير استخبارية عراقية، أن 
في  التنظيم  ــذهــا 

ّ
نــف انــتــحــاريــة  عملية   29«

مــحــافــظــات األنــبــار وصـــالح الــديــن وبــغــداد 
واملــــوصــــل، خــــالل األيـــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. 
واســـتـــهـــدفـــت الـــهـــجـــمـــات مــــواقــــع وثـــكـــنـــات 
للقوات  عسكرية ومراكز شرطة وتجمعات 
الــتــي طاولت  الــعــراقــيــة، على عكس بــغــداد، 
ــــواق ومــنــاطــق شعبية  ــل أسـ مــواطــنــن داخــ

شمال وشرق وغرب بغداد«.
وتــؤشــر الــهــجــمــات عــلــى وجـــود خــلــل كبير 

لم يستطع االلتئام حتى اآلن، وسط توقعات 
بصعوبة تجاوز األزمة. في هذا السياق، يرى 
 »تعطيل عمل السلطة التشريعية 

ّ
مراقبون أن

ر سلبًا على مجمل العملية السياسية 
ّ
سيؤث

 تــجــاوز األزمــــة ال يمكن من 
ّ
فــي الـــعـــراق، وأن

الكتلة  لتشكيل  ســيــاســيــة  صــفــقــة  عــقــد  دون 
األكبر في البرملان«.

ــبـــة عــــن »تـــحـــالـــف  ــائـ ــنـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر الـ
الــقــوى الــعــراقــيــة« نــاهــدة الــدايــنــي، لـــ«الــعــربــي 
 »الــعــراق يــواجــه الــيــوم أزمــة 

ّ
الــجــديــد«، إلــى أن

التشريعية  ظــل عجز سلطته  فــي  دســتــوريــة، 
دت 

ّ
 »األزمة تعق

ّ
عن عقد جلساتها«، مبينة أن

عـــدد من  تعليق  بــعــد  كبير خــصــوصــًا  بشكل 
البرملان«. وتضيف  الكتل حضورها جلسات 
 »الـــكـــتـــل الــكــردســتــانــيــة مــتــمــّســكــة بــرأيــهــا 

ّ
أن

قت 
ّ
 كتلة الصدر عل

ّ
وترفض الحضور، كما أن

 عـــن عــــدم حــضــور الــنــواب 
ً
حـــضـــورهـــا، فــضــال

ل 
ّ
البرملان وعط أربــك  الــذي  األمــر  املعتصمن، 

 »مـــحـــاوالت مللمة األزمـــة 
ّ
نــصــابــه«، مــبــّيــنــة أن

واملبادرات والتحركات والضغوط على بعض 
الكتل لم تحقق شيئًا، وكلها متمّسكة برأيها«.
في غضون ذلك، يبحث قادة األحزاب الكردية 
املمثلة في البرملان العراقي، وضع مجموعة 
من الشروط الصعبة أمام الحكومة والبرملان 
ببغداد، نظير مقابل عودتها إلى العاصمة. 
الكردي مثنى  النائب  الصدد، يقول  في هــذا 

الــــواقــــع  إزاء  ــه  ــفـــسـ نـ بــــالــــوقــــت  وتــــنــــاقــــض 
والحكومة  العسكرية  املــؤســســة  وإعــالنــات 
في البالد حول تأمن حزام بغداد بالكامل، 
لـــ«داعــش«  النائمة  الــخــاليــا  والــقــضــاء على 
في داخلها، إذ بدت التفجيرات أكثر تركيزًا 
التنظيم مهمة  ودقــة على أهــداف يعتبرها 
له. ووفقًا ملسؤول رفيع بالشرطة العراقية، 
تــحــدث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن »التنظيم 
اســتــهــلــك 29 انــتــحــاريــًا خــــالل يـــومـــن، كما 
تل سبعة آخــرون قبل تفجير أنفسهم في 

ُ
ق

بغداد. وبلغ مجموع ما جّهزه التنظيم 36 
انتحاريًا، وهو عدد مخيف يؤكد على قدرة 
التنظيم على توفير عــدد أكــبــر مــن هــذا لو 
أراد«. وبّن أن »الهجمات أكدت أن املبادرة 
ما تزال بيد داعش في ما يتعلق بالهجمات 
ــحــة الـــخـــاطـــفـــة، رغــم 

ّ
االنـــتـــحـــاريـــة، أو املــســل

املباشرة  املــعــارك  في  عليه  تقّدمًا  تحقيقنا 
اليومية، في مناطق كاألنبار وصالح الدين 

واملوصل«.
ــن اســـتـــعـــادة  ــًا، تــمــكــن »داعـــــــــش« مــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الــبــو عيثة والــبــو  الــســيــطــرة عــلــى منطقتي 
فــــــــراج، بـــعـــد ســلــســلــة هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة 
ــاحــــنــــات، أعـــقـــبـــتـــهـــا هــجــمــات  بــــواســــطــــة شــ

حن. 
ّ
ملسل

فيما أفادت معلومات متواترة من املوصل 
أكدتها  العراق،  شمال  والشرقاط،  والبعاج 

 »النواب األكراد 
ّ
أمن، لـ«العربي الجديد«، إن

قرار  تــرك  على  متفقون  العراقي  البرملان  في 
وهي  أحزابهم،  قيادات  إلــى  لبغداد  عودتهم 
مــن عدمه«.  الــعــودة  قــرار  التي بيدها  الجهة 
من جهته، يشير عضو قيادة حزب »االتحاد 
أن  إلــى  بختيار،  مال  الكردستاني«،  الوطني 
السابقة  اتفاقاته  كردستان سيراجع  »إقليم 

مع بغداد، وسيبحث اتفاقات جديدة«. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــكــشــف مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى 
املــنــاقــشــات الــجــاريــة لــوضــع الـــشـــروط أمــام 
 
ّ
عودة النواب األكراد، لـ«العربي الجديد«، أن
»األحــزاب الكردية ستشترط على الحكومة 
العراقية عدم اعتراض إجراء استفتاء تقرير 
املصير في إقليم كردستان، وتجهيز قوات 
رواتــب  ودفــع  والعتاد،  بالسالح  البشمركة 
عــنــاصــرهــا، ودفــــع حــصــة إقــلــيــم كــردســتــان 
من امليزانية، واملوافقة على انضمام كركوك 
واملناطق املتنازع األخرى إلقليم كردستان 
ـــق املــــــادة 140 من  بــشــكــل نــهــائــي وذلـــــك وفـ
العملية  استمرار  إلــى  باإلضافة  الدستور. 
الــســيــاســيــة بــبــغــداد وفــــق مـــبـــدأ الـــتـــوافـــق«. 
وينتمي النواب األكراد في البرملان العراقي 
ــزاب ســيــاســيــة، ال تتطابق  إلـــى خــمــســة أحـــ
الـــبـــرملـــان  تــفــعــيــل  مــــوضــــوع  إزاء  مـــواقـــفـــهـــا 

والحكومة ببغداد.
ــرى الــخــبــيــر الــســيــاســي، عـــادل  ــك، يــ ــ ــى ذلـ إلــ

مصادر أمنية في بغداد، عن »وصول زعيم 
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إلى العراق، 
األخــيــرة  االنــكــســارات  خلفية سلسلة  عــلــى 
ومــقــتــل عــــدد مـــن قـــيـــادات الــتــنــظــيــم بسبب 
غـــــارات أمــيــركــيــة، عـــزاهـــا إلــــى وجــــود خــرق 
اســتــخــبــاري كبير فــي الــجــنــاح الــعــراقــي من 
فإن  ذاتها،  للمصادر  قيادة داعــش«. ووفقًا 
»الــبــغــدادي عــزل عـــددًا مــن قــيــادات التنظيم 
ـــف أخـــــرى، وأمــــر بمعاقبة 

ّ
الــعــســكــريــة، وكـــل

ــادات أعـــطـــت أوامــــــر انـــســـحـــاب فـــي مــدن  ــيــ قــ
عدة غرب وشمال البالد«. وذكــرت املصادر 
ـــف قـــيـــادات غــيــر عــراقــيــة 

ّ
ــدادي كـــل ــغـ ــبـ أن »الـ

ي مناصب مهمة معروفة بشراستها، 
ّ
بتول

غــالــبــيــتــهــم مـــن جــنــســيــات وأصــــــول عــربــيــة 
ــدة أن »الــخــطــوة  ــؤكـ )املــــغــــرب الــــعــــربــــي(«، مـ
بها  مني  التي  الهزائم  بعد سلسلة  جــاءت 

داعش أخيرًا«. 
وتعزو املصادر موجة العنف الجديدة إلى 

يــؤّدي  الــبــرملــان ال   »تعطيل عمل 
ّ
أن محمد، 

ر سلبًا على 
ّ
التعطيل سيؤث لكن  ه، 

ّ
إلــى حل

مجمل العملية السياسية«. 
ويــضــيــف مــحــمــد، خـــالل حــديــٍث لـــ«الــعــربــي 
 »الــنــظــام الــداخــلــي للبرملان ال 

ّ
الــجــديــد«، أن

 الــبــرملــان 
ّ

تــوجــد فــيــه فــقــرة تــنــّص عــلــى حـــل
اكتمال نصابه، بل سيستمر  في حال عدم 
 في حال تقديم 

ّ
بالتعطيل من دون حل، إال

إحدى الكتل املتضرّرة شكوى إلى املحكمة 
ــتــــي ســـتـــكـــون لـــهـــا الــكــلــمــة  ــة، والــ ــ ــادّيـ ــ ــــحـ االتـ
 »عودة البرملان 

ّ
الفصل في ذلك«. ويتابع أن

بن  تعقد  إلـــى صفقة سياسية  حــاجــة  فــي 
الــكــتــلــة األكــبــر في  كتلتن أو أكــثــر، تــشــّكــل 
البرملان وتحقق النصاب، وتستأنف عمله، 
وعــنــد ذلـــك يــحــق لــهــا أن تــحــاســب الجهات 
التي تغيبت عن الحضور وقد تفصلها من 

البرملان«. 
الــتــي يجريها  »الــــحــــوارات   

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت 

رئــيــس الــبــرملــان سليم الــجــبــوري مــع الكتل 
الكردّية، هي محاوالت لتشكيل هذه الكتلة 
ــر، وقــــد تــنــجــح هــــذه الـــتـــحـــركـــات«. مع  ــبـ األكـ
م في العراق أثار القلق 

ّ
العلم أن الوضع املتأز

ي والدولي، األمر الذي 
ّ
على املستوين املحل

ل وتوجيه 
ّ

التدخ إلــى  مات دولــيــة 
ّ
دعــا منظ

دعـــــوات لــلــســيــاســيــن الــعــراقــيــن بــضــرورة 
الخروج من املأزق.

»التغييرات التي أجراها التنظيم اإلرهابي 
بالعراق«.

من جانبه، قال رئيس لجنة األمن والدفاع 
فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي حـــاكـــم الـــزامـــلـــي، في 
»التفجيرات  إن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث 
ــلـــن  ــفـــاشـ ــا مـــــــــآرب الــــســــيــــاســــيــــن الـ ــبـــهـ ــبـ سـ
وأضــاف  والسلطة«.  بالكراسي  املتمسكن 
قّصر األول هو وزير الداخلية محمد 

ُ
أن »امل

فــهــو يعمل  ــبـــان، وعــلــيــه أن يــســتــقــيــل،  الـــغـ
ــن املــهــنــيــة«.  بــنــفــس حـــزبـــي ضــيــق بــعــيــد عـ
وأضـــاف أن »الــوزيــر قــام بتحصن املنطقة 
ــيــــوش الــعــســكــريــة  ــأ الــــجــ ــيــ ــراء، وهــ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
ــًا، لــــحــــمــــايــــة نــفــســه  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ واإللـ
ومنصبه وتــرك الــشــوارع واألبــريــاء عرضة 
لإلرهاب«. وكشف الزاملي أنه »قبل يومن 
من التفجير، سحب وزير الداخلية أكثر من 
3 آالف قطعة سالح خفيف ومتوسط، تابعة 
لــقــوات أمــنــيــة فــي مــديــنــة الــصــدر. وال نعلم 
ــاذا سحبها وأيـــن أرســلــهــا وملـــن أعــطــاهــا،  ملـ
لــكــنــنــا نــعــلــم أنـــه تــســبــب بــإضــعــاف الــقــوات 
األمنية بهذه الخطوة، وسنحيل هذا امللف 
ر 

ّ
إلــــى الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي«. مـــن جــهــتــه، حـــذ

رئيس الوزراء العراقي األسبق إياد عالوي، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، مـــن »انــتــفــاضــة 
شعبية مسلحة، مغايرة لسابقتها السلمية 
في حال استمرار الوضع على ما هو عليه«.

قوات من 
المعارضة 

السورية 
في حلب 

)حسين نصير/
األناضول(

يُرّجح أن تشمل 
أي هدنة جديدة حلب 

المدينة بال األرياف

معلومات عن وصول 
البغدادي للعراق بعد 

الهزائم األخيرة

دخلت األزمة السياسية 
العراقية، أسبوعها الثالث 

من دون أي تقدم، 
في ظّل تجميد عمل 

الحكومة والبرلمان

اقتحام أنصار الصدر البرلمان عرقل الحّل )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أعلنت فصائل المعارضة السورية، أمس الخميس، السيطرة على قرية 
الشمالي، بعد ساعات قليلة من بدئها معركة  الزارة في ريف حمص 
ريف  عمليات  »غرفة  وقالت  لحلب.  ثــأرًا  السوري  النظام  قــوات  ضد 
لحلب،  ثأرًا  الباكر  أمس  صباح  منذ  بدأت  المعركة  إن  الشمالي«  حمص 
التشكيالت  من  عدد  بمشاركة  ــزارة  ال قرية  على  للسيطرة  وهدفت 
بمساندة  السوري  النظام  قــوات  محاوالت  بعد  وتأتي  العسكرية، 

المليشيات وروسيا السيطرة على قرية حربنفسه.

الزارة بيد الفصائل

نقلت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية عن وزير 
الخارجية السعودي، عادل الجبير، مطالبته »بتقديم 

املزيد من الدعم العسكري للمعارضة املعتدلة 
ومّدهم بكل األسلحة املتاحة من أجل إقصاء األسد 
بما في ذلك صواريخ أرض-جو املتطورة«. وبحسب 

الجبير، »يكفي قطع رؤوس بعض العشرات من 
كبار املسؤولني السوريني لتغيير نظام دمشق، من 

دون أن تتهاوى الدولة ومؤسساتها«.

كشف املبعوث األممي الخاص إلى سورية، ستيفان 
دي ميستورا، أمس الخميس، أّن محور محادثات 
االجتماع الوزاري املقرر في 17 مايو/أيار الحالي 

في فيينا، سيكون وقف إطالق النار. جاء ذلك 
في مؤتمر صحافي عقده في جنيف مع رئيس 
مجموعة العمل للشؤون اإلنسانية التابعة لألمم 
ر من أن الوضع 

ّ
املتحدة، جان إيجالند، الذي حذ

قابل للتدهور في املعضمية املحاصرة، في حال لم 
تسمح سلطات النظام بإيصال املساعدات.

عادل الجبير: 

نطالب 
بتسليح 

المعارضة بما 
تحتاجه
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دي 
ميستورا:

وقف 
إطالق النار 
محور فيينا

نواف التميمي

عند التأمل في مختلف الجوانب 
التي أحاطت باالنتخابات املحلية 

البريطانية، وال سيما عند التدقيق 
في مجريات عملية انتخاب عمدة 

جديد للعاصمة لندن، ُيمكن للمراقب 
الوقوف على حقائق عدة، تتعلق 

باملمارسة الديمقراطية، في بلد عريق 
مثل بريطانيا، تقابلها ممارسات 
عدة شابت هذه الديمقراطية. في 

البداية ال بد من اإلشادة بعدالة 
الديمقراطية، التي تقوم على تكافؤ 

الفرص بني الناخبني واملرشحني 
من دون تمييز، حيث نافس املسلم 

الباكستاني، ابن سائق الحافلة، 
صادق خان، املليونير اليهودي 

زاك غولدسميث، من دون شعور 
األول بأي خوف أو نقص، ومن 

دون منح الثاني أي »أفضلية« أو 
»تفّوق« على أساس عرقي أو طبقي، 

وكانت النتيجة الديمقراطية فوز 
األول، واعتراف الثاني بالهزيمة. 

وإن كانت اللعبة الديمقراطية، تتيح 
لألطراف املتنافسة استخدام كل 
ل، 

ّ
فض

ُ
أشكال الترويج للمرشح امل

نافس، مع 
ُ
و«الطعن« في املرشح امل

ضوابط قد تبدو مطاطة إلى حد 
ما، إال أن قواعد اللعبة الديمقراطية، 

هي ذاتها التي دفعت برئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع مايكل 

فالون لالعتذار ملواطن بريطاني، تم 
زج اسمه في الحمالت االنتخابية، 
بالزعم أنه يساند »داعش«، ويدعم 
خان. في اعتذار كاميرون وفالون، 

لإلمام البريطاني سليمان غني، 
عالمة مضيئة لصالح قوانني 

اللعبة السياسية، وقواعد املمارسة 
الديمقراطية.

وإن كان من نقيصة شابت 
املمارسة الديمقراطية في االنتخابات 

البريطانية األخيرة، فهي ميل 
جماعات الضغط اليمينية إلى إشهار 

»أسلحة« ُمحّرمة اجتماعيًا، وغير 
مقبولة أخالقيًا، من قبيل فّزاعات 

»معاداة السامية« و«اإلسالموفوبيا«، 
لترهيب الناخبني واملرشحني، 

ودفعهم إلى مواقع الدفاع عن النفس، 
أو »اغتيالهم« سياسيًا بتشويه 
السمعة وتلطيخ الصورة. وقد 

كشفت هذه املمارسات أن الحياة 
العامة، حتى في أعرق الديمقراطيات 

البشرية، لم تبلغ بعد سن الرشد 
اإلنساني، أو حتى سن الفطام عن 

أساليب الترهيب واالبتزاز الخشنة، 
املناقضة لـ«حساسية« صناديق 

االقتراع. وُيحسب لإلرادة الشعبية 
لجموع الناخبني البريطانيني، أنهم 

انتصروا لقيم املساواة والعدالة 
االجتماعية، ولم يخضعوا لقوى 

الترهيب والضغط، واختاروا »ابن 
سائق الحافلة« لقيادة لندن، في 

تعبير جلي عن »انتصار األمل على 
الخوف«، كما قال خان في خطاب 

الفوز.
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  شرق
      غرب

تفجير جديد 
في إسطنبول

أصــيــب 8 أشــخــاص، بينهم خمسة 
جــنــود، أمــس الخميس، إثــر تفجير 
ســـيـــارة مــفــخــخــة بــالــقــرب مـــن ثكنة 
ــول،  ــبــ ــنــ ــطــ ــة اســ ــنــ ــديــ ــمــ ــة بــ ــريــ ــكــ ــســ عــ
حسمبا  أكـــد والـــي املــديــنــة، واصــب 
شاهني. كما أكدت قناة »إن تي في« 
مصادرعسكرية،  عن   

ً
نقال ة،  التركي

انـــفـــجـــرت  املـــفـــخـــخـــة  ــــســــيــــارة  »ال أن 
ــف مــن تأثير الهجوم 

ّ
بــاكــرًا، مــا خــف

على السيارة العسكرية«. ولم ُيعلن 
أي طـــرف مــســؤولــيــتــه، مـــع اشــتــبــاه 
السلطات بــأن يكون حــزب »العمال 
ــــؤول عــن  ــــسـ ــو املـ الـــكـــردســـتـــانـــي« هــ

الهجوم.

أردوغان: سندحر 
»داعش« من الجهة 

المقابلة لكيليس
أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــب 
ــان )الــــصــــورة(، أمــس  ــ ــ طــيــب أردوغـ
التركية  »الــحــكــومــة  أن  الــخــمــيــس، 
لدحر  الالزمة  التحضيرات  تجري 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، 
ــعـــة  ــة الـــواقـ ــوريــ ــســ مــــن املــــنــــاطــــق الــ
تحت سيطرته واملواجهة للحدود 
ــال أردوغــــــــان، خــالل  ــ الـــتـــركـــيـــة«. وقـ

بــرنــامــج بعنوان  فــي  ألــقــاهــا  كلمة 
فــي  الـــقـــومـــيـــة  اإلرادة  »بــــرنــــامــــج 
نجري  التركية«:  السياسة  تــاريــخ 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــالزمـــــة لــتــطــهــيــر 
ــــوري مــــن الــــحــــدود،  ــسـ ــ الـــجـــانـــب الـ
بـــســـبـــب املـــشـــاكـــل الــــتــــي تــشــهــدهــا 
ــــي إشــــــــارة إلـــى  واليـــــــة كــيــلــيــس )فــ
سقوط قذائف صاروخية عليها(، 
ــم نــحــصــل حـــتـــى اآلن  غـــيـــر أنـــنـــا لــ
الحلفاء،  املــطــلــوب مــن  الــدعــم  على 
تــحــديــدًا الـــــدول الــتــي تــمــلــك قـــوات 
في  تعبيره،  على حد  املنطقة،  في 

إشارة إلى الواليات املتحدة.

روسيا ُتحّذر أوروبا 
من دعم المنطقة اآلمنة

ــا، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــيـ ــ حــــــذرت روسـ
عــلــى لــســان ســفــيــرهــا لـــدى االتــحــاد 
األوروبــــــــــي فـــالديـــمـــيـــر تــشــيــشــوف، 
االتــحــاد مــن »دعـــم املــقــتــرح التركي 
بإقامة مناطق عــازلــة فــي ســوريــة«. 
ودعـــا الــســفــيــر الـــروســـي فــي حديث 
االتــــحــــاد  فـــيـــلـــت«،  »دي  لــصــحــيــفــة 
األوروبــــــــــي إلـــــى »عــــــدم دعـــــم خــطــط 
آمنة، ألنه من  تركيا إلقامة مناطق 
املرجح أن يعاد استخدامها إلعادة 
ــزّود بــالــعــتــاد وعـــودة  ــتـ ــح والـ

ّ
الــتــســل

املسلحني إلى الحرب.

موسكو تتوّعد واشنطن 
للرئيس  الصحافي  السكرتير  أكــد 
ــيـــســـكـــوف  الـــــــــروســـــــــي، دمـــــيـــــتـــــري بـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــتـــخـــذ إجـــــــــــــراءات لــــلــــرّد  »روســــــيــــــا تـ
ــة  ــيــ ــاروخــ ــر الـــــــــــدرع الــــصــ ــشــ ــلــــى نــ عــ
ــي رومـــــانـــــيـــــا«. وقــــــــال بــيــســكــوف  ــ فـ
إجــراءات  اتخاذ  »يتم  للصحافيني: 
لـــضـــمـــان مـــســـتـــوى األمـــــــــان الــــــالزم 

منذ  »بالطبع،  وأضــــاف:  لــروســيــا«. 
بــدايــة هــذه القصة، قلنا إنــه حسب 
منظومة  نــشــر  فــــإن  خــبــرائــنــا،  رأي 
تهديدًا  يشكل  الــصــاروخــيــة  ــدرع  الــ

لروسيا االتحادية«.

حزب اهلل: المصرف 
المركزي يشارك في حرب 

إلغائنا
)كتلة  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  رأت 
حزب الله النيابية( اللبنانية، أمس 
ــانـــون الــعــقــوبــات  الــخــمــيــس، أن »قـ
ــلـــه ومـــن  ــــزب الـ ــــد حـ ــركـــي )ضـ ــيـ األمـ
يــتــعــامــل مــعــه مــالــيــا(، الــــذي صــدر 
اللبنانية  املــصــارف  وتلتزم  أخيرًا 
العمل بموجب أحكامه، هو قانون 
، ألنــه 

ً
مـــرفـــوض جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــال

يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم 
فـــي تــأجــيــجــهــا املـــصـــرف املـــركـــزي 
 عــن 

ً
وعــــــدد مــــن املـــــصـــــارف، فـــضـــال

كون االلتزام به مصادرة للسيادة 
اللبنانية النقدية«.

)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

تكتنف املوقف املصري من حركة »حماس«، 
ــمـــوض تـــارة  ــغـ حـــالـــة مـــن الـــجـــدل تــــــارة، والـ
ــتـــوى عــــاٍل  ــلـــى مـــسـ أخــــــــرى، بــــني لـــــقـــــاءات عـ
بــني الــحــركــة وجــهــاز االســتــخــبــارات العامة 
املـــصـــريـــة، وهـــجـــوم إعـــالمـــي وبـــرملـــانـــي من 
جـــانـــب مــجــلــس الـــنـــواب املـــصـــري. الــهــجــوم 
ــتــه لــجــنــة الــــشــــؤون الــعــربــيــة في 

ّ
الـــــذي شــن

ــواء ســعــد  ــ ــلـ ــ ــبــــرملــــان املــــصــــري بـــرئـــاســـة الـ الــ
الــجــمــال، والـــذي كــان واحـــدًا مــن أبـــرز رمــوز 
الرئيس  املنحل في عهد  الوطني«  »الحزب 
الباب واسعا  فتح  مــبــارك،  املخلوع حسني 
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انــتــقــد بـــاحـــثـــون ومـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
سابقون، الرفض اإلسرائيلي ملبادرة فرنسية 
ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 

ّ
فـــي فــلــســطــني املــحــتــل

تــخــدم بشكل واضـــح املــصــالــح اإلســرائــيــلــيــة. 
وتــدعــو املـــبـــادرة الــفــرنــســيــة إلـــى عــقــد مؤتمر 
دولي، بحضور وزراء خارجية الدول املشاركة 
فـــي الــلــجــنــة الــربــاعــيــة والــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ــتـــوافـــق فـــي تــطــبــيــق حـــل الــدولــتــني  لــبــحــث الـ
ووضع تسوية ملشكلة الالجئني باالتفاق مع 
إســرائــيــل، وتــبــادل األراضـــي، ومنح إسرائيل 
للحفاظ على  أمنية  تدابير  اتــخــاذ  فــي  الحق 
أمنها، واإلعــالن عن حل الصراع اإلسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل نــهــائــي، وتــطــبــيــع كــامــل 
ــيـــل والـــــــدول الــعــربــيــة.  لــلــعــالقــات بـــني إســـرائـ

الخارجية  قــال وكيل وزارة  السياق،  هــذا  في 
اإلسرائيلي األسبق، أوري سافير، إن »أهمية 
املبادرة الفرنسية ال تكمن فقط في أنها تمثل 
ل 

ّ
 الــدولــتــني، بــل تمث

ّ
آخــر فرصة لتطبيق حــل

نــافــذة وفــرصــة غير مسبوقة لشرعنة  أيــضــا 
ــدول  ــ ومـــأســـســـة الـــتـــعـــاون بــــني إســـرائـــيـــل والــ
البيئة  من  كبير  بشكل  ُيحّسن  مما  العربية، 
نشرته  مقال  وفي  االستراتيجية إلسرائيل«. 
استهجن  األربعاء،  يوم  »معاريف«،  صحيفة 
ســافــيــر رفـــض إســرائــيــل مـــبـــادرة تــســمــح لها 
 قــضــيــة الــالجــئــني، 

ّ
الــتــأثــيــر عــلــى طـــابـــع حــــل

تساعد  الفرنسية  »املـــبـــادرة  أن  عــلــى  مــشــددًا 
إســرائــيــل لــلــحــفــاظ عــلــى طــابــعــهــا الــيــهــودي، 
القومية«.  ثنائية  دولــة  إلــى  تحّولها  وتمنع 
ر سافير من أنه »في حال لم تستغل تل 

ّ
وحذ

أبيب هذه الفرصة، فإن هناك أساسا لالعتقاد 

 
ً
حال  

ً
مستقبال سيفرض  الــدولــي  املجتمع  أن 

إلسرائيل«،  مناسبة  غير  ظــروف  في   
ً
مماثال

ــيـــل  ــم يـــنـــظـــر إلســـرائـ ــالــ ــعــ ــى أن »الــ ــ ــرًا إلــ ــيـ مـــشـ
كرافضة للسالم«.

واتــــــهــــــم ســــافــــيــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــــــأن »كــــــــل مــا 
اليمني  قـــوى  مــع  تــعــزيــز تحالفه  هــو  يعنيه 
ــل، وال ســيــمــا حـــزب  ــيــ ــرائــ ــطـــرف فــــي إســ ــتـ املـ
املستوطنني  يمثل  الـــذي  الــيــهــودي«،  البيت 
الــيــهــود فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. ولــفــت سافير 
ــى أن  ــار صـــنـــاع الــــقــــرار فـــي تـــل أبـــيـــب إلــ أنـــظـ
وعامليا  غربيا  توجها  يمثلون  »الفرنسيني 
بات يرى أن تسهيل مواجه الخطر األصولي 
الصراع اإلسرائيلي   

ّ
ب حــل

ّ
اإلســالمــي، يتطل

الفلسطيني«. وشّدد على أن »هناك إجماعا 
غــربــيــا عــلــى رفـــض تــواصــل االحـــتـــالل وعــدم 
ــاء املـــســـتـــوطـــنـــات عـــلـــى اعــتــبــار  ــقـ احـــتـــمـــال بـ

أنـــهـــا تــمــثــل الــكــولــونــيــالــيــة الــــجــــديــــدة«. من 
ر »مركز أبحاث األمــن القومي« 

ّ
ناحيته، حــذ

اإلســـرائـــيـــلـــي، مــــن أن »املـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 
الــتــداعــيــات  الــدولــي مــن  قــلــق املجتمع  تمثل 
الكارثية للطريق املسدود، التي انتهت إليه 
والسلطة  إسرائيل  بني  التفاوضية  العملية 
الــســتــار  ــدال  ــ إسـ مـــن  والـــخـــوف  الفلسطينية 
ــة نــشــرهــا،  ــ عــلــى حـــل الـــدولـــتـــني«. وفـــي دراسـ
يوم األحــد، وأعدها كل من الجنرال شلومو 
بروم والبرفسور حاييم كالين، تكّهن املركز 
أن »العالم لن يقبل بالجمود في جهود حل 
الــوضــع يمثل  الــصــراع، على اعتبار أن هــذا 
وصـــفـــة لــتــواصــل إهـــــراق الـــدمـــاء والــعــنــف«. 
واعــتــبــر املــركــز أن »طـــرح املــبــادرة الفرنسية 
مبادرة  لعدم  السلبية  التداعيات  على  يــدل 
ــكــــار لـــحـــل الــــصــــراع مــع  ــطـــرح أفــ إســـرائـــيـــل بـ

الذي  »الفراغ  أن  إلى  مشيرًا  الفلسطينيني«، 
ــــرون عــبــر طــرح  تــتــركــه إســرائــيــل يــمــأه اآلخـ
املصالح  تراعي  بالضرورة  ليست  مــبــادرات 
اإلســرائــيــلــيــة«. كما لفت املــركــز األنــظــار إلى 
الفرنسية  للمبادرة  اإلسرائيلي  »الرفض  أن 
الرئيس  إدارة  أن تسمح  احــتــمــال  مــن  يــزيــد 
ــا، فــي آخـــر عــهــدهــا،  األمــيــركــي، بــــاراك أوبـــامـ
ــرار فــــي مــجــلــس األمــــن  ــ بــتــمــريــر مـــشـــاريـــع قــ
ر 

ّ
ـــذ ــالـــح اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«. وحــ ال تـــخـــدم املـــصـ

مـــن »خـــطـــورة تـــراكـــم االنـــطـــبـــاع لــــدى الــقــوى 
الــعــاملــيــة، أن إســرائــيــل هــي املــعــرقــل الرئيس 
لحل الــصــراع«. مــع العلم أن رئــيــس الـــوزراء 
أبيب،  تــل  فــالــس سيصل  مــانــويــل  الفرنسي 
مطلع األســبــوع املــقــبــل، فــي مــحــاولــة إلقناع 
بقبول  نتنياهو،  بنيامني  الحكومة،  رئيس 

املبادرة الفرنسية.

صالح النعامي

تــشــيــد تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة بــنــظــام الــرئــيــس 
املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي الــــذي أبـــرز 
صورة إسرائيل بشكل إيجابي في مناهج 
ــري الـــحـــديـــث لـــعـــام 2015- الـــتـــدريـــس املـــصـ

2016، مع اعتراف أوساط من دولة االحتالل 
 ذلــك لن ينعكس على الشباب املصري 

ّ
بــأن

ــز الــتــطــبــيــع مــــع دولــــة  لــنــاحــيــة كـــســـر حـــاجـ
االحــــتــــالل. وامـــتـــدحـــت دراســــــة إســرائــيــلــيــة 
إدخــال  على  السيسي  نظام  حديثة حــرص 
ــورة إســرائــيــل  تـــحـــّوالت »جـــذريـــة« عــلــى صــ
فــــي مـــنـــاهـــج الـــتـــدريـــس املــــصــــري الــحــديــث 
لعام 2015-2016، وإبرازها بشكل إيجابي، 
على  تأثيره  التطور  هــذا  يترك  أن  متوقعة 
الــوعــي الــجــمــاعــي للجيل املــصــري الــشــاب. 
وبــحــســب دراســــــة تــحــلــيــل املـــضـــمـــون الــتــي 
أعــدهــا املــســتــشــرق أوفــيــر فــنــتــور، ونشرها 
اإلسرائيلي«  القومي  األمـــن  »أبــحــاث  مــركــز 
فــي دوريــتــه »عــدكــون اســتــراتــيــجــي« لشهر 
مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، فـــإن كــتــاب »جــغــرافــيــا 
الــعــالــم الــعــربــي وتـــاريـــخ مــصــر الــحــديــثــة«، 
في  املــصــري  التعليم  والـــذي ضمنته وزارة 
منهج العام )2015-2016( حرص على إبراز 

أهمية اتفاق السالم مع إسرائيل.

شراكة وصداقة
وبــحــســب فــنــتــور، وصــــف الــكــتــاب الــعــالقــة 
السالم  في  شراكة  »عالقة  بأنها  بإسرائيل 
وصداقة«، مشيرًا إلى أنه تمت اإلشارة إلى 
الــعــالقــة مــع إســرائــيــل فــي مــنــاهــج التعليم 
طبيعية«.  »عــالقــات  بأنها  سابقا  املصرية 
ويلفت فنتور األنظار إلى أن معدي الكتاب 
فوا حساسية املصريني تجاه أوضاعهم 

ّ
وظ

السالم  اتفاق  أهمية  إبــراز  في  االقتصادية 
 الــكــتــاب شــدد 

ّ
مــع إســرائــيــل، مــشــيــرًا إلـــى أن

عــلــى أن »اتـــفـــاق الــســالم مــع إســرائــيــل يعد 

وراء  السبب  الــتــســاؤالت بشأن  مــن  للعديد 
املوقف املصري املتضارب. واتهمت اللجنة 
حركة »حماس« أنها سعت وراء مصالحها 
بما تسبب في تأزيم القضية الفلسطينية، 
أنه  باملفاجئ، خصوصا  تطور وصــف  فــي 
ــذي أعــلــنــت فــيــه الــســفــارة  جـــاء فـــي الـــيـــوم الــ
الفلسطينية في القاهرة فتح معبر رفح بني 
قــطــاع غـــزة ومــصــر. ويــقــول أحـــد مــســؤولــي 
االتصال مع الجانب املصري من »حماس«، 
إن فــتــح املــعــبــر ال يــتــم إال بــالــتــنــســيــق بني 
»حــمــاس« واألجــهــزة األمــنــيــة املــســؤولــة في 
مـــصـــر، مــضــيــفــا: »هــــجــــوم لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــعــربــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري غير 

مبرر وال يفهم في هذا التوقيت«. 
ويتابع املسؤول في الحركة: »يبدو واضحا 
للعيان أن هناك مفارقة واضحة في تعامل 
أجهزة الدولة املصرية مع الحركة«. ويشير 
إلـــى أن »اإلخــــوة فــي االســتــخــبــارات العامة 
يؤكدون دائما أنهم ليس لهم صلة بالهجوم 
اإلعـــالم«، مضيفا:  الحركة في وسائل  على 
»أكــد هــؤالء خــالل لقائي القاهرة السابقني 
مع وفد الحركة، ثقتهم في أن حماس غير 
متورطة في أي أعمال تخريبية داخل مصر 
بعكس مــا جــاء على لــســان وزيـــر الداخلية 
املصري، مجدي عبد الغفار، باتهام الحركة 
املصري  العام  النائب  اغتيال  في  بالتورط 

 مهما لتحسني األوضاع االقتصادية 
ً
عامال

في مصر«. 
عملوا  الكتاب  معّدي  أن  الــدراســة  وتوضح 
قـــادة إســرائــيــل بشكل إيجابي  على عــرض 
أمام الطالب، مشيرًا إلى أنه تم وضع صورة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق مناحيم 
بيغن إلـــى جــانــب صـــورة الــرئــيــس املــصــري 
األســبــق أنــور الــســادات، على اعتبار أنهما 
ديفيد«. وبيغن،  »كامب  اتفاقية  عا على 

ّ
وق

ــــذي يــحــرص املــنــهــج الـــدراســـي املــصــري  والـ
الجديد على عرضه بشكل »إيجابي« دافع 
في كتابه »التمرد« عن إشرافه على مجزرة 
»دير ياسني« )غرب القدس املحتلة(، والتي 
نفذت في 9 إبريل/ نيسان 1948، إذ عّدها 
»االنـــتـــصـــار الــــذي أفــضــى إلــــى إقـــامـــة دولـــة 

إسرائيل«.

تجاهل الحروب
ص 

ّ
قل الجديد  الكتاب  أن  الدراسة  وتوضح 

ــــى الــــحــــروب  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن اإلشـــــــــارة إلــ
ــلــــيــــة، فــــي املــــقــــابــــل زاد  املــــصــــريــــة اإلســــرائــــيــ

املراقبني وقتها أن اإلعــالن من جانب وزير 
الــداخــلــيــة جـــاء لــقــطــع الــطــريــق عــلــى جهود 

االستخبارات في التواصل مع الحركة.
عــقــب لـــقـــاءي الـــقـــاهـــرة بـــني االســـتـــخـــبـــارات 
ــد الـــحـــركـــة، أعــلــنــت »حـــمـــاس« تــشــديــد  ــ ووفـ
بني  املشتركة  الحدود  على  األمنية  الرقابة 
قطاع غــزة، وسيناء، من خالل زيــادة أعداد 
نقاط التمركز األمنية، وأكدت قيادات أمنية 

دخــــلــــت عــلــى 
ُ
ــتـــي أ فـــنـــتـــور أن الـــتـــحـــوالت الـ

التحول  على  تدل  املصرية  التعليم  مناهج 
اإليــجــابــي الــكــبــيــر فــي الــعــالقــات بــني مصر 

وإسرائيل في عهد السيسي.
السيسي حــرص على عدم  أن  فنتور  ويـــرى 
دخل 

ُ
إثارة جدل وحوار حول التغيير الذي أ

على مناهج التعليم لعدم إثارة الرأي العام 
املــصــري ضــده، مــقــّدرًا أن السيسي طلب من 
وسائل اإلعــالم تجاهل هذا املوضوع وعدم 
إثــــارتــــه. وإلبـــــــراز دور اإلعــــــالم املـــصـــري في 
تمرير التغيير في مناهج التعليم املصري، 
يلفت فنتور إلى أن جداًل صاخبا تفّجر في 
املــاضــي بسبب حديث وسائل  الــعــام  األردن 
اإلعــالم األردنية عن نّية الحكومة في عّمان 
إدخال تعديالت على املنهج الدراسي يعرض 
إســرائــيــل بشكل إيــجــابــي، مــا دفــع الحكومة 

إلعالن نفيها وجود مثل هذا املخطط.

حذف صالح الدين
ويــعــتــبــر فــنــتــور أن حــــرص الــســيــســي على 
تحسني صورة إسرائيل في مناهج التعليم 
املصرية يأتي ضمن حرصه على »محاربة 
مــــصــــادر الـــتـــطـــرف فــــي مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم«، 
النظر  إعـــادة  السيسي طلب   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ــيـــة، والــــتــــاريــــخ،  فــــي مــــقــــررات الـــلـــغـــة الـــعـــربـ
والجغرافيا، والتراث لتحقيق هذا الغرض. 
ويبرز فنتور أن أهم خطوة ذات داللة أقدم 
ذكــر  أي  إلــغــاء  فــي  الــســيــســي تتمثل  عليها 
ــديـــن األيـــوبـــي  لــلــقــائــد اإلســــالمــــي صــــالح الـ
»محرر القدس من أيدي الصليبيني«، على 
 »على الرغم من 

ً
حد تعبيره. ويستدرك قائال

تتأثر  لــن  السيسي،  بها  قــام  الــتــي  الجهود 
بما  إسرائيل  تجاه  املصري  الشباب  نظرة 
الــدراســيــة«، مشددًا  املناهج  ُيذكر عنها في 
عــلــى أن الــثــورة اإللــكــتــرونــيــة وتــعــاظــم دور 
املصري  للشباب  ستتيح  التواصل  مــواقــع 
مصادر معرفة أخرى غير تلك التي تمنحها 

مناهج التعليم.
على صعيد آخر، ُوّجهت انتقادات كثيرة إلى 
مــضــامــني كــتــاب »الــتــربــيــة املــدنــيــة« الــجــديــد، 
والــذي أمر وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي 
الحالي. ويقول  للعام  املنهج  بنت بتضمينه 
الجديد  الكتاب  أن  سكوب  يريدن  الصحافي 
النشء  لــدى  والقومي  الديني  التطرف  يعزز 
الــيــهــودي فــي إســرائــيــل، ويــكــرس الكثير من 
املـــواقـــف املــســبــقــة تــجــاه الـــعـــرب. وفـــي تقرير 
نشرته صحيفة »هآرتس« في عددها الصادر، 
الكتاب  أن  إلـــى  أمـــس، يلفت ســكــوب  مــن  أول 
إزاء  التسامح«  الجديد يبدي »أدنــى درجــات 
 عن أنه يشدد على 

ً
فلسطينيي الداخل، فضال

أهمية »القيم الدينية اليهودية«.

السابق هشام بركات«. وكان عبدالغفار قد 
اتهم في السادس من مـــارس/آذار املاضي، 
خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي، حـــركـــة »حـــمـــاس« 
بالتورط في اغتيال بركات، وذلك قبل أيام 
قليلة من زيــارة وفــد من الحركة ضم 5 من 
موسى  تقّدمهم  السياسي  مكتبها  أعضاء 
أبــو مـــرزوق، إلــى القاهرة بــدعــوة مــن جهاز 
ــا فـــســـره بعض  االســـتـــخـــبـــارات املــــصــــري، مـ

مـــن املــســاحــة املــخــصــصــة لــرصــد »الــعــوائــد 
إسرائيل.  مــع  التسوية  التــفــاق  اإليــجــابــيــة« 
الــذي فرضه نظام  وإليضاح حجم التحول 

السيسي
ــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم لــتــحــســني صــــورة  ــنـ ــلـــى مـ عـ
إســــرائــــيــــل، يـــشـــيـــر فـــنـــتـــور إلـــــى أن املــنــهــج 
املــصــري لعام 2002 تضمن 32 صفحة عن 
»الـــحـــروب املــصــريــة اإلســرائــيــلــيــة«، وثــالث 
صــفــحــات فــقــط عــن الــســالم مــعــهــا، فــي حني 
فقط  12 صفحة  الــحــالــي تضمن  املنهج  أن 
عــن »الــنــزاع املــصــري اإلســرائــيــلــي«. ويجزم 

تــابــعــة لــلــحــركــة وقــتــهــا أن الـــخـــطـــوة تــأتــي 
بالتنسيق مــع الــجــانــب املــصــري فــي ضــوء 

لقاء القاهرة.
ــي مـــركـــز األهــــــرام  ويـــفـــســـر خــبــيــر ســـيـــاســـي فــ
ــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ لـ
املــصــري مــع »حماس«  التعامل  فــي  التناقض 
بأنه »يرجع في املقام األول إلى صراع األجنحة 
داخل النظام املصري، فكل جهاز أمني له رؤية 
مــغــايــرة لــغــيــره مـــن األجـــهـــزة األخــــــرى«، الفــتــا 
إلى أنه »بدل تكامل أدوار هذه األجهزة، بدأت 
تــتــضــارب أدوارهــــــا بــحــثــا عـــن تــوســيــع نــطــاق 
نفوذها، ومحاولة في ذلك استخدام أية ورقة 

متاحة على الطاولة كأداة في ذلك«.
في  املتخصص  السياسي  الخبير  ويضيف 
الشأن العربي: »أما السبب اآلخر هو أن هذه 
األجــهــزة مــا زال يسيطر عليها رجـــال دولــة 
مبارك وتالميذهم، الذين ترّبوا على أن حركة 
حماس هي جزء أصيل من جماعة اإلخوان 
ــتــــي خــــاضــــوا مــــعــــارك ضـــاريـــة  املـــســـلـــمـــني الــ
لإلطاحة بها من الحكم، وبالتالي تظل عدوًا 
في نظرهم، في حني أن هناك عقالء في هذه 
األجهزة ما زالــوا يدركون حجم الــدور الذي 
تــلــعــبــه حــمــاس كــرمــانــة مـــيـــزان فـــي الــعــالقــة 
بــني الــقــاهــرة وإســرائــيــل، إضــافــة إلــى دورهــا 
فــي قــطــاع غــزة الـــذي ُيــعــّد مــن األمـــن القومي 

املصري من الحدود الشرقية«.

»الحرس الرئاسي« 
الليبي

والــبــريــة والـــجـــويـــة، إضـــافـــة لــتــأمــني أعــضــاء 
املجلس وكبار زوار الدولة.

لــكــن الــخــبــيــر الــلــيــبــي فـــي الـــشـــؤون األمــنــيــة، 
ــرار،  ــقــ مــحــمــد الـــنـــعـــاس، يــقــلــل مــــن أهـــمـــيـــة الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه   فـــي حـــديـــث لــــ

ً
قـــائـــال

الـــذي لــم يستطع أن  »ال يمكن لــهــذا املــجــلــس 
أن  العسكري،  يؤمن حتى نفسه خــارج مقره 

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

أثــــــــــار قــــــــــرار املــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبية،  الوطني  الوفاق  لحكومة 
الــــــصــــــادر اإلثـــــنـــــني املــــــاضــــــي، عــن 
»الحرس  مسمى  تحت  نظامية  قــوة  تشكيل 
ــلــــى لــلــجــيــش  الــــرئــــاســــي« تــتــبــع لــلــقــائــد األعــ
الليبي، وهي الصفة التي أصدر بها املجلس 
قــراره، جــداًل وتــســاؤالت في أوســاط مراقبني 
الــقــوة بــل ومكانها  حــول كيفية تكوين هــذه 
وزمـــانـــهـــا مـــن قــبــل مــجــلــس رئـــاســـي ال يـــزال 
الــبــحــريــة في  ــقـــاعـــدة  الـ مــغــيــبــا وراء أســــــوار 
طرابلس، وعاجزًا عن مللمة شتات املتنازعني 
فــي الــبــالد. وبحسب الــقــرار، فــإن هــذه القوة 
وتتألف  وإداريــــة،  مالية  باستقاللية  تتمتع 
مــــن وحـــــــدات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة ومـــــن يــتــم 
وحداتهما  من  تنسيبهم  وإعـــادة  اختيارهم 
مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق لــيــبــيــا. وأوكــــــل الـــقـــرار 
لــهــذه الــقــوة مهمة تــأمــني املـــقـــرات الــرئــاســيــة 
ــات الـــعـــامـــة لــلــدولــة  ــســ والـــســـيـــاديـــة واملــــؤســ
البحرية  الــبــالد  ومنافذ  الحيوية  واألهـــداف 

القوة من  القوة«، معتبرًا أن هذه  يشّكل هذه 
مــكــّونــاتــهــا ومــهــامــهــا يمكن تسميتها  خـــالل 
)رئــيــس  : »مــــن أيــــن لـــ

ً
»الـــجـــيـــش«، مــتــســائــال بــــ

حكومة الوفاق( فائز السراج وزمالئه القدرة 
على تشكيل مثل هذه القوة لتطلع بكل هذه 
املهام، في الوقت الذي تموج فيه البالد بحرب 

أهلية بني عدة أطراف منذ خمس سنوات؟«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى املــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي 
الــقــرار سياسي صرف  أن  الله بوسعد،  جــار 
فـــي إطــــار مــســاعــي املــجــلــس الـــرئـــاســـي لضم 
القوى املسلحة في ليبيا تحت سلطته، على 
الرغم من أن مالمح فشله بدت منذ أن تحدث 
ــلــــى لــلــجــيــش،  ــقـــائـــد األعــ الــــســــراج بــصــفــتــه الـ
وهي الصفة التي يرفض البرملان في طبرق 
منحها غير قائد قواته خليفة حفتر. ويعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بوسعد فــي حــديــث لـــ
»املجلس الرئاسي بعث لكل القوى املسلحة 
ــرار،  ــقــ ــن خـــــالل هـــــذا الــ ــة، مــ ــ ــالـ ــ ــي لــيــبــيــا رسـ فــ
مــفــادهــا أنــه الجسم املــعــتــرف بــه دولــيــا، فأي 
باالنضمام  قـــراره  ترفض  مسلحة  مجموعة 
لــهــذه الــقــوة الــجــديــدة تــكــون فــي نــظــر العالم 

خــارجــة عــلــى الــقــانــون، خــصــوصــا أن الــقــرار 
ألــغــى كــل املــســمــيــات الــســابــقــة الــتــي تتخذها 
املــجــمــوعــات املــســلــحــة غــطــاء تــعــمــل تــحــتــه«. 
»الــقــرار  أن  ذلــك، حسب بوسعد،  ومما يؤكد 
نـــّص عــلــى حــل األجـــهـــزة الــقــائــمــة فــي الــبــالد 
وسحب صالحيتها بتأمني النفط والحدود 
واملـــطـــارات وغــيــرهــا، وطــالــبــهــا بتنفيذ هــذا 
البديل هو  يــكــون الجسم  الــقــرار مــن دون أن 
الــحــرس الــرئــاســي جـــاهـــزًا، بــــدءًا مــن تسمية 
قــيــادتــه وعـــنـــاصـــره وهــيــكــلــه، ويـــكـــون هــنــاك 

تسليم واستالم من األجهزة السابقة«.
ويرى بوسعد أن تشكيل هذه القوة »هو قرار 
الــرئــاســي يعرف  ســيــاســي مــحــض، فاملجلس 

جيدًا أنــه ال يسيطر على أيــة قــوة فــي البالد، 
فــي مصراته  املسلحة  املــجــمــوعــات  فيها  بــمــا 
املقربة منه سياسيا، ولذا لم نقرأ في قراره من 
هي الجهة التي ستكلف تشكيل هذه القوة«، 
مقار  الــرئــاســي  املجلس  م 

ّ
تسل »لــقــد  مضيفا: 

حكومية في طرابلس، وحتى اآلن، لم يستطع 
سيؤمن  فكيف  تأمينها،  عــن   

ً
فــضــال دخولها 

مواقع حيوية في كل أطراف البالد بل واملنافذ 
أيضا؟«. وعقب فشل املحاولة االنقالبية للواء 
املتقاعد خليفة حفتر في طرابلس في فبراير/

شباط عام 2014، لجأ إلى شرق البالد ليشّكل 
قوة مسلحة بقيادته، كانت السبب في إطالق 
ــرارة الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي الـــبـــالد مـــن خــالل  ــ شـ

العام  من  مايو/أيار   16 في  الكرامة«  »عملية 
نفسه. وتــصــاعــدت حــدة األزمـــة بتمّكن حفتر 
في  املطعون  البرملان،  احتضان مجموعة  من 
ليشّكل واجهته  العليا،  املحكمة  شرعيته من 
الــســيــاســيــة، مــمــا زاد مـــن حــــدة االســتــقــطــاب 
الــســيــاســي وبــالــتــالــي شـــدة االحـــتـــراب األهــلــي 
بــبــروز عملية »فــجــر ليبيا« غــرب الــبــالد كرد 
فــعــل عــلــى مــســاعــي حــفــتــر، وبــــــدأت األعـــمـــال 
املسلحة ضد »كتائب الزنتان« املوالية لحفتر 

في طرابلس في أغسطس/آب من ذلك العام.
وانــتــهــت الـــحـــرب فـــي غـــرب لــيــبــيــا بـــني قـــوات 
»فــجــر لــيــبــيــا« و»كـــتـــائـــب الـــزنـــتـــان« املــوالــيــة 
ــام 2015،  ــى مـــن عــ ــ ــهـــر األولــ لــحــفــتــر فـــي األشـ

بينما ال تــزال تــدور رحاها في بنغازي ضد 
قــوات »مجلس شــورى« املدينة، وهي أفرزت 
أتون  في  لتدخل  جديدة  عسكرية  تشكيالت 
ــان الــعــامــل الـــبـــارز خــاللــهــا ظــهــور  الـــحـــرب، كـ
رموز نظام القذافي وكتائبه تحت مسميات 
جــديــدة. أولـــى مــالمــح عـــودة كتائب القذافي 
الــقــديــمــة كـــانـــت فـــي الـــزنـــتـــان، فــقــد اعــتــرفــت 
قيادات الزنتان مبكرًا بأن لواءي »الصواعق« 
و»الـــقـــعـــقـــاع« مـــؤلـــفـــان مــــن »كــتــيــبــة امــحــمــد 
املــقــريــف«، وهــي كتيبة خاصة كانت تحمي 
»بــاب  الشهير  العسكري  معقله  فــي  القذافي 
ظــهــرت شخصيات عسكرية  ثــم  الــعــزيــزيــة«. 
كانت ضمن منظومة حكم القذافي العسكرية 

من بينها اللواء صقر الجروشي، قائد سالح 
الــجــو فــي قـــوات حــفــتــر، والـــلـــواء عــبــد الـــرزاق 
الـــنـــاطـــوري املـــعـــنّي مـــن بـــرملـــان طــبــرق رئيسا 
ألركــــان الــجــيــش، والــعــقــيــد ونــيــس بــوخــمــادة 

قائد قوات الصاعقة في بنغازي.
وامتدت الحرب إلى جنوب ليبيا مع اندالع 
قتال عنيف في اوباري بني قبيلتي الطوارق 
والتبو عدة أشهر، أسفرت عن عشرات القتلى 
املدنيني ونزوح كامل سكانها، قبل أن تنتهي 
إثر تمّكن »القوة الثالثة« املؤلفة من مقاتلي 
الــجــنــوب مـــن أســـر الــعــقــيــد مــحــمــد بـــن نــائــل، 
أبرز قيادات القذافي العسكرية، والذي كشف 
أثناء التحقيق معه أن بقايا منظومة القذافي 
ــاء نــيــران الــحــرب، إذ شجعت  كــانــت وراء إذكـ
ــم قــبــيــلــة الــتــبــو بــالــســالح من  حــفــتــر عــلــى دعـ
جــهــة، وإعــــادة إحــيــاء كتيبة »املــغــاويــر« أهم 
كتائب القذافي في جنوب ليبيا واملؤلفة من 

مقاتلي قبيلة الطوارق، من جهة أخرى.
إلــى طرابلس  الرئاسي  املجلس  وبعد دخــول 
ــد فــــي املـــعـــادلـــة الــلــيــبــيــة، بــــدأت  كـــطـــرف جـــديـ
من  التشّكل  في  املسلحة  املجموعات  خريطة 
جديد؛ ففي شرق ليبيا حظي حفتر بدعم أغلب 
للمجلس  الــرافــض  للبرملان  املــوالــيــة  القبائل، 
الــرئــاســي، وتــقــّدم بمقاتليه الــجــدد مــن قبائل 
النفطي.  الهالل  إلى منطقة  الزوية وحلفائها 
املجموعات  انحازت  فقد  البالد،  أما في غرب 
»املجلس  مسمى  تحت  مصراته  في  املسلحة 
العسكري ملصراتة« للمجلس الرئاسي، فيما 
انــشــطــرت املــجــمــوعــات املــســلــحــة فـــي الــزنــتــان 
ال  الــصــديــق«  بكر  أبــو  »كتيبة  فـ نفسها،  على 
تزال على والئها لبرملان طبرق، بينما ال تزال 
كتيبة »عقبة بن نافع« تراوح بني مصالحها 

املــرتــبــطــة بــعــضــو املــجــلــس الـــرئـــاســـي املــقــرب 
ــود، وبـــني الــضــغــوط القبلية  ــ مــنــهــا عــمــر األسـ
ــــرى للمجلس  فـــي املــديــنــة الــرافــضــة هـــي األخـ
الـــرئـــاســـي. أمــــا فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فقد 
مسميات  تحت  املسلحة  املــجــمــوعــات  ظــهــرت 
»جــهــاز الــحــرس الــوطــنــي« برئاسة  جــديــدة، كـــ
االســالمــي خــالــد الــشــريــف واملــؤلــف فــي أغلبه 
اإلســالمــي،  ليبيا«  ثــوار  مــن مقاتلي »مجلس 
ــقـــوده عبد  ــــذي يـ ــركــــزي« الـ ــن املــ ــ و»جـــهـــاز األمـ
ــارز فــــي »فــجــر  ــبــ ــادي الــ ــيـ ــقـ الـــغـــنـــي الـــكـــلـــلـــي، الـ
الــردع« األكثر  ليبيا«، باإلضافة لجهاز »قــوة 
تسليحا وعــديــدًا بــقــيــادة عبد الــــرؤوف كــاره، 
العسكرية  امعيتيقة  قاعدة  من  يتخذ  والــذي 
مـــقـــره، وجـــهـــاز »مــكــافــحــة الــجــريــمــة« بــقــيــادة 
هيثم التاجوري. وباستثناء كتيبة عبدالغني 
الــــكــــكــــلــــي، الـــــتـــــي رحـــــبـــــت بــــــدخــــــول املـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي، وكــتــيــبــة »قـــــوات الـــــردع الــخــاصــة« 
ــه دور كــبــيــر فــي  بـــقـــيـــادة كــــــاره الــــــذي كـــــان لــ
إلــى قاعدة  الرئاسي  تسهيل وصــول املجلس 
سيطرته،  تحت  كانت  التي  البحرية  بوستة 
الــذي تكّون بقرار من  الوطني«  فــإن »الحرس 
املؤتمر الوطني وبمباركة دار اإلفتاء، ال يزال 
على موقفه الرافض للمجلس الرئاسي. بينما 
ال تزال الكتائب التي يقودها هيثم التاجوري 
واملــســيــطــرة عــلــى تـــاجـــوراء شـــرق املــديــنــة، في 
صمت تام حيال موقفها من املجلس الرئاسي.
وفي ظل هذه التحّوالت املتسارعة في خريطة 
املجموعات املسلحة في ليبيا، يبرز السؤال 
مــجــددًا عــن جــديــة وقــــدرة املــجــلــس الــرئــاســي 
عـــلـــى تــشــكــيــل »الــــحــــرس الــــرئــــاســــي« وكــيــف 
املتناقضة  املجموعات  الطيف  هــذا  سيضم 

سياسيا وعسكريا.

السفير المصري لدى تل أبيب حازم خيرت مع رؤوبين ريفلين )غالي تيبون/فرانس برس(

مجموعات عدة ترفض سلطة السراج )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

فتح معبر رفح يتم بالتنسيق بين »حماس« واألجهزة المصرية )علي جاد اهلل/األناضول(

المجلس  ــرار  ق من  تجعل  عــدة  عوامل  تبرز 
القاضي  الليبية  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
التطبيق  صعب  الرئاسي«،  »الحرس  بتشكيل 
ظل  فــي  مستحيل،  شبه  بــل  ال  األرض،  على 
عديدة  مسلحة  مجموعات  تواجد  استمرار 

خارج سلطة المجلس وترفض االعتراف به

قضية

تعقيدات 
ُتجهض المشروع 

قبل والدته

ال يزال المجلس الرئاسي 
وحكومة السراج عاجزين 

عن بسط سيطرتهما

ظهرت المجموعات 
المسلحة تحت مسميات 

عديدة في طرابلس

السيسي حرص 
على عدم إثارة جدل حول 

تغيير مناهج التعليم 
لعدم إثارة الرأي العام

تتضارب مواقف النظام 
المصري تجاه حركة 

»حماس«، فتارة ُتواجه 
الحركة بهجوم كبير، 

وتارة أخرى تعقد 
قيادات من االستخبارات 
المصرية لقاءات معها

تظهر إسرائيل كأنها 
ممتنة جدًا للجهود 
التي يقود بها الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي ونظامه بهدف 
إلغاء أي شعور سلبي 

لدى الطالب المصريين 
تجاه دولة االحتالل

حاولت السلطات المتوالية عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي، 
ضم الثوار إليها، الذين نظموا أنفسهم خالل حرب 2011 في شكل كتائب 
مسميات  ــدة  ع تحت  مسلحة، 
في  العليا«  األمنية  »اللجنة  منها 
الكيب  عبدالرحيم  حكومة  عهد 
الجسم  هـــذا  أن  إال   ،2012 عـــام 
انقسم الحقًا بين فريقين، أحدهما 
يحمل مسمى »الدروع« ويتواجد 
في الجنوب وبنغازي وأغلب مدن 
ليبيا، واآلخر يعمل تحت أكثر  غرب 
الزنتان  في  ويتواجد  مسمى  من 

غرب البالد وبعض المدن األخرى.

انقسام ما بعد 2012

ارتياح إلبراز السيسي صورة »إيجابية« لالحتالل
رصد
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تشهد حركة »النهضة« التونسية انعطافة تاريخية في مسيرتها، خالل مؤتمرها الوطني 
العمل  عن  كامل  بشكل  للتخلي  اتجاهها  مع  الحالي،  مايو/أيار  و22   20 بين  يُعقد  الذي 
»الدعوي«، إضافة إلى مناقشة مواضيع أساسية ومنها تغيير اسم مجلس الشورى وانتخاب 

أعضائه

المكال ـ العربي الجديد

عاشت مدينة املكال اليمنية، عاصمة محافظة 
حــضــرمــوت، أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى وقـــع أول 
تفجير انــتــحــاري، وســـط مــخــاوف مــن تــكــرار 
فيها  لم تتوقف  التي  عــدن،  سيناريو مدينة 
االغــتــيــاالت والــتــفــجــيــرات مــنــذ تــحــريــرهــا في 
يونيو/حزيران. وفجر انتحاري يقود سيارة 
مــفــخــخــة نــفــســه فـــي نــقــطــة عــســكــريــة بــالــقــرب 
البحرية  لــلــقــوات  املــكــال ومعسكر  مــيــنــاء  مــن 
قتلى و15 جــريــحــا من   6 فا 

ّ
املــديــنــة مخل فــي 

»العربي  لـ عسكري  مصدر  بحسب  الــجــنــود، 
اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  وأعلن  الجديد«. 

عادل األحمدي

عن  املنبثقة  الفرعية،  اللجان  أعــمــال  تتطّور 
الــوفــديــن املــشــاركــن فـــي مـــشـــاورات الــكــويــت 
اليمنية، بإيجابية. وفي هذا السياق، واصلت 
اللجان الفرعية، التي جرى توزيع املشاركن 
فــــي املـــــشـــــاورات إلـــيـــهـــا، اجــتــمــاعــاتــهــا أمـــس 
الخميس. وأفادت مصادر مرافقة للمشاركن 
ــديــــد«، أن »لـــجـــنـــة األســـــرى  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــ
واملــعــتــقــلــن واصـــلـــت الـــنـــقـــاشـــات حــــول آلــيــة 
اإلفــراج عن نصف أعــداد املعتقلن قبل شهر 
يونيو/حزيران  )أواخــر شهر  املقبل  رمضان 
املــقــبــل(« وفـــق االتـــفـــاق األولــــي بــن الــطــرفــن. 

