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الجمعة  8  أبريل / نيسان 2016 م   1 رجب 1437 هـ  □  العدد 585  السنة الثانية

قتلة إسرائيليّون محّصنون
كل جريمة جديدة يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين دليل إضافي 

على سياسة االحتالل بتحصين عناصر الجيش أو الشرطة من العقاب. ]6ـ7[

جنيف ــ العربي الجديد

حــّدد املبعــوث األممــي إلــى ســورية، ســتيفان دي 
الجولــة  الخميــس،  أمــس  )الصــورة(،  ميســتورا 
املقبلــة مــن املحادثــات الســورية، فــي 13 أبريــل/

نيســان الحالــي، بعدمــا كان املتحدث باســم األمم 
املتحــدة، أحمــد فــوزي، قــد أشــار إلــى انطالقهــا 
فــي 11 الشــهر، فــي توقيــت جديــد ال يخلــو مــن 
الرســائل الواضحــة للنظــام لجهــة عــدم االعتراف 
قررهــا  التــي  التشــريعية  االنتخابــات  بشــرعية 
النظام السوري، من طرٍف واحد، في اليوم عينه. 

وتزامــن تغييــر موعــد بــدء الجولــة الجديــدة مــن 
ضــد  الجبهــات  اشــتعال  مــع  جنيــف  محادثــات 
تنظيــم »داعــش« فــي عــدد مــن املناطــق الســورية، 
عامــل   300 قرابــة  التنظيــم  خطــف  عــن   

ً
فضــال

وموظــف مــن معمــل إســمنت الباديــة، الواقــع فــي 
وفقــا  الضميــر،  شــمال  الشــامات،  أبــو  منطقــة 

للتلفزيون الرسمي السوري. 
بــدا دي ميســتورا حريصــا،  ذلــك،  فــي غضــون 
أمــس، علــى رفــض منــح االنتخابــات التشــريعية 
فــي  بقولــه،  شــرعية،  أي  النظــام  يجريهــا  التــي 
مؤتمــر صحافــي عقــد فــي جنيــف السويســرية، 

جرى 
ُ
ســت التــي  الســورية  االنتخابــات  »ســندعم 

بناء على القرار الدولي 2254«، وذلك في رّد غير 
مباشر على »عدم شرعية االنتخابات املقررة«.

كمــا أعلــن دي ميســتورا، الذي بــدأ جولة في عدٍد 
مــن العواصــم املعنيــة بامللــف الســوري، أخيرًا، أنه 
»اســتمع لبعض األفكار املهمة من روســيا«، التي 
زارها هذا األســبوع. كما كشــف أنه »سيتشــاور 
والســعوديني  األتــراك  املســؤولني  مــع  أيضــا 
اســتئناف  قبــل  واللبنانيــني،  واألردنيــني 
املحادثات«. وقد استتبعت مواقف دي ميستورا 
ردًا من املعارضة التي اعتبرت أن املبعوث األممي 

جدي بشأن االنتقال السياسي. كما أشارت إلى 
أن الجولــة املقبلــة ســتبحث مصير رئيس النظام، 
بشــار األســد، فيمــا اتهمــت روســيا بأنهــا تضــع 
شــروطا علــى املحادثات، برفضهــا بحث مصير 

األسد.
في غضون ذلك، كان الرئيس الروسي، فالديمير 
فــي  قواتــه  مشــاركة  اســتثمار  يواصــل  بوتــني، 
العســكرية  »العمليــة  أن  أمــس  بتأكيــده  ســورية، 
الســورية  الدولــة  عــززت  ســورية،  فــي  الروســية 
وحكومــة ســورية الشــرعية، ولكــن مــن الســابق 

ألوانه الحديث عن تحقق انفراجة«.

جنيف السوري في 13 أبريل: انتخابات النظام بال شرعية
الحدث

شهد الدور ربع النهائي 
من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا الكثير من 
األحداث الساخنة التي 

زادته إثارة.
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سياسة

اقتصاد

قضايا

منوعات

ثقافة

العراق: استكمال 
تحرير مدينة هيت 

من داعش يقترب

أولويات خليجية 
وأميركية متباينة 

حول ملفات 
المنطقة

جدل الموضة 
اإلسالميّة يتفّجر 

في فرنسا

السياسة 
الخارجية اإليرانية 

بين الراديكاليين 
واإلصالحيين

بريطانيا وفضائح 
بنما: 200 ألف 

شركة متورطة

ديفيد 
فيغيراس... إلى 

الشارع حيث تجري 
الحياة

02
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12

20

22

24

في العدد

الجئون
في سجن 

اليونان

مع بدء تطبيق »االتفاق ـ 
الصفقة« بين تركيا واالتحاد 

األوروبي، يبدو أّن كثيرًا من 
الالجئين لن يبلغوا »الفردوس 

األوروبي«، بل تكدسوا في 
مخيمات اليونان في انتظار 

بّت مصيرهم. 

18ـ19
أعداد كبيرة من طالبي اللجوء محتجزة في أثينا في ظروف صعبة  )بولنت كليك/فرانس برس(

اليمـن
معركة على شروط وقف النار ]4[



بغداد، عمان ـ العربي الجديد

رت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس 
ّ
حذ

الــخــمــيــس، مــن األوضــــاع اإلنــســانــيــة الصعبة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا ســـكـــان مــديــنــة الــفــلــوجــة 
أنهم يتضورون   

ً
)شمال غرب بغداد(، مؤكدة

ــبــــب حـــــصـــــار تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة  جـــــوعـــــا بــــســ
اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش( مـــن الـــخـــارج والـــقـــوات 
الــقــوات  املنظمة  الــداخــل. ودعـــت  مــن  العراقية 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى الـــســـمـــاح بـــدخـــول املـــســـاعـــدات 
بالسماح  التنظيم  طالبت  فيما  املــديــنــة،  إلــى 

للمدنيني باملغادرة.
ــال نـــائـــب املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــقــســم الــشــرق  ــ وقـ
األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي املــنــظــمــة، جو 
 »سكان الفلوجة يواجهون الجوع 

ّ
ستورك، إن

ــفـــرضـــه الــحــكــومــة  بـــســـبـــب الـــحـــصـــار الـــــــذي تـ
ــة إلـــى  ــاربـ ــتـــحـ ــا األطـــــــــراف املـ ــيــ وداعــــــــــش«، داعــ
ــــول املـــســـاعـــدات إلــــى املــدنــيــني«.  »ضـــمـــان وصـ
الفلوجة باتوا  »أهــالــي   

ّ
أن إلــى  ولفت ستورك 

يــتــنــاولــون الــخــبــز املــصــنــوع مـــن نــــوى الــتــمــر 
 »مصدرًا طبّيا 

ّ
وحساء العشب«. وأشار إلى أن

في الفلوجة قال إن املستشفى املحلي يستقبل 
أطفااًل جائعني يوميا، ومعظم املواد الغذائية 
لـــم تــعــد مـــتـــوفـــرة مــهــمــا كــــان ثــمــنــهــا«. وأّكــــد 
 »مـــســـؤواًل عــراقــيــا زّودنــــا بقائمة مــن 140 

ّ
أن

ون وأطفال ماتوا خال 
ّ
شخصا، أغلبهم مسن

الغذاء  نقص  بسبب  املاضية  القليلة  األشهر 
ــقــــوات الــعــراقــيــة   »الــ

ّ
والـــــــــدواء«. ولـــفـــت إلــــى أن

ــبـــي مـــنـــعـــتـــا وصـــــول  ــعـ وقـــــــــوات الـــحـــشـــد الـــشـ
شحنات املـــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن السلع 
إلى املدينة. ولم تستجب وزارة الدفاع وقيادة 

العمليات املشتركة في بغداد ولجنة التعبئة 
تعليق«،  على  بالحصول  لطلباتنا  الشعبية 
 »داعــش 

ّ
على حــد قــولــه. كذلك أكــد ســتــورك أن

 ملــحــاولــتــه 
ً
ــــا أعـــــدم، فـــي 22 مــــــــــارس/آذار، رجـ

 »الحكومة فتحت 
ّ
املغادرة«، فيما أشار إلى أن

ثاثة طرق لخروج املدنيني من الفلوجة، ومع 
ذلك ال يزال داعش يمنع املدنيني من املغادرة«. 
ــّددت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش«  ــ وشــ
 »قوانني الحرب ال تمنع حصار القوات 

ّ
على أن

تجويع  تمنع  أنــهــا  إال  املــتــحــاربــة،  العسكرية 
املدنيني، وتعتبره جريمة حرب«.

في السياق ذاته، دعا مجلس شيوخ محافظة 
ــار، أمــــس الــخــمــيــس، الـــبـــرملـــان الــعــراقــي  ــبــ األنــ
مقدمته  وفـــي  الـــدولـــي،  املجتمع  إلـــى  للتوجه 
ــدول الــعــربــيــة، للتعامل الـــفـــوري مــع الــقــرار  الــ
الذي اتخذه مجلس النواب باعتبار املحافظة 
»منطقة مــنــكــوبــة«. وحــّمــل املــجــلــس، فــي نــداء 
أطــلــقــه مــن الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــّمــان، تنظيم 
»داعــــــش« املــســؤولــيــة املـــبـــاشـــرة عــمــا تعانيه 
املحافظة على وجه العموم، ومدينة الفلوجة 
على وجه الخصوص. وقال املجلس في بيان 
لــــه، »الـــفـــلـــوجـــة ال تـــــزال تـــــرزح تــحــت احــتــال 
ــار الــعــســكــري  ــحــــصــ داعـــــــش مــــن الـــــداخـــــل والــ
مـــن الــــخــــارج«، داعـــيـــا عــشــائــر املــحــافــظــة إلــى 
االضــطــاع بــدورهــا الوطني في جهود إنقاذ 
الـــعـــراق. وطـــالـــب مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي نــدائــه 
فك  على  الــجــاد  العمل  العراقية  الحكومة  مــن 
الحصار عن الفلوجة وإيصال املساعدات إلى 
املحتجزين، والسماح للمدنيني بالعودة إلى 
مناطقهم املحررة ومنحهم مساعدات عاجلة 

بشكل فوري لهم ولعائاتهم.

ــن هـــيـــت، لـــ«الــعــربــي  ــادر خـــاصـــة مـ ــن مـــصـ عـ
نازحة مكّونة  أســر  »ثــاث   

ّ
أن الجديد«، عن 

مــن 25 فــــردًا أغــلــبــهــم نــســاء وأطـــفـــال قــتــلــوا، 
وتؤكد  ــة«. 

ّ
مــســن ــرأة  وامــ طفلتني  باستثناء 

 »طــيــران التحالف الــدولــي 
ّ
هــذه املــصــادر أن

والـــعـــراقـــي قــصــف، أول مـــن أمـــس األربـــعـــاء، 
مــنــزاًل داخــل هيت تقطنه ثــاث أســر نازحة 
ــردًا مــــن أطــــــــراف املـــديـــنـــة  ــ ــ مـــكـــّونـــة مــــن 25 فـ
بالصواريخ والقنابل«، وفقا لهذه املصادر. 
 »22 فـــردًا مــن تلك األســـر قتلوا 

ّ
وتــوضــح أن

جميعا من نساء وأطفال وشباب وشيوخ، 
ني 

َ
ني صغيرت

َ
منهم ســوى طفلت يخرج  ولــم 

ة«.
ّ
وامرأة مسن

ــزايـــد قلق  ــدانـــي، تـ ــيـ ــذا الــــواقــــع املـ  هــ
ّ

ــل فـــي ظــ
مصير  على  والــوجــهــاء  املدنيني  الناشطني 
آالف األســــر املــحــاصــرة داخــــل املــديــنــة منذ 
انـــطـــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــيــهــا قبل 
ثــاثــة أســابــيــع. ويــقــول أحـــد وجــهــاء هيت، 
الـــعـــراقـــيـــة   »الـــــقـــــوات 

ّ
ــاري، إن ــ ــبــ ــ مــحــمــد األنــ

املحروقة ملطاردة  األرض  تستخدم سياسة 
املدنيني  يمنعون  الــذيــن  التنظيم،  عناصر 
مــن الــخــروج مــن املــديــنــة«. ويــؤكــد األنــبــاري 
ــائــــل اإلعــــام   »وســ

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

عّما يجري  األخبار  تعتيم  تتعّمد  العراقية 
فـــي هــيــت، فـــي وقـــت تــســتــهــدف فــيــه الــقــوات 
الــعــراقــيــة والـــطـــيـــران الــعــراقــي والـــدولـــي كل 
الـــجـــهـــات، خـــصـــوصـــا األحــــيــــاء الــســكــنــيــة«. 
العربية  اإلعـــام  األنــبــاري وســائــل  ويطالب 
والدولية بالتركيز في تقريرها على مصير 
على  والضغط  مدينة هيت،  داخــل  املدنيني 
الحكومة العراقية لكشف مصيرهم وإبعاد 
ــنـــهـــم. ســيــطــر  ــري عـ ــ ــبـ ــ الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـ
ــرار الــجــيــش  ــ الــتــنــظــيــم عــلــى املــديــنــة عــقــب فـ
ــذ 

ّ
ــام 2014، ونــف الــعــراقــي مــنــهــا مــنــتــصــف عـ

فيها أبشع مجازره التي عرفت باسم مجزرة 
»الــبــو نــمــر«، إذ قتل »داعـــش« أكثر مــن 900 
املدينة، معظمهم من عشيرة  شاب من أهل 

البو نمر، بتهمة »ارتدادهم عن اإلسام«.

بغداد ـ قاسم العلي              
األنبار ـ أحمد النعيمي

تقترب مدينة هيت، ثالث أكبر مدن 
محافظة األنبار، غرب العراق، من 
التحرر من سيطرة تنظيم »الدولة 
اإلسامية« )داعش( بعد نحو 10 أيام من بدء 
قوات عراقية مشتركة من الجيش، والشرطة، 
وأبناء العشائر مهاجمة املدينة من اتجاهات 
عـــدة بــدعــم أمــيــركــي مــبــاشــر، وســـط غــمــوض 
يــلــف مــصــيــر آالف الـــعـــائـــات املــــوجــــودة في 
املدينة، التي منع مقاتلو التنظيم خروجهم، 

واستخدموهم كدروع بشرية.

حرب شوارع
ووفقا ملصادر عسكرية وحكومية، فإن القتال 
تحّول إلى حرب شوارع، والطيران األميركي 
 بــســبــب املـــســـافـــة الــقــريــبــة بني 

ً
انــــــزوى قــلــيــا

القوات العراقية املشتركة ومقاتلي »داعش«. 
اللواء  ويقول قائد قوات الجيش في األنبار، 
الركن إسماعيل املحاوي، لـ«العربي الجديد، 
 
ّ
»ســنــعــلــن الــنــصــر قــريــبــا جــــــدًا«، مــضــيــفــا أن
»قـــواتـــنـــا بـــاتـــت تــســيــطــر عــلــى مــعــظــم أجــــزاء 
ــرة«، مـــؤّكـــدًا  ــيـ ــبـ ــــش كـ ــة، وخـــســـائـــر داعــ ــنـ ــديـ املـ
ــرات ســتــعــود قــريــبــا لحضن  ــفـ الـ  »عـــــروس 

ّ
أن

العراق«، على حّد تعبيره.
بدوره، يرّجح العقيد الركن، سالم حميد، من 
قــيــادة عــمــلــيــات الــجــيــش الــعــراقــي لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد« خـــال تـــواجـــده قـــرب مــديــنــة هــيــت، 
»إعان التحرير سيكون يوم الجمعة )اليوم( 
أو الــســبــت )غــــــدًا( فـــي حــــال اســتــمــر الــطــقــس 
ر لقواتنا دعم مروحي«، مبّينا 

ّ
مناسبا، وتوف

أن القوات العراقية »رفعت العلم العراقي على 
عدد من مباني هيت، وتحريرها أصبح أمرًا 

واقعا«، وفقا لقوله.
األمــن والدفاع  من جانبه، يقول عضو لجنة 
ــبــــرى املـــحـــافـــظـــات  ــار، كــ ــ ــبــ ــ فــــي مـــحـــافـــظـــة األنــ
ــــات  ــركـ ــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة غـــــــــرب الــــــــبــــــــاد، راجـــــــــــع بـ

هيت العراقية
تحرير مرتقب لـ»عروس الفرات« من »داعش«

سورية: مصير مجهول لعشرات العمال

تمكنت  بعدما  قريبًا،  )داعش(  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  يد  من  بالكامل  هيت  مدينة  تحرير  بات 
القوات العراقية المشتركة، مسنودة بغارات طيران التحالف الدولي، من استعادة أجزاء كبيرة من 

المدينة الواقعة في محافظة األنبار

آالف األسر في هيت ال 
تزال عالقة داخل المدينة 

مع احتدام المعارك

أعلن التلفزيون 
السوري أن التنظيم 

خطف 300 عامل

يتعاظم دور 
المليشيات المحلية مع 

ضعف قوات النظام

23
سياسة

الحدث

تقرير الحدث

القضية

أهالي الفلوجة 
يتضورون جوعًا

محاصرون بال مساعدات

المليشيات العراقية 
تهّدد حكومة التكنوقراط

للمشاركة في معركة   الشعبي«  »الحشد  تتواصل محاوالت مليشيات 
قال  نفسه،  السياق  وفي  العديدة.  االعتراضات  رغم  الموصل،  تحرير 
المتحدث باسم فصيل »عصائب أهل الحق«، جواد الطليباوي، لوكالة 
رويترز«، إن »الحملة ضد تنظيم داعش في الموصل، ستتطلب مشاركة 
قوات )الحشد الشعبي(«. وأبدى اعتقاده بأن »معركة تحرير الموصل 
المعترضة  المواقف  متجاهًال  وصعبة«،  ومعقدة  ضخمة  ستكون 

على مشاركة مليشيات الحشد.

»الحشد« يروج لمعركة الموصل

»الــقــوات  إن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  العيساوي، 
العشائر  وأبـــنـــاء  بــالــجــيــش  ممثلة  الــعــراقــيــة 
الــعــربــيــة كــســروا تنظيم داعـــش الــيــوم )أمــس 
الخميس( بشكل واضح«. ويلفت العيساوي 
 »القوات العراقية تمّكنت من السيطرة 

ّ
إلى أن

على عدد من مراكز الشرطة، ومبنى املحكمة، 
وحي املعلمني، في وقت يحاول فيه عناصر 
ــــرات  ــفـ ــ ــر الـ ــهــ ــاب نــــحــــو نــ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــم االنـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
واملناورة من هناك عبر حّي البكر، متوّجهني 

ي عنه وراوة غرب األنبار«.
َ
نحو بلدت

نقلة نوعية
ويعتبر العيساوي استعادة السيطرة على 

مــديــنــة هــيــت »نــقــلــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــقــوات 
العراقية في معاركها املستمرة في األنبار، 
ــا تــربــط  ــهــ ــ

ّ
ــم، إذ إن ــهــ بــحــكــم مـــوقـــع هـــيـــت املــ

مــدن األنــبــار مــع بعضها وتــربــط املحافظة 
ي صاح 

َ
بالصحراء املمتدة ما بني محافظت

 عـــن كــونــهــا عــقــدة 
ً
الـــديـــن واملــــوصــــل، فـــضـــا

وصل مع األردن وسورية«، وفقا للعيساوي.
وتعني مدينة هيت باللغة اآلشورية »مدينة 
النار«، بسبب احتوائها على منابع وعيون 
الــقــار واملــيــاه الــســاخــنــة، الــتــي ال تـــزال حتى 
وهي  الطبيعي.  العاج  في  ستخدم 

ُ
ت اليوم 

تــقــع عــلــى بــعــد 190 كيلومترًا غـــرب بــغــداد، 
املــحــّررة  الــرمــادي  و70 كيلومترًا مــن مدينة 
ــــش«. يــلــف املدينة  حــديــثــا مــن ســيــطــرة »داعـ
نــهــر الــفــرات مــن ثـــاث جــهــات. كـــان يقطنها 
قــبــل اجتياحها من  ألـــف مــواطــن  نــحــو 300 
قبل التنظيم. تضم هيت مناطق أثرية تعود 
إلـــى عــصــر صـــدر اإلســــام خـــال الفتوحات 
اإلسامية في العراق والشام. وتعد املدينة 
تشتهر  فهي  املختلط،  اإلنــتــاج  مناطق  مــن 
الطبيعية  واملـــــوارد  بـــالـــزراعـــة، والــصــنــاعــة، 

ل.
ّ
وغالبيتها حاليا غير مستغ

 »حـــرب 
ّ
وتــشــيــر مـــصـــادر عــســكــريــة إلــــى أن

ــل أحـــيـــاء هيت  ــــوارع ضـــاريـــة تــجــري داخــ شـ
بــني الـــقـــوات الــعــراقــيــة والــتــنــظــيــم، وال تــزال 
مستمرة، كما تحظى القوات العراقية بدعم 
أميركي جوي كثيف في تلك املعارك، وتمنع 
قــوات الجيش وسائل اإلعــام من مرافقتها 
ــا تـــصـــفـــه خـــطـــورة  ــ ــي املــــديــــنــــة، بـــســـبـــب مـ ــ فـ

الوضع هناك وحّدة املعارك. وتؤكد املصادر 
ه »ال توجد أية مشاركة فعلّية 

ّ
أن العسكرية 

ملليشيات الحشد الشعبي في معارك هيت، 
ومن قبلها مدينة كبيسة التي ُحّررت نهاية 
الشهر املاضي، والتي تجاور هيت من جهة 

الجنوب الغربي«.

