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الجيدة: قطر تجاوزت أزمة النفط
كشف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، لـ»العربي الجديد«، عن 

خطط الدوحة المستقبلية وتجاوز أزمة النفط. ]10ـ11[

القاهرة ــ العربي الجديد

حســمت مصــر قرارهــا برفــع مســتوى تمثيلهــا 
بعدمــا  اإلســامية،  التعــاون  منظمــة  قمــة  فــي 
الخارجيــة، ســامح شــكري،  إيفــاد وزيــر  قــررت 
يومــي  تعقــد  التــي  القمــة  لحضــور  )الصــورة(، 
إســطنبول،  فــي  املقبلــن  والجمعــة  الخميــس 
وتســليم رئاســتها إلى تركيا، التي وصلها أمس 
بعــد  العزيــز،  بــن عبــد  الســعودية، ســلمان  ملــك 

زيارته ملصر التي امتدت أليام. 
في غضون ذلك، تجدد الخاف حول املوقف من 

»حــزب اللــه« اللبنانــي قبيــل االجتمــاع التمهيــدي 
املقــرر  الخارجيــة،  وزراء  مســتوى  علــى  للقمــة 
اليــوم الثاثــاء وغدًا األربعاء، بعدما أوردت مواقع 
لبنــان، وإيــران،  إخباريــة لبنانيــة أن 5 دول هــي 
علــى  والجزائــر، تحفظــت  والعــراق  وإندونيســيا 
إضافــة فقــرة تدين »أعمال حــزب الله اإلرهابية«. 
أكــدت  املصريــة،  باملشــاركة  يتعلــق  مــا  وفــي 
مصادر في وزارة الخارجية املصرية أّن القاهرة 
قررت رفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي بإيفاد 
إيفــاد  تعتــزم  كانــت  بعدمــا  خارجيتهــا،  وزيــر 
القمــة  رئاســة  لتســليم  الوزيــر،  مســاعدي  أحــد 

لتركيــا، فــي ظــل العاقــات املتوتــرة بــن القاهــرة 
وأنقــرة. وبحســب املصادر نفســها، فــإن القاهرة 
استجابت ملطلب سعودي برفع مستوى التمثيل 
الدبلوماســي، بعــد وعــود بتأمــن الوفــد املصــري 
بأيــة مضايقــات مــن جانــب  لــه  التعــرض  وعــدم 
املصريــن املعارضــن والتابعن لجماعة اإلخوان 

املسلمن الذين تستضيفهم تركيا. 
عــدة  عربيــة  ملفــات  تهيمــن  أن  املقــرر  ومــن 
علــى القمــة بمــا فــي ذلــك التطــورات فــي ســورية 
والقضية الفلسطينية.  وكانت الرئاسة التركية 
قــد أصــدرت بيانًا رســميًا أعلنت خاله أن نحو 

30 رئيــس دولــة وحكومــة ســيحضرون القمــة. 
وجاء في البيان أن القضية الفلســطينية تتقدم 
التحــرك  »دعــم  ســتبحث  حيــث  القمــة،  ملفــات 
االحتــال  إلنهــاء  للســام  دولــي  مؤتمــر  لعقــد 
الــوزاري  االتصــال  فريــق  ودعــم  اإلســرائيلي، 
املعنــي بالقــدس، واعتماد الخطة االســتراتيجية 
إلــى  القمــة  ســتتطرق  كمــا  القــدس«.  لتنميــة 
األوضــاع  فــي العديــد مــن البلــدان، بينهــا اليمــن 
وليبيــا وأفغانســتان والصومــال ومالــي وجامو 
أرمينيــا  بــن  التوتــر  عــن   

ً
فضــا وكشــمير، 

وأذربيجان.
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عثمان المختار

طوت بغداد، أمس االثنني، صفحة جديدة من 
مــحــاولــة اإلصـــاحـــات الــســيــاســيــة، بــالــتــوافــق 
ــا الكتل  ــ عــلــى حــكــومــة جــديــدة تــرشــح وزراءهـ
الشيعية والسنية  الثاث  الكبيرة  السياسية 
والكردية، بعد ثاثة أشهر من تعهدات رئيس 
ــبـــادي بـــإخـــراج  ــعـ ــراقـــي حـــيـــدر الـ ــعـ الــــــــوزراء الـ
في  الطائفية  املحاصصات  خــانــة  مــن  الــبــاد 
الــحــكــومــة واالنــتــقــال إلـــى حــكــومــة تكنوقراط 
ــوزاري. وال يظهر أي وجــود  ــ الــ والــتــخــصــص 
حقيقي ملكّونات العراق األخرى كاملسيحيني، 
وغيرهم  واأليزيديني  والتركمان،  والصابئة، 
فـــي الــحــكــومــة، بــاســتــثــنــاء مــنــاصــب ُوصــفــت 
بالدولة«.  املؤثرة  أو  الفّعالة  غير  »الشكلية  بـ
وتسّببت التسريبات هذه بخيبة أمل شعبية 
الــعــراق بعد ارتــفــاع أسهم التفاؤل  كبيرة في 
بــحــكــومــة مــدنــيــة ال يــتــبــع وزراؤهــــــا الــطــائــفــة 
الــعــمــل ملصلحة  يمكنهم  والــذيــن  الــحــزب،  أو 

عدنان علي

لــم تــغــّيــر الــحــرب الــتــي تــمــر بــهــا ســوريــة منذ 
خمس سنوات، شيئًا في طريقة إدارة النظام 
ــبــــاد، ومــــن ضــمــنــهــا ما  الــــســــوري لـــشـــؤون الــ
أن  املــقــرر  الشعب  مجلس  بانتخابات  يسمى 
تــجــري يـــوم غـــد األربــــعــــاء، بــالــطــريــقــة نفسها 
ــقـــود. وفــيــمــا  ــة عـ ــعـ املــتــبــعــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـ
ي 

ّ
أنــهــت الــلــجــان الــقــضــائــيــة لــانــتــخــابــات تلق

من  الــســادس  فــي  املرشحني  انسحاب  طلبات 
القضائية  اللجنة  رئيس  أكــد  الحالي،  الشهر 
الشعار  هــشــام  الــقــاضــي  لــانــتــخــابــات  العليا 
الــتــام إلنــجــاز انتخابات مجلس  »االســتــعــداد 
الشعب للدور التشريعي الثاني في 13 )أبريل/

ــراءات  ــ نــيــســان( الــحــالــي واســتــكــمــال كـــل اإلجــ
االنتخابية  املــراكــز  ومستلزمات  اللوجستية 
الــشــعــار على  املــحــافــظــات«. وشــــدد  بمختلف 
االنتخابية بشفافية  العملية  »إتمام  ضــرورة 
بكل  بصوته  بــــاإلدالء  للمواطن  يسمح  وبــمــا 

الشارع ال ملصلحة من رشحوه لهذا املنصب. 
ويـــؤكـــد مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع املــســتــوى في 
 
ّ
ــديــــد« أن »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــادي لــ ــبــ ــعــ مـــكـــتـــب الــ

املائة  في   70 اختيار  أنهى  الحكومة  »رئيس 
ــة، أمــــس االثــــنــــني، بعد  ــ ــوزاريـ ــ مـــن كــابــيــنــتــه الـ
املــســتــشــاريــن، فيما لم  مــراجــعــتــهــا مــن لجنة 
يتم حسم بعض املناصب لغاية أمس، بسبب 
الــخــارجــيــة  أبــــرزهــــا وزارة  عــلــيــهــا،  خـــافـــات 

والنفط«، وفقًا للمسؤول.
ــاء املـــقـــّدمـــة مــــن الــكــتــل  ــ ــمـ ــ  »األسـ

ّ
ويــــوضــــح أن

ــقـــة عــلــيــهــا،  الــســيــاســيــة هـــي مـــن جــــرى املـــوافـ
وهناك وزيران أو ثاثة سيكونان من القائمة 
حها العبادي نهاية الشهر 

ّ
السابقة التي رش

ـــه »حتى 
ّ
املــاضــي«. ويضيف هــذا املــســؤول أن

ست  والشيعة  وزارات،  أربـــع  السنة  نــال  اآلن 
وزارات، واألكــراد أربع وزارات، ويجري بحث 
إشــــراك املــكــّونــات األخــــرى فــي وزارات دولـــة، 
مــثــل الــبــيــئــة، واملـــــــرأة، وشـــــؤون املــحــافــظــات، 
إشارة  في  والرياضة«،  والشباب  والسياحة، 
إلـــى تــقــاســم الـــــــوزارات الــســيــاديــة بـــني الكتل 
اُعتبر  الذي  املرّبع األول  الثاث والعودة إلى 

مشكل العراق ما بعد االحتال. 
العراقي،  البرملان  أن تعقد جلسة  املقرر  ومن 
اليوم الثاثاء وســط شكوك في طــرح رئيس 
الوزراء حكومته الجديدة. ويقول النائب عن 
»العربي  لـ املحنة  صــادق  الوطني،  التحالف 
 مــا ذكــر عــن عـــودة للمحاصصة 

ّ
الــجــديــد« إن

مضيفًا  حقيقة«،  هــي  بــل  بتسريبات  ليست 
 »مــا جــرى ليس رجــوعــًا للمربع األول، بل 

ّ
أن

الطائفية  املــحــاصــصــة  تــم كــســر  الــقــول  يمكن 
الصلبة واالنتقال إلى محاصصة أكثر مرونة 
من السابقة في شكل الحكومة املقبل الذي من 
أيــام«، على حّد تعبيره.  املقّرر طرحها خال 

يسر وسهولة«، موضحًا أن اللجنة القضائية 
بـــاإلشـــراف على  لــانــتــخــابــات معنية  الــعــلــيــا 
»ضــــمــــان نــزاهــتــهــا  االنـــتـــخـــابـــات قـــضـــائـــيـــًا لـــــ

ومصداقيتها وشفافيتها«.
وقــــبــــل يـــــــوم واحــــــــد مـــــن بـــــــدء هـــــــذا »الــــعــــرس 
ــل إعــــام  ــائــ ــراطـــي« كـــمـــا تــســمــيــه وســ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــنــظــام، وتشير إلــى أنــه »يثبت أن الــدولــة ما 
ــور املـــرشـــحـــني في  ــت قـــائـــمـــة«، تــنــتــشــر صــ ــ زالـ
شــــوارع الــعــاصــمــة دمــشــق بكثافة الفــتــة، إلــى 
الذين تدعو  والفنانني  املطربني  جانب صــور 
السهرات  أجمل  لقضاء  املواطنني  إعاناتهم 
الليلية، في مشهد قد يستعصي  في املاهي 
فهمه على املراقب الخارجي الذي يخيل إليه 
أن عاصمة الدولة التي تشهد معارك طاحنة 
مــنــذ ســـنـــوات، ال بــد أن الــغــلــبــة فــيــهــا ملشاهد 
الــحــواجــز واملــتــاريــس الــتــي ال تغيب بــدورهــا 
عن املشهد، مكملة رســم صــورة نظام يعتمد 

املكابرة سياسة رسمية على كل صعيد.
الجديد الشكلي الوحيد في هذه االنتخابات، 
أن حزب »البعث« طرح قائمة مرشحيه وحيدًا، 
وليس ضمن »الجبهة الوطنية التقدمية« كما 
فعل في االنتخابات السابقة، وهي قائمة من 
املعتقد بحسب »أدبيات االنتخابات« أن تفوز 
الــحــزب لنفسه،  الــتــي خصصها  بــكــل املــقــاعــد 
وترك في كل محافظة بضعة مقاعد تتنافس 
التقدمية«،  الوطنية  »الجبهة  أحـــزاب  عليها 
ــلــــني«، وهـــــــم فـــــي هــــذه  ــقــ ــتــ إضـــــافـــــة إلـــــــى »مــــســ
النظام،  على  املحسوبني  من  إمــا  االنتخابات 
أو مــن املــغــمــوريــن الــذيــن ُيــعــتــقــد أن األجــهــزة 

األمنية هي التي تقف خلفهم.
أمـــا الــقــائــمــة الــتــي طــرحــهــا »الــبــعــث« )قــائــمــة 
نفسها  بالطريقة  فــأعــدت  الــوطــنــيــة(  الــوحــدة 
عّد فيها قوائم »الجبهة الوطنية 

ُ
التي كانت ت

الــحــكــومــة للتشكيلة  ويـــرجـــح املــحــنــة »طــــرح 
أن  بعد  املقبل،  الخميس  الــجــديــدة،  الــوزاريــة 
الثاثاء  فجلسة  تـــام.  بشكل  جــاهــزة  تصبح 
مــشــكــوك فـــي كــونــهــا ســتــلــد حـــكـــومـــة«، وفــقــًا 

لقوله. 
من جانبه، يعتبر القيادي في جبهة الحراك، 
ــتـــل لــــلــــوزراء  ــيـــح الـــكـ ــلــــه تـــرشـ ــبـــد الــ مـــحـــمـــد عـ
ـــه »عـــودة للمحاصصة وكـــذب على 

ّ
الــجــدد أن

»العربي  لـ حديثه  فــي  مستغربًا  الــجــمــهــور«، 
الــجــديــد«، »تــرشــيــح األحــــزاب وزيــــرا مستقا 

ــة«  ــلـ »تــــواكــــب املـــرحـ الـــتـــقـــدمـــيـــة«، وجــــــــاءت لـــــ
الجديدة بعد إلغاء املادة الثامنة التي تخّول 
ــة واملــجــتــمــع«، وفــي  ــدولـ ــادة الـ ــيـ »الـــبـــعـــث«، »قـ
محاولة لابتعاد عن أحزاب الجبهة املهلهلة 
أن يتحرك بعيدًا عنها،  الــحــزب  فـــرأى   ،

ً
أصـــا

بــالــتــحــالــف مـــع قــــوى عــّومــتــهــا الــــحــــرب، بما 
يؤمن له على األرجح ما كان يحصل عليه من 
تحالفه مع أحزاب الجبهة، وهي 168 من 250 

مقعدًا، كما كان عليه الحال منذ أربعة عقود.
فــي دمشق،  اآلن  التي تحكم  ومــع عقلية مثل 
من الصعب طرح أسئلة منطقية حول كيفية 
إجــراء االنتخابات في مــدن مثل الرقة وإدلــب 
الــنــظــام، وال في  قــوات  التي ال تسيطر عليها 
معظم الــريــف الــســوري الــخــارج عــن السيطرة 
أيــضــًا، وال عــن كيفية إدالء مــايــني املهجرين 

في دول الجوار والعالم بأصواتهم.
والــــواقــــع ان أغـــلـــب املـــواطـــنـــني الـــســـوريـــني ما 
 يــعــيــرون اهــتــمــامــًا النــتــخــابــات 

ً
ــــا كـــانـــوا أصـ

مــجــلــس الــشــعــب حــتــى قــبــل الـــحـــرب الــراهــنــة، 
السلطة،  طقوس  مــن  جــزءًا  يعتبرونها  ألنهم 
نــتــائــجــهــا يــمــكــن أن تغّير  بـــأن  وال يــشــعــرون 
فبالتالي  اليومية،  حياتهم  مجرى  في  شيئًا 
اليوم وأكثر من نصف  الوضع  كيف سيكون 
الباد  داخـــل  ونـــازح  الــســوري مهجر  الشعب 
إجــراء  على  النظام  إصــرار  ويأتي  وخارجها. 

أمــر مضحك، وال أفهم سبب  مــن بينها. هــذا 
لوزير  العبادي  ترشيح  على  الكتل  اعتراض 
ــتـــل( عــلــى تــرشــيــح  مــتــخــصــص، وتـــصـــّر )الـــكـ
وزيــــر مــتــخــصــص«. ويـــتـــســـاءل عــمــا إذا كــان 
ــتــــاف فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي تــخــرج  هـــنـــاك اخــ
مــنــهــا املــرشــحــان. »كـــل مــا يــحــصــل بالتأكيد 
هــو ضــحــك عــلــى الــشــعــب وتـــوافـــق بــني الكتل 
إلى  الله  عبد  ويلفت  مصالحها«.  الستمرار 
 »أمــيــركــا رعـــت االتــفــاق ألنــهــا مهتمة اآلن 

ّ
أن

الــعــبــادي  بــمــلــفــات أكـــبـــر مـــن وزراء حــكــومــة 

االنتخابات »في موعدها«، في سياق تمّسكه 
بــاتــخــاذ الـــقـــرارات »الــســيــاديــة« ومــنــع حــدوث 
»فــراغ دستوري«، لتأكيد سيطرته على زمام 
األمور في الباد، التي ال يسيطر فعليًا سوى 
على نحو 20 في املائة من مساحتها، والتي 
تعبث بها قوات ومقاتلون من جميع أصقاع 
األرض. وال تحتاج سلطات النظام إلى تزوير 
االنــتــخــابــات كــي تحصل عــلــى الــنــتــائــج التي 
سيطرتها،  تحت  كلها  العملية  ألن  تــريــدهــا، 
وتستطيع إعان النتائج التي تريدها، وعلى 

أو  ــيـــني،  ــفـ ــائـ طـ أو  مـــتـــخـــصـــصـــني،  ــــوا  ــانـ ــ كـ إن 
عنصريني، أو مستقلني«، على حّد تعبيره. 

وفــيــمــا يــلــتــزم زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الصدر الصمت حيال االنقاب على التعهدات 
النجف  في  تؤكد مصادر محلية  بــاإلصــاح، 
وجود مفاوضات إلقناعه بالقبول بالتشكيلة 
الحكومية من دون معرفة نوع العرض املقدم 
ــــح الــنــائــب عـــن تحالف  لـــه لــقــاء الــقــبــول. ورّجـ
القوى العراقية عبد العظيم عجمان تصويت 
الــبــرملــان عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة، الخميس 
املقبل، بحضور العبادي. وأوضح عجمان في 
تصريح صحافي، أن »الكتل السياسية اتفقت 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى االحــتــفــاظ 
بــتــمــثــيــلــهــا الــــــــوزاري كــمــا هـــو فـــي الــحــكــومــة 
الحالية، من خال تقديم الكتل ثاثة مرشحني 
لها. فيما يقوم رئيس 

ّ
تكنوقراط لكل وزير يمث

الـــوزراء باختيار واحــد من املرشحني الثاثة 
ليصوت  الــبــرملــان  إلـــى  وتقديمهم  وزارة  لــكــل 
الكتل  أن  وأضـــاف  املــقــبــل«.  الخميس  عليهم، 
رئيس  بــقــرار  الــتــريــث  على  اتفقت  السياسية 
مجلس الوزراء بشأن دمج الوزارات التي أعلن 

عنها في مجلس النواب.
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة   

ّ
أن عـــجـــمـــان  وبــــــــنّي 

الــــجــــديــــدة ســـتـــضـــمـــن لـــكـــل كـــتـــلـــة ســيــاســيــة 
لكن  الحالية  الحكومة  في  الـــوزاري  تمثيلها 
الــجــديــد يتميز بصفة  الــوزيــر  على أن يــكــون 
أن  فــي وزارتــــه. وأوضـــح عجمان  التخصص 
الوطني  والتحالف  العراقية  القوى  »تحالف 
للحكومة  مرشحيهم  اخــتــيــار  مــرحــلــة  أنــهــوا 
الــجــديــدة، فــيــمــا لــم يــحــســم األكـــــراد وائــتــاف 
إلى  مشيرًا  اآلن«،  حتى  مرشحيهم  الوطنية 
أن »غــدًا األربــعــاء سيكون آخــر موعد لتقديم 

الكتل مرشحيها إلى العبادي«.

الرغم من ذلك، فإنه وعلى سبيل التسلية ربما، 
قامت سلطات األمن السورية، كما أفاد ضابط 
ــرة  ــيـ ــات األخـ ــابـ ــخـ ــتـ ــــال االنـ مــنــشــق عـــنـــهـــا، خـ
الشخصية  البطاقات  بجمع  الشعب  ملجلس 
في  والجنائيني  السياسيني  املعتقلني  آلالف 
كــل الــســجــون الــســوريــة، وأرســلــتــهــا لــاقــتــراع 
فــي محافظة دمــشــق مــن دون إعـــام أصحاب 
بشكل  االقــتــراح  نسبة  لرفع  وذلــك  البطاقات، 
عـــام، ودعـــم بــعــض املــرشــحــني الــذيــن تريدهم 

السلطة.

حديث مع »العربي الجديد«، أن »وفد النظام، 
)القاعدة  وحميميم  موسكو  معارضة  وقــوى 
الروسية في سورية(، وبعض قوى املعارضة 
املتلونة، تسعى لجعل العملية مجرد شراكة 
في حكومة وحــدة وطنية، وإدخـــال تعديات 
ُصــــوريــــة عـــلـــى الـــدســـتـــور الـــقـــائـــم، والـــتـــوّجـــه 

النتخابات رئاسية يشارك فيها األسد«.
ويعتبر أن زيارات دي ميستورا األخيرة للدول 
املعنية بالصراع السوري »لن تبدل في موقف 
الــفــرقــاء مــن عملية االنــتــقــال الــســيــاســي، مما 
يعني أننا أمام مفاوضات بسقوف سياسية 
متباينة، وبأجندات وسقوف في غاية التباين 
واالختاف، ما يؤكد انسداد األفق السياسي 
اختراق  أي  أن  التفاوضية«. ويعتبر  للعملية 
األطــراف،  سياسي سيكون محكومًا بمواقف 
ــبـــات، أو  ــثـ ــــدى قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود والـ ومـ
الــتــنــازالت نتيجة الضغوط  املــزيــد مــن  تقديم 
على جميع  تمارس  التي  واإلقليمية  الدولية 

األطراف.
ــوازاة الــتــعــقــيــدات الــســيــاســيــة الــتــي كــان  ــمــ وبــ
كــان يعمل  املــفــاوضــات،  أمـــام  النظام  يضعها 
أيضًا على التصعيد ميدانيًا بهدف إفشالها، 
وهو ما بدا واضحًا في إعان رئيس حكومة 
النظام، وائل الحلقي، أن نظامه يعّد مع روسيا 
ما قال إنها »عملية لتحرير حلب« و»التصدي 
لكل الجماعات املسلحة غير القانونية التي لم 
تنضم إلى اتفاق وقف إطاق النار أو تخرقه«. 
ــر، يــقــول نــعــســان آغــا،  وتعليقًا عــلــى هـــذا األمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »مــن  فــي تــصــريــحــه لـــ
الـــواضـــح أن الــنــظــام وروســـيـــا يـــريـــدان إنــهــاء 
الهدنة، وإفشال الجولة املقبلة من املفاوضات 

من خال هذا التصعيد«.
السياق نفسه، استفاد تنظيم »داعــش«  وفــي 
ــوات الـــنـــظـــام الـــذي  ــ مـــن الــقــصــف الــــروســــي وقــ
يستهدف قوات املعارضة، ليستعيد السيطرة 
الــراعــي والــقــرى املحيطة بها قرب  بــلــدة  على 
أمس،  التركية شمال حلب،  السورية  الحدود 
بعد يومني من املعارك العنيفة مع املعارضة 
التي أفضت سابقًا إلى سيطرة املعارضة على 

هذه املناطق.

محمد أمين

ال يشعر النظام السوري بأي حرج 
عندما يجاهر بانعدام رغبته إزاء 
 سياسي معروفة معامله 

ّ
إيجاد حل

الـــتـــي تـــبـــدأ بـــإنـــشـــاء هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي 
ــــا رأس  ــة الــــصــــاحــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـ ــلـ ــامـ كـ
التي  الــنــظــام ورمـــوز حكمه، وخــارطــة طريقه 
تنطلق من مفاوضات جنيف. ال يجد حرجًا 
في عــدم التوجه إلــى سويسرا، غــدًا األربــعــاء، 
انتخابيًا، وهــو ما  لديه استحقاقًا  أن  بحجة 
أبــلــغــه رســمــيــًا لــلــمــوفــد األمـــمـــي إلـــى ســوريــة، 
ستيفان دي ميستورا، أمس في دمشق. أكثر 
من ذلــك، يجاهر النظام، من دون أن يجد من 
يندد على األقل بتصريحاته، بنيته إلغاء ما 
بــإعــان  الــســوريــة،  الــهــدنــة  تبقى مــن مفاعيل 
انطاق  قــرب  الحلقي،  وائــل  حكومته،  رئيس 
ــتــــرداد« حــلــب عــشــيــة بـــدء جنيف  مــعــركــة »اســ
السورية  املعارضة  التي تمكنت  3. هي حلب 
املسلحة مــن تحرير أجـــزاء واســعــة مــن ريفها 
الــشــمــالــي مـــن يـــد تــنــظــيــم »داعــــــــش«، قــبــل أن 
ــددًا مـــن بــلــداتــهــا ومــدنــهــا،  ــ تـــعـــود وتــخــســر عـ
التي  العنيفة  للغارات  سريعة  كنتيجة  ربما 
تنفذها املقاتات الروسية والسورية منذ يوم 
السبت املاضي، ما يؤكد مرة جديدة، أنه ليس 
في دمشق، وال موسكو،  النظام  من مصلحة 
إظهار فصائل املعارضة السورية كطرف قادر 
على حسم املعركة في وجــه »داعـــش«، بما أن 
من شــأن ذلــك أن ينتزع من يد النظام الورقة 

األقوى التي ال يزال يتمّسك بها.
ت نظام بشار األســد، وإصــراره 

ّ
وفــي ظل تعن

على عدم مناقشة انتقال سياسي يــؤدي إلى 
ــــاءت زيـــــارة دي مــيــســتــورا أمــس  ســقــوطــه، جـ
إلـــى دمــشــق، ليظهر الــنــظــام مــن خــالــهــا عــدم 
تعامله بجدية مع املفاوضات، بإصراره على 
عدم حضورها قبل 15 أبريل/نيسان الحالي، 
بــحــجــة إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
لقائه أمس  13 منه. وأكــد دي ميستورا، بعد 

خطوة إلى الوراء
جنيف3: النظام يزيد العراقيل أمام المفاوضات

أظهرت زيارة المبعوث األممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى دمشق أمس، عدم جدية 
الحالي،   15 قبل  فيها  المشاركة  رفض  إذ  جنيف،  مفاوضات  مع  التعاطي  في  السوري  النظام 

بموازاة تسخينه العسكري في حلب

دي ميستورا في طهران 
اليوم: ستركز المفاوضات 

على االنتقال السياسي

»البعث« طرح قائمة 
مرشحيه ليس ضمن ما 

يُسمى »الجبهة التقدمية«

احتفظ حفتر لنفسه 
ببعض األوراق باإلعالن أنه 

يحارب اإلرهاب
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سياسة

الحدث

تقرير

االستحقاق

رصد

العراق: عجز جديد عن كسر حكومات المحاصصة الطائفية انتخابات النظام... فاصل ترفيهي في مسلسل دموي

سيرغي  الروسية،  األركــان  هيئة  في  العامة  العمليات  إدارة  رئيس  نفى 
وائل  السوري،  النظام  حكومة  رئيس  أعلنها  التي  األنباء  رودسكوي، 
وقال  حلب.  القتحام  ســوري  ــ  روســي  تنسيق  وجــود  حول  الحلقي، 
الدفاع  وزارة  وقالت  لحلب«.  اقتحام  أي  إجــراء  يتقرر  »لم  رودسكوي 
الروسية إن نحو 10 آالف من مسلحي »جبهة النصرة« متمركزون هناك، 

ويخططون لتقدم واسع النطاق لقطع الطريق بين حلب ودمشق.

موسكو تنفي نيّتها اقتحام حلب

وزير خارجية النظام وليد املعلم، أن »الجولة 
بالغة  ســتــكــون  مــحــادثــات جنيف  مــن  املقبلة 
األهـــمـــيـــة، ألنـــنـــا ســنــركــز فــيــهــا بــشــكــل خــاص 
مبادئ  السياسي وعلى  االنتقال  على عملية 
الحكم )االنتقالي( والدستور«، مضيفًا: »نأمل 
ــنــــاءة، ونــعــمــل لجعلها  بــ ونــخــطــط لــجــعــلــهــا 
ــفـــق مــــع الــجــانــب  ــه اتـ ــ مـــلـــمـــوســـة«، ومــعــلــنــًا أنـ
ــــف الــعــمــلــيــات  ــلـــى أن اتــــفــــاق وقــ الـــــســـــوري عـ
الــقــتــالــيــة هـــش، إال أنـــه يــجــب أن يــســتــمــر. في 
غضون ذلك، كان املعلم يعلن »جاهزية الوفد 
الحالي  اعــتــبــارًا مــن 15  الــســوري للمحادثات 
بسبب االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة«، مــؤكــدًا على 
»املــــوقــــف الــــســــوري بـــشـــأن الـــحـــل الــســيــاســي 
لــــأزمــــة، وااللـــــتـــــزام بــــحــــوار ســــــوري وقـــيـــادة 

ســوريــة مــن دون شــروط مسبقة«، كما ذكــرت 
وكالة »سانا« التابعة للنظام. وأفادت الوكالة 
بــــأن دي مــيــســتــورا واملــعــلــم »عـــرضـــا األفــكــار 
والــجــهــود املــبــذولــة إلنــجــاح املــحــادثــات حــول 
األزمة في سورية املقرر استئنافها خال أيام 

في جنيف، وخطة عمل هذه الجولة«.
ــلــــى هـــــــذا املـــــــوضـــــــوع، يــعــتــبــر  ــًا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
عــضــو الــوفــد االســتــشــاري لــوفــد املــعــارضــة 
السورية إلى املفاوضات، يحيى العريضي، 
تصريحات املعلم تأكيدا على حالة منفصلة 
، في 

ً
الــنــظــام، متسائا الــواقــع يعيشها  عــن 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »أيـــن هي  تصريحات لـــ
املعلم  التي يتحدث عنها  السورية  القيادة 
إذا كانت ال تخطو خطوة واحـــدة مــن دون 
روســـيـــا وإيـــــــران، وقـــامـــت بــتــأجــيــر ســوريــة 
لهما؟«، مشيرًا إلى أن النظام هو من وضع 
اعتبر  عندما  للمفاوضات  مسبقة  شروطًا 
األسد خطا أحمر. ويرى العريضي أن قرار 
الــنــظــام بــتــأخــيــر الـــذهـــاب إلـــى املــفــاوضــات 
يومني، هو »نوع من االستخفاف بالقرارات 
ــن أي انــتــخــابــات  : »عــ

ً
الـــدولـــيـــة«، مــتــســائــا

يــتــحــدثــون وأســـمـــاء الــفــائــزيــن فــيــهــا مــعــدة 
سلفا فــي وقــت تذبح فيه ســوريــة؟«. وجــال 
املوفد األممي، الذي وصل اليوم إلى طهران، 
عــلــى عـــدة عــواصــم مــنــذ شــروعــه فــي جولة 
مكوكية الخميس للتحضير للجولة الثالثة 
مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 3 فـــي 13 الــحــالــي، 
لعملية  التخطيط  أن  جولته  خــال  مــؤكــدًا 
ل املهمة 

ّ
االنتقال السياسي في سورية، يمث

املـــحـــوريـــة لــلــمــفــاوضــات. ويـــؤكـــد املــتــحــدث 

للمفاوضات  العليا  الهيئة  باسم  الرسمي 
التابعة للمعارضة، ريــاض نعسان آغــا، أن 
بهيئة حكم  املطالبة  تغيير في مواقفها  ال 
انتقالية ال وجود لأسد وأركان حكمه فيه، 
»العربي الجديد« إلى  مشيرًا في تصريح لـ
أنـــه ال تــعــديــل عــلــى أســـمـــاء وفـــد املــعــارضــة 
املــفــاوض فــي جــنــيــف. وتعليقًا عــلــى جولة 
ــمــــي، يـــقـــول نــعــســان آغــــا إنــــه ال  املـــوفـــد األمــ
أنــجــزه  ــا  ومـ الــجــولــة  هـــذه  تقييم  يستطيع 

خالها »قبل أن تظهر النتائج«.
ويــــرى أغــلــب املــراقــبــني أن هــنــاك انـــســـدادًا في 
األفق السياسي قد ينسف املفاوضات برمتها، 
وهــــذا مــا يــفــســر قــيــام دي مــيــســتــورا بجولته 
كما خرج  يخرج  أن  بــات يخشى  إذ  الحالية، 
اإلبراهيمي(  واألخــضــر  عــنــان  )كــوفــي  سلفاه 
خــالــي الــــوفــــاض، مـــا لـــم تــتــدخــل قــــوى دولــيــة 
في  والــدخــول  تليني موقفه  إلــى  النظام  لدفع 
انتقال  إقــرار  التفاوضية وهو  العملية  صلب 
ــى فـــي اتـــجـــاه حل  ســيــاســي يــكــون خــطــوة أولــ

القضية السورية.
ــوري أحــمــد  ــ ــسـ ــ ــــارض الـ ــعــ ــ ــلـــل واملــ ويـــــــرى املـــحـ
ريـــاض غــنــام، أن هــنــاك »أكــثــر مــن رؤيـــة وفهم 
ــال الـــســـيـــاســـي«، مــضــيــفــًا في  ــقـ ــتـ لــعــمــلــيــة االنـ

اجتماع دعم ليبيا
تمكين حكومة السرّاج أولوية

تونس ـ وليد التليلي

الــذي يشارك ممثلون  الــدولــي،  يقف املجتمع 
عنه في االجتماع الخاص بليبيا الذي يعقد 
أمام  التونسية،  العاصمة  في  الثاثاء  اليوم 
الليبيون  يطرحها  التي  األسئلة  من  العديد 
عــلــيــه، وتـــحـــديـــدًا حــــول مـــشـــروعـــه الــحــقــيــقــي 
في  الحالي  الوضع  ليبيا وكيف سيغير  في 
املــنــطــقــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــول فــيــه املــلــف 
الــلــيــبــي إلــــى مـــوضـــوع ســـجـــال عـــن بــعــد بني 

البيت األبيض والكرملني.
وتتجه كل األنظار إلى مؤتمر تونس ملعرفة 
ما إذا كان سيتخذ إجراءات عملية وملموسة 
أنــه سيكون مجرد  أو  الــوفــاق  لــدعــم حكومة 
واجهة خطابية، وملعرفة ما إذا كان املجتمع 
تــجــاه حكومة فائز  بــواجــبــه  الــدولــي سيقوم 
السّراج الذي التزم تقريبًا بكل املطلوب دوليًا 
ــى طـــرابـــلـــس قــبــل نحو  ــر بــاالنــتــقــال إلــ ــامـ وغـ
أســـبـــوعـــني وبـــــدأ فـــي حــصــد إجـــمـــاع شعبي 
هــــام يــمــكــن الــبــنــاء عــلــى أســـســـه، مـــن دون أن 
يتمكن إلى اآلن من تذليل كافة العقبات التي 

تواجهه.
ــيــــوم  ــة الـــتـــونـــســـيـــة الــ ــمــ وتـــحـــتـــضـــن الــــعــــاصــ
اجــتــمــاعــًا كــبــيــرًا يــضــم أكــثــر مــن 15 مؤسسة 
ودولية متخصصة،  إقليمية  مالية ومنظمة 
و40 دولة عربية وغربية. وكانت بعثة األمم 
املتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت أول من أمس 
)األحـــــــد(، أنـــهـــا ســتــســتــضــيــف بــالــتــعــاون مع 
اململكة املتحدة، اجتماعًا يضم كبار املسؤولني 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  لتمكني  الرسميني، 
مـــن تــحــديــد األولــــويــــات الــفــوريــة لــلــمــســاعــدة 
الدولية. وقالت البعثة إن االجتماع سيناقش 
أيــضــًا االتـــفـــاق عــلــى تــنــســيــق الـــدعـــم الــدولــي 
لحكومة السراج. وأضافت أنه من املتوقع أن 
تحضر هــذا االجتماع وكــاالت األمــم املتحدة 
واملنظمات اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى 
أو  ليبيا،  تنمية  دعمت  التي  البلدان  ممثلي 
الجديدة،  للحكومة  الــدعــم  هــذا  تقديم  تنوي 

وممثلي دول الجوار.
 ومضمونًا، أن ينظم 

ً
ويبدو من الغريب، شكا

املؤتمر من قبل األمم املتحدة وسفارة اململكة 
املتحدة في ليبيا، وكأن بريطانيا هي الشريك 
الوحيد أو األساسي لبعثة األمم املتحدة إلى 
املعقول واملنطقي  املقابل، كان من  ليبيا. في 
الــجــوار أو حكومة  أو دول  تــونــس  أن تنضم 
الــــوفــــاق أو االتــــحــــاد األوروبــــــــي إلــــى الــبــعــثــة 
وبهذه  الحجم  بهذا  لقاء  تنظيم  في  األممية 
األهمية. لكن التنظيم بهذا الشكل يطرح أكثر 
أكثر  بالتأكيد  ويعكس  استفهام،  عامة  من 
اللعبة  بــخــيــوط  مــن يمسك  مــن حقيقة حـــول 
وزارة  اكتفت  جهتها،  من  ليبيا.  في  الدولية 
أن وزيــر  الــى  بــاإلشــارة  التونسية  الخارجية 
الخارجية، خمّيس الجهيناوي، سيشارك في 
الجلسة االفــتــتــاحــيــة، وســيــجــدد دعــم تونس 

لحكومة الوفاق.
رسالة  الــيــوم  اجتماع  يشكل  األحــــوال،  وبكل 
الليبيني على تصميم  الــفــرقــاء  كــل  إلــى  قوية 
املــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي دعــــم حــكــومــة الـــوفـــاق، 
وإثــنــاء بــعــض الــرافــضــني عــن االســتــمــرار في 
االتــجــاه وحسم خياراتهم بشكل سريع  هــذا 
ونهائي، إلنهاء الجمود السياسي الذي يميز 
املشهد الليبي، حيث يــراوح مكانه بني نفس 
الداعمني واملعارضني، مع تغييرات طفيفة ال 

يبدو أنها بّدلت في املشهد كثيرًا منذ وصول 
السراج إلى طرابلس. 

دعا  ميليت،  بيتر  البريطاني،  السفير  وكــان 
املسلحة  املليشيات  املــاضــي،  الخميس  يـــوم 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس إلـــى االنــســحــاب من 
التي تحددها  املناطق  إلــى  السكنية  املناطق 
الــتــابــعــة للمجلس  الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة  لجنة 
الرئاسي. كما دعا األطراف الليبية إلى تأييد 
إليها.  السلطات  كامل  ونقل  الــوفــاق  حكومة 
ــة فــــي املــشــهــد  ــ ــزاويـ ــ ــــو مــــا يــشــكــل حـــجـــر الـ وهـ
الليبي، إذ بقي الوضع السياسي واألمني في 
كــان عليه منذ أسابيع.  طرابلس تقريبًا كما 
اشتباكات متفرقة بني الحني واآلخر، وهدوء 
حــذر يهدد باالنفجار في أيــة لحظة، ورفض 
العام وحكومة طرابلس  الوطني  املؤتمر  من 
برئاسة خليفة الغويل للتسليم باألمر الواقع 
الــجــديــد، بــرغــم الــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه حكومة 
الوفاق في جمع تأييد بعض مكونات املشهد 
الليبي. لكن يبقى هذا األمر غير كاٍف لبداية 
ليبيا  فــي  الــحــيــاة  تنظيم  فــي  الفعلي  عملها 
ووحيدة  حقيقية  قوية  كحكومة  والتصرف 

تتحدث باسم الليبيني.
 الوضع في طرابلس بقي 

ّ
وعلى الرغم من أن

على نفس تعقيده وأبقى على نفس خافاته، 
إال أنه حقق بعضًا من التقدم مقارنة باملشهد 
في الشرق، حيث انتظر الليبيون بحماسة ما 
ستؤول إليه اجتماعات رئيس برملان طبرق، 
عقيلة صالح، في القاهرة، مع نائبيه محمد 
حول  معه  املختلفني  حومة  وأحميد  شعيب 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة الــــســــراج. ولــكــن مــوقــف 
صـــالـــح كــــان مــخــالــفــًا فـــي الــعــمــق ملـــا حملته 
املجلس  أن  أعلن  إذ  الظاهر،  في  تصريحاته 
للنظر  املــقــبــلــة«  األســابــيــع  »خــــال  سيجتمع 
الثقة لحكومة  الدستوري ومنح  اإلعــان  في 
الـــوفـــاق. وتــؤشــر مــســألــة »األســابــيــع املقبلة« 

إلى عدم حصول اتفاق في القاهرة بضرورة 
الــتــســريــع فـــي عــقــد هـــذه الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة 
التي يستعجلها الجميع، بمن فيهم املبعوث 
الـــذي يــبــدو متناقضًا  األمــمــي مــارتــن كوبلر، 

 
ّ
جدًا في تصريحاته حول هذه املسألة. ويحث
ــدة مــجــلــس نــــــواب طـــبـــرق عــلــى  ــشــ كـــوبـــلـــر »بــ
االنعقاد فورًا من أجل التصويت على حكومة 
الثقة »حق  بــأن منح  ويقّر  الوطني«،  الوفاق 
»أنه  بـ ويصرح  يعود  لكنه  للبرملان«،  أصيل 
املوقعني  الـــ 101  النواب  اعتماد وثيقة  يمكن 

على اعتماد حكومة الوفاق«.
ويــــرى مــراقــبــون أن تــصــريــحــات صــالــح غير 
مــنــطــقــيــة أمــــام الــضــغــط الـــدولـــي املــســتــعــجــل، 
ــه، ألن أحــــدًا ال  وأنـــهـــا فــقــط لــحــفــظ مــــاء الـــوجـ
يمكنه انتظار هذا املوعد املفتوح الذي أعلنه. 
وفيما تم اإلعان عن اجتماع صالح بنائبْيه 
في البرملان في القاهرة، لم تتسرب أية اخبار 
عن اللقاء الــذي كــان منتظرًا بينه وبــني فائز 
الـــســـّراج ونــائــبــه أحــمــد مــعــيــتــيــق. ويـــبـــدو أن 
ــالــــح، املــــرابــــط فــــي نـــفـــس املــــوقــــف، يـــراقـــب  صــ
املــشــهــد الــعــام املــحــلــي والـــدولـــي ومـــا ســتــؤول 
إلــــيــــه األوضــــــــــاع، خـــصـــوصـــًا فــــي مــــا يــتــعــلــق 
في  بــرقــة  وضـــع  يتقدمها  أســاســيــة  بمسائل 
 عن الجيش 

ً
املشهد السياسي الجديد، فضا

وقائده خليفة حفتر الذي وصفه بأنه »الخط 
األحمر« بحسب تعبيره سابقًا.

الشأن  ذلــك، يؤكد مطلعون على  فــي غضون 
حوار  توقيت   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  الليبي 

حفتر مع جريدة األهرام املصرية، الفت جدًا، 
حــيــث جــــاءت الــتــصــريــحــات وكــأنــهــا رد على 
اتــفــاقــات أو حـــــوارات غــيــر مــعــلــنــة مـــع بعض 
أنفسهم  املراقبون  ويعتبر  الدولية.  األطــراف 
لب منه« من 

ُ
 حفتر أكــد فــي الــحــوار »مــا ط

ّ
أن

دعــــم شــرعــيــة حــكــومــة الـــوفـــاق وعــــدم رغــبــتــه 
فــي القيام بــانــقــاب، مــن خــال تأكيده رفض 
املؤسسة  ووضـــع  العسكري  املجلس  مقترح 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــحـــت تــــصــــرف الـــــدولـــــة ولـــيـــس 
 حفتر 

ّ
الجهات أو األحزاب. وعلى الرغم من أن

أنه  بــاإلعــان  األوراق  ببعض  لنفسه  احتفظ 
»يحارب اإلرهاب، وأنه لن يصمت إذا تدهورت 
األوضاع السياسية«، فإن تصريحاته مهدت 
بالضرورة  هــي  إليــجــاد تسوية،  كبير  بشكل 
هــذا  يمكنها وضـــع  ال  حــكــومــة،  أليـــة  حتمية 

 .
ً
الجيش في قائمة األعداء الطويلة أصا

أوباما  بـــاراك  األميركي  الرئيس  اعــتــرف 
)الصورة(، أمس اإلثنين، بأن أكبر خطأ خالل 
لما  التخطيط  عدم  كان  الرئاسية  فترته 
السابق  الليبي  الرئيس  بعد سقوط نظام 
البالد  القذافي، األمر الذي أدخل  معمر 
األثــر،  وعلى  الفوضى.  من  حالة  في 
سارع المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
»الوضع  إن  بالقول  للتعليق  بيسكوف، 
مجموعة  لتدخل  نتيجة  هو  ليبيا  في 
حكم  نظام  لقلب  عسكريًا  الــدول  من 
أن  اآلن  »نرى  مضيفًا  القذافي«،  معمر 

ليبيا باتت دولة فاشلة«.

إيف  جــان  الفرنسي  الــدفــاع  ــر  وزي وصــل 
ــان )الــصــورة(، أمــس اإلثــنــيــن، إلى  ــودري ل
المسؤولين  من  عددًا  والتقى  بغداد، 
بــالده  ــم  دع على  مــؤّكــدًا  العراقيين، 
للعراق، وإمكانيّة تدريب وتسليح القوات 
زيارته  فــي  ــان  ــودري ل وتـــرأس  العراقية. 
الرسمية وفدًا ضم عددا من المسؤولين 
سليم  البرلمان  رئيس  والتقى  العسكريين. 
الجبوري وناقش معه تطورات األوضاع 
األمنية بالعراق، وسبل التعاون والتنسيق 
الحرب  ومستجدات  اإلرهاب،  لمكافحة 

ضد تنظيم »داعش«.

اعتراف أوباما

لودريان في بغداد

وصل عدد قتلى العسكريين اإليرانيين 
اعترفت  شخصًا   230 إلى  سورية  في 
أعلن  منذ  اآلن،  حتى  طهران  بهم 
زيادة عدد  اإليراني عن  الثوري  الحرس 
بالتزامن  هناك  العسكريين  مستشاريه 
ــدء تــوجــيــه ضـــربـــات جــويــة  مـــع بـ
نهاية  سورية  في  لمواقع  روسية 
أمس،  ويوم  الماضي.  سبتمبر/أيلول 
أربعة  أن  اإليراني  تسنيم  موقع  نقل 
الجيش  مــن  عسكريين  مستشارين 
خــالل  ــة  ــوري س ــي  ف حتفهم  ــقــوا  ل
الموقع  عمليات ضد من وصفهم 

بـ»التكفيريين واإلرهابيين«.

230 قتيًال إيرانيًا

يثبت العراق، مجددًا، 
أنّه عاجز عن الخروج من 

المحاصصة الطائفية 
والحزبية، بعدما أُطيح 
بحكومة التكنوقراط، 

وتّم التوافق على 
تشكيلة وزارية بمواصفات 

الكتل السياسية

يسعى النظام السوري 
عبر إجراء ما يسميه 

االنتخابات التشريعية، غدًا 
األربعاء، لمحاولة إثبات 

قدرته على اتخاذ القرارات 
»السيادية« في البلد الذي 

ال يسيطر فعليًا سوى على 
نحو 20% من مساحته

شدد دي ميستورا على ضرورة استمرار الهدنة )لؤي بشارة/فرانس برس(

تنتشر صور المرشحين في دمشق بكثافة الفتة )جوزف عيد/فرانس برس(

يسيطر هدوء هّش على طرابلس )محمود تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

إغالق معبر رأس 
جدير مع تونس

ــقــــاذ الــلــيــبــيــة،  أصــــــدرت حــكــومــة اإلنــ
ــة الـــــغـــــويـــــل، أمــــس  ــفـ ــيـ ــلـ ــــة خـ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
ــإغـــاق مــعــبــر رأس  االثــــنــــني، قــــــرارًا بـ
جدير الحدودي مع تونس، بدعوى 
حــمــايــة املـــواطـــنـــني الــلــيــبــيــني. وقـــال 
مدير النقطة الحدودية بمنفذ رأس 
جدير، محمد جرافة، في بيان له، إن 
هذا القرار جاء بعدما قام أهالي بن 
الليبيني من  بمنع  التونسية  قــردان 
عــبــور املــنــفــذ، مضيفًا أنــهــم طــالــبــوا 
بــاإلفــراج عن ثاثة أفــراد من تونس 
متهمني بقضية رشوة وتهريب لدى 

السلطات الليبية. 
)العربي الجديد(

البحرين: حزب اهلل يتصّدر 
»التنظيمات اإلرهابية«

الــبــحــريــنــي،  الــــــــوزراء  مــجــلــس  أدرج 
أمس االثنني، 68 تنظيمًا على قائمة 
فـــي مملكة  ــة  ــيـ ــابـ الــتــنــظــيــمــات اإلرهـ
البحرين، وشملت تنظيمات محلية 
وكــالــة  وبــحــســب  وإقليمية وعــاملــيــة. 
»بنا«، جاء حزب  البحرينية  األنباء 
»إرهابيًا«  ف 

ّ
واملصن اللبناني،  الله 

الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول  قــــبــــل  مــــــن 
العربية،  الــدول  وجامعة  الخليجي، 
والـــتـــي شملت  الــقــائــمــة،  عــلــى رأس 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
ــَمـــي »الـــــقـــــاعـــــدة« و»جـــبـــهـــة  ــيـ ــنـــظـ وتـ

النصرة«.
)العربي الجديد(

إيطاليا تطلب تدخًال 
أوروبيًا في قضية ريجيني 
طــالــبــت رئــيــســة الــبــرملــان اإليــطــالــي، 
ــنــــني،  االثــ أمــــــس  ــنــــي،  ــدريــ ــولــ بــ الورا 
ــكــــشــــف عـــن  ــلــ ــٍل أوروبــــــــــــــــي لــ ــ ــدخــ ــ ــتــ ــ بــ
اإليطالي،  الطالب  مصرع  مابسات 
جــولــيــو ريــجــيــنــي، الــــذي عــثــر عليه 
مقتواًل بالقاهرة، في فبراير/شباط 
املــاضــي. ونــقــل الــتــلــفــزيــون الرسمي 
تل ريجيني، 

ُ
عن بولدريني قولها، »ق

وحملت جثته عامات تعذيب، يجب 
أن تمارس حقوق املواطنة األوروبية 
في هذه الحالة، على أوروبــا الدفاع 
ــــن حــقــيــقــة  ــــن ضـــــــــرورة الـــكـــشـــف عـ عـ

مقتله«.
)األناضول(

إيران تنفي تسلُّم 
صواريخ »إس 300« 

ــة،  اإليـــرانـــيـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  نـــفـــت 
املتداولة حول  األنباء  االثنني،  أمس 
وصـــــــول الــــدفــــعــــة األولـــــــــى ملــنــظــومــة 
الروسية،  الجوي »إس 300«  الدفاع 
بــــــــرم بــــني طـــهـــران 

ُ
ــاق أ ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ

وموسكو فــي هــذا الــصــدد. وأوضــح 
اإليرانية،  الخارجية  باسم  املتحدث 
حسني جــابــري أنــصــاري، فــي بيان، 
ــتـــي تــنــاقــلــتــهــا بــعــض  الـ  األنــــبــــاء 

ّ
أن

وسائل اإلعــام حول وصول الدفعة 
األولى من هذه املنظومة، عارية عن 

الصحة.
)األناضول(
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عادل األحمدي

مــّر الــيــوم األول مــن الهدنة فــي اليمن، أمس 
محافظات  في  بالخروقات   

ً
محّمال اإلثــنــن، 

عــدة، بيد أن جــهــودًا كبيرة تبذل هــذه املــرة 
لــتــثــبــيــت وقــــــف إطـــــــالق الـــــنـــــار، مــــع وجــــود 
السعودية  بــرعــايــة  مشتركة  تنسيق  لجنة 
الطرفن  من  مؤلفة  وتهدئة  تواصل  ولجنة 
وتــشــرف عليها األمـــم املــتــحــدة فــي الكويت، 
األممي، إسماعيل ولد  املبعوث  فيما وصل 
الشيخ أحــمــد، إلــى الــريــاض إلجـــراء لــقــاءات 

ــات الـــكـــويـــت ومــتــابــعــة  ــادثـ تــحــضــيــريــة ملـــحـ
تنفيذ الهدنة عن قرب.

»العربي الجديد«،  وأكدت مصادر ميدانية لـ
قــذائــف مدفعية  بــإطــالق  تسجيل خــروقــات 
وصـــاروخـــيـــة مـــن قــبــل مــســلــحــي الــحــوثــيــن 
علي  املــخــلــوع  للرئيس  املــوالــن  وحلفائهم 
عبدالله صالح في محافظات تعز والضالع 
ــبـــوة، وهــــي خـــروق  والـــجـــوف وصــنــعــاء وشـ
اتــهــم الـــطـــرف اآلخــــر أيــضــا قــــوات الــشــرعــيــة 
بالبدء بها، ونتجت عنها اشتباكات وتبادل 

للقصف في عدد من الجبهات.
وتــدخــلــت مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــعــربــي، بعد 
تــكــرر الـــخـــروقـــات فـــي مــحــافــظــة تــعــز، خــالل 
ــفــــاق. واتــهــم  الـــســـاعـــات األولـــــى مـــن بــــدء االتــ
الــتــحــالــف بتنفيذ عملية  أيــضــا  الــحــوثــيــون 
ــزال لــلــمــقــاومــة فـــي مــنــطــقــة الــتــربــة بتعز،  ــ إنـ
ــة ِنـــهـــم،  ــريـ ــديـ وتــنــفــيــذ غــــــارة فــــي مــنــطــقــة مـ
 عـــن تــحــلــيــق متقطع 

ً
شـــرق صــنــعــاء، فــضــال

فـــي صــنــعــاء وعـــمـــران ومـــــأرب ومــحــافــظــات 
مختلفة. وفي الدقائق األولى لدخول الهدنة 
حــّيــز الــتــنــفــيــذ، اعــتــرضــت مــنــظــومــة الــدفــاع 
والشرعية  التحالف  لقوات  التابعة  الجوي 
ــقـــه  ــلـ فــــــي مــــــــــأرب صـــــــاروخـــــــا بــــالــــســــتــــيــــا أطـ

الحوثيون واملوالون لصالح من صنعاء.
في غضون ذلك، وصل املبعوث األممي إلى 

ــد الــشــيــخ أحــمــد، أمــس  الــيــمــن إســمــاعــيــل ولـ
ــراءات  االثـــنـــن، إلـــى الــســعــوديــة، ملــتــابــعــة إجــ
تــشــرف عليها األمــم  الــتــي  االلــتــزام بالهدنة 
املتحدة. وعقد ولد الشيخ أحمد في الرياض 
ــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــلــي  لــــقــــاءات مــــع نـ
ــر، ورئـــيـــس الــحــكــومــة أحــمــد  ــمـ مــحــســن األحـ
عبيد بن دغر، وأكد في بيان، التزام الطرفن 
»بنود وشروط وقف األعمال القتالية الذي  بـ
تم طــرحــه«، مشيرًا إلــى أن االتــفــاق يتضمن 
بنودًا تسمح بالتنقل اآلمن والغير مشروط 
وبتوصيل  اإلنــســانــي  الــحــقــل  فــي  للعاملن 

املساعدات اإلنسانية في كل أنحاء البالد«.
التنسيق  كما أكد املبعوث األممي أن لجنة 
والتهدئة التي جرى االتفاق على تشكليها 
في ختام محادثات سويسرا، في ديسمبر/ 
كانون األول العام املاضي، عاودت نشاطها 

من الكويت وتراقب وقف األعمال القتالية.
ــــف إطــــالق  ــلـــى وقــ ــة عـ ــابــ ــرقــ ــانــــب الــ وإلـــــــى جــ
ــل«،  ــواصــ ــتــ ــن »لـــجـــنـــة الـــتـــهـــدئـــة والــ ــار مــ ــنــ الــ
كشفت مصادر حكومية وأخــرى مقّربة من 
مؤلفة  تنسيق  لجنة  وجـــود  عــن  الحوثين 
مـــن مــمــثــلــن عـــن االنـــقـــالبـــيـــن وآخــــريــــن من 
و»املقاومة  للشرعية  املوالية  الجيش  قــوات 
على  تعمل  السعودية،  بــإشــراف  الشعبية« 

تثبيت الهدنة وتفادي الخروق.

مــارس/آذار املاضي قبل أن تعاود املليشيات 
فرضه بعد ذلك بأيام. 

مظاهر الدمار
ــة، الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــثــــر مــــمــــن يــــعــــرفــــون املـ يــــقــــول كــ
 لتعز قــدرة عجيبة 

ّ
يحتضنها جبل صبر، إن

ــــن الــــــركــــــام، وهــــــو مــا  ــن بـ ــ ــهــــوض مـ ــنــ عـــلـــى الــ
تجلى في تفاصيل الشهر املاضي. قبل كسر 
الــحــصــار الــجــزئــي مــطــلــع شــهــر مـــــــارس/آذار، 

كانت تفاصيل املشهد اليومي في تعز، ثالث 
ص صور الدمار 

ّ
أكبر املدن اليمنية، ثابتة تلخ

الذي ينتشر في معظم مناطق املدينة التي لم 
فيها بعدما كانت حتى  للحياة  أثــر  مــن  يعد 

وقت قريب مشتعلة وصاخبة.
ــارع املــــرور غـــرب املــديــنــة، فــقــدت جميع  فــي شـ
املــــحــــالت الــــتــــجــــاريــــة، واملـــــرافـــــق الــحــكــومــيــة، 
واملــنــازل، األبـــواب أو الــنــوافــذ بسبب طائرات 
التي نفذت غــارات عــدة واستهدفت  التحالف 
ــتـــواجـــديـــن فــــي عـــدد  تــجــمــعــات الـــحـــوثـــيـــن املـ
مــن مؤسسات الــدولــة فــي تلك املــنــاطــق، فيما 
فقدت مساكن املواطنن بحي املناخ في نفس 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة مــالمــحــهــا نــتــيــجــة »قــصــف 
الحوثين كل منزل بدون استثناء«، كما يقول 
أحمد الجالل، وهو أحد املواطنن في املنطقة.
من  الشرقية  الجهة  فــي  يتكرر  نفسه  املشهد 
لــم يصب  املدينة، حيث ال يوجد منزل واحــد 
الــدمــار إحــدى واجهاته على األقــل. »لــم يتبق 
ــــردة وصــفــائــح  ــــخـ ــن املـــطـــعـــم ســـــوى قـــطـــع الـ مــ
الــحــديــد املــحــروق وحـــوض الــكــبــاب، ولـــم يعد 
بمقدوري إعادة ما دمرته الحرب، التي أخذت 
منا كل شــيء«، هكذا يتحدث عبد علي، بائع 
ــان يــمــلــك  ــ ــذي كـ ــ ــز، الــ ــعـ الـــكـــبـــاب األشــــهــــر فــــي تـ
الصبوح بصنف  مطعما صغيرًا يقدم وجبة 
واحد من األطعمة )الكباب البلدي(، ويتواجد 
من  الشرقية  الجهة  فــي  الــحــوض  منطقة  فــي 
املـــديـــنـــة، والـــتـــي شـــهـــدت أشـــــرس املـــواجـــهـــات 
ــان نصيبها مـــن قـــذائـــف الــحــوثــيــن أكــبــر.  وكــ
وعلى غرار بائع الكباب فقد كثيرون مصادر 
الــدمــار نسبة  طـــاول  فــي تعز بعدما  أعمالهم 

كبيرة من املدينة.
املــديــنــة األكـــثـــر ازدحـــامـــا بـــن املــــدن الــيــمــنــيــة، 
 »محشورًا 

ً
والتي تحوي تجمعا سكانيا هائال

داخـــل علبة كــبــريــت« وأحـــيـــاء قــديــمــة جــديــدة 
متالصقة، شهدت موجة نزوح كبيرة عندما 

تعز ـ وجدي السالمي

لـــم تــكــد تــمــضــي دقـــائـــق عــلــى دخـــول 
ــيــــل األحـــــــــد -  وقـــــــف إطـــــــــالق الـــــنـــــار لــ
اإلثنن حيز التنفيذ حتى بدأت ترد 
معلومات عن خروق عدة بدا أن أغلبها يتركز 
في محافظة تعز، إذ تم تسجيل 12 خرقا في 
الخروقات  واستمرت  للهدنة،  األولــى  الساعة 
بعد ذلــك مــن خــالل إطـــالق قــذائــف استهدفت 
أن  قبل  الشعبية«،  و»املقاومة  الجيش  مواقع 
ينفذ التحالف العربي ثالث غارات جوية في 
شرق املدينة، تكريسا آللية وقف إطالق النار 

التي تتيح الرد على أي خرق.
تركز الــخــروق في أول أيــام الهدنة في تعز ال 
يــبــدو مــســتــغــربــا بــعــدمــا أثــبــتــت املــديــنــة على 
مدى أشهر الحرب الطويلة أنها أبرز محافظة 
يــمــنــيــة، شــّكــلــت اســتــعــصــاء عــلــى مــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــن والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الله 
ـــم بــانــقــالب 

ّ
صــــالــــح، بـــعـــدمـــا رفـــضـــت أن تـــســـل

ــا لــحــمــلــة  ــهــ ــّرضــ ــا عــ ــ ــح، مـ ــ ــالــ ــ الـــحـــوثـــيـــن وصــ
عسكرية تعد األشرس لم توفر مدنييها الذين 
إلــى هــدف يــومــي للمليشيات  تــحــولــوا تباعا 
عــبــر عــمــلــيــات قــصــف عــشــوائــيــة حـــولـــت تعز 
ــى مـــديـــنـــة مــــن ركــــــام قـــبـــل أن تــعــود  ــ تـــبـــاعـــا إلـ
لــالنــبــعــاث مـــن جــديــد بــعــد الــتــمــكــن مـــن كسر 
الــحــصــار جــزئــيــا عــنــهــا لــلــمــرة األولــــى فــي 10 

عقدة تعز
مدينة تنهض من بين الركام بال هدنة

أوًال بأول

إضاءة

»لتعز قدرة عجيبة على االنبعاث من بين الركام«، مقولة تلخص واقع ثالث أبرز المحافظات اليمنية، 
فشلت  بعدما  صالح،  عبداهلل  علي  المخلوع  والرئيس  الحوثيين  مليشيات  من  التخلص  تحاول  وهي 

سياسة االنتقام الممنهجة في إجبار سكانها على االستسالم

خارطة الخراب 
ونسبه

ثلثا سكان المدينة 
نزحوا إلى مدن أخرى 

وازدحمت بهم األرياف

على مدى أشهر أغلقت 
األفران لغياب الدقيق 

والمشتقات النفطية

45
سياسة

خروقات الهدنة: لجنتا تنسيق وتواصل

انــدلــعــت الــحــرب فيها فــي ابــريــل/نــيــســان من 
ــدة كــان  ــ الـــعـــام 2015، ألن ســقــوط قــذيــفــة واحـ
ــار فــي حــي كــامــل.   بـــإحـــداث خـــراب ودمــ

ً
كــفــيــال

ــذيـــن وقــــف الـــحـــظ فـــي صفهم  ــك الـ ــئـ حــتــى أولـ
ووجــــــــدوا أنــفــســهــم فــــي الـــبـــدايـــة فــــي مــنــاطــق 
وأحياء ال تصلها مخاطر الحرب، فقد نزحوا 
الــذي جعل كل قاطني  تباعا بسبب الحصار 
املدينة يعانون من أجل الحصول على أبسط 
ــلـــشـــرب، وغــــــاز لــلــطــبــخ،  ــاء لـ ــ االحـــتـــيـــاجـــات؛ مـ
الــخــضــروات، وحــتــى الطماطم كانت  وبــعــض 
سلعة يعجز املواطن عن شرائها نظرًا الرتفاع 
سعرها. وتشير بعض التقديرات إلى أن قرابة 
ثــلــثــي ســكــان املــديــنــة نــزحــوا إلـــى مـــدن أخــرى 

وازدحمت بهم األرياف.
ــــط هـــذا  الـــبـــقـــاء وســ ــــل 

ّ
ــنــــاك مــــن فــــض إال أن هــ

ع السبل به خارج املدينة، 
ّ
الجحيم، بسبب تقط

العناد في بداية األمر  وأحيانا كثيرة بسبب 
ثــم االعــتــيــاد بعد ذلـــك. وأصــبــح دمـــار املدينة 

يــنــعــكــس فـــي وهــــن وشـــحـــوب مـــالمـــح هـــؤالء 
الذين يتصادف تواجدهم في بعض األماكن 
ــابـــدون يــومــيــا ملـــحـــاولـــة االســـتـــمـــرار  ــكـ وهــــم يـ
الحياة بعدما حــرمــوا مــن أغلب مقومات  فــي 
الحياة. على مدى أشهر أغلقت األفران بسبب 
عـــدم تــوفــر الــدقــيــق واملــشــتــقــات النفطية. ومــا 
تبقى من أفران تعمل، كانت الطوابير ترتص 
أمــامــهــا كثعبان طــويــل فــي انــتــظــار الحصول 
على بضعة أرغفة خبز. طوابير أخــرى كانت 
تتشكل أمام البقاالت من أجل الحصول على 
بــضــع لــتــرات مــن مــيــاه الــشــرب بــعــدمــا أصبح 
ملــيــاه الــشــرب ســـوق ســــوداء فــي تــعــز. كــل هــذه 
الــتــفــاصــيــل وأكـــثـــر مـــن مــآســي الـــحـــرب، بـــدأت 
شّكل  بعدما  تدريجيا  منها  تتخلص  املدينة 
كسر الحصار جزئيا نقطة تحول، إذ تحاول 
تعز منذ ذلــك الحن أن تنبعث مــن بــن ركــام 
الــــحــــرب، لــتــبــدأ مـــوجـــة عـــــودة الـــنـــازحـــن الــى 
 
ّ
املدينة، على الرغم من عودة الحصار ومن أن

مخاطر الحرب ال تزال محدقة.

بين الحياة والموت
عند املنفذ الغربي في منطقة حبيل سلمان 
الذي يمثل نقطة فاصلة بن مناطق سيطرة 
املليشيات على  الــوطــنــي وســيــطــرة  الــجــيــش 
خـــط جــامــعــة تـــعـــز، كـــانـــت املــلــيــشــيــات حتى 
10 مـــــــــارس/آذار تــنــصــب حـــواجـــز اإلســمــنــت 
ــن الــتــنــقــل بـــن مــنــاطــق  وتــمــنــع املـــواطـــنـــن مـ
داخــل وخــارج الحصار. وكــان مــرور املواطن 
من املنطقة يعني أنه بن فرصتي الحياة أو 
املــوت. وإن لم يحالف الحظ املواطن الجائع 
ــل مــنــاطــق الــحــصــار بــالــعــبــور مـــن أجــل  ــ داخـ
ــراء أشــيــائــه مـــن املــنــاطــق الـــواقـــعـــة خـــارج  ــ شـ
أو  للمليشيات  يتذلل  عليها  الحصار  طــوق 
املحاولة في وقت آخر. لكن فور كسر الحصار 
بــــدأت تــتــزاحــم بـــاصـــات الــنــقــل والــشــاحــنــات 

املحملة بالبضائع دون حواجز.
يــقــول عــبــدالــرحــمــن، بــائــع يــعــمــل فـــي الــبــقــالــة 
القريبة من نقطة املعبر، إنه »يوميا كان يسقط 
بمعدل اثنن إلى ثالثة ضحايا بن القتل أو 
 قتل 

ً
اإلصــابــة في هــذا املعبر، وحــدث أن طفال

في هذا املعبر أمــام والــدتــه«. يستذكر مواطن 
آخر تعامل املليشيات مع العابرين بقوله إن 
»الــثــامــنــة صــبــاحــا والــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر )كــل 

اليوم  االنتباه حتى  تثير  العازلة  الجدران  التي تشبه  الخرسانية  الكتل  تزال  ال 
في معظم شوارع المدينة. وعند التجول في مناطق شرق المدينة، 
العنيفة  المعارك  جــراء  واضحة  بها  حّل  الــذي  الدمار  مظاهر  تبدو 
المخلوع  والرئيس  الحوثيين  مليشيات  قبل  من  المتعمد  والقصف 
لم  التي  تلك  أما  عين.  بعد  أثرًا  أصبحت  التي  المنازل  رؤية  يمكن  حيث 
تطاولها قذائف المليشيات، أو غارات طيران التحالف، فلم تسلم أبوابها 

ونوافذها جراء ضغط االنفجارات في المناطق المجاورة لها.

الجدران العازلة

يــقــول املــحــامــي تــوفــيــق الشعبي، 
نـــائـــب نــقــيــب املـــحـــامـــن املــدنــيــن 
»الــعــربــي  فـــي تـــعـــز، فـــي حـــديـــث لـــ
الـــتـــي  »املــــســــاحــــة  إن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــار والـــــــخـــــــراب  ــ ــدمــ ــ ــلــ ــ ــ ــت ل ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ تـ
تــقــدر بــحــوالــي 70 فـــي املـــائـــة من 
مديريتن هما )القاهرة، واملظفر، 
ويــشــكــل إطــارهــمــا الــجــغــرافــي ما 
ــة(. ويــــوضــــح أن  ــنـ ــديـ ــاملـ يــســمــى بـ
»40 في املائة تعرض لدمار كلي، خصوصا القسم الغربي 
والــشــرقــي املــحــاذي، والـــذي تــركــزت فيه املــعــارك«. ويضيف 
الشعبي »30 في املائة تعرض لدمار جزئي تركز في الجهة 
الــجــنــوبــيــة، وبــقــيــت الــجــهــة الشمالية الــغــربــيــة أقـــل ضـــررًا«. 

وتحولت معظم مناطق مدينة تعز إلى مدينة أشباح.

بدر الراشد

اإلنجاز الوحيد لنائب الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني، 

عزت الدوري، هو بقاؤه على 
قيد الحياة حتى اآلن. لكن 
الرديء في هذا اإلنجاز، أن 

الدوري ما زال يلقي الخطابات 
بني فترة وأخرى، وفي كل 

خطاباته ال يظهر أزمة حزب 
البعث العراقي املنحل فقط، وال 
الدولة العراقية املنهارة فحسب، 

والتي كان من أبرز رجاالتها، 
بل أزمة املنطقة ككل. الدوري 

مأزوم من االحتالل اإليراني أو 
هيمنته على العراق، بعد انهيار 

النظام العراقي السابق، على 
يد جيش االحتالل األميركي 

في 2003. وفي الحقيقة ليس 
الدوري وحده، وال البعثيون، 
هم املأزومني، من هذا الواقع، 
بعد رؤيتهم لعدو العراقيني، 

والذي حاربوه لسنوات، يسيطر 
على عاصمة بالدهم. ويتعامل 

قاسم سليماني مع العراق، 
وكأنها ملحق للجمهورية 

اإليرانية. فكل املنطقة العربية 
مأزومة بدرجات مختلفة، من 

هذا الواقع الجديد. لكن كل 
خيارات عزت الدوري، والتي 

عبر عنها في خطاباته أخيرًا، 
أثبتت فشلها الذريع، وتراجع 

هو نفسه عنها. احتفى الدوري 
بـ »داعش«، واعتبر سقوط 

املوصل بيد تنظيم الدولة 
اإلسالمية »تحريرًا«، وذلك في 
شر بعد أيام 

ُ
خطاب للدوري ن

من سقوط املوصل، في يونيو/
حزيران 2014، بمشاركة 

الجناح العسكري لحزب البعث 
العراقي، وأعني جيش الطريقة 
النقشبندية، باإلضافة إلى من 

وصفوا وقتها بـ »ثوار العشائر«. 
الحقًا قام تنظيم داعش بإقصاء 

هؤالء ومالحقتهم، وتصفية 
بعض عناصرهم، حتى أن 

الدوري خرج بعد ذلك بتسجيل 
صوتي، ينتقد تنظيم داعش، 

والتطرف الجهادي، ويدعو إلى 
استئصاله، وهو الذي بارك لـ 
»األمة« انتصاره في املوصل. 