)داعــــش( مسؤوليته عــن الــهــجــوم. وهـــذا هو 
أول تفجير انتحاري يستهدف قوات الجيش 
منذ تحرير مدينة املكال في 25 أبريل/نيسان 

املاضي من قبضة »القاعدة«.
ويــأتــي التفجير بــعــد يـــوم واحـــد مــن تفجير 
استهدف  القطن،  مدينة  فــي  مفخخة  ســيــارة 
ــلــــواء  ــد املـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة األولــــــــــى، الــ ــائــ قــ
عبدالرحمن الحليلي، وراح ضحية االنفجار 
ثالثة قتلى و12 مصابا معظمهم من الجنود، 

فيما نجا الحليلي من محاولة االغتيال.
ــــع وصـــــــول رئـــيـــس  ــــن االنــــفــــجــــار مـ ــــزامـ ــا تـ ــمـ كـ
الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد 
من الوزراء إلى املكال لبدء استعادة مؤسسات 

ــرى االتـــفـــاق على  وأضـــافـــت املـــصـــادر أنـــه »جــ
تبادل كشوفات بأسماء املعتقلن واملخفين 
قسريا واألسرى، في جلسات األسبوع املقبل، 
ــة عــضــويــن لــلــجــنــة الــتــي  ــافـ عــلــى أن يــتــم إضـ
تــتــألــف مــن أربــعــة مــن الــطــرفــن«. وذكــــرت أن 
»اللجنة األمنية والعسكرية واصلت مناقشة 
اإلجــراءات واملقترحات املقدمة من الطرفن«. 
املؤلفة  السياسية  اللجنة  عقدت  من جهتها، 
مــن 12 عــضــوًا عــن وفـــدي الحكومة الشرعية 
صالح،  الله  عبد  علي  واملخلوع  والحوثين 
اجتماعا لها، تابعت فيه مناقشة املقترحات 
ــــن الــــطــــرفــــن كــــخــــارطــــة ســيــاســيــة  ــقــــدمــــة مـ املــ
لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة. وتــمــّســك وفـــد االنــقــالبــيــن 

الدولة وتثبيت الشرعية. وفور وصوله، عقد 
بن دغر اجتماعا مع قيادات السلطة املحلية 
ــد قـــوات  ــائـ واملــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة وقـ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي ومـــديـــر األمـــــن وعـــــدد من 
الــشــخــصــيــات االجــتــمــاعــيــة فـــي مــديــنــة املــكــال 
محافظة حضرموت. وأكــد، بحسب ما نقلت 
الرسمية عنه، حرص حكومته  األنباء  وكالة 

على إعادة تطبيع الحياة في املحافظة. 
إال أن تـــزامـــن هـــجـــوم املـــكـــال مـــع وصـــــول بن 
دغر ينبئ بعمل استخباراتي دقيق لتنظيم 
ــــش«، الــــذي يــســعــى كــمــا يــبــدو لتقليص  »داعــ
حــركــة الــحــكــومــة ومــنــع عــــودة بــاقــي أفــرادهــا 
ــرمـــوت، كـــمـــا أفــشــل  ــة الـــعـــمـــل مــــن حـــضـ ــزاولــ ملــ

بــمــطــلــب »تــشــكــيــل ســلــطــة انــتــقــالــيــة تــوافــقــيــة 
تــشــارك فيها مختلف األطــــراف وتــتــولــى هي 
بقية اإلجراءات«، فيما تشّبث الوفد الحكومي 
ــعــــادة مـــؤســـســـات  ــتــ ــه املـــتـــمـــثـــلـــة بــــاســ ــتــ بــــرؤيــ
ــدام  ــ الــــدولــــة وتــطــبــيــق الــــقــــرار 2216 قــبــل اإلقـ
عــلــى أي خــطــوة ســيــاســيــة. وجـــرى االجــتــمــاع 
الــوفــد الحكومي، وزيــر   غياب رئيس 

ّ
فــي ظــل

الــخــارجــيــة، عبدامللك املــخــالفــي، والـــذي غــادر 
إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، للمشاركة 
باالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون الصيني 

العربي )يومي األربعاء والخميس(«. 
وكــــان املــخــالفــي قـــد الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــصـــيـــنـــي وانـــــــــغ يـــــــي، فـــــي الـــــــدوحـــــــة، الـــــذي 

فــي وقــت ســابــق تــوافــد مــســؤولــي الــدولــة إلى 
مقاّر  استهدفت  تفجيرات  سلسلة  بعد  عــدن 
مراقبن  بحسب  املكال  مدينة  لكن  حكومية. 
الجيش  كــون  عــدن  عــن مدينة  كثيرًا  تختلف 
الوطني هو الذي حرر املدينة من دون وجود 
تشكيالت مسلحة أخرى على األرض. كما أن 

كــشــف أن »بــــالده ستعفي الــيــمــن مــن الــديــون 
ــي تــقــديــم  املــســتــحــقــة عـــلـــيـــهـــا، وســتــســتــمــر فــ
الدعم للحكومة، من أجل استعادة الشرعية، 
املقرر  ومــن   .»

ً
اليمن مستقبال إعــمــار  وإعـــادة 

أن تــســتــأنــف جــلــســات املــــشــــاورات األســـبـــوع 
املــقــبــل، فــي ظــل تصاعد األصــــوات املحسوبة 
أن  إلــى  تلمح  والــتــي  الشرعية  الحكومة  على 
الحسم العسكري خيار جاهز في حال فشلت 
الــذي تصاعد  األمــر  الكويت، وهــو  محادثات 
التحالف  بــاســم  للمتحدث  تــصــريــحــات  بــعــد 
العربي، أحمد عسيري، أشار فيه إلى أن خيار 
مطروح   لتحريرها  عسكريا  صنعاء  اقتحام 

في حال فشل جهود السالم.

التحتية من  تــزال محتفظة ببنيتها  املكال ال 
طرق ومبان حكومية واملطار الدولي.

لكن ما يتخوف منه السكان واملتابعون للشأن 
اليمني أن يعود تنظيما »القاعدة« و»داعش« 
من بوابة املفخخات، بعد أن انسحب األول من 
املكال دون قتال يذكر. وبخالف ما هو متوقع، 
الـــذي ال يسجل حضورا  فــإن تبني »داعـــش« 
في املحافظات الشرقية، لعملية تفجير املكال، 
يبدو وكــأنــه إشـــارة إلــى تنافس محموم بن 
 .

ً
مستقبال املــحــافــظــة  تــشــهــده  قــد  التنظيمن 

ــام تــحــدي  ــ وســتــكــون الــســلــطــات الــشــرعــيــة أمـ
الــوجــود لتحاشي ســقــوط املدينة في  إثــبــات 

مستنقع التفجيرات واالنفالت األمني.

تونس ـ وليد التليلي

تاريخ  في  فارقة  سياسية  لحظة 
عامة،  وتــونــس  »النهضة«  حــركــة 
هــكــذا يــمــكــن تــوصــيــف الــفــتــرة ما 
بن 20 و22 مايو/أيار الحالي، موعد انعقاد 
»النهضة«  لحركة  العاشر  الوطني  املؤتمر 
اإلســالمــيــة الــتــونــســيــة، فــي الــقــاعــة األوملــبــيــة 
في مدينة رادس، إحــدى ضواحي العاصمة 
حوالي  حــضــور  سيشهد  والـــذي  التونسية، 
إلــى قائمة طويلة  بــاإلضــافــة  1200 مــشــارك، 
مــن املــدعــّويــن، إذ ُوجــهــت الــدعــوة إلــى أغلب 
األحـــــزاب الــعــربــيــة وشــخــصــيــات مـــن تــونــس 
املؤتمر مشاركة 1070  وخارجها. وسيشهد 
حـــزبـــيـــا، ســيــكــون بــيــنــهــم 20 فـــي املـــائـــة من 

النساء والنسبة نفسها من الشباب.
قــد يمتد تأثيرها  الــحــاســمــة،  الــلــحــظــة  هـــذه 
إلـــى كــامــل املــنــطــقــة، بــحــكــم الــقــضــايــا الــهــامــة 
الــتــي سيطرحها هــذا  واألســئــلــة الــجــوهــريــة 
ككل.  السياسي  اإلســالم  مسار  على  املؤتمر 
وســيــشــّكــل هـــذا املــؤتــمــر منعطفا جــديــدًا في 
مــســيــرة هــــذه الـــحـــركـــة، بــعــد شــبــه اإلجـــمـــاع 
الــحــاصــل فــيــهــا عــلــى تــغــيــيــر هـــويـــة الــحــزب 
الــســيــاســيــة، والــتــخــلــي نهائيا عــن الــجــوانــب 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة بــمــا فــيــهــا الــديــنــي، 
أي القطع نهائيا مع ما ُيسمى في األحــزاب 
»الدعوي«، وليس مجرد الفصل  اإلسالمية بـ
بــيــنــهــمــا كــمــا يــــتــــردد، أو كــمــا فــعــلــت بعض 
األحزاب اإلسالمية في تجارب عربية أخرى. 
غــيــر أن املــؤتــمــر ســيــطــرح أيــضــا تغيير اســم 
مــجــلــس الـــشـــورى وانــتــخــاب أعــضــائــه، وهــو 
الــســلــطــة األكـــبـــر فـــي هــيــكــلــيــة الـــحـــركـــة بعد 
املؤتمر الوطني، كما يطرح أيضا جملة من 
الــحــركــة،  فــي  الــكــبــيــرة  الهيكلية  الــتــغــيــيــرات 

باإلضافة إلى انتخاب رئيس الحركة.

رئاسة الحركة
يبدو رئيس الحركة الحالي وزعيمها راشد 
الغنوشي، من أبــرز املرشحن واألوفــر حظا 
أن  العاشر، غير  املؤتمر  الحركة في  لرئاسة 
أصواتا أخرى نادت في وقت سابق بضرورة 
وحــده  الغنوشي(  )لقب  »الــشــيــخ«  يتقدم  أال 
وقطعا  للديمقراطية  تكريسا  املنصب،  لهذا 
مع تقليد املرشح الوحيد. وللتذكير فإنه ال 
د هذا 

ّ
يتم ترشح األشخاص الراغبن في تقل

املنصب بصفة فردية، وإنما يتم ترشيحهم 
من قبل أعضاء املؤتمر، ويمكن ألي مشارك 
أن يرشح أكثر من شخص واحــد للمنصب، 
للمرشحن قد  األولــيــة  الالئحة  أن  ما يعني 
تــكــون بــالــعــشــرات وربـــمـــا أكـــثـــر، ثـــم يــتــنــازل 
تــبــاعــا،  الــذيــن جـــرى ترشيحهم  األشـــخـــاص 

إلى أن ينتهي األمر بانتخاب رئيس جديد.
ــــوات داخــــل الــحــركــة  ــخــفــي بــعــض األصــ

ُ
وال ت

الــســؤال ليس حــول نــجــاح الغنوشي من  أن 
الــتــي سيحصل  عــدمــه، وإنــمــا حـــول النسبة 
الــتــغــيــيــرات  حقيقة  ستعكس  ألنــهــا  عــلــيــهــا، 
التي قادها داخل الحركة أو التي ينادي بها، 
وستعكس أيضا مدى قوة التيار الذي يقوده 
ــل حـــزبـــه، إذ إن الــحــركــة شــهــدت  الـــرجـــل داخــ
فــي السنوات األخــيــرة محطات هــامــة، اتخذ 
الفردية،  الــقــرارات  الغنوشي جملة من  فيها 
لم  تاريخية،  إلــى لحظات  فيها حــزبــه  وقـــاد 
تكن وقتها تحظى باإلجماع داخل الحركة، 

وربما كانت تلقى معارضة شديدة.
وســيــكــشــف املــؤتــمــر عــمــق تــأثــيــر الــرجــل في 
خب الحركة، وسيكشف 

ُ
قواعده الوسطى ون

أيــضــا عــن حقيقة الــتــيــارات املــوجــودة داخــل 
ــارات  ــيــ ــــع خــ ــة، ومـــــــدى تـــجـــانـــســـهـــا مـ ــركــ ــحــ الــ
مفكرها وزعيمها. وكان الغنوشي قد كشف 
قــرارات مصيرية  أحيانا  اتخاذه  بنفسه عن 
في تاريخ الحركة، مثلما حصل قبيل الحوار 
الوطني، الذي انتهى بخروج »النهضة« من 
الحكم، وقــال الغنوشي في حــوار سابق مع 
» الــعــربــي الــجــديــد« إنــه وضــع الجميع أمــام 
ــا الــقــبــول بــقــراره  خــيــاريــن ال ثــالــث لــهــمــا، إمـ

الدخول في الحوار أو استقالته.
»توقيع  أن  للمؤتمر  اإلعـــداد  لــجــان  وتعتبر 
الغنوشي يوم 5 أكتوبر/تشرين األول 2013 
ظ، 

ّ
على وثيقة الحوار الوطني من دون تحف

ــددًا وتـــــحـــــّواًل حـــاســـمـــا فــي  كـــــان مـــوقـــفـــا مــــحــ
انطالق الــحــوار«، وقــد جــرت عملية التوقيع 
وكان  الحركة،  لقرار مؤسسات  »تــجــاوز  في 
الـــتـــوقـــيـــع مــفــاجــئــا وال يـــوفـــر أيـــــة ضــمــانــة، 

النهضة
مؤتمر الحركة التونسية

تمّسك بقيادة الغنوشي
ومراجعة لمجلس الشورى 

وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي

سيكشف المؤتمر عمق 
تأثير الغنوشي في 

قواعده ونُخب الحركة

اقتراح لتغيير اسم مجلس 
الشورى واستحداث 

»مجلس وطني«

67
سياسة

بوادر إيجابية تسبق مشاورات اليمن األسبوع المقبلالشرعية أمام تحدي تثبيت وجودها في حضرموت

خالفته يعتبر أمرًا محسوما، إال أن املراقبن 
لــلــمــشــهــد الــتــونــســي فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
الغنوشي  يبقى  أن  شــك  دون  مــن  يفضلون 
الـــحـــزب، بــاعــتــبــاره ضــامــنــا لسير  فــي إدارة 
االســتــقــرار الــعــام فــي تــونــس، على الــرغــم من 
بـــروز أصـــوات فــي »النهضة« بـــدأت تستعد 
من اآلن ملرحلة ما بعد الغنوشي، وتفكر في 
التأسيس لذلك عبر آليات تنظيمية جديدة 

تهيئ للمرحلة املقبلة.

التغييرات الهيكلية
ــرزت تــجــربــة »الــنــهــضــة« خـــالل الــســنــوات  ــ أفـ
املاضية، جملة من الخالصات الهامة، حول 
وتحديد  األزمـــات  وإدارة  الحكم  إدارة  شكل 
الــخــيــارات الــكــبــرى. وُوضـــعـــت الــحــركــة أمــام 
اخــتــبــارات صــعــبــة لــلــغــايــة، إبــــان انــتــخــابــات 
ــنــــواب،  املـــجـــلـــس الــتــأســيــســي أو مــجــلــس الــ
وخريطة التحالفات بعد االنتخابات األولى 

فـــي تــقــيــيــم تــحــالــفــات »الـــنـــهـــضـــة« وأدائـــهـــا 
الــحــكــومــي، وبــحــث نــقــاط الــضــعــف، وكشف 
أبـــرز نــقــاط الــوهــن فــي تعاطيها كــحــزب مع 
الشأن الوطني، باإلضافة إلى جرد حصيلة 
هذه السنوات، منذ خروج الحزب إلى العلن، 

وتحّوله إلى مشارك في الحكم.
عن  الفصل،  وليس  التخلي،  مسألة  وتشّكل 
العمل الدعوي أبرز محطات تحّول الحركة، 
التاريخي.  مسارها  فــي  جوهريا  وانعطافا 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وأكــــــــد الـــغـــنـــوشـــي نـــفـــســـه فـ
صــحــافــيــة، أنـــه يــنــبــغــي أن تــتــحــّول الــحــركــة 
»مــن جماعة غلب على منهجها االحتجاج، 
ــــس فــكــر  ــــؤسـ ــود الـــــدولـــــة وتـ ــقــ ــة تــ ــركــ إلــــــى حــ
يقّدم رسالة  أن  املؤتمر  لهذا  ونريد  الــدولــة، 
واضـــحـــة أن تـــاريـــخ الـــصـــراع مـــع الـــدولـــة قد 
انتهى«. وأضاف: »نحن بصدد التحّول إلى 
السياسي، ويتخصص  للعمل  يتفرغ  حــزب 
فـــي اإلصــــــالح انـــطـــالقـــا مـــن الــــدولــــة، ويــتــرك 
ليعالجها،  املــدنــي  للمجتمع  املــجــاالت  بقية 
ويتعامل معها من خالل جمعياته ومنظومة 
في  بما  األحـــزاب  »املستقلة« عن  الجمعيات 

ذلك النهضة«.
باملؤتمر  الخاصة  الحركة  دراســات  وتذهب 
إلــــى الــتــأكــيــد أن هـــنـــاك »اتـــفـــاقـــا عـــامـــا أقـــره 
مــجــلــس الــــشــــورى بــــضــــرورة إحــــــداث تــطــور 
حــقــيــقــي فــــي حــــزب/حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، حــتــى 
ــهــــوض بـــاملـــهـــمـــات  ــنــ تــــكــــون قــــــــــادرة عــــلــــى الــ
اتجاه  املرحلة، في  التي تقتضيها  الجديدة 
السياسي  الــوضــوح والتخصص  مــن  مــزيــد 
الــوظــيــفــي. ويقتضي هــذا الــتــطــور، الــخــروج 
من املراوحة بن الحزب والحركة، إلى حالة 
ــقـــراطـــي ذي مــرجــعــيــة  ــمـ حـــــزب ســـيـــاســـي ديـ
إســالمــيــة، مــفــتــوحــا عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي 
بملء الطاقة«. وعلى الرغم من شبه اإلجماع 
الحاصل داخل املؤتمرات املحلية واملناطقية 
التي سبقت املؤتمر، فإن قضية التخلي عن 
الــعــمــل الـــدعـــوي تـــطـــرح جــمــلــة مـــن األســئــلــة 

املهمة.

الغنوشي،  على  ضغوطات  فيها  ومــورســت 
ولم ُيمنح خاللها حتى حق التحفظ الجزئي 
على بعض بنوده«. وتضيف أنه »على الرغم 
ــان مــخــالــفــا لــــرأي مجلس  مـــن أن الــتــوقــيــع كـ
الــشــورى، غير أنــه أسقط كل ذرائــع األطــراف 

املقابلة ووضعها في موقف محرج«.
ــة لـــلـــحـــوار  ــــول بـــعـــض قــــــــــراءات الــــحــــركــ ــقـ ــ وتـ
الــوطــنــي، إنــهــا بــــرزت فــي الــبــدايــة »مرتبكة 
وغير قــادرة على تحديد موقف واضــح من 
الحوار، وبدت كأنها خضعت، وجاءت تحت 
املراحل  فــي  ولكنها نجحت  الــحــوار،  ضغط 
األخــيــرة في أن تبرز كطرف وطني مسؤول 
يـــضـــحـــي بـــمـــصـــلـــحـــتـــه الــــحــــزبــــيــــة مـــــن أجــــل 
املصلحة الــوطــنــيــة، وظــهــرت أمـــام األطـــراف 
مهم  بقدر  يحظى  واقعي  كطرف  الخارجية 

من املرونة السياسية والسلوك املسؤول«.
ولــيــس هــنــاك اخــتــالف لـــدى مــتــابــعــي حركة 
الغنوشي يقف وراء قوة  أن  »النهضة«، في 

دفع إصالح الحركة وحسمها ألسئلة كبيرة، 
ــن بـــعـــض األصــــــوات  ــيــــانــــا، إال مــ ــدًا أحــ ــيــ وحــ
ــرورة تحديث  ــ الــقــلــيــلــة الــتــي تــدفــع نــحــو ضـ
إلــى حــزب عصري، على  الحركة وتحويلها 
الــرغــم مــن املــعــارضــة الــشــديــدة مــن الــداخــل. 
الحزبية،  الغنوشي كسب كل معاركه  ولكن 
في  الطامحة  أو  املعارضة،  للتيارات  وأثبت 
باريس  بلقاء  بــدءًا  خالفته، صحة خياراته، 
مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 
والــــخــــروج مـــن الـــحـــكـــم، والــــحــــوار الــوطــنــي، 
وتــعــديــل الــدســتــور، وإســـقـــاط قــانــون الــعــزل 
الــســيــاســي، والــتــحــالــف الــحــكــومــي، وفلسفة 
الوفاق، والتقارب مع اتحاد الشغل، وصواًل 
إلى التخلي عن الجانب الدعوي والتخصص 
في العمل السياسي دون سواه، واملصالحة 
الشاملة وغيرها من القضايا التي خاضها 
الغنوشي بنفسه وفرض نسقها على قواعد 
»الـــنـــهـــضـــة«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــوضــوع 

A A

الوطني وضرورة  الحوار  والثانية، ولحظة 
الخيار بن التمسك بالحكم أو الخروج منه، 
البراهمي  محمد  السياسَين  اغتيال  وعند 
وشكري بلعيد، وطريقة املشاركة في الحكم 
زمن الترويكا ومن بعده مع »نــداء تونس«، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي فـــرضـــت على 
مؤسسات »النهضة« اتخاذ قرارات حاسمة 

بشكل سريع.
فت كل هذه املحطات جملة من الخالفات 

ّ
وخل

القيادة  الحركة، وفرضت على  بن مكّونات 
العليا اتخاذ هذه القرارات، أحيانا بالرجوع 
ــة األولــــــــى، مــجــلــس الــــشــــورى،  إلـــــى املـــؤســـسـ
ــــؤال  ــا طــــــرح سـ ــ ــــن دون ذلـــــــك، مـ وأحــــيــــانــــا مـ

التجانس بن مختلف هياكل الحزب.
الثقافي  الشأن  إدارة  عن  التخلي  وسيطرح 
ــال  ــ ــاعـــي والـــــدعـــــوي، ضـــــــرورة إدخـ ــمـ ــتـ واالجـ
ــة.  ــركـ ــلـــى الـــحـ ــرات هــيــكــلــيــة أخـــــــرى عـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
وتذهب بعض قراءات اإلعداد للمؤتمر، إلى 

الــحــزب »لــم يتمّكن فــي السنوات  اعــتــبــار أن 
املهام  واضــحــة  بناء مؤسسات  مــن  املاضية 
»مركزية  هناك  أن  وتعتبر  والــصــالحــيــات«، 
مــفــرطــة فــي مــا يتصل بــالــقــرار فــي القضايا 
املــصــيــريــة، مما أضــعــف معنى الــشــورى في 
ف قلقا في املزاج العام القيادي، 

ّ
الحركة، وخل

وتوترًا في املناخات الداخلية للحزب، وكان 
بالنسبة  التشاركية  ضعف  ذلــك  نتائج  مــن 
ــة، مــــا إدى إلـــــى عـــــــزوف عــن  ــركــ ألبــــنــــاء الــــحــ

املشاركة واإلقبال على الحزب«.
ــة بــعــض  ــعــ ــراجــ ــى مــ ــ ــ ــر إلـ ــمــ ــؤتــ ــو املــ ــدعــ ــيــ وســ
املــســائــل الــتــنــظــيــمــيــة والــهــيــكــلــيــة، تـــبـــدأ من 
ــرم الـــحـــزب،  ــ ــلـــى هـ ــــى أعـ الـــقـــاعـــدة وصـــــــواًل إلـ
النظام  ومــراجــعــة  الــحــزب،  بعضوية  تتعلق 
األســاســي ملجلس الــشــورى، واقــتــراح تغيير 
ــه، إلـــــى املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي أو مــجــلــس  ــمــ اســ
الــشــورى الــوطــنــي، أو اإلبــقــاء على التسمية 
اسم  لتغيير  دعـــوات  أيضا  وهــنــاك  الحالية. 

املــكــتــب الــتــنــفــيــذي إلــــى املــكــتــب الــســيــاســي، 
ــتـــراح أن يــتــم انــتــخــاب أعــضــائــه كــلــيــا أو  واقـ
ــورى، مــــع اإلبـــقـــاء  ــ ــشـ ــ جـــزئـــيـــا مــــن مــجــلــس الـ
على حق اعــتــراض الرئيس، أو اإلبــقــاء على 
الوضع الحالي أي بتعين الرئيس للمكتب 
وتزكية مجلس الشورى. وعلى الرغم من أن 
االتجاه يسير نحو إبقاء الوضع على ما هو 
عليه، فإن مجرد الدعوة إلى انتخاب أعضاء 
من  التقليص  إلــى  تــهــدف  التنفيذي  املكتب 
صالحيات الرئيس، وسيؤدي ذلك بالتأكيد، 
إن حصل االنتخاب، إلى غياب التجانس بن 
على  رقابية  نــزعــة  ولكنه سينتج  أعــضــائــه، 
ــه لــلــحــزب، عــلــى الــرغــم  ــ قـــراراتـــه وشــكــل إدارتـ
س 

َ
ف

َ
الــداعــن لذلك يبررونه بــإدخــال ن من أن 

الــحــزب، والتقليص  طـــر 
ُ
أ كــل  فــي  ديمقراطي 

من مركزية القرار.
وسيقترح املــؤتــمــر أيــضــا اســتــحــداث »نــدوة 
سنويا  ينعقد  وطني«  »مجلس  أو  وطنية« 
ــمــــع أصـــــحـــــاب الــــصــــفــــات الــــشــــورويــــة  ويــــجــ
واملحلية.  واملناطقية  املــركــزيــة  والتنفيذية 
وكذلك إنشاء مركز للدراسات االستراتيجية، 
وأكــاديــمــيــة لــلــحــزب، بــاإلضــافــة إلـــى تركيز 
آليات  أقاليم للتنسيق بن املناطق، ووضع 
ــة لــلــتــنــســيــق مــــع الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة،  واضــــحــ
طــــــــر لــلــمــحــاســبــة 

ُ
ــة إلـــــــى وضـــــــع أ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ

وتــحــمــيــل املــســؤولــيــات. وعــمــومــا تـــرى هــذه 
الــدعــوات أنــه »ينبغي اتــخــاذ خــطــوات أكثر 
وضــوحــا مــن حــيــث الــرؤيــة وأكــثــر جـــرأة في 
مراجعة القانون األساسي وإصالح النقص 

في الهيكلة والسياسات التنظيمية«.

األسئلة الصعبة
يــطــرح املــؤتــمــر الــعــاشــر لــلــحــركــة جــمــلــة من 
ــة عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــالـــه،  ــامــ ــهــ املــــواضــــيــــع الــ
ــقـــراءة تــاريــخــيــة ملــســار الــحــركــة منذ  تــبــدأ بـ
مـــرت بها.  الــتــي  املــحــطــات  تأسيسها، وأهـــم 
لعت عليه »العربي الجديد«، 

ّ
ومن خالل ما اط

واضــحــة  فــكــريــة  بشجاعة  املــؤتــمــر  سيتميز 

تقريرتقرير

تزامن االنفجار مع 
وصول رئيس الحكومة 

إلى المكال

سيشهد المؤتمر تقييم تحالفات »النهضة« وأدائها الحكومي )فاضل سنا/فرانس برس(مرت الحركة باختبارات صعبة )فاضل سنا/فرانس برس(الغنوشي المرشح األبرز لرئاسة الحركة )األناضول(

يبحث المؤتمر نقاط ضعف الحركة وتقييم تحالفاتها )ياسين القائدي/األناضول(
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نحو إلغاء
العمل الدعوي

  شرق
      غرب

العالقات العربية ـ الصينية 
في قطر

ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــقـــطـــري  أعــ
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــورة(، أمـــس الــخــمــيــس،  ثــانــي )الــــصــ
الصينية  ــــ  الــعــربــيــة  الــعــالقــات  »أن 
الشراكة  مرحلة  إلــى  لتصل  تعززت 
االستراتيجية«. وأضاف في مؤتمر 
بمشاركة  بــالــدوحــة،  عقد  صحافي 
ــغ  ــة الـــصـــيـــنـــي وانــ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
يـــي، واألمــــن الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة نــبــيــل الـــعـــربـــي، فـــي خــتــام 
اجتماعات املنتدى السابع للتعاون 
العربي الصيني في قطر، أن »أجواء 
املــنــتــدى الــعــربــي الــصــيــنــي اتسمت 
باإليجابية، والحوار بن الجانبن 
شــهــد مــبــاحــثــات مــعــّمــقــة مـــن أجــل 
تـــطـــويـــر الــــعــــالقــــات بـــــن الـــطـــرفـــن 
وتعزيز التبادل التجاري والثقافي 

العربي - الصيني«.
)العربي الجديد( 

تعز مدينة 
»مفتوحة« غدًا

ــــي لـــجـــنـــة تــثــبــيــت  ــدر فـ كـــشـــف مــــصــ
وقـــف إطــــالق الـــنـــار بــمــحــافــظــة تعز 
»هناك  أن  الخميس،  أمس  اليمنية، 
اللجنة  إليه  اتفاقا مبدئيا توصلت 
ــراف تــضــّمــن فتح  ــ مــع مختلف األطـ
للمدينة، وذلــك يوم  الغربي  املدخل 
غــد الــســبــت، وإلـــى ذلــك الــحــن نحن 

ننتظر التنفيذ«.
)العربي الجديد( 

نجاة تونس 
من مسلسل اعتداءات

نـــجـــحـــت قـــــــوات األمـــــــن الــتــونــســيــة، 
مساء األربــعــاء، في إسقاط مخطط 
ــتـــداءات كــبــيــرة مــتــزامــنــة. وأكـــدت  اعـ
أنــهــا  الــتــونــســيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــب عــنــاصــر إرهــابــيــة، 

ّ
»كـــانـــت تــتــعــق

جاءت من مناطق مختلفة من داخل 
بالعاصمة،  وتجّمعت  الجمهورية 
)منطقة  التضامن  بمنطقة  تحديدًا 
شعبية ذات كثافة سكانية كبيرة(، 
للتحضير للقيام بعمليات إرهابية 
متزامنة، وأمكن خالل هذه العملية 
ــلــــحــــة، وقــتــل  ــن األســ حـــجـــز كــمــيــة مــ
إرهابين اثنن، وإلقاء القبض على 

16 إرهابيا«.
)العربي الجديد(

ال حّج لإليرانيين في 
السعودية هذا العام

ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لــأنــبــاء )إرنــــا(، أمــس الخميس، أن 
»اإليـــرانـــيـــن لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن آداء 
مناسك الحج هذا العام، لعدم اتفاق 
التفاصيل  على  وإيـــران  السعودية 
الــتــنــظــيــمــيــة بـــعـــد قـــطـــع الـــعـــالقـــات 
يناير/  فــي  بينهما  الــدبــلــومــاســيــة 
كـــانـــون الـــثـــانـــي« املــــاضــــي. وذكــــرت 
الوكالة أن »وزيــر الثقافة واإلرشــاد 
اإلسالمي علي جنتي حّمل الرياض 
املــحــادثــات«. ووقــع  مسؤولية فشل 
خـــالل مــوســم الــحــج املــاضــي حــادث 
تدافع أسفر عن مقتل أكثر من ألفي 

شخص، 464 منهم إيرانيون.
)رويترز(

البشير يتحّدى »الجنائية« 
مجددًا في أوغندا

ذكرت وكالة السودان لأنباء، أمس 
الــخــمــيــس، أن »الــرئــيــس عــمــر حسن 
البشير )الصورة( بدأ زيارة تستمر 
يـــومـــن ألوغــــنــــدا«، فـــي تـــحـــّد جــديــد 
للمحكمة الجنائية الدولية وألمري 
الصادرين بحقه. وأوغندا  االعتقال 
عضو في املحكمة الجنائية الدولية، 
مـــا يــعــنــي أنــهــا مــلــزمــة بــتــنــفــيــذ أمــر 
االعتقال. والــزيــارة هي األولــى التي 
ــدا مــنــذ  ــ ــنـ ــ يــــقــــوم بـــهـــا الـــبـــشـــيـــر ألوغـ
صــدور أمــري االعــتــقــال عامي 2009 
في  وتـــأتـــي  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و2010 
أعقاب زيــارة رئيس أوغندا يووري 
موسيفيني للخرطوم العام املاضي. 
ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا 
ــقـــال الــبــشــيــر فــــــورًا وتــســلــيــمــه  ــتـ العـ

للمحكمة.
)رويترز(



تامر رئيسًا بشعبية 2%: 6 أشهر لوالية جديدة أو السقوط

البرازيل توّدع حكم اليسار

نموذج خان لن يتكّرر قريبًا في فرنسا

قاٍض »أميركي 
الهوى« يقف خلف 
الحملة ضد روسيف

بيار عقيقي

ــب، 
ّ
الترق مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد 

املاضــي،  الصيــف  منــذ  بــدأت 
مســيرة  الخميــس،  يــوم  انتهــت، 
رئيســة البرازيل ديلما روســيف، بإقصائها 
مــن الرئاســة، وذلــك بعــد صــراٍع طويــل مــع 
بــا  حربــا   

ّ
تشــن التــي  الفيدراليــة،  الشــرطة 

بــدأت  البــاد،  فــي  »الفســاد«  ضــد  هــوادة 
الســيارات«،  »غســيل  عمليــة  إطــاق  منــذ 
التــي طاولــت شــركة »بتروبــراس« النفطيــة، 
وإفرازاتها السياسية والشعبية، عام 2014.

لــم تنتــِه األمــور عنــد حّد اإلقالة، ففي جلســة 
مجلــس  صــّوت  »التاريخيــة«،  بـ ُوصفــت 
الشــيوخ بغالبيــة 55 عضــوًا مــن أصــل 81، 
»التاعــب  بتهمــة  روســيف  محاكمــة  علــى 
 22 عــارض  بينمــا  العامــة«،  بالحســابات 
ــى 

ّ
عضــوًا ذلــك. وكمــا كان متوقعــا فقــد تول

ى عنها 
ّ
نائبهــا، اللبنانــي األصــل، الــذي تخل

منــذ أشــهر عــدة، ميشــال تامر، الســلطة، إلى 
حني صدور الحكم النهائي ملجلس الشيوخ 

بحق الرئيسة السابقة خال ستة أشهر.
الوضــع  روســيف،  معاونــي  أحــد  ووصــف   
فــي القصــر بأنــه »حزيــن«، كمــا أكــدت ســيدة 
بــأن  الســابقة،  الرئيســة  مكتــب  فــي  تعمــل 
كثيــرون  يبحــث  إذ  هنــا،  حزينــة  »األجــواء 
منا عن فرصة عمل. ونحن ال نريد أن نعمل 
حصــول  مــن  وخوفــا  الرئيســة«.  نائــب  مــع 
صدامات، وضعت السلطات عوائق معدنية 
أمام مجلس الشيوخ للفصل بني متظاهري 

الطرفني. 
مــن  البلغاريــة األصــل،  أن تخــرج روســيف، 
اللحظــات  أكثــر  مــن  ُيعتبــر  الخلفــي،  البــاب 
مــن  كانــت  روســيف  مســيرتها.  فــي  حزنــا 
فــي  العســكري  الحكــم  ناضلــوا ضــد  الذيــن 
ســتينيات  أواخــر  فــي  وشــاركت  البرازيــل، 
القــرن املاضــي، بنشــاط في العمليــة الثورية 
فــي البــاد. وعلــى مــدى عــدة ســنوات انتمت 
ســرية،  مســلحة  تنظيمــات  إلــى  روســيف 
العســكرية  األعمــال  فــي  تشــارك  لــم  لكنهــا 
تــداول  مــن  الرغــم  علــى  مباشــرة،  بصــورة 
ســكان ســاو باولو أخبارًا عن إلقاء الرئيسة 
ثكنــات  علــى  »مولوتــوف«  قنابــل  الســابقة، 

تابعة للجيش البرازيلي في املدينة.
معارضتهــا  ثمــن  روســيف  دفعــت  كمــا 
العسكر، باعتقالها في عام 1970، فتعّرضت 
فــي الســجن للضــرب والتعذيــب بالصدمات 
أواخــر  إطــاق ســراحها  الكهربائيــة. وبعــد 
صنــدوق  أمينــة  منصــب  شــغلت   ،1972
بمدينــة بورتــو أليغــري، ورئيســة صنــدوق 
االقتصــاد واإلحصــاء غيــر الحكومــي أيضا، 

قبل أن تنخرط في السياسة.
بإقصــاء روســيف عــن الســلطة، ينتهي حكم 
البرازيــل،  فــي  اليســاري  »العمــال«  حــزب 
الــذي دام 13 عامــا، بقيــادة الرئيس الســابق، 
»لــوال«،  ســيلفا  دا  لــوال  ايناســيو  لويــس 
بأبشع طريقة ممكنة. مع العلم أن »العمال« 
اقتصاديــة  طفــرة  تحقيــق  إلــى  البــاد  دفــع 

ثم في مجلس الشيوخ، إلطاحة روسيف.
نائبهــا  علــى  االســتناد  روســيف  حاولــت 
الديمقراطيــة  »الحركــة  رئيــس حــزب  تامــر، 
البرازيلية«. لكن األخير تعامل مع املوضوع 
بكثيــٍر مــن الدهــاء. وضــع نفســه جانبــا فــي 
ــى عنهــا. اعتبــرت روســيف 

ّ
البدايــة، ثــم تخل

أن »تامر غدرها لصالح أحامه الرئاسية«، 
يأبــه  لــم  الجديــد،  البرازيلــي  الرئيــس  لكــن 
لذلك بفعل تحقيقه حلما سعى وراءه ألكثر 
من 30 عاما، ولو أنه ال يحظى سوى بثقة 2 

في املائة فقط من البرازيليني.
ليــس هــذا فحســب، بــل إن تامــر ُيعتبــر مــن 
رمــوز الفســاد فــي البرازيل، لكنــه يعّول على 
، قبل 

ّ
حصانــة تمتــّد لســتة أشــهر علــى األقــل

بحقــه،  إجــراء  أي  اتخــاذ  أو  بشــيء  اتهامــه 
العكــس  وعلــى  البرازيلــي.  للقضــاء  وفقــا 
الشــرطة  يهــادن  تامــر  فــإن  »العمــال«،  مــن 
مواجهــة  فــي  الحربــة  رأس  الفيدراليــة، 
»بتروبــراس«، فــي محاولــة منــه للتهــّرب من 

أي تهمة الحقة.
البرازيــل،  فــي  الفاســدين  »الئحــة«  أن  علــى 
ال تقتصــر علــى روســيف ولــوال وتامــر، بــل 
تطاول أيضا رئيس البرملان إدواردو كونيا، 

ورئيــس مجلــس الشــيوخ رينــان كاليــروس، 
املنتميــني إلــى حــزب تامر، لكنهمــا لم يكونا 
دائمــا علــى عاقــة جيــدة بــه، خصوصا حني 
روســيف،  لدعــم  الحركــة  نــواب  بعــض  دعــا 
رغبتــه  وراء  »االنــزالق  بـ تامــر  متهمــني 

الشــخصية«. مــع العلــم أن كاليــروس، ســبق 
قيل من منصبه كرئيس مجلس الشيوخ 

ُ
أن أ

لاشــتباه   ،2007 عــام  األولــى  املــرة  فــي 
بضلوعــه فــي عمليــات تبييــض أمــوال عبــر 
مصنــع للجعــة بمبالغ تتجــاوز الـ27 مليون 
دوالر، قبــل أن ُيعــاد تعيينــه، ومــا زال، فــي 

املنصب، منذ عام 2013.
إلــى  التحــّول  طــور  فــي  البرازيــل  تبــدو  وال 
بــل  روســيف،  قضيــة  انتهــاء  بعــد  الهــدوء 
اســتمرار  البرازيــل  فــي  املصــادر  رّجــح 

ُ
ت

حمات الشرطة الفدرالية، التي يقف وراءها 
ف مورو، في 

ّ
القاضي ســيرجيو مورو. ُيصن

األوســاط اليســارية، بأنه »الرجل األميركي« 
الطــاب  أحــد  كونــه  فعــدا  البرازيــل،  فــي 
السابقني في جامعة هارفارد األميركية عام 
القضائــي،  الســلك  فــي  مســاره  أن  إال   ،1998
املعاهــد  زيارتــه  مــع  أوســع،  بعــدًا  اتخــذ 
والــوكاالت الحكوميــة فــي الواليــات املتحــدة 
ووســائل  األنظمــة  علــى  لعــا 

ّ
مط  ،2007 عــام 

التعامل القضائية مع جرائم غسيل األموال.
وقــد أدى كل ذلــك، إلــى قيــادة مورو، عمليات 
قضائيــة عــدة، كعمليــة »غســل الســيارات«، 
وعمليــة  ولــوال،  روســيف  طاولــت  التــي 
العصابــات  بحــرب  املتعلقــة  »بانيســتادو« 
والتــي أدت إلــى محاكمــة 97 فــردًا مــن رجــال 
العصابــات. كمــا يقــود مورو عمليــة »فارول 
دا كولينــا«، املتعلقة بغســيل األموال، والتي 
لقــي القبــض فيهــا علــى 103 مشــتبها بهــم 

ُ
أ

دفــع  مــن  والتهــّرب  األمــوال،  تبييــض  فــي 
الضرائب وجرائم أخرى.

اآلن، أمــام البرازيــل ســتة أشــهر قبــل تقريــر 
غضــون  وفــي  القضائــي،  روســيف  مصيــر 
ذلــك، ســيحكم تامــر مرتاحا. وربما ســُيمّهد 
ملعركــة رئاســية مقبلــة فــي عــام 2018، علــى 
اعتبــار أنــه »ُيكمل والية روســيف فقط«، وال 
يــرأس البلــد لواليــة أصيلــة. علــى أن مهمتــه 
الوضــع  تأمــني  حــول  تتمحــور  الرئيســية 
الرياضي لدورة األلعاب األوملبية الصيفية، 
املقــررة بــني 5 أغســطس/آب املقبــل و21 منه، 

في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية.

8
سياسة

تضّج وسائل 
اإلعالم األوروبية، 

الفرنسية تحديدًا، 
بانتخاب صادق خان، 

عمدة للندن. ويسود 
في فرنسا رأي يرى أن 

»نموذج خان قد ال 
يتكرّر قريبًا في فرنسا«

كما كان متوقعًا، فقد انتهى مسار رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، بأبشع طريقة ممكنة، لتخرج من السلطة من 
بوابة مجلس الشيوخ، وتسلّم نائبها، اللبناني األصل، ميشال تامر، الرئاسة، حتى عام 2018

تامر ينهي حكم حزب العمال الذي دام 13 عامًا )فرانس برس(

باريس ــ محمد المزديوي

لــم يكــن ممكنــا أن يمّر انتخــاب صادق خان، 
أصــول  مــن  لنــدن،  فــي  بلديــة  رئيــس  أول 
إســامية، عــن وســائل اإلعــام، مــرور الكــرام 
فــي فرنســا، تحديــدًا لــدى الدوائــر اليمينيــة 
والصهيونيــة أيضــا. وُيعّد هذا األمر تحديا 
االدمــاج  علــى  ولقدرتهــا  لفرنســا  كبيــرًا 
والتذويب، كما يصّر مفكروها وسياسيوها 
علــى القــول منــذ الثــورة الفرنســية )1789(. 
الفرنســية  اليمينيــة  املواقــع  تخلــو  ال  لهــذا 
البريطانــي.  النمــوذج  مــن  الســخرية  مــن 
اليمــني،  الســياق، طرحــت مواقــع  وفــي هــذا 
تحديدًا موقع »ريبوستياييك.كوم« سؤااًل: 
»هــل يمكــن تخّيــل وصــول شــخص كغــازي 
حّمــادي، وهــو النائــب البرملانــي، مــن أصول 
تونســية عن مدينة مونتروي في الضاحية 
باريــس،  بلديــة  إلــى   ،

ً
مثــا  الباريســية، 

سنة 2020؟«.
وعلــى الرغــم مــن أن عمــدة باريــس الحاليــة، 
إســبانية،  أصــول  مــن  وهــي  هيدالغــو،  آن 
عــن ســعادتها النتخــاب صــادق  قــد عّبــرت 

فــي األمــر،  لنــدن، ورأت  خــان عمــدة لبلديــة 
»مثــااًل، يجــب االقتداء بــه، كون خان، تقدمّيا 
واحــد«،  آٍن  فــي  وديمقراطيــا،  وإنســانيا 
أجريــت  التــي  الــرأي  اســتطاعات  أن  إال 
كشــفت  خــان،  انتخــاب  بعــد  فرنســا  فــي 
علــى  يوافقــون  ال  الفرنســيني  معظــم  أن 
انتخــاب عمــدة مســلم ملدينــة باريــس. وهــذا 
بريطايــن«  »غــري  موقــع  مديــر  يفســره  مــا 
أوهــل،  ناثانييــل  البريطانــي،  الصحافــي 
ملوقع »أتانتيكو« اإلخباري الفرنسي، حني 
ُيشــّدد علــى أن »رؤيــة عمــدة مســلم لباريــس 
ــح انتماءه 

ّ
رش

ُ
ليــس ممكنــا، ألنــه إذا أظهر امل

لطائفته الدينية، فإن اليسار سيتهمه، على 
الفــور، بأنــه ذو نــزوع جماعاتــي )طائفــي(«. 
 

ٌ
ويضيف »ذلك ألن اليســار الفرنســي منغلق
والتــي  للعلمانيــة،  الضيقــة  رؤيتــه  فــي 
أصبحــت ســاح حــرب ضــد الديانــات، بــداًل 
مــن أن يكــون ضمانــة للجميــع فــي أن يؤمــن 
أو ال يؤمــن. باريــس تريــد عمــدة يتحــدُر مــن 
الطبقــات الوســطى أو مــن طبقــات وســطى 
عليا واعية«. كما يشير إلى أنه »في باريس 
يحلــو االّدعــاء أن التنــّوع ثــراٌء، لكــن من دون 
أن نعيشــه، كمــا هــو الحــال فــي بعــض مــدن 
الضواحــي. وفي هــذا الصدد فإن الضواحي 
أكثــر طليعّيــة مــن العاصمــة، ألنهــا نجحــت 
فــي بعــض املناطــق )علــى الرغــم مــن أنــه ال 
تــزال محــدودة( فــي جعــل التنــّوع، اإلثني أو 
الديني، ثراًء حقيقيا. ولكننا نجد كثيرًا من 
النــاس مــن ذوي التوجهــات اليســارية، فيما 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  بالِقّيــم  يتعلــق 
)الفيســلوف( آالن  يدافعــون عــن أطروحــات 
فكــر  هزيمــة  ــل 

ّ
ُيمث مــا  وهــو  فينكلكــروت، 

اليسار، في نظري«.
موقــع  لقائــه  فــي  فينكلكــروت،  كان  وقــد 
انتخــاب  علــى  »املتأســفني«  أول  »كــوزور«، 
صادق خان، ورأى »أن انحدار أي مرشح من 

وســط اجتماعــي راٍق يعتبــر عائقــا أمامــه«. 
إلــى هزيمــة زاك غولدســميث،  وهــو إشــارة 
»شــريحة  مــن  يتحــدر  الــذي  خــان،  منافــس 
مثقفــة«. ولــم َيفــت فينكلكروت، اإلشــارة إلى 
أن »حــزب العمــال البريطانــي، الــذي ينتمــي 
إليــه العمــدة الجديد للنــدن، تخترقه تيارات 
قويــة معاديــة للســامية«. وعلى الرغم من أن 
فينكلكــروت يعتــرف بأن خان أدان، بكل قوة 
ووضــوح، كل االنحرافــات املعادية للســامية 
فــي حزبــه، إال أن مــا ُيقلــق املفكــر الفرنســي، 
و»يمنحه اإلحساس باملرارة«، هو »الصورة 
صــت هذه االنتخابــات، املتمثلة في 

ّ
التــي لخ

املرشــح املســلم الفقيــر الــذي يهــزم مرشــحا 
يهوديا بالغ الثراء«.

من جهته، يســخر الصحافي الفرنســي، لوك 
التــي  الترحيــب  »مظاهــر  مــن  روزينزفيــغ، 
انتشــرت فــي الكثيــر مــن الصحف الفرنســية 
بانتخــاب خان«. وينتقد افتتاحية صحيفة 
الطبقــة  عــار  »كشــفت  ألنهــا  مونــد«  »لــو 
السياســية الفرنسية«، ألنه وفقا للصحيفة، 
فإنــه »فــي فرنســا، بعــض األماكن مخصصة 
في الحكومة للعناصر الواعدة في األوساط 
التــي  املقاعــد  ولكــن  الهجــرة.  مــن  املتحــدرة 
تمتلك حظوظا في أن يِتمَّ انتخاُبها في قوائم 
األحزاب ال يصل إليها هؤالء املتحدرون من 
الهجــرة. إنــه خطــأ اســتراتيجي، ندفــع ثمنــه 
غاليــا«. ويعطــي روزينزفيغ مثااًل على ذلك، 
وهو رشــيدة داتي، عمدة املقاطعة الســابعة 
هــذه  »ُمنحــت  إنهــا  ويقــول  باريــس،  فــي 
الوظيفة، على الرغم من أنها لم تفعل شــيئا 
حتــى تســتحقها«. ثــم يعــود روزينزفيغ إلى 
املتطرفــني  عــن  ــع 

َ
»داف بأنــه  فيتهمــه  خــان، 

عمــل  كمــا  االتجاهــات،  كل  مــن  املســلمني 
مستشــارًا قضائيــا لــدى املجلــس اإلســامي 
فــي بريطانيــا الــذي كانــت لــه، خــال فتــرة، 

عاقات مع إسامويني راديكاليني«.

لــه، منــذ مرحلــة  واجتماعيــة، هــي األفضــل 
البرازيــل  فــي  العســكري  الحكــم  بعــد  مــا 
)1964 ــــ 1985(. لكــن فضائــح »بتروبــراس«، 
أكبــر شــركة نفطيــة فــي القســم الجنوبــي من 
العالم، وتوّرط معظم أركان الطبقة الحاكمة 
في الفســاد، كشــفت عن هشاشــة النزاهة في 

الباد.
فــي البرازيــل، لــم يكــن أحــد يتوقــع مواصلــة 
الشــرطة الفيدراليــة عملهــا، واإلطبــاق علــى 
مــن  كان  الذيــن  بالفضيحــة،  املتّورطــني 
بينهم الرئيس السابق »لوال« بالذات، الذي 
لديــوان  رئيســا  بتعيينــه  أنجدتــه روســيف 
الحكومــة، وهــو املنصــب األعلــى فيهــا، فــي 
بــدء  بمــوازاة  وذلــك  املاضــي.  مــارس/آذار 
البرملانيــة،  البرازيليــة، جهودهــا  املعارضــة 

متابعة

■ ال دولة بخير ما دام فلولها أحرارًا... #البرازيل

■ ديلما روسيف بتخطب بمناسبة عزلها من حكم البرازيل وقاعدة 
تتكلم عن »الشرعية«، وأن اللي حصل »انقاب على الديمقراطية« 

وتدعو الشعب للتظاهر

■ الشعب هو اللي ها يطلع دينه بكره ملا حكومة يمينية تحكم وتلغي 
كل مشاريع انصاف الفقراء وتطلق ايد األغنياء وترجع البرازيل بلد 

الامساواة

■ البرازيل بتشيل #مرسي وتجيب عبفتاح... الغابة في الهم سوا

■ اليمني كعادته منظم وبيعرف يستغل كل الظروف واألجهزة، ديلما 
بتدافع عن حقوق الفقراء، واليمني عايز رئيس يطلق ايد األغنياء 

خسارة البرازيل

■ تعيني البرازيلي من أصل لبناني وهو #ميشال_تامر رئيسا بالوكالة 
للبرازيل بعد إقصاء الرئيسة الحالية! لبناني يحكم البرازيل

و #لبنان ما فيه رئيس

■ انشاالله يطلع الفساد اللي قامت به رئيسة البرازيل، كم مليار دوالر 
على األقل من غير األراضي والفلل. مش يخرجوا بعد املحاكمة بقضية 

فساد بقيمة سيارة أو بيت صغير... كذا قهر علينا

■ انقاب ناعم على رئيسة البرازيل، التي كانت تدعم الشرعية في 
#مصر. هكذا دائما يتم القضاء على اإلصاحيني في أي مكان

■ مع احترامي لرئيسة البرازيل ملا هي بتشعر بالظلم ملجرد االتهام 
امال عامة الشعب يعملوا إيه. ومن امتي االتهام بقي ظلم؟

■ البرازيل بعد #لوال_دا_سيلفا والرئيسة ديلما روسيف، تخسر اليسار 
لألبد. يبدو أن أميركا الجنوبية تتغير بأكملها من أقصى اليسار إلى 

أقصى اليمني

■ تم التصويت على عزل ديلما روسيف... هذا جزاء من يتمرد على هيمنة 
أميركا يا ديلما... البريكس عليه فيتو أميركي حتى ال يكون قوة بديلة

شجبت رئيسة البرازيل المقصية من منصبها، ديلما روسيف، قرار مجلس 
الشيوخ بعزلها من منصب الرئيس. ووصفت على حسابها على موقع 
رئيسة  وضّمت  »االنقالب«.  بـ  يحصل  ما  الخميس،  أمس  »فيسبوك«، 
الحكومة  محامي  لصوت  صوتها  البرازيلي،  اليساري  »العمال«  حزب 
»حججًا  أن  سابق  وقت  في  أكد  الــذي  كـــاردوزو،  إدواردو  خوسيه 
كل  أن  روسيف  واعتبرت  شرعيًا«.  منتخبة  رئيسة  لعزل  ُتستخدم  مريبة 

الخطوات الدستورية ضدها »ظلم تاريخي«.

روسيف: إنه انقالب
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الدوليــني  املســتثمرين  مــن مخــاوف  الذهــب  يســتفيد 
بشــأن عــدم وضــوح رؤيــة الفيدرالــي األميركــي )البنــك 
العامــني  فــي  الفائــدة  أســعار  رفــع  بشــأن  املركــزي( 
الجاري واملقبل، ما يعزز الطلب على السلع واملعادن.
ومع مســاعي اقتصاديات كبرى لكســر هيمنة الدوالر 
األميركــي علــى األســواق الدوليــة، كثفــت الصــني، ثانــي 
أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، وروســيا، مشــترياتهما مــن 
املعــدن األصفــر، لتنويع احتياطــي النقد األجنبي لدى 
بنوكهما، بعيدا عن العملة الخضراء. وأظهرت بيانات 
صنــدوق النقــد الدولــي قبــل أيــام، أن الصــني وروســيا 
اســتحوذتا   علــى حوالــى 85% مــن مشــتريات البنــوك 

املركزيــة مــن الذهــب علــى مــدى العامــني املاضيــني، فــي 
حني تراجع الطلب من معظم البنوك املركزية األخرى.

وفــي الهنــد، ثانــي أكبــر مســتهلك للذهــب فــي العالــم، 
املعــدن  علــى  الطلــب  فــي  طفــرة  إلــى  توقعــات  تشــير 
األصفــر. وقــال مجلس الذهب العاملي، أمس الخميس، 
إن الطلب على الذهب في الهند قد يرتفع بنحو %10 
خــال العــام الجــاري، حتــى بعد تراجعه بنســبة 39 % 
فــي الربــع األول، حيــث أدت األمطار املوســمية الوفيرة 
واالرتفــاع املطــرد في أســعار الذهب إلــى زيادة اإلقبال 
على شراء املعدن األصفر. وقد تؤدي زيادة الطلب من 
الهنــد، إلــى دعــم أســعار املعــدن األصفــر فــي األســواق 

العامليــة، والتــي ارتفعــت بمــا يقــارب 20% منــذ بدايــة 
املديــر  بــي.آر،  وقــال سوماســوندارام  اآلن.  إلــى  العــام 
العــام لعمليــات املجلــس فــي الهنــد، إن الطلــب تضــرر 
في الربع األول من إضراب بائعي املجوهرات وارتفاع 
بتخفيــض  توقعــات  جانــب  إلــى  األســعار،  فــي  كبيــر 
باتــت  الطلــب  تحــرك  التــي  العوامــل  لكــن  الجمــارك، 
 850 بــني  الطلــب  يتــراوح حجــم  أن  إيجابيــة. وتوقــع 
و950 طنا في 2016، مقابل 864.3 طنا العام املاضي.

ويأتــي ثلثــا حجــم الطلــب علــى الذهــب فــي الهنــد مــن 
القــرى التــي اعتــاد أهلهــا علــى شــراء املعــدن األصفــر 
بغرض االستثمار. وانخفض حجم الطلب في الريف، 

فــي األشــهر القليلــة املاضيــة، بعــد أن أدت أول موجــة 
تقلــص  إلــى  عقــود  ثاثــة  نحــو  فــي  متكــررة  جفــاف 
أنــه مــن املتوقــع أن تســتفيد  إيــرادات املزارعــني. غيــر 
الهنــد فــي 2016 مــن الوفــرة فــي هطــول األمطــار خــال 
يونيــو/ مــن  تمتــد  التــي  املوســمية  األمطــار  فتــرة 
حزيــران حتــى ســبتمبر/أيلول. وانخفضــت مبيعــات 
متأثــرة  العــام،  بدايــة  منــذ  الهنــد  فــي  املجوهــرات 
بارتفــاع أســعار املعــدن األصفــر، وتأجيــل املســتهلكني 
قرارات الشراء، أما منهم في أن تخفض الباد رسوم 

استيراد الذهب البالغة 10% في امليزانية العامة.
)العربي الجديد، رويترز(

الخوف والمطر... أدوات تعزز الطلب على الذهب

نيجيريا ترفع سعر الوقود
رفعــت الحكومــة فــي نيجيريــا أســعار الوقــود بنســبة 67 
فــي املائــة، أمــس، وحثــت البنــك املركــزي على تبني سياســة 
يصــارع  بينمــا  االســتثمار،  لتحفيــز  مرونــة  أكثــر  للعملــة 
أكبــر اقتصــاد فــي أفريقيــا أســوأ أزمــة فــي عقــود. وألحــق 

هبوط أســعار النفط العاملية ضررا بالغا بإيرادات الدولة، 
وتســبب فــي نقــص فــي العملــة األجنبيــة وتوقــف مشــاريع 
للبنية التحتية، في أكبر مصّدر للخام في أفريقيا، مع قيام 
شركات بتسريح آالف العمال. وقال وزير النفط، إيمانويل 

ايبي كاتشيكو، إن سعر البنزين في محطات الوقود ارتفع 
إلى 145 نيرا )0.75 دوالر( للتر من 86.5 نيرا، وهي خطوة 
ستســاعد الحكومــة فــي خفــض الدعم الــذي تقدمه لواردات 

)Getty( .الوقود

إيني تعتزم إطالق مشروعات طاقة متجددة
إنها  أمس،  إيني  الكبرى  اإليطالية  الطاقة  شركة  قالت   
تعتزم طرح مشروعات في مجال الطاقة المتجددة 
في إيطاليا وباكستان ومصر، وذلك في إطار أكبر خطة 

للشركة القتحام مجال الطاقة النظيفة.
ميغاوات   420 لتوليد  تهدف  أنها  الشركة  وأوضحت 
بحلول  الشمسية  الطاقة  من  معظمها  الطاقة  من 
أراض  استغالل  إعادة  خالل  من  وذلك   ،2022 عام 
الوقود  عمليات  في  حاليا  الشركة  تستخدمها 

األحفوري.
النفط  عن  التنقيب  مجال  في  شركة  أنجح  هي  وإيني 

والغاز على مستوى العالم في السنوات األخيرة.

البرلمان التونسي يقر قانونًا جديدًا للبنوك
وافق البرلمان التونسي أمس، على قانون جديد للبنوك 
المصرفية  الحوكمة  القطاع وإرساء  لتحديث  يهدف 
النقد  صندوق  بها  يطالب  إصالحات  حزمة  إطار  في 

الدولي.
من  كبيرة  ضغوطا  التونسية  الحكومة  وتواجه 
المقرضين الدوليين إلطالق حزمة إصالحات اقتصادية 
العمل،  فرص  من  مزيد  وخلق  النمو  إلنعاش  تهدف 
إسالميين  لمتشددين  كبيرين  هجومين  بعد  خصوصا 

استهدفا صناعة السياحة العام الماضي.
ضعيفة  بأغلبية  الماضي  الشهر  وافق  البرلمان  وكان 
قانون  على  الحاكم  االئتالف  أحزاب  وسط  وانقسام 

يدعم استقاللية البنك المركزي، وهو ما أثار المخاوف 
من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة.

ليبيا تخسر 10 ماليين دوالر يوميًا بسبب نزاع
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس، إنها ألغت 
منع  بسبب  مايو/أيار  تصدير  برنامج  من  خام  شحنتي 
تسيطر  التي  للحكومة  التابعة  المنافسة  المؤسسة 

على شرق البالد، الصادرات بميناء مرسى الحريقة.
المؤسسة  باسم  المتحدث  الحراري  محمد  وقال 
عشرة  ليبيا  يكلف  النزاع  إن  بيان،  في  للنفط  الوطنية 
اإليرادات بلغ 120 مليون  ماليين دوالر يوميا وإن فاقد 

دوالر حتى اآلن.

أخبار قصيرة

الجزائر تلجأ للشركات النسوية
الجزائر ــ حمزة كحال

يشير واقع الشركات النسوية في الجزائر إلى أن 
نســبتها ال تــزال منخفضــة بالرغــم مــن تزايد عدد 
املبــادرات النســوية لدخــول هــذا العالــم، مــا دفــع 
الحكومــة إلــى إطــاق مخطــط يهــدف لتفعيــل آليــات جديــدة 
لترقيــة الشــركات النســوية، بهــدف تعزيــز مســاهمة املرأة في 

التنمية االقتصادية.
وتتــوزع أغلــب املشــاريع التــي أقامتهــا املــرأة الجزائريــة على 
فيمــا  والخدمــات،  العقاريــة  واألعمــال  النســيج  قطاعــات 
عرفــت مؤخــرا توجهــا نحــو القطــاع الصناعــي واالســتيراد 

والتصدير. 
النســوية،  الشــركات  حــول  املتوفــرة  األرقــام  بعــض  وتشــير 
الصادرة عن املركز الجزائري للســجل التجاري، أنه نحو 13 
ألف امرأة ســجلوا شــركات بأســمائهن بنهاية العام املاضي 
2015، كما تم إنشاء أكثر من 1500 مؤسسة من قبل نساء في 

الســنتني األخيرتــني، فيمــا تشــكل نســبة تواجدهــن فــي حقــل 
الشركات الوطنية حوالى 6%، مع نمو سنوي بنحو %3.

وتشــير دراســة حديثــة أنجزتهــا »جمعيــة النســاء املقاوالت« 
النســوية  الشــركات  أن  إلــى  النســوية،  الشــركات  وضــع  عــن 
العمــل  اللواتــي ال يفضلــن  ال تغــري كثيــرا مــن الجامعيــات 
املستقل، عكس نظيراتهن األقل مستوى، حيث تشير األرقام 
إلــى أن نســبة النســاء الناشــطات اقتصاديــا لــم تتعــد %17، 
ومــن بــني 1.5 مليــون امــرأة عاملــة تــم إحصــاء الثلــث ممــن 
يعملن لحســابهن الخاص. وحســب القطاعات التي تفضلها 
النساء، تتصدر الصناعة املصغرة والحرف قائمة الخيارات 
بنســبة 82.65%، تليهــا الخدمــات فــي املرتبــة الثانية بنســبة 
42% ثــم الزراعــة بـــ 31.5% مــا ســمح بخلــق أكثر مــن 400 ألف 

فرصة عمل، حسب جمعية النساء املقاوالت في الجزائر.
وكغيرهــا مــن البلــدان تفطنت الجزائر ألهميـــة تحريك عجلة 
الشــركات النســوية، وترقيــة وتشــجيع االســتثمار فيهــا، فــي 
وقــت يعيــش اقتصــاد البــاد أزمــة ماليــة حــادة بفعــل تهاوي 

إلــى عــدم اســتفادة  إيــرادات الطاقــة بنحــو 70%، مــا يؤشــر 
الســياق،  وفــي  االقتصاديــة.  التنميــة  فــي  املــرأة  مــن  الدولــة 
اعتبــرت وزيــرة التضامــن وقضايــا األســرة الجزائريــة منيــة 
مســلم، أن نســاء األعمــال »مــن بــني الحلول املفضلــة« ملواجهة 
البطالــة ومــن بــني آليــات تعزيــز إدمــاج املــرأة ســيما الريفيــة، 

وتفعيل مساهمتها في التنمية االقتصادية«.
»الشــركات  أن  جزائريــة،  أعمــال  ســيدة  لخشــم،  أمــال  وتــرى 
النسوية لم تحظ بعد التقدير الازم لها، رغم مشاركتها في 
خلق الوظائف، لذا يجب إعطاء نفس جديد لهذا القطاع من 
خــال تشــجيع املبــادرات«. وبعــد إقــرار دســتور 2016، بمبــدأ 
املناصفة بني الجنســني في تقلد املناصب، تحضر الحكومة 
الجزائرية مشروع »ميثاق املرأة العاملة«، والذي يراعي بني 
املهــام األســرية واملهنيــة للمــرأة العاملــة، ويدعــم حصــة املرأة 
فــي تقلــد مناصــب املســؤولية علــى كل املســتويات مــن خــال 
بالهيئــات  املســؤولية  مــن مناصــب  تخصيــص نســبة %30 

العمومية واإلدارية واملؤسسات العمومية والخاصة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في عاملنا هذا، بات ارتفاع معدل 
انتشار السمنة ليس مجرد 

مشكلة صحية بحتة، بل أيضا 
مشكلة اقتصادية ومالية، وإذا 

أرادت الحكومات العربية محاربة 
السمنة وتبعاتها الخطيرة على 

الصحة واالقتصاد، فعليها 
بفرض ضرائب على املأكوالت 

واملشروبات التي تؤدي ملزيد من 
السمنة، وخاصة أن االنتشار 

الكبير للسمنة بات يمثل إرهاقًا 
للموازنات العربية، ويلتهم جزءا 
من مخصصات وزارة الصحة، 

والدليل أرقام االتحاد الدولي 
للسكري، التي تشير إلى أن غالبية 

البلدان تنفق ما بني 5 إلى %12 
من ميزانياتها للرعاية الصحية 

على مكافحة املرض.
فرض ضرائب على املأكوالت 
واملشروبات ليست بدعة، بل 

طبقتها العديد من دول العالم، 
أحدثها جنوب أفريقيا التي يعاني 

ربع سكانها من البدانة، حيث 
قررت السلطات هناك فرض 

ضريبة على املشروبات الغازية.
وبذلك تنضم جوهانسبرغ إلى 

قائمة متزايدة من البلدان تحاول 
مكافحة البدانة عبر وسائل 

مالية، منها فرض ضرائب على 
املأكوالت املسببة للسمنة بهدف 

دفع املستهلك نحو تقليص 
استهالك املشروبات الغازية. 