مصير المدنيين
فــي غــضــون ذلـــك، يبقى مصير آالف األســر، 
التي ال تزال داخل هيت، تحت رحمة القصف 
التفجيرات، وأزيــز  الــجــوي، والــبــّري، ودوي 
الرصاص. وذكرت القوات األمنية في األنبار 
ي 

َ
منطقت في  كبيَرين  مخّيَمني  أنشأت  أنها 

التي  األســـر  إليـــواء   35 والكيلو   ،18 الكيلو 
أخرجتها القوات العراقية من عدد من أحياء 
وأهالي  وجــهــاء  لكن  تقّدمها.  خــال  املدينة 
 آالفــا من األســر ال تــزال عالقة 

َّ
هيت أكــدوا أن

ــام، فــي وقـــت يستهدف  داخـــل هــيــت، مــنــذ أيــ
فيه القصف الجوي والبري للقوات العراقية 
الدولي كل ما في املدينة  التحالف  وطيران 

من دون استثناء«، وفقا للسكان.
 
ً
ــــون، فـــضـــا ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــكــــشــــف نــــاشــــطــــون مـ ويــ

]2 المليشيات في سورية ]
مقاتلون محليون يتسابقون على النفوذ

عدنان علي

تشّكلت املليشيات املحلية في سورية، تباعا، 
كقوة رديفة لقوات النظام السوري، حتى بات 
جبهات  مختلف  فــي  عليها  يعتمد  الــنــظــام 
قاتل معه، 

ُ
القتال إلى جانب قوى فلسطينية ت

 عن املليشيات األجنبية.
ً
فضا

تـــعـــد مــلــيــشــيــات »قـــــــوات الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«، 
األكثر عددًا وتنظيما بني املليشيات السورية 
املــحــلــيــة، إذ يــصــل عـــدد عــنــاصــرهــا إلـــى نحو 
مائة ألف مقاتل، ويتقاضى كل عنصر فيها 
املعلومات.  لبعض  وفقا  أميركي،  دوالر   200
ــكـــاب  ــارتـ ويــــرتــــبــــط اســــــم هــــــذه املـــلـــيـــشـــيـــات بـ
الـــجـــرائـــم، إذ حــّمــلــتــهــا مـــؤســـســـات حــقــوقــيــة 
سورية املسؤولية عن تسع مجازر على األقل، 
وأكــــــدت هــــذه املـــؤســـســـات أن »قــــــوات الـــدفـــاع 
 بــهــدف إعــفــاء قــوات 

ً
الــوطــنــي« أنــشــأت أصــــا

الــنــظــام مـــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن املـــجـــازر الــتــي 
رتكب في عموم الباد.

ُ
ت

ــواء »درع  ــ ــقــــوات، يـــبـــرز لـ ــذه الــ ــافـــة إلــــى هــ إضـ
علن عن تأسيسه في مايو/

ُ
الساحل«، الذي أ

أيار من العام 2014. وُيعتقد أن رامي مخلوف، 
ابن خال رئيس النظام السوري بشار األسد، 
هــو الـــذي يــقــف خــلــفــه، ويـــقـــوده الـــلـــواء حسن 
الجمهوري  الــحــرس  فــي  الــضــابــط  مصطفى، 
التابع للنظام. والهدف من إنشاء هذا اللواء 
حماية القرى العلوية في املناطق الساحلية. 
وتشير مــصــادر ســوريــة إلــى أن الــلــواء يضم 
ــة فــــي قــــوات  ــيــ ــزامــ ــة اإللــ ــدمـ ــن الـــخـ الــــفــــاريــــن مــ
االحتياطية،  الخدمة  واملتخلفني عن  النظام، 

وأعدادًا من الجنائيني.
كما تبرز »كتائب البعث«، املؤلفة من موظفني 
حـــكـــومـــيـــني وفــــتــــيــــات وشـــــبـــــاب جـــامـــعـــيـــني، 
تــطــّوعــوا كــأعــضــاء فــي حــزب البعث الحاكم. 
وكــان هدف وجــود هذه املليشيا في البداية، 
حراسة املباني الحكومية واملنشآت الحيوية، 
ثم تعزز دورها للقتال على الجبهات، وُيقدر 
عدد عناصرها بنحو 6 آالف مقاتل، مع راتب 

يصل إلى 200 دوالر أميركي لكل منهم.
وبرز أيضا اسم مليشيا »صقور الصحراء«، 
ــقــــوات الـــنـــظـــام، وتـــتـــكـــّون مــن  ــــي تـــابـــعـــة لــ وهـ
عشيرة  مــن  وأبــنــاء  وشيعية  علوية  عناصر 
صصت مهامها من أجل قتال 

ُ
الشعيطات، خ

عــنــاصــر »داعــــــش« الـــذيـــن لـــم تــســتــطــع قـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مــواجــهــتــهــم. وتـــضـــم هــذه 
ــة، مــنــهــم ضــبــاط  ــدربــ املــلــيــشــيــات عـــنـــاصـــر مــ
وعناصر متقاعدون في الجيش ومتطوعون 
من الشباب السوري، وهي مليشيا مختصة 
الخاصة  املهمات  الكمائن وتنفيذ  في نصب 
الـــصـــعـــبـــة. وأغــــلــــب مـــهـــام املـــجـــمـــوعـــة حــمــايــة 
مــنــابــع الــنــفــط والـــغـــاز فــي ســـوريـــة. كــمــا أنها 
تـــقـــوم بــحــمــايــة أكـــبـــر مـــخـــزن لــأســلــحــة فــي 

سورية، وهو مخزن مهني.
وتــشــّكــلــت أيـــضـــا مــلــيــشــيــا »مــكــتــب الــحــمــايــة 
الـــســـريـــانـــي« بــعــد ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعـــــش« 
عــلــى بــلــدة مــهــني فــي ريـــف حــمــص، ومـــا أثــار 
ذلــك من مخاوف لــدى سكان قرية صــدد ذات 
الغالبية املسيحية، والذين شكلوا على اإلثر 
قــوات »السوتور« عــام 2013 أو الحماية كما 
املناطق  لحماية  الــســريــانــيــة،  باللغة  تسمى 
املليشيا  هــذه  ــت 

ّ
وتــلــق عـــام.  بشكل  املسيحية 

تـــدريـــبـــات عــســكــريــة وحــصــلــت عــلــى الــســاح 
مــن الــقــوات الــكــرديــة فــي ســوريــة، وهــي تتبع 

الــســريــانــي، وتنتشر في  الــعــســكــري  املــجــلــس 
مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي واملـــالـــكـــيـــة، وتــعــتــبــر أن 
التصدي لتنظيم »داعش«، و«جبهة النصرة« 
همت بسرقة العديد 

ُ
من أهم أهدافها، لكنها ات

مــن الــبــلــدات املسيحية الــواقــعــة شــمــال شــرق 
سورية.

إلى  قاتل 
ُ
ت التي  الفلسطينية  القوى  أبــرز  أما 

جــانــب قـــوات الــنــظــام، فــهــي »جــيــش التحرير 
ألوية تنتشر  الــذي يضم ثاثة  الفلسطيني« 
ــدود مــــع فــلــســطــني  ــحــ ــااًل بـــالـــقـــرب مــــن الــ ــمــ إجــ
املــحــتــلــة، وهـــي »قــــوات حــطــني«، ومــقــرهــا في 
مدينة قطنا بريف دمشق، و«قوات أجنادين« 
ومقرها في جبل الشيخ، و«قوات القادسية« 
وتنتشر بالقرب من مدينة السويداء جنوبي 
الــذي يقوده  الباد. وشهد »جيش التحرير« 
الــــلــــواء مــحــمــد طــــــارق الــــخــــضــــراء، ويــخــضــع 
نظريا لقيادة منظمة التحرير، وعمليا لقيادة 
قوات النظام السوري، صراعات داخله نتيجة 
ــغـــوط الـــنـــظـــام وقـــيـــادتـــه لــــزّجــــه بــالــقــتــال،  ضـ
هذا  والعناصر  الضباط  مــن  العديد  ورفــض 
األمر، ما أدى إلى إعدام العديد منهم ميدانيا.

ــواء  ــ ــن الـــــقـــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة أيــــضــــا، »لــ ــ ومــ
الــذي ينشط في حلب شمال الباد،  القدس« 
وُيعتبر من أكبر املليشيات التي تقاتل هناك 
الفلسطيني  اللواء  النظام. شّكل هذا  لصالح 
ــع االســـتـــخـــبـــارات  مــحــمــد ســعــيــد املـــتـــعـــاون مـ
الــجــويــة، وذلـــك بــعــد انــــدالع الــثــورة الــســوريــة 
بوقت قصير. وكان يتكّون من أبناء مخيمي 
الفلسطينيني  لــاجــئــني  ــنــــدرات  وحــ الــنــيــرب 
فـــي حـــلـــب. وســـعـــت قـــيـــادة الـــلـــواء فـــي الــفــتــرة 
األخــيــرة إلــى زيـــادة عــدد عناصره عــن طريق 
ــوات »الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي«،  ــ ــ إغــــــــراء عـــنـــاصـــر قـ
ــواء عــــن طــريــق  ــلــ ــفـــوف الــ ــــى صـ لـــانـــضـــمـــام إلـ
إغــــرائــــهــــم بــــرواتــــب مــرتــفــعــة نــســبــيــا قــيــاســا 
ــرواتـــب »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«. كــمــا وقــفــت مع  بـ

الـــنـــظـــام بـــعـــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي مــقــرهــا فــي دمــشــق، وتــرتــبــط قــيــاداتــهــا 
بــاألجــهــزة األمــنــيــة الــســوريــة، مــثــل »الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة-الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة« بـــقـــيـــادة أحــمــد 
جبريل، و«فتح االنتفاضة«، و«جبهة النضال 

الشعبي« الفلسطيني. وتسهم تلك الفصائل 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي حــصــار مــخــيــم الــيــرمــوك 
الثانية  »الفرقة  قائد  ويقول  دمشق.  جنوبي 
مـــشـــاة« فـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون الــعــمــيــد هــانــي 
الجاعور، لـ«العربي الجديد«، إن الثقل األكبر 
للمليشيات يتركز في حلب وحماة والاذقية 
وعــلــى مثلث املـــوت الـــذي يــربــط ريـــف دمشق 

الغربي بريفي القنيطرة ودرعا.
ــــدى بــعــض  ــع الـــديـــنـــيـــة لـ ــ ــدوافـ ــ ــى الـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ُيعّد  واألجنبية،  املحلية  املليشيات  عناصر 
الـــدافـــع املـــــادي مـــن أهــــم أســـبـــاب الــتــطــوع في 
تــتــراوح رواتــب  إذ  التنظيمات،  صفوف هــذه 
»حزب الله« اللبناني بني 1000 و2000 دوالر 
شهريا، بحسب ما ذكر عناصر تم أسرهم من 
القلمون، في حني ال يزيد  الحزب في معارك 
املليشيات  للعديد من  التابع  الــســوري  راتــب 
إن  نـــاشـــطـــون  ــال  ــ وقـ 75 دوالرًا.  عـــن  املــحــلــيــة 
ــــوات الــنــظــام يــتــركــون  الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر قـ
قطعهم فــي الــجــيــش ويــنــضــمــون إلـــى »حــزب 
الله« أو »لواء أبو الفضل العباس«، للحصول 
على راتب أعلى وعلى دعم بالطعام والرعاية 

الصحية واإلجازات أثناء الخدمة.
وال تــخــلــو الــعــاقــة بـــني الــنــظــام واملــلــيــشــيــات 
ــات. خـــال  ــافــ ــخــ ــن الــ ــة مــ ــيـ ــبـ ــنـ املـــحـــلـــيـــة واألجـ
ــة  ــعـــارضـ ــد املـ ــ ــّكــــك وفــ ــيـــف، شــ ــنـ ــات جـ ــادثــ ــحــ مــ
ــد عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــ الـــســـوريـــة بــــقــــدرة نـــظـــام األســ
الــتــزامــاتــه الــتــي قـــد يــتــعــهــد بــهــا فـــي جنيف، 
ــــي يـــتـــطـــلـــب تـــطـــبـــيـــقـــهـــا قــــوة  ــتـ ــ ــا الـ خــــصــــوصــ
وســيــطــرة فــعــلــيــة عــلــى األرض، بــاعــتــبــاره ال 
يــمــلــك األرض وحــــده، بــل تــســانــده مــا ال يقل 
 عن املليشيات 

ً
عن 50 مليشيا أجنبية فضا

ــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق تــمــتــلــك هـــذه  ــ املــحــلــيــة وفـ
املليشيات القرار الفصل.

ــذه الــتــنــظــيــمــات  ــ كـــمـــا تــشــهــد الـــعـــاقـــة بــــني هـ
نــفــســهــا، وبــيــنــهــا وقـــــوات الـــنـــظـــام، صــراعــات 
ومـــواجـــهـــات بــســبــب الــخــافــات عــلــى الــنــفــوذ 
ــا تـــرفـــض بـــعـــض هـــذه  والـــغـــنـــائـــم، وعـــــــادة مــ
طائفي،  أســاس  على  تقاتل  التي  املليشيات، 
مــشــاركــة قـــوات الــنــظــام لــهــا فــي مــعــاركــهــا مع 

املعارضة، بسبب فقدان الثقة بني الطرفني.

تشير مصادر، تحدثت لـ»العربي الجديد«، إلى تزايد حاالت هروب عناصر 
من قوات النظام وانضمامهم إلى المليشيات العراقية واللبنانية، ألن هذه 
بشكل  بعناصرها  تهتم  المليشيات 
أفضل من النظام، من حيث تأمين 
فضًال  والملبس،  والطعام  األموال 
عن أنها تملك سلطة واسعة على 
في  الخالفات  تسبّبت  كما  األرض. 
المحلية  المليشيات  مكانة  تراجع 
أمام  »الشبيحة«،  باسم  المعروفة 
العراقية،  المليشيات  نفوذ  تعاظم 
خصوصًا في أماكن سيطرة قوات 

النظام في مدينة حلب.

تبديل والءات

وأمنية  حقوقية  مــصــادر  كشفت 
وفاة  عن  الجديد«،  لـ«العربي  عراقية 
عبد  بغداد  في  التونسي  المعتقل 
صويلح  بن  عمار  بن  عمر  بن  الكريم 
ــد الــســجــون  ــل أحـ ــ الــعــجــيــلــي، داخ
ــروف غــامــضــة«. ووفــقــًا  ــ ــي »ظ ف
في  توفي  المعتقل  فإن  للمصادر، 
بغداد،  فــي  الثالثة  الرصافة  سجن 
»الحشد  مليشيات  فيه  تمتلك  والذي 
ــوذًا واســـعـــًا، وتــديــر  ــف الــشــعــبــي« ن
بغداد  مركز  مدير  وقال  منه.  أجزاء 
العيساوي،  مهند  اإلنسان،  لحقوق 
لـ»العربي الجديد« إن المعتقل توفي 

»نتيجة اإلهمال الطبي«.

وفاة معتقل 
تونسي

متابعة

أحمد حمزة

تتجه املعارك مع تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعــــش( فــي شــمــال ســوريــة وجــنــوبــهــا، إلى 
 مواصلة فصائل 

ّ
مزيٍد من التصعيد في ظل

بــريــف حلب الشمالي،  الــســوريــة،  املــعــارضــة 
تقّدمها باتجاه مواقع التنظيم، فيما شكلت 
األحــداث،  ريــف دمشق محور  التطورات في 
ــــان عـــن  انــقــطــاع  أمـــس الــخــمــيــس، بــعــد اإلعـ
االتــــصــــال مــــع عــــشــــرات الـــعـــمـــال واملـــوظـــفـــني 
الــواقــع بمنطقة  الــبــاديــة،  فــي معمل إسمنت 
وذلك  الضمير،  مدينة  شمال  الشامات،  أبــو 
بــعــد ســيــطــرة مسلحي داعـــش عــلــى املنطقة 

واملعمل األربعاء.
وأوضح الناشط، همام القلموني، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »االتــصــال انقطع 
 وموظفا في معمل إسمنت 

ً
مع نحو 90 عاما

البادية، الواقع بمنطقة أبو الشامات، شمال 
الضمير«، فيما أشار التلفزيون السوري إلى 

أن التنظيم خطف 300 عامل.
وتــأتــي هــذه األنــبــاء فيما يــواصــل »داعـــش« 
هجماته املفاجئة بمناطق القلمون الشرقي، 
والــــتــــي تــــأتــــي كـــأعـــنـــف رد لــلــتــنــظــيــم، بــعــد 
خــســارتــه مــســاحــات واســعــة بــريــفــي حمص 

الشرقي والجنوبي الشرقي.
السياق نفسه، تابع »داعـــش« هجومه  وفــي 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، متقدما داخــل 
عدة  أحياء  على  ومسيطرًا  الضمير،  مدينة 
في مناطقها الشمالية والشرقية، كما تقدم 
في محيط مطار الضمير العسكري، والفوج 
16، بعد يوم واحد من سيطرته على معمل 
ــكـــومـــي، واحـــتـــجـــازه  ــبــــاديــــة الـــحـ إســـمـــنـــت الــ

العشرات من العمال واملوظفني فيه.
 عن خسائر النظام املادية والبشرية 

ً
وفضا

»داعـــش« معاركه التي بــدأهــا قبل أيــام ضد 
الــشــرقــي، شمال  الــقــلــمــون  الــنــظــام، بمناطق 
العاصمة دمشق، بالتوازي مع تجدد  شرق 
املواجهات بني مسلحيه ومقاتلي املعارضة 

في بعض مناطق ريف درعا.
ــظـــة حــــلــــب، اســــتــــأنــــفــــت فـــصـــائـــل  ــافـ ــحـ فـــــي مـ
على  هجومها  الخميس،  أمــس  باملعارضة، 
مناطق سيطرة »داعــــش«، فــي أقــصــى شرق 
ريف حلب الشمالي، بغية السيطرة على بلدة 
الراعي، بعد أن أتّمت السيطرة على قرى عدة 
في جوارها، ومتاخمة للشريط الحدودي مع 
تركيا في األيام القليلة املاضية. من جهتها، 
ذكرت مصادر ميدانية أخرى في حلب، بأن 
سمع داخل بلدة الراعي، 

ُ
أصوات انفجارات ت

التي ما زالت تحت سيطرة »داعــش«، وسط 
أنـــبـــاٍء عـــن قــصــف املــدفــعــيــة الــتــركــيــة ملــواقــع 
الــتــنــظــيــم فـــي تــلــك املــنــاطــق، فــيــمــا تــتــواصــل 

االشتباكات بمحيطها.
فــي هـــذا الــســيــاق، أشــــار الــنــاشــط اإلعــامــي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  مــنــصــور حــســني، لـــ
محاوالتهم  واصــلــوا  املــعــارضــة  مقاتلي  أن 
القتحام بلدة الراعي، »لكن هذه الهجمات لم 
أمس  هدفها، حتى عصر  تحقيق  فــي  تفلح 
العنيفة  الخميس، مع استمرار االشتباكات 
بمحيط البلدة مع مسلحي داعــش«. ويلفت 
حسني إلى أن »الطيران الروسي أغار، أمس، 
عــلــى طــريــق الــكــاســتــيــلــو والــســكــن الشبابي 
واألشـــرفـــيـــة، بــمــديــنــة حــلــب، مــمــا أدى ملقتل 

شخص وإصابة آخر«.
الــكــرديــة قصفت  »املليشيات  أن  أوضــح  كما 
بـــدورهـــا طــريــق الــكــاســتــيــلــو، وســـط تــواصــل 
املعارضة،  فصائل  مع  مقاتليها  اشتباكات 
التي سيطرت على شوارع جديدة داخل حي 

الشيخ مقصود«. 

وخـــســـارتـــه لــبــعــض املــــواقــــع املـــهـــمـــة، بــفــعــل 
هــجــمــات »داعــــــش« بــالــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، إال 
الــهــجــمــات تثير كــذلــك قــلــق فصائل  أن هـــذه 
املعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك 
ألن مدينة الضمير تبعد نحو 25 كيلومترًا 
أبــرز معاقل  عــن شمال شرقي مدينة دومـــا، 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي الـــغـــوطـــة، مـــع الــعــلــم 
بأن دوما تواجه بدورها خطرًا آخر، يتمثل 
ــنـــظـــام هــجــمــاتــه الــعــنــيــفــة فــي  بـــمـــواصـــلـــة الـ
منطقة املــرج، سعيا لقضِم مساحاٍت تمكنه 
مـــن فــصــل الــقــطــاع الــشــمــالــي لــلــغــوطــة الــتــي 
تــشــمــل مـــدن دومــــا، وحــرســتــا، وعـــربـــني، عن 
القطاع الجنوبي وأبرز مدنه دير العصافير 

وزبدين.
ُيشار إلى أن فصائل الغوطة الشرقية سعت، 
منذ أشهر، إلى درء خطر »داعش«، وإبعاده 
ــيـــة، وخـــــــاض، فــــي هـــذا  ــة الـــشـــرقـ ــغـــوطـ ــن الـ عــ
ــــام« وفــصــائــل أخــرى  الـــصـــدد، »جــيــش اإلسـ
بالجيش الــحــر مــعــارك عــديــدة مــع »داعـــش« 
ومجموعات أخرى متهمة بوالئها للتنظيم 
ولكن  املــاضــيــة،  الــســنــة  الضمير  فــي محيط 

املشهد اآلن يبدو مربكا في تلك املناطق
ــائـــل  ــفـــصـ ــفــــت الـ ــأنــ ــتــ ــــون ذلـــــــــك، اســ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
هجماتها، أمس الخميس، نحو بلدة الراعي، 
شمال مدينة الباب وغرب مدينة منبج، قرب 
الشريط الحدودي مع تركيا، بينما يواصل 

العربي الجديد

على الرغم من بدء الهدنة في سورية في 27 فبراير/ شباط املاضي، واملحاوالت 
الحثيثة إليصال املساعدات إلى سكان املناطق املحاصرة، إال أن األمر ال يبدو 

 أو متاحا.
ً
سها

فــي هـــذا الــســيــاق، أعـــرب يـــان إيــغــانــد، مستشار املــبــعــوث الــدولــي إلـــى ســوريــة 
ستيفان دي ميستورا، عن خيبته إزاء محاوالت إيصال مساعدات إنسانية إلى 
مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها في سورية. ودعا في هذا الصدد، 

النظام السوري إلى »اإليفاء بالتزاماته في هذا اإلطار«.
وقال إيغاند، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف السويسرية، أمس الخميس، 
إن »شهر أبريل/ نيسان الحالي، كان مفترضا أن يكون أفضل شهر بالنسبة 

إلينا«، لكنه أوضح أن »إيصال املساعدات عملية ال تتحّسن، بل تزداد بطئا«.
وأضاف أن »خمس قوافل مساعدات إنسانية ُمنعت من الوصول إلى وجهاتها 
داخل سورية«، مشيرًا إلى أن »النظام السوري مسؤول عن عدم السماح بتوجه 
أربــــع قــوافــل إلـــى املــنــاطــق املــقــصــودة، فــيــمــا مــنــعــت فــصــائــل املــعــارضــة القافلة 
 إن »الطرفني يقومان بتعطيل العملية وال يتعاونان«. 