وكان يرى في داعش حبل نجاة، 
يمكن أن يخرج بغداد من الهيمنة 

اإليرانية، لكن الحبل كان حبل 
مشنقة. اليوم يكّرر الدوري نفس 

الخطأ مرة أخرى، باستجداء 
أميركا إلنقاذ العراق من إيران، 

وتحميلها مسؤولية الدماء 
العراقية التي تسفكها املليشيات 

املدعومة إيرانيًا! ويتناسى 
أن أميركا سفكت من دماء 

العراقيني، وعلى امتداد عقود 
منذ التسعينيات، ما يفوق فعلة 

املليشيات. فقد كانت السياسات 
األميركية تجاه العراق، قبل 

االحتالل األميركي أيضًا، قد 
مهدت لكل ما حدث للعراق بعد 

االحتالل األميركي، وبتواطؤه.

للحديث 
تتمة

مغالطات 
عزت الدوري

الجزائر ـ  عثمان لحياني

مــهــمــا كـــانـــت الــنــتــائــج الـــتـــي انــتــهــت إلــيــهــا زيــــــارة رئــيــس 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة مـــانـــويـــل فـــالـــس إلــــى الـــجـــزائـــر على 
التي  البلدين،  بن  املوقعة  واالتفاقات  السياسي  الصعيد 
 كل ما علق من مجمل 

ّ
بلغت في مجملها 26 اتفاقية، فــإن

الـــزيـــارة بــالــنــســبــة لــلــجــزائــريــن ثــالثــة أشـــيـــاء لـــم تــكــن لها 
الزيارة وأجندتها السياسية واالقتصادية،  عالقة بصلب 

ولخصها موقف وصورة ورقم.
ــوزراء  ــ ــان رئـــيـــس الــ ــد املــــاضــــي، كــ ــ فـــي مــنــتــصــف نـــهـــار األحـ
ــر الــعــاصــمــة  ــزائـ ــوارع الـــجـ ــ ــ ــّم بـــجـــولـــة فــــي شـ الـــفـــرنـــســـي يـــهـ
واحــتــســاء قــهــوة فـــي أحـــد مــقــاهــي وســـط املــديــنــة، عندما 
اعــتــرض طريقه شــاب يــدعــى مـــراد، ويسكن فــي الضاحية 
أنت  فالس،  له »سيد  وقــال  الجزائرية،  للعاصمة  الشرقية 
ليس مرحب بك عندنا«. لم يكد الشاب يكمل جملته حتى 
كانت مجموعة من عناصر األمن الجزائري بالزي املدني، 
الداخلية  ووزيـــر  الفرنسية  الحكومة  رئــيــس  تــرافــق  الــتــي 
الجزائرية نور الدين بــدوي، تعتقل الشاب. سريعا تحول 
الشاب إلى محط اهتمام مواقع التواصل االجتماعي بعدما 
التي كانت بصدد تغطية  املحلية  القنوات  إحــدى  نجحت 
جــولــة فــالــس، فــي تــصــويــر كــامــل تــفــاصــيــل املــشــهــد. حظي 
الشاب املعتقل بتضامن كبير من الجزائرين. واعتبر كثر 
أن من حقه التعبير عن موقفه السياسي، تماما كما يعبر 
فرنسيون عن مواقفهم برمي البيض أو أشياء أخرى على 
املسؤولن الفرنسين. وانتقد ناشطون وحقوقيون لجوء 
األمن إلى اعتقال الشاب. والالفت أن هذه الحادثة تتناقض 
ديسمبر/كانون  في  نفسه  املكان  شهدها  حادثة  مع  كليا 
األول 2012، خالل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند 
يد هوالند عندما  املواطنن  أحــد  قّبل  الجزائر، حيث  إلــى 

كان برفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يهّم بمصافحة 
جموع من املواطنن كانت تؤدي له التحية.

من جهة ثانية، فإن أكثر ما علق في ذهن الجزائرين من 
بها  التي ظهر  الصورة  الفرنسية،  الحكومة  رئيس  زيــارة 
بوتفليقة لدى استقباله ضيفه الفرنسي. وعلى الرغم من 
 صورًا لبوتفليقة وهو يضحك 

ّ
الرسمي بث التلفزيون   

ّ
أن

الحكومة  رئــيــس  الــتــي نشرها  الــصــورة  أن  إال  مــع ضيفه، 
أظهرت  والتي  »تويتر«  موقع  في  حسابه  على  الفرنسية 
الذهن كانت قاسية على  بوتفليقة بوجه شاحب وشــارد 
رفضهم  عن  منهم  قليل  غير  عــدد  عّبر  الذين  الجزائرين، 
ــورة الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، واعـــتـــبـــروا  ــ ألن تـــكـــون هـــكـــذا صـ
السياسية  والــصــورة  الرجل  لتاريخ  أنها »صــورة مسيئة 

للجزائر«.
املــشــهــد الـــثـــالـــث كــــان رقـــمـــا أكـــثـــر مــنــه صـــــورة أو مــوقــفــا، 
اللجنة  اتفاقية تم توقيعها خالل اجتماع  بـ26  ويختصر 
املشتركة العليا التي ترأسها رئيسا الحكومتن الجزائرية 
والــفــرنــســيــة عــبــد املـــالـــك ســـالل ومــانــويــل فـــالـــس. وتــخــّص 
الحديدية  بالسكك  والــنــقــل  الصناعة  قــطــاعــات  االتــفــاقــات 
ــاء  ــعـــدالـــة والــتــكــويــن املـــهـــنـــي، فــيــمــا تـــم إرجــ والــتــعــلــيــم والـ
لشركة  للسيارات  ثــاٍن  اتفاق إلنشاء مصنع  على  التوقيع 
غربي  رينو  لشركة  التشغيل  قيد  أول  مصنع  بعد  بيجو 
الجزائر. وعّد مراقبون رقم 26 اتفاقية كبيرا جدًا مقارنة مع 
كل اللغط السياسي واإلعالمي الذي سبق الزيارة، واألزمة 
اإلعــالمــيــة الــتــي حــدثــت قــبــل أيــــام مــن بــدئــهــا بــســبــب نشر 
صحيفة »لوموند« لصورة بوتفليقة ضمن صور رؤساء 
قــالــت إنــهــم هــم أو مــقــربــون منهم مــتــورطــون فــي فضيحة 
الــجــزائــر حملة إعالمية  اعــتــبــرتــه  بــنــمــا«. وهـــو مــا  »أوراق 
تستهدف البالد ومساسا غير مقبول برموزها. واستدعت 
الجزائر، برنار  الفرنسي في  الجزائرية السفير  الخارجية 

إيمي. كما تحدثت الصحف والقنوات املوالية للسلطة عن 
أزمة سياسية بن البلدين.

زيــارة فالس على صعيد  إليها  انتهت  التي  الــصــورة  لكن 
االتفاقيات املوقعة، تقلب الصورة وتؤكد تحليالت مراقبن، 
كانوا قد اعتبروا عشية الزيارة أن األزمة اإلعالمية ليست 
الجزائر  فــي  السياسية  السلطة  إلــيــه  تستند  مــبــرر  ســوى 
التي تربطها بها  أدائها السياسي تجاه فرنسا  لتحسن 
التاريخي على خلفية  الحساسية في شقها  بالغة  عالقة 

جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر.
خـــارج املــوقــف والـــصـــورة والـــرقـــم، غــطــت األزمــــة اإلعــالمــيــة 
مــرافــقــة فالس  مــن  »لــومــونــد«  مــن  املتعلقة بمنع صحافي 
إلى الجزائر على الندوة الصحافية املشتركة التي عقدها 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــبــد املــالــك ســـالل مــع رئيس 
الفرنسي مانويل فالس. في غضون ذلــك، لم يكن  الـــوزراء 
الجزائري  اللقاء  فــي  بـــارزًا  عنوانا  اإلرهـــاب  مكافحة  ملف 
الفرنسي على الرغم من التهديدات األمنية الكبيرة املحيطة 
الجزائر  ملعاناة  استذكاره  باستثناء  وبأوروبا،  بالجزائر 

خالل األزمة األمنية التي عصفت بالبالد في التسعينات.
فــي غــضــون ذلــــك، فـــإن املــلــف املــغــيــب فــي زيــــارة فــالــس إلــى 
الـــجـــزائـــر كــــان مــلــف الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ املــتــصــل بــجــرائــم 
االســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي فــــي الــــجــــزائــــر. بــكــثــيــر مــــن الــجــهــد 
الــســيــاســي تــســعــى الــجــزائــر وبـــاريـــس إلـــى طــي هـــذا امللف 
وإلــغــائــه مــن أجــنــدة الــلــقــاءات السياسية بــن املــســؤولــن، 
ومدنية  قــوى سياسية  مطالبات  استمرار  من  الرغم  على 
في الجزائر والتي تطالب باعتراف رسمي من فرنسا بهذه 
الجرائم والتعويض للضحايا. وتعتبر فرنسا أنها طوت 
صفحة هذا امللف بعد اعالن هوالند في زيارته إلى الجزائر 
ظلما  كــان  االستعمار   

ّ
أن  2012 األول  ديسمبر/كانون  في 

كبيرًا سلط على الجزائرين.

زيارة فالس إلى الجزائر... موقف وصورة ورقم

رصد

مع الحدث

أمــانــا للعبور،  أكثر األوقـــات  يــوم سبت( تعد 
الــتــي كــانــت املليشيات تسمح  ــات  وهــي األوقــ
فيها لــلــمــواطــنــن بــدخــول املــديــنــة، أمـــا الــيــوم 
املــرور بــدون موعد«، لينتقل الحصار  أصبح 

إلى مناطق أخرى وأصبح معبر حذران غرب 
ــو املــنــطــقــة الــفــاصــلــة بـــن الــحــيــاِة  املـــديـــنـــة، هـ
واملــــوت، وذلـــك بــعــدمــا تمكنت قـــوات الجيش 
و»املقاومة« في 10 مارس املاضي من تحرير 

منطقة حبيل سلمان وبئر باشا وموقع اللواء 
3 مدرع، غرب املدينة.

األسواق تستعيد حياتها
ومــنــذ كسر الــحــصــار جــزئــيــا، أصبحت املــواد 
أســواق األحياء وفتحت  إلــى  الغذائية تتدفق 
جديد  من  أبوابها  مغلقة  كانت  التي  املتاجر 
عــبــر مــنــاطــق وطــرقــات وعـــرة مــن جــبــل صبر، 
في منطقة  الخضروات  املدينة. ســوق  جنوب 
املــــركــــزي، وهــــو مــخــصــص لــبــيــع الــخــضــروات 
والــلــحــوم وســـط املــديــنــة، عـــاد للعمل مــجــددًا. 
تــحــدث أحـــد بــائــعــي الــخــضــروات فــي الــســوق 
 »تــوقــفــنــا لــفــتــرة 

ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قـــائـــال لـــ

طويلة عن العمل لعدم وجــود الخضار، على 
الرغم من أنه قبل كسر الحصار بحوالي شهر 
بكميات  الخضار  بــإدخــال  االنقالبيون  سمح 
قليلة إلى السوق لكن األسعار كانت مرتفعة 
أضعافا، وبعد كسر الحصار ارتفعت الكميات 
املتدفقة بشكل واضح فأصبحت متوافرة بما 
منظر  كــان  »بعدما  ويضيف  السكان«.  يكفي 
الــخــضــروات غائبا بشكل عــام عن  أو  الفواكه 
السوق أصبح منظرًا معتادًا حيث تكتظ اآلن 
ــواق بــاملــشــتــريــن وهــنــاك حــركــة واضــحــة  األســـ
في السوق«. الوضع في سوق الصميل )وهو 

سوق شعبي( يبدو مشابها.

تنفض تعز ركام الدمار عنها ببطء 
)أحمد الباشا/فرانس برس(

يترقب اليمنيون لمعرفة مدى صمود الهدنة 
)نبيل حسان/فرانس برس(
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قبل أكثر من نصف قــرن، عندما كانت تعز ال تــزال تــرزح تحت قبضة الحكم 
اإلمامي، يومها زارها شاب يدعى عبدالعزيز املقالح، سيصبح في ما بعد شاعر 
الفجر  يختبئ  »هنا   

ً
قائال القاهرة  قلعة  إلــى  مشيرًا  املقالح  كتب  الكبير.  اليمن 

الــقــادم، اطمئن وانفض عن رأســك كل طيور الــخــوف. من هنا، غــدًا يصيح ديك 
القاهرة،  قلعة  تاريخ  والــدم«. يتحدث  القشعريرة  األمــان مملكة  الفجر، ويسكن 
عرف بها تعز، بأنها كانت الحصن املنيع للطغاة 

ُ
وهي من املعالم التاريخية التي ت

الذين يحرصون على االستعداد الكافي لقهر سكان املدينة، كما فعلت مليشيات 
الحوثيني وصالح عندما دخلت تعز. طوال أشهر كانت املعدات العسكرية الثقيلة 
هدفت القلعة 

ُ
تعتلي تلك القلعة ومن هناك تقصف معظم األحياء السكنية. است

عــادت  منها  املليشيات  وبعد خــروج  معاملها،  مــن  الكثير  وتــضــرر  الطيران  مــن 
لتقصفها من أماكن بعيدة. وقد شكلت استعادة قلعة القاهرة في أغسطس/آب 
من العام املاضي التحول األبرز تمهيدًا الستعادة املدينة. لكن قلعة القاهرة لم تكن 
املتضررة الوحيدة بعدما حملت الحرب في دالالتها العميقة معنى الخراب لكل 
ما يشكل الهوية التاريخية والثقافية. فقد أحرق أيضًا املتحف الوحيد في تعز. 
كذلك أحرقت أكبر مؤسسة ثقافية في اليمن )مؤسسة السعيد(، وسط املدينة. 
ووسط محاوالت استعادة الحياة، تبدو شواهد الدمار الذي طاول املدينة كثيرة، 
وخصوصًا أنه لم يستثن أبرز معاملها. في جامعة تعز، غرب املدينة، هناك بعض 
مباني الكليات ال تزال تحاول اإلشارة إلى وجودها بأناقتها املخدوشة بالحرب، 
تفجير  إلى  معاملها  وبعض  الطالب  ووثائق  األرشيف  تعرضت خزانات  فيما 
متعمد من قبل املليشيات التي غادرتها وتركت صواريخ محرمة دوليًا، بحسب 
وحديقتها  التربية  كلية  مبنى  املليشيات  حولت  كما  الوطني.  الجيش  أفــاد  مــا 

الخلفية إلى مصنع محلي للمتفجرات.

المليشيات تهين التاريخ

  شرق
      غرب

ال اتفاق تركيا إسرائيليا 
لتطبيع العالقات

ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــاســ ــ أكـــــــــد املـــــتـــــحـــــدث بــ
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــن )الـــصـــورة(، 
أمـــس اإلثـــنـــن، أنـــه لــم يــتــم الــتــوصــل 
ــــى صـــيـــاغـــة نــهــائــيــة التـــفـــاق  بـــعـــد إلـ
ــات مــــع إســــرائــــيــــل،  ــالقــ ــعــ إصـــــــالح الــ
خـــالل  ســتــســتــمــر  املــــحــــادثــــات  وأن 
ــــى أن  ــع املـــقـــبـــلـــة، مـــشـــيـــرًا إلـ ــيـ ــابـ األسـ
برفع  مطالبها  عــن   

ّ
تتخل لــم  أنــقــرة 

»العربي  وعلمت  غــزة.  عن  الحصار 
الجديد« أن االتفاق بات قريبا جدًا، 
إذ تم االنتهاء من الشرطن التركين 
بــاالعــتــذار ودفــع  املتعلقن  األولــــن، 
مافي  سفينة  لضحايا  تعويضات 
مرمرة. وفيما يخص الشرط الثالث 
املتعلق بفك الحصار عن قطاع غزة، 
فــقــد وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى تــقــديــم 
تـــســـهـــيـــالت لــلــســفــن الـــتـــركـــيـــة لــنــقــل 

املساعدات إليه.
)العربي الجديد(

نتنياهو يعترف 
باستهداف حزب اهلل 

في سورية
اعترف رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خـــالل جــولــة له 
فـــي هــضــبــة الـــجـــوالن املــحــتــل، أمــس 
اإلثنن، بأن إسرائيل »شنت عشرات 
ملنع حزب  الــحــدود  الهجمات خلف 
الله من الحصول على أسلحة نوعية 
تكسر الــتــوازن«. وأضــاف وفق بيان 
للحرب  »احــتــمــال دخولنا  لــديــوانــه: 
والـــقـــتـــال هـــو أمــــر وارد فـــي حــــال لم 
نستطع منع املخاطر التي تواجهها 

إسرائيل بطريقة أخرى«.
)العربي الجديد(

18 حيّا استيطانيا 
في الجوالن

تخطط حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
جــديــدًا  استيطانيا  حــيــا   18 إلقــامــة 
فــــي هـــضـــبـــة الـــــجـــــوالن، عـــبـــر وضـــع 
ــيــــوت مــتــنــقــلــة فــــي املـــســـتـــوطـــنـــات  بــ
املــخــتــلــفــة املـــنـــتـــشـــرة فــــي الــهــضــبــة، 
»يديعوت  مــا كشفته صحيفة  وفــق 
ــــوت«. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن  ــــرونـ أحـ
»مــديــريــة أراضــــي إســرائــيــل« قــررت 
لخدمة  املتنقلة  البيوت  هــذه  وضــع 
عـــائـــالت إســرائــيــلــيــة قــدمــت طلبات 
لالستيطان في الجوالن، إلى أن يتم 

بناء أحياء دائمة.
)العربي الجديد(

اجتماع لوزراء دفاع 
دول الخليج والواليات 

المتحدة
الخليج،  بـــدول  الــدفــاع  وزراء  يعقد 
ــع نــظــيــرهــم األمـــيـــركـــي  اجـــتـــمـــاعـــا مــ
آشـــتـــون كـــارتـــر، قــبــيــل قــمــة الــرئــيــس 
ــا وقــــــادة  ــ ــامــ ــ األمــــيــــركــــي بـــــــــاراك أوبــ
الرياض  في  عقدها  املزمع  الخليج، 
في 21 أبريل/نيسان الحالي. وقالت 
ــاء الـــقـــطـــريـــة، إن وزيـــر  ــبــ وكـــالـــة األنــ

الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد 
ــم رســالــة 

ّ
ــورة(، تــســل ــ ــــصـ الــعــطــيــة )الـ

ــن نـــظـــيـــره الــــســــعــــودي مــحــمــد بــن  مــ
ســلــمــان، تــتــضــمــن دعـــوتـــه لحضور 
هـــذا االجــتــمــاع فــي الـــريـــاض الشهر 
تـــحـــديـــد مــوعــد  مــــن دون  ــالــــي،  الــــحــ

دقيق.
)األناضول(

هجوم انتحاري 
جنوبي روسيا

أن  الــروســيــة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
ثالثة رجال هاجموا نقطة شرطة في 
منطقة ستافروبول جنوبي روسيا 
يــــؤدي  أن  دون  ــن  مــ ــــن،  ــنـ ــ االثـ أمـــــس 
الهجوم إلى إصابات عدا املهاجمن. 
وقــال متحدث باسم وزارة الداخلية 
»رويــتــرز«: »وقــع  فــي ســتــافــروبــول لـــ
إقليمية،  شــرطــة  نقطة  عــلــى  هــجــوم 
ــتــل 

ُ
أحــــد املــهــاجــمــن فــجــر نــفــســه وق

ــران«. وأعــلــن أن السلطات  ــ اثــنــان آخـ
ردت عــلــى الــهــجــوم بــتــفــعــيــل »خــطــة 
الـــحـــصـــن« الـــتـــي تــعــنــي أن الــشــرطــة 

وضعت في حالة تأهب أعلى.
)رويترز(



القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

حــتــى مــســاء أمـــس االثـــنـــن، لــم تــكــن الــجــهــات 
فعل  ردود  أصـــدرت  قــد  املعنية  الفلسطينية 
إزاء مــا نــشــره مــوقــع »واال« اإلســرائــيــلــي، عن 
القيادي في حركة »فــتــح«، األسير مــروان  أن 
الــبــرغــوثــي، تــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع قــــادة من 
حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد اإلســـامـــي«، 
إلطـــــاق انــتــفــاضــة فــلــســطــيــنــيــة ســلــمــيــة ضد 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي أراضــــــي الــضــفــة  االحــ
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وبــحــســب مـــراســـل املــوقــع 
لــلــشــؤون الــعــربــيــة، آفـــي ســيــســخــاروف، فــإن 
مقربن مــن األســيــر الــبــرغــوثــي، الـــذي وصفه 
الرئيس  لخافة  املرشحن  »مــن  بأنه  املــوقــع 
قد  عـــبـــاس«،  مــحــمــود  الــحــالــي،  الفلسطيني 
الخصوص مع  تفاهمات بهذا  إلــى  توصلوا 
قــادة »حماس« و»الجهاد اإلسامي«، بشأن 
اإلسرائيلي،  االحتال  ملواجهة  شاملة  خطة 
اتخاذ خطوات غير عنيفة، مثل تنظيم  عبر 
مسيرات شعبية حاشدة عند نقاط التفتيش 
اتخاذ  إلــى  باإلضافة  العسكرية.  والحواجز 
الحياة  مجرى  لتشويش  وعمليات  خطوات 
ــي املـــســـتـــوطـــنـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وإحـــبـــاط  فــ
ــار ســيــادتــهــا في  ــهـ مــــحــــاوالت إســـرائـــيـــل إلظـ
ــة هـــذه  ــلـ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، ومـــواصـ
في  فلسطينية  دولــة  إقــامــة  االنتفاضة حتى 
حدود عام 1967. وبحسب املوقع اإلسرائيلي، 
يدور الحديث عن خطة منظمة وتحت قيادة 
ــدة تـــضـــع بـــرنـــامـــجـــا لـــلـــخـــطـــوات الــتــي  مــــوحــ
ستتخذ باستمرار ضد االحتال اإلسرائيلي، 
العسكري  الــجــهــاز  أن تضع  فيها  ويــفــتــرض 
واألمني اإلسرائيلي أمام تحد كبير، وتسبب 
له الحرج الشديد، خاصة أن الحديث هو عن 
أن  نشاطات سلمية وغير عنيفة من شأنها 
تهز صورة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي. 
وقــال املوقع إن أربعة من قــادة حركة »فتح« 
مــــع حــركــتــي  ــــاالت  ــــصـ االتـ أداروا  الــــذيــــن  هــــم 
»حماس« و»الجهاد اإلســامــي«، وهــم أحمد 
غــنــيــم وقــــــــدورة فــــــارس وســــرحــــان دويـــكـــات 

ومحمد حوراني، ومعروفون بأنهم من قادة 
ــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »فــتــح« وأصــدقــاء  الـ
الــبــرغــوثــي مــنــذ ســـنـــوات الــتــســعــيــنــيــات، من 
الــقــرن املــاضــي. ووفــقــا للموقع اإلســرائــيــلــي، 
فقد التقى األربعة املذكورون مع قيادة حركة 
»حــمــاس« كــلــهــا، بــمــا فــي ذلـــك رئــيــس املكتب 
لــقــاءات  أجـــروا  كما  خــالــد مشعل،  السياسي 
مــرزوق  أبــو  فــي إسطنبول بمشاركة موسى 
وصــالــح الــعــاروري وأســامــه حــمــدان وحسام 

بدران وآخرين.
ــات  وتـــــم خـــــال هـــــذه الــــلــــقــــاءات واالجـــتـــمـــاعـ
اتفاق عــام تحت عنوان »ثــورة  إلــى  التوصل 
الــشــعــب بــالــطــرق الــســلــمــيــة«، وهــدفــهــا العمل 
القرارات  على إنهاء االحتال، وتطبيق كافة 
الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  الــخــاصــة  الـــدولـــيـــة 
بما فــي ذلــك الــقــرار 194 الــصــادر عــن مجلس 
األمن الدولي بشأن حق العودة وتحرير كافة 
األسرى الفلسطينين. وتنص الخطة على أن 
املفاوضات مع إسرائيل ليست ممكنة بسبب 
حــكــومــة الــيــمــن املــتــطــرفــة، وبــالــتــالــي يجب 

تغيير طرق العمل الفلسطينية.

الثمانينيات«، وفقًا  لجنة استرداد طابا في 
بدا  االتفاقية  »توقيع  أن  اعتبر  الـــذي  لــجــاد، 

ن«.
َ
وكأنه عملية بيع تمت للجزيرت

على صعيد متصل، تكشف مصادر سياسية 
مصرية، أن هناك حالة احتقان داخل بعض 
األوســــــاط الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــقــريــبــة 
مــن دوائـــر صناعة الــقــرار الــرســمــي املــصــري، 
بــعــد إعـــان هـــذه االتــفــاقــيــة. وتــشــيــر املــصــادر 
الــبــارزة،  الــقــيــادات العسكرية  بــعــض  أن  إلـــى 
اعتراضا  أبــدوا  حاليًا،  بالخدمة  املتواجدين 
على مــا اعــتــبــروه »الــتــنــازل عــن الجزيرتن«، 
ــن مـــوقـــع  ــ ــران، مـ ــ ــيــ ــ ــًا تــ ــا لـــهـــمـــا، وخــــصــــوصــ ــ ملـ
الذي  العقبة،  استراتيجي عند مدخل خليج 
الكيان  أمــام  قوية  ضغط  أوراق  مصر  يمنح 
ــل الــتــهــديــد  اإلســــرائــــيــــلــــي، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــ
الــذي يتعرض له مضيق بــاب املندب بسبب 

العمليات الحربية في اليمن.
في غضون ذلك، أعلن حزب التحالف الشعبي 
االشــتــراكــي عــن »االنـــزعـــاج الــبــالــغ والــرفــض 
املصرية  الحكومة  »تــنــازل  ملا سماه  املطلق« 
واالستهتار  وصنافير،  تــيــران  جزيرتي  عــن 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــهــ ــيــ ــر فــــي أراضــ ــقـــوق مـــصـ بـــحـ
إذا كــان لها هــذه األهمية  الثابتة، خصوصًا 
ترابها  على  وسالت  البالغة،  االستراتيجية 
ــاء جـــنـــود مــصــر الـــطـــاهـــرة«، وفـــقـــًا لــبــيــان  ــ دمـ
ــقـــوى الــوطــنــيــة  ــل الـ الــــحــــزب. ودعـــــا الـــبـــيـــان كـ
للقيام »بفعاليات جماهيرية واسعة ضد هذا 
والطريقة  املــســبــوق،  غير  التاريخي  الــتــنــازل 
تجارية  كصفقة  بـــدا  فيما  لــلــتــنــازل،  املــريــبــة 
ــص 

ّ
ــذا الــتــرخ مـــمـــزوجـــة، ومـــصـــر أكـــبـــر مـــن هــ

بكثير«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي 
عة بن 

ّ
املصري ضد االتفاقية املوق

الــجــانــَبــن املـــصـــري والـــســـعـــودي، 
بــشــأن إعــــادة تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بن 
ي 

َ
البلَدين، والتي أعطت السيادة على جزيرت

وطاولت،  الرياض،  لصالح  تيران وصنافير 
ــن الــعــســكــري والــحــزبــي، اللذين 

َّ
أخــيــرًا الــشــق

ها 
ّ
أن معتبرين  االتفاقية  هــذه  أكــدا رفضهما 

ــوات الســتــفــتــاء  ــ »تـــنـــازل« مـــصـــري، وســـط دعـ
يـــقـــّرر مــصــيــر األرض. وبــعــدمــا نفى  شــعــبــي 
ـــي الـــبـــرملـــان املــــصــــري االتـــفـــاقـــيـــة، 

ّ
نــــــواب تـــلـــق

يؤكد مصدر برملاني مطلع في هيئة مكتب 
 االتفاقية أرسلت بالفعل 

ّ
املجلس النيابي أن

إلــى رئــيــســه، علي عبد الــعــال. وتــوضــح هذه 
 رئـــيـــس الـــبـــرملـــان »وضــعــهــا في 

ّ
املـــصـــادر أن

الـــــدرج، إلـــى حــن هــــدوء الــعــاصــفــة الشعبية 
ــة«، وفــــقــــًا لــلــمــصــدر.  ــيــ ــاقــ ــفــ ــارة ضــــد االتــ ــ ــثـ ــ املـ
 
ّ
ويــقــول هــذا املــصــدر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»عبد العال قرر تأجيل عرض االتفاقية على 

تداعيات تيران وصنافير

مرابطات األقصى في دائرة االستهداف اإلسرائيليخالف »الجبهة الشعبية« وعباس

د الغضب الشعبي والعسكري والحزبي تمدُّ

عقوبات مالية ألزمة ثقة سياسية

يتمّدد الغضب المصري 
الرافض لالتفاقية 

الموّقعة بين مصر 
والسعودية، بشأن 

جزيَرتي تيران وصنافير، 
ليطاول المؤسسة 

العسكرية واألحزاب 
واألوساط الشعبية

يزيد االحتالل اإلسرائيلي 
من استهدافه لمرابطات 

المسجد األقصى، وقد 
أبعد، يوم األحد، ثماٍن 

منهن، وسط رفض 
فلسطيني للصمت حول 

الموضوع

قد ينتهي الجدل إلى 
عدم عرض االتفاقية 

على الشعب

الحكم الذاتي 
ألكراد سورية يالقي 
تأييدًا أميركيًا، ومن 

نظام األسد

ال تنسيق وال تواصل 
مع القيادة الروسية 

التي تسببت بمقتل 
500 ألف سوري
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سياسة

القضية

متابعةالحدث

ثورة الشعب السلمية
من وحي االنتفاضة

غزة ـ ضياء خليل

تـــعـــيـــش الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
فــي منظمة  أكــبــر فصيل  ثــانــي  فلسطن، 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أزمـــــــة مــالــيــة 
مــنــذ صـــــدور قـــــرار شــفــهــي مـــن الــرئــيــس 
بحرمانها  عباس،  محمود  الفلسطيني، 
من مخصصاتها املالية، والتي تتلقاها 
من الصندوق القومي الفلسطيني، الذي 
يدفع مستحقات ثابتة لفصائل املنظمة. 
ــقــــرار األخـــيـــر املـــــرة األولــــى  وال يــشــكــل الــ
من  الشعبية  الــجــبــهــة  فيها  ــحــرم 

ُ
ت الــتــي 

مــخــصــصــاتــهــا املــالــيــة. فـــي الـــعـــام 2012، 
بالطريقة  الشعبية  مخصصات  طعت 

ُ
ق

اتفاقية  املنظمة  وقعت  وعندما  نفسها. 
مـــــدريـــــد، قـــطـــعـــت مـــخـــصـــصـــات مــقــاتــلــي 
الــجــبــهــة فـــي لـــبـــنـــان. وهــــو إجــــــراء تــقــول 
ه عقابي على مواقفها الوطنية، 

ّ
الجبهة إن

ومعارضتها لسياسات السلطة الوطنية 
الفلسطينية.

وغـــالـــبـــًا مـــا تــشــهــد اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
التنفيذية ملنظمة التحرير سجاالت بن 
 
ّ
ممثلي الجبهة الشعبية وعباس. وتشن
الــشــعــبــيــة بــــن الـــحـــن واآلخـــــــر هــجــومــًا 
إعاميًا على سياسات عباس والسلطة. 
الفلسطيني  الرئيس  هاجمت  أن  وسبق 
حن صّرح أخيرًا للصحافة اإلسرائيلية 
 تصريحاته »تتجاوز الخطوط 

ّ
وقالت إن
الُحمر«.

يــقــول عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي للجبهة 
»الــــعــــربــــي  ــا لـــــ ــنــ ــهــ ــة، ربــــــــــاح مــ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
قــرارًا شفهيًا  أعطى  عباس   

ّ
إن الجديد«، 

من  الشعبية  الجبهة  مستحقات  بوقف 
معتبرًا  الفلسطيني،  القومي  الصندوق 
مهنا  قبله. ويشير  من  الــقــرار »خطيئة« 
 الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي »لــــم يــقــرأ 

ّ
إلــــى أن

الــتــاريــخ الــحــديــث جــيــدًا، ففي كــل تاريخ 

الــجــبــهــة لـــم تــســتــجــب لــضــغــوط املنظمة 
الــدولــيــة،  اإلقليمية وحــتــى  الــضــغــوط  أو 
 الشعبية 

ّ
املــاديــة وغــيــرهــا«، الفتًا إلــى أن

أنــهــا من  تعتقد  الــتــي  تغير مواقفها  »ال 
املصلحة الوطنية بأي ثمن«.

ــاس بـــقـــطـــع  ــ ــبــ ــ ــا قـــــــــــرار عــ ــنــ ــهــ ــــف مــ ــــصــ ويــ
ــة عــــــن الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املــــخــــصــــصــــات املـ
اللجنة  به  يشاور  لم  والــذي  »املنفرد«،  بـ
 الرئيس الفلسطيني 

ّ
التنفيذية، مبينًا أن

القومي  القرار ملسؤول الصندوق  أصــدر 
ــم يــــصــــدره مــكــتــوبــًا.  ــ بـــشـــكـــل شـــفـــهـــي ولــ
بــلــغــت الــجــبــهــة الشعبية 

ُ
أ ووفـــقـــًا ملــهــنــا، 

 القرار جاء 
ّ
من مصادرها في املنظمة أن

فيه  أعلنت  الــذي  بيانها  على  لها  عقابًا 
تجاوز عباس الخطوط الحمر من خال 
أطلقها  الــتــي  الــتــصــريــحــات  مــن  سلسلة 
 هــذه ليست أول 

ّ
أخــيــرًا. ويــؤكــد مهنا أن

وقطع  الشعبية  مــعــاقــبــة  فيها  يــتــم  مـــرة 
مــســتــحــقــاتــهــا، إذ ســبــق أن تـــكـــررت هــذه 
أكثر  الشعبية  الــجــبــهــة  عــلــى  الــعــقــوبــات 
 الشعبية 

ّ
مــن مــرة، غير أنــه يلفت إلــى أن

ستستمر فــي مــواقــفــهــا وســتــتــجــاوز كل 

ــاق، يــــرى الــكــاتــب  ــيـ الـــعـــقـــبـــات. وفــــي الـــسـ
ــرم عــطــا الــلــه، في  واملــحــلــل الــســيــاســي، أكـ
 قــطــع 

ّ
الــــجــــديــــد«، أن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــديـــث  حـ

ــر  ــ ــات املــــالــــيــــة لـــلـــجـــبـــهـــة »أمــ املــــخــــصــــصــ
الــتــعــاطــي   يــتــم 

ّ
يـــجـــوز أن مـــفـــاجـــئ«، وال 

األمـــر.  هـــذا  بمثل  اآلراء  عــن  التعبير  مــع 
 تسأل 

ّ
 ضــرورة أن

ّ
 عطا الله يبن

ّ
غير أن

ــــؤااًل كــبــيــرًا، يتعلق  الــشــعــبــيــة نــفــســهــا سـ
اعتمادها على هذه املخصصات.  بمدى 
التي  الجبهة  استثمارات  »أيــن  ويضيف 
 تحدث نوعًا من االستقال 

ّ
كان يجب أن

الــتــاريــخ والــحــجــم،  املــالــي لتنظيم بــهــذا 
ــأن يصنع  ــال بـ وكــيــف فــشــل مـــن يــديــر املــ
 
ّ
أن إلى  وينبه  للتنظيم«.  ماليًا  استقااًل 
الحالة الفلسطينية أصبحت كالنار التي 
لم تجد ما تأكله وصــارت تأكل نفسها، 
الفلسطينية  الـــخـــافـــات  مــجــمــوعــة   

ّ
وأن

أكــبــر كــثــيــرًا مـــن االهــتــمــام بــالــصــراع مع 
إسرائيل، في ظل عجز الجميع عن تنفيذ 
 هناك خافات فلسطينية 

ّ
شيء، مبينًا أن

في كل شيء.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، 
»العربي  مصطفى الصواف، في حديث لـ
ــرة األولـــى  ـــهـــا لــيــســت املــ

ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

ــتـــخـــدم فـــيـــهـــا عــــبــــاس نـــفـــوذه  الــــتــــي يـــسـ
املالي في التأثير على الفصائل التابعة 
 
ّ
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، غــيــر أنــــه يـــوضـــح أن
الـــقـــطـــع عــــــادة يــســتــمــر لــشــهــر أو اثــنــن 
ومن ثم تعود املخصصات بأثر رجعي. 
ويشير الصواف إلى أنه لو كانت هناك 
ومحاولة  عباس  ضــد  حقيقية  فعل  ردة 
ابـــتـــزازه الــفــصــائــل مــالــيــًا، ولـــو انسحبت 
هــــذه الــفــصــائــل مـــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــبـــاس ســيــاســيــًا  لــلــمــنــظــمــة، وقـــاطـــعـــت عـ
مــوقــفــًا واضــحــًا من  وتنظيميًا، وأخــــذت 
هـــذا األمــــر، لتغير الــحــال، وملـــا تــكــرر أمــر 

قطع املستحقات املالية.

أطلق نشطاء، عبر مواقع التواصل، حملة على موقع »آفاز« العالمي 
لجمع 20 ألف توقيع، للتنديد بما وصفوه »تنازًال«، من الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، عن جزيرَتي صنافير وتيران، إلى السعودية، مقابل 
الرافضين  دعم مالي. وخالل ساعات من إطالق الحملة، تجاوز عدد 
للتنازل عن الجزيرَتين أكثر من 14 ألف مشارك. وأصدر النشطاء بيانًا قالوا 
فيه، إّن »تيران وصنافير تابعتان للسيادة المصرية منذ القدم، طبقا ألول 
اتفاقية ترسيم حدود بين مصر والسعودية عام 1906«. و»آفاز« هي 
منظمة عالمية تأسست عام 2007 للدفاع عن قضايا البيئة، وحقوق 
اإلنسان، وحرية التعبير، وضد الفساد، ويتجاوز عدد أعضائها 40 مليون 

شخص في جميع دول العالم.

حملة ضد االتفاقية

دان املتحدث باسم حركة »حماس« 
سامي أبو زهري قرار وقف صرف 

مخصصات »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني«، معتبرًا ذلك 
استمرارًا في سياسة »االبتزاز« 
السياسي للفصائل الفلسطينية 
ومحاولة لتوظيف املال في فرض 
أجندة سياسية مرفوضة وطنيًا.

»حماس« تدين

جزيرة تيران مثلما تظهر من سواحل شرم الشيخ )فرانس برس(

)Getty( القيادي األسير مروان البرغوثي

B B

أعـــضـــاء املــجــلــس إلـــى نــهــايــة أبــريــل/نــيــســان 
الرئاسة،  مؤسسة  مع  تواصله  بعد  الحالي 
من  البرملان  انتهاء  بعد  طرحها  يتم  بحيث 
وأخــذ  الــجــديــدة،  الحكومة  بــرنــامــج  مناقشة 
قــــرار نــهــائــي بــمــنــح الــثــقــة لــهــا«. ويــلــفــت إلــى 
أنــــه من  »رأى  الــنــيــابــي  املــجــلــس  رئـــيـــس  أن 
غير الحكمة مناقشة االتفاقية في ظل حالة 
تؤثر  قد  والتي  املتصاعد،  الشعبي  الغضب 

على مواقف النواب«.
ويتجه تكتل »25 - 30«، الذي يضم نحو 50 
من مجموع 595 نائبًا، إلى رفض االتفاقية، 
استجابة للضغوط الشعبية، بحسب املوقف 
التكتل، وفــي مقدمتهم  أعــضــاء  املعلن ألبــرز 
خـــالـــد يـــوســـف، وهــيــثــم الـــحـــريـــري، وضــيــاء 
داود، وأحمد الطنطاوي، وخالد عبد العزيز. 
هم كتلة من املستقلن الرافضن 

َ
وتؤيد موقف

للتوقيع على االتفاقية من دون عرضها في 
وقت سابق على البرملان.

ــدا واضــحــًا أن مــوقــف ائــتــاف  فــي املــقــابــل، بـ
السلطة، ويضم  مــع  املتماهي  »دعــم مــصــر«، 
 

ّ
ــائـــب، مـــؤيـــد لــاتــفــاقــيــة، بــغــض نــحــو 300 نـ
ــر عــــن تـــحـــفـــظـــات األعـــــضـــــاء بــشــأنــهــا.  ــظـ ــنـ الـ
ويــقــود هــذا التيار قــيــادات االئــتــاف املشّكل 
بــواســطــة األجــهــزة األمــنــيــة، وأهــمــهــم: أسامة 
هيكل، وسعد الجمال، وأحمد سعيد، وعاء 
 أن انشقاقًا 

ّ
أبــو زيــد. إال عبد املنعم، وطــاهــر 

قــد يــحــدث فــي تــلــك الــكــتــلــة بــعــد تصريحات 
ــذه االتــفــاقــيــة.  ــاء داخـــلـــهـــا بــرفــضــهــم هــ أعـــضـ
املستقلن من غير  كتلة  الرهان على  ويبقى 
املرّجحة  الكتلة  الذين سيكونون  املتحزبن، 

في قرار املجلس النهائي.
في هذا السياق، يقول عضو تكتل »25 - 30«، 
بـــدر، إنــه »كـــان مــن املفترض أن  النائب علي 
التوقيع  قبل  البرملان  على  االتفاقية  عرض 

ُ
ت

ــحــك عليه. 
ُ

ــــه ض
ّ
أن أدرك  الــشــعــب  عــلــيــهــا، ألن 

االتفاقية من دون  بــإقــرار  الناس  كما فوجئ 
فــي ظــل غموض  لبنودها،  أو عــرض  تمهيد 
ــــوع الــتــي  ــــدفـ خــلــفــيــات الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا، والـ
ن 

َ
استندت عليها الدولة بشأن منح الجزيرت

للجانب السعودي«، مؤكدًا أن هذه األسباب 
تدفع التكتل إلى رفض االتفاقية.

، لــــ«الـــعـــربـــي 
ً
ــدر حـــديـــثـــه قــــائــــا ــ ويـــســـتـــدرك بـ

ــالـــب املــجــلــس  ــيـــطـ تـــكـــتـــلـــه سـ الـــــجـــــديـــــد«، إن 
بتشكيل لجنة تضم خبراء من داخل البرملان 
ــه، ومـــســـؤولـــن حــكــومــيــن قـــبـــل أن  ــ ــارجـ ــ وخـ
االتفاقية، وعرض  قــرارًا نهائيًا بشأن  يتخذ 
نــتــائــجــهــا عــلــى الــشــعــب الــــذي انــتــخــب نـــواب 
ـــــه مـــن خــــال هــذه 

ّ
الـــبـــرملـــان. ويــعــتــبــر بــــدر أن

اختيار  فــي  شفافية  هــنــاك  تصبح  العملية، 
املــجــلــس الــنــيــابــي لـــقـــراره بـــشـــأن الــتــصــديــق 
شرح الحقائق 

ُ
على االتفاقية من عدمه، »إذ ت

على  بناء  قرارهم  النواب  يتخذ  كاملة حتى 
قواعد سليمة«، على حّد تعبيره. ويستبعد 
ــة لــاســتــفــتــاء  ــيـ ــاقـ ــفـ ــائـــب ذاتــــــه طـــــرح االتـ ــنـ الـ
الــشــعــبــي، »ألن الــنــص الــدســتــوري ألــــزم بــأن 

يــكــون الــتــنــازل عــن أراض مــصــريــة خــالــصــة. 
ن 

َ
وهناك جدل تاريخي مثار بشأن الجزيرت

بن الخبراء واملختصن، قد ينتهي إلى عدم 
عرض االتفاقية على الشعب، واالكتفاء بقرار 

البرملان بشأنها«. 
ــادي املــســتــقــيــل مـــن حــزب  ــيـ ــقـ بــــــدوره يــــرى الـ
ــــه »كــان 

ّ
»املــصــريــن األحــــــرار«، عــمــاد جــــاد، أن

يــنــبــغــي تــشــكــيــل لــجــنــة مــســتــقــلــة، ولــيــســت 
حــكــومــيــة، تــضــم خــبــراء مــن الــقــانــون الــدولــي 
هذه  مهمة  وتقتضي  والجغرافيا.  والتاريخ 
اللجنة بــالــتــفــاوض مــع الــجــانــب الــســعــودي، 
وتنشر نتائجها على الــرأي العام على غرار 

ياسين أكتاي
مسامحة االنقالب بمصر إدانة لتركيا

الداخلية،  التحديات  اليوم جملة من  ■ تعيش تركيا 
اإلرهـــاب، ويصاحب  بخطر  املتعلقة  تلك  خصوصًا 
هذه التحديات تنامي االنتقاد للقيادة السياسية التي 

تنتمي لحزبكم الحاكم.
ال أتــذكــر فــي تــاريــخ تــركــيــا أن ســلــطــة جــاءت 
ــه لــهــا الــنــقــد، لــكــن الــصــوت  ـ مـــن دون أن ُيـــوجَّ
العالي في النقد والذي ترونه اآلن يشير إلى 
مستوى الديمقراطية املوجودة لدينا. الناس 
ينتقدون رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ليس 
ــن اإلعــــام  ــة مـ ــائـ ــقـــول إن 60 فـــي املـ مــبــالــغــًا الـ
الــتــركــي يـــعـــارض الــحــكــومــة والــرئــيــس رجــب 
ــا، ومـــــع هـــذا  ــنـ ــزبـ طـــيـــب أردوغـــــــــان ويـــشـــتـــم حـ
في  التعبير  مستوى حرية  ينتقد  مــن  يوجد 
بــادنــا، والــتــي أعــتــقــد أنـــه تــوجــد مبالغة في 
لــه مــن نقد  أمــام مــا نتعرض  مستواها. نحن 
وشتائم، نتسامح ونتجاوز، فدورنا أن نخدم 
ــاء بــنــا إلـــى الــســلــطــة وفــي  ــّوت لــنــا وجــ مـــن صــ
الجميع  اآلخرين، وعلى  نفسه نحترم  الوقت 
إلى  أن نأتي  الطبيعي  أنــه من غير  أن يقتنع 
ــة مــــن دون أن يــكــون  ــعـ ــرابـ الـ لـــلـــمـــرة  الــســلــطــة 

الشعب معنا ومؤيد لنا.

■ ما املقصود أن حرية التعبير مبالغ في مستواها؟
هي كذلك عندما يوجد سياسيون شرعيون 
الــذي تتعرض  يؤيدون ويدعمون »اإلرهـــاب« 
له تركيا من ِقبل حزب »العمال الكردستاني« 
املـــصـــنـــف إرهــــابــــيــــًا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
فــالــيــوم يــوجــد فـــي صــفــوف حـــزب »الــشــعــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي« مــــن الـــســـيـــاســـيـــن مــــن يــؤيــد 
ـــنـــفـــذ، وبــعــض 

ُ
ــتـــي ت ــيــــة الـ الــعــمــلــيــات اإلرهــــابــ

ــزاء الـــذي  ــعــ الــســيــاســيــن ذهـــبـــوا إلــــى بــيــت الــ
أقــيــم ملــنــفــذ الــهــجــوم االنــتــحــاري الــــذي ضــرب 
ميدان كزالي وسط أنقرة، وتعاملوا هناك مع 
. وال أعتقد أنه في 

ً
اإلرهابي على اعتباره بطا

أعرق الديمقراطيات في أوروبا وأميركا يمكن 
أن ُيسمح لسياسي بأن يقوم بما يفعله هؤالء 

لة. في تركيا من دون مساء

■ أال ترى أن تأييد بعض السياسيني لحزب »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« نـــاتـــج عـــن عــــدم الــــوصــــول إلــــى حل 

للقضية الكردية؟
ال توجد أزمــة مع األكــراد، األزمــة هي فقط مع 
حزب »العمال الكردستاني« اإلرهابي. النظام 
التركي الذين يديره حزب »العدالة والتنمية« 
بـــدأ مــنــذ عـــام 2002 عملية ســـام شــامــلــة مع 
الشعب التركي، سابقًا كان األكراد واملتدينون 
ُيــســتــبــعــدون من  والــعــلــويــون وغــيــر املسلمن 

يؤكد نائب رئيس حزب »العدالة والتنمية« التركي، ياسين أكتاي، في حوار مع »العربي الجديد«، أن »االنقالب 
العسكري في مصر غير شرعي وغير مقبول«، وأن مسامحة تركيا لالنقالب ستكون إدانة لها

مقابلة

ِقــبــل الــنــظــام الــتــركــي، ولــكــن اآلن يمكن الــقــول 
إننا تصالحنا مع الجميع بمن فيهم األكراد. 
الكردي،  الذي كان ُيستبعد فيه  الزمن  انتهى 
زيل املنع عن اللغة الكردية، اليوم يوجد 76 

ُ
وأ

مليون مواطن في تركيا متساوين، وال تجد 
التمييز، وهناك  مــن  إنــه يعاني  يــقــول  كــرديــًا 
السياسية  املستويات  فــي  األكـــراد  مــن  الكثير 
ــإن الــقــضــيــة  ــ واالقــــتــــصــــاد والـــحـــكـــم، وعـــلـــيـــه فـ

الكردية انتهت.

■ يجري الحديث عن منح األكراد في سورية منطقة 
لــبــادكــم، مــا موقفكم مــن ذلــك؟  حكم ذاتــي محاذية 

وهل ملستم تأييدًا دوليًا لهذا الطرح؟
إعــطــاء منطقة  يــريــد  الـــســـوري  الــنــظــام  فعليًا 
ــؤالء ال  ــ ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وهــ ــحــ لـــحـــزب »االتــ

لون األكــــراد، وقــيــادتــهــم مــقــّربــة مــن نظام 
ّ
يمث

ــروا وبــــدعــــم وإذن  ــ ــجَّ ــــؤالء هــ ــد. هــ ــ ــ بـــشـــار األسـ
وتــوظــيــف مــن األســــد، قــرابــة 500 ألـــف إنــســان 
ــتــــي ســــيــــطــــروا عـــلـــيـــهـــا، وهـــم  مــــن املــــنــــاطــــق الــ
الـــيـــوم يــســعــون إلقـــامـــة حــكــم ذاتــــــي. نــحــن ال 
نستطيع أن نمّيز بن »العمال الكردستاني« 
يجتازون  فعندما  الــديــمــقــراطــي«،  و»االتــحــاد 
الــحــدود الــتــركــيــة يصبحون حـــزب »الــعــمــال« 
ــة هــــم »االتــــحــــاد  ــوريــ وداخــــــــل األراضـــــــــي الــــســ
الــديــمــقــراطــي«. الــحــكــم الـــذاتـــي يــاقــي تــأيــيــدًا 
أميركا  أن  لنا  بالنسبة  يعني  وهــذا  أميركيًا، 
تــؤيــد وتــدعــم نــظــام األســـد الـــذي يــدعــم الحكم 
نعتقد  نحن  الديمقراطي«،  »االتحاد  لـ الذاتي 
في سورية  األميركي  ل 

ّ
التدخ أن  البداية  منذ 

ال يـــخـــدم الــشــعــب الــــســــوري، إذ لــأمــيــركــيــن 
أجندتهم الخاصة.

■ هل تسير العاقات التركية الروسية، باتجاه الحل، 
وهل يوجد تواصل أو تنسيق بينكم وبني الروس؟

ال يــوجــد تنسيق وال تــواصــل، مــع أن األصــل 
أن يكون ذلــك مــوجــودًا. نحن ال نفهم الــروس، 
روسيا فعلت شيئًا سُيذكر في املستقبل على 
أنه عيب وعار عليها ألنها تسببت في مقتل 
500 ألف سوري، هؤالء لم ُيقتلوا في العمليات 
العسكرية التي نفذها الجيش الروسي، وربما 
يكون ضحايا عمليات موسكو العسكرية أقل 
روسيا  دعــم  بسبب  تلوا 

ُ
ق هــؤالء  لكن  بكثير، 

لــأســد، فهي دّمـــرت مــدنــًا، ولــم تقم بــأي جهد 
من أجل السام، هي فقد جاءت لتحافظ على 
مــصــالــحــهــا، لــكــن هــل املــصــالــح أهـــم مــن حياة 

الناس؟ ال أعتقد ذلك أبدًا.

■ تــــرأس بــادكــم قــمــة منظمة الــتــعــاون اإلســامــي، 
وهي الرئاسة التي ستنتقل إليها من مصر، في هذا 
الصدد يجري الحديث عن سيناريوهات الستغال 

الحدث لعقد مصالحة تركية ـ مصرية.
ــــد مـــشـــكـــلـــة بـــــن الـــشـــعـــبـــن الـــتـــركـــي  ــــوجـ ال تـ
العسكري  االنــقــاب  مــع  مشكلتنا  واملـــصـــري، 
في مصر الذي نتمّسك بأنه غير شرعي وغير 
مقبول. قــادة االنــقــاب قتلوا أكثر مــن 3 آالف 
شخص في ميدان رابــعــة، وهــذا أمــر يستحق 
املـــحـــاكـــمـــة، ال أفـــهـــم كــيــف يــمــكــن أن يــتــعــامــل 
الناس مع نظام قتل أشخاصًا غير مسلحن 
االنقاب.  الوحيد االحتجاج على  كان ذنبهم 
نحن لو سامحنا االنقاب فإننا ندين أنفسنا 
ونــنــكــر قــيــمــنــا، فــتــركــيــا عــانــت الــكــثــيــر بسبب 

االنقابات ولديها حساسية تجاه هذا األمر.

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

عادت سلطات االحتال اإلسرائيلي مجددًا، 
يوافق  الـــذي  الــيــهــودي  الفصح  عيد  وعشية 
ــالـــي،  ــحـ ــر الـ ــهـ ــشـ ــــن الـ ــثــــانــــي والــــعــــشــــريــــن مـ الــ
لإلمعان في استهداف املدافعات عن املسجد 
»املـــرابـــطـــات«  األقـــصـــى، والـــلـــواتـــي ُيــعــرفــن بــــ
املسجد.  هــذا  األول عن  الدفاع  ُويشّكلن خط 
املرابطات  باتت تستهدف  سلطات االحتال 
عبر سلسلة من إجــراءات االعتقال واإلبعاد، 
طــاولــت يــوم أمــس األول األحـــد، ثــمــاٍن منهن، 
إلى  واملــبــعــدات  املعتقات  عــدد  بذلك  ليرتفع 
ثاث عشرة مرابطة، فيما لم يستثن االحتال 
مـــن االعـــتـــقـــاالت واالســــتــــجــــواب صــحــافــيــات 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــا حـــــــدث مــ ــمــ مــــقــــدســــيــــات، كــ
قلت من منزل 

ُ
املقدسية سماح دويك التي اعت

البلدة  العمود، شــرق  راس  في حي  عائلتها 
الـــقـــديـــمـــة، وتــخــلــل ذلــــك تــحــطــيــم مــحــتــويــات 
غرفتها ومــصــادرة جــهــاز حــاســوب وهاتف 
 مــن: 

ً
ــاد كــــا ــعـ نـــقـــال. فــيــمــا شــمــلــت أوامـــــر اإلبـ

عــايــدة الـــصـــيـــداوي، سميحة شــاهــن، إكـــرام 
غـــــــزاوي، دالل الــهــشــلــمــون، زيـــنـــات الـــجـــاد، 
سناء الرجبي، سماح غزاوي، وماك عطون، 

لفترات تراوحت ما بن 4 و6 أشهر.
إحـــــدى املــــرابــــطــــات، وهــــي دالل الــهــشــلــمــون، 
ــــرج عنها  ــقــلــت األســـبـــوع املـــاضـــي، ثـــم أفـ

ُ
اعــت

أشهر،  األقصى ألربعة  املسجد  وأبــعــدت عن 

ــام األخــيــرة،  بــحــريــة، وهـــذا مــا حصل فــي األيـ
وهو ما يفسر الحملة الجديدة من التصعيد 

ضد املرابطات باإلبعاد واالعتقال«.
املقدسية  ة 

ّ
املسن إيــاه  ذاتــه، تشاطرها  الــرأي 

زيـــنـــات الـــجـــاد )63 عـــامـــًا(، الــتــي تــؤكــد في 
»ستواصل  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الــــربــــاط فـــي مــحــيــط األقــــصــــى، وســتــتــصــدى 
فيها  يــقــتــحــمــون  مـــرة  كــل  فــي  للمستوطنن 
أو  األقصى، ســواء باعتراضهم بقوة بدنها، 
بهتافات التكبير التي ترعبهم وتستفزهم«. 
الــــجــــاد، هــــي واحـــــــدة مــــن أبــــــرز املـــرابـــطـــات، 
ــبـــوع، بــعــد اقــتــحــام  ــذا األسـ اعــتــقــلــت مــطــلــع هـ
مــنــزلــهــا، وتـــقـــرر إبــعــادهــا عـــن األقـــصـــى ملــدة 
5 أشــهــر، ولكنها رفــضــت الــتــوقــيــع عــلــى أمــر 
ــعــتــبــر 

ُ
إبــعــادهــا واعــتــبــرتــه كــأنــه لـــم يــكــن. وت

ــعــتــقــل فيها 
ُ
هــــذه هـــي املـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي ت

السرايا  أنها تقطن في عقبة  الرغم من  على 
املـــتـــاخـــمـــة لــلــمــســجــد األقــــصــــى. الــهــشــلــمــون 
ــــت  ــل ســـتـــن مـــرابـــطـــة أدرجــ ــ واحــــــــدة مــــن أصــ
أســمــاؤهــن ضــمــن الئــحــة ســــوداء إسرائيلية 
وضعتها شرطة االحتال، تم حظر من فيها 
مــن دخـــول األقــصــى منذ أكــثــر مــن عـــام، فيما 
لقب  الائحة  هــذه  الفلسطينيون على  أطلق 

»الئحة النور« أو »الائحة الذهبية«.
املــرابــطــات  أولــئــك  إلـــى  الفلسطينيون  ينظر 
على أنهن خط الدفاع األول عن األقصى، بعد 
املقتحمن  للمستوطنن  تصديهن  بــات  أن 
 خــــارج بـــاحـــات املــســجــد، نــضــااًل 

ّ
حــتــى وهــــن

يوميًا، وبــات وجودهن مصدرًا لقلق شرطة 
االحــــتــــال وأجـــهـــزتـــه األمـــنـــيـــة، وُيــتــهــمــن من 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة بـــإثـــارة »الــفــوضــى« 
ــــن يــعــتــقــد  ــــي حـ »الــــعــــنــــف«، فـ والـــتـــســـبـــب بـــــ
واالعــتــداء  التنكيل  أعــمــال  أن  الفلسطينيون 
ــهـــن  ــطـــات وإذاللـ ــرابـ الــيــومــيــة عــلــى هـــــؤالء املـ

كانت سببًا في تفّجر هّبة القدس.
قلت أكثر 

ُ
تقول املرابطة الهشلمون، التي اعت

من مرة، وأبعدت عن األقصى عدة مرات، في 
»العربي الجديد«، إن »هدف االحتال  حديث لـ
هو تفريغ املسجد من املصلن املسلمن، في 
دخوله  مــن  الــيــهــود  املتطرفن  تمكن  مقابل 

أكثر  قلت قبل 
ُ
اعت قــد  كــانــت  أن  الــجــاد، بعد 

بــعــدت فــي حينه 
ُ
مــن شهر لنحو أســبــوع، وأ

النور«  عن األقصى، وهــي من ضمن »الئحة 
املبعدة عن األقصى منذ ثمانية أشهر.

يـــقـــول مـــديـــر املــســجــد األقـــصـــى الــشــيــخ عمر 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »مـــا  ــي لــــ ــوانـ ــكـــسـ الـ
ــتــــعــــرض لـــــه املـــــرابـــــطـــــات ُيــــشــــّكــــل مــــصــــدرًا  تــ
باندالع  يتسبب  مــا  وغالبًا  والــتــوتــر،  للقلق 
مــواجــهــات وصـــدامـــات مــع شــرطــة االحــتــال، 
الـــتـــي ال تــكــتــفــي بـــــقـــــرارات اإلبــــعــــاد واملـــنـــع، 
بـــل تـــتـــعـــّرض لــنــســائــنــا بـــالـــضـــرب والــســحــل 
ــــي مـــمـــارســـات تــثــيــر مــشــاعــر  واإلهـــــانـــــة، وهـ

الغضب لدينا ولدى املواطنن عامة«.
فــي شهر  أعلنت  االحــتــال  وكــانــت سلطات 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول مــن الــعــام املـــاضـــي، عــن أن 
املــــرابــــطــــات يــعــتــبــرن »تــنــظــيــمــًا إرهـــابـــيـــًا«، 
ــقـــال  ــتـ ــه بـــاالعـ ــائــ ــقـــة أعــــضــ وهـــــــــددت بـــمـــاحـ
واتــهــمــت  ــقـــوبـــات،  الـــعـ مــــن  وغــــيــــره  اإلداري 
ــيـــة فـــي فــلــســطــن املــحــتــلــة  الـــحـــركـــة اإلســـامـ
ــنـــذ شــهــر  ــطــــات، ومـ ــرابــ ــــام 1948 بـــدعـــم املــ عـ
اندالع  األول وبالتزامن مع  أكتوبر/تشرين 
ــــدأت ســلــطــات االحـــتـــال  الــهــّبــة الــشــعــبــيــة، بـ
الدخول  املرابطات ومنعهن من  باستهداف 

إلى املسجد األقصى.

عدد المعتقالت 
والمبعدات من المرابطات 

وصل إلى 13 مرابطة
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أجراها: محمد الفضيالت

ياسين أكتاي: مشكلة تركيا ليست مع األكراد بل مع حزب »العمال« )العربي الجديد(

وائل قنديل

 بأن مصر عبد 
ً
م جدال

ّ
حسنًا، سأسل

الفتاح السيسي استيقظت أخاقيًا، 
ووضعوا ضميرها على جهاز 

ر 
ّ
اإلنعاش فانتفض، فقررت أن تكف

عن خطيئة تاريخية )مزعومة( وترد 
األمانة إلى أهلها، بتعبير السيد مكرم 

محمد أحمد، نقيب التطبيع في بيت 
الصحافيني املصريني. سأفترض 

أيضًا أن الشعب السيساوي، شعب 
الحق واملستحق، استنهض ضميره، 

وقرر التوبة عن اإلثم العظيم، طالبا 
العفو واملغفرة على اعتقاده التاريخي 

بأن جزيرتي »تيران وصنافير« 
جزء من أرض الوطن وعرضه، 

فرقص وغنى وأنشد وترنم مع قرار 
عبد الفتاح السيسي، بالتنازل عن 

الجزيرتني لصالح السعودية، مقابل 
ملياري دوالر.

م بأن طوفان »رد الحقوق 
ّ
سأسل

ألصحابها« قد اجتاح مصر، فأغرق 
عيني أحمد بدير، املمثل الكوميدي، 
الذي توقف نموه، عند مرحلة »ريا 

وسكينة« فصاح بلوعة، معتبرا القول 
بأن »تيران وصنافير« مصريتان 

خيانة للوطن وللدين.
سأفترض أن مصر السيسية تابت 

عن الحرام السياسي والتاريخي 
والجغرافي الذي تتمرغ فيه منذ 
جاءت على أنقاض ثورة يناير/ 

كانون الثاني 2011. وسأغمض 
عيني عن عشرات الوثائق والشهادات 

التي تثبت أنهم اقتطعوا من لحم 
مصر الحي جزيرتني وتنازلوا عنهما 

ثمنا لزيارة ملكية، أرادها نظام 
السيسي سفينة إنقاذ له من الغرق. 

سأصدقكم وأخاطب فيكم ضميركم 
املستيقظ واندفاعكم نحو التوبة عن 
اإليمان بوحدة تراب مصر وقدسية 

حدودها الثابتة منذ قرون عديدة.
بمناسبة هوجة رد الحقوق، من حقنا 

أن نتساءل عن حقوق املغتصبات 
في السجون، وحقوق األطفال 

الذين شابوا في املعتقات، وحقوق 
الشهداء الذين تساقطوا في امليادين 

والزنازين. نسألكم يا شعب الحق 
واملستحق عن حق جوليو ريجيني، 

واملصريني الخمسة الذين قتلتهم 
الشرطة لتصنع من أجسادهم 

رواية تكذب بها على إيطاليا. عن 
حق السائحات املغتصبات وأموال 

املصريني التي استولت عليها 
سلطات الجنرال وصادرتها، ال 

لشيء إال لكون أصحابها يعارضون 
االنقاب. عن حق ابن شيماء 

الصباغ، الذي قتلتم أمه دفاعا عن 
تماسك الوطن ووحدة ترابه.. حق 

شيماء الصباغ نفسها، وحق سندس 
رضا، وحق آالف الشهداء في ميدان 
األربعني وميدان التحرير وماسبيرو 

ومحمد محمود ومجلس الوزراء 
ورابعة العدوية والنهضة ومسجد 

الفتح وسجن أبو زعبل، والذين قتلوا 
في منازلهم.

عن حق العامة حسن الشافعي، 
رئيس مجمع اللغة العربية، ونائبه 

محمد حماسة عبد اللطيف، وكاهما 
من علماء مصر النوابغ، حرمهما 

جابر نصار من التدريس في جامعة 
القاهرة، التي كانا أستاذين بها قبل 

أن يحصل على شهادة اإلعدادية، 
وأحالهما للتحقيق، وقرر فصلهما، 

ثم وقف منحنيا باألمس يمنح العاهل 
السعودي الدكتوراه الفخرية.

باعتباركم أصبحتم فجأة من 
دراويش تصحيح األخطاء التاريخية 

والجغرافية، أسألكم عن حق رابعة 
العدوية التي أحرقتم اسمها في كتاب 
التاريخ كما حرقتم جثث الذين صلوا 

في مسجدها واعتصموا حوله.
عن حق الرضيع السيناوي والعجوز 

السيناوي واملرأة السيناوية، وحق 
الجنود الذين أرسلتموهم للذبح على 

أرض سيناء قربانا ألمن إسرائيل.
أسألكم عن الحق األكبر واألوضح 

واألجل: حقنا وحقكم في فلسطني 
املحتلة، حقنا في القدس واملسجد 

األقصى وبيت لحم، وكلها 
ثابتة بالخرائط وحقائق التاريخ 
والجغرافيا. بل أسألكم عن حق 
إسرائيل نفسها في ولدها البار 

العبقري، ملاذا تحرمون الصهاينة 
من نبوغه، وتحتفظون به حاكما 

لكم، بينما هم يعتبرونه ابنهم األولى 
بالرعاية؟ ردوه لهم ما داموا واثقني 

من أنه هدية السماء لهم إلى هذا 
الحد.. ردوا األمانات ألصحابها، يا 

أهل الحق واملستحق.

متى ترّدون 
إلسرائيل أمانتها؟

مرور 
الكرام

ُتعتبر المرابطات خط الدفاع األول عن األقصى )معمر عوض/األناضول(



»المرحلة االنتقالية« لم تنتِه في أوكرانيا

طي صفحة أرسيني ياتسينيوك

نيويورك: أّم المعارك االنتخابية
والية ترامب وكلينتون وساندرز حاسمة للحزبين

الغاز الذي تتمحور حوله 
العالقة الروسية األوكرانية 

أسقط ياتسينيوك

ساندرز قرر التوّجه إلى 
الفاتيكان بهدف محاولة 

كسب وّد المتديّنين

بيار عقيقي

مًا في أوكرانيا. 
ّ
حدث ما كان محت

اســتقال رئيــس الــوزراء أرســيني 
بعــد  األحــد،  يــوم  ياتســينيوك، 
بة مع 

ّ
فتــرة طويلــة نســبيًا مــن العالقــة املتقل

رئيس الجمهورية بيترو بوروشينكو. دفع 
الرجــل ثمــن كل أخطــاء القيــادة فــي كييــف، 
اتفاقيــات مينســك،  فــي متابعــة  الفشــل  مــن 
وصــواًل إلــى العجــز عــن كســب معركــة الغــاز 
فــّك  علــى  القــدرة  بعــدم  مــرورًا  روســيا،  مــع 
العقد السياسية الداخلية. وكما كان مصير 
يانيــس  الســابق،  اليونانــي  املاليــة  وزيــر 
لــم يكــن مصيــر ياتســينيوك،  فاروفاكيــس، 

االقتصادي أيضًا، أفضل.
السياســية  املعركــة  مــن  ياتســينيوك  خــرج 
ــي النفــس بتحّوله 

ّ
مهزومــًا، بعــد أن كان ُيمن

إلــى  شــبيهًا  أوكرانيــا،  فــي  صعبــًا  رقمــًا 
ــه يوليــا 

ّ
حــّد مــا بفيكتــور يوتشــنكو، أو أقل

كان  بوروشــينكو،  أن  ويبــدو  تيموشــنكو. 
عه«، مســاء 

ّ
قــد جّهــز لألمــر مســبقًا، مــع »توق

األحــد، أن »ُيشــّكل رئيــس البرملان، فالديمير 
مشــيرًا  املقبلــة«،  الحكومــة  غرويســمان، 
إلــى أنــه »ننتظــر أخبــارًا ســارة مــن البرملــان، 
حكومــة  البرملانيــة  الكتــل  شــّكل 

ُ
ت أن  وآمــل 

ائتالفيــة، وأن يعــرض علــيَّ مرشــح لتولــي 
منصــب رئيــس الحكومــة«. وأكــد أنــه »علــى 
استعداد تام للتعامل مع أي شخص يتولى 
املنصــب«. بالنســبة إلــى بعــض األوكرانيــن 
فــإن الوضــع ســيتدهور أكثــر، بــل ســتصبح 
األوضاع »أكثر ســوءًا بالنســبة إلينا«، وفقًا 

لتعليقات أوكرانية.
اســتقالته  ســُيقّدم  الــذي  ياتســينيوك،  أمــا 
رســميًا، اليــوم الثالثاء، إلى الــرادا )البرملان( 
فــي  الخاســرة  باملعــارك  الحافــل  فســجله 
األشــهر األخيــرة كان خيــر دليــل علــى قــرب 
هزيمتــه. ســعى إلــى فــرض العقوبــات علــى 
روســيا، فــي القطــاع التجــاري والغــاز. نجــح 
بعــض الشــيء فــي امللــف التجــاري لكنــه لــم 
يــالِق النجــاح عينــه فــي قطــاع النفــط، حتــى 
إنــه قــال فــي جلســة حكوميــة إنــه »فرضنــا 
عددًا من العقوبات ضد روسيا. ولكن لسبب 
علــى  تشــتمل  لــم  العقوبــات  قائمــة  فــإن  مــا 

الــذي تتمحــور حولــه كل العالقــة الروســية 
األوكرانية وتداعياتها، أســقط ياتسينيوك، 
ُيقــّدم  لــم  لــو  أنــه  العلــم  مــع  األحــد.  يــوم 

اســتقالته، ملــا كان متاحــًا إعــادة طــرح الثقــة 
ســبتمبر/أيلول  قبــل  برملانيــًا،  بحكومتــه 

املقبل، وفقًا للدستور األوكراني.
بــن  االئتــالف  أن  عامــن،  بعــد  ظهــر  وقــد 
مــن  وعــدد  وياتســينيوك  بوروشــينكو 
الشــركاء، لــم يكن ناجحًا، وقــادرًا على إبعاد 
الخطر الروسي، وال على كسب ثقة املجتمع 
الدولي. وهو ما أدى إلى الفشل في التعامل 
مــع بعــض تدابيــر التقشــف الصارمــة التــي 

فرضها صندوق النقد الدولي.
ملصيــر  مشــابهًا  بــدا  ياتســينيوك  مصيــر 
اليونانــي فاروفاكيــس. االثنــان كانا »ممرًا« 
إلقرار مساعدات مالية غربية، واالثنان كانا 
ضحيتهــا مــع بــدء تنفيذهــا. تعامــل الغــرب 
مع اســتقالة ياتســينيوك بشــكل »عادي«، إذ 
اتصــل نائــب الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 
علــى  و»اتفقــا  االســتقالة،  إعالنــه  بعــد  بــه، 
االقتصاديــة  اإلصالحــات  مواصلــة  أهميــة 
وكذلك الخطوات التي تنتهجها كييف نحو 
االســتقالل فــي مجــال الطاقــة«. وذكــر بيــان 
للبيــت األبيــض أن »الزعيمــن اتفقــا أيضــًا 
علــى أهميــة تشــكيل حكومــة جديــدة تلتــزم 
بتنفيــذ اإلصالحــات الضروريــة، خصوصــًا 
تلــك التــي أوصى بها صندوق النقد الدولي 

واالتحاد األوروبي«.
ياتســينيوك  بــن  التقــارب  يظهــر  هنــا 
إلــى  األخيــر  دفــع  تــّم  فقــد  وفاروفاكيــس، 

االســتقالة فــي أثينــا، الصيــف املاضــي، بعــد 
اليونانــي األوروبــي حــول الحزمــة  االتفــاق 
املاليــة ملســاعدة بــالد اإلغريــق. وبعد أن كان 
فاروفاكيس، رأس حربة حكومة »ســيريزا«، 
تحــّول  تســيبراس،  أليكســيس  برئاســة 
بــن  الجديــدة  الصفحــة  فــداء«  »كبــش  إلــى 

الحكومة والغرب.
مســتقبل ياتســينيوك يبــدو مبهمــًا بعــض 
الشيء. في أوكرانيا، ال ُيمكن ألحد »االنتهاء 
سياســيًا« نهائيًا، ربما ملحدودية الخيارات 
السياســية، بعــد اســتقالل البــالد عــام 1991 
عن االتحاد السوفييتي إثر انهياره. كما أن 
من األسباب األساسية لضيق الخيارات في 
م ليونيد كوتشــما، الرئيس 

ّ
كييف، هو تســل

الثانــي ألوكرانيــا بعــد االســتقالل، الســلطة 
لـــ11 عامــًا تقريبــًا بــن 1994 و2005، مــا أدى 
ســليمة،  انتقاليــة  مرحلــة  أيــة  غيــاب  إلــى 
 

ّ
ظــل فــي  البرتقاليــة«،  »الثــورة  تفّجــر  بعــد 

 عــن أحالمــه 
ّ

وجــود جــار روســي، لــم يتخــل
السوفييتية بعد.