وسبق لدول أخرى اتخاذ مواقف 
مماثلة، منها املجر، التي تعاني 

عجزًا في التمويل الصحي بـ370 
مليون يورو، حيث بدأت السلطات 
فيها تطبيق قانون جديد يفرض 

ضرائب على األطعمة التي تحتوي 
على نسب عالية من الدهون 

واألمالح والسكريات. وامللفت أن 
العديد من الدول األوروبية بدأت 

اتخاذ تدابير مشابهة ملقاومة 
السمنة، كما تبحث دول أخرى عن 
تدابير مماثلة ملقاومة السمنة، مثال 

تدرس الحكومة البريطانية فرض 
مثل هذه الضريبة على شركات 

املشروبات الغازية املسببة للسمنة.
وتنطلق حكومة كاميرون في 

خطوتها من اعتبارات مالية 
واقتصادية وصحية، منها ما 
ذكره مركز أبحاث السرطان 

في لندن ومنتدى الصحة العامة 
من أن فرض الضريبة يوفر 

10 ماليني إسترليني تنفقها 
الحكومة على الرعاية الصحية 
واالجتماعية في 2025 وحده. 

على الجانب اآلخر من األطلسي، 
تحرك خبراء الصحة األميركيون 
ملطالبة السلطات بفرض ضرائب 
على املشروبات الغازية املحالة، 

وقالوا إن مثل هذه الضرائب 
تساهم في مكافحة السمنة 

وتمويل جهود رعاية الصحة 
العامة، بل إن مكتب امليزانية في 

الكونغرس قّدر أن فرض ضريبة 
3 سنتات على علبة املياه الغازية 

التي زنتها 12 أوقية يمكن أن 
يجمع 50 مليار دوالر خالل 

10 سنوات. عربيا، تقول منظمة 
الصحة العاملية إن سكان املنطقة 
هم األكثر سمنة في العالم، كما 
تؤكد جمعيات حماية املستهلك 

أن نحو 15 مليار دوالر تنفق 
سنويًا على الترويج ملخاطر 

املرض. 

حاربوا الّسمنة 
بالضرائب
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اقتصاد

E E

تونس ـ فرح سليم

بدأ بصيص من األمل يلوح مجددًا 
فـــي الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، بــعــد أن 
شهدت العديد من املدن السياحية 
والــعــاصــمــة، تـــوافـــد مــجــمــوعــات صــغــيــرة من 
الــســيــاح، غــيــر أن هـــذه املـــؤشـــرات تــبــقــى غير 
كــافــيــة، إذ يتطلع الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع إلــى 
ــا ال يـــقـــل عــــن 7 مـــايـــن ســائــح  اســـتـــرجـــاع مــ
لضمان التعافي. يقول منجي رحال، صاحب 
محل في املدينة العتيقة، لـ »العربي الجديد«: 
»مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ســــنــــة لـــــم أشـــــاهـــــد ســـيـــاحـــا 
الــرئــيــســي للعاصمة  الـــشـــارع  يــتــجــولــون فـــي 
وبــــن أزقـــــة املـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة، صــحــيــح أنــهــم 
لكن عودة  أمنية مشددة،  يتجولون بحراسة 
السياح إلى تونس مؤشر إيجابي، وأعتقد أن 
موسم العام الحالي سيكون أفضل من 2015«. 
وســـجـــل قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي تـــونـــس، الــعــام 
املاضي، تراجعا بأكثر من 40%، إثر العمليتن 
بــاردو  متحف  استهدفتا  اللتن  اإلرهابيتن 
السياحي بسوسة  واملنتجع  مـــارس/آذار  في 
في يونيو/حزيران، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر 

إنها  السياحة،  وزارة  وتــقــول  40 سائحا.  مــن 
أجرت، على امتداد األشهر املاضية، اتصاالت 
العالم من  السفر في  مكثفة مع كبار شركات 
للموسم  أجــل برمجة تونس ضمن رحاتهم 
ــة ملـــجـــهـــودات  ــابـ ــتـــجـ الـــصـــيـــفـــي، غـــيـــر أن االسـ
الـــــوزارة ظــلــت مـــحـــدودة نــســبــيــا، عـــدا االتــفــاق 

الذي تم إبرامه مع شركات سفر روسية.
وتستقبل تــونــس، مــنــذ شــهــر أبــريــل/نــيــســان 
املــاضــي، رحـــات سياحية قــادمــة مــن روسيا 
أغلبهم  يتوجه  أسبوعيا،  سائح   400 بمعدل 
إلـــى جــزيــرة جــربــة جــنــوب غـــرب الــبــاد، فيما 
بقي نصيب املحافظات السياحية األخرى من 

السياح الروس محدودًا.
ــيـــة،  ــرك الــــســــوق الـــروسـ ــحـ ــى تـ ــ ــة إلـ ــافــ وبــــاإلضــ
سجل شهر مــايــو/أيــار الــجــاري، قـــدوم وفــود 
من أســواق أوروبــا الشرقية )املجر وبولونيا 
وتشيكيا(، فيما يعّول أصحاب الفنادق على 
حجوزات اللحظة األخيرة لعلها تجود عليهم 
بعماء جــدد يرغبون في قضاء عطلهم على 
بالشأن  املهتمون  التونسية. ويرى  الشواطئ 
الــســيــاحــي أن تـــواصـــل الــحــظــر الــــذي تفرضه 
بعض الدول على الوجهة التونسية ال يخدم 
القطاع، مؤكدين أن تكرر العمليات اإلرهابية 
من وقت آلخر، ال يطمئن، وقد يؤدي إلى إطالة 
هـــذا الــحــظــر الـــذي يــدفــع االقــتــصــاد التونسي 
ــانــــات لــلــمــصــرف  ــيــ ــه. ووفـــــــق آخــــــر بــ ــ ــــورتـ ــاتـ ــ فـ
السياحي  النشاط  تواصل مؤشرات  املركزي، 
السياحية  الليالي  تقلصت  حيث  تــدهــورهــا، 

فبراير/ اإلجمالية بنسبة 44.1% حى نهاية 
شــبــاط بــاملــقــارنــة مـــع الــشــهــر ذاتــــه مـــن الــعــام 
املاضي، فيما سجل العدد اإلجمالي للسياح 
ــرادات  ــ هــبــوطــا بــنــحــو 8.6%، كــمــا عــرفــت اإليــ
بنحو  تراجعا  األجنبية  بالعملة  السياحية 
بتمديد  الــســيــاحــة  مــهــنــيــو  ويــطــالــب   .%59.8
إجـــــــراءات املـــســـاعـــدة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
لــلــعــامــلــن فــي الــقــطــاع، مــنــذ يــونــيــو/حــزيــران 
في  كبيرة  تسريح  مــوجــات  لتجنب  املــاضــي، 

صفوف عمال الفنادق. 
الجامعة  بــن صــالــح، رئيس  ويعتبر رضـــوان 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــفـــنـــادق، أن تــنــفــيــذ إجــــــــراءات 
بطيئا،  كــان  الحكومة  أقرتها  الــتــي  املــســاعــدة 
مـــؤكـــدًا أن املــهــنــيــن يــطــالــبــون بــســحــب هــذه 
اإلجـــــراءات عــلــى املــوســم الــجــديــد مــع تــواصــل 
األزمة.  وأضاف بن صالح لـ »العربي الجديد«، 
أن اإلجراء املتعلق بالبطالة الفنية يتوقف في 
إلى إيجاد صيغ جديدة  املقبل، داعيا  يونيو 
ملساعدة املحالن على البطالة الفنية، حيث ال 
يزال أصحاب الفنادق غير قادرين على تحمل 

كل األعباء املالية.
ويـــرى رئــيــس جــامــعــة الــفــنــادق، أن املــؤشــرات 
ــة إحــــــــدى أبـــــرز  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــوق األملـ ــســ ــالــ املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ال  الــتــونــســيــة،  للسياحة  التقليدية  ــــواق  األسـ
تزال متواضعة، مضيفا أنه إثر زيــارة رئيس 
فيبيغ، وعد  األملانية نوربارت  السفر  جامعة 
بمساندة تونس. ولفت إلى أنه توجد بعض 
الوكاالت األخرى ستؤّمن ما بن 20 و30 ألف 
سائح، على الرغم من تواصل حظر السفر في 

بعض األسواق األخرى. 
ويطمح مهنيو السياحة، وفق رئيس جامعة 
الفنادق، إلى كسب بعض الحجوزات املتأخرة 
ببعض األسواق، باعتبار أن السوق اإليطالية 
قــد استنفدت طاقة  واإلســبــانــيــة والــيــونــانــيــة 
على  قائما  التعويل  يظل  فيما  استيعابها، 
الـــســـوق املــحــلــيــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن تــحــقــق في 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

قالت مصادر نفطية يمنية لـ »العربي الجديد«، 
إن الــحــكــومــة وقــعــت عــقــدًا لبيع الــنــفــط الــخــام 
مــع شــركــة جــلــيــنــكــور الــســويــســريــة الــعــمــاقــة. 
وبحسب املصادر، ستتولى جلينكور تسويق 
الــقــادمــة، وستبدأ  املــرحــلــة  فــي  اليمني  النفط 
برميل مجّمدة  3 ماين  فــي تسويق حــوالــى 
منذ بــدايــة الــحــرب فــي خــزانــات ميناء الضبة 
الــبــاد(،  )جــنــوب شرقي  النفطي بحضرموت 
والــذي استعادته قــوات الحكومة اليمنية من 

قبضة القاعدة نهاية أبريل/نيسان املاضي.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر، أن الــنــفــط املــجــمــد في 
الخزانات مملوك أصا لشركة جلينكور وكان 
 للتصدير في إبريل/نيسان 2015، لكن 

ّ
جاهزا

الحرب عطلت الصفقة.
الخام  النفط  لتسويق  العليا  اللجنة  وكــانــت 
أقــرت نهاية فبراير/شباط 2015،  قد  باليمن، 
بيع 1.3 مليون برميل من نفط املسيلة لشركة 
ذاتــه،  العام  إبريل من  للتحميل في  جلينكور 
كما أقرت بيع 2.8 مليون برميل من خام برنت 
الشركة  وتــعــتــبــر   .2015 أبــريــل  فــي  للتصدير 

الكبرى  العشر  الشركات  إحــدى  السويسرية، 
ــي مـــجـــال الـــتـــســـويـــق الــنــفــطــي،  ــي الـــعـــالـــم فــ فــ
وتــواجــدت خــال الــفــتــرة املــاضــيــة فــي مناطق 
النزاعات، حيث وقعت عقودا لتسويق النفط 
جنوب  وحكومة  الليبية  النفط  مؤسسة  مــع 

السودان وإقليم كردستان.
وكان »العربي الجديد« قد انفرد قبل أسابيع، 
الــحــكــومــة اليمنية  بــمــعــلــومــات عـــن مــســاعــي 
لـــإفـــراج عــن كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــنــفــط الــخــام 
وتــصــديــرهــا إلـــى الــســوق الــخــارجــيــة لتوفير 
موارد مالية. وقالت مصادر نفطية لـ »العربي 
املحتجزة  الــخــام  النفط  كميات  إن  الــجــديــد«، 
مليوني  النفطية تشمل  التصدير  موانئ  في 
برميل من النفط الخام في ميناء رأس عيسى 

الــنــفــطــي فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة عــلــى البحر 
غــرب(، و3 ماين برميل في  األحمر )جنوب 
البحر األحمر في  النفطي على  ميناء الضبة 

محافظة حضرموت )جنوب شرق(.
وبحسب املــصــادر، فــإن تنظيم الــقــاعــدة الــذي 
النفطي، فشل في  الضبة  يسيطر على ميناء 
املوجودة  الخام  النفط  كميات  وبيع  تسويق 
فـــي خــــزانــــات املـــيـــنـــاء. وقـــــال خـــبـــراء اقــتــصــاد 
يــمــنــيــون، إن تــصــديــر كــمــيــات الــنــفــط الــخــام 
على  الحكومة  يساعد  املــوانــئ  فــي  املحتجزة 
ــاء املـــالـــيـــة املـــتـــراكـــمـــة، ويــوفــر  ــبــ مـــواجـــهـــة األعــ
ــداد الــــرواتــــب، فـــي ظل  ــ أمــــــوااًل تــســاهــم فـــي سـ
تــوقــف اإليــــرادات النفطية وتــراجــع اإليـــرادات 
ــة. وتــــعــــطــــل إنــــتــــاج  ــيــ ــبــ ــريــ الـــجـــمـــركـــيـــة والــــضــ
كــامــل منذ  اليمن بشكل  فــي  النفط  وتــصــديــر 
بداية الحرب قبل نحو عام، وقبل ذلك أوقفت 
عملياتها  األجنبية  النفطية  الشركات  جميع 
الحوثين  الباد في أعقاب سيطرة  وغــادرت 

على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
فإن  اليمني،  املــركــزي  للبنك  تقرير  وبحسب 
الــيــمــن خــســر قــرابــة مــلــيــار دوالر مــن عــائــداتــه 

النفطية خال عام 2014 قياسا بالعام 2013.

عمان ـ زيد الدبيسية

قال رئيس جمعية الصّرافن األردنين، عاء 
على  الطلب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ديرانية، 
مــازال  الصرافة  في ســوق  األجنبية  العمات 
مـــحـــدودا بــســبــب االضـــطـــرابـــات فـــي املــنــطــقــة، 
مــنــهــا دول تربطها  تــعــانــي  الــتــي  واألزمــــــات 
عاقات اقتصادية مباشرة باألردن كالعراق 

وسورية.
وأضــــــاف ديـــرانـــيـــة أن الــطــلــب عــلــى الــديــنــار 
األردنـــــي هــو الــــذي ســاعــد شــركــات الــصــرافــة 
العاملة في الباد على االستمرار في عملها 
طوال الفترة املاضية، حيث زاد اإلقبال عليه 
في الفترة املاضية نتيجة انتعاش السياحة 
الدينية بشكل ملحوظ خال الفترة األخيرة.

وقـــدم إلـــى األردن، فــي الــشــهــر املـــاضـــي، أكثر 
الدينية  السياحة  بقصد  آالف سائح   10 من 
مؤتة  منطقة  فــي  الصحابة  مقامات  ــارة  وزيـ
ــبــــاد، فــيــمــا بــلــغ حــجــم تــحــويــات  جـــنـــوب الــ
العاملن في الخارج 285 مليون دوالر خال 

شهر يناير/كانون الثاني املاضي.
ــال ديــرانــيــة إن شـــركـــات الــصــرافــة كباقي  وقــ
ــــي بـــســـبـــب  ــانـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات فـــــــي الـــــــبـــــــاد تـ
االضــــطــــرابــــات املــحــيــطــة، حــيــث ألـــقـــت بــآثــار 
عــام.  الــوطــنــي بشكل  االقــتــصــاد  سلبية على 

الــنــقــديــة التي  لــلــســيــاســات  وأكـــد أنـــه نتيجة 
ــــي قـــد حــافــظ  يــطــبــقــهــا الــبــنــك املـــركـــزي األردنــ
على جاذبيته من الناحية االدخارية، ما أدى 
إلـــى زيــــادة اإلقـــبـــال عــلــيــه فــي ســـوق الــصــرف 
ــه مــــن الــطــبــيــعــي أن تــأتــي  ــ ــال إنـ ــ املـــحـــلـــي. وقــ
العملة األردنــيــة فــي املرتبة الــرابــعــة مــن بن 
أقــــوى الــعــمــات الــعــربــيــة، بــحــســب تصنيف 
الذي  األميركي   »howmuch net« موقع 
نــشــر األســـبـــوع املـــاضـــي حــــول تــرتــيــب سعر 

صرف العمات العربية. وحسب التصنيف، 
أقوى  بامتاكها  الترتيب،  الكويت  تصدرت 
عملة وطــنــيــة، ثــم عــمــان والــبــحــريــن، واحــتــل 
األردن املــرتــبــة الــرابــعــة؛ إذ بــلــغ ســعــر صــرف 

الدوالر 0.70 دينار أردني.
ــا  ــريـ ــمــــد زكـ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي أحــ
»العربي الجديد«، إن تراجع الطلب  صيام، لـ
إلى  الصرافة يرجع  العمات في ســوق  على 
في  املضطربة  السلبية لألوضاع  التداعيات 
كل من العراق وسورية. وأشار إلى انخفاض 
للعقارات  والعرب  األجانب  مشتريات  حجم 
إلـــــى ضــعــف  ذلـــــك  يــــــؤدي  فــــي األردن، حـــيـــث 

اإلقبال على استبدال العمات.
وأوضـــح أنــه مــن األمـــور التي أدت أيضا إلى 
محدودية الطلب على العمات األجنبية في 
األردنين  األردنــي تحويات  الصرافة  سوق 
ــتــــي تــعــتــبــر مــن  ــارج، والــ ــ ــخـ ــ الـــعـــامـــلـــن فــــي الـ
العوامل األساسية في نشاط قطاع الصيرفة 

األردني طيلة أشهر السنة.
املركزي، فقد انخفض  ووفقا لبيان املصرف 
إجــمــالــي تــحــويــات األردنـــيـــن الــعــامــلــن في 
الخارج، خال شهري ديسمبر/كانون األول 
وفـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــيـــن، بــنــســبــة %4.5 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، 

لتسجل 539 مليون دوالر.

عودة
األجانب

)Getty( زيادة اإلقبال على الدينار األردني

الحكومة تبرم صفقة لبيع النفط المجّمد

تراجع الطلب على العمالت األجنبية

آمال السياحة التونسية تتعلق بالخارج

4 تحديات بانتظار رؤية السعودية 2030

بدأت الوفود السياحية 
الخارجية، تصل تونس، 
منذ مطلع أبريل/نيسان 

الماضي، لكن بأعداد 
صغيرة، فيما يطمح 
المهنيون لرفع حظر 

السفر إلى تونس، الذي 
تفرضه بعض الدول

اليمن قطاعات

األردن

%50
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــــدف الـ ــه ــ ــت ــ ــس ــ ت
نسبة  زيــــادة  الــســعــوديــة 
إلى  النفطية  غير  الصادرات 
الناتج  من  األقل  على   %50
بنحو  مــقــارنــة  الــمــحــلــي، 
16% حاليًا، وهو ما يفرض 
أن  خاصة  حقيقيًا،  تحديًا 
المنطقة  دول  معظم 

تستهدف أهداف مماثلة

قضية

سجلت اإليرادات 
السياحية بالعملة األجنبية 

تراجعًا بنحو %59.8

يمثل النفط نحو 90% من 
اإليرادات الحكومية في 

السعودية

تبنت الرؤية توجهًا جديدًا 
مثل الكشف عن اإلمكانات 

األثرية

ستتّولى جلينكور تس
ويق النفط اليمني، 

وبدأت بـ 3 ماليين برميل

عبد الحافظ الصاوي

يقولون »ما تأخر من بدأ«، ومنذ 
ــمـــاد الــنــظــام  ــتـ ــلــــن عــــن اعـ عــ

ُ
أيــــــام أ

مستقبل  تخص  رؤيــة  السعودي 
ــبــــاد فــــي عـــــام 2030، هـــكـــذا قــــدمــــت، قــبــل  الــ
ثــاثــة عـــقـــود، دول فـــي جــنــوب شــــرق آســيــا، 
مثل سنغافورا وماليزيا، ملجتمعاتها رؤى 

لبدايات القرن الواحد والعشرين. 
التفاؤل  من  السعودية حالة  رؤيــة  وعكست 
بتحقيق نقلة نوعية في العديد من مفاصل 
اقتصاد اململكة، وبخاصة تلك التي ُعدت من 
تحديات أو مشكات يعاني منها االقتصاد 
ــــودي، مـــثـــل االعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــعـ ــ ــــسـ الـ
العائدات النفطية، وما يكتنفها من مخاطر 
الدولية  السوق  بتذبذبات  تتعلق  خارجية، 
للنفط، أو تراجع أداء الصادرات النفطية، أو 
قصر النشاط السياحي على الجانب الديني 

املتعلق بالحج والعمرة.
وقد تبنت الرؤية توجها جديدًا مثل الكشف 
ــانـــات األثـــريـــة بــاملــمــلــكــة والــســعــي  ــكـ عـــن اإلمـ
وكــذلــك  الــعــاملــي،  الـــتـــراث  لتسجيلها ضــمــن 
إقامة متاحف عاملية بمساحات وإمكانيات 

ضخمة، بغية جذب السياحة العاملية.

االستغناء عن النفط 
الــســعــوديــة 2030،  تــصــور بعضهم أن رؤيـــة 
ســـوف تــنــهــي دور الــنــفــط الــرئــيــس فـــي أداء 
االقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، ولــكــن االطـــــاع على 
مــكــونــات هــــذه الــــرؤيــــة، ُيــظــهــر أنــهــا تسعى 
لتخفيف هذا الدور فقط، وتقليل مساهمته 

في الناتج املحلي أو في الصادرات. 
فعلى سبيل املثال أشارت الرؤية إلى بعض 
املــســتــهــدفــات املــتــعــلــقــة بــالــنــفــط، ومــنــهــا أن 
تصل الــزيــادة فــي اإليــــرادات الحكومية غير 
حاليا  ريــال سنويا  مليار   163 مــن  النفطية 
إلى  )الـــدوالر يعادل 3.75 ريــاالت سعودية( 
واحد ترليون ريال في 2030، أي أن الزيادة 

املستهدفة تصل إلى %613.
فإن  الدولي،  النقد  بيانات صندوق  وحسب 
الحكومية  ــرادات  ــ اإليـ مــن   %90 يمثل  النفط 
الــصــادرات  قيمة  مــن   %80 ونــحــو  النفطية، 

السعودية.  والهدف الثاني للرؤية السعودية 
فــي 2030 حـــول الــنــفــط، هــو أن تــصــل نسبة 
الصادرات غير النفطية إلى 50% على األقل 
من الناتج املحلي، مقارنة بنحو 16% حاليا، 
وهو ما يفرض تحديا حقيقا على الحكومة 
قادمة،  السعودية، خال خمس عشرة سنة 
تستهدف  املنطقة  دول  معظم  أن  وبخاصة 

تحقيق أهداف مماثلة.
ــكـــون املــــنــــافــــس الـــشـــرس  ــتـ  ولــــعــــل إيــــــــران سـ
للسعودية في هــذه املــجــاالت، خــال املرحلة 
املـــقـــبـــلـــة، وبـــخـــاصـــة أنـــهـــا تــمــتــلــك مــقــومــات 
صــنــاعــيــة وتـــنـــوع فـــي املــــــوارد االقــتــصــاديــة 

)البشرية والطبيعية( قد يفوق السعودية.
الــســعــوديــة  املــالــيــة  بــيــانــات وزارة  وحـــســـب 
الــعــام املالي  فــي تقديراتها ملــشــروع مــوازنــة 
1437/1436، توقعت أن يكون الناتج املحلي 
ريــال،  ترليون   2.4 بنحو   2015 عــام  بنهاية 
وبــا شــك أنــه بعد 15 عــامــا سيكون الناتج 

املحلي أعلى بكثير من هذه القيمة. 
 وإذا ما افترضنا أن الناتج املحلي السعودي 
ــة الـــتـــفـــاؤلـــيـــة لـــعـــام 2030  ــ ــــرؤيـ فــــي ضـــــوء الـ

سيتضاعف مرة واحدة ملا هو عليه في عام 
االفتراض  الناتج وفق هذا  قيمة  فإن   ،2015
ريـــال، ومعنى  بــحــدود 5 ترليونات  ستكون 
النفطية  غير  السلعية  الــصــادرات  تمثل  أن 
50% على األقل من هذه القيمة، فإن الحكومة 
السعودية مطالبة بتحقيق صادرات سلعية 
غير نفطية تصل إلــى 2.5 ترليون ريــال، أي 

بما يزيد عن قيمة الناتج املحلي اإلجمالي 
للسعودية بالكامل في عام 2015.

تحديات صعبة 
ــــي لـــرؤيـــة  ــــامـ نـــظـــرًا لــطــبــيــعــة الــــتــــنــــاول اإلعـ
السعودية في عام 2030، فإنها عرضت فقط 
الفرص  مظاهر  بعض  وكــذلــك  طموحاتها، 
نقاط  استعراض  يتم  أن  دون  القوة،  ونقاط 
الــضــعــف والـــتـــحـــديـــات، وبــــا شـــك أن هــنــاك 
تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة تـــقـــف أمــــــام وصــــــول هـــذه 
الرؤية إلى أهدافها بنسبة كبيرة، ومن هذه 

التحديات ما يلي:
ــي  ــنــ الـــســـيـــاســـي واألمــ ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ 1- عــــــدم االسـ
السياسية  األجـــواء  مــازالــت  حيث  باملنطقة، 
مشروعات  أمــام  عثرة  تمثل حجر  واألمنية 
األمر  صعوبة  من  ويزيد  باملنطقة،  التنمية 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة أنــهــا أصــبــحــت طــرفــا 
مباشرة في هذه الصراعات، بل في الحروب 
ــبـــاشـــرة واملـــفـــتـــوحـــة، كــمــا هـــو الـــحـــال في  املـ
اليمن، ومن هنا تعويل السعودية على جذب 
اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة مــبــاشــرة، أو شــراكــات 

النسب  بهذه  والخاص  العام  القطاعن  بن 
الكبيرة يصبح محل شك.

ــتــــي تــتــعــلــق  الــ الــــــقــــــدرات االســــتــــثــــمــــاريــــة   -2
التي  األساسية،  والبنية  الجغرافي  باملوقع 
أشارت إليها الرؤية، ال تمثل ميزة تنافسية 
املــنــطــقــة، فعلى سبيل  بــن دول  لــلــســعــوديــة 
ــا،  ــزايــ ــذه املــ ــ ــى هـ ــ املــــثــــال، تــشــيــر اإلمـــــــــارات إلـ
وتـــعـــدهـــا إحـــــــدى مـــفـــرداتـــهـــا فــــي خــطــابــهــا 
الحال  وكــذلــك  العاملية،  للسوق  االقــتــصــادي 
فـــي مــصــر، بـــل ســتــكــون إيـــــران أيــضــا لــديــهــا 
ــتـــرويـــجـــي القـــتـــصـــادهـــا،  نـــفـــس الـــخـــطـــاب الـ
االقتصادية  الــعــقــوبــات  رفــع  وبــخــاصــة بعد 

عنها من أوروبا وأميركا.
يـــكـــون صـــنـــدوق  أن  الــــرؤيــــة  اســـتـــهـــدفـــت   -3
االســتــثــمــارات الــعــامــة، مــن أكــبــر الصناديق 
الــســيــاديــة فــي الــعــالــم، ووضــعــت لــذلــك هدفا 
بــخــصــوص أصـــول هـــذا الــصــنــدوق، لترتفع 
مــــن 600 مـــلـــيـــار ريــــــال حـــالـــيـــا إلـــــى نـــحـــو 7 
ــال فــي 2030. وركــــزت الــرؤيــة  تــرلــيــونــات ريــ
على ما تمثله العوائد املنتظرة من عمليات 
الــخــصــخــصــة فــــي تـــكـــويـــن األصـــــــول املــالــيــة 
املــأمــولــة لــهــذا الــصــنــدوق. والــجــديــر بالذكر 
بن  متقدمة  مرتبة  فــي  تــأتــي  السعودية  أن 
العالم.  في  السيادية  الصناديق  ذات  الــدول 
ومـــع ذلـــك تــمــر الــبــاد بــأزمــة مــالــيــة حقيقية 
اضــطــرتــهــا لــلــجــوء إلــــى االقــــتــــراض املــحــلــي 
وإصــدار سندات محلية، وثمة توقعات بأن 
الخارجي  االقــتــراض  على  الــســعــوديــة  تقبل 
خال الفترة املقبلة. ومن هنا لم تأخذ الرؤية 
في الحسبان، ما ستمر به اإليــرادات العامة 
للسعودية، وبخاصة في ظل احتماالت بقاء 
لنحو خمس سنوات  األســعــار  انهيار  أزمـــة 

قادمة، وفق تقديرات منظمة األوبك. 
4- فـــي حـــن تــعــتــبــر املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
عــصــب مــعــظــم االقـــتـــصـــاديـــات الــتــصــديــريــة، 
ــك أهـــمـــيـــة دورهـــــــا فــــي الــتــخــفــيــف مــن  ــذلــ وكــ
مــشــكــات الـــبـــطـــالـــة، نــجــد أن هــــدف الـــرؤيـــة 
ــع بـــشـــأن هـــــذه املــــشــــروعــــات، حــيــث  ــتـــواضـ مـ
اســتــهــدفــت أن تــصــل نــســبــة مــســاهــمــة تلك 
املـــشـــروعـــات فـــي الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
مــســاهــمــتــهــا  تــصــل  بــيــنــمــا   ،2030 فـــي   %35
حــالــيــا بـــحـــدود نــســبــة 20%.  وتــظــهــر كثير 
املـــشـــروعـــات تمثل  ــات أن هــــذه  ــ ــدراسـ ــ الـ مـــن 
عصب االقتصاديات املتقدمة، وتشغل نسبة 

تتراوح ما بن %70 - %95. 
مستهدفات  أمــام  الحقيقي  التحدي  ويمثل 
أن  السعودية حيال تلك املشروعات،  الرؤية 
املشروعات،  لهذه  املضافة  القيمة  تستهدف 
ــات  ــروعـ ــشـ ولـــيـــس مـــجـــرد الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى املـ
يمكنها  الصغيرة  فــاملــشــروعــات  التقليدية، 

أن تساهم في إنتاج التكنولوجيا وبخاصة 
فيما يتعلق بإنتاج السلع التصديرية، سواء 

كانت هذه السلع صناعية أو إلكترونية.
ومـــــا ال يـــمـــكـــن الـــتـــغـــاضـــي عــــنــــه، هــــو تــفــهــم 
ــيــــاســــي فـــــي املــمــلــكــة  طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الــــســ
ــة، مــــن حـــيـــث بـــعـــده عــن  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـ
املــؤســســيــة، وارتــبــاطــه بــنــظــام ملكي يتعلق 
بشخص. ويأتي تبني هذه الرؤية من امللك 
الــســعــودي، مــن كونها أحــد اجــتــهــادات ابنه، 
العهد، والــذي  محمد بــن سلمان، ولــي ولــي 
يــعــد الــشــخــصــيــة الــنــافــذة فــي الــســلــطــة اآلن، 
ــاذا لــو آلـــت الــســلــطــة لــشــخــص آخــر؟  ولــكــن مــ
2030 مشروع  السعودية  الرؤية  هل ستظل 

دولة، ال مشروع شخص؟ االستغناء
عن النفط

نظرًا لطبيعة التناول اإلعالمي لرؤية السعودية في عام 2030، فإنها عرضت فقط طموحاتها، 
وكذلك بعض مظاهر الفرص ونقاط القوة، دون أن يتم استعراض نقاط الضعف والتحديات، 

وبال شك أن هناك تحديات كثيرة تقف أمام وصول هذه الرؤية إلى أهدافها
رأسمالية صندوق النقد تؤثر على الخطة

يالحظ أن معظم الجوانب املشار إليها في الرؤية والسعي لتحقيقها، 
أتت من خالل تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية والصادر في 
السعودية: معالجة  العربية  »اململكة  املاضي، تحت عنوان  مـــارس/آذار 
التحديات االقتصادية الناشئة للحفاظ على النمو«، خاصة تلك املتعلقة 
بالتوجه نحو تشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، أو االستثمارات 
لذلك  االســتــثــمــارات.  تلك  على  العائد  وتقويم  إدارتــهــا،  وكيفية  العامة 
ــة الــســعــوديــة في  ــ ــاءت مــعــظــم اآللـــيـــات املــقــتــرحــة لــلــدفــع بتنفيذ رؤي جــ
لعمل  الحاكمة  الرأسمالية  الفكرية  املرجعيات  بنفس  مرتبطة   ،2030

الشركات واألراضــي،  الــدولــي، من االتجاه لخصخصة  النقد  صندوق 
واملؤسسات الخدمية، وترشيد الدعم. وتتضمن الرؤية أيضا، دورا أكبر 
للقطاع الخاص في تحقيق الناتج املحلي، والشراكة بني القطاعني العام 
اإلقليمية  التجارة  في  السعودية  زيــادة حصة  إلى  واالتجاه  والخاص، 
والدولية، ودورا أكبر للتمويل املجتمعي، من خالل مساهمة قطاع العمل 
اململكة من االعتماد  الرؤية في تحويل  الخيري والتطوعي. وتتلخص 
الدخل  مــصــادر  تنويع  إلــى  النفط،  فــي  املتمثل  الريعي  االقتصاد  على 

ومضاعفة إجمالي الناتج املحلي خارج اإلطار الذي اعتمدته اململكة.

الــلــيــالــي املــقــضــاة مـــن مــلــيــون و20 ألــــف ليلة 
لــيــلــة في  ألــــف  إلــــى مــلــيــون و150  ســنــة 2015 
املــوســم الــحــالــي.  وســاهــم انــتــعــاش السياحة 
ــــي، فــي  ــاضـ ــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــــونــــس، الــــعــــام املـ
إنــقــاذ عــشــرات الــفــنــادق مــن اإلفــــاس، وخفف 

مــن حـــدة األزمــــة الــتــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع بعد 
تراجع نسبة السياح األجانب بأكثر من %50 
بيانات  وأظهرت  اإلرهابية.  الهجمات  بسبب 
على  التونسين  إقــبــال  نسبة  أن  إحــصــائــيــة، 
إلى  ارتفعت  الحالي،  الصيف  خــال  الفنادق، 

نحو 80% في عدد من املناطق السياحية، بعد 
أن كانت ال تشكل سوى 12% من رواد الفنادق 
التونسية. ويوفر قطاع السياحة ما ال يقل عن 
400 ألف فرصة عمل مستقرة، فيما يرتفع هذا 

العدد إلى نحو 700 ألف في مواسم الذروة.

سياح في مدينة 
سبيطلة األثرية في 
)Getty( تونس

السعودية 
هي أكبر 
مصدر للنفط 
في العالم 
)Getty(
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اقتصاد

موسى مهدي

فــي خــطــوة جــريــئــة نــحــو تنظيف 
ــقــــذرة  بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن األمــــــــــوال الــ
املتفشية  األمـــوال  وعمليات غسل 
فــي الــســوق املــالــي والــعــقــاري الــلــنــدنــي، أعلن 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 
قمة مكافحة الفساد التي بدأت أعمالها أمس 
لندن، عن مشروع قانون جديد ملكافحة  في 
املالك  هــويــة  مــن  التحقق  املــالــي عبر  الفساد 
ــزام املــصــارف  الحقيقي ومــصــدر أمــوالــه، وإلــ
والبنوك بتحمل املسؤولية الكاملة في حال 

ارتكاب موظفيها جريمة مالية.
ــفـــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة على  ووصـ
موقعها خطوات إصالح القانون البريطاني 
بـــأن بــريــطــانــيــا أصــبــحــت »الــجــنــة املــفــقــودة« 

الجرائم  الفساد وعصابات  ألمــوال  بالنسبة 
املقترح  أن  القمة  املالية. وأعلن كاميرون في 
ــانـــون الــشــركــات  ــــالح قـ الـــجـــديـــد يـــتـــنـــاول إصـ
والعقارات وامللكيات األجنبية في بريطانيا. 
ويعتبر مقترح القانون خطوة متقدمة نحو 

الساسة  كــان يستغلها  التي  الثغرات  إغــالق 
ــار املـــــخـــــدرات وعـــصـــابـــات  ــاســــدون وتــــجــ ــفــ الــ
اإلرهاب في غسيل أموالهم املسروقة أو التي 
تم جنيها من خالل الجريمة وتنظيفها في 
رأسها  وعلى  البريطانية  االستثمار  قنوات 
الــعــقــارات وبــورصــة لــنــدن. ويــذكــر أن تقارير 
بريطانية تقدر حجم األموال التي تم غسلها 
في العقارات البريطانية بحوالى 120 مليار 
جنيه إسترليني )حوالى 175 مليار دوالر(. 

القانون  فإن مقترح  الشركات،  وعلى صعيد 
ــــذي ســيــعــرض عــلــى الـــبـــرملـــان في  الــجــديــد الـ
دورتــــــه الـــحـــالـــيـــة، يـــلـــزم الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 
بريطانيا  فــي  العاملة  الجنسيات  املــتــعــددة 
بــتــحــمــل تـــبـــعـــات أيـــــة عـــمـــلـــيـــات مـــالـــيـــة غــيــر 

قانونية يجريها موظفوها في بريطانيا. 
ــــودة الـــــقـــــانـــــون فـــــــإن الـــبـــنـــوك  ــســ ــ ــــب مــ ــسـ ــ وحـ
والــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات ســتــكــون 
مسؤولة قانونًا أمام القضاء البريطاني في 
حال قيام أي من موظفيها بالتالعب املالي أو 
التورط في عمليات غسل أمــوال أو مساعدة 

عمالئها على التهرب من الضرائب. 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي إن مقترح  ــال رئــيــس الـ وقـ
القانون يعمل على التحقق من مصدر أموال 
املــســتــثــمــريــن فـــي الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة في 

حال الشك في أن األموال غير شرعية. 
وينص مشروع القانون على إجبار مشتري 
الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة فـــي حـــال الــشــك في 
نزاهة أمواله، أن يطلب منه إثبات أن مصدر 
العقارية  الصفقة  فــي  املستخدمة  األمــــوال 
حتى جمعها بوسائل شرعية. كما تجري 
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الروسية،  الزراعية  الرقابة  أنقرة، أعلنت هيئة  في خطوة تصعيد جديدة ضد 
أمــــس، أنــهــا تــنــوي فــــرض حــظــر عــلــى اســـتـــيـــراد جــمــيــع الــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات 
التركية ابتداء من يوم االثنني املقبل، بزعم أنها تنتهك قوانني السالمة. وحسب 
إنترفاكس، قال سيرغي دانكفيرت، رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية، روس 
التي كان  الفاكهة والخضروات  نــادزور، سيتم حظر استيراد جميع  سيلخوز 
البصل والليمون والغريب  اآلن، من  إلى  الروسية  األراضــي  مسموح بدخولها 
فروت )غريفون(. وعزا دانكفيرت هذا اإلجراء إلى عدم مطابقة املنتجات التركية 
للمواصفات الروسية، واحتوائها على آفات نباتية كالتربس. وقبل ذلك أعلنت 
املنتجات  واردات  قــيــود مؤقتة على  فــرض  أنــه سيتم  الــروســيــة  الــرقــابــة  لجنة 
آفة  ثالثة، وذلــك الحتوائها على  التركية لروسيا، بما فيها عبر دول  الزراعية 

»التربس«، لتقرر بعد ذلك السلطات املختصة فرض حظر كامل.

اإليطالية،  إيني  الخضراء، تطمح شركة  الطاقة  إطــار خطة القتحام مجال  في 
التي استثمرت تاريخيًا بشكل ضئيل في الطاقة املتجددة رغم سجلها القوي في 
اكتشافات النفط والغاز، إلى توليد 420 ميغاوات معظمها من الطاقة الشمسية 
بحلول عام 2022، عن طريق إعادة استغالل أراض مهملة ترتبط حاليا بمشاريع 
النظيفة بمعدالت  الطاقة  توليد  قــدرة  العالم حاليًا  األحــفــوري. ويزيد  الــوقــود 
أكبر من الفحم والنفط والغاز معا، وستنضم إيني إلى شركات النفط العمالقة 
انبعاثات  الطاقة الخضراء لكبح  التي تيمم وجهها شطر استثمارات  األخــرى 
الكربون وكسب موطئ قدم في القطاع سريع النمو. وذلك حسب رويترز. وفي 
العام املاضي، حثت شركات النفط األوروبية الكبرى الحكومات في أنحاء العالم 
على استحداث نظام لتسعير انبعاثات الكربون، في إطار مبادرة أوسع نطاقا 

صوب اقتصاد منخفض الكربون.

تعهدت عدة دول، أمس الخميس، بإعداد سجالت عامة مللكيات الشركات، في 
الناتجة  األمـــوال  غسيل  عمليات  على  الخناق  لتضييق  جماعية  جهود  إطــار 
عــن مــمــارســات الــفــســاد حــول الــعــالــم. وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء البريطاني، ديفيد 
العاصمة  التي تستضيفها  الفساد  بــدايــة قمة مكافحة  فــي  اإلجـــراء  كــامــيــرون، 
البريطانية لندن، لكن معارضني قالوا إن السجالت املقترحة قد ال تحدث أثرًا 
ملموسًا ما لم تنه مالذات الضرائب السرية أيضًا. وحسب رويترز، قال مكتب 
بريطانيا  إلــى  ستنضم  وأفغانستان  ونيجيريا  وهولندا  فرنسا  إن  كاميرون 
في تدشني سجالت عامة للملكية الصحيحة للشركات. وقــال وزيــر الخارجية 
الــواليــات املتحدة أعلنت بالفعل خــطــوات لتحسني  األمــيــركــي، جــون كــيــري، إن 
مستوى الشفافية بشأن ملكية األنشطة التجارية. وأضاف مكتب كاميرون، أن 
أن  أو  واحــدا  أن تشتري  تريد  أو  بريطانيا  تمتلك عقارا في  أجنبية  أي شركة 
تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون لزاما عليها االنضمام إلى السجل الجديد.

أخبار في صور

روسيا تمنع الخضروات التركية

إيني اإليطالية تبدأ االستثمار 
في الطاقة الخضراء 

تعهد بإعداد سجالت المتملكين 
في قمة لندن
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شكك مصرفيون بريطانيون في التطمينات 
ــر الــخــارجــيــة جـــون كيري  الــتــي منحها وزيـ
بـــشـــأن ضـــــرورة تــعــامــل الــبــنــوك األوروبـــيـــة 
ــران وفــقــًا لــنــصــوص االتــفــاق الــنــووي  مــع إيــ
الـــذي وقــع فــي يناير/كانون املــاضــي. وقــال 
ــة األمــــيــــركــــي جـــــون كــيــري  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
خــــالل اجــتــمــاعــه مـــع عــــدد كــبــار املــســؤولــني 
ــاء الــخــمــيــس،  ــيـــني فــــي لــــنــــدن، مــــســ ــرفـ املـــصـ
إن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لـــن تــعــاقــب الــبــنــوك 
األوروبية التي تستأنف عالقاتها التجارية 
ــال مــصــرف  ــ مــــع إيـــــــران بــشــكــل مــــشــــروع. وقــ
إيران،  »ستاندرد تشارترد« لن نتعامل مع 
قوله  تايمز«  »فاينانشيال  صحيفة  وأبلغ  
بفتح حساب ألي شخص يقطن  نقبل  »لــن 
فــي إيــــران أو ألي شــركــة أو وحــــدة تــجــاريــة 
مــمــلــوكــة أو يـــديـــرهـــا شــخــص إيــــرانــــي كما 
إيــران  أيــة صفقة مالية تكون  لــن ننفذ  أننا 
طــرفــًا فــيــهــا«. وكــانــت الــبــنــوك األوروبـــيـــة قد 
خرقها  بسبب  أميركية  لــغــرامــات  تعرضت 
مليار   15 قيمتها  بــلــغــت  ــرانـــي  اإليـ للحظر 
دوالر. وبالتالي التزال تتخوف من  إحتمال 
ــي حـــال  ــ ــا لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة فـ ــهـ تـــعـــرضـ

تعاملها مع إيران. 
وقــال مصرفيون آخـــرون حــضــروا االجتماع 
»أنـــهـــم حــتــى ولــــو قــبــلــوا بــالــتــعــهــدات الــتــي 
القضائية  الجهات  فــإن  كيري،  قطعها جــون 
ــون لــهــا  ــكــ ــد تــ ــ ــا قـ ــيــــركــ ــــي أمــ ــيـــة فـ ــتـــشـــريـــعـ والـ

باريس ــ العربي الجديد

عقب اتهام وسائل اإلعالم الفرنسية حكومة، 
بالنفاق في تعامالتها مع  فرانسوا هوالند، 
الطاقة  وزيـــرة  قــالــت  البيئي،  التلوث  قضايا 
األربعاء،  مساء  رويــال،  سيغولني  الفرنسية، 
الفرنسي  البرملان  يناقش  أن  في  ترغب  إنها 
احتمال حظر بالده استيراد الغاز الصخري. 
وحسب تقارير فرنسية أمس، قال برملانيون 
فــرنــســيــون، إن الــغــاز املــســّيــل األمــيــركــي الــذي 
ــا يــحــتــوي على  ــ ــ تـــصـــدره أمـــيـــركـــا إلــــى أوروبـ
40% مـــن الـــغـــاز الـــصـــخـــري. وحـــســـب خــبــراء 
فــإن هــذا يعني أن دول أوروبـــا التي تعارض 
اســـتـــخـــراج الـــغـــاز الــصــخــري بــحــجــة الــتــلــوث 
»بالتالي  وأضــافــوا  نفسها.  تناقض  البيئي 
فـــــإن مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة الـــرافـــض 
ــتـــخـــراج الـــغـــاز الـــصـــخـــري يــتــنــاقــض مع  السـ

استيراد الغاز الصخري«. 
اليكتريك  هما  فرنسيتني،  شركتني  أن  يــذكــر 
دوفرنس وأنجي وقعتا على عقود الستيراد 

بــدأ يتدفق على  الــذي  الغاز املسّيل األميركي 
ــا مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري. وتضغط  ــ أوروبـ
جــمــاعــات الــبــيــئــة فـــي فــرنــســا عــلــى الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة االشــتــراكــيــة لــيــس فــقــط عــلــى عــدم 
تعمل  كذلك  ولكن  الصخري،  الغاز  استخراج 
عــلــى قـــيـــادة حــمــلــة بــرملــانــيــة ملــنــع اســـتـــيـــراده. 
ويـــذكـــر أن الــتــقــنــيــات املــســتــخــدمــة فـــي الــغــاز 
تعتقد  التي  التفتيت  تقنيات  هي  الصخري، 
الجماعات البيئية أنها مضرة بالبيئة وربما 
ــــدول  ــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة.  والـ ــــؤدي إلــــى تـــلـــوث املـ تـ
استخراج  على  حاليًا  تعكف  الــتــي  الــوحــيــدة 
الـــغـــاز الــصــخــري فـــي أوروبــــــا هـــي بــريــطــانــيــا 

والــدنــمــارك وبــولــنــدا. يــذكــر أن شــركــات الغاز 
تــواجــه منافسة شرسة من  املسّيل  األمــيــركــي 
ــــروم الـــتـــي تـــغـــذي دول االتـــحـــاد  ــاز بـ شـــركـــة غــ
احتياجاتها،  مــن  مــن %30  بــأكــثــر  األوروبـــــي 
وتريد أن تحافظ على هيمنتها على إمدادات 
األميركية،  اإلدارة  وتسعى  ــي.  ــ األوروبـ الــغــاز 
ومـــنـــذ أزمـــــة أوكـــرانـــيـــا قــبــل عـــامـــني، أن تقلل 
الــروســي، وتعتقد  الــغــاز  اعتماد أوروبـــا على 
واشـــنـــطـــن أن روســــيــــا تـــســـتـــخـــدم الــــغــــاز فــي 
السياسي  الــقــرار  على  الهيمنة  استراتيجية 

األوروبي أو إضعافه على األقل. 
ومـــن هـــذا املــنــطــلــق بــــدأت تــصــديــر الـــغـــاز إلــى 
أوروبــا، على الرغم من أن الربح املتحقق منه 
ضئيل مقارنة بأسعار الغاز املسّيل في آسيا. 
األوروبية  السوق  على  التنافسية  وللمقارنة 
بــني أمــيــركــا وروســـيـــا، تـــتـــراوح كلفة تصدير 
الــغــاز الــروســي الــى أوروبــــا بــني 2-3 دوالرات 
ملــلــيــون وحـــدة حـــراريـــة، وكــلــفــة تــصــديــر الــغــاز 
ــا بــحــوالــى 6-5  ــ األمــيــركــي املــســّيــل الـــى أوروبــ
دوالر   2( ــة  ــ ــراريـ ــ حـ وحــــــدة  ملـــلـــيـــون  دوالرات 
قيمة الغاز بمجمع هنري هوب وحوالى 3.5 
دوالرات قيمة إسالة الغاز ونقله الى أوروبا(. 
ومن هنا لو باعت روسيا الغاز املسيل ألوروبا 
لكان أقل كلفة من أن تشتريه من أميركا. وتم 
فــي الــواليــات املــتــحــدة تشييد أربــعــة مصانع 
تقارب  بطاقة  الصخري  املسّيل  الغاز  إلنتاج 
45 مــلــيــون طـــن فـــي الـــعـــام بــغــرض الــتــصــديــر 
الــى عــدة مشاريع مقترحة إلنتاج  بــاإلضــافــة 
وتصدير 270 مليون طن سنويًا تمت املوافقة 
تفتخر  التي  أوباما  الرئيس  إدارة  من  عليها 
باالكتفاء الذاتي من الغاز والتوجه لتصديره. 
ويــرى خــبــراء فــي حــال تنفيذ جميع مشاريع 
تستطيع  أميركا  فإن  املسّيل،  الطبيعي  الغاز 
تــصــديــر حــوالــى 315 مــلــيــون طــن ســنــويــًا من 
الــغــاز املــســّيــل خــالل ســنــوات قليلة. ولــكــن في 
حــال رفــض الــبــرملــان الفرنسي لــــواردات الغاز 
فــإن ذلــك سيشكل ضربة لصناعة  األمــيــركــي، 

الغاز األميركية.

تـــفـــســـيـــرات لـــقـــوانـــني الــــعــــقــــوبــــات  الـــخـــاصـــة 
بالحظر اإليراني، مغايرة لفهم الوزير كيري«.  
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــال مــصــرفــي لصحيفة« 
فاينانشيال تايمز«: »الوزير كيري لن يبقى 
 فـــي الـــحـــكـــم، حــيــث إن فـــتـــرة رئــاســة 

ً
طـــويـــال

أوباما ستنتهي خالل العام الجاري، وربما 
يــصــبــح املــرشــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرامــب 
نظر  وجهة  ولــديــه  املتحدة  للواليات  رئيسًا 
سلبية بشأن االتــفــاق الــنــووي«.  وقــد حضر 
االجتماع  الذي عقد في مقر اتحاد املصارف 
ــارف، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــــصـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــشــــرة مـ
إتش  تشارترد ومصرف«  مصرف ستاندرد 

إس بي سي«وباركليز. 
 وحسب رويــتــرز، قــال مــســؤول بريطاني إن 
نــحــو عــشــرة مــســؤولــني تــنــفــيــذيــني مـــن كــبــار 
البنوك األوروبية شاركوا في االجتماع الذي 
ســعــى كــيــري مــن خــاللــه لــطــمــأنــة املــســؤولــني 
املــصــرفــيــني بــعــد فـــرض غــرامــات فــي السابق 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــت الـ ــرقــ ــتــ ــوك الــــتــــي اخــ ــنــ ــبــ عـــلـــى الــ

املفروضة على إيران.
وقــال كيري  في االجتماع »نريد أن نوضح 
ــال الـــقـــانـــونـــيـــة املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا  ــمــ أن األعــ
بوضوح في بنود االتفاقية متاحة للبنوك.«

وشــــارك فــي االجــتــمــاع أيــضــا لــــورد المــونــت 
املبعوث التجاري إلــى إيــران ووزيــر األعمال 
اللورد  أن  ويذكر  جاويد.  ساجد  البريطاني 

المونت من املناصرين للتجارة مع إيران. 
وكـــانـــت الــــواليــــات املــتــحــدة وأوروبـــــــا رفــعــتــا 
عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني 
بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها 

النووي لكن عقوبات أميركية أخرى ما زالت 
بــاقــيــة ومـــن بينها حــظــر تــســويــة املــعــامــالت 
النظام املالي  الدوالرية املرتبطة بإيران عبر 
األمـــيـــركـــي. ويــلــقــي املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــثــورة 
ــة الـــلـــه عــلــي خــامــنــئــي بــالــلــوم  اإلســـالمـــيـــة آيــ
على الــواليــات املــتــحــدة فــي تــأخــر استئناف 
العالقات التجارية. وقال خامنئي في مارس/
آذار »تتصرف وزارة الخزانة األميركية.. كما 
لو أن الشركات واملؤسسات الكبرى ال تجرؤ 

على املجيء والتعامل مع إيران«. 
بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة أشـــهـــر مـــن رفــع 
أعقاب توقيع  إيــران في  الدولي على  الحظر 
ــنــــووي، يـــبـــدو اإليـــرانـــيـــون قلقني  االتــــفــــاق الــ
الفرحة  ــدأت  وبـ االقــتــصــادي.  مــن مستقبلهم 
ر 

ّ
والــزغــاريــد الــتــي قــوبــل بــهــا االتـــفـــاق تتبخ

ويحل محلها الخوف من أن إيران ربما تكون 
التخلي  لها مقابل  ق 

ّ
لم يتحق دعت، حيث 

ُ
خ

القليل، كما تتجه  النووي إال  من برنامجها 
عقوبات  فــرض  وربــمــا  التشدد  نحو  أميركا 
جــــديــــدة عـــلـــى إيــــــــران. ويـــعـــتـــرف مـــســـؤولـــون 
إيــرانــيــون أن االنــتــعــاش االقــتــصــادي ال يــزال 
بطيئًا، وأن الصفقات املالية اإليرانية ال تزال 
الغربية  املــصــارف  أن  كــمــا  لــلــرقــابــة،  تخضع 
ترفض التعامل مع إيران واملصارف اإليرانية 
ممنوعة من إجراء صفقات بالدوالر. وحتى 
لــن تستطيع  بالخارج  املجّمدة  إيـــران  أمـــوال 

الحكومة إال استعادة القليل منها.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، اعــتــرف وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي، مــهــنــدس االتــــفــــاق، مــحــمــد جـــواد  ــرانـ ــ اإليـ
ظريف، في ندوة مغلقة بلندن قبل شهر بأن 
للمجتمع  فــي عودتها  تــواجــه عقبات  إيـــران 
الدولي والتعامل بشكل طبيعي. وقال ظريف 
البريطاني«  امللكي  باملعهد  عقدت  نــدوة  في 
ــيـــة  ــــاوس«، »إن الــبــنــوك األوروبـ تــشــاتــهــام هــ

ترفض التعامل معنا«.
من جانبه قال عباس عرقجي، كبير مفاوضي 
إيران في املحادثات النووية، إن »رفع الحظر 

الدولي عن إيران تم فقط على الورق«.

فرنسا تناقش حظر الغاز األميركيمصارف أوروبا تشّكك في تعهدات كيري الخاصة بإيران

الحكومة البريطانية كذلك مشاورات بشأن 
تحميل الــشــركــات مــســؤولــيــة الــجــرم املــالــي 
ــال تــــورط أطــــراف تــتــعــامــل مــعــهــا في  فــي حـ

الجرائم املالية. 
وحــســب مــراقــبــني، فــإن هــذا الــقــانــون سيدعم 
القضاء على الرشى التي تمنحها الشركات 

هـــويـــة مــالــكــهــا.  يـــذكـــر أن الـــقـــانـــون الـــســـاري 
حاليًا في بريطانيا يسمح لشركات الواجهة 
بتملك العقارات من دون معرفة هوية املالك 
الحقيقي، وهو ما أدى إلى استخدام العقارات 
البريطانية في عمليات غسل األموال القذرة 
الــتــي جــمــعــت بــواســطــة تــجــارة املـــخـــدرات أو 

الغربية للمتنفذين ومسؤولي العالم الثالث 
في سبيل الحصول على عقود وعطاءات.  

وعــلــى صعيد الــعــقــارات ألــزمــت اإلصــالحــات 
الجديدة الشركات األجنبية التي تملك أكثر 
مـــن 100 ألـــف وحــــدة عــقــاريــة فـــي بــريــطــانــيــا 
الــعــام والــكــشــف عن  الــســجــل  بالتسجيل فــي 

يرتكبها  التي  املباشرة  السرقات  أو  الرشى 
ساسة العالم الثالث. 

ويــشــيــر مــقــتــرح الـــقـــانـــون إلــــى أن أيــــة شــركــة 
ترغب في شراء عقار في بريطانيا عليها أواًل 
الرسمي  الــعــام  التملك  سجل  فــي  التسجيل 
الــــذي يطالبها بـــضـــرورة اإلعــــالن عــن املــالــك 

يلزم مقترح  األمـــوال. كما  الحقيقي ومصدر 
ترغب  التي  التجارية  األعمال  كذلك  القانون 
التقدم للحصول على عطاءات حكومية  في 
بالتسجيل أواًل في السجل العام البريطاني 

قبل أن تتقدم للعطاء. 
ووصـــفـــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة أمــس 
عــلــى مــوقــعــهــا مــقــتــرح الــقــانــون الــبــريــطــانــي 
بأنه خطوة جريئة في اتجاه تجفيف منابع 

الفساد. 
ــن الــصــعــب  ــتـــرح ســيــجــعــل مــ ــقـ ــالــــت إن املـ وقــ
ستار  تحت  التخفي  الفاسدين  األفـــراد  على 

الشركات الوهمية كما كان في السابق. 
وأشــــــارت إلــــى أن خـــطـــوات إصــــالح الــقــانــون 
»الجنة  بريطانيا  مــن  ستجعل  الــبــريــطــانــي 
املفقودة« بالنسبة ألموال الفساد وعصابات 

الجرائم املالية.
وحضر قمة مكافحة الفساد عدد من رؤساء 
ومــمــثــلــي دول الـــعـــالـــم، عـــلـــى رأســــهــــم وزيــــر 
ــيــــري، وذلــــك  ــيـــة األمــــيــــركــــي جـــــون كــ الـــخـــارجـ
الكبرى  الشركات  إلــى ممثلي بعض  إضــافــة 
الرياضية  املدني واللجان  وقيادات املجتمع 

واملنظمات الدولية.  
وألـــقـــى الــرئــيــس الــنــيــجــيــري مــحــمــد بــخــاري 
الــخــطــاب الــرئــيــســي فـــي الــقــمــة تــحــت عــنــوان 

»ملاذا يجب أن نحارب الفساد معًا«. 
الحكومة  قــد دعــا  النيجيري  الــرئــيــس  وكـــان 
ــــودات الــتــي  ــــوجـ الــبــريــطــانــيــة إلــــى إرجــــــاع املـ
ســرقــت مــن نيجيريا وأودعــهــا فــاســدون في 
املــــصــــارف الــبــريــطــانــيــة ووظــــفــــت فــــي شــــراء 

عقارات بريطانية إلى الشعب النيجيري.
اتخاذ خطوات عملية  لندن  قمة  وتستهدف 
تـــشـــتـــرك فــــي وضـــــع قـــوانـــيـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــات 
والشركات والدول ملحاربة الفساد املالي بكل 
أشــكــالــه، وعــلــى رأســـه فــســاد الــســاســة الــذيــن 
ويحولونها  الثالث  العالم  ثـــروات  يسرقون 
إلــى حــســابــات فــي مــصــارف غربية ومناطق 
األفـــشـــور وفـــســـاد الـــشـــركـــات الــتــي تستخدم 
الرشى في كسب العقود التجارية، وكذا فساد 
املــــصــــارف وشــــركــــات املــحــاســبــة والـــشـــركـــات 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــحــمــي الــفــاســديــن وتيسر 
الفساد وشــركــات توظيف  أمــوال  لهم تمرير 
األمــوال التي ال تتساءل كثيرًا حول مصادر 
نقاش  القمة  فــي  ودار  التي تصلها.  األمـــوال 
واسع حول السبل الكفيلة بمكافحة الفساد 
املالي بإدارة كل من رئيس البنك الدولي جيم 
يونغ كيم ورئيس منظمة الشفافية الدولية 
جوزيه يوغاز ومديرة صندوق النقد الدولي 

كريستني الغارد.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتم حاليًا دفع نحو 2% من الناتج المحلي 
غير  التكلفة  أن  إلى  منوهًا  سنويًا،  رشى  صورة  في  العالمي  اإلجمالي 
أنه  إذ  بكثير  أعلى  للفساد  المباشرة 
يقلص اإليرادات الحكومية من خالل 
وخفض  الضريبي  التهرب  تشجيع 
وتراجع  الضرائب  لدفع  الحوافز 
األموال المتاحة لالستثمارات العامة 
يعتبر  وبينما  التحتية.  البنية  فــي 
ببساطة  تعد  الــرشــى  أن  البعض 
يقول  التجارة،  تسهيل  في  عامًال 
ما  غالبًا  الفساد  إن  النقد  صندوق 

يبعد االستثمارات.

الرشى 2% من الدخل العالمي

مال وسياسة

شّككت المصارف 
األوروبية في تعهدات 
وزير الخارجية األميركي 

جون كيري والتي دعاها 
فيها للتعامل مع إيران
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أسامة أبو ارشيد

ــام، تـــتـــراجـــع أهــمــيــة الــقــضــيــة  ــ عـــامـــا بــعــد عـ
 

ُّ
َكل

َ
ت الفلسطينية في الوجدان العربي، وال 

كثيرة، وهي تحاول  عربية  أنظمة رسمية 
تغييب ذكراها، وطمس معاملها، ففلسطني 
بالنسبة لهم َهمٌّ وعبء، حبذا لو تخلصوا 
مـــنـــه. قــبــل عـــقـــود خـــلـــت، كـــانـــت االنــقــابــات 
الــعــســكــريــة الــعــربــيــة تــتــمــّســح بــفــلــســطــني، 
اقتراب  وتعلن  الصهيوني،  الكيان  وتلعن 
معركة التحرير الشامل، غير أن أيا من تلك 
االنـــقـــابـــات لـــم يــكــن يــضــع فــلــســطــني، حــقــا، 
الذريعة  صوب ناظريه، بل كانت فلسطني 
التي يبّررون بها قمعهم، وديكتاتورياتهم، 
عنك  دع  يحكمونها،  الــتــي  الـــدول  وتخلف 
الفقر والفساد واالنكسارات. أما اليوم، فلم 
تعد فلسطني، بالنسبة لألغلبية الرسمية، 
ـــــِر نـــظـــام،  ـــــَجـــــبُّ

َ
مـــســـوغـــا لـــفـــســـاد فــــاســــد، َوت

وإفاس خزينة، بل على العكس، أصبحت 
مشروعية  عــن  والبحث  للنخاسة،  عنوانا 
ــــع إســــرائــــيــــل ضــد  ــالــــف مـ ــيــــة، وتــــحــ أمــــيــــركــ
ــل الــــدار. ذلــكــم لــســان حــال  ــداء« مــن داخـ ــ »أعـ
األغلبية الرسمية، من دون أن يعني ذلك أن 
من يحاولون ستر عوراتهم بورقة فلسطني 
انقرضوا، ولنا في النظام السوري وإيران 

وحزب الله نماذج فاقعة.
يــقــف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأمـــــة الـــعـــرب، 
ــلــــى أعـــــتـــــاب الــــــذكــــــرى الـــثـــامـــنـــة  الــــــيــــــوم، عــ
والستني ملا اصطلح على توصيفها »نكبة 

فاطمة العيساوي

ــة تـــلـــفـــزيـــون ســــمــــا، املــــوالــــي  ــلــ ــراســ بــــــدت مــ
الــســوري، كنانة عــلــوش، في  لنظام األســـد 
حــالــة نــشــوٍة عــارمــٍة، وقــد التقطت لنفسها 
»ســـيـــلـــفـــي« مـــــع جـــثـــث ضـــحـــايـــا الــقــصــف 
السوري مواقع »اإلرهابيني«. ُيخّيل للناظر 
من  أصـــٍص  أريـــج  تتنشق  »الصحافية«  أن 
، مبتهجة 

ً
الورود، فتفرج عن أسنانها كاملة

ومنتعشة  املحروقة خلفها،  الجثث  ملشهد 
لـــروائـــحـــهـــا. يــتــلــقــى »اإلعــــامــــي« املـــصـــري، 
السيدات  إحــدى  اتصااًل من  أحمد موسى، 
مــن مــحــبــي بــرنــامــجــه تــقــول، بــعــد كــيــل من 
الشتائم والتهديدات والتخوين إلعاميني 
وسياسيني، إنها أعدت كمية من  ماء النار، 
لترشق بها املتظاهرين املحتجني على قرار 
نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير 
مــن مــصــر إلـــى الــســعــوديــة، لــتــمــّردهــم على 
ــم« الـــعـــســـكـــر. بـــعـــد أن ُيــعــاتــبــهــا  ــادهــ ــيــ »أســ
ارتــكــاب جريمة،  مــن  بنعومٍة خــوفــا عليها 
يـــشـــكـــرهـــا »اإلعـــــــامـــــــي« عـــلـــى مــداخــلــتــهــا 
ر »اإلعــــــــامــــــــي« نــفــســه 

ّ
الـــلـــطـــيـــفـــة. ويــــــحــــــذ

املتمردين على قرار حظر النشر في قضية 
األمــن مقر نقابة الصحافيني  اقتحام قوى 
لــلــقــبــض عــلــى صــحــافــيــني لــجــآ إلــيــهــا، من 
تداول القضية في وسائط اإلعام الحديث، 
باعتبار أن النظام يراقبها، وسوف ياحق 
خارقي الحظر فيها، ملا يعنيه ذلك من خرق 

لـ »أمن« الباد. 
في الجانب اآلخر من الجماعة الصحافية، 
نــمــوذج مــخــتــلــف. لــبــى عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
الـــصـــحـــافـــيـــني »املــــتــــمــــرديــــن« دعــــــوة نــقــابــة 
الــصــحــافــيــني لــاعــتــصــام، احــتــجــاجــا على 
ــو، فـــي رمــزيــتــه،  ــ فــعــل اقـــتـــحـــام مـــقـــّرهـــا، وهـ
ــرة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوات األخـ يــخــتــصــر قـــمـــع الــــســ
شــهــدت أســـوأ أشــكــال اســتــخــدام الصحافة 
 للدعاية للنظام، بما في ذلك تجريد 

ً
مطية

مشروعيتهم  مـــن  املــســتــقــلــني  الــصــحــافــيــني 
لم  إن  الــتــكــمــيــم،  عــبــر  املــهــنــيــة، ومعاقبتهم 
يكن االعتقال أو املنع من السفر أو غيرها. 
 فـــي الـــشـــجـــاعـــة، قل 

ً
ــكــــب« هـــــؤالء فـــعـــا »ارتــ

نــظــيــره، حــيــث أن قــــرار الــتــمــرد عــلــى واقـــع 
الــواحــد فــي اإلعــــام يعني أثمانا  الــصــوت 

سيف الدين عبد الفتاح

في مشهٍد ُمهم، أظن أنه من املشاهد النادرة 
لــفــتــاٍة صــلــبــٍة لــابــنــة ســنــاء ســيــف، حينما 
يصدر عنها موقف متسق من القضاء في 
مــصــر، ليعبر عــن احــتــجــاٍج أســاســي على 
القضاء  أن  ذلك  الحالية،  سيرته ومسيرته 
لــيــس مـــن املـــؤســـســـات الـــعـــاديـــة فـــي الــدولــة 
واملجتمع، وحينما تكون عينه على الدولة، 
فإنه يحافظ على أمرين: االنتظام وااللتزام. 
االنتظام بما يعني استقرار الحياة العامة 
الــازمــة  البيئة  بما يحقق  الــعــام،  واملــجــال 
الــحــيــاة واســتــمــرارهــا،  الســتــقــرار منظومة 
أمــا االلــتــزام فهو يــراقــب مسؤولية األفـــراد 
والــجــمــاعــات عــن االمــتــثــال لــلــقــانــون، حتى 
الناس،  والــعــدل بني عموم  االنتصاف  يعم 
فإذا انهارت هاتان الوظيفتان فقد القضاء 
وانتقص  مسؤوليته،  عــن  وتخلى  قيمته، 

من هيبته.
وظيفة الــقــاضــي، فــي هــذا املــقــام، أن يطبق 
الــقــانــون، وأن يــتــعــّرف عــلــى روح الــقــانــون، 
وأن يــحــمــي املــــواطــــن مـــن ســـلـــطـــٍة، تــحــاول 
التغول عليه، وهو الفرد الضعيف، فتحميه 
وتنظم عمل املؤسسات والتكوينات، حتى 
ولكن،  العام.  النظام  بقواعد  ملتزمة  تكون 
فــي عملها  والــتــأثــيــر  الفاعلية  طــريــق  على 
وأنــشــطــتــهــا، والـــقـــاضـــي، فـــي هــــذا، حينما 
يــعــنــي حقيقتني  فـــإنـــه  يـــمـــارس وظــيــفــتــه، 
أســاســيــتــني: األولــــى: أن تنظيم الــحــق ركــن 
فــيــه، ال يــنــقــضــه وال يــنــفــيــه، فــلــم يــكــن أبـــدًا 
 لـــانـــقـــضـــاض عــلــى 

ً
تــنــظــيــم الـــحـــق مــــدخــــا

أو محاصرته،  تبديده،  أو  ذاتـــه،  فــي  الحق 
أو التفريط فيه. الثانية: القاضي هو ميزان 
العدالة لرد الحقوق واالنتصاف في الحياة 
لم  امليزان  هــذا  اختل  إذا  والخاصة.  العامة 
يبق مــن بعده ملجأ ألي شخص، كــان من 
الضعفاء أو من الفقراء، ويجعل من السلطة 
مــقــامــا تــتــاعــب فــيــه بـــالـــقـــانـــون والــقــضــاء 

والتقاضي.
 إلى املشهد الذي يتعلق بالفتاة سناء 

ً
عودة

ســيــف، حــيــنــمــا اتــهــمــت بــالــتــحــريــض على 
التظاهر وتوزيع منشورات، وهي تعرف أن 
هذه التهمة امللفقة ليست إال اكتمال دائرة 
الــتــضــيــيــق والـــحـــصـــار عــلــى عــائــلــة سيف 
اإلســــام رحــمــة الــلــه عــلــيــه، ألن هـــؤالء إنما 
للسلطة  ومقاومة  احتجاج  حالة  يمثلون 
املقام، وجهت  املستبدة. وفي هذا  الطاغية 
حــديــثــهــا إلــــى وكـــيـــل الــنــيــابــة الـــــذي يــقــوم 
بالتحقيق معها، فبادرته بأنها ال تثق في 
هــذا التحقيق، فــي مــســاره أو فــي نتيجته، 
وأنه ال يستطيع أن يتخذ القرار القضائي 
في حقها، إال بعد أن يعود إلى مصدٍر ما، 
هــو الـــذي يــحــّرك األمــــور ويــصــدر الــقــرارات 
بــحــسٍّ مــســيــس، ال بعمل الــقــاضــي الــنــزيــه. 