ً
الخامسة«. وأردف قائا

وأعرب إيغاند عن أمله من جهة أخرى، في »العمل على إجاء 500 من املرضى 
واملصابني مع عائاتهم، من مدن مضايا والزبداني والفوعة وكفريا«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين، براء الشمري

الحكومية  للتشكيلة  املعارضة  العراقية  السياسية  الكتل  تّدخر  لم 
 

ّ
املــعــدلــة الــتــي قــّدمــهــا رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الـــعـــبـــادي، طــريــقــة إال
واتبعتها إلفشال إمكانية وصول هذه التشكيلة إلى البرملان، بما في 
ذلك تهديد املرشحني بالقتل مع عائاتهم في حال لم ينسحبوا قبل 

عقد الجلسة املقّررة للتصويت على التشكيلة داخل البرملان.
العراقي،  الوطني  التحالف  عــن  نائب  مــن  الجديد«  »العربي  وعلمت 
 »الكتل السياسية املعاِرضة للعبادي وللتشكيلة الوزارية، حّركت 

ّ
أن

على  وإجــبــارهــم  الـــوزاريـــة  للحقائب  املــرشــحــني  لتهديد  مليشياتها 
أن »املليشيات هــّددت املرشحني بشكل مباشر  االنسحاب«. وأوضــح 
وغير مباشر بالقتل هم وعائاتهم، في حال لم ينسحبوا قبل جلسة 
 غير الرضوخ 

ً
 »املرشحني لم يجدوا سبيا

ّ
التصويت«. ولفت إلى أن

 »نحو ثمانية مرشحني انسحبوا حتى 
ّ
لتلك التهديدات«. وأشار إلى أن

اآلن«. وكان املرشح لحقيبة املالية، عبد األمير عاوي، قد أعلن، أمس 
األول األربعاء، انسحابه من الترشح للحقيبة، ولم يكشف عن السبب.
في غضون ذلــك، كشف مصدر حكومي، أمــس الخميس، أن مبعوث 
الرئيس األميركي إلى العراق، بريت ماكغورك، املتواجد في العراق، 
أبلغ مسؤولني عراقيني عن استعداد باده لدعم حكومة التكنوقراط 
التي عرضها العبادي على البرملان، مقابل موافقة الحكومة على حل 
في  »داعـــش«  تنظيم  تقاتل  التي  املسلحة  العشائر  املليشيات ودعــم 
األنبار، وحل أزمة النازحني من املحافظات الساخنة. وأوضح املصدر 

أن هذه الشروط أحرجت رئيس الحكومة.

يتجه عقد التشكيلة الحكومية العراقية المعّدلة إلى 
االنفراط، بعدما وصلت للمرّشحين تهديدات من قبل 

المليشيات إلجبارهم على االنسحاب
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مباحثات سعودية 
مصرية في القاهرة

ــان بــن  ــمـ ــلـ ــودي سـ ــعــ ـــســ ــلــــك الـ بــــــدأ املــ
عــبــدالــعــزيــز )الـــصـــورة( زيـــارتـــه إلــى 
الـــــقـــــاهـــــرة، ظـــهـــر أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
بــعــقــد مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة ومــوســعــة 
مــــع الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــدالــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي. ومـــــن املــــقــــرر أن يــجــري 
الـــطـــرفـــان جــلــســة مــبــاحــثــات ثــانــيــة 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، يــعــقــبــهــا حــضــور  ــيــ الــ
اتـــفـــاقـــيـــة بــني  تـــوقـــيـــع 14  مـــــراســـــم 
ثنائية  مباحثات  وجلسة  البلدين، 
مــوســعــة. وقــالــت الــرئــاســة املصرية 
في بيان إن »الزيارة تعتبر تتويجا 
ــة الــوطــيــدة الــتــي  لــلــعــاقــات األخـــويـ

تجمع بني البلدين«.
)العربي الجديد(

السيسي: ملتزمون 
بالعالقة مع واشنطن

أكــــد الـــرئـــيـــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
مــــلــــتــــزمــــة  ــر  ــ ــ ــــصـ ــ »مـ أن  ــــي  ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع  ــهــ ــتــ ــراكــ بــــشــ
الــــواليــــات املــتــحــدة وحــرصــهــا على 
فـــي مختلف  تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا 
املجاالت«. جاء ذلك خال استقباله، 
ــلــــس الــــــنــــــواب  ــجــ أمـــــــــــس، رئــــــيــــــس مــ
األمـــيـــركـــي، بــــول رايـــــــان، ووفــــــدًا من 
أعـــضـــاء املــجــلــس، بــحــضــور رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب املـــــــصـــــــري، عــلــي 
عبدالعال. وقال السيسي إن »مصر 
بني  الــتــوازن  تحقيق  على  حريصة 
ــرار وبــــني الــحــقــوق  ــقــ ــتــ األمـــــن واالســ
ــذرًا مـــن خــطــر ما  ــحـ ــريــــات«، مـ والــــحــ
أســمــاه »ســقــوط الـــدول الوطنية في 
إلــى انتشار  قــد يــؤدي  املنطقة، مما 

الجماعات اإلرهابية وتوسعها«.
 )العربي الجديد(

المعارضة السورية
تسيطر على معبر الراعي

سورية  مــعــارضــة  فصائل  سيطرت 
وأخــــرى إســامــيــة، أمـــس الخميس، 
الـــذي كــان تحت  على معبر الــراعــي 
ســــيــــطــــرة تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــــش«، فــي 
وقال  محافظة حلب شمال سورية. 
ــــوري لــحــقــوق  ــســ ــ ــد الــ ــ ــرصـ ــ مــــديــــر املـ
اإلنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة 
»فــــرانــــس بـــــرس« إن املــعــبــر ُيــعــتــبــر 
»أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا، 
ويــعــد واحـــدًا مــن آخــر املــعــابــر تحت 

سيطرته«.
)فرانس برس(

وفد كردي إلى بغداد 
لبحث تشكيلة الحكومة

الخمسة  األحـــزاب  يعتزم وفــد يمثل 
الرئيسة في إقليم كردستان العراق، 
ــبـــل،  ــقـ زيــــــــــارة بــــــغــــــداد، األســــــبــــــوع املـ
التشكيلة  مــفــاوضــات حـــول  إلجــــراء 
الحكومية الجديدة لحيدر العبادي 
السياسية في  )الــصــورة(، والشراكة 
إدارة الباد، كما أفادت عضوة كتلة 
»التحالف الكردستاني« في البرملان، 
ــيــــب، لــــــــ«األنـــــــاضـــــــول«.  ــجــ ــة نــ ــبـ ــيـ نـــجـ
وأضافت نجيب أن »اإلقليم يرى أن 
الشراكة ال تزال غائبة بني املكونات 

مؤكدة  الــعــراقــيــة«،  لــلــدولــة  الرئيسة 
ــات، لكن  ــ ــــاحـ أن »األكــــــــراد مـــع اإلصـ
في  وزارات  لشغل  مــرشــحــني  تــقــديــم 
الحكومة االتحادية من دون الرجوع 
الــكــرديــة يخالف مبدأ  ــزاب  إلــى األحــ

الشراكة«.
)األناضول(

تونس تعلن قتل 
»إرهابي« على الحدود

ــن الــتــونــســيــة ليل  ــ ــوات األمـ ــ قــتــلــت قـ
األربــــعــــاء-الــــخــــمــــيــــس »إرهـــــابـــــيـــــا«، 
ــرب الــــبــــاد، عــلــى الـــحـــدود  شـــمـــال غــ
الداخلية  وزارة  وقالت  الجزائر.  مع 
التونسية، أمس الخميس، في بيان، 
إن »الــعــمــلــيــة انــطــلــقــت إثـــر كــمــني تم 
نــصــبــه إلرهــابــيــني اثــنــني كــانــا على 
منت دراجــة نــاريــة، وتــم إطــاق النار 
عليهما«، ما أدى إلى »القضاء على 
ــر  عــنــصــر إرهـــــابـــــي، فــيــمــا الذ اآلخــ

بالفرار بعد إصابته بطلق ناري«.
)فرانس برس(



ال يزال الهدوء على الساحة الليبية هشًا، مع ألغام كثيرة تواجه حكومة الوفاق برئاسة فائز السرّاج، الذي لم ينجح 
بعد بإقناع خليفة الغويل بتسليم السلطة له، فيما ارتفعت نبرة التحذيرات من طبرق

بدر الراشد

ال يــبــدو أن أمــــام الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بــــاراك 
بــهــا في  لــيــرمــي  مــن األوراق  الكثير  أوبـــامـــا، 
املرتقبة  األميركية  الخليجية  القمة  اجتماع 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض فـــي 21 
أبـــريـــل/نـــيـــســـان الــــحــــالــــي، وهـــــو الــــــذي يــهــم 
بمغادرة البيت األبيض نهاية العام الحالي، 
حول  األميركية  الخليجية  الخالفات  وســط 

أبرز القضايا الساخنة في املنطقة.
هذا ما تؤكده التصريحات املكّررة والعامة، 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  الــتــي أدلــــى بــهــا وزيــ
ــــوزراء  ــيـــري، قــبــل وبـــعـــد اجــتــمــاعــه بـ جــــون كـ
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  خــارجــيــة 
يوم أمس الخميس، في العاصمة البحرينية 
اجــتــمــاع تمهيدي للقمة  ُعــقــد  املــنــامــة، حيث 
الــخــلــيــجــيــة األمــيــركــيــة بـــن كــيــري ونــظــرائــه 
الــخــلــيــجــيــن، أظــهــر أن واشــنــطــن لــيــســت في 
املختلفة  املنطقة  في  أولوياتها  تغيير  وارد 
ــــات الــخــلــيــجــيــة. وانـــتـــقـــد كــيــري  ــــويـ عـــن األولـ
ــي املـــنـــطـــقـــة، الــتــي  »األنــــشــــطــــة اإليــــرانــــيــــة« فــ
وصفها بأنها »مثيرة للقلق«، داعيًا طهران 

إلى »وقف تأجيج النزاعات في املنطقة«.
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، إيـــران   وزيـ

ّ
كــمــا حـــث

»عـــلـــى املـــســـاعـــدة إلنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
ــيــــات الــتــعــاطــي  ــلـــى تــغــيــيــر آلــ ــة، وعـ ــ ــوريـ ــ وسـ
مـــع قــضــايــا املــنــطــقــة«، مـــؤكـــدًا أن واشــنــطــن 
الــنــووي«  إيـــران فــي امللف  »ال تثق بخطوات 
اليومي من األنشطة  وأنها »تقوم بالتحقق 
النووية اإليرانية«. كما دعا وزراء الخارجية 
ــال نـــفـــوذهـــم عــلــى  ــمـ ــعـ ــتـ ـــ »اسـ ــ الــخــلــيــجــيــن ل
املعارضة السورية من أجل احترام الهدنة«، 
املاضي،  والتي بدأت منذ 27 فبراير/شباط 
وذلك تمهيدًا لجولة املحادثات التي تنطلق 

في جنيف األسبوع املقبل. 
ــاع الــخــلــيــجــي األمـــيـــركـــي  ــمــ ــتــ ــاول االجــ ــ ــنـ ــ وتـ
مــســائــل املـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة والـــحـــرب في 
اليمن، باإلضافة إلى نفوذ إيران في املنطقة، 
ــة«  ــيــ ومــــحــــاربــــة تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة اإلســــالمــ
)داعــــــش(. وتــطــالــب واشــنــطــن مـــن حلفائها 
فــي الخليج، بــذل جــهــود مضاعفة فــي ملف 

محاربة اإلرهاب. 
ويــبــدو بـــأن اخــتــالف األولـــويـــات الــحــاد بن 
الطرفن، األميركي والخليجي، سيستمر في 
مقاربة كل طرف لقضايا املنطقة، مما يجعل 
فـــإدارة  ــــى.  األدنـ حـــده  فــي  بينهما  التنسيق 
إلــى املنطقة إال باعتبارها  أوبــامــا، ال تنظر 
»داعــــش« على  الـــذي يسيطر تنظيم  املــكــان 
مــنــاطــق شــاســعــة مــنــه، وال تـــرى املــنــطــقــة إال 
من خالل منظار محاربة اإلرهاب. لذا تؤكد 
على أهمية إيجاد تسوية في سورية، بغض 
النظام بشار األسد  النظر عن موقع رئيس 

عادل األحمدي

 
ً
يــحــاول تــحــالــف االنـــقـــالب فــي الــيــمــن، ممثال
ــلـــه )الـــحـــوثـــيـــن( وحـــزب  بــجــمــاعــة أنـــصـــار الـ
»املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام« املــتــحــالــف معها 
بزعامة الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
كسب ورقة وقف إطالق النار املرتقب أن يبدأ 
خــالل يــومــن، لصالحه، وهــو مــا ترجم أمس 
بإعالن تحالف االنقالب عن وجود مالحظات 
عــلــى مــســودة وقـــف إطـــالق الــنــار املــقــّدمــة من 
األمم املتحدة إلى ممثلن عن تحالف االنقالب 

والشرعية. 
وأكد كل من املتحدث الرسمي باسم الحوثين، 
محمد عبدالسالم، وعضو وفد حزب املؤتمر 
الشعبي العام املفاوض، يحيى عبدالله دويد، 
ملسودة  مهما 

ّ
تسل ن، 

َ
منفصل تصريَحن  في 

وقــف إطــالق الــنــار املقّدمة مــن األمــم املتحدة، 
وذلك عبر مساعد املبعوث األممي إلى اليمن 
النقاشات  أن  مؤكدين  فــي صنعاء،  املــوجــود 
ال تزال »جارية حول هذه املسودة«، وأنه »لم 

يتم املوافقة عليها حتى اللحظة«. 
وفـــي حـــن تــحــفــظــت األطـــــراف املــخــتــلــفــة على 
الــكــشــف عـــن الــتــفــاصــيــل املــتــعــلــقــة بــاملــســودة، 
قـــال نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وزيـــر 
ــاوض عــن  ــ ــفــ ــ الــــخــــارجــــيــــة، رئــــيــــس الـــــوفـــــد املــ
الــســلــطــة الــشــرعــيــة عــبــداملــلــك املـــخـــالفـــي، في 
 املــــســــودة بــاتــت 

ّ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن

»شــبــه نــهــائــيــة«، وعــمــلــيــة وقـــف إطــــالق الــنــار 
ــر املــنــاطــق  ــثـ ــًا لـــلـــمـــســـودة مــــن أكـ ــقـ ســـتـــبـــدأ وفـ
اشـــتـــعـــااًل بــاملــواجــهــات وهــــي مــحــافــظــة تــعــز. 
ــة  ــاف إلـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الـــحـــدوديـ ُيــــضــ
ــدأت فــيــهــا الــتــهــدئــة  مـــع الــســعــوديــة، والـــتـــي بــ
بن  مباشرة  بتفاهمات  يــومــن،  منذ  عمليًا، 
الــحــوثــيــن والــســعــوديــة، مـــع تــســجــيــل وقـــوع 
غــــارات فــي إحـــدى مــديــريــات محافظة حجة، 

وفقًا للمخالفي. 
مقربة  سياسية  مصادر  تكشف  جهتها،  من 
مـــن الــحــوثــيــن وحــــزب »املـــؤتـــمـــر« لـــ«الــعــربــي 

وإيـــــــران واملــلــيــشــيــات املـــدعـــومـــة مــنــهــا، في 
الــذي ُيعتبر بمثابة  مستقبل سورية، األمــر 
ــر بــالــنــســبــة لـــلـــطـــرف الــخــلــيــجــي،  ــمـ خــــط أحـ
خــصــوصــًا الــســعــوديــة، الــتــي شــــددت مـــرارًا 
عــبــر وزيـــر خــارجــيــتــهــا عـــادل الــجــبــيــر، على 
أن األســــد راحــــل عـــن الــســلــطــة، ســيــاســيــًا أو 

عسكريًا.
هـــذه الـــرؤيـــة األمــيــركــيــة انــعــكــســت أيــضــًا في 
ــــات املـــتـــحـــدة مــــن الــــحــــرب فــي  ــــواليـ مـــوقـــف الـ
الــيــمــن، إذ قـــامـــت واشــنــطــن بـــدعـــم الـــريـــاض 
فــــي الــــبــــدايــــة، غـــيـــر أنـــهـــا لــــم تــــقــــّدم بــحــســب 
مراقبن، دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا كافيًا 
وبــدت  العربي.  التحالف  قــائــدة  للسعودية، 
بإيجاد حل سريع  األميركية مهتمة  اإلدارة 
»لّينة«  دعـــوات  توجيه  مــع  باليمن،  للحرب 
إلى الطرف اإليراني، إليقاف دعمه ملليشيات 
الحوثين، من دون أن تكون مهجوسة بشكل 
ــذا الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ومــــوقــــع مــلــيــشــيــات  ــ هـ

الحوثين املدعومة من طهران.
فاألولوية بالنسبة لإلدارة األميركية، ترتكز 
العراق  إلــى  إعــادة االستقرار  على محاوالت 
وســـوريـــة والــيــمــن، بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــع 
التسويات السياسية، وذلــك  إيـــران مــن هــذه 
ــد، مــــن تــســتــطــيــع حـــشـــده مــن  ــل حـــشـ ــ مــــن أجـ
واشــنــطــن  ــويـــات  أولـ لتحقيق  املــنــطــقــة،  دول 
»داعـــش«،  تنظيم  بمحاربة  واملتمثلة  فيها، 
املتحدة تحالفًا ضده،  الــواليــات  الــذي تقود 
بمشاركة   ،2014 األول  نوفمبر/تشرين  منذ 
دول من حلف شمال األطلسي، ودول عربية 

وخليجية.
عن  يختلف  لــأمــور  الخليجي  املنظور  لكن 
إيـــران الخطر  املــقــاربــة األمــيــركــيــة، إذ يعتبر 

الـــجـــديـــد«، أن املـــســـودة عـــبـــارة عـــن نــصــوص 
ــــالق الــــنــــار، وآلـــيـــة  ــــف إطــ ــة بــكــيــفــيــة وقـ خـــاصـ
ـــعـــة 

ّ
ــا، وأســـــمـــــاء األطـــــــــراف املـــوق ــزام بــــهــ ــ ــتــ ــ ــ االل

قّدمها  الــتــي  املــالحــظــات  تتركز  فيما  عليها، 
الطرفان حــول صياغة املــســودة وضـــرورة أن 
عليها،  النهائية  الصياغة  على  التوافق  يتم 
بــالــتــوافــق بــن جميع األطــــراف الــتــي ستوقع 

عليها، وليس بموافقة طرف دون آخر. 
وتوجد ثالثة فرق أممية في كل من الرياض 
ـــي 

َ
ــع طـــرف ــاء والــــكــــويــــت لــلــتــنــســيــق مــ ــعـ وصـــنـ

الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، بــــإشــــراف مـــن املــبــعــوث 
ــد الــشــيــخ  ــى الـــيـــمـــن، إســمــاعــيــل ولــ ــمـــي إلــ األمـ
ــن. األولــــى 

َ
ــام بــــإعــــداد وثــيــقــت ــذي قــ ــ ــد، الـ ــمـ أحـ

تــتــعــلــق بــــوقــــف إطـــــــالق الــــنــــار واإلجـــــــــــراءات 
املــرتــبــطــة بــــه، واألخـــــــرى تــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات 
إطــالق املــحــادثــات املــقــرر أن تبدأ فــي الكويت 

في الـ18 أبريل/نيسان الحالي. 
وفــــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يــعــلــن فــيــه عـــن أســمــاء 
ــات املــقــبــلــة  ــادثــ ــحــ ــل طـــــرف إلـــــى املــ ــوفــــدي كــ مــ
وعــددهــم، تــرجــح مــصــادر حكومية أن يكون 
معظم املــشــاركــن فــي الــوفــديــن، هــم األســمــاء 
ذاتــهــا الــتــي شــاركــت فــي مــحــادثــات سويسرا 
تــعــديــالت  مــع   ،2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــن أحـــمـــد عــبــيــد بــن  ــا تــعــيــن بـــديـــل عــ ــ ــــرزهـ أبـ