ومــن األفــكار التــي تتيــح بقــاء ياتســينيوك 
علــى الســاحة السياســية، هــو تشــّبثه بفكــرة 
األوروبــي  االتحــاد  إلــى  أوكرانيــا  »انضمــام 
وحلــف شــمال األطلســي«، واعتبارها »هدفًا 
أوكرانيــا،  أن  العلــم  مــع  لكييــف«.  رئيســيًا 
ت دفعة إيجابية في املوضوع األوروبي، 

ّ
تلق

مــع إعــالن املفوضيــة األوروبيــة عزمهــا علــى 
»الســفر  ملنــح  الشــهر،  هــذا  اقتــراح  تقديــم 
علــى  األوكرانيــن«،  إلــى  تأشــيرة  دون  مــن 
الرغــم مــن التصويــت الســلبي في االســتفتاء 
الرافــض  املاضــي،  األســبوع  الهولنــدي، 
للتقــارب بــن االتحــاد األوروبــي وأوكرانيــا. 
يونكــر،  كلــود  جــان  املفوضيــة  رئيــس  لكــن 
اعتبــر أنــه »قــد يبــدو كمــا لــو أننــا تجاهلنــا 
الناخبــن الهولنديــن، ولكــن علينــا أن نفــي 
بوعدنا ألوكرانيا«. بالتالي فإن املنتصر في 
هــذه الوضعيــة الجديــدة، ســتكون الحكومــة 
الجديدة، ما يسمح لبوروشينكو باستعادة 
بعــض الثقــة، أثناء خوضه معركته الخاصة 
التــي ورد اســمه  فــي مســألة »أوراق بنمــا«، 
الشــخصيات  مــن  مجموعــة  بــن  مــن  فيهــا، 

السياسية والفنية والرياضية العاملية.
املرحلــة املقبلــة أوكرانيــًا، ســتكون حاســمة، 
بســبب عاملن: األول أن العالقة بن روســيا 
والغرب بدأت بالتحّسن شكليًا، انطالقًا من 
األوروبــي  األطلســي  املجلــس  انعقــاد  قــرب 
بعــد  بروكســل،  البلجيكيــة  العاصمــة  فــي 
أقــل مــن أســبوعن، وذلــك للمــرة األولــى منــذ 
القــرم  جزيــرة  لشــبه  بالقــوة  روســيا  ضــّم 
العامــل   .2014 مــارس/آذار  فــي  األوكرانيــة 
الثانــي، هــو أن روســيا نجحــت حتــى اآلن، 
علــى  الشــيء  بعــض  سياســتها  فــرض  فــي 
األوروبــي  اليمــن  دعمهــا  مــع  األوروبيــن، 
فــي مســألة اللجوء، ما يفيــد بحصول املزيد 
مــن التراخــي الغربــي فــي موضــوع الحــرب 
فــي حــوض »دونبــاس« )إقليمــي دونيتســك 
األوكرانــي.  الشــرق  فــي  ولوغانســك(، 
يومــًا  ســيعود  ياتســينيوك  أن  هــو  األكيــد، 
وحتــى  تيموشــنكو،  فعلتهــا  كييــف.  إلــى 
الرئيــس املخلــوع، املدعــوم روســيًا، فيكتــور 
متعلــق  األمــر  لكــن  أيضــًا،  يانوكوفيتــش 

بالتوقيت و»حميمية« العالقة مع روسيا.

عنصــر رئيســي، وهو شــراء منتجــات النفط 
الروســية«. وطلــب وضــع آليــة لحظــر شــراء 
)روســيا(،  »املعتــدي«  مــن  النفــط  منتجــات 
أنــه  علــى  ّســر 

ُ
وف يحصــل،  لــم  الــذي  األمــر 

محاولة من بوروشينكو، لترك ياتسينيوك 
يغرق وحيدًا في أزمته، لتسريع خروجه من 
البــاب الخلفــي للحكومــة. كان بوروشــينكو 
ــص مــن ياتســينيوك، 

ّ
يريــد بــأي ثمــن التخل

بعــد عجــز الــرادا عــن إقالتــه، فــي 16 فبراير/
التظاهــرات  نجــاح  وعــدم  املاضــي،  شــباط 
االجتماعيــة فــي زحزحتــه مــن موقعــه. الغاز 
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سياسة

واشنطن ـ منير الماوري

يســتعد مرشــحو الرئاســة األميركية لخوض 
جولــة تنافســية صعبــة فــي التاســع عشــر من 
التــي  نيويــورك،  واليــة  فــي  الحالــي  الشــهر 
 انتخابيًا لثالثة مرشــحن على 

ً
عتبر معقال

ُ
ت

األقل من بن املتنافسن الخمسة على تمثيل 
وتأتــي  والجمهــوري.  الديمقراطــي  الحزبــن 
جولــة نيويــورك فــي وقــت بــدأت فيــه صــدارة 
رجــل األعمــال األميركــي النيويوركــي دونالــد 
الســيناتور  منافســه  لصالــح  تهتــز  ترامــب 
تيــد كــروز عنــد الجمهوريــن، كمــا تأتــي بعــد 
الحــزب  لــدى  الســباق  متصــدرة  ُمنيــت  أن 
الســابقة  الخارجيــة  وزيــرة  الديمقراطــي 
هيــالري كلينتــون بثماني هزائم متتالية في 
آخــر تســع جــوالت ضــد الســيناتور الليبرالي 
بيرني ساندرز. لهذا يعّول ترامب كثيرًا على 
تحقيــق فــوز ســاحق فــي نيويــورك علــى أمــل 
استعادة زخم تفّوقه في سباق تمثيل الحزب 
لعــدم  كلينتــون  تجاهــد  بينمــا  الجمهــوري، 
خســارة نيويــورك ألنهــا الواليــة التــي تنتمي 
إليها مثلما ينتمي إليها ترامب. كما أن هذه 
كان  وإن  ســاندرز  رأس  مســقط  هــي  الواليــة 
ــل واليــة فيرمونــت، ويتمتــع بتأييد كبير 

ّ
يمث

في نيويورك، وإذا ما فاز فيها على كلينتون 
فإنــه ســيضع حملتهــا أمــام تهديــد كبيــر قــد 
ويجعلهــا  الســابق،  تفّوقهــا  زخــم  ُيفقدهــا 

تخسر معظم الواليات الشمالية والغربية.
وكان آخــر فــوز لســاندرز علــى كلينتــون هــو 
الذي أحرزه في والية وايومينغ بنسبة 56 في 
املائــة مقابــل 44 فــي املائــة لوزيــرة الخارجيــة 
الســابقة. وال يتجــاوز عــدد ســكان وايومينــغ 
نصــف مليون نســمة ســيكون لهــم 14 مندوبًا 
فقــط إلــى مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي، بينما 
عشــرين  مــن  نيويــورك  ســكان  عــدد  يقتــرب 
مليون نسمة، ويخصص الحزب الديمقراطي 

للواليــة 291 مندوبــًا يمكــن أن ُيرّجحــوا كفــة 
أن  بمــا  ولكــن  بأصواتهــم.  فــاز  إذا  ســاندرز 
مــن كل واليــة  الديمقراطــي  الحــزب  مندوبــي 
نســبة  حســب  املتنافســن  بــن  يتوزعــون 
األصــوات التــي يحصــل عليهــا كل مرشــح في 
ســاندرز  يتقاســم  أن  ــع 

ّ
املتوق فمــن  الســباق، 

مــع كلينتــون مندوبي والية نيويورك حســب 
األصــوات التــي ينالهــا كل منهمــا، وبالتالــي 
مــن  ســاندرز  يتمّكــن  أن  املرجــح  غيــر  فمــن 

تصّدر السباق وإزاحة كلينتون.
حســب  املندوبــن  توزيــع  لنظــام  وكان 
إبقــاء  فــي  جوهــري  دور  األصــوات،  نســبة 
الرغــم  علــى  املنافســة  حلبــة  فــي  ســاندرز 
كلينتــون  لصالــح  تلقاهــا  التــي  الهزائــم  مــن 
الشــهرين  فــي  الجنوبيــة  الواليــات  فــي 
ولكــن  التمهيديــة،  االنتخابــات  مــن  األولــن 
فــي  ضــده  ســلبيًا  دورًا  يــؤدي  ذاتــه  النظــام 
التــي يتفــّوق فيهــا علــى منافســته  الواليــات 
أمــا كلينتــون فتعتبــر  بنســب غيــر حاســمة. 

فــي  الواليــة  لــت 
ّ
مث فهــي  ملعبهــا،  نيويــورك 

مجلــس الشــيوخ، واختــارت حــي بروكلن في 
لحملتهــا  منطلقــًا  ليكــون  نيويــورك  مدينــة 
االنتخابيــة. وحــي بروكلن الواقــع في مدينة 
نيويــورك الكبــرى، هــو مســقط رأس ســاندرز 
وتقطنــه نســبة كبيــرة من اليهــود األميركين 
الذيــن يحــاول ســاندرز تذكيرهــم بأنــه واحــد 
لكــن  بروكلــن.  فــي  ونشــأ  ولــد  كونــه  منهــم 
ســاندرز قــرر التوّجــه إلى الفاتيكان في زيارة 
يبدو أن الهدف منها هو كســب ود املتدّينن، 

وجــود  عــدم  ســاندرز  ضعــف  نقــاط  مــن  ألن 
تأييد له في صفوف املتدّينن الديمقراطين.

عــدد  رفــع  ســاندرز  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
املندوبــن املؤيديــن لــه فــي الجــوالت األخيــرة 
وبــن  بينــه  الفــارق  لكــن  مندوبــًا،   1113 إلــى 
كلينتــون ال يــزال فــي حــدود املئتــي منــدوب. 
وإذا مــا اســتمر ســاندرز علــى هــذا النســق مــن 
موعــد  يحــل  أن  املســتبعد  غيــر  فمــن  التقــّدم، 
حســم 

ُ
ت أن  قبــل  الديمقراطــي  الحــزب  مؤتمــر 

النتيجة أو بتقارب شديد في األصوات، وهو 
مــا يضــع أعضــاء مؤتمــر الحزب عنــد انعقاده 
فــي فيالدلفيــا بواليــة بنســلفانيا فــي يوليو/
ع 

ّ
تمــوز املقبــل أمــام خيــار صعــب وجــدل متوق

حول من سيكون املرشح األنسب واألقدر على 
إلحاق الهزيمة بممثل الحزب الجمهوري.

ويخشــى مراقبــون أن تعــم الفوضــى مؤتمــر 
الحــزب الجمهــوري إذا مــا نجحــت محــاوالت 
اســتبعاد ترامــب. لكــن األخيــر ال يبــدو عليــه 
علــى  الحصــول  إمكانيــة  مــن  يئــس  قــد  أنــه 
أغلبية كافية ملنع إسقاطه في مؤتمر الحزب، 
ع لنفسه فوزًا كبيرًا في والية نيويورك، 

ّ
ويتوق

ليــس اســتنادًا إلــى أنهــا واليتــه ومقــر أعمالــه 
ومركز نفوذه فقط، بل ألن منافســه الجنوبي 
تيــد كــروز ال يتمتــع فيهــا بقاعــدة يمكــن أن 
بــل  فيهــا،  غلبــة  أدنــى  إحــراز  علــى  تســاعده 
إنــه يأتــي فــي املركــز الثالــث فــي اســتطالعات 
الرأي لناخبي نيويورك بعد ترامب واملرشح 
الجمهــوري الثالــث حاكــم والية أوهايو جون 
كيســيك. األخيــر ال يــزال مســتمرًا فــي الســباق 
ليس من أجل تحقيق الفوز بل بغرض سحب 
وتصعيــب  ترامــب  مــن  األصــوات  مــن  نســبة 
املائــة  فــي  الخمســن  نســبة  علــى  حصولــه 
املطلوبــة، مــا يجعــل عمليــة االختيــار منوطــة 
بقــادة الحــزب وأعضــاء مؤتمــر الحــزب املقــرر 
عقــده فــي مدينة كليفالنــد بوالية أوهايو في 

يوليو/تموز املقبل.

البرلمان،  الذي يملك 43 مقعدًا في  األوكرانية،  المعارضة  رأى تجمع 
االئتالفية  للحكومة  تفككًا  »تمثل  ياتسينيوك  استقالة  أن  بيان،  في 
االئتالفية على مدى عمرها  البيان أن »الحكومة  بشكل كامل«. وتابع 
وكانت  ودولتها«.  بأوكرانيا  أضرارًا  ألحقت  العام،  ونصف  عامًا  البالغ 
انسحاب  البرلمانية بعد  االئتالفية، فقدت أغلبيتها  ياتسينيوك  حكومة 

حزبي »باتكيفشينا«، و»ساموبوموتش« منها.

يقف مؤتمر الحزب الديمقراطي أمام احتمال كبير لالنعقاد قبل حسم 
موعد  يحل  أن  مؤكد  شبه  بات  كما  مرشحيه،  ألحد  التمثيل  نتيجة 
وسيكون  الحزب،  تمثيل  نتيجة  حسم  قبل  الجمهوري  الحزب  مؤتمر 
على أعضاء مؤتمر الحزب المفاضلة بين ترامب وكروز، وربما يدخل 
ال  إذ  الحزب،  مؤتمر  انعقاد  أثناء  التنافس  حلبة  إلى  آخــرون  العبون 
يوجد أي مانع قانوني من طرح اسم أي شخص إضافي لم يشارك في 

التصفيات التمهيدية.

تفكك الحكومة االئتالفية

مؤتمران قبل النتائج

سقط أرسيني 
ياتسينيوك في أوكرانيا. 
لم يعد الرجل »منقذًا« 

للبلد المنهار. دفع ثمن 
كل شيء، من محاولة 
الرئيس بيترو بوروشينكو 
إنقاذ نفسه بعد عامين 

من الفشل، إلى بقاء 
الهيمنة الروسية على 

شرقي البالد

سجل ياتسينيوك حافل بالمعارك الخاسرة )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

■ #تيران_وصنافير_مصرية 
مش محتاجن وثائق تثبت 

لنا أنها مصرية، وثايقها 
مكتوبة بدم الجنود اللي 

دافعوا عنها وحرروها

■ حينما كانت الجزيرتان 
محتلتان كانت الدماء 

املصرية ثمنًا لهما، فعن أي 
سند ملكية تتحدثون

■ #تيران_وصنافير_مصرية 
كان يجب على السيسي 

استفتاء الشعب أو االنتظار، 
مش ننام نصحى من النوم 
نالقي الجزيرتن بقوا ملك 

السعودية

■ أنا بقيت خايف أنام 
اصحي واطلع ملك دوله 

تانية هو باقي ايه 
في مصر بتاعها، حد 

ينورني

■ #عواد_باع_ارضه انتم 
تكذبون وتعرفون انكم 
تكذبون جزيرتي تيران 

وصنافير سعوديتان 
تاريخيا وإن خضعتا للحكم 

املصري شأنها شأن قطاع 
غزة والسودان

■ الذي ال يدركه املصري 
البسيط وال نخبة التهريج أن 

السعودية أعارت الجزيرتن 
بوثائق رسمية
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اقتصاد
األردن يبحث تأثيرات جسر السعودية

 عّمان ـ محمد الفضيالت،
القاهرة ـ خالد المصري

قــال مصــدر رســمي أردنــي إن بــالده تــدرس اآلثــار 
إنشــاء  جــراء  األردنــي،  االقتصــاد  علــى  املترتبــة 
الجســر البــري بــن الســعودية ومصــر، فــي الوقــت 
الــذي طالبــت فيــه لجنــة الســياحة بجمعيــة رجــال األعمــال 
عــدم  بشــأن  القاهــرة،  مــن  حكوميــة  بتطمينــات  املصريــن 
فــي  املصريــة  الســياحية  املناطــق  بطبيعــة  الجســر  مســاس 

جنوب سيناء.
وأعلن امللك الســعودي، ســلمان بن عبد العزيز، خالل زيارته 
ملصــر، عــن إنشــاء الجســر، واصفــا إيــاه بأنه خطــوة تاريخية 
»ســيرفع  وأنــه  وأفريقيــا،  آســيا  قارتــي  بــن  البــري  للربــط 
التبادل التجاري بن القارات إلى مستويات غير مسبوقة«.

»العربــي الجديــد« إن إعــالن موقــف  وقــال املصــدر األردنــي لـ
األردن الرســمي من الجســر ســيتم بناًء على نتائج الدراســة، 

التي تجريها بالده.
وحســب املعلومــات املعلنــة، فــإن الجســر ســيربط الســعودية 
مــن الشــمال الغربــي )مدينــة تبــوك( بمصــر عبر شــبه جزيرة 

ســيناء قــرب مدينــة شــرم الشــيخ، علــى طــول مدخــل خليــج 
العقبة، الذي يعتبر املنفذ البحري الوحيد لألردن.

وبالتزامن مع الدراسة املقررة، عّبر ثالثون نائبًا في البرملان 
األردنــي عــن خشــيتهم مــن اآلثــار الســلبية، التــي ســيخلفها 

الجسر على االستثمار في األردن.
التحــرك  بالدهــم  مــن حكومــة  رســمية  مذكــرة  فــي  وطالبــوا 
ســريعًا للتفاوض مع الجانبن الســعودي واملصري، لوضع 

آلية لالستفادة من الجسر بما ينعكس بالنفع على األردن.
وقال فهمي الكتوت، الخبير االقتصادي األردني، إن الجســر 
ســتكون لــه آثــار ســلبية علــى حركــة النقــل بالبواخــر، لكنــه 

»مشروع عربي تنموي«.
ســتكون  الجســر  مــن  األردنيــة  االســتفادة  أن  الكتــوت  ورأى 
الســعودية  تجمــع  التــي  العالقــات،  طبيعــة  علــى  متوقفــة 
ومصــر اللتــن يربــط بينهمــا الجســر، وهــي االســتفادة التــي 
ســتتمثل باســتثماره لنقل البضائع األردنية عبر السعودية 
العربــي،  املغــرب  ودول  مصــر  إلــى  الجســر  باســتخدام  بــرًا، 
وهــو الطريــق الــذي ســيوفر في أجور النقــل البحري املرتفعة 

مقارنة بالنقل البري.
وفــي الجانــب املصــري، طالبــت لجنــة الســياحة فــي جمعيــة 

رجــال األعمــال املصريــن، بتطمينــات حكوميــة بشــأن عــدم 
مســاس الجســر بطبيعــة املناطــق الســياحية في مدينة شــرم 
إلــى  املصريــة، مشــيرة  الســياحية  املنتجعــات  أكبــر  الشــيخ، 

ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية للجسر .
أمــس  بيــان  فــي  الســياحة  لجنــة  رئيــس  بلبــع  أحمــد  وقــال 
حصلــت »العربــي الجديــد« علــى نســخة منه، إنــه ال بد من أن 
يبعد الجسر عن مدخل مدينة شرم الشيخ بمسافة مناسبة، 
حتى ال يحدث بها أّي تكدس، وحتى ال تفقد طابعها املتميز 
كمنتجــع ســياحي عاملــي، مشــيرا إلــى أنــه تــم اســتثمار مئات 
مليــارات الجنيهــات مــن قبــل الدولــة والقطــاع الخــاص فــي 
الشــيخ  شــرم  منتجــع  فــي  الفندقيــة  الطاقــة  وتبلــغ  املدينــة. 
نحــو 30 ألــف غرفــة، مــن إجمالــي 63 ألــف غرفــة موجــودة فــي 
محافظة جنوب ســيناء )شــمال شــرق مصر(. ويوفر املنتجع 
نحــو 45% مــن الدخــل الســياحي ملصــر ســنويًا، وفــق بيانات 

جمعية مستثمري جنوب سيناء. 
رئيــس لجنــة  أن  إال  الجســر،  الســياحي بشــأن  القلــق  ورغــم 
السياحة في جمعية رجال األعمال، رأى أنه يمكن االستفادة 
جانــب  مــن  ســيما  ال  اإلقامــة،  ســياحة  إنعــاش  فــي  منــه 

السعودين والخليجين.

الجزائر ـ حمزة كحال

اتفــاق  علــى  التوقيــع  تأجيــل  وفرنســا  الجزائــر  قــررت 
شــراكة ثنائية إلقامة مصنع تجميع ســيارات »بيجو«، 
الــذي كان ُينتظــر التوقيــع عليــه أول مــن أمــس األحــد، 
خــالل انعقــاد اجتماع اللجنة املشــتركة عالية املســتوى 
ســالل  عبداملالــك  الجزائــري  الــوزراء  رئيــس  برئاســة 

ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
املشــروع،  علــى  التوقيــع  إرجــاء  بــن  محللــون  ويربــط 
وبــن األزمــة السياســية التــي حلــت بــن البلديــن بعدما 
نشــرت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية، علــى صفحتهــا 

األولــى فــي عدد ســابق، صــورة للرئيــس الجزائري عبد 
العزيــز بوتفليقــة، ضمــن صــور زعماء وقــادة دول قالت 
إنهم أو محيطهم متورطون في فضيحة »أوراق بنما« 
التــي تتعلــق بتهــم فســاد وتهــرب ضريبــي علــى نطــاق 
واســع، مــن خــالل شــركات ومــالذات ضريبيــة فــي بنمــا، 
اعتبــرت  التــي  الجزائريــة  الســلطات  أثــار احتجــاج  مــا 
األمر مساسا برموزها، وحملة إعالمية تشنها صحف 
فرنســية ضــد الجزائر. وتوقع رئيس الــوزراء الجزائري 
أن يتــم التوقيــع علــى االتفاقيــة فــي املســتقبل القريــب 
عد هذه املرة الثانية 

ُ
بدون الكشف عن تاريخ محدد. وت

التــي يتــم فيهــا تأجيــل التوقيــع النهائــي علــى اتفاقيــة 

إنشــاء مصنع »بيجو« لتجميع الســيارات. وأرجع عبد 
املالك بن حمادي، مدير مجمع »كوندور«، أحد الشركاء 
الجزائريــن فــي املشــروع، تأخــر التوقيــع علــى االتفــاق 
إلــى »عــدم إكمــال مجلــس مســاهمات الدولــة  النهائــي 
دراســة املشــروع بهــدف إعطــاء كلمتــه األخيــرة، بصفتــه 

املكلف بتسيير األموال التجارية للدولة«.
وأضاف مدير مجمع »كوندور«، في تصريح للصحافة 
الجزائرية أمس، أن وزارة الصناعة واملناجم الجزائرية 
قد أبلغته عشــية انعقاد املنتدى االقتصادي الجزائري 
الفرنســي، بأنــه قــد تقــرر تأجيــل عمليــة ترســيم إنشــاء 
الفرنســي »بيجــو«  العمــالق  مصنــع تجميــع ســيارات 

الجزائــري،  واملناجــم  الصناعــة  وزيــر  بالجزائــر. وكان 
عبــد الســالم بوشــوارب، قــد أعلــن فــي 22 كانــون األول/

ديســمبر املاضــي، أن ملــف مصنــع »بيجــو« ذي طاقــة 
تمــت  قــد  ســنويا،  وحــدة  ألــف   100 تعــادل  إنتاجيــة 
معالجته ولم يبق إال التوقيع النهائي قبل بداية أعمال 
تشييده. ووقعت الجزائر وفرنسا، أول أمس، على ثالثة 
اتفاقــات شــراكة، يخــص األول إنشــاء شــركة مختلطــة 
االتفــاق  فيمــا يتضمــن  الفوســفاتية،  األســمدة  إلنتــاج 
الثانــي توســيع نشــاط مصنــع تركيب وصيانــة عربات 
الترمواي بمحافظة عنابة )شــرق الجزائر(. أما االتفاق 

الثالث فيخص إنشاء مصنع للصناعات الغذائية.

الجزائر وفرنسا: تأجيل مشروع »بيجو« حتى إشعار آخر

مصطفى عبد السالم

ال أحد ينكر أن من مصلحة 
الدول الغربية اإلبقاء على أسعار 
النفط منخفضة عند مستوياتها 
الحالية التي تدور حول 40 دوالرًا 
للبرميل، وربما تتمنى هذه الدول 
تراجع األسعار إلى أكثر من ذلك 

الرقم حتى تصل إلى مرحلة 
االنهيار، فتراجع النفط في صالح 

اقتصاديات هذه الدول ومواطنيها، 
حيث تخفض معها تكلفة اإلنتاج 

في املصانع، وتخفف األعباء 
املعيشية عن املستهلك، حيث 

يمثل سعر الوقود جزءا مهما 
من ميزانية األسرة، إضافة إلى 
أن خفض سعر الطاقة يساعد 

في تحريك االقتصاديات الغربية، 
فقد أفاد االنخفاض املزارعني 

والتجار وقطاع النقل البري، وكان 
انخفاض أسعار النفط هدية 

عظيمة لكل املجتمعات املستهلكة، 
ففقدان سعر البنزين والسوالر 

أكثر من نصف قيمته يوفر 
لألسرة ميزانية يمكن توجيهها 

لإلنفاق على أغراض أخرى 
مثل التعليم والصحة والسياحة 

والسلع، وهذا كله يحرك االقتصاد 
الكلي، ويصب في صالح 

املنتجني، حيث يزداد اإلقبال 
على السلع، وانخفاض األسعار 
رتب آثارًا اقتصادية مهمة مثل 

خفض ضرائب الوقود عن كاهل 
املستهلكني.

وهناك فوائد أخرى من انخفاض 
أسعار النفط، فالعديد من دول 

العالم تدعم أسعار الوقود. وحسب 
وكالة الطاقة الدولية، فإن الدعم 
الحكومي ألسعار الوقود حول 
العالم بلغ 500 مليار دوالر في 

2014، ذهب منها 267 مليار 
دوالر لدعم أنواع الوقود املشتقة 

من النفط، وأعطى انخفاض أسعار 
النفط الحكومات فرصة لخفض 

دعم املشتقات البترولية.
وأدى انخفاض أسعار النفط، على 

مدى ما يقرب من عامني، إلى 
إعادة توزيع الدخل على املستوى 

الدولي، والنتيجة النهائية هو 
تحسن معدالت النمو داخل معظم 

االقتصاديات الغربية، بسبب 
فقدان أسعار النفط 70% من 
قيمتها منذ منتصف 2014.

ومن هنا، فإنه ليس من مصلحة 
هذه الدول ارتفاع أسعار النفط، 

ولذا يمكن أن نفسر طبيعة 
التحركات الغربية األخيرة لوأد 
أية محاوالت لرفع األسعار، أو 
استخدام آلية خفض اإلنتاج، 

أو على األقل تثبيت اإلنتاج، من 
قبل املنتجني للنفط وقف نزيف 

األسعار املستمر، والذي ألحق 
أضرارا بالغة بكبار املنتجني، وفى 

مقدمتهم دول الخليج والعراق 
وفنزويال والجزائر.

ومع اقتراب انطالق اجتماع الدوحة 
الذي رعاه أكبر منتجني للنفط في 

العالم وهما السعودية وروسيا، 
ودعت له قطر، خرجت أمس عدة 

توقعات من عواصم غربية تصب 
كلها في اتجاه واحد، هو أنه حتى 

ولو حدث اتفاق بتثبيت اإلنتاج 
فإن األسعار لن تعاود االرتفاع، 

ومن بني هذه التحركات التقارير 
الصادرة عن مصارف كومرس 

وغولدمان ساكس وباركليز.

توقعات 
مريبة

»تاتا« تبيع 
أعمالها في 

بريطانيا

»تاتــا«  شــركة  بــدأت 
للصلــب  الهنديــة 
اإلجراءات الرسمية لبيع 
أعمالهــا ومصانعها في 
داعيــة  املتحــدة،  اململكــة 
إلــى  بالشــراء  املهتمــن 

تقديم عروضهم.
اإلذاعــة  هيئــة  وذكــرت 
بــي  »بــي  البريطانيــة 
اإلثنــن،  أمــس  ســي«، 
الوحيــدة  الشــركة  أن 
اهتمامهــا  أعلنــت  التــي 
بالصفقــة بشــكل رســمي 
شــركة  هــي  اآلن  حتــى 
ســتيل«  »ليبرتــي 
»ســانجيف  لـــ  اململوكــة 

غوبتا«.
التقريــر  وأوضــح 
»غريبــول  شــركة  أن 
كابيتــال« ســوف توافــق 
على شــراء أعمــال »تاتا« 
املتحــدة،  اململكــة  فــي 
حيــث تجــري محادثــات 
أشــهر  عــدة  منــذ 
للحصــول علــى الصفقــة 
بقيمــة 400 مليون جنيه 
إســترليني )568 مليــون 

دوالر(.
ومــن شــأن هــذه الخطوة 
أن تحافــظ علــى أكثر من 
أن  إال  وظيفــة،  آالف   4
يواجهــون  قــد  املوظفــن 
املالــك  قبــل  مــن  مطالــب 
خفــض  بقبــول  الجديــد 
ومميــزات  الرواتــب، 
تقاعديــة أقل ســخاًء. )بن 

)Getty/بيرتشال

عرض  البريطاني،  الوزراء  رئيس  كاميرون،  ديفيد 
أمس إجراءات تجرم جنائيًا الشركات التي تشجع التهرب 
الضريبي، وذلك بعد تسريبات »أوراق بنما« التي أضعفت 
»هذه  صحافي:  بيان  في  كاميرون  وقال  جانبه. 
للفساد في  بالتصدي  الحكومة قامت أكثر من غيرها 
الدرب«.  هذا  في  أبعد  سنمضي  لكننا  أشكاله،  كافة 
تحمل  تشريعات  العام  هذا  سنصدر  »لذلك  وأضاف: 
منع  من  تتمكن  ال  التي  للشركات  الجنائية  المسؤولية 
موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي«. واإلجراء الذي 
رئاسة  العام، بحسب  القانون هذا  يدرج في  أن  يفترض 
رقابة  آليات  تملك  التي  الشركات  يستهدف  الحكومة، 

غير صارمة وتلك التي تشجع عمدا التهرب الضريبي.

مجلس  برئيسة  التقى  األميركي،  الرئيس  أوباما،  باراك 
أجل  من  أمس،  يلين،  غانيت  الفيدرالي  االحتياطي 
مناقشة بعض القضايا االقتصادية والتنظيمية.  وأعلن 
أن  ويلين،  أوباما  أن  صحافي،  بيان  عبر  األبيض  البيت 
المناقشات تشمل طرق إصالح »وول ستريت«، واآلفاق 
ويأتي  الطويل.   المدى  على  المتوقعة  االقتصادية 
االحتياطي  سعي  مع  ويلين،  األميركي  الرئيس  اجتماع 
الفائدة  الفيدرالي إلقرار حذر، لمزيد من رفع معدالت 
العالمية  االقتصادية  المخاوف  ظل  في  البالد،  في 

وتباطؤ التضخم. 

مصطفى إليتاس، وزير االقتصاد التركي، قال إن البنك 

المركزي يجب عليه أن يخفض تكاليف االقتراض بشكل 
الشركات  تنافسية  وزيادة  االستثمارات  لتعزيز  جذري، 
عبر  إليتاس،  وأضاف  العالمية.   األسواق  في  التركية 
التركي  االقتصاد  أن  أمس،  »بلومبرغ«  حوار مع وكالة 
بحاجة لخفض كبير في معدل الفائدة كاف لمفاجأة 
 25 نسبته  بلغت  الذي  السابق  الخفض  بعد  السوق، 

نقطة أساس فحسب.
االقتراض  تكاليف  أن  التركي  االقتصاد  وزير  وأوضح 
قيام  أجل  من  حدة،  أكثر  بشكل  تنخفض  أن  يجب 
فوائد  سداد  من  بدال  باالستثمار  الصناعية  الشركات 
الدين. وصعدت الليرة التركية أمام الدوالر أمس، %0.8، 

لتتراجع العملة األميركية لـ 2.8274 ليرة.

أسماء في األخبار
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــــراس  دق مــصــنــعــو الــنــســيــج فــــي تــــونــــس، أجـ
الخطر، مهددين بموجة تسريح كبرى للعمال، 
بعد أن خسر القطاع أكثر من 300 مؤسسة في 
السنوات الخمس األخيرة، مطالبني الحكومة 
بــالــتــدخــل لــوقــف إســـنـــاد الـــرخـــص لــلــعــامــات 
األجــنــبــيــة الــتــي اكــتــســحــت الــســوق التونسية 
للنسيج  الــعــامــة  الجامعة  وأصــــدرت  مــؤخــرا. 
الــتــابــعــة لـــاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
)منظمة العمال(، بيانا أعلنت فيه عن إطاق 
»الــبــس تونسي«،  عــنــوان  حملة وطنية تحت 
للدفاع عن املنتج املحلي، في دعوة تهدف إلى 

حماية آالف الوظائف في صناعة املابس.
وأكدت جامعة النسيج، أن هذه الحملة تأتي 
ــدد الـــشـــركـــات املـــســـتـــوردة  ــ فــــي ظــــل تـــنـــامـــي عـ
إلــى أن ذلــك يمثل  للمابس الجاهزة، مشيرة 
خــــطــــرا حــقــيــقــيــا عـــلـــى الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 

واالجتماعي، ويهدد فرص عمل.
ويــعــد قــطــاع الــنــســيــج مــن أعــمــدة الــصــنــاعــات 
املــعــمــلــيــة فـــي تـــونـــس، ســـــواء مـــن حــيــث عــدد 

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يرى محللون سوريون أن بقاء بورصة دمشق 
عــلــى قــيــد الــــتــــداول يــعــود ألســـبـــاب سياسية 
إذ ال يوجد فيها أي سهم لشركة  وإعــامــيــة، 

خارجية أو حتى شركة على قيد اإلنتاج.
وأبــدى املحلل املالي نــوار طالب، في تصريح 
يشتري  ممن  استغرابًا  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ 
أســهــمــًا فـــي بـــورصـــة دمـــشـــق، فـــي ظـــل الــواقــع 
االقتصادي والسياسي الذي تعيشه سورية، 
ــراء مبنيًا 

ّ
قــائــا: »ال يمكن أن يــكــون قـــرار الــش

على دراسة مالية، واألرجح أنه يتم العتبارات 
إعــانــيــة مــفــادهــا أن فـــي دمــشــق بـــورصـــة، أو 
السورية  بالليرة  للهروب من االحتفاظ  ربما 
املـــتـــدهـــور ســعــرهــا أمــــام الــعــمــات الــرئــيــســيــة 
الــعــاملــيــة. وتــســاءل طــالــب، عــن الــســوق املالية 
الــتــداول فيها خال  الــتــي تبلغ عــدد جلسات 
أسبوع، أربع جلسات فقط، الفتًا إلى أن حجم 
التداول خال أسبوع ال يشتري بيتًا صغيرًا 

بضواحي دمشق. 
وحـــول عـــدم أثـــر وتــأثــيــر بــورصــة دمــشــق، في 
الــوضــع االقــتــصــادي الــســوري أو بــمــا يجري 
العالم، يقول املحلل طالب: »مؤشر سوق  في 
دمــشــق هـــو مــؤشــر مــبــنــي عــلــى أســــاس القيم 
السوقية أي انه يعكس قيمة الشركات املدرجة 
ضمن البورصة بناء على قيمة السهم بحسب 
آخـــر إغـــــاق، كــمــا أن عـــدد الــشــركــات املــدرجــة 
قليل جدا مقارنة بأسواق املنطقة ما يجعلها 
تــعــيــش بــغــربــة وكــــأن بـــورصـــة دمــشــق خـــارج 

العالم«.  
ــوق  ــام تـــــــــداوالت »ســ ــ ــــجـ وتــــراجــــعــــت قـــيـــم وأحـ
بلغت نحو  بنسبة  املــالــيــة«  ــــأوراق  لـ دمــشــق 
12.5% خال األسبوع األول من شهر أبريل/ 
نيسان، مقارنة مع األسبوع األخير من شهر 

آذار/مارس املاضي.
ــار املـــؤشـــر األســبــوعــي لــبــورصــة دمــشــق  ــ وأشـ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إلـــى  ــذي اطــــلــــع عـــلـــيـــه »الــ ــ ــ الـ
إلـــى 87.319 مــلــيــون ليرة  الــتــعــامــات  تــراجــع 
بما  مقارنة  ألــف سهم،   668 بلغ نحو  بحجم 
كانت عليه في األسبوع األخير من شهر آذار 
والتي بلغت نحو 98.313 مليون ليرة بنسبة 
أحــجــام  انخفضت  فــي حــني   .%12.59 تــراجــع 
التداول خال األسبوع األول من شهر أبريل/

الــعــامــلــني أو مــســاهــمــتــه فـــي الــتــصــديــر منذ 
بأكملها  محافظات  تقوم  حيث  السبعينات، 
في الساحل التونسي على هذه الصناعة التي 
تستقطب اليد العاملة من متوسطي املستوى 
الـــدراســـي، تــلــك فــئــة تــرضــى، غــالــبــا، بــاألجــور 
الـــزهـــيـــدة. وشــهــد الــقــطــاع مــنــذ ثــــورة يــنــايــر/
الجوانب  متعددة  أزمــة   ،2011 الثاني  كــانــون 
العديد من املؤسسات، سواء  إلــى إغــاق  أدت 
كلية، بسبب منح  املصدرة بصفة  أو  املحلية 
الــحــكــومــة لــلــعــديــد مـــن الــتــراخــيــص لــعــامــات 
فرنسية وإسبانية وإنجليزية، لفتح محاتها 
في تونس، وهو ما جعل هذه األخيرة تستأثر 
بـــحـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــــســـــوق.  كـــمـــا تــســبــبــت 

انــتــفــاضــة الــعــامــلــني فــي قــطــاع الــنــســيــج عقب 
من  بالرفع  واملطالبة  املصنعني  على  الــثــورة 
ــم إلــــى وقــــف الــتــصــنــيــع فـــي عــــدد من  أجــــورهــ
الــــوحــــدات الـــكـــبـــرى الـــتـــي قـــــررت إمــــا اإلغــــاق 

النهائي أو خفض عدد العمال.
وتــقــول الــجــامــعــة الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لاتحاد 
رجال  )منظمة  والتجارة  للصناعة  التونسي 
األعــمــال(، إن قــطــاع النسيج فقد أكــثــر مــن 40 
ألــــف فـــرصـــة عــمــل خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــســة 
الجامعة،  مــنــذ 2011.  وقـــال رئــيــس  املــاضــيــة 
بلحسن غراب، في تصريح صحافي األسبوع 
املــاضــي: »بــعــد أربـــع ســنــوات مــن الــثــورة، فإن 
قــطــاع الــنــســيــج فـــي تــونــس يــعــانــي حــالــة من 
الــتــدهــور، وتـــم فــقــدان حــوالــى 40 ألـــف فرصة 
عــمــل فـــي هـــذا الــقــطــاع، إضـــافـــة إلـــى أن أغــلــب 
أمام  تراجعت  التونسية،  التجارية  العامات 
نظيرتها األجــنــبــيــة، الــتــي دخــلــت الــبــاد بعد 
 قــطــاع 

ّ
ــار رئــيــس الــجــامــعــة، أن ــ الــــثــــورة«. وأشـ

الــنــســيــج تــحــّول مــن أول قــطــاع مــشــغــل، وأول 
قــطــاع مـــصـــّدر، إلـــى قــطــاع يــعــيــش صــعــوبــات 
كبرى، »من خال إغاق أكثر من 300 مؤسسة 
عاملة في هذا املجال، منذ 2011«. ويبلغ عدد 
شركات النسيج في تونس 1769 وحدة، منها 
إنتاجها كليًا، وتشغل  1484 مؤسسة تصدر 
هـــذه املــؤســســات أكــثــر مــن 175 ألـــف شخص، 

بحسب الجامعة الوطنية للنسيج.
ــالــــة الـــنـــهـــوض  ــام لــــوكــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــتــــرف املـ ويــــعــ
ــتــــجــــديــــد، ســـمـــيـــر الــــبــــشــــوال،  بـــالـــصـــنـــاعـــة والــ
بـــالـــصـــعـــوبـــات الـــكـــبـــرى الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
القطاع الصناعي في تونس، ال سيما صناعة 
النسيج، الفتا إلى أن 3493 مؤسسة صناعية 
أبوابها بني 2007 و2015، منها 1868  أغلقت 
أغلقت في الفترة املتراوحة بني 2011 و2015، 

أي بمعدل 374 عملية إغاق في السنة.
ـــ »الــعــربــي  ويــعــتــبــر الـــبـــشـــوال، فـــي تــصــريــح لـ
الجديد«، أن قطاع النسيج تأثر أكثر من غيره 
بموجة الغلق، نتيجة تراجع القدرة الشرائية 
في السوق املحلية، وهو ما أثر على مستوى 
االجتماعية  االحتجاجات  عــن  فضا  الطلب، 
ــاب  ــحــ ــــتـــــي أجــــــبــــــرت عـــــــــددا مـــهـــمـــا مــــــن أصــ الـ
عن  والبحث  مصانعهم  غلق  إلــى  املؤسسات 
ــواق أكــثــر اســتــقــرارا. ولــفــت الــبــشــوال، إلــى  أســ
أن دخـــول اتــفــاقــيــة األلــيــاف املــتــعــددة لتجارة 
املنسوجات واملابس الجاهزة، والتي خولت 
لــلــصــني تـــرويـــج مــنــتــجــاتــهــا مـــن الــنــســيــج من 

دون رســــوم جــمــركــيــة، أثـــر يــشــكــل كــبــيــر على 
املصانع املحلية التي تفتقد للقدرة التنافسية 
الــتــي تمكنها مــن الــصــمــود أمـــام غـــزو السلع 

الصينية. 
أن  والــطــاقــة واملــنــاجــم،  الصناعة  وتــقــر وزارة 
التداعيات  نتيجة  يــواجــه صــعــوبــات  الــقــطــاع 
تشهدها  الــتــي  االقــتــصــاديــة  لــأزمــة  السلبية 
ــات  ــنـــســـوجـ ــة املـ ــافـــسـ ــنـ الــــــبــــــاد، فــــضــــا عـــــن مـ

اآلسيوية، خاصة في األسواق األوروبية.
وتشير البيانات الرسمية لوزارة الصناعة أن 
1750 مؤسسة في القطاع تمثل 32% من العدد 
اإلجــمــالــي لــلــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة حافظت 
الخمس  الــســنــوات  على نسق نشاطها خــال 
املاضية. ودعت الوزارة، املهنيني إلى التنسيق 
معها من ملجابهة التحديات املستقبلية للرفع 

من القيمة املضافة لقطاع النسيج واملابس.
ويـــشـــيـــر الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــجــلــيــل 
البدوي إلى أن دوال عديدة مرت بنفس األزمة 
التي يمر بها قطاع النسيج في تونس، الفتا 
ــادرة على  ــ  الـــبـــلـــدان الـــتـــي لـــن تـــكـــون قــ

ّ
إلــــى إن

الـــصـــمـــود فـــي وجــــه املــنــافــســة الــصــيــنــيــة هي 
أســـاســـا تــلــك الـــتـــي رّكـــــزت اقــتــصــاداتــهــا على 
، تلك 

ّ
النسيج واملــابــس، وبــصــورة أدق قطاع 

التي تخصصت في املناولة في مجال خياطة 
املــابــس بــهــدف الــتــصــديــر، عــلــى غـــرار تونس 
واملــــغــــرب وبــــلــــدان أوروبــــــــا الـــوســـطـــى. ولــفــت 
البدوي في تصريح لـ »العربي الجديد« إلى أن 
قطاع النسيج، ومنذ نشأته، لم يتطور كثيرا، 
حيث ظل أقرب إلى القطاع الخدماتي منه إلى 
قطاع صناعي، معتبرا أن الدولة التونسية لم 
تحم هذا القطاع بسبب االمتيازات الجمركية 
الكبيرة التي منحتها للمستثمرين إلى جانب 
لدخول  األجنبية  للعامات  التراخيص  منح 
الــــســــوق املــحــلــيــة دون دراســـــــة مــســبــقــة عــلــى 

انعكاساتها على االقتصاد املحلي. 
ــتــــصــــادي أن الـــعـــوامـــل  ويــعــتــقــد الــخــبــيــر االقــ
الــتــي صــنــعــت، فـــي فــتــرة مـــا، »ربـــيـــع النسيج 
ــى أن قــــدرة  ــ الـــتـــونـــســـي«، تــــاشــــت. مـــشـــيـــرا إلـ
ــلـــى املــنــافــســة  قــــطــــاع املــــابــــس فــــي تــــونــــس عـ
الكبيرة  التسهيات  مــن  أســاســا  نابعة  كانت 
واإلعفاءات املقدمة لاستثمار الخارجي ومن 
الضغط على األجور، عاوة على عامل القرب 
الجغرافي من األسواق األوروبية، وهي عوامل 
لم تعد كافية، حسب تقديره، للمحافظة على 

نحو 180 ألف فرصة عمل.

نــيــســان إلــــى 668 ألــــف ســهــم، بــنــســبــة تــراجــع 
15.17%، مقارنة بما كانت عليه في األسبوع 
األخير من مــارس/آذار املاضي، بينما تراجع 
ــم تشهد  ــدد الــصــفــقــات إلـــى 393 صــفــقــة، ولـ عـ
تـــداوالت األســبــوع أي صفقة ضخمة. وجــرى 
التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت فيها أسهم 
شركات،  ست  ألسهم  تراجع  مقابل  شركتني، 

فيما استقرت أسهم سبع شركات.
وبـــني أهـــم الــشــركــات واملـــصـــارف املـــدرجـــة في 
ســــوق دمـــشـــق لـــــــأوراق املـــالـــيـــة، بــنــك الــبــركــة 
ــــي اإلســــامــــي،  ــدولـ ــ ــة، بـــنـــك ســــوريــــة الـ ــ ــوريـ ــ سـ
العقيلة للتأمني، بنك الشام، واملصرف الدولي 
فرانس  ســوريــة،  الوطني  قطر  بنك  للتجارة، 

بنك، بنك سورية والخليج.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، 
أسامة القاضي، إن نظام بشار األسد يحاول 
 ومـــصـــدرا 

ً
ــقـــاء بـــورصـــة دمـــشـــق ولــــو شـــكـــا إبـ

لـــارتـــزاق، مــعــتــبــرا أن كــل مــا يــقــال عــن حجم 
يـــنـــدرج ضــمــن التضليل  الــــتــــداول واألربــــــــاح، 
الــذي يمارسه النظام حيث ال تزيد الشركات 
ــواق  ــراف هــيــئــة األســ ــ املـــدرجـــة الــخــاضــعــة إلشـ
املالية السورية عن 52 شركة منها 24 شركة 
رأســمــال  مجموع  يــتــجــاوز  ال  فيما  مساهمة، 
أقل  أي  املــدرجــة 800 مليون دوالر،  الــشــركــات 

من ميزانية أي شركة في أي بورصة.
ـــ »الــعــربــي  ويــضــيــف الــقــاضــي فـــي تــصــريــح لـ
الــجــديــد«، أن الــافــت بــالــشــركــات املــدرجــة في 
مــــصــــارف،  مـــنـــهـــا   %76 أن  دمــــشــــق  بــــورصــــة 
الدنيا،  بالطاقات  املــصــارف تعمل  ولكن هــذه 
أو مــتــوقــفــة بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات االقــتــصــاديــة 
املـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة، أو بــســبــب تضخم 
ــراض في  ــتــ الــلــيــرة الــــذي أوقــــف اإليــــــداع واالقــ
ظـــل نــســب فـــائـــدة ال تـــســـاوي 30% مـــن مــعــدل 

التضخم.
وافــتــتــحــت بـــورصـــة دمـــشـــق فـــي الـــتـــاســـع من 
ثـــاث ســنــوات  بــعــد  عـــام 2009،  ــارس  مــ آذار/ 
االقتصادي،  النشاط  ليقتصر  التحضير،  من 
ــالــــي عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، عــلــى الــقــطــاع  واملــ
ــــي ســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي كــــــان يـــســـمـــى فـ
ــقـــطـــاع الـــــريـــــادي«. بــيــنــمــا وصــــف الــقــطــاع  »الـ
ــــك حتى  الـــخـــاص »بــالــقــطــاع الــطــفــيــلــي«، وذلـ
استقطابًا  شهدت  التي  الثالثة  األلفية  مطلع 

لبعض املصارف وشركات التأمني.

التداول في بورصة دمشق تونس... عمال »المالبس« يواجهون خطر التسريح
ألغراض دعائية

قالت إدارة البحوث والدراسات التابعة لدائرة األراضي واألمالك في دبي، أمس، إن إجمالي 
قيمة التصرفات العقارية خالل الربع األول من 2016، سجلت نحو 54.78 مليار درهم )15 

مليار دوالر(، بانخفاض 14% مقارنة بالربع األول من العام الماضي.

ـــذي يميز االســتــثــمــارات  ¶ بــرأيــك، مــا ال
الــمــالــيــة فـــي قــطــر عـــن غــيــرهــا مـــن دول 

المنطقة؟
 
ً
 جــيــدا

ً
ثــمــة عـــوامـــل تــجــعــل مـــن قــطــر مـــركـــزا

 
ً
لأعمال، ليس إقليميا وحسب، بل عالميا
السياسي  باالستقرار  نتمع  فنحن  أيــضــا، 
والتشريعات االقتصادية المائمة لرؤوس 
الثاني  المركز  إلــى  األمــــوال. هــذا مــا دفعنا 
عـــربـــيـــا، بــعــد اإلمـــــــــارات، فـــي قــائــمــة مــراكــز 
تــوفــره قطر من  مــا  العالمية، بفضل  الــمــال 
 عن المناخ 

ً
بيئة صالحة لاستثمار، فضا

الــمــتــنــوع بــاالســتــثــمــارات، حــتــى أن الــســوق 
قومي  ناتج  أكبر  ثالث  يمثل  بــات  القطري 

في المنطقة. 
أيضا، تحتل قطر  الدولي  المستوى  وعلى 
الــمــرتــبــة الثالثة  مــوقــعــا وازنـــــا، إذ احــتــلــت 
لعام  العالمية  التنافسية  قائمة  في  عشرة 
التي  اإلمــــارات  بعد   

ً
عربيا والثانية   ،2015

عالميا،  عــشــرة  الثانية  المرتبة  فــي  جـــاءت 
للتنافسية  السنوي  »الكتاب  تقرير  حسب 
الــعــالــمــيــة«، الـــصـــادر عـــن الــمــعــهــد الـــدولـــي 
بــيــن 61  مـــن  بــســويــســرا،  للتنمية اإلداريــــــة 

دولة، معظمها من الدول المتقدمة.

لم  القطري  أن االقتصاد  ذلــك  ¶ ولكن، هل معنى 
يتأثر بانخفاض أسعار النفط في العالم؟

على الرغم من أزمة انخفاض أسعار النفط، 
فإن اقتصاد قطر مازال يتسم بالقوة بحكم 
القطاع  في  متنوعة  ــرادات  إيـ على  اعتماده 
غــيــر الــهــيــدروكــربــونــي، وال يــبــدو الــتــأثــيــر 
 خــال هــذا الــعــام، وإن استمر هذا 

ً
واضــحــا

االنــخــفــاض فقد يــكــون هــنــاك عجز طفيف، 
وإن كنت أستبعد استمرار انخفاض أسعار 
النفط، فضا عن أن االقتصاد القطري لديه 
احــتــيــاطــيــات وفــــوائــــض مــالــيــة قـــويـــة جــدا 
المحافظ السيادية، وبالتالي من  بضمانة 

الممكن تحمل انخفاض في أسعار النفط.

، أن مناخ األعمال في الدول 
ً
¶ هل هذا يعني عمليا

المنتجة للنفط بالمنطقة، لم يتأثر بأزمة األسعار؟

يوسف الجيدة

¶ هل تعتقد أنكم حققتم النتائج التي كنتم ترمون 
إليها؟

المال  أكــد مؤشر مراكز  إلــى حد كبير، فقد 
الثاني  المركز  واحتالنا  تقدمنا  العالمية 
عــربــيــا، وذلـــك مــن خــال معايير تــقــاس في 
الــشــركــات،  تــأســيــس  األول بسهولة  الــمــقــام 
واستقرار البينية القضائية ونوعية البيئة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ومــــــدى قــــــدرة الـــشـــركـــات عــلــى 
الــمــســاهــمــة فـــي االقــتــصــاد الــمــحــلــي ومـــدى 
فضا  النقدي،  وتعاملها  دخولها  سهولة 
عـــن الــمــعــيــار الــفــنــي الــــذي يــحــكــمــه الــنــظــام 
الضريبي، ونظام الهجرة، وطريقة التعامل 

مع العماء. 
ويــطــمــح ســـوق قــطــر لــلــمــال، لخلق وظــائــف 
جـــديـــدة خــــال عــــام 2016 تـــتـــراوح مـــا بين 
التي  الوظائف  إلــى 20% من إجمالي   %15

توفرها الدولة.

ــاع فــي المنطقة تــعــوق نــمــو مــراكــز  ــ ¶ هــل األوضـ
المال؟

ليس في كل البلدان. فعلى الرغم من القاقل 
الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، تبقى 
مجموعة من مراكز المال العربية في حالة 
التحديات،  كــل هــذه  بــرغــم  صــعــود مستمر 

فقد سجل مركز قطر للمال مرتبة مهمة في 
تعزيز استقطاب أفضل الشركات العالمية. 
 كــبــيــرا 

ً
ــمـــوا ــد حــقــق مـــركـــز قــطــر لــلــمــال نـ وقــ

ــتـــى مـــجـــاالت  ــــي شـ ــرات الـــعـــالـــمـــيـــة فـ ــبـ ــلـــخـ لـ
قطاع الخدمات المالية ونقلها إلى السوق 
المحلية من خال توظيف الكوادر القطرية 
وتــأهــيــلــهــا، بــهــدف تــقــديــم خــدمــاتــهــا ونقل 
في  الــمــســتــدامــة  التنمية  لتعزيز  خــبــراتــهــا 

المنطقة.

¶ هل حالت أزمة أسعار النفط الدولية، دون جذب 
استثمارات مهمة العام الماضي؟

بــالــعــكــس، فـــخـــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي 2015، 
عدد  استقطاب  للمال  قطر  مركز  استطاع 
السوق  إلى  والعربية  العالمية  البنوك  من 

ــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي مــن  ــعـــد الـ الــمــحــلــيــة، ويـ
ــة لـــدخـــول الـــمـــزيـــد مــن  ــاذبـ الـــقـــطـــاعـــات الـــجـ
 هناك تنوع 

ْ
شركات التمويل والبنوك، ولكن

المالية  وغــيــر  المنظمة  غــيــر  األنــشــطــة  فــي 
أيــضــا، وهــي تنبع مــن حاجة الــدولــة إليها 
خال هذه المرحلة، وخاصة بعد انخفاض 
التركيز على عدد  النفط، لذا سيتم  أسعار 
والرياضة  الصحة  كقطاع  الــقــطــاعــات،  مــن 
والتكنولوجيا،  الهندسية  واالســتــشــارات 
تلك قطاعات تخدم قطاع الخدمات المالية 

بشكل غير مباشر.

العام  خــال  المتوقعة  االستثمارات  عن  ومــاذا   ¶
الجاري؟

الــعــام سيتم إدراج شــركــات مركز  فــي هـــذا 

ــة قــــطــــر، وهـــنـــاك  ــ ــــورصـ ــي بـ ــ قـــطـــر لـــلـــمـــال فـ
ــا بـــالـــبـــورصـــة،  ــمــ ــهــ ــتـــان ســيــتــم إدراجــ شـــركـ
األولـــــى هـــي بــنــك قــطــر األول، وبــمــجــرد أن 
يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة 
وسيتم  قــطــر،  بــبــورصــة  للمال  قطر  بمركز 
كــيــو  بـــنـــك  الـــثـــانـــيـــة وهـــــي  الـــشـــركـــة  إدراج 
إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في اإلدراج 
بمرحلة الحقة ومن المحتمل أن تكون في 

عام 2017.

التي استقطبها مركز  الشركات  عــدد  يبلغ  ¶ كم 
قطر للمال منذ افتتاحه؟

عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز 
قطر للمال نحو 248 شركة خال عام 2016، 

ومــــن الــمــتــوقــع اســتــقــطــاب عــــدد جــديــد من 
الشركات وزيادة هذا العدد إلى 300 شركة، 
كــمــا نطمح لخلق وظــائــف جــديــدة بنسبة 
تتراوح بين 10% و20%، كما أن قرابة %30 
من الشركات المرخصة من قبل المركز هي 

شركات قطرية.

للشركات والمشاريع  التي يقدمها  المزايا  ¶ وما 
االقتصادية؟

مزاولة  فــي  الراغبة  للشركات  المركز  يقدم 
أو من خاله  للمال  أعمالها في مركز قطر 
مــا يــلــي: مــزايــا مــزاولــة كــافــة األعــمــال داخــل 
قــطــر وبــــأي عــمــلــة فــي بــيــئــة أعــمــال راســخــة 
تــجــيــز الــمــلــكــيــة األجــنــبــيــة بــنــســبــة %100، 
بضريبة   %100 بنسبة  األربـــــاح  وتــرحــيــل 
تــنــافــســيــة تــــعــــادل 10% عـــلـــى األربــــــــاح مــن 

مصادر محلية.

¶ ولــــكــــن مـــــا هـــــي خــــطــــة مــــركــــز الـــــمـــــال لـــجـــذب 
يتم  االقتصادية  المجاالت  أي  وفي  االستثمارات، 
التركيز تنفيذا للمرونة والتنوع للتغلب على هذه 

األزمة الطاحنة؟ 
استقدام  على  عــام،  بشكل  قطر  مركز  يركز 
الــشــركــات الــعــالــمــيــة لــيــس فــي مــجــال الــمــال 
ــــط، بـــــل فـــــي قــــطــــاعــــات أخـــــــــرى مـــكـــمـــلـــة،  ــقـ ــ فـ
االستشارات  وشركات  المحاماة،  كشركات 
قطاعات  فــي  وتوسعنا  المالية،  والهياكل 
احتياجات  بحسب  الــمــالــي،  القطاع  خـــارج 
التكنولوجي،  الــتــطــويــر  مــجــال  فــي  الـــدولـــة 
وكذلك االستشارات الصحية واالستشارات 

الهندسية.
وقـــــد اســـتـــطـــاعـــت قـــطـــر أن تـــصـــبـــح وجــهــة 
االستثمار اآلمن في العالم، باستقدام عدد 
المالية  والهياكل  الــمــحــدودة  الشركات  مــن 
المختلفة والمكاتب العائلية، حيث تتمتع 
مــعــدالت مرتفعة من  بــســوق واعــــدة تحقق 
الــنــمــو ولــديــهــا إمــكــانــات كــبــيــرة فــي تنويع 

االستثمار. 
وقد أكد مقياس إعادة التأمين في المنطقة 
الــعــربــيــة وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الــــذي أصــدرتــه 
هيئة مركز قطر للمال، أن أهم ما يميز قطر 
هو إجمالي الناتج المحلي الكبير والنمو 

الكبير في سوق التأمين.

¶ وما هي األسباب التي ساهمت في جاذبية قطاع 
التأمين بالمنطقة؟

كـــــان النـــخـــفـــاض مــــعــــدل حـــــــدوث األخــــطــــار 
الطبيعية سهم كبير في جذب االستثمارات 

التأمين، فضا عن انخفاض معدل  بقطاع 
حيث  بالمنطقة،  التأمين  مجال  في  النفاذ 
التأمين  وإعــادة  التأمين  قطاع  ناتج  يمثل 
القطاعات  كافة  إجمالي  من   %1.6 المحلي 
وخــدمــات األعــمــال خـــال الــســنــوات القليلة 
الماضية، وهو ما يعادل 0.5% من إجمالي 
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي لـــلـــدولـــة، وقــــد أظـــهـــر هــذا 

القطاع إمكانات هائلة للنمو.

والعالمية  المحلية  االستثمارات  عــن  مــاذا  لكن   ¶
كما يراها القائمون على مركز قطر للمال؟

 فـــريـــدة 
ً
يــــقــــدم مــــركــــز قـــطـــر لـــلـــمـــال فـــــرصـــــا

لأعمال، حيث من المتوقع أن تفوق بنيته 
االستثمارية الرئيسية في قطر وحدها 200 
إلــى جانب  عــام 2022،  مليار دوالر بحلول 
في  االســـتـــثـــمـــارات  مـــن  دوالر  تــرلــيــون   1.2

منطقة مجلس التعاون الخليجي.
أما دولة قطر بحد ذاتها، فتملك أعلى ناتج 
محلي إجــمــالــي لــلــفــرد الـــواحـــد فــي الــعــالــم، 
نمو ضمن دول مجلس  أقــوى  كما شهدت 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي بـــيـــن األعـــــــــوام 2007  الــ
 عن ذلك، احتلت قطر بموجب 

ً
و2014. فضا

مؤشر السام العالمي للعام 2014، المرتبة 
22 فــي الــعــالــم، كــمــا نــالــت تصنيف الــدولــة 

« من السام.
ً
التي تنعم »بدرجة عالية جدا

¶ ولكن كيف تتم إدارة المخاطر التي تواجه سوق 
المال في ظل القاقل السياسية؟

الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة يــعــتــمــد جـــل اقــتــصــادهــا 
عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط. ومـــراكـــز الــمــال فقدت 
العربية بسبب الحرب  بعضا من أسواقها 
السياسية، وهناك مخاطر كبيرة  والقاقل 
ــثـــمـــارات ونــــــدرس الــمــخــاطــر  ــتـ تـــواجـــه االسـ

المحتملة من خال فريق متخصص.
ــدة لـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة هــي  الـــمـــحـــافـــظ الــــســــيــــاديــــة فـ
توجيه االستثمارات المتنوعة نحو أماكن 
ومناطق جديدة، فكثير من استثماراتنا في 
قطر تتجه الى األسواق اآلسيوية، ونخطط 
الـــســـوق  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   35 الســـتـــثـــمـــار 
المقبلة،  الخمس  السنوات  خال  األميركي 
فــي إطــــار الــبــحــث عــن وجــهــات استثمارية 

جديدة وغير تقليدية.

من  تمكن  المركز  إن  الجيدة،  يوسف  للمال،  قطر  لمركز  التنفيذي  الرئيس  قال 
استقطاب عدد من البنوك العالمية والعربية إلى السوق المحلية خالل العام 
الماضي، مشيرًا إلى أن أزمة تهاوي أسعار النفط، لم تؤثر كثيرًا على مناخ االستثمار 

في بالده بفضل تنوع مصادر اإليرادات ونمو القطاعات غير النفطية

مقابلة
أجراها

علي النويشي

قطر األعلى نمو خليجيًا 
ونتجه صوب آسيا

تنوع اإليرادات امتّص أزمة 
النفط وعزز مناخ االستثمار

¶ شغل يوسف الجيدة، 

بعد تخرجه من جامعة 
أريزونا في الواليات 

المتحدة األميركية، منصب 
رئيس قسم االستثمار غير 

المباشر في هيئة التقاعد 
والتأمينات االجتماعية 

القطرية.
¶ تولى منصب الرئيس 

التنفيذي السابق للتطوير 
االستراتيجي، ثم نائب الرئيس 
التنفيذي لهيئة مركز قطر 

للمال في عام 2014.
¶ عضو في مجلس 

إدارة شركة ناقالت )شركة 
مساهمة قطرية( 

والصندوق االستثماري 
االستراتيجي، الذي بلغت 

قيمته مليار دوالر التابع لبنك 
يونيكورن االستثماري.

بالطبع ال. فعملية االستثمارات في منطقة سيرة
الخليج كلها تأثرت بسبب انخفاض أسعار 

النفط. 
منا في قطر بتوسيع منصة أعمالنا 

ُ
ولهذا ق

لنرحب بالشركات العالمية والمحلية غير 
المالية، وركزنا على األنشطة غير المنظمة 
الــــتــــي عــمــلــنــا عـــلـــى جـــذبـــهـــا خـــــال الـــفـــتـــرة 

األخيرة.

¶ ربــمــا تــحــتــاجــون إلـــى حــمــات إعــانــيــة واســعــة 
لجذب استثمارات أجنبية، هل لديكم خطة؟

العالمية  اإلعامية  حملتنا  دشنا  بالفعل، 
ــام وأعـــلـــنـــا عـــن ســفــيــرة  ــعـ الـــجـــديـــدة لـــهـــذا الـ
الفارسة  الجديدة، وهي  التجارية  عامتنا 
القطرية المحترفة في رياضة قفز الحواجز 
مـــريـــم مـــبـــارك الـــعـــلـــي، كــمــا أطــلــقــنــا إعــانــا 
من  للمستثمرين  مــوّجــهــا  آخــر  تلفزيونيا 
خــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة، والــــــــذي يــظــهــر تــشــارلــز 
ديـــوك، وهــو الــرجــل الــذي كــان خلف هبوط 
ــدريـــن، على  ــد الــفــضــاء األمــيــركــي بـــاز الـ رائــ
ــرة فـــي يــولــيــو/تــمــوز  ســطــح الــقــمــر ألول مــ
الــتــركــيــز خــال  مـــن عــــام 1969. وســـيـــكـــون 
الــفــتــرة الــقــادمــة عــلــى الــمــيــديــا والــتــســويــق 

اإللكتروني.

قطر تعتمد نظام »النافذة الواحدة« في الجمارك
الوطنية  اللجنة  إنــشــاء  على  يــومــن،  قبل  القطرية،  الحكومة  وافــقــت 
لتسهيل  مسعى  في  الــواحــدة(،  )النافذة  الجمركي  التخليص  لنظام 
عمليات التبادل التجاري بن قطر والخارج، عبر تبسيط اإلجراءات 
والقيود الجمركية في املنافذ وحصر عمليات االستيراد والتصدير 

في نافذة واحدة.
وتعمل الهيئة العامة للجمارك منذ مدة طويلة على تبسيط اإلجراءات 
الــصــادرات  بلغت قيمة  والــــواردات، حيث  الــصــادرات  الجمركية على 
290 مليار ريال )79.5 مليار دوالر( في 2015، أما الواردات فبلغت 
نحو 118 مليار ريال في العام ذاته، ليحقق امليزان التجاري فائضا 

التجارية  املوانئ  توسيع  على  قطر  وتعمل  ريــال.  مليار  بنحو 170 
لتفادي التكدس السلعي واالزدحام الناتج عن ذلك من قبل الشاحنات 
التي تفد إلى املوانئ، سواء لتحميل السلع أم لتفريغ البضائع، قصد 
ــار بتشييد »مــيــنــاء حــمــد«،  تــصــديــرهــا.  وقــامــت قــطــر فــي هـــذا اإلطــ
لتخفيف العبء عن ميناء الدوحة، حيث يعتبر ميناء حمد أحد أكبر 

املوانئ في منطقة الشرق األوسط بتكلفة تقارب 27 مليار ريال.
الدوحة،  ميناء  إلــى  التي تصل  البضائع  من  نسبة %50  وستنتقل 
مباشرة، إلى ميناء حمد، الذي يحتوي على محطة للبضائع العامة 

بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا.

 %100

200

ــز الــمــال في  ــرك يــكــفــل م
األجنبية،  لالستثمارات  قطر، 
ــال  ــم ــة األع ــاف ــة ك ــزاولـ مـ
عملة،  ــأي  وب قطر  ــل  داخ
األجنبية  بالملكية  ويسمح 
وتــرحــيــل   %100 بــنــســبــة 
بضريبة   %100 بنسبة  األرباح 
على   %10 تعادل  تنافسية 

األرباح من مصادر محلية.

للمال  قطر  مــركــز  يــقــدم 
فرصًا فريدة لألعمال، حيث 
تفوق  أن  المتوقع  مــن 
الرئيسية  االستثمارية  بنيته 
في قطر وحدها 200 مليار 

دوالر بحلول عام 2022.