هذه كانت بداية املشهد.
ثــم وّجـــه الــقــاضــي تهمة إلـــى الــفــتــاة بأنها 
أهانت القضاء من جــّراء تعبيرها عن هذا 
املوقف املتسق ورأيها في عملية التحقيق، 
ــة الــفــتــاة حــول  عــمــلــيــة خــطــيــرة أثــبــتــت رؤيــ
الــقــضــاء والــتــقــاضــي. أصـــدر قــاضــي األمــور 
املــســتــعــجــلــة حــكــمــا بــالــحــبــس ســتــة أشــهــر، 
وهــو أمــر يعبر عن الحقيقة املـــّرة. في هذه 
املـــرة، أكــدت الفتاة على اتــســاٍق غير عــادي 
واســتــثــنــائــي فــي مــوقــفــهــا وفــعــلــهــا، لتؤكد 
ــن أي  ــورة الـــقـــضـــاء والــتــقــاضــي فـــي ذهــ ــ صـ
ــذا الــجــو  ــه فـــي ظـــل هـ ــــادي، مـــن أنـ مـــواطـــٍن عـ
ــتـــبـــداد لـــن يــكــون  الــقــاتــم والـــقـــاتـــل مـــن االسـ
هناك موضع لعدل أو انتصار، بل ستكون 
ــا  ــ هـــنـــاك قــــــرارات وأحـــكـــام مــســيــســة، وراءهـ
السلطة والنظام، خصوصا حينما يرتبط 
األمــــر بــمــجــال الــســيــاســة واالحــتــجــاج على 
الــســلــطــة، وذلــــك مـــن جــمــلــة تــكــمــيــم األفــــواه 

حسن طارق

ضـــمـــن حــــزمــــة أخــــبــــار نـــهـــايـــة األســــبــــوع 
املاضي، ثمة ما هو غير قابل للتجاهل، 
ــادق خـــان يــفــوز بــعــمــوديــة لـــنـــدن. في  صــ
الشاب  عــن مسار  »عــاديــة«  الخبر سيرة 
ــــذي ســيــلــتــحــق يــافــعــا بـــحـــزب الــعــمــال،  الـ
ــبـــح مـــحـــامـــيـــا  يــــــــــدرس الـــــحـــــقـــــوق، لـــيـــصـ
ويجد  اإلنـــســـان،  حــقــوق  فــي  متخّصصا 
نفسه نائبا عماليا في مجلس العموم، ثم 
وزيرًا في حكومة غوردن براون، وصواًل 
إلى شغله منصب وزير العدل في حكومة 
الظل التي شكلها إيد مليباند الذي كان 
صــــادق خــــان مــديــر حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 

للفوز برئاسة الحزب.
والــده  على  أكثر  نتعرف  التفاصيل،  فــي 
ــان، لــســيــاقــة  ــتــ ــاكــــســ الــــــــذي هــــاجــــر مـــــن بــ
الـــــبـــــاص فـــــي لـــــنـــــدن، ونـــتـــلـــصـــص عــلــى 
في  البسيطة  طفولته  الصغيرة،  حياته 
ليفربول،  نــادي  العاصمة، عشقه  جنوب 
مــمــارســتــه لــلــريــاضــة، شــغــفــه بــالــعــائــلــة، 
أنــنــا سننتبه،  هــوايــات ابنتيه، ثــم ال بــد 
بذهوٍل كثير، نحن املهووسون بالهوية، 

إلى أن صاحبنا مسلم الديانة.
ثّمة  ليس  لــنــدن،  بلدية  رأس  على  مسلم 
ســر فــي الــحــكــايــة. هــي فــقــط ثــمــار تــاريــخ 
ــة. املـــواطـــنـــة الــتــي  ــنـ طـــويـــل لــفــكــرة املـــواطـ
ــا أســـــــود يـــحـــكـــم الــبــيــت  ــيـ ــيـــركـ جـــعـــلـــت أمـ
بوطالب  اسمه  ريفيا  ومنحت  األبــيــض، 

مفاتيح روتردام.
ــنــــي الـــــعـــــاقـــــة مــع  ــعــ ــة الـــــتـــــي تــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ املــ
ــانـــون.  ــقـ الــــدولــــة عـــنـــدمـــا تــنــبــنــي عـــلـــى الـ
ــيـــا لــلــمــجــمــوعــة  ــدنـ املــــواطــــنــــة انــــتــــمــــاًء مـ
الحقوق  فــي   

ً
مــســاواة املــواطــنــة  الوطنية. 

واملــســؤولــيــات. املــواطــنــة الــتــي ال تعيقها 
واللون  واللسان  الديانة  في  االختافات 

والطبقة والجنس.
، االختيار 

ً
كان على ساكنة لندن، مصادفة

ــنـــني، مــســلــم ويـــهـــودي.  بـــني مــرشــحــنْي اثـ
األصــــح أن االخــتــيــار كـــان بــني مــواطــنــنْي 
ــمــــني، وبــــني  ـــني حـــــزبـــــنْي غــــريــ ــ اثـــــنـــــني، وبــ
رؤيـــتـــني لــلــعــاصــمــة. إنــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
تقدم تمرينا على تجاوز  الغربية، وهي 
االعتبارات الدينية واإلثنية، تمرين ليس 
بالسهولة التي نتصّور، ذلك أن الحداثة 
الــغــربــيــة لــم تــقــطــع نــهــائــيــا مــع انــفــاتــات 
التعصب الديني والهوياتي، على النحو 

فلسطني«، غير أن الحقيقة هي أن ما جرى 
ــــار/ مــايــو 1948  فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن أيـ
كـــان نكبة ألمـــة الــعــرب كــلــهــا، عــبــر الــبــوابــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــمــنــذ ذلــــك الـــيـــوم، لـــم تــهــدأ 
ــــــى لــهــا ذلـــــك، فــغــرز 

َّ
املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وأن

الــخــنــجــر الــصــهــيــونــي فـــي أحــشــائــهــا كــان 
متعمدًا إلبقائها تنزف أبد الدهر، وضمان 
اســتــمــرار عجزها عــن الــنــهــوض والــوحــدة، 
ــــادي حـــقـــيـــقـــي ال  ــيـ ــ ــتــــقــــال سـ وتـــحـــقـــيـــق اســ
موهوم. نعم، لم تكن إسرائيل يوما تحديا 
لــفــلــســطــني والــفــلــســطــيــنــيــني وحــــدهــــم، بــل 
كانت، وال زالت، وستبقى، تهديدًا وجوديا 
ملجمل املنظومة العربية، وعامل استنزاف 
ومصائبها  املنطقة  قضايا  وستبقى  لها. 
ــقـــاس اإلســـرائـــيـــلـــي، ســـواء   عــلــى املـ

ُ
ـــل ـــصَّ

َ
ــف ـ

ُ
ت

أصـــالـــح بــعــض الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــعــربــي 
إسرائيل أم عاداها، فإسرائيل ومن وراءها 
لن يقبلوا إال بتفّوقها النوعي، وسطوتها 
ــــزل غـــيـــر مــقــتــنــع  ــــن لــــم يـ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وملـ
الـــيـــوم بعد  ــن مــصــر واألردن  أيـ فــلــيــخــبــرنــا 
عــقــود مــن »الـــســـام« مــع إســرائــيــل. أليست 
ــرفـــس فــــي أغــــــال »كـــامـــب  مـــصـــر ال زالــــــت تـ
والفقر  الرهيب،  والكبت  ديفيد« وقيودها، 
ـــِب 

َ
ـــخ

ُ
املــــدقــــع، والـــفـــســـاد املــنــتــشــر بــســبــب ن

»املــعــاهــدة« مــع إســرائــيــل؟ ألــيــس األردن ال 
زال فــي عــني الــغــدر اإلســرائــيــلــي عبر إبقاء 
»مــشــروع الــوطــن الــبــديــل« خــيــارًا مطروحا 
على الــطــاولــة؟ على الــرغــم مــن أن إسرائيل 
تــشــكــل تـــحـــديـــا ملــجــمــل املـــنـــطـــقـــة، بــعــربــهــا، 

أبريل/  لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية، في 
الحرب  »العراق كان  بالقول:  نيسان 2003، 
ــا املــحــافــظــون الـــجـــدد.. الــحــرب  ــ الــتــي أرادهــ
أستطيع  الــجــدد..  املحافظون  سّوقها  التي 
أن أعطيك أسماء 25 شخصا كلهم يقيمون 
ضمن مسافة قريبة جدًا من هذا املكتب )أين 
كانت تجري املقابلة في واشنطن(، لو كان 
تّم إبعادهم إلى جزيرة صحراوية قبل عام 
ونصف ملا كانت حرب العراق قد قامت«. ما 
كثيرين بني  أن  فــريــدمــان، حينها،  يقله  لــم 
هؤالء الخمسة والعشرين يهود أميركيون، 
ومــنــهــم مـــن خــــدم فـــي مــنــاصــب رفــيــعــة في 
بــــوش،  جـــــــورج  ــابــــق،  ــســ الــ الــــرئــــيــــس  إدارة 
الرفيع في وزارة  كدوغاس فيث، املسؤول 
)2001-2005(، وريتشارد  األميركية  الدفاع 

بيرل، رئيس الهيئة االستشارية للتخطيط 
وولفويتز،  وبـــول   ،)2003-2001( الــدفــاعــي 
وإليوت   ،)2005-2001( الــدفــاع  وزيــر  نائب 
إبــرامــز، املــســؤول الرفيع فــي مجلس األمــن 

القومي األميركي )2009-2001(.
ما سبق بعض أدوار لعبتها إسرائيل، وال 
املنطقة ضمن سياق  تركيبة  إلبــقــاء  زالـــت، 
مصالحها، وهذا مفهوم، لكن غير املفهوم 
والــعــرب  الفلسطينيني  بــعــض  يــتــحــول  أن 
اإلســرائــيــلــيــة  املــخــطــطــات  لــتــنــفــيــذ  أدواٍت 
وتعزيز مكانة عدوانها. في الذكرى الثامنة 
ــعــــرب، تجد  والـــســـتـــني لــنــكــبــة فــلــســطــني والــ
من  الله تجاهر،  رام  فــي   

ً
فلسطينية  

ً
قــيــادة

األمني«  »التنسيق  بـ دون خجل وال وجــل، 
مــع إســرائــيــل، وهـــي عــبــارة ملطفة تـــواري 
»العمالة األمنية« لها. وال يترّدد »الرئيس 
بالتباهي  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني«، 
املصري على  النظام  بأنه مهندس حصار 
قطاع غزة. يجري ذلك في وقٍت تمارس فيه 
إســرائــيــل كــل أنـــواع الــجــرائــم بحق الشعب 
ما  تهويد  في  وهــي مستمرة  الفلسطيني، 
 لتدمير 

ً
ــه، وال تــتــرك فــرصــة تبقى مــن أرضـ

ــقـــيـــادة  ــنـــت »الـ ــتـــي رهـ »عــمــلــيــة الــــســــام« الـ
القضية  مستقبل  الرسمية  الفلسطينية« 
لها، إال واغتنمتها. أما قطاع غزة املحاصر، 
أكثر  الرسمية  منكوب بحصار مصر  فهو 
من حصار إسرائيل، بتواطؤ من »السلطة 
الفلسطينية«. إنه عار على جبني العروبة، 
ــــي وقـــــــٍت تـــمـــارس  ــفـــه. وفــ ــيـ ال يـــمـــكـــن تـــوصـ

إسرائيل فيه جرائمها بحق الفلسطينيني، 
وال زالت تحتل أراضي عربية، تجد بعضا 
العربي يخطب  الرسمي  النظام  أركــان  من 
هــــــــا، عــلــهــا تـــكـــون حــلــيــفــا فــــي الـــصـــراع  ودَّ
ــران ووكــيــلــهــا فـــي لبنان  ــ ــران. أمـــا إيـ ــ مـــع إيــ
وســـوريـــة، حـــزب الــلــه، فبالنسبة لــهــم، فــإن 
الطريق إلى القدس تمر على جثث الشعب 
السوري وأشائه. ألم يقل حسن نصر الله 
إن »طريق القدس يمر بالقلمون والزبداني 

وحمص وحلب والسويداء والحسكة«.
املــقــدس قبلة  أن بيت  مــن مضامني معاني 
أولى أن القدس مقياس حالة األمة العربية 
واإلســـــامـــــيـــــة، ومــــــن مـــضـــامـــني مــعــانــيــهــا 
ــة فــــي لــيــل  ــ ــكـــون الــــقــــدس بـــوصـــلـــة األمــ أن تـ
إلــى كثير تفسير،  األمـــر  مــدلــهــم. ال يحتاج 
فــحــال األمــــة مــــزٍر وبــوصــلــتــهــا تــائــهــة، ذلــك 
الــقــدس وفلسطني سيئان. ويكفي  أن حــال 
األقصى،  شيخ  أن  بالتذكير  هنا  نختم  أن 
رائــد صــاح، يقبع اآلن فــي سجن انــفــرادي 
في سجن نفحة الــصــحــراوي، ال لشيء، إال 
ــة املــلــيــار ونــصــف  لــتــصــّديــه، نــيــابــة عـــن أمــ
األقصى  لتهويد  إسرائيل  لجهود  املليار، 
الــشــريــف، مــن دون أن يــحــّرك ذلـــك رد فعل 
حــتــى شعبيا معتبرا.  عــربــيــا، وال  رســمــيــا 
باملناسبة، رائــد صــاح ممنوع مــن دخــول 

عواصم عربية كثيرة.
هل عرفتم، اآلن، ماذا دهى أمة العرب، ولم 

تعّددت وتنوعت مآسينا؟
)كاتب فلسطيني في واشنطن( 

، أولــهــا وأشـــّدهـــا حــمــات التشويه 
ً
بــاهــظــة

املهنة من  زمــاء  يمارسها في حقهم  التي 
رواد الثورة املضادة التي تريد بالصحافة 
ونقابتها أن ال تكون أكثر من بوٍق للنظام. 
ردت املــجــمــوعــة »الــخــارجــة« عــلــى الــصــوت 
الواحد على قــرار حظر النشر، وهو إجراء 
استخدمته السلطة مــرارًا من دون أن يثير 
ردة فعل تذكر، بقرار تسويد صــورة وزير 
الــداخــلــيــة الــتــي تــحــولــت إلـــى »نــيــغــاتــيــف« 
ساخر من السلطة. قد تجّسد بشاعة صورة 
التشويه  الــرد األمثل على  الجديدة  الوزير 
ــبـــذيء لــإعــام  الــــذي ألــحــقــه االســـتـــخـــدام الـ
ساحا للنظام.    في املستوى األعلى، تبدو 
املعركة بني مؤسستني غير متكافئتني في 
مــخــزوٍن  إلــى  أن كلتيهما ترتكز  إال  الــقــوة، 
تاريخيٍّ من العمل من أجل الحريات، أو من 
أجل قمعها. نقابة الصحافة مدعومة بعدد 
مــن الــنــقــابــات، والــتــي تحولت إلــى الناطق 
، بلسان املنادين بوقف أشكال 

ً
األكثر سطوة

تمارس  التي  الداخلية  وزارة  وبــني  القمع، 
بتظاهرات   

ً
مدعومة مسبوقة،  غير   

ً
سطوة

الــشــرفــاء« املبدعني  التأييد مــن »املــواطــنــني 
فـــي أشـــكـــال الــتــأيــيــد الــســوقــي لــلــنــظــام، من 
ــح يــا ســيــســي«، إلـــى إشـــارات  هــتــافــات »ادبــ
ــئـــة، ورشــــــق املــتــظــاهــريــن  ــبـــذيـ ــــع الـ ــابـ ــ األصـ
بزجاجات املياه والتنويه بالجنيهات التي 
، لقاء دفاعهم عن »الدولة«. 

ً
كسبوها رشوة

في املستوى األدنى، واألكثر أهمية بكثير، 
يدور الصراع بني نموذجني من الصحافيني 
وأهل املهنة عموما: اإلعامي البوق الذي ال 
يتوّرع عن ترويج أسوأ أشكال القمع، باسم 
حماية الدولة من »اإلرهابيني«، واإلعامي 
قـــارع طبل  املــتــوارثــة،  املــتــمــّرد على هويته 
للنظام، أيا كان. بني النموذجني فئة ثالثة 
صامتة أو خائفة أو غير مبالية، إذ اعتادت 
عقودًا العمل تحت األوامر، وبناًء على طلب 

إدارة املؤسسة اإلعامية ومن فوقها.    
درجــٍة  على  أنها  إال  متكافئة،  غير  املعركة 
عـــالـــيـــٍة مـــن األهـــمـــيـــة الـــرمـــزيـــة. هـــل تنجح 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـــي إعــــــادة بـــعـــٍض من 
احتلت  بعدما  سقطت،  مهنيٍة  مــشــروعــيــٍة 
املــنــابــر اإلعــامــيــة وجـــوه الــفــئــة األولــــى من 
عماء السلطة ومخبري األمــن؟ هل تنجح 

االستبداد  منظومة  الناس ضمن  وتــرويــع 
والطغيان.

اكتمل املشهد بصورة درامية، قّررت الفتاة 
للحكم، وخاطبت  تنفيذًا  نفسها،  تسلم  أن 
مــحــامــيــهــا بـــأنـــهـــا لــــم تـــعـــد تــــرغــــب فــــي أن 
أو في  القضية،  التقاضي في هذه  تواصل 
 إلــى عــدم ثقتها في مرفق 

ً
هــذا األمــر إشــارة

بذلك  وهــي  أو حكما،  تحقيقا  إن  الــقــضــاء، 
تحاول أن تعفي املحامني الذين يتطوعون 
للدفاع عنها، من أن يواصلوا الدفاع عنها، 
الــذي  الحكم  ضــد  باالستئناف  يقوموا  أو 
بالوجدان،  مفعمٍة  عبارة  في  عليها،  صدر 
ــة تــجــاه  ــنــ ــّبـــر فـــيـــهـــا عــــن شــــعــــور املــــواطــ تـــعـ
الرغم  على  كلماتها،  كانت  القضاء،  مرفق 
مــن عــاطــفــيــتــهــا، كــالــســيــف فــي وصـــف حــال 
املؤسسة ومآلها. تبدو لنا الحلقة املهمة في 
هذا املشهد املرّكب، وفي هذا املوقف املتسق 
املسؤول، أننا أمام خلٍل كبيٍر في منظومة 
الــعــدالــة،  وامــتــهــان الستراتيجية  الــقــضــاء، 
سواء في العملية األولى التي تقّرر االتهام 
الغالب،  في  تتخذ،  والتي  الجرم،  وتحديد 
مسار التلفيق، فالتلفيق صار متواترًا في 
االتـــهـــام والــتــجــريــم، خــصــوصــا فـــي املــجــال 
التعبير  السياسي ومــجــال  واملــجــال  الــعــام 
مـــجـــال االحــتــجــاج  فـــي  اآلراء، وكـــذلـــك  عـــن 
السياسي. التلفيق مبتدأ مسيرة الظلم في 
مــا يــســمــى تــحــريــات مــفــبــركــة، ومـــن جــهــاٍت 
ــم يـــكـــن الـــوطـــن،  ــ عــيــنــهــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، ولـ
يــومــا، مــجــال اهــتــمــامــهــا أو مــجــال همتها. 
التقاضي،  فــي عملية  الثاني  األمــر  ويــأتــي 
التحقيق، وهي، في  وهو يتعلق بعمليات 
حقيقة األمر، عمليات شكلية تبّرر فحسب 
أن التقاضي يسير في مساراته االعتيادية، 
وهـــو أمـــر يــتــعــلــق بــجــهــاز الــنــيــابــة، والـــذي 
يــقــوم بــكــل عـــمـــٍل، لــألســف الـــشـــديـــد، يـــؤدي 
إلى إثبات التهمة، ال نفيها. على الرغم من 
النيابة  تلفيقها، تحولت منظومة  وضوح 
إلى إضفاء شكل قانوني على باطل واقعي، 
وإعــطــاء الــشــكــل الــقــانــونــي لــعــمــٍل ال يحقق 
روح القانون أو وظيفته، ويقدم مشروعية 
ــارت الــنــيــابــة من  ــرعـــي، فـــصـ لــعــمــل غــيــر شـ

الــــذي يــقــدمــه الــيــمــني املــتــطــرف، أو يعّبر 
عنه بصفاقة املرشح املحتمل النتخابات 

الرئاسة األميركية دونالد ترامب.
الــعــمــدة  اســـم  كــثــيــرًا  عــمــومــا، سنستعيد 
بقرٍب  حتما  وسنشعر  الجديد،  اللندني 
ــن رنــيــنــه الــــخــــاص. لـــكـــن، في  حــمــيــمــيٍّ مـ
الـــواقـــع ســيــصــعــب أن نـــحـــّول هـــذا االســـم 
إلــــى الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. تــفــصــلــنــا عـــن ذلــك 
 ثــقــافــيــة، تــبــدو بــعــيــدة جــــدًا. وســط 

ٌ
ثــــورة

ــة تــخــتــنــق  ــنـ ــواطـ مـــعـــاركـــنـــا الـــطـــاحـــنـــة، املـ
والطائفية  القاتلة،  الهويات  وطأة  تحت 
تــغــتــال االنـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي، مـــذاهـــب ضد 
مذاهب، وانتماءات ضد أخرى، »اإلخوان 
ــة ضد 

ّ
املــســلــمــون« ضــد الــســلــفــيــني، الــســن

الشيعة، املؤمنون ضد الذين با اعتقاد. 
عــــرب وأكــــــراد وأمـــازيـــغـــيـــون يــتــنــافــســون 
على تعريٍف مختصٍر للوطن، ومن فرط 
العيش  امتحان  فــي  يفشلون  الحماسة، 

املشترك.
ــا فـــي  ــغــ ــيــ ــلــ لــــيــــســــت املـــــــواطـــــــنـــــــة بــــــنــــــدًا بــ
ــتــــور، وال أمــــــرًا ُيـــحـــســـم بـــمـــرســـوم.  الــــدســ
ــة  ــــرد مــــدونــ ــــجـ ــيــــســــت، لـــــألســـــف، مـ هـــــي لــ
ــانــــون ونـــصـــوص  ــقــــوق، وال مـــســـألـــة قــ حــ
إنــهــا قضية ثقافة ووعــي.  وشــكــانــيــات، 
فــي مــحــاضــرة لــعــبــدالــلــه الـــعـــروي أواخـــر 
ــنــــة  »املــــواطــ ــــوع  ــــوضـ مـ ــــي  فـ  ،2014 عـــــــام  
واملساهمة واملجاورة«، سيعتبر صاحب 
»األيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــعـــربـــيـــة املـــعـــاصـــرة« 
أن بــنــاء املــواطــنــة يــحــتــاج إلـــى مــقــدمــاٍت 
ثقافيٍة واجتماعيٍة وأخاقيٍة وعقائديٍة، 
 وجــــدت، قــد نتصّور 

ْ
 وجــــدت، نــعــم إن

ْ
إن

إمــكــانــيــة تــجــســيــد مــفــهــومــهــا، ولــــو على 
مراحل.

ــروي مـــحـــاضـــرتـــه الــغــنــيــة  ــ ــعـ ــ ســيــخــتــم الـ
بــُجــْمــلــٍة تكثف، ربــمــا، جـــزءًا أســاســيــا من 
تــه  مــشــروعــه الـــفـــكـــري، ولــيــس فــقــط قــراء
لــلــمــواطــنــة، عــنــدمــا يــقــول »ال حــق بــدون 

وعي«.
 نــــعــــم، الـــــوعـــــي أصــــــل الـــحـــكـــايـــة وجـــــذر 

التاريخ.
هــو الــوعــي مــن جعل صـــادق خــان عمدة 
مـــديـــنـــة الــــضــــبــــاب، ولـــيـــســـت صـــنـــاديـــق 
ــاديــــق لــعــبــة  ــنــ ــاب. لـــيـــســـت الــــصــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
من  لتنقلنا  التاريخ،  في  للسفر  سحرية 
والرعايا  والقبائل  الطوائف  مجتمعات 

إلى زمن املواطنة.
)كاتب مغربي(

وغــيــرهــم مـــن اإليـــرانـــيـــني واألتــــــــراك، إال أن 
قــلــيــلــني هـــم مـــن يـــريـــدون أن يــفــهــمــوا ذلـــك، 
، إن لم يكن كل، 

ِّ
فإسرائيل حاضرة في ُجــل

أزمــــات املــنــطــقــة. هــي حــاضــرة فــي الــصــراع 
الــســوري، ودورهـــا معلوم في التأثير على 
ــيــــركــــي والـــــروســـــي فــي  ــرار األمــ ــ ــقـ ــ صــــانــــع الـ
تــفــصــيــل قــــــــراراٍت وســـيـــاســـاٍت كــثــيــرة بما 
يــخــدم مصالحها. وهــي أيــضــا، كــانــت، وال 
 في االنقاب على الثورة في 

ً
زالت، حاضرة

مصر وتــرويــج ذلــك االنــقــاب ونظامه. كما 
ــا فــي مــحــاصــرة إيــــران، واســتــمــرار  أن دورهـ
 ال 

ٌ
الــتــحــريــض عليها، إلـــى الــيــوم، مــعــروف

يحتاج إلى إثبات. وكذلك األمر فيما يتعلق 
بالعبث مع تركيا في ظل حكومة »العدالة 
والتنمية«، ومحاولة التنسيق مع اليونان 
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــام عـــبـــد الـ ــظــ ــبــــرص ونــ وقــ
لحصارها في البحر األبيض املتوسط، دع 
عنك اإلشارات الكثيرة عن توّرطها في دعم 

االنفصاليني األكراد. 
بــل إن أصــابــع إســرائــيــل لــم تكن بعيدة عن 
قــرار غــزو الــعــراق أميركيا عــام 2003، وهو 
الــذي أدخــل املنطقة فــي متواليٍة ال تنتهي 
من الفوضى. في شهر مــارس/ آذار 2003، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــــزت فـــيـــه الـ ــذي غـ ــ ــو الــ ــ وهـ
ــال الــعــضــو الــســابــق فـــي مجلس  ــراق، قـ ــعـ الـ
الــنــواب األمــيــركــي، جيم مـــوران، إن اليهود 
األمــيــركــيــني لــعــبــوا دورًا مــحــوريــا فــي قــرار 
اليهودي  الكاتب األمــيــركــي  الــغــزو. ويــؤكــد 
الــشــهــيــر، تــومــاس فــريــدمــان، ذلـــك ضمنيا، 

الفئة الثانية، على قلة حيلتها ومحدودية 
ــبــــادرة، مـــن أجــل  عـــددهـــا، فـــي اســتــرجــاع املــ
تحولت  بعدما  سقطت،  مــصــداقــيــٍة  ترميم 
ــوك شــــو«،  ــتــ ــج »الــ ــرامــ أعــــمــــدة الـــصـــحـــف وبــ
وغيرها من منابر توجيه الرأي العام، إلى 
أدواٍت لتشويه العقل؟ هل تستعيد النقابة 
بكل  للصحافيني،  تمثيليا  جسما  دورهـــا 
»كارنيه«  الـ يظل  فــا  وأعــمــارهــم،  أطيافهم 
في  وتنجح  لبعضهم،  امــتــيــازًا  الصحافي 
ــادة إحــيــاء مــشــروعــيــٍة أخــاقــيــٍة فقدتها،  إعـ
النظام  انتهاكات  وجــه  فــي  عندما صمتت 
ــم ضـــد الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــني من  ــرائــ وجــ
رابــعــة وغــيــرهــا؟ معركة الصحافة  مــجــزرة 
ــارك في  ــعـ ونــقــابــتــهــا هــــي، بــالــتــأكــيــد، أم املـ
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــى املــــســــار الـ ــ ــر إلــ عـــــــودة مـــصـ
قمٍع  أغرقت املصريني في  انتقاليٍة  لعملية 
أنها، أيضا وأواًل، معركة  غير مسبوق، إال 
جماعٍة مهنيٍة، لم تأخذ نفسها على محمل 
الــجــد، بــعــد ثــــورة يــنــايــر 2011، ولـــم تؤمن 
ــارات الــتــغــيــيــر الـــتـــي جـــــاءت بها  ــعــ بــــأن شــ
الثورة يجب أن تطاولها أواًل. ال يكون هذا 
التغيير أو التحديث عبر شعارات الحرية 
الرومنطيقية التي شهدتها مرحلة ما بعد 
الثورة، وفترة العام الواحد لحكم »اإلخوان 
املسلمني«، وال عبر تحويل املنابر اإلعامية 
إلى »هايد بارك« للتعبير عن آراء جهابذة 
»الــتــوك شــو« من موجهي الــرأي الــعــام، وال 

عبر أشكال التحيز لهذا وذاك.
)كاتبة لبنانية( 

منظومة  في  واملشاركة  البنًي  الظلم  أدوات 
االســـتـــبـــداد والـــطـــغـــيـــان. الــحــلــقــة األخـــيـــرة 
ــدار  فـــي الــتــقــاضــي هـــي فـــي املــحــاكــمــة وإصــ
األحــكــام، وهــي عملية أخطر من سابقتها، 
ألنها تعتبر نهاية املطاف ألحكاٍم متوالية 
لم  فإن  الزائف،  الظاهر والتحقيق  التلفيق 
القاضي مسؤواًل عن محتوى حكمه،  يكن 
 عـــن الــوقــائــع الــتــي يــحــكــم فيها، 

ً
مــتــســائــا

حتى يقوم بالتحقيق بنفسه، إن لم يطمئن 
فإذا  التحقيق،  االتهام وعمليات  ملسوغات 
دائرتها،  ويحكم  الظلم،  منظومة  يكمل  به 
فا تجري املحاكمة على األصول والقواعد 
املـــرعـــيـــة، وإنـــمـــا تـــجـــري بــــصــــورٍة شــكــلــيــٍة، 
وصواًل، في النهاية، إلى حكٍم ربما ال يكون 
من قرار القاضي، وهو أمر شاع بني عموم 
املصريني أن حكم القاضي صار ليس حكما 

بعد املداولة، وإنما بعد املكاملة.
في  والتقاضي  القضاء  منظومة  هــي  هــذه 
ــارت فــــي صــمــيــم عــمــلــيــة الــظــلــم  ــ مـــصـــر، صــ
واالستبداد، تبدو هذه املؤسسة في القول 
إلـــى تحكم  غــيــر مستقلة، وتــشــيــر  والــفــعــل 
السلطة فــي مــرفــق الــقــضــاء مــن كــل طــريــق، 
فهي تـــارة تــهــّدد الــقــاضــي، وتــقــوم بمذابح 
قــضــاء، إذا مــا عــّبــر الــقــاضــي عــن مــوقــٍف أو 
رأٍي، يخالف رأي السلطة، أو يتخذ موقفا 
ــداًل. صــــارت مـــذابـــح الــقــضــاء تعمل  ــ يــــراه عـ
بــالــتــجــزئــة، ملــعــاقــبــة قــضــاة شـــرفـــاء، عــبــروا 
عــن موقفهم، وهــم فــي هــذا إنــمــا يحاولون 
 لآلخرين، تحت 

ً
أن يجعلوا من هؤالء عبرة

مبدأ »اضرب املربوط يخاف السائب«. أما 
غير  بالرشوة  يتعلق  فإنما  الثاني  املسلك 
رواتبهم  زيــادة  للقضاء، فصارت  املباشرة 
وبدالتهم من الطقوس الشهرية التي يعلن 
عنها، وهو أمر شديد الخطورة في عملية 
إغراء القاضي، إن تأمني القاضي في حكمه 
غير إفساده برشوته مباشرة أو بشكل غير 
مباشر. أما املسلك الثالث فيتعلق بحقيقة 
التي تملى عليهم من سلطٍة غير  األحــكــام 
القضاء.  أعمال  في  تتدخل  لكنها  متعينة، 
الكلمات التي استمعنا إليها في محاكمات 
الرئيس املنتخب املختطف، والكلمات التي 
قــالــهــا عــصــام ســلــطــان ومــحــمــد البلتاجي، 
فــي مسألة  الــحــروف  الــنــقــاط على  تضعان 
تآكل الثقة في منظومة القضاء والتقاضي 

واستراتيجية العدالة في مصر.
هــــل يــمــكــنــنــا أن نــــســــأل، فــــي الـــنـــهـــايـــة: مــن 
الذي يهني القضاء في مصر؟، أهذه الفتاة 
الــقــضــاء، حينما كشفت  الــصــغــيــرة أهــانــت 
الــذي يلوذ به  وفضحت مسار هــذا املــرفــق 
كل ضعيف خائف، أم أن من أهــان القضاء 
مــن داخــلــه ومــن إمـــاء السلطة عليه؟ هذه 
هي قصة العدالة وقضية القضاء فهل نحن 
إلــى أي طريق وفــي أي طريق نسير؟  نعي 
ال أجــد مــن كلمٍة تلخص األمــر إال مــا نطق 
 
ٌ
بــه ابــن خــلــدون بشكل قاطع »الظلُم مــؤذن

بخراِب العمران«.
)أستاذ جامعي مصري(

فلسطين.. بوصلة أّمة تائهة

معركة النموذجين أوًال

من يُهين القضاء في مصر؟

صادق خان .. 
المواطنة مرة أخرى

لعبت إسرائيل 
أدوارًا إلبقاء تركيبة 

المنطقة ضمن 
سياق مصالحها

هل يبدأ الصحافيون 
المتمردون من حيث 

يجب أن يبدأوا، من 
المهنية أوًال؟

شاع بين المصريين 
أن حكم القاضي 

صار ليس حكمًا بعد 
المداولة وإنما بعد 

المكالمة

آراء

بشير البكر

كانت لدي معرفة نسبية بثقافة أهل السنغال قبل أن أزور بلدهم، حيث شاهدت 
أبا  يعتبر  الــذي  عثمان صامبان  مثل  رائعة صنعها سنغاليون،  أفــام سينما 
السينما األفريقية، وقرأت روايات جميلة جدًا منها كتبتها نساء، كماري ندياي 
عــام 2009 عن روايتها »ثاث  للرواية في فرنسا  التي حــازت جائزة غونكور 
نساء قويات«، هذا عدا عن الشاعر الكبير ليوبولد سنغور. أقول ذلك، ألعترف 
بأن الثقافة استدرجتني إلى هذا البلد، ولكني حني نويت السفر إلى هناك، كدت 
التطعيم  بــدأت بوصفات  األمــر، نظرًا ملا واجهني من منّغصات،  أتراجع عن  أن 
الوبائي  والكبد  املاريا  ومنها  املعدية،  واألوبئة  األمــراض  واملكلفة ضد  الكثيرة 
والحمى الصفراء..إلخ، وحني لم أجد مفّرًا، وبسبب ضيق الوقت، أجريت خمسة 
تطعيمات في يوم واحد بقيت بعدها أسبوعًا، وأنا أعاني من إرهاق واضطرابات. 
وعندما أخذت في التكيف مع مفاعيلها، هبطت علي جملة من النصائح حول 
كيفية التصّرف في هذا البلد الذي وصفه لي أحدهم بأنه املركز العاملي لعصابات 
باللصوص  عامر  البلد  بــأن  آخـــرون  وزاد  املصرفية،  البطاقات  شــفــرات  سرقة 
والشحاذين والجريمة املنظمة عبر اإلنترنت، وليس هناك ما يستدعي السفر إال 

في حاالت الضرورة القصوى.
ذهبت إلى داكــار، وفي ظني أنى سأجد أمامي جائحة مرضية وعصابات في 
استقبالي على أرض املطار. ولذا، بقيت حذرا جدا في الـ 24 ساعة األولى، على 
الرغم من أني لم ألحظ حتى ذبابة أو عامات أمراض، ولم أصادف أحدًا من قطاع 
الطرق، بل شعبا يتسم باللطف وحسن االستقبال. وأمام هذه االكتشافات التي 
جاءت من تلقاء نفسها، بدأت أتشجع وأســأل بعض نزالء الفندق القادمني من 
أنحاء مختلفة، فرنسا، املغرب، موريتانيا عن االحتياطات الطبية التي اتخذوها 
قبل القدوم إلى السنغال، فكانت غالبية ردودهم تتسم بالسخرية من اإلجراءات 
املفروضة في الغرب على املسافرين إلى بعض بلدان أفريقيا، ولم أعثر على أحد 
الــذي يقوم  الطائرة اإلسبانية  الــذي ســرت عليه، بمن في ذلــك طاقم  النظام  اتبع 

بأربع رحات أسبوعية إلى داكار.
أصابني هذا االكتشاف بالصدمة، وتبني لي أن األمر ال يخلو من صورٍة نمطيٍة 
طبعًا، ولكن تثبيت هذه الصورة هو األخطر، ألنه يعني اإلبقاء على هذه الباد 
أسيرة اإلرادة األجنبية. وهذا ما يلحظه املرء في سلوكيات بعض الديبلوماسيني 
الفرنسيني الذين ال يزالون يتعاملون مع أهل الباد وفق عقلية املستعمر القديم، 
وتبدر عن بعضهم تصرفات رعناء ذات خلفية استعمارية، ظانني أن وجودهم 
الــذي يطرد عنه البعوض الــذي يسبب املــاريــا، ويــحــول دون  فــي هــذا البلد هــو 
انهياره ويحميه من األعداء. وال يختلف اثنان على أن ميراث العقلية الكولونيالية 
هو الذي ال يزال ينتج الصورة النمطية الخاصة بأفريقيا ككل، وعلى الرغم من 
أن بلدان القارة نالت استقالها منذ زمن طويل، وحققت نهضة ثقافية وتعليمية، 
وسارت بعضها خطواٍت هامة على صعيد بناء نظم ديمقراطية، لم يصل الغرب 
يتوجب  التي  اللحظة  أن تحني  باإلفريقي، خوفًا من  التام  االعــتــراف  لحظة  إلــى 
القارة، واستمرار السيطرة  فيها على الغرب تحمل املسؤولية عن تخريب هذه 
عليها بأساليب جديدة من أجل نهب ثرواتها، وحتى األمراض القاتلة ما كان لها 
 تتحكم به مصالح شركات األدوية اململوكة 

ٌ
أن تستشري، لو لم يحصل تواطؤ

لكبار الصناعيني، والتي ترفض، حتى اآلن، أن تتنازل عن مقابل براءات االختراع، 
ملساعدة أفريقيا في تصنيع أدوية بأسعار رخيصة ملواجهة األوبئة. وينسحب 
هذا األمــر على األضــرار التي لحقت بالبيئة والتلوث الــذي أصابها بفعل العبث 

واالستغال العشوائي ملوارد القارة.
تستحق أفريقيا نمطًا مختلفًا من التعاطي الغربي معها، فهي ليست مزارع إلنتاج 

البعوض واألمراض، بل فضاء رحب، مسلح بكل ما تحمله الفطرة من نبالة. 

نصري حجاج

، وأنت تعانني من 
ً
أردت أن أكتب لك قبل اليوم، لكي ال تبدو هذه الكلمات وداعية

 سوريني 
ً
مرٍض تبدو الحروب معه في معظمها خاسرة. وأنت تحتضنني أطفاال

الجئني في لبنان، وال تتحّدثني، مع هؤالء األطفال، عن ذلك العدو املتوحش الذي 
يهاجم قوى الحياة في جسدك الذي يدّب فيه الهزال يومًا بعد يوم، لكي تكوني 
 بالحب الذي ال يحرف اهتمامه عن املحبوب 

ً
 البهاء العاطفي، ممتلئة

َ
معهم كاملة

أمام  أراك فقط، بل أسمع وجعك  رأيتها ال  التي  أو كآبة. في كل صــورك  وجــع 
الــذي ال يرحم فــي خــايــاك الحّية.  الــوحــش  هشاشة األطــفــال، كما أسمع دبيب 
 فاتنة الجمال، 

ً
 في عالم السينما، وال عدت أراك امرأة

ً
 شهيرة

ً
لم أعد أراك نجمة

 صورة واقعية، 
ّ

 ال ينقصها شيء. تجاوزت كل
ً
وباهرة الحسن والسحر، وال ثرية

 نفسها على الصورة التي ال 
ً
 خالقة

ً
وكل تجسيد مادي للمرأة. غدوت مخلوقة

 في عالٍم لم 
ّ

تشبه مخلوقات األرض، وكأن شبيهك من الخلق ال ُيعثر عليه إال
السماء.  في  أو  األرض،  في  مقابٍل  على  الحصول  في  اإلنــســان  رغبات  سه 

ّ
تدن

أراك تقتربني من دروٍب، يستحيل املشي فيها على من تثقله رغبات البشر، تلك 
 سالكوها، ويكثر من يزعمون أنها حلمهم األثير.

ّ
الدروب التي يقل

رأيتك في العام 2008 في فيلم »املستبدل«، من إخراج كلينت إيستوود. ومنذ 
قسرًا  املختفي  الطفل  ابنها  وولتر  عن  الباحثة  كولن  كريستني  دور  في  رأيتك 
وعاطفة  بالحب  املعجونة  وعزيمتها  بإصرارها  زعزعت،  التي  األميركية  املــرأة 
األم، املجتمع أألميركي في 1928، وصورتك الفائضة بالعاطفة ال تفارقني، فلم 
تل أطفالهم وتشردوا في أصقاع األرض، 

ُ
أدهش، حني بدأت مأساة السوريني، وق

أن تهّبي لتمنحيهم ذلك الحّب وتلك العزيمة وذلك الوجدان النقّي الذي ينثر على 
الناس جميعًا وقتًا لفرح املحبة، واإلحساس باملاذ اآلمن في حضورك البهّي. 
 من 

ً
 فرضته صنعتك، بل كــان قطعة

ً
لم يكن تمثيا الفيلم  كــأن دورك في ذلــك 

شخصيتك الحقيقية، املشعة بكل ما يجعل الروح الشريد يحّس بأن يدًا حنونة 
تمتد نــحــوه، فترفعه إلــى حــاٍل مــن السكينة والــرضــى. وأنــت تمسكني يــد طفل 
سوري الجئ في مخيمات الاجئني البائسة، كنت مثل كريستني كولن، وعلى 
عكسها في الحقيقة. هي لم تجد طفلها املختفي، وأنت وجدت وولتر الصغير في 

كل مخيم لهؤالء البؤساء في العقد الثاني من قرننا الحالي.
وهل تعلمني شيئًا، سيدتي؟ وأنا أراك في صورك، كنت أنظر إلى وجوه األطفال 
طاغية  أن  من  الرغم  على  بــوجــودك،  كانوا سعداء  كم  وأدرك  تحتضنني،  الذين 
الزمن  يــزال جاثمًا على أرواحهم وروح بادهم، وال يعرفون كم من  بادهم ال 
الجئني  استقبلوا  كما  الكريمة  بيوتهم  في  يستقبلوك  كي  ينتظروا  أن  عليهم 

مثلهم، هاربني من املوت في حرٍب مضت.
هــنــاك أمــر آخـــر، أريـــد أن أخــبــرك بــه، فقد عــاد إلـــّي خــيــال الطفل، وتمنيت لــو أن 
الزمن يتشقلب، ويدخل في فوضى ال عقانية، فأعود إلى الخمسينيات، حني 
لــبــنــان، وتــأتــي أنــت إلــى مخيمنا، لتمسحي  الــلــجــوء فــي  كنت أعــيــش فــي خيمة 
بيدك الحنون على رأســي،  لتواسي الاجئ الصغير الــذي فقد بــاده، وهــا هو 
 في هاويات العدم والاوجود. 

ً
وقد اقترب من شيخوخته، وال تزال باده بعيدة

 من السبعينيات، وستكونني اآلن 
ً
ستكونني قد ولدت في العشرينيات، ربما بدال

املــرض،  احتماالت  من  الطفل  خيالي  ينقذك  وبــذلــك،  عمرك.  من  الثمانينات  في 
وينتشي الطفل الذي كنته بحنان يدك على رأسه، وربما يكون طاغية سورية قد 
اختفى، وال تعود هناك حاجة لرحاتك املرهقة من أميركا إلى لبنان، وأكون أنا 
 عاشت حياتها، ومنحت حّبها للناس، 

ً
 متألقة

ً
اآلن أستمتع بقراءة مذكراتك، نجمة

ولم تتوقع شيئًا من أحد.
يموتون في  واألطــفــال  واأللــم،  بالكراهية  فالعالم مملوء  أنجلينا،  يا  كوني حّية، 

بادنا.

خليل العناني

النقد، حتى وإن كان ساخرًا، وتهتز سلطتها أكثر، حني  ال تتحمل السلطويات 
يأتي النقد من الشارع، أو من بني الناس العاديني. فهذا مؤشر إلى تراجع شعبيتها 
وتدهورها بني البسطاء. وفي مصر، حيث تقبض السلطوية العسكرية يدها على 
نقده،  أو  النص،  للخروج عن  أي محاولٍة  فــإن  مواطنيها،  أنفاس  الباد، وتحبس 
ألقت  أيــام،  قبل  الحاكم.  النظام  للدولة وهيبتها، وخــروج على  تهديد  بمثابة  هي 
أنفسهم  على  أطلقوا  الشباب،  من  على مجموعة  القبض  املصرية  األمــن  أجهزة 
»أطفال شوارع«، يقومون بتصوير فيديوهات كوميدية، تحمل سخرية وانتقادات 
سياسية واجتماعية لألوضاع الراهنة في الباد. وهي مجموعة ال يتجاوز عددها 
ستة أشخاص بأعمار مختلفة، ال يتجاوز عمر أكبرهم الخامسة والعشرين عامًا.
اهتزت السلطة العسكرية من الفيديو الذي نشرته فرقة »أطفال شوارع«، ووجهوا 
فيه انتقادات الذعة للجنرال عبد الفتاح السيسي، بسبب مسألة جزيرتي تيران 
وصنافير، مطالبني برحيله ألنه فاشل. وعلى الرغم من زعم هذه السلطة الدائم 
بأنها »قوية وال تخاف«، فإنها لم تتحمل الفيديو، الذي تم نشره على اإلنترنت. 
ال تريد السلطة أن تسمع إال نفسها، وال تصّدق إال أدواتها وأبواقها اإلعامية. ال 
تريد أن تعترف بأن الزمن تجاوزها وتجاوز منطقها، وأن املعارضة لها تتسع 
كل يوم. فمجموعة »أطفال شوارع« ال ينتمون لتيار سياسي أو إيديولوجي معني، 
قــّرروا  أو حركة سياسية، وإنما فقط مجموعة شباب  وال يقف وراءهــم تنظيم 
الباد بلغة كوميدية  الــذي تعيشه  املــزري  الوضع  النص«، وانتقاد  »الــخــروج عن 

وأداء ساخر.
بقرار اعتقالهم، نجحت السلطة الحالية، بغبائها املعتاد، في أن تساهم في نشر 
الــنــاس ملعرفة مــن هــم، وما  الــذيــن تسابق  فيديوهات مجموعة »أطــفــال شـــوارع« 
هي رسالتهم. ومن حيث ال تدري، أصبح أفراد املجموعة نجومًا على صفحات 
السوشيال ميديا، وأصبح لهم متابعون ينتظرونهم، باعتبارهم صوت املهمشني 
السلطة  وهــي  والشكل.  اللغة  في  بساطتهم  انتشارهم  من  وساعد  واملقموعني، 
نفسها التي تّدعى زيفًا حرصها على الشباب، وأعلنت أن العام الحالي هو »عام 
الشباب«. أما الطريف في األمر، أن التهمة املوجهة إلى املجموعة هي »إهانة رئيس 
الدولة«. وال أدري عن أية إهانٍة يتحدثون مع شخٍص يتعمد إهانة نفسه، من حيث 
ثرية وغير  مــادة  يقدم  وتعبيراته،  بأدائه وكلماته  السيسي،  فالجنرال  يــدري،  ال 
تقليدية للسخرية والتنّدر، وهو أمر لم يحدث مع من حكموا مصر منذ محمد 

علي. 
وتعتقد السلطة الحاكمة، خطأ، أن اعتقال هؤالء الشباب وغيرهم سوف يوقف 
حالة الرفض والتذمر املتصاعدة بني فئات وشرائح اجتماعية وعمرية مختلفة، أو 
أن ترهيبهم سوف يدفع آخرين إلى الصمت واالستسام، وهو أمر غير صحيح، 
التواصل  على صفحات  وســم  انتشر  شـــوارع«  »أطــفــال  مجموعة  اعتقال  فمنذ 
إلى ما كانت تقوم  االجتماعي تحت اسم »كاميرا_تليفون_بتهزك«، في إشــارٍة 
به املجموعة التي كانت تستخدم خاصية »السيلفي« في تصوير فيديوهاتهم، 
وبثها على شبكة اإلنترنت. وقد تفاعل كثيرون مع هذه الحملة، حتى انتقلت إلى 
خارج مصر ووجدت مؤيدين لها شرقًا وغربًا. وال تدرك هذه السلطة أن املشكلة 
فيها، وفي سياساتها ومنطقها، وليست في »أطفال الشوارع«، أو في الذين يتم 
اعتقالهم من دون ذنب، ال لشيء سوى ألنهم مختلفون أو رافضون هذا املنطق 

والسياسات.  
»أطفال شوارع« هم إحدى الثمرات الزكية لثورة يناير، وهم جزء أصيل من »جيل 
يناير« الذي يختلف كليًا عن األجيال السابقة له. فهو جيل وعيه ثورة، وأفكاره 
ثــورة، وأدواتــه ثــورة، ومنطقه ثــورة. جيل يأبي االستسام ملنطق السلطة القديم 
، وحلمًا صادقًا ال يمكن 

ً
القائم على »القمع أو الصمت«، ويرى الحرية هدفًا نبيا

الرجوع عنه.

الواقع والخيال في السنغال إلى أنجلينا جولي

»أطفال شوارع« في مصر
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ترامــب  دونالــد  تصريحــات  أثــارت 
عــن  األميركيــة  الرئاســة  مرشــح 
تهجــم  والتــي  الجمهــوري،  الحــزب 
واملســلمني،  اإلســام  علــى  فيهــا 
الواليــات  يكــره  »اإلســام  بالقــول: 
تلفزيونيــة  مناظــرة  فــي  املتحــدة«، 
مــع منافســيه فــي ميامــي، وتحدثــه، 
مــن  املســلمني  منــع  عــن  الحقــا، 
أثــارت  املتحــدة،  الواليــات  دخــول 
شــديد  وامتعــاض  غضــب  موجــة 
النتقــادات  تعــرض  إذ  العالــم؛  فــي 
وحتــى  وأميركيــا  عامليــا  شــديدة 
وعلــى  أنفســهم.  املحافظــني  مــن 
الرغــم مــن ذلــك كلــه، لــم يتمكــن أحد 
مــن  الجمهوريــني  منافســيه  مــن 
انســحب  حيــث  أمامــه،  الصمــود 
آخــر املرشــحني املنافســني، ليصبح 
للحــزب، علــى  الوحيــد  املرشــح  هــو 
الرغــم مــن معارضتــه وانتقــاده مــن 
قيــادات حزبيــة ورؤســاء ســابقني، 
 . اإلبــن  وبــوش  األب  بــوش  مثــل 
ترامــب  تصريحــات  مــن  الخــوف 
املعاديــة للمســلمني وهاجــس توليــه 
الرئاسة ألقىا بظالهما على الحياة 
السياسية في البلدان التي تحكمها 
أحزاب إســامية )ســنية وشــيعية(، 
إذ  والعــراق،  تركيــا  فــي  ســيما  وال 
يمكننــا تشــخيص خافــات حــادة 
بني األحزاب اإلسامية في البلدين، 

وال تنحصر الخافات بني األحزاب 
املتنافســة، وإنمــا انتقلــت إلــى داخل 

الحزب الواحد أيضا.
حــدة  تصاعــدت  تركيــا،  فــي 
قطبــي  بــني  والتوتــر  الخافــات 
حــزب العدالــة والتنميــة: رجــب طيــب 
أردوغــان وأحمــد داود أوغلــو، ومــع 
الوقائــع  أن  إال  الخــاف،  نفيهمــا 
تشــير إلــى اختافهمــا ووصولهمــا 
ســيما  وال  الاعــودة،  نقطــة  إلــى 
تعيــني  صاحيــة  ُســحبت  أن  بعــد 
رؤســاء فــروع الحــزب فــي األقاليــم 
الخافــات  وازدادت  أوغلــو،  مــن 
بينهمــا ألســباب متعــددة، منهــا مــا 
جــاء بــه تقريــر اســتخباراتي نشــر 
علــى األنترنــت، يحمــل اســم »نقــاط 
عشــر  أحصــى  األمانــة«،  خيانــة 
نقــاط، خــان فيهــا أوغلــو أردوغــان، 
أبرزهــا أن أوغلو لم يلتزم بشــرطني 
وضعهما أردوغان لتسليمه زعامة 
حــزب العدالــة والتنميــة، همــا: إقــرار 
نظــام حكــم رئاســي واالمتنــاع عــن 
التعاون مع الغرب الذي يريد إطاحة 
 امللفــني الســوري 

ً
أردوغــان مســتغا

والفلســطيني، ومن أسباب الخاف 
اتهام أوغلو بقيامه بتحركات خفية 
 
ً
تهــدف إلــى عــزل أردوغــان، فضــا
عــن اتهامــه بفتــح قنــوات اتصال مع 
املحظــورة  غولــن  اللــه  فتــح  جماعــة 

سياســيا. فــي العــراق، أدت األحــداث 
الســاحة السياســية  التــي شــهدتها 
واقتحــام  برملانيــني،  اعتصــام  مــن 
املتظاهريــن،  مــن  النــواب  مجلــس 
الســلطتني  تعطيــل  عــن   

َ
فضــا

التشــريعية والتنفيذيــة، إلــى اتســاع 
الخافــات بــني األحــزاب اإلســامية 
مــع  والشــيعية(  )الســنية  العراقيــة 
خافــات  عــن   

ً
فضــا بعضهــا، 

وانقســامات داخــل الحــزب الواحــد، 
فحــزب الدعــوة اإلســامية الشــيعي 
مــع  أحدهمــا  فريقــني،  إلــى  انشــق 
النــواب املعتصمــني ضــد الرئاســات 
الثــاث، وآخــر مــع فريــق الرئاســات، 
وكذلــك الحــال بالنســبة لنــواب كتلــة 
الصــدر،  مقتــدى  بزعامــة  األحــرار 
والتــي اســتقال منها نائبــان، ليبقيا 
مــع النــواب املعتصمــني، ولم يختلف 
الحزب اإلســامي العراقي )السني( 
كثيــرًا، إذ شــهد هــو اآلخــر خافات 
أن  بــني صفوفــه، كمــا  وانشــقاقات 
هذه الخافات احتدمت بني األحزاب 
مــع بعضهــا إلــى درجــة أعلــن فيهــا 
بعضهم عن نيته تشكيل تحالفات 
للقوميــة والطائفيــة،  جديــدة عابــرة 
والبحــث عــن بدائــل لــكل مــن حيــدر 
وســليم  الدعــوة(  )حــزب  العبــادي 

الجبوري )الحزب اإلسامي(.
همام السليم )العراق(

ال أحــد ينكــر أهميــة إحيــاء القــوى الوطنيــة 
ذكــرى  الشــعبية  والفعاليــات  واإلســامية 
يدعــم  مــا  وربمــا  فلســطني،  شــعب  نكبــة 
قبــل  حصــل  مــا  الفرضيــة  هــذه  صحــة 
ســنوات فــي االحتفــال الكبيــر الــذي أقامــه 
بنيامــني  الصهيونيــة  الحكومــة  رئيــس 
نتانياهــو، والــذي لــم يتأخــر أحــد مــن قــادة 
تلبيــة  عــن  األجانــب  والســفراء  االحتــال 
والــده  ميــاد  بذكــرى  لاحتفــال  الدعــوة 
بالحضــور  تضــج  القاعــة  وبينمــا  املائــة، 
مــا جــاء  أبــرز  كلمــة  نتانياهــو  والــد  ألقــى 
الفلســطيني  الشــعب  دام  »مــا  قولــه:  بهــا 
ال  بهــا؛  يحتفــل  ومــازال  نكبتــه،  ينــس  لــم 
مســتقبل لدولــة )إســرائيل(«. نعــم، عــودة 
الفلســطينيني إلى ديارهم حق كالشــمس، 
لن يستطيع أي كان أن يتنازل عنها، فهي 
حــق فــردي لــكل الاجئــني الفلســطينيني، 
كفلتــه القوانني واملواثيــق الدولية واألعراف 
اإلنســانية، ولذلك حتًما سنعود، وسنبقى 
املشــروعة  الســبل  بــكل  بحقوقنــا  نطالــب 
االحتــال  فإنهــاء  بالقانــون،  واملكفولــة 
ضرورة وطنية، ويجب أن تكون املصالحة 
الوطنيــة إحــدى أهــم دعائــم تحقيــق الهدف 
االســتراتيجي، وهــو إنهــاء االحتــال، فــا 
بخيــرات  االحتــال  هــذا  ينعــم  أن  يعقــل 
بلداننــا ومياهــه، ويتكــدس الاجئــون فــي 
فــي  اآلدمــي،  للعيــش  مخيمــات ال تصلــح 

فلسطني وخارجها.
جيلنا ولد في غزة، ولم يبق من جيل النكبة 

علــى قيــد الحيــاة ســوى القليــل. ومــع ذلــك، 
ما زال شــغف العودة لدى األجيال يســري 
بالدمــاء، ومفاتيــح العــودة يتوارثهــا األبناء 
من األجداد، وسيبقى الشعب الفلسطيني 
يحيــي ذكــرى نكبتــه، حتــى يتحقــق حلمــه 
بالعــودة إلــى ديــاره، والتعويــض عن كل ما 
لــه. فــي الذكــرى الثامنــة والســتني  حصــل 
للنكبــة، البــد مــن مراجعــة تقييميــة للــذات، 
تقــوم علــى اإلجابــة الصادقــة علــى ســؤال: 
أيــن نحــن مــن العــودة؟ ومــا هــو مســتقبل 

إسرائيل؟
ال شــك أننــا بعيــدون كل البعــد عــن العودة، 
بــدون  عمــل  وال  عمــل،  بــدون  عــودة  فــا 
توحيــد الجهــود، وبذلــك يأخذنــا االنقســام 
ثانــي  تهجيــر  علــى  تقــوم  جديــدة  لنكبــة 
للشعب الفلسطيني، حيث تعمل إسرائيل، 
وباستراتيجية ثابتة، لضم الضفة الغربية  
بــه مــن سياســة  )مناطــق C(، ومــا تقــوم 
غــزة  إلــى  الغربيــة  الضفــة  لســكان  إبعــاد 
االســتراتيجية  تلــك  مــن  جــزء  والخــارج، 
أمــا قطــاع غــزة وفــي ظــل هــذا  اإلحاليــة، 
الحصــار الخانــق، والــذي يهدف بما ال يدع 
 للشــك، لتركيــع شــعبنا أو تهجيره، 

ً
مجــاال

بالفلســطيني  إال  تقبــل  لــم  فإســرائيل 
بمتطلبــات  إال  يؤمــن  ال  الــذي  الجديــد 
حياتــه املعيشــية. البــد أن نقــر ونعتــرف، 
كشــعب وفصائــل عمــل وطني وإســامي، 
بالعــودة،  األمــل  إحيــاء  فــي  فشــلنا  بأننــا 
فاملفاوضــات فــي ظــل التعنــت اإلســرائيلي 

قضت على هذا الحلم، فا عودة بالسام، 
الدولتــني،  ألن إســرائيل قضــت علــى حــل 
فكيــف لهــا أن تقبــل بــأن نعــود إلــى يافــا 
املقاومــة  وأحيــت  وصفــد؟  وعــكا  وحيفــا 
األخيــرة،  الحــرب  خــال  بالعــودة  اآلمــال 
عندما شاهدنا املقاتل الفلسطيني يقتحم 
الســياج ويدخــل أراضينــا املحتلــة، ليقاتــل 
العــدو فــي عقر داره. وعلــى الرغم من ذلك، 
فــإن املقاومــة مطالبــة برؤية واســتراتيجية 
واضحة تشارك فيها كل مكونات شعبنا 
الفلســطيني في الداخل والخارج، من أجل 
تحقيــق حلــم العودة. ثمانية وســتون عاما 
لم نحقق فيها شــيئا ســوى إحياء الذكرى 
لحجــم  ترقــى  ال  فصائليــة  بفعاليــات 
الجريمة. وفي املقابل، فإن إسرائيل قامت، 
الدولــة،  مؤسســات  ببنــاء  املــدة،  هــذه  فــي 
وعملــت دبلوماســيتها للســيطرة والتأثير 
القــارة  فــي  وتحديــدًا  الــدول،  أغلــب  علــى 
الســمراء التي طاملا كانت الحديقة الخلفية 
الداعمة للقضية الفلسطينية. وهذا النجاح 
فلســطيني  فشــل  يقابلــه  الصهيونــي 
يعكــس الرؤيــة االستشــرافية التــي تجيــب 
عــن التســاؤل: أيــن نحــن وإلــى أين نســير؟ 
تلــك الرؤيــة التــي بــات الطفــل الفلســطيني 
قــادرًا علــى اإلجابــة عنهــا. املشــهد محبــط 
للغايــة، وبحاجــة لوقفــة مــع الــذات، التخــاذ 
قــرارات تراعــي ما تبقى من وطن، وتحفظ 

ما تبقى من كرامة شعب.
حسام الدجني )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

الكثيــر  الســورية  املعارضــة  تخســر  ســوف 
إذا اســتمرت فــي الســير خلــف قواعــد اللعبــة 
الوقــت  يطــول  لــن  روســيا.  صنعتهــا  التــي 
كثيــرًا، قبــل أن يجــدوا أنفســهم، وقــد تكيفــوا 
مــع تلــك القواعــد، ووجــدوا أنفســهم فــي مكان 
الســورية.  الثــورة  أرادتــه  الــذي  غيــر  آخــر 
والســؤال: إذا كانت الثورة الســورية ستنتهي 
نمــط  بنفســها  تختــار  ال  فلمــاذا  بالتكّيــف، 
املعارضــة  تســتبعد  وملــاذا  التكيــف وشــكله؟ 
 علــى األرض 

ً
خيــار مواجهــة روســيا مباشــرة

وقواعدهــا  أصولهــا  باســتهداف  الســورية، 
العسكرية؟

ملواجهــة  الدعــوة  أن  بعضهــم  يعتبــر  ربمــا 
غيــر  طفوليــٍة  تخريجــات  محــض  روســيا 
فــإذا  مخاطــر،  مــن  عليــه  تنطــوي  ملــا  واعيــة 
كانــت الثــورة لــم تواجــه روســيا، وأصابها ما 
أصابهــا، فمــا الــذي ســيحصل في حــال قّررت 
إعالن الحرب على روســيا؟ ربما ليس أفضل 
طريقة للرد على مثل هذه اآلراء سوى مقولة 
مؤســس موقــع فيســبوك، مــارك زوكيربيــرغ، 
تجنــب  محاولــة  فــي   

ُ
تكمــن مخاطــرة  »أكبــر 

املخاطــرة. ففــي عالــٍم يتغّيــر بســرعة، تتمثــل 
بالفشــل  املحكومــة  الوحيــدة  االســتراتيجية 

في عدم القيام بأي مخاطرة«.
لــم يعــد األمــر بحاجــة ملزيــد مــن التحليــالت 

إبراهيم غرايبة

أهلهــا  وجعــل  األرض،  فــي  عــال  فرعــون  »إن 
 منهم..«

ً
شيعًا يستضعف طائفة

عــن  غائبــان  األقــل  علــى  شــرطان  ثّمــة 
أنهــا  يفتــرض  بمــا  العربيــة،  االنتخابــات 
ومراجعــة  النخــب  لتدويــر  مرجعيــة  أداة 
االنتخابــي  التنافــس  يكــون  أن  السياســات؛ 
بــن  صراعــًا  وليــس  نفســها،  النخــب  بــن 
النخــب  بــن  أو  االجتماعيــة،  الطبقــات 
واملجتمعات، وأن يكون التنافس االقتصادي 
بــن الشــركات والتجــار، وليــس صراعــًا بــن 
الســوق واملســتهلكن، فاألصــل فــي التنافــس 
السياســية  املواطنــن  خيــارات  تتعــّدد  أن 
واالقتصاديــة، ويفتــرض، بطبيعــة الحال، أن 
مصالح املجتمعات واملواطنن واملستهلكن 
وتختلــف  الخيــارات  تتعــّدد  ولكــن،  واحــدة. 
التقديــرات لتحقيــق هــذه املصالح، وال معنى 
لالنتخابــات، وال جــدوى لهــا، من غير وجود 
لتعمــل  تتحــّول  إنهــا  بــل  الشــرطن،  هذيــن 
ضــد نفســها! ويمكــن أن تــؤول إلــى متواليــٍة 
مــن الحــاالت والتشــكالت »الضديــة«، مثــل أن 
تتحــول االنتخابــات إلى صراعاٍت اجتماعيٍة 
أنهــا  واألســوأ  ودينيــة،  وعشــائريٍة  طبقيــٍة 
تنشــئ ظواهر اجتماعية واقتصادية شــاذة، 
تتحــّول  شــذوذها،  مــن  الرغــم  علــى  لكنهــا، 
مصالــح  حولهــا  تقــوم  راســخٍة،  قاعــدٍة  إلــى 
يكــون  عندمــا  يحــدث،  الــذي  مــا  وطبقــات،.. 