تنظيم  ال  الخليج،  دول  يتهدد  الـــذي  األكــبــر 
»داعـــــــش« الـــــذي يــقــبــع فـــي املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
املضطرب،  اإلقليم  فــي  أولوياتها  سلم  على 
كـــمـــا تــظــهــر مـــقـــاربـــاتـــهـــا لــقــضــايــا املــنــطــقــة. 
التعاون  تتقاسم دول مجلس  ففي ســوريــة، 
ــقــــرار إلـــى  ــتــ الــخــلــيــجــي أولــــويــــة إعـــــــادة االســ
األســد، كبداية  بالتوازي مع رحيل  ســوريــة، 
النحسار النفوذ اإليراني في دمشق، ورحيل 
واألفغانية  واللبنانية  العراقية  املليشيات 
الــتــي جلبتها طــهــران، ملنع نــظــام األســـد من 
الــســقــوط. وهـــذا يختلف بشكل أســاســي عن 
التي تعطي األولوية في  املقاربة األميركية، 

سورية ملحاربة »داعش«.
ــد واشـــنـــطـــن  ــريــ ــيــــمــــن، فــبــيــنــمــا تــ ــــي الــ أمــــــا فـ
ــة، بـــغـــض الــنــظــر  ــعـ ــريـ تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة سـ
عــن مــخــرجــاتــهــا، وذلــــك مــن أجـــل مــنــع تــمــّدد 
»داعــش«  أو  »القاعدة«  كـ  إرهابية،  جماعات 
تقود  التي  السعودية،  تبدو  البلد،  ذلــك  فــي 
اليمن،  في  الشرعية  لدعم  العربي  التحالف 
مهجوسة بمنع استمرار سيطرة الحوثين 
على صنعاء والبالد. وال يبدو أنه في وارد 
اليمن  فــي  إلــى تسوية  الــوصــول  السعودية، 
الحوثين  تسليم  دون  مــن  الـــحـــرب،  إلنــهــاء 
منصور  عــبــدربــه  اليمني  الــرئــيــس  لشرعية 

دغر، في الوفد الحكومي، بعدما ُعّن رئيسًا 
للحكومة خلفًا لخالد بحاح. وترجح املصادر 
املخالفي.  برئاسة  على حاله  الوفد  يبقى  أن 
ــد الـــحـــوثـــيـــن مــحــمــد  ــ ــرأس وفـ ــ فــــي املـــقـــابـــل، يــ
عــبــدالــســالم املــتــحــدث بــاســم الــجــمــاعــة، وعــن 
ــا، وفــقــًا لــهــذه  ــزوكـ ــارف الـ حـــزب »املـــؤتـــمـــر«، عــ

املصادر.
ــيـــس الــحــكــومــة  ــاد رئـ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أشــ

هــــــادي، وخـــروجـــهـــم مـــن صـــنـــعـــاء، وتــســلــيــم 
الذي  األمــر  اليمني،  للجيش  الثقيل  السالح 
ــتــــراب أوانــــــه ولــــي ولــــي الــعــهــد  أشـــــار إلــــى اقــ
ــر الـــدفـــاع األمــيــر مــحــمــد بن  الــســعــودي، وزيــ

سلمان.
في العراق، وفي مقاربة الخليجين ملحاربة 
تنظيم »داعــــش«، ال يــبــدو بــأن دول الخليج 
ــذا الــتــنــظــيــم، وبـــن  ــ تــفــصــل بــــن مـــحـــاربـــة هـ
القريبة  وجود مليشيات »الحشد الشعبي« 
مــن إيــــران، إذ ال تــريــد هـــذه الــــدول أن تصّب 
أي جهود لها في محاربة »داعــش« لصالح 
لــذا ال تفصل دول الخليج  الطرف اإليــرانــي. 
ــعــــراق، ومــحــاولــة  ــة فـــي الــ

ّ
بـــن دعــمــهــا لــلــســن

إدمـــاجـــهـــم فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــعــراقــي، 
أوســع  إتــاحــة صالحية  وربــمــا  وتسليحهم، 
لهم في األقاليم التي توصف بأنها »أقاليم 
املنطقة،  اإلرهـــاب في  ية«، وبــن محاربة 

ّ
سن

األمر الذي ينطبق على سورية أيضًا.
وهذا يفسر االستياء األميركي من املشاركة 
الخليجية في التحالف الدولي ضد اإلرهاب، 
ــتــــحــــدة بــأنــهــا  ــي تـــصـــفـــهـــا الــــــواليــــــات املــ ــتــ الــ
مشاركة »غير كافية«، على الرغم من عرض 
السعودية إرسال قوات برية، ضمن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن ملحاربة تنظيم 
»داعــش« في سورية، لكن وفق صفقة تبدو 
أكــبــر مــن مــجــرد مــحــاربــة الــتــنــظــيــم، وتشمل 
رحيل األسد، بحسب تصريحات السيناتور 
األميركي جون ماكن، والسيناتور ليندسي 
أن السعودية عرضت  أكـــدا  الــلــذيــن  غــراهــام، 
إرســـــال قــــوات بــريــة ملــحــاربــة »داعــــــش« منذ 
الــعــام 2014، شـــرط مــحــاربــتــهــا لــأســد، وأال 

تبقى دمشق تحت الهيمنة اإليرانية.

ــمـــد عــبــيــد بــــن دغــــــر، بــالــجــهــود  الـــجـــديـــد، أحـ
الكبيرة التي تبذلها األمم املتحدة ومبعوثها 
الخاص إلى اليمن من أجل إنجاح املشاورات 
ــام فـــي الـــكـــويـــت. وأكـــد  ــ ــقـــرر عــقــدهــا بــعــد أيـ املـ
بـــن دغــــر خــــالل لـــقـــائـــه، أمــــس الــخــمــيــس، في 
املبعوث  نائب  الرياض  السعودية  العاصمة 
ــلــــوك، حـــرص  ــن، كــيــنــي جــ ــمـ ــيـ ــمــــي إلـــــى الـ األمــ
الحكومة لوقف إطالق النار والسعي الحثيث 

إلحــالل السالم ووقــف الحرب واالتجاه نحو 
 »الشعب يريد 

ّ
البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن

الــســالم ال االســتــســالم«. وقـــال بــن دغــر »نحن 
ذاهـــبـــون لـــلـــمـــشـــاورات فـــي الــكــويــت مـــن أجــل 
السالم الدائم والشامل، على الرغم من إدراكنا 
أن هــنــاك صــعــوبــات كــثــيــرة تــعــتــرض طــريــق 
الحوثين إلنجاح  أهمها؛ عدم جدية  السالم 
 »من يريد السالم 

ّ
املــشــاورات«، مشيرًا إلى أن

ال يستورد سفن األسلحة حتى هذه اللحظة«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، الــــتــــقــــى نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــد، الـــفـــريـــق الــــركــــن عــلــي 
ــر، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، ســفــيــر  ــ ــمــ ــ مـــحـــســـن األحــ
الـــواليـــات املــتــحــدة لـــدى الــيــمــن، مــاثــيــو تــولــر. 
وأكـــــــد األحـــــمـــــر، خــــــالل الــــلــــقــــاء، عـــلـــى جـــديـــة 
الحكومة في التوصل إلى سالم ينهي معاناة 
اليمنين. وقــال  األحمر إن »الفرصة سانحة 
في  نواياهم  حسن  ليثبتوا  االنقالبين  أمــام 
الــســلــم، واالعـــتـــراف بالشرعية  إلـــى  الــجــنــوح 
اليمنيون في  الدولية، وتنفيذ ما اتفق عليه 
الوطني،  الحوار  ومؤتمر  الخليجية  املبادرة 
ومــا رافــقــه وأعــقــبــه مــن قــــرارات ملجلس األمــن 

الدولي ومنها القرار 2216«.
في  »املــقــاومــة«  فــي  القيادي  ميدانيًا، تعرض 
مــحــافــظــة تــعــز، الــشــيــخ الــســلــفــي عــــادل عــبــده 
فارع )أبو العباس(، إلصابة خطيرة مع ثالثة 
مــن املــرافــقــن، إثـــر مــحــاولــة اغــتــيــالــه مــن قبل 
مسلحن في منطقة الجمهوري، شرق املدينة. 
وقــــال مــصــدر فـــي املــكــتــب اإلعـــالمـــي للجبهة 
الجديد«  لـ«العربي  تعز  الشرقية في مقاومة 
إن »قائد الجبهة الشرقية الشيخ عادل عبده 
ــل مــــن الـــرصـــاص  ــ ــــالق وابــ ــارع تـــعـــرض إلطــ ــ فــ
الحي وإلقاء قنبلة يدوية على موكبه من قبل 
مسلحن، ما أدى إلى إصابة الشيخ بجروح 
خطيرة مــع ثــالثــة مــن مــرافــقــيــه«. وأضـــاف أن 
مجموعة من »املقاومة الشعبية« تمّكنت فور 
املجموعة  قائد  الحادثة من محاصرة  وقــوع 
املسلحة التي قامت بمحاولة عملية االغتيال.

إلـــــــى ذلــــــــك، تـــــجـــــددت املـــــواجـــــهـــــات املــســلــحــة 
والـــغـــارات الــجــويــة شـــرق الــعــاصــمــة اليمنية 
صنعاء، بعد وصول تعزيزات لقوات الجيش 
فيما  الشعبية«،  الشرعية و«املقاومة  اليمني 
ذ التحالف غارات في العاصمة ومحيطها 

ّ
نف

بــعــد تـــراجـــع وتــيــرتــهــا إلــــى حــــّد كــبــيــر األيــــام 
ــيـــة مــن  ــيـــدانـ ــة. وتــــوضــــح مــــصــــادر مـ ــيــ ــاضــ املــ
»املقاومة« وأخرى مقربة من مسلحي جماعة 
الجديد«،  لـ«العربي  )الحوثين(  الله  أنصار 
ــيـــس، تـــجـــددت  ــــس الـــخـــمـ ــات، أمــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ أن املـ
بــتــبــادل الــقــصــف املــدفــعــي فــي جبهة مديرية 
ِنهم الواقعة بن صنعاء ومأرب، بعد ساعات 
مــن وصــــول تــعــزيــزات لــقــوات الــشــرعــيــة التي 
تسعى إلى الوصول ملناطق جديدة قبل إقرار 

وقف إطالق النار.

تونس ـ وليد التليلي

تــســيــر حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
ــّراج بــاتــجــاه  ــ ــــسـ ــائـــز الـ بـــرئـــاســـة فـ
بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــشـــكـــل كـــامـــل 
على طرابلس قبل االنتقال إلى طبرق، فيما 
جــــاءت املـــواقـــف مــن طــبــرق لتعيد الــتــخــّوف 
مــن ســجــال بــن شــرق ليبيا وغــربــهــا، مــا قد 
يــهــدد الــهــدوء الــحــذر فــي الــبــالد منذ دخــول 
حكومة الــســّراج، وســط دفــع أممي متواصل 
لهذه الحكومة وتحذيرات من سقوط اتفاق 

الصخيرات الهش.
وال يبدو أن الــســّراج قد نجح حتى اآلن في 
تذليل كــل العقبات أمــامــه فــي طــرابــلــس، مع 
إعـــالن رئــيــس حــكــومــة اإلنــقــاذ فــي طرابلس 
م السلطة لحكومة 

ّ
خليفة الغويل، أنه لم يسل

ــادر في  الــــســــراج، مـــا اعــتــبــرتــه بــعــض املــــصــ
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
 لــلــمــفــاوضــات الــســريــة بـــن الــطــرفــن، 

ً
فـــشـــال

الــوســاطــة قد  بعدما ظــن الجميع أن جــهــود 
أحــرزت تقّدمًا في هــذا االتــجــاه. وتؤكد هذه 
املــصــادر أن »الــغــويــل شــعــر بــالــعــزلــة بعدما 
أعـــلـــن عــــدد مـــن وزرائـــــــه عـــن نــيــتــهــم تسليم 
إلى  «، الفتة 

ً
فــعــال م 

ّ
وزاراتــهــم، وبعضهم سل

ــم تــتــوصــل إلــى  ــوارات الــجــانــبــيــة لـ ــ ــحـ ــ أن »الـ
توضيح موقف املجلس الرئاسي من مصير 
له  املــوالــن  الــغــويــل الشخصي، ولــم تطمئن 
واضـــح، وجــاء  والقبائل بشكل  الكتائب  مــن 
أعضاء  بعض  مواقف  ليدعم  األخير  موقفه 
املؤتمر العام، الذين بقوا وحيدين في األيام 

الثالثة األخيرة«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف ســـيـــاســـي لــيــبــي مـــقـــّرب 
مــن رئــاســة حكومة الــوفــاق لوكالة »فــرانــس 
أفلست، وبات  أن »حكومة طرابلس  بــرس«، 
بعض أعضاء الجماعات املسلحة بال رواتب 
وأمـــــوال، بينما أصــبــح آخــــرون يــخــشــون أن 
ــؤالء  يــلــقــوا املــصــيــر ذاتـــــــه«. وأضــــــاف أن »هــ
الــعــنــاصــر يــســيــرون مـــع الــجــهــة الــتــي تملك 
أن  األمـــوال، وليس مع الطرف املفلس. وبما 
حكومة طــرابــلــس وجـــدت نفسها أمـــام أزمــة 
مالية كبرى، وباتت عاجزة عن دفع الرواتب، 
لتأييد حكومة  املسلحة  الجماعات  اندفعت 
الوفاق«. لكنه حذر من أن »خطر وقوع أعمال 
قــائــمــًا، إذ إن هـــذه الجماعات  يـــزال  عــنــف ال 
قررت أن تنتظر لترى ما الذي يمكن أن تقّدمه 

حكومة الوفاق وما هي قدراتها املالية«.
إزاء هــذا الــوضــع، جــاء كــالم رئــيــس املجلس 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ األعــــلــــى لــــلــــدولــــة فــــي لــيــبــيــا عـ
ــذي انـــتـــخـــب أول مــــن أمـــس  ــ الـــســـويـــحـــلـــي، الــ
األربعاء، لتهدئة األجواء بعد ردود الفعل في 

هدوء ليبيا 
مهدد

رسائل تحاصر السراج 
من الشرق والغرب
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ومارس واغتصب ما ليس من اختصاصه«. 
واعــتــبــر جــبــريــل أن »اعـــتـــداء هـــذه املجموعة 
ــلــــى صــــالحــــيــــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  عــ
الــشــرعــيــة الــوحــيــدة كــمــا نـــّص االتـــفـــاق، ُيــعــّد 
مؤشرًا واضحًا على استمرار سياسة فرض 
الــواقــع، والتي إن لم يتم التصدي لها  األمــر 
ــل ســابــقــة وحــافــزًا 

ّ
بــالــســرعــة الـــالزمـــة قــد تــمــث

ــفــــاق  ــتــــي أفـــــرزهـــــا االتــ ــات الــ لــبــقــيــة املــــؤســــســ
وأضــاف  سياسة«.  هكذا  النتهاج  السياسي 
أن »مباشرة بعض أعضاء الحكومة املقترحة 
ل 

ّ
ُيمث الــنــواب،  مهامهم قبل نيل ثقة مجلس 
أيضًا استفزازًا واستهتارًا ببنود االتفاق«.

ــتـــوتـــرات هــشــاشــة الــوضــع  ــذه الـ وتــعــكــس هــ
الليبي، الذي يبقى مهددًا باالنفجار في أية 
لحظة، على الرغم من التقّدم الهام والسريع 
ت 

ّ
الــــذي تـــحـــرزه حــكــومــة الــــســــّراج، الــتــي تلق

ليبيا  إلــى  األممي  املبعوث  من  دعمًا جديدًا 
مارتن كوبلر، الداعي إلى »التعجيل بتسليم 
الــوفــاق«،  إلــى حكومة  كــامــل  السلطة بشكل 
ومحذرًا من أن »اتفاق السالم الهش القائم في 
طرابلس قد ال يصمد إذا لم تتمكن الحكومة 
الجديدة من تحقيق إنجازات«. ودعا كوبلر، 
في حديث مع وكالة »رويترز«، برملان طبرق 
إلى إجراء تصويت حول منح الثقة لحكومة 
الوفاق، معتبرًا أن البرملان »يخاطر بأن يتم 
تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلــك«، فيما كان 
الفــتــًا إعــــالن املــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى ليبيا، 
جوناثان وينر، أن البرملان الليبي سيصّوت 
اإلثنن املقبل للمصادقة على حكومة الوفاق 
بلغ 

ُ
الوطني وعلى الدستور، مشيرًا إلى أنه أ

بذلك من قبل عضو في البرملان الليبي، لكن 
أخـــرى  تــصــريــحــات  أي  تـــصـــدر  أن  مـــن دون 

تعزز من دقة هذا املوعد.
م 

ّ
كما تطرق كوبلر إلى مسألة تسليم وتسل

الـــــوزرات بــقــولــه لــــ«رويـــتـــرز«: »نــعــرف وزراء 
ينبغي  ولكن  السلطات،  تسليم  فــي  راغــبــن 
موا سلطاتهم 

ّ
تغيير الوزراء. وينبغي أن يسل

الــجــديــدة  ــاء اإلدارة  بـــصـــورة ســلــمــيــة وإعـــطـ
لحكومة الوفاق الوطني«. واعتبر أن حكومة 

الشرعية  قوات  بأّن  الشعبية«  »المقاومة  من  مقربة  مصادر  أفادت 
بدأت عملية تسعى من خاللها إلى إكمال السيطرة على المناطق التي 
صالح،  عبداهلل  علي  المخلوع  الرئيس  وقوات  الحوثيين  بأيدي  تزال  ال 
أهم  آخر  صرواح  وتعد  مأرب.  محافظة  غرب  صرواح،  مديرية  في 
مناطق مأرب التي يسيطر الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع على 
وغارات  مسلحة  مواجهات  المحافظة  وتشهد  منها.  كبيرة  أجزاء 

جوية بوتيرة شبه يومية، منذ أشهر.

معيتيق،  أحمد  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  أكد 
اليومين  خالل  طرابلس،  في  الحكومية  المقار  ستتسلّم  الحكومة  أن 
المقبلين. وأوضح معيتيق، في لقاء مع »التلفزيون العربي«، أن وزراء 
الوفاق  لحكومة  عبّروا  الغويل  خليفة  حكومة  من  وزارات  ووكالء 
وقال  معها.  والتنسيق  الحكومية  المباني  لتسليم  استعدادهم  عن 
معيتيق إن حكومته مهتمة أكثر بتسليم حكومة عبد اهلل الثني في 

الشرق الليبي السلطة »ألنها تخضع لسلطة البرلمان«.

تسلّم المباني الحكومية خالل يومين

مواجهات في مأرب

تحليل الحدث

الوفاق بحاجة للتمّكن من تحسن الظروف 
ــتــــصــــاديــــة بـــســـرعـــة، وكــــذلــــك الـــخـــدمـــات  االقــ
هادئ  »الوضع  املتداعية، مضيفًا:  الصحية 
لن  نتائج،  الحكومة  لــم تحقق  إذا  لكن  اآلن، 

يظل هادئًا«.
ــتــــصــــل، جـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
صالح  للدولة  األعــلــى  املجلس  رئيس  نائب 
املخزوم، من أن املجلس الرئاسي، باعتباره 
القائد األعلى، »سيعّن عّما قريب الشخصية 
ي قيادة الجيش، بالتوافق مع 

ّ
املالئمة لتول

الــدولــة«،  الــنــواب )طــبــرق( ومجلس  مجلس 
الشخصية،  كثيرة حول هذه  أسئلة  لتطرح 
خصوصًا أنها تتعلق باملوضوع الشائك في 
امللف الليبي، الجيش وقياداته. وأكد املخزوم 
»قـــرب انــتــهــاء الــجــدل الــقــانــونــي والسياسي 
املــثــار حـــول الــقــيــادة الــعــســكــريــة«، موضحًا 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء لــيــبــيــة، أنــهــم في 
تواصل مستمر مع أعضاء املؤتمر الوطني 
العام الذين لم ينضموا بعد ملجلس الدولة، 
الفــتــًا إلــــى أن هــــؤالء ال يـــعـــارضـــون االتــفــاق 
السياسي، وإنما يطالبون بضمانات تحقق 
الثورة،  مبادئ  وتحمي  التشريعي  الــتــوازن 
وتـــحـــدد املـــوقـــف الــــواضــــح مــمــا يـــحـــدث في 
بنغازي. وأعلن املخزوم أنه »في تواصل دائم 
مع رئيس املؤتمر الوطني نوري بوسهمن، 
واملــفــتــي الــصــادق الــغــريــانــي«، وأن »مجلس 
الــدولــة ســيــدافــع عــن أعــضــائــه، وعـــن املفتي، 
وسيطالب االتــحــاد األوروبــــي بــالــعــدول عن 

مسألة فرض العقوبات التي أقرها«.