فقد قطاع المالبس 
نحو 40 ألف فرصة عمل 

منذ عام 2011

تراجع مبيعات 
العقارات

أسواقبطالة

يمر قطاع المنسوجات 
والمالبس في تونس 

بأزمة حادة تهدد قرابة 
175 ألف عامل، بفعل 
المنافسة الشرسة التي 

يتعرض لها القطاع من 
المالبس المستوردة، 
خاصة تلك القادمة 

من الصين، فضال عن 
تراجع القدرات الشرائية 

للمواطنين

)Getty( مصنع مالبس في شمال شرقي تونس

الثالثاء 12 أبريل / نيسان 2016 م   5 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 589  السنة الثانيةالثالثاء 12 أبريل / نيسان 2016 م   5 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 589  السنة الثانية
Tuesday 12th April 2016 Tuesday 12th April 2016

الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة )خاص(

)Getty( مشروعات عقارية في دبي
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الرياض ـ خالد الشايع

ــاه  ــيـ ــيــــر املـ تــــصــــاعــــدت أزمـــــــة فــــواتــ
فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بــعــد تــطــبــيــق زيـــــادة قــيــاســيــة في 
ــاالت لــامــتــنــاع  ــ ــبـــاد حـ ــار، لــتــشــهــد الـ ــعــ األســ
عــن الــســداد، بينما قــام متضررون مــن قيمة 
الــفــواتــيــر بــرفــع دعـــاوى قضائية ضــد وزارة 
املـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، مــطــالــبــن بــمــعــالــجــة ما 
وصفوه بالفوضى الحالية في تحديد مقابل 

االستهاك.
وقّررت الحكومة السعودية، أواخر ديسمبر/
كانون األول املاضي، رفع أسعار املياه بنسبة 
تــتــراوح بــن 1754% و 4238% وذلــك حسب 
االســتــهــاك، فــي إطـــار إصــاحــات تــهــدف إلى 

الحد من عجز املوازنة العامة.

وكــشــف خــالــد املــســعــود، مــديــر عـــام خــدمــات 
العماء في وزارة املياه والكهرباء، أن الوزارة 
استقبلت 9 آالف باغ واعتراض على مبالغ 
فاتورة املياه في مدينة الرياض وحدها، بعد 

صدور 33 ألف فاتورة بالتعريفة الجديدة.

وقــالــت مــصــادر فــي وزارة الــعــدل لـــ »العربي 
ــي جـــدة  ــد«، إن املـــحـــكـــمـــة اإلداريــــــــــة فــ ــديــ ــجــ الــ
مــن مواطنن  دعـــوى  مــن 20  أكــثــر  استقبلت 
الوطنية، معترضن على  املــيــاه  ضــد شــركــة 
ما تضمنته الفواتير من مبالغ مالية كبيرة.

ــارت املـــصـــادر إلـــى أن املــحــكــمــة اإلداريــــة  ــ وأشـ
ــل قــضــيــة  ــ ــي كــ ــ ــر فــ ــنـــظـ ــلـ ــدا لـ ــ ــوعــ ــ ــدد مــ ــحــ ــتــ ســ
ــالــــب املـــشـــتـــكـــون بــفــحــص  عـــلـــى حــــــــدة. ويــــطــ
مـــصـــداقـــيـــة احـــتـــســـاب الـــفـــواتـــيـــر وتــعــديــلــهــا 
وفقا لاستهاك، والتعويض نتيجة أضرار 
عن  باالعتذار  املياه  شركة  وإلـــزام  طاولتهم، 
تلك األخــطــاء. ونــاقــش مجلس الــشــورى، في 
الفواتير،  أزمــة  املاضي،  اإلثنن  يــوم  جلسته 
مطالبا وزارة الكهرباء واملياه بإعادة النظر 

في التعريفة الجديدة للمياه.
وقــال محمد رضــا نصرالله، عضو املجلس، 
املياه والــزراعــة والبيئة  خال مناقشة لجنة 
ــاه، إن قــيــمــة الــفــواتــيــر   ــيــ ــورة املــ ــاتــ ــاع فــ ــفــ ارتــ
املستهلكن  مــن  الكثير  امــتــنــاع  فــي  تسّببت 
التعريفة،  الزيادة في  أن  السداد، خاصة  عن 
جــــاءت مــتــزامــنــة مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود 

والكهرباء.
وتــتــدرج أســعــار املــيــاه للمتر املــكــعــب حسب 
االستهاك، لتبدأ بنحو 0.1 ريال لاستهاك 
األقل من 15 مترا مكعبا، وتصل إلى 6 رياالت 
لاستهاك األكثر من 60 مترا مكعبا شهريا 
وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة )الــــــدوالر يــســاوي 

3.75 رياالت سعودية(.
الرجيب  عبدالله  الــقــانــونــي  املستشار  وقـــال 
املتضررين  حق  من  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 

فاتورة المياه 
بالسعودية

المستهلكون 
يشكون ارتفاع 

فاتورة المياه 
لمستويات 

قياسية )العربي 
الجديد(

العربية  المملكة  في  المياه  فواتير  قيمة  ارتفاع  من  متضرّرون  رفع 
فيما  األسعار،  في  األخيرة  الزيادة  ضد  قضائية  دعاوى  السعودية، 
استقبلت وزارة المياه والكهرباء 9 آالف شكوى في العاصمة الرياض 

وحدها

رفع أسعار المياه 
بنسبة تتراوح بين %1754 

و %4238

تقديرات ببلوغ الديون 
المتراكمة على العراق 70 

مليار دوالر

16 دولة منتجة للنفط 
أكدت حتى اآلن المشاركة 

في اجتماع الدوحة

مستهلكون 
يمتنعون عن الّسداد 
واألزمة إلى المحاكم

لّوح  اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي، بتنظيم إضراب 
عن العمل احتجاجا على مشروع قانون يرى فيه مساسا بامتيازات العاملن 
في القطاع املالية، في ما أكدت شركة البترول الوطنية، أن لديها خططا بديلة 
تضمن عــدم تأثر صــادرات الباد من النفط. وقــال خالد العسعوسي املتحدث 
باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لرويترز » إذا اضطررنا سيكون هناك 
إغاق لبعض الوحدات غير الفعالة، لكن كإنتاج للتصدير العاملي واالستهاك 
االستعانة  تتضمن  البديلة  الخطط  أن  وتــابــع  يتأثر«.  لــن  الله  شــاء  إن  املحلي 

بالعمال غير املضربن والعمال األجانب واملتقاعدين.
ويرفض اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، إدراج القطاع النفطي 
املالية  الــبــديــل االســتــراتــيــجــي«، وهـــو هيكل جــديــد للمستحقات  فــي »مــشــروع 

واملزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملن بالدولة.

قــالــت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، إن شــركــة نــوبــل إنــرجــي ومــقــرهــا تكساس في 
الـــواليـــات املــتــحــدة، تــجــري مــحــادثــات مـــع مــؤســســات إســرائــيــلــيــة لــبــيــع حصة 
قدرها 11% في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر املتوسط قبالة السواحل 
الفلسطينية املحتلة، مقابل مليار دوالر على األقل نظرا الحتياجها إلى سيولة 

مالية.
املاليتان دون اإلشــارة إلى مصادر  وقالت صحيفتا »كالكالست« و»ذا ماركر« 

وفق وكالة رويترز، إن نوبل تتفاوض مع عدة شركات إسرائيلية.
وتــمــلــك نــوبــل إنـــرجـــي حــصــة قـــدرهـــا 36% فـــي حــقــل تــمــار لــلــغــاز، بــيــنــمــا تملك 
»ديليك جروب« اإلسرائيلية 31% و»إسرامكو النقب« 29%. ويحوز حقل تمار 
احتياطيات تقدر بنحو 11 ترليون قدم مكعبة من الغاز، وبدأ اإلنتاج في عام 

.2013

الــدولــي تــوقــعــاتــه للنمو االقــتــصــادي عــامــي 2016 و2017 ملنطقة  الــبــنــك  قــلــص 
شرق آسيا واملحيط الهادي النامية، مشيرا إلى أن أخطارا مثل الغموض بشأن 
احتماالت النمو في الصن، وتقلب األســواق املالية، وحدوث مزيد من الهبوط 

في أسعار السلع األولية تلقي بظالها على التوقعات املستقبلية.
وتوقع البنك في تقرير أمس، أن تنمو منطقة شرق آسيا واملحيط الهادي، والتي 
تضم الصن 6.3% في 2016 و6.2% في 2017 متباطئة عن 6.5% في 2015. وكان 

البنك توقع في أكتوبر/تشرين األول املاضي 6.4% في 2016 و6.3% في 2017 .
وقــال البنك إن التباطؤ املتوقع في املنطقة يرجع بشكل أساسي إلى استمرار 
النمو املحدود في الصن والتي من املرجح أن تشهد تباطؤا في النمو من %6.9 

في 2015 إلى 6.7% في 2016 و6.5% في 2017.

أخبار في صور

عّمال النفط في الكويت 
يلّوحون باإلضراب

شركة أميركية تبحث خفض 
حصتها في حقل غاز إسرائيلي

البنك الدولي يقلّص 
توقعات نمو شرق آسيا

مصفاة نفط في ليبيا )فرانس برس(مشروع نفطي في العراق )فرانس برس(

بغداد ـ أحمد النعيمي

كشف مصدر عراقي مسؤول أن العراق يجري 
مفاوضات مع الدول املانحة إلسقاط ديونه 
املتراكمة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر 
»العربي الجديد«،  بها الباد. وقال املصدر لـ
بهدف  لــجــان متخصصة،   6 تشكيل  تــم  إنـــه 
العراق بإسقاط  التي يدين لها  الــدول  إقناع 
الديون أو تقليلها، خاصة الواليات املتحدة 

ودول أوروبية واليابان.
وتـــأتـــي هــــذه الـــديـــون نــظــيــر صــفــقــات ســاح 
عاملة  شــركــات  مالية ومستحقات  وقـــروض 
أن  العراقية، مضيفة  املــصــادر  وفــق  بالباد، 
»األزمــة املالية التي تعصف بالعراق جعلته 
غير قادر على تسديد ولو 1% من تلك الديون 
الديون  حاليا«. وأشــار املصدر إلى أن أغلب 
ترتبت على الــعــراق فــي زمــن رئــيــس الـــوزراء 
السابق نوري املالكي خال الفترة بن عامي 
2006 و2014، الفتا إلى أن هذه الديون جاءت 
رغــــم الـــوفـــرة املــالــيــة الرتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 

آنذاك، ما يشير إلى وجود فساد.
وقــــال ســرحــان أحــمــد، عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة 
»العربي  لـ في تصريح  العراقي،  البرملان  في 
العراق  على  املتراكمة  »الــديــون  إن  الجديد«، 

تقّدر بنحو 70 مليار دوالر«.
وأســفــرت الــديــون املــتــراكــمــة على الــعــراق عن 
الشركات، وســط تقشف  توقف عمل عشرات 
حكومي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي 
منتصف العام املاضي 2015 ملعالجة العجز 
ــف الــخــبــراء ديـــون الــعــراق إلى 

ّ
املــالــي. ويــصــن

الدوحة ـ العربي الجديد

كبار  اجتماع  العاملية،  النفط  أســـواق  تترقب 
املــنــتــجــن فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
يوم األحــد املقبل، والــذي يهدف إلى التوصل 
التفاق لتجميد اإلنتاج من أجل الحيلولة دون 
هــبــوط األســعــار، فــي الــوقــت الـــذي تشهد فيه 
األسواق ضغوطا باتجاه التهوين من نتائج 

االجتماع.
األميركي،  ساكس  غولدمان  مصرف  واعتبر 
فــي تقرير وفــق وكــالــة رويــتــرز أمـــس، أن »من 
غــيــر املــتــوقــع أن يــتــمــخــض اجــتــمــاع منتجي 
الدوحة عن مفاجأة تدفع األسعار  النفط في 

للصعود«.
ــتــــاج عند  وأضــــــاف املـــصـــرف أن تــجــمــيــد اإلنــ
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي اآلونـــــــة األخــــيــــرة لــــن يــعــجــل 
بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج 
العام الحالي تظل  منظمة أوبــك وروسيا في 
 40.5 البالغ  املتوقع  السنوي  عند متوسطها 

إلى  التقديرات  وتشير  يوميا.  برميل  مليون 
الطلب على  يفوق  الحالي  العاملي  اإلنتاج  أن 
الــنــفــط بــنــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وتــوقــع 
غـــولـــدمـــان ســاكــس أن يــبــلــغ ســعــر الــنــفــط في 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 35 دوالرًا 

للبرميل.
لكن في أول املؤشرات اإليجابية على احتمال 
نجاح اجتماع الدوحة املقبل، أكد عدد كبير من 
الدول حضوره. وقالت وزارة الطاقة القطرية، 
يوم األحد املاضي، إن قطر دعت جميع الدول 
النفط  فــي »أوبـــــك« وكــبــار منتجي  األعـــضـــاء 

خــــارج املــنــظــمــة لــحــضــور املـــحـــادثـــات، بــهــدف 
العاملية.  وحتى اآلن أكدت  النفط  دعــم ســوق 
16 دولة منتجة للنفط املشاركة في االجتماع 
املرتقب، من بينها إيــران عضو »أوبــك«، التي 

كانت تعارض خطة تثبيت اإلنتاج.
ورغم تراجع أسعار النفط، أمس، إال أنها تظل 
مرتفعة كثيرا بما سجلته بداية العام الحالي 

الذي نزلت خاله دون 30 دوالرا للبرميل.
وسجل الخام األميركي 39.5 دوالرا للبرميل، 
ــفـــاض 22 ســـنـــتـــا عــــن الــجــلــســة  ــانـــخـ أمـــــــس، بـ
الــســابــقــة. لــكــن األســـعـــار كــانــت ارتــفــعــت أكــثــر 
مــن 6% يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، آخـــر جلسات 
األســبــوع املــاضــي، بعدما أظــهــرت بيانات أن 
صت عدد منصات 

ّ
شركات الطاقة األميركية قل

لثالث أسبوع على  النفط  الباحثة عن  الحفر 
الـــتـــوالـــي، لــيــصــل إلـــى أدنــــى مــســتــوى لـــه منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
وبلغ سعر برنت 41.68 دوالرا للبرميل، فاقدا 
أيضا  حــادا  ارتفاعا  أن سجل  بعد  26 سنتا، 
فــي أواخـــر األســبــوع املــاضــي بدعم مــن توقف 
لإلنتاج في بحر الشمال وغرب أفريقيا وآمال 
ــأن يــقــود االجــتــمــاع املـــقـــرر فـــي الـــدوحـــة إلــى  بـ

تثبيت اإلنتاج.
واعتبرت مؤسسة مورغان ستانلي األميركية، 
ــار الــنــفــط الــحــالــيــة تـــرجـــع لــتــوقــفــات  ــعـ أن أسـ
مــؤقــتــة فــي اإلنــتــاج »وال تــنــم بــالــضــرورة عن 
اتــجــاه صــعــودي لــأســعــار وصـــوال إلـــى سعر 
ــرع الخــتــال  ــ ــل عــلــى تـــعـــاف أسـ ــ ثـــابـــت أو دالئـ

التوازن العاملي«.
لــكــن كــبــار الــــدول املنتجة تــعــّول عــلــى تثبيت 
ــتـــاج لــدعــم األســـعـــار. وكــــان وزيــــر الــطــاقــة  اإلنـ
الروسي، ألكسندر نوفاك، ذكر في تصريحات 
يناقشون  املنتجن  أن  املــاضــي،  الجمعة  يــوم 
تـــثـــبـــيـــت اإلنـــــتـــــاج عـــنـــد مـــســـتـــويـــات يـــنـــايـــر/ 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي. ويــعــد التنسيق بن 
وروسيا  »أوبـــك«،  فــي  منتج  أكبر  السعودية، 
من خارج املنظمة، مهّمًا لنجاح االجتماع، ألن 
كا منهما ينتج فوق 10 ماين برميل يوميًا.

ــون املــتــراكــمــة  ــديــ ــبـــدأ مــــن الــ أربــــعــــة أنــــــــواع، تـ
واملـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــدول نـــــــادي بـــــاريـــــس، وديــــــون 
الـــدول غير األعــضــاء فــي الــنــادي، والــدائــنــن 
ــــول الـــعـــالـــم، وديـــــــون مــجــلــس  الـــتـــجـــاريـــن حـ

التعاون الخليجي.
وقال حامد الصميدعي، الخبير االقتصادي، 
إن »إنهاء ديون العراق وإسقاطها من شأنه 
تنشيط االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة فــي الــبــاد 
 عن 

ً
ورفع قدرة النظام املصرفي وأدائه فضا

تنشيط االقتصاد العراقي«.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ وأوضــح الصميدعي 
ناجمة  الــعــراق  ديــونــا متراكمة على  »هــنــاك 
عن عجز الدولة عن رفع مستوى الصادرات 
ــراق لــــــــواردات  ــ ــعـ ــ ــدم امــــتــــاك الـ ــ ــ الــنــفــطــيــة وعـ
إضافية خارج القطاع النفطي، ومنها ديون 

صندوق النقد الدولي وغيرها«.
ــفـــاق الــعــراقــي خــال  وأضـــــاف أن »حــجــم اإلنـ
الــســنــوات األخــيــرة والــفــســاد املــالــي واإلداري 
الـــكـــبـــيـــر وتـــهـــريـــب الـــعـــمـــلـــة فــــي ظــــل الـــحـــرب 
مليارات  هــدر  عــن  أســفــر  املستمرة  الداخلية 
لــتــرشــيــد  ــة  ــحــ الـــــــــــدوالرات دون خـــطـــط واضــ
اإلنـــفـــاق«. وقـــال »إذا لــم يــتــم إســقــاط الــديــون 
 الــبــاد ستمر بـــأزمـــات مالية 

َّ
الــعــراقــيــة، فـــإن

املــقــبــلــة على  الــعــشــر ســنــوات  متتالية خـــال 
األقل«.

وسبق أن تعاقد العراق مع عدد من الشركات 
الــــعــــاملــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا أربـــــــع مــــؤســــســــات مــالــيــة 
مــتــخــصــصــة ومــصــرفــن عــاملــيــن، الســتــقــدام 
النصح حول  بتقديم  مستشارين مختصن 

كيفية تــســويــة الـــديـــون الــعــراقــيــة املــتــراكــمــة.  
وكان البنك املركزي العراقي أعلن، يوم األحد 
املاضي، أن حكومة العراق ستسدد متأخرات 
املتعاقدين معها بالسندات، بدال من األموال 
النقدية، في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر 
والتي سببها  عليها،  املستحقة  املبالغ  دفــع 

تراجع إيراداتها النفطية.
ــان بــــالــــبــــريــــد  ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال »املـــــــــــركـــــــــــزي«، فـــــــي بــ
اإللكتروني، وفق وكالة رويترز، إن السندات 
بيعها  أو  املحلية  السوق  في  تداولها  يمكن 

بحسم في املصارف.
ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل 
املركزي  الــفــائــدة. وأضـــاف  أو سعر  السندات 
العراقي أن السندات يمكن استخدامها أيضا 
كضمانات قروض بالقيمة االسمية، من دون 

أن يحدد موعد إصدار السندات.
الــتــزامــاتــهــا، حيث  وتــكــافــح الحكومة لــســداد 
الدولة  تنظيم  ضد  املكلفة  حربها  تستنزف 
امليزانية  الباد  وغــرب  في شمال  اإلسامية 
املنهكة بالفعل من جراء هبوط أسعار النفط. 
لتمويل  النفط  واردات  على  العراق  ويعتمد 
95% مـــن املــــوازنــــة، وهـــو يــنــتــج حــالــيــا نحو 
3 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــًا، مـــع خــطــط لــزيــادة 

اإلنتاج إلى أربعة ماين برميل يوميًا. 
زيباري،  العراقي هوشيار  املالية  وزيــر  كــان 
بــعــد  املــــــاضــــــي،  آذار  مــــــــــارس/  نــــهــــايــــة  قـــــــال 
محادثات أجراها مع مسؤولن من صندوق 
ــع تــلــقــي  ــوقـ ــتـ ــد الــــــدولــــــي، إن الـــــعـــــراق يـ ــقـ ــنـ الـ
دوالر  مــلــيــارات   6.4 بقيمة  مالية  مــســاعــدات 
خال العام الحالي 2016، وذلك من إجمالي 
من  عليها  التفاوض  يجري  دوالر  مليار   15
مانحن ومــؤســســات دولــيــة خــال السنوات 
أن  أكـــدوا  اقتصادين  خــبــراء  أن  غير  املقبلة. 
د األزمة 

ّ
االقتراض من املؤسسات الدولية يعق

أكبر،  بشكل  الــبــاد  فــي  واالقتصادية  املالية 
ال سيما فــي ظــل تــراجــع إيــــرادات الــدولــة من 
الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  واستمرار  النفط 

اإلسامية.

النفط يترّقب اجتماع الدوحةالعراق يفاوض المانحين إلسقاط ديونه

مــن زيــــادة األســعــار تــقــديــم دعـــوى للمطالبة 
تحت  القضايا  هــذه  تحديد  ويتم  بإلغائها، 

مسمى »دعاوى املطالبة بإلغاء قرار«.
وأشــار مواطنون إلــى أن قيمة فــاتــورة املياه 
ــتـــي يـــجـــري تــحــصــيــلــهــا كــــل ثـــاثـــة أشـــهـــر،  الـ
تجاوزت عشرات األضعاف، لتصل إلى ألفي 

أكــثــر مــن ريـــال واحـــد، رغــم الــزيــادة األخــيــرة. 
توجها  فــإن هناك  وبحسب مصادر محلية، 
لدى وزارة املياه والكهرباء بتدقيق ومراجعة 
أي فــاتــورة تتجاوز قيمتها األلــف ريــال قبل 
ــا، وفـــحـــص تــكــلــفــة االســـتـــهـــاك مع  ــ ــــدارهـ إصـ
املــشــتــرك ومــراجــعــة أســبــاب زيـــادة الــفــاتــورة، 

لم  البعض )533.3 دوالرا(، بينما  ريــال لدى 
تكن تتخطى 100 ريال قبل زيادة األسعار.

ــاه والـــكـــهـــربـــاء الـــســـعـــودي  ــيــ وكــــــان وزيــــــر املــ
عبدالله الحصن، قال في تصريحات نهاية 
 %52 إن  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
مــن املشتركن فــي خــدمــات املــيــاه لــن يدفعوا 

وذلك بعدما أصدرت مديرية املياه بالقصيم 
فاتورة بمليوني ريال ألحد املواطنن.

وفي محاولة للخروج من األزمة، قالت وزارة 
املـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، إنــهــا مــســتــعــدة لتقسيط 
الفواتير، معترفة بأنه قد يكون هناك أخطاء 
فـــي بــعــض الــفــواتــيــر بــســبــب أخـــطـــاء قــارئــي 

العدادات، ولكنها نفت أن تكون لديها أي نية 
لتعديل التسعيرة الجديدة.

وال تــــبــــدو الـــــــــــــوزارة راغـــــبـــــة فـــــي الــــرضــــوخ 
ــر املــيــاه والــكــهــربــاء، أن  لــلــشــكــاوى، فــأكــد وزيـ
مـــن املــســتــبــعــد إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــتــعــريــفــة 
الجديدة، مدافًعا عن قرار الزيادة، مضيفا في 
تصريحات صحافية مؤخرا، أن قرار الزيادة 
جاء على أسس علمية مبنية على استهاك 
األقل  كانت  السابقة  التعريفة  أن  كما  الــفــرد، 

عامليًا.
في  للمياه  الــفــرد  استهاك  مــعــدالت  وتعتبر 
الــســعــوديــة عــالــيــة جـــدًا، وتــعــد املــمــلــكــة ثالث 
أعلى استهاك للمياه في العالم للفرد بواقع 
التي  الواليات املتحدة  256 لترًا يوميا، بعد 
يستهلك فيها الفرد 666 لترًا، وكندا 431 لترًا، 

وفق بيانات وزارة املياه والكهرباء.
لــكــن املــحــلــل االقــتــصــادي، بــرجــس الــبــرجــس، 
قال إن املعلومات التي تقدمها الــوزارة حول 
حــجــم االســـتـــهـــاك غــيــر صــحــيــحــة، مــضــيــفــا: 
»بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات الــــــــــــوزارة فــــــإن مـــعـــدل 
أشخاص  أربــعــة  مــن  مكونة  عائلة  استهاك 
من املياه يبلغ ألف لتر مكعب في اليوم وهو 

رقم خاطئ«.
وقال خبير االقتصاد، عبدالرحمن السلطان، 
الــــــــــوزارة تــحــمــل  فــــي أن  تـــكـــمـــن  املـــشـــكـــلـــة  إن 
االستهاك الكبير للمواطنن، مع أن القطاع 

الزراعي األكثر استهاكا.
ــاه فــي  ــيــ ــلـــطـــان: »اســـتـــهـــاك املــ وأوضـــــــح الـــسـ
مــن االستهاك  الــزراعــي يمثل %90  الــقــطــاع 
يعادل  بنسبة %5  وترشيده  السعودية،  في 

ترشيد االستهاك املنزلي بنسبة %45«.
وفـــي هـــذه األثــنــاء أثــــارت تــصــريــحــات لــوزيــر 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء مــــؤخــــرا، حـــــول الــســمــاح  ــيــ املــ
لـــلـــمـــواطـــنـــن بـــحـــفـــر آبـــــــار لـــســـقـــي الـــحـــدائـــق 

املنزلية، انتقادات البعض.
لـ  النفيعي  عبدالله  الجغرافيا،  أستاذ  وقــال 
الــجــديــد«، إن املطالبة بحفر اآلبــار  »الــعــربــي 
بـــدال مـــن اســتــهــاك املـــيـــاه املـــحـــاة أمـــر مثير 
كــيــف يطلب  أعــلــم  لــاســتــغــراب، مضيفا: »ال 
وزير املياه والكهرباء املواطنن بحفر اآلبار 

واستهاك املياه الجوفية«.
ــي الــــوقــــت الـــــــذي نـــرى  ــ وتــــابــــع الـــنـــفـــيـــعـــي »فــ
الــدول من حولنا تشدد على استهاك املياه 
وتفضل  تعويضها،  يصعب  الــتــي  الجوفية 
استهاك املياه املحاة التي تأتي من البحر 
الــوزيــر يطالب  وهــو مصدر ال ينضب، نجد 
ــا يــعــنــي  ــ املــــواطــــنــــن بـــحـــفـــر اآلبــــــــــار، وهــــــو مـ

استنزاف الثروة الوطنية من املياه«.

التعريفة الحالية للمياه  المياه والكهرباء عبداهلل الحصين، إن  قال وزير 
في  الفعلية  الصحي  والصرف  المياه  تكلفة  من   %30 إلى  تصل  لم 
المملكة، مضيفا أن »فاتورة مياه 
قيمة  نصف  ــى  إل تصل  ال  المنزل 
فــاتــورة جـــوال فـــرد واحـــد من 
األسرة«. وأشار الوزير، في تصريحات 
على  يحسب  ما  أن  إلى  صحافية، 
في  يسجل  ــا  م ــو  ه ــن،  ــواط ــم ال
فال  الشبكة  في  الهدر  أما  العداد، 
يحسب نهائيا، وإنما تتحمله الوزارة 
إلى  ويصل  بالكامل  المياه  وشركة 

15% من مجمل مياه الشبكة.

30 % من تكلفة اإلنتاج

مال وناس

يجري العراق مفاوضات 
مع الدول المانحة 

إلسقاط ديونه، في ظل 
أزمته الخانقة
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بشرى المقطري

الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة الــعــاصــفــة الــتــي 
حدثت في اليمن، أخيرًا، وأطاحت الرأس 
ــانـــي فــــي الـــســـلـــطـــة، إذ تــعــكــس حــجــم  ــثـ الـ
البْينية داخل تكتل الشرعية،  الصراعات 
ــا، مـــزيـــًدا مـــن الــضــوء  فــإنــهــا تــلــقــي، أيـــضـ
على تعقد نسيج شبكة املصالح الفئوية 
والـــجـــهـــويـــة الـــتـــي شــكــلــت هــــذه الــســلــطــة، 
مظلة  تحت  مصالحها  إدارتــهــا  وكيفية 
الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة، بــعــيــدًا عـــن مــصــالــح 
عموم اليمنيني، بحيث أن شبكة املصالح 
املشكلة قوام السلطة وهيئتها، املستفيدة 
من دوام الحرب، لم تجد، في األخير، أمام 
تقديم  واملــتــكــّررة ســوى  العميقة  أزماتها 
ــام الــيــمــنــيــني  ــ قــــربــــاٍن لــــتــــداري فــشــلــهــا أمــ

املؤيدين شرعيتها.
ال يمكن قراءة القرار الذي اتخذه الرئيس 
الــيــمــنــي، عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، في 
الــحــالــي، عزل  أبــريــل/ نيسان  الثالث مــن 
خالد بحاح من رئاسة الحكومة اليمنية، 
ومن نيابة رئاسة الجمهورية، بمعزل عن 
وصول الخالفات بني الرجلني إلى نقطة 
الالعودة، كما أن القرار أنضجته سيطرة 
فــريــق مــتــشــدد داخـــل مــؤســســة الشرعية؛ 
فقد شن هذا الفريق، وماكينته اإلعالمية، 
ــلـــى بــــحــــاح، وتــحــمــيــلــه  حـــمـــلـــة مــكــثــفــة عـ
أخــــطــــاء فـــشـــل الـــســـلـــطـــة بـــرمـــتـــهـــا، إال أن 
الحقيقة املستترة، هنا، أن أصل الخالف 
بـــني هـــذا الــفــريــق ورئـــيـــس الــحــكــومــة هو 
الخيار  الطرفني، ليس فقط  بني  تصادم 

فاطمة العيساوي

ماذا يعني أن تستيقظ صباحا، وتكتشف 
لــــقــــرار إدارة  ــــك ســتــفــقــد عـــمـــلـــك قـــريـــبـــا،  أنــ
املؤسسة املفاجئ إغــالق أبوابها، وأنــك قد 
ال تــجــد مــوقــعــا مـــا فـــي ســـوق عــمــٍل مــغــلــٍق، 
لتعود فتستيقظ، في اليوم التالي، مع خبر 
استمرار املؤسسة إلى ما ال يعلمه إال الله؟ 
قد تغضب أو تضحك أو تتنفس الصعداء 
الحاالت،  كل  في  املقبلة.  املفاجأة  بانتظار 
آفاق  من  تبقى  ما  أن  فأكثر،  أكثر  ستوقن، 
لــلــعــمــل الـــصـــحـــافـــي ضــيــقــة جــــــدًا، وأنــــــك ال 
تملك أي سطوة على مصيرك.  ماذا يعني 
لــبــنــان؟ لعل  الــيــوم فــي  أن تــكــون صحافيا 
الــتــوصــيــف األكــثــر دقـــة أن تــكــون فــي حالة 
بحث عن عمٍل، أو قلٍق من إمكانية خسارته 
على األرجـــح، أو في حالٍة من وهــم العمل، 
راتــبــا،  تتقاضى  أن  مــن دون  تنتج  أنــك  أي 
أنــــك تمضي  تـــرفـــع صـــوتـــا مــطــلــبــيــا أو  وال 
وأخــرى  »مؤسسة«  بني  التنقل  في  حياتك 
وبــني »فــرصــة« وأخـــرى، على أمــل أن تكون 
آخرها هي الثابتة. مؤسسات محلية تغلق 
أبوابها، وأخرى تصرف أجراءها أفواجا، أو 
تهدد بصرفهم وأخرى تشغلهم بالسخرة 
ــٍب ال يـــاتـــي إال بــالــقــطــارة.  ــ فـــي انــتــطــار راتــ
وصرفت  أبوابها  أغلقت  عربية  مؤسسات 
أجــراءهــا تعسفا ألغـــراٍض سياسيٍة، وكأن 
ــزء مـــن بــعــثــات  ــذه املـــكـــاتـــب اإلعـــالمـــيـــة جــ هــ
دبــلــومــاســيــة. ال تــقــف املــعــايــيــر املــهــنــيــة أو 
السياسي.  »الــغــضــب«  وجــه  فــي  الحقوقية 
يدفع العاملون الصحافيون ثمن السياسة 
وتــقــلــبــاتــهــا واســتــفــحــالــهــا فـــي اســتــخــدام 
اإلعــالم مطية لها، في وقت تواصل كليات 
ــــواج جـــديـــدة إلـــى ســوق  ــــالم تــخــريــج أفـ اإلعـ

عمٍل، يكاد يكون غير موجود.  
أيــن هــم الصحافيون مــن ذلــك كله؟ هــم من 
دون شـــك ضــحــايــا انـــهـــيـــار مــؤســســاتــهــم، 
املهنية  مشروعيتها  التدريجي  وفقدانها 
حساسيات  تمثل  باعتبارها  والسياسية، 
في  فيها  وتــؤثــر  وســيــاســيــة،  إيديولوجية 
شكل مواز. لعقود، شكل شارع الحمراء في 

ماجد عزام

أحيت تركيا، نهاية شهر فبراير/ شباط 
املـــاضـــي، ذكـــرى انــقــالب 28 شــبــاط 1997 
ــــذي خـــّيـــر فــيــه الــعــســكــر رئــيــس  الــنــاعــم الـ
الــوزراء املنتخب آنــذاك زعيم حزب الرفاه 
ذا الـــتـــوجـــهـــات اإلســـالمـــيـــة، نــجــم الــديــن 
أربـــكـــان، بـــني االســتــجــابــة لــشــروطــهــم، أو 
االســتــقــالــة، فــاخــتــار، بــوعــي عميق وعقل 
استراتيجي، الخيار الثاني، مجنبا بلده 
ــالـــذي تعيشه  مــصــيــرًا كـــارثـــيـــا شــبــيــهــا بـ

مصر حاليا.
انتخابه في 1996،  بعد عــام تقريبا على 
وفـــي مــطــلــع الـــعـــام الــتــالــي، قـــدم العسكر 
ــــروط  ــة شـ ــحــ بــــــاألحــــــرى، الئــ ، أو 

ً
مــــــذكــــــرة

وإمالءات للرئيس أربكان، تضمنت بنودًا 
سياسية اقتصادية اجتماعية وقانونية، 
الشروط  أن هــذه  أربكان  لتنفيذها. وجــد 
تــتــنــافــى مــع قــنــاعــاتــه، ضــمــيــره ومــبــادئــه 
كــمــا الــتــفــويــض الــديــمــقــراطــي املــمــنــوح له 
والــخــروج  االستقالة  ل 

ّ
ففض الشعب،  مــن 

إلــى السجن  الــذهــاب  مــن السلطة، وحتى 
بعد ذلك على تطبيقها.

ــا اتــــخــــذ الـــرئـــيـــس املـــتـــتـــخـــب قــــرار  ــنـــدمـ عـ
االســتــقــالــة، فعل ذلـــك، كــمــا  قلنا، بحكمة 
ــداف  ــدة أهــ ــو أراد تــحــقــيــق عــ ــي، وهــ ــ ووعــ
النفق  سياسية واضحة، وتجنيب بالده 
السلطة  إلــى  العسكر  عــاد  مــا  إذا  املــظــلــم، 
، كما فعلوا عامي 

ّ
فعل بشكل صريح وفظ

1960 و1980 من القرن املاضي.
أراد أربكان منع العسكر من تسلم السلطة 
بــــأي وســيــلــة، وبــــأي ثــمــن، حــتــى لـــو كــان 
الحكم، وربما  ذلك خروجه شخصيا من 
هو  برمتها،  السياسية  الحياة  من  حتى 
فهم بحّسه االستراتيجي ووعيه الدقيق 
السلطة  الــعــســكــر  اســـتـــالم  أن  بــالــتــاريــخ، 
سيؤدي إلى كــوارث على كل املستويات، 
ــقــــودًا، إلــى  ويــعــيــد الــبــلــد ســــنــــواٍت، بـــل عــ
العملية  إبـــقـــاء  أيــضــا  أراد  وهــــو  ــوراء،  ــ ــ الـ
على  الــديــمــقــراطــيــة  واملــســيــرة  السياسية 
السكة الصحيحة، ورأى، أيضا، أن أي ثمٍن 
سيدفعه مناسب، وحتى عادل قياسا إلى 
إليه،  الوصول  أراد  الــذي  السامي  الهدف 
املتمثل بالحفاظ على االستقرار والسلم 

األهلي، ولو بحدوده الدنيا.
ــان كـــذلـــك إلــــى عــدم  ــكــ ســعــى الـــرئـــيـــس أربــ
 
ّ
إقــحــام الــجــيــش فــي الــســيــاســة بشكل فــظ
الرئيسية،   مهامه  عــن  حــرفــه  أو  وعنيف، 
للبالد،  الــقــومــي  األمـــن  بــحــمــايــة  املتمثلة 
وهو رفض التشكيك بوطنية الجيش أو 
والئـــه، أو إدخــالــه فــي صــدامــاٍت وحـــروٍب 
على  وللبالد  له  مدمرة  ستكون  داخليٍة، 

حد سواء.
أربكان، أيضا، على حماية  الرئيس  عمل 
ــدم الــــــــزّج بــــه فــــي مـــعـــركـــٍة  ــ ــ ــمــــهــــوره، وعـ جــ
الجيش  مع  وباهظٍة  داميٍة  قاسيٍة  مؤملٍة 
ــقـــوى األمـــنـــيـــة، وهــــو طــالــبــه بالتعقل  والـ
والــهــدوء والــتــزام الــبــيــوت، وعـــدم الــنــزول 
 مــن وجــود 

ٌ
إلـــى الـــشـــارع، وقــــال إنـــه واثــــق

أخــوٍة رفــاق وتالميذ قــادريــن على إكمال 
املـــســـيـــرة، وإنـــجـــاز األهــــــداف الـــتـــي سعى 
ــا حــــــزب الــــــرفــــــاه، وخـــــــاض الـــحـــيـــاة  ــهـ ــيـ إلـ
ــا، وتــضــمــنــهــا  ــهـ ــاسـ الــســيــاســيــة عـــلـــى أسـ
ه 

ّ
االنتخابي، خصوصا في شق برنامجه 

االقتصادي االجتماعي الذي حظي بثقة 
الجمهور ورضاه في انتخابات 1996.

ــقـــالب الــنــاعــم، وعــلــى الـــرغـــم من  بــعــد االنـ
نيابيٍة  أغــلــبــيــٍة  تــواقــيــع  أربـــكـــان  تجميع 
طالبت بإعطاء نائبته وزيــرة الخارجية، 

خليل العناني

ليبيا  في  الوطني  الوفاق  نجحت حكومة 
العاصمة  بدخولها  تثبيت شرعيتها،  في 
ــهــــدت هـــذه  ــلــــس قـــبـــل أيـــــــــام. وقــــــد شــ ــرابــ طــ
ــدة الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز  ــديـ الـــحـــكـــومـــة الـــجـ
رفــضــت  بــعــدمــا  مــتــعــثــرة،   

ً
الــــســــّراج والدة

بعض األطراف الليبية، في البداية، تسليم 
لحكومة  املنتمني  مــن  ســـواء  لــهــا،  السلطة 
يقودها خليفة  كــان  التي  الوطني  اإلنــقــاذ 
الغويل، أو من املحسوبني على تيار »برملان 
طــبــرق« فــي الــشــرق. واملــعــروف أن حكومة 
الــوفــاق إحـــدى ثــمــار »اتــفــاق الــصــخــيــرات« 
)تم توقيعه في 17 ديسمبر/ كانون األول 
وانبثقت  الليبيني،  الــفــرقــاء  بــني  املــاضــي( 
عنه ثالث هيئات رئيسية، حكومة املجلس 
األعلى للدولة )املجلس الرئاسي( وحكومة 
الوفاق وبرملان طبرق. وقد رفضت أطراف 
النواب )برملان  ليبية، سواء داخل مجلس 
ــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس املــجــلــس  طــــبــــرق(، وفــ
عقيلة صــالــح، أو داخــــل املــؤتــمــر الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، املـــوافـــقـــة عـــلـــى حـــكـــومـــة الــــســــّراج 
عــقــب اإلعــــالن عــنــهــا، خــوفــا مــن تهميشهم 
فــي املــعــادلــة الــســيــاســيــة الــجــديــدة، لكنهم 
ودولية،  إقليمية  ضغوط  تحت  اضــطــروا، 
ــة عـــلـــى إعــطــائــهــا  ــقــ ــوافــ لـــلـــقـــبـــول بـــهـــا، واملــ
املــتــوقــع أن يجتمع برملان  الــشــرعــيــة. ومــن 
الثقة لها، وفي  طبرق، خالل أسبوع، ملنح 
الوقت نفسه، قام وزراء كثيرون في حكومة 

الغويل بتسليم السلطة لها.
وكغيرها من أزمات املنطقة، ليست األزمة 
 فـــقـــط، وإنـــمـــا لــهــا أبــعــاد 

ً
الــلــيــبــيــة مــحــلــيــة

إقليمية ودولية. وبالتالي، ال بد أن تتوافق 
 لها، 

ٍّ
القوى اإلقليمية والدولية على أي حل

الليبية.  الحالة  وهو ما يبدو واضحا في 
فلوال موافقة حلفاء برملان طبرق، وتحديدًا 
مصر واإلمارات، بل وضغطهم على رئيس 
»برملان طبرق« عقيلة صالح، ملا وافق على 
لحكومة  الثقة  إعــطــاء  ملطالب  االستجابة 
الرجل  أن يطير  لــذا، ليس غريبا  الــســّراج. 
إلــى أبوظبي والــقــاهــرة، فــي األيـــام القليلة 
املاضية، لكي يجس نبضهما باتجاه منح 
ــارت  الــثــقــة لــحــكــومــة الــــســــّراج، حــســبــمــا أشـ
امللف  أن مسؤولي  كما  الجديد«.  »العربي 
يمارسون  املصرية  املــخــابــرات  فــي  الليبي 
ــــح، لـــيـــقـــوم بــتــمــريــر  ــالـ ــ ضـــغـــوطـــا عـــلـــى صـ
حكومة السّراج في جلسة »برملان طبرق« 

األسبوع املقبل.
ــا.  ــثـــر وضـــوحـ ــبـــدو الـــضـــغـــوط أكـ دولــــيــــا، تـ
ــاد األوروبــــــــي عــقــوبــاٍت  ــحــ فــقــد فــــرض االتــ
عــلــى األطــــراف الــتــي رفــضــت الــتــجــاوب مع 
ــّراج، وأهــمــهــم عــقــيــلــة صــالــح  حــكــومــة الــــســ

السياسي  وخيار الحرب، بل في تضارب 
شبكة مصالحهما االقتصادية،؛ إذ  أصّر 
بحاح على تنفيذ سياسٍة تقشفية، تبدأ 
مــن إيــقــاف االســتــحــقــاقــات املــالــيــة لبعض 
ــوزراء واإلعــالمــيــني الــحــقــوقــيــني الــذيــن  ــ الــ
رفــضــوا مـــزاولـــة أعــمــالــهــم الــحــكــومــيــة من 
مــديــنــة عــــدن، ولـــم يــكــن أمــــام هـــذا الــفــريــق 
ســـوى الــتــســريــع بــإطــاحــة الــرجــل، حفاظا 
استثمار  عبر  الفريق،  هــذا  مصالح  على 
ــن الــطــمــوح  ــاوف الـــرئـــيـــس هــــــادي مــ ــخــ مــ
الــســيــاســي لــنــائــبــه، لــيــنــجــح فـــي الــنــهــايــة 
باسقاط بحاح، في انقالٍب سياسي داخل 
مؤسسة السلطة الشرعية. كما يؤكد هذا 
الـــذي ال يمكن  الــســعــودي  الـــدور  التغيير 
رجل  باعتباره  بحاح،  إطاحة  في  إغفاله 
اإلمارات الذي يدير شبكة مصالحها في 
اليمن، لصالح تعيني اللواء علي محسن 
الثاني بعد علي  األحمر رجل السعودية 
عبدالله صالح، نائبا لرئيس الجمهورية 
ــيــــة، إضـــــــافـــــــة  إلــــــــى تــــــزامــــــن هــــذه  ــنــ ــمــ ــيــ الــ
الــتــغــيــيــرات مــع اتــفــاق الــفــرقــاء اليمنيني 
عــلــى اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة 
إبــريــل/ نيسان  الكويت في منتصف  في 

الحالي.
يــشــكــل عــــزل خـــالـــد بـــحـــاح مـــن منصبيه 
فــي الــحــكــومــة والــرئــاســة اليمنية تــحــواًل 
اليمنية، كونه  فــي مــســار األزمــــة  خــطــيــرًا 
يــمــثــل انـــتـــصـــارًا لــجــنــاح الـــصـــقـــور داخـــل 
السلطة الشرعية املتسمك بخيار الحسم 
ــارات  ــيـ ــرافـــــض خـ ــ الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــرب والـ
قائد عسكري،  فتعيني  السياسية،  بحاح 

تسريباٍت عن مقترحاٍت لجماعة الحوثي 
ــأن الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة  ــشــ ــح بــ ــ ــالـ ــ وصـ
املقبلة، والتي تتتطرق، في أحد بنودها، 
ــتـــراط تـــنـــازل الــرئــيــس هــــادي عن  إلـــى اشـ
نائبه بحاح، كما  إلــى  جميع صالحياته 
يعد قرار الرئيس هادي عزل خالد بحاح 
خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة مــنــه عـــن أي مــحــاولــة 
للحوثيني  بــالــنــســبــة  لــيــصــبــح  ــه،  ــتــ إلزاحــ
ولصالح أفضل السيئني، قياسا بتسليم 

الصالحيات لعلي محسن األحمر.
ــر عــصــا  ــ ــم عــبــيــد بــــن دغـ ــ ألشــــهــــر، ظــــل اسـ
يلوح بها الرئيس هــادي في وجــه نائبه 
كــون بن  الحكومة  خالد بحاح،  ورئيس 
البيروقراطية  املؤسسة  إلــى  ينتمي  دغــر 
أيــضــا ينتمي  فــهــو  الــتــي يمثلها بــحــاح، 
إلى حزب املؤتمر الشعبي العام، والرجل 
املــقــرب مــن عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، قــبــل أن 

يــنــشــق عــلــيــه فـــي مــؤتــمــر الـــريـــاض، وهــو 
أيــضــا ينتمي إلـــى الــجــنــوب. ووفــــق هــذه 
املــــؤهــــالت الــســيــاســيــة واملـــنـــاطـــقـــيـــة، فــإن 
بـــن دغــــر يــعــد الــبــديــل املــنــاســب فـــي حــال 
نجح الرئيس هـــادي فــي إقــنــاع اإلمـــارات 
والــســعــوديــة بــهــذا االخـــتـــيـــار. ومـــن هــنــا، 
يعبر قــرار تعيني عبيد بن دغــر عن ذكاء 
هـــــادي فـــي إدارتـــــــه شــبــكــة مــصــالــحــه، إذ 
يــهــدف مــن هـــذا الــتــعــيــني اســتــمــالــة قطاع 
واسع من »املؤتمر الشعبي«، وخصوصا 
املـــتـــضـــّرريـــن مـــن ســيــاســة انـــفـــراد صــالــح 
ــل تــقــديــر،  ــ بــــقــــرارت الــــحــــزب، أو، عـــلـــى أقـ
تحييد جزء من قاعدة »املؤتمر« في ضوء 

أي تسوية سياسية مقبلة.
الـــصـــراع داخـــل مؤسسة  أزمـــة  ال تنتهي 
السلطة عــنــد حــد إقــالــة خــالــد بــحــاح، إذ 
الــصــراع عــن استغالل فريق  يكشف هــذا 
ــلـــطـــة لـــــأحـــــزاب الــســيــاســيــة  داخــــــــل الـــسـ
الــيــمــنــيــة فـــي مــعــاركــهــا الـــخـــاصـــة، حيث 
ــزاب  ــ ــــم األحــ ــيـــان عـــائـــم يـــؤكـــد دعـ ــــدر بـ صـ
قـــرار عــزل بــحــاح، فــي حــني نفى التنظيم 
صلتهما  االشتراكي  والــحــزب  الناصري 
بــالــبــيــان، مــا يـــدل عــلــى انــقــســام األحـــزاب 
ــام بــه  ــ ــيـــة مــــا قــ ــيــــال شـــرعـ الـــســـيـــاســـيـــة حــ
ــادي، ومـــا لــبــث هـــذا الــصــراع  ــ الــرئــيــس هـ
أن أخــــذ بــعــدًا درامــاتــيــكــا لــرفــض بــحــاح 
قــرار العزل، معلال ذلك بأنه انقالب على 
الــتــوافــقــيــة الــســيــاســيــة، وعــلــى الــدســتــور 
الــيــمــنــي. لـــكـــن، ومــهــمــا كـــانـــت حــــدة هــذه 
الصراعات، بعد رفض بحاح قرار العزل، 
إال أن بــحــاح، فــي املحصلة، ال يملك قوة 

سياسية أو عسكرية أو قبلية قادرة على 
االصطفاف حوله، وتأييد مبّرراته.     

على مسار  األخيرة  التغييرات  تؤثر  قد 
املقبلة،  السياسية  واملــفــاوضــات  الــحــرب 
لــكــن املـــؤكـــد أن تــلــك الــتــغــيــيــرات تعكس 
ثقل مراكز القوى السياسية والقبلية في 
الــســاحــة اليمنية الــتــي هــي مــراكــز نظام 
صالح، حتى لو انقلبت عليه، فهي تمثل 
اتـــجـــاهـــات الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم ومــصــالــحــه. 
استحقاقها  لتأكيد  التعيينات  وجــاءت 
السياسي، وفقا لتأييدها شرعية هادي، 
ومـــــن ثـــــم، فـــــإن هـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــرات تــعــنــي 
ليمنيني كثيرين إعادة تدوير للفاسدين 
ــن، بــخــصــومــاتــهــم  ــمـ ــيـ ــوا الـ ــكـ ــهـ ــن أنـ ــذيــ الــ
وحــروبــهــم، ثــالثــة عــقــود. وبــالــتــالــي، لن 
تــلــد الـــحـــرب الــحــالــيــة، وحــتــى الــتــســويــة 
السياسية، يمنا جديدًا مختلفا عما قبل، 
التي شكلت  القيادات نفسها  بل ستظل 
املــشــهــد الــيــمــنــي، مـــع تــبــديــل مــقــاعــدهــا، 

بحسب الظروف السياسية.  
ــــه يــديــر  ــادي أنـ ــ لـــطـــاملـــا أثـــبـــت الـــرئـــيـــس هــ
سلفه  كما  تماما  خصومه  ضــد  مــعــاركــه 
الـــلـــدود بحاح  أزاح خصمه  فــقــد  صــالــح، 
ــه الــحــوثــي  بــطــريــقــٍة ال تــقــل عـــّمـــا فــعــلــه بـ
ــاءه فـــي إدارة  ــطـ ــح، بــــأن حــّمــلــه أخـ ــالـ وصـ
الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة طــــــوال الــــحــــرب، لــكــن 
ــادي، الــرجــل الـــذي ال يستفيد أبـــدًا من  هــ
عـــثـــراتـــه، لـــن يــمــضــي وقــــت طـــويـــل، ليجد 
أخــــرى، يعلق عليها خــســاراتــه،  أضــحــيــة 

وفشله بأن يكون رئيسا لليمنيني.
)كاتبة يمنية(

وسط بيروت الذي كان يضم أبرز الصحف 
حـــاويـــة اجــتــمــاعــيــة لــلــصــحــافــة، ومــخــتــلــف 
ــال اإلبـــــــداع الـــفـــكـــري والـــفـــنـــي، وكــانــت  ــكـ أشـ
مقاهي الشارع التي أقفلت أبوابها، الحقا، 
مأوى يوميا لهؤالء. كان اإلنتماء إلى فريق 
عمل إحــدى هذه الصحف بمثابة االنتماء 
ــلـــى الــتــأثــيــر  إلـــــى بـــيـــئـــٍة خــــاصــــٍة قـــــــــادرٍة عـ
والتغيير. لم يكن في الوسع تصور بيروت 
من دون شارع الحمراء، ولم يكن باإلمكان 
ــــارع الـــحـــمـــراء مـــن دون مــقــاهــيــه  تـــصـــور شـ
لــم يكن، أيــضــا، بــاإلمــكــان تصور  وصحفه. 
العمل الصحافي من دون هذا االقتناع بأن 

الكلمة مقروءة، وأنها مؤثرة بالتأكيد.
هل كان ذلك كله من باب الوهم، أو تعبيرًا 
عــن رومــانــســيــة طــبــعــت مــرحــلــة مــا لــم تعد 
ــورة الــصــحــافــي  ــ مــــوجــــودة؟  هـــل كـــانـــت صـ
املـــلـــتـــصـــق بـــهـــويـــة صــحــيــفــتــه وخـــطـــابـــهـــا 
، أم من نسج خيال املرحلة وأبنائها؟

ً
حقيقة

الصحافية  املنازل  لم تكن هذه  الواقع،  في 
ــلـــي، بــل  ــعـ ــفـ ــا مــــؤســــســــاٍت بـــاملـــعـــنـــى الـ يــــومــ
ــا مـــالـــك  ــهـ ــيـ ــيــــة، يـــــمـــــارس فـ ــلــ ــبــــكــــات عــــائــ شــ
الــصــحــيــفــة، وأفــــــراد عــائــلــتــه، ســـطـــوة على 
العائلي  الطابع  التحريري. يفترص  القرار 
االندماج  الصحافي  على  املؤسسات  لهذه 
فـــي شــبــكــات الــــــوالء الـــداخـــلـــيـــة، والـــتـــي قد 
تــفــتــرض، فـــي طــالــب االنـــتـــمـــاء، مــواصــفــات 
وتموقعه  وفصله  بأصله  خــاصــة  معينة، 
املــذهــبــي والــســيــاســي، وغــيــرهــا مــن املــيــزات 
ــة لـــهـــا بــاملــهــنــة.  ــتـــي ال عـــالقـ الــشــخــصــيــة الـ
ال يــمــكــن وصــــف االنـــتـــمـــاء إلــــى املــجــمــوعــة 
الصحافية باالستقرار املهني، فالقدرة على 
االستمرار موهبة بحد ذاتها توازي موهبة 
أن  إذ   ،

ً
أهمية أو تفوقها  الصحافي،  العمل 

»الــــــرؤوس تــطــيــر« بــســهــولــة، كــبــيــرهــا قبل 
تعني،  االستمرار  على  والــقــدرة  صغيرها، 
أيــضــا، التحلي بــدرجــٍة كــبــيــرٍة مــن املــرونــة، 
ــــوالء  ــــدرة عـــلـــى الـــخـــلـــق مــــن أشــــكــــال الـ ــقـ ــ والـ
املختلفة للمالك وعائلته، إلى التسلح بدعم 

هذا السياسي أو ذلك وأشكال أخرى. 
على الصحافي، إذن، أن يتقن فن السباحة 
ــمــــا ال يــضــمــن  ــات، بــ ــاقــــضــ ــنــ ــتــ فـــــي هـــــــذه الــ

تــانــســو تــشــيــلــر، حـــق تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وهو ما رفضه الجيش، بعدما فهم أيضا 
أن زمـــن االنــقــالبــات الــعــســكــريــة املــبــاشــرة 
 تشكيل حــكــومــة أقــلــيــٍة 

ً
ــال

ّ
ــــى، مــفــض

ّ
قــد ول

البالد  أدخــل  مــا  يلماز،   بزعامة مسعود 
فــي حــالــٍة مــن الــفــوضــى وعـــدم االســتــقــرار 
ــتـــصـــادي، اســتــمــرت إلــى  الــســيــاســي واالقـ
العدالة والتنمية إلى  حني وصــول حــزب 

السلطة في العام 2002.
ــقــــام مــن  ــتــ ــذي أراد االنــ ــ ــ الـ الـــجـــيـــش  عـــمـــل 
تلفيق  كــذلــك على  بــه،  والتنكيل  أربــكــان، 
قضية فساٍد وهميٍة له، ما أدى الى إدانته، 
والحكم عليه باإلقامة الجبرية )بداًل من 
ـــه(، ومــنــعــه مــن مــزاولــة 

ّ
الــســجــن لكبر ســـن

ــنــــوات، كما  الــعــمــل الــســيــاســي خــمــس ســ
 حــزب الــرفــاه، ما دفــع  تالميذه 

ّ
جــرى حــل

إلــــى تــأســيــس حــــزب الــفــضــيــلــة، ثـــم حــزب 
العدالة والتنمية.

عند تأسيس  حزب الفضيلة، فهم رجب 
أربــكــان  طيب أردوغــــان ورفــاقــه أن املعلم 
أدى مهمته على أكمل وجه، وأن الجيش 
الــعــمــل السياسي  بــمــزاولــة  لــه  لــن يسمح 
مرة أخرى، وأنه سيتحول إلى عبء على 
الـــحـــزب الــولــيــد، وأن األمــــر بـــات بــحــاجــٍة 
تنظيمي مؤسساتي  اجــتــهــاد  إلـــى  لــيــس 
فكري سياسي  اجتهاد  إلــى  وإنــمــا  فقط، 

أيضا.
ــارزون لــلــحــزب الــولــيــد  ــبــ رفــــض الـــقـــادة الــ
آنـــذاك، أردوغـــان وعبد الله غــول وبولنت 
أرنتش، تحكم أربكان بالحزب )الفضيلة( 
ـــلـــه فـــي االنــتــخــابــات 

ّ
ـــارج، وتـــدخ ــخـ ــن الــ مـ

ــر، واألهـــــــم أنــهــم  ــ ــرٍف ضــــد آخــ ــ لـــصـــالـــح طــ
تصالح  إلــى  الحاجة  واستوعبوا  فهموا 
تــاريــخــي مـــع الــجــمــهــوريــة، أو بـــاألحـــرى 
الــفــكــريــة لجمهورية  الــســيــاســيــة  األســــس 
أتــــاتــــورك. ولـــكـــن، مـــع تــحــديــٍث أو تــعــديــٍل 
يــن  يــقــبــل الــعــلــمــانــيــة، ويـــرفـــض خــلــط الــدِّ
أو  القيم  قمع  أيضا  ويرفض  والسياسة، 

املعايير اإلسالمية للشعب التركي.
 بــقــولــه: 

ً
ــة ــراحـ عــبــر أردوغـــــــان عـــن ذلــــك صـ

ين، وال الدين  »نحن ال نخلط الحزب بالدِّ
وال  ثــيــوقــراطــيــا،  حــزبــا  لسنا  بالسياسة. 
نــريــد إقــامــة دولـــة إســالمــيــة، وإنــمــا إقامة 
ــذي أراده  ــر املــتــطــور الــ

ّ
املــجــتــمــع املــتــحــض

أتــاتــورك. ولــكــن، مــن دون إلــغــاء أو القطع 
مع القيم واملعايير اإلسالمية لـ99 باملائة 

من الشعب التركي«.
ــديــــن أربـــكـــان  ــم يـــكـــن نـــجـــم الــ لـــلـــتـــذكـــيـــر، لــ
يــتــحــدث بــهــذه الــلــغــة أو الــصــراحــة، وهــو 
أراد إعطاء طابع إسالمي واضــح  لحزب 
ــــاول، بالتأكيد،  الــفــضــيــلــة، وحـ الـــرفـــاه ثــم 
ــــس الــعــلــمــانــيــة لــجــمــهــوريــة  تـــجـــاوز األسـ
أتاتورك، وليس ذلك فقط، فهو لم يأخذ، 
االنضمام  فكرة  الــجــد،  محمل  على  حتى 
لالتحاد األوروبي، وال حتى الغرب بشكل 
عام. وسعى، آنذاك، إلى تشكيل مجموعة 
السبع اإلسالمية الكبرى، والتوجه نحو 
الشرق بشكل عــام، ما مثل، في الحقيقة، 
أحد أسباب إطاحته من الجيش، حارس 

العلمانية وفق دستور 1980.
ضــبــط الــبــوصــلــة أيـــضـــا وفــــق املــصــطــلــح 
مهاتير محمد،  املاليزي،  للزعيم  الشهير 
ــه،  ــ ــاقــ ــ ــاب أردوغــــــــــــــان ورفــ ــبــ ــكــ ــانــ تـــجـــلـــى بــ
ــــزب أربــــكــــان )الــفــضــيــلــة(  مــــع مــــغــــادرة حـ
الــعــدالــة والتنمية، على  وتــأســيــس حــزب 
االقــتــصــادي  والــنــهــوض  التنموي  العمل 
االجــتــمــاعــي، واالبــتــعــاد قــدر اإلمــكــان عن 
الجدل األيديولوجي مع الجيش وأذرعه 
املختلفة السياسية القضائية واإلعالمية، 

وخليفة الغويل ونوري بوسهمني )رئيس 
املؤتمر الوطني العام أو برملان طرابلس(، 
إلى  املــطــاف،  نهاية  ما دفعهم جميعا، في 
الــتــســلــيــم بـــالـــوضـــع الـــجـــديـــد، والــتــنــســيــق 
ثّمة ضغوطا  أن  الــســّراج. كما  مــع حكومة 
دولية أخرى متعلقة بمكافحة التنظيمات 
القاعدة والدولة  األصولية في ليبيا، مثل 
اإلسالمية وأنصار الشريعة، فثمة إصرار 
غـــربـــي عــلــى عــــدم إعـــطـــاء فـــرصـــة لتنظيم 
الدولة إلعادة ترتيب صفوفه، وبناء دويلة 
جديدة في ليبيا خاصة في سرت، أو قرب 
مناطق النفط. وقد أشارت تقارير مختلفة 
إلــى وجــود قــوات أجنبية داخــل ليبيا اآلن 
ــذه الــتــنــظــيــمــات،  لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد هــ
أو على األقــل تــدريــب الــقــوات الليبية على 

التصّدي لها.
الــســّراج تحديات عديدة،  وتــواجــه حكومة 
همينتها  وفــرض  شرعيتها  تثبيت  أولها 
وســلــطــتــهــا عــلــى األراضــــــي الــلــيــبــيــة، وهــو 
ما لن يحدث من دون وجــود درجــة كبيرة 
ــــل األطــــــــــراف الــلــيــبــيــة  ــــع كـ ــــن الــــتــــوافــــق مـ مـ
املؤثرة في الشرق والغرب. وثانيها، جمع 
الــــســــالح وإدمــــــــاج املــلــيــشــيــات الــعــســكــريــة 
داخــل صفوف الجيش وقــوات األمــن، وهو 
السّراج،  فيه حكومة  تنجح  لن  كبير  تحٍد 
اتـــبـــاع ســيــاســة حــكــيــمــة، تجمع  مـــن دون 
بــني الــعــصــا والـــجـــزرة. وثــالــثــهــا، الــتــحــّدي 
األمــنــي والــتــصــّدي لــلــجــمــاعــات األصــولــيــة 
ــادًا،  ــســ فــــي األرض رعـــبـــا وفــ تــعــيــث  الـــتـــي 
والــتــي اســتــفــادت، بشكل كبير، مــن األزمــة 
الــســيــاســيــة مـــن أجــــل تــوســيــع حــضــورهــا 
وتــوطــيــد نــفــوذهــا فــي ليبيا. أمـــا الــتــحــّدي 
البنية  الــرابــع فهو االقــتــصــادي، إذ تعاني 
مــن حالة  ليبيا  فــي  التحتية  االقــتــصــاديــة 
فــشــل ودمــــار، نتيجة االحـــتـــراب والــصــراع 

الذي استمر طوال العامني املاضيني.
لن تنجح حكومة السّراج في مواجهة هذه 
الــتــحــديــات، مــن دون دعـــم إقليمي ودولـــي 
 
ْ
أنه يتحقق، وإن قوي لها، وهو أمر يبدو 
إقليمية  أطــــراف  لـــدى  تسليم  فثمة  بــبــطء، 
ودولية كثيرة بأن هذه الحكومة قد تكون 
ــــل إنــــقــــاذ لــيــبــيــا  الـــفـــرصـــة األخــــيــــرة مــــن أجـ
مــن الــســقــوط والــضــيــاع فــي بــراثــن الــحــرب 

األهلية، ومن هيمنة التيارات األصولية.
يخطئ من يعتقد أن حكومة السّراج سوف 
أنها  أو  ليبيا،  فــي  العميقة  ــة  األزمــ تنهي 
تمتلك عــصــا ســحــريــا تــحــل بــهــا املشكالت 
طريق  على  أولــى  خطوة  لكنها  املتراكمة، 
ــا أن يــدعــمــهــا  ــإمــ ــود، فــ ــ ــوعــ ــ االســــتــــقــــرار املــ
الليبيون، كي تمضي قدما، أو أن يتركوها 

فتنهار، وحينئٍذ سوف يخسر الجميع.
)أستاذ جامعي مصري(

كاللواء علي محسن األحمر نائبا لرئيس 
الجمهورية، خلفا لرجل مدني تكنوقراط 
كــخــالــد بــحــاح يـــدل، بـــوضـــوح، عــلــى قــرار 
الــحــرب الـــذي أصــبــح اآلن يعبر عــن رغبة 
ــراٍف عــديــدة داخــــل مــؤســســة السلطة،  ــ أطـ
خـــشـــيـــة أن تـــجـــد نــفــســهــا خـــــــارج الــفــعــل 
الــســيــاســي، بــمــجــرد انــتــهــاء الـــحـــرب. في 
أن  السياق، يرجح محللون كثيرون  هــذا 
نائبا  األحــمــر  الــلــواء علي محسن  تعيني 
 
ً
ــارًا مــفــضــال ــيـ ــادي لـــم يــكــن خـ ــ لــلــرئــيــس هـ
البعيد،  املــدى  إذ ال يخدمه على  لأخير، 
فالخالف القديم بني هادي وعلي محسن 
منذ كان مستشارًا عسكريا له، واستخدام 
ــام  ــهــ ــلــــيــــص مــ ــقــ ــتــ هــــــــــــادي الـــــحـــــوثـــــيـــــني لــ
تاريخ  إلــى  إضــافــة  العسكري،  مستشاره 
عــلــي مــحــســن املــثــيــر لــلــجــدل فـــي أوســــاط 
صيف  حــرب  فــي  ومشاركته  الجنوبيني، 
الطويلة  الــرجــل وخبرته  94، ولــقــوة هــذا 
فــي تــكــويــن مــؤســســاتــه الــخــاصــة املــوالــيــة 
متداخلٍة،  عــالقــاٍت  بشبكة  واحتفاظه  لــه، 
يعني  ما  بأمره،  تأتمر  قبلية وعسكرية، 
املسيطر  سيكون  محسن  علي  الــلــواء  أن 
بالنسبة  فالقرار  الرئاسة،  مؤسسة  على 
لهؤالء إنما هو استجابة الرئيس هادي 
علي  الــلــواء  باعتبار  الــســعــودي،  للخيار 
محسن األحمر الخصم اللدود للحوثيني 
وصــالــح، والــورقــة األخــيــرة الرابحة التي 
تــســتــخــدمــهــا الــســعــوديــة ملــحــاولــة حسم 
الحرب، إال أنه، وبعيدًا عن هذه التحليالت 
الــتــي قــد تــكــون صــحــيــحــة، ال شــك فــي أن 
قـــرار عـــزل خــالــد بــحــاح جـــاء عــلــى خلفية 

إســتــمــراريــتــه فــي كــل األحـــــوال. بـــات العمل 
غياب  فــي  املــقــامــرة،  فعل  يشبه  الصحافي 
األطــــر الــنــقــابــيــة داخــــل مــؤســســات اإلعــــالم 
املذهلة  الصحافيني  قــدرة  ومــع  وخارجها. 
املثل  لعل  الــوضــع.  هــذا  مــع  التعايش  على 
استمرار  املــطــواع  الصحافي  لثقافة  األبــرز 
أعداد كبيرة من صحافيني بالعمل من دون 
تقاضي راتب، ومن دون املطالبة بحقوقهم 

البديهية. هل لدينا حل آخر؟ يقولون. 
يــدفــع الـــيـــوم الــصــحــافــيــون ثــمــن الــضــحــالــة 
الـــتـــي تــنــهــش مــهــنــتــهــم، فـــي حـــني أنـــهـــم في 
مــع هذه  الضمني  التحالف  مــن شبه  حالة 
الضحالة. يتعايش في سلوك هؤالء نمطان 
أو  جــادة  ناقدة،  ليبرالية  مقاربة  نقيضان: 
شــعــبــويــة، لــلــســيــاســة أو بــعــض وجــوهــهــا، 
بــحــســب االنـــتـــمـــاء الـــســـيـــاســـي لــلــصــحــافــي 
ووسيلته، ومقاربة مذعنة لسياسات إدارة 
وأهــوائــهــا. هل  وتقلباتها  اإلعــــالم،  وسيلة 
هنالك ما يسمى خطا تحريريا، أو نقاشات 
 نقابيا يؤطر حقوق 

ً
تحريرية جادة، أم عمال

العاملني، ويضع حدا لتغول اإلدارة؟
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــــى هــ ــول إلــ ــ ــدخـ ــ ــان بــــاألمــــس الـ ــ كــ
 بشغف املــهــنــة وآفــاقــهــا. 

ً
مــغــامــرة مــحــفــوفــة

بات اليوم الخروج من هذا العالم مغامرة 
أخــرى، أكثر واقعية وجــدوى من شغٍف لم 

يعد يجد له مكانا.
)كاتبة لبنانية(  

 فــي جــمــلــٍة من 
ً
وهـــو مــا انــعــكــس مــبــاشــرة

ــازات، وضــعــت تــركــيــا ضــمــن الـــدول  اإلنـــجـ
ناتجها  ومضاعفة  والناهضة،  املتطورة 
القومي ثــالث مـــّرات تقريبا فــي ظــرف 13 

عاما فقط.
عـــاشـــت مــصــر فـــي 30 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
فبراير/   28 بلحظة  شبيهة  لحظة   2013
ــع، لــأســف،  ــه وقــ شــبــاط الــتــركــيــة، غــيــر أنـ
عــــــجــــــز  وقـــــــصـــــــور عـــــــن فــــــهــــــم  الـــلـــحـــظـــة 
لم  وبالتأكيد،  االستراتيجية.  ودالالتــهــا 
يــقــع اســتــخــالص الــعــبــر واالســتــنــتــاجــات 
إنــذار الجيش،  املناسبة. وعلى الرغم من 
ــــوم شـــعـــبـــيـــا، الـــصـــريـــح والــــواضــــح  ــدعـ ــ املـ
باالنقالب، تم تسليمه السلطة على طبٍق 
من ذهب، بل وزّج الجمهور اإلخواني في 
معركٍة ال داعــي لها معه، كانت نتائجها 
الــقــول الشهير للجنرال   بــاديــة مــع 

ً
أصـــال

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى »إذا نـــزل الجيش 
ــلـــشـــارع، فــســيــبــقــى ربـــمـــا تـــالتـــني عــامــا،  لـ
وسيمارس املهنة الوحيدة التي يجيدها، 

القتل«.
كان األمر في مصر، كما في تركيا، بحاجة 
الجتهاد فكري سياسي، والحيلولة بأي 
ثمن دون تسلم الجيش السلطة، لضمان 
بقاء الحياة السياسية في مسارها املدني 
السلمي والديمقراطي واجتهاد تنظيمي، 
أيــــضــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــضـــــــرورة، بـــــل حــتــمــيــة 
ــوان املسلمني«  ــ الــفــصــل الـــتـــام  بــني »اإلخــ
كجماعة وذراعـــهـــم  الــســيــاســي الــحــزبــي، 
واالقـــتـــنـــاع  الــتــام بـــأن املــــادة الــثــانــيــة من 
األساسى  املصدر  هو  اإلســالم  الدستور، 
الوصول  يمكن  مــا  أقصى  هــي  للتشريع، 
إلــيــه، وأن ال مــجــال ســـوى لـــدولـــٍة مــدنــيــٍة 
ديمقراطية، يمارس فيها اإلسالميون، أو 
اإلســالمــيــة،  الخلفيات  ذوو  السياسيون 
الــعــمــل الــســيــاســي، بــوصــفــه حــقــا طبيعيا 
املساواة مع  بقية  وديمقراطيا على قدم 

الفرقاء واألطراف السياسية األخرى.
التركي و3  الفرق بني 28 فبراير/ شباط 
يــولــيــو/ تــمــوز الــعــربــي، هــو نفسه الفرق 
بني االزدهار والتطور الذي عاشته تركيا 
في العقد املاضي، وما عانته وستعانيه 
مــصــر، لــأســف فــي الــعــقــد الــحــالــي، حيث  
تــدور معركة دامية قاسية ومــدمــرة، كان 
الثمن باهظا  الــوســع تالفيها، وبــات  فــي 
املستويات، إلعــادة  كــل  جــّدًا ومكلفا على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة إلــى 
ــذي كـــان فـــي مــتــنــاول  ــر الــ طــبــيــعــتــهــا، األمــ
الـــيـــد، مـــســـاء الـــثـــانـــي مـــن يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
2013، قــبــل االنـــقـــالب املـــشـــؤوم فــي الــيــوم 

التالي.
)كاتب فلسطيني( 

انقالب ثاٍن في اليمن

ضحالة تأكل المهنة... وأبناءها

28 فبراير التركي و3 يوليو المصري

الفرصة األخيرة في ليبيا

يمثل عزل خالد 
بحاج انتصارًا لجناح 

الصقور داخل 
السلطة الشرعية

يدفع اليوم 
الصحافيون ثمن 

الضحالة التي 
تنهش مهنتهم

الفرق بين 28 فبراير 
التركي و3 يوليو 
المصري هو بين 
االزدهار والتطور 

الذي عاشته تركيا 
وما عانته مصر

آراء

صالح الدين الجورشي

من الطبيعي أال تبقى تونس بعيدة عن تداعيات ملف »أوراق بنما«، بحكم املنعطف 
الكبير الذي تمر به، بعد الهزة القوية التي رّجت الدولة، وأربكت املجتمع. لكن، يبدو 
امللف مــرشــٌح لكي يصبح أشبه  الطريق. فهذا  بــدايــة  فــي  تــزال  التداعيات ال  أن هــذه 
حلقٍة،  كل  في  الجمهور،  يكتشف  حيث  بطولها،  املعروفة  املكسيكية  باملسلسالت 
، تتعلق برفع الغطاء عن اسٍم جديٍد، يقال إنه موّرط في هذه القضية. 