والتقديــرات لتقييــم السياســات الروســية في 
ســورية، بعــد حــرٍب عســكريٍة شرســٍة، تشــنها 
منــذ ثمانيــة أشــهر، مــن دون توقــف، وحــرب 
دبلوماســية وإعالمية تخوضها روســيا ليل 
نهار تســتخدم فيها كل خبرتها في التزوير، 
بــل  الســوري،  الشــعب  ثــورة  تشــويه  بقصــد 
حتــى مالحقــة املنكوبن املهجرين في أوروبا 
وتشــويه حتــى الضحايــا، مــن أطفــال ونســاء، 
وتجريمهــم. بعــد ذلــك كلــه، هــل تركت روســيا 
ســورية  إلــى  جــاءت  بأنهــا  للشــك  مجــااًل 
الســتكمال تنفيــذ مــا عجــز عنــه بشــار األســد 
وخامنئــي وحســن نصــر اللــه مــن السياســات 
اإلبــادة واإلخضــاع والتطهيــر  القائمــة علــى 

الديمغرافي؟
إلــى  قدومهــا  لحظــة  منــذ  روســيا،  تعلــن  لــم 
سورية، ما من شأنه طمأنة الثورة وشعبها. 
علــى العكــس، كانــت أهدافهــا العلنيــة مجــرد 
الســوري،  الشــعب  أكثريــة  ضــد  حــرٍب  خطــة 
املحافظة على نظام األسد، تدعيم مؤسساته 
ســحق  والقتــل،  الخــراب  أنتجــت  التــي 
لنظــام  معــارض  كل  هــم  الذيــن  اإلرهابيــن 
للثــوار  املســاعدات  وصــول  ومنــع  األســد، 
أنفســهم،  عــن  للدفــاع  املحليــة  واملجتمعــات 
وتغطيــة جرائــم املليشــيات الطائفيــة القادمة 
القتــل  آلــة  وتشــريع  ولبنــان،  العــراق  مــن 
اإليرانيــة«. فقــط الثــوار، والــدول التــي تســمي 
 لهــم، هــم مــن توهمــوا أنــه قــد 

ً
أنفســها داعمــة

 لطبقــٍة مــن النخــب؟ تتحــّول 
ً
الفشــل مصلحــة

السياسات والتشريعات إلى إفشاٍل مقصوٍد 
وبوعي مســبق،.. وهكذا يكون الفشــل محميًا 
مســتقلٍة  ومنظومــاٍت  وعالقــاٍت  بتشــريعاٍت 
عــن الحــراك الطبيعــي املفتــرض للمجتمعات 
عمليــاٍت  اإلصــالح  يعــود  وال  واألســواق، 
تلقائيــة فــي املواجهــة مــع الفشــل أو الجــدل 
حولــه، وفــي شــأنه، بالنظر إلى نقص املعرفة 
أو املهارات أو العجز عن إدارة املوارد بكفاءة 
ونزاهــة، لكــن اإلصــالح يتحــّول إلــى مواجهــة 
غير متكافئة مع اإلفشال، ويتحّول غالبًا إلى 
متاهٍة ومحاوالٍت يائســٍة لتفكيك التحالفات 
أو  واملعلنــة،  الخفيــة  الفاســدة  والتشــكالت 

التمييز بينها!
كان أسوأ فخ وقعت فيه العمليات السياسية 
واالنتخابية أنها لم تعد تنافسًا بن الوعود 
املقدمة إلى املجتمعات واملصالح والطبقات، 
لكنهــا، فــي حقيقتهــا، مواجهــة بــن النخــب 
تعكــس  وصــارت  واملجتمعــات،  االحتكاريــة 
تحالفــًا بــن النفــوذ والشــركات فــي مواجهــة 
األغلبية الكبرى من املجتمعات واملستهلكن 
إذعــان  حالــة  فــي  ووضعهــم  واملواطنــن، 
علــى  والقــدرة  للخيــارات  وفقــدان  وتبعيــة 
التأثيــر، وعندما حاولــت الجماهير والفئات 
اللعبــة  هــذه  كســر  واملظلومــة  املهمشــة 
االحتكاريــة، دخلــت فــي دوامــٍة مــن الفوضــى 
والحــروب األهليــة، لتجــد أنهــا بــن خيــاري 
الســعي إلــى الكرامــة، مصحوبــة بالفوضــى، 

إذًا  األمــر  للحــل.  روســيا  تصــّور  مــن  أعلــى 
هــذه  وفــق  الجــوالت  مــن  عــددًا  يســتغرق  لــن 
الصبــر  إطــار  فــي  ينــدرج  وهــو  النمطيــة، 

االستراتيجي، وتراكم املتغيرات.
أخطــأ الثــوار كثيــرًا يــوم لــم يعطــوا للتدخــل 
هــذا  مــع  يتكّيفــوا  لــم  يــوم  حقــه،  الروســي 
املتغيــر، ويتعاطــوا معــه بجديــة، وانتظــروا، 
بــدل ذلــك، أن تهّب األقــدار برياٍح تزعزع القوة 
الروســية، أو أن يأتــي العــون مــن الخــارج كمــا 
هيــاكل  تغييــر  بهــم  األجــدر  كان  يشــتهون. 
منظومتهم العسكرية، وتغيير أساليبهم في 
املواجهــة والقتــال، واجتــراح طريقــٍة ملواجهــة 
القوة الروسية، ولم ينتج عن استمرارهم في 
املماطلــة وسياســة االنتظــار ســوى تضييــق 
خياراتهــم إلــى أبعــد مــدى، وهــم لــو انتظــروا 
أكثر، سيجدون أنفسهم بال فاعليٍة، وال قدرة 
لديهــم، للتأثير بمجريــات األحداث. األكيد أن 

التاريــخ  عــن  ومختلفــٍة  شــاذٍة  حالــٍة  وفــي 
املهنيــة  النقابــات  تتحــول  والجغرافيــا، 
والعماليــة إلــى تابعــٍة ألربــاب العمــل، تعمــل 

ضد نفسها. 
يتعــرض املواطنــون اليــوم فــي معظــم الــدول 
العربية لعمليات انتقاميٍة واســعٍة وشــاملة، 
تدمــر مدنهــم وبناهــم االجتماعيــة، وتشــتت 
فاعليتهــم وقدراتهــم وفرصهــم علــى التجمع 
ومصالحهــم،  مواردهــم  حــول  املســتقل 
 على الثقافــة والفنون 

ٌ
 عابثــة

ٌ
وتجــري هيمنــة

وبــن  بينهــم  تحــول  واملعابــد،  والرياضــة 
التشــكل االجتماعــي والثقافــي املالئم، والذي 
يرقــى بحياتهــم وســلوكهم ووعيهم، ويجّدد 
املؤسســات  وتتحــول  ويعظمهــا.  مواردهــم 
وتفريــغ  للتنميــط  ورش  إلــى  التعليميــة 
ــم 

ّ
النــاس مــن مواهبهــم وقدراتهــم علــى التعل

واالرتقــاء. وتتحــول الخدمــات الصحيــة إلــى 
عمليات نهٍب للموارد العامة بال فائدٍة تعود 
علــى النــاس، بــل لخدمــة جماعــاٍت احتكاريــٍة 

مواجهة روســيا أمر مكلف، وله أثمان عالية، 
فــي وقــت وصلــت فيه الثورة إلــى حد اإلرهاق 
والتعب، بعد مواجهٍة مديدة مع نظام األسد، 
ثم إيران وأذرعها، لكن عدم مواجهتها يعني 
خســارة كل شــيء، وال توجــد رهانــاٌت أخــرى، 
يمكــن الركــون لهــا، ال القــوى الدوليــة، ممثلــة 
بأميــركا وأوروبــا، لديها اســتعداد لالنخراط 
القــوى  وال  روســيا،  حــرٍب خطيــرٍة ضــد  فــي 
هــذا  ظــل  فــي  تجــازف،  أن  يمكــن  اإلقليميــة 
الوضــع الدولــي املتغيــر فــي مواجهة روســيا، 
والعكس صحيح، بمعنى أن استمرار الرهان 
التهديــد  مصــادر  أحــد  بــات  الخــارج  علــى 
الخطيــرة علــى الثــورة الســورية، انطالقــًا مــن 
حقيقة أن للخارج حساباته املختلفة، ويملك 
 علــى التكيــف مع املتغيرات، ومهما تكن 

ً
قــدرة

خسائره في ذلك، تبقى أقل بكثير من خسائر 
الشعب السوري الذي سيبقى يعاني، وحده، 
من اســتمرار ســلطة األســد، بدعم من روســيا 

وإيران.
مواجهــة الثــوار روســيا مكلفــة، لكنهــا املمكــن 
الخــوض  يســتحق  الــذي  والرهــان  الوحيــد، 
فيــه، وهــذه مهمــة القــادة امليدانيــن بالدرجــة 
األولــى، إعــادة خلــط أوراق الصــراع والخروج 
من قواعد اللعبة الروسية ربما يحّرر داعمن 
كثيريــن، ويفتــح األفــق أمامهــم إليجاد الطرق 

لدعم الثوار. من هنا البداية.
)كاتب فلسطيني(

من املســتثمرين وحلفاء وشــركاء من القطاع 
قطاعــًا  يكــون  أن  املفتــرض  املهنــي  الطبــي 
وحياتهــم.  النــاس  لصحــة  منــذورًا   

ً
نبيــال

حفــالٍت  إلــى  االجتماعيــة  الرعايــة  وتتحــول 
وأنشــطٍة للعالقات العامــة، ونهب للمعونات 
الدوليــة واملــوارد العامــة لصالــح شــلٍة أنيقــٍة 

ومتعجرفة.
علــى  يغلــب  أنــه  كلــه  ذلــك  مــن  واألســوأ 
واملســتضعفن  واملهمشــن  املجتمعــات 
عــن  وعزوفهــم  ملصالحهــم،  اإلدراك  عــدم 
إلــى  العمــل فــي االتجــاه املفتــرض أن يــؤدي 
أولوياتهــم،..  حــول  وتنظيمهــم  تشــكلهم 
 ،

ً
وفــي ذلــك يــزداد العمــل اإلصالحــي صعوبــة

واالجتماعيــة  السياســية  فالحــركات 
اإلصالحية ال ُيفترض أن تعمل بالنيابة عن 
املجتمعــات، وال يمكنهــا أن تقــوم بواجباتها 
اإلصالحــي  العمــل  لكــن  ومســؤولياتها، 
فــي  دائمــًا،  يرّكــز  واالجتماعــي  السياســي 
محتواه وأهدافه، على االرتقاء باملجتمعات، 
ومالئمــٍة  واســعٍة  اجتماعيــٍة  قاعــدٍة  وبنــاء 
املجتمعــات  تنظيــم  فــإن  وهكــذا،  لإلصــالح. 
اليــوم،  يبــدو،  اإلصــالح  باتجــاه  وحشــدها 
عمليــة يائســة،.. وإنه ملــن العجب كيف يندفع 
النــاس فــي بطولــٍة وحماســٍة إلــى املواجهــة، 
بــال خــوٍف مــن املــوت، لكنهــم يتقاعســون عــن 
التجمــع الســلمي والعقالنــي ألجــل كرامتهــم 

وتحسن حياتهم.
)كاتب أردني(

تكــون لروســيا أهــداف أخــرى، مثــل تحجيــم 
بشــار  ســلوك  ضبــط  أو  اإليرانــي،  النفــوذ 
األســد، وصــوال إلــى عزلــه عــن ســلطة القــرار، 
صنعوا لروســيا أهدافًا ال تســمح لها طبيعة 
سياســتها وطريقــة تفكيــر صنــاع السياســة 

فيها باالقتراب منها أو مقاربتها.
األدهــى مــن ذلــك كلــه أن االســتمرار في الســير 
روســيا  صنعتهــا  التــي  اللعبــة  قواعــد  وراء 
لن يســفر عنه ســوى زيادة الشــقاق والتباعد 
العســكرية  الثــورة  مكونــات  مختلــف  بــن 
والسياســية، بــل إن املخطــط الروســي املعلــن 
هــو صناعــة بدائــل كاملــة لألجنــدة الثوريــة، 
كبيــرًا،  وقتــًا  األمــر  هــذا  مثــل  يتطلــب  ولــن 
التــي  حميميــم  معارضــة  نمــوذج  بدليــل 
فــي  بدمجهــا  وتطالــب  موســكو،  صّدرتهــا 
التشــكيالت  التفــاوض، وكذلــك بعــض  هيئــة 
علــى  معهــا  بالعمــل  بــدأت  التــي  العســكرية 
أخيــرًا،  حلــب  علــى  الحملــة  أثبتــت  األرض. 
روســين،  وقيــادة  بتخطيــط  قامــت  والتــي 
أن الخطــة تقــوم علــى تدميــر البنــى التحتيــة 
للثــورة علــى مراحــل، تشــمل تدميــر مرتكــزات 
القــوة لــدى الثــوار، مــن عتــاد وكــوادر وطــرق 
لبيئــة  التشــغيلية  البنــى  وتحطيــم  إمــداد، 
وتفريــغ  ومخابــز،  مستشــفياٍت  مــن  الثــوار، 
ممرحلــٍة،  خطــٍة  وفــق  الحاضنــة،  البيئــات 
تجــري كل فتــرة، وكلمــا وجــدت أن املفاوضن 
لــم يستســلموا بعــد، ومــا زال ســقف مطالبهم 

أو االستبداد، مصحوبًا باألمن واالستقرار.
االحتكاريــة  النخــب  تضمــن  حتــى  ولكــن، 
هيمنتهــا علــى املــوارد والنفــوذ، فإنها تدخل 
فــي متواليــٍة مــن السياســات التــي، وإن كانت 
والخدمــات  لألســواق  وضعفــًا   

ً
فشــال تبــدو 

واملؤسســات، فإنهــا فــي الواقــع خطــط مدّبرة 
األســواق واملواطنــن  بــذكاٍء، ألجــل إخضــاع 
للعبــة االحتكاريــة،.. أو هــي عبقريــة الفشــل. 
والفــرص  املؤسســات  قيــادة  فتقتصــر 
علــى نخبــٍة مغلقــٍة، أو يدفــع بهــا عمــدًا إلــى 
الفشــل، فيقــّدم الفاشــلون ليــس بســبب عــدم 
معرفــة أنهــم فاشــلون، ولكــن ألنهــم فاشــلون، 
والخطــط  السياســات  )تفــرض(  وتوضــع 
الفاشــلة والفاســدة؛ ليــس بســبب العجــز عــن 
إدراك اإلصــالح، ولكــن، بســبب اإلدراك الذكــي 
ليــس  والفســاد.  واإلفشــال  للفشــل  املدّبــر 
معقــواًل، على ســبيل املثــال، أن تكون املدارس 
بكفــاءة  تعمــل  الحكوميــة  واملستشــفيات 
تفــوق القطــاع الخاص، ثم، وفي فترٍة وجيزٍة 
تغّيــر  وال  املــوارد،  فــي  تراجــع  وبــدون  جــدًا، 
املؤسســات  تنهــار  املحيطــة،  الظــروف  فــي 
وتنمــو  الحكوميــة،  والصحيــة  التعليميــة 
الخاصــة  والصحيــة  التعليميــة  املؤسســات 
مثــل الفطــر، وتكــون قيــادة هــذه املؤسســات، 
خارجــن  أو  متقاعديــن  بيــد  قــادر،  وبقــدرة 
والتعليمــي،  الصحــي  الحكومــي  العمــل  مــن 
أو مــن قــادة النقابــات املهنيــة املفتــرض أنهــا 
تعّبر عن مصالح الطبقات الوسطى... ولكن، 

التحرّر من قواعد اللعبة الروسية

من تنافس النخب إلى الصراع الطبقي

مواجهة الثوار 
روسيا مكلفة، 

لكنها رهان يستحق 
الخوض فيه

الحركات اإلصالحية 
ال يُفترض أن تعمل 
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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

قريــة  مــن  العيســاوي،  طــارق  يفاجــأ  لــم 
العيســاوية )شمال شــرق القدس املحتلة(، 
وهــو والــد فــادي الــذي استشــهد فــي عيــد 
ميالده السابع عشر خالل التظاهرات االحتجاجية 
ضد مجزرة الحرم اإلبراهيمي في عام 1994، ووالد 
األســرى الثالثة ســامر وشيرين ومدحت، من القرار 
الذي أصدرته بلدية االحتالل اإلســرائيلي قبل أيام 

والقاضي بهدم منزل العائلة.
هــذا املنــزل الــذي كان قــد شــّيد قبــل ســقوط القــدس 

نغــادره  لــن  مصيــر.  قضيــة  هــي  إلينــا  »بالنســبة 
مهمــا كان الثمــن وليــس لدينــا مــكان آخــر نذهــب 

إليه«.
ليلــى عبيــد، أم رأفــت، هــي والدة الشــهيد واألســرى. 
هــي تشــعر بألــم كبيــر بســبب مــا حــدث ألبنائهــا. 
بعدما وّدعت شــهيدًا ثم أســرى، عادت لتســتقبلهم 
وتودعهــم مــن جديــد. البيــت بالنســبة إليهــا »حلــم 
عشــته علــى مــدى ســنوات عمــري. فيــه ولــد أبنائــي 
وكبــروا وترعرعــوا«. تضيــف: »فيــه كبــرت شــيرين 
األســر  مــن  عانــت  وقــد  محاميــة،  أصبحــت  حتــى 

واالعتقال مثل ما عانى أشقاؤها«.
قــرار هــدم املنــزل تســّبب ألم رأفــت »بألــم كبير«، هي 
التي لم تكن حياتها سهلة على اإلطالق، إذ عاشت 
أحزانــًا كثيــرة مــن دون أن تضعــف، ال بل ســعت إلى 
 الحجــر، وكمــا يقــول أبــو رأفــت، 

ّ
البقــاء قويــة. لكــن

 وأغلــى مــن البشــر«. تتابــع: »واللــه لــن 
ّ
»ليــس أعــز

يكسروننا، وقد وكلت أمري لله«.
عنــد اعتقــال نجلهــا ســامر، أنشــأت أم رأفت صفحة 
علــى موقــع »فيســبوك«. وأّول مــن أمــس، كتبت على 
ينــوي االحتــالل  الــذي  بيتــي  الصفحــة: »هــذا  تلــك 
فيــه  األرض.  علــى  تــي 

ّ
جن ــه 

ّ
إن هدمــه.  اإلســرائيلي 

كل ذكرياتــي منــذ تزوجــت وحتــى اآلن. أنجبــت فيه 
آمــن  بمســتقبل  حلمنــا  ســعداء.  وكنــا  أبنائــي   

ّ
كل

وحيــاة كريمــة مثلمــا يعيــش آخــرون. حلمنــا بــأن 
يــدرس أبناؤنــا ويحصلــون على شــهادات جامعية 
 االحتــالل حرمنــا هــذا الحلــم وزّج 

ّ
ويعملــون. لكــن

بهم في السجون وهم صغار، وما زالوا في املعتقل 
ــه 

ّ
 هــذا، يبلغنــا اليــوم بأن

ّ
حتــى يومنــا هــذا. بعــد كل

ســيهدم البيــت، بيتــي الــذي آمــل وأتمنــى أن أعيــش 
ــى لــي من عمر أنا وزوجي قبل أن ننتقل 

ّ
فيــه مــا تبق

إلــى بيــت اآلخــرة. هــل أقســى مــن هــذا املصيــر الــذي 
نعيش؟ حسبي الله ونعم الوكيل«.

فــي أيــدي االحتــالل في عام 1967، ُكتب في اإلخطار 
ــق علــى أحــد جدرانــه: »أنــت تســتعمل بيتــًا 

ّ
الــذي عل

غير قانوني«.
إلــى  بالنســبة  البشــر،  مــن  أهــم  ليــس  الحجــر 
العيســاوي األب. ومن ســبق له أن اعتقل واستشــهد 
أحــد أوالده، وواصــل دفــع ثمــن مقاومــة االحتــالل 
عليــه  أوالده،  واعتقــال  مجــددًا  اعتقالــه  خــالل  مــن 
أبنائــه  املزيــد ملجــّرد صمــوده وصمــود  أن يتوقــع 
فــي مقاومــة االحتــالل. أمــا زوجتــه، فتبــدو صامــدة 
وقويــة، وقــد نــذرت نفســها أيضــًا ملقاومــة االحتالل 

إلى جانب زوجها وأبنائها.
عــن مبــّررات الهــدم بعد هذه العقــود الطويلة، يقول 
العيســاوي األب لـ »العربي الجديد«: »ال حاجة إلى 
الــدوام. ويســعى  مبــّررات. نحــن مســتهدفون علــى 
دائــم وعــدم  قلــق  فــي حالــة  إبقائنــا  إلــى  االحتــالل 
أو  املنــزل،  بهــدم  قــراره  مــن خــالل  اســتقرار، ســواء 
استمرار اعتقال أبنائي وابنتي الوحيدة«. يضيف 
مهمــا  األرض.  مثــل صــوان  نحــن  »واهمــون.  أنهــم 
 »القرار 

ّ
فعلــوا، لــن ُيضعفوا من عزيمتنا«. يتابع أن

ق اإلثنن املاضي على جدار املنزل. لم نكن هناك 
ّ
عل

ولــم نســتلمه اســتالم اليــد. حــن عدنــا إلــى البيــت، 
فوجئنــا بــه. وهــذا يحــدث كل يــوم فــي العيســاوية. 
يأتون إلى القرية بحماية قوات االحتالل ويعلقون 
أوامر الهدم، ثم يغادرون على وقع الرصاص الحي 

واملطاطي وقنابل الغاز املسّيلة للدموع«.
حدثــًا  بــات  العيســاوي  عائلــة  لــه  تتعــرض  مــا 
عاديــًا. عــدا اســتهداف رب األســرة واألبنــاء بالقتــل 
للمنــزل  املســتمرة  املداهمــات  هنــاك  واالعتقــال، 
تتوقعهــا  االعتــداءات  هــذه  محتوياتــه.  وتحطيــم 
العائلة كل يوم. في هذا الســياق، يقول العيســاوي 
متابعــة  يتولــى  أرشــيد  ســامي  املحامــي   

ّ
إن األب 

والقضــاء.  االحتــالل  بلديــة  لــدى  املنــزل  قضيــة 

مجتمع
أفــاد رئيــس إدارة الطــوارئ والكــوارث )آفــاد( التابعــة لرئاســة الــوزراء التركيــة، فــؤاد أوكتــاي، أمــس 
 نحو 5600 طالب سوري يتلقون التعليم اليوم في الجامعات التركية. أضاف أوكتاي، 

ّ
األربعاء، بأن

 من بينهم 1080 طالبًا يســتفيدون من منحة دراســية من الدولة 
ّ
في حديث لوكالة »األناضول«، أن

 نظام بيانات إلكترونية خاصة بالطالب األجانب قد أنشــئ، 
ّ
التركية. وأوضح املســؤول التركي، أن

 »النظام يحوي قاعــدة بيانات تتابع 
ّ
تشــمل املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة، الفتــًا إلــى أن

)األناضول( أماكن وكيفية تعليم الطالب وفقًا لألعمار«. 

رت منظمــة الصحــة العامليــة، أمــس، مــن معانــاة نحــو 98 فــي املائــة مــن ســكان املــدن الكبيــرة في 
ّ
حــذ

البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل، جراء ارتفاع معدالت تلوث الهواء. وقالت إن »مســتوى تلوث 
الهواء في املناطق الحضرية العاملية ارتفع بنسبة %8«. 

وأوضحت أن البيانات األخيرة التي جمعتها املنظمة من 3 آالف مدينة في 103 بلدان، أن 4 من كل 
5 مــن ســكان املناطــق الحضريــة يعيشــون فــي مــدن ال تطبق املبــادئ التوجيهيــة للمنظمة الخاصة 
)األناضول( بالهواء، بما في ذلك 56% من سكان املدن في البلدان ذات الدخل املرتفع.  

منظمة الصحة تحّذر من تلوث الهواء في العالم5600 طالب سوري في جامعات تركيا

برلين ـ سالم عبداهلل

فــي أملانيــا، عديــدون هــم الذيــن ال يرغبون 
 
ّ
ســن بلوغهــم  بعــد  العمــل  عــن  ــف 

ّ
بالتوق

التقاعد )65 عامًا(، فيستمرون في مزاولة 
عملهم أحيانًا لغاية الـ 74 عامًا. وتختلف 
األسباب التي تدفعهم إلى العمل بعد سن 
التقاعــد، وإلــى عدم الرغبة في االســتراحة 
والتفّرغ لحياتهم الخاصة. هذا ما توّصل 
إليه باحثون من معهد االقتصاد األملاني 
ــل بيانــات صــادرة 

ّ
فــي كولونيــا، الــذي حل

عن مكتب اإلحصاء االتحادي.

القــوة  نســبة  أن  إلــى  الباحثــون  خلــص 
العاملــة )65 - 74 عامــًا( تضاعفــت أكثــر مــن 
مرتن في السنوات القليلة املاضية. في عام 
2000 كانــت النســبة 3.7% مــن األشــخاص 
الذيــن يرغبــون في متابعــة العمل، ووصلت 
إلى 8.7% في العام املاضي. ومع ذلك، ُيذكر 
أن النسبة تبقى منخفضة نسبيًا. من جهة 
أخرى، ارتفع معدل التوظيف للفئة العمرية 
الســنوات  فــي  كبيــر  بشــكل  عامــًا   64  -  55
األخيــرة. وقــد تزايــدت نســبة االســتمرار في 
العمــل بســرعة كبيــرة باملقارنــة مــع بلــدان 

أوروبية أخرى.

اختالفــات  ثمــة  أن  إلــى  الباحثــون  وأشــار 
بالشــيخوخة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  كبيــرة 
ويوضــح  والنســاء.  الرجــال  بــن  النشــطة 
- 74 عامــًا(   65( النســاء  مــن  فقــط  أن %5.5 
يعملــن، فــي حــن أن النســبة مــن الرجــال فــي 
 .%10.5 إلــى  تصــل  نفســها  العمريــة  الفئــة 
كذلك، تعمل النساء أيضًا بمتوسط ساعات 

في األسبوع أقل بكثير من الرجال.
الفئــة  هــذه  تتشــّجع  التحقيــق  وبحســب 
العمريــة علــى العمــل إلــى حــد كبيــر بســبب 
عليــه  تحصــل  كانــت  الــذي  املــادي  املــردود 
األشــخاص  أمــا  املهنيــة.  حياتهــا  ونوعيــة 

ســن  بعــد  العمــل  فــي  يســتمرون  ال  الذيــن 
املنخفــض.  الدخــل  أصحــاب  فهــم  التقاعــد، 
علــى  يشــجعهم  مــا  يجــدون  ال  بالتالــي 

متابعة العمل.
إلى ذلك، 42% من األشخاص الذين يعملون 
متابعــة  فــي  يرغبــون  الخــاص،  لحســابهم 
العمــل بعــد ســن التقاعــد بــدوام كامــل، فــي 
حــن أكثــر مــن نصــف كبــار الســن الذيــن ال 
يعملــون لحســابهم الخــاص يتجهــون إلــى 

العمل بأقل من عشر ساعات أسبوعيًا.
ويشــّكل املــال بالنســبة إلــى عــدد كبيــر مــن 
ملواصلــة  األهميــة  بالــغ  أمــرًا  الســن  كبــار 

مســتوى  تراجــع  مــن  يخافــون  هــم  العمــل. 
العمــل،  عــن  توقفــوا  حــال  فــي  معيشــتهم 
ــي عــن أشــياء 

ّ
بالتالــي يضطــرون إلــى التخل

كثيــرة اعتــادوا عليهــا. مــن هنــا، يفضلــون 
االســتمرار في العمل للحفاظ على إنتاج ما 

يكفيهم في شيخوختهم.
الزوجــن  أن  الباحثــون  يبــّن  ذلــك،  إلــى 
يســتمران عــادة فــي العمــل في الوقت نفســه. 
همــا يفضــالن أن يعمــال في النهار ويمضيا 
ف أحد الشــريكن 

ّ
املســاء معًا. وفي حال توق

عــن العمــل، غالبًا ما يتبعه اآلخر ويحاوالن 
بالتالي االستمتاع بحياتهما والسفر.

شيخوخة نشطة في ألمانيا

ــارق  ــي الــعــيــســاويــة، حــيــث يــقــطــن ط ف
العيساوي وعائلته، مئات البيوت المهددة 
بالهدم التي تداهمها عناصر بلدية االحتالل 
القرية  مباني  تصّور  العناصر  هذه  يوميًا. 
غضون  في  عليها.  الهدم  أوامر  وتعلق 
لكّن  بالهدم.  قــرارًا   70 علّق  واحــد،  شهر 
يُغضب  البلدة  أهالي  يبديه  الذي  التحدي 
االحتالل. يقول ناشطون إنّه من خالل »اختيار 
منزل عائلة أبو رأفت، أرادوا كسر هذا العناد، 

لكنهم لن يفلحوا«.

70 قرارًا بالهدم

سالمة عبد الحميد

قبل أسبوعني، فّض متظاهرون عراقيون 
اعتصامهم في املنطقة الخضراء بالعاصمة 

بغداد، للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية 
تتجاوز ما يسمى »املحاصصة الطائفية«، 
من دون أن تتشكل الحكومة، ولم تتشكل 

حتى اآلن.
وقبل أقل من أسبوعني، انسحب وفد 

املعارضة السورية من مفاوضات جنيف 
اعتراضا على املماطات وعدم استجابة وفد 
النظام ألي من متطلبات التفاوض، ليتواصل 

الصراع العنيف الذي لم يتوقف منذ خمس 
سنوات بمشاركة أطراف خارجية عدة.

وقبل أيام، فشلت القائمة اللبنانية املستقلة 
»بيروت مدينتي« في الفوز باالنتخابات 

البلدية، إذ فازت قائمة »البيارتة« املكونة من 
مرشحني موالني ملكونات نظام الحكم في 

الباد التي تعيش من دون رئيس منذ نحو 
عامني.

وقبل يومني، مّر ألف يوم على فّض اعتصام 
ميدان رابعة العدوية في مصر، حيث كان 
آالف من أنصار الرئيس املعزول، محمد 
مرسي، يعتصمون احتجاجا على عزل 

الجيش ألّول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا 
في تاريخ مصر الحديث، والذي أودى بحياة 

املئات.
ومنذ ثاثة أسابيع، تتواصل املفاوضات 
في الكويت بني طرفي الصراع في اليمن، 

من دون أن تتوصل، حتى اآلن، إلى نتائج 
ملموسة، على الرغم من تواصل الكوارث 

اإلنسانية في الباد التي تعاني الفقر 
والبطالة والتهميش منذ سنوات طوال.

وقبل يومني في األردن، حاولت مجموعة من 
الشبان العاطلني من العمل االنتحار بإلقاء 
أنفسهم من أعلى بناية تحت اإلنشاء في 

»دوار الداخلية« في العاصمة عّمان، قبل أن 
تتمكن الشرطة من منعهم من االنتحار.
وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن 

استقبال املستشفيات نحو 20 ألف 
مريض نفسّي في 2015، من جّراء األزمات 
االجتماعية واالقتصادية املأساوية التي تمر 

بها الباد.
ال تعني األمثلة السابقة أن بقّية الدول العربية 

تعيش رخاء أو استقرارًا، فدول الخليج 
العربي كلها تعاني بقوة من جّراء انخفاض 

غير مسبوق في أسعار النفط، وتغّير متزايد 
في طريقة تفكير شعوبها التي تتغّير 

وفقا له متطلباتهم نتيجة للتعليم من جهة 
ولتواجدهم املكثف على وسائل التواصل 

االجتماعي من جهة أخرى.
ودول املغرب العربي تعاني من أزمات، بينها 
اإلرهاب والتغريب ورغبة الشباب في الهجرة 

نحو الشمال للحاق بأقاربهم وأقرانهم 
ر إلى عدم تحّمل 

ّ
الذين سبقوهم، في مؤش

األوضاع غير املواتية في بلدانهم.
فلسطني على حالها الذي نعرفه والذي 

يتدهور بمرور السنني وبتواصل الهوان 
 
ً
العربي، بينما ينسى بعضنا أحيانا دوال

عربية مثل الصومال على الرغم من كل ما 
تعانيه من كوارث ودمار ال يقل عن الدمار 

في غيرها من الدول العربية املشتعلة. يبقى 
السؤال: هل أسباب كل ما سبق مسؤول 

عنها الناس أم الحكام؟ أو كاهما معا؟

شعوب وحكام

مزاج
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القرارات التركيّة المتتالية حيال الالجئين السوريّين 
فرضت عليهم واقعًا أكثر صعوبة، وقد باتت األسر 

مفّككة نصفها في سورية ونصفها اآلخر في تركيا

أميرة حرودة... »رامبو غّزة«

1819
مجتمع

رامي سويد

ــد 
ّ
ــــوري مــهــن ــــسـ ــئ الـ يــنــتــظــر الــــاجــ

الـــيـــاســـن مــنــذ أســـبـــوعـــن مــوافــقــة 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى دخــــول 
زوجــتــه وطفليه املــوجــوديــن فــي ريــف إدلــب 
إلى تركيا، عبر معبر باب الهوى الحدودي. 
وكـــانـــوا قـــد تـــقـــّدمـــوا جــمــيــعــا بــطــلــبــات إلــى 
ــرفــع 

ُ
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن املــعــبــر حــتــى ت

إلــى الجانب الــتــركــي، إلعــطــاء املــوافــقــة على 
دخــولــهــم األراضــــي التركية وفــق نــظــام »لــّم 
شــمــل« عــائــات الــســوريــن املــوجــوديــن في 
عــلــن عــن تطبيقه بـــدءًا منذ 

ُ
تــركــيــا، والـــذي أ

منتصف شهر أبريل/ نيسان املاضي.
خــــال األشـــهـــر األخــــيــــرة، زاد ســـــوءًا وضــع 
ــــن الــــــســــــورّيــــــن فــــــي تــــركــــيــــا بــعــد  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــم عــــــن عــــائــــاتــــهــــم وأقـ ــهــ ــالــ ــفــــصــ انــ
ــة، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــوريــ املــــوجــــوديــــن فــــي ســ
تأشيرة دخــول على  التركي بفرض  الــقــرار 
الــســوريــن الــراغــبــن فــي دخـــول تــركــيــا منذ 
مطلع الــعــام الــجــاري، ومـــرور أكــثــر مــن عام 
على إغاق السلطات التركية املعابر البرية 
التي تربط بن سورية وتركيا بشكل شبه 
كامل في وجه السورين الراغبن في دخول 

تركيا.

ما قبل القرارات
بات نحو مليونن و700 ألف سوري، وهو 
السلطات  عنه  أعلنت  الــذي  الرسمي  العدد 
الــتــركــيــة لــاجــئــن الــســوريــن املــقــيــمــن في 
أراضــيــهــا، يــعــانــون مــن جـــّراء عــدم إمكانية 
معهم  للسكن  تركيا  إلــى  أقاربهم  استقدام 
أو حتى زيارتهم، منذ فرض تركيا تأشيرة 
دخول على حاملي جوازات السفر السورية 
الثاني  السابع من شهر يناير/ كانون  في 

املاضي. 
وكان عدم لزوم حصول حامل جواز السفر 
 
ً
الـــســـوري عــلــى تــأشــيــرة دخــــول يــشــّكــل حــا

الراغبن في دعوة  السورين  إلى  بالنسبة 
لزيارتهم،  فــي ســوريــة  املــوجــوديــن  أقاربهم 
عــلــى الــرغــم مــن إغــــاق الـــحـــدود الــبــريــة في 
وجه السورين الداخلن إلى تركيا. وخال 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام املـــاضـــي، اعــتــاد 
الـــســـوريـــون الـــتـــوجـــه إلــــى لــبــنــان وثــــم إلــى 

األراضي التركية جوًا أو بحرًا.
يــقــول املــحــامــي الـــســـوري املــقــيــم فـــي تركيا 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ــة لــ مــحــمــد ســـامـ

الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة الـــتـــركـــيـــة املــتــاحــقــة 
التي بــدأت في شهر مــارس/ آذار من العام 
املاضي، واملتمثلة في إغاق املعابر البرية 
فـــي وجـــه الــســوريــن الــقــادمــن إلـــى تــركــيــا، 
انتهت بفرض تأشيرة دخــول على حاملي 
جوازات السفر السورية، األمر الذي أّدى إلى 

يقيم داخل األراضي التركية، وصور ملونة 
عن جــوازات سفر أفــراد العائلة املوجودين 
فــــي ســــوريــــة، وصـــــــورة عــــن دفـــتـــر الــعــائــلــة 

مترجما إلى اللغة التركية.
 طلب هــذه األوراق هو 

ّ
ويــوضــح ســامــة أن

 
ّ
إلثــبــات حــالــة تــفــكــك الــعــائــات، مضيفا أن

طلبات لّم الشمل وفق القرار املذكور، تشمل 
ــاء املــقــيــمــن فـــي تــركــيــا الــذيــن  ــنــ أيـــضـــا األبــ
يريدون استقدام أمهاتهم أو آبائهم. وهذه 
ثغرة كبيرة ربما وضعت لتخفف من أعداد 

املتقّدمن بطلبات لّم الشمل.
ــى ذلــــــك، تــشــيــر مــــصــــادر فــــي مــعــبــر بـــاب  ــ إلـ
 »على 

ّ
الــهــوى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

ــرار لـــــّم شــمــل  ــ ــقـ ــ الــــرغــــم مــــن عـــــدم تـــضـــمـــن الـ
الوالدين بالنسبة إلى الاجئين السورين 
اليومي  العدد   

ّ
أن إال  املوجودين في تركيا، 

الجانب  فــي  تــقــّدم  الــتــي  الشمل  لــّم  لطلبات 
الــســوري مــن معبر بــاب الــهــوى يناهز 500 

طلب«. 
املقّدمة  للطلبات  الكبير  العدد   

ّ
أن وتوضح 

للّم الشمل بن السورين املقيمن في تركيا 
الذي  املــوجــودة في سورية هو  وعائاتهم 
أدى إلى تباطؤ اتخاذ قرارات بشأنها لجهة 

قبول هذه الطلبات أو رفضها.

أرادت أن تقول للعالم 
إّن حياة أهل غّزة ال تقتصر 

على الموت والدمار

الطلبات تشمل أيضًا األبناء 
المقيمين في تركيا 

الذين يريدون استقدام 
أمهاتهم أو آبائهم

تفكك عائات سورية انقسمت على جانَبي 
الحدود بن سورية وتركيا. 

 آالف األســر السورية 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ ــّم الـــشـــمـــل مـ ــ ــ ــة مــــن ل املــــحــــرومــ
عـــام، نتيجة عـــدم إمــكــانــيــة دخـــول أفــرادهــا 
املوجودين في سورية إلى األراضي التركية 
بسبب الـــقـــرارات املــتــتــابــعــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــراد الــعــائــلــة املـــوجـــوديـــن في  ــ عـــدم تــمــّكــن أفـ
تركيا مــن دخـــول ســوريــة بسبب األوضـــاع 
ــتـــي تــشــهــدهــا جــمــيــع مــنــاطــق  الـــكـــارثـــيـــة الـ
الباد، وكذلك احتمال اعتقال قوات النظام 
األشــــــخــــــاص اآلتــــــــن مـــــن تــــركــــيــــا فـــــي حــــال 
أنهم  بحكم  سيطرته  مناطق  إلــى  توجهوا 
ــــة يــصــفــهــا الــنــظــام  كـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي دولـ

السوري باملعادية.

حدود مفتوحة 
ــــن إلـــى  ــــورّيـ ــــسـ ــــرات الـ ــــشـ ــل عـ ــا، يــــدخــ ــيــ يــــومــ
األراضــــــي الـــســـوريـــة مـــن تــركــيــا عــبــر معبر 
باب الهوى الحدودي في ريف إدلــب، حيث 
تسمح السلطات التركية بدخول السورين 
الراغبن في مغادرة تركيا بشكل نهائي إلى 
ســوريــة. فــي هــذا الــســيــاق، يــوضــح الناشط 
 
ّ
الحقوقي أيهم العمر لـ »العربي الجديد« أن

تقتصر  تكاد  تركيا  إلى  السورين  مغادرة 
ــوال  عــلــى الــشــبــاب الـــذيـــن ضــاقــت بــهــم األحــ
في تركيا بسبب عدم توفر فرص للدارسة 
أو الــعــمــل. فـــي ظــــروف كـــهـــذه، يــقــرر هـــؤالء 
يمنحها  التي  تة 

ّ
املؤق الحماية  عن  ي 

ّ
التخل

الــتــركــي، ويــحــزمــون أمتعتهم  الــقــانــون  لهم 
ــقــــررون الــتــوجــه إلــــى ســـوريـــة بــحــثــا عن  ويــ
ــا آخـــرون  معيشة أقـــل كــلــفــة فــي الــغــالــب. أمـ
بعائاتهم  لالتحاق  العودة  إلى  فيسعون 
أو  املعارضة  القتال في صفوف فصائل  أو 

غيرها.
 الــســلــطــات الــتــركــيــة 

ّ
ويــشــيــر الــعــمــر إلــــى أن

الراغبن  تسّهل إجـــراءات دخــول السورين 
فــي مــغــادرة تركيا إلــى األراضــــي الــســوريــة. 
ويــتــعــّن عــلــى الـــســـوري الـــراغـــب فــي دخــول 
سورية من املعابر الحدودية املقفلة التوجه 
إلــى دائـــرة األمـــن الــعــام فــي الــواليــة التركية 
التي يقيم بها، ليخبر السلطات أنه يرغب 
فـــي الــتــخــلــي عـــن حــقــه فـــي الـــحـــصـــول على 
الــحــمــايــة املـــؤقـــتـــة، ثـــم تــســحــب مــنــه بــطــاقــة 
الــخــاصــة بــالــاجــئــن الحاصلن  الــتــعــريــف 
عــلــى الــحــمــايــة املـــؤقـــتـــة )كـــيـــمـــلـــك(، قــبــل أن 
الــتــوجــه  بموجبها  يستطيع  ورقــــة  يــعــطــى 
إلــى معبر بــاب الهوى الــحــدودي للمغادرة 

نحو األراضي السورية.

ثقب في الجدار
في 14 أبريل/ نيسان املاضي، نشرت إدارة 
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن مــعــبــر بــــاب الــهــوى 

الحدودي مع تركيا، قرارًا يسمح للسورين 
املقيمن في تركيا بطلب لّم شمل عائاتهم 
املـــوجـــودة فـــي ســـوريـــة، بــعــد تــقــديــم أوراق 
ثــبــوتــيــة إلـــى الــجــانــب الـــســـوري مــن املــعــبــر، 
ــــى الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة الــتــي  لــتــقــديــمــهــا إلـ

تدرسها بدورها وتبّت فيها.
وقد نّص القرار على أن السورّين املقيمن 
فـــي تــركــيــا والـــذيـــن يــمــلــكــون بــطــاقــة الجــئ 
)كميليك( أو بطاقة إقامة تركية، يحق لهم 
لّم شمل الزوج والزوجة واألوالد فقط، وذلك 
شرط أن يقّدموا مع طلب لّم الشمل صورة 
ملونة عن بطاقة »كيملك«، أو صورة ملونة 
عــن اإلقــامــة لــلــزوج أو الــزوجــة املــوجــود في 
تركيا، وسند إقامة من مختار الحّي حيث 

أرادت الغزية أميرة حرودة 
نقل ما يجري في بلدها إلى 
العالم. وألنها تحب اإلعالم، 

عملت كـ »وسيط« مع 
الصحافيين األجانب

لندن ـ كاتيا يوسف

أمــــيــــرة أحــمــد  ــة  ــ ــزّي ــغــ الــ ــارت  ــ ــتـ ــ عـــــام 2005، اخـ فــــي 
حــــرودة دخـــول »عــالــم يسيطر عليه الـــرجـــال«. في 
العمل على ترتيب مقابات مع  بــدأت  الفترة،  تلك 
الــحــدث.  مــكــان  إلــى  أجــانــب ومرافقتهم  صحافين 
هذه الشابة كان لها دور في عدد كبير من التقارير 
التي أعّدها مراسلون أجانب في قطاع  اإلخبارية 
ة، خصوصا خــال الــحــروب الــتــي تــعــّرض لها. 

ّ
ــز غـ

والــصــحــافــيــون األجــانــب عـــادة مــا يــحــتــاجــون إلــى 
مهارة  يمتلك  شخص  أو  ي 

ّ
محل صحافي  وسيط 

باملنطقة.  إملــام  ولديه  اإلنجليزية  باللغة  التحّدث 
إلـــى ذلــــك، كــانــت حــكــومــة »حـــمـــاس« قــد طــلــبــت من 
املراسلن األجانب الذين يرغبون في دخول قطاع 
ــام،  ــ ــي لــبــضــعــة أّيـ

ّ
ة االســتــعــانــة بــشــخــص مــحــل

ّ
ــز ــ غـ

ملساعدتهم خال فترة عملهم.
ــدة من  حـــرودة هــي مــن بــن عــشــرات الــرجــال وواحــ
ة خال حرب 

ّ
ثاث نساء، شاركوا في نقل أحداث غز

الـ 52 يوما، والتي راح ضحّيتها 2139 فلسطينيا، 
بينهم ما يزيد عن 500 طفل بحسب األمم املتحدة. 
على الرغم من املضايقات التي تعّرضت لها حرودة 
فــي بــدايــة عــمــلــهــا، إذ إنــهــا تـــجـــّرأت عــلــى مــشــاركــة 
تستسلم  لــم  أنها  إال  لهم،  يعّدونها  مهنة  الــرجــال 
ها ال تحترم تقاليد بلدها 

ّ
حتى حن قيل عنها إن

رة برفقة غرباء 
ّ

وتبقى في امليدان حتى ساعة متأخ
. وأجانب. وقد عّدت األمر بمثابة تحدٍّ

عملت حرودة على إيصال أفكارها إلى العالم من 
خـــال تسجيل فــيــديــو قــصــيــر حــمــل عــنــوان »ملـــاذا 
ة؟«، وذلك 

ّ
أعّرض حياتي للخطر ألروي قصص غز

مـــن خــــال بــرنــامــج »تــيــد تـــــوك«. تـــقـــول: »مــــذ كنت 
صــغــيــرة، كــانــت شخصيتي مــخــتــلــفــة. لـــم أكـــن من 
الذين يقبلون بكل ما يقال لهم. كنت أناقش كثيرًا، 
ــرأة الــبــيــت لتربية  ولــطــاملــا رفــضــت فــكــرة الــتــزام املــ
األطفال فقط«. تضيف أنها لم تقّرر العمل في هذا 
العالم  للتعّرف على نظرة  أن فضولها  إال  املجال، 
دفعها  ة، 

ّ
غــز في  املقيمن  للفلسطينين  الخارجي 

ملقابلة الوفود التي كانت تأتي إلى القطاع لتقديم 
عــن مجتمعها وحياتها.  إليهم  والــتــحــّدث  الــدعــم، 
ـــهـــا كـــانـــت تــمــيــل إلــــى الــعــمــل فـــي املــجــال 

ّ
تــتــابــع أن

اإلعامي منذ البداية، وعملت في برنامج لألطفال 
فــي عـــام 1999، ومــحــّررة  تــلــفــزيــون فلسطن  عــلــى 
للشباب  برنامجا  وقــّدمــت  الــجــامــعــة،  فــي  ملجلتن 

على الراديو.
في  للصحافين  كوسيط  العمل  فــي  بدايتها  عــن 
ــهــا وافــقــت على العمل مــع صحافية 

ّ
ة، تــقــول إن

ّ
غـــز

بــدأ ذلــك فــي عام  ــرأة.  امــ أملــانــيــة أرادت أن ترافقها 
نقل  فــي  املساهمة  ــهــا تستطيع 

ّ
أن ووجـــدت   ،2005

ة وأفــراحــهــم وإبــداعــهــم. أرادت أن 
ّ
مــعــانــاة أهــل غـــز

ة ال تقتصر على املوت 
ّ
 حياة أهل غز

ّ
تقول للعالم إن

ــار، بــل لـــدى شعبها طــاقــات خــاقــة ينبغي  والـــدمـ
أن تــصــل إلـــى الــعــالــم حــتــى يــغــّيــر نــظــرتــه وال يعّد 

الغزين مجرد إرهابين.
تتابع حــرودة: »دعمني والــدي في فترة كان فيها 
معي  يتعاون  لم  حينها،  منغلقا.  الغزي  املجتمع 
الناس الذين توجهت ملقابلتهم، وقد اعتادوا على 
التواصل مــع الــرجــال، خصوصا خــال الــحــروب«. 
ة، واإلعام 

ّ
 الغرب يجهل الكثير عن غز

ّ
وتوضح أن

الفلسطينين احتلوا   
ّ
بـــأن  

ّ
الــظــن إلــى  الــنــاس  دفــع 

ـــهـــم إرهـــابـــيـــون. هــي أرادت أن تكون 
ّ
إســرائــيــل وأن

صـــوتـــا يـــوصـــل الــحــقــيــقــة إلـــــى الــــغــــرب، وتــخــبــره 
 أهــلــهــا »بـــشـــر مـــن لــحــم ودم، لــديــهــم أفــراحــهــم 

ّ
أن

أنه  وأحــزانــهــم، ويخافون على أوالدهــــم«. تضيف 
في أحد املؤتمرات في كندا، قّدمت تسجيل فيديو 

ة وإبــداعــهــم، 
ّ
قصيرًا عــن عملها ومــعــانــاة أهــل غـــز

الذين  إليها،  الحاضرين  مــن  عــديــد  نــظــرة  لتتبدل 
رفـــضـــوا الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي الــبــدايــة وقـــد عــّدوهــا 

»إرهابية«.
بعدما  خصوصا  بالتعب،  حــرودة  تشعر  أحيانا، 
أصبحت أما. تؤملها مشاهد أشاء األطفال وغالبا 
ــهــا ترفض االستسام 

ّ
مــا تعجز عــن الــنــوم، بيد أن

ــهــا تــريــد أن تـــروي للعالم واقـــع األحــــداث على 
ّ
ألن

الناس فقط وال تنتمي  ها صوت 
ّ
أن أرضها. تؤّكد 

إلى أي جهة سياسية.
ــيـــد تـــــــوك«، تــــروي  ــــال دقــــائــــق عـــبـــر بـــرنـــامـــج »تـ خـ
حــرودة ببساطة وعفوية، أحامها وواقــع الحياة 
ها لطاملا حلمت بأن تقود 

ّ
بمّرها وحلوها. تقول إن

ة، بل القطاع أشبه بـ 
ّ
طائرة، لكن ال مطارات في غز

»أكبر سجن في العالم« أغلقت حــدوده من جميع 
الــجــهــات. وتــتــحــدث عــن الـــظـــروف الــتــي يــحــيــا في 
ها أهاليه، من انقطاع الكهرباء وغياب وسائل 

ّ
ظل

التدفئة وغيرها.
ب أمور الصحافين 

ّ
ها ترت

ّ
أّما عن مهنتها، فتقول إن

واملصّورين الذين يدخلون القطاع، ليرووا قصصا 
ة. تحكي عــن دعــم زوجــهــا لها، 

ّ
عّما يحدث فــي غـــز

الــــذي مـــا زال مــســتــمــرًا عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــقــادات 
ها 

ّ
إن تـــدرك خــطــورة مهنتها وتــقــول  لــهــا.  كثيرين 

ة.
ّ
تلقب بـ »رامبو« غز

من خال برنامج »تيد توك«، أخبرت أميرة حرودة 
 وحياة في 

ّ
العالم عن وجــود موسيقى رائعة وفــن

غزة، على الرغم من الحصار.

هنا وهناكتحقيق
سوريّون بين تركيا وبلدهم األّم

أطفال مصر مهّددون بالخـطف

112 طفًال مصريًا اختفوا 
خالل األشهر السبعة 

األخيرة، وهو عدد كبير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــفـــوا خـــــال األشـــهـــر  ــطـ ـ
ُ

 مـــصـــريـــا خ
ً
112 طـــفـــا

الـــســـبـــعـــة األخـــــيـــــرة، رقـــــم كــبــيــر جـــــدًا بــحــســب 
املؤسسة املصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 
 81% هم من الذكور و%19 

ّ
التي تشير إلى أن

من اإلناث. وهذا ما يؤكده من جهته املجلس 
القومي لألمومة والطفولة.

خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، عــــاد خــطــف األطـــفـــال 
 أعمارهم عن تسع سنوات من أمام 

ّ
الذين تقل

مــنــازلــهــم ومـــن الـــشـــوارع حــيــث يــقــطــنــون، إلــى 
في  خصوصا  العمليات  وُســّجــلــت  الــواجــهــة. 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة وفـــي اإلســكــنــدريــة وعـــدد 
ت في 

ّ
من محافظات الوجه البحري، بينما قل

العمليات،   خال هذه 
ّ
أن ُيذكر  القبلي.  الوجه 

ــآالف  ــ ــّدر بــ ــ ــقــ ــ ــات تــ ــ ــديــ ــ يـــطـــلـــب الــــخــــاطــــفــــون فــ
الــجــنــيــهــات، بــحــســب مــســتــوى أســـــرة الــطــفــل 

املخطوف. وهو أمر تؤكده املؤسسة.
تعيد تــقــاريــر عــديــدة أســبــاب انــتــشــار ظاهرة 
خطف األطفال في مصر إلى أسباب عّدة، من 
بينها ارتــفــاع نــســب الــفــقــر والـــجـــوع، وحــاجــة 
عـــدد كــبــيــر مــن الــشــبــاب إلـــى املــــال، خصوصا 
ضاف إلى ذلك الحاجة 

ُ
العاطلن من العمل. ت

إلـــى املـــخـــدرات وشــــراء الــكــيــف والــســجــائــر من 
الــذي يعمد   عــن االنــتــقــام 

ً
قبل البعض، فضا

إليه البعض. وقد يصل ذلك االنتقام من عائلة 
الطفل إلى حّد قتل املخطوف. وتذكر التقارير 
الديني واالنفات األمني  الــوازع  أيضا غياب 
فــي الــداخــل، نتيجة اتــجــاه األمـــن إلــى حماية 
الـــنـــظـــام واالهـــتـــمـــام بـــاألمـــن الــســيــاســي على 
حساب األمن الجنائي، باإلضافة إلى التركيز 

على قمع التظاهرات واعتقال الناشطن.
بـــاتـــت قــضــيــة اخــتــطــاف األطـــفـــال تــثــيــر رعــبــا 
كبيرًا داخــل األســر املــصــريــة، ال سّيما بعدما 
أصــبــحــت »مـــــادة دســـمـــة« لــعــدد مـــن الــقــنــوات 
انتهاء  ومــع  املاضية.  الفترة  الفضائية خــال 
العام الدراسي للمرحلة االبتدائية، راحت أسر 
الــكــبــرى، تمنع  الــقــاهــرة  فــي  كثيرة خصوصا 
أطفالها من النزول وحدهم إلى الشارع، خوفا 
على حياتهم. لذا، راحت تلك األسر بما فيها 
تلك الفقيرة، تشتري األلعاب أو حتى أجهزة 
 
ّ
كمبيوتر إللــهــاء أطــفــالــهــا، على الــرغــم مــن أن
ى في أحيان كثيرة طاقتها. إلى 

ّ
ذلك قد يتخط

ذلــك، يترك األهــالــي أوالدهـــم لساعات طويلة 
أمام جهاز التلفزيون، على الرغم من خطورة 
ر 

ّ
األمــــر عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، وهــــو مـــا يــحــذ

فيتركون  البعض  أمــا  االختصاص.  أهــل  منه 
أوالدهم نائمن حتى بعد آذان الظهر أحيانا.

يبدأ األمر عندما يختفي الطفل عن أعن أهله. 
وبــعــد بــحــث مــضــٍن مـــن دون نــتــيــجــة، يقصد 
 
ّ
لكن محضر.  لتحرير  الــشــرطــة  قسم  البعض 
الشرطة ال تتخذ أي إجراء أمني إال بعد مرور 
48 ساعة على االختفاء، بحّجة أن الطفل ربما 

يــعــود. ُيستثنى مــن ذلــك أطــفــال أوالد الــذوات 
 أجــهــزة األمــن 

ّ
واألعـــيـــان، الــذيــن تهتم بهم كــل

فــي مــصــر. وفـــي أحــيــان كــثــيــرة، ينتهي األمــر 
أو  إمــا مذبوحن  العثور على املخطوفن  مع 
مرمين في بئر عميق أو ملفوفن في أكياس 
تصفية  نتيجة  بــهــم،  التنكيل  بعد  باستيك 
حسابات أو عدم دفع الفدية املالية املطلوبة. 
وخـــال هـــذه الــفــتــرة، تــكــون األســــرة فــي حالة 

يرثى لها من الخوف على حياة طفلها.
يقول املستشار القانوني للمؤسسة املصرية 
للنهوض بأوضاع الطفولة، الحقوقي فتحي 

عــبــد الــعــزيــز: »نــحــن أمــــام ظــاهــرة اجتماعية 
خطيرة، تفاقمت بشّدة خال اآلونــة األخيرة. 
 على تقاعس األجــهــزة املعنية عن 

ّ
يـــدل وهـــذا 

املفترض  مــن  املطلوب.  بالشكل  أعمالها  أداء 
أن تــهــتــم األجـــهـــزة املــعــنــيــة بــأهــالــي األطـــفـــال 
ومحاولة إعــادة كل طفل إلى أهله ومحاسبة 
الـــخـــاطـــفـــن جـــنـــائـــيـــا، حـــتـــى ال تـــتـــزايـــد هـــذه 
 »الطفل 

ّ
الحوادث أكثر فأكثر«. ويؤكد على أن

املـــخـــطـــوف يــعــانــي مـــن حـــالـــة نــفــســيــة ســيــئــة، 
عــمــره«،  طـــوال  مــن مخيلته  تـــزول  أن  يصعب 
 الظاهرة تنتشر بكثرة في القاهرة 

ّ
الفتا إلى أن

الــكــبــرى، وســط االنــفــات األمــنــي ومــا تعانيه 
الباد من أزمات سياسية واقتصادية«.

 املــؤســســة تتابع 
ّ
ويــشــيــر عــبــد الــعــزيــز إلـــى أن

يوميا »باغات االختفاء ألطفال دون التاسعة 
ــا يـــكـــون خــطــفــهــم إمــا  مـــن عـــمـــرهـــم، وغـــالـــبـــا مـ
 ذلــــك أمــــر مـــربـــح. كــذلــك، 

ّ
لــلــتــســّول بــهــم، إذ إن

ــفـــال ويــنــتــظــرون  يــخــطــف بــعــض الــجــنــاة األطـ
اإلعـــان عــن مكافأة. هــذا واحــد مــن األساليب 
فدية.  على  للحصول  البعض  لها 

ّ
يفض التي 

 
ّ
أمـــا فــي أحــيــان أخــــرى، وبــدافــع االنــتــقــام، فــإن

 املؤسسة 
ّ
الضحية تتعّرض للقتل«. يضيف أن

تعمل على مساعدة أهالي األطفال املخطوفن 
إلى حن عودة هؤالء إليهم ساملن.

من جهتها، تعيد أستاذة علم النفس في املركز 
الــقــومــي لــلــبــحــوث الــجــنــائــيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
انعدام  إلى  الدكتورة سوسن فايد، »الظاهرة 
ــوازع األخـــاقـــي والــديــنــي، وانــتــشــار الــفــقــر،  ــ الـ
ــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة، وتــــدنــــي مــســتــوى  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــور، والــتــســّرب من  ــ املــعــيــشــة، وانــخــفــاض األجـ
 عن التفكك األســري، واإلهمال 

ً
التعليم، فضا

التربوي  التوجيه  األبناء، وضعف  تربية  في 
في املــدارس والجامعات«. وتتابع: »ال بّد من 
أن تجد الدولة رادعا حازما للخاطفن، بهدف 
محاصرة املشكلة االجتماعية الخطيرة. كذلك 
األســرة  لحماية  أمنية  بيقظة  ي 

ّ
التحل يجب 

واملجتمع، وتعزيز الوجود األمني في املناطق 
ــة 

ّ
األكثر عرضة للخطف كاملستشفيات واألزق

ــدائـــق واألمــــاكــــن الــعــمــومــيــة واألســــــواق  والـــحـ
ومحطات السيارات والقطارات وغيرها«.

بيروت ـ العربي الجديد

ســواء أكنت تعّرف نفسك إلــى شخص 
ما في العمل أو تلتقي زبونا في مقهى، 
ــه يــتــرك  ــ  مــــا تـــقـــولـــه مــهــمــا ألنـ

ّ
ــل ــ ــّد كـ ــعـ يـ

وتؤكد  اآلخـــر.  الشخص  لــدى  انطباعا 
رئيسة مؤسسة »ويل سيد« )أحسنت 
 الكلمات التي 

ّ
القول( دارلن برايس أن

ــن دون وعــــــي، يــمــكــن  ــد تـــخـــتـــارهـــا مــ قــ
أن تـــؤثـــر عــلــى انــطــبــاع اآلخـــريـــن عنك 
وعــلــى مــصــداقــيــتــك أيــضــا. هـــذه بعض 
ب قولها في 

ّ
األمــور التي تنصح بتجن

اللقاءات األولــى وفــق ما جــاء في »ذي 
إندبندنت« البريطانية. 