إلى  رسالة  جبريل،  محمود  الوطنية  القوى 
املبعوث األممي مارتن كوبلر نّبه فيها مّما 
قال إنه »التداعيات السلبية الخطيرة التي قد 
الفاضح واملتعّمد لالتفاق  الخرق  تنجم عن 
الـــســـيـــاســـي مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة مــــن أعـــضـــاء 

ــي يــولــيــو/  ــنـــي املــنــتــخــبــن فــ ــر الـــوطـ ــمـ ــؤتـ املـ
تموز 2012 بإعالنهم تشكيل مجلس للدولة 
ــتـــوري وتــضــمــن  وتــعــديــلــهــم لـــإلعـــالن الـــدسـ
ــاق الــســيــاســي لـــه ثـــم انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــفــ االتــ
ونــائــبــن لــهــذا الــجــســم الــــذي ولـــد قــبــل وقته 

ليبية  أن قوات  »رويترز«  كشفت وكالة 
لمكافحة  األخيرة  اآلونــة  في  ُشّكلت 
أنحاء  كل  في  انتشرت  المتشددين، 
طرابلس. وبحسب الوكالة، تتألف قوة 
أكثر  يضم  ــواء  ل مــن  الخاصة  الـــردع 
باسم  المتحدث  من 600 عنصر. وقال 
الوحدة معاذ خليل، إن »القوة تحارب 
يسعى  وهــو  الــطــرق،  بشتى  داعــش 
المدن  جميع  في  األمــن  زعزعة  إلى 
الليبية والسيطرة على بعض المناطق 
»في  أنــه  كاشفًا  ــرت«،  س من  القريبة 
األسابيع األخيرة تم تفكيك أكثر من 15 

خلية تابعة للتنظيم في طرابلس«.

قوة لمحاربة 
»داعش«

تجّددت 
المعارك 
في أكثر 
من منطقة 
)عبداهلل 
القادري/فرانس 
برس(

الشرق الليبي حول إجــراءات املجلس. ودعا 
السويحلي إلى تضميد الجراح واملصالحة 
الدولة،  بناء  في  للشروع  املتبادل  والتنازل 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس  دعــا  كما 
ــرق لـــلـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق  ــبــ ومـــجـــلـــس نــــــــواب طــ
التوافق.  الوطنية وتوسيع دائرة  املصالحة 
وبـــدا كـــالم الــســويــحــلــي مــوجــهــًا أســاســًا إلــى 
الــذي انتفض عدد من نوابه  الشرق الليبي، 
وأعيانه حول التعديل الدستوري الذي أقّره 
املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة، معتبرين أنـــه غير 
شرعي، وهــو ما أعــاد إلــى الواجهة الخالف 
املــكــتــوم بــن الــشــرق والــغــرب، وســط دعــوات 

وصلت إلى حد املطالبة بحلول انفصالية.
وكانت أولى ردود الفعل من عضو املجلس 
أكد  الــذي  القطراني،  علي  املقاطع،  الرئاسي 
خــــالل اجـــتـــمـــاع مـــع أعـــضـــاء مـــن مــؤســســات 
ــبـــاب أن »مــــا حصل  املــجــتــمــع املـــدنـــي والـــشـ
إرادة إقليم  حتى اآلن يدل على عدم احترام 
بــرقــة )الـــشـــرق( املــتــمــثــلــة فـــي دعـــم املــؤســســة 
الترابط بن  فك  إلــى  العسكرية، ما سيؤدي 
يستعمل  الــذي  طرابلس  وإقليم  برقة  إقليم 

سياسة التجويع«، بحسب قوله.
ــه رئـــيـــس تــحــالــف  ــ ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، وّجـ وفــ

يسعى تحالف االنقالب 
في اليمن، قبل يومين 

من بدء تنفيذ وقف 
إطالق النار الشامل، 

لتحسين بنود االتفاق عبر 
إعالن تحفظاته على 

المسودة التي قدمتها 
األمم المتحدة

اعتبر كيري أنشطة إيران في المنطقة »مثيرة للقلق« )محمد الشيخ/فرانس برس(
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من التظاهرات الداعمة لحكومة السراج )محمود تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

عين كلينتون وترامب 
على نيويورك 

الرئاسي  للسباق  املرشحان  يتطلع 
ــهــــوري دونــــالــــد  ــمــ ــجــ األمـــــيـــــركـــــي، الــ
ــب، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــيـــالري  ــ ــرامـ ــ تـ
ــتـــون )الــــــــصــــــــورة(، لــلــمــحــطــة  ــنـ ــيـ ــلـ كـ
التمهيدية  االنــتــخــابــات  مــن  املقبلة 
فـــي 19 أبــريــل/نــيــســان الــحــالــي في 
والية نيويورك. ويرجح فوز ترامب 
ــذه الـــواليـــة الـــتـــي تــشــكــل مــقــّر  فـــي هــ
وكلينتون  العقارية،  إمبراطوريته 
ــــت مــنــصــب ســـنـــاتـــور عــن 

ّ
الـــتـــي تــــول

ملــدة ثماني سنوات )2001- الــواليــة 
.)2009

)فرانس برس(

بابا الفاتيكان إلى 
اليونان في 16 أبريل

أعلن الفاتيكان، أمس الخميس، 
أن البابا فرنسيس سيزور في 16 

نيسان/أبريل الحالي لساعات 
جزيرة ليسبوس اليونانية. ويزور 

البابا فرنسيس الجزيرة بدعوة 
من البطريرك املسكوني للروم 
األرثوذكس، برتلماوس األول، 

ورئيس الجمهورية اليونانية، 
بروكوبيس بافلوبولوس، »للقاء 

املهاجرين الذين تستضيفهم«، كما 
أوضح املكتب اإلعالمي للفاتيكان. 

وقال املتحدث باسم الفاتيكان، 
فيديركو لومباردي للصحافين، 
أن البابا يرى في أزمة الهجرة في 
بحر إيجة »ضرورة ملحة تجمع 

الكنائس املسيحية« في هذه 
املنطقة التي يشكل األرثوذكس 

غالبية فيها.
)فرانس برس(

عبد السالم لن يُسلّم 
إلى فرنسا قبل أسابيع

ــكـــي، أمــــس  ــيـ ــلـــجـ ــبـ نــــظــــر الــــقــــضــــاء الـ
ــلــــة تــوقــيــف  ــــي مــــواصــ ــمـــيـــس، فـ ــخـ الـ
ــبــــد الـــــســـــالم فـــــي مـــرحـــلـــة  صـــــــالح عــ
فــرنــســا،  إلـــى  قــبــل تسليمه  إلــزامــيــة 
التي تأمل أن يكشف الناجي الوحيد 
مـــن مــنــفــذي اعــــتــــداءات بـــاريـــس في 
النقاط  الثاني  نوفمبر/تشرين   13

الغامضة في هذه الهجمات.
الــســالم، سفن  وأعــلــن محامي عبد 
لن  فــرنــســا  إلـــى   تسليمه 

ّ
أن مـــاريـــن، 

إليه  لالستماع  أســابــيــع«  »قبل  يتم 
في ملفات أخرى.

)فرانس برس(

توصية برلمانية 
بمواصلة إجراءات إقالة 

رئيسة البرازيل
أكــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة املــكــلــفــة 
إقالة  بتقديم تقرير غير ملزم حول 
ديلما روسيف  البرازيلية،  الرئيسة 
 
ّ
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن

اإلجراءات إلقصاء الرئيسة يجب أن 
تتواصل حتى نهايتها في مجلس 
الشيوخ. وقال مقرر اللجنة، جوفاير 
ــه يــؤيــد قــبــول االتــهــام  ــ

ّ
أرانــتــيــس، إن

إجــراء  و«بـــدء  وسياسيًا«  »قانونيًا 
الرئيسة  ضد  الشيوخ«  مجلس  في 
املعارضة  تتهمها  الــتــي  الــيــســاريــة، 

بالتالعب في الحسابات العامة. 
)فرانس برس(

أوكرانيا تقلل من الرفض 
الهولندي التفاق 
الشراكة مع أوروبا

ــيــــس األوكــــــــرانــــــــي، بـــتـــرو  ــرئــ أكــــــد الــ
 
ّ
بـــوروشـــنـــكـــو، أمــــس الــخــمــيــس، أن

اتفاق  الهولندين  الناخبن  رفــض 
ــا واالتـــحـــاد  ــيـ ــرانـ الـــشـــراكـــة بـــن أوكـ
األوروبي لن يكون »عقبة« النضمام 
ــــاف  ــاد. وأضـ ــ ــحـ ــ ــــى االتـ ــيــــا إلـ أوكــــرانــ
بوروشنكو في بيان »أحرص على 
القول إن هذا االستفتاء الذي أجري 
وقوانينها،  هولندا  لدستور  طبقًا 
ال ينطوي إال على قيمة استشارية. 
ــذا الــــحــــدث ال  ــ ــا مـــتـــأكـــد مــــن أن هـ ــ أنـ
يشكل على الصعيد االستراتيجي 
ــيـــا نحو  عــقــبــة عــلــى طـــريـــق أوكـــرانـ

أوروبا«.
)فرانس برس(



القاهرة ـ العربي الجديد

يـــتـــســـع مــــســــرح الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ت 

ّ
محافظة سيناء املصرية تباعًا، بعدما شن

قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
حــمــات عسكرية وأمــنــيــة عــلــى مـــدن الشيخ 
زويد ورفح والعريش، فيما قتل 4 مجندين 
عـــلـــى األقــــــل وأصــــيــــب خـــامـــس مــــن الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة، فـــي اســتــهــداف نــاقــلــة جــنــد قــرب 
قبل  مــن  زويــد  الشيخ  الخروبة جنوب  قرية 
مسلحني يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم »والية 
سيناء«، الذي أعلن مبايعته لتنظيم »الدولة 

اإلسامية« )داعش(.
وبــدأت قــوات الجيش والشرطة، منذ صباح 
في  مبكرة  واعــتــقــاالت  تفتيش  أمـــس، حملة 
ــادات فـــي مــديــنــة الــعــريــش  ــســ حـــي عـــاطـــف الــ
تخللها إغاق مداخل ومخارج الحي. وتبرر 
مصادر أمنية الحمات األمنية املتنقلة بني 
األحياء  إن »هدفها تمشيط  بالقول  األحياء 
السكنية، والتأكد من عدم اندساس عناصر 
الجيش  قـــوات  تستهدف  إرهــابــيــة،  مسلحة 

والشرطة في قلب مدينة العريش«.
ــفـــع وتــــيــــرة تــحــلــيــق  ــرتـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـ
ــيـــار، بــشــكــل يـــومـــي في  طـــائـــرات مـــن دون طـ
ســمــاء مــــدن وقــــرى مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء 
الــعــمــلــيــات العسكرية  املــصــريــة، تــزامــنــًا مـــع 
ــوات الــجــيــش املـــصـــري ضد  ــ ــهــا قـ

ّ
الـــتـــي تــشــن

املــســلــحــني. وتــثــار الــشــكــوك حـــول هــويــة هــذا 
النوع من الطائرات »املجهولة«، تحديدًا مع 
اعتماد الجيش املصري على طائرات مقاتلة 
 

ّ
من نوع »أباتشي« وأخرى »أف 16«، في ظل

تأكيد مــصــدر عسكري خـــاص، أن »مــصــر ال 
تمتلك طائرات حربية من دون طيار«.

وكــان ســاح الجو املــصــري قــد بــدأ االعتماد 
فــاعــلــيــة  ـــة 

ّ
قـــل ــع  مــ  ،»16 »أف  طــــائــــرات  عـــلـــى 

الـــطـــائـــرات املـــروحـــيـــة فـــي مــواجــهــة عــنــاصــر 
قدرته  ازدادت  الــذي  »واليــة سيناء«،  تنظيم 

املروحية،  الطائرات  استهداف  إمكانية  على 
بـــــإدخـــــال مـــنـــظـــومـــات صـــــواريـــــخ مـــتـــطـــّورة 
محمولة على الكتف. ولكن بحسب الروايات 
األهلية، فإن الطائرات من دون طيار، تدخل 
املــجــال الــجــوي املــصــري بشكل شــبــه يــومــي، 
ومــعــروفــة وســط أهــالــي سيناء بـــ«الــزنــانــة«. 
ويسود االعتقاد بأن »الطائرات إسرائيلية«، 
بــات أشبه  االعتقاد والشكوك حولها  أن  بل 
ــي، مــــع اخـــــتـــــراق هـــذه  ــ ــالــ ــ بـــالـــيـــقـــني بــــني األهــ
الــطــائــرات املــجــال الــجــوي لــســيــنــاء، آتــيــة من 

األراضي الفلسطينية املحتلة.
الــســيــاق، تكشف مــصــادر عسكرية  فــي هـــذا 
ـــدم امــــتــــاك مــصــر  ــ مـــصـــريـــة خــــاصــــة، عــــن »عـ
طائرات من دون طيار، قــادرة على املشاركة 
في العمليات العسكرية«. وتضيف املصادر 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــجــيــش املــصــري 
قـــــادرة  ــن دون طـــيـــار  ــرات مــ ــ ــائـ ــ ال يــمــتــلــك طـ
فــي عمليات  واملــشــاركــة  األسلحة  على حمل 
ــى أن مصر  عــســكــريــة«. وتــلــفــت املــــصــــادر إلــ
استطاعية  دون طيار  من  طــائــرات  »تمتلك 
ــواء في  فــقــط، تـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات مــســح ســ
ســيــنــاء أو غــيــرهــا، مـــن دون امـــتـــاك الــقــدرة 
عــلــى حــمــل صـــواريـــخ«. وتــشــرح املــصــادر أن 
»هذا النوع من الطائرات لدى مصر، أميركي 
ـــســـتـــخـــدم الـــطـــائـــرات 

ُ
وصـــيـــنـــي الـــصـــنـــع، وت

ألهــــداف اســتــطــاعــيــة ومــســحــيــة فــقــط، نظرًا 
لـــرفـــض تــلــك الـــــدول وغـــيـــرهـــا، تـــزويـــد مصر 

بطائرات من دون طيار حربية«.
وتشير املصادر إلى أن »مصر بالفعل طلبت 
النوع  من دول عــدة مّدها بطائرات من هــذا 
لكن حربية، والرفض كان العنوان العريض، 
ألســـبـــاب كـــثـــيـــرة، عــلــى رأســـهـــا حــمــايــة أمــن 
عة لهذا 

ّ
إسرائيل«. وتوضح أن »الدول املصن

الطائرات تفرض شبه حظر على  النوع من 
لــدول كثيرة  الطائرات وبيعها  تصدير هذه 
ومنها مصر، ألنها بذلك تدخل في مصاف 

جيوش العالم«.

ــوع مــن  ــ ــنـ ــ وحــــــــول إمـــكـــانـــيـــة إدخـــــــــال هــــــذا الـ
الـــطـــائـــرات حــديــثــًا إلــــى أســـطـــول الـــطـــائـــرات 
الحربية املصرية، تلفت املصادر إلى أنه »في 
حالة شراء الجيش لهذا النوع من الطائرات، 
لكان العالم كله عرف باألمر«. وتشير إلى أن 
عامليًا، وحتى  معلنة  تكون  الصفقات  »هــذه 
مع إخفاء الجيش والدول املصرية املعلومات 
والــتــفــاصــيــل عـــن صــفــقــات األســـلـــحـــة، إال أن 
مواقع شركات األسلحة تعلن ذلك بشفافية 

شّدد املصادر على أن 
ُ
تامة، مع أسعارها«. وت

»الـــدول املالكة لهذا الــنــوع مــن الــطــائــرات لن 
تصدرها إلى مصر، على الرغم من الحديث 

عن الحاجة إليها«.
وبــعــد الــحــديــث عــن قصف طــائــرات مــن دون 
ــــداف فـــي ســيــنــاء مــنــذ أشــهــر عـــدة،  طــيــار ألهـ
تفيد روايات محلية، بأن »الطائرات املصرية 
مجّهزة  غير  ألنها  أسلحة،  حمل  يمكنها  ال 
لــذلــك إطـــاقـــًا، والــطــائــرات الــحــربــيــة مــن هــذا 
النوع متطورة للغاية«. مع العلم أن الجيش 
السابق،  فــي  لــم يعلن ال حاليًا وال  املــصــري 
مشاركة طائرات من دون طيار، سواء حربية 
كما  بسيناء.  العمليات  فــي  استطاعية،  أو 
لـــم يــنــِف الــجــيــش أيــضــًا مـــا تــنــشــره وســائــل 
من  الــطــائــرات  مراقبة  حــول  عربية،  إعامية 
دون طــيــار إســرائــيــلــيــة لــلــحــدود، وتــحــركــات 
الــعــنــاصــر املــســلــحــة فــي ســيــنــاء، إال فــي مــرة 
واحــدة في عــام 2013. مع العلم أن املتحدث 
الـــســـابـــق بــــاســــم الـــجـــيـــش املــــصــــري الــعــقــيــد 
أحمد علي، رّد في أغسطس/آب 2013، على 
توجيه إسرائيل ضربة بهذه الطائرات على 
 إن »األمر عار تمامًا 

ً
مسلحني بسيناء، قائا

عن الصحة«. كما ذكر في حينه، أنه ال يوجد 
تنسيق بــني مــصــر وإســرائــيــل حـــول توجيه 
األخــيــر ضــربــات عــســكــريــة بــالــطــائــرات على 
يخالف  »األمــر  أن  مؤكدًا  للمسلحني،  مواقع 

العقل واملنطق«. 
لكن حديثه يناقض واقعة مشهورة لعملية 
اخـــتـــراق طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة مـــن دون طــيــار 
ــــورة 25  ــري، عـــقـــب ثــ لــلــمــجــال الــــجــــوي املــــصــ
يناير/كانون الثاني 2011، وقصف شخص 
يــدعــى إبــراهــيــم عويضة. كما أنــه وفــي أكثر 
مـــن واقـــعـــة قــصــف لــلــجــيــش املـــصـــري خــال 
األســـبـــوعـــني األخـــيـــريـــن، شـــاركـــت الــطــائــرات 
مــن دون طــيــار فــي العمليات، ســـواء معه أو 
منفردة، أو يسبقها تحليق طائرات »أف 16« 

املصرية.

القاهرة ـ العربي الجديد

الــنــواب املصري،  يستعّد وفــد مــن مجلس 
املــخــصــص لــلــرّد عــلــى تــوصــيــات الــبــرملــان 
األوروبي حول العاقات مع مصر، للسفر 
ــام املــقــبــلــة. وقـــد قـــّرر  ــ إلـــى فــرنــســا، فـــي األيـ
مــن أعضائه  الــنــواب تشكيل وفــد  مجلس 
لدراسة توصيات البرملان األوروبــي، ومن 
ثم إعداد ردود عليها، خال زيارة مرتقبة 
ــوم االثــــنــــني املــــقــــبــــل. وجـــــــاء فــــي مــقــدمــة  ــ يــ
توصيات البرملان األوروبــي مراجعة دول 
ــي لــعــاقــاتــهــا مــع مصر،  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
ع تصدير املعدات العسكرية واألمنية 

ْ
ومن

إلــيــهــا، وقــد صـــدرت تلك الــتــوصــيــات على 
خــلــفــيــة مــقــتــل الــطــالــب اإليـــطـــالـــي جــولــيــو 

ريــجــيــنــي. فــي هـــذا الــســيــاق، يكثف الــوفــد 
ــــذي يـــضـــّم رؤســـــاء الــهــيــئــات الــبــرملــانــيــة  الـ
وعددًا آخر من النواب، استعداداته ووضع 
ــــدول أعــمــالــه  الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى جـ
البرملان  على  ينتظر عرضه  الــذي  واملــلــف 
األوروبـــي، على الرغم من نشوب خافات 
داخلية حــول مضمون الــرّد املــصــري. كما 
بالتحقيقات  إيطاليا  اقتناع  عــدم  ُيعتبر 
والروايات الرسمية، التي أصدرتها مصر 
مــا يتعلق بمقتل ريجيني، ســواء من  فــي 
الــعــامــة،  الــنــيــابــة  الــداخــلــيــة أو  قــبــل وزارة 

سببًا إضافيًا للمأزق املصري.
ــار، يكشف أحــد أعــضــاء وفد  فــي هــذا اإلطــ
مجلس الـــنـــواب، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عن 
خـــافـــات وأزمـــــة قــبــل الــســفــر إلــــى فــرنــســا، 

ــقــــول إن »الــــخــــافــــات تــتــعــلــق بــمــســألــة  ويــ
الخطاب املوّجه إلى البرملان األوروبي، وما 
للقتل واالنتهاكات  تبرير  كــان خطاب  إذا 
التي تشهدها مصر، أم أن هناك تغّيرًا في 
اللهجة املقدمة للغرب«. ويضيف أن »فكرة 
تبرير القتل واالنتهاكات لن تجدي مصر 
مطلقًا، في ظل معرفة العالم كله بما يجري 
ويحدث فيها، وال مجال ملحاولة االلتفاف 
عــلــى الــتــوصــيــات الــتــي أصـــدرهـــا الــبــرملــان 
ــي«. ويشير إلــى أن »الــوفــد التقى  ــ األوروبـ
الداخلية والخارجية،  قيادات في وزارتــي 
وكــان الحديث يسير فــي اتــجــاه تبرير ما 
ــاء فـــي تــوصــيــات  ــا جــ يـــحـــدث ونـــفـــي كـــل مـ
البرملان األوروبــــي«. وُيــشــّدد املصدر على 
أن »هـــذه اللهجة فــي خــطــاب وفــد مجلس 
النواب املصري، ستؤدي إلى تأزم الوضع، 
 عـــدم الــكــشــف عــن قتلة 