ً
تطوراٍت جديدة

 تترتب عنها تطوراٌت بني نفي املظنون فيه 
ٌ
ومع كل اسم يتم ترويجه، تحدث ضجة

ومحاوالت الجهات التي تحقق في املوضوع إلثبات التهمة. لكن السؤال املتداول حاليًا 
في السوق السياسي: هل ستغير نتائج التحقيقات املشهد السياسي التونسي، كما 
توقع ذلــك رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشي، أم أنــه من السابق ألوانــه إصــدار 

أحكاٍم بهذا الحجم وبهذا القطع؟ 
إلى حد كتابة هذا املقال، تحدث موقع »انكيفادا« عن ورود اسمني تونسيني ضمن 
لالنتخابات  املــرشــحــني  )أحـــد  العبدلي  وسمير  مـــرزوق  محسن  هما  بنما،  وثــائــق 
الرئاسية في 2015(. لكن اللغط ال يزال مستمرًا حول مدى تورط مــرزوق في هذا 
امللف، بحكم كونه شخصية سياسية مهمة في املشهد الراهن. وقد نفى أية عالقة 
له بذلك، ولم يكتف بتكذيب ما قيل في شأنه، وإنما قدم شكوى للقضاء ضد املوقع 
الــذي ادعــى أن مــرزوق وجــه أكثر من رسالٍة إلــى مكتب املحاماة البانامي  التونسي 
»أوفــشــور«..  بعث شركة  كيفية  االستفسار بشأن  أجــل  مــن  فونيسكا«،  »مــوســاك 
انتقل، بعد طرح  مــرزوق  أن  لم يذكر  املوقع  إليها  التي استند  الوثائق  أن  واملــالحــظ 
األســئــلــة عبر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي، إلــى مرحلة تنفيذ »مــشــروعــه«. فــالــخــالف الــدائــر 
يتعلق  الشبهات حوله  أثــارت  التي  اإلعالمية  والجهة  املسألة  بهذه  املعني  حاليًا بني 
أو إنشاء مشروع خــارج تونس بدافع  أمــوال  فقط بإجراء االتصال، وليس بتهريب 
أنه  التهرب الضريبي.  وحتى يبعد الشبهة عن نفسه، أكد مــرزوق، بشكل قطعي، 
 بهذا املكتب، وهو موقف يبدو منطقيًا، ألنه لو اعترف بذلك لعّرض 

ً
لم يتصل أصال

األسباب  بالسؤال عن  الذين سيواجهونه  للمساءلة من خصومه ومنافسيه  نفسه 
التهرب  نه من االستفادة من 

ّ
البحث عن صيغٍة، من شأنها أن تمك إلى  التي دفعته 

الضريبي، وهو ما أثار استغراب موقع »أنكفيدا« الذي قّرر أن يقدم الوثائق التي تثبت، 
حسب قوله، حصول مراسلٍة بني الطرفني إلى املحكمة التي ستنظر في القضية. 

التحريات، أن محسن مــرزوق ارتكب هذا  أنه إذا ثبت، بعد  املؤكد، في هذا السياق، 
الخطأ الفادح، فإنه سيجد نفسه في وضع حرج جدًا، قد يضطّره إلى االنسحاب من 
الحياة السياسية. واملؤكد أيضًا، وفي السياق نفسه، أن هذا االنسحاب إذا حصل 
سيؤثر سلبًا، وبشكل أكيد على مستقبل حزب حركة مشروع تونس الذي يتزعمه 
مــرزوق، وولد نتيجة االنقسام الذي حصل في صلب حزب نداء تونس، وبدأ يشق 
تغيير  عن  تحدث  عندما  النهضة  رئيس حركة  ما قصده  ذلــك  ولعل  بقوة.  طريقه 
 
ً
محتمٍل في املشهد السياسي في البالد، وكأنه يشير إلى تلقي حزب مرزوق ضربة
 من شأنها أن تعيد التوازن الحزبي في البالد إلى ما كان عليه الوضع قبل 

ً
قاضية

انشطار »النداء«.  
لكن، هناك مؤشرات عديدة تدل على  امللف.  التكهن بما سيترتب عن هذا  يصعب 
الحزبية لم تستقر بعد،  الخارطة  ًا، وأن 

ّ
التونسي ال يزال هش السياسي  الجسم  أن 

 للتأثر بأي حادٍث يندلع فجأة، قد يغير جزءًا من املشهد العام. 
ً
ما يجعلها مرشحة

وإذ تقتضي املوضوعية مالزمة الحذر في التعامل مع »ملف بنما«. لكن، سبق وأن 
تعلمنا أن التسونامي، سواء في الطبيعة أو في السياسة، ينطلق من مكان بعيٍد جدًا، 

ليضرب بشراسة في موقع آخر، كان يبدو قبل وقوع الكارثة آمنًا ومستقرًا.     

باسل طلوزي

املــرأة  من كــان يظن أن الياسمني ال يزهر فــوق الحديد فهو لم يعرف زهــا حديد، 
بهما  استأنفت  عربّيني،  وفــرجــار  بمسطرة  أوروبـــا،  هندسة  أعــادت  التي  العراقية 

خطوطًا حضارية، تقطعت مع انقطاع طريق الحرير في الربع الخالي.
قلبية مفاجئة، بحسب  بأزمة  الحديث،  الزمن  في  أعظم مهندسة معمارية  رحلت 
مصادر طبية في لندن، وبأزمة عربية، وفق مصادر أكثر دقة، ذلك أن قلب زها فقد 
األمل بإعادة هندسة العراق، بعيدًا عن »املعمار الطائفي« الذي أراده بريمر، وجّسده 

تالمذته على أبدع ما تكون الرغبة في التفتيت والتشتيت.
العربية برمتها أمكنة غير صالحة للحياة  مضت زهــا، بعد أن أصبحت األوطــان 
البشرية، فكيف باإلبداع البشري الذي يحتاج أكثر من بقعة تراٍب وحفنة هواء، هما 

كل ما جادت به أفضال الحكام العرب على شعوبهم.
ومجدي  زويـــل،  وأحــمــد  سعيد،  إدوارد  قبلها  خسرنا  كما  حــديــد،  زهــا  خسرنا 
املحبسني  الحظ وبقيت رهينة  لو جانبها  أن تضيئ،  لها  يعقوب، نجومًا ما كان 
واملخبرين  السياط  إبــداعــات  بغير  تعترف  ال  التي  األنظمة  محبس  أوطــانــهــا،  فــي 
واملرتشني، ومحبس الشعوب التي ما عادت تطلب من أنظمتها غير أن تبقي على 

»سلخها بعد ذبحها«، وليس قبل ذلك.
لم يجف حبر رثائي الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد قبل أشهر، وقبله عبد 
الذي  الوحيد  الناظم  إن  وقلت، حينها،  الجواهري،  البياتي، ومحمد مهدي  الوهاب 
بات يربط بني املبدعني العراقيني الكبار هو موتهم خارج أوطانهم، سواء كان النفي 
قسريًا أو طوعيًا، وها هي زها حديد تنضم إلى القائمة، ال لتختمها، بل لتضيف 
إليها اسمًا آخر، ستخجل أمامه أجيال وأجيال، وهي ترى أن الوطن العربي الذي 
استحال قبرًا كبيرًا عجز عن ضّم جسد هذه املبدعة الكبيرة بكل املقاييس، أو ربما 
كان خيارها أن ترقد في مسقط رأٍس آخر، كان أكثر اهتمامًا برأسها، وهي على 
قيد الحياة، فأفرد لها األرض والسماء وما بينهما مضمارًا إلبداعها الحر، وهو ما 
لم تستطعه بالٌد جارت عليها ولم تعد عزيزة، على خالف كذبة شاعرنا القديم التي 
اتخذتها أنظمتنا شعارًا لها، لتجعل شعوبها أكثر تآلفًا مع القمع والكبت والجور. 
غير أن مما يضاعف فجيعة الفقد على زها، وبقية الشموس العربية التي تشرق 
من »الغرب«، أنه يأتي تزامنًا مع هجوم »الغربان« الجديدة التي باتت تحتل سماء 
أوروبا بأحزمتها الناسفة، لتنسف معها سائر تلك الوجوه العربية املشرقة التي 
صّدرناها إلى لغرب، لنقنعه بأننا أمة حضارة وإبــداع، وبوسع نجومنا أن تحتل 

سماءه كلها بألقها.
كنا نود أن نقول للغرب إن لدينا معماريني يصممون دور األوبرا، ومفكرون كإدوارد 
سعيد، في وسعهم »نسف« استشراقهم الكاذب كله، بالحوار الحضاري، غير أن 
 من الزمن في محاولة 

ً
هذه الغربان تأتي لتشوه الصورة التي أمضينا ردحًا طويال

ترميمها، فيغدو، في مقابل زها حديد، األخوان بكري، وفي مقابل إدوارد سعيد 
األخــوان كواشي. وال ندري بعد ذلك من هما األخــوان املرشحان لنسف إنجازات 
مجدي يعقوب، ألن حملة األحزمة الناسفة هناك ال ُيجهزون على الحضارة الغربية 
الــذيــن نجحنا  بــل يتحّرون اإلجــهــاز على ســفــراء حضارتنا نحن أيضًا  وحــدهــا، 
بانتشالهم من براثن »آل فرعون الجدد«، وأودعناهم في سفن أحالمنا الصغيرة، 
لترسو بهم على شواطئ تقّدس اإلنسان وحرياته. وباختصار، يمكنني التجرؤ 
على القول إن هذه الغربان ال تقصد الغرب بأحزمتها، بل تقصدنا نحن، بضربنا 

في أنبل من أنجبناه لينافس الغرب على معركة الحضارة.
وداعــًا لقلب زهــا الــذي طعن مرتني، مــرة من وطنها العربي الــذي ضــاق بإبداعها، 
فهجرته إلى غير عودة، ومرة أخرى بالوطن العربي، أيضًا، الذي طاردها إلى املنفى، 
، مؤثرًا الرحيل، ولم يبق منها 

ً
بغربانه، فلم يعد يحتمل كل هذه األزمات مجتمعة

غير الياسمني الطالع من قلب الحديد. 

فاطمة ياسين

التاريخ  »نهاية  بكتابه  الــعــالــَم   فوكوياما،  فرانسيس  األمــيــركــي،  الفيلسوف  ــَدَم  َصـ
واإلنسان األخير« الذي كتب فيه إن ديمقراطية الغرب وليبراليته هما أقصى ما يمكن 
أن تبلغه البشرية من تطور، متجاوزًا قابلية التحديث على اإلرث الفلسفي الذي تركه 
لنا علماء السياسة الغربيون، على شكل نظرياٍت حاكت أوضاعًا سياسية، وتحزبات 

كانت مالئمة لزمنها..
ما َوَصل إلينا عن أفالطون جعلنا نعتبر أنه كان رائد الفالسفة. وقرأنا شذراٍت من 
أفكاره املسهبة في تخيل دولٍة مثاليٍة ضمن كتابه »املدينة« أو »جمهورية أفالطون«..

ــل أفــالطــون، حــاكــى تــومــاس هــوبــز، أبــو الــواقــعــيــة، طبيعة الــبــشــر، متخذًا النفس 
ْ
مــث

اإلنسانية ُمنطلقًا لشكل الدولة أو الجمهورية املنشودة، لكنه أسبغ على نظريته من 
روح عصره وأحداث قرنه السابع عشر، فابتعد عن مثالية أفالطون، وألصق صفاٍت 

مبرمة بالنفس كنزوعها للسلطة، واحتكامها لألهواء وميلها إلى االدعاء.
اعتمدت النظرية الواقعية مبدأ القوة وزيادتها »maximization of power« لتحقيق 
كمبدأ  ترّسخها،  أفــكــارًا  مليكافيلي  »األمــيــر«  كتاب  مــن  واستنبطت  الــدولــة،  مصالح 
سلطة الحاكم املطلقة، ثم جاءت الواقعية الجديدة لسد ثغرات الواقعية املجّردة التي 
فشلت في تفسير الخسارة العسكرية التي لحقت بالواليات املتحدة في فيتنام، حيث 
لم ينفع التفوق الكبير بالقوة. لم تعد الدولة الالعب الوحيد في النظام الدولي عند آدم 
سميث مؤسس الليبرالية، بل اشتركت املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 
للدول،  والخارجية  الداخلية  السياسات  في  بالتأثير  الجنسيات  متعددة  والشركات 

واستبدلت استخدام القوة، في تحقيق املصالح، بالتعاون. 
النظريات السابقة، وحاكوا  الــثــورات األوروبــيــة مفكرين طــّوروا  خ عصر ما بعد  فــرَّ
الكثير من حوادث  واقعًا اجتماعيًا أخذ في االعتبار مآالت نفسيات بشرية عانت 
املوت وصور الدماء التي رافقت الثورات.. ونتجت عن ذلك نظرياٌت وقائية، متطّرفة 
أحيانًا، مثل نظرية »املجرم النموذج« التي كانت سبب شهرة الطبيب اإليطالي واملنظر 
االجتماعي، سيزار لومبروزو، حيث ُيعتبر الشخص، وفق النظرية، مجرمًا، ويحتاج 
إلى تدبيراٍت احترازية، لسبب وحيد، أنه يحمل صفاٍت فيزيولوجية ونفسية، تنطبق 
كبيرًا  انتشارًا  السابقة  النظريات  حــازت  املــجــرم.  لومبروزو  رجــل  مواصفات  على 
وبعض  السوفياتي،  االتحاد  تبناها  أخــرى، شرقية  نظرياٍت  مقابل  في  الغرب،  في 
الدول الهائمة في فلكه، جاءت على لسان أهم منظري الشيوعية، كارل ماركس. أخذ 
القيم  إدراج تلك  النظريات. لكن، بشكل ممسوخ، وحاولوا  العرب مما جاء في هذه 
تناقضاٍت كثيرٍة، في كل مرة  أننا وقعنا في  والحقيقة  املحافظة.  على مجتمعاتنا 
نحاول فيها أن نطبخ قانونًا أو دستورًا. ولهذا أسباب موجبة، إذ ال يزال فهم معنى 
أكثر تعقيدًا،  بالنسبة ملا هو  أو خطوات تطبيقها غائمًا، وكذلك األمر  الديمقراطية، 
كأفكار الليبرالية والشيوعية. بعكس ذلك، ابتكر »اإلخوان املسلمون« أدبيات أصيلة، 
 عامًا في أوساط منظريها، فغياب األيديولوجيا 

ً
، لرجعيتها، قبوال

َ
لكنها أيضًا لم تلق

عتبر ما تقّره مقدسًا، أو إلهيًا، سبب جوهري لتوجس 
َ
فيها لصالح الثيولوجيا التي ت

ذني املواطن 
ُ
الناس منها، في عصٍر تدغدغ فيه الفضائيات  واإلعالم الغربي والعربي أ

الفكر اإلخواني عقودًا في وجه  الحرية والديمقراطية. مع ذلك، صمد  بمصطلحات 
أتــبــاع، بسبب كونه نسخة  لــه  زال  الــعــرب، ومــا  الدكتاتوريني  مــن  ــداء  األشـ محاربيه 
بديل فكري محلي يدحضها.  يوجد  ولــم  الــخــارج،  مــن  »أورجــيــنــال« غير مقتبسة 
فوا أدبياٍت تجبر كل راغــٍب في 

َّ
فمنظرو »اإلخــوان«، وفي مقدمتهم حسن البنا، خل

الفهم، حتى لو كان أميركيًا، على العودة إلى ما كتبه البنا وسيد قطب، بينما ال يعود 
طالب التعمق في الفكر الليبرالي أو الشيوعي  لكتابات محمد البرادعي أو محاضرات 
خالد بكداش. باستثناء محاوالت تنظير قومية وإقليمية متهافتة، الحالة العامة قائمة 
الــغــرب، منذ بــدايــات العصر الحديث. وهــذا أحد  على االســتــيــراد، باتجاٍه واحــد، من 
مسببات الضياع الذي نحن فيه، وسيكون تحفيز تطوير أفكار ونظريات محلية، أو 
مالءمة مدروسة للمقتبس، مجديًا في التخلص من حالة الفصام الراهنة. وال أعتقد 

أن زمنًا أكثر من زمن الثورات العربية قد ينفع لذلك.

من بنما إلى تونس... 
البحث متواصل

ياسمينة في قلب الحديد

الحاجة إلى مفاهيم جديدة
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فضاء مفتوح

آراء

حيّان جابر

الســاحة  إلــى  الشــعبية  الثــورة  أجــواء  عــادت 
الســورية فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام، بعــد ســريان اتفــاق الهدنــة بــن قوات 
النظــام وبعــض الفصائل املعارضة املســلحة، 
مــا أدى إلــى تدفق مشــاعر الســعادة والتفاؤل 
فــي نفــوس جمهــور الثورة الســورية، احتفااًل 
النظــام  إســقاط  حتــى  الثــورة  باســتمرار 
ناحيــة،  مــن  املرجــوة  األهــداف  وتحقيــق 
رفــض  لتشــمل  الثــورة،  مفهــوم  وتوســع 
غالبيــة )إن لــم نقــل كل( األجســام العســكرية 
واإلعالمية والسياســية املحســوبة على قوى 
املعارضة من ناحية أخرى، وقد بدا ذلك جليًا 

من املشاهد التالية:
املظاهرات واالحتجاجات املنّددة بسلوكيات 
بعض الفصائل والقوى العســكرية املسيطرة 
علــى جــزٍء مــن الجغرافيــا الســورية كــرد فعــل 
كاالعتقــاالت  القمعيــة،  ممارســاتها  علــى 
التعســفية بحــق الناشــطن املدنيــن، وإلــزام 
املجتمــع املحلــي بضوابــط اجتماعية خارجة 
عــن عاداتــه وتقاليــده، خصوصــًا التنظيمــات 
املتشــددة، مثــل جبهــة النصرة، باإلضافة إلى 
للمدنيــن  املعيشــية  الحاجــات  اســتغاللها 
الصامديــن فــي هــذه املناطــق، بغيــة تحقيــق 
تجــارة  احتــكار  عبــر  الوفيــر،  املــادي  الكســب 

السلع األساسية.
غيــاب مظاهــر التأييــد للقــوى والشــخصيات 
تمثيــل  تّدعــي  التــي  والسياســية  اإلعالميــة 
الثــورة الســورية، نتيجــة تخليهــا عــن همــوم 
الشــارع الســوري وتطلعاتــه، لصالــح التقــّرب 

محمد الصادق

لالقتصــاد  الصاروخــي  االنطــالق  ظــل  فــي 
الصيني، ُســحبت ســلع اســتهالكية كثيرة من 
تصديرهــا  فتضــاءل  الغربيــة،  القــوى  جعبــة 
زالــت تحتكــر  مــا  لكنهــا  الناميــة،  الــدول  إلــى 
مــّرر علــى هيئة 

ُ
»الثرثــرة«، والوصفــات التــي ت

استشــاراٍت اقتصاديٍة وإدارية، عبر الشــركات 
االستشــارية الكبــرى. وســواًء، شــئنا أم أبينــا، 
ســيبقى الغــرب، مــدة غيــر معلومــة، يعطينــا 
 بالواجب اتباعه في مناحي الحياة، إذا 

ً
قائمة

ما رغبنا في التقدم واالزدهار، على الرغم من 
تراجعــه الهائــل علــى مســتوى املعيشــة، جــّراء 

سياسة السوق املفتوح.
الغربــي  اإلعــالم  أولــى  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
اهتمامــًا كثيــرًا ملــا يدور في عقــل صانع القرار 
االقتصــادي فــي الســعودية، وذلــك ملعرفــة مــا 
يــدور فــي رأس ُمــالك أكبــر منتــج للنفــط مــن 
أفكار، سوف تشكل استراتيجية عمٍل لواحدٍة 
مــن أغنــى الــدول، فــي الفتــرة القريبــة املقبلــة. 
عنــد  لعابــه،  يســيل  الرأســمالي  الغــرب  وألن 
ســماع وشوشــٍة، تتطــّرق لفتــح األســواق أمــام 
خصخصــة  خبــر  فــإن  األجنبــي،  االســتثمار 
»أرمكــوا« أتــى بمفعــول ســحري علــى شــهّية 

هؤالء.
االقتصــاد  ارتهــان  مــن  الخــروج  فــي  التفكيــر 
الوطني لسلعة النفط تفكير ايجابي، لكن هذا 
مرهــون بالطريقــة التــي ســيجري العمــل علــى 

تعلــن  التــي  واإلقليميــة  الدوليــة  القــوى  مــن 
وقوفهــا إلــى جانــب الثــورة الســورية، بينمــا 

تمارس الخذالن والتآمر على الثورة.
فــي مقابــل كل هــذه املظاهــر، نالحــظ اقتصــار 
علــى  والتحليليــة  اإلخباريــة  التغطيــة 
التغنــي واالحتفال بحيوية الشــارع الســوري 
ثورتــه  اســتكمال  نحــو  للمضــي  وعزيمتــه، 
 إلى األذهان 

ً
متجــاوزًا مآســيه وآالمــه،  معيدة

الثــورة،  بدايــات  فــي  وتغنيهــا،  احتفالهــا 
دونمــا ذكــر لــدروس الثــورة أو نقــاش فيهــا، 
أو في األســباب التي أدت إلى عزل الجماهير 
الثائرة في خندق الصراع مع السلطة القائمة 
األخــرى،  واإلقليميــة  الدوليــة  القــوى  ومــع 
سواء التي تعلن دعمها الثورة أو التي تدعم 
، تلــك األســباب التــي مــن 

ً
الســلطة قــواًل وفعــال

سياســي  تنظيمــي،  شــكل  أي  غيــاب  أهمهــا 
التنظيميــة  األشــكال  عــدا  لوجيســتي،  أو 
التــي ابتكرتهــا الجماهيــر الثائــرة، بنــاء على 
تجربتها الذاتية، مثل لجان التنســيق، شــكل 
بغيــة  الثــوري،  الحــراك  بلــورة  علــى  يعمــل 
 
ً
املضــي نحــو تحقيــق أهــداف الثــورة، فضــال
عــن التقصيــر اإلعالمــي فــي تحليــل األســباب 
الثــورة  توســع  دون  حالــت  التــي  والظــروف 
السورية، لتشمل املناطق الخاضعة لسيطرة 
تــرّدي  مــن  الرغــم  علــى  الســوري،  النظــام 
االقتصاديــة والخدميــة واألمنيــة  األوضــاع  
البيئــة  انتقــال  ومــن  فيهــا،  والسياســية 
منــذ  الســورية  للثــورة  الحاضنــة  الشــعبية 
بداياتهــا فــي العــام 2011 إلــى داخــل مناطــق 
النظام، نتيجة ظاهرة النزوح الداخلية، هربا 
من جميع أشكال القصف الوحشية للمناطق 

اتباعها لتنويع مصادر الدخل، واآلليات التي 
ســتتبعها الدولة للتخفيف من حّدة االعتماد 
عليــه، مصــدرًا وحيــدًا للدخــل، وإذا مــا كانــت 
 إلــى تحــوٍل 

ً
خصخصــة النفــط قــد تقــود فعــال

اقتصــادي كبيــر، يمكن أن يســاعد الدولة على 
رمي عبء االرتهان للبترول عن كاهلها. نقول 
ذلــك، ألن الحقائــق والوقائــع تقــول إن النفــط 
ســلعة متقلبــة األســعار، وهي مصــدر ناضب، 
علــى   

ً
قــادرة تعــد  لــم  املوجــودة  الحقــول  وإن 

إنتاج املستوى نفسه، وإن حجم االحتياطات 
إلــى  باإلضافــة  فيــه،  مبالــغ  املعلنــة  النفطيــة 
عــدد  ارتفــاع  مــع  املتزايــد  املحلــي  االســتهالك 
السكان. لكن هذا ال يعني، بالضرورة، أن بيع 
شــركة تشــكل العمــود الفقــري القتصــاد البلــد 
فكــرة صائبــة، خصوصــًا، ونحــن لم نســتثمر، 
طــوال العقــود الخمســة املاضيــة، مــا يمكــن أن 

 عنه أو مصدرًا مساعدًا له.
ً
يكون بديال

وإذا كان التركيــز قــد انصــب علــى خصخصــة 
فــإن  يبــّرره،  مــا  لــه  وهــذا  »أرمكــوا«،  شــركة 
خبــر بيــع بقيــة أصــول الدولــة ال يقــل أهميــة 
عنــه، كقطاعــي التعليــم والصحــة. مــا يتضــح 
إن  الســعودين،  املســؤولن  مقابــالت  مــن 
تحصيــل  منهــا  أهــداف،  جملــة  للخصخصــة 
مبالــغ طائلــة )2 ترليــون دوالر(، تســاعد علــى 
لالســتثمار،  الســيادي  الصنــدوق  تأســيس 
والــذي ســيدير ثــروات البلــد. والهــدف اآلخــر 
املعلــن هــو تحســن مســتوى الخدمــات ورفــع 
كفاءتهــا. لكــن الســؤال امللــح: هــل بالضــرورة 

وأودى بحياة بعضهم. تســتمر حالة االنعزال 
لتشــمل  اليوميــة،  ومعاناتــه  الشــعب  عــن 
الفئــات املقيمــة داخــل مناطــق ســيطرة النظام، 
والتــي تعانــي مــن صعوبــاٍت جمــة، وإن كانــت 
أقــل صعوبــة ومأســاوية مــن نظيرتهــا داخــل 
مناطــق املعارضــة، حيــث نســتطيع الجــزم بأن 
املناطــق  داخــل  القائمــة  واألوضــاع  الظــروف 
بتشــكيل  كفيلــة  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة 
الثــوري،  النطــاق  لتوســيع  خصبــٍة  أرضيــٍة 
األمنــي  الطــوق  كســر  بعــد   ،

ً
آجــال أم   

ً
عاجــال

بدايــات  فــي  حــدث  مثلمــا  عليهــا،  املفــروض 
اشــتداد  الحســبان  فــي  األخــذ  مــع  الثــورة، 
الطــوق األمنــي مقارنــة بعــام 2011، خصوصــا 
فــي حــال تبلــور خطــاب ثــوري حقيقــي، يعمــل 
علــى إبــراز املشــكالت االجتماعيــة السياســية 
أســبابها،  وعــرض  واألمنيــة،  واالقتصاديــة 
فــي   ،

ً
مســتقبال حلهــا  ملقومــات  أولــي  وطــرح 

مرحلــة مــا بعــد النظام الحالي. فمن املشــكالت 
الخاضعــة  املناطــق  داخــل  والصعوبــات 
قيمــة  فــي  الكبيــر  االنهيــار  النظــام  لســيطرة 
القــدرة  علــى  وانعكاســاته  الســورية،  العملــة 

الطبقــة  دخــل  انخفــض  املتحــدة،  الواليــات 
الوسطى بشكل الفت، في الوقت الذي وصلت 
 %25 قرابــة  املجتمــع،  مــن   %1 حصــة  فيــه 
مــن الناتــج اإلجمالــي، ولــوال تســهيل عمليــة 
اإلقراض و«فقاعة العقار« التي نتجت عنه ملا 
وجــدت هــذه الطبقــة مــا تســتطيع صرفــه على 

املنتجات االستهالكية.
هناك مجموعة أوهام، تطلق بغرض التغطية 
منهــا  للخصخصــة،  الرئيســي  الهــدف  علــى 
فــي  للمشــاركة  املواطنــن  أمــام  البــاب  فتــح 
الثروة الوطنية، من خالل الســماح للمواطنن 
باالكتتــاب فــي أســهم الشــركات الوطنيــة. لكــن 
الحقيقــة املؤملــة أن املواطــن ال يســتطيع شــراء 
الكبــار  الرأســمالين  ألســهم  مســاوية  كميــٍة 
البنــوك،  مــن  خــاص  بدعــم  يحظــون  الذيــن 
فــي  للمشــاركة  تســهيالٍت،  علــى  بحصولهــم 
كميــات  كانــت  إذا  وحتــى  العــام،  االكتتــاب 

املعانــاة  إلــى  باإلضافــة  للمواطــن،  الشــرائية 
القمعيــة،  األمنيــة  املمارســات  عــن  الناتجــة 
االجتماعيــة،  الشــرائح  جميــع  تطــاول  والتــي 
ســواء املحســوبة على البيئة الشعبية الداعمة 
للمعارضــة الســورية، أو نظيرتهــا املحســوبة 
أشــكال  جميــع  عــن   

ً
فضــال للنظــام،  مؤيــدة 

االنهيــار والفســاد املنتشــرة بكثــرة، وبصــورة 
الخدميــة  الحيــاة  نواحــي  جميــع  فــي  فجــة، 
املواطنــن.  علــى  وانعكاســاتها  واألساســية، 
هــذه  بكســب  املعارضــة  فــرص  ز 

ّ
يعــز وممــا 

املعركــة الدعائيــة توالــي التصريحــات الغبيــة 
واملســؤولن  الــوزراء  غالبيــة  مــن  والفوقيــة 
املمثلــن للســلطة الســورية. ولنــا فــي تصريــح 
حاكــم مصــرف ســورية املركــزي، أديــب ميالــة، 
إنه يريد أن يطعم املواطن الســوري الحشــيش 
)نقلتــه وســائل إعــالم عديــدة مؤيــدة للنظــام( 
خيــر مثــال عــن انعــزال الســلطة الســورية فــي 

قصرها العاجي، بعيدة عن الشعب السوري.
الحركية الثورية السورية املستمرة، وإن كانت 
 فــي بعــض املراحــل، نتيجــة الظــروف 

ً
متقطعــة

يرســم  إلــى خطــاب سياســي،  تحتــاج  اآلنيــة، 
الثــورة،  مــا بعــد  الخطــوط األساســية ملرحلــة 
ويعمــل علــى تنظيــم الحــراك، وتنظيــم عمليــة 
اقتصاديــًا وسياســيًا  واملجتمــع  الدولــة  بنــاء 
معانــاة  يالمــس  ال  خطــاٍب  وأي  واجتماعيــًا، 
بالثــورة.  مضــرٌّ  ومشــكالته  الســوري  الشــارع 
ومــن دون توفــر هــذا الخطــاب، ســوف تســتمر 
معانــاة الثــورة الســورية من ويــالت التدخالت 
اإلقليميــة والدوليــة عبــر القــوى التابعــة لهــا، 
واملسيطرة على جزء من الجغرافيا السورية.
)كاتب فلسطيني(

 عنــد االكتتــاب، فــإن املواطــن 
ً
الشــراء متســاوية

يزيــد  أن  أو  بأســهمه،  يحتفــظ  أن  يمكــن  ال 
فــإن  وعليــه،  نفســه.  الكبــار  بمقــدار  حصتــه 
املســتفيد األول واألخيــر مــن عمليــة البيــع هــم 
املــالك الجــدد، أصحاب رؤوس األموال الكبيرة 
الذيــن يــزدادون غنــًى، مــن خــالل تملــك حصــة 
فــي الشــركة، ثــم مــن األمــوال املتأتيــة مــن بيــع 
الخدمات على املواطنن الحقًا. هذا ما يحدث، 
والصحــة،  التعليــم  خصخصــة  عنــد  غالبــًا، 
التــي ســُيحدثها  الكبيــرة  الفجــوة  عــن   

ً
فضــال

إلــى القطــاع الخــاص، وذلــك  تحويــل التعليــم 
ألن الفقــراء ســيذهبون إلــى مــدارس الحكومــة 
منخفضــة الكفــاءة والجــودة، فــي حــن يذهــب 
أبنــاء األغنيــاء إلــى أفضــل املــدارس الخاصــة، 
وذلــك ال يــؤدي فقــط إلــى عزلــة مجتمــع الفقراء 
فــي  حــاّدًا  تفاوتــًا  ُيحــدث  لكنــه  األغنيــاء،  عــن 
جــودة الخّريجــن، بما ينتج عنه تفاوت أعظم 
. فــي عــام 

ً
فــي الوصــول إلــى الفــرص مســتقبال

2012 وصلــت تكلفــة أفضل مدرســة خاصة في 
تشــيلي 690 دوالرا شــهريًا، أي ضعفــي الحــد 
كثيــر  وهــم  الــكالم،  لألجــور. خالصــة  األدنــى 
يجري إنتاجه في مراكز األبحاث الغربية عن 
الخصخصة، بغرض تسهيل عبور رأس املال 
األجنبــي، الالهــث خلــف كل ســوق جديــد، لكن 
التجــارب التاريخيــة أصــدق أنبــاًء مــن جميــع 
الدعــاوى النيوليبراليــة أن بيــع أصــول الدولة 

دائمًا مربح.
)كاتب سعودي(

الثائرة من القوات الرسمية والداعمة للنظام 
السوري.

فنــادرًا مــا نقــرأ أو نشــهد مواقــف، بيانــات، أو 
خطاباٍت تندد وتشــجب االعتقاالت التعسفية 
بحق النشــطاء املدنين، خصوصا لدى جبهة 
الســلع  واحتــكار  اإلســالم،  وجيــش  النصــرة 
الغذائية داخل مســتودعات الفصائل املسلحة 
في املناطق املحاصرة التي تحولت إلى شريٍك 
مــع القــوات املحســوبة علــى النظــام الســوري، 
ملعاقبة املدنين الثائرين وتجويعهم وقتلهم، 
فبــداًل مــن رفــض هــذه الســلوكيات واعتبارهــا 
 عــن ســلوكيات الثــورة واعتبــار جميع 

ً
خارجــة

قــوًى  عنهــا  املســؤولة  والشــخصيات  القــوى 
أو  مباشــر  بشــكل  وداعمــة  للثــورة،  مضــادة 
غيــر مباشــر، النظــام الســوري، نشــهد تســابق 
املعارضن السورين إلى تبني جبهة النصرة 
نســيج  مــن  وجــزءًا  للثــورة،  رئيســيًا  مكونــًا 
ممثــل  بفــرض  واالحتفــال  الســوري،  املجتمــع 
وقائــد »جيــش اإلســالم« ضمــن الهيئــة العامــة 
اململكــة  فــي  تشــكيلها  تــم  والتــي  للتفــاوض، 
مســؤوليات  متناســن  الســعودية،  العربيــة 
كل مــن الفصيلــن عــن اعتقــال نشــطاء مدنيــن 
وفــرار بعضهــم اآلخــر، خوفــا مــن املمارســات 
القمعيــة، باإلضافــة إلــى مســاهمتهما بفــرض 
الحصار القاتل املعروف باسم حصار الجوع، 
للبيــع  وطرحهــا  األساســية  املــواد  باحتــكار 
ضمــن املناطــق املحاصرة بأســعار جنونية، ال 
يقــوى املدنيــون العاديــون على دفــع تكاليفها، 
مــا  كل  عــن  لالســتغناء  املواطنــن  دفــع  مــا 
علــى  للحصــول  األثمــان،  وبأبخــس  يملكــون 
مــا يســد الرمــق، وعــرض حيــاة البقيــة للخطر، 

مزيــد  نحــو  وتقــود   ،
ٌ
مربحــة بيــع  عمليــة  كل 

مــن الرفاهيــة على البلــد واملواطنن؟ الجواب، 
ليس بالضرورة. إذن، ال بد من معرفة االتجاه 
الــذي ســوف يســير عليــه االقتصــاد الوطنــي، 
االجتماعيــة  الطبقــات  علــى  تأثيــره  ومــدى 
املتوســطة والفقيــرة، لقياس العوائد املتوقعة 
مــن هــذا البرنامج على االســتقرار االقتصادي 

والسياسي للبلد.
ثمة نقاط كثيرة تستحق النقاش، فيما يتعلق 
وبخصخصــة  عــام،  بشــكل  بالخصخصــة 
البلــد خصوصــًا.  فــي  الوحيــد واألهــم  املــورد 
نسج من التيار النيوليبرالي 

ُ
األسطورة التي ت

اتجــاه واحــد،  أن للخصخصــة  فــي  تتلخــص 
وهــو تصاعدي بالضرورة، ويمكن اختصاره 
بالتالــي: كلمــا خصخصت الدولــة ممتلكاتها 
مســتوى  وحّســنت  النفقــات  مــن  تخلصــت 
تضاعفــت  املــال  رأس  نمــا  وكلمــا  الخدمــات. 
واملتوســطة  الفقيــرة  الشــرائح  أمــام  الفــرص 
هــذه  تضعضعــت  الحقيقــة،  فــي  لالســتفادة. 
الســردية، فــي العقــد األخيــر، بســبب األزمــات 
االقتصاديــة التــي مــّرت بها الدول التي طبقت 
هــذه النظريــة. بــل إن نمــو رأس املــال الناتــج 
عــن بيــع ممتلــكات الدولــة لــم يــؤدِّ إلــى زيــادة 
بــل  املعيشــة.  مســتوى  وتحســن  الفــرص، 
علــى العكــس، أضعــف الدولــة الوطنيــة، حيــث 
الفجــوة  ووســع  قوتهــا،  عناصــر  مــن  فّرغهــا 
بــن األغنيــاء والفقــراء، كما ضاعف مصاريف 
فــي  الدنيــا.  الشــرائح  مــن دخــل  األســر، وقلــل 

لم تنته الثورة السورية

الخصخصة بوصفها عصا موسى

نادرًا ما نشهد مواقف 
تشجب االعتقاالت 

التعسفية بحق 
النشطاء المدنيين

التجارب التاريخية 
أصدق أنباًء من 

الدعاوى النيوليبرالية 
أن بيع أصول الدولة 
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أحالم فتى ثوري على المعاشقضية جنوب اليمن بين األمس واليوم
مع بقاء أبطال حرب 1994 في اليمن على 
رأس الســلطة واالنقــاب؛ أجدنــي أتعاطــف 
مع إخواني في الجنوب، ومطالبهم العادله؛ 
فــي  القــوى  أغلــب  أن  أعتــرف  وكشــمالي، 
بــن  األنــداد  بوحــدة  ترغــب  ال  الشــمال 
التــي  القــوى  تــزال  والجنــوب، وال  الشــمال 
شــاركت فــي تلــك الخرب، ونهبت وســرقت 
مقــدرات الدولــة الجنوبيــة، ترى حربها تلك 
مقدسة ووطنية، كما هو حال علي عبدالله 
الحركــة  مــع  واليــوم(  األمــس  )فــي  صالــح 
األســكتلنديون  طالــب  حــن  الحوثيــة. 
باالنفصــال عــن بريطانيــا، خرجــت إليهــم 
امللكــة بجملتهــا الشــهيرة »نحــن نحبكــم، 
وصــّرح  تنفصلــوا«،  أن  نريدكــم  وال 
وزيــر االقتصــاد البريطانــي »إن خيــارات 
خســارة  مــن  أهــم  األســكتلندي  اإلنســان 
مــا  البريطانــي  القومــي  الدخــل  مــن   40%
لــو تــم االنفصــال«. تلــك األصــوات املؤمنــة 
باإلنســان، وحقــه املشــروع فــي االختيــار، 
يصــوت  األســتكتلندي  الشــعب  جعلــت 
بنسبة %53 ملصلحة البقاء مع بريطانيا، 
والحكومــة  امللكيــة  الســلطة  لوحــت  ولــو 
البلديــن  بــن  القضيــة  ألتخــذت  بالقــوة، 
فــي  أن  مــن  الرغــم  علــى  مســارًا مختلفــا، 
بريطانيــا واحــد مــن أفضــل الجيــوش فــي 

التاريــخ، وتحالفاتــه تمتــد علــى طــول بقــاع 
املعمورة املتتبع لسلوك سلطة املنتصرين 
فــي 1994، وســلطة املتوافقــن فــي 2011 
الشــرعية  والســلطة  االنقابيــن  وســلطة 
للشــك،  مجــاال  يــدع  ال  بمــا  يــدرك،  حاليــا 
واحديــة العقيدة السياســية تجــاه التعاطي 
الجنــوب، أرضــا وإنســانا، وال وجــود  مــع 
ألي متغيــر، علــى الرغــم مــن التصريحــات 
الناريــة التــي كان يطلقها سياســيو »اللقاء 
عــن  املســتميت  دفاعهــم  فــي  املشــترك« 
صالــح،  ســقوط  قبــل  الجنوبيــة،  القضيــة 
وانقلبــت 360 درجــة على نفســها، ونكثت 
مــن  إخراجــه  بعــد  الســابقة،  بوعودهــا 
السلطة. أكثر القضايا الوطنية تعقيدا هي 
)القضيــة الجنوبيــة ( بأبعادهــا ومآالتهــا 
املتشعبة، إذ ال تزال تطرح نفسها كل يوم، 
على طاولة الحوارات، بن مختلف األطراف 
السياســية، منــذ وثيقة العهــد واالتفاق في 
املوفمبيكــي،  بالحــوار  مــرورا  عــام 1993، 
فــي  الكويــت،  ثــم  جنيــف  إلــى  ووصــوال 
الحــوارات  تلــك  كل  أن  إال  املقبلــة؛  األيــام 
فشــلت، وأعقــب كل اتفــاق حــرب ضروس. 
واالنقابــات  الحــروب  كانــت  ولإلنصــاف، 
علــى االتفافيــات السياســية تبدأ من داخل 
فــي صنعــاء، ومــن طــرف  الســلطة  مركــز 

واحد، هم نحن الشماليون، وإن لعب بعض 
القيادات العسكرية الجنوبية دورًا محوريا 
تقتصــر  كانــت  تحالفاتهــم  أن  إال  فيهــا، 
كحلــول  وليــس  الشــخصية،  املنافــع  علــى 
جذريــة للقضيــة الجنوبيــة، ضمن القضية 
الوطنيــة األم، اليمــن شــماله وجنوبــه. وفــي 
املختــارون  الكويــت، ســيذهب  مفاوضــات 
مــن  الجنوبيــة  القضيــة  لتمثيــل  بعنايــة 
عبــد  املنتصريــن،  حــرب  جنــراالت  أحــد 
ربــه منصــور هــادي، الــذي يشــغل حاليــا 
الرغــم  وعلــى  الشــرعي.  الرئيــس  منصــب 
من أن القضية وضعت في زنزانة الهامش 
الزخــم  أن  إال  والعســكري،  السياســي 
الجماهيــري والشــعبي للقضيــة الجنوبيــة 
فــي تنــام مضطــرد، حتــى أنــه ابتلــع أغلــب 
الفئات االجتماعية والتوجهات السياســية 
للجنوب، ودعوات االحتشــاد التي أطلقتها 
عناصــر الحــراك لاحتشــاد، فــي 17 مــن 
بالتزامــن  الجــاري،  نيســان  إبريــل/  شــهر 
مــع انعقــاد مفاوضات الكويــت، دليل قاطع 
على أن اإلرادة الشعبية في الجنوب تسير 
فــي حــرب  املنتصريــن  إرادة  مــن  بالضــد 
1994، والتــي جمعتهــم املصادفــة ، امــس، 

في مسمى )االنقابيون والشرعيون(.
وليد األبارة )اليمن(

املبهجــة  خصوصــا  صغــري،  منــذ  األحــام  عشــقت 
الســعيدة، مــّرت ســنوات الطفولــة ســريعة، وأقبلــت أيــام 
الشــباب. زادت رغبتــى فــى الحلــم، حلمــت بأشــياء أكثــر 
من رائعة، ال أعرف سببا واضحا لشغفى بتلك األحام؛ 
ربمــا ألنــى أحــب األمــل، وأعشــق التفــاؤل، أو قــد تكــون 
محاولــًة منــى للهــروب مــن واقع بائٍس، أعيشــه أنا وأبناء 
جيلــي. ال أخفيكــم ســرًا أن اليــأس كان ينتابنــي، أحيانــا، 
لكنــى لــم أستســلم يومــا، وظللــت أحلــم. لم تكــن أحامى 
كلهــا أنانيــة، فكما حلمت لنفســي حلمت لوطني، حلمت 
متقــدم  ومجتمــع  مرموقــة  ووظائــف  نظيفــة،  بشــوارع 
وراق، ودولــة قويــة وأبيــة، ترفــض الظلــم، وتقيــم العــدل. 
أال  ويــد تشــجعني، حلمــت  يســمعني،  حلمــت بصــوت 
أعيــش كاملايــن التــي عاشــت وماتــت تحت ظلــم محتٍل، 
أو اســتبداد حاكــم، أو تســلط مملــوٍك. عشــقت الحريــة، 
وعلمــت أنهــا ســبيل اإلبــداع والتقــدم.  ذهبــت فــى زيــارة 
ألحد األصدقاء، طرقت الباب، فتح لي صديقي بترحاٍب 
شــديد، ثم فأجاني بقوله: زين العابدين هرب. لم أشــعر 
غامــرة،  بســعادة  شــعرت  أحتضنــه،  وأنــا  إال  بنفســي، 
القريــن واملماثــل لحســني  العابديــن كان  فاملدعــو زيــن 
مبــارك. كان أحدهمــا يتلمــس خطــى اآلخــر، فــي القهــر 
القريــن مصيــر  يلقــى  أن  تمنيــت  والتوريــث.  والتســلط 
قرينــه. اشــتدت وتيــرة األحداث فــي مصر، وبدأ بعضهم 
يشــعل النيــران فــى نفســه، معبــرًا عــن يــأٍس واحتقــاٍن 
أصابا أبناء املحروسة. لم يكن، هذه املرة، بسبب املحتل 
الغاصب، بل بسبب بنى جلدتنا، ممن تسموا بأسمائنا 

وانتســبوا إلــى ديننــا.  اشــتعلت نيران الثــورة في مصر، 
نيــران أشــعلتها ســنوات الفقــر والجهــل واملــرض الــذى 
أنهــك جســد املحروســة. بــدأت أســال نفســي: هــل يمكــن 
ألحامــك، أيهــا الفتــى، أن تتحقــق؟  مــرت ثماثيــة عشــر 
يومــا كأنهــا حلــم. بالفعــل، تعالــت فيهــا صرخاتنــا فــي 
امليادين، معبرة عن جيل ظمآن، يريد أن يرتوي بتحقيق 
أحامه ورغباته. اكتشفت أن ماين الشباب كان لديهم 
الحلم نفسه. تنّحى الفرعون. تنفسنا الصعداء. فى تلك 
اللحظة، شــعرت بأن حلمي دبت فيه الحياة، وأنه أصبح 
أقرب ما يكون إلى الواقع. بدأنا نلمس أحامنا، شــعرنا 
بدفئهــا وحرارتهــا. كتبناهــا فــي الشــوارع، ورســمناها 
علــى الحوائــط. آن لنــا أن ننتشــي، وآن لنــا أن نفــرح، فمــا 
هي إال سنوات وستصبح أحامنا حقيقية.   لم تكتمل 
ســنوات ثــاث، إال وأفقنــا علــى... كابــوس. تحــول الحلــم 
إلــى كابــوٍس مرعــٍب ومخيــف، بــل لــم يعــد حلمــا مرعبــا، 
وإنمــا أصبــح واقعــا ملونــا بالدمــاء. فارقتنــي أحامــي، 
فمجــرد تذّكرهــا يؤملنــي. قــّررت التقاعــد والتوقــف عــن 
األحــام، والتعايــش مــع الواقــع البائــس. جلســت أتنــاول 
نظــرت  فســيح.  ميــدان  علــى  تطــل  قهــوٍة،  علــى  الشــاي 
حولــي، وجــدت كثيريــن ممــن بيــض الشــيب رؤوســهم، 
تتعالى ضحكاتهم، وكأن شــيئا لم يكن! بدأت أرتشــف 
الشــاي، وقعــت عينــاي علــى حائــط فــي امليــدان مكتــوب 
عليــه باللــون األحمــر »يا من قتلتم فينا كل شــيء، حتى 

أحامنا، فلم نعد نراها. شكرًا لكم«.
عمرو الشيمي )مصر(

ارتباك في جامعة صنعاء

17

صنعاء ـ العربي الجديد

جامعــة  أكبــر  صنعــاء،  جامعــة  تشــهد 
حكوميــة يمنيــة، والكليــات التابعــة لهــا في 
ارتبــاك  حالــة  اليمنيــة،  املحافظــات  بعــض 
التعليميــة  العمليــة  تعليــق  إلــى  دعــوة  إثــر  شــديد 
لنقابــة  اإلداريتــان  الهيئتــان  أطلقتهــا  واإلداريــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس ومســاعديهم باإلضافــة إلــى 

نقابة املوظفن وكذلك رئاسة الجامعة.
تأتــي الدعــوة احتجاجــًا علــى قــرارات أصدرها أخيرًا 
نائــب وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبــد اللــه الشــامي، تقضــي بتكليــف أشــخاص جــدد 
بــداًل مــن رئيــس الجامعــة ونوابــه املعّينــن بقــرارات 
جمهوريــة. وقــد قوبلــت هــذه القــرارات برفــض واســع 
أدى إلــى مــا يشــبه حالــة شــلل فــي الحركــة التعليمية 
إليهــا  دعــت  التــي  اإلضــراب  دعــوات  الجامعــة.  فــي 
قت 

ّ
الهيئــات اإلداريــة للنقابــات ورئاســة الجامعة، عل

الدراسة تمامًا في بعض الكليات وجزئيًا في أخرى.
لــم  ــه 

ّ
أن اللــه األّبــي وهــو أحــد الطــالب،  يخبــر عبــد 

يذهــب إلــى كليتــه منــذ نهايــة مــارس/آذار املاضــي 
األضــراب.  فــي  مشــاركون  بأكثرهــم  أســاتذته   

ّ
ألن

ــق فــي أكثــر كليــات الجامعــة 
ّ
 التعليــم معل

ّ
يقــول إن

منــذ صــدور قــرارات وزارة التعليــم العالي األخيرة، 
توقفــوا  األســاتذة  مــن  كبيــرًا  عــددًا   

ّ
أن إلــى  مشــيرًا 

عــن تقديــم محاضراتهــم. ويبــدي الطالــب مخاوفــه 
يضيــف:  تعليمــه.  ــر 

ّ
وتأث اإلضــراب  اســتمرار  مــن 

»منــذ ســنوات ومشــاكل جامعــة صنعــاء ال تنتهــي، 
كانعكاس للمشاكل السياسية واألمنية في البالد، 
فيما الطالب الجامعي هو الخاســر األبرز«. ويلفت 
 جميــع موظفــي الجامعــة فــي نهايــة املطــاف 

ّ
إلــى أن

يستلمون مرتباتهم على الرغم من انقطاع التعليم.
إلى ذلك، يؤيد األّبي موقف رئاسة الجامعة الرافض 

األرض  علــوم  الجامعــة وأســتاذ  فــي  ومســاعديهم 
اســتمرار  علــى  ناجــي،  هشــام  الدكتــور  والبيئــة 
اإلضــراب ورفــض قــرارات نائب الوزيــر إذ »هي غير 
قانونيــة وغيــر ملزمــة«. ويقول لـــ »العربي الجديد« 
القائــم بأعمــال وزيــر التعليــم العالــي والبحــث   

ّ
إن

العلمي يحاول فرض رئاسة جامعة جديدة ونواب 
وعمداء جدد موالن للحوثين، من دون أي مسوغ 
قانونــي«. ويشــير إلــى مفاوضــات تقــوم حاليــًا مــع 
وزارة التعليم العالي »وقد تلقينا وعودًا بالتراجع 
 شيئًا من ذلك لم يحدث حتى 

ّ
عن هذه القرارات، لكن

اآلن«.
 لهذه التغييرات تأثيرًا كبيرًا على 

ّ
ويوضح ناجي أن

الهيــكل اإلداري للجامعــة، »األمــر الــذي مــن شــأنه أن 
ر على سير العملية التعليمية برمتها. ومن هذا 

ّ
يؤث

الجامعــة  ورئاســة  النقابــات  تمســك  يأتــي  املنطلــق، 
 
ّ
برفضها وبحقها في استمرار اإلضراب«. يضيف أن
»كل مكّونات الجامعة توافقت على أن تبقى عمليات 
عــن  بعيــدًا  الجامعــة  بمجلــس  مرتبطــة  التكليــف 
السياسة، وهي ترفض إمالءات سلطة األمر الواقع«. 
ويتابــع: »لهــذا نحــرص على أن تبقى قيادة الجامعة 

في أيدي أشخاص مستقلن تمامًا«.
يؤكــد  اإلضــراب،  لنــداءات  الكليــات  اســتجابة  وعــن 
 الكليــات بأكثرهــا التزمــت باإلضراب، 

ّ
ناجــي علــى أن

ظــروف  بســبب  ذلــك  مــن  يتمكــن  لــم  بعضهــا   
ّ
أن إال 

لــم  التــي  األســنان  طــب  كليــة  قبيــل  مــن  التدريــس، 
تشــارك فــي االضــراب الرتبــاط عياداتهــا الخارجيــة 

باملواطنن مباشرة.
التعليميــة،  العمليــة  حــول  الطــالب  ناجــي  ويطمئــن 
علــى  تعمــل  ســوف  التدريــس  »هيئــة   

ّ
أن إلــى  مشــيرًا 

تغطية أي قصور ســببه اإلضراب، من خالل تعويض 
هــم 

ّ
أن علــى  ويشــّدد  اإلجــازات«.  أيــام  فــي  الطــالب 

يتعاملون مع الطالب بحرص شديد، »كأبناء لنا«.

 »تغيير رئاســة 
ّ
لقــرارات نائــب الوزيــر، مشــيرًا إلــى أن

 التجــاوب 
ّ
الجامعــة ال يكــون إال بقــرار جمهــوري وأن

مــع أي قــرارات غيــر قانونية ســتزيد من الفوضى في 
الجامعة خالل املراحل املقبلة، ال ســيما عندما تكون 

هذه القرارات خاضعة لتأثيرات سياسية«.
مــن جهتهــا، تســتنكر أم ســهام وهــي طالبــة فــي كلية 
التجــارة، اســتمرار اإلضــراب »وتراكــم املصاعــب على 
توقــف  بأســباب  مهتمــة  غيــر  هــا 

ّ
إن تقــول  الطــالب«. 

العمليــة التعليميــة، »فاملهــم هو تضــرري كطالبة من 
املفتــرض أن تتخــرج هــذا العــام، بســبب تكــرار توقف 
ســهام  أم  وتخبــر  املاضيــة«.  الفتــرة  خــالل  الدراســة 
هــا تقصــد جامعتهــا بــن الفينــة واألخــرى لتتأكــد 

ّ
أن

 
ّ
مــن اســتئناف الدراســة مــن عدمــه، »لكــن ال يبــدو أن
الدراسة سوف تعود بشكل كامل خالل األيام القليلة 

املقبلة«.
أعضــاء  ونقابتــا  صنعــاء  جامعــة  مجلــس  وكان 
هيئــة التدريــس واملوظفــن، قــد أعلنــت خــالل جلســة 
 قرارات 

ّ
استثنائية ُعقدت في أواخر الشهر املاضي أن

الحوثيــن الذيــن يســيطرون علــى الــوزارة »مرفوضة 
هــا لــم تكــن«، وقــد وصفتهــا  

ّ
 ومضمونــًا، وكأن

ً
شــكال

بـ«اإلجــراءات اإلقصائيــة التــي تمــّس قيــادة الجامعة 
واملوظفــن  ومســاعديهم  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
 
ّ
فــي املرحلــة والظــرف الحســاس«. كذلــك هــّددت بــأن

مــن يقــف خلــف فــرض هــذه القــرارات، ســوف يتحّمــل 
املسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها.

الصغيــر  فــوزي  الدكتــور  حــاول  وبعدمــا  ذلــك،  إلــى 
ف أخيرًا برئاسة الجامعة، تغيير عمداء الكليات 

ّ
املكل

بالقــوة، عقــدت رئاســة الجامعــة األصيلــة والنقابــات 
 

ّ
بالحــق تمســكها  أثــره  علــى  أقــّرت   

ً
عاجــال اجتماعــًا 

فــي اإلضــراب رافضــة مــا وصفتــه بـــ »االســتفزازات« 
ومجددة تأكيدها على عدم قانونية التغييرات.

التدريــس  هيئــة  نقابــة  يؤكــد عضــو  الســياق،  فــي 

مجتمع
طلبــت مقدونيــا مــن اليونــان املشــاركة بقــوة فــي منــع مــا وصفتــه »أعمــال شــغب عنيفــة« يأتــي بهــا 
املهاجرون، ومحاوالت لعبورهم الحدود بصورة غير قانونية. وجاءت الدعوة، أمس االثنن، عقب 
يوم من اشــتباكات اســتمرت ســاعات بن قوات األمن املقدونية ومئات املهاجرين وطالبي اللجوء 
الذيــن حاولــوا اختــراق الســياج الحــدودي عنــد مخّيــم مؤقــت لالجئــن، بالقرب من قريــة إيدوميني 
اليونانية. واســتخدمت الســلطات املقدونية الغاز املســيل للدموع والرصاص املطاطي، فيما ذكرت 
وكاالت اإلغاثة الطبية إصابة نحو 300 شخص في املواجهات.  )أسوشييتد برس(

يواصــل تالميــذ ســوريون لجــأوا إلــى مدينــة إســطنبول مــن جــّراء الحــرب الدائــرة فــي ســورية منــذ 
خمســة أعوام، تعليمهم في مراكز تعليم مؤقتة أنشــأتها الســلطات التركية لهذا الغرض. وأوضح 
 نحــو 44 

ّ
مديــر التربيــة والتعليــم فــي إســطنبول عمــر فــاروق يلكانجــي، لوكالــة »األناضــول«، أن

ألــف تلميــذ وتلميــذة يتابعــون تعليمهــم في إســطنبول على أيدي مدّرســن ســورين، فــي 73 مركزًا 
 البرنامج التعليمي 

ّ
مؤقتًا للتعليم، 43 منها أنشأتها بلدية املدينة و30 مديرية التربية. أضاف أن

)األناضول( يتضّمن دروسًا باللغتن العربية والتركية.  

أكثر من 4 آالف تلميذ سوري في إسطنبولمقدونيا تدعو اليونان إلى منع أعمال شغب 

الرياض ـ خالد الشايع

كشــف تقريــر رســمي للجمعيــة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان الســعودية، ارتفاعــًا فــي 
عدد قضايا األحوال الشخصية هذا العام 
مقارنــة  املائــة  فــي   30 إلــى  بنســبة تصــل 
املاضــي.  العــام  فــي  عليــه  كانــت  مــا  مــع 
 تلك 

ّ
وبــّن تقريــر رســمي يصــدر قريبــًا، أن

القضايــا تتعلــق باألحــوال املدنيــة )طالق 
إلــى  باإلضافــة  ونفقــة وحضانــة(  وخلــع 
الخاصــة  الثبوتيــة  بــاألوراق  يرتبــط  مــا 
والــزواج  والصحــة  والتعليــم  بالعمــل 

وكذلــك  املصرفيــة،  واملعامــالت  والطــالق 
أوضاع القبائل النازحة وأسرها.

يوضــح رئيس الجمعيــة الوطنية لحقوق 
ربيعــان  بــن  مفلــح  الدكتــور،  اإلنســان 
تعــود  امللحوظــة  الزيــادة   

ّ
أن القحطانــي، 

فــي  اإللكترونيــة  الحكومــة  تفعيــل  إلــى 
الجهــات الحكومية واملؤسســات الخاصة 
مدنــي.  ســجل  علــى  الحصــول  واشــتراط 
 »هــذا األمــر طــاول األشــخاص 

ّ
ويقــول إن

وأفــراد أســرهم الذيــن ال يحملــون أوراقــا 
ثبوتية وغير القادرين على تدّبر أمورهم 
الحياتيــة، والذيــن ال يســتطيعون العمــل 

وال االلتحــاق بالتعليــم وال الحصول على 
الرعايــة الصحيــة وال التصــرف بأموالهــم 
بالتالــي،  املصرفيــة.  حســاباتهم  فــي 
معالجــة  فــي  اإلســراع  إلــى  اضطــروا 

أوضاعهم لدى الجهات ذات العالقة«.
تفيــد مصــادر فــي وزارة العــدل »العربــي 
 »قضايا األحوال الشخصية 

ّ
الجديد«، بأن

التــي  القضايــا  مــن  األكبــر  النســبة  ــل 
ّ
تمث

ينظــر فيهــا القضــاء، مــع نســبة تصــل إلى 
60% مــن حجــم القضايــا. وتشــمل قضايــا 
والطــالق  والنفقــة  والحضانــة  الخلــع 

واملنازعات الزوجية«.

من جهته، يشير املحامي بندر العلي إلى 
 ســرعة النظــر فــي هــذه القضايــا والبــت 

ّ
أن

فيهــا زادا مــن عــدد القضايــا التــي ينظــر 
فيهــا القضــاء. ويقول لـــ »العربي الجديد« 
 »قضايــا األحــوال الشــخصية كانت في 

ّ
إن

الســابق تحتــاج إلــى ســنوات طويلــة قبــل 
مماطلــة  بســبب  فيهــا،  القاضــي  يبــّت  أن 
الــزوج فــي كثيــر منهــا. كذلــك، عــدد كبيــر 
هــذا  فــي  املماطلــة  القضــاة يفضلــون  مــن 
النــوع من القضايا ألســباب غير منطقية، 
للمراجعــة«.  فرصــة  الطرفــن  منــح  مثــل 
يضيــف: »مــع صــدور التوجيهــات العليــا 

القائلــة بضــرورة اإلســراع فــي هــذا النــوع 
القاضــي  مــن عددهــا.  رفــع  القضايــا،  مــن 
بداًل من أن ينظر في عشر قضايا في ستة 
العــدد خــالل  فــي هــذا  بــات ينظــر  أشــهر، 

شهر واحد فقط«.
تحتــل  العــدل،  وزارة  بيانــات  بحســب 
الســعودية الترتيــب الثانــي عربيــًا لجهــة 
عــدد   

ّ
أن ُيذكــر  املواطنــن.  طــالق  نســب 

حــاالت الطــالق فــي الســعودية ارتفــع إلــى 
العــام  فــي  ألــف حالــة طــالق  أكثــر مــن 30 
فــي  طــالق  حــاالت   3.4 بمعــّدل  املاضــي، 

الساعة الواحدة.

قضايا األحوال الشخصية إلى ارتفاع في السعودية

عصام سحمراني

غدًا الثالث عشر من أبريل/نيسان، ذكرى 
انطاق الحرب األهلية اللبنانية عام 1975. 

 
ّ

يستعيد كثيرون هذه الحرب. يعّبر كل
واحد فيهم بكّم هائل من السلبية، عن 
الخوف والرعب والهرب وااللتجاء الذي 

عاشه صغيرًا، أو روي له عنه. أو يصطنع 
تاريخا له وذاكرة شخصية تسمح له 

بالتباهي بجرح وألم وحزن وفقر.
ه كطفل ما دون العاشرة، كانت الحرب 

ّ
لكن

جميلة بالنسبة إليه. أصوات قذائفها 
ورصاصها تبهجه. وأضواء انفجاراتها 
 تمتعه. حتى الصاروخ 

ً
ومقذوفاتها ليا

الذي ضرب أعلى منزل أهله ولم ينفجر، 
وحفر الرصاص مختلفة األحجام تنقش 

الجدران الخارجية، وخريطة رسمها شقيقه 
األكبر بن الثقوب للبنان بجنوبه املحتل 
ها كانت في وقتها 

ّ
املدموغ باألسود، كل

حلوة بطريقة غريبة.
ِفراغات رصاص الحرب في الصباح الباكر 

بعد جمعها، وفرز الروسي من السوري 
فيها غريب، لكن جميل. فالروسي األحمر 

الحديدي للعب الكلل، والسوري األصفر 
النحاسي للجمع، وبيع الكيلو منه بألف ليرة 

عام 1990.
»الكوبرا« البعيدة جنوبا و«األباتشي« 

األقرب تذهانه. والوقوف في طابور أمام 
الفرن للحصول على ربطة خبز رائع. ومثله 
انتظار ملء غالون الـ10 ليترات بالكاز أمام 

املحطة البعيدة بالقرب من مطار بيروت.
جمع الحطب من أجل الغسيل خال انقطاع 

الكهرباء طوال عامن كان لعبة مسلية. 
واإلعانة الغذائية من األميركين واإليرانين 

والسعودين في البيت واملدرسة مكافأة 
كبيرة وجميلة. حتى كعك الذرة األصفر 
األميركي الذي يكرهه شقيقه كان لذيذًا 

بطريقة غريبة. ومضحكة كانت تلك 
»الكاسن« التي خاطتها الجارة لهما من 

قماش أكياس الطحن املقدم لإلعانات.
حتى امللجأ نفسه، وهو يهّرب إليه »ديوك« 

املفرقعات و«حصائرها«، كان من أحلى 
األوقات، فإزعاج الكبار وتخويفهم يبقى من 

أمتع األشياء بالنسبة إلى طفل... مزعج.
 ذلك »طرده« مع باقي التاميذ 

ّ
األروع من كل

جميعا من املدرسة في 14 مارس/آذار 
1989، مع بداية انهمار قذائف »الجنرال« 
وصواريخه عليهم -هم الذين في الشق 

السوري من الباد- وابتداء العطلة الصيفية 
ل فيها 

َ
املبكرة. الحرب نفسها كاد ُيقت

ضحية زجاجة »كاتشاب« من دكان 
قريب، بصاروخ من عيار »حرية وسيادة 

واستقال« سقط في حائط املدرسة 
املواجه.

تلك البهجة ال شّك هي من آثار الحرب، 
وسرقة سنوات الطفولة. ربما كان ذلك 
االنساخ الحاد عن واقع املوت اليومي، 

والبحث عن األمل في أسوأ األشياء 
وأقذرها، نوعا من عاج مباشر للبقاء. لكّن 
البقاء نفسه كان أسوأ من الحرب أحيانا... 

فهي حروب متوالدة بأشكال عديدة، 
بينما يزول األمل شيئا فشيئا وال بارقة 

الجتراحه هذه املرة.

حرب لبنان 
المختلفة

مزاج
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الكليات بأكثرها التزمت باإلضراب )العربي الجديد(



على الرغم من صراخي أحيانًا. كانوا يقولون 
إن ذلــــك قـــد يــخــفــف أملــــي. وقــــد جــــرى تــعــذيــب 

بعض املعتقلني الذين ساعدوني«. 
لــيــس بــعــيــدًا عـــن مــكــان إقـــامـــة أحـــمـــد، يقطن 
مهاب )53 عامًا(، وهو معتقل سابق في فرع 
األمــن العسكري 217. يحكي عن تجربته في 
معتقلني  كانا  طفلني  قّصة  ويـــروي  املعتقل، 
ا معتقلني في زنزانة 

ّ
هناك أيضًا. يقول: »كن

ــدد املــحــتــجــزيــن فــيــهــا إلــى  ــل عــ ــ كــبــيــرة ووصـ
. لــكــل واحــــد مـــن هـــؤالء 

ً
أكــثــر مـــن 90 مــعــتــقــا

األكثر إيامًا كانت قصص  قصة مؤملة، لكن 
األطفال«.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »خــال  يــتــابــع الــشــامــي لـــ
فــتــرة اعــتــقــالــي الــتــي دامــــت نــحــو شــهــر، كــان 
ــام،  ــد األيــ فــي زنــزانــتــي أربــعــة أطـــفـــال. فــي أحـ
أحــضــر الــســجــان طــفــلــني، أحــدهــم مــن املــيــدان 
وعــمــره 12 عــامــًا، واآلخــــر مــن يــلــدا فــي ريــف 
الطفان  عامًا. حني دخــل   14 دمشق، وعمره 
إلــــى الــــزنــــزانــــة، كـــانـــا فـــي حـــالـــة رعــــب شــديــد 
ويبكيان بشكل هستيري، وقد بقيا على هذه 
الحال لساعات. حاولُت برفقة أحد املعتقلني 
ــــى جــانــبــهــمــا  الــتــخــفــيــف عــنــهــمــا. جــلــســنــا إلـ
أنـــه قــد يفيد،   بــمــا اعــتــقــدنــا 

ً
منا طــويــا

ّ
وتكل

لكنهما استمرا على هذه الحالة. ولم نعرف 
عنهما إال االسم والعمر ومكان اإلقامة. وبعد 

ساعات، استدعانا املحقق وضربنا وهددنا 
اقتربنا  إن  باألطفال  التحرش  بتلفيق تهمة 
أن يشعرا  يريدهما  إنــه  قــال  مــجــددًا.  منهما 
مان. وفي الليلة نفسها، 

ّ
بالخوف حتى يتكل

نقلهما الــضــابــط إلـــى مــكــان آخـــر ولـــم أعــرف 
عنهما شيئًا«. 

يضيف الــشــامــي أنــه فــي مــرة أخـــرى، أحضر 
الــســجــان طــفــلــني آخـــريـــن. كــانــا شــقــيــقــني من 
منطقة املـــيـــدان فــي دمــشــق، وقـــد اعــتــقــا من 
محل والدهما التجاري بتهمة تهريب العملة. 
قبض عليهما وفــي حــوزة كل منهما بعض 
ــال. لــم يــكــن األصــغــر ســنــًا قــد تــجــاوز الــــ11  املــ
عــامــًا، فيما كــان عمر األكــبــر 15 عــامــًا. يقول: 
»لن أنسى يومًا ما تعرضا له من تعذيب. كنا 
با 

ّ
ُعذ التحقيق.  غرفة  مــن  صراخهما  نسمع 

الحصول  بهدف  عقل  يتصورها  ال  بطريقة 
بعد  الحي،  في  أقاربهما  على معلومات عن 
اتــهــامــهــمــا بــأنــهــمــا يـــديـــران شــبــكــة لتحويل 

وتهريب العملة«.