1 - هل تؤمن بالله؟
ــذا املـــوضـــوع أمــرًا  ــب طـــرح هـ

ّ
يــعــّد تــجــن

 الــنــظــر عـــّمـــا إذا كنت 
ّ

بــديــهــيــا. بـــغـــض
شخصا مــؤمــنــا أم ال، لــيــس مــحــّبــذًا أن 
تسأل شخصا تلتقيه للمرة األولى عن 

انتمائه الديني.
2 - متى يحن موعد إنجاب طفلك؟

امـــرأة بأنها حامل  إلــى  إذا كنت تشير 
فــيــمــا هـــي لــيــســت كـــذلـــك، فــهــذه إهــانــة. 
ــرى، هـــذه املــاحــظــة ســواء  مــن جــهــة أخــ
أكانت صحيحة أم خاطئة، هي مسألة 
التطّرق  يجب  وال  وخــاصــة،  شخصية 
قـــد يصبح  األول.  الــلــقــاء  إلــيــهــا خــــال 
األمــر عاديا في حال تطّرقت املــرأة إلى 

األمر ألسباب مهنية.
3 - هذا مستحيل!

الـــحـــديـــث عـــن مــــخــــاوف، والـــعـــمـــل على 
حـــلـــهـــا هــــو أمـــــر طـــبـــيـــعـــي. لـــكـــن الـــقـــول 
يــعــّد سلبيا  مــا هــو مستحيل  أمـــرًا   

ّ
إن

ويــشــيــر إلــــى عــــدم االقـــتـــنـــاع. فـــي حــال 
أمــورًا  والتعليقات  األسئلة  تعكس  لــم 
إيجابية، من األفضل تجنبها، بحسب 
الخبيرة في مجال األعمال لن تايلور.

4 - هل سمعت...؟
قــد يجعلك نــشــر الــشــائــعــات أســــوأ من 
الــشــخــص الـــذي تــتــحــدث عــنــه، بحسب 
الــخــبــيــرة فــي آداب الــســلــوك روزالــيــنــدا 

أوروبيزا راندال. 
5 - يعجبني زّيك!

ب التعليق على مظهر الشخص أو 
ّ
تجن

أغــراضــه الشخصية حتى لــو كــان ذلك 
إيجابيا في اللقاء األول. األمر شخصي 
الــســيــاق. حتى بعدما تتعرف  وخـــارج 
عليهم، كن حــذرًا في ما تقوله. بسبب 
ــتـــاف بـــن األشـــخـــاص فـــي أمــاكــن  االخـ
ــدم الــتــعــلــيــق عــلــى هــذه   عــ

ّ
ــإن ــ الـــعـــمـــل، فـ

املقابل،  أمانا. في  أكثر  التفاصيل يعد 
تحّدث عن أمور خاصة بالعمل.

6 - ما هو دخلك؟
ــؤال عـــن املــــال الــــذي يــحــصــل عليه  الـــسـ
الــشــخــص هـــو مــســألــة شــخــصــيــة. وقــد 
يعّد سؤال كهذا وقحا في اللقاء األول. 
وإذا كان ال بّد من ذلك ألسباب مهنية، 

يمكن إجراء بعض األبحاث.
7 - عذرًا على إزعاجك!

إنــك مزعج؟ بحسب خبيرة  ملــاذا تقول 
آسفا  كنت  إذا  باشتر،  بــاربــرا  السلوك 
حقا على شــيء لم تقله أو تفعله بعد، 
تريد  إذًا؟ حن  تفعله  أو  تقوله  فلماذا 
الــحــديــث إلـــى شــخــص والــتــعــريــف عن 
نفسك، من األفضل القول: »املعذرة، هل 

لديَك/ لديِك بعض الوقت«؟.

ال تقلها في اللقاء األول

رلى المصري

»هربت من الصومال ألنهم أرادوا قتلي. أنا صحافية. حني علمت بأنهم 
إلــى أحــد بلدان أوروبــا.  اللجوء  الهرب وحــاولــت طلب  أرادوا ذلــك، اخترت 
التي  ــور  واألمـ املخاطر  مــن  لكثير  وتــعــّرضــت  البلقان،  طريق  عبر  هربت 
ال أريــد التحدث عنها. وصلت إلى فيينا في النمسا، وقــررت البقاء هنا. 
أثناء مقابلة مع السلطات، أشرت إلى أنني هاربة من اضطهاد سياسي. 

حصلت على اللجوء، وأنا اليوم أعيش في فيينا منذ عشرة أشهر«.
»قررنا أختي وأنــا الهرب من سورية. نحن من درعــا، من حيث انطلقت 
واحــدة.   

ّ
كــل أميركي عن  دوالر  ي 

َ
ألف املهّربون  منا  السورية. طلب  الثورة 

تركنا الجامعة وتركنا أهلنا وقررنا السفر إلى أوروبا. ركبنا من اليونان 
زورقًا مطاطيًا مع ثالثني شخصًا آخرين. لم يكن القارب بطبيعة الحال 
بــه. نجونا أختي  القارب ومــات معظم من كانوا  لنا جميعًا. غــرق  سع 

ّ
يت

وأنا. أجبرت نفسي أن أنسى أنني إمرأة ألعبر إلى أوروبا. مررنا بظروف 
لم  إلــى فيينا،  بالباص  أتحفظ عن ذكــر معظمها. حني وصلنا  مأساوية 
أكن مرتاحة إلى االتجاه الذي يسلكه. سألت السائق، إلى أين نتجه؟ أجاب 
ف ونزلت وأختي في منطقة نائية. جاءت 

ّ
إلى إيطاليا. أجبرته على التوق

الشرطة، وبعد مقابلة مع السلطات، حصلت على اللجوء في أوروبا. وها 
.»

ً
أنا أدرس اللغة األملانية كي أجد عمال

الصومال وسورية تحدثتا عن بعض من  هاتان شهادتان المرأتني من 
إلى  أوروبــا، باإلضافة  إلى  اللجوء  لها حني قررتا  التي تعرضتا  املآسي 
حجم األخطار واملصاعب التي واجهتهما في الطريق. ُعرضت الشهادتان 
في مؤتمر دولي ناقش أوضاع النساء املهاجرات في أوروبا. وقد أشارت 
مرجعيات بحثية خالل املؤتمر، إلى أّن النساء اللواتي يقررن »العبور« إلى 
أوروبــا بطريقة »غير شرعية« عبر البلقان أو غيره، يتعرضن إلى أنواع 
كثيرة من االنتهاك والعنف الجنسي، من قبيل االغتصاب والتحرش. لكّن 
كثيرات هّن النساء اللواتي ال يتحدثن عن األمــر، ألن ذلك قد يأتي كنوع 
من املساومة على وصولهّن إلى أوروبا. هكذا تبقى االنتهاكات الجنسية 

وتستمر، من دون اإلبالغ عنها ويبقى املجرمون من دون محاسبة.
املؤتمر  أوروبـــا«، حــاول منظمو  للجوء في  النسائي  »الوجه  تحت عنوان 
تسليط الضوء على قضية املهاجرات واملشاكل التي يواجهنها، خصوصًا 
ألنهّن نساء )بلغت نسبتهّن 27.7% في عام 2016(. وأراد املنظمون من 
خالل ذلك الضغط على الحكومات األوروبية مشددين على ضرورة وضع 

سياسات حمائية لالجئني عمومًا والنساء خصوصًا.
يبقى أّن الالفت هو تعاطي دول أوروبا مع قضية الالجئني منذ بدء الثورة 
في سورية، كقضية تستوجب الشفقة واالهتمام وربما التمويل طاملا أنها 
تحدث في مكان آخر. وما إن باتت هذه الدول جزءًا من القضية، حتى راح 

يظهر الوجه الحقيقي لشكل »االهتمام« بقضية الالجئني.
)ناشطة نسوية(

أنا امرأة.. أجبرت نفسي 
على النسيان

تاء

التركية   - السورية  العالقات  الماضي، نشر مكتب  أبريل  السادس من  في 
الهوى،  باب  معبر  من  الجديدة  والخروج  الدخول  إجراءات  تفاصيل 
في  المعبر  إدارة  عبر  تركيا  إلى  الدخول  طلب  بتقديم  تقضي  وهي 
الجانب السوري حصرًا، على أن يملك »مسافر الترانزيت« تذكرة طيران أو 

تأشيرة أو موعدًا مع سفارة. ويكون الدخول لمرّة واحدة فقط.

مرّة واحدة فقط

ال يعرفان كيف سيكون مستقبلهما )سيم جنسو/األناضول(

)Getty( ال تقل إن أمرًا ما مستحيل

)رسم: أنس عوض(
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

مــع إعـــان دونــالــد تــرامــب مرشحًا 
األميركية  الرئاسية  لانتخابات 
الـــتـــي ســتــجــري فـــي شــهــر تــشــريــن 
ــزب  ــحــ ــقــــف الــ ــــل، يــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــثـــــانـــــي/ نــــوفــــمــــبــــر املـ
قــد يسفر عن  الــجــمــهــوري على مفترق طـــرق، 
انقسامه وتشرذمه، جّراء سيطرة »الشعبوية« 
عليه. وال تتوقف تداعيات احتمال أن يصبح 
ــرامـــب رئــيــســًا عــلــى حـــزبـــه وعـــلـــى الـــواليـــات  تـ
ــه، خصوصًا 

ّ
كــل العالم  قــد تشمل  بــل  املتحدة، 

ــادة تــعــريــف الـــدور  ــ مـــع حــديــث تـــرامـــب عـــن إعـ
األميركي عامليًا، وإعــادة صوغ أسس العاقة 

مع الخصوم والحلفاء، على حٍد سواء.
ــفـــتـــرض أن يــصــبــح تــــرامــــب مــرشــحــًا  ــن املـ ــ ومـ
ــعــــد فـــــــــوزه فــي  ــــوري، بــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ عـــــن الـــــحـــــزب الـ
ــابـــات واليــــــة إنــــديــــانــــا الــتــمــهــيــديــة فــي  ــتـــخـ انـ
الــثــالــث مــن أيــــار/ مــايــو الـــجـــاري، وانــســحــاب 
آخر منافسيه، السيناتور عن والية تكساس، 
ــو، جـــون  ــ ــايــ ــ ــد كــــــــروز، وحــــاكــــم واليـــــــة أوهــ ــيـ تـ
وكيسيك،  كــروز  مــن  كــٍل  وبانسحاب  كيسيك. 
تـــكـــون رهـــانـــات مــؤســســة الـــحـــزب الــتــقــلــيــديــة 
قــد  ــب  ــرامــ تــ صـــعـــود  لـــوقـــف   Establishment
ــر صـــفـــقـــات  ــبــ ــه عــ ــنــ ــطــــت؛ ولـــلـــتـــخـــلـــص مــ ــقــ ســ
ســيــاســيــة، ســعــت مــؤســســة الـــحـــزب إلــــى منع 
ترامب من الحصول على 1237 مندوبًا يحتاج 
في  الحزب،  ليكون مرشحًا رسميًا عن  إليهم 
في   Contested Convention مــفــتــوح  مــؤتــمــر 
تــمــوز/ يوليو  فــي شــهــر  أوهـــايـــو،  كليفاند/ 

املقبل. 

استحواذ على الحزب الجمهوري
ــل االنــتــخــابــات 

ّ
بــحــســب بــعــض املــراقــبــن، تــمــث

التمهيدية في الحزب الجمهوري »استحواذ« 
اليمن و»الشعبوين« على واحــٍد من  أقصى 
الــحــزبــن األســاســَيــن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة؛ 
ــان ديــمــقــراطــيــًا وذا مــواقــف  ــــذي كــ فــتــرامــب الـ
الحزب  لــدى  الجوهرية  القضايا  مــن  بة 

ّ
متقل

، تــمــّكــن 
ً

ــا ــثــ ــــاض مــ ــهـ ــ ــق اإلجـ الـــجـــمـــهـــوري، حــ
مــن تــقــّمــص غــضــب »األمــيــركــي األبــيــض« ذي 
واملهاجرين  الهجرة  تجاه  الجمهورية  امليول 
الحزب  واالقتصاد والديمقراطين ومؤسسة 
الـــجـــمـــهـــوري الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يـــراهـــا أقــصــى 
 مع الديمقراطين 

ً
اليمن في الحزب متواطئة

ــا. لــيــس تــرامــب  ــامـ وإدارة الــرئــيــس بــــاراك أوبـ
محافظًا أيديولوجيًا، وال محافظًا جديدًا، بل 
هو سياسي وصولي شعبوي، يخاطب غرائز 
ومخاوفه  للديمقراطين  املناهض  الجمهور 
الــدفــيــنــة مـــن تــغــّيــر طــابــع الـــواليـــات املــتــحــدة. 
سق. وما يجمع بن 

ّ
 خطابه غير مت

ّ
ولذلك، فإن

ها ليس فكرًا وبرنامجًا موّحدا، 
ّ
تصريحاته كل

بــــل هــــو مــنــطــق الــــرجــــال فــــي الـــحـــانـــة ومـــكـــان 
ونفورهم  السياسين،  مــن  وتــذّمــرهــم  العمل، 
ــه يــتــمــلــق مــشــاعــر الــجــمــهــور  ــ ـ

ّ
مـــن املــثــقــفــن. إن

األبيض من الطبقتن املتوسطة والدنيا؛ ذلك 
 مــحــافــظــة، ال 

َ
الــجــمــهــور الــــذي يــحــمــل مـــواقـــف

ح لانتخابات 
ّ

يعّبر عنها بصراحة. لقد ترش
التعبير، بصراحٍة  فــي  يــتــردد  أعــمــال ال  رجــل 
تامٍة، عّما يجول في خواطرهم، وما يفّكرون 
فيه في دواخلهم. ويذهب مراقبن إلى تشبيه 
انتصار ترامب وتيار »الغضب األبيض« بن 
كــبــار الــســن مــن الــذكــور األمــيــركــيــن، بتنامي 
اليمينية في أوروبا.  التأييد للحركات  نسبة 
ــذار فــي الــواليــات  ــ وهـــو مــا أطــلــق أجــــراس اإلنـ
 ترامب لم ُيخِف 

ّ
املتحدة والعالم، خصوصًا وأن

البيضاء،  غير  األقــلــيــات  نحو  الــعــداء  مشاعر 
كالسود والاتينين واملسلمن. وَيعُد ترامب 
تــلــك الــشــريــحــة الــيــمــيــنــيــة »الــشــعــبــويــة« الــتــي 
استحوذت على الحزب الجمهوري بمزيٍد من 
الــداخــلــي،  الصعيد  على  التجارية  الحمائية 
واالنعزالية السياسية على املستوى الدولي، 
 خطابه »الشعبوي« اليميني املتطرف 

ّ
غير أن

قد يؤدي إلى انفضاض جزٍء كبير من القاعدة 
املعتدلة للحزب عنه.   

انقسام الجمهوريين
 ترامب هو املرشح املفترض 

ّ
على الرغم من أن

لــلــحــزب رســمــيــًا الــيــوم، فــلــم َيــْعــن ذلـــك تسليم 
بهذه  وقــيــاداتــه  لــلــحــزب  التقليدية  املــؤســســة 
ة؛ إذ ثــمــة انـــقـــســـاٌم واضــــح بن  ـــــــرَّ

ُ
الــحــقــيــقــة امل

 تــرامــب سيلحق ضـــررًا ال يمكن 
ّ
مــن يـــرون أن

إصــاحــه بــالــحــزب وصـــورتـــه، وأولـــئـــك الــذيــن 
ــــه نـــال الــتــفــويــض الــحــزبــي، ومـــن ثــّم، 

ّ
يــــرون أن

ينبغي دعمه. وكــان من الافت أن يعلن أكبر 
مـــســـؤول فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، بـــول رايـــن 
ــبــــوع املـــاضـــي،  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، األســ
 

ّ
ــرامــــب، إال ـــــه »غـــيـــر مــســتــعــد بـــعـــد« لـــدعـــم تــ

ّ
أن

ل بالعمل على »توحيد الحزب« 
ّ
بشروط تتمث

الــجــمــهــوري، واحـــتـــرام قــيــم الــحــزب ومــواقــفــه، 
رّد  وقــد  املستفزة.  التصريحات  عن  وتراجعه 
ه غير 

ّ
إن ترامب على تصريحات راين بالقول 

لــدعــم »أجـــنـــدة« رايـــن بوصفه  مستعد أيــضــًا 
ـــه لــيــس في 

ّ
رئــيــســًا ملجلس الـــنـــواب، وأعــلــن أن

للفوز  الجمهوري  الحزب  توحيد  إلــى  حاجٍة 
ــه 

ّ
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مـــذّكـــًرا إيـــاه بــأن

الجمهورين،  الناخبن  خــيــار  ل 
ّ
يمث مــن  هــو 

التمهيدية، على  االنــتــخــابــات  فــي  فـــاز  ــه 
ّ
وبــأن

الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة املـــؤســـســـة الــتــقــلــيــديــة 
للحزب. وقد دفع هذا التجاذب راين إلى إعان 
استعداده للتنازل عن رئاسة املؤتمر الوطني 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي كــلــيــفــانــد فـــي شهر 
تـــمـــوز/ يــولــيــو املــقــبــل. وســُيــعــلــن تـــرامـــب، في 
 
ّ
أن املؤتمر، مرشًحا رسمًيا للحزب، غير  هذا 

فا من حــدة لهجتيهما ضد 
ّ
ترامب ورايــن خف
بعضهما الحقًا.  

 مــوقــف رايـــن هــو محاولة 
ّ
ويـــرى مــراقــبــون أن

إليـــجـــاد غــطــاء لــكــثــيــريــن مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الترشح  يخشون  الذين  الجمهورين  النواب 
وفي  دوائــرهــم،  فــي  الجمهورية  القائمة  على 
ــلـــى قــائــمــة  ــح عـ ــرشــ ــتــ مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــــرامـــــب، والــ
جمهورية يكون هو عنوانها لضمان املحافظة 
النواب  الجمهورية في مجلس  األغلبية  على 
ــن ال  ــ  خــــاف تـــرامـــب - رايـ

ّ
ــيـــركـــي، غــيــر أن األمـ

 حاكمة 
ّ
يتوقع أن ينتهي قريًبا، خصوصًا وأن

ــارة  ــا الــســابــقــة، الــجــمــهــوريــة سـ ــكـ ــة أالسـ ــ واليـ
ــهــا ستدعم 

ّ
بــيــلــن، املـــؤيـــدة تـــرامـــب، أعــلــنــت أن

مرشحًا منافًسا لــرايــن فــي دائــرتــه فــي واليــة 
ويسكونسن.  

ــلـــن رئــيــســان جــمــهــوريــان ســـابـــقـــان، هما  وأعـ
بــــــوش االبــــــن،  بــــــوش األب وجـــــــــورج  جــــــــورج 
مقاطعتهما مؤتمر الحزب الوطني هذا العام، 
عنه.  مرشحًا  تــرامــب  تسمية  على  احتجاجًا 
وأعـــلـــن، أيــضــًا، مــرشــحــان رئــاســيــان ســابــقــان 
عن الحزب، هما السناتور جون ماكن وميت 
رومـــنـــي، عــزوفــهــمــا عـــن املــشــاركــة فـــي مؤتمر 
الـــحـــزب. وأعــلــن مــنــافــســون ســابــقــون لــتــرامــب 
يصّوتوا  لن  هم 

ّ
أن التمهيدية  االنتخابات  في 

لــه؛ مثل حــاكــم واليـــة فــلــوريــدا الــســابــق، جيب 
بوش، والسيناتور عن والية شمال كارولينا، 
ــر،  ــاسـ لـــيـــنـــدســـي غــــــراهــــــام. أّمـــــــا املــــرشــــح الـــخـ
فلوريدا، ماركو روبيو،  السيناتور عن والية 
ه لن يقبل أن يكون مرشحًا بوصفه 

ّ
فقد أعلن أن

 تــيــد كــروز 
ّ
نــائــبــًا رئــيــًســا لــتــرامــب. ويــبــدو أن

لونه 
ّ
يمث الذين  للمندوبن  يسمح  أن  يرفض 

في املؤتمر باالنضواء تحت حملة ترامب. 
ــــارزون فــي الــحــزب  فــي املــقــابــل، ثــمــة أعــضــاء بـ
الــجــمــهــوري أعــلــنــوا دعــمــهــم تـــرامـــب مرشحًا 
لــلــحــزب، يــتــقــدمــهــم نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــيــــس األغــلــبــيــة  الــــســــابــــق، ديـــــك تـــشـــيـــنـــي، ورئــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مــيــتــش 

حـــزٍب ثــالــٍث يــقــّدم مــرشــحــًا رئــاســيــًا محسوبًا 
عــلــى الــتــيــار الــســائــد فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، 
الكونغرس  أعضاء  من  عــدٌد  تحته  وينضوي 
الــراغــبــن في  غــيــر  الــجــمــهــوريــن، بمجلسيه، 
الــتــرشــح فــي قــائــمــٍة يــرأســهــا تــرامــب. ويتزعم 
 مــــن  مــيــت رومـــنـــي، وعــضــو 

ٌ
هــــذا االتـــجـــاه كــــل

مجلس الشيوخ عن والية نبراسكا، بن ساس، 
والكاتبان املحافظان، وليام كريستول وإريك 
 أصـــحـــاب هـــذا الــخــيــار لم 

ّ
إريـــكـــســـون، غــيــر أن

يــــجــــدوا بـــعـــد شــخــصــًا وازنـــــــًا يــقــبــل الــتــرشــح 
الرئاسة منافسًا لترامب، وللمرشحة  ملنصب 
هــيــاري كلينتون؛  املــفــتــرضــة،  الــديــمــقــراطــيــة 
فرومني وساس مترددان في قبول ذلك، على 
هما من أنصار الفكرة. أضف إلى 

ّ
الرغم من أن

 ثمة شكوًكا تثار حول ما إذا كان يمكن 
ّ
ذلك أن

فـــي خمسن  اآلن  ثـــالـــث  مـــرشـــح  أّي  تــســجــيــل 
 بــضــعــة أشـــهـــر عــلــى 

ّ
ــم يــتــبــق إال لــ واليـــــــة؛ إذ 

االنتخابات الرئاسية. 

حاجة ترامب إلى مؤسسة 
الحزب الجمهوري

على الــرغــم مــن مــزاعــم تــرامــب عــن قــدرتــه على 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــــن دون  الــــفــــوز فــــي االنـ
ــك يــبــدو  ــ  ذلــ

ّ
ــمــــهــــوري، فـــــــإن ــم الــــحــــزب الــــجــ ــ دعــ

غــيــر مــمــكــن مـــن دون دعــــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
للحزب  الوطنية  جنة 

ّ
لل والــســيــاســيــة،  املــالــيــة 

الجمهوري؛ فقد أنفقت حملة ترامب إلى اليوم 
 نحو 40 مليون دوالر، معظمها من ثروته 

ً
مثا

 حملته 
ّ
الشخصية. وبحسب ترامب نفسه، فإن

في حاجة إلى نحو مليار ونصف املليار دوالر 
لانتخابات العامة. ولذلك، هو في حاجة إلى 
 مــســؤولــن 

ّ
دعـــم الـــحـــزب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

فــي حملته يــعــكــفــون، اآلن، مــع مــســؤولــن في 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري، على 
جنة 

ّ
لل املشتركة  ــوال  األمــ لجمع  اتــفــاٍق  صــوغ 

 العقبات 
ّ
وحملته الرئاسية، فا يعني ذلك أن

فالفترة  بسهولة؛  ل 
َّ
ستذل تــرامــب  حملة  أمـــام 

املتبقية لانتخابات العامة ستة أشهر. وهي 
تتطلبها   طائلة 

َ
مبالغ كافية لجمع  مــدة غير 

 انقسام مؤسسة 
ّ
الحمات الرئاسية؛ واألهم أن

الـــحـــزب حــــول تـــرامـــب يــجــعــل تــحــقــيــق الــهــدف 
أمـــرًا صعبًا.  إلــيــه حملته  الـــذي تسعى  املــالــي 
ويتردد كثيرون من داعمي الحزب الجمهوري 
التقليدين في تقديم أّي تعهدات مالية لحملة 
ــذا الــعــام بــســبــب تــرامــب؛  الــحــزب الــرئــاســيــة هـ
ومن هؤالء شبكة »األشقاء كوش« التي كانت 
تعّهدت بتسعمائة مليون دوالر لحملة الحزب 
ها اآلن تربط أّي دعم تقّدمه 

ّ
الرئاسية، غير أن

بتغيير ترامب أسلوبه وخطابه.

احتماالت فوز بالرئاسة 
التي يعانيها   االنقسامات 

ّ
كــل الرغم من  على 

ــب، فــذلــك  ــ ــرامـ ــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري بـــســـبـــب تـ
بــوصــفــهــا  كـــلـــيـــنـــتـــون،  ــيــــاري  هــ  

ّ
أن يــعــنــي  ال 

مــرشــحــة مــفــتــرضــة عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
ــي االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــوز فــ ــفــ ضــمــنــت الــ
أقــل املرشحن  املقبلة؛ فكلينتون وتــرامــب من 
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــواليــ ــ الـــرئـــاســـيـــن فــــي تــــاريــــخ الــ
، مــن حــيــث نــظــرة الــنــاخــبــن السلبية 

ً
شــعــبــيــة

 كلينتون والديمقراطين 
ّ
 إلى أن

ً
لهما. إضافة

ســيــواجــهــون فــي انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي/ 
ــــوع مــخــتــلــف،  نــوفــمــبــر املـــقـــبـــل مـــرشـــحـــًا مــــن نـ
ــفــــه، أو تــكــتــيــكــاتــه  يـــصـــعـــب الـــتـــكـــّهـــن بــــمــــواقــ
االنــتــخــابــيــة، أو الــلــغــة الـــتـــي ســيــســتــخــدمــهــا. 

أيــًا من   
ّ
أن التمهيدية  االنتخابات  أثبتت  وقــد 

عنه  الــصــادرة  واملسيئة  النارية  التصريحات 
زها. 

ّ
ر في حظوظه، بل على العكس، عز

ّ
لم يؤث

 عن ذلك، تبدو كلينتون أيضًا عاجزة عن 
ً

فضا
توحيد حزبها وراءهــا، وهي ال تثير حماسة 
القاعدة االنتخابية الديمقراطية. وقد عّبر عن 
هذه املعطيات استطاٌع أجرته، أخيرًا، جامعة 
 كــلــيــنــتــون 

ّ
كــويــنــيــبــيــاك، أظـــهـــرت نــتــائــجــه أن

وتـــرامـــب مــتــعــادالن تــقــريــًبــا فــي ثـــاث واليـــات 
وبنسلفانيا  فلوريدا  ترجيحية حاسمة؛ هي 
 كلينتون متقدمة 

ّ
وأوهايو. وعلى الرغم من أن

تلك  الوطني، وفــي  املستوى  النساء على  بــن 
الرجال  الــثــاث، فترامب متقّدم بــن  الــواليــات 
البيض على املستوى الوطني، وفي الواليات 
 تــرامــب يتقدم عند 

ّ
الــثــاث. أضــف إلــى ذلــك أن

السؤال عن األقــدر على التعامل مع االقتصاد 
 كلينتون متقدمة عند 

ّ
واإلرهـــاب، في حن أن

السؤال عن الذكاء واملعايير األخاقية، وامتاك 
الرصانة للتعامل مع األزمات الدولية.

االنتخابية  الديمغرافية  املعادلة   
ّ
أن صحيح 

األمـــيـــركـــيـــة فـــي مــصــلــحــة كــلــيــنــتــون مــبــدئــًيــا؛ 
ــلـــيـــات مـــن الـــســـود والــاتــيــنــيــن  فــغــالــبــيــة األقـ
 
ّ
 إلى النساء، تؤّيدها، غير أن

ً
وغيرهم، إضافة

ترامب يحقق اختراقات مهمة بن هؤالء أيضًا، 
وقد يجتذب ديمقراطين مؤيدين للسيناتور 
عــن واليـــة فيرمونت، بيرني ســانــدرز، بسبب 
مــعــارضــتــهــم اتــفــاقــات الــتــجــارة الــدولــيــة التي 
 أّي حديث عن 

ّ
أّيدتها كلينتون. ومن هنا، فإن

فوٍز مضمون للديمقراطين يبدو غير واقعي، 
مع بقاء األفضلية لكلينتون.

خالصة
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج االنتخابات 
األميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر املقبل، 
ــه الــــواليــــات  ــعـ ــهـــوري، ومـ ــمـ يـــقـــف الــــحــــزب الـــجـ
املتحدة، وربما العالم، على مفترق طرق. وكان 
ــا للنظر أن يــســارع بــعــض زعــمــاء العالم 

ً
الفــت

ــــس، إلــى  الـــذيـــن ســـخـــروا مـــن تــــرامــــب، فـــي األمــ
أكثر  بــصــورة  نــحــوه  مــحــاولــة تعديل نبرتهم 
بريطانيا،  وزراء  رئيس  فعل  كما  تصالحية؛ 
باستنكاره  يتعلق  مــا  فــي  كــامــيــرون،  ديــفــيــد 
ــول أمــيــركــا،  ــ مــقــتــرحــه مــنــع املــســلــمــن مـــن دخـ
فوكس،  فيسينتي  السابق،  املكسيك  ورئــيــس 
فــي مــا يتعلق بــبــنــاء ســــوٍر عــلــى الـــحـــدود مع 
ــتـــحـــدة، وبــخــصــوص  ــات املـ ــ ــواليـ ــ املــكــســيــك والـ
الصن  بن  التجارة  عن  املتكررة  تصريحاته 
ــى تـــرامـــب مــقــاربــة 

ّ
والــــواليــــات املـــتـــحـــدة. يــتــبــن

 مع ما 
ً
 مقارنة

ً
سياسية خارجية أكثر انعزالية

هي عليه اليوم تحت إدارة أوباما، أو ما كانت 
عــلــيــه تــحــت إدارة ســلــفــه الــجــمــهــوري، جــورج 
بوش، وهو ما يثير قلق الحلفاء األميركين؛ 
األوروبـــيـــن واآلســيــويــن والــشــرق أوسطين. 
وفـــي خــطــاب لـــه، أواخــــر شــهــر نــيــســان/ أبــريــل 
ــــى مـــامـــح الــســيــاســة  املــــاضــــي، تــــطــــّرق فـــيـــه إلـ
الخارجية األميركية تحت إدارته، طالب ترامب 
هؤالء الحلفاء بأن يقّدموا مزيدًا من املساهمة، 
وتحّمل األعباء مع الواليات املتحدة، إن كانوا 
يريدون االستمرار في االعتماد على مظلتها 
مّما يريده  الكثير  الحمائية. وهــذا ال يوضح 

هذا الرجل على املستوى الدولي.  
مع إمكانية وصول ترامب إلى كرسي الرئاسة 
في البيت األبيض، قد يتحّول الكابوس الذي 
كــانــت تــخــشــاه أمــيــركــا والــعــالــم، قــبــل أسابيع 

قليلة، إلى حقيقة. 

كابوس تخشاه الواليات المتحدة والعالم قد يتحول إلى حقيقة

ترامب مرشحًا للرئاسة األميركية 
المعنى والتداعيات

على الرغم من 
أّن ترامب المرشح 
المفترض للحزب 

رسميًا اليوم، لم يَْعن 
ذلك تسليم المؤسسة 

التقليدية للحزب 
وقياداته بهذه 

الحقيقة الُمرَّة

كان الفًتا أن يسارع 
بعض زعماء العالم 

الذين سخروا من 
ترامب، في األمس، إلى 
محاولة تعديل نبرتهم 

نحوه بصورة أكثر 
تصالحية؛ كما فعل 

ديفيد كاميرون

أعد المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات تقدير موقف عن المعنى الذي يشــتمل عليه أن يكــون الجمهوري المتطرف 
دونالد ترامب مرشــحا للرئاســة األميركية، وعن مدى احتمال حدوث هذا األمر، بالنظر إلى رفض واســع في الحزب الجمهوري 

نفسه، وكذلك عن التداعيات الممكنة الحدوث فيما حدث هذا »الكابوس«

دونالد ترامب يتقدم إلى رئاسة أميركا وسط فزع داخلي وعالمي منه )فرانس برس(

تحتاج حملة دونالد ترامب إلى بنية حزبه الجمهوري التحتية للمنافسة 
كأوهايو  الترجيحية،  الــواليــات  خصوصًا  المختلفة،  الــواليــات  في 
الحزب،  لجمهور  موّجهة  تقليدية  غير  ترامب  فحملة  وفلوريدا؛ 
على  معتمدًة  داخله،  اليمينية  القاعدة  استقطاب  في  نجحت  وقد 
شهرته وتصريحاته النارية، وليس على مؤسسة، غير أّن ذلك لن يكفي 
على  االعتماد  إلى  ترامب  فيها  سيحتاج  التي  العامة  االنتخابات  في 
الفوز  أراد  إن  للحزب، وموظفيه، ومتطّوعيه، وبياناته،  التحتية  البنية 

بالرئاسة.

واليات ترجيحية
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مـــاكـــونـــيـــل، واملــــرشــــح الـــرئـــاســـي عــــن الـــحـــزب 
الجمهوري عام 1996، بوب دول، وحاكم والية 

تكساس السابق، ريك بيري. 

حزب ثالث
ــة الــــــحــــــزب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــســ ــؤســ ــل مــ ــشــ أمــــــــــام فــ
ــرامــــب فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــن تــ ـــص مــ

ّ
فــــي الـــتـــخـــل

 عـــدًدا مــن أعمدتها ورمــوزهــا 
ّ
فــإن التمهيدية، 

أعــاد إحياء مخطٍط سابٍق يقوم على تشكيل 
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مشاعر »فيسبوك« تخترق 
الخصوصية؟

تلفزيون الالجئين.. 
كاميرا خشبية وكوب شاي

القاهرة ـ العربي الجديد

يحتفــظ الصحافــي الثمانينــي مكــرم محمــد 
بالنظــام  مرتبــط  مهنــي  بتاريــخ  أحمــد 
عنــه،  يحيــد  ال  فهــو  املصــري،  السياســي 
األصيــل  الحكوميــة  املهــام  رجــل  ُيعتبــر  بــل 
تســتدعيه  الصحافيــة، حيــث  املؤسســة  فــي 
الحكومــات املتعاقبــة ليــؤدي مهــام الترويــج 

لسياساتها والتصدي ملعارضيها.
مــع اتجــاه الحكومــة لتوقيــع معاهــدة كامــب 
ديفيــد، اســتبق مكــرم توجــه الســادات نحــو 
الكيــان اإلســرائيلي، بلقــاءات مــع صهاينــة، 
لنقابــة  العموميــة  الجمعيــة  إصــدار  وأمــام 
الصحافيــن فــي 1980 قــرارًا شــهيرًا بحظــر 
التطبيــع؛ لــم يلتــزم مكــرم بالقــرار، بــل هاجم 
رافضي التطبيع. ثم »تصادف« بعد هجومه 
ذلــك أن ُعــن رئيســًا لتحريــر جريــدة املصــور 

ورئيسًا ملجلس إدارة مؤسسة الهال.
بالتأكيــد لــم يكن اجتماع مكرم مع مجموعة 
إســرائيلية فــي لنــدن ســنة 1974 )قبــل زيــارة 
محــض  ســنوات(  بثــاث  للقــدس  الســادات 
ملتهــب،  توقيــت  فهــو  شــخصي،  اجتهــاد 
وكانت مثل تلك االجتماعات ال تعد طبيعية. 
ثــم كان مكــرم صاحــب الســبق الصحافــي في 
نشــر املســودة قبــل األخيــرة ملعاهــدة الســام 

بن السادات واإلسرائيلين.
وقــام مكــرم برحلة إلى القــدس املحتلة وبقي 
فيهــا أســبوعن اســتكمااًل لــدوره املكلــف بــه، 
لتحريــر  عــدة حلقــات، حــن كان مديــرًا  فــي 
األهرام، وكتب عن زيارته بحجة التعرف إلى 
طبيعــة املجتمــع هنــاك. وفــي تل أبيــب التقى 
مناحــم  الصهيونــي  الــوزراء  برئيــس  مكــرم 
بيغــن، وأجــرى معــه حــوارًا مطــواًل، نشــر فــي 
بعنــوان  باألهــرام   1980 فبراير/شــباط   10
»أســبوعان فــي إســرائيل حــوار ســاخن فــي 

مكتب بيغن رئيس الوزراء«.
قبيــل وفــاة الســادات، انتقل مكــرم إلى مكتبه 
منصبــه  مــع  املصــور،  مجلــة  فــي  الجديــد 
الجديــد فــي رئاســة مجلــس إدارة دار الهال، 
عامــًا  لعشــرين  تلــك  مناصبــه  فــي  وبقــي 
حيــث  مبــارك،  حســني  املخلــوع  عهــد  فــي 
ظلــت مكانــة مكــرم املقربــة مــن الســلطة كمــا 
هــي. وقــد اعتــرف بعــد ثــورة ينايــر، أنــه كان 
يكتــب خطابــات مبــارك التــي كان يلقيهــا في 

املناسبات الوطنية ملدة عشر سنوات.
دعمــت حكومــة مبــارك، مكــرم، فــي انتخابات 
نقابــة الصحافيــن لفترتــن متتاليتــن؛ مــن 
)1998-1991( ومن )1991-1993(. كما دعمته 
الحكومــة فــي انتخابــات 2007، عبــر تقديــم 
بعــض البــدالت املاديــة للصحافيــن في حال 
البعــض  اعتبــره  وهــو  باالنتخابــات،  فــوزه 
لدعــم  الحكومــة  تقدمهــا  انتخابيــة  رشــى 

مرشحها، وتمنعها حال فوز غيره.
فــي عصــر مبــارك؛  التطبيــع  لــم تنتــه رحلــة 

منوعات

عــددًا  اســتقبل  املصــور  ففــي مكتبــه بمجلــة 
مــن الصحافيــن الصهاينــة، فــي 29 إبريــل/ 
اللقــاءات  هــذه  تكــن  ولــم   .1984 نيســان 
املتتاليــة والســفرات املتعــددة إلــى إســرائيل 
لتتســبب فــي أي إزعــاج نقابــي ملكــرم، مثلمــا 
حدث لزماء له آخرين عوقبوا بسبب السفر 
وعبــد  ســراج،  حســن  مثــل  إســرائيل  إلــى 
املنعم سعيد، ولطفي الخولي، أو حتى هالة 

مصطفى التي استقبلت السفير اإلسرائيلي 
في مكتبها باألهرام.

كمــا نشــرت بعــض الصحــف أن مكــرم محمد 
أحمد في دورته النقابية األولى »فتح أبواب 
تابعــن  حاخامــات  مجموعــة  أمــام  النقابــة 
لجمعيــة يهوديــة أميركيــة تهــدف لتحســن 
يقلــل  ولكــي  العالــم«.  فــي  إســرائيل  صــورة 
»اســتقبل  إنــه  مكــرم  قــال  مســؤوليته،  مــن 

مــن  تكليــف  علــى  بنــاء  الحاخامــات  هــؤالء 
املصــري  املوقــف  حقيقــة  لتوضيــح  مبــارك، 
وإجمــااًل  عمومــا«.  واليهــود  إســرائيل  مــن 
كان موقــف مكــرم محمــد أحمــد متماهيــًا مع 
يتــم  األخيــرة،  لحظاتــه  حتــى  مبــارك  نظــام 
اســتدعاؤه فــي أي محفــل يــروج لسياســاته، 
لصــوت  صــدى  ســوى  تكــن  لــم  ومقاالتــه 
الحكومــة دائمــًا، وكان اتصــال الرئاســة معــه 

مباشرًا لهذا السبب.
وبعــد ثــورة 25 ينايــر، ســرعان ما ركب مكرم 
موجتهــا، كمــا وجــد لنفســه مبــررًا للحديــث 
عــن  والتخلــي  مبــارك  عصــر  فســاد  عــن 
 في حوار صحافي 

ً
أصدقائه السابقن، قائا

أجــري معــه بعــد الثــورة: »كنــا نــرى مامــح 
الفســاد فــي املجتمــع لكــن لــم يكــن أحــد يعلــم 
أن الفســاد عميــق للحــد الــذي شــهدناه، وأي 
أحــد يدعــي ذلك ليس صادقــًا، فمن الذي كان 
يعلــم حجــم الفســاد الــذي أعلــن عنــه رئيــس 
جهاز الكسب غير املشروع، أو قوائم األماك 
التــي يكشــف عنهــا، وقوائــم أمــاك شــخص 
مثــل زكريــا عزمــي الــذي كان يبــدو أنــه رجــل 
بــا مصالــح مترفعــًا عــن أي شــيء ويمــارس 
نقــدا فــي مجلــس الشــعب للحكومــة ويدعــي 
أنــه محــارب للفســاد فــي املحليــات؛ فمــن كان 
يعــرف أن ســلوك زكريــا عزمــي تغطيــة علــى 
أو  ليكتــب،  يعــرف  كان  ومــن  ضخــم،  فســاد 
يتوقــع كل هــذه األمــاك ألي شــخص مهمــا 
كان موقعــه«. وكان بديهيــًا أن ينضــم مكــرم 
دافــع  حيــث  املضــادة،  الثــورة  كتائــب  إلــى 
بشراســة عــن إعــادة عســكرة املجتمــع الــذي 
عــاش لحظــات نفــوذه في ظلها، حيث تنفس 
»السيســي   :

ً
قائــا يونيــو،   30 مــع  الصعــداء 

مة اإلخوان«.
ُ
أنقذ الباد من غ

سياســات  مــدح  ســابقًا  مكــرم  اعتــاد  وكمــا 
اآلن،  نهجــه  يختلــف  لــم  العســكرية  النظــم 
يتجلى ذلك في مواقفه وأقواله املتواترة مثل: 
»السيســي أثبــت قدرتــه علــى فهــم املصرين، 
وأثبــت  تفكيرهــم،  وطريقــة  وطبيعتهــم، 
وقلوبهــم«،  عقولهــم  مخاطبــة  علــى  قدرتــه 
واإلخــوان  ســعوديتان،  وصنافيــر  »تيــران 
هم من يســتغلون األمر إلشــعال فتيل األزمة 
نقابــة  و»ليســت  والريــاض«،  القاهــرة  بــن 
للعدالــة،  للمطلوبــن  مــأوى  الصحافيــن 
الصحافيــن  بتســليم  لقــام  نقيبــًا  كان  ولــو 
فرصــة  يجــد  هــو  وهــا  وغيرهــا.  املتهمــن« 
جديــدة لكــي يعــود لألضواء مــرة أخرى بعد 
فــي خدمــة  التقليــدي  اســتدعائه ألداء دوره 
 رسالة شق الصف الصحافي. 

ً
النظام، حاما

حــن يقــود تيــار تعديــل مســار النقابــة، التي 
ــرد مــن مقّرهــا بعــد ثــورة ينايــر باعتبــاره 

ُ
ط

لبوصلــة  وفقــًا  مبــارك،  نظــام  رمــوز  أحــد 
املســار«،  »تصحيــح  مســمى  تحــت  النظــام، 
وهو االجتماع الذي وصفه صحافيون بأنه 

»اجتماع الفتنة«. 

يروج مكرم محمد أحمد 
لسياسات الحكومات 
ويتصدى للمعارضين

لبنى سالم

فــي أحــد األيــام، اســتيقظ الشــابان الاجئــان 
فــي  الاجئــن  مخيــم  فــي  وباســل،  محمــود 
ايدوميني، على الحدود اليونانية املقدونية، 
كمــا  صحافيــن،  أو  كاميــرات  يشــاهدا  ولــم 
املــوت  قــوارب  عبــر  وصولهمــا  منــذ  اعتــادا 
فقــررا  معــًا،  اختفــت  وكأنهــا  اليونــان،  إلــى 
الكاميــرا  ويحمــا  صحافيــن،  يصبحــا  أن 
يســتطيعا  لــم  أنهمــا  وبمــا  وامليكروفــون. 
ميكروفونــًا  حمــا  حقيقيــة،  معــدات  تأمــن 
مصنوعــًا مــن كــوب شــاي مغطــى بجــوارب 
سورية محلية، وكاميرا من صندوق كرتون 

 للعدسة.
ً
وزجاجة فارغة بديا

خــرج الصحافيــان حديثــا العهــد يتجــوالن 
بعدســتهما املبتدعــة فــي املخيــم، الذي يضم 
نحــو 10 آالف طالــب لجــوء، وأخــذا يســأالن 
جميعــًا  فــرّدوا  فكرتهــم،  حــول  الاجئــن 

بابتسامة على وجوههم.
املقابــات  بإجــراء  بعدهــا  الشــابان  بــدأ 
بالســؤال عــن أحــوال الاجئــن، فاســتجابوا 
، فشــرحوا 

ً
إليهما كما لو كانا يســجان فعا

غــادروا  وكيــف  املخيــم،  فــي  الحيــاة  مأســاة 
فــي  عاديــة  آمنــة  حيــاة  عــن  بحثــًا  منازلهــم 
حــدود  عنــد  األمــر  بهــم  وانتهــى  أوروبــا، 
مجهــول.  ملســتقبل  وانتظارهــم  مقدونيــا، 

كانــوا يتحدثــون عــن مــدى ســوء املــكان الذي 
يعيشــون فيــه كمــا لــو كانــوا في ســورية، عن 
األوروبــي  واالتحــاد  املتحــدة  األمــم  خــذالن 
لهــم. منــذ ذلــك الحــن، ولــدت فكــرة تلفزيــون 
معــدات  علــى  الشــابان  وحصــل  الاجئــن، 
األملــان،  مــن  مجموعــة  بهــا  تبــرع  حقيقيــة، 
الوضــع  بتصويــر  خالهــا  مــن  وبــدؤوا 
املتعلمــن  املرضــى،  لألطفــال  املأســاوي 
علــى  يائســن  ينامــون  الذيــن  واملوهوبــن 

طرقات املخيم، الذي بات واقعهم الجديد.
أربعــة  اليــوم  يضــم  التلفزيــون  عمــل  فريــق 
الجئن ســورين، وهم  محمود عبد الرحيم 
)24 عامًا - مراسل(، وباسل اليطقان )28عامًا 
 24( الحمــود  - مصــور وهمــي(، ومصطفــى 
عامــا - مترجــم ومصــور حقيقــي(، وســمير 
صفحــة  علــى  يشــرف   - عامــًا   23( تاتــان 
فيســبوك(. ويأمــل الشــباب األربعــة بإيصــال 
صوتهــم إلــى العالــم، ليتمكنــوا فــي النهايــة 
مــن الحصــول علــى مســاعدة حقيقيــة بفتــح 
التــي  الطبيعيــة  الحيــاة  وعيــش  الحــدود، 

يستحقها كل إنسان.
تلفزيــون  كاميــرا  تنقــل  ســاخر  وبشــكل 
الاجئــن األخبــار السياســية الخاصــة بهــم، 
لكنهــا ال تقــل ســخرية عن تعاطي سياســيي 
هذا العالم مع أحوالهم، وتبثها على صفحة 
التلفزيــون الخاصــة على فيســبوك. »ماذا لو 

كنت سوريًا؟ ماذا تفعل؟« هذا السؤال توجه 
بــه تلفزيون الاجئن للمتطوعن األوربين 
املوجودين في املخيم، معظم اإلجابات بدأت 
»أممممــم« طويلــة، تلتهــا كلمــات مثــل »أنــا  بـ
فيمــا  أتخيــل«،  أن  أســتطيع  و»ال  أعــرف«  ال 
بــدا آخــرون عاجزيــن عــن اإلجابــة. كمــا نقــل 
 ملراســم دفــن »الضميــر 

ً
التلفزيــون تســجيا

األوروبــي«، الــذي وضعــه األطفــال الاجئون 
فــي نعشــه، ونقلــوه إلى مثواه األخير، وســط 

حزن وبكاء شديدين.

يواصل مكرم محاباته لألنظمة )العربي الجديد(

)Getty( يأمل الشباب بإيصال صوتهم إلى العالم

بروكسل ـ العربي الجديد

»اإلفــراط فــي  رت الشــرطة البلجيكيــة مســتخدمي »فيســبوك« مــن مــا وصفتــه بـ
ّ
حــذ

اســتخدام املشــاعر اإليجابيــة«. وأكــدت الشــرطة، فــي بيــان مســاء األربعــاء، أن مشــاعر 
اإلعجــاب، موجــودة الختــراق  زر  إلــى  املوقــع  الجديــدة، والتــي أضافهــا  »فيســبوك« 

خصوصية املستخدم.
أجبرتــه  أن  بعــد  بلجيــكا، خاصــة  فــي  »فيســبوك« تحديــات عديــدة  ويواجــه موقــع 
ــب املســتخدمن القدامــى غيــر املوجوديــن علــى 

ّ
الســلطات علــى إيقــاف سياســة تعق

املوقــع. وقالــت الشــرطة إن أزرار اإلعجــاب الجديــدة تهــدف إلــى مســاعدة املوقــع علــى 
دراسة سياسته الترويجية، واإلعانات التي يختار عرضها على املستخدمن.

أمــا تحديــد املشــاعر فــي 6 مشــاعر حصــًرا، فهــو أمــر يهــدف إلــى دفــع املســتخدم إلــى 
التعبيــر عــن مشــاعره مــراًرا، وهــو يســاعد املوقع على تقســيم ما يعرضه للمســتخدم 
بحســب اهتمامــات األخيــر، باإلضافــة إلــى األوقــات األنســب لعــرض اإلعانــات، بنــاًء 

على »مشاعر املستخدم« التي يستنتجها املوقع من خال التفاعل.
وبحســب تقريــر الشــرطة، فــإن التعبيــر عــن الفــرح عبــر املوقــع ســيدفع القائمــن عليــه 
إلــى إبــراز اإلعانــات علــى صفحــة املســتخدم، وهــو أمر قد يكون مزعجــا، وبه اختراق 
للخصوصية بطرق غير مباشرة. ونقل موقع »فورتشن« أن الطرق األنسب لحماية 
الخصوصيــة قــد تكــون باالبتعــاد عــن »فيســبوك«، ولكــن األمر مســتحيل للبعض، ما 

يتطلب إيجاد حلول بديلة، ومنها تفادي التعبير عن املشاعر ببساطة.
ويأتي تحذير الشرطة في وقت يواجه فيه »فيسبوك« مشاكل ثقة، بعد إعان موظف 
 الشــركة تتاعــب فــي قائمــة األكثــر تــداواًل »تريند« ألســباب 

ّ
ســابق فــي »فيســبوك« أن

 
ّ
سياســّية، من خال حذف األخبار التي تتعلق باملحافظن. وبينما تقول الشــركة إن
القائمــة تختــار بعــد معالجــة البيانات املتعلقة بشــعبّية القصــص وتوقيتها، أوضح 
 القائمة »أصبحت أداة بيد موظفي »فيسبوك« للتأثير على اآلراء 

ّ
املوظف السابق أن

 املوظفــن فــي قســم األخبار 
ّ
السياســية للمســتخدمن«، حيــث نقــل موقــع Gizmodo أن

تلقوا تعليمات بإزالة وإخفاء ما يتعلق بوسائل اإلعام التابعة للمحافظن.

مكرم محمد أحمد من التطبيع إلى »اجتماع الفتنة«

تضامنًا مع فريق »أطفال الشوارع«، تغريد
أطلق مغردون وسمي »#كاميرا_

التليفون_بتهزك« و»#الحرية_
ألطفال_الشوارع«، حيث التقط 

الناشطون صوًرا شخصية باستخدام 
هواتفهم أمام المرآة، ونشروها على 

صفحاتهم، كنوع من التضامن مع 
فرقة أطفال الشوارع وكاميراتهم.

في المغرب، سبّبت مصادقة لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 
في مجلس النواب، على مشروع 

قانون يجيز »تشغيل القاصرات« 
كعامالت في البيوت، جدًال كبيرًا على 
»فيسبوك«، وأثارت موجة عارمة من 

االستياء. واعتبر أحدهم أنه »ال يليق 
بمغرب االنفتاح والثقافات«. 

تشغل أخبار »سعر الدوالر« السوريين 
الذين يعيشون داخل سورية، فانهيار 

الليرة أمام الدوالر، بات حدثًا يوميًا 
ينعكس على وسائل التواصل، التي 

تلعب دورها في نقل أسعار صرف 
الدوالر للسوريين كل ساعة، حيث ينقل 
السوريون حكاياتهم ومآسيهم بسبب 

انهيار العملة على مواقع التواصل.

بعد انتشار خبر في اإلعالم 
السعودي عن قيام الشرطة بإلقاء 
القبض على عريس مع زوجته ليلة 

زفافهما قبل أن يتبيّن أنهما زوجين، 
أطلق مغردون وسم »#الشرطة_

تقبض_على_عريس_وزوجته«، وصل 
إلى الئحة األكثر تداوًال في البالد مع 

التغريد عليه بأكثر من 25 ألف تغريدة.

يرتبط الصحافي المصري مكرم محمد أحمد باألنظمة المصرية، بدأت من التطبيع مع إســرائيل في عهد الســادات، واســتمرت في 
عهد مبارك والتماهي مع نظامه، ليعود إلى األضواء مؤخرًا عبر »اجتماع الفتنة« الذي اعتمد »تصحيح مسار نقابة الصحافيين«
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فهي  ة.  الشخصيَّ العادية  حياتها  في  حتى 
يومًا،  الشائعات  منها   

ْ
تــنــل لــم  لطفلتني،  أم 

تــواضــعــهــا وبساطتها منذ  عــلــى  وحــافــظــت 
انطالقتها في الغناء«.

أن املعجبني  الــفــنــانــة، نانسي عــجــرم،  تــؤكــد 
 بحّد ذاتها ألي فنان، 

ً
قــّوة الــيــوم،  أصبحوا، 

ــم جــيــش الـــدفـــاع األســـاســـي أحــيــانــًا عن  وهــ
الفنان، خصوصًا في حاالت الهجوم  وضع 
غير املبرر على مواقع التواصل االجتماعي. 

تؤكد نانسي أنها قريبة جدًا من معجبيها 
بــطــريــقــة شــبــه يــومــيــة، خــصــوصــًا املعجبني 
والذين  املــغــرب،  دول  فــي بعض  املتواجدين 
يــكــرســون جـــزءًا كــبــيــرًا مــن أوقــاتــهــم ملتابعة 
ــلــــى مـــوقـــع  ــل خـــــــــاّص عــ ــكــ ــشــ ــا، وبــ ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ أخــ
ذلــك نتيجة حتمية  أن  »انــســتــغــرام«. و»أرى 
لجهد الفنان وأعماله الغنائّية، أو هو جزء 
إلينا،  تنقل  التي  واملتابعات  لعملنا  مكّمل 
ــال الــتــي  ــمــ  األعــ

ّ
ـــي لـــكـــل

ّ
ـــتـــلـــق

ُ
ووجــــهــــة نـــظـــر امل

بيروت ـ العربي الجديد

املعجبني في  مـــاذا تعني ظــاهــرة 
الــعــالــم الــعــربــي، وهـــل هــي هــوس 
اجــتــمــاعــي أو مــــرض نــفــســي؟ إذ 
أحــيــانــًا يــنــعــكــس هـــذا اإلعـــجـــاب ســلــبــًا على 
الفنانني أنفسهم. في السنوات األخيرة، ومع 
بشكل  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  انتشار 
كبير، أصبح للفنانني مجموعات كبيرة من 
املباشر  لــلــرد  وراءهــــا  يختبئون  املــعــجــبــني، 
بالنقد،  يتناولهم  من   

ّ
ولكل خصوهم،  على 

أو في توظيف ردود أفعال املعجبني من أجل 
غاياتهم الخاّصة. 

نانسي  بالفنانة،  املولعني  مــن  أحــمــد، شــاب 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  عـــجـــرم. يـــقـــول أحـــمـــد لـ
»كـــنـــت صـــغـــيـــرًا عـــنـــدمـــا تــعــلــقــت بــالــفــنــانــة، 
الــذي  السبب  أعـــرف  أن  نانسي عــجــرم، دون 
ني 

ّ
املغن جعلني أفضلها على عدد كبير من 

ــيــات، ســــواء فــي لــبــنــان أو فــي الــعــالــم 
ّ
واملــغــن

ــرة، حتى  ــم أكـــمـــل الــخــامــســة عـــشـ الـــعـــربـــي. لـ
وقابلتها  أكــثــر،  عــجــرم  بنانسي  قي 

ُّ
تعل زاَد 

ــّرة، وكـــان يــومــًا مــن أفــضــل األيـــام بالنسبة  مـ
لــي. أحــب نانسي ألنها متزنة في كل شيء، 

ُطرح ألبوم عمرو دياب 
الجديد على قناة »ناي« 

على اليوتيوب

استطاع معجبو 
سيرين عبدالنور حمايتها 

من القرصنة

اخترع العالم العربي 
أبو القاسم الزهراوي 

أول أحمر شفاه

2223
منوعات

نقوم بها«. وتنفي نانسي عجرم صدور أي 
 زميالتها من نادي معجبيها.  

ّ
إهانات بحق

وحـــــال أحـــمـــد مــشــابــه لـــحـــال جـــــورج املــولــع 
أهم  اليوم، من  برأيه  إليسا، وهــي  بالفنانة، 
يات العرب، يقول جورج: »إليسا َكَسرت 

ّ
املغن

في  كبيرة   
ً
نجمة وأصبحت  ة،  املحليَّ حائط 

 ال بأس 
ٌ
العالم العربي والعالم. ولها مجموعة

ــٍة. وعلى  ــّيـ أوروبـ فــي دول  املعجبني  مــن  بها 
ه لها،  وجَّ

ُ
الرغم من بعض االنتقادات التي ت

وإلنتاجاتها  لها،  جــّدًا  متعّصُبون  نا 
ّ
أن   

ّ
إال

ة، التي ننتظرها بشغٍف ال ُيوَصف«. الغنائيَّ
 ويخصص عدد من الفنانني لقاءات دورية 
مع مجموعة من املعجبني، فيتفق املعجبون 
مع املدير أو املسؤول عن أعمال الفنان، على 
يرغب  مــن  كــل  فيها  يتجمع  خــاصــة  مقابلة 
إللــقــاء التحية والــجــلــوس مــع الــفــنــان لوقت 
 إلى التقاط الصور التذكارية.

ً
قصير، إضافة

اللبنانية،  الفنانة  معجبي  نـــادي  يــكــون  قــد 
نجوى كرم، من أكبر النوادي أو املجموعات 

على مواقع التواصل االجتماعي.
يساند هذا النادي، نجوى كرم، في نشاطها 
الغنائي. تصف  الفني وحفالتها وجديدها 
نـــدى، وهـــي فــتــاة مــن نـــادي معجبي نجوى 
كـــــرم، بــأنــهــم مــجــمــوعــات كــبــيــرة فـــي لــبــنــان 
واألردن واملغرب العربي، وحتى في الواليات 
تــنــســيــقــًا  هـــنـــاك   

َّ
وأن األمـــيـــركـــيـــة،  املـــتـــحـــدة 

ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــًا بـــني الــجــمــيــع عــبــر مـ ــمـ دائـ
االجــتــمــاعــي. »ونــتــبــادل أحــيــانــًا املــعــلــومــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــنـــشـــاط نـــجـــوى كــــــرم، ســــواء 
أو ألجــل عقد مؤتمٍر  الحفالت،  على صعيد 
مع  جديدة  أغنية  تصوير  وحتى  صحافي، 
مدير أعمال الفنانة السيد، طارق أبو جودة، 
الذي ُيمّهد لنا الطريق ملقابلتها ولو دقائق. 
أو مع  أحيانًا بطريقة سرية،  ذلــك  ويحصل 
عــــدد قــلــيــل مـــن املــعــجــبــني، الـــذيـــن يــتــابــعــون 
نشاط نجوى كرم بشكل دائم«. وتتابع ندى: 
»أحــيــانــًا نجتمع لــوداعــهــا على املــطــار، بعد 
نا نريد مقابلتها دقائق قبل 

ّ
أن نخبرها بأن

السفر، وهي تكون سعيدة بهذا الوقت الذي 
بالتقاط بعض  نقوم  إذ  الدقائق،  يتعّدى  ال 

الصور التذكارية إلى جانبها«.

لقاءات
ع معجبو الفنانة،  في املغرب، قبل عام، تجمَّ
ــااًل داعــمــًا  ــفـ ــتـ نـــجـــوى كـــــرم، وأعــــــــّدوا لــهــا احـ
لنشاطها في املغرب. ونفس األمر في األردن، 
عــنــدمــا تــســابــق نــــادي املــعــجــبــني األردنـــيـــني 
ليلة  لحضور  الحجز،  على  والفلسطينيني 
جميع  دعــت  كــانــت  الــتــي  اللبنانية،  الفنانة 
عّمان.  في  ملالقاتها  فلسطني  من  معجبيها 
أما الفنانة، نوال الزغبي، فهي أيضًا بحراسة 
مجموعة ال بأس بها من املعجبني، يمتازون 
الذي  النقّد  بالعصبية، وأحيانًا ال يتقبلون 
ــبـــي، فــيــفــتــحــون جــبــهــات على  يـــطـــاول الـــزغـ

موقع »تويتر« للرد.
ــانــة املــغــربــّيــة، ســمــيــرة سعيد، 

ّ
وتــمــتــلــُك الــفــن

حسابني على موقعي »فيسبوك« و»تويتر«. 
وعــلــى الــرغــم مــن قــلــة عـــدد مــتــابــعــيــهــا، وهــم 
حوالي 400 ألف ُمتابع فقط على صفحتها 
سعيد   

َّ
أن إال  »تويتر«،  موقع  على  الخاصة 

من  وذلـــك  خاللهم،  مــن  كبيرًا   
ً
تفاعال ق 

ّ
تحق

وتبادل  الغنائية،  ألعمالها  التسويق  خــالل 
ردود األفــعــال حــول أغنية أو »كليب« قامت 
سعيد بإطالقها حديثًا. ما ُيسهم في نجاح 
األعمال دون عناء، أو االستعانة باملتابعني 
املزورين، كما هي العادة بالنسبة لزمالئها. 
واستطاع نادي معجبي الفنانة، سيرين عبد 
النور، أن يساعدوها قبل عامني، السترجاع 
»انستغرام«  موقع  على  الخاصة  صفحتها 
ُمحّبوها  ونجح  لقرصنة،  ــت 

َ
ض تــعــرَّ بعدما 

ه القراصنة 
ّ
في حمايتها من هجوم كبير شن

على عبد النور.
 

التفاعل مع المعجبين
ــدرة الــفــنــان   قــ

َّ
يــتــبــني مـــن خـــالل مـــا تـــقـــدم، أن

على التفاعل مع جمهوره اليوم، على مواقع 
األول  ــحــرك 

ُ
امل عتَبر 

ُ
ت االجتماعي،  الــتــواصــل 

 
ّ
ملــا ُيــســمــى نــــادي املــعــجــبــني. خــصــوصــًا وأن
التفاعل أو تخصيص جزء من وقت الفنانني 
أنفسهم للتفاعل مع املعجبني، والرد عليهم، 

يحفز عددًا آخر للمتابعة واالنضمام.

A A

خليل العلي

بــالــثــوب  املــتــمــثــل  الفلسطيني  ي 
ّ
ــز ــ الـ ُيــعــتــَبــر 

 للهوّية الثقافية الفلسطينّية، 
ً
املطّرز، حامال

 
ّ

وشاهدًا على التاريخ الفلسطيني. وهو يدل
زة، عــلــى مــا مـــّر بــه الشعب  ـــطـــرَّ

ُ
بــرســومــاتــه امل

الفلسطيني، منذ ما قبل النكبة حتى اآلن.
الــبــداوي لالجئني  نــدى الشهابي، مــن مخيم 
تعمل  ناشطة  لبنان(،  )شمال  الفلسطينيني 
الفلسطيني،  التراث  على  الحفاظ  مجال  في 
»الــــــعــــــربــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد«: »الــــــثــــــوب  تــــــقــــــول لـــــــ
العناصر األساسّية في  الفلسطينّي هو من 
تثبيت هويتنا في أرضنا. ولقد كان للمرأة 
الدور الرئيسي، في الحفاظ على هذا الثوب 
إلى يومنا هذا، امتدادًا من أيام أجدادها أهل 

كنعان«.
 ملكات أهل كنعان قد 

َّ
وتضيف: »ال عجب أن

 
ّ
َجاته، وال سيما، أن ن اللون األحمر بتدرُّ

ْ
عِشق

أهــل كنعان هم أول من سكن أرض فلسطني 
بجبالها وسهولها وسواحلها، وقد عكسوا 

جمال هذا اللون على ثيابهم الطويلة«.
وخياطة  تفصيل   

َّ
أن إلــى  الــشــهــابــي،  وتلفت 

األغاني الجديدة، وتقتحم األغاني الجديدة 
أن نستثني  املــمــكــن  ــن  ــني. ومــ

ّ
املــتــلــق عــاطــفــة 

بــعــض الــتــجــارب واأللــبــومــات لــعــمــرو ديـــاب، 
والــتــي حـــازت على انــطــبــاع أول إيــجــابــي في 
»الليلة  ألــبــوم  األخــيــرة، مثل  عــامــا  العشرين 
دي« الـــــذي قــــام حــســن الــشــافــعــي بــتــوزيــعــه 
وآمال  العامة،  الذائقة  يتناسب مع  بأسلوب 
الــجــمــاهــيــر، بــيــنــمــا يـــبـــدو أســـامـــة الــهــنــدي، 
ملوهبة  يفتقُد  ديـــاب،  لعمرو  الجديد  ع 

ِّ
املـــوز

الشافعي.