ّ
خــصــوصــًا فــي ظـــل

ــد أن  ــ ــوفـ ــ ــح عـــضـــو الـ ــ ــــوضـ ــنــــي«. ويـ ــيــ ريــــجــ
»إيطاليا غير مقتنعة بمبررات وتحركات 
األجــهــزة املــصــريــة، وبــالــتــالــي فــإن الوضع 
في طريقه للتأزم أكثر وأكثر«، مبديًا عدم 
تــفــاؤلــه بنتائج الـــزيـــارة. ويــذهــب إلــى أنه 
»من األفضل االعتراف باألخطاء وإيصال 
النواب املصري،  رسالة جيدة عن مجلس 
الحالي«.  النظام  باعتباره ليس جــزءًا من 
ويــتــعــّجــب مــن فــكــرة اتــجــاه الــوفــد لتبرير 
الــنــواب  »مجلس  أن  ويعتبر  االنــتــهــاكــات، 
لتعديات  وفــقــًا  كــبــيــرة  يملك صــاحــيــات 
ــــودًا  ــه قـــطـــع وعـ ــ ــم هــــو أنـ ــ ــ الــــدســــتــــور، واألهـ
عــلــى نــفــســه بـــإدخـــال تــعــديــات تشريعية 
للحريات، ومراجعة  املقّيدة  القوانني  على 
أداء األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة«. وُيـــشـــّدد عــلــى أن 
الداخلية  وزارة  بروايات  الوفد  »استعانة 
ولكن  واردة،  كــانــت  ريجيني،  مقتل  حــول 
ــانـــب اإليـــطـــالـــي لــهــا،  ــــض الـــجـ اآلن مــــع رفـ

تصعب إمكانية االستعانة بها«.
وفي سياق متصل، من املقرر عقد اجتماع 

أخير بني أعضاء وفد مجلس النواب قبل 
الــســفــر لــلــقــاء الــبــرملــان األوروبـــــــي، لــوضــع 
النقاط األخيرة للزيارة. وكان رئيس وفد 
الــبــرملــان األوروبــــي،  للقاء  الــنــواب  مجلس 
ــزيـــارة ال  الــنــائــب أحــمــد ســعــيــد، أكـــد أن »الـ
تتعلق بقضية ريجيني، بل ستتطّرق إلى 
الــتــوصــيــات املــتــعــلــقــة بــحــقــوق اإلنـــســـان«. 
ــال ســعــيــد، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  ــ وقـ
ســابــقــة، إن »الــوفــد املــصــري ســيــؤكــد على 
االهــتــمــام بقضايا حــقــوق اإلنــســان، ولكن 
يــجــب أيــضــًا الــنــظــر إلـــى مــا تــمــّر بــه مصر 
من مواجهة عنيفة مع اإلرهاب، وهو جزء 
أعــربــت وزارة  املــنــطــقــة«. كما  مــّمــا تشهده 
الــخــارجــيــة املــصــريــة عـــن أســفــهــا لــصــدور 
توصيات البرملان األوروبي، التي ال تتفق 
فــي مــصــر، وتعتمد  ــاع  ــ مــع حقيقة األوضـ
على أحاديث مرسلة ال تستند ألي دالئل. 
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة، الــســفــيــر 
ــد، إن »إقـــحـــام قــضــيــة مقتل  أحــمــد أبـــو زيــ
قــرار يتناول أوضاع  جوليو ريجيني في 
حقوق اإلنسان في مصر يحمل إيحاءات 
مـــرفـــوضـــة، ويــســتــبــق عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق 
الجارية التي تقوم بها السلطات املصرية 
بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات 
اإليطالية«. وكان قد بدأ في املدرسة العليا 
ــة رومـــــا،  ــيـ ــالـ لـــلـــشـــرطـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة اإليـــطـ
واملسؤولني  املحققني  اجتماع ضــّم  أمــس، 
ــيـــني املـــصـــريـــني واإليـــطـــالـــيـــني حـــول  ــنـ األمـ
التلفزيون  واقــعــة مــقــتــل ريــجــيــنــي. وأفــــاد 
ــد املــصــري  ــوفـ اإليـــطـــالـــي الــرســمــي بــــأن »الـ
ألفي صفحة، مع محاضر  جــاء بملف من 
تحقيقات شملت نحو 200 شخص كانت 
الجانب  طلب  فيما  بريجيني،  صلة  لهم 
اإليطالي تسجيات لشرائط فيديو ملكان 
اخـــتـــفـــاء ريــجــيــنــي، وســـجـــات اتــصــاالتــه 
الــهــاتــفــيــة، والــتــقــاريــر الــطــبــيــة، فــي سبيل 

إلقاء الضوء على مابسات الجريمة«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــضــت 
ّ
ــل مــــن أســــبــــوع خــف ــ ــــال أقــ خــ

ــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــاحـــتـــال  ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــتـــي تــعــتــزم  ــلـــي الـــتـــهـــم الـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الفتاح  الشهيد عبد  قاتل  للجندي  توجيهها 
الشريف، في 24 مــــارس/آذار املــاضــي، بعدما 
أطــلــق الــرصــاص عليه فــي الـــرأس وهــو ملقى 
على األرض، من تهمة القتل املتعمد إلى تهمة 
القتل غير املتعمد، مما يعني تخفيف شروط 
اعــتــقــالــه والــعــقــوبــة املــتــوقــع إصـــدارهـــا بحقه. 
لكن األمـــر لــم يقف عند هــذا الــحــد، وال سيما 
االنتشار  واسعة  وفاشية  عنصرية  حملة  أن 
قــامــت فـــي إســـرائـــيـــل، قـــادهـــا وزراء وأعــضــاء 
كـــنـــيـــســـت وضـــــبـــــاط ســــابــــقــــون فـــــي الـــجـــيـــش 
ــراج عــن الــجــنــدي  ــ اإلســرائــيــلــي، دعـــت إلـــى اإلفـ
.
ً
 قوميًا وليس قاتا

ً
القاتل واإلعان عنه بطا

الــحــقــوقــيــة،  وكـــانـــت كــامــيــرا مــنــظــمــة بتسيلم 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  الناشطة 
الفتاح  عــبــد  الشهيد  إعــــدام  ــقــت عملية 

ّ
وث قــد 

الــشــريــف وهـــو ملقى عــلــى األرض، بــعــد وقــت 
قــصــيــر مـــــن  جـــريـــمـــة إعـــــــدام الــشــهــيــد رمــــزي 
الــقــصــراوي الــتــي لــم تــوثــق، مــا حـــال مــن دون 
ــــال مــــن االدعـــــــــاء بـــــأن الــشــهــيــد  ــتـ ــ تــمــكــن االحـ
الشريف شكل خطرًا على الجنود أو الحديث 
عــن عملية »قــتــل نظيفة وفــق األصـــول ووفــق 

أوامر إطاق النار الرسمية«.
وفيما بدا أن قادة الجيش اإلسرائيلي وعلى 
رأسهم رئيس األركان الجنرال غادي إيزنكوط 
ووزيــــــــر األمـــــــن مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون يـــحـــاولـــون 
ــتـــنـــكـــارهـــم »الـــعـــلـــنـــي« لــجــريــمــة  تـــوظـــيـــف اسـ
اإلعـــــدام ملــحــاولــة تــبــرئــة جــيــش االحـــتـــال من 
ارتكبها خال  الــتــي  امليدانية  اإلعــــدام  جــرائــم 
حــادثــة  ــراز  ــ وإبـ األخـــيـــرة،  الفلسطينية  الــهــبــة 
إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، كـ«تجاوز 
ألخاقيات الجيش وحالة استثناء شاذة« ما 
خلق للوهلة األولـــى وهــمــا بــوجــود جــدل في 
إسرائيل ضد عمليات اإلعــدام التي يقوم بها 
جيش االحتال، أتى »الفرج« للجندي القاتل 
مـــن الــجــهــاز الــقــضــائــي الــعــســكــري، وتــحــديــدًا 
كستينا،  فــي  العسكرية  املحكمة  قــاضــي  مــن 
العقيد رونني شور. شكك شور في أول جلسة 
عقدت لتمديد اعتقال الجندي القاتل بنتائج 
أجرتها  الــتــي  األولــيــة  العسكرية  التحقيقات 
قيادة جيش االحتال، والتي أكدت أن الشهيد 
الشريف كان ملقى على األرض بعد إصابته 
بــعــيــارات نــاريــة عـــدة ولـــم يــكــن يــحــمــل حــزامــًا 
نــاســفــًا وال يشكل خــطــرًا عــلــى الــجــنــود. وهــو 
ملنظمة  املذكور  الشريط  في  الصور  أكدته  مأ 
املوقع،  فــي  الجنود  بــني تحرك  الــذي  بتسيلم 
بــدون أي قلق  وعــدد مــن املستوطنني بحرية 

أو توتر.
ــذلــــك بــــل إنــــــه نــصــح  ــِف الــــقــــاضــــي بــ ــتـ ــكـ ولــــــم يـ
الــنــيــابــة الــعــســكــريــة لــاحــتــال، )الــتــي فــاجــأت 
املــذكــورة  الجلسة  فــي  أعلنت  عندما  الجميع 
ــقـــاتـــل تــهــمــة الــقــتــل  ــا تــنــســب لــلــجــنــدي الـ ــهـ أنـ
غــيــر املــتــعــمــد، خــافــًا إلعــانــهــا األولــــي بأنها 
أن  املتعمد(  القتل  بتهمة  محاكمته  ستطلب 
الــقــاتــل تهمة أخـــف حــتــى من  تــوجــه للجندي 
التهامه  والــتــوجــه  املتعمد،  غير  القتل  تهمة 
بـــ«تــجــاوز الــصــاحــيــات« واســتــعــمــال الساح 
بإهمال، ما يترتب عليه عدم املطالبة بتمديد 
القاضي  أصـــدر  وقــد  الــقــاتــل.  الجندي  اعتقال 
ــرًا بتحويل  شـــور يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، أمــ
ــى »الـــحـــبـــس املـــفـــتـــوح في  الـــجـــنـــدي الـــقـــاتـــل إلــ
قاعدة عسكرية وليس في السجن العسكري«.
العسكريني  القضاة  لــدى  الخط  هــذا  واستمر 
حتى يوم اإلثنني املاضي عندما أعلن القاضي 
العسكري دورون فيلس، عند بحثه الستئناف 
النيابة العسكرية ضد قرار احتجاز الجندي 
القاتل في قاعدة عسكرية وليس في السجن، 
تتطابق  ال  العسكرية  النيابة  تصريحات  أن 
التي  العسكرية  السرية  قائد  تصريحات  مع 
تــواجــدت فــي مــوقــع العملية، الـــذي ادعـــى أنه 
كان هناك خوف من وجود حزام ناسف على 
جسد الشهيد. وجــاء هذا التصريح للقاضي 
ردًا عــلــى مــداخــلــة الــنــيــابــة الــعــســكــريــة العامة 
أكــدت خال الجلسة، أنها ال  التي  وممثلتها، 
ــاءات الــجــنــدي الــقــاتــل، فــي كــل ما  ــ تــصــدق ادعـ
الشريف  الشهيد  أن يكون  يتعلق بخوفه من 
نــاســفــًا، وتــأكــيــدهــا أن الجندي  يحمل حــزامــًا 
الــقــاتــل يــبــدو أنــه طــور روايـــة الــدفــاع عنه في 
ــيـــة بــحــســب  ــاه، بــــصــــورة تـــدريـــجـ ــ ــجــ ــ ــذا االتــ ــ هــ
نصائح محاميه وما رافق القضية من االدعاء 
بــشــهــادات تــؤكــد أن الــجــنــدي الــقــاتــل كـــان في 

حالة انفعال شديدة وكان يشعر بالخوف.
أن  العسكرية  كما تبني خــال جلسة املحكمة 
كانوا  امليدانيني  والقادة  اإلسرائيلي  الجيش 
يعتزمون، بحسب شهادة قائد السرية، تقديم 
الجندي القاتل ملحكمة تأديبية داخل الجيش 
ال غير. وهذا يؤكد أن انتشار الشريط املصور 
ق جريمة اإلعدام بدم بارد، هو ما دفع 

ّ
الذي وث

األولـــي  املــوقــف  إلـــى تغيير  بالجيش وقــادتــه 
ــاء بــأن  ــ املــعــلــن، واالتـــجـــاه إلـــى مــحــاولــة االدعــ
عملية القتل مرفوضة ألنها »تشكل استثناء 
ــتــــال«،  وخـــرقـــا فــظــًا ألخـــاقـــيـــات جــيــش االحــ
ــــان عــن نــيــة مــحــاكــمــة الــجــنــدي الــقــاتــل،  واإلعـ

بداية بتهمة القتل املتعمد، والحقًا بعد مرور 
العاصفة لتحول إلى القتل غير املتعمد.

عمليات قتل بال محاكمات
لتبرئة  السعي  لجهة  التطور  هــذا  يشكل  وال 
له،  املوجهة  التهم  وتخفيف  القاتل  الجندي 
في الواقع، مفاجأة حقيقية. وقد سبق للمحلل 
ــآرتــــس« أن نشر  الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »هــ
قال  تقريرًا موسعًا  املــاضــي،  األســبــوع  نهاية 
الفلسطينية  للسلطة  االتهام  كان  إذا  إنه  فيه 
تنفيذ  بتهم  اعتقالهم  يتم  عمن  تفرج  بأنها 
يعتقل  اإلســرائــيــلــي، ال  الجيش  فــإن  عمليات، 
وال يحاكم من يرتكبون جرائم قتل وينفذون 

عمليات إعدام وقتل لفلسطينيني.
واستعرض أورن في تقريره نبذة عن عمليات 
الــقــتــل الــتــي نــفــذهــا جــنــود إســرائــيــلــيــون بــدم 
أو تم  القضاء،  أمــام  لــم يحاكموا  بــارد لكنهم 
تقديم اتهامات مخففة بحقهم والتالي إصدار 
الــعــام عن  العفو  إعـــان  أحــكــام مخففة تبعها 
أجريت  التي  التحقيقات  الجنود، منذ  هــؤالء 

في جرائم القتل التي جرت في حرب النكبة.
والواقع أنه ال حاجة للعودة إلى سنوات النكبة 
والــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــهــا جــنــود الــعــصــابــات 
الصهيونية، التي شكلت بعد الحرب الجيش 
اإلســـرائـــيـــلـــي، لــلــداللــة عــلــى انـــخـــراط الــجــهــاز 
القضائي العسكري واملؤسسة السياسية في 
تسريح الجنود القتلة أو في العفو عنهم من 
األخيرة  اإلعـــدام  فجرائم  املختلفة.  العقوبات 
 عــلــى ذلـــــك، حــتــى تلك 

ً
وحـــدهـــا تــشــكــل دلـــيـــا

التي تم توثيقها بالصوت والصورة أو التي 

ــال مــبــاشــرة  ــقــ ــتــ ديـــــر يـــاســـني وغــــيــــرهــــا، واالنــ
إلـــى الــســنــوات األولــــى بــعــد الــنــكــبــة، فـــإن أولــى 
مرتكبوها،  عليها  يحاسب  لــم  التي  الجرائم 
بل تم تصويرهم كأبطال، تبدأ عمليًا بجريمة 
ومـــذبـــحـــة قــبــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي 15 
أوامــر  على  بناًء   ،1953 األول  أكتوبر/تشرين 
مباشرة من ديفيد بن غوريون نفسه، عندما 
قام أريئيل شارون وجنود الوحدة 101 بقتل 
الـــقـــريـــة ردًا عــلــى  فــلــســطــيــنــيــًا مــــن ســـكـــان   70
عملية فــدائــيــة. وتــبــع ذلـــك قــيــام الــقــاتــل مئير 
هار تسيون، من نفس الوحدة، ومعه عدد من 
رفاقه، بجريمة قتل ثانية ألربعة فلسطينيني 
من عــرب العزازمة وعــرب الجهالني قــرب عني 
جــــدي، فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، بحجة 
االنــتــقــام مــن مقتل شقيقة هــار تسيون. وفي 
تــلــك الــحــالــتــني لـــم يــتــم تــقــديــم املــشــاركــني في 
هـــذه الــجــرائــم لــلــمــحــاكــمــة. وزيـــــادة عــلــى ذلــك 
إسرائيل،  في   

ً
هــار تسيون، بطا مئير  بر 

ُ
اعت

كراسًا  توزيع  اإلسرائيلي،  الجيش  اعتاد  بل 
لتمجيد هذا القاتل وتمجيد عمليات الوحدة 
101 التي كان يتزعمها شــارون في السنوات 

األولى من إقامة إسرائيل.
الـــجـــيـــش  جـــــنـــــود  ــذ  ــفــ نــ  ،1956 الــــــعــــــام  وفــــــــي 
اإلسرائيلي مذبحة دموية بشعة في قرية كفر 
الداخل، عبر استغال  الفلسطينية في  قاسم 
العدوان الثاثي على مصر. لكن بعد افتضاح 
أمر املذبحة، تم تقديم القادة والضابط الذين 
أصدروا أوامر القتل ونفذوا املذبحة ملحاكمة 
عسكرية، لكن ســرعــان مــا تــم فــي الــعــام 1960 
إطـــاق ســـراح جميع املــتــورطــني فــي املــذبــحــة، 

قتلة 
محّصنون

جرائم جنود االحتالل بحق 
الفلسطينيين بال عقاب

النكبة  منذ  الفلسطينيين  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  يرتكبها  جديدة  جريمة  كل  تضيف 
بتحصين  االحتالل  إضافيًا على سياسة  اليوم دليًال  إلى  المستمرة  الشعبية  الهبة  وحتى 
أو  المحاكمات  تجنيبهم  خالل  من  إن  العقاب،  من  الشرطة  أو  الجيش  في  عناصره 

إجراء محاكمات صورية على غرار محاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف 
ومجموعة أخرى من المحاكمات، التي يكشف استعراضها سياسة االحتالل الممنهجة 

في القضاء والتي تترجم بإصدار أحكام مخففة بحق القتلة ومن ثم العفو عنهم
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ــن الــوطــنــي«،  ــ ــوات »األم ــدأت قـ بـ
ــاس«،  ــم ــتــي تــديــرهــا حــركــة »ح ال
تواجدها  بتعزيز  غزة،  قطاع  في 
طول  على  األمنية،  وإجــراءاتــهــا 
الخميس،  الحدود مع مصر، أمس 
أيام من ختام مباحثات  وذلك بعد 
ــادة مــن الــحــركــة، مع  ــا قـ ــراه أج
االستخبارات  جهاز  في  مسؤولين 
العامة المصرية في القاهرة. وقال 
قائد قوات »األمن الوطني وجيش 
عاذرة،  أبو  حسين  اللواء  التحرير«، 
من  عززت  »قواته  إن  لـ«األناضول«، 
تدابيرها األمنية خالل األيام الماضية، 
االطمئنان  من  نوع  إعطاء  بهدف 

لألشقاء المصريين«.

تدابير أمنية 
لـ »حماس«

الشرطة التعامل العدائي للشرطة اإلسرائيلية 
مع العرب، ووجود تقارير الطب العدلي حول 
أن  إال  القناصة،  لــرصــاص  الشرطة  استخدام 
الــشــرطــة فــي وزارة  قــســم التحقيق مــع رجـــال 
الـــعـــدل اإلســرائــيــلــيــة »مـــاحـــاش« رفـــض إدانـــة 
املتظاهرين  قتل  بتهم  الــشــرطــة  أفـــراد  مــن  أي 

الفلسطينيني خال هبة القدس واألقصى.
وطــيــلــة الـــســـنـــوات الــســابــقــة لــلــهــبــة الــحــالــيــة، 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  غياب  وبسبب 
ــان  ــد كـ ــقـ ــــي الــــســــابــــق، فـ ــــي فـ ــرئـ ــ والــــتــــوثــــيــــق املـ
االحتال يتستر دائمًا وراء مقولة أن التحقيق 
الــعــســكــري أثــبــت أن الــجــنــود عــمــلــوا بموجب 
أوامر إطاق النار وأن حياتهم كانت معرضة 
للخطر، بــدون األخــذ على اإلطـــاق بشهادات 

شهود عيان فلسطينيني.

جريمة قتل الطفلة إيمان الحمص
وكـــــان هــــذا املـــوقـــف هـــو نــفــســه الـــــذي اتــبــعــه 
ــتــــال فـــي تــبــريــر جـــرائـــم اإلعـــــــدام خــال  االحــ
االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة، وإن كــــان الــتــحــول في 
التوثيق للجرائم عبر جمعيات حقوقية بدأ 
مع  الثانية،  االنتفاضة  بعد  ملموس  بشكل 
لبعضها نجاح  كــان  إعامية  بــدء تحقيقات 
مــلــمــوس فـــي الـــوصـــول إلــــى اإلعـــــام والــــرأي 
العام ولكن ليس بالضرورة إلى تقديم القتلة 
الدليل على  كــان  املحاكمة، حتى عندما  إلــى 
الجريمة إسرائيليا، كما في حالة قتل الطفلة 
أكتوبر/  5 فــي  الحمص  إيــمــان  الفلسطينية 
تشرين األول في رفح في العام 2004 وإثبات 
تــحــقــيــق صــحــافــي إســـرائـــيـــلـــي، لــلــصــحــافــيــة 
ــقـــوة اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــة ديــــــان، أن قـــائـــد الـ إيـــانـ
بهدف  الطفلة  على  النار  أطلق  »ر«،  الكابنت 
نارية.  بــعــيــارات  إصابتها  بعد  القتل  تأكيد 
اإلسرائيلية  العسكرية  املحكمة  ــرأت  بـ وقـــد 
نوفمبر/تشرين   15 في  الجريمة  من  القاتل 
ــل نـــشـــاطـــه فــي  ــ ــه واصــ ــ الـــثـــانـــي 2005، بــــل إنـ

الجيش اإلسرائيلي.
اإلسرائيلية،  العسكرية  املحكمة  كــانــت  وإذا 
برأت قاتل الطفلة إيمان الحمص، فإن الجيش 
اإلسرائيلي اكتفى في حالة الضابط الذي قتل 
الــشــهــيــد الــطــفــل خـــاد راضــــي فــي مـــــارس/آذار 

2005 بتقديمه للمحكمة التأديبية.
ــام قــائــد الــوحــدة  وفـــي يــولــيــو/تــمــوز 2015 قـ
الكولونيل  اإلسرائيلي،  الجيش  في  بنيامني 
هاني  الشهيد محمد  بقتل  يسرائيل شومر، 
الـــكـــســـبـــة، بـــعـــد تـــعـــرض الـــكـــولـــونـــيـــل لــلــرشــق 
ــلـــى الــشــهــيــد  ــه الــــنــــار عـ ــ ــاقـ ــ بـــالـــحـــجـــارة وإطـ
مــحــمــد هـــانـــي الــكــســبــة مـــن الــخــلــف، لــكــنــه لم 
يقدم للمحكمة على اإلطــاق. وأعلن الجيش 
كــــانــــوا  اإلســــرائــــيــــلــــي أن شــــومــــر وجــــــنــــــوده 

معرضني للخطر.
وتكرر األمر خال عمليات إعدام شهداء الهبة 
الــحــالــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة مــنــذ انــدالعــهــا 
وحتى إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في 
24 مــارس/آذار املاضي، لتشمل الحصانة من 
املحاكمة كل إسرائيلي، وإن لم يكن شرطيًا أو 

جنديًا يطلق النار على الفدائيني.