غرف التحقيق
بــاتــت حــواجــز الــنــظــام املــنــتــشــرة بــكــثــافــة في 
املــــدن الــتــي يسيطر عــلــيــهــا، وخــصــوصــًا في 
الشوارع القريبة من املناطق املؤيدة للثورة، 
بــمــثــابــة فــــروع أخــــرى لــلــتــحــقــيــق والــتــعــذيــب 

ميساء عموري

لــيــس أحــمــد )13 عــامــًا(، وهـــو من 
مدينة داريـــا املــحــاصــرة فــي ريف 
دمــشــق، حــالــة خــاصــة فــي سورية 
ولن يكون. فقد عانى املئات من أطفال سورية 
يقول:  أكثر.  وربما  أحمد،  عاناه  مّما  بعضًا 
ــهــم كــانــوا 

ّ
»لـــم أعــــرف مــــاذا أرادوا مــنــي. لــكــن

يـــصـــّرون عــلــى أنــنــي أعــــرف ويــنــهــالــون علّي 
ما قلت: والله العظيم 

ّ
بالعصي والكابات كل

ما بعرف«.
ــارع الـــقـــريـــب من  كــــان أحـــمـــد يــلــعــب فـــي الــــشــ
بــيــتــه فــــي مـــديـــنـــة داريــــــــا املــــحــــاصــــرة بـــدايـــة 
أكتوبر/ تشرين األول عام 2014، حني خطفه 
عناصر من جيش النظام ونقلوه إلى خارج 
التي  األمــن  تنقله بني مراكز  املدينة. وخــال 
استقر  تسميتها،  أو  تمييزها  يستطيع  لــم 
بــه املــطــاف فــي فــرع األمــن العسكري 217 في 
دمشق، أو ما يسّمى فرع املوت. في هذا املكان 
بدأت القصة الحقيقية ملأساة الطفل الذي لم 

يتجاوز عمره الثاثة عشر عامًا.
يقول: »بدأوا يضربونني منذ اللحظة األولى 
لـــخـــروجـــنـــا مــــن الـــبـــلـــدة )داريــــــــــا(. ضــربــونــي 
بأيديهم وأعقاب بنادقهم، ثم اقتادوني إلى 
املـــفـــرزة الــعــســكــريــة الــقــريــبــة. وبــعــد ســاعــات، 
عــصــبــوا عــيــنــي واقـــتـــادونـــي إلـــى مــكــان آخــر 
فــي دمــشــق حــيــث بقيت ثــاثــة أيـــام مــن دون 
إلى  أن يخبرني أحد شيئًا. بعدها، نقلوني 
فرع األمن العسكري في املزة 217، وبقيت فيه 
ستة أشــهــر وعــشــرة أيـــام. طـــوال الــرحــلــة إلى 
لكن  يتوقفوا عن ضربي وشتمي.  لم  الفرع، 

األسوأ بدأ في الفرع الجديد«. 
الـــذي يقيم حــالــيــًا فــي منطقة  يحكي أحــمــد، 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ صـــحـــنـــايـــا فـــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق، لــ
الجديد«، بمرارة من ال يريد أن يتذكر مأساته 
الخافت وحركات يديه  هــذه. يصف بصوته 
الــنــحــيــلــتــني الــتــعــذيــب الـــوحـــشـــي الـــــذي كــان 
يــتــعــرض لـــه، بــهــدف الــحــصــول مــنــه عــلــى أي 
معلومة عن كل ما يدور في مدينته. بالنسبة 
لــلــنــظــام، كــــان يـــعـــّد صـــيـــدًا ثــمــيــنــًا ومـــصـــدرًا 
لــلــمــعــلــومــات مــن دارّيـــــا، الــتــي اســتــطــاعــت أن 
النظام وتمنع جيشه من اقتحامها  تتحدى 

على مدى أكثر من أربع سنوات.
يقول: »لم تتوقف أسئلة املحققني عند أفراد 
عــائــلــتــي فــقــط، بـــل كــانــت تــتــوســع وتتشعب 
ــم،  ــر فــــي داريــــــــا، عـــددهـ لـــتـــطـــال الـــجـــيـــش الـــحـ
ــواع الـــذخـــائـــر، وأمــاكــن  ــ ــواع أســلــحــتــهــم، أنـ ــ أنـ
تــخــزيــنــهــا. حــتــى أنــهــم ســألــونــي عــّمــا يأكله 
املقاتلون. لكنني لم أكن أعرف الكثير، وكلما 
قلت ال أعرف يزداد الضرب وتتنوع أساليب 
الــتــعــذيــب. كــنــت أعــــود إلــــى الـــزنـــزانـــة بــعــدمــا 
تتوّرم قدماي وأصير غير قــادر على املشي. 
املشي  على  يجبرونني  كانوا  املعتقلني   

ّ
لكن

ترهيب 
الصغـار

طريق النظام 
السوري إلى 
المعلومات

في  األطفال  له  تعرض  ما  كل  نسيان  سهًال  يكون  لن 
سورية. ال يقتصر األمر على الخوف من القصف أو الجوع 
واعتقالهم  استغاللهم  إلى  عمد  فالنظام  وغيرها. 

وتعذيبهم بهدف الحصول منهم على معلومات

كادت ظاهرة رعي 
األطفال المتمدرسين 

في الجزائر أن تختفي، 
لكن تراجع المستوى 

المعيشي أخيرًا جعلها 
تطفو إلى السطح 

من جديد، ليس في 
الفضاءات المتعارف 

عليها للرعي في القرى 
فحسب، إنما أيضًا في 

محيط المدن الكبرى

جزائريون صغار بين المرعى والمدرسة

لم أكن أعرف الكثير، 
وكلما قلت ال أعرف يزداد 

الضرب ويتنّوع التعذيب

اغُتصب ابنه أمام 
العائلة بهدف معرفة 
مكان اختباء االبن األكبر

ُتعّد ظاهرة رعي التالميذ 
مؤشرًا على تراجع 

المستوى المعيشي

رعي رأسين أخّف بكثير 
من أعمال أخرى تتطلب 

جهدًا ووقتًا كبيَرين

1819
مجتمع

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

ت وزارة الصحة في الجزائر نهاية السنة 
ّ
دق

عــودة  الخطر بخصوص  نــاقــوس  املاضية، 
القمل إلى رؤوس تاميذ املدارس، ليس في 
القرى والتجمعات السكنية النائية فحسب، 
الجزائر  الكبيرة مثل  املـــدن  فــي  أيــضــًا  إنــمــا 
العاصمة وقسنطينة. وهو األمر الذي فتح 
عّد مؤشرًا 

ُ
نقاشًا واسعًا حول الظاهرة إذ ت

للجزائريني،  املعيشي  املستوى  تراجع  إلــى 
ــل ســـيـــاســـة الــتــقــشــف الـــتـــي فــرضــهــا  فــــي ظــ

هبوط أسعار النفط.
مــؤشــرات أخـــرى بقيت بــعــيــدة عــن الــرصــد، 
التاميذ لألغنام  منها عــودة ظــاهــرة رعــي 
الـــبـــقـــر بـــعـــدمـــا أوشــــكــــت عــلــى  أو املــــاعــــز أو 
ــاء بــفــعــل الــبــحــبــوحــة املـــالـــيـــة الــتــي  ــفـ ــتـ االخـ
عاشها الجزائريون خال األعــوام الخمسة 
الظاهرة  كانت  السابق،  فــي  األخــيــرة.  عشر 
مـــحـــصـــورة فــــي األريـــــــــاف الـــبـــعـــيـــدة، نــظــرًا 
لندرة املــواد االستهاكية مثل الحليب، أما 

حتى  ممكنة  ماحظتها  بــاتــت  فــقــد  الــيــوم 
فـــي الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة املــحــاذيــة للمدن 

الكبيرة.
منطقة  مــرّبــي  مــن  عمراني  الكاتب جيالي 
 
ّ
أن عــام 1991، يخبر  الصغرى منذ  القبائل 

بعض األسر في السابق كانت تحرم طفلها 
ـــره لــلــرعــي. أمــا 

ّ
 وتـــســـخ

ً
ــــا مـــن الــتــعــلــيــم أصـ

نظرًا  تعليمه  باتت تسهر على  فقد  الــيــوم، 
بذلك.  القانون  وإلـــزام  الوعي  رقعة  التساع 
القانون الجزائري يمنع عدم إلحاق الطفل 
باملدرسة، مع  أعــوام  ة 

ّ
العمر ست البالغ من 

تــوجــيــهــه إلــــى الـــرعـــي فـــي ســـاعـــات الـــفـــراغ. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه ال  ويــقــول عــمــرانــي لـــ
 بحقوق الطفل ما دام 

ّ
يرى في األمر ما يخل

 رعي رأس 
ّ
على قيد الــدراســة، خصوصًا أن

 بكثير من 
ّ

أو رأسني بالقرب من البيت أخف
ووقتًا  جهدًا  تتطلب  أخــرى  بأعمال  القيام 
 هذا النوع من 

ّ
كبيَرين. يضيف: »الحظت أن

ُيقِبل على  األطفال متفوق على غيره، ألنــه 
الدراسة بنّية مساعدة أسرته الفقيرة على 

 
ّ
أن ويتابع  املستقبل«.  فــي  أحــوالــهــا  تغيير 

 
ّ

تدل الجزائري  الواقع  إلــى  الظاهرة  »عــودة 
االقتصادي  الــوضــع  مــع  التكّيف  روح  على 
ر من أن تصبح شاملة 

ّ
الجديد. لكنني أحــذ

 لتسّرب األطفال من املدارس«.
ً
ومدخا

العشب وهــي توفر لي الحليب. وهــذا أنفع 
لــي مــن إهـــدار وقــت فــراغــي أمـــام التلفزيون 
أو فــيــســبــوك كــمــا يــفــعــل زمـــائـــي الـــذيـــن لم 

يتعلموا كيف يساعدون أسرهم«.
عــنــدمــا الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــحــمــد، 
أنه  إلــى  يــقــرأ كتابًا حمله مــعــه. يشير  كــان 
الحقل.  املدرسية في  ينجز معظم واجباته 
بــالــنــســبــة إلــيــه »الـــرعـــي فـــي الــحــقــل فسحة 
 أمي تمنعني من 

ّ
أتنفس من خالها، إذ إن

مخالطة األطفال اآلخرين. هي ترى أن ذلك 
قد يجّر علينا مشاكل نحن في غنى عنها«.

في  الجديدة  املسافرين  محطة  من  بالقرب 
مدينة باتنة )شــرق( كان أسامة )13 عامًا( 
وأخته رقية )12 عامًا( يتبعان أربع عنزات 

ويستظهران دروسهما. 
 الــقــطــيــع لــيــس مــلــك أبــيــهــمــا بل 

ّ
يــخــبــران أن

يــعــود إلـــى طــبــيــبــة تــدفــع لـــه شــهــريــًا مبلغًا 
مـــن املــــال لــقــاء الــعــنــايــة بــالــقــطــيــع الصغير 
وحلبه وإيصال الحليب إلى بيتها. ويشير 
أســـامـــة إلـــى أنــهــا »تــســمــح لــنــا بــاالحــتــفــاظ 

ــــع«. يضيف:  األربــ الــعــنــزات  إحــــدى  بحليب 
»أبي حارس ليلي في املدرسة التي ندرس 
فيها، وهو يتقاضى راتبًا بسيطًا ال يغطي 

احتياجات أسرتنا الكبيرة«.
ــقــــادر )15 عــامــًا(  مـــن جــهــتــه، يـــبـــدو عــبــد الــ
 مــــن الــــرعــــي فــــي مـــديـــنـــة ســعــيــدة 

ً
مــتــمــلــمــا

)غــــرب(، ألنــه يحرمه مــن أمـــور يحبها مثل 
لعب الكرة مع أترابه، فيما يجلب له معايرة 
البعض له في املدرسة. يقول: »تعرف كيف 
ناهيك  البقر  مرّبي  إلــى  الجزائريون  ينظر 

عن راعيها. 
وإن  حــتــى  متخلفًا  ويــرونــه  ــار 

ّ
بــق يسمونه 

كــان ثريًا«. ويعترف عبد القادر أنــه فــّر من 
الــبــيــت مـــرتـــني، احــتــجــاجــًا عــلــى إلـــــزام أبــيــه 
ني فــي أوقـــات فــراغــه، »لكن 

َ
لــه بــرعــي البقرت

فــي املــرة األخــيــرة تعّرضت لــحــادث خطير، 
ــود وأرضــــــــى بـــاألمـــر  ــ ــ وهـــــو مــــا جــعــلــنــي أعـ
الواقع«. يضيف: »أنا متلهف إلى االلتحاق 
أتخلص  بالجامعة في مدينة بعيدة حتى 

من الرعي نهائيًا«.

ــرب مــحــافــظــة بــرج  ــنـــوق غــ فـــي قـــريـــة عـــني الـ
بــوعــريــريــج )شـــــرق(، يــقــول والــــد حــســام )9 
ــــوام(، إنـــه اضــطــر إلـــى شـــراء عــنــزتــني قبل  أعـ
عام حتى يضمن توفير الحليب ومشتقاته 
ألطــفــالــه بــشــكــل دائــــم وكــذلــك تــوفــيــر بعض 
املـــال فــي حــني يعاني مــن الــبــطــالــة. يوضح: 
ــمـــن تـــغـــذيـــة صــحــيــة لـــصـــغـــاري.  »بــــهــــذا أضـ
ــر املـــال  ــ ــ

ّ
حــلــيــب املـــاعـــز طــبــيــعــي ومـــغـــذ، وأوف

الحليب والسمن«.  به  الــذي كنت سأشتري 
يضيف: »كنت سأربح الكثير لو كنت أملك 
يتفرغ  أن  ذلــك يستدعي  لكن  كبيرًا،  قطيعًا 
له طفلي بما يحرمه من الــدراســة. وهــذا ما 

لن أفعله«.
محمد األمني )10 أعوام( يقيم شرق الجزائر 
العاصمة، يخبر أنه فقد والده ولم تستطع 
والــدتــه الــتــي تعمل فــي مــجــال التنظيف أن 
ما  أيضًا كل  املتمدرَسني  له وألخويه  ر 

ّ
توف

يحتاجونه. لذا قبل أن يساعدها من خال 
رعيه لعنزة حلوب في فترات الفراغ. يقول: 
»أقضي وقتًا ممتعًا مع عنزتي. أنا أوفر لها 

فـــي بــعــض األحـــيـــان. وال يــتــوانــى الــعــنــاصــر 
الشتائم  الحواجز عن كيل  املــوجــودون على 
واالتهامات لكل من يحمل على هويته اسم 

منطقة »مغضوب عليها«.
ــيــــد مــديــنــة  ــن مــــوالــ ــ ــام )15 عـــــامـــــًا(، مـ ــســ حــ
الــحــراك فــي درعـــا. أوقــفــه حاجز نهر عيشة 
عــام 2015،  أيلول  في دمشق في سبتمبر/ 
ملجرد وجود اسم الحراك على دفتر العائلة 
التفتيش،  الذي يحمله. يقول حسام: »بعد 
اكتشف عناصر النظام أن لي شقيقًا منشقًا 
عــن جــيــش الــنــظــام. عــنــدهــا، بـــدأت الشتائم 
والنعوت بأكثر األلفاظ بــذاءة، ثم سحبني 

القريبة،  األمنية  املفرزة  إلــى  العناصر  أحــد 
وراح يــضــربــنــي حــتــى ســقــطــت أرضــــًا وبــدأ 
أحــدهــم  أمسكني  بــعــدهــا،  بــركــلــي.  الجميع 
التحقيقات.  لتبدأ  الكرسي  ووضعني على 
لم أكن أعرف شيئًا عن أخي لكنهم انهالوا 
علّي باألسئلة عن مكانه وعن تواصله مع 
الضرب ألكثر  مع  التحقيق  استمر  والـــدّي. 
أكـــن أمــلــك معلومات  لــم  مــن ســاعــة، لكنني 
ألعــطــيــهــا لـــهـــم. مــنــذ ذلــــك الــــوقــــت، الــتــزمــت 
املنزل الذي نزحنا إليه في السبينة )جنوب 
دمشق(، ولــم أعــد أغــادره إال عند الضرورة 

القصوى«.
ــام يــــتــــكــــّرر مـــــع مـــئـــات  ــ ــــسـ مـــــا حــــصــــل مـــــع حـ
الــعــابــريــن عــلــى حـــواجـــز الــنــظــام فـــي دمــشــق 
وحــمــاه والــســويــداء والــاذقــيــة. ويــتــحــول أي 
مشتبه بــه إلـــى مــصــدر يــمــكــن الــحــصــول من 
عنه  معلومات  على  تخويفه وضــربــه  خــال 
أو عن أي فرد مطلوب من أفراد عائلته. أموٌر 
قــوات  أيــضــًا خــال مــداهــمــات  مماثلة تتكرر 
الــنــظــام لــألحــيــاء واملـــــدن الـــســـوريـــة. ووصـــل 
إلــى حد اغتصابهم  حجم استغال األطــفــال 
ــام ذويـــهـــم لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عن  أمــ
املطلوبني من العائلة أو الجيران، كما حدث 
مع أبو سليم من مدينة دومــا. اغتصب أحد 
عناصر املداهمة ابنه )9 أعوام( أمام كل أفراد 
معرفة  بهدف  البيت  في  املوجودين  العائلة 
ــن األكـــبـــر املــتــهــم بتغطية  مــكــان اخــتــبــاء االبــ
مع  والتواصل  إعاميًا  واملعارك  التظاهرات 

ــام 2014،  الــقــنــوات الــفــضــائــيــة. فــي نــهــايــة عـ
أبلغت مديريات التربية في حمص وحماه، 
وبـــأمـــر مـــن الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة واألمـــنـــيـــة، 
ــثـــانـــويـــة بـــضـــرورة  املــــــــدارس اإلعـــــداديـــــة والـ
أمنية  كتائب  فــي  طواعية  التاميذ  تجنيد 
لـــصـــالـــح فــــــروع االســـتـــخـــبـــارات تـــحـــت اســـم 
»التطويع في حزب البعث وكتائبه«. وعمد 
عـــدد مــن املــســؤولــني األمــنــيــني املــقــّربــني جــدًا 
من النظام إلى زيارة املدارس والحديث عن 
الــوطــن«. بعدها،  »حــمــايــة  لـــ الــتــطــوع  أهمية 
افتتحوا معسكرات تدريبية ضمن فعاليات 
»اتــحــاد شباب الــثــورة« ومــا ســّمــوه حينها 

»وحدات حماية املدارس«. بـ
ــذه الــفــعــالــيــات، جــــذب الــنــظــام  مـــن خــــال هــ
السادسة  املراهقني مّمن هم دون  عــددًا من 
ــراءات مختلفة  ــ عــشــرة، مــن خـــال تــقــديــم إغـ
ومفاهيم  معتقدات  وزرع  ومعنوية،  مادية 
طــائــفــيــة. مـــن بـــني تــلــك اإلغــــــــراءات، حــصــول 
املتطوع على بطاقة تمنح حاملها مميزات 
وتعفيه  أهلها،  على  وسلطة  املدينة  داخــل 
ــانــــت الــســلــطــات  ــن الـــــــــدوام املـــــدرســـــي. وكــ مــ
ــن املـــــشـــــروع تــطــلــب  ــ ــة املــــســــؤولــــة عـ ــيــ ــنــ األمــ
مـــن املــتــطــوعــني الــتــجــســس عــلــى جــيــرانــهــم 
إلى  تحويلهم  قبل  وعائاتهم،  وأحيائهم 

مقاتلني مخلصني في صفوفه.
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن الــشــبــكــة الــســوريــة 
 
ً
قت استشهاد 18858 طفا

ّ
لحقوق اإلنسان وث

أيــدي قــوات النظام في سورية،  سورّيًا على 

 قتلوا برصاص قناص، وما 
ً
بينهم 582 طفا

ال يقل عن 101 طفل بسبب التعذيب. ونشرت 
تقريرًا بعنوان »أطفال سورية األمل الغريق« 
نهاية عــام 2015، جــاء فيه أن »قــوات النظام 
، وأن ما ال 

ً
اعتقلت ما ال يقل عن 10413 طفا

 مختفني قسريًا«.
ً
يقل عن 1850 طفا

وفــــي وقــــت ســـابـــق، نـــشـــرت األمـــــم املــتــحــدة 
تقريرًا حول الوضع املأساوي الذي يعيشه 
األطفال في سورية، الفتة إلى اعتقال القوات 
الــحــكــومــيــة أطــــفــــااًل ال تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم 
املــزعــوم بالجماعات  عــامــًا، الرتــبــاطــهــم   11
ــــال حـــمـــات اعـــتـــقـــال واســـعـــة  املـــســـلـــحـــة، خـ

النطاق.

تحقيق

غزة ـ إيمان عبد الكريم

حلمت هــبــة الــشــرفــا مــنــذ كــانــت طفلة أن 
ــة. الـــفـــتـــاة الـــتـــي تــبــلــغ من  ــدّرســ تــصــبــح مــ
العمر اليوم 26 عامًا، ولدت معّوقة ذهنيًا. 
 متازمة داون لديها، لم تشّكل عائقًا 

ّ
لكن

أمامها في وجه تحقيق الحلم. وبالفعل، 
باتت أول مدّرسة معّوقة ذهنيًا في قطاع 

غزة الفلسطيني املحتل.
تعلمت هبة على يد والدتها أول الحروف. 
واهتمامها  شغفها  زاد  الــطــفــولــة،  ومــنــذ 
ــا لــلــغــة  ــهـ ــبـ بــــاملــــعــــرفــــة خــــصــــوصــــًا مـــــع حـ
الــعــربــيــة والـــريـــاضـــيـــات. تــقــول والــدتــهــا: 
»عندما كانت هبة بعمر خمس سنوات، 
التحقت بجمعية الحق في الحياة. كانت 
الــجــمــعــيــة الــوحــيــدة الــتــي تــهــتــم بــحــاالت 
أطـــفـــال كــابــنــتــي. هــيــأتــهــا الــجــمــعــيــة في 
ــى لــلــفــصــول الـــدراســـيـــة من  ــ املــرحــلــة األولـ
لألطفال  وتوعوية  تثقيفية  برامج  خال 
املــــعــــوقــــني، كــــي يــتــمــكــنــوا مــــن االعـــتـــمـــاد 
على أنفسهم فــي األكــل والــشــرب واللعب 

والنظافة«.
لــهــبــة شــقــيــق وأربـــــع شــقــيــقــات جميعهم 
أكبر منها. كان نصيبها من دالل وحنان 
ــر الــعــنــقــود«.  والــديــهــا كــبــيــرًا كــونــهــا »آخــ
ولخصوصية حالتها، لم يتوان الوالدان 
الــحــيــاة الكريمة   مــقــومــات 

ّ
عــن توفير كــل

طبيعي  بشكل  حياتها  تعيش  كــي  لــهــا، 
»هـــبـــة  ابــــنــــتــــهــــا:  األم  تــــصــــف  ــل.  ــامــ ــكــ ــالــ بــ
شخصية مرحة كثيرة الضحك والحركة، 
ها ذكية وسريعة 

ّ
نشيطة وحيوية. كما أن

االســـتـــيـــعـــاب والـــفـــهـــم، واجــتــمــاعــيــة جــدًا 
تــحــب صــديــقــاتــهــا ومــعــارفــهــا، وتمضي 
العائلة مع بنات  معظم وقتها في منزل 

عمها باللعب واملرح«.
اللهو، تساعد هبة والــدتــهــا في  عــدا عــن 
األعمال املنزلية. كما تعتمد على نفسها 
واملهام  الواجبات  تأدية  في  كبير  بشكل 
»كانت تستيقظ  الــوالــدة:  تقول  الخاصة. 
 صــبــاح وحــدهــا عــلــى مــوعــد ذهــابــهــا 

ّ
كـــل

الجمعية. تصلي وتــرتــدي مابسها  إلــى 
وتــخــرج النــتــظــار الــبــاص. وحـــني ينتهي 
دوامها وتعود إلى املنزل، ترتب غرفتها 

وتساعدني في باقي احتياجات البيت«.
خــارج أســـوار املــنــزل، كــان االهــتــمــام الــذي 
أولــتــه »جمعية الــحــق فــي الــحــيــاة« لهبة 
ــوال بــن  ــ كـــبـــيـــرًا، خـــصـــوصـــًا مـــدّرســـتـــهـــا نــ
سعيد التي الزمتها في الفصل. كانت هبة 
أسلوبها  وتفهم  جــيــًدا  مدّرستها  تتابع 
في التدريس، وتعيد تطبيقه مع األطفال 
اآلخــريــن. تصف هبة هــذه الــفــتــرة: »كنت 
ــًا. أســـاعـــدهـــا في  مـــع املــعــلــمــة نـــــوال دائــــمــ
الدروس وأشرحها لألطفال داخل الصف. 
كما كنت أساعدها في تحضير الدروس 
لأليام املقبلة، وكنت أشعر برغبة كبيرة 
فـــي تــعــلــم املـــزيـــد وتــطــويــر مـــهـــاراتـــي في 

التعليم خصوصًا«. 
فــي ســن التاسعة كــانــت مــنــال بــن سعيد 
مدّرستها التي شكلت نقطة التحول األهم 
وأولتها  استقبلتها  يومها  حياتها.  في 
ــًا بـــعـــد ملــســهــا مــواهــبــهــا  اهـــتـــمـــامـــًا خـــاصـ
ــلـــم. تــقــول  ــتـــعـ ــبـــيـــرة فــــي الـ ــتـــهـــا الـــكـ ــبـ ورغـ
بـــن ســعــيــد: »اكــتــشــفــت فـــي هــبــة مــهــارات 
إلــى حبها للقيادة  أكــاديــمــيــة، بــاإلضــافــة 
فــي الــصــف. وحـــني كــبــرت وأصــبــحــت في 
ــرة، رفـــضـــت االنــــتــــقــــال إلـــى  ــشــ الــــرابــــعــــة عــ
وأصــرت  املهني،  التعليم  قبل  مــا  مرحلة 

على البقاء معنا من أجل التدريس«.
فــي بــدايــة اتجاهها إلــى الــتــدريــس، مرت 
هــبــة بــمــراحــل صــعــبــة جـــدًا حــتــى وصلت 

إلــى رتــبــة مــســاعــدة مــدّرســة الــيــوم. تقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــانــت  بـــن ســعــيــد لـــ
ــل مـــن صــعــوبــات  ــراحــ هــبــة فـــي بــعــض املــ
إاّل  الكلمات،  وتهجئة  الكتابة  في  كبيرة 
حتى  بــإرادتــهــا،  الصعوبات  تحدت  أنها 
الضعيفات  زمــيــاتــهــا  تــســاعــد  أصــبــحــت 
ــًا«. تـــتـــابـــع: »كـــمـــا أدت  فـــي الــكــتــابــة أيــــضــ
هبة أدوارًا كبيرة داخــل الصف من خال 
بنائها عاقات قوية مع األطفال. لم تكن 
تــشــعــرهــم بـــفـــارق الــســن بــيــنــهــم وبــيــنــهــا، 
كانت تقلدني في شرح الدروس ومعاملة 
الكتابة والنطق  األطفال، وتساعدهم في 

والتعلم«. 
امــتــأل عــالــم هــبــة بــاألمــل. أحــبــهــا الجميع 
ــا، بـــــــــدءًا مـــــن مـــســـؤولـــي  ــ ــهـ ــ وافـــــتـــــخـــــروا بـ
الــدراســة.  في  بزمياتها  مــرورًا  الجمعية 
تــقــول بــن سعيد: »كــانــت هبة تتصل بي 
ــــدول حصصي  ــان جـ ــ ــــرض، وكـ عــنــدمــا أمــ
معها دائمًا، تتابع الدروس للتاميذ في 
غــيــابــي«. بـــدورهـــا، تــقــول هــبــة: »أكــثــر ما 
أحبه في املواد التي أدّرسها لألطفال هي 

القصائد،  أحب حفظ  كما  العربية.  اللغة 
وألقيها في املهرجانات والفعاليات التي 

تنظمها الجمعية«.
ــك: »تـــتـــأثـــر هبة  ــ تـــقـــول بـــن ســعــيــد عـــن ذلـ
من  يظهر  ومعانيها.  القصائد  بمفردات 
وجهها إن كانت كلمات القصيدة حزينة 
التعليمي  أســلــوبــهــا  وعــــن  ســـعـــيـــدة«.  أو 
تقول: »تطبق أساليب متقدمة في تعليم 
ــتـــخـــدام الــتــدريــس  األطــــفــــال. مـــن ذلــــك اسـ
بالبالونات الصغيرة والحلوى واألقام«.

تجدر اإلشــارة إلى وجود فروقات عقلية 
لديهم متازمة داون. فمنهم من  بني من 
لديه ذاكــرة قوية جــدًا، ومنهم من يتمتع 
بذكاء عاٍل وسرعة بديهة، لكن مع قدرات 
ــرى. مــــع ذلــــك،  ــ ــ ــدودة فــــي جــــوانــــب أخـ ــحــ مــ
فالصفة الغالبة فيهم هي حبهم لآلخرين 
ولــلــحــيــاة. تــقــول هــبــة: »أحــبــبــت التعليم 
منذ صــغــري. كبرت ووجـــدت كــل األجــواء 
ــاراتـــي. اجــتــهــدت  ــهـ املـــســـاعـــدة لــتــطــويــر مـ
ــذا بــفــضــل الــلــه  ــ حــتــى حــقــقــت حــلــمــي. وهـ

وأمي ومدّرستي«.

هبة... مدرّسة معّوقة ذهنيًا

وصلت إلى رتبة مساعدة مدرّسة اليوم )إيمان عبد الكريم(

تطبق أساليب متقدمة في تعليم األطفال )إيمان عبد الكريم(

انتهى الدوام المدرسي، 
فتوّجهت إلى الحقل 

)إسماعيل مالكي(

عانى أطفال سورية كثيرًا )األناضول(

18858
طفًال قتلوا على أيدي قوات النظام 

السوري بحسب الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان

تقدم هبة الشرفا 
دروسها لألطفال 
المعوقين ذهنيًا، 

لكنّها حتى فترة قريبة 
كانت واحدة منهم. 

تميزت في كونها 
اجتهدت وأحبت درب 

التعليم وباتت مميزة
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قضايا

ُتثبت تجربة 
الصين أن طريق 
النمو ليس واحدًا، 
وأن النموذج 
الليبرالي المصمم 
في مخابر 
المؤسسات الغربية، 
والُمصممة وفق 
مصالح مصمميها 
وتجاربهم الناجحة، 
ليس الوصفة 
الناجعة الوحيدة

دور الدولة الفّعال وإدارتها االستراتيجية 
وإصالح اقتصادي دون السياسي

»وثائق بنما‹‹ وسلطة الفساد

نهج الصين 
حين يعارض الليبرالية

سمير سعيفان

تتعارض األسس التي قام عليها 
مــع  املســبوق  غيــر  الصــن  نمــو 
كل الــدروس التــي يلقيهــا خبــراء 
املنظمــات الدوليــة، مثــل البنــك والصنــدوق 
العامليــة،  التجــارة  ومنظمــة  الدوليــن 
واستشــاريون  محترمــون  وأكاديميــون 
مرموقــون وغيرهم. لم تتبع الصن نصائح 
هــذه املؤسســات الداعيــة إلــى حريــة الســوق 
النحيلــة  والدولــة  والخصخصــة  املطلقــة 
إيديولوجــي  نهــج  أي  تتبــع  لــم  بــل  إلــخ،   ..
ثابــت، بــل اتبعــت نهجــا براغماتيــا، تقــوده 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  محــددة  أهــداف 

واالجتماعية دون السياسية.

قفزات الصين
مــا كان للصــن أن تحقــق مــا حققــت، خــال 
 1949 بــن  الكبــرى  تونــغ  ماوتســي  قفــزة 
و1976، وأن تنهــض مــن الجــوع إلــى الفقــر، 
مركزيــٍة،  دولــٍة  علــى  االعتمــاد  دون  مــن 
صــارم.  وتخطيــط  الفائــض  علــى  تســيطر 
اســتنفد  مــا  ســرعان  النمــوذج  ذاك  لكــن 
عــام  الصــن،  فابتــدأت  التنمويــة،  قدراتــه 
1987، إصاحــا اقتصاديــا مــن دون إصــاح 
سياســي، وأخــذت بمبــادئ اقتصــاد الســوق 
التأشــيري  التخطيــط  وأدخلــت  تدريجيــا، 
إلــى جانــب املركــزي امللــزم، ومنحت شــركات 
 أكبــر فــي توجيــه 

ً
القطــاع الحكومــي مرونــة

واســتثماراتها،  وأجورهــا  أســعارها 
وأدخلــت  الســوق،  اقتصــاد  مؤشــرات  وفــق 
فــي جســم االقتصــاد، وفــي  عامــل املنافســة 
القطــاع  فــي  للمشــتغلن  الفرديــة  املصلحــة 
الحكومــي. كل هــذا مــع االحتفاظ بيد الدولة 
 فــي توجيــه االقتصــاد واالســتثمارات 

ً
قويــة

بالتدريــج،  كلــه  هــذا  وفعلــت  واالســتهاك، 
مــع االحتفــاظ بالنظــام السياســي وســيطرة 

الحزب الشيوعي من دون تغيير.
قفزت الصن، خال فترة اإلصاح، من الفقر 
إلــى الغنــى، لتصبــح ثانــي أكبــر اقتصاد في 
األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات  بعــد  العالــم 
بفــارق كبيــر بينهــا وبن اليابــان التي تأتي 
بعدهــا، وأن يقفــز ناتجهــا املحلي اإلجمالي 
من ما يعادل 6% من ناتج الواليات املتحدة 
عــام 1981 إلــى أكثــر مــن 60% في عــام 2015، 

وهي ماضية في تقليص الفارق. 
العامليــة،  الصــن  مكانــة  علــى  أدل  ليــس 
اليــوم، مــن القلق الذي يحدثه تباطؤ نموها 
لــه مــن تأثيــر كبيــر علــى  االقتصــادي، بمــا 
النمــو العاملــي الــذي يســاهم بــه نمــو الصن 
بنســبة الربــع. إن تأثيــر تباطــؤ نمــو الصــن 
يصيب بلدانا كثيرة، تســتورد منها الصن 
منتجــات  لهــا  تصــدر  أو  ومعــدات  مــواد 
واســتثمارات. وقد راهن الغرب على أن نمو 
يمكــن   ،

ً
فقاعــة ســيكون  االنفجــاري  الصــن 

التحّكــم بهــا بأشــكاٍل مختلفــة. ولكــن، يبــدو 
أن الصن تربح الرهان اليوم.

نهج تنموي
اتبعــت الصــن نهجــا تدريجيــا في اإلصاح 
األســواق  مــع  واالشــتباك  واالنفتــاح، 

لكنه كان الطريق الوحيد إلى تنمية هادفة، 
عبر اجتذاب استثمارات كبيرة تخلق فرص 
 ،”KNOW HOW“ عمل كثيرة، ونقل للمعرفة
فقــد ســاعدتها االســتثمارات األجنبيــة فــي 
فــي  منتجاتهــا  مــن  كبيــر  بجــزء  ترتفــع  أن 
ســلم القيــم املضافــة، لترفــع نســبة صناعــة 
فــي  الثقيلــة  واملعــدات  والتجهيــزات  اآلالت 
منتجاتها وصادراتها، فالصن اليوم تكاد 
تصنــع كل شــيء، وإن لــم تكــن متفوقــة بعــد 
فــي بعــض الصناعــات، أو تنتجهــا بجــودة 
ذات  منتجاتهــا  أن  غيــر  أدنــى،  وكفــاءة 
التقنيــة العاليــة تحصــد نســبا متزايــدة فــي 

السوق العاملية. 
لــم تصــب الصن بمرض اســتبداد العائات 
االنقابيــة  الســلطات  بــه  أصيبــت  الــذي 
، حيــث 

ً
العســكرية فــي البلــدان العربيــة مثــا

تحولــت الســلطة فيهــا إلــى احتــكار ســلطة 
الفرد أو األسر الحاكمة، كما لم تسر الصن 
على نهج املعسكر االشتراكي السابق، حيث 
تبقــى القيــادات حتــى املمات، فقــد تم ترتيب 
النظــام الصينــي، بعــد وفاة ماوتســي تونغ، 
بحيث ترك الباب مفتوحا، لتغيير القيادات 
بــن فتــرة وأخــرى. وبالتالي، تغييــر العقول 
تــرى. وبالتالــي،  التــي  التــي تديــر، واألعــن 
النقــد  علــى  والقــدرة  الضعــف  نقــاط  رؤيــة 
وتعديــل السياســات وتغييــر النهــج برمتــه، 
املنافســة  يبقــي  مــا  الحــال،  يتطلــب  حيــث 
كل  يســعى  أقويــاء،  متنافســن  بــن  قائمــة 

أفضــل  وحلــواًل  أفــكارًا  يقــدم  أن  إلــى  منهــم 
الصينيــة  القيــادة  منــح  مــا  نفســه،  إلثبــات 
ديناميكيــة كبيــرة، وقــد انســحب هــذا املبــدأ 

على مستويات القيادة األدنى.
أنهــا  فــي  الصينيــة  التجربــة  تتلخــص 
اعتمدت نهج اإلصاح االقتصادي، من دون 
السياســي، ومنحــت مرونــة أكبــر للشــركات 
االقتصاديــة، وأدخلــت املنافســة واملصلحــة 
املاديــة للفاعلــن االقتصاديــن، وأبقــت دور 
الدولــة مركزيــا وقياديــا، فنجحــت فــي إدارة 

التحول، من دون مخاطر مصيرية. 
نجــاح الصــن برمتــه هــو قصــة نجــاح لــدور 
االســتراتيجية  وإدارتهــا  الفعــال،  الدولــة 
التــي صممــت هــذا النمــوذج للنمــو، وإدارته 
النحيلــة«،  »الدولــة  لــدور  وليــس  بكفــاءة، 
وهــذا ال يعنــي أن النجــاح حليف دائم إلدارة 
الدولــة، فقــد فشــلت الدولة في بلــدان عديدة، 

أكثر بكثير مما نجحت.

للتجربة عيوبها
تزايــدت الفــروق بــن الطبقــات والفئــات فــي 
وتضخمــت  بشــيوعيته،  يجهــر  مجتمــع 
الحديثــة  النمــو  مناطــق  بــن  الفــروق 
الداخليــة  األريــاف  وبــن  الســواحل،  علــى 
وارتفعــت  والخدمــات،  للدخــل  الفقيــرة 
البيئــة.  تلويــث  ومعــدالت  الفســاد  معــدالت 
دولــٍة  إلــى  الصــن  تحولــت  وباملختصــر، 
واقتصــادي  شــيوعي،  سياســي  بنظامــن، 
االســتهاكية  امليــول  وبــدأت  رأســمالي، 
الدخــول،  مســتويات  ارتفــاع  مــع  تنتصــر، 
كبيــرة،  ورأســمالية  ونمــو طبقــات وســطى 
وأصبحت معدالت االستهاك تنمو بأسرع 
مــن معــدالت نمــو الناتــج املحلــي، ومعــدالت 
االســتثمار، وتتباطــأ معــدالت نمــو الناتــج 
املحلــي، وهبــط نمــو الناتــج مــن مســتويات 
تزيــد علــى 10 فــي املئــة إلــى مســتويات دون 
الـــ 7 فــي املئــة، وأصبحــت الصــن تعانــي من 

طاقاٍت إنتاجيٍة صناعيٍة فائضة.

أمام مرحلة جديدة
مرحلــة  أعتــاب  علــى  اليــوم،  الصــن،  تقــف 
جديــدة،  مظاهــر  بــرزت  أن  بعــد  جديــدة، 
وفرضــت ضــرورات التغيير. وتتجه الصن، 
االقتصــادي  نهجهــا  تعديــل  إلــى  اآلن، 
باتجاه االنفتاح أكثر على اقتصاد الســوق، 
واالنخــراط فــي االقتصــاد العاملــي، لتصبــح 
العبــا رئيســيا، وفــق قواعــد اقتصاد الســوق 
خطتهــا  فــي  هــذا  وينعكــس  الرأســمالي. 

الخمسية الثالثة عشرة، 2016 – 2020.
ســتركز الصن، في  خطتها الخمســية هذه، 

على توجهات جديدة هي: 
1( االبتــكار  والبحــث والتطويــر، 2( التنمية 
الخضــراء والحفــاظ على البيئــة، 3( التنمية 
املنفتحــة وإدمــاج الصــن أكثــر باالقتصــاد 
تضمــن  التــي  العادلــة  التنميــة   )4 العاملــي، 
وصــول منافــع التنميــة إلــى جميــع الســكان، 
األســس  هــذه  ســتجد  التفــاوت.  لتقليــص 
انعكاســها في تقليص دور الدولة التدخلي 
املباشــر في االقتصاد واالســتثمار واإلنتاج 
ومنــح  االســتهاك،  فــي  دورهــا  وتوســيع 
الســوق مســاحة أكبر، وتعهيد دور االبتكار 
توفــر  أن  علــى  والســوق،  الشــركات  إلــى 
الحكومــة املنــاخ املشــجع وإنشــاء صناديــق 
وزيــادة    R&D والتطويــر  للبحــث  دعــم 
لكــن  فيــه.  األجنبــي  االســتثمار  مشــاركة 

الصن ليست مع الدولة النحيلة.
وتثبــت تجربــة الصــن أن طريق النمو ليس 
واحــدًا، وأن النمــوذج الليبرالــي املصمــم فــي 
مخابر املؤسســات الغربيــة، واملصممة وفق 
الناجحــة،  وتجاربهــم  مصمميهــا  مصالــح 
إن  بــل  الوحيــدة.  الناجعــة  الوصفــة  ليــس 
معظم دول العالم تأخذ بالوصفة الليبرالية 
نجــاح  أي  يحقــق  ال  غالبهــا  بينمــا  اليــوم، 
يذكــر. ال شــك فــي أن الصــن نجحــت، بســبب 
النهــج الــذي وصفنــاه أعاه، لكنهــا نجحت، 
ألنهــا اســتفادت مــن  عوامــل نجــاح املجتمــع 
وفهمــت  جيــدًا،  درســتها  التــي  األوروبــي 
العاملــي،  العامليــة واالقتصــاد  الســوق  لعبــة 
ملصلحــة  شــيء  كل  وأخضعــت  وأجادتهــا 
النمو االقتصادي، فاالقتصاد ساح الصن 
الفعــال. وفــي األحــوال كافــة، ال يمكــن حصــر 
أعقــد بكثيــر،  فاألمــر  بأيــة وصفــة،  النجــاح 

وعوامله كثيرة.
)باحث سوري(

وكلمــا  العاملــي،  واالقتصــاد  العامليــة، 
انفتحــت   ،

ً
قــوة أكثــر  وأصبحــت  تقدمــت، 

تجنبــت  وبالتالــي،  وبشــروطها.  أكثــر 
توصــي  الــذي  بالصدمــة  اإلصــاح  نهــج 
دول  أوقــع  والــذي  الغربيــة،  املؤسســات  بــه 
انهيــار  إلــى  وأدى  االشــتراكي،  املعســكر 
نتائــج  أيــة  تحصــد  ولــم  اقتصادياتهــا، 

إيجابية تذكر حتى اآلن.
عــن  وابتعــدت  االّدخــار،  الصــن  شــجعت 
علــى  االســتهاك  يقودهــا  التــي  التنميــة 
علــى  هــذا  وســاعدها  الغربيــة.  الطريقــة 
يمكــن  اســتثماٍر،  معــدالت  أعلــى  تحقــق  أن 
تصورهــا، تجــاوزت الـــ50 فــي املئــة مــن قيمة 
لديهــا  مــا شــكل  اإلجمالــي،  املحلــي  الناتــج 
فائضــا كبيــرًا مــّول االســتثمارات الداخليــة 
والخارجيــة. لتعزيــز القــدرة علــى االدخــار، 
كبحــت الصــن لعقــود امليــول االســتهاكية 
الغربية. خال كل هذه املراحل، كانت تنمية 
العلم والبحث والتطوير التي رعتها الدولة 

أساس تنمية قدرة الصن ورافعة نموها. 
أّدى هــذا النهــج إلــى بــروز طبقــات وســطى، 
صينيــة  رأســمالية  ونمــو  غنيــة،  ونخــب 
بقــدرات كبيــرة، لكــن هذه الطبقــات الجديدة 
القومــي  التنمــوي  املشــروع  فــي  انخرطــت 
الصينــي الــذي تقــوده الدولــة ويهــدف إلــى 
بناء »صن قوية« تتطلع إلى قيادة العالم. 
االشــتراكي  املعســكر  بلــدان  تجربــة  عكــس 
الســابق خــال فتــرة حكمــه، فتحــت الصــن 

مبكــر  نحــو  وعلــى  تدريجيــا،  البــاب 
القطــاع  اســتثمارات  أمــام  ومتصاعــد، 
أمــام  فتحتــه  أنهــا  كمــا  الصينــي،  الخــاص 
وفــي  املباشــرة.  األجنبيــة  االســتثمارات 
الوقــت نفســه، لــم تفتــح أمامهــا البــاب علــى 
وفــق  االســتثمارات  نظمــت  بــل  مصراعيــه، 
منهــا  تســتفيد  كيــف  وعرفــت  مصالحهــا، 
فــي إيجــاد فــرص عمل، وتراكــم ونقل معرفة 
نحــو  املوجــه  التصنيــع  لتعزيــز  صناعيــة 
التصديــر )تنميــة يقودهــا التصنيــع املوجه 
ي 

ّ
 من فرصة تخل

ً
نحو التصدير(، مستفيدة

الدول املتقدمة عن الصناعات، كثيفة العمالة 
منــذ  للبيئــة،  وامللوثــة  للطاقــة  واملســتهلكة 
ســبعينات القرن العشــرين، وتصديرها إلى 
العالــم الثالــث. ووجــدت الــدول املتقدمــة فــي 
الصــن العماقــة ســاحة واســعة قــادرة على 
تزويدهــا بــكل مــا تحتاجــه مــن ســلع كثيفــة 
للطرفــن.  مربحــة  شــراكة  فكانــت  العمالــة، 
األجنبيــة  لاســتثمارات  الصــن  قدمــت 
عاملــٍة  يــٍد  مــن   

ً
مناســبة شــروطا  املباشــرة 

رخيصــٍة منضبطٍة بــدون إضرابات، وبدون 
توقــف عــن العمــل، تأتي مــن فائض كبير في 
األرياف، وقد أمنت الدولة الصينية التعليم 
والتدريــب لتلبيــة احتياجــات االســتثمارات 
الجديــدة فــي الصناعــات الخفيفــة أواًل، ثــم 

الصناعات األكثر تطورًا. 
علــى الرغــم مــن أن هــذا التبــادل الــذي أقامته 
الصن مع العالم يعد »تباداًل غير متكافئ«، 

خط إنتاج في مصنع سيارات في مدينة غوينداغو في شرق الصين في 15 يوليو 2015 )فرانس برس(

محمد أحمد بنّيس

بصــرف النظــر عــن دالالت توقيــت تســريب 
الافــت،  بنمــا‹‹،  ›بـ‹وثائــق  يعــرف  بــات  مــا 
فــي هــذه القضيــة، أنهــا ال تقتصــر علــى دول 
الجنــوب، والتــي عــادة مــا تصنفهــا تقاريــر 
األكثــر  بأنهــا  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة 
فســادًا، بــل كان للغــرب، أيضــا، حصتــه مــن 
هــذه الفضيحــة املدويــة التــي كشــفت عنهــا 
وثائق ُسربت من شركٍة للخدمات القانونية 
ضريبــي  وتهــرٌب  أمــوال  غســيل  بنمــا؛  فــي 
لشــخصياٍت  ســرية  بنكيــة  وحســابات 
والدبلوماســية  السياســة  لعالــم  تنتمــي 
واملــال واألعمال والصناعة وتجارة الســاح 
والرياضــة  املنظمــة  والجريمــة  واملخــدرات 
تهريــب  علــى  حرصهــا  يجمعهــا  والفــن، 
وإخفــاء ثرواتهــا الســوداء العابــرة للحــدود 
 فــي ذلــك 

ً
الجغرافيــة والقانونيــة، مســتفيدة

ووســائل  االقتصــاد  عوملــة  تتيحــه  ممــا 
االتصال املختلفة من تسهيات كبيرة.

مــا يلفــت االنتبــاه، أيضــا، فــي هــذه القضيــة، 
مواقــع  فــي  العائلــي  الفســاد  دائــرة  اتســاع 
الســلطة وصنع القرار، خصوصا في بعض 
دول أوروبا، من خال استفادة أسر وأقارب 
تســهيات  مــن  ومســؤولن  ووزراء  قــادة 

الظاهرة، والحد من نتائجها الوخيمة على 
كافــة.  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الصعــد 
املــال واالقتصــاد  فبقــدر مــا يوســع أباطــرة 
نحــو  ويشــعبونها  املشــبوهة،  أنشــطتهم 
السياسة والرياضة والفن والعمل الخيري، 
بقــدر مــا تــزداد مكافحــة الفســاد الذي يحوم 

حولهم صعوبة.
غيــر أن ذلــك ال يمنــع مــن القــول إن تبعــات 
ســتختلف،  وامتداداتهــا  القضيــة  هــذه 
حسب البلدان وطبيعة أنظمتها وأجهزتها 
ومــدى  القانونيــة،  وثقافتهــا  القضائيــة 
صحيــح  الحــدث.  مــع  العــام  الــرأي  تفاعــل 
الشــخصيات  وضعــت  بنمــا‹‹  ›‹وثائــق  أن 
املتورطة في عمليات فساٍد في خانة واحدة، 
لكــن هــذه الشــخصيات، فــي النهايــة، تنتمي 
إلــى ســياقاٍت سياســيٍة وثقافيــٍة وقانونيــة 
والتــي  أوروبــا،  دول  بعــض  ففــي  متباينــة، 

إيــان  )حالــة  مشــبوهة  وعمــوالت  ضريبيــة 
كاميــرون والــد رئيــس الــوزراء البريطانــي(، 
مــا يعنــي أن الفســاد، فــي ظــل العوملة، تحّول 
إلــى ســلطٍة متنفــذٍة، تســتبيح كل شــيء، وال 
فانتصــار  آخــر،  دون  مجــال  علــى  تقتصــر 
املعســكر  مــع  مواجهتهــا  فــي  الرأســمالية، 
االشــتراكي، قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن، جعــل 
االقتصاد يتطور بوتيرة مذهلة. ومع التقدم 
العلمي والتقني واملعلوماتي وفك االرتباط 
صــار  واإليديولوجيــا،  السياســة  بــن 
 في 

ً
الساســة وصنــاع القــرار أكثــر براغماتية

رؤيتهم للقضايا االقتصادية واالجتماعية 
وتدبيرهــا، وهــو وضــع اســتفادت منــه قوى 
الفســاد التــي أضحــت أكثــر تنظيمــا بقربهــا 
من مواقع السلطة، وقدرتها على التأثير في 
السياســات العموميــة، وأصبــح الفســاد فــي 
قلــب قضايــا بنــاء الســلطة والقــوة، وتمويــل 
والدينيــة  واملدنيــة  الحزبيــة  التنظيمــات 
القــوى  والحــركات املســلحة، والصــراع بــن 
وتوزيــع  النفــوذ،  مناطــق  علــى  العظمــى 
داخــل  والعمــوالت  واالمتيــازات  املنافــع 
املؤسســات الدوليــة الكبــرى املختلفــة )حالة 
يطــرح  مــا  القــدم(،  لكــرة  الدوليــة  الجامعــة 
بقوة سؤال اآلليات القانونية واملؤسساتية 
والرقابية ومدى فاعليتها في مكافحة هذه 

جــاءت علــى ذكرهــا بعــض الوثائــق، ُينتظــر 
والرقابيــة  القضائيــة  األجهــزة  تتحــّرك  أن 
والصحافــة والــرأي العــام ملواجهــة تداعيات 
واالقتصــادي  السياســي  الزلــزال  هــذا 
واألخاقــي، خصوصا مع توّرط مؤسســاٍت 
فــي تهريــب  بنكيــٍة وماليــٍة أوروبيــة كبــرى 
ُيقــرأ  أن  يفتــرض  مــا  وتبييضهــا،  األمــوال 
فــي ضــوء مــا تمر به املجتمعات الغربية من 
متغيرات قيميٍة وثقافية، ترتبط، في بعض 
التــي تعيشــها  العميقــة  جوانبهــا، باألزمــة 
معظــم الديمقراطيــات الغربيــة، فيما يتعلق 
بمنطلقاتهــا ومســتقبلها. فهنــاك مؤشــرات 
كثيــرة تدفــع فــي اتجــاه هــذا التحــرك، مثــل 
االقتصاديــات  بعــض  تعرفــه  الــذي  الركــود 
السياســية  النخــب  وفســاد  األوروبيــة 
وتراجــع منســوب إســهام الطبقــة الوســطى 
فــي السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
لفائــدة القــوى النيوليبراليــة، علمــا أن هــذه 
الطبقــة كانــت دائمــا األكثــر حيوية ونشــاطا 
ومشــاركة فــي الحيــاة السياســية، والتزامــا 
رقمــا  مثلــت  وبالتالــي،  الضرائــب،  بدفــع 
بنيويا في معادلة التوازن االجتماعي، على 
امتداد عقود طويلة. لذلك، يبدو من الصعب 
›‹وثائــق  ســّربته  مــا  فــي  املتورطــن  علــى 

بنما‹‹ اإلفات من املساءلة واملحاسبة.

يتفــاوت  العالــم،  مــن  اآلخــر  الجانــب  علــى 
منسوب السلطوية من بلد إلى آخر، وتحمي 
السلطة والنخب والثقافة السياسية الفساَد 
وتبــّرره فــي أحيــاٍن كثيــرة. ولذلــك، ُيرجح أن 
ال تتجــاوز هــذه القضيــة تفاعاتهــا اآلنيــة 
في الصحافة ومواقع التواصل االجتماعي، 
خصوصــا فــي عاملنــا العربــي، حيــث توشــك 
الثــورة املضــادة املتحالفــة مــع قوى الفســاد، 
العربيــة  الثــورات  علــى  التفافهــا  تكمــل  أن 
بمختلــف  الفســاد،   

ُ
مناهضــة كانــت  التــي 

أشــكاله، أحد أبرز مطالبها، هذا من دون أن 
نغفل أن غياب ســلطة القانون واملؤسســات، 
فــي  اســتقاليته  وعــدم  القضــاء  وفســاد 
معظــم بلداننــا، وتحكــم الســلطة فــي اإلعام 
 ترجــح أن ال يكــون 

ُ
العمومــي، كلهــا عوامــل

لهــذه القضيــة أية تبعات ممــا يأمله حاملون 
في أوطاننا. 

ال تنحصــر داللــة وثائــق بنمــا فــي الجانــب 
االقتصادي واالجتماعي الذي يهم الثروات 
إلــى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  للــدول،  الوطنيــة 
آلــت  بأكملهــا،  وأجيــال  شــعوب  مســتقبل 
عولــم إال أن تصادر أحامها 

ُ
قــوى الفســاد امل

وتطلعاتهــا نحــو حيــاة أكثــر كرامــة وعــداًل 
وإنصافا.

)كاتب مغربي(

ال تنحصر داللة وثائق 
بنما في الجانب االقتصادي 

واالجتماعي

الثالثاء 12 أبريل / نيسان 2016 م   5 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 589  السنة الثانية
Tuesday 12th April 201621

MEDIA

البرامج االجتماعية... 
مهنية وإثارة

»ُمنع على فيسبوك«: 
ما يحجبه الموقع

متصفح يدفع 
مقابل مشاهدة اإلعالنات

تونس ـ خولة العشي

التونســية  التلفزيونيــة  القنــوات  تتنافــس 
تشــّد  إعاميــة  مــادة  تقديــم  علــى  الخاصــة 
ــق نســب مشــاهدة عاليــة 

ّ
املشــاهدين، وتحق

بمــوارد  عليهــا  يعــود  أن  شــأنه  مــن  بمــا 
ماليــة هامــة تأتــي أساًســا مــن اإلعــان ودعم 
أفــرزت  املنافســة  أن  غيــر  األمــوال.  رؤوس 
نســب  تفاوتــت  مختلفــة  اجتماعيــة  برامــج 
املهنيــة  مقياســي  علــى  اعتمــادا  نجاحهــا 
واملتابعــة الجماهيريــة. ويميــز التونســيون 
التواصــل  مواقــع  عبــر  تدوينــات  خــال  مــن 
وبرامــج  الجــادة  االجتماعيــة  البرامــج  بــن 
اإلثــارة التجاريــة. وال يتوانــى بعضهــم عــن 
توجيــه النقــد الــاذع لبعــض البرامــج التــي 
اعتمــدت االستســهال وحتــى االبتــذال نهجــا 

لها لكسب أكثر نسب مشاهدة.
البرامــج  بعــض  علــى  تونســيون  يعيــب 
التعامــل بــدون ضوابــط مهنيــة مــع الحيــاة 
الخاصــة ملواطنــن تغريهــم األضــواء لطــرح 
مشــاكلهم االجتماعية الخاصة عبر وســائل 
اإلعــام مــن أجــل إيجــاد حلــول لهــا. ويعتبــر 
برنامــج »عنــدي مــا نقلــك« على قنــاة الحوار 
التونســي؛ والــذي يحظى بمتابعــة هامة من 
كل بلــدان املغــرب العربــي مــن أهــم البرامــج 
التــي تثيــر الجــدل.  الصحافيــة هالــة كريــر 
تقــول لـــ »العربــي الجديد« بهــذا الخصوص: 
»رغــم نجــاح هــذا البرنامج الذي يعتمد على 
منــه  املقربــن  األشــخاص ألحــد  أحــد  دعــوة 
للحديــث عــن مشــاكلهم الخاصــة ومحاولــة 
مذيــع البرنامــج التوســط للتوفيــق بينهمــا، 
فــإن مــا يتضمنــه مــن محتــوى نعتــه البعض 
باملبتذل حول صبغة البرنامج من اجتماعي 
إلــى »فضائحــي«. وكان البرنامــج قــد كشــف 
قصــص خيانات زوجية واعتداءات جنســية 
املهنيــة  عــن  حــادت  بطريقــة  األطفــال  علــى 
وأغرقــت فــي البحــث عــن اإلثــارة، األمــر الــذي 

بوأه املرتبة األولى في نسب املشاهدة«.
وينتقــد تونســيون أيضــا برنامج »املســامح 
والــذي  »حنبعــل«  قنــاة  تبثــه  الــذي  كريــم« 
مــا  »عنــدي  برنامــج  مبــدأ  نفــس  يعتمــد 
بــن  صلــح  جلســات  تنظيــم  فــي  نقلــك« 
يخــف  ولــم  وشــركاء.  وأصدقــاء  عائــات 
تونســيون امتعاضهــم مــن أغلــب مــا جاء في 
بنســب  أيضــا  يحظــى  الــذي  البرنامــج  هــذا 
مشــاهدة عالية رغم غياب املهنية والحرفية 
عــن أغلــب حلقاتــه. وقــد أثــار هــذا البرنامــج 
عائلــة  بدعــوة  قيامــه  بســبب  واســعا  جــدال 
أطفــال معوقــن ودعــوة االطفــال الذيــن كانوا 
للرقــص  ســيئة  نفســية وصحيــة  حالــة  فــي 
ليقــوم مذيع البرنامج والجمهور بمشــاهدة 

هذا املشهد املؤلم بكثير من السخرية.
املشــهد اإلعامــي ال يخلــو أيضــا مــن بعــض 
العاليــة  الجــودة  ذات  االجتماعيــة  البرامــج 
كبرنامــج »جــاك املرســول« على قناة »نســمة 
البرنامجــن  مبــدأ  نفــس  يعتمــد  والــذي 
املذكوريــن ســابقا غيــر أنــه ال يحظــى بنســب 
اإلثــارة  متابعــة هامــة نظــرا ألنــه ال يعتمــد 
عالقــة.  اجتماعيــة  مشــاكل  لحــل  ويســعى 
كذلــك بالنســبة لبرنامــج »يوميــات مواطــن« 
حيــث  التونســي،  الحــوار  قنــاة  تبثــه  الــذي 
إلــى  التحــول  علــى  البرنامــج  فريــق  يعمــل 
املشــاكل  لرصــد  النائيــة  واملناطــق  القــرى 
املواطنــن  معانــاة  ونقــل  فيهــا  االجتماعيــة 
وقــام  واألميــة.  والتهميــش  الفقــر  مــن  فيهــا 
فريــق هــذا البرنامــج مؤخــرا بمرافقــة أطفــال 
إحــدى القــرى النائيــة اثنتــا عشــرة كيلومترا 
علــى القدمــن فــي طريقهم إلى املدرســة لنقل 
معانــاة تاميــذ املناطــق الريفيــة فــي التنقــل 
ذلــك،  التعليميــة. وحــول  نحــو مؤسســاتهم 

منوعات

تونس

تكنولوجيا

على الشبكة

بشكل ساخر، كتب مغردون لبنانيون عن تغريد
أمور تحصل في الدراما اللبنانية، فكتبت 
ريان: »#بالدراما_اللبنانية بتفيق الممثلة 

بالميك اب وبتنام بالميك اب ولما يكون 
عندها دور تكون في مريضة بيشيلولها 

الميك اب«. وكتب فادي: »الكل بيسب 
الطائفية وسياسة البلد والزبالة بس ما تقرب 
على زعيمو او رجل الدين او طايفتو وبدو 

يكب زبالتو بمنطقة غير منطقتو«.

في مصر، انتشر وسم »#تيران_وصنافير_
مصريه« ووصل الى الئحة األكثر تداوًال، 

حيث استمرت التغريدات عن ما اعتبره 
المغردون تنازال مصريا للسعودية عن 

جزيرتي تيران وصنافير في سيناء. ونشر 
المغردون صورًا من كتب التاريخ ليستشهدوا 
بها كدليل على مصرية الجزيرتين، فيما كانت 

أغلب التغريدات ساخرًة من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي نفسه.

في السعودية، كان ملف الجزيرتين 
يطغى أيضًا على أحاديث المغردين. 

واستشهد المغردون بكتاب المصري الراحل 
محمد حسنين هيكل )سنوات الغليان( 

المنشور في عام 1988 حيث أكد فيه أن 
الجزيرتين سعوديتان في األصل. وكتب 

خالد صالح: »كل ما يقال عن الجزيرتين وأن 
السعودية اشترتهما من مصر كالم ال صحة 

له.. ماذا قال هيكل؟ إقرأ أوًال من فضلك«.

»العربــي  يؤكــد الصحافــي أســامة الســعفي لـ
الجديــد« أن حاجــة تونــس ملثــل هذه البرامج 
إلــى  حاجتهــا  تفــوق  الجــادة  االجتماعيــة 
فكشــف  السياســية.  الحواريــة  البرامــج 
املشــاكل االجتماعيــة وعرضهــا على وســائل 
اإلعــام والدعــوة إلــى النظــر فيهــا مــن أجــل 

حلها يعتبر هدفا من أهداف الثورة.

محمد فتحي

الخوارزمــي  »فيســبوك«  تايمايــن  يمنــع 
العديــد مــن الكلمــات التــي يحجبهــا املوقــع 
أو املحتــوى الــذي ال يتوافــق مــع سياســات 
الخصوصية الخاصة به. ولهذا، تنتشر بن 
فترة وأخرى قصص عن منشورات حجبها 

املوقــع، أو حتــى حســابات تحجــب بســبب 
بروباغانــدا  أو  ألشــخاص  صــور  نشــرها 

تخالف سياسات الخصوصّية.
 مخالفة سياسات الخصوصية للموقع 

ّ
لكن

حســاب  إليقــاف  الوحيــد  الســبب  ليســت 
حجــب  عــن  فبعيــدًا  مؤسســة،  أو  شــخص 
بتنظيمــات،  املتعلقــة  الصفحــات  بعــض 
يحجــب »فيســبوك« صفحــات مســتخدمن 
ألســباب غيــر منطقّيــة فــي بعــض األحيــان، 
تكــون نتيجــة لهــذه السياســات، أو نتيجــة 
حــدث جــداًل بن 

ُ
تطبيقهــا بشــكل خاطــئ، لت

الحن واآلخر، ونذكر هنا 7 بينها.

»اشتِر هذا يا فالن«
يمنــع موقــع »فيســبوك« املعلنــن مــن نشــر 
املحتوى الذي يؤكد أو ينطوي على سمات 
الشــخصية. أي أنهــم ممنوعــون مــن القــول 
»اشــتِر هــذه القبعة يا فــان«، أو مثا »قابل 
أنــت  »هــل  أو  اآلن«  بــا 

ّ
عز ســودا  أشــخاصا 

مسيحي؟«.

»اسمي مارك زوكربيرغ«
 
ّ
يحظــر املوقــع أن يقول أحد املســتخدمن إن
 ،pcmag وبحســب  زوكربيــرغ.  مــارك  اســمه 
فقد حظر »فيسبوك« حساب املحامي مارك 
س. زوكربيرغ ألنه اعتقد أن األخير يحاول 

انتحال شخصّية مؤسس املوقع.

أسماء المشاهير
لشــابة  حســابا  »فيســبوك«  موقــع  حجــب 
أنهــا  العتقــاده  غوميــز،  ســيلينا  دعــى 

ُ
ت

الشــابة  املغنيــة  انتحــال شــخصية  تحــاول 
.
ً
 اسمها كان كذلك فعا

ّ
سيلينا غوميز، لكن

»إيزيس«... أو ما يتعلق بداعش
بســبب سياســة موقــع »فيســبوك« املتمثلــة 
 ،ISIS »بمحاربة بروباغاندا تنظيم »داعش
حســاب  الخطــأ  طريــق  عــن  املوقــع  حجــب 
 ،Isis Anchalee انشــالي  إيزيــس  شــابة 
بحّجة كون اســمها ُيشــابه األحــرف األربعة 
املســتخدمة لإلشــارة إلى التنظيم. وإيزيس 
غّيــر 

ُ
كانــت تعّرضــت ملوجــة مطالبــات بــأن ت

اسمها بعد اعتداءات باريس، فنشرت على 
حســابها علــى »تويتــر« حينهــا: »طبعــا لــن 

غّير اسمي. هل جننتم؟«.
ُ
أ

حسابات شخصية متعددة
يمنــع »فيســبوك« املســتخدمن مــن إنشــاء 
أكثــر مــن حســاب شــخصي واحــد بأســماء 

مختلفة لنفس الشخص.

الرضاعة والعري
الصــور  أيضــا  »فيســبوك«  موقــع  يحجــب 
يعتبــر  حيــث  الرضاعــة،  تتضمــن  التــي 
 العــري مهــن ويمنعه على املوقع. 

ّ
املوقــع أن

هــذا  مــرارًا  ســببه  الــذي  الجــدل  وبســبب 
أهميــة  »نعلــم  »فيســبوك«:  قــال  املوضــوع، 
 يــردن 

ّ
الرضاعــة فــي حيــاة األمهــات، وأنهــن

علــى  اآلخريــن  مــع  التجربــة  هــذه  مشــاركة 
فيســبوك. ومعظــم الصــور حــول املوضــوع 

تتوافق مع سياساتنا«.

الشتائم الكثيرة
بعــد اعتــداءات باريــس فــي نوفمبــر 2015، 
حجب موقع »فيســبوك« حســاب الكوميدي 
تعليقــا  نشــره  بعــد  مانفــورد  جايســون 
فــي  املعتديــن  وصفــت  شــتائم  يتضمــن 
هــم جبناء. وبعيدًا عن الشــتائم، 

ّ
باريــس بأن

أي  حينهــا  يتتضمــن  لــم  التعليــق   
ّ
فــإن

محتوى يحث على الكراهية.

بيروت ـ العربي الجديد

أعلــن أحــد مؤسســي »موزيــا« عــن إطــاق متصفــح جديــد 
يهــدف إلــى زيــادة الخصوصيــة وســرعة التصفــح واألمان، 
من بن خدماته الدفع للجمهور مقابل مشاهدة اإلعانات، 
وعقــد صفقــة مربحــة مــع كل مــن املعلنــن واملســتخدمن، 
»جافــا«  صنــاع  بهــا  يعــد  التــي  الخدمــات  مــن  وغيرهــا 
و»موزيــا«. املتصفــح الجديــد ُيدعــى brave، أطلقــه برنــدان 
إيتــش، أحــد مؤسســي »موزيا« ومبدع ســكريبت »جافا«، 
حيــث ســيعمل املتصفــح علــى حجــب اإلعانــات املزعجــة 
وتعويضهــا بأخــرى آمنــة ومريحة، وجعل التصفح أســرع 
عــدة مــرات مــن املتصفحــات العادية، كما يعطي املســتخدم 

الفرصة لجني املال انطاقا من مشاهدة إعانات معينة.
ووعــد إيتــش بــأن يكــون املتصفــح أســرع بنســبة 40% على 

سطح املكتب بأربع مرات أسرع على الهاتف الذكي.
وســوف يعمل »برايف« على حجب كل اإلعانات املزعجة، 
ورغبــات  تحــركات  تتبــع  مــن  املواقــع  ســيمنع  بحيــث 
املســتخدم، مــن خــال روابــط تتســبب فــي زيــادة اســتهاك 
مــن  يمــر  لــن  حيــث  أبطــأ،  التصفــح  ويجعــل  اإلنترنــت 

اإلعانات إال ما رضي عنه املستخدم.
ولزيــادة األمــان أثنــاء االســتخدام، فــإن متصفــح »برايــف« 

يقنن استخدام معلومات املستخدم الخاصة، حيث يحمي 
املتصفح املستخدم من تتبع طرف ثالث لعمليات تصفحه 
املزعجــة  اإلعانيــة  املواقــع  مــن  يحميــه  كمــا  وأرشــيفه، 

واملواقع الخبيثة.
اإلعانــات،  مــن  الجمهــور  ينزعــج  أن  »برايــف«  يريــد  وال 
لهذا ســيقوم بتجربة سلســلة إعانات، ليختار املســتخدم 
أكثرهــا راحــة وأقلهــا إزعاجــا للمتلقــي، لهــذا ســيطلب مــن 

الناس أراءهم مقابل تعويضهم باملال. 
عــن  اإلعــان  املشــاركن  الجمهــور  مــن  »برايــف«  ويطلــب 
هويتهم وعناوين االتصال بهم، ليتسلموا مبالغ مالية في 
محافــظ تعتمــد على عملة »بيتكوين«، العملة اإللكترونية 
للمتصفــح  األخــرى  املميــزات  بــن  مــن  أنــه  ُيذكــر  العامليــة. 
اإلعانــات  كل  مقابــل حجــب  الشــهري  االشــتراك  الجديــد، 
بشــكل تــام. وبرنــدان إيتــش هــو مبــدع لغة البرمجــة »جافا 
ســكريبت« واســعة االســتخدام فــي صناعــة صفحــات ويــب 

متفاعلة وفي الخوادم.
ويتوقــع مــن املتصفــح أن يكــون منافســا شرســا للمتصفح 
»غوغل كروم« الذي يشتكي مستخدموه من بطئه املتزايد 
مــع مــرور الوقــت، إضافــة إلــى التهامــه ذاكــرة الجهــاز، كمــا 
سيكون منافسا للمتصفحات األخرى التي تتهم بانتهاك 

خصوصية املستخدم.