أسلوب طرح حديث
معها  يتعامل  الــتــي  املنِتجة  الــشــركــة  تغيير 
عــمــرو ديــــاب، واســتــقــاللــه وإنــتــاجــه ألعــمــالــه 
بنفسه ضــمــن شــركــتــه الــجــديــدة »نـــــاي«، قد 
يكون الحدث األبــرز في هذا األلبوم. وكذلك، 
ــع املـــوجـــة  ــــوم مــ ــبـ ــ ــًا، تـــمـــاشـــي طـــــرح األلـ أيــــضــ
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
مــن حــيــث شــكــل الــطــرح الــجــديــد عــلــى مــواقــع 
ـــِرح األلـــبـــوم على 

ُ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. فـــط

قناة الشركة على موقع »يوتيوب« على شكل 
ــدر  »لــيــركــس فــيــديــو« الــــذي كــانــت فـــرق »اآلنــ
غراوند« هي السباقة إليه في العالم العربي، 
مثل فرقة »مشروع ليلى«. وكل هذا يشير إلى 

عمر بقبوق

كما هــو مــتــوقــع، تــصــّدر ألــبــوم عــمــرو ديــاب، 
»أحلى وأحلى« قائمة املبيعات بعد ساعات 
ـــر انــفــصــالــه عـــن شــركــة 

ّ
ــم يـــؤث مـــن إطـــالقـــه. ولـ

»روتانا«، وال تأخير طرح األلبوم في متاجر 
بيع األسطوانات، على نجاح األلبوم الجديد 
لـــ »الــهــضــبــة«، أو عــلــى نسبة املــبــيــعــات. ومــا 
ــِرح األلبوم على قناة »نــاي« على موقع 

ُ
أن ط

ـــق نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
ّ
ــق ــيــــوب«، حـــتـــى حـ ــوتــ »يــ

املشاهدات، تجاوزت الثالثة ماليني ونصف 
الفور  على  واشتعلت  اللحظة(،  هــذه  )حــتــى 
حـــــرٌب كــالمــيــة شـــرســـة بـــني جــمــاهــيــر عــمــرو 
ــن إعــجــابــهــم  ديـــــــاب، حـــيـــث عـــّبـــر الـــبـــعـــض عــ
الــشــديــد بــاأللــبــوم الــجــديــد، واســتــاء البعض 
املترّدي  الفني  واملستوى  التكرار،  من  اآلخــر 
ــداره  ــ ــمـــرو ديـــــــاب، فــــي إصــ ــه، عـ ــ ــــذي ظـــهـــر بـ الــ
الجديد، الذي ال يتناسب مع تاريخه العريق. 
إن االستماع أللبوم »أحلى وأحلى«، وقراءة 

ردود أفعال تثير الجدل في عدة مواضيع.

مقارنة مع النجاح القديم
االنـــطـــبـــاع األول الــــذي يــتــركــه ألـــبـــوم، عــمــرو 
دياب، الجديد، هو انطباع سلبي، وهذا األمر 
أن  فمنذ  للجمهور،  بالنسبة  معتادًا  أصبح 
ــة، وتــحــديــدًا في  ــاب لــلــعــاملــيَّ وصـــل عــمــرو ديــ
الــعــني«،  ــور  »نـ الــشــهــيــرة  عـــام 1996 بأغنيته 
أصبح التعاطي مع كل ما يقدمه عمرو دياب 
ــى املــقــارنــة  ، إلــ

ّ
ــق ــلـ يــخــضــع فـــي أول لــحــظــة تـ

بــني الــنــجــاح الــقــديــم فــي املــاضــي والــحــاضــر 
املجهول. وغالبًا ما تنتصر األغاني القديمة 
العمل  على  الشخصية  بالذكريات  املرتبطة 
الــجــديــد، ولــكــن ســـرعـــان مـــا يــتــم الــتــأقــلــم مع 

به  تــقــوم  الـــذي  الفلسطينّي،  الــثــوب  وتطريز 
دؤوب  عمل  إلــى  يحتاج  الفلسطينّية،  املـــرأة 
يـــأخـــذ مــــن جـــهـــدهـــا وذوقــــهــــا الـــكـــثـــيـــر. لــذلــك 
تهم 

ّ
احتفظت به لبناتها وأبناء وطنها، وورث

ته هــي مــن جدتها وأمــهــا منذ 
ّ
ــاه، كما تلق إيـ

نــعــومــة أظــفــارهــا، ابـــتـــداًء مــن غـــزل الــخــيــوط، 
تستخرجها  كانت  التي  بــاأللــوان،  وصبغها 
ــر.  ــبـــحـ الـ وصــــــــدف  األرض  ــتــــوجــــات  ــنــ مــ مـــــن 
فــكــانــت تــخــّمــر الــخــضــار والــفــواكــه فــي باطن 
جــاتــه.  بــتــدرُّ ــوان  ــ األلـ منهما  وتــأخــذ  األرض، 
وتصبغ  األرض،  من خيرات  القشور  وتغلي 
في  والــّروعــة  الجمال  لتعطيها  الخيوط  بها 

التطريز.
 كــــل مــنــطــقــة فــي 

َّ
ــى أن ــ وتـــشـــيـــر الـــشـــهـــابـــي إلـ

ــوان  ــ فــلــســطــني، تــمــتــلــك خـــصـــوصـــّيـــة فــــي األلــ
والــرســومــات والــتــطــريــزات الــخــاّصــة. »فنجد 
ــل الــــقــــرى، تــــــزدان رســومــاتــهــم بـــألـــوان  أن أهــ
األزهـــــــار، وفــيــهــا امـــتـــداد بـــاألشـــكـــال وكــأنــهــا 
تــمــثــيــل لــلــســهــول الــــواســــعــــة«. وكــــل مــنــطــقــة، 
مــن طبيعتها، فترى  ألــوانــهــا  أيــضــًا، تستمد 
اللون البرتقالي املائل لالحمرار، موجودًا في 
»النقب«، وذلك بسبب  رسومات أهل منطقة 
الــطــبــيــعــة الـــصـــحـــراويـــة ومـــشـــاهـــد الـــشـــروق 
والغروب. ويعّبر الزي الفلسطيني عن الحالة 
األرملة   من 

ّ
كل ترتدي   

ْ
إذ أيضًا،  االجتماعّية 

عـــن حزنها  تــعــبــيــرًا  األزرق  الـــلـــون  ــقــة 
ّ
واملــطــل

الصبايا  ترتديه  وكذلك  زوجها،  ومفارقتها 
فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، تــعــبــيــرًا عـــن انــتــظــارهــا لـ 
»الــنــصــيــب«، ولــكــن هــذه املـــرة بــالــلــون األزرق 
 بأنها 

ّ
الفاتح املزّين باأللوان، وتمتاز ثيابهن

فضفاضة وواسعة.
باللون  الله،  ورام  القدس  أهــل  ثياُب   

ُ
وتمتاز

 هــذا الــثــوب بكثرة 
ُ
ــز األحــمــر الــغــامــق، ويــتــمــيَّ

ع الــــرســــومــــات، ملـــا فــيــه من  ــنــــوُّ الـــتـــطـــريـــز، وتــ
ابتكارات، وداللــٍة على رفاهّية املــرأة في هذه 
زة  املناطق. وفي منطقة يافا، فإن األثواب ُمطرَّ
باللون األحمر، والغالب على رسوماتها هو 
ز  ــر الــلــيــمــون، وذلــــك لتميُّ شــجــر الــســرو وزهــ
بستان  كــل  حــدود  وتثبيت  بالبساتني،  يافا 
املنطقة  تلك  السرو، فامتازت ثياب  بأشجار 

ــا فــــي شــمــال  ــ ــرو. أمـ ــ ــسـ ــ بــــزهــــور الـــلـــيـــمـــون والـ
فلسطني والــجــلــيــل األعـــلـــى، فـــإن الــرســومــات 

الهندسّية تغلب على املطرزات.
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ومـــــع مــــــرور الــــســــنــــوات، وتـ
والـــتـــزاوج مــن منطقة ألخــــرى، صـــارت املـــرأة 
ــا وتـــتـــشـــاركـــهـــا مــع  ــهـ ــاتـ تــنــقــل مــعــهــا رســـومـ
القرى  غيرها، لتنتج رسومات مشتركة بني 

واملدن. وصارت »خيمة الباشا« املشهورة في 
الخليل، موجودة على ثوب أهل يافا املشهور 
بالسرو وزهر الليمون. كما أن رسومات أهل 
على  منقوشة  أصبحت  الهندسّية،  »صــفــد« 
أثواب أهل رام الله املشهورة برؤوس النخيل، 
فلسطني من  أهــل  ترابط بني  أكبر  ل  وليتشكَّ

ة.
ّ
املناطق كاف

دًا وقادرًا على  أن الشركة تمتلك نهجًا متجدِّ
استيعاب األشــكــال الــجــديــدة. ولــكــن الــســؤال 
ــانـــي عــمــرو  ــا كـــانـــت أغـ ــو إذا مـ األســــاســــي، هـ
ديــاب، وكلماته وألحانه تناسب هذا الشكل 

الجديد من الطرح. 

إيقاع متكرر من أغاني الماضي
قـــد يــعــيــب الــبــعــض عــلــى ألـــبـــوم عــمــرو ديـــاب 
ة  املوسيقيَّ الجمل  بعض  اســتــخــدام  الجديد 
فـــي أغـــانـــيـــه، والـــتـــي اســتــخــدمــهــا ســابــقــًا في 
القديمة. حيث يستخدم إيقاع أغنية  أغانيه 
ة »رسمها«.  »كل الكالم« في األغنية االفتتاحيَّ
وكذلك نجد صدى أغنية »املالك البريء« في 

أغنية »أمنتك«. 
ــز حــقــًا فـــي األلـــبـــوم الــجــديــد، هو  ولــكــن املــمــيَّ
محافظة عــمــرو ديـــاب عــلــى املــوســيــقــى التي 
ملوسيقى  وتــجــديــده  عليها،  جماهيره  د  عـــوَّ
»الــبــاك راونـــد« في األغــانــي الجديدة. ويبدو 
ذلك واضحًا بأغنية »أحلى وأحلى«، وكذلك 
أغــنــيــة »عـــكـــس بـــعـــض« الـــتـــي يــســتــخــدم بها 
ــــروك  ــتـــارات الــكــهــربــائــيــة عـــلـــى نـــمـــط الـ ــيـ ــغـ الـ
راونـــد«، وتبدو نتيجتها  »الباك  الغربي في 
ــة مــتــواِفــقــة مـــع أغـــانـــي عــمــرو ديـــاب  الــنــهــائــيَّ
القديمة التي يشعر الجمهور بالحنني إليها.
ملــاذا ترتبط  األمــر غريبًا،  البعض  وقــد يجُد 
ذكــريــات جــيــٍل شــبــابــيٍّ كــامــل بــأغــانــي عمرو 
الصوتّية  اإلمكانّيات  يمتلُك  ال  الــذي  ديـــاب، 
، عبد الحليم أو فيروز 

ً
ع بها، مثال

ّ
التي يتمت

ــه، كــكــاظــم  ــريـ ــعـــاصـ ــن مـ أو حـــتـــى الـــبـــعـــض مــ
ز  الــســاهــر أو صــابــر الــربــاعــي. ولــكــن مــا يميِّ
التي  التجديد،  عقلّية  هــو  ديــاب حقًا،  عمرو 
استطاعت أن تجعله يعتلي القّمة ألكثر من 

ثالثني عاما.  

الثوب الفلسطيني داللة أصالة وانتماء لألرضما الجديد في ألبوم عمرو دياب؟
يعبّر الثوب التقليدي 

الفلسطيني عن عمق 
الهوية الفلسطينية، 

وأيضًا عن طبيعة 
المنطقة الجغرافيّة 

والحالة االجتماعية للمرأة

عتاب شمس الدين

 على مّر العصور، 
ً
ّور عالم التجميل تطّورًا هائال

َ
تط

ــــه لـــم يــعــد هــنــاك شــــيٌء مــســتــحــيــل فـــي هــذا 
َّ
حــتــى أن

 
ٌّ

الــعــالــم. وأصــبــح لــكــل مشكلة فــي هـــذا املـــجـــال، حــل
أو  البشرة  أو  الشعر  سريع وعملي، ســواء مشاكل 
 
ّ
األظافر. تقول خبيرة التجميل، ريهام الخطيب، إن

 6000ِ أكثر من  إلى  املاكياج طويل، ويعود  »تاريخ 
. وفي العصور القديمة، كان الرجال 

ّ
عام، على األقل

والنساء، على حّد سواء، يستعملون املاكياج على 
الجلد«.

الفراعنة  لــدى  التجميل  مستحضرات  عكست  فقد 
اهتمامهم بالجمال، وإعطاءهم قيمة كبيرة للمظهر 
العام  املاكياج عرفت منذ  الخارجي. واستخدامات 
ــارًا فــي مــصــر. فاملصريون،  4000 قبل املــيــالد، ازدهــ
رجــااًل ونساًء على حد ســواء، استخدموا املاكياج، 
ــــك كــمــرهــم لــلــحــفــاظ على  وخــصــوصــًا الــكــحــل، وذلـ
التجاعيد. وكــان في  البشرة، ووقايتها من  رطوبة 
درء  ُيــســاعــد على  الــعــني  الكحل حــول   

ّ
أن اعتقادهم 

األرواح الشريرة وتحسني البصر. ووصفه األطّباء 
املـــصـــريـــون لــعــالج أمـــــراض الـــعـــني. وكــــان مــنــتــشــرًا، 
آنذاك، وضع لون أخضر داكن تحت العني، والكحل 
الــذي كــان ُيصنع من  العلوي،  األســـود على الجفن 
حرق السخام واللوز، ومزجه مع أوكسيد النحاس 
دماء نوعًا 

ُ
ومع الرصاص. واستخدم املصرّيون الق

من الصباغ األحمر لدهن الشفاه والخدين باللون 

األحمر املائل إلى البنفسجي. وكانوا يصنعونه من 
أعشاب البحر واليود والبرومني. وتشرح الخطيب، 
 أحمر الشفاه وقتها كان سامًا، وأسفر عن إصابة 

ّ
أن

ى 
ّ
واضــعــيــه بــالــعــديــد مــن األمـــــراض الــخــطــيــرة، حت

»قبلة املوت«. ُسميت قبلة واضعيه بـ
)كــان  أحــمــَر شــفــاٍه  امللكة، كليوباترا، تضع  وكــانــت 
مصنوعًا مــن نـــوٍع مــن الــخــنــافــس( بــالــلــون األحــمــر 
ــادة مستخرجة من  الـــداكـــن، مــع إضــافــة الــنــمــل، ومــ
َصدف أحد الحيوانات البحرية. وكانت هي أّول من 
أمر باستخراج الكحل من املعادن، وأحمر الخدود 

من الحديد األحمر.
ــام الــخــطــيــب، قـــائـــلـــة: »اخــــتــــرع الــعــالــم  ــهـ ـــكـــمـــل ريـ

ُ
وت

العربي األندلسي، أبو القاسم الزهراوي، أّول أحمر 
ــاء، 

ّ
لــلــشــفــاه فــي الــعــام 1000 بــعــد املـــيـــالد. أمـــا الــحــن

وبــراعــم  الــشــجــر،  أوراق  مــن  تستخرج  صبغة  فهي 
ــاء، الــتــي تــتــواجــد فــي أفــريــقــيــا. وقــد 

ّ
ــَجــيــرة الــحــن

ُ
ش

ـــى. فــصــنــعــوا 
ّ
اســتــخــدمــهــا الـــفـــراعـــنـــة ألغــــــراض شـــت

األيــدي  لتخصيب  معجونة  أوراقــهــا  مسحوق  مــن 

ــافـــر وصــبــغ الــشــعــر وعــــالج الـــجـــروح«.  وطــــالء األظـ
وتضيف: »كذلك برع الرومانيون في تحضير مواد 
التجميل من مستخلصات الخضراوات والنباتات 
واستعملوا  والــوجــه،  الشعر  صبغ  ومستحضرات 
ــرة الـــعـــنـــب ومـــــزيـــــج الـــطـــبـــاشـــيـــر  ــيــ ــمــ ــيـــب وخــ ــلـ الـــحـ
 
َّ
ــيــــض«. وتــشــيــر الــخــطــيــب إلــــى أن والــــرصــــاص األبــ

مستحضرات  بصناعة  اهتموا  أيضًا،  اليونانيني، 
التجميل، واستيراد العطور، ومساحيق الوجه من 
الرصاص األبيض، والكحل للعيون، واللون األحمر 
اهتمامهم  إلى  باإلضافة  والشفاه،  للخدود  الفاتح 

الكبير بالشعر.
الثرّية  املـــرأة  كــانــت  الــعــام 1600م،  ـــه بعد 

ّ
إن وتكمل، 

الزرنيخ،  مــن  مصنوعًا  للوجه  مسحوقًا  تستخدم 
َكل، فيمنح البشرة توّهجًا مثيرًا، 

ْ
الذي كان أيضًا ُيؤ

ه سّم قاتل.
ّ
وفي الوقت نفسه، ُيقّصر العمر، ألن

 
َ
أما بعد العام 1700 فقد تلفت بشرة كثيراٍت، وفقدن
الشعر، وظهرت مشاكل في املعدة وصلت إلى حّد 
املــــوت، وذلـــك بسبب صــنــاعــة قــلــم رســـم الــحــواجــب، 
ــاه، مــــن وصــــفــــات شــعــبــيــة  ــفـ ــلـــشـ ــع لـ ــمـ ــلـ وأحــــمــــر ومـ
األخــرى، باإلضافة  والنباتات  األعشاب  باستخدام 

إلى الرصاص والزئبق.
في بريطانيا، كانت امللكة، إليزابيث األولــى، تطلي 
وتسحق  البق،  من  مستخرج  أحمر  بلون  شفتيها 
بــهــا فمها للحصول عــلــى ملعان  الــحــشــرات وتــفــرك 
الرصاص  بمسحوق  وجهها  وتطلي  ممّيز،  أحمٍر 

األبيض.

سالح إعالمي ذو حدين

ثوب فلسطيني تقليدي )العربي الجديد(

عرف العالم 
الماكياج منذ 
4000 سنة قبل 
)Getty( الميالد

)Getty( عمرو دياب

تحّول المعجبون إلى سالح دفاع أساسي عن الفنانين )العربي الجديد(

بعد هيمنة مواقع التواصل االجتماعي، انتشرت ظاهرة نوادي معجبي الفنانين بكثرة. وهم 
قّوة إعالميّة حقيقية تدافع عن الفنان وتهاجم كل من يحاول أن ينال منه

معجبو الفنانين

تاريخ تطّور الماكياج

فنون وكوكتيل
قضية

جمال

تراثألبوم

يعاني بعض الفنّانين في 
العالم العربي من ظاهرة 

الهَوس المرضّي من طرف 
المعجبين، ليس من ناحية 

الدفاع المستميت عن 
األعمال الفنيّة، ومهاجمة 

كل من ينتقد أغنية أو 
مسلسًال للفنان، بل تصُل 

األمور أحيانًا إلى مالحقات 
مباشرة، كما حصل مع 
الفنان تامر حسني، قبل 

أشهر. إذ استطاعت إحدى 
المعجبات الوصول إلى 

منزله، وبدأت بالصراخ رغبة 
منها في لقاء حسني، 
دت باالنتحار إْن لم  وهَدّ

ق لها ذلك. لكن تامر  يتحَقّ
استقبلها بحضور زوجته.

خطر الهوس 
بالنجوم
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جدير  وبعضها  باالهتمام،  جدير  بعضها 
بالتجاهل.

منذ األيام األولى لظهور املجلة بني العامني 
قبل  فــتــراتــهــا  أخــصــب  وهـــي  و1964،   1957
ف ثم تعود إلى الظهور واالختفاء 

ّ
أن تتوق

ــر ظهور الــخــال تأخرًا 
ّ

فــي الــعــام 1970، تــأخ
واضــــحــــا، إال مــــن بــضــعــة قـــصـــائـــد تــمــّيــزت 
بالتأّمل الــهــادئ فــي أعــمــاق مــجــّردة. ولكنه 
ســرعــان مــا بـــدأ نــشــاطــه الــنــقــدي حــني ألقى 
مــحــاضــرة فــي الـــنـــدوة الــلــبــنــانــيــة فــي الــعــام 
1957 تحت عنوان »مستقبل الشعر العربي 
قـــّدم فيها توصيفا للشعر في  لــبــنــان«،  فــي 

لبنان طيلة قرن ونصف القرن.  
وخلص من استعراضه الوصفي إلى القول 
إن الشعر اللبناني ليس شعرًا حديثا إال في 
الزمن، فهو إذا قيس بتطّور الشعر األوروبي 
العربي كان  بالتراث  أو قيس  فا، 

ّ
كان متخل

القدامى  وبــني شعر  بينه  فــارق  ال  تقليديا، 
بعبارة مختصرة  أو  والــغــرض،  القالب  فــي 
 بمجموعة 

ً
ف. وضَرب مثال

ّ
د ومتخل

ِّ
هو مقل

»رندلي« للشاعر سعيد عقل )1911- 2014(، 

وتساءل هل نجد ألحداث هذه الحقبة التي 
ُكتبت فيها املجموعة )1929- 1949( أثرًا في 
ــاب، »كـــال.. ال فــي املضمون  قصائدها؟ وأجـ
وال في الشكل، فعقل هو ومن سبقه وجايله 
يـــقـــولـــون شـــعـــرًا وكـــأنـــهـــم يــعــيــشــون خـــارج 

الزمن، إنهم روحيا وعقليا في زمن آخر«. 
قــط، إذ لو  يــكــونــوا عائشني  لــم  هــم بالفعل 
كانوا عائشني لتجاوبوا مع أحداث زمنهم، 
وجـــابـــهـــوا مــشــاكــل زمـــنـــهـــم، وشــــاركــــوا في 
وتأثروا  زمنهم،  أبناء  الحضارة  مسؤولية 
ية التي قام بها 

ّ
في شعرهم بالتجارب الفن

غيرهم من شعراء العالم.
وينتهي الخال إلى تحديد سمات مستقبل 
الشعر في لبنان، فيقّرر أنها سمات طليعية 
التجربة  عن  التعبير  على  تقوم  تجريبية، 
الحّية،  الصورة  استخدام  وعلى  الحياتية، 
من  مستمّدة  وتعابير  مــفــردات  واســتــبــدال 
بــاملــفــردات  الــشــعــب  الــتــجــربــة وروح  صميم 
ــقــــاع  ــر الـــقـــديـــمـــة، وتــــطــــويــــر اإليــ ــيـ ــابـ ــعـ ــتـ والـ
الــشــعــري، ووعـــي الــتــراث الــروحــي والعقلي 
األمــر  وكــذلــك  حقيقته  على  وفهمه  العربي 

مع التراث األوروبي.
ــذا الـــنـــقـــد ومــنــطــلــقــاتــه  ــهـ ــــدى لـ وســـنـــجـــد صـ
بعد ثــالثــة عشر عــامــا لــدى شــاعــٍر آخــر هو 
فــاضــل الــعــزاوي )1940( مــن الــعــراق، لجهة 
على  تعليقا  ومــعــنــاهــا،  املــعــاصــرة  منطلق 
مقال للشاعر املصري صالح عبد الصبور 
آخـــر مــن مصر  )1931- 1981( حـــول شــاعــر 
)1902- 1949( جــاء  طـــه  مــحــمــود  عــلــي  هـــو 
فيه: »هل نستطيع أن نقول إن علي محمود 
ــاب عبد  طـــه شــاعــر ســلــفــي تــقــلــيــدي؟« وأجـــ
: »إنــــه بــال شك 

ً
الــصــبــور عــلــى ســؤالــه قـــائـــال

شاعر يعيش عصره«. 
 من جانبه: 

ً
وعلى هذا رّد العزاوي متسائال

»تــــرى هـــل يــمــكــن أن نــقــبــل حــقــيــقــة أن علي 
نفسه  العصر  فــي  يعيش  كــان  طــه  محمود 
الــــذي عـــاش فــيــه أنـــدريـــه بــريــتــون وت. س. 
ــد  ــاونـ بـ وإزرا  جــــويــــس  ــمـــس  ــيـ وجـ ــــوت  ــيـ ــ إلـ
وكاندنسكي وبيكاسو؟ العصر الذي شهد 
الفكرية واألدبية والفنية؟  التحّوالت  أعمق 
ــل تــعــنــي الــكــتــابــة عـــن بــعــض الــقــضــايــا  وهــ
الشاعر يعيش تجربة عصره؟  أن  الوطنية 
إن خــطــيــئــة عـــلـــي مـــحـــمـــود طــــه والـــشـــعـــراء 
ــوا 

ّ
اآلخـــريـــن الـــذيـــن عـــاصـــروه هـــي أنــهــم ظــل

أســــــرى املـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي الـــجـــمـــاهـــيـــري، 

محمد األسعد

صــــادف الــخــامــس مــن أيــــار/ مايو 
الحالي مــرور مئة عــام على ميالد 
مـــؤّســـس مــجــلــة »شــــعــــر«، الــشــاعــر 
الـــســـوري الــلــبــنــانــي يــوســف الــخــال )1916- 
1987(، تلك املجلة التي ساهمت صفحاتها 
ــر، مــنــذ  ــقــــارب الـــســـنـــوات الـــعـــشـ ــا يــ طــيــلــة مــ
منتصف خمسينيات القرن املاضي وحتى 
في  الحيوية   

ّ
بــث فــي  ستينياته،  منتصف 

عـــالـــم الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، وإضـــافـــة 
عناصر تجديدية ال تزال آثارها فاعلة حتى 

اليوم. 
الــحــديــث عن  الــحــديــث عــن املجلة يستدعي 
للرجل  أن  إال  صحيح،  والعكس  مؤّسسها 
ــروع املــجــلــة،  ــه أيـــضـــا بــمــعــزل عـــن مـــشـ ــراثـ تـ
بمعنى أن له مواقف ونظرات شخصية قد 
ال تــتــوافــق مــعــه كــفــرد فــي جــمــاعــة انتشرت 
أفكارها واتجاهاتها على صفحات املجلة. 
هذه املواقف والنظرات هي التي وضع اسمه 
تــحــتــهــا أو فــوقــهــا، وهـــي مـــواقـــف ونــظــرات 

فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل مـــن الـــعـــام 1959، حني 
ب 

َ
كت التجديد،  النقاش محتدما حــول  كــان 

يوسف الخال في املجلة: »هناك ثالث فئات 
تـــتـــجـــادل، األولـــــى يــنــتــمــي إلــيــهــا مــعــارضــو 
الــتــجــديــد، وحــّجــتــهــم أنـــه لــيــس فــي اإلمــكــان 
ــّمـــا كـــــان، وهـــــذه فــئــة تـــتـــضـــاءل مع  أبـــــدع مـ
الزمن، والثانية، وهي الفئة الغالبة، يشترط 
أصــحــابــهــا الــحــفــاظ عــلــى الــــوزن والــقــافــيــة، 
على عمود  الــقــضــاء  أمــر  فــي  ويتسامحون 
الــشــعــر، والــثــالــثــة هـــي الــفــئــة الــتــي تنتمي 
إليها »شعر« فتدعو إلى إطالق الشعر من 
كــل قــيــد وشــــرط، فــال قــواعــد عــروضــيــة، وال 

 بني الشاعر واإلبداع«. 
ً
حدود تقف حائال

الــخــال هــذا يمكن أن نصفه بموقف  موقف 
رائـــد حــركــة يتلّمس بــدايــات آثــارهــا إال أنه 
ال يستطيع تحديد ما ستؤول إليه، وليس 
فيها، ألن مساهماته  الــزاويــة  موقف حجر 
تتجاوز  ولــم  األثـــر،  كبيرة  تكن  لــم  النقدية 
باالنطباعات،  الشبيهة  السريعة  املــقــاالت 
النظري،  النقد  تقديم  آخـــرون  ــى 

ّ
تــول بينما 

مــن أمــثــال أدونـــيـــس ومــاجــد فــخــري وريــنــه 
أنفسهم مهمة  على  آخـــرون  وأخـــذ  حبشي. 
تقديم نقد تطبيقي، من أمثال خالدة سعيد 

وأنسي الحاج )1937- 2014(. 
ويــمــكــن اعـــتـــبـــار انـــفـــتـــاح املــجــلــة مــســاهــمــة 
ضــــروريــــة أطـــلـــقـــت إمـــكـــانـــيـــة نـــشـــر نـــظـــرات 
الـــنـــقـــد  ــا  ــنـ ــيـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ إذا  ــة.  ــ ــفـ ــ ــــاشـ كـ ــة  ــديــ ــقــ نــ
ــظـــري الــــــذي تـــأثـــر بــالــفــلــســفــة إلـــــى حــد  ــنـ الـ
ــبــــانــــي/  ــا فـــلـــســـفـــة اإلســ ــد، وخــــصــــوصــ ــيـ ــعـ بـ

يوسف الخال 
قّصة المعيار الجديد

عاش يوسف الخال مخاض المعايير الجديدة في الشعر العربي المعاصر متمسكًا 
بقناعة أن التجديد في الشعر ال يأتي بقرار بل يأتي مدفوعًا بالحياة نفسها حين تبدأ 

بالتجّدد فينا أو تجّددنا. هكذا، وضع الخال نفسه ومجلته ضمن فئة ثالثة ال تريد أن 
تكون مع هذا أو ذاك، بل تحاول حفر طريق جديد في الشعر العربي

يمكن اعتبار انفتاح 
مجلة شعر مساهمة 

ضرورية أطلقت إمكانية 
نشر نظرات نقدية 

كاشفة، حيث جرى إلقاح 
النقد والشعر بتوّجهات 

الحياة العامة

تجربة لم تكن تستطيع تحديد ما ستؤول إليه

مئة عام على ميالد صاحب البئر المهجورة

اإلمساك بالمعيار 
النقدي الجديد يُحدث 

انقالبًا فوريًا

ليوسف الخال تراثه 
أيضًا بمعزل عن مشروع 

مجلة شعر

األمر  الصحف.  تتداولها  صغيرة  صور  ثالث  الخال  ليوسف  تجد  بالكاد 
الخال  لكن  قليلة.  باستثناءات  الجيل،  ذلك  شعراء  مع  يتكرر  نفسه، 
أي  تتكفل  لم  إذ  غيابًا،  أكثرهم 
لهذه  بالتوثيق  ثقافية  مؤسسة 
أرشيفها  بجمع  األدبية  المرحلة 
ومنه الفوتوغرافي. المفارقة أن 
الصور،  يقتصر على  ال  الخال  غياب 
به  تحتفي  صفحات  ترى  لن  أنت 
جيله،  شعراء  مثل  فيسبوك  في 
الشعرية،  تجربته  وأهملت  مثًال. 
مجلة  فــي  مــغــامــرتــه  لــصــالــح 

»شعر«. 

في غياب الصور

2425
ثقافة

مئوية

إصدارات

عصرهم  ثقافة  على  التفتح  يــحــاولــوا  ولــم 
ــتـــي كــانــت  ــروح الـــعـــاصـــفـــة الـ ــ ــ واســـتـــلـــهـــام الـ

تحّرك ثقافة العالم«.
والواضح من هذا أن كال الشاعرين، يوسف 
الـــخـــال وفـــاضـــل الــــعــــزاوي، عــلــى تــبــاعــد ما 
ــــن زمـــــــان ومـــــكـــــان، كــــــان يـــوّحـــد  بــيــنــهــمــا مـ
بينهما اإلمساك بمعيار جديد على الثقافة 
الــعــربــيــة، وهـــذا لـــّب الــقــضــيــة الــنــقــديــة التي 
أثـــارهـــا يــوســف الـــخـــال، وواصــلــتــهــا أجــيــال 

أخرى. 
إن اإلمساك باملعيار الجديد ُيحدث انقالبا 
ــرًا  تــغــيُّ فـــوريـــا، إذ ســتــتــغــّيــر أوزان األشـــيـــاء 
، فما كــان ذا وزن كبير نجده يهبط 

ً
مــذهــال

هــبــوطــا ُمـــرّوعـــا، ويــكــتــســب مــا كـــان ذا وزٍن 
اؤون 

ّ
 ملموسا، وما رفضه البن

ً
خفيف ثقال

سيكون حجر الزاوية، والكثير من الحطب 
الفأس  وضع 

ُ
ت أن  النار بمجّرد  سُيلقى في 

في أصل الشجرة.
وال يهم فــي هــذا الــســيــاق مــن قــائــل الفكرة، 
ســواء كــان من كائنات املاضي السحيق أو 
الحاضر الراهن. املهم الفكرة ذاتها. وهكذا 

 )1952  -1863( سانتيانا  جــورج  األميركي 
 -1859( ــرغـــســـون  بـ هـــنـــري  والـــفـــرنـــســـّيـــني، 
 )1962  -1884( بــاشــالر  وغــاســتــون   )1941
القول  وجــزء كبير مــن األفــالطــونــيــة، يمكن 
إن مــواجــهــات الــنــص مــبــاشــرة كــانــت أكثر 
أشّد  الشعرية  التجارب  كانت  كما  فاعلية، 
تـــأثـــيـــرًا. وفــــي هــــذا الـــنـــطـــاق، وفــــي جـــو من 
اختالط الجديد بالتقليدي، كشفت نظرات 
ــاد املــجــلــة عــن ازدواجـــيـــة 

ّ
نــافــذة نــشــرهــا نــق

الـــجـــديـــد والــتــقــلــيــدي فـــي تـــجـــارب شــعــراء 
كانت تعتبرهم وسائط اإلعالم آنذاك، وما 

زالت، رموز حداثة وتجديد.
أن   ،)2007  -1936( رزوق  أســـعـــد  يـــالحـــظ 
عــبــد الــصــبــور فـــي بــعــض قــصــائــده يجمع 
القيم  التجربة الشعرية الجديدة وبني  بني 
ــد مـــعـــا. ويــالحــظ  ــ الــكــالســيــكــيــة فـــي آن واحـ
أنسي الحاج هذه االزدواجية لدى عدد آخر 
من الشعراء. فيكتب عن محي الدين فارس 
)1936- 2008( »إن شعره مّر في مرحلتني، 
مــرحــلــة الــشــعــر الــتــقــلــيــدي ومــرحــلــة الشعر 
الــحــديــث، وهـــذه الــقــفــزة نجدها الــيــوم عند 
الــعــرب«. ويكتب عن محمد  معظم الشعراء 
مفتاح الفيتوري )1936- 2015(: »على الرغم 
مـــن تــجــاربــه الــشــعــريــة الــشــخــصــيــة، وعــلــى 
ص مــن تأثراته 

ّ
التمل الــرغــم مــن مــحــاوالتــه 

املاضية، ال يزال مفتاح الفيتوري متأرجحا 
بــني أحـــالم الــقــديــم ومــغــريــات الــحــديــث، بني 

رومانطيقية ناجي ونداء التراب«.
محمد...

 )1973  -1889( حـــســـني  طــــه  ــنـــاول  ــتـ يـ حــــني 
: »ليس 

ً
قــائــال الشعر ويــصــّرح  التجديد في 

بــأس في ما أرى  على شبابنا من الشعراء 
مــن أن يــتــحــّرروا مــن قــيــود الـــوزن والقافية 
إذا تــنــافــرت مــع أمــزجــتــهــم وطــبــائــعــهــم، وال 
يطلب منهم في هذه الحّرية إال أن يكونوا 
ــد مــحــمــد  ــاقـ ــنـ ــه الـ صـــــادقـــــني«، ويــــتــــصــــّدى لــ
نحمد  »إنــنــا   :

ً
قــائــال  )1965  -1907( مــنــدور 

الله إذ نالحظ أن شعراءنا املجّددين، حتى 
الــشــبــاب منهم، قــد كــانــوا وال يــزالــون أرفــق 
ه الرفيع من عميد األدب«، يقف 

ّ
بالشعر وفن

يوسف الخال إلى جانب طه حسني ورأيه، 
وال يتوانى عن مناقشة اعتراضات مندور 

دفاعا عن رأٍي يراه جديرًا باالحترام.
هكذا، عاش يوسف الخال مخاض املعايير 
ــدة مــتــمــّســكــا بــقــنــاعــة أن الــتــجــديــد  ــديـ ــجـ الـ
فــي الشعر ال يأتي بــقــرار بــل يأتي مدفوعا 
بالحياة نفسها حني تبدأ بالتجّدد فينا أو 
تجّددنا. ومن هنا فالصراع مع القديم ليس 
أمــرًا ذا بال ولكن الصراع الحقيقي هو في 
املنطلق وضع  الجديد نفسه. من هــذا  قلب 

يــوســف الـــخـــال نــفــســه ومــجــلــتــه ضــمــن فئة 
ثالثة ال تــريــد أن تــكــون مــع هــذا الــطــرف أو 

ذاك، بل تحفر طريقا جديدًا لها. 
كانت املجلة حريصة أن تنشر أي تقييٍم أو 
شبه تقييم عن شعر شاعر أو عن مكانته. 
كـــان ُيــنــشــر فـــي ســيــاق خــبــر عـــن شــاعــر من 
أســرتــهــا تــــارة، أو حــني اإلعــــالن عــن صــدور 
فيه  وتبالغ  أخـــرى،  تــارة  مجموعة شعرية 
ــفــرط فــي إطـــالق صــفــات »الــطــلــيــعــيــة« أو 

ُ
وت

»األولــــويــــة« أو »الـــخـــطـــورة« عــلــى عــمــٍل من 
األعمال حتى قبل نشره. 

وكان هذا نهجا عاما سلكته املجالت األدبية 
في تلك األيــام، ومن يراجع »نصوص« تلك 
ــقــت صفحات 

ّ
ــات ســيــجــد أنــهــا تــســل اإلعـــالنـ

ــنــــوات  ونـــــصـــــوص الـــصـــحـــافـــيـــني فـــــي الــــســ
الالحقة، وما زالت تنتشر بيننا حتى اليوم 
وتجري مجرى التقييم النقدي على ألسنة 
القّراء العرب بعامة، وتطلق في هذه األيام 
مــن على شاشات  تــدّبــر  أو  تفكيٍر  مــن دون 
ل بها مقّدم برنامج 

ّ
الفضائيات، حني يتمث

خذها محاوٌر شاهدًا.
ّ
أو يت

إطاللة
تصويب

يوسف الخال

ال أرى سيدًا في الجمع. 
الــبــحــيــرة، وال  ى فــي 

ّ
الــبــجــع يتمط

نسر في األفق.
ــفـــاف أقـــرب  املـــيـــاه راكـــــــدة، والـــضـ
ــــهــــواء ثــقــيــل. الــنــور  ــــف. ال مـــن األنــ
ثقيل. الحمار ينطق، ال بأعجوبة. 
األعمى يبصر، ال بأعجوبة. املّيت 
ــقــــوم، ال بـــأعـــجـــوبـــة. األعـــجـــوبـــة  يــ
رقـــم فــي آلـــة، والــســمــاء بقيت في 

املجاهل. 
كــنــت صــامــتــا وأنــــا أتــكــلــم. املــــرأة 
قاحل. سأجرع  رداء  جانبي  إلــى 
الكأس. والكأس فارغة. سأبتسم 
 
ً
وفمي بال شفاه. سأحصد حقال

زرعته في الظلمة. 
أنا الليل واللصوص ينتظرونني. 
ال ترقصوا على قبري، أنا لم أمت 
ــت منذ الــفــجــر، فــال من 

ّ
بــعــد. أتــلــف

سّيد في الجمع. الجرذان عسكر 
فـــي دولــــة املـــلـــك، ســالحــهــا أرجـــل 

غرقت في سرير من الوحل.
العيون الفستقية. ملن الكسل  ملن 
العامرة  البطون  ملن  األرداف.  في 
بالهز. املترنحة كقصبة في الريح. 
الجبان.  يقول  الوديعة،  الغابة  أنــا 
أنـــا مــفــرق الــطــريــق، يــقــول املقعد 

الكسيح. 
ســوداء  كالفحم،  يابسة  كلماتي 
كــعــربــات املـــوتـــى. واملـــعـــرفـــة الــتــي 
ســرقــتــهــا لــلــنــاس ســتــهــوي معي 

إلى الهاوية. 
ــذه الـــثـــمـــرة الـــصـــادقـــة.  ــ لـــلـــهـــوان هـ

للهالك هذه التربة الزائفة. 
ـــي حـــضـــرة الـــعـــمـــيـــان نــحــصــي  فـ
أصابعنا، وأمام السلطان نسكت 

كالسجاجيد. 
الـــنـــســـور تــبــنــي أعـــشـــاشـــهـــا فــي 
ــل يــصــلــي  ــ ــوحــ ــ ــ الـــــــرمـــــــل. وفــــــــي ال

القديسون. 
الــعــاطــلــون  أيــهــا  قبعاتكم  ارفـــعـــوا 

عن العمل. 

القصيدة 
الطويلة

صدر حديثًا كتاب تخيّل بابل.. مدينة الشرق القديمة وحصيلة مئتي عام من األبحاث، بداية واحدة لمصائر متعّددة
للمؤرخ ماريو ليفراني، عن دار كلمة، وبترجمة الباحث العراقي عزالدين عناية. الكتاب 
يتناول شروحات للنقوش القديمة والتي تفسر الكثير عن تاريخ مدن الشرق القديم الثقافي 

واالجتماعي على وجه الخصوص.

واإلسالم  المسيحية  في  العلمانية  تشّكالت  كتاب  أخيرًا  صدر  جسور،  منشورات  عن   
على  الضوء  تسليط  يعيد  الذي  أسد  طالل  النمساوي  الباكستاني  للمفكر  والحداثة، 
التنويعات المفاهيمية لقضية العلمانية اليوم، وفروقات تقاطعاتها في أوروبا والبالد 

العربية وأميركا، وكذلك بين بداية القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

والثورة..  االفتراضي  كتاب  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  عن  أخيرًا  صدر 
االتصال  علوم  في  التونسي  للباحث  عربي،  مدني  مجتمع  نشأة  في  الثورة  مكانة 
العربية ودوره  العامة  الحياة  انعكاس »االفتراضي« على  جوهر الجموسي، حيث يدرس 
البدان منعطفًا مزدوجًا: تحّول سياسي  الثورات، والتي مثّلت في عدد من  في مرحلة 

وازاه اقتراب مجتمعات من نموذج المجتمع الشبكي.

لـ  ثقافي،  تحول  نحو   – إسرائيل  بعد  ما  كتاب  أخيرًا  صدر  المتوسط،  منشورات  عن 
قابلة  غير  الصهيوني  السياسي  المشروع  فكرة  أن  يَعتبر  الذي  سڤيرسكي  مارسيليو 
وبالتالي  للمشاركة،  قابلة  غير  وعقائدية  فكرية  تصّورات  على  قيامها  باعتبار  لإلصالح 

فهو مشروع يصطدم بالهويات والمقاربات الثقافية المعاصرة.
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ممدوح عزام

بعد خمس سنوات من حروب دموية بني السوريني سّجلت فيها جماعات 
مــنــهــم مــواقــف حــاســمــة مــن قــضــيــة وجــــود جــمــاعــات أخــــرى، ســـوف يبدو 
مستقبل الحكاية، منقسما بني معنيني للوجود: األول هو كفاح املظلومني، 
واآلخر هو عنف الظاملني. ومن الضروري أن نعترف بأن السوريني جميعا، 
باتوا بني حكايتني. وقد يكون صراع الحكايات جزءًا من املستقبل.  )ودع 
عنك أولئك املتدخلني األجانب الذين سوف يخرجون من الصراع بال حكاية، 
منذ  الجزم  الصعب  ومــن  السوريني(  لحكايات  موضوعات  سيكونون  أو 
عن  البشر  تتضمن حكي  لــم  إذا  الحكايات،  تتضمنه  أن  يمكن  بما  الــيــوم 

الظلم، والقهر، واألحالم املجهضة، والتطلع نحو الحرية.    
        ويميل الباحثون في تاريخ الحكاية إلى القول إنها جزء من نظام فهم 
الكون والعالم من حولنا، أو أنها محاولة من البشر للملمة فوضى العالم في 
نص يحاول إدخال النظام إليه. ولعل معظم الدراسات التي تتناول الحكاية 
اليوم. غير أن  القدم حتى  من زاويــة املضمون تبحث عن سّر بقائها منذ 
من الضروري أن نبحث أيضا في ما إذا كان من املؤكد، أو من املفترض، 

أن يكون امليل لتأليف الحكاية سوف يبقى مرافقا للوجود البشري أم ال. 
الحكايات »يميلون  األبــطــال فــي  أن  أو  الــحــكــايــات،  أبــطــال  فــإن  الغالب  وفــي 
الفاصلة  اللحظة  تكمن  الباب  هــذا  وفــي  البشر«.  لــدى  العليا  ثل 

ُ
امل لتحقيق 

أطــراف أي صــراع وجــودي يكادون  الحكايات. والطريف في األمــر أن  بني 
ثل العليا ذاتها، وكل جهة من تلك الجهات، تسحب 

ُ
يستخدمون القيم، أو امل

ا رؤية 
ّ
ثل إلى حقلها، وهو ما يمكن أن يضعنا في حيرة، أو قد يمنع عن

ُ
امل

الحقيقة. 
ل النضال من أجل الحرية حلما مشتركا بني حكايات الشعوب، أو 

ّ
ويشك

ها. وهــو ما 
ّ
ية بني الشعوب كل

ّ
الكل ل واحــدة من املشتركات 

ّ
إنــه يشك لنقل 

سوف يمنح في نهاية األمر، أي في الزمن الذي تصير فيه الحكاية حكاية، 
الهوية الحقيقية ألي حكي شعبي يروي ما حدث له عبر املخّيلة.  

وما زلنا حتى اليوم في وسط الصراع، وما يزال كل من طرفي النزاع القائم 
يّدعي  منهما  وكــل  الحق،  عن  واألصلية  األصيلة  الحكاية  يملك  إنــه  يقول 
تمثيل الشعب السوري، ويستتبع ذلك النية في احتكار الحكاية الحاضرة، 

أو تلك التي سوف تكتب في املستقبل. 
قد يستطيع القتلة تزوير التاريخ، أو اللعب بصفحات الجرائد. غير أنهم ال 
يستطيعون تلفيق الحكايات، فالحكايات ال تناصر املجازر. وقد ال يعرف 
املرء اليوم من الذي سيؤلف الحكايات التي تسّمي الحاضر الذي سيصير 
ماضيا ذات يوم، وفيما تطير الطائرات فوق حلب، وتقصف مستشفياتها، 
يمكن أن تجد سوريا يموت تحت وابل القنابل، وتجد سوريا آخر يهتف 
للصواريخ. قد تجد سوريا يحّبذ الرصاص الروسي أو األميركي، ويحاول 
منع الحكاية من االكتمال، وسوريا آخر يصنع الحكاية، أو يستعد لتأليف 
الحكايات عن موته، و»خراب دورته الدموية« على ما قال الشاعر السوري 

الراحل رياض الصالح الحسني ذات يوم في وصف حالتنا.
قد تستطيع الطائرة أو الدبابة أن تحسم معركة، غير أن الحكاية أو الرواية 

هي التي سوف تكسب الجملة األخيرة. 

من سيحكي الحكاية؟

الشاعر في بورتريه 
لـ أنس عوض 

)العربي الجديد(

يوسف الخال 
متوسطًا شعراء 
مجلة »شعر«



في عام 1928، ظهر أول الرجال اآلليين في بريطانيا. كان يدعى »إريك«، ووصلت أصداؤه إلى 
االحتفاء  إلى  المتحدة  المملكة  تسعى  صناعته،  على  عامًا   90 نحو  وبعد  اليوم،  العالم. 

بالحدث، عبر إعادته إلى الحياة

إحياء »إريك«
بريطانيا تحتفي 

بأول رجالها 
اآلليين

لندن ـ كاتيا يوسف

العلمــاء  حــاول  الزمــن  مــّر  علــى 
انون، خلق صورة مشــابهة 

ّ
والفن

نحتــه  أو  رســمه  عبــر  لإلنســان، 
فــي تماثيــل حجريــة أو معدنيــة أو محاولــة 
 املّرة 

ّ
تجســيده فــي رجــل آلي يتحــّرك. بيد أن

األولــى التــي أدخلــت فيهــا كلمــة »روبــوت« 
إلــى اللغــة اإلنجليزيــة كانــت فــي عــام 1920 

من قبل الكاتب التشــيكي كاريل كابيك. 
أّول   1928 عــام  فــي  بريطانيــا  وصنعــت 
اهتمــام  وجــذب  »إريــك«،  دعتــه  آلــي  رجــل 
أمــام  ظهــوره  بعــد  العامليــة  الصحافــة 
هيرالــد«  مورنينــغ  »ذا  ومنهــا  الجمهــور، 
 )1780 عــام  تأّسســت  بريطانيــة  )صحيفــة 
إيفنينــغ  و»ذا  تيليغــرام«  كرونيــكل  و»ذا 
تريبــون«، الصحيفتــان األميركيتــان اللتــان 
تحّدثتا عن زيارة إريك إلى أميركا وعرضه 

فــي مدينة نيويورك. 
 
ّ
وقالــت عنــه صحيفــة »نيويــورك تايمز«، إن
ــم فقط بــل يلقي النكات، ليثبت 

ّ
إريــك ال يتكل

منهــم،  اآلليــون  ــى 
ّ
حت بريطانيــا،  رجــال   

ّ
أن

لديهــم حّس الفكاهة. 
على الّرغم من مرور الزمن وصناعة العديد 
من الرجال اآلليني، ال يزال إريك يحتل مكانة 
فريــدة مــن نوعهــا فــي تاريــخ التكنولوجيــا 
العلــوم«  »متحــف  ويحــاول  بريطانيــا،  فــي 

فــي لندن إعادته إلى الحياة. 
وفــي هــذا الصــدد، يقول بن راســل، املســؤول 
كان  مــا  كل  هــو  »إريــك«   

ّ
إن املتحــف،  عــن 

الروبــوت  عــن  البريطانّيــون  يتصــّوره 
املتحّدث واملتحّرك. 

يشار إلى أن »إريك« صنعه، الكابنت ويليام 
قدامــى  وأحــد  صحافــي  وهــو  ريتشــاردز، 
األولــى،  العامليــة  الحــرب  فــي  املحاربــني 
آالن  الســيارات  مهنــدس  مــع  بالتعــاون 

هيربيرت ريفيل. 
ويعــود ســبب اختراعــه للحاجــة آنــذاك إلــى 
 مكان دوق يورك الفتتاح 

ّ
شخص مهم يحل

لنــدن،  فــي  املهندســني«  »جمعيــة  معــرض 
وذلــك بعــد أن رفض الدوق افتتاح املعرض. 
العــام  األمــني  كان  ريتشــاردز   

ّ
أن وبمــا 

يفتــح  أن  املالئــم  مــن  ــه 
ّ
أن رأى  للجمعيــة، 

ه عرض آلالت. 
ّ
»روبــوت« املعــرض بما أن

»إريــك«  لـــ  تعريفــه  أثنــاء  ريتشــاردز،  قــال 
إلــى 12 فولتــا ليتحــّرك  ــه يحتــاج 

ّ
إن آنــذاك، 

ــم عــن كيفيــة 
ّ
ــم، بينمــا تكت

ّ
و35 فولتــا ليتكل

لغــزًا  األمــر  وبقــي  مــه 
ّ
وتكل إريــك  تحــّرك 

غامضــا فــي ذلــك الزمــن. كمــا نفــى تحريــك 
مــن  شــيء  بــأي  عليــه  الســيطرة  أو  »إريــك« 
 شــيء يعمل من داخله. 

ّ
 كل

ّ
الخارج وقال إن

20 ســبتمبر/ فــي  الحضــور  »إريــك«  أذهــل 
القاعــة امللكيــة  فــي   

ّ
أيلــول 1920، حــني أطــل

واليســار  اليمــني  إلــى  نظــر  ثــّم  وانحنــى، 
وقــام بحــركات ملــا يقــارب األربــع دقائق. بدا 
»إريك« أشبه بفارس من العصور الوسطى 

وملعــت عيناه متوّهجة نورًا. 
كيلوغرامــا،   45 علــى  يزيــد  وزنــه  وكان 

األملنيــوم  مــن  مصنوعــة  بمــادة  حــا 
ّ
ومصف

علــى الصــدر والســاقني والذراعــني، وعينــاه 
ويتطايــر  كهربائيــة  مصابيــح  عــن  عبــارة 
شــرر أزرق اللــون مــن أســنانه املدفوعة بـ 35 

فولتــا من الكهرباء. 
فــي  الروبوتــات  أّول  بــني  مــن  إريــك  »كان 
 صحافــة نيويورك اعتبرته 

ّ
العالــم، حتــى أن

 يقتــرب مــن الكمــال«، 
ً
فــي ذلــك الوقــت رجــال

يقول راسل، في حديث لـ »العربي الجديد«. 
الجماهيــر وكبــار  أبهــر  »إريــك«   

ّ
أن ويكمــل 

فــي  ســافر  حــني  واملشــاهير،  الشــخصيات 
وأوروبــا  املتحــدة  الواليــات  إلــى  جولــة 
ــه اختفــى، 

ّ
وأســتراليا، برفقــة صانعيــه، لكن

اك، وال أحد يعلم مصيره، 
ّ
ولم ُيعثر عليه مذ

ضــاع إريك إلى األبد. 
 حلمهــم فــي إعــادة »إريــك« 

ّ
يــردف راســل أن

إلــى  اســتمعوا  حــني  بــدأ  الحيــاة،  إلــى 
معــرض  فــي  بحثهــم  أثنــاء  املذهلــة  قّصتــه 
بوا أقارب صانعي »إريك« 

ّ
الروبوتات، فتعق

األصلــي وتواصلــوا معهــم ملســاعدتهم على 
جمــع صــور أصليــة لــه تكفــي إلعادتــه إلــى 

فوا جايلز ووكر، 
ّ
هــم كل

ّ
الحيــاة.  ويضيــف أن

وهــو خبيــر متخّصــص بالرجال اآلليني في 
بريطانيــا، بإعادة بناء إريك. 

وبــدأ ووكــر بالفعــل العمــل علــى رســومات 
باالعتماد على مواد من األرشــيف.  

باونــد  ألــف   35 مبلــغ  جمــع  ويحاولــون 
مــن  إريــك،  لـــ  مماثــل  آلــي  رجــل  لصناعــة 
هم 

ّ
الخــارج. أّمــا مــن الداخــل، فيقول راســل إن

حــني صنعــوا إريــك لم يكشــفوا عّما يتواجد 
في داخله واعتبروا األمر بمثابة ســّر كبير. 
ومــن املقــّرر أن يجول مــن جديد حول العالم 
كمــا فعــل منــذ نحو 90 عاما. وعن احتمالية  
زيــارة »إريــك« إلــى منطقــة الشــرق األوســط، 
لــم  هــم 

ّ
لكن جّيــدة  فكــرة  هــا 

ّ
إن راســل،  أجــاب 

يفّكروا بها. 
الــدول  بــني  مــن  بريطانيــا   

ّ
أن راســل  يكمــل 

املتقّدمــة تكنولوجيــا، خصوصــا فــي مجــال 
هــا قــد تكــون 

ّ
صناعــة األيــدي وأشــار إلــى أن

بعــد أملانيــا. أّمــا عــن مشــاركتنا الحيــاة مــع 
روبــوت فــي املســتقبل، فبإمكاننــا برمجتــه 
ويجادلنــا،  ليناقشــنا  أو  أوامرنــا  ليطيــع 

يضيف راسل. 
 ووكر عمل على تحويل 

ّ
والجدير بالذكر أن

آليــني،  رجــال  إلــى  الصناعيــة  النفايــات 
يعملــون بطاقــة كاملــة ملــا يزيــد عن عشــرين 
للمهرجانــات  روبوتــات  خلــق  كمــا  عامــا. 
إلــى  قديمــة  روبوتــات  وأعــاد  املوســيقية 
فــي معــارض  مــكان  الحيــاة. وكان ألعمالــه 
وأســتراليا  واليابــان  أوروبــا  مثــل  عامليــة 

وروسيا وأوكرانيا.
 الفرصة متاحة إلعادة إريك 

ّ
ويرى راســل أن

التاريــخ  مــن  جــزءًا  باعتبــاره  الحيــاة،  إلــى 
البريطاني ومصدر إلهام لألجيال القادمة. 
إريــك  إعــادة بنــاء  املقــرر أن تســتغرق  ومــن 

ثالثة أشهر. 
وفــي حــال جمــع املبلــغ املطلــوب، ســيعرض 
املقــّرر  العلــوم  متحــف  معــرض  فــي  إريــك 
مــع   ،2017 فبراير/شــباط  فــي  افتتاحــه 
مجموعة فريدة ملا يزيد عن 100 »روبوت«. 
لــزّواره،  الفرصــة  املعــرض  هــذا  وســيمنح 
الكتشــاف الثقافــة التاريخيــة لتكنولوجيــا 
الروبــوت، كمــا ســيتمّكن الزّوار مــن التفاعل 
ومنهــا  املعروضــة،  الروبوتــات  بعــض  مــع 
تتحــّرك،  بمفاصــل  القــزم  الحديــدي  الرجــل 
الــذي يعــود إلــى عــام 1582، ويشــرح جســم 
ومســامير  حديديــة  قطــع  عبــر  اإلنســان 
مألوفــة  اآلالت  أصبحــت  حــني  وبراغــّي 
أكثــر ومــن املمكــن اســتخدامها إليصــال أو 

توضيح أفكار البشــر. 
وســيقف ســيغان العمــالق اآللــي الــذي يبلغ 
طولــه 2.4 متــر إلــى جانــب املجموعــة، ويزن 
محــّركا   13 بقــّوة  ويعمــل  كيلوغــرام   500
كهربائيــا تعمــل عــن طريــق راديــو يتحّكــم 
بهــا ، صنعتــه إيطاليــا عام 1950، وأحد أّول 

الرجال اآلليني الذين ســاروا على قدمني.  
ومنذ االستخدام األول لكلمة روبوت، باتت 
الروبوتــات فــي قلــب الثقافــة الشــعبية، بيــد 
 قصصها الّرائعة بدأت منذ قرون عديدة 

ّ
أن

سابقة. 
تأثيــر  كيفيــة  عــن  املعــرض  يكشــف  كذلــك، 
املجتمعــات  علــى  الدينيــة  املعتقــدات 
الصناعيــة  الثــورة  ومرحلــة  والروبــوت 
كمــا  الروبوتــات.  حــول  املســتقبل  وأحــالم 
عــن  ملحــة  رؤيــة  املعــرض  لــزّوار  ى 

ّ
سيتســن

التطــّورات األخيــرة للبحــوث حول الروبوت 
الذي بات يشبه اإلنسان من زوايا مختلفة، 
مــن  ــم 

ّ
يتعل اليــوم  اآللــي  الرجــل  بــات  حتــى 

أخطائه ويعّبر عن مشــاعره. 
وســيترك املعــرض الفرصــة للــزّوار ليعّبــروا 
عن أفكارهم وآرائهم في مســتقبل يشــاركنا 

فيــه الرجال اآلليون الحياة. 
مديــر  بالتشــفورد،  إيــان  يقــول  بــدوره، 
املعــرض   

ّ
إن العلــوم،  متحــف  مجموعــة 

يكشــف هــوس البشــر فــي خلــق ذاتهــم ليــس 
عن طريق الحجارة أو الرســم، بل في معدن 
لرجــال آليــني، مــا يعكــس أمانــي اإلنســانية 

وأحالمها ومخاوفها. 
العــام املاضــي  فــي معــرض  هــم 

ّ
أن ويضيــف 

نقلــوا مركبــة فضائيــة عمالقــة مــن موســكو 
فســيعيدون  العــام  هــذا  أّمــا  املتحــف.  إلــى 

 آليا إلى الحياة. 
ً
رجــال

وبغيــة تحقيــق ذلــك، أطلــق املتحــف حملــة 
جمــع أمــوال فــي 10 مايو/أيــار ولغايــة 16 
أّول  إريــك،  صنــع  إلعــادة  يونيو/حزيــران، 
املتحــف  فــي  آلــي بريطانــي، وعرضــه  رجــل 
فــي أكتوبر/تشــرين األّول 2016 ملــّدة شــهر 
ليعــرض بعدهــا في املعرض الذي ســيفتتح 
 3 ولغايــة   2017 فبراير/شــباط   8 فــي 
سبتمبر/أيلول 2017،  واالحتفاظ به ضمن 

مجموعــة الروبوت الدائمة في املتحف. 
مــن  يقــارب  مــا  العلــوم  متحــف  ويســتقبل 
ثالثــة ماليــني شــخص ســنويا، وتبــرز فيــه 
مــن  عامليــة  تشــكيلة  فــي  اإلنســان  براعــة 
اإلنجــازات التكنولوجية والعلمية والطبّية 
مــن مختلــف أنحــاء العالم. ويســعى املتحف 
العلــوم  تأثيــر  لكيفيــة  معنــى  إعطــاء  إلــى 
علــى حيــاة البشــر وإلهــام الــزّوار عــن طريق 
عرض األشــياء املمّيــزة واإلنجازات العلمية 

الّرائعة. 
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»رجــل آلــي يذهــل لنــدن« كان أحــد عناويــن الصحــف فــي عــام 1928، حــن افتتــح إريــك أّول 
روبــوت بريطانــي، معرضــا فــي البــاد. ونظرًا ألهمّية إريك في ذلك الزمــن، تناولته الصحافة 
ع 

ّ
العامليــة فــي عناوينهــا الرئيســية، وجــال حــول مــدن عديــدة فــي العالــم. ومنذ ذلك العــام، توق

 يشــاركنا فيــه الرجــال اآلليــون العالــم. قــد يبدو 
ً
ويليــام ريتشــاردز، مختــرع إريــك، مســتقبا

ذلــك مســتهجنا فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة، ورّبمــا رأى الكثيرون في أفــكاره ضربا من الخيال، 
ســتخدم ألغــراض عديــدة، ومنها حــّراس ليل أو 

ً
خصوصــا حــن قــال إّن الروبوتــات ســوف ت

ون من القيام باألعمال الروتينية 
ّ
هم سيتمكن

ّ
صال بالشرطة عبر الهاتف كما لفت إلى أن

ّ
االت

املتكــّررة. فــي وقــت كان فيــه إريــك، يســتطيع فقــط أن يتحــّرك ويتحــّدث لســاعات من دون أن 
ي بشــكل 

ّ
يجــادل، ولديــه قــدرة اإلجابــة عن الوقت الصحيح في غضون ثاثن ثانية، وأن يغن

جّيــد. علــى الّرغــم من خيال ريتشــاردز الواســع بالنســبة لتلك الحقبة الزمنيــة، غاب عن باله، 
دة والدقيقة منها مثل الطب. 

ّ
أّن روبوت اليوم قد يساهم في جميع ميادين الحياة حتى املعق

ــه تحــّدث عــن العمــل علــى إريــك وتحويله تدريجيا ليقترب من اإلنســان. لكن لم تســنح له 
ّ
لكن

فرصة القيام بذلك، ألّن إريك اختفى فجأة، وتكاثرت األسئلة حول مصيره.

بين الخيال والواقع

بن راسل مع »سيغان«، 
أحد أول الرجال اآلليين 

الذين ساروا على قدمين 
)العربي الجديد(

أحد الرجال اآلليين في المعرضالرجل الحديدي القزم بمفاصل تتحّرك، الذي يعود إلى عام 1582

»إريك« قبل اختفائه

تكنولوجيا
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رياضة

تنتظر الجماهير 
العربية 
والقطرية 
مباراتي نصف 
نهائي كأس 
أمير قطر، اليوم 
الجمعة. اللقاء 
األول يجمع 
السد بنظيره 
الريان، في 
لقاء كالسيكي 
يصعب التكهن 
بهوية المنتصر 
فيه. ويلتقي 
الجيش نادي 
لخويا للمرة 
الرابعة هذا 
الموسم، وفاز 
األول في 
مناسبتين مقابل 
النجم تشافي هيرنانديز )السد( في مواجهة سرجيو غارسيا )الريان( زميله السابق في برشلونة )Getty(انتصار للثاني.

قمتان في قطر

دافعت السلطات اليابانية عن مسألة اختيار 
طوكيو الستضافة أوملبياد 2020، وذلك على 

إثر اتهامات بتقديم رشى محتملة لشركة ذات 
صلة باللجنة األوملبية الدولية بلغت 1,3 مليون 

يورو. وقال املتحدث باسم الحكومة اليابانية، 
يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحافي: »نعتقد 

أن حملة ترشيح طوكيو الستضافة أوملبياد 
2020 كانت نزيهة، لم أكن على علم« بالتقرير 

املنشور في صحيفة )ذي غارديان( البريطانية.

انفصل نادي أياكس أمستردام، املنافس في 
الدوري الهولندي لكرة القدم، عن مدربه فرانك 

دي بور، الذي قاد الجهاز الفني للنادي على مدار 
خمس سنوات ونصف. وينتهي عقد صاحب 

الـ45 عاما مع أياكس في العام املقبل، ويأتي هذا 
القرار بعد الجولة األخيرة من املوسم يوم األحد 

املاضي، والتي فشل فيها الفريق في الفوز باللقب 
للمرة الخامسة في آخر ست سنوات، بعد تعادله 

وفوز املنافس آيندهوفن.