الحفريّة في ثمانينات القرن الماضي

تشمل الحصانة من 
المحاكمة كل إسرائيلي 

وإن لم يكن شرطيًا 
أو جنديًا

عمليات قتل عدة نفذها 
جنود إسرائيليون بدم بارد 

لكنهم لم يحاكموا

تحقيق

يسعى وفد من المحققين 
المصريين لمعالجة قضية 
ريجيني مع اإليطاليين 
)تيزيانا فابي/فرانس برس(

تضمن مؤسسات االحتالل 
للجنود اإلفالت من 

العقاب )عباس موماني/
فرانس برس(

اعــتــرف االحــتــال بحدوثها، بــدءًا مــن جريمة 
إعدام الشهيدة هديل الهشلمون وفادي علون 
الـــعـــام 2015  مـــن  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فـــي 
وحتى إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في 

24 مارس املاضي.
مـــــع ذلــــــــك، يـــكـــفـــي مـــــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت تـــواطـــؤ 
املــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة وجــهــازهــا القضائي 
ــــى جــــانــــب مــؤســســة  ــي، إلــ ــ ــدنــ ــ ــكـــري واملــ الـــعـــسـ
الــرئــاســة اإلســرائــيــلــيــة املــخــولــة بــمــنــح العفو 
الـــعـــام، اإلشـــــارة إلـــى حــــاالت عـــدة بخصوص 
الــتــســاهــل وعــــدم تــجــريــم أو مــحــاكــمــة جــنــود 
وعناصر شرطة االحتال على أثر جرائم قتل 

بدم بارد.
مثل  نفسها،  النكبة  القفز عن جرائم  تم  فــإذا 

عبر تخفيف الثلث من مدة العقوبات، والحقًا 
عبر إصدار العفو الرئاسي العام عنهم.

ــة تــخــفــيــف عــقــوبــة  ــألـ وتــــكــــرر األمـــــــر فــــي مـــسـ
مرتكبي هــذه املــجــازر والــجــرائــم مــع التنظيم 
القرن  اإلرهابي اليهودي األول في ثمانينات 
ــدار عفو عــام عنهم  ــواًل إلــى إصـ املــاضــي، وصـ
من قبل الرئيس اإلسرائيلي، حاييم هرتسوغ 

)والــــد زعــيــم املــعــســكــر الــصــهــيــونــي يتسحاق 
اإلرهابي  التنظيم  عمليات  وقبل  هرتسوغ(. 
اليهودي، كانت الحكومة اإلسرائيلية بقيادة 
التحقيق  رابــني رفضت حتى مجرد  إســحــاق 
فــي ظــروف قتل شــهــداء يــوم األرض األول في 

العام 1976.
وخـــال االنــتــفــاضــة األولــــى، الــتــي شــغــل فيها 

رابني نفسه منصب وزير األمــن، لم يقدم ولو 
التحقيق  أو  للمحاكمة  ــدًا  واحــ جــنــديــًا  حــتــى 
ــنـــود االحــــتــــال نـــفـــذوا  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن جـ
عــــشــــرات عـــمـــلـــيـــات اإلعـــــــــدام املـــيـــدانـــيـــة بــحــق 
نـــاشـــطـــي االنـــتـــفـــاضـــة، وبـــالـــرغـــم مــــن وجــــود 
ــدام عـــدد كــبــيــر مــنــهــم، مثل  ــ شـــهـــادات عــلــى إعـ
جـــرائـــم قــتــل الــشــهــيــد جــمــال رشــيــد غــانــم في 

ملعب كرة القدم في طولكرم، في العام 1992، 
الرحال  وأمــيــر  الطقاطقة  مهدي  والشهيدين 

وآخرين.
أما عند اندالع هّبة القدس واألقصى في العام 
2000 وسقوط 13 شهيدًا من الفلسطينيني في 
الداخل وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق 
رســمــيــة، هــي لجنة أور، أكــد فيها شــهــود من 
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  شرق
      غرب

هنية يستقبل وفدًا 
فتحاويًا

التقى نائب رئيس املكتب السياسي 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هنية 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الــخــمــيــس، وفـــدًا 
ــتــــح«. وذكــــرت  قـــيـــاديـــًا مـــن حـــركـــة »فــ
ــان، أن  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــة »حـــــــمـــــــاس«، فــ ــ ــركـ ــ حـ
قــيــادة حركة  التقى وفـــدًا مــن  »هنية 
فـــتـــح بـــرئـــاســـة زكــــريــــا اآلغـــــــا، عــضــو 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الحركة  تكشف  ولـــم  الفلسطينية«. 
ــرى تـــنـــاولـــه خـــال  ــ تـــفـــاصـــيـــل مــــا جــ
الــلــقــاء، غير أن مــصــدرًا مــقــّربــًا منها 
عقد  على  اتفقتا  »الحركتني  إن  قــال 
القطرية  العاصمة  فــي  عليا  لــقــاءات 
الـــدوحـــة، الســتــكــمــال آلـــيـــات تطبيق 

املصالحة الفلسطينية«. 
)األناضول(

مواجهات وإصابات
 في الضفة

ــن  ــتــــوطــ ــســ اقــــــتــــــحــــــم نــــــحــــــو ألــــــــــــف مــ
ــــس الــخــمــيــس،  ــلـــي، فـــجـــر أمـ ــيـ ــرائـ إسـ
وتـــحـــت حـــمـــايـــة مــــشــــددة مــــن قــــوات 
قبر  منطقة  اإلســرائــيــلــي،  االحـــتـــال 
يــــوســــف فــــي شـــــــارع عــــمــــان، شــرقــي 
ــفـــة  مــــديــــنــــة نـــــابـــــلـــــس، شـــــمـــــال الـــضـ
الغربية املحتلة، ألداء طقوس دينية. 
وخال االقتحام، اندلعت مواجهات 
وقـــوات  الفلسطينيني  الــشــبــان  بـــني 
صيب ثاثة 

ُ
االحتال اإلسرائيلي، وأ

شبان بالرصاص الحي والرصاص 
ف باملطاط.

ّ
املعدني املغل

)العربي الجديد(

االحتالل يضاعف مبيعات 
األسلحة إلى أوروبا

كــشــفــت املــعــطــيــات الــرســمــيــة لــــوزارة 
الخميس،  أمــس  اإلسرائيلية،  األمــن 
ــعــت فــي 2015 

ّ
أن »دولـــة االحــتــال وق

عــلــى صــفــقــات لــبــيــع أســلــحــة لــلــدول 
األجنبية بنحو 5.7 مليارات دوالر«، 
عن  دوالر  مــلــيــون   100 بــــزيــــادة  أي 
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي وقــعــتــهــا فــــي عـــام 
مـــبـــيـــعـــات  تـــضـــاعـــفـــت  ــا  ــمــ كــ  .2014
ــيـــل  األســـلـــحـــة املـــخـــتـــلـــفـــة مــــن إســـرائـ
مليار   1.6 وبلغت  األوروبــيــة  للدول 
فـــإن  املــــعــــطــــيــــات،  وبـــحـــســـب  دوالر. 
الجزء األكبر من هذه الصفقات، هو 
ــائــــرات، وبــيــع  لــتــحــســني وتــطــويــر طــ

ذخيرة وطائرات من دون طيار.
)العربي الجديد(

لقاء تركي ـ إسرائيلي 
في النمسا

التركية،  الخارجية  مستشار  التقى 
ــــرق األوســـــــــط،  ــشــ ــ ــلــــف الــ ــــؤول مــ ــســ ــ مــ
ــــو، أمـــس  ــلـ ــ ــــدون ســيــنــيــرلــي أوغـ ــــريـ فـ
الــوزراء  الخميس، مع ممثل لرئيس 
في  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــي 
ملناقشة  فيينا،  النمسوية  العاصمة 
ــا لــــعــــودة  ــيــ ــتــــركــ الــــــشــــــرط األخــــــيــــــر لــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة اإلســـرائـ
واملــتــعــلــق بــرفــع الــحــصــار عـــن غـــزة. 
ويـــأتـــي الــلــقــاء بــعــد أيــــام مـــن الــلــقــاء 
الــــذي عــقــده الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان )الصورة( مع ممثلني 
عن اللوبي اليهودي األميركي، على 
ــة األمــــن  ــمـ ــه فــــي قـ ــتـ ــاركـ ــامــــش مـــشـ هــ

النووي في الواليات املتحدة.
)العربي الجديد(

لبنان: سماحة 
قد يعود للسجن

ســلــكــت قــضــيــة مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار األســـــــــــد، الـــــوزيـــــر 
سماحة،  مــيــشــال  الــســابــق  اللبناني 
مسارًا جديدًا، أمس الخميس، إذ من 
التمييز  محكمة  تــصــدر  أن  املنتظر 
الــعــســكــريــة فــي لــبــنــان حكمًا جــديــدًا 
أخلى  أن  بعد  الجمعة،  اليوم  بحقه، 
التمييز العسكري في لبنان  قاضي 
ســبــيــلــه فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املــــــاضــــــي. وقــــــــــررت املـــحـــكـــمـــة أمــــس 
الــخــمــيــس إعـــــــادة تـــوقـــيـــف ســمــاحــة 
حتى صدور الحكم. وسماحة متهم 
بإدخال عبوات من سورية إلى لبنان 
بعمليات  للقيام  الخاصة،  بسيارته 

اغتيال وتفجيرات. 
)العربي الجديد(



حظوظ السالم بين »الكردستاني« وأنقرة تتبخر

»صقور أغري« تستفز تركيا

فرص االتفاق 
النووي »غير دائمة«

3 أسباب تباعد بين السبسي والمعارضة التونسية

أكد داود أوغلو 
الرفض التام ألي حوار 

مع »الكردستاني«

المعارضة تتهم 
السبسي باالنحياز إلى 

حزب »نداء تونس«

إسطنبول ـ باسم دباغ

مــن  املســتمرة  الدعــوات  تبــدو  ال 
مختلــف األطــراف الدوليــة للعــودة 
أنقــرة  بــن  الســام  عمليــة  إلــى 
وحزب »العمال الكردســتاني«، مســتجابة، بل 
 الوضع 

ّ
أصبحت أقرب إلى املستحيلة، في ظل

خارجهــا،  أو  تركيــا  داخــل  ســواء  امليدانــي 
وخصوصــا بعــد التمــدد الكبيــر الــذي قــام بــه 
فــي  األخيــرة  الســنوات  فــي  »الكردســتاني« 
كل مــن ســورية والعــراق. كمــا تحّدثــت تقاريــر 
عّدة، أخيرًا، عن إرسال »العمال الكردستاني« 
قــوات عســكرية لدعــم أرمينيــا فــي املواجهــات 
ناغورنــي  إقليــم  فــي  اندلعــت  التــي  األخيــرة 
قــره بــاغ املتنــازع عليــه بــن أرمينيــا مــن جهة 
جهــة  مــن  تركيــا  تدعمهــا  التــي  وأذربيجــان 
علــى  ــن 

َ
الطرف اتفــاق  مــن  الرغــم  علــى  ثانيــة، 

وقف إطاق النار، يوم الثاثاء.
وصّعدت اإلدارة التركية، خال األيام املاضية، 
فه 

ّ
من لهجتها ضد »الكردستاني« الذي تصن

مة إرهابية«، وفيما أشار الرئيس 
ّ
أنقرة »منظ

التركــي رجــب طيب أردوغان إلى إمكانية نزع 
الجنســية التركية عن أنصار »الكردســتاني«، 
التــي  الســكنية  املناطــق  إخــاء   إلــى  وصــواًل 
»الكردســتاني«  مــع  اشــتباكات  تشــهد 
وتدميرهــا ومــن ثــم إعــادة بنائهــا، أكــد رئيس 
رفضــه  أوغلــو،  داود  أحمــد  التركــي،  الــوزراء 

التام ألي حوار مع »الكردستاني«.
 قوات 

ّ
ميدانيا، أعلنت هيئة األركان التركية أن

األمــن التركيــة تمّكنت، أول مــن أمس األربعاء، 
من قتل 23 من عناصر »العمال الكردستاني«، 
خــال االشــتباكات الجاريــة فــي كل مــن مــدن 
ومارديــن،  وتونجلــي،  وهــكاري،  شــرناق، 
وباتمــان، ومــوش، شــرقي البــاد. فــي املقابــل، 
قتــل جنــدي تركــي وأصيــب 4 آخــرون، بينهــم 
3 عناصــر مــن الشــرطة، فــي هجمــات لعناصر 

بســاح  مدعومــا  هنــاك،  املوجــودة  فروعــه 
الجــو األميركــي، وكذلــك ضــد قــوات املعارضــة 
الســوري  بالطيــران  مدعومــا  الســورية 
والروســي، ومعــارك أخــرى ضــد قــوات األمــن 
التركيــة فــي جنوب شــرقي تركيــا، آثرت قيادة 
»الكردســتاني« التمــدد مــرة أخــرى، الســتفزاز 
أنقرة، مســتغلة االشــتباكات التي اندلعت في 
إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ أليــام قبــل التوصــل 

إلى وقف إلطاق النار.
قيــام  إلــى  إعاميــة  تقاريــر  وتشــير 
عســكرية  وحــدات  بإرســال  »الكردســتاني« 
الســورية،  القامشــلي  مدينــة  مــن  لــه  تابعــة 
تعدادهــا  يصــل  العــراق،  شــمال  ومعســكرات 
إلــى قرابــة األربعمائــة مقاتــل ملســاندة القــوات 
أذربيجــان،  ضــد  االشــتباكات  فــي  األرمينيــة 
مــن  ســورّيا  أرمنيــا   

ً
مقاتــا  150 بينهــم  مــن 

ــي الحســكة وحلــب، الذيــن يحاربــون 
َ
محافظت

في صفوف قوات حزب »االتحاد الديمقراطي« 
)الجناح السوري للعمال الكردستاني(.

وترأست هذه القوات قيادات أرمينية معروفة 
عليهــم  يطلــق  »الكردســتاني«  صفــوف  فــي 
كاراداغ،  ليــوان  وهــم:  أغــري«،  »صقــور  لقــب 
باغوبشــن،  وثــروت  كيرفجيــان،  وهيمــاران 
تحريــر  جيــش  قيــادات  مــن  يعتبــرون  الذيــن 
أرمينيا السري )أساال(. وهذه األخيرة منظمة 
ــذت 

ّ
نف لتركيــا،  معاديــة  لينينيــة  ماركســية 

عــددًا مــن الهجمــات ضــد املصالــح التركية في 
العمــال  مــع  تحالفهــا  أعلنــت  بعدمــا  أوروبــا 
 ،1980 نيســان  أبريــل/  فــي  »الكردســتاني« 
لتختفــي املنظمــة بعــد انتقــال »الكردســتاني« 
 ،1983 عــام  اللبنانــي  البقــاع  معســكرات  إلــى 
وتتحــول إلــى فرقــة فــي قواتــه تحــت مســمى 

»صقور أغري«.
 
ً
وانضمــت الوحــدات الجديــدة إلــى 80 مقاتــا
وقــت  فــي  »الكردســتاني«  أرســلهم  آخريــن 
منطقــة  فــي  فاردينيــس  معســكر  إلــى  ســابق 
أغــري  واليــة  عبــر  األرمينيــة  ســيفان  بحيــرة 
التنســيق  مهمــة  ــى 

ّ
وتول التركيــة.  الحدوديــة 

املشــارك  الرئيــس  هــوزات،  بيســة  األرمــن  مــع 
وهــي  الكردســتاني،  املجتمعــات  التحــاد 
املظلــة التــي تعمــل تحتهــا جميــع التشــكيات 
الكردســتاني«.  »العمــال  لـ التابعــة  واألحــزاب 
عناصــر  باختيــار  »الكردســتاني«  وقــام 
توزيــع  تــّم  إذ  صفوفــه،  فــي  خبــرة  ذوي 
مقاتلــي »الكردســتاني« فــي 3 مــدن فــي إقليــم 
ناغورنــي قــره باغ، وهي: التشــجي، وشوشــا، 
تــم توزيعهــم علــى  وكيلبيجيــر. ومــن هنــاك، 
أغــدام،  هــي:  اشــتباك رئيســية  أربعــة محــاور 

وجبرائيل، وزنغيان، وفضولي.

ي دياربكر وهكاري. 
َ
»الكردســتاني« في واليت

وقالــت مصــادر أمنية لوكالــة »األناضول«، إن 
عناصــر مــن الحــزب أطلقــوا النار على ســيارة 
قضــاء  فــي  التركــي  الجنــدي  يســتقلها  كان 
مقتلــه.  إلــى  أدى  مــا  دياربكــر،  فــي  بيســميل 
وأشــارت إلــى أن قــوات األمن فــي املنطقة بدأت 
عمليــة بحــث وتمشــيط بهــدف إلقــاء القبــض 

على املهاجمن.
 »الكردســتاني« يخــوض 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن

اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  ضــد  معــارك 
عبــر  والعــراق،  ســورية  مــن  كل  فــي  )داعــش( 
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تونس ـ صالح الدين الجورشي

الرئيــس  بــن  يــوم  بعــد  يومــا  الهــّوة  تــزداد 
التونســي، الباجــي قائــد السبســي، ومختلــف 
»الجبهــة  وباألخــص  املعارضــة،  أحــزاب 
اتهــم  األخيــرة،  تصريحاتــه  ففــي  الشــعبية«. 
تمــارس  بكونهــا  املعارضــة  هــذه  السبســي 
الحكومــة  رئاســتي  علــى  الذهنــي  »اإلرهــاب 
وال  إيجابيــة  ليســت  وبأنهــا  والجمهوريــة«، 
موضوعيــة فــي تعاملها مع الســلطة القائمة. 
وقــد أثــارت هــذه التصريحــات غضــب أحــزاب 
التــي  وخارجــه،  البرملــان  داخــل  املعارضــة 
رأت فــي ذلــك تجــاوزًا مــن ِقبــل رئيــس الدولــة 
لصاحياته وملوقعه كرئيس لكل التونسين.
ليســت هــذه املــرة األولــى التــي يتجــدد فيهــا 
لهــذه  ســبق  إذ  الطرفــن،  بــن  االشــتباك 
األحــزاب أن انتقــدت بشــدة مواقــف السبســي 
فــي أكثــر مــن مناســبة، ونجحــت فــي إســقاط 
املشروع الذي قّدمه عن »املصالحة« مع رجال 
األعمال املتهمن بالفساد خال حكم الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي. وهو املشروع 
الــذي ال يــزال السبســي يدافــع عنــه بإصــرار، 
والضروريــة  املمكنــة  الصيغــة  فيــه  ويــرى 
لتحقيــق الوحــدة املطلوبــة فــي هــذه املرحلــة، 
وقــد أكــد ذلــك فــي الحديــث الــذي أجــراه أخيرًا 
مــع وســائل إعــام محلية، إذ اعتبــر أن خروج 
الباد من وضعها الراهن »يبقى رهن تفعيل 

املصالحة الوطنية واالقتصادية«.
وحاول السبسي بعد نجاحه في االنتخابات 
الشــخصية  نفســه  مــن  يجعــل  أن  الرئاســية، 
القــادرة علــى جمــع كل الفاعلــن السياســين، 
بممثلــي  عديــدة  مناســبات  فــي  التقــى  وقــد 
وجهــات  إلــى  واســتمع  املعارضــة،  أحــزاب 
نظرهــم، لكــن ذلــك لــم يــؤدِّ إلى بناء ثقــة دائمة 
بــن الطرفــن، ولــم يفــِض إلى تقريــب وجهات 

النظــر حــول املســائل األساســية. ويعــود هــذا 
التباعــد إلــى عدة أســباب، أولهــا أن املعارضة 
إلــى حــزب »نــداء  تتهــم السبســي باالنحيــاز 
تونــس« الــذي يعــود لــه الفضــل في تأسيســه، 
وخــاض االنتخابــات الرئاســية باســمه. وهــو 
مــا يتعــارض مــع منصــب رئاســة الجمهورية 
املنتخــب  الرئيــس  علــى  يشــترط  الــذي 
االســتقالة الفعليــة والكاملــة مــن الحزب الذي 
ينتمــي إليــه، وأن يتخــذ مســافة موّحــدة مــن 
جميــع األحــزاب دون تمييــز او اســتثناء. مــن 
جهتــه ينفــي السبســي هــذا االتهــام، ويعتبــر 
نفســه فــي خدمــة الدولة والشــعب، ويعتقد أن 
مــا فعلــه ملعالجــة أزمــة حــزب »نــداء تونــس« 
ب 

ّ
كان مــن بــاب النصيحــة ومســعى منه ليجن

البــاد الوقــوع فــي الفوضــى السياســية. أمــا 
الســبب الثانــي لهــذا التباعــد، فهــو االختــاف 

بــن الطرفــن حــول دور املعارضــة، إذ يقــول 
»الوطنيــن  حــزب  رئيــس  لخضــر،  زيــاد 
طرفــا  يشــّكل  الــذي  املوّحــد«  الديمقراطيــن 
أساســيا مــن مكّونــات »الجبهة الشــعبية«، إن 
 النــاس يريــدون معارضــة حســب 

ّ
»مــا نــراه أن

الطلب وهو ما يذّكرنا في مرحلة سابقة حن 
ســمى باملعارضــة الجدية واملســؤولة. 