برامج تتعامل بدون 
ضوابط مهنية مع الحياة 

الخاصة للمواطنين

يحجب فيسبوك الحسابات 
باسم مارك زوكربيرغ 

وأسماء المشاهير
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منذ شراكتها مــع محطات »إيــه آر تــي« قبل 
ــفــض الـــشـــراكـــة بـــن الـــطـــرفـــن، وتــتــحــول 

ُ
أن ت

»روتــــانــــا« إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــنــوات الــتــي 
تنافس شريكتها »إيه آر تي« عبر مجموعة 
ــتــخــصــصــة. وعــلــى الــرغــم من 

ُ
مــن املــحــطــات امل

ســوء إدارة تلك املحطات  وإعـــادة تجديدها 
ــرات، اســتــطــاع تــركــي شــبــانــه بــعــد تسلمه  ــ مـ
إدارتها مكلفًا من األمير الوليد بن طالل قبل 
ســت ســنــوات أن يــأخــذ املــحــطــات إلــى خفض 
ــمـــاد عــلــى ســوق  ــتـ الــتــكــلــفــة اإلنــتــاجــيــة واالعـ
اإلعـــالنـــات والــعــائــدات املــالــيــة الــتــي تجنيها 
ــنـــوات »روتــــانــــا« بـــتـــعـــاون  يــفــرضــه االســـم  قـ
املشترك بــن املحطات وشــركــة اإلنــتــاج التي 

إلــى ما يشبه شركة خاصة يديرها  تحولت 
ســـالـــم الـــهـــنـــدي، واتــبــعــت ســيــاســة الــتــقــشــف 
الـــواضـــحـــة واســتــعــانــت بــاملــنــتــج الــخــلــيــجــي 

لتيسير أمورها املالية خصوصًا.

ربيع فران

هل تدخل السعودية مجددًا على 
لتشارك  املصرية  السينما  تاريخ 
فيه؟ سؤال، ربما يأتي تزامنا مع 
زيارة العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز إلــى الــقــاهــرة. لكن بعيدًا عــن األجــواء 
ــتـــي رافــــقــــت الـــــزيـــــارة، خــرجــت  الــســيــاســيــة الـ
ــقــــول إن مــجــمــوع  ــائـــج أخـــــــرى جــــديــــدة تــ ــتـ نـ
اســتــثــمــارات »مــجــمــوعــة روتـــانـــا اإلعــالمــيــة« 
في مصر، وصلت في السنوات املاضية إلى 
منها  مليارات جنيه مصري، خصصت   4.5
يـــقـــارب 2.5 مليار  الــســيــنــمــائــي مـــا  لــإنــتــاج 

جنيه مصري. 
ــانــــا« ممثلة  ــام، وقــعــت شــركــة »روتــ ــ وقــبــل أيـ
شبانه،  تــركــي  ملحطاتها  التنفيذي  بــاملــديــر 
على عقد تــعــاون إلنــتــاج أكــثــر مــن 50 فيلمًا 
سينمائيًا عربيًا في العامن املقبلن،  بقيمة 
تــقــدر بــحــوالــي 320 مــلــيــون جــنــيــه مــصــري، 
ــان صــــــادر عــــن الـــشـــركـــة أن ذلـــك  ــيـ واعـــتـــبـــر بـ
»أكبر بروتوكول تعاوني في تاريخ اإلنتاج 
السينمائي العربي«. وقال البيان: هذا األمر 
تعتبر  الــتــي  روتــانــا  ملكتبة  قيمة  سيضيف 
األكبر واألهم عامليًا، إذ باتت تضم أكبر عدد 
وكّما  الــخــالــدة،  العربية  السينما  روائـــع  مــن 
كبيرا من أبرز األفالم الجديدة التي أنتجتها 
ــــوات املــــاضــــيــــة،  ــنـ ــ ــــسـ هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــة فـــــي الـ
أخيرًا  التي دخلت  اإلنتاجات  إلى  باإلضافة 

حّيز التنفيذ.
ليست  الروتانية«    - »املصرية  الشراكة  لكن 
األولى، فلطاملا عمدت الشركة السعودية إلى 
وذلــك  املــصــريــة  السينما  أرشــيــف  استقطاب 

تقّدم الفرقة الموشحات 
والقدود الحلبيّة وبعض 

أغاني أم كلثوم

إنتاج أكثر من 50 
فيلمًا بقيمة تقدر بنحو 

320 مليون جنيه

2223
منوعات

سينما الشباب؟
املــنــتــج أحــمــد الــســبــكــي، كـــان االســــم »األملــــع« 
فـــي هــــذه الـــشـــراكـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــمــت في 
أيــام بحيث تهدف الشراكة إلى  القاهرة قبل 
واملخرجن  للنجوم  سينمائية  أفـــالٍم  إنــتــاج 
ـــاب، مــنــهــا  تـــعـــاون مـــع املــمــثــل محمد 

ّ
ــت ــكـ والـ

رمضان واملخرج  يسري نصر الله والكاتب 
مع  أيضًا  روتــانــا  تتعاون  كما  حبيب،  تامر 
أبرز  للهدف عينه، ومن  املنتج وليد صبري 
مــا ُســجــل أيــضــًا بــأن شــركــة روتــانــا ستذهب 
اع السينما 

ّ
باتجاه بناء جيل جديد من صن

بــهــدف ضــخ »دمـــاء شــابــة« فــي مــجــال العمل 
الــســيــنــمــائــي الــعــربــي واملــــصــــري، لـــذلـــك وقــع 
ــتـــج الــــشــــاب والــــكــــاتــــب،  ــنـ ــلـــى املـ ــار عـ ــيــ ــتــ االخــ
محمد حفظي، إلنتاج أعمال جديدة ستفتح 
بمعظمها املجال أمام الشباب لدخول مجال 
ــراج  ــ الــعــمــل الــســيــنــمــائــي فـــي اإلنــــتــــاج واإلخــ

والتمثيل والكتابة. 
ــــوزع  ــــق الـــبـــيـــان املـ ــركـــي شـــبـــانـــه تـــحـــدث وفـ تـ
: »هــذه 

ً
مــن »روتــانــا« عــن هــذه الــشــراكــة قــائــال

الــــخــــطــــوات اإلنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة تـــأتـــي 
اســتــكــمــااًل لــــدور روتـــانـــا الــــريــــادي والــفــّعــال 
ستساهم  إذ  الــعــربــيــة.  السنيما  صناعة  فــي 
 األفــالم الجديدة بإعادة تنشيط 

ّ
عملية ضخ

هذه الصناعة الهامة واالستراتيجية عربيًا، 
وذلـــك لــلــظــروف الصعبة خـــالل فــتــرة ثـــورات 

الربيع العربي«.
ــــن روتـــــانـــــا بــأهــمــيــة  ــــؤمـ ــبــــانــــة: »تـ ــــع شــ ــابـ ــ وتـ
ــتـــصـــادي والــثــقــافــي.  ــا االقـ ــ ــ الــســيــنــمــا ودورهـ
وتهدف من خالل هذه الخطوة إلى ضم أفالم 
تعتبر  الــتــي  إلـــى مكتبتها  املــســتــوى  عــالــيــة 
الشركة ساهمت  أن  األكبر عربيًا، وال سيما 
بشكل كبير في دعم صناعة السينما العربية 

واملـــصـــريـــة خــــالل الــعــقــد املـــاضـــي مـــن خــالل 
املشاركة في إنتاج نحو 200 فيلم حديث«.

من جهته، قال املنتج أحمد السبكي: »روتانا 
شــريــك نــجــاح فــي كــل أعــمــالــنــا السينمائية، 
روتانا  شاشة  على  عرضت  أعمالنا  وأغــلــب 
ــه(  ــاريــ ــبــ ــــرح( و)كــ ــفــ ــ ــن أحـــدثـــهـــا أفـــــــالم )الــ ــ ومــ
وغــيــرهــا، وبموجب  8 غيغا(  و)  و)الــلــمــبــي( 
إنتاج  اليوم سيتّم  تــّم توقيعه  الــذي  االتفاق 
عدد من األفالم الجديدة خالل العام الحالي 
الشراكة  هــذه  توقيع  يسرنا  الــقــادم.  والــعــام 
مع روتانا ألنها شركة لها وزنها فى السوق 

السينمائي وقنواتها هي األكثر مشاهدة«.
أمـــا كــريــم السبكي الـــذي كـــان أيــضــًا حــاضــرًا 
فــي جــلــســة الــتــوقــيــع فــقــال: »ســعــيــد بتوقيع 
هـــذه الــشــراكــة  بــن روتــانــا وشــركــة السبكي 
وغيرها من الشركات إلنتاج عدد من األفالم 
الــســيــنــمــائــيــة. إن األفـــــالم الـــجـــديـــدة الــتــي تم 
القادمة،  الفترة  خــالل  تقديمها  على  االتفاق 
ونحن  التنفيذ  حــيــز  بــالــفــعــل  دخـــل  بعضها 
اخــتــرنــا الــشــراكــة مــع روتــانــا، ألن شاشاتها 
تبقى املقصد األول للمشاهدين الباحثن عن 

الجديد في اإلنتاجات السينمائية«.
ــبـــري فــــقــــال: »بــمــوجــب  ــيـــد صـ ــا املـــنـــتـــج ولـ ــ أمـ
إنــتــاج عدد  تــم توقيعه سيتم  الـــذي  التعاقد 
مـــن األفـــــالم الـــجـــديـــدة، بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
ــادمـــن. عــالقــتــنــا  ــقـ روتــــانــــا خــــالل الـــعـــامـــن الـ
مع روتــانــا بــدأت قبل عشر سنوات مع أبرز 
األفالم التي أنتجتها شركتنا، كما سيعرض 
القمر( على شاشات  )أســـوار  أفالمنا  أحــدث 
روتانا فى غضون شهرين. اختيارنا لروتانا 
لتوقيع هذا العقد األول من نوعه في املنطقة 
وبشاشتها  بــروتــانــا  لثقتنا  تتويجًا  يــأتــي 
الــــتــــي تــعــتــبــر األولــــــــى بـــالـــنـــســـبـــة ملـــشـــاهـــدي 

السينما في الوطن العربي«.
مـــن جــهــتــه، قـــال املــنــتــج مــحــمــد حــفــظــي: »إن 
ــا  ــانــ ــد بــــن روتــ ــاقـ ــعـ ــتـ الـــــرابـــــح األكــــبــــر مــــن الـ
وشــــركــــات اإلنــــتــــاج هــــو املـــشـــاهـــد والـــســـوق 
الــســيــنــمــائــي بــكــل عـــنـــاصـــره، فـــروتـــانـــا منذ 
صناعة  فــي  حقيقيا  شريكا  كــانــت  بدايتها 

السينما«.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الشراكات لن تكون 
ــيــــرة، وفــــق الــبــيــان نــفــســه وتــصــريــحــات  األخــ
أبــطــال هــذا الــتــعــاون الــــواردة هــنــا، والــســؤال  
البديهي هــو هــل تقوي روتــانــا نفسها على 
صعيد اإلنتاج السينمائي بعيدا عن  فشلها 
فـــي إنـــتـــاج األغـــنـــيـــات، خــصــوصــا بــعــد أزمـــة 
الشركة و»الهضبة« عمرو دياب، وما رافقها 
ودخــول »بالتينوم ريكوردز« شركة اإلنتاج 
 MBC املنافسة لروتانا إضافة إلى مجموعة
 
ً
ا في أرض املحروسة، فضال

ً
التي بنت حصن

عــن الــقــنــاة الــخــاصــة بــهــذه املــجــمــوعــة والــتــي 
تحمل اسم MBC مصر.

I I

مكانشراكة

ذكرىفن

موسكو ـ رامي القليوبي

الثالثاء ذكــرى مــرور 55 عامًا  اليوم  يصادف 
عــلــى أول رحــلــة مــأهــولــة إلــــى الــفــضــاء لــرائــد 
الفضاء السوفييتي يوري غاغارين الذي كان 
فــي الـــــ27 مــن عــمــره. وفـــي صــبــاح 12 أبــريــل/

نــيــســان 1961، أقــلــعــت مــركــبــة »فــوســتــوك-1«، 
وعلى متنها غاغارين، من مطار »بايكونور« 
الــــفــــضــــائــــي فــــــي جــــمــــهــــوريــــة كــــازاخــــســــتــــان 
السوفييتية االشتراكية، بعد أن نطق بكلمته 
ــام غــاغــاريــن خــالل  الــشــهــيــرة »لــنــنــطــلــق!«. وقــ
التي استغرقت 108 دقائق، بالدوران  الرحلة 
فــي  مـــركـــبـــتـــه  تـــهـــبـــط  أن  ــبـــل  قـ األرض،  ــــول  حــ
روسيا  ســاراتــوف جنوب جمهورية  مقاطعة 

السوفييتية االتحادية االشتراكية. 
وبذلك، أصبح االتحاد السوفييتي أول بلد في 
العالم تمكن من إرســال اإلنسان إلى الفضاء، 
مــمــا زاد مـــن مــكــانــتــه عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 

مناطقها  وتعرضت  النظام،  ضد  املظاهرات 
لـــالعـــتـــداءات والــقــصــف، فــاضــطــر أهــلــهــا إلــى 
مغادرتها حفاظًا على أرواحهم.. كما شهدت 
ــرزت أيــضــًا  ــ شــوارعــهــا أنــاشــيــد وهــتــافــات أبـ

 فنيًا عند أهلها.
ً
ميال

عّبود عّساف من مدينة حلب السورّية، بدأ 
حياته الفنّية صغيرًا، حيث عمل في هندسة 
الـــصـــوت عــنــدمــا كــــان فـــي 12 مـــن عـــمـــره، ثم 
»فــرقــة حــلــب« مــع الــفــنــان محمود  الــتــحــق بـــ
فــــارس، لــيــبــدأ رحــلــتــه فــي الــغــنــاء، وفـــي عمر 
16 سنة انتسب إلى معهد الشبيبة ليتخّرج 

منها بعد ست سنوات بدرجة امتياز.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد  يـــقـــول عـــّســـاف لــــ
تــخــرجــي مـــن املــعــهــد أّســـســـت فــرقــة »الـــتـــراث 
الــحــلــبــي« وفـــرقـــة »حـــلـــب لـــإنـــشـــاد«، كــذلــك 
أنــشــأت مــعــهــد حــلــب لتعليم أصــــول الــغــنــاء 
واملـــوشـــحـــات والـــقـــدود ومـــن خــاللــه أســســت 
ــرب« الــتــي اســتــمــرت ثالث 

ّ
فــرقــة »شــيــوخ الــط

ســنــوات قــبــل أن تــنــدلــع الــثــورة فــي ســوريــة، 
ــه مــديــنــة حــلــب من  ــا تـــعـــّرضـــت لـ ونــتــيــجــة ملـ

خليل العلي

اشتهرت مدينة حلب السورّية بالفن والطرب 
الحلبّية«،  »الــقــدود  إليها  سبت 

ُ
ون األصــيــل، 

ــه ال يــخــلــو بــيــت مـــن بــيــوتــهــا من  والـــالفـــت أنـ
صوت جميل أو آلة موسيقية أو من متذوقي 
بــإرث  »الــّســّمــيــعــة«، وهــي تحتفظ  املوسيقى 
من الطرب األصيل حتى أن معظم األصوات 
ــة هــي  ــتـــهـــرت فــــي ســــوريــ الــجــمــيــلــة الـــتـــي اشـ
مــن أصـــول حــلــبــّيــة، ومـــن أشــهــر فــنــانــي حلب 
مدلل،  والفنان صبري  فخري  الفنان صباح 
إلــــى جـــانـــب عــــدد كــبــيــر مـــن املــمــثــلــن الــذيــن 
املسلسالت  في  أصواتهم  استعرضوا جمال 
الـــســـوريـــة الـــتـــي ازدهـــــــرت بــشــكــل ســـريـــع في 

العقد األخير.
ــي وجـــه  ــة فــ ــ ــورّي ــســ ــــورة الــ ــثـ ــ وبـــعـــد انــــــــدالع الـ
نظام بشار األســد، كان ملدينة حلب دور في 

الــبــاردة بن موسكو والغرب.  في ظل الحرب 
وتعتبر كاريزما غاغارين من أسباب اختياره 
من بن 20 طيارا كان يجري تدريبهم، إذ كانت 
أن أول رائد  تــدرك تماما  القيادة في موسكو 
السوفييتي  لالتحاد  وجها  سيصبح  فضاء، 
أمــــام الــعــالــم. وكــانــت أول رحــلــة مــأهــولــة إلــى 
الفضاء مليئة بمواقف طريفة لم يتم الكشف 

عن بعضها إال بعد مرور الزمن. 
ومن بن هذه املواقف الطريفة، وجود رائدي 
الـــفـــضـــاء »االحـــتـــيـــاطـــيـــن«، غـــيـــرمـــان تــيــتــوف 
وقت  الفضاء  بمطار  نيليوبوف،  وغريغوري 
الــفــضــاء  عــمــلــيــة اإلطــــــــالق، كـــمـــا ســـجـــل رواد 

الثالثة كلمات »إلى الشعب السوفييتي«.
رسالة  غــاغــاريــن  كتب  بيومن،  الرحلة  وقبل 
وداع لزوجته، ولكنه لم يتم تسليمها لها إال 
بــعــد مقتله فــي حــادثــة تحطم طــائــرتــه أثــنــاء 

تحليق تدريبي  في مارس/آذار 1968.     
وأجــــــريــــــت رحــــلــــة »فــــــوســــــتــــــوك-1« بـــالـــنـــظـــام 
لــوجــود مخاوف  نــظــرا  األوتــومــاتــيــكــي كاملة 
مــن فــقــدان اإلنـــســـان الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم في 
ظروف الالجاذبية، ومع ذلك، تسلم غاغارين 
كــــودا خــاصــا لــالنــتــقــال إلــــى الــنــظــام الــيــدوي 
ــــالل عــمــلــيــة الــهــبــوط،  ــر. وخـ ــ إذا اقــتــضــى األمــ
ــــاألرض بجملة  نــطــق غــاغــاريــن فـــي اتـــصـــال بـ
»أنــا أحــتــرق، ودعــا أيها الــرفــاق!«، بعد رؤيته 
مرورها  أثناء  املركبة  نافذة  عبر  لهب  ألسنة 
بالطبقات الكثيفة من الغالف الجوي. إال أنه 
اتــضــح فــيــمــا بــعــد أن هـــذه الــظــاهــرة طبيعية 

وتحدث في كل رحلة.

قصف ودمار غادرنا إلى مدينة طرابلس في 
شمال لبنان«.

أّسست  لبنان  إلــى  »بعد وصولي  ويضيف: 
لتعليم  طــرابــلــس  مدينة  فــي  صغيرًا  معهدًا 
باب الذين 

ّ
الغناء وانتسب إليه عدد من الش

أن  بعد  محترفن  وصـــاروا  موهبة  يملكون 
موا أصول الغناء«.

ّ
تعل

وقــــــــال: »حــــّبــــي لـــلـــفـــن واملـــوســـيـــقـــى دفــعــنــي 
فرقة  أّســســت  لبنان،  فــي  فنّية  فــرق  لتشكيل 
»حلب لإنشاد« التي تضم ثمانية أشخاص، 
لبنانيون، كذلك  أربعة ســوريــون واآلخـــرون 
ـــرب« مـــرة أخـــرى، 

ّ
أســســت فــرقــة »شــيــوخ الـــط

ولكن هذه املرة في لبنان، وليس في سورية، 
وهـــي تــضــم ثــالثــة أشــخــاص فــي الــغــنــاء، أنــا 
واثــنــان مــن إخــوتــي، بمرافقة عشرة عازفن 
موسيقين من أمهر موسيقيي حلب، بقيادة 
األســــتــــاذ مــحــمــد خـــيـــر نــــّحــــاس مـــديـــر فــرقــة 

الفنان صباح فخري املوسيقّية«. 
تــقــّدم الــفــرقــة املــوشــحــات والـــقـــدود الحلبّية 
كلثوم  أم  الــســيــدة  أغــانــي  وبــعــض  واألدوار، 
ومحمد عــبــدالــوهــاب، وأحــيــانــًا تــقــّدم أغانَي 
عبي فــي الــعــروض الفنّية كي 

ّ
مــن الــلــون الش

يتم إرضاء معظم األذواق، كما يقول عّساف.
ـــرب« فــي حفالت 

ّ
شــاركــت فــرقــة »شــيــوخ الـــط

عـــــّدة، مــنــهــا فـــي قــصــر األونــيــســكــو ومــســرح 
املدينة في بيروت، كذلك في حفالت خاّصة 
عدة في شمال لبنان، منها في زغرتا وإهدن 
وغيرها من املدن الشمالية التي ساهمت في 

انتشار الفرقة بشكل أوسع في لبنان.

55 عامًا على أول رحلة إلى الفضاءشيوخ الطرب... القدود الحلبية ولو في لبنان
من مدينة حلب التي 

انطلقت منها، حّطت 
فرقة »شيوخ الطرب« 

بقيادة عبود عساف في 
لبنان، لتكمل مشوارها 

الفني رغم ما يحصل في 
سورية

في منتصف القرن التاسع 
عشر بدأ جمع اآلثار 

والمخطوطات القبطية، 
لينشأ بعدها المتحف 
القبطي في القاهرة

اليوم يحتفل العالم 
بالذكرى الـ55 النطالق 

رحلة  السوفييتي يوري 
غاغارين إلى الفضاء. 

الرحلة التي تخللتها 
مواقف مضحكة عدة

القاهرة ـ محمد كريم

تعود فكرة حصر اآلثار واملخطوطات القبطية 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  إلــى منتصف  وجمعها 
حن جاء عالم اآلثار الفرنسي )مارييت( سنة 
لهذا  الفرنسية  الــحــكــومــة  مــن  بتكليف   1850
الغرض، غير أن مجموعة من املعوقات حالت 
دون وصوله إلى هدفه، فتغيرت وجهته إلى 

اآلثار الفرعونية وأسس )املتحف املصري(.
جاء بعده العالم الفرنسي )أملينو( الذي مكث 
فــي مــصــر ســبــع ســنــوات، وطـــرح فــكــرة إنــشــاء 
شعثها  ويــلــّم  القبطية  ــار  اآلثــ يجمع  متحف 
املتناثر في الكنائس واألديرة واملقابر، ويقوم 
العالم  جــاء   1882 وفــي  وتصنيفها.  بحفظها 
بــتــلــر( فنشر مؤلفن  )ألــفــريــد ج.  اإلنــجــلــيــزي 
عن الكنائس واألديرة القديمة، فبدأ االهتمام 
بمشروع املتحف يأخذ منحى جادًا، إذ شهد 
للفنون  مــتــحــف  بــإنــشــاء  اقــتــراحــًا  عـــام 1898 
املوافقة على تشييده من  القبطية، ثم جــاءت 

لجنة اآلثار العربية التابعة لوزارة األوقاف. 
ــخ: افـــتـــتـــح املـــتـــحـــف الــقــبــطــي  ــاريــ ــتــ املــــوقــــع والــ
كـــبـــيـــرة مــن  بـــعـــد جـــهـــود  فــــي 1910،  رســـمـــيـــًا 
العلماء وعلى رأسهم )مرقس باشا سميكة(، 
الـــــذي ٌيــنــســب إلـــيـــه الــفــضــل األكـــبـــر فـــي طــرح 

الفكرة والدفاع عنها لدى الحكومة. وهو يعد 
الــعــالــم آلثـــار مصر مــن املرحلة  أكــبــر متاحف 
القبطية، وقد اختير موقعه على أرض »وقف« 
القديمة،  مصر  فــي  القبطية  للكنيسة  تابعة 
داخــل حــدود حصن بابليون، أشهر وأضخم 
اآلثــــار الــبــاقــيــة لــإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة في 
ــّيــد أيـــام الــفــرس وحــدثــت عليه 

ُ
مــصــر، وقـــد ش

مــجــمــوعــة مــن الــتــعــديــالت فــي عــصــور بعض 
أباطرة الرومان.

استقالل فني
 كان يظن في بادئ األمر، أال وجود لفن قبطي، 
وأن تلك اآلثار املسيحية التي ترى في كنائس 
آثـــار بيزنطية ويونانية؛  إال  مــا هــي  األقــبــاط 
غير أن أول من الحظ استقالل الفن القبطي عن 
سواه من الفنون هو املسيو ماسبيرو. وكان 
القبطية  اآلثـــار  قــد عمل على جمع  ماسبيرو 

في قاعة مخصصة باملتحف املصري.
يــقــول وديــــع حــنــا فــي كــتــابــه )مــرشــد املتحف 
الـــذي صــدر سنة 1930: كــل مــا نــراه  القبطي( 
ــرة القديمة  ــ  فــي الــكــنــائــس واألديـ

ً
الــيــوم مــاثــال

في جميع  القبطي  الفن  مظاهر  أمامنا  يعيد 
مـــراتـــب الــحــس والـــخـــيـــال، وال شـــك أيــضــًا في 
فـــي مبانيهم  قـــلـــدوا  األقـــبـــاط،  املــعــمــاريــن  أن 

الــرســام  أن  الــقــدمــاء. كما  املــصــريــن  الضخمة 
ــعـــذراء  ــان يـــرســـم الـ الــقــبــطــي – وفـــقـــًا لــحــنــا- كــ
مريم تحمل الطفل يسوع بنفس الشكل الذي 
اإللهة  في تصوير  الفراعنة  أجدادهم  اتبعوه 
ابــنــهــا حـــــورس. وأي مسحة  إيـــزيـــس تــرضــع 
انقطعت  واليوناني  القبطي  الفن  بن  تشابه 
ــن الـــقـــبـــطـــي بــتــخــلــص  ــفــ ــقــــل الــ ــتــ عـــــراهـــــا، واســ
بعد  البيزنطين  نــيــر  مــن  املــصــريــة  الكنيسة 

الجيل الخامس.

أقسام المتحف
ــيـــات بـــاملـــتـــحـــف الــقــبــطــي  ــنـ ــتـ ــقـ يـــصـــل عــــــدد املـ
إلـــى 16000 قــطــعــة، مــقــســمــة إلـــى عـــدة أقــســام 
والترتيب  املوضوعي  التصنيف  فيها  روعــي 
الزمني. مثل أقسام: )األحجار(، و)األخشاب(، 

و)املعادن(، و)املخطوطات(...
ومــــن املــقــتــنــيــات املـــشـــهـــورة بــاملــتــحــف شــاهــد 
الــرابــع  للقرن  يــعــود  الــجــيــري  قبر مــن الحجر 
الرموز  امليالدي. وقطعة نسيج عليها بعض 
على  السادس. ونقش  للقرن  تعود  املسيحية 
مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد 
السابع. وتــاج عمود من  للقرن  املسيح يعود 
الــحــجــر الــجــيــري مــزيــن بــشــكــل عــنــاقــيــد عنب 

يرجع للقرن السابع. 

)Getty( يوري غاغارين

تساؤالت كثيرة طرحتها الشراكة اإلنتاجية بين محطات »روتانا« التلفزيونية والمنتجين المصريين 
قبل أيام، أسئلة كثيرة تُطرح حول هذا التعاون في عصر الميديا البديلة 

سينما
   التلفزيون

المتحف القبطي

حكواتي

سما حسن

يها عن طفلتها، خاصة أن 
ّ
هل يمكن القول إن الفقر هو السبب األول لتخل

ترتيبها كان الرابع بني البنات اللواتي سبقنها، وكانت غزة ما زالت تعيش 
العالم كانت على أوجها،  أهــوال حــرب عــام 1967 والهجرة منها ألنحاء 
ر الوالدان الفقيران كثيرًا بالخروج من غزة إلى أي بلد، ولكن ذلك 

ّ
ولذلك فك

لم يحدث، وإن كان األب قد سافر بمفرده إلى األردن بحثا عن باب رزق، 
وترك الزوجة التي وضعت طفلتها الرابعة قبل يومني، وهو على يقني أن 

الطفلة التي تصارع املوت ستموت حتمًا.
فــي جنوب  تقيم  التي  للجدة  ترسلها  أن  األم  قــررت  األب  أن سافر  بعد 
ــزة، فــهــي فــي وضـــع ال تحسد عليه مــن حــيــث الــفــقــر والــخــوف مــن أن  غـ
تموت الوليدة التي جاءت إلى الحياة هزيلة لدرجة أنها لم تقو على مص 
من  املتوقعة  وغير  الجريئة  الخطوة  هــذه  على  أقدمت  ولعلها  أمها،  ثــدي 
أمــام عينيها، وهــي وحــيــدة، وال تعرف  الوليدة  أن تموت  أم، لخوفها من 
كيف تتصرف،  وهكذا ألقت بها في حجر الجدة العجوز وعادت لبيتها، 

ونسيت أمرها، ولكنها كانت تتوقع أن يخبرها أحدهم أنها قد ماتت.
الحليب في فمها بواسطة قطعة  الوليدة وبــدأت تقطر  الجدة هذه  فت 

ّ
تلق

من الشاش، حيث تغمرها في كوب من حليب املاعز وتنقطها في جوفها 
زجاجة  من  بقوة  وتمتصه  الحليب  تتقبل  الطفلة  بــدأت  يــوم  بعد  ويوما 
رضاعة صناعية ودبــت فيها الحياة ودب األمــل في قلب الجدين معها، 
أوالدهــمــا خارج  بعد هجرة كل  قاتلة  يعيشان في وحــدة  أنهما  خاصة 
الذين كانوا يدخلون  اليهود  فلسطني بسبب الخوف من قتلهم من قبل 

البيوت ويرتكبون مجازر وحشية بحق الشباب.
ــام وتلتها الــســنــوات، وأصــبــحــت الطفلة تــجــري وتــركــض وبعد  مــرت األيـ
سنوات قليلة أصبحت تساعد في أعمال البيت وألحقتها الجدة بمدرسة 

تنادي  وكــانــت  التوجيهي،  أنــهــت  حتى  مــصــاريــف  إلــى  تحتاج  ال  قريبة 
»خالتي«  »أمي« وتنادي أمها الحقيقية التي كانت تزورها ملامًا بـ جدتها بـ

رغم أنها تعرف أنها أمها الحقيقية.
 عاشت مع أمها الثانية ولم تشعر يوما أنها بحاجة ألمها األصلية التي 
نستها بعد أن أنجبت جيشًا من األطفال بعدها، وكذلك فعل أبوها، ولكنها 
ليتزوجها  أقــاربــه  أحــد  يــوم، فصحب  ذات  تذكرها  حــني أصبحت شابة 
مها له رغما عن جدتها التي كانت تعرف 

ّ
ووضع مهرها في جيبه، وسل

سوء خلق الخاطب، ولكن املــال أســال لعاب األب وجعله يتذكرها فجأة، 
بأيام، ماتت  التي تربت في كنف جدتها وبعد زواجها  الطفلة  فتزوجت 

الجدة فجأة....

أمي الثانية
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لتبدأ منذ اآلن حياتكم امللتزمة بالوقت، بعد 
أن انــقــضــت طــريــقــة حــيــاتــكــم الــعــفــويــة. للتو، 
دخلتم أنتم أيضًا إلى الشبكة املعقدة املتألفة 
مــن األرقـــــام والــقــوانــن والــتــراتــبــيــة وتنظيم 
ساعات الواجبات. فمنذ لحظة دخولكم إلى 
املدرسة أصبحتم جزءًا من تراتبية مدرسية، 
أنتم في أسفلها. ما زال أمامكم طريق طويل 
ما  املدرسية واالخــتــبــارات.  املــراحــل  الجتياز 
زلــتــم بــراعــم صــغــيــرة، وعــلــيــكــم الــتــحــّول إلــى 
فــاكــهــة مــــــزارع تـــجـــاريـــة! اعـــتـــدتـــم عــلــى طــرح 
أسئلة كبيرة حتى اآلن، لكنهم سيضعونكم 
فــي قــوالــب مــحــددة مــنــذ الــغــد! كــمــا ســبــق أن 
فعلوا معنا أيضًا. االقتطاع من شجرة الحياة 
الحضارية. هذا  التعليب  والــزّج في مصانع 
هــو الــطــريــق الـــذي ســتــســيــرون فــيــه. ال غــرابــة 
أن حيرتكم مما يجري حولكم تفوق  إذًا في 

رغبتكم في التعّرف إلى املحيط الجديد.
ــداء الــنــصــح لكم  هــل هــنــاك أي مــغــزى مــن إســ
ــذا الـــطـــريـــق؟ نــصــائــح  ــتـــم مـــاضـــون فـــي هــ وأنـ
مـــن شــخــص لـــم يــقــو هـــو نــفــســه عــلــى الــقــيــام 
بشيء. من رجل، مثل اآلخرين، يفوح برائحة 

املعلبة؟ دعوه يحاول وأحسنوا به  األطعمة 
الظن، فهو لم ينس قط ولــن ينسى تجربته 
في اليوم األول من املدرسة التي بدت له مثل 
ولكن  خشبية،  قطع  مــن  ملبنى  لعبة  مجّسم 
التجربة  تــلــك  ــّرات.  ــ املـ آالف  تــضــاعــف  حجمه 
إلى  اآلن  بالغم. ها قد وصلنا  التي أصابته 
النصيحة الــهــامــة الــتــي يــريــد إســـداءهـــا لكم 
ويأمل أن تكون لها قوة مقولة منقوشة على 
أثر تاريخي بالغ القدم والهيبة: ال تسمحوا 
ألحــــد بــــأن يــســلــبــكــم طــفــولــتــكــم! انـــظـــروا إلــى 
ى عن طفولته 

ّ
الناس من حولكم، أغلبهم يتخل

كما  ينساها  بالية.  قبعة  عن  يتخلى  مثلما 
قطعة  مثل  حياته  ُملغى.  تلفون  رقــم  ينسى 
ما  أن  ويعتبر  بــالــتــدريــج،  يتناولها  نــقــانــق 

يأكله منها لم يعد له وجود. 
ــاء املـــراحـــل  ــ ــقـ ــ يـــدفـــعـــونـــكـــم بـــحـــمـــاس إلـــــى ارتـ
ــل  ــراحـ ــى املـ ــ ــيــــة. وعـــنـــدمـــا تـــصـــلـــون إلـ املــــدرســ
املتقدمة منها يقومون بقطع الطريق أمامكم 
بغير  التي سيصفونها  األسفل  املراحل  إلــى 
لكن  إليها.  العودة  يمكنكم  ال  بحيث  املهمة، 
ألــيــس مــن املـــفـــروض أن يمتلك اإلنـــســـان في 
ــمــا لــلــصــعــود إلــى 

ّ
حــيــاتــه، كــمــا فــي بــيــتــه، ســل

األعــلــى أو الــنــزول إلــى األســفــل؟ مــا هــي قيمة 
املخزن  دون  مــن  البيت،  فــي  العلوي  الطابق 
الذي يضم أشياء املاضي العتيقة أو الطابق 
األرضي حيث خشخشة باب البيت وجرسه؟ 
لكن الناس يعيشون هكذا على األغلب! إنهم 
م 

ّ
الــعــلــوي مــن دون سل الــطــابــق  فــي  يقيمون 

وال بيت، ويضفون على أنفسهم أهمية. في 
املاضي كانوا أطفااًل، ثم أصبحوا كبارًا، لكن 

ما الذي صاروا إليه اآلن؟ 
 هو إنسان حقيقي. 

ً
فقط َمن يكُبُر ويبقى طفال

فاألشياء  اآلن،  تفهمونني  إن كنتم  أعــرف  ال 
الــبــســيــطــة يــصــعــب شــرحــهــا. حــســنــًا، دعــونــا 
تتمكنون  قــد  فعندها  صعبًا،  مــثــااًل  نتناول 

من إدراك ما أعنيه. 
ال تــعــتــبــروا كــرســي املــعــلــم عــرشــًا وال منبرًا! 
وا 

ّ
َصل

ُ
فاملعلم ال يجلس في مكان مرتفع كي ت

ــه، ولـــكـــن كـــي يـــكـــون الـــتـــواصـــل الــبــصــري  ــيـ إلـ
في  رقيبًا  املعلم  ليس  أفــضــل.  وبينه  بينكم 
مــدرســة عــســكــريــة، كــمــا أنـــه لــيــس مــن صنف 
ــــيء، كــمــا أنــه  اآللـــهـــة. املــعــلــم ال يـــعـــرف كـــل شـ
غير قادر على معرفة كل شيء. عندما يبدو 
الــعــارف بكل شــيء ال تــصــدقــوه! إما  بمظهر 
إذا اعــتــرف بأنه ال يعرف كــل شــيء فأحّبوه! 

إيريش كستنر

أعزائي التالميذ،
ها أنتم اآلن ألول مــرة في املدرسة، 
عتم على املقاعد، إما حسب 

ِّ
وقد وز

الــحــروف األبــجــديــة أو حسب طــول قــامــة كل 
منكم. آمــل أن منظر رؤوســكــم الــذي يذّكرني 
بالفطر البري مرّده فقط إلى موسم الخريف 
الــــذي نــحــن فــيــه اآلن. فـــبـــداًل مـــن أن تــكــونــوا 
في  يــتــمــلــمــل  بــعــضــكــم  أن  اآلن  أرى  ســـعـــداء، 
أو شمااًل، وكأنه جالس فوق  جلسته يمينًا 
اآلخــر  يــبــدو بعضكم  بينما  صفيح ســاخــن. 
ــه مـــثـــّبـــت بــصــمــغ قـــــوي عـــلـــى مــقــعــده.  ــ ـ

ّ
ــأن ــ وكـ

بعضكم يقهقه ضاحكًا لسبب غير معروف، 
بــيــنــمــا يــجــلــس أحـــدكـــم ســاهــمــًا فـــي الــوســط 
تعتريه الدهشة بسبب ما يراه على السبورة 
الــســوداء، وكــأنــه ينظر إلــى مالمح مستقبله 
الــغــريــزة قد  الــقــول إن  الــغــامــض. ال يمكنني 

خانتكم.
ُكم عائالتكم 

ْ
مت

ّ
ت ساعة البدء اآلن. سل

ّ
لقد حل

د إلى املدارس التي تشرف عليها الدولة،  بتردُّ

محمد المرابط

14 حزيران/ يونيو 1979، طنجة، املغرب
الصديق العزيز ميللر،

أبــعــث إلــيــك تــحــايــا مــتــعــّددة وعــنــاقــًا. ذهبت 
صباح يوم الخميس الرابع عشر من يونيو، 
لــــزيــــارة والــــدتــــي فــأعــطــتــنــي الـــرســـالـــة الــتــي 
ها إلّي. فغمرتني سعادة عارمة، سعادة 

َ
ت

ْ
بعث

دفــعــتــنــي لــلــجــلــوس لــلــحــظــة اكــتــفــيــت فــيــهــا 
بالنظر إلــى الــرســالــة، فقالت والــدتــي: »مــاذا 
حدث؟ هل تحمل الرسالة أخبارًا غير سارة؟« 
ال، يا والدتي. بل العكس من ذلك. إنها رسالة 
ــة. مـــن صـــديـــق كــبــيــر. ال يــعــرفــنــي، وال  ــعــ رائــ
أعرفه، لكنه يكتب إلي، وأكتب إليه ألنه رجل 
طيب حقيقة. قالت والدتي: طيب يا ولدي، إن 
الرسالة. ليس  قــرأت  الله يعينه ويعينك. ثم 
من الضروري أن أكّرر كم أسعدتني. وشكرتك 

على كل ما ورد فيها. 
صديقي ميللر، عرضُت رسالتك األولى على 
بعض األوروبــيــن هنا في طنجة. لم يسبق 
لــهــؤالء الــنــاس أن أبـــدوا أي احــتــرام تجاهي، 
لــكــن حــن رأوا الــرســالــة تــغــيــروا وأصــبــحــوا 
عــرضــت عليهم  مـــا  ــن. وإذا  ــريـ آخـ أشــخــاصــًا 
رسالتك الثانية فإنهم سينفجرون. صديقي 
ــة جــديــدة أعــتــقــد أن  مــيــلــلــر، إنـــي أتــرجــم روايــ
أنجزت  وقــد  عــســل«.  »ليلة  عنوانها سيكون 
بضعة رسوم. وسأرسم هذه الليلة الخاصة 

لوحة جديدة وأبعث بها إليك.
صديقي ميللر، أستميحك عذرًا. كنت أحكي 
أحــدثــك عــن فرنسا.  أن  لــك حكايات ونسيت 

إلى تالميذ الصف 
األول االبتدائي

هذه الرسالة واحدة من بين أهم ما كتب الشاعر وكاتب السيناريو األلماني إيميل إيريش 
كستنر )1899 – 1974( لألطفال، وقد اشتهر بكتبه الموجهة إليهم، ومن أبرزها »إميل 

والمحققون«. حصل في عام 1960 على جائزة هانز كريستيان أندرسون ألدب الطفل، 
التي نالها عن سيرته الذاتية »حين كنت طفًال«. من أهم كتبه »ثالثة رجال في الثلج«

كتب ميللر رسالة 
إلى الفنان إرفينغ 

ستيتنر، يخبره 
عن كاتب من 

طنجة، بعد أن 
قرأ سيرة المرابط 

»انظر وامش«، 
قال: »أي نشوة 
خرجت بها من 

قراءة هذا 
الكتاب الصغير. 

بسيط وال يهادن«
  

رسالة إلى هنري ميللر

نصائح من شخص 
لم يقو على القيام بشيء

رأسه محشو بأفضل 
المعارف، لكنه إنسان 

مشّوه ال أكثر

فقط َمن يكبُُر ويبقى 
طفًال هو إنسان حقيقي 

هل تفهمونني؟

يقول  الــرســالــة  مــن  آخــر  مقطع  فــي 
فهم  األغبياء!  من  تسخروا  »ال  كستنر: 
ليسوا أغبياء بإرادتهم، كما أنهم ليسوا 
أغبياء كي تجعلوهم مصدرًا للسخرية 
والهزء. ال تعتدوا بالضرب على َمن هو 
يقتنع  ال  َمــن  أضعف!  أو  منكم  أصغر 
معه  أتواصل  أن  أريــد  ال  هــذا،  بكالمي 
بعد اآلن. لكني أريد تحذيره قليًال: ال أحد 
أحد  أال  لدرجة  والقوة  الذكاء  يمتلك 
عليه  ــوة.  وق ذكــاء  يفوقه  أن  يمكن 
أيضًا ضعيف ومتواضع  ألنه هو  االنتباه 

الذكاء«.

أصغر منكم أو أضعف

2425
ثقافة

فّواز حداد

في حواره مع الرئيس األميركي مؤخرًا، يتذكر الصحافي غولدبيرغ مشهدًا 
مايكل كورليون غاضبًا من  تذمر  »الــعــراب«، عندما  لفيلم  الثالث  الجزء  من 
فشله في التخلص من قبضة املافيا، يستعيد هذا املشهد في معرض تشبيهه 
أزمــات »الشرق األوســط«، بترديد  التهّرب من  خفقة ألوباما في 

ُ
امل املحاوالت 

أوباما من  عبارة آل باتشينو: »بمجرد ما ظننت أني خرجت منها« فيكمل 
الفيلم نفسه: »تجّرك إليها من جديد«. 

ــــورود فــي أحــاديــث الــنــاس.  االســتــشــهــادات بــاألعــمــال الــدرامــيــة بــاتــت كثيرة ال
جزءًا  مبالغة  دونما  أصبحا  يومي،  حضور  التلفزيونية  وللدراما  للسينما 
املـــدارس  على  يقتصر  منابعه  يعد  لــم  الثقافة  فتحصيل  البشر.  ثقافة  مــن 
والجامعات والكتب. أصبح الناس يستمّدون معارفهم أيضًا، وربما خبراتهم، 
مما يرونه على الشاشتني الصغيرة والكبيرة. وبات مألوفًا تداول ما شهدوه 

من مواقف، وما سمعوه من حوارات. 
اع الدراما األوائل في البالد العربية على التعامل بجدية مع الدراما، 

ّ
نحا صن

اعتبروا الرواية مصدرًا رصينًا فاستعانوا بها، وحاولوا في سورية نقلها إلى 
الشاشة، فظهرت رواية »الله والفقر« للكاتب صدقي إسماعيل على الشاشة 
الصغيرة، تحت عنوان »أسعد الــوراق«، كذلك روايــات حنا مينه »نهاية رجل 
اب 

ّ
شــجــاع« و»بــقــايــا صـــور«، وغيرها مــن الـــروايـــات. إضــافــة إلــى انــخــراط كت

األدب  مع  باملقارنة   
ً
مــاال تــدّر  لكونها  التلفزيونية،  الدراما  كتابة  سوريني في 

الذي ال يدّر شيئًا، ما شجع الكتاب على املزاوجة بينهما، فربحهم التلفزيون 
ولم يخسرهم األدب. 

وبرع  بالرواية.  االستعانة  دون  السيناريو من  كتابة  اقتصر على  جاء جيل 
فيه، ما أكد على استقالليته عن األدب بأنواعه.  ففي العالم هناك تيار قوي 
في الكتابة الدرامية يصّر على كتابة العمل في األصل للسينما أو التلفزيون 
املسلسالت شهادة  االقــبــال على  في  وكــان  بينهما،  السرد  الختالف منطق 
على نجاحها جماهيريًا، واحتاللها حيزًا مرموقًا في القنوات الفضائية. لم 
تعد هناك حاجة للرواية كمصدر للتجديد والتنويع عن األنماط السائدة، وإن 
شكلت عامل تنبيه إلى املوضوعات الحساسة واملنعطفات التاريخية الالفتة، أو 
اقتباس شيء منها.. ال أكثر. لم يتجاوز االستئناس بها هذا املفهوم السطحي، 
 من وضعها في االعتبار كرافد إضافي. فانصرفت الدراما إلى اجترار 

ً
بدال

 شهدت سابقًا 
ً
موضوعاتها، تلبية الرتفاع الطلب عليها، فاستنسخت أعماال

والتكرار  اململ  والتطويل  املفتعل  التشويق  الدراما رهينة  باتت   عليها. 
ً
إقباال

التاريخية، والحارة الشامية، ورومنسيات الغرام  والثرثرة. وكان فّخ األعمال 
غت تحت زعم وصفة النجاح املجّربة.  املائعة... إلخ، مؤاتيًا لسوية هابطة ُسوِّ

في مجتمعات تندر فيها القراءة، بات املتفّرج العربي يستقي قدرًا من معلوماته 
الدراما، فتعرف في نماذج الحارة الشامية املختلقة في االستوديو على  من 
املجتمع السوري في الثالثينيات، والحدث التاريخي اإلسالمي من املسلسالت 
تمت  ال  فانتازيات  فمن   املفبركة  األمجاد  أمــا  األيديولوجية،  التوجهات  ذات 
طاملا  التعريف،  ال  بالتحريف  أوثــق  عالقتها  أن  واملــؤســف  بصلة.  للماضي 

اإلحساس باملسؤولية غائب.

وصفة النجاح

من وإلى

ندوات ولقاءات

فــحــيــنــهــا فــقــط يـــكـــون جـــديـــرًا بــحــبــكــم. وبــمــا 
أعماق  مــن  بحبكم  فسيسعد  غنيًا  ليس  أنــه 
قلبه. لدي نصيحة أخرى: ال يستطيع املعلم 
ــه مــجــرد بستاني  اجـــتـــراح املـــعـــجـــزات، بـــل إنـ
مهمته الــعــنــايــة بــكــم وتــشــذيــبــكــم، أمـــا النمو 

فهو واجبكم أنتم!
احترموا َمن يحترمكم! تبدو النصيحة أكثر 
قها 

ّ
بداهة مما هي عليه بالفعل، بل إن تحق

صعب املنال أحيانًا. عندما كنُت في املدرسة، 
ــاه في  ــد فــي صــفــي، يــســاعــد أبــ ــان هــنــاك ولـ كـ
 لبيع السمك. رائحة السمك كانت تفوح 

ّ
محل

مــن الصبي املــســكــن، وكـــان اســمــه »بــرويــر«، 
لـــــدرجـــــة كــــانــــت تـــصـــيـــبـــنـــا بـــالـــغـــثـــيـــان عــنــد 
جــلــوســه مــتــقــّوســًا قـــرب الــحــائــط فــي الــصــف. 
رائــحــة الــســمــك الــقــويــة كــانــت مستوطنة في 
شــعــره ومــالبــســه ولـــم تــفــلــح مــعــهــا كــل مــرات 
بونه. 

ّ
يتجن كلهم  التالميذ  كــان  االستحمام. 

ورغــم أنــه لــم يكن مذنبًا، إال أنــه كــان ينزوي 
مــبــتــعــدًا عــن اآلخـــريـــن ومــنــكــفــئــًا عــلــى نفسه، 
كــمــا لــو كـــان مــصــابــًا بــالــطــاعــون. كـــان يشعر 
بــالــخــجــل الــشــديــد مــن رائــحــة الــســمــك، إال أن 
خجله لم ينفعه في شيء. اآلن، وبعد خمسة 

ــنـــوات نـــشـــرت دار »غــالــيــمــار«  قــبــل ســبــع سـ
روايــتــي »الــحــب ببضع شــعــيــرات« واحتفت 
فكتب مغربي  واملجالت.  الجرائد  كثيرًا  بها 
عني في جريدة »لوموند« يقول من األرجح 
أن مــحــمــد املــــرابــــط غــيــر مــــوجــــود، وأن هــذا 
الكتاب كتبه بــول بولز ولــو كــان هــذا الرجل 
ثــــم رفــــضــــت دار »غــــالــــيــــمــــار« أن  مـــــوجـــــودًا. 
أيًا من كتبي. وعندما علمت الجرائد  تنشر 
املغربية بما كتب على صفحات »لوموند«، 
نشرت املقالة ذاتها باللغة العربية وأضافت 
إليها شتائمها الخاصة. قالت هذه الجرائد 
ال يــمــكــن أن يــنــشــر كــتــابــًا كـــل مـــن ال يــعــرف 
الكتابة. لكنني أعرف أسماء الذين كتبوا تلك 
ولم يستطيعوا  كتبًا  كتبوا  املقاالت، وكلهم 

نشرها. 
ــد أن أراك وجــهــًا  ــ صــديــقــي مــيــلــلــر، كــنــت أريـ
لوجه، رغبت في ذلك كثيرًا. إنه أمر مؤسف 
ــك. وال أســتــطــيــع  ــدًا أال أســتــطــيــع الـــلـــقـــاء بــ جــ
الحصول على جــواز. ألن كل من يكتب كتبًا 
يعتبر مــجــرمــًا. وكــتــبــت كــتــبــًا. ال يــهــم. شكرًا 
لله إنني إنسان، ذلك أنه حن طردني الوالد 
خارج البيت، وكان عمري عشر سنوات، نمت 

في الشوارع ولم أخف من أي شيء أبدًا.

)ترجمها عن اإلنجليزية: 
عبد العزيز جدير(  

وأربعن عامًا، ما زلت أشعر بالغثيان كلما 
ســمــعــت بـــاالســـم »بــــرويــــر«. تــصــعــب معاملة 
اآلخــريــن بــاحــتــرام أحــيــانــًا. كما أن املحافظة 
املــــرء  ــلـــى  عـ أن  ــة، إال  ــبـ ــعـ ــرام صـ ــ ــتــ ــ ــلـــى االحــ عـ

املحاولة مرة تلو أخرى. 
ال تـــكـــونـــوا مــجــتــهــديــن كـــثـــيـــرًا! لــيــســت هـــذه 
النصيحة مــوجــهــة إلـــى الــكــســالــى مــنــكــم، بل 
إنها للمجتهدين فقط، وعليهم االلتفات إلى 
مدرسية  واجــبــات  الــحــيــاة  ليست  أهميتها. 
فيحشون  الثيران  أمــا  م، 

ّ
يتعل اإلنــســان  فقط. 

عقولهم طـــوال الــوقــت بــاملــعــلــومــات. أتــحــّدث 
إليكم عن خبرة مسبقة. لقد كنت على وشك 
ـــم، عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــي 

ُّ
ــــور تـــعـــل ــــى ثـ الـــتـــحـــّول إلـ

املدرسة. مسألة كوني لم أتحّول إلى ثور يكّد 
طوال الوقت في املدرسة، رغم محاوالتي، ما 
زالت مثار دهشتي حتى اليوم. ليس اإلنسان 
يّدعي عكس  َمــن  إنسانًا بذكائه فقط. يكذب 
ذلك. وَمن يصدق هذا الكذب سيندم ذات يوم، 
حتى بعد تحقيقه ألروع النتائج في املدرسة. 
ــام أيـــضـــًا بــالــريــاضــة  ــمـ ــتـ ــان االهـ عــلــى اإلنــــســ
ــإنــــه ســيــتــحــّول  فــ والـــــرقـــــص والــــغــــنــــاء، وإال 
إلـــى إنــســان رأســـه محشو بــأفــضــل املــعــارف، 

ولكنه إنسان مشّوه ال أكثر.  شّككوا بما هو 
مــوجــود فــي كتبكم املــدرســيــة أحــيــانــًا. فهي 
أجــزاء منها  أن  السماء، بل  لة من 

ّ
ليست منز

مــأخــوذة مــن كــتــب مــدرســيــة عتيقة مــأخــوذة 
بدورها من كتب مدرسية أعتق منها. ُيطلق 
البشر على ذلك اسم التقاليد. ولكن الحقيقة 
 ال تــجــري كما 

ً
مختلفة تــمــامــًا. الــحــرب مــثــال

هــي مــوصــوفــة فــي قصائد الكتب املــدرســيــة. 
ذلــك.  تتجاهل  املــدرســيــة  الكتب  أن بعض  إال 
التاريخ،  ُيقال لكم في دروس  ال تصدقوا ما 
إذا تحّدثت عن إنسان عاش في املاضي وكان 
ــوال الــوقــت. أرجــوكــم   مــقــدامــًا طـ

ً
جــيــدًا وبــطــال

ال تــصــدقــوا هـــذا الــكــالم وإال تــفــاجــأتــم كثيرًا 
عندما تكبرون وتدخلون معترك الحياة. 

ها أنتم تجلسون اآلن موزعن حسب الحروف 
األبــجــديــة أو حــســب طـــول الــقــامــة وتــرغــبــون 
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــكــم. اذهـــبـــوا إذًا أعــزائــي 
األطفال. اسألوا أهاليكم عن األشياء التي لم 
تفهموها. أما أنتم أيها اآلباء واألمهات، فإذا 

لم تفهموا شيئًا، فاسألوا أطفالكم.
)ترجمة عن األملانية: 
أحمد القاسمي ورشيد بوطيب(

إطاللة تصويب

نجوان درويش

يا بنّي
بيدك الصغيرة 

امسح الخوف عن جبني نيبال 
ها قلب 

ّ
هذه بلٌد كل

امسح بيدك الصغيرة 
ــة  ــ ــظـ ــ ــلـ ــ شــــــــقــــــــوق الــــــــــزمــــــــــن وغـ

النخاسني 
يا بنّي 

ْبنا كثيرًا كوكَب األرض.
َّ
عذ

ضع يدك الصغيرة 
فوق آالمها الكبيرة 

وغنِّ بصوتك الناعم كالعشب
غنِّ بال دربة 

هذه بلٌد جريحة أكثر من بلدي 
واتركها تنام.

 من الخوف تضِرب
ٌ
عاصفة

في صوتك 
ــــي صـــوتـــك  ــــوف يـــطـــلـــب فـ ــخـ ــ الـ

مالذًا 
غنيتك الصغيرة

ُ
ال تغنِّ أ

 أكثر من بلدك
ً
إال بلدًا جريحة

امسح جبينها بيدك 
وغّن لها 

 مثلك
ٌ
هي صغيرة

صاحبها 
والعب معها 

في هذه الصحراء 
أنت وهي متروكان
بني الصفا واملروة 

غنيتك الصغيرة
ُ
ال تغنِّ أ

إال لنيبال.

ــال الــنــيــبــالــيــني في  ــّمـ ــعـ )إلـــــى الـ
الخليج العربي وإلى أطفالهم(

يجري غدًا تقديم كتاب روحي أنثى الصادر مؤخرًا عن »الكتب خان« للمستشرقة األلمانية كنت أشعر بالبرد وأنا أنظر إلى السـماء
آنا ماري شيمل )1922 - 2003( في »مكتبة الكتب خان« في القاهرة. الكتاب الذي ترجمته 
مؤلفات  أوائل  من  يعد  وهو  عبده،  محمد  خالد  يقّدمه  األلمانية  عن  فايد  لميس 

شيمل حول التصّوف اإلسالمي، وفيه ترّكز على األبعاد الجمالية منه.

مارسيل  اللبناني  الفنان  يوقع  اإلمــارات،  في  آخرها  كان  وحفالت  توقيعات  جولة  بعد 
خليفة ألبومه الجديد أندلس الحب  في الدوحة، مساء بعد غٍد الخميس، 14 من الشهر 
الجاري، في متاجر »فناك« في »الالجونا مول« )6:45 مساء(. األلبوم مقتبس من قصيدة 

طويلة لـ محمود درويش ويهديه خليفة إلى الشاعر في ذكرى ميالده. 

المتعّددة  الوجوه  الدولية  العلمية  الندوة  ــام،  أي لثالثة  وتتواصل  اليوم،  تنطلق 
في  التونسيين«  الكتاب  و»اتــحــاد  صفاقس«  »جامعة  تنظمها  التي  ــارت  ب لـــروالن 
الندوة  في  المشاركين  من  صفاقس.  في  والحرف«  للفنون  العالي  »المعهد  مدارج 
)تونس(  الفريوي  الحبيب  وعلي  )الــعــراق(  لعيبي  وشاكر  )المغرب(  بنكراد   سعيد 

وأسماء الشملي )لبنان( وإيمانولّي فادا )إيطاليا(.

في »فيال الفنون« في الرباط، ينّظم اليوم نقاش حول رواية اليوم الرابع بحضور مؤلفتها 
الكاتبة المغربية باللغة الفرنسية تورية برادة عبابو. العمل يتناول، من خالل ترّمل امرأة، 
الذهنيات السائدة في المغرب في فترة االستقالل في الخمسينيات، كما تضيء كواليس 

الحركة الوطنية المغربية والتجاذبات داخلها.
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منذ بداية العام 2016، ُفتح معبر رفح 3 أيام فقط، ما جعل الغزيين يصفون حالهم، بالحياة داخل سجن كبير، تضيق 
التنسيقات«، يعد كلمة سر فتح المعبر،  جدرانه عليهم، بفعل حصار العدو والشقيق. غير أن ما يسمي بـ»كشوف 

كما يوثق التحقيق

وسطاء يبتزون العالقين في غزة

كشوف 
التنسيقات

غزة ـ أحمد عيسى

والقلــق  التوتــر  مشــاعر  تملكــت 
الشــاب الغــزي محمد خليــل، بينما 
تجميــع  صالــة  داخــل  ينتظــر  كان 
املســافرين في خان يونس التابعة ملعبر رفح، 
إذ يترقب خليل وصول كشــف التنســيقات من 
الجانب املصري، حتى يتمكن من الســفر، بعد 
أن دفع لقاء وضع اسمه بالكشف »4000 دوالر 
أميركي« لوسيط وعده بتسهيل سفره، إذ مل 
طول فترة انتظار دوره ضمن 15 ألف مســافر، 
مســجلني فــي كشــوف وزارة الداخليــة في غزة، 

وينتظرون دورهم منذ أشهر للمغادرة. 

شروط السفر
وفقــا ملــا وثقــه معد التحقيق عبــر مقابالت مع 
20 فلســطينيًا مــن مختلــف مناطق قطاع غزة، 
فــإن الراغبــني بالســفر عبــر معبــر رفــح ولديهم 
موانــع مــن قبيــل صغــر الســن، أو عــدم انطبــاق 
قائمــة  علــى  االســم  إدراج  أو  الســفر،  شــروط 
إلــى  يلجــأون  مصــر،  دخــول  مــن  املمنوعــني 
كشــوف التنســيقات، وهــو مــا يؤكــده مســؤول 
أمنــي فلســطيني فــي قطــاع غــزة، رفــض ذكــر 
اســمه حتــى ال تمنعــه الســلطات املصريــة هــو 

وعائلته من السفر، عبر املعبر كما يقول.
غيــر أن األســباب الســابقة، ليســت هــي الدافــع 
الوحيــد، إذ يقــول املســؤول األمنــي إن بعــض 
املسافرين يرغبون في تقديم دورهم في أولوية 
الســفر ضمن كشــوف االنتظار التي يصل عدد 
املســجلني بهــا إلــى 15 ألــف فلســطيني، ما دعا 
مســؤولي املعبــر فــي الجانــب الفلســطيني إلى 
وقــف التســجيل، على حــد قول املصدر األمني، 
والــذي تابــع »لــو اســتمر التســجيل لبلــغ عــدد 
عليهــم  تنطبــق  ممــن  الســفر  فــي  الراغبــني 
الشــروط قرابــة 90 ألفــًا وفقــا لتقديــرات وزارة 
الداخليــة«. وتنــص شــروط الســفر عبــر معبــر 
رفــح، علــى ضــرورة أن يكــون املســافر مــن بــني 
الفئــات التاليــة: مريــض يحمــل تحويــل عــالج 
إلــى  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  مــن  معتمــد 
مستشفى مصري، طالب حاصلون على قبول 
فــي جامعــات عربيــة وأجنبيــة، حملة اإلقامات 
ممــن  األجانــب  الخــارج،  فــي  املفعــول  ســارية 

أنواع التنسيق
أبــو أحمــد، اســم مســتعار ألحــد أبرز الوســطاء 
العاملني في عمليات التنســيق، ولديه اتصال 
مباشــر مــع الضبــاط املصريــني العاملــني فــي 
املعبــر، كمــا يؤكد املتعاملون معه. تعرض أبو 
أحمــد لالعتقــال واالســتجواب عدة مرات، على 
تســهيل  مقابــل  أمــوال  بطلــب  اتهامــه  خلفيــة 
ســفر بعــض األشــخاص. ويدافــع عمــا يقوم به 
»العربي الجديد«: »األمر ليس بالسيئ   لـ

ً
قائال

كمــا يوصــف، فقــط نقــوم بتســهيل ســفر، وهــو 
مــن  مبلــغ  مقابــل  تأشــيرة  اســتصدار  يشــبه 
املــال«. وتابــع »تــم إنقــاذ حيــاة مرضــى، كانــوا 
ســينتظرون أشــهرا للســفر، وهنــاك أشــخاص 
مغتربــون جــاؤوا إلــى قطــاع غــزة فــي زيــارات 
فــي  يعملــون  وهــم  وعلقــوا  قصيــرة،  ظنوهــا 
التنســيق  وســاعدهم  وأجنبيــة،  عربيــة  دول 
علــى العــودة«. ويوضــح أن هنــاك ثالثــة أنــواع 
مــن التنســيق، األول مدفــوع، ويتمثــل بتوجــه 
الوســطاء  ألحــد  بالســفر  الراغــب  الشــخص 
الفلســطينيني، ويدفع مبلغا من املال قد يصل 
إلــى 4000 دوالر، ويتــم إرســال املبلــغ بطريقــة 
مــا للضبــاط املســؤولني املصريــني فــي املعبــر، 
ومعــه بيانــات الشــخص، وحــني يفتــح املعبــر 
يتــم إرســال االســم ضمن كشــف. وبــني إبراهيم 
أن هناك نوعًا ثانيًا ويســمى تنســيق الســفارة 
مــع  بدورهــا  تتواصــل  التــي  الفلســطينية، 
أشــخاص  أســماء  املصريــة، وترســل  األجهــزة 
يرغبون بالسفر، كانوا تواصلوا معها وقدموا 
التنســيق  مــن  النــوع  وهــذا  مســاعدة،  طلــب 
مجانــي. أمــا النــوع الثالــث مــن التنســيق وهــو 
أعالهــا ســعرًا، ويســمى »ســفر بــدون عــرض«، 
أســماؤهم  املدرجــة  األشــخاص  يخــص  وهــو 
كأشــخاص  املصريــة  األمنيــة  األجهــزة  لــدى 
ممنوعــني مــن دخــول مصــر، فيدفعــون مبلغــًا 
كبيــرًا مــن املــال قد يتجــاوز 5000 دوالر، مقابل 
لهــم  والســماح  األجهــزة،  علــى  العــرض  عــدم 

بالسفر على كفالة جهاز أمني مصري.

عمليات نصب
عــن  غــزة  شــرطة  فــي  أمنــي  مصــدر  يكشــف 
تســهيل  لوســطاء  ضحايــا  أشــخاص  وقــوع 
الســفر، ومــن أبرزهــا، حالــة الجئ ســوري دخل 
قطــاع غــزة عبــر األنفــاق ســابقًا، لكــن ظروفــه 
الصعبــة دفعتــه ملحاولــة الخــروج، تعرف على 
وســيط طلب منه مبلغ 3000 دوالر ملســاعدته، 
لــه.  وقدمهــا  دوالر   1200 وفــر  وبصعوبــة 
أيــام علــى املعبــر ولــم  وانتظــر الالجــئ ثالثــة 
يصل اسمه، ما دفعه لتقديم الشكوى لألجهزة 
األمنية التي أوقفت الوسيط الفلسطيني، وما 
زالــت التحقيقــات جاريــة معــه علــى حــد قــول 
املصدر األمني. يؤكد النائب عن كتلة التغيير 
واإلصــالح املحســوبة علــى حركــة »حمــاس«، 
فــي  التشــريعي  املجلــس  أن  موســى،  يحيــى 
غــزة ناقــش هــذه الظاهــرة، والتــي تنشــر ثقافة 
االبتــزاز والرشــاوى، وبعــد مراجعــة الجهــات 
املعنيــة اكتشــف النــواب أن املشــكلة تكمــن فــي 
املواطــن نفســه، فمعظــم مــن يدفعــون رشــاوى 
أو يتعرضــون لالبتــزاز ال يتقدمــون بشــكاوى 

للشرطة.
الشــأن  فــي  والباحــث  الخبيــر  ويعتقــد 
السياسي واإلعالمي، عماد محسن، أن ظاهرة 
وأضــرت  خطيــرة،  أبعــاد  لهــا  التنســيقات 
يحمــل  املســافر  كان  »لــو  قائــال  باملســافرين، 
الحالفــة  مــن  علــى  التواجــد  لــه  يتيــح  رقمــًا 

الرابعــة، والطاقة االســتيعابية للمعبر حوالي 
حافــالت   5 أن  تبــني  ثــم  يوميــًا،  حافــالت   8
ســتخصص لكشــوف التنســيقات الــواردة مــن 
مصر، معنى ذلك أن املسافر الذي لم يتم وضع 
اســمه ضمــن الكشــف ســيفقد فرصتــه للســفر، 
وربمــا ينتظــر شــهورًا أخــرى علــى اعتبــار أن 
يــوم  بعــد 100  أيــام  إال ثالثــة  يفتــح  املعبــر ال 

إغالق، وفقا ملا درج األمر عليه في 2015«.
لديهــم  مــن  بــأن  اعتقــاده  عــن  محســن  وعبــر 
مصريــة،  حكوميــة  بجهــات  مميــزة  عالقــات 
أمــر  وهــو  للســفر،  الفــرص  بأكبــر  يحظــون 
مــأزق  فــي  غــزة،  فــي  املعنيــة  الجهــات  يضــع 
تجــاه املســافرين، ويشــعرها بالغضــب ألنهــا 
عاجــزة عــن منــع أي مــن أصحــاب التنســيقات 
مــن الوصــول إلــى الجانــب املصــري، إذ يشــدد 
الطــرف املصــري علــى عــدم دخــول املســافرين 
العاديــني إال بعــد االنتهــاء مــن التنســيقات أو 

بالتزامن معهم.

توصيف قانوني
هاشــم،  أبــو  محمــد  القانونــي،  الخبيــر  يؤكــد 
الفلســطينية ال تشــمل نصوصــا  القوانــني  أن 
صريحــة ملعاقبــة مــن يتقاضــون أمــوااًل مقابــل 
يعاقــب  فالرشــوة  أشــخاص،  ســفر  تســهيل 
حكومــي  موظــف  تلقاهــا  إذا  القانــون  عليهــا 
فقط، وتلقي األموال من قبل أشخاص عاديني 
تقديــم خدمــة  بقصــد  عامــة  يــؤدون خدمــة  ال 
يجــب  الرشــوة  ألن  الرشــوة،  ضمــن  يدخــل  ال 
أن تقــدم إلــى موظــف عــام، أو شــخص يــؤدي 
الفلســطينية،  للســلطة  يتبــع  عامــة  خدمــة 
وفــق التعريــف الــوارد فــي املــادة 5 مــن قانــون 

العقوبات 1936 املطبق في القطاع. 
هــؤالء  تقديــم  يتــم  أن  هاشــم  أبــو  واســتبعد 
األشــخاص للمحاكمــة، قائــال »ال يمكــن تقديــم 
تهــم صريحــة بنصــوص قانونيــة لهــم، إال إذا 
مــع  حتــى  لكــن  نصــب،  عمليــة  األمــر  تضمــن 
ذلــك يمكــن أن يظهــر املنســق نفســه كضحيــة، 
بأنــه أرســل األمــوال للطــرف اآلخــر، وهــو أخــل 

باالتفاق، ويمكن اإلفالت من العقاب«.

فشل محاوالت القضاء على التنسيق
»العربي  يؤكد مصدر حكومي في تصريحات لـ
جهــودا  بذلــت  املعنيــة  الجهــات  أن  الجديــد«، 
الجهــات  منــع  بينهــا  مــن  الظاهــرة،  ملحاربــة 
الفلســطينية وصول أصحاب التنســيقات إلى 
للمرضــى،  األولويــة  وإعطــاء  املصــري،  املعبــر 
لكــن النتيجــة كانــت أن الجانــب املصــري أغلــق 
املعبــر فــي وجــه املرضــى واملســافرين، بحجــة 
تعطــل شــبكة الحواســيب، وحــني بــدأ أصحاب 
التنسيقات بالتحرك حلت األزمة وفتح املعبر. 
ووفقــا ملــا وثقــه معــد التحقيــق عبــر إحصائية 
مــن وزارة  الجديــد«  »العربــي  حصلــت عليهــا 
فتــح  مــرات  عــدد  فــإن  الفلســطينية،  الداخليــة 
املعبــر فــي العــام 2104، كانت 123 يومًا بســبب 
لـــ  وســمح  غــزة،  قطــاع  علــى  العــدوان  ظــروف 
101 ألــف مســافر باملغــادرة مــن بينهــم 14 ألفــًا 
 2015 فــي  بينمــا  التنســيقات،  كشــوف  ضمــن 
وســمح  فقــط،  يومــا   19 املعبــر  فتــح  بكاملهــا 
لـــ21 ألفــًا باملغــادرة، مــن بينهــم 6 آالف ضمــن 
كشوف التنسيقات. ويؤكد مصدر أمني يعمل 
فــي معبــر رفــح، أن إدارة املعبــر مجبــرة علــى 
التعامــل مــع هــذا امللــف، فــكل حافلة تنســيقات 
مــن  ثــالث  إلــى  حافلتــني  مــن  تتبعهــا  تدخــل، 

املرضى والعالقني.