لن يشارك العب التنس اإلسباني فليسيانو 
لوبيز في دورة األلعاب األوملبية بريو دي جانيرو 
في أغسطس/آب املقبل، بسبب تحضيره لبطوالت 

الصيف املقبل، وأعلن الالعب اإلسباني عن ذلك 
عبر موقع تويتر، وأكد أنه شعر بفخر كبير حني 

مثل بلده في دورتي أثينا 2004 ولندن 2012، يوم 
اقترب صحبة ديفيد فيرير من امليدالية وأضاف: 

» أتمنى أن يحظى آخرون بفرصة تمثيل إسبانيا 
في دورة األلعاب األوملبية«.

السلطات اليابانية تدافع 
عن اختيار طوكيو 

ألولمبياد 2020

نهاية القصة 
بين فرانك ديو بور 

ونادي أياكس

العب التنس اإلسباني 
فليسيانو لوبيز لن يشارك 

في ريو 2016
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رياضة

متحف سيمون نورتون 
للفنون يضم تحفًا 

ولوحات أوروبية

هبوط نيوكاسل ونوريتس وبقاء سندرالند
تــألــق المــن كــونــي على نحو الفــت ليضمن ســنــدرالنــد الــبــقــاء فــي الـــدوري 
ــوزه عــلــى إيــفــرتــون )3-0(، وهـــو ما  اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بــعــد فـ
الدرجة  لــدوري  للهبوط  دفع منافسيه نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي 
مدربه،  بقيادة  ليدفع سندرالند  هدفن  كوني،  الدفاع،  قلب  الثانية. وسجل 
ســام االردايـــس، إلــى رفــع رصيده إلــى 38 نقطة مع تبقي مــبــاراة له مبتعدًا 
الــذي فاز )4-2( على واتفورد.  أربــع نقاط عن نيوكاسل ونوريتش  بفارق 
وسيرافق االثنان فريق إستون فيال الذي يبتعد بفارق 17 نقطة عن الفريق 
على  دقائق  قبل ست  التقدم  وانــتــزع سندرالند  الترتيب.  في  يسبقه  الــذي 
نهاية الشوط األول بعد ركلة حرة نفذها باتريك فان انهولت، أخطأ جويل 
روبلز حارس إيفرتون في تقديرها لتسكن الشباك. وتقدم صاحب األرض 
داخــل منطقة  أن ســدد كوني من  بعد  دقائق  بثالث  بعدها   )0-2( بنتيجة 
الجزاء لتسكن الشباك قبل أن يبدأ العب ساحل العاج االحتفاالت بعد عشر 

دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن سجل إثر ركلة ركنية.

... والتعادل يحسم قمة الريدز والبلوز
خّيم التعادل اإليجابي بهدف ملثله على املباراة التي جمعت ليفربول بضيفه 
تشلسي فــي إطـــار املــبــاراة املــؤجــلــة بينهما مــن الــجــولــة الـــ 30 مــن الـــدوري 
البلجيكي،  جناحه  عبر  النتيجة  في  البلوز  وتقدم  الــقــدم.  لكرة  اإلنجليزي 
إيدين هازارد، في الدقيقة 32 من عمر الشوط األول، قبل أن يعادل مواطنه 
كريستيان بنتيكي النتيجة للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت املتحسب 
بداًل من الضائع )2+90. وبهذه النتيجة يفشل البلوز في رد هزيمة الدور 
األول عندما سقط في عقر داره »ستامفورد بريدج« بثالثة أهداف مقابل 
واحد. في املقابل، لم يفلح »الريدز« في تحقيق فوز طال انتظاره على ملعبه 
أمام البلوز في البريميير ليغ، حيث أن آخر فوزه يعود ملباراة الدور الثاني 

بينهما ملوسم )2011-2012( عندما فاز حينها بنتيجة )1-4(.

كفيتوفا وفينوس تودعان بطولة روما للتنس
إلى  باإلضافة  عامليًا،  التاسعة  املصنفة  كفيتوفا،  بيترا  التشيكية  ودعــت 
األميركية فينوس ويليامز، املصنفة رقم 14 ، بطولة روما للتنس من الدور 
الثاني، وذلك بعدما خسرت األولى أمام األمريكية ماديسون كيز، في الوقت 

الذي سقطت فيه الثانية من املجرية تيميا بابوش.
وهزمت كفيتوفا في أولى املواجهات التي تجمعها بالالعبة األميركية على 
األراضي الترابية بالخسارة بمجموعتن دون رد بواقع 3-6 و4-6 في مباراة 
استغرقت ساعة و20 دقيقة. ومن جانبها، ودعت الشقيقة الكبرى للمصنفة 
األولى، سيرينا ويليامز، البطولة من ذات الدور بعد خسارتها أمام بابوش 
بمجموعتن لواحدة بواقع 7-6)7-5( و5-7 و4-6 في مباراة استغرقت نحو 

ثالث ساعات.
وبهذه النتيجة ستضرب كيز موعدًا مع بابوش في الدور الثالث للبطولة.

سان جيرمان يتعادل مع بوردو
انتهى لقاء باريس سان جيرمان بنظيره نادب بوردو بهدف ملثله على ملعب 
بطولة  من  األخيرة  وقبل  والثالثن  السابعة  الجولة  أتالنتيك، ضمن  ستاد 
دوري الدرجة األولــى الفرنسي لكرة القدم. ومجددًا لم ينجح بطل الــدوري، 
البي إس جي، في الفوز على بوردو، حيث كان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى 
بالتعادل اإليجابي 2-2 في حديقة األمراء. تقدم املهاجم املخضرم لباريس، 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش بهدف أول )د.59( ليسجل هدفه الـ36 في 
الليغ 1 الذي ينفرد بصدارة هدافيه، وذلك من صناعة األرجنتيني أنخل دي 

ماريا. وتعادل نيكوالس بالويس ألصحاب األرض )د.66(.

تنطلق كوبا أميركا لكرة القدم قريبًا، بطولة 
ينتظرها الجميع بفارغ الصبر وتجري في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، حــيــث يــشــارك 
فــيــهــا 16 مــنــتــخــبــًا، ويـــســـتـــعـــرض »الـــعـــربـــي 
ـــ10 الــتــي تــســتــضــيــف هــذه  ــ الــجــديــد« املــــدن الـ
املــنــافــســة الــقــاريــة، نــتــحــدث فيها عــن امللعب 
الـــذي ســتــجــري فــيــه املــبــاريــات، وأهـــم املعالم 

السياحية.
باسادينا،  مدينة  سيتناول  الــيــوم  حديثنا 
وتـــقـــع فـــي مــقــاطــعــة لــــوس أنــجــلــيــس بــواليــة 
كــالــيــفــورنــيــا، ويــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا 139731 
بحسب إحصائية جرت في عام 2013، وهي 
تسع أكبر مدينة في مقاطعة لوس أنجليس، 
تأسست في 19 يونيو من العام 1886، وهي 
لــوس أنجليس )4  ثاني مدينة أدرجـــت بعد 
أبريل 1850(، وتعتبر واحــدة من أبرز مراكز 

الثقافة.
ــــداث  تــعــد املــديــنــة مــســرحــًا الســتــضــافــة األحـ
إلى أنها تحتوي  الكبيرة، إضافة  الرياضية 
كثيرًا من املؤسسات العلمية والثقافية، بما 

نبيل التليلي

أوفـــــــــت مــــــبــــــاراة الـــكـــاســـيـــكـــو فـــــي الـــــــــدوري 
التونسي، والتي جمعت النادي الصفاقسي 
الجولة  منافسات  ضمن  الساحلي،  بالنجم 
الــدوري،  منافسات  من  والعشرين  الخامسة 
ــتــــوى اإلثــــــــارة  ــلــــى مــــســ ــكــــامــــل وعــــــودهــــــا عــ بــ
الترجي  والتشويق والحماس، وخــرج منها 

الرياضي أبرز مستفيد.
ــهـــت كــــل األنـــــظـــــار إلــــــى مـــلـــعـــب الــطــيــب  تـــوجـ
املهيري بمدينة صفاقس، حيث تــدور القمة 
املؤجلة من منافسات الــدوري التونسي بني 
مــتــصــدر تــرتــيــب الـــــدوري الــنــجــم الــســاحــلــي، 
ــاقـــســـي،  ــفـ ــه املــــبــــاشــــر الــــــنــــــادي الـــصـ ــقــ مــــاحــ
وهـــو تــنــقــل اعــتــبــره جـــل املــاحــظــني حاسمًا 
ومصيريًا لتحديد وجهة اللقب، خاصة وأن 
الــنــجــم الــســاحــلــي وفـــي حـــال فــــوزه كـــان أمــام 
الــفــارق مع مضيفه  فرصة سانحة لتصعيد 
إلـــى ســت نــقــاط كــامــلــة قــبــل أربـــع جـــوالت من 
النادي  الــدوري، بينما كان  نهاية منافسات 
ــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه  ــالـ الــصــفــاقــســي مــطــالــبــًا بـ

للتكنولوجيا،  كــالــيــفــورنــيــا  مــعــهــد  ذلـــك  فــي 
ــي عــلــم  ــع الـــنـــفـــاث )الـــــرائـــــد فــ ــدفــ ومـــخـــتـــبـــر الــ
اإلنسان اآللي وتصميم املركبات الفضائية(.

ــزوار املـــديـــنـــة، خــــال مــســابــقــة كــوبــا  ــ يــمــكــن لــ
أمــيــركــا، زيــــارة مــســرح بــاســاديــنــا، ومتحف 
مجموعة  ويشمل  للفنون،  نــورتــون  سيمون 
مــن التحف والــلــوحــات األوروبـــيـــة، ومتحف 
ــهـــادئ ويــضــم حــديــقــة في  آســيــا واملــحــيــط الـ
وســطــه، ويــجــمــع كــثــيــرًا مــن املــعــالــم الثقافية 
إلى  إضافة  واملختلفة،  املتعددة  البلدان  ذات 
مـــدرســـة فــنــون الــطــهــو بــاســاديــنــا، ومتحف 
الفن الحديث  باسادينا الذي يرّكز فيه على 
ــــذا ويـــمـــكـــن لــلــســائــح الـــذهـــاب  واملــــعــــاصــــر، هـ
وإلى  الرائعة،  والحدائق  الكبيرة  للمكتبات 
ــنــــاك مــتــحــف  ــا، هــ ــنــ ــاديــ ــة بــــاســ ــنـ ــديـ ــانــــب مـ جــ

لألطفال في مدينة سان مارينو املجاورة.
الحديدية،  للسكك  مؤقتة  محطة  املدينة  في 
ويوجد ست محطات في باسادينا: فيلمور، 
ــار فــــي بـــاســـاديـــنـــا الـــقـــديـــمـــة، حــديــقــة  ــ ــــل مـ ديـ
الــنــصــب الــتــذكــاري فــي بــاســاديــنــا الــقــديــمــة، 
محطة البحيرة في وسط املدينة، محطة ألني 

تــوزيــع األوراق مــن جــديــد والتشبث  إلعـــادة 
بأمل املاحقة. املواجهة بني الفريقني اللذين 
الـــدوري،  منافسات  انــطــاق  منذ  يتنافسان، 
على صدارة الترتيب، أسالت كثيرًا من الحبر 
وحظيت باهتمام إعامي كبير، وكشفت مرة 
أخرى أن ملعب الطيب املهيري صار صغيرًا 
جدًا أمام حجم طموحات النادي الصفاقسي 
واضطر  الجماهيرية،  قاعدته  اتسعت  الــذي 
آالف املــشــجــعــني يـــوم املـــبـــاراة إلـــى مــشــاهــدة 
القمة من البيوت واملقاهي أمام نفاد التذاكر 
ــن تـــواجـــد  ــم مــ ــرغــ فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي عـــلـــى الــ

بعضهم في ساعات مبكرة أمام الشبابيك.
يتوقعه  كــان  ملا  الصفاقسي، وخافًا  النادي 
ــًا عــن  ــثـ ــاحـ ــقــــوة بـ بـــعـــضـــهـــم دخــــــل املــــــبــــــاراة بــ
أيمن  الحارس  التسجيل وهز شباك  افتتاح 
الرغم  أقــرب وقــت ممكن، على  فــي  البلبولي، 
من غياب قائد الفريق وهدافه، علي معلول، 
ألســـبـــاب تــأديــبــيــة، وخــلــق أصـــحـــاب األرض 
أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة ســانــحــة لــلــتــســجــيــل أحــكــم 
التصدي لها صاحب الخبرة البلبولي، قبل 
أن ينحني أمام تسديدة املهاجم عاء الدين 

املرزوقي في الدقيقة 17.
ــرد بــســرعــة وكـــاد  ــاول الــنــجــم الــســاحــلــي الــ حــ
26 عن طريق  الدقيقة  في  النتيجة  يعدل  أن 
حــمــزة األحــمــر، لكن الــقــائــم األيــمــن للحارس 
رامــــي الــجــريــدي حــرمــه مـــن إدراك الــتــعــادل، 
وأضــاع املرزوقي الهدف الثاني للصفاقسي 
ــد نــفــســه وجــهــًا  فـــي الــدقــيــقــة 43 عــنــدمــا وجــ
لوجه مع الحارس البلبولي لينتهي الشوط 

وسييرا مادري فيا، وكلها واقعة على »خط 
الذهب«. كما يوجد خدمات الحافات بشتى 

أنواعها.
امللعب الكبير واملرافق الرياضية

يعتبر استاد روز بول أكبر ملعب سيحتضن 
املـــبـــاريـــات فـــي الـــكـــوبـــا، وهــــو مــلــعــب مــتــعــدد 
وكان   ،1922 العام  في  أســس  االستخدامات، 
ــم تــوســيــعــه  عــــدد مــقــاعــده نــحــو 40 ألـــفـــًا، وتــ
بعد ذلك، فزادت قدرته على استيعاب نسبة 
ألف  لـــــ92,542  يمكن  أكــبــر، حيث  جماهيرية 
فــيــه، ويتمتع  ــاراة  ــبـ مــشــجــع أن يــحــضــروا مـ
املــلــعــب بــأهــمــيــة تـــاريـــخـــيـــة، وتــــم ضــمــه إلــى 
الــســجــل الـــوطـــنـــي لـــألمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، ويــرتــفــع 251 

مترًا عن مستوى البحر.
اختير امللعب ليكون مسرحًا رئيسيًا لدورتي 
عــامــي 1932 و1984، كما  األوملــبــيــة  األلــعــاب 
نــهــائــي مـــونـــديـــال 1994 والــــذي  اســـتـــضـــاف 
اإليطالي،  بنظيره  البرازيلي  املنتخب  جمع 
ويــومــهــا تـــوج الــســيــلــيــســاو بـــركـــات الــجــزاء 
باجيو ضربة  روبــرتــو  النجم  أضـــاع  بعدما 
الــتــرجــيــح، واحــتــضــن كــذلــك بــعــض مــبــاريــات 
أكبر  ثامن  للسيدات، وهو  العام 1999  كأس 
ماعب أميركا، ويحتل املركز الـ20 في الئحة 
 3 امللعب  العالم. وسيحتضن  ماعب  أفضل 
مباريات في البطولة، األولــى بني كولومبيا 
وبارغواي، الثانية بني البرازيل واإلكوادور، 

واألخيرة بني املكسيك وجامايكا.
حسن...

األول بنتيجة )1 - 0( للصفاقسي. في الشوط 
الــثــانــي عــدل مـــدرب النجم الــســاحــلــي، فــوزي 
الــبــنــزرتــي، أوتـــار فــريــقــه، مــع إقــحــام املهاجم 
النيجيري جود باور مكان بانغورا، والدليل 
أن الضيوف نجحوا وبعد مرور ثاث دقائق 

فقط مــن إعـــادة املــبــاراة إلــى نتيجة الــبــدايــة، 
وذلــــك بــواســطــة املـــدافـــع رامــــي الـــبـــدوي الــذي 
غــالــط الــحــارس رامـــي الــجــريــدي فــي الدقيقة 
48. بعد الهدف، انخفض نسق املباراة بشكل 
الفريقني  كبير، وبــات التخوف واضحًا على 

من الهزيمة، على الرغم من محاوالت النادي 
ــفـــوز، خــاصــة  الــصــفــاقــســي اقــتــنــاص هـــدف الـ
التي أجــراهــا مــدربــه، شهاب  التغييرات  بعد 
الليلي، وخلق خط هجوم الصفاقسي العديد 
من الفرص السانحة خاصة للبديل التشادي 
ــام املــرمــى خــال  إيــزيــكــال غــيــر أن الــتــســرع أمـ
ــيـــرة، والــتــفــاف مــدافــعــي النجم  الــلــمــســة األخـ
أمام حارس مرماهم البلبولي جعل التعادل 
الساحلي  الــنــجــم  املــواجــهــة. وحــافــظ  يحسم 
الــصــدارة برصيد 66 نقطة، فيما احتل  على 

الصفاقسي املركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وقـــــال رضــــا الـــجـــدي مــســاعــد مـــــدرب الــنــجــم 
الساحلي »لم يرتق األداء الجمالي للمستوى 

املنتظر ألهمية النتيجة للفريقني«.
وأضــاف »بعدما اهتزت شباكنا نجحنا في 
اســـتـــعـــادة زمــــام األمـــــور هــجــومــيــًا وصنعنا 
عــدة فــرص وأدركــنــا الــتــعــادل«. وقـــال شهاب 
الاعبون  »تراجع  الصفاقسي  مــدرب  الليلي 
بعد التقدم لكن كان بوسعنا حسم االنتصار 
الــتــرجــي خــرج املستفيد  الــشــوط األول«.  فــي 
األكــبــر مــن قمة صــفــاقــس، خــاصــة بعد فــوزه 
خارج قواعده على شبيبة القيروان برباعية 
نظيفة، جــاءت من إقــدام هيثم الجويني في 
 ،22 الدقيقة  فــي  الرجايبي  وآدم   14 الدقيقة 
ــــس املــحــيــرصــي فــي الــدقــيــقــة 74، وطــه  وإدريـ
يــاســني الــخــنــيــســي فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع 
أصـــبـــح في  االنـــتـــصـــار،  هــــذا  وبـــعـــد   ،)1+90(
رصــيــد الــتــرجــي 64 نــقــطــة، وهـــو مـــا يجعله 

ينفرد باملركز الثاني.

الترجي أبرز مستفيد من تعادل النجم والصفاقسيباسادينا مدينة المتاحف وملعب روز بول التاريخي
مدينة باسادينا يقطنها 

عدد كبير من السكان 
وهي تضم ملعبًا ضخمًا 

وكبيرًا يحتضن مباريات 
الكوبا

كالسيكو الكرة التونسية 
انتهى بالتعادل في مباراة 

ممتعة ونارية بين النجم 
الساحلي والصفاقسي

)Getty( ملعب روز بول يتسع لحوالى 92 ألف متفرج

)Getty( »األرجنتيني رامون دياز مدرب الـ »ألبيروخا

)Getty( سانتا كروز مهاجم وقائد باراغواي

)Getty( النجم الساحلي يتمسك بصدارة الترتيب

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

التنازلي ألهم املسابقات  العّد  بدأ 
في القارة األميركية، حيث تقترب 
أيــاٌم  البداية.  من  املئوية«  »الكوبا 
تــفــصــلــنــا عـــن هــــذه املــســابــقــة الــتــي ينتظرها 
عشاق الساحرة املستديرة حول العالم، كيف 
ال وهــــي إحـــــدى أقـــــوى املـــســـابـــقـــات مـــن حيث 
الــقــتــال والــحــمــاســة واملــنــافــســة الــتــي ال تعرف 

حدودًا أو قيودًا.
 ســيــشــارك فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة 16 منتخبًا 
والشمالية،  الجنوبية  أميركا  من  فرقًا  تضم 
ــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــة فـ ــسـ ــافـ ــنـ ــــري املـ ــــجـ وتـ
األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى 10 مــــاعــــب، ومـــعـــهـــا يــلــقــي 

منتخب 
باراغواي

صاحب الخبرة واللقب الوحيد

وعينها  المئوية  أميركا  كوبا  باراغواي  تدخل 
على تفجير مفاجأة كبيرة، خاصة بعد وصولها 
تسقط  أن  قبل  الماضي،  العالم  النهائي  لنصف 

أمام المنتخب األرجنتيني الذي وصل للنهائي

الكوبا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــضـــوء عــلــى املــشــاركــني 
فــي املــنــافــســات والــحــديــث الــيــوم ســيــكــون عن 

منتخب باراغواي.
تـــمـــتـــلـــك الــــــبــــــاراغــــــواي تــــاريــــخــــًا جــــيــــدًا عــلــى 
الصعيدين العاملي والقاري، فهي لم تكن يومًا 
خصمًا سهًا رغم أنها لم تصل إلى مستويات 

الــبــرازيــل واألرجــنــتــني واألوروغــــــــواي، لكنها 
تبقى قوية وقادرًة على إحراج أقوى الفرق.

لمحة تاريخية
منتخب »البيروخا« كما يلقب، يمتلك مسيرة 
الــقــدم، فمنذ بدايته لعب  جيدة فــي عالم كــرة 
دورًا محوريًا في الكثير من البطوالت، تأهل 
ــــى كــانــت في  ــرات، األولـ ــ إلـــى كـــأس الــعــالــم 8 مـ
ــتــــل املــــركــــز الـــتـــاســـع، غـــاب  األوروغـــــــــــواي واحــ
بعدها  وعــــاد  و1938،   1934 مــونــديــاَلــي  عـــن 
 

ّ
للمشاركة في سنة 1950 بالبرازيل، لكنه حل

في املركز الحادي عشر، بعدها لم يتمكن من 
بلوغ نهائيات الدنمارك 1954، ليتأهل بعدها 
إلــى مــونــديــال 1958 فــي السويد )املــركــز 12(، 
غــاب فترة طويلة من سنة 1962 حتى 1982، 
ليعود في مونديال 1986 ويبلغ دور الـ16، ولم 
يشارك في كأس العالم 1990 و1994، قبل أن 
فــي مسيرته  أطـــول سلسلة مــشــاركــات  يحقق 
مــن 1998 فــي فــرنــســا حــتــى 2010 فــي جنوب 
في  العالم  كــأس  نهائيات  يبلغ  ولــم  أفريقيا، 

البرازيل 2014.
على صعيد كوبا أميركا لم تتمكن الباراغواي 
مــن املشاركة فــي أول أربــع بــطــوالت مــن 1916 
حــتــى 1920، يــومــهــا كـــان مــســمــى املــنــافــســات 
مــخــتــلــفــا، حــيــث كــانــت تــدعــى بــطــولــة أمــيــركــا 
الجنوبية، وفي سنة 1921 خاضت أول مباراة 
لها في هذه الكأس، واستمرت في املشاركة في 
الطفيفة،  الغيابات  بعض  مع  األحيان  معظم 
وحققت املركز الثاني وكان لها شرف تحقيق 
أول لــقــب فــي ســنــة 1953 حــني انــتــصــرت على 
البطولة  وتحّولت   ،2-3 النهائي  في  البرازيل 
أميركا، وفي 1975  الجديد كوبا  املسمى  إلى 
خرجت من الدور األول لكنها عادت في 1979 
الوقت فشلت في  وتوجت باللقب، ومنذ ذلك 
رفع الكأس ثانية حيث حّلت ثانية في نهائي 

2011 باألرجنتني.

االستعداد قبل الصافرة
تـــحـــتـــل الـــــبـــــاراغـــــواي حـــالـــيـــًا املــــركــــز الـــتـــاســـع 
العاملية،  املنتخبات  تصنيف  فــي  والــثــاثــني 
وكان أفضل تصنيف لها الثامن في عام 2001 

واألسوأ 103 في عام 1995.
فــي الــكــوبــا األخــيــرة تــعــادلــت الــبــاراغــواي مع 
األرجنتني في اللقاء االفتتاحي 2-2، انتصرت 
عـــلـــى جـــامـــايـــكـــا 1-0، وتـــعـــادلـــت بـــعـــدهـــا مــع 
األوروغــــــــواي 1-1، وبـــذلـــك بــلــغــت الـــــدور ربــع 
ــم أنــهــا اصــطــدمــت بــالــبــرازيــل،  الــنــهــائــي، ورغــ
الـــجـــزاء 4-3، لكنها  فــّجــرت املــفــاجــأة بــركــات 

ستلتقي باراغواي منتخب 
كوستاريكا في أولى 

مباريات الكوبا

)Getty( باراغواي وصلت في الكوبا الماضية للمربع الذهبي

النهائي بعد سقوط كبير  خرجت من نصف 
أمام زماء النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
لـــقـــاء تــحــديــد  ــن ثـــم خـــســـرت 2-0 فـــي  6-1، ومــ

صاحب املركز الثالث أمام البيرو.
بعد انتهاء البطولة التقت باراغواي تشيلي 
ــلـــى أرض  بـــطـــلـــة الــــكــــوبــــا فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو عـ
ــادت يــوم  ــ األخـــيـــرة، خــســرت 3-2 حــيــنــهــا، وعـ
8 أكــتــوبــر ملــواجــهــة فــنــزويــا فــي التصفيات 
املــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم فـــي روســـيـــا 2018 
وتمكنت من الفوز 1-0، وبعد 5 أيام تعادلت 
مـــع األرجـــنـــتـــني 0-0، لــكــنــهــا ســقــطــت فـــي 13 
بهدف  الــبــيــرو  أمـــام  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 

عــديــد الــفــرق فــي بــلــده عــلــى غــــرار ريــفــر بيت، 
سان لورينزو، وإندبندنتي، وفي سنة 2014 

تسلم مهمة تدريب »البيروخا«.
تمتلك الباراغواي 3 حراس مخضرمني، األول 
هو غوستو فيار )38 عامًا( ويلعب مع نادي 
مــبــاراة دولية،  التشيلي ولــه 114  كولو كولو 
ويمكن االعتماد أيضًا على أنتوف سيلفا )32 
عامًا( خاض 14 لقاء دوليا ويلعب مع فريق 
 34( باريتو  دييغو  وأيــضــًا  بورتينيو،  كيرو 
عامًا( له 13 مباراة دولية ويلعب مع أوليمبيا.

في خط الدفاع يعتبر باولو دا سيلفا األبرز، 
وهو قائد املنتخب، يبلغ من العمر 36 عامًا، 

دون مقابل، وبعد 4 أيام نفضت غبار الهزيمة 
وانـــتـــصـــرت عــلــى بــولــيــفــيــا 2-1، ثـــم خــاضــت 
مــبــاراتــني فــي 2016، فتعادلت مــع اإلكــــوادور 
البرازيلي  السامبا  منتخب  مــع  وكــذلــك   ،2-2
بذات النتيجة، وستلتقي املكسيك في مباراة 
ــار الـــجـــاري، قــبــل أن  ــة يـــوم 28 مـــايـــو/ أيــ وديــ
تواجه كوستاريكا في أولى مباريات الكوبا 

املئوية.

أبرز األسماء
املـــدرب األرجنتيني رامــون  الــبــاراغــواي  يقود 
ــاز، والــــذي يبلغ مــن الــعــمــر 56 عــامــًا، درب  ديــ

ويــمــتــلــك الــرصــيــد األكـــبـــر فـــي عـــدد املــبــاريــات 
الدولية حيث شارك 133 مرة وله هدفان، وإلى 
جانبه يمكن االعتماد على ميغيل ساموديو 
)29 عامًا و33 مباراة دولية( ويلعب مع نادي 
أميركا املكسيكي، ويمكن أن نرى إلى جانبهم 
مباراة   27( أميركا  في  زميله  أغــويــار  بابولو 
ــداف(. تخلى املــــدرب عــن بعض  ــ دولــيــة و4 أهـ
األســـمـــاء املــخــضــرمــة فـــي وســــط املــلــعــب على 
غــــرار فــيــكــتــور كــاســيــريــس، واســـتـــعـــاض عنه 
بنيستور أوتيغوزا صاحب الـ31 عامًا والذي 
يلعب لــنــادي ســـان لــوريــنــزو األرجــنــتــيــنــي له 
31 مــبــاراة دوليه وهــدف واحــد، وكذلك هناك 

األرجنتيني  أوســكــار رومــيــرو العــب راسينغ 
ولــه 17 مــبــاراة دولــيــة، وكذلك ميغيل أمليرون 
الشاب العــب النــوس األرجنتيني ولــه مباراة 
دولـــيـــة واحــــــدة. ســنــتــحــدث هــنــا عـــن األســمــاء 
املخضرمة في الفريق. األول هو روكي سانتا 
كروز وقد يحمل أيضًا شارة القيادة، هو أبرز 
مهاجم في تاريخ الباد، له 32 هدفًا في 111 
ويــلــعــب مــع مــاالقــا اإلســبــانــي حــالــيــًا، وكــذلــك 
قد نرى نيلسون هايدو فالديز )32 عامًا( له 
74 مــبــاراة دولــيــة و13 هــدفــًا، يــوجــد درلــيــس 
غــونــزالــيــس )22 عــامــًا( شـــارك فــي 20 مــبــاراة 

وسجل 3 أهداف.
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

يــتــواصــل مسلسل االتــهــامــات بني 
مختلف مسؤولي األندية املغربية 
ــرج عــضــو  ــ ــيـــث خــ ــكــــرة الـــــقـــــدم، حـ لــ
محمد  الفاسي،  املغرب  بنادي  املسير  املكتب 
ــرًا، بــتــصــريــح إلحـــــدى مــحــطــات  ــيــ بـــنـــانـــي، أخــ
اإلذاعة الخاصة بالبلد، يتهم من خالله علنًا، 
مــســؤولــي املــغــرب الــتــطــوانــي بتفويت مــبــاراة 
الــدوري املغربي، لصالح  فريقهم األخيرة في 
على  خريبكة  أوملبيك  وفــاز  خريبكة.  أوملبيك 
مــضــيــفــه املـــغـــرب الــتــطــوانــي بــهــدفــني لــواحــد، 
ــز 14 في  ــركـ الــســبــت املــــاضــــي، لــيــصــيــر فـــي املـ
ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة وبفارق ثالث 
نقط، عن الكوكب املراكشي، صاحب املركز ما 
قبل األخير لكن مع مباراتني ناقصتني، فيما 
الصف األخير برصيد  الفاسي  املغرب  يحتل 
املغرب  مدافعي  أن  بناني،  ويعتقد  نقطة.   25
تفويت  فــي  كبير  الــتــطــوانــي ســاهــمــوا بشكل 
مـــبـــاراة فــريــقــهــم ملــصــلــحــة أوملــبــيــك خــريــبــكــة، 
بــتــهــاونــهــم خــصــوصــًا والــطــريــقــة الــتــي سجل 
األول  الخريبكي  فريقه  الــبــزغــودي هــدف  بها 

في الدقيقة التاسعة من املباراة.
ولم يقف مسؤولو املغرب التطواني مكتوفي 
األيــــدي أمــــام هـــذه الــتــصــريــحــات املــشــكــكــة في 

االتهامات تهّدد 
الكرة المغربية

مكانة  التصريحات  حرب  أخذت  نهايته،  على  المغربي  الدوري  اقتراب  مع 
هامة في مسيرة الدوري، وبدأت االتهامات بين هذا الشق وذاك، ترتفع 
مع كل جولة، حتى أن الجماهير صارت تنتظر نجم الجولة في »مسلسل« 
التصريحات واالتهامات، وبدأ االتحاد المغربي يخشى تأثير هذه التصريحات
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نتائج الدوري املغربي عمومًا، وفي نزاهة كرة 
الــيــوم األربــعــاء،  الــقــدم املغربية، حيث قــامــوا، 
املغربي  االتحاد  لدى  بوضع شكاية رسمية، 
واتخاذ  نزيه،  فتح تحقيق  آملني  القدم،  لكرة 
الــعــقــوبــات الـــزجـــريـــة فـــي حـــق كـــل مـــن ســولــت 
القدم  األنــديــة وكــرة  له نفسه املساس بحرمة 

الوطنية حسب ما تضمنته الشكاية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اتـــــهـــــم الـــــــتـــــــراس »لــــــوص 
املغرب  لــنــادي  املشجع  الفصيل  مــطــادورس« 
الـــتـــطـــوانـــي، عــبــر بـــيـــان نـــشـــره عــلــى صفحته 
ــتـــمـــاعـــي  الـــرســـمـــيـــة بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل االجـ
ــه، مــحــمــد أبـــــرون  ــقـ ــريـ »فـــيـــســـبـــوك«، رئـــيـــس فـ
إيــاه،  مانحًا  خريبكة،  ألوملبيك  هدية  بتقديم 
يــتــفــادى فريق  لــلــمــبــاراة، حتى  الــثــالث  النقط 
الــفــوســفــاط الــنــزول الــى القسم الــثــانــي. ومما 
ــــادورس: »نــعــلــن  ــطـ ــ ــتــــراس مـ جــــاء فـــي بـــيـــان ألــ
مـــاطـــادورس »2005،  »لـــوص  نــحــن، مجموعة 

الديار«.  داخــل  املباريات  باقي  مقاطعتنا  عن 
وتــابــع الــبــيــان: »لـــن نقبل بــمــن يــشــتــري وفــاء 
املــشــجــع ويــبــيــع لـــه الـــوهـــم، ويــفــعــل مـــا يــريــد 
بــالــفــريــق دون مـــراعـــاة ظــــروف وحـــب الــفــريــق 
مــن طـــرف الــجــمــهــور«.  جــديــر ذكــــره، أن حــرب 
كانت  املــضــادة،  والتصريحات  التصريحات 
ــربـــي املـــغـــرب،  ــد انــطــلــقــت أســـبـــوعـــًا قــبــيــل ديـ قـ
بني الرجاء والــوداد، حني اتهم رئيس الرجاء 
ــــوداد  الـــريـــاضـــي، مــحــمــد بـــودريـــقـــة، رئـــيـــس الـ
في  بالتالعب  الــنــاصــيــري،  الــريــاضــي، سعيد 

نتيجة مباراة الوداد ومولودية وجدة.
لــم تمر  للناصيري،  الــرجــاء،  اتــهــامــات رئيس 
مـــرور الــكــرام بــاملــغــرب وخلفت أصـــداء سيئة، 
طيلة أسبوع الديربي »املغترب«، حيث اجتمع 
أعضاء االتحاد املغربي على عجل لتدارسها، 
ــــيء الـــــــذي تـــمـــخـــض عـــنـــه تــحــويــل  ــــشـ وهــــــو الـ
الـــذي سينظر  بــاملــغــرب،  القضاء  الــى  القضية 
الــســادس من  لــه يــوم  فيها، خــالل أول جلسة 

يونيو، باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء.
وكــانــت مـــبـــاراة الـــــوداد والــتــي اســتــقــبــل فيها 
ــداًل مــــن الـــــدار  ــ ــ ــدة بـــمـــراكـــش بـ ــ ــ مــــولــــوديــــة وجـ
الـــبـــيـــضـــاء عــــن الـــجـــولـــة 26 مــــن الـــــــــدوري، قــد 
عــرفــت طـــرد حــكــم املــقــابــلــة لــثــالثــة العــبــني من 
صفوف الفريق الزائر، مما خلف معه هيجانًا 
ــنــــادي، وخــصــوصــًا  بــصــفــوف كـــل مــكــونــات الــ
مــنــاصــري الــفــريــق الــذيــن خــرجــوا الــى شــوارع 
وجــدة رافعني شــعــارات ضد االتــحــاد املغربي 
لــكــرة الـــقـــدم. وانــتــهــت مـــبـــاراة الــديــربــي، التي 
جرت أسبوعًا واحدًا بعد هذه املباراة بمدينة 
طــنــجــة، بــفــوز الـــرجـــاء عــلــى غــريــمــه التقليدي 
الوداد، بحصة قوية )3 مقابل 0(، ساهمت في 
الــذي يتصارع  تهدئة رئيسه وأنصار فريقه، 
ــذا املـــوســـم. ويــحــتــل  ــل الــظــفــر بــلــقــب هــ مـــن أجــ
الوداد الرياضي املركز األول في الترتيب العام 
للدوري املغربي، برصيد 47 نقطة، على بعد 
الثاني،  املركز  الــرجــاء صاحب  ثــالث نقط من 
لــكــن الــــــوداد يــمــلــك مـــبـــاراة نــاقــصــة، يجريها 
الــجــاري بمدينة آســفــي أمــام  نهاية األســبــوع 
لقب  اآلخــر على  املنافس هو  الرباطي،  الفتح 
أندية عديدة من أجل  هذا املوسم. وتتصارع 
الـــبـــقـــاء فـــي حــظــيــرة الــقــســم املـــمـــتـــاز لـــلـــدوري 
املــغــربــي املــوســم املــقــبــل، لــكــن حــظــوظ املــغــرب 
الفاسي تبدو ضئيلة نوعًا ما في ظل نتائجه 
الكارثية أخيرًا. هذه النتائج التي جعلته يقبع 
ــيـــرة عــلــى بــعــد ثـــالث جـــوالت  فـــي الــرتــبــة األخـ
املراكشي  الكوكب  ويملك  الـــدوري.  نهاية  مــن 
املحتل للصف مــا قبل األخــيــر، حظوظًا أوفــر 
الناقصتني  املــبــاراتــني  استغل  هــو  إن  للبقاء، 
الــلــتــني يــمــلــكــهــمــا، بــفــعــل مــشــاركــتــه فـــي كــأس 
الكاف، لصالحه. وبات مولودية وجدة مهددًا 
النتائج األخــيــرة، إذ يملك في  هو أيضًا بعد 
املــركــز 13، بينما يملك  رصــيــده 29 نقطة فــي 
أوملـــبـــيـــك خــريــبــكــة 28 نــقــطــة فـــي املـــرتـــبـــة 14، 
مــبــاريــات عن  ثــالث  الفريقني تفصلهما  وكــال 
السنة. ويستضيف  دوري هذه  إنهاء مشوار 

اجتمع أعضاء االتحاد 
المغربي على عجل 

لتدارس هذه االتهامات

ميسي األفضل عالميًا بالركالت الحرة
الدولي  اإلســبــانــي،  برشلونة  نــادي  نجم  تصدر 
األرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة أكثر الالعبني 
تسجياًل للركالت الحرة املباشرة في مالعب كرة 
القدم األوروبية، وذلك بعدما نجح هذا املوسم في 
تسجيل سبعة أهــداف من الضربات الثابتة في 
خاضها  التي  والقارية  املحلية  املسابقات  كافة 
ليستحق  املــوســم،  هــذا  الكتالوني  فريقه  برفقة 
الــالعــب بالتالي عــن جـــدارة لقب أفضل مسجل 
مــن الـــركـــالت الــثــابــتــة. وتــفــوق الــالعــب األفــضــل 
فــي الــعــالــم بــهــذا الــرقــم على صــانــع ألــعــاب فريق 
ويليان  البرازيلي  الــدولــي  اإلنجليزي،  تشلسي 
بورغس دا سيلفا، الذي أحرز هذا املوسم ستة 
الحرة، فيما احتل متوسط  الركالت  أهــداف من 
البوسني ميراليم  اإليــطــالــي،  مــيــدان فريق رومــا 
بيانيتش، املركز الثالث، بعدما سّجل هذا املوسم 

خمسة أهداف من الضربات الثابتة.
اإلسباني،  فالنسيا  فريق  ألعاب  واحتل صانع 
دانييل باريخو، املركز الرابع مناصفة مع نجم 

فريق وست هام يونايتد اإلنجليزي، الفرنسي ديميتري باييت.

مورينيو يشيد برئيس الفيفا
القدم )فيفا(  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  أن رئيس  البرتغالي جوزيه مورينيو  املــدرب  أكــد 
السويسري جياني إنفانتينو فتح الباب أمام االستماع لالعبني، الذين يعدون أبطال 
أي فريق حاليًا  يــدرب  ال  الــذي  الحقيقيني. وجــاءت تصريحات مورينيو،  القدم  كــرة 
بعد رحيله عن تشيلسي، من العاصمة املكسيكية حيث قام بتدريب فريق أساطير 
الــذي واجــه املنتخب املكسيكي في ملعب »األزتــيــك: »هــذه )املــبــاراة( مبادرة  »الفيفا« 

إيجابية للغاية من الفيفا كمنظمة، فهي تفتح الباب أمام الفنانني وهم الالعبون«.

ووريرز يصل للنهائي
أكد غولدن ستايت ووريرز مرة جديدة أن تتويجه بلقب املوسم املاضي لم يكن وليد 
الصدفة أو فورة »ملرة واحدة« وحسب، وذلك بعدما ضمن بطاقته إلى نهائي املنطقة 
الغربية بتقدمه على بورتالند ترايل باليزرز 4-1 بعد فوزه باملباراة الخامسة 125-
الثاني من »بــالي أوف« فيي دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.  الــدور  121 في 
على ملعب »أوراكــل أرينا« وأمــام 19596 متفرجًا، حجز غولدن ستايت بطاقته الى 
األولــى منذ موسمي  للمرة  التوالي وذلــك  الثاني على  للموسم  الغربية  املنطقة  نهائي 

1974-1975 و1976-1975. 

فنلندا ُتسقط المجر في بطولة العالم لهوكي الجليد
الثانية في  املجموعة  لتتصدر  الرابعة  للمرة  وانتصرت  املثالية  بدايتها  فنلندا  تابعت 
بطولة العالم لهوكي الجليد، بعد فوزها 3-صفر على املجر، ولم تحصل األخيرة أي 
نقطة في البطولة املقامة في روسيا، لكنها حافظت على شباكها نظيفة في الشوط 
األول أمام فنلندا، قبل أن يفتتح آتي أوتاما باب التسجيل ملنتخب بالده بعد مضي 
4 دقائق عل بداية الشوط الثاني، ليسجل ميكو كويفو الهدف الثاني بعدها قبل أن 

يختتم ألسكندر باركوف أهداف فنلندا قبل أربع دقائق من النهاية.

جاء تجديد عقد أحد حراس القرن ليؤكد أن الالعب اإليطالي 
وتوتي  فمالديني  املذهلة  النجومية  من  مزيد  يسير صوب 
كــل ما  يــقــدمــان  الــلــذيــن  الوحيدين  ولــن يكونا  لــم  وغيرهما 
في جعبتهما لكرة القدم مهما وصل العمر من رقم، ليعلن 
أعطاه  التي  للثقة  للغاية  »فــخــور«  أنــه  الــحــارس األســطــوري 
إياها النادي، معربًا، في الوقت ذاته، عن رغبته في الوصول 

إلى »أهداف جديدة كبيرة« في املواسم املقبلة.
فــريــق بارما  الرياضية مــع  بــوفــون مسيرته  اإليــطــالــي  وبـــدأ 
للشباب عام 1991، في سن 13 عامًا. لعب في عدة مراكز 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص كــالعــب خــط وســط قبل أن ينتقل 
إلى مركزه الحالي كحارس مرمى. وجاء هذا القرار بسبب 
ــأداء الــحــارس الــكــامــيــرونــي، تــومــاس نــكــونــو، في  إعــجــابــه بــ
نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990. لحسن حظ بوفون 
عانى الفريق األول لبارما من عدة إصابات خصوصًا في 

مركز حارس املرمى مما جعل املدرب، في ذلك الوقت، نيفيو 
سكاال، يستدعي بوفون، وخالل أسبوعني فقط تم ترقيته 

من فريق الشباب إلى قائمة حراس مرمى الفريق األول.
نوفمبر 1995  بارما في 19  له مع  أول مباراة  بوفون  لعب 
وفي موسم 1996 -1997 أصبح بوفون الحارس األساسي 
-1998 حصل   1997 مــوســم  وفـــي  لــبــارمــا  األول  لــلــفــريــق 
لركلة جــزاء  لقب »ســوبــرمــان« عندما تصدى  بــوفــون على 
نفذها مهاجم إنتر ميالن رونالدو واستمر مع بارما ليتوج 
إلى  بوفون  بيع  تم  األلــقــاب. في صيف 2001،  بالعديد من 
يوفنتوس اإليطالي في قيمة قياسية وأصبح بوفون خاللها 
أغلى حارس مرمى عبر التاريخ، حيث دفع يوفنتوس لبارما 
)51.6 مليون يورو( وبعد انتقاله الى اليوفي استطاع بوفون 
وعشرات  الجوائز  بمئات  تبعه  والـــذي  األسكوديتو  إحـــراز 

األلقاب تبعها بكأس العالم 2006 مع اآلزوري.

محمد السعو

اإليطالي وإيطاليا  الحارس األسطوري في نادي يوفنتوس 
في مالعب  من جديد  عامًا سيستمر   38 العمر  من  البالغ 
ــدد تــعــاقــده مـــع جــانــلــويــجــي بـــوفـــون، حتى  الـــكـــرة بــعــدمــا جـ
بعيدًا  اإليــطــالــي  لــالعــب  املتقنة  الــقــدرات  ليؤكد   ،2018 عــام 
الــذي يعتبر من  عن مــرور العمر ووصوله األربعني. بوفون 
أفــضــل حـــراس املــرمــى على مــر الــتــاريــخ ويلقب بـــ »حــارس 
واملنتخب  ويوفنتوس  بــارمــا  لصفوف  لعب  والـــذي  الــقــرن« 
اآلتــزوري ولد في عائلة رياضية، فوالدته هي ماريا ستيال 
رامية القرص، ووالده أدريانو كان يلعب رياضة رفع األثقال، 
الطائرة،  لكّن شقيقتيه، فيرونيكا وجويندالينا، العبتا كرة 
الــســلــة، وعمه  إضــافــة لعمه انجيلو مــاســوتــشــو العـــب كـــرة 
الحارس األسطوري لنادي إيه سي ميالن لورينزو بوفون. 

جانلويجي بوفون

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات

جاء تجديد عقد 
بوفون ليؤكد أنه 

حارس أسطوري 
لفريق يوفنتوس 

اإليطالي والكرة 
اإليطالية بشكل 

عام، حيث سيستمر 
في المالعب حتى 

2018

حرب التصريحات 
تهدد الدوري 
)Getty( المغربي

ردت إدارة نادي اتحاد طنجة بقوة على األخبار التي راجت بقوة خالل 
احتمال  تناولت خبر  والتي  المغربية،  اإلعالم  الماضية في وسائل  األيام 
القطيعة بالتراضي بين الفريق ومدربه، الجزائري عبد الحق بن شيخة. 
الوداد  بين  متقدمة،  مفاوضات  وجود  عن  األخبار  بعض  وتحدثت 
البيضاوي والمدرب الجزائري. ونفى مسؤولو اتحاد طنجة في بيان كل 
الشائعات التي أثيرت في الفترة األخيرة، ونفى مجلس اإلدارة نفيًا قاطعًا 

ما يتم تداوله في وسائل اإلعالم.

إدارة طنجة متمسكة بمدربها

وجه رياضي

وأمــام  ملعبه  على  الجمعة  املراكشي  الكوكب 
جــمــهــوره نــــادي الـــدفـــاع الــحــســنــي الــجــديــدي، 
في أولــى مبارياته املؤجلة، آمــاًل الظفر بنقط 
يمتلك نفس رصيد  والــتــي ستجعله  املــبــاراة 
أوملبيك خريبكة من النقط، أي 28 في انتظار 
املباريات  انتظار  وفــي  الثاني،  إجــراء مؤجله 
الـــدوري. هــذا وتــم تأجيل  الثالث املتبقية عن 

اللقب لصالحه، في حني يلعب املغرب الفاسي 
األول، منتظرًا رحمة من  بالقسم  أوراقـــه  آخــر 
خصوم منافسيه املتصارعني من أجل البقاء، 
علهم يحققون االنتصار على كل من أوملبيك 
خريبكة، الكوكب املراكشي، ومولودية وجدة. 
بأكادير،  أدرار  بملعب  ضيفًا،  سيحل  األخير 
ــــني تــنــتــظــر  ــــي حـ ــلــــي، فـ عـــلـــى الـــحـــســـنـــيـــة املــــحــ

ــدوري االحــتــرافــي  مــبــاريــات الــجــولــة 28 مــن الــ
املغربي الى غاية نهاية األسبوع املقبل، والى 
اثنتان منها  التي تقام  املؤجالت  إجــراء  حني 
نهاية األسبوع الجاري. وفي برنامج الجولة 
الـــوداد  الــفــاســي ضيفًا على  املــغــرب  28، يحل 
الرياضي املتزعم، في لقاء التناقضات بشكل 
كــبــيــر، حــيــث يـــصـــارع الــــــوداد مـــن أجــــل حسم 

باملخاطر،  محفوفة  رحلة  املراكشي،  الكوكب 
الى طنجة، حيث يلتقي االتحاد املحلي، الذي 
ــر.  وفـــي باقي  ــ يــتــوق لــلــفــوز بــالــلــقــب هــو اآلخـ
املباريات، يحل الرجاء الرياضي ضيفًا ثقياًل 
بآسفي،  املسيرة  بملعب  آسفي،  أوملبيك  على 
الــربــاطــي،  الــريــاضــي  الــفــتــح  فيما يستضيف 

النادي القنيطري.
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ملقا جوهرة األندلس
أثر فينيقي وعربي في مسقط رأس بيكاسو

مدريد ـ ميسون شقير

أبــدًا مثلما دخلت،  لن تخرج منها 
ــدًا وحــتــى وأنـــت  لـــن تــخــرج مــنــك أبــ
ــقــــى بـــقـــاعـــهـــا  ــبــ ــتــ تـــــــغـــــــادرهـــــــا، ســ
وكــهــوفــهــا، بــمــا أخــبــرتــك بـــه شــواطــئــهــا عن 
قبل  وصــلــتــهــا  الــتــي  الفينيقية  الــســفــن  أول 
أكــثــر مــن ثــاثــة آالف عــــام، والــتــي وصلتها 
بكل مــا كانت تحمل مــن حــضــارة ومعرفة ، 
من أول اكتشاف للون والزجاج، من أول لغة 
اكتشفتها السواحل الفينيقية السورية، لغة 
لم تــزل أمــواج املتوسط ترددها عند كل مد 

وجزر.
إنها مدينة ملقا، أو ملكة باللغة الفينيقية، 
مــدن إسبانيا وأهــم ميناء بعد ميناء  أقــدم 
الواقعة على شاطئ  برشلونة، ملقا املدينة 
املتوسط جنوب إسبانيا في مقاطعة كوستا 
ديل سول، مدينة الجبال الخضراء الشاهقة، 
ــواداهــــورس  مــديــنــة نــهــري غـــواداملـــديـــنـــا وغــ
الــلــذيــن ينبعان مــن  تلك الــقــمــم، والــلــذيــن ال 
يــــزاالن يــركــضــان فــي اتــجــاه الــبــحــر، مدينة 
حجارة  من  املطل  الحاضر  العتيق  التاريخ 
الحاضر  القديمة، ومدينة  القاع واملساجد 

املطل من عيون زائريها الكثيرين. 
ـــ 12 ق.م عــلــى يد  ســســت مــلــقــا فــي الــقــرن الـ

ُ
أ

)Getty(طغيان العمارة اإلسالمية على مباني الساحة الرئيسية في مدينة ملقا في إسبانيا

ــلــــكــــة( أو  ــن أســـمـــوهـــا )املــ ــذيــ الــفــيــنــيــقــيــن الــ
الفينيقيون  التجار  واستوطنها  )املــالــكــة(، 
لجمال طبيعتها وروحها ووصفوها بأنها 
)ضــوء الــلــيــل(، وذلــك النعكاس ضــوء القمر 
عــلــى شــاطــئــهــا املــطــل عــلــى الــبــحــر األبــيــض 
املتوسط، وقد تم اكتشاف عدد من العمات 
التي نقش عليها تصوير ضوء  الفينيقية، 
القمر. ولكن العرب بعد فتح األندلس فسروا 
اسم ملقا على أنه يعني امللح، ألن األسماك 
ح تلقائيا بعد إخراجها من البحر.

ّ
مل

ُ
كانت ت

ــام  ــ ــل املــــــــيــــــــاد، قـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـــــــقـــــــرن الـــــســـــابـــــع قـ
مايناكي  مستعمرة  بتأسيس  اليونانيون 
قرب ملقا الفينيقية، بدعوى من ملك مملكة 
تــارتــيــســوس أرغــانــثــيــنــوس مــمــا أثـــر سلبًا 

عليها.
ــذي دخــل  لــكــن عـــام 218 ق.م، وهـــو الـــعـــام الــ
فيه الــرومــان إلــيــهــا، كــان بــدايــة تــاريــخ مهم 
بالنسبة مللقا، فقد قام الرومان بخلق مركز 
اقـــتـــصـــادي وثـــقـــافـــي فــيــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
يعتبر  رومــانــي  وبناء مسرح  امليناء  إنشاء 
األقـــــدم فـــي إســبــانــيــا فـــي عــهــد اإلمـــبـــراطـــور 
ــيــــوس، حـــيـــث أصـــبـــحـــت مــلــقــا  ــي تــ ــانــ ــرومــ الــ
املــديــنــة الــحــلــيــفــة لــرومــا فــي املــنــطــقــة، األمــر 

الذي رفع من مكانتها لدى اإلمبراطورية.
دخلها املسلمون في القرن الثامن امليادي، 

بــدوٍر تاريخي كبير  وقد قامت مدينة ملقا 
فــي الــبــنــاء الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي لــدولــة 
ــدلـــس فـــي عــصــر الــطــوائــف  اإلســـــام فـــي األنـ
واملـــرابـــطـــن، وبــلــغــت قــمــة املــجــد واالزدهـــــار 
الــحــضــاري فــي عصر املــوحــديــن وأكــثــر منه 
ــم إخــضــاع ملقا  فــي عــصــر الــنــصــيــريــن، وتـ
إلى حكم املرابطن عام )483هـــ( بعد معركة 
ــام )547هــــــــ( ســلــم الــلــوشــي  ــة، وفــــي عــ الــــزالقــ
املدينة للموحدين. أما في عام )625هـ( وبعد 
ضــعــف املـــوحـــديـــن، ضـــم مــحــمــد بـــن يــوســف 
بــن هـــود مــلــقــا إلـــى مــمــلــكــتــه، وظـــل حاكمها 
الفترة، تم بناء أجمل  حتى توفي. في هــذه 
العرب  العلماء  استقدام  وتــم  فيها  املساجد 
العامة وصــارت  وابــن  البيطار  كابن  إليها 
ــلـــطـــاب األوروبـــــــيـــــــن، ولــــكــــن فــي  مـــقـــصـــدًا لـ
بيد جيوش  ملقا  هــجــري سقطت   892 عــام 
فـــرنـــاردو،  الكاثوليك  إيــزابــيــل واملــلــك  امللكة 
املتطرفن، وانتهت قطعة من الزمن ستبقى 
حية في كل حجر فيها، فللحجارة ذاكرة ال 

تموت.
ــلـــعـــة الــــقــــصــــبــــة، ومــــن  ســـتـــبـــقـــى تــــطــــل مـــــن قـ
املسجد الذي تحول إلى كنسية سانتياغو، 
ستطل مــن املــســرح الــرومــانــي العريق، ومن 
الفينيقية  القطع  املــرســوم على  القمر  ضــوء 
املــكــتــشــفــة، ومـــن الـــســـور الــفــيــنــيــقــي الــــذي لم 

يـــزل يــخــبــر الــعــالــم بـــجـــذوره األولـــــى. وملقا 
ســتــعــيــش بــاســم بــيــكــاســو، الــــذي ولـــد فيها 
رفضه  عــنــهــا، بسبب  وبــعــيــدًا  منفيًا  ومـــات 
ــور فــــرانــــكــــو، ســـتـــعـــيـــش بــمــتــحــف  ــاتــ ــتــ ــدكــ الــ
بــيــكــاســو األشـــهـــر وبــمــركــز الـــفـــن املــعــاصــر، 
ــة، بــمــاعــبــهــا  ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ بــبــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
السياح  بماين  املميز،  وفريقها  الرياضية 
أبــدا  منها  يــخــرجــون  وال  يدخلونها  الــذيــن 
كما دخلوا، بل يخرجون بروح جديدة، روح 

خضراء وساملة.
ستعيش ملقا باسمها، وباسم بيوت مدينة 
املدينة  اللبناني، صور  الساحل  صور على 

التوأم مللقا، مدينة الحياة والتاريخ.
مــلــقــا املـــديـــنـــة الـــتـــي لـــن تـــعـــود مــنــهــا ســاملــًا، 
فــهــي ستعيدك إلـــى قـــرون مــن الــتــمــازج بن 
الــشــعــوب، وإلـــى خليط مــذهــل مــن الثقافات 
تجولت  كلما  عليها،  مـــرت  الــتــي  املــتــعــاقــبــة 
فيها ستبقى تحس بأنك في إحدى الليالي 
الزاهية من العصور الوسطى ورغم املحات 
الحديثة واملقاهي املترامية هنا وهناك، إال 
أن إحساسا ساحرا من التاريخ يتسلل إلى 
وجدانك، يحملك بعيدا إلى أصوات البحارة 
ــاء مـــلـــقـــا الــشــهــيــر  ــنـ ــيـ وهــــــي تـــتـــعـــالـــى فــــي مـ
وتــتــداخــل مــع حــنــن مــوســيــقــى الفامنغو، 

التي دائما ستبقى تصيب القلب.

أسست ملقا في 
القرن الـ 12 ق.م على 
يد الفينيقيني الذين 
أسموها )امللكة( أو 

)املالكة(.

■ ■ ■
 بعد فتح األندلس، 

فّسر العرب اسم ملقا 
على أنه يعني امللح، ألن 
ح 

ّ
مل

ُ
األسماك كانت ت

تلقائيًا بعد إخراجها 
من البحر.

■ ■ ■
قامت املدينة بدوٍر 

تاريخي كبير في البناء 
السياسي واالقتصادي 

لدولة اإلسالم في 
األندلس، في عصر 
الطوائف واملرابطني.

باختصار

ملقا هي جوهرة األندلس، ارتبطت بالفينيقيين وجاءها الفاتحون العرب، وأقاموا دولة األندلس بكل البذخ الحضاري، قبل أن 
يخرجوا منها تاركين آثارًا ال تمحوها العين وال عوادي الزمن

هوامش

معن البياري

 25( األسبوعي  فلسطني«  »كالكيت  برنامج  ينجح 
إمــتــاٍع  تحقيق  فــي  »الــعــربــي«،  تلفزيون  فــي  دقيقة( 
اع السينما 

ّ
ومؤانسٍة بني مشاهديه وضيوفه من صن

التي صارت تنجز  الجديدة  أو  الراهنة،  الفلسطينية 
تراكمًا نوعيًا ملحوظًا منذ أزيد من عشر سنوات، 
ويجوز الزعم أن مبدعيها، من مخرجني ومخرجات، 
ومــمــثــلــني ومــمــثــالت، وكــاتــبــي ســيــنــاريــو وكــاتــبــات، 
 
ً
ومــصــوريــن وفــنــيــني، بــاتــوا يــمــثــلــون حــالــة إبــداعــيــة

منجزها  إلــى  االنتباه  يحسن   ،
ً
حــاضــرة فلسطينية 

باهتمام نقديٍّ واجــب، وبالتفاٍت إلى ما يلزمها من 
إسناد. و»كالكيت فلسطني«، في إيقاعه وبساطته، 
بالحديث  فــقــط،  الفنانني  بــتــجــارب هـــؤالء  يــعــّرف  ال 
األولــى،  معهم عنها، وعن جديدها، وعن ذكرياتهم 
بفلسطني، ال  الخاصة  وإنما ُيضيء على عالقتهم 
الشخصي،  باملعنى  وإنــمــا  الــعــام،  الــوطــنــي  باملعنى 
املثقف، صالح  املــذيــع  البرنامج،  مــقــّدم  يتجّول  حــني 
ذّبــاح، مع ضيوفه الفنانني في مدنهم وبلداتهم، في 
الكاميرا   

ّ
تطل وحــني  وزقاقها،  وحواريها  أسواقها 

ــوٍل،  ــهـ ــاٍل ومــــوانــــئ ووديــــــــاٍن وحــــقــــوٍل وسـ ــبـ عــلــى جـ
 معها.  وللبرنامج الذي 

ً
 وحميمة

ً
 دافئة

ً
اختبروا صلة

فــي مقالٍة  لــه،  إبراهيم  الصديق بشار  صــّح وصــف 
فــي صحيفٍة زمــيــلــة، إنـــه مــن أفــضــل مــا تحقق من 
ومضمونًا،   

ً
شكال العربية  الشاشات  على  نوعيته 

 أخــــرى، هــي أن عينيك تــجــوالن، في 
ٌ
 مــضــافــة

ٌ
قــيــمــة

أثنائه، في فلسطني التي احتلت في 1948، وينتسب 
الــذيــن يستضيفهم  املــبــدعــون  إلــى مدنها وبــلــداتــهــا 
أنــت تطوف فــي ترشيحا، فــي بعض  فيها. وهــكــذا، 
املسرحية،  واملخرجة  املمثلة  مع  الوديعة،  شوارعها 
نسرين فاعور، عندما تتحّدث عن أدوارها في غير 
وعن  األول،  الفني  شغفها  وعــن  ومــســرحــيــة،  فيلم 
االحتالل، وعن فلسطني عمومًا. كما املمثلة الشابة 
الــنــاصــرة ومعاملها.  الــهــادي فــي ســوق  ميساء عبد 
كما املخرج توفيق أبو وائل، صاحب فيلم »عطش«، 
واملــخــرجــة سهى  السيناريست  كما  الــفــحــم.  أم  فــي 
عّراف، في حيفا ووادي النسناس فيها، وهي تحكي 
البلد  وناسها سكان  املدنية  هــذه  عــروبــة  عــن  بحّب 
األصليني. كما املخرج هاني أبو أسعد في الناصرة، 
وهو يحكي عن سينما ناديا فيها، وعن »املحافظة 
تمّيزت  أفــالم  أسعد صاحب  وأبــو  عروبتها«،  على 
عربيًا، وحازت جوائز مقّدرة في مهرجاناٍت عاملية. 
النجم  فلسطني«  »كالكيت  في  أيضًا،  واستضيف، 
في  معه  الكاميرا  وجالت  بكري،  محمد  املخضرم، 

ــاق عــكــا وفــضــاءاتــهــا. ومـــن جــيــٍل جـــديـــد، أطــلــت  زقــ
املمثلة السينما واملسرح الشابة، ربى بالل، في يافا، 

حيث امليناء ومسرح السرايا العربي.
وثّمة املمثل أشــرف فــرح في حيفا أيضًا، وكــذا زميله 
علي سليمان في صفورية، وهو من مواليد الناصرة، 
والذي تألق في فيلمي »الجنة اآلن« و»املر والرمان« الذي 
ه، نجوى نجار، حجارة القدس، في 

ُ
تحّسست مخرجت

فيها  املاضي، وحكت  االثنني  البرنامج،  أحــدث حلقات 
على  وحرصها  الحرامية«،  »عيون  اآلخــر  فيلمها  عن 
مشاركة نجمنْي عربيني فيه، وكانا بطليه في فلسطني، 

املــصــري خــالــد أبـــو الــنــجــا والــجــزائــريــة ســعــاد مــاســي. 
 لصاحب هذه الكلمات أن يشاهده، 

ً
 طيبة

ً
وكانت فرصة

بحضور مخرجته، في مهرجان وهران للفيلم العربي، 
ــان« فـــي مــهــرجــان دبــي  ــرمــ ــ وكــــان قـــد شــاهــد »املــــر وال
املخرجة  فلسطني«  »كالكيت  واستضاف  السينمائي. 
لــحــم، وكــانــتــا مناسبتني  آن مــــاري جــاســر فـــي بــيــت 
ا 

ّ
طيبتني لصاحب هذه السطور أن يشاهد فيلميها، »مل

شفتك« و»مــلــح هــذا البحر« فــي عــّمــان ودبـــي، ويمكن 
ــحــقــقــان مــنــجــزًا سينمائيًا 

ُ
الــقــول إن جــاســر ونــجــار ت

سينما  من  جــديــدة،  فلسطينية  وبحساسيٍة  شجاعًا، 
جيل ما بعد ميشيل خليفي ومي املصري ورفاقهما. 
ــا كنا، في هــذه األيـــام، في موسم استحضار نكبة 

ّ
ومل

احــتــالل فلسطني، ربــمــا يــكــون مــن الــوفــاء الــبــديــع، في 
قــبــل 68 عــامــًا،  الــنــهــب األول لفلسطني  اســتــذكــار ذلـــك 
ومبدعيها  وفضاءاتها،  وناسها  البالد  هذه  نعرف  أن 
حماية  فــي  األهمية  البالغ  الفني  الجنس  السينما،  فــي 
أمكنتهم،  وعـــن  أنــفــســهــم  عــن  الفلسطينيني  مـــروّيـــات 
أشخاصًا وأفــرادًا، في مجموع وطني وعضوي كبير. 
 
ٌ
وبرنامج تلفزيون العربي »كالكيت فلسطني« مساهمة

، فـــي هــــذا كـــلـــه.. لـــذلـــك، ال يستحق 
ٌ
، وثــمــيــنــة

ُ
جـــوهـــريـــة

املــشــاهــدة واملتابعة فــقــط، بــل واالحــتــفــاء الــواجــب بمن 
أنتَجه وأنجَزه، وبمن يقدمه صالح ذباح.

»كالكيت فلسطين«... هذه اإلضاءة

وأخيرًا

برنامج تلفزيون العربي 
»كالكيت فلسطين« مساهمٌة 

جوهريُة، وثمينٌة، يستحق 
االحتفاء الواجب
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