لديهم جوازت ســفر غير فلســطينية. ويوضح 
»العربــي الجديــد«، أن  مصــدر أمنــي فــي غــزة لـ
الوســطاء الفلســطينيني ممــن يتعاونــون مــع 
ضبــاط مصريــني لوضــع األســماء فــي كشــوف 
التنسيقات، يتسترون في عملهم داخل بعض 
مكاتب للسفر، التي تبلغ وفق الجهات املعنية 

حوالى 100 مكتب.

الكشوف القاتلة
ســكان  مــن  أحمــد،  أســامة  األربعينــي  يعانــي 
يجعلــه  عضــال،  مــرض  مــن  القطــاع،  وســط 
بحاجة ماســة للســفر إلى مصر الجراء عملية 
زراعــة كبــد، إلنقــاذ حياتــه، لكن رقم أســامة في 
كشــوف املســافرين مــن القطــاع تعــدى الـــ3200، 
إذ  بــأي طريقــة،  الســفر  عــن  مــا جعلــه يبحــث 
تعرف على وســيط فلســطيني طلب منه 4000 

دوالر لتسهيل سفره. 
»يوجــد  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  أحمــد  ويقــول 
علــى  االنتظــار  صالــة  فــي  كنــت  قبلــي،  آالف 
أمــل أن يــرأف بــي أحدهــم، اقترب مني شــخص 
فــي  دوري  وتقديــم  الســفر  علــى  وســاومني 
الكشوف، مقابل دفع مبلغ 4000 دوالر أميركي، 
ال أملــك هــذا املــال، كل ما جمعتــه 2000 دوالر«. 
ويؤكد 4 ممن التقتهم »العربي الجديد«، ممن 
دفعــوا رشــاوى لوســطاء فلســطينيني لتقديــم 
أســمائهم فــي كشــوف التنســيقات، أن املبالــغ 
إلــى  دوالر   2000 بــني  مــا  تتــراوح  املدفوعــة 
أن وضــع االســم  أميركــي، مقابــل  5000 دوالر 
فــي كشــف التنســيقات الذي يصل مــن الجانب 
املصري في الســاعة الحادية عشــرة صباح كل 

يوم يتم فتح املعبر فيه.
عــن  البحــث  تجربــة  التحقيــق  معــد  وخــاض 
وســيط فلســطيني لتسهيل ســفره، فجلس في 
صالــة االنتظــار الخاصــة باملعبــر، باحثــًا عــن 
أحدهــم، متعمــدًا الظهــور بشــكل مرتبــك، فجاة 
ظهــر شــاب صغيــر ال يتجــاوز عمــره 25 عامــًا 
يعمــل كبائــع شــاي، هامســا فــي أذنــه »إذا بــدك 
مبلــغ  الوســيط  طلــب  بســاعدك«.  أنــا  تســافر 
5000 دوالر مقابل تلك الخدمة، غير أنه رفض 
تجهــز  »ملــا  قائــال   بياناتــه،  أو  اســمه  إعطــاء 
الفلــوس بترجــع بتالقيني هــان«، ليختفي في 

ثوان بعدها.

15 ألف فلسطيني 
مسجلون في 

كشوف االنتظار 
للسفر عبر معبر 

رفح

قانون العقوبات 
ال ينطبق على 

أفعال من يطلبون 
األموال مقابل 

تسهيل سفر 
العالقين

طفلة فلسطينية تنتظر وعائلتها المغادرة عبر معبر رفح )العربي الجديد(
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سقط النجم 
الساحلي 
التونسي بثالثية 
نظيفة أمام 
إنيمبا النيجري، 
في ذهاب دور 
الستة عشر 
لدوري أبطال 
أفريقيا لكرة 
القدم، وفي 
الكونفدرالية 
األفريقية خسر 
الترجي التونسي 
أمام عزام 
يونايتد التنزاني 
بهدفين لواحد، 
وتجرع إنبي 
المصري مرارة 
الهزيمة أمام 
مونانا الغابوني، 
فيما تعادل 
أهلي شندي 
السوداني سلبًا 
مع ميدياما 
الغاني.

)Getty( من لقاء سابق بين النجم الساحلي بأورالندو بايرتس

خيبة أمل عربية
عاد نابولي للفوز في مسابقة الدوري اإليطالي، 

بعدما حقق فوزًا كبيرًا بثالثية نظيفة على 
حساب ضيفه هيالس فيرونا، على ملعب »سان 
باولو« معقل األول، وسجل مانولو غابياديني 

ولورينزو إنسيني وخوسيه ماريا كاييخون 
في الدقائق 33 و45 و70 أهداف اللقاء، وبذلك 

أعاد فريق الجنوب اإليطالي الفارق مع املتصدر 
يوفنتوس لست نقاط، بعد أن أصبح رصيده 70 

نقطة قبل ست جوالت على النهاية.

قتل العب كرة القدم األميركية السابق ويل 
سميث، إثر تلقيه طلقات رصاص في الرأس 

أثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع مدينة نيو 
أورلينز، واصطدم الجاني بسيارة العب فريق 
»سينتس« املتوج معه بلقب السوبر بول قبل 

ستة أعوام، من الخلف عدة مرات، قبل أن يطلق 
عليه الرصاص الحقًا، حيث قامت السلطات 

باعتقال املشتبه فيه ويدعى كارديل هايس )30 
عامًا(، الذي يواجه تهم القتل من الدرجة الثانية.

حرم األسترالي املخضرم ماثيو هايمان منافسه 
البلجيكي توم بونن من الفوز بسباق باريس-

روبيه للدراجات للمرة الخامسة؛ وهو رقم 
قياسي بعدما فاز باللقب عقب تفوقه على أبرز 

منافسيه الذين تأثروا بحادث كبير. وتفوق 
متسابق فريق أوريكا-غرين ايدج البالغ من العمر 
37 عاما على بونن في املرحلة األخيرة بينما حل 
البريطاني إيان ستانارد ثالثًا في نهاية السباق 

البالغ مسافته 257.5 كيلومترًا.

نابولي يعيد الفارق 
إلى 6 نقاط 
مع اليوفي

مقتل ويل سميث 
العب كرة القدم 
األميركية السابق

هايمان يحرم 
بونن من الفوز 

بسباق باريس روبيه
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موناكو يعود لقائمة 
أفضل 100 العب بعد 

تعافيه من اإلصابة

بلباو يعود لسكة االنتصارات
انتصر نادي أثلتيك بلباو على ضيفه رايو فايكانو بهدف نظيف في الجولة 
ملعب سان  احتضنها  التي  باملباراة  القدم  لكرة  اإلسباني  الـــدوري  من  الـــ32 
ماميس. وأحرز هدف املباراة الوحيد الالعب إنياكي ويليامز )د.61( بتسديدة 
رائعة ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك. وعاد النادي بهذا الفوز لطريق 
االنتصارات عقب التعادل مع غرناطة والخسارة من إسبانيول في الجولتني 

املاضيتني.

تألق كريم بلعربي يقود ليفركوزن للنقاط الثالث
الـ29  الجولة  حقق نادي باير ليفركوزن األملاني فوزًا على مضيفه كولن في 
من الــدوري األملاني لكرة القدمة باملباراة التي احتضنها ملعب )راين إنرجي 
فــي 24  رقــم 16  الــهــدف  ســتــاديــون( بهدفني نظيفني. وســجــل تشيتشاريتو 
مباراة لعبها بالبطولة، حيث يحتل بهذه الطريقة املركز الرابع في قائمة هدافي 
الـ«بوندسليغا«. وسجل املهاجم املكسيكي مع فريقه في كل البطوالت 25 هدفا 
براندت  بلعربي حيث صنع هدفي  املباراة كريم  في 36 مباراة. وتألق خالل 

وتشيتشاريتو.

التسيو يفوز وشغب جماهيري في المدرجات

عاد التسيو إلى سكة االنتصارات بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا بثالثة أهداف دون 
مقابل خارج أرضية ميدانه على نادي باليرمو، في الجولة الثانية والثالثني من 
مسابقة الــدوري اإليطالي لكرة القدم، والتي لم تمّر بسالم أبدًا. وتقدم الزورا 
كــلــوزه فــي غضون  األملــانــي املخضرم ميروسالف  املهاجم  بــاكــرًا عــن طريق 
الشوط  وفــي  النتيجة،  بــهــذه  األول  الــشــوط  لينتهي  و15(   10( دقــائــق  خمس 
 .73 الدقيقة  فــي  ثالثية التسيو  أنــدرســون  فيليبي  الــبــرازيــلــي  اختتم  الــثــانــي، 
وألقت  النتيجة.  هــذه  بعد  باربيرا« غضبًا  »رينزو  ملعب  مدرجات  واشتعلت 
جماهير باليرمو الشماريخ إلى أرضية امللعب، وانفجرت إحداها بالقرب من 

الالعب اإليطالي كادريفا.

أوريغي يصنع الفارق ثانية مع ليفربول
عاد ليفربول لتحقيق االنتصارات من جديد في البريميير ليغ بعدما اكتسح 
الـــ33 من الدوري  ضيفه ستوك سيتي بنتيجة كبيرة )4-1( في إطار الجولة 
التي  املباراة  القدم. وأنهى »الريدز« النصف األول من  اإلنجليزي املمتاز لكرة 
أقيمت على ملعبهم »أنفيلد رود« متقدمني بهدفني لواحد، حيث تقدم اإلسباني 
ألبرتو بوينو مبكرًا في الدقيقة 8 قبل أن يعادل مواطنه بويان كركيتش النتيجة 
للـ«بوترز« في الدقيقة 22. إال أن دانييل ستوريدج وضع أصحاب األرض في 
املقدمة من جديد بعدها بعشر دقائق. وفي النصف الثاني، أضاف البلجيكي 
البديل ديفوك أوريغي الهدف الثالث بعد مرور خمس دقائق من بدايته، قبل أن 

يختتم الالعب نفسه الرباعية في الدقيقة 65.

فياريال يتمسك بالمركز الرابع في الليغا
ثبت فياريال قدميه في املركز الرابع بالدوري اإلسباني وذلك عقب االنتصار 
الـــ32 من املسابقة على ملعب  على ضيفه خيتافي بثنائية نظيفة في الجولة 
املادريغال، سجل هدف فياريال األول الالعب دينيس سواريز، وتمكن الالعب 
السنغالي ســيــدريــك بــاكــامــبــو مــن تسجيل هـــدف الــحــســم قــبــل نــهــايــة الــوقــت 

األصلي للمباراة بأربع دقائق.

....وفالنسيا يفاجئ إشبيلية
التي احتضنها  املباراة  لواحد في  فالنسيا على ضيفه إشبيلية بهدفني  فاز 
مــرة يحصل  أول  الفوز بصعوبة وهــي  هــذا  فالنسيا  ملعب ميستايا. وحقق 
فيها الفريق على ثالث نقاط بالليغا في آخر خمس مباريات، وتقدم أصحاب 
األرض )د.41( عبر داني باريخو وظلت هذه النتيجة قائمة حتى تمكن الفريق 
املخضرم  لكن  غاميرو.  كيفني  الفرنسي  عبر  )د.86(  التعادل  من  األندلسي 
ــبــارو نــيــغــريــدو كـــان لــه رأي آخـــر )د.91(، حــني ســجــل هـــدف الــفــوز لصالح  أل

»الخفافيش« في مرمى سرخيو ريكو.

توج األرجنتيني خوان موناكو بلقب بطولة 
هيوسنت للتنس بتغلبه على األميركي جاك 
سوك الذي كان يدافع عن اللقب بنتيجة 6-3 

و6-3 و5-7.
ويــحــقــق مــونــاكــو الــبــطــولــة الــتــي تــقــام على 
األراضي الترابية في الواليات املتحدة للمرة 
الثانية، بعد أن توج به في 2012 على حساب 

األميركي جون إسنر.
وتوج الالعب األرجنتيني، الذي واجه سوك 
للمرة األولى، بلقبه التاسع واألول منذ فوزه 

ببطولة دوسلدورف في مايو/آيار 2013.
وبفوزه باللقب، سيدخل موناكو إلى قائمة 
أفضل 100 العب تنس محترف، والتي خرج 
منها نتيجة ابتعاده عن املالعب ستة أشهر 
ــر خــضــوعــه لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي أربــطــة  إثــ

معصم اليد اليمنى.
وانتزعت األميركية سلون ستيفنز املصنفة 
الــســابــعــة لــقــبــهــا الــثــالــث فـــي 2016 بــفــوزهــا 
عـــلـــى الـــروســـيـــة الـــصـــاعـــدة مــــن الــتــصــفــيــات 
بطولة  نهائي  فــي  و2-6   6-7 فسنينا  ايلينا 
تــــشــــارلــــســــتــــون لـــلـــتـــنـــس فـــــي واليــــــــة ســـــاوث 

اللقب  غــولــدن ستايت ووريـــرز حامل  نجح 
بولز  لشيكاغو  القياسي  الــرقــم  معادلة  فــي 
ــارات فـــي مــوســم واحــــد بعد  ــتـــصـ بــعــدد االنـ
أن رفــع رصــيــده إلــى 72 فــوزًا إثــر تغلبه في 
الــقــمــة عــلــى مضيفه ســـان أنطونيو  مــبــاراة 
ــيــــركــــي  األمــ الــــــــــــدوري  فـــــي   86-92 ــيــــرز  ــبــ ســ

للمحترفني بكرة السلة.
وكان شيكاغو بولز قد حقق مع األسطورة 
مايكل جـــوردان هــذا اإلنــجــاز )72 فــوزًا و10 
ويــمــلــك   .1996-1995 مـــوســـم  ــي  فــ ــم(  ــ ــزائـ ــ هـ
القياسي  الرقم  اللقب فرصة تحطيم  حامل 
فــي مــبــاراتــه األخــيــرة فــي الـــدور الــعــادي من 
املوسم عندما يستضيف ممفيس غريزلير، 
ــدًا األربـــــعـــــاء. ويـــتـــصـــدر غــــولــــدن ســتــايــت  ــ غـ
ووريــرز ترتيب املنطقة الغربية برصيد 72 
فــوزًا مقابل 9 هزائم، ويأتي سان أنطونيو 
ــارة. وكـــان  خــلــفــه بـــواقـــع 65 فــــوزًا و15 خـــسـ
ــدور األول  ــ الــ إلــــى  املــتــأهــلــني  الــفــريــقــان أول 
مــن الــبــالي أوف. وهــو الــفــوز األول لغولدن 
ستايت ووريرز على سان أنطونيو سبيرز 
ــام 1997 حيث  ــر مــنــذ عــ ــيـ عــلــى مــلــعــب األخـ

البالغ  األميركية  الالعبة  وتقدمت  كارولينا. 
عمرها 23 عاما 5-2 قبل أن تستغل فسنينا 
- التي بلغت النهائي عام 2001 - سلسلة من 
أشــواط  بأربعة  لتفوز  الناجحة  التسديدات 
واحــدة  نقطة  مسافة  على  وتصبح  متتالية 

من الفوز باملجموعة األولى.
وقدمت  هدوئها  على  حافظت  ستيفنز  لكن 
أداء رائــعــا فــي الــشــوط الفاصل قبل أن تفوز 
ــة. وصـــرحـــت  ــيـ ــانـ ــثـ بـــســـهـــولـــة بـــاملـــجـــمـــوعـــة الـ
ستيفنز »قلت لنفسي  ‹ عليك القتال على كل 
نقطة واملنافسة«، وأضافت »عندما حصلت 
عــلــى عـــدة فــــرص.. اســتــفــدت منها وكـــان ذلــك 

رائعا«.
وهـــــذا رابـــــع لــقــب تــحــقــقــه املــتــألــقــة ستيفنز 
التي اقتربت من العودة ألفضل مستوياتها 
بعد عام تقريبا من فوزها بلقبها األول في 
واشــنــطــن فــي أغــســطــس/آب املــاضــي قــبــل أن 

تنتصر في أوكالند واكابولكو هذا العام.
ــفــــوز  ــالــ ــز الــــبــــطــــولــــة بــ ــنـ ــفـ ــيـ ــتـ وافــــتــــتــــحــــت سـ
بمجموعتني متتاليتني في أول مباراتني قبل 
أن تنقذ نقطة لخسارة املباراة أمام الروسية 

ـــ33 خــســارة مــتــتــالــيــة قــبــل أن يحقق  مــنــي بــ
الفوز باألمس ويوقف سلسلة االنتصارات 
املتتالية ألصحاب األرض على أرضهم منذ 
اذار/مارس 2015 وحرمهم من أن يصبحوا 
الــفــريــق الــوحــيــد دون خـــســـارة عــلــى أرضـــه 

طيلة موسم عادي. 
ــدن ســـتـــايـــت ووريـــــــــــرز الـــرقـــم  ــ ــولـ ــ وحــــطــــم غـ
ــارج  ــ ــــي عــــــدد االنـــــتـــــصـــــارات خـ الـــقـــيـــاســـي فـ
إلى  رفعها  عــادي حيث  فــي موسم  القواعد 
34 فــوزًا بفارق فوز واحــد عن رقم شيكاغو 
ستيفن  وتـــألـــق   .1996-1995 مـــوســـم  بـــولـــز 
كــاملــعــتــاد بتسجيله  نــجــم ووريـــــــرز  كـــــوري 
37 نقطة. وقــال كــوري »لدينا مجموعة من 
الالعبني الذين يبذلون جهدًا كبيرًا فعاًل في 
كل مباراة«. وأضاف »فريقنا منافس، ونحن 
ببعضنا  ونــهــتــم  لــالنــتــصــارات  متعطشون 
الـــبـــعـــض وأعـــتـــقـــد بـــأنـــنـــا نــلــعــب بــالــطــريــقــة 
ــدرب  ــ ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مـ ــ الـــصـــحـــيـــحـــة«. مـ
ووريرز والعب شيكاغو السابق ستيف كير 
أن فــريــقــه قـــدم واحــــدة مــن أفــضــل املــبــاريــات 
أمــــام ســـان أنــطــونــيــو، مــشــيــدًا بـــــأداء كـــوري 
ودرايــمــونــد غــريــن )ســجــل 11 نــقــطــة(، لكنه 
حــذر من أن ذلــك »ال يعني شيئا في البالي 
أوف«. وبــرز في صفوف ســان أنطونيو كل 
مــن المـــاركـــوس ألـــدريـــدج )24 نقطة مــع 10 
مع  نقطة   20( ليونارد  وكــاوهــي  متابعات( 

13 متابعة و5 تمريرات حاسمة(. 
وحـــجـــز أنـــديـــانـــا بــيــســرز الــبــطــاقــة الــثــامــنــة 
رفــع  أن  بــعــد  الــشــرقــيــة  للمنطقة  واألخـــيـــرة 

الشابة داريا كاساتكينا في دور الثمانية.
في  كيربر  انجليكه  اللقب  حاملة  وواجــهــت 
أن  قبل  6-1و3-صـــفـــر  وتــقــدمــت  النهائي  قبل 
تنسحب الــالعــبــة األملــانــيــة املــصــنــفــة األولـــى 

بسبب املرض.
 85 وهـــي مصنفة  ــبـــاراة  املـ فسنينا  ودخــلــت 
التصفيات.  فــي  بمباراتني  فــازت  كما  عامليا 
العــــبــــة  أول  ــح  ــبــ تــــصــ ألن  طــــريــــقــــهــــا  وفـــــــــي 
مــتــأهــلــة مـــن الــتــصــفــيــات تــصــل الــنــهــائــي في 
 44 الــبــالــغ  البطولة  تــاريــخ  فــي  تشارلستون 
عاما حققت فسنينا انتصارات مفاجئة على 
الــســويــســريــة بــلــيــنــدا بــنــتــشــيــتــش فـــي الــــدور 
ــارة ايـــرانـــي فـــي قبل  ــ الــثــانــي وااليـــطـــالـــيـــة سـ

النهائي.
سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  وفـــازت 
على اإليطالية كاميال جورجي بنتيجة 4-6 
و6-0 في نهائي بطولة كاتوفيسي، التي تقام 
التتويج  مــن  منافستها  لتحرم  بــولــنــدا،  فــي 

باللقب للعام الثالث على التوالي.
وتــفــوقــت ســيــبــولــكــوفــا، الــتــي خــاضــت ثــانــي 
على  أكابولكو  بعد  املــوســم  هــذا  لها  نهائي 
ألــقــابــهــا في  الــالعــبــة اإليــطــالــيــة، لتحقق أول 

املوسم الحالي.
كاتوفيسي  عقدة  سيبولكوفا  ترسخ  وبهذا 
بــالــنــســبــة لــالعــبــة اإليـــطـــالـــيـــة، الـــتـــي خــســرت 
نــــهــــائــــي الــــبــــطــــولــــة الــــــعــــــام املــــــاضــــــي أمــــــام 
انـــا كــارولــيــنــا شميدلوفا وفــي  الــســلــوفــاكــيــة 

2014 أمام الفرنسية أليز كورنيه.
)رويترز-إفي(

رصيده إلى 43 فوزًا في 80 مباراة إثر تغلبه 
على بروكلني نتس 129-105، قاطعا الطريق 
التاسع  املــركــز  صاحب  بولز  شيكاغو  على 
)40 فــوزًا و40 خــســارة(. وكــان مايلز تيرنر 
أبـــرز املــســجــلــني ألنــديــانــا )28 نقطة مــع 10 

متابعات( وأضاف جورج هيل 18 نقطة، في 
 26( كيلباتريك  لبروكلني شــون  حني سجل 
وماركل  نقطة(   19( ودونــالــد سلون  نقطة( 
ــراون )18 نقطة مــع 11 مــتــابــعــة(. والــفــرق  بــ
املــتــأهــلــة مـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة هـــي حسب 

وتــورونــتــو  كــافــالــيــيــرز  كليفالند  الــتــرتــيــب: 
ــــس وبـــوســـطـــن  ــوكـ ــ رابـــــــتـــــــورز وأتـــــالنـــــتـــــا هـ
وتــشــارلــوت هــورنــتــس ومــيــامــي  سلتيكس 
هيت وديترويت بستونز فضاًل عن أنديانا 
 37( براينت  كوبي  املخضرم  وقــدم  بيسرز. 
عاما( أداًء رائعا لكنه لم يجنب فريقه لوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز الـــخـــســـارة أمــــام هــيــوســنت 
نقطة   35 بــرايــنــت  91-98. وســجــل  روكــتــس 
وأضـــــــاف زمـــيـــلـــه جــــــــوردان كـــالركـــســـون 21 
نقطة مع 8 متابعات، لكن الدور الحاسم في 
املباراة كان لجيمس هــاردن نجم هيوسنت 
الذي سجل 40 نقطة مع 13 متابعة، مع 19 
نقطة لكل من زميليه تريفور أريــزا وباترك 

بيفيرلي.
ــنـــت مـــبـــاراتـــه األخــــيــــرة فــي  ــرايـ ويــــخــــوض بـ
الدوري األميركي للمحترفني األربعاء املقبل 
ضــد يــوتــا غـــاز، إذ أعــلــن أن املــوســم الحالي 
لــه بعد 20 موسما قضاها مع  هــو األخــيــر 
ألــقــاب آخرها  إلــى خمسة  قــاده فيها  فريقه 
فـــاز  املــــبــــاريــــات األخــــــــرى،  ــــي  ــام 2010. وفـ ــ عـ
واشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 
عــلــى  كـــلـــيـــبـــرز  أنـــجـــلـــيـــس  ولــــــوس   ،98-113
غـــاز على  ويــوتــا   ،91-98 مــافــريــكــس  داالس 
باكس  ومــيــلــووكــي   ،84-100 نــاغــتــس  دنــفــر 
عـــلـــى فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 109-
ماجيك  أورالنــــدو  على  هيت  وميامي   ،108
نيويورك  رابتورز على  118-96، وتورونتو 

نيكس 89-93.
)فرانس برس(

ووريرز يعادل رقم شيكاغو بولز وينتظر المباراة األخيرةموناكو وستيفنز يتّوجان ببطولتي هيوستن وشارلستون للتنس
حصد خوان موناكو 

بطولة هيوستن لتنس 
الرجال وفازت سلون 

ستيفنز ببطولة شارلستون

تمكن غولدن ستايت 
ووريرز من كتابة التاريخ، 
وهو على بعد خطوة 

من اإلنجاز الكبير

)Getty/خوان موناكو )جابرييل روسي

)Getty( السعودية منافس جدي وقوي

)Getty( اإلمارات لن تتخلى عن بطاقة مؤهلة بسهولة
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بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــوي لــكــرة  ــاد اآلســ يـــجـــري االتــــحــ
الـــــــقـــــــدم الـــــــيـــــــوم قــــــرعــــــة املــــرحــــلــــة 
الـــثـــالـــثـــة واألخـــــيـــــرة لــلــتــصــفــيــات 
اآلســيــويــة املــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس العالم 
الــعــام 2018،  الــتــي ستحضتنها روســيــا فــي 
وســـتـــكـــون الـــقـــرعـــة فـــي الــعــاصــمــة املــالــيــزيــة 

كواالملبور.
ــي الــــجــــديــــد  ــ ــاملــ ــ ــعــ ــ ــ وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــرتـــــيـــــب ال
الفيفا  أصــــدره  الــــذي  الــعــربــيــة،  للمنتخبات 
األســـبـــوع املـــاضـــي، فـــإن املــنــتــخــبــات العربية 
ســـتـــواجـــه مـــهـــمـــات صــعــبــة فــــي الــتــصــفــيــات 
املنتخبات  تــوزيــع  وذلـــك بسبب  الــخــتــامــيــة، 

العرب في 
تصفيات آسيا

حلم المونديال يبدأ اآلن

منذ أن تنتهي القرعة اليوم وتتوزع المنتخبات 
الحلم  رحلة  معها  تبدأ  مجموعتين،  على 
بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018، حيث سيخوض 

العرب منافسة شرسة مع كبار القارة اآلسيوية

تقرير

الــعــربــيــة عــلــى املــســتــويــات فــي هـــذه الــقــرعــة، 
ــبـــات الـــــــ 12 عــلــى  ــتـــخـ ــنـ ــتــــوزع املـ ــتــ حــــيــــُث ســ
بــطــاقــات  أربــــع  عــلــى  للمنافسة  مــجــمــوعــتــني 
في  آسيوية  وبطاقة  مباشر،  بشكل  مؤهلة 

امللحق.
وقـــبـــل انــــطــــالق مــــراســــم الـــقـــرعـــة اآلســـيـــويـــة 

ــإن املــنــتــخــبــات تــــوزعــــت عـــلـــى املــســتــويــات  ــ فـ
الــســتــة عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، إذ أن املــســتــوى 
املستوى  إيــران وأستراليا، وفــي  األول يضُم 
الثاني هناك اليابان وكوريا الجنوبية، وفي 
املــســتــوى الــثــالــث هــنــاك املنتخب الــســعــودي 
واألوزباكستاني، أما املستوى الرابع فهناك 
اإلمــارات والصني، واملستوى الخامس يضُم 
قــطــر والــــعــــراق، وأخـــيـــرًا املــســتــوى الــســادس 

يضُم تايالند وسورية.
وبــحــســب الـــجـــدولـــة الـــتـــي تـــم تــوزيــعــهــا على 
االتــــحــــادات اآلســـيـــويـــة قــبــل انـــطـــالق الــجــولــة 
الثانية من التصفيات املزدوجة، فإن االنطالقة 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ تـــبـــدو ســهــلــة ملــنــتــخــبــي إيـــــــران وأسـ
وصعبة الى حد ما لبعض املنتخبات األخرى 
ــقــــطــــري، الــــــذي كـــــان أول  مـــثـــل »الـــعـــنـــابـــي« الــ

املتأهلني الى التصفيات النهائية.
وســـيـــكـــون أمـــــام املــنــتــخــب الـــقـــطـــري املـــشـــوار 
األصـــعـــب بـــني جــمــيــع املــنــتــخــبــات املــشــاركــة 
بعدما وضعه تصنيف االتحاد الدولي لكرة 
القدم في املستوى الخامس، حيُث من املتوقع 
أن يلعب املنتخب القطري مع أحد منتخبات 
املستوى األول مثل إيران أو السعودية، كما 
الثاني  املستوى  أحد منتخبات  سيلعب مع 

مثل السعودية أو أستراليا.
ــــع ثـــالـــث  ــيــــكــــون أمـــــــام مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة مـ  وســ
فــريــق فـــي هــــذه املــجــمــوعــة والـــــذي قـــد يــكــون 
حــيــُث سيلعب  الــيــابــان  أو  الجنوبية  كــوريــا 
فــي الــســادس مــن أكــتــوبــر/ تشرين األول مع 
أحـــد املنتخبني مــن املــســتــوى الــثــالــث خــارج 
الدوحة، على أن يستقبل سورية أو تايالند 
في 11 من الشهر نفسه، قبل أن يحل ضيفا 
على اإلمــارات أو الصني خارج ملعبه في 15 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
ينطبق  الــقــطــري  املنتخب  على  ينطبق  ومــا 
أيضا على املنتخب العراقي بالنسبة لتوزيع 
نفس  في  وقعا  أنهما  املنتخبات، خصوصا 
املــســتــوى الــخــامــس، وبــالــنــظــر الـــى مــبــاريــات 
الـــذي وقــع فــي املستوى  املنتخب الــســعــودي 
الثالث، فهي تعتبر أسهل نسبيا اذ سيكون 
عليه مواجهة سورية او تايالند على ملعبه 
في األول من أيلول/سبتمبر ثم يحل ضيفا 
عــلــى قــطــر أو الـــعـــراق فــي الـــســـادس مــنــه قبل 
أن يــعــود ويــســتــقــبــل إيــــران أو أســتــرالــيــا في 
السادس من تشرين األول/أكتوبر. ثم يلتقي 
ــارات أو الــصــني، قبل أن يــذهــب ملواجهة  اإلمــ
اليابان أو كوريا الجنوبية خارج ملعبه في 
ختام مرحلة الذهاب في 15 تشرين الثاني/

نوفمبر.

إيران وأستراليا 
في المستوى األول 

من القرعة

)Getty( 2022 قطر تريد التأهل إلى أول مونديال رسمي قبل

وبالنسبة للمنتخب اإلماراتي فهو يخوض 
التصفيات النهائية وعينه على التأهل إلى 
املــونــديــال، نــظــرًا لــالنــتــفــاضــة الــكــرويــة التي 
حققها في السنوات األخــيــرة، وبــدأت تظهر 
مالمحها جيدًا على أرض امللعب، خصوصا 
كأس  بطولة  في  الثالث  املركز  احتالله  بعد 

آسيا في أستراليا 2015.
يبدأ  أن  اإلمـــاراتـــي  املنتخب  عــلــى  وســيــكــون 
الــتــصــفــيــات فــي مــواجــهــة الــيــابــان أو كــوريــا 
أن يعود  قبل  األولـــى،  الجولة  فــي  الجنوبية 
ويلعب ضد املنتخب اإليراني أو األسترالي، 
ثم يلعب على أرضــه مع سوريا أو املنتخب 
ــقـــديـــم تــصــفــيــات  ــتـ ــامــــح لـ ــطــ الــــتــــايــــالنــــدي الــ

لــــم تــــقــــدم نـــتـــائـــج جــــيــــدة فــــي أخـــــر جــولــتــني 
املنتخب  وقـــع  إذ  املـــزدوجـــة،  التصفيات  مــن 
ــائـــك عــنــدمــا  ــذا املــــوقــــف الـــشـ ــ ــقـــطـــري فــــي هـ الـ
ــام الــصــني فـــي الــجــولــة األخـــيـــرة ما  خــســر أمــ
صّعب موقفه في التصنيف وجعله يتراجع 
إلــى املــســتــوى الــخــامــس آســيــويــا بعدما كان 
املــســتــوى الـــرابـــع بــمــتــنــاولــه فــي حــالــة الــفــوز 

على »التنني«.
فرصة  السعودي  املنتخب  أهــدر  املقابل  فــي 
الفوز  فــي حــال  الــى املستوى األول  الصعود 
على نظيره اإلماراتي الذي بدوره وباكتفائه 
ــادل مــــعــــه فــــشــــل فـــــي الــــــوصــــــول الــــى  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
املستوى الثالث، ومما ال شك فيه أن سلسلة 

ختامية ُمميزة، ثم يحل ضيفا على املنتخب 
والسعودية  األوزبــاكــســتــانــي،  أو  الــســعــودي 
ــي مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــي املــــنــــتــــخــــب الـــــــــذي كـــــــان فــ ــ هــ
اإلمـــارات فــي األدوار األولـــى مــن التصفيات، 
لــذلــك قــد يــكــون خــصــمــا أســهــل مــن املنتخب 
ــد يـــلـــعـــب املــنــتــخــب  ــ ــم قـ ــ األوزبــــكــــســــتــــانــــي. ثـ
العراقي  أو  القطري  املنتخب  اإلمــاراتــي ضد 

في مواجهات خليجية من العيار الثقيل.
الــتــصــفــيــات أن املنتخبات  فــي هـــذه  واملــثــيــر 
ــان بــوســعــهــا تحقيق  الــخــلــيــجــيــة الـــثـــالثـــة كــ
نتائج أفضل والحصول على تصنيف عاملي 
يمكنها مــن الــحــصــول عــلــى مــوقــع جــيــد في 
املنتخبات  هــذه  لكن  الختامية،  التصفيات 

ــن الــتــحــديــات ســـتـــواجـــه املــنــتــخــبــات الــتــي  مـ
 2017/2016 موسم  في  التصفيات  تخوض 
خصوصا أن النسخة الثالثة والعشرين من 
كأس الخليج، التي من املفترض أن تقام في 
املحلية  الــدوريــات  ديسمبر 2016 فضاًل عن 
الــتــي تنتهي  ومــســابــقــة دوري أبــطــال آســيــا 
وتبدأ   2016 نوفمبر  فــي  الحالية  نسختها 

نسختها املقبلة في فبراير 2017.
وستتوزع املنتخبات الـ 12 على مجموعتني 
إلى  مــبــاشــرة  والــثــانــي  األول  يتأهل  أن  على 
مـــونـــديـــال روســـيـــا 2018، ويــلــتــقــي صــاحــبــا 
املركز الثالث في ملحق آسيوي يعبر املتأهل 
منه لخوض ملحق آخــر مع رابــع منتخبات 

الكونكاكاف، من أجل خوض مباراتني ذهابا 
وإيــابــا واملــنــافــســة لخطف مقعد مــؤهــل إلى 

املونديال.
الــتــصــفــيــات األخـــيـــرة لـــن تـــكـــون ســهــلــة على 
تتحلى  أن  يــجــب  الــتــي  الــعــربــيــة،  املنتخبات 
أجـــل منافسة  مــن  الــعــالــيــة  القتالية  بــالــروح 
مــنــتــخــبــات عـــمـــالقـــة مـــثـــل إيــــــــران والـــيـــابـــان 
وكــوريــا الجنوبية وأســتــرالــيــا، وكــل مــبــاراة 
تكون  أن  يجب  عربي  منتخب  بالنسبة ألي 
مباراة نهائية، ألن كل خطوة إلى األمام هي 
العربي  الحلم  تحقيق  نحو  خــطــوة  بمثابة 
والـــوصـــول إلـــى مــونــديــال روســيــا فــي الــعــام 
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حسين غازي

يــعــيــش الــعــالــم الـــكـــروي فــي هــذه 
ــيــــع مـــواعـــيـــد كـــبـــيـــرة فــي  ــابــ األســ
املــاعــب األوروبــيــة، حيث تشهد 
أبـــطـــال أوروبـــــــا مــنــافــســة  ــبـــاريـــات دوري  مـ
شرسة، ومن بينها ينتظر الجميع لقاءات 
إياب اليوم، بني نادي ريال مدريد اإلسباني 
وفولفسبورغ األملاني، وفي لقاء آخر يلقتي 
مانشستر  بنظيره  جــيــرمــان  ســـان  بــاريــس 

سيتي على أرض األخير.
عاش الريال األسبوع الفائت كابوسًا كبيرًا 
فــي األراضـــي األملــانــيــة بعدما سقط هدفني 
نــظــيــفــني، ويـــحـــتـــاج لــلــفــوز بــثــاثــة أهــــداف 
للعبور إلى الدور النصف نهائي، ومتابعة 
رقم  اللقب  لتحقيق  النهائي  نحو  الطريقة 
11 في تاريخه باملسابقة األوروبية األغلى، 

وهو رقم قياسي.
ويبدو أن حّمى وقــوة هــذه املــبــاراة انتقلت 
إلى الاعبني حيث صّرح النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أن فريقه سينجح في 
نظيفني:  بهدفني  الذهاب  خسارة  تعويض 
»الفريق واملدرب يثقان بالفوز يوم الثاثاء 
وعلى املشجعني كذلك، لقاء اإلياب سيكون 
ــم الــجــمــاهــيــر،  ســـاحـــرًا ومــثــالــيــًا بــفــضــل دعــ

مباريات 
الحسم

يقترب الدور ربع النهائي من إسدال ستارته، حيث تشهد المالعب األوروبية 
زيدان  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  ويسعى  الثالثاء.  اليوم  قوية  مباريات 
إلنقاذ ريال مدريد من المطب األلماني، حين يلتقي نادي فولفسبورغ على 

ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يواجه سان جيرمان السيتي

3031
رياضة
استحقاق

الــجــمــيــع ســـيـــقـــدم أفـــضـــل مـــســـتـــوى لــبــلــوغ 
ــائـــي، هــــا مـــــدريـــــد«. وأضـــــاف  ــهـ الـــنـــصـــف نـ
 3 العالم  أفضل العب في  البرتغالي  النجم 
مرات: »علينا التركيز في امللعب طيلة الـ90 
دقــيــقــة وبــالــطــبــع مــع دعـــم املــشــجــعــني األمــر 
سيكون أكثر سهولة، بلوغ النصف نهائي 
سيكون مصدر سعادة الجميع من العبني 

وجماهير«.
بــدوره طالب النجم األملــانــي توني كــروس، 
متوسط ميدان نادي الريال، في تصريحات 
إلى  »اتطلع  الجماهير:  دعــم   »bwin« ملوقع 
دعـــم تــــام، إنــنــي واثــــق أنــنــا سنحصل على 
هذا، نريد أن يكون اللعب على أرضنا نقطة 
لــصــالــحــنــا ومـــن أجـــل تحقيق ذلـــك نحتاج 
إلـــى املــشــجــعــني، نــريــدهــم أن يــقــفــوا خلفنا، 
هـــذا األمـــر ســيــحــفــزنــا«. أمـــا الــنــجــم األملــانــي 
نـــادي فولفسبورغ  أنـــدريـــه شــورلــيــه العـــب 

والذي يعتبر أحد أهم العناصر في الفريق 
الثاثاء سنكون  »يــوم  فقال:  رفقة دراكسلر 
جاهزين بنسبة 100 مليون باملئة من أجل 
تحقيق ما نريده، سنقاتل من أجل حياتنا، 
املــبــاراة ستكون نارية وهــذا هو حــال غرف 

املابس حاليًا في الفريق«.
وفـــاز الــريــال فــي املــبــاراة األخــيــرة بــالــدوري 
وقــدم  نظيفة  أهــــداف   4 بنتيجة  اإلســبــانــي 
مستوى جيد، ولذلك سيكون االعتماد على 
الـــــدون كــبــيــرًا إلعـــــادة الــفــريــق إلــــى الــطــريــق 
ــي الــصــحــيــح، خــاصــة مــع اســتــعــادة  ــ األوروبـ
ــبــــني، الـــــــذي ســـيـــشـــكـــلـــون قـــوة  بـــعـــض الــــاعــ
إضافية للفريق في مباراة ال تحمل القسمة 
على اثنني، فيما يتوجب على النادي األملاني 
الــصــمــود ملـــدة 90 دقــيــقــة وبــعــدهــا سيدخل 
ــه، وبـــذلـــك يــكــون  ــــع أبــــوابــ الـــتـــاريـــخ مـــن أوسـ
حصان البطولة األسود، حيث يراه البعض 
الطرف األضعف بني الفرق املتنافسة. وأكد 
قــائــد الـــنـــادي املــلــكــي ســيــرجــيــو رامــــوس أن 
أمام  بالعودة  امليرينغي  تلزم  الفريق  روح 
فولفسبورج وقــال عبر حسابه على مواقع 
الـــدرع ال يفوز  الــتــواصــل االجتماعي: »هــذا 
بــهــا، ها  الــفــوز  بــاملــبــاريــات، ولكنه يلزمنا 
مــدريــد« وأرفــق رامــوس رسالته بصورة له 
بــقــمــيــص الـــنـــادي املــلــكــي وهـــو يــقــبــل شـــارة 

القيادة.
في  األمــل  تقريبًا  السيتي  فقد  إنجلترا  فــي 
املــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري، لــذلــك يسعى 
لـــدخـــول الـــتـــاريـــخ والــــوصــــول إلــــى أول مــرة 
نادي  يستقبل  النهائي، حني  للدور نصف 
بــاريــس ســان جــيــرمــان على أرضـــه فــي قمة 
نارية ينتظرها الجميع في أوروبا، خاصة 
الفريقني يضمان في صفوفهما نجومًا  أن 
كــبــار وعــاملــيــني، فــالــنــجــم الــســويــدي زالتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش بــعــتــبــر االســــم األبـــــرز في 
سان جيرمان، حيث يتابع التألق في موسم 
كبير غزير تهديفيًا بالنسبة له، فقد سجل 
39 هـــدفـــًا فـــي 42 مــــبــــاراة، وفــــي ظـــل غــيــاب 
من  الكثير  فــي  السيتي  ومعاناة  كومباني 
اللقاءات الكبرى. في  األحيان دفاعيًا خال 
الــجــهــة األخــــرى، يــتــواجــد ســرجــيــو أغــويــرو 
والـــــــذي يــعــتــبــر مــــن أفـــضـــل املـــهـــاجـــمـــني فــي 
الـــعـــالـــم، وقــــد يــشــكــل خـــطـــورة عــلــى املــرمــى 
الباريسي فــي حــال كــان دي بــرويــن جاهزًا 
كــمــا مــبــاراة الـــذهـــاب، إضــافــة إلـــى تحركات 
ديفيد سيلفا الخطيرة أمام خط دفاع سان 
جــيــرمــان، وهـــذا األمـــر سيصعب مــن مهمة 
الزورار، وعلى الحارس األملاني كيفن تراب، 
الذي يتوجب عليه أن يكون جاهزًا ملواجهة 

الخطورة.
هــي املـــرة الثالثة الــتــي يــتــواجــه فيها نــادي 
سان  بــاريــس  نظيره  مــع  سيتي  مانشستر 
جــيــرمــان، فــي الــســابــق التقى الــفــريــقــان مرة 
اللقاء  وانتهى   ،2009-2008 موسم  وحــيــدة 
ــــداف،  ــــدون أهـ بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل الــســلــبــي بـ

السيتي يريد تحقيق
إنجاز تاريخي لم يسبق له 

فعله من قبل

إنفانتينو لصحيفة كيكر: لم أخالف القوانين
مرة  للتأكيد  إنفانتينو،  جياني  السويسري  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  عــاد 
أخرى أنه لم يرتكب أي عمل مخالف للقوانني، معتبرًا أن الطريقة التي عرضت فيها 
»أوراق بنما« للعقود املشكوك بأمرها، واملوقعة من قبل االتحاد األوروبي للعبة، عندما 
التلفزيوني  النقل  لحقوق  أوفشور  مع شركة  القانوني  القسم  يتولى مسؤولية  كان 
األملانية نشرتها  »كيكر«  مقابلة حصرية لصحيفة  في  إنفانتينو  »مهينة«. وصرح 
اليوم اإلثنني: »كل ما يتعلق بحقوق النقل التلفزيوني كان سليمًا وموثقًا، لكن الطريقة 
التي عرضت فيها هي ببساطة مهينة«. وأعرب إنفانتينو في 5 نيسان/إبريل في بيان 

رسمي عن مدى استغرابه مما يحصل وزج اسمه في هذه القضية.

فوتبول ليكس ينشر تفاصيل عقد نيمار
أن  ليكس(  )فوتبول  موقع  تسريبات  كشفت 
عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة 
تضمن شروطًا بعيدة عن الجوانب الرياضية 
واملـــالـــيـــة ومــــن بــيــنــهــا تــعــلــم الــلــغــة الــكــتــالــونــيــة 
واالندماج مع ثقافة اإلقليم الساعي لالنفصال 
االمتناع عن  العقد  اشترط  كما  إسبانيا.  عن 
ركـــوب الـــدراجـــات الــبــخــاريــة ومــا يشابهها أو 
حياته  يعرض  ال  حتى  الجليد  على  التزحلق 
البدنية  لياقته  الحفاظ على  للخطر وضــرورة 

بشكل دائم.
ومـــن الــنــاحــيــة املــالــيــة أفـــاد الــعــقــد املــســرب بــأن 
نيمار القادم من نادي سانتوس حصل على 
8.5 ماليني يورو عند توقيع العقد مع البرسا، 
مليون   45.9 إجمالية  بقيمة  راتبًا  ويتقاضى 
يورو خالل خمس سنوات. وتضمن العقد أرباحًا إضافية لنيمار وفقًا للمتغيرات مثل 
الفوز بالكرة الذهبية والذي يضمن له 425 ألف يورو، أما املشاركة بنسبة تزيد على 

60% في املباريات فتمنحه مليونًا و62.500 يورو.

إسبانيا تغيب عن األولمبياد في كرة اليد للرجال
ألعاب  منذ  مــرة  ألول  األوملبياد  في  للرجال  اليد  كــرة  مسابقة  عن  إسبانيا  ستغيب 
مونتريال 1976 رغم تفوقها على السويد صاحبة الضيافة 25-23 في دورة تأهيلية، 
وأنهت إسبانيا التي سبق لها الفوز ببطولة العالم مرتني إضافة الى حصولها على 
ثالث ميداليات برونزية أوملبية، الدورة وراء سلوفينيا والسويد لتراجعها في املواجهات 
أربــع نقاط من ثالث مباريات. وخطفت  الثالثة على  الفرق  املباشرة بعد أن حصلت 
وأطاحت  األوملبياد  في  مكانها  ماملو  في  متحمسة  جماهير  ساندتها  التي  السويد 
باإلسبان بطريقة مثيرة بعدما سجلت من رمية جزائية قبل خمس ثوان من النهاية.

دورتموند يتعثر في البوندسليغا
بعدما  البوندسليغا  لقب  على  ثمينتني في صراعه  نقطتني  دورتموند  بروسيا  فقد 
التي جرت على ملعب  املباراة  أمــام شالكه بنتيجة )2-2( خالل  الديار  تعادل خــارج 
للدوري األملاني لكرة  الـــ29  الجولة  أرينا« معقل األخير في إطار مباريات  »فيلتينس 
الفارق مع  التعادل ليوجة ضربة قوية آلمــال دورتموند بعدما زاد  القدم. ويأتي هذا 
الــنــهــايــة، بعدما أصبح  نــقــاط قبل خمس جـــوالت مــن  بــايــرن ميونخ لسبع  املــتــصــدر 

رصيده 68 نقطة.

دون شك يذكر الجميع تمريرة الهدف التي صنعت الفرحة 
في نهائي دوري أبطال أوروبــا عــام 2002 أمــام نــادي باير 
ليفركوزن، حني مرر إلى الفرنسي زيدان كرة عالية، جاء منها 
هدف الفوز واللقب األغلى في القارة العجوز، وكذلك سجل 
هدفًا خرافيًا أمــام نــادي تينيريفي أذهــل الجميع من زاويــة 
مستحيلة، أما الذكرى السلبية ربما فكانت موسم 2007 في 
دوري أبطال أوروبا أمام نادي بايرن ميونخ حني خسر الكرة 
وسجل روي ماكاي أســرع هدف في تاريخ البطولة 10,12 
ثواٍن. الظهير األيسر البرازيلي حقق صحبة امليرنغي كثيرًا 
الــدوري اإلسباني 4 مــرات، والسوبر اإلسباني  من األلقاب؛ 
في 3 مناسبات، ودوري األبطال أيضًا 3 مرات، وكأس العالم 
ــي مـــرة واحــــدة، بــعــد هــذه  ــ لــأنــديــة مــرتــني، والــســوبــر األوروبـ
التركي  فناربخشه  بنادي  كارلوس  التحق  الناجحة  الفترة 
أهــداف في 103 مباريات، وحقق رفقتهم  فسجل معه 10 

كأس تركيا مرتني. لعب بعدها لنادي كورينثيانز ومن ثم 
نادي أنجي محج قلعة في الــدوري الروسي، قبل أن يعتزل 
اللعب في موسم 2012 ودرب عدة فرق، وتولى مطلع املوسم 

الحالي نادي ديلهي ديناموس الهندي.
ــــالده حــافــلــة  مــســيــرة الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي صــحــبــة مــنــتــخــب بـ
بــاإلنــجــازات، فــاألهــم كــان كــأس العالم 2002، وحصد لقب 
ــام 1997، ويبقى  ــارات عـ ــقـ الـ كــوبــا أمــيــركــا مــرتــني، وكــــأس 
الـــهـــدف الــتــاريــخــي فـــي مــرمــى الـــحـــارس الــفــرنــســي فــابــيــان 
اللحظة، وذلك  الجميع حتى هذه  ذاكــرة  بارتيز حاضرًا في 
التي  الودية  الدولية  فرنسا  لبطولة  االفتتاحية  املباراة  خالل 
جرت في باريس في شهر يونيو/ حزيران من عام 1997 
استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 1998، حينها سدد 

كرة التفت بطريقة غريبة وسكنت الشباك لتذهل الجميع.
حسني..

من أميركا الجنوبية إلى أوروبا ومن ثم آسيا، العب برازيلي 
هو  الهائلة،  وسرعته  الصاروخية  بتسديداته  العالم  أذهــل 
روبــرتــو كــارلــوس، الـــذي بــدأ مسيرته فــي املــالعــب فــي عام 
ــبـــورت، وأعــيــر في  1991 رفــقــة نــــادي يــونــوا ســـاو جـــوا إسـ
موسم 1992 إلى نادي أتلتيكو مينيرو، قبل أن ينضم إلى 
نادي بامليراس، ومن هناك كانت االنطالقة الحقيقية، فحقق 
صحبته لقب الدوري البرازيلي موسمي 1993 و1994. بعد 
املــســتــوى املميز حــط روبــرتــو رحــالــه فــي الــقــارة األوروبــيــة، 
حــني الــتــحــق بــنــادي إنــتــر مــيــالن، لكنه بــقــي هــنــاك موسمًا 
واحــدًا شــارك خالله في 34 مــبــاراة وسجل 7 أهـــداف، وفي 
إلى نادي ريال مدريد  موسم 1996-1997 وصل كارلوس 

اإلسباني، وارتدى الرقم 3.
التي حققها كــارلــوس صحبة ريــال مدريد  ولسرد األلــقــاب 
ال بد من الحديث عن أبرز ما قام به خالل هذه الفترة، من 

روبرتو كارلوس

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم برازيلي 

امتاز بتسديداته 
الصاروخية

زالتان هداف 
نادي باريس سان 
)Getty( جيرمان

حامل لقب الدوري اإلسبان

مباراة  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  يواجه  الكالسيكو،  اختبار  بعد 
مصيرية، وهي ستحدد الكثير هذا الموسم للنادي الملكي، فالخسارة 
صحيح  بأكمله،  والحلم  الموسم  ضياع  ستعني  فولفسبورغ  أمام 
الفوز  لكن  بينيتيز،  رافائيل  اإلسباني  المدرب  إقالة  بعد  وصل  زيدان  أن 
وتحقيق لقب دوري األبطال سيكون إنجازًا تاريخيًا له في أول سنة له 
مع النادي الميرنغي، وبذلك ربما يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما 

كان العبا عظيمًا في الماضي.

اختبار جديد لزيدان

وجه رياضي

إضافة إلى لقاء اإلياب الذي انتهى بنتيجة 
اإليــجــابــي 2-2 على ملعب حديقة  الــتــعــادل 
األمــــــراء، وبـــالـــعـــودة إلـــى املـــبـــاراة الــســابــقــة، 
ــــدرب مــانــويــل بــيــلــغــريــنــي من  ــام املـ لــيــس أمــ
خيار إال فرض طوق على إبراهيموفيتش، 
ــاكـــرًا، خــاصــة أنــــه لم  وإال ســيــنــهــي الــقــمــة بـ
الــذهــاب رغــم تسجيله  لقاء  فــي  يكن موفقًا 

أوروبــــــــــــا. هــو  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ ــــي دوري  فـ األســـــــــرع 
نادي  مع  التشيلي  للمدرب  األخير  املوسم 
رغم  مهمته  فــي  يستمر  سيتي،  مانشستر 
أن املــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال وّقــع 
الــنــادي اإلنــجــلــيــزي، صحيح أنه  العقد مــع 
خــســر املــنــافــســة عــلــى الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي، 
لــكــنــه يــســعــى لــتــحــقــيــق لــقــب لــطــاملــا حلمت 

هــدفــًا، إذ أضـــاع ركــلــة جـــزاء وانــفــرادًا سهًا 
أمام الحارس اإلنجليزي جوت هــارت، لكن 
الــســيــتــي ســيــلــعــب مــعــتــمــدًا عــلــى مشجعيه 
بليس  من  الخصم  الفريق  انتقاص  وكذلك 
مــــاتــــودي الــــــذي تــلــقــى الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
واملـــدافـــع ديــفــيــد لــويــز، الـــذي دخـــل الــتــاريــخ 
ــراء  ــفـ ــة الـــصـ ــاقـ ــطـ ــبـ ــه الـ ــهـ ــعــــت بـــوجـ حـــــني رفــ

به جماهير الفريق، خاصة أنه تعرض في 
برشلونة  نــادي  لعقبة  األخيرين  املوسمني 
في الدور الثاني وبالتالي ستكون الفرصة 
اليوم مناسبة لتحقيق ما سعى إليه الفريق 
طوال هذه السنوات الطويلة، رغم أن املهمة 
لن تكون سهلة في ظل إصرار الخصم على 

تحقيق اإلنجاز عينه.
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جامع قرطبة
لحظة التقاء الغرب باإلسالم

مدريد ـ ميسون شقير

جامع قرطبة، الذي قال عنه أحد 
للقاء  األولـــى  »اللحظة  املــؤرخــن 
الــغــرب بــاإلســام«، هــو واحــد من 
أعظم الروائع في العالم، فهو توأم الجامع 
ــه الــتــي  األمــــــــوي فــــي دمــــشــــق، وهـــــو روحـــــ
عاشت في األندلس، والتي لم تزل تعيش 
ــه األلـــف  فـــي كـــل قــــوس مـــذهـــل مـــن أقــــواســ
وبن األحمر واألصفر اللذين يلونان هذه 
ــــواس، ويــمــيــزان هـــذا الــجــمــال الحسي  األقـ
املتفرد الذي يقبع في املدينة التي لم تزل 
ــبـــة«، والــتــي  ــم الــعــربــي »قـــرطـ ــ تــحــمــل االسـ
لــم تـــزل تعيش عــلــى ضــفــاف نــهــر الـــوادي 
الكبير، الذي أيضا لم يزل يحتفظ باسمه 
ــــزل ذاكـــــــرة مـــيـــاهـــه تــخــبــر  ــم تـ ــ الـــعـــربـــي، ولـ
ــة تــلــك األيــــادي  ــراقـ ــان عـــن دهــشــة وعـ ــزمـ الـ
العربية املبدعة التي كانت، بكل ما تحمل 
من موهبة ومن حس جمالي قادم من أقدم 

مدن العالم، تعيش هنا.
ــمـــه  ــــع اسـ ــامـ ــ ــــجـ ــوم يـــســـتـــعـــيـــد هـــــــذا الـ ــ ــيــ ــ ــ ال
إقليم  احتجت حكومة  أن  بعد  وتــاريــخــه، 
األنــدلــس، الــواقــع جنوبي إســبــانــيــا، على 
ــــذف أســقــفــيــة قـــرطـــبـــة كــلــمــة »مــســجــد«  حـ
مــــن اســـــم »مـــســـجـــد كــــاتــــدرائــــيــــة قـــرطـــبـــة« 
عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، وعــلــى تــذاكــر 

ال يمكن محو التاريخ العربي في األندلس )جيرارد جوليان/فرانس برس(

السياح الذين يزورونه وغيرها من املواد 
الدعائية للتعريف بهذا الرمز التاريخي، 
وبعد أن صرح وزير السياحة في حكومة 
بــأن »محاولة  اإلقــلــيــم، رفائيل رودريــغــز، 
معقول«،  غير  أمــر  املسجد  إخــفــاء حقيقة 
ـــر »بــمــحــاولــة تــســمــيــة قصر  مــشــبــهــا األمــ
الحمراء قصر تشارلز الخامس«، وأضاف 
أن »األسقفية تعطي األولوية للمعتقدات 
الــديــنــيــة عــلــى املــنــطــق الــســلــيــم والــتــاريــخ 
ــذا ال يــــبــــدو لــي  ــ ــ الــطــبــيــعــي لــلــمــبــنــى، وهـ
معقوال أو مقبوال«، كما أنه كان قد تقدم 
باحتجاج مكتوب لألسقفية، ورفع دعوى 
ــــراف  ــة إشـ ــوريـ ــتـ ــــدم دسـ ــــول عـ قــضــائــيــة حـ

الكنيسة على مسجد قرطبة. 
التابعة  املــآثــر  لجنة  رئيسة  اعتبرت  وقــد 
ــة، مـــريـــم  ــيــ ــانــ ــبــ لــلــهــيــئــة اإلســــامــــيــــة اإلســ
إيــزابــيــل رومـــيـــرو، أن األســقــفــيــة »تــحــاول 
محو التاريخ«، وقالت »ال نريد وال نهدف 
إلى الدخول في جدل ديني بن املسلمن 
واملسيحين، ومهمتنا التي نسعى إليها 
ونـــدافـــع عــنــهــا هـــي عـــدم مــحــو الــتــاريــخ«، 
وهــــكــــذا رضــــخــــت الـــكـــنـــســـيـــة لــاحــتــجــاج 
ولــلــدعــوة املــقــدمــة ضــدهــا، وأعــــادت إدراج 
كــلــمــة جــامــع ضــمــن مـــا أصــبــحــت تسميه 
»مجمع املسجد والكاتدرائية في قرطبة« 

مبررة أنها قامت بذلك خدمة للسياحة.

وجــــامــــع قـــرطـــبـــة الـــــــذي يــــأســــرك بــمــجــرد 
أن تــصــل قــريــبــا مــنــه بــبــوابــتــه الــخــارجــيــة 
الــتــيــجــان  ذات  وبـــأعـــمـــدتـــهـــا  ــة،  ــقـــوشـ ــنـ املـ
التي جــاءت من إشبيلية ومــن قسنطينة 
الــجــزائــريــة، ثــم مــا أن تدخله حتى تحس 
بــتــنــاغــم وتــنــاظــر مــســتــقــر مــذهــل تــمــيــزت 
بــه الــعــمــارة اإلســامــيــة بشكل عـــام، وهــو 
أحــــد أهــــم أوجـــــه جــمــالــهــا وتـــفـــردهـــا، إذا 
ــــف قــــوس مــزيــنــة  أنــــك ســتــجــد حـــوالـــي األلـ
باللونن األحمر واألصفر، والقائمة على 
أعــمــدة مــن الــرخــام واملــرمــر، والــتــي يشكل 
لــوحــة متكاملة مدهشة  عــامــود منها  كــل 

ومختلفة عن غيرها.
نقشت  فقد  وجـــدرانـــه،  املسجد  أمــا سقف 
ــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وزيــنــت  ــات مـ ــ عــلــيــهــا آيـ
بـــزخـــارف مـــؤطـــرة، أو بــلــوحــات جـــداريـــة 
زخــرفــيــة مــن الــفــســيــفــســاء أو مــن الــزجــاج 
املطلي بامليناء، ومنها ما رّصــع بالفضة 

والذهب. 
أما املحراب فهو تجويف سباعي األضاع 
مـــطـــلـــي بـــالـــذهـــب ومــــزيــــن بــالــفــســيــفــســاء 
مـــن املــيــنــاء املـــزجـــج ومـــزخـــرف بــقــطــع من 
أرضية  على  الذهب  من  وبنقوش  الرخام 
زرقـــــاء وقـــرمـــزيـــة، ويــعــلــو املـــحـــراب ربـــاط 
مـــن األعـــمـــدة الــرشــيــقــة والــعــقــود املــزيــنــة، 
أمـــا املــنــبــر فيعد أجــمــل منبر فــي الــعــالــم، 

ألنـــه يــتــألــف مــن 37000 قــطــعــة مــن الــعــاج 
ــاب املـــعـــطـــرة الـــــنـــــادرة مــثــل  ــ ــشـ ــ ومـــــن األخـ
خــشــب األبــــنــــوس وعـــــود الـــنـــد والــصــنــدل 
املسامير  أمـــا  بــالــجــواهــر،  وكــلــهــا مطعمة 
الفضة  مــن  أيــضــا  املنبر فهي  الــتــي تثبت 
والذهب. وباإلضافة إلى الهندسة املذهلة 
لــلــنــوافــذ الــتــي يــأتــي مــنــهــا الـــنـــور، والــتــي 
املرصعة  الفضة  من  كحزم  يدخل  تجعله 
بــاألحــمــر واألصـــفـــر مـــن خـــال نـــوافـــذ هي 
غــايــة فــي الــجــمــال الــزخــرفــي، فــإن املسجد 
يضاء ليا بمائتي ثريا خشبية مزخرفة 
من  قــنــديــل  آالف  تحمل سبعة  ومــرصــعــة 

ر.
ّ
الزيت املعط

إن انجاز هذه الجوهرة املعمارية احتاج 
إلــى قرنن ونصف قــرن تقريبا، إذ يرجع 
تــأســيــس املــســجــد إلـــى ســنــة 92 هـــ عندما 
الخافة  أمــيــة قرطبة حــاضــرة  اتــخــذ بنو 
األموية في األندلس، وقد أمر عبد الرحمن 
بـــإنـــشـــائـــه ســـنـــة 785 مـــيـــاديـــة،  ــل  ــ ــداخـ ــ الـ
وكانت مساحته آنــذاك 4875 مترًا مربعا، 
وفي عهد الخليفة األموي األندلسي عبد 
الـــرحـــمـــن األوســــــط تــمــت تــوســعــتــه أكــثــر، 
ــراب والــقــنــطــرة، وقــــد أنــشــأ  وأضـــــاف املـــحـ
الــنــاصــر مئذنة جــديــدة في  عبد الــرحــمــن 
أقصى صحن الجامع جهة الشمال، وفي 
عهد محمد بن أبي عامر املنصور، أي في 
عصر األمــيــر هاشم املــؤيــد عــام 987، زيد 
فــي الــجــامــع فــأصــبــحــت مــســاحــتــه 22500 

متر مربع، 
ــل قـــنـــطـــرة فـــيـــه بـــعـــودة  ــوم تــحــتــفــي كــ ــيــ الــ
اســمــهــا الــحــقــيــقــي لـــهـــا، كــمــا يــحــتــفــي كل 
لـــون وكـــل زخـــرف وكـــل حــجــر بــعــودة اســم 
قناديل  وتحتفي  إليه،  العرب  املعمارين 
الزيت املعطر التي تضيء التاريخ مثلما 

تضيء ليل جامع قرطبة الذي ال ينام.

حكومة إقليم األندلس 
احتجت على حذف 
أسقفية قرطبة كلمة 
»مسجد« من اسم 
»مسجد كاتدرائية 

قرطبة« على موقعها 
اإللكتروني.

■ ■ ■
يتكون املسجد من 

نحو ألف قوس مزينة 
باللونني األحمر 

واألصفر، والقائمة 
على أعمدة من الرخام 
واملرمر، والتي يشكل 
كل عامود منها لوحة 

متكاملة.

■ ■ ■
شيد املسجد بجوار 

كاتدرائية سيدة 
االنتقال عام 785 على 
يد عبد الرحمن الداخل، 

ويتألف محرابه من 
37000 قطعة من العاج 

واألخشاب املعطرة.

باختصار

استعاد جامع قرطبة الكبير هويته اإلسالمية أخيرًا، بعد أن وافقت السلطات الكنسية الكاثوليكية في قرطبة بإسبانيا على 
تسميته بـ»مجمع المسجد والكاتدرائية والنصب«

هوامش

نجوى بركات

»يـــدرك مــن بقي سلبيًا ال يــحــّرك ساكنًا أنــه قــد أذنــب 
 كل 

ّ
النداء، ولم يستغل أخالقيًا، كل مــرٍة لم يلبِّ فيها 

الظلم،  لتخفيف  فــي خطر،  كــانــوا  مــن  لحماية  فــرصــٍة 
تبقى  عجزًا،  الــرضــوخ  يكون  وحتى حني  وللمقاومة. 
 ما للتحّرك، وإن كانت ال تخلو من مجازفٍة 

ٌ
هناك فسحة

أخالقيًا  مذنبون  أننا  كــأفــراد،  نعترف،  أن  يجب   )...(
لتفويتنا فرصًا كهذه. إن التعامي عن شقاء اآلخرين، 
وغياب مخيلة القلب، والالمباالة الداخلية حيال الشقاء 
ــل ذنــبــًا أخــالقــيــًا«. هــذا 

ّ
الـــذي يلطم الــنــظــر، كلها تــشــك

للفيلسوف  األملاني« )1946(  نب 
ّ
»الذ مقطع من كتاب 

األملاني كارل ياسبرز الذي آمن أن شرط إحياء أملانيا، 
وعي  في  هو  النازية،  انهيار  بعد  وسياسيًا،  أخالقيًا 
أملانيا واألملان )وهو منهم( ذنبهم الجماعي، وقد حّدد 
أربعة أنــواع من الذنب هــي: اإلجــرامــي، وهــو مسؤولية 
املحاكم، السياسي الذي يقّرره املنتصرون، األخالقي 
الذي ال يمكن ألي ضمير أن يفلت منه، وامليتافيزيقي 

الذي يحاكم عليه اإلله. 
ــذنــب، أو ناقشوا  قــلــة مــن األملــــان اهــتــمــوا بــمــوضــوع ال
، بعد انــهــيــار الــنــازيــة وخــســارة أملانيا 

ً
الــفــكــرة عــالنــيــة

عن  ابتعد  هايدغر  مــارتــن  الفيلسوف  حتى  الــحــرب. 
أنها مسؤولية  من  الرغم  على  يتناوله،  ولــم  املوضوع 
الفلسفي  امليدانني،  املراجع األخالقية في  من يمثلون 
أو الــثــيــولــوجــي، فــكــان يــاســبــرز أول الــفــالســفــة الــذيــن 
نب، جماعيًا وفرديًا، 

ّ
تحّدثوا عن ضرورة الشعور بالذ

 ،1946/1945 شــتــاء  فــي  املــســؤولــيــة.  تقاسم  بمعنى 
اعتبر ياسبرز أن الفكر األملاني، السياسي واألخالقي، 
 حاسمة. ففي حني كان الحلفاء يسعون 

ً
يعيش لحظة

للشعب  تثقيف سياسية  إلــى وضــع سياسٍة إلعــادة 
األملاني، كان هو يحاضر، في طالبه، أن هزيمة النازية 
 هــل سنشهد والدة دولــة 

ً
تــفــّوت، متسائال  ال 

ٌ
فــرصــة

أملانية مرتكزة إلى انقالب الوعي السياسي لدى القادة 
السياسيني، ولدى الشعب؟ أم أنه سيبقى تجّمعًا من 
الشعب  قلب  فــي  مــن غير جـــذوٍر  داخلية،  لحمٍة  دون 
وروحه، ومن دون وعي سياسي جديد؟ وضع الحوار، 
تبادل اآلراء، وحرية التعبير في املصاف األول، معتبرًا 
أن الــشــّر املطلق يكمن فــي انــعــدام الــتــواصــل، الــحــوار، 
والسجال السياسي، وإال لن تظهر الحقيقة، مفهومًا 
حبط، 

ُ
يحتل مركز فكره الفلسفي.  كان ياسبرز الذي أ

الحــقــًا، مــن ردود فعل األملـــان على مــا ارتــكــبــوه، ومن 
األملانية،  جنسيته  عن  تخلى  والــذي  مواقفه،  عدائهم 

ولــجــأ إلـــى ســويــســرا، يــرمــي إلـــى إيــقــاظ وعـــي طالبه 
أخالقيٍة  بتكوين  اآلمــال  عليهم  بانيًا  كــأملــان،  بذنبهم 
ــدة، تــقــوم عــلــى رفــــض الــديــكــتــاتــوريــة واخــتــيــار  ــديـ جـ
ــى اإلرادة  الــحــريــة الــســيــاســيــة الــتــي تــرتــكــز، بـــرأيـــه، إلـ
الفردية والجماعية بتحّمل املسؤولية، وإال ساد حيال 

السياسّي الحذر والالمباالة.
الحرب  في  الحلفاء،  أمــام  النازية  أملانيا  خسارة  بعد 
ــة األملــانــيــة بــني األعـــوام  كت الــدول

ّ
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، تفك

في   
ً
غـــارقـــة نفسها  الــبــالد  فــوجــدت   ،1949  –  1945

فــوضــى شــامــلــة، مــع بــنــى تحتية مــاديــة واقــتــصــاديــة 
الحقًا،  الحقبة،  تلك  على  أطــلــق  بحيث  كليًا،  منهارة 
لقب »زمـــن الـــخـــراب«. وقــد بقيت ذكـــرى الــعــام 1945 
ــرة الــجــمــاعــيــة األملــانــيــة عــلــى أنها  ــذاكـ  فــي الـ

ً
مــحــفــورة

»ساعة الصفر«، أي ساعة الهزيمة واالنهيار الوطني 
الشامل. والحال أن املناطق التي احتلها الحلفاء عانت 
من مصاعب اقتصادية واجتماعية جّمة، زادها سوءًا 
تدفق أعـــداد هائلة  مــن الــنــازحــني، خصوصًا مــا بني 
نهاية 1944و1947، حيث اختلط الالجئون الهاربون 
من االحتالل الروسي ومن املحاسبة مع الهاربني من 

معسكرات االعتقال ومعسكرات املوت.
ــدا، بــمــا نــحــيــاه الــيــوم  ــر، ولـــو مــن بــعــيــٍد جـ

ّ
ثــّمــة مــا يــذك

ــراب  ــ فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، مــــن فـــوضـــى وخـ
الدولة، معناها ووظيفتها،  وانحالل كامل ملؤسسات 
التفكير  إلــى  مــا يدعو  ثّمة  لبنان.  فــي  األخــص  وعلى 
باملسؤولية الجماعية، بعد حرٍب أهليٍة دامت 15 عامًا، 
تبعتها 26 سنة من فقدان الذاكرة والهروب، أتت على 
 بإمكانية الخالص. »الذنب اللبناني«، 

ً
كل ما يمنح أمال

فرديًا  بالذنب،  االعتراف  إرادة  ربما.  نحتاجه  ما  هذا 
 حينها 

ّ
وجــمــاعــيــًا، وتــقــاســم املــســؤولــيــة، لــربــمــا تــــدق

ساعتنا الصفر. 

»الذنْب اللبناني«

وأخيرًا

قلة من األلمان اهتموا 
بموضوع الذنب، أو ناقشوا 

الفكرة عالنيًة، بعد انهيار النازية 
وخسارة ألمانيا الحرب
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