ُ
كانــت ت

واعتقدنا أن هذه املرحلة يجب الخروج منها 

وال يمكــن أن يكــون ذلــك مــن دون ثمــن«. مــن 
جهته، يشدد السبسي على أنه ال ينفي الُبعد 
النقــدي فــي رســالة املعارضــة وفــي مهمتهــا، 
أحــزاب  تتعامــل  أن  علــى ضــرورة  يلــّح  لكنــه 
الســلطة  مكّونــات  مــع  بمســؤولية  املعارضــة 
الرفــض  أســلوب  عــن  وتتخلــى  التنفيذيــة، 
اآللي لكل ما تقوم به الحكومة حتى ولو كان 

لصالح الباد. 
ثالــث األســباب التــي تــؤدي إلــى التباعــد بــن 
الرئيــس التونســي واملعارضــة، هو االختاف 
أداء  تقييــم  حــول  الطرفــن  بــن  الجوهــري 
حكومــة الحبيــب الصيــد. إذ يعتقــد السبســي 
أن رئيــس الحكومــة »يقــوم بواجبــه بالشــكل 
املطلــوب علــى الرغــم مــن الضغــوط الشــديدة 
التــي يتعــرض لهــا«، وأنــه »حقــق نســبة نمــو 
عتبر في الوضع الراهن وعلى ضوء تراكمات 

ُ
ت

املرحلة االنتقالية، إيجابية«. في حن تنطلق 
املعارضــة مــن تقييــم مختلف، وتعتبر أن هذا 
لحظــة  فــي  »جــاء  التونســي  للرئيــس  الــكام 
يلمــس فيهــا عمــوم التونســين بعض الفشــل 
للســلطة التنفيذيــة فــي تحقيــق مــا يطمحون 
إليــه«، بــل إن القيــادي في الحــزب الجمهوري، 
 رئيس الدولة »يشعر 

ّ
عصام الشابي، يرى أن

 الوضــع شــائك وغيــر قــادر علــى حلحلته 
ّ
بــأن

مــا  التونســيون، وهــو  يريــده  الــذي  بالشــكل 
يجعلــه يــرد بأســلوب متشــنج«، حســب قوله. 
أن  املعارضــة  حــق  مــن  أن  مراقبــون  ويــرى 
تنتقد رئيس الجمهورية، ألن ذلك من دورها 
وجزء أساســي من رســالتها، لكنهم يشــيرون 
بــة بتقديــر 

َ
فــي الوقــت نفســه إلــى أنهــا ُمطال

الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد، 
إلــى جانــب مراعــاة الصاحيــات التــي ينــّص 
املســؤولية  تجعــل  والتــي  الدســتور،  عليهــا 
لرئيــس  التنفيذيــة  الســلطة  فــي  الرئيســية 

الحكومة.

نفى السفير األميركي في تركيا، جون باس، أمس الخميس، قيام واشنطن 
الكردستاني«  لـ»العمال  بالذخائر أو األسلحة  بتقديم مساعدات عسكرية 
وجناحه السوري، مشيرًا إلى أن األسلحة األميركية التي تم العثور عليها 
للجيش  واشنطن  قدمتها  قد  كانت  تركيا،  في  »الكردستاني«  يد  في 
سورية  جماعة  أي  جهود  تعارض  واشنطن  أّن  وأوضــح  العراقي. 

إلحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة »وراء ستار قتال داعش«.

واشنطن: ال ندعم »العمال«

)Getty/اتهامات لـ »الكردستاني« بإرسال عناصر إلى ناغورني قره باغ )برندان هوفمان

)Getty/أكد روحاني أن بالده ال تمثّل أي تهديد للجوار )مجيد سعيدي

طهران ـ فرح الزمان شوقي

حســن  اإليرانــي،  الرئيــس  اســتغل 
روحاني، أمس الخميس، مناســبة اليوم 
الوطنــي للتقنيــات النووية، لتمرير عدد 
للداخــل  السياســية ســواء  الرســائل  مــن 
اإليراني، لدول الجوار أو للقوى الدولية. 
وأوضــح روحانــي، خــال مشــاركته فــي 
مراســم افتتــاح مركــز نــووي جديــد فــي 
أنــارك، شــمال شــرقي أصفهــان،  منطقــة 
وسط الباد، متخصص باإلشراف على 
النفايــات النوويــة واملشــعة، أن »إيــران ال 
تشــّكل تهديــدًا ألحــد«، مضيفــا أن بــاده 
املنطقــة  دول  أمــن  مــن  أمنهــا  أن  تــرى 
القلــق  لعــدم  اآلخريــن  داعيــا  والجيــران، 
فــي كلمتــه »نحــن  مــن طهــران. وأضــاف 
نؤيــد سياســة معتدلــة، وإيــران ال تمثــل 
متابعــا  مجــاورة«،  دولــة  ألي  تهديــدًا 
أهدافنــا  تحقيــق  يمكننــا  »باالعتــدال 
بشــكل أســرع، أمــا الثقــة فــي اآلخريــن أو 
عدم الثقة فيهم، ال يمكن أن تكون بنسبة 
مائــة فــي املائــة، ولكــن مــن أجــل أن نتقدم 
نحتاج للتواصل مع العالم«. ويتناقض 
كام روحانــي مــع تصريحــات للمرشــد 
اإليرانــي، علــي خامنئي، التــي قال أخيرًا 
فيهــا إن الواليــات املتحدة هي »رمز عدم 

األمانة« وإنه ال يتعّن الوثوق بها.
وتطــّرق روحانــي أيضــا إلــى اتفاق باده 
الغــرب، معتبــرًا أن »نجــاح  مــع  النــووي 
الدبلوماســية اإليرانيــة فــي املفاوضــات 
دبلوماســي  إنجــاز  أهــم  يمثــل  النوويــة 
قولــه.  حــد  علــى  األخيــر«،  القــرن  خــال 
االعتــدال  »سياســة  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
هــي التــي صنعــت هــذا االتفــاق«. وفيمــا 
 االتفــاق النــووي يمنــح 

ّ
أكــد روحانــي أن

ر 
ّ
حــذ مــا  ســرعان  لكنــه  إليــران،  الفــرص 

مــن أنهــا »لن تكــون فرصا دائمة«، مؤكدًا 
والعلــوم  للتقنيــات  طهــران  تطويــر  أن 
لــن يتوقــف. كمــا أشــار إلــى أنــه ال يمكــن 
ودائــم.  كامــل  بشــكل  بالغــرب  الوثــوق 
إصــرار  عــن  أمــس،  روحانــي،  وتحــدث 
إيران على تطوير منظومتها العسكرية، 
معتبــرًا أن »هــذا األمــر ضــروري لحفــظ 
عنهــا،  وللدفــاع  البــاد  واســتقرار  أمــن 
أخــرى«،  للهجــوم علــى دول وأطــراف  ال 

حسب تعبيره، مشيرًا أيضا إلى أن هذه 
املنظومــة العســكرية تهــدف لحفــظ أمــن 

إيران وأمن الدول الجارة معها. 
وجــاء حديــث روحانــي في ســياق كشــف 
»اإلنجازات النووية  طهران عّما سّمته بـ
الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  الجديــدة«، 
أبــرز  مــن  وكان  النوويــة.  للتقنيــات 
اثنــي  عددهــا  بلــغ  التــي  »اإلنجــازات«، 
عشــر، الكشــف عــن نوعــن جديديــن مــن 
أجهــزة الطــرد املركزي مــن طراز »زونار« 

ستخدم ألغراض طبية.
ُ
و»الترا«، ت

وأعلــن نائــب رئيس هيئــة الطاقة الذرية 
خــال  زارعــان،  أصغــر  علــي  اإليرانيــة، 
املراســم التــي حضرهــا روحانــي وعــدد 
آخر من املسؤولن، أن طهران استطاعت 
املرتبــط  النــووي  برنامجهــا  تطويــر 
 عــن تطويرهــا 

ً
بالســامة الطبيــة، فضــا

ملجمعــات وقــود غيــر مدمــرة ملفاعاتهــا 
النووية، ومنها لوح وقود نووي ملفاعل 
آراك املطــور، والذي سيســتخدم فيه بعد 
وتشــكل  الداخــل.  مــن  تصميمــه  إعــادة 
إعــادة تصميــم املفاعــل إحــدى التعهدات 
املفروضــة علــى طهران بموجــب اتفاقها 

النووي.

الذرية،  الطاقة  هيئة  رئيس  أعلن 
له  كلمة  في  صالحي،  أكبر  علي 
على  ستحافظ  بـــالده  أن  أمـــس، 
النووي  برنامجها  تطوير  وتيرة 
السلمي، وهي قادرة على الدفاع 
»دوًال  إن  قــائــً  حقوقها،  عــن 
طهران  برنامج  أن  لترويج  عملت 
مجرد  لكنها  مقلق،  ــووي  ــن ال

مساٍع ترمي إليقاف تطور البالد«.

تطوير البرنامج 
السلمي

»سيغما  لمؤسسة  رأي  استطالع  أظهر 
السبسي  قائد  الباجي  تراجع  كونساي« 
ما  فــي  الثالثة  المرتبة  إلــى  ــورة(  ــص )ال
استطالع  كشف  فيما  بشعبيته.  يتعلق 
لمعهد »امرود للبحوث واستطالعات 
من  ــة  ــائ ــم ال فـــي   51.3 أّن  الــــــرأي«، 
السبسي،  أداء  راضون عن  المستجوبين 
المائة،  في  ـــ11  ب تقّدمًا  حقق  الــذي 

مقارنة باستطالع سابق.

استطالعات متباينة

أعلن زعيم 
المعارضة في 

جنوب السودان، 
رياك مشار، أمس 

الخميس، أنه 
سيعود إلى 

العاصمة جوبا في 
18 أبريل/ نيسان 

الحالي، وذلك ألول 
مرة منذ اندالع 

الصراع بين القوات 
الموالية للرئيس 

سلفاكير ميارديت 
والمسلحين 

المتحالفين مع 
مشار في ديسمبر/ 

كانون األول 
.2013

مشار 
عائد إلى جوبا
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

قــال نائــب وزيــر التجارة والصناعة الروســي، فيكتور 
إفتوخوف، إن روسيا تتطلع إلى بيع الخطوط امللكية 
املغربية طائرات مدنية، وتسعى إلنشاء مصنع شركة 
»كاماز« املتخصصة في صناعة الشاحنات باململكة.

وكالــة  نقلتــه  تصريــح  فــي  الروســي  الوزيــر  وذهــب 
»تــاس« الروســية، مســاء أول مــن أمــس، إلــى أن بــاده 
بــدأت فــي مفاوضــات مــع املغــرب مــن أجــل إقامــة فــرع 

لشركة »كاماز« لتجميع الشاحنات.
وأكــد علــى أن روســيا تتطلــع إلــى تصديــر شــاحنات 

إلــى املغــرب، فــي ذات الوقــت الــذي تســعى إلــى إقامــة 
مصنع لتجميع الشاحنات، وهو ما يؤشر على رغبة 
موســكو فــي العبــور عبــر تلــك الشــاحنات إلــى الســوق 
األفريقيــة مــن بوابــة اململكــة. وتعتبــر »كامــاز«، أكبــر 
مصنــع للشــاحنات فــي روســيا، حيــث تصــل حصتها 
فــي تلــك الســوق إلــى أكثــر مــن 44%، علمــا أنــه ينتــج 

حوالى خمسن ألف وحدة من الشاحنات سنويا.
فــي ذات الوقــت، كشــف الوزيــر الروســي عــن نيــة باده 
نحــو بيــع طائــرات لصالــح الخطــوط امللكيــة املغربية، 
شــراء  املغربــي  الجانــب  علــى  اقتــرح  أنــه  أكــد  حيــث 

طائرات روسية في إطار صفقة مباشرة.

وعبر عن إبداء الجانب املغربي اهتماما كبيرًا بطائرة 
ســوخوي، مشــيرًا إلى أن املفاوضات جارية حول هذا 
املوضــوع، مؤكــدًا أن شــركة ســوخوي مســتعدة لبيــع 
مــا بــن 12 إلــى 20 طائــرة. وجاءت تصريحــات الوزير 
قبــل  للمغــرب  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  بعــد  الروســي، 
أســبوع، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة، عبد 
اإلله بنكيران، وهي مناسبة جرى التعبير خالها عن 
الرغبة املشتركة في رفع حجم املبادالت التجارية ينب 
البلدين. ووصل حجم املبادالت التجارية بن البلدين 
فــي 2014، حســب بيانــات مكتــب الصــرف، إلــى نحــو 
1.8 مليــار دوالر، منهــا 1.63 مليــار دوالر لاســتيراد، 

مــا  فقــط،  مليــون دوالر   174 بقيمــة  مقابــل صــادرات 
يعني أن امليزان التجاري يخدم روسيا.

وتمثــل صــادرات املنتجــات الزراعيــة والغذائيــة %97 
الوقــت  فــي  فــي روســيا،  املغــرب  مــن مجمــل مبيعــات 
نفســه، يمثــل النفــط الخــام حوالى 78% من مشــتريات 
اململكــة مــن روســيا. وكان امللــك محمــد الســادس، قــام 
رســمية  بزيــارة  املاضــي  مــارس/آذار  منتصــف  فــي 
فاديميــر  الرئيــس  بمعيــة  أشــرف  حيــث  لروســيا، 
بوتــن علــى التوقيــع على اتفاقيــات تعاون ثنائية في 
عــدة مجــاالت، تهــم الطاقــة واملعادن والزراعــة واملجال 

العسكري ومحاربة اإلرهاب.

روسيا تخطط إلقامة مصنع للشاحنات في المغرب

مصطفى عبد السالم

طوال فترة حكم والده ملصر التي 
استمرت 30 عامًا، كان اسمه 

يتداول همسًا بني مجتمع رجال 
املال واألعمال واالستثمار في 

مصر، وكان الحديث عن صفقاته 
وعموالته واستثماراته وماليينه 

يدور فقط داخل الغرف املغلقة 
في منازل املليونيرات وأصحاب 

البزنس، فهو االبن األكبر للرئيس.
ظهر اسمه في مناسبات نادرة، 

 عقب وفاة وجيه أباظة، 
ً
مثال

إمبراطور السيارات الشهير وعضو 
مجلس قيادة ثورة 1952، وتداول 

اسمه واسم أخيه األصغر وقت 
الحديث عن صفقات بيع ديون 
مصر الخارجية في منتصف 
التسعينيات، وكذا عقب اندالع 
فضيحة شركة إعمار العقارية 
الشهيرة وخروج الخالفات بني 
امللياردير املصري شفيق جبر 

ومستثمرين إماراتيني للعلن.
كما تداول اسمه مع بدء بيع 

الحكومة شركات قطاع األعمال، 
فيما عرف في ذلك الوقت ببرنامج 

الخصخصة، كان ال يظهر في 
املناسبات العامة أو املؤتمرات 

االقتصادية أو داخل أروقة 
املؤسسات املالية، فاتصال منه 

كان يهز أكبر مسؤول في البالد، 
وكارته الشخصي كان يفتح األبواب 

املوصدة التباعه واملوصي عليهم 
والقادمني من طرفه.

كان يعمل من وراء حجاب، ولذا كان 
املصريون ال يعرفون عنه شيئا، 
ألنه كان عازفا عن املشاركة في 

السياسة التي ال جدوى منها غير 
الكالم، وال تحصد منها نفعًا ماليًا 

وال تبرم خاللها صفقات أو تحصل 
على قروض، كان ال يفضل الظهور 
في اإلعالم رغم تهافت الصحافيني 

عليه، كل ما كان يشغل باله هو 
البزنس والورقة الخضراء واألعمال 
الحرة، واملهنة األخيرة كان يسجلها 

في خانة الوظيفة بجواز سفره 
الذي عثر على صورة منه قبل أيام 

ضمن أوراق فضيحة بنما.
وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011 تم 
اعتقاله وأخيه وأبيه بتهم عدة، منها 

الفساد املالي في قضية القصور 
الرئاسية والبورصة وغيرها، وفى 
السجن املريح كان يدير شركاته 

واستثماراته، ويلتقي املستشارين 
املاليني ويجرى اتصاالت بالبنوك 
التي تتولى إدارة أمواله، لم يحاكم 

حتى اآلن على األموال التي هربها 
للخارج طوال 30 عامًا، ويبدو أنه 

لن يحاكم، فال حكم قضائيا يدينه 
في قضايا تهريب األموال وغسيلها 

والتهرب الضريبي. 
قبل أيام، ورد اسم عالء مبارك في 
وثائق بنما ليكس، مع اإلشارة إلى 
أنه يمتلك شركة استثمارات عاملية 

عمالقة مسجلة في فيرجني آيالندز 
البريطانية، ويديرها بنك »كريديت 

سويس« الشهير. 
كما أشارت األوراق إلى أن عالء 
وأخاه يمتلكان شركة بانوورلد 

إنفستمنت التي تأسست في 
1996 وكانت فاتحة خير عليهما 

ونقطة انطالق لشبكة عنكبوتية من 
االستثمارات الخاصة بهما، تبدأ من 

جزر العذراء في بريطانيا وتنتهي 
في مصر، مروًرا بجزر الكايمن 

وبنما وقبرص.

عالء مبارك 
وفضيحة بنما

الصين: 3.2 ترليونات دوالر احتياطي
ارتفــع االحتياطــي النقــدي األجنبــي فــي الصــن خــال الشــهر 
املاضــي، للمــرة األولــى فــي 5 أشــهر، فــي إشــارة إلــى تراجــع 
حــدة التدفقــات النقديــة الخارجــة مــن البــاد.  وأعلــن البنــك 
املركــزي الصينــي، أمــس، أن االحتياطي النقــدي ارتفع بمقدار 

دوالر  ترليونــات   3.21 إلــى  ليصــل  دوالر  مليــارات   10.3
توقعــوا  قــد  لــون 

ّ
محل وكان  املاضــي.   مــارس/آذار  بنهايــة 

تراجــع االحتياطــي النقــدي فــي الصــن بنحــو 6.3 مليــارات 
دوالر الشــهر املاضــي.  وتلقــى االحتياطــي النقــدي األجنبــي 

التــي فرضتهــا  القواعــد الصارمــة  فــي الصــن دعًمــا بفضــل 
مــن  الخارجــة  النقديــة  التدفقــات  علــى  الصينيــة  الســلطات 
الباد، باإلضافة إلى التأكيدات املتواصلة بعدم وجود نوايا 

)Getty( .لخفض قيمة اليوان، مع هبوط الدوالر األميركي

)البنك  األميركي  االحتياطي  رئيس  بوالرد،  جيمس 
واضعي  إن  قال  لويز،  سانت  والية  في  المركزي( 
إصالح  إمكانية  يبحثوا  أن  يجب  األميركية  السياسات 
في  البالد،  إلى  الهجرة  ونظام  والتعليم  الضرائب 

مسعى لدعم النمو طويل األجل لالقتصاد األميركي.
أن  أمس،  للصحافيين،  تصريحات  في  بوالرد،  وأضاف 
بالنمو  متعلقة  الستراتيجية  بحاجة  المتحدة  الواليات 
في األجل المتوسط ينخفض توجهها صوب سياسة 
االستقرار والتدابير التحفيزية، وإنما تركز على األشياء التي 

تحسن آفاق النمو المتوسط وطويل األجل.
والهجرة،  والتعليم  الضرائب  إصالحات  أن  إلى  وأشار 

ضمن هذه الفئة من التدابير.

طارق المال، وزير البترول المصري، قام بحركة تغييرات 
محمد  تعيين  شملت  أمس،  القطاع  في  واسعة 
للغازات  القابضة  المصرية  للشركة  رئيسًا  المصري 
تنفيذيًا  رئيسًا  الحديدي  وطارق  )إيجاس(  الطبيعية 

للهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي إطار التغييرات تولى شريف سوسة، منصب رئيس 
الحالي  منصبه  من  بدًال  للبترول  الوادي  جنوب  شركة 
خالد  ترك  كما  الغاز.  لشؤون  البترول  وزارة  أول  وكيل 
شركة  رئيس  موقع  ليتولى  إيجاس  رئاسة  البديع  عبد 
ميدتاب. وعزا المال التغييرات في بيان الوزارة إلى »تطوير 
األداء وإعطاء دفعات للعمل البترولي بما يتالءم مع 

متطلبات المرحلة الراهنة«.

التجارة  لمنظمة  العام  المدير  ازيفيدو،  روبرتو 
العالمية، قال خالل مؤتمر صحافي أمس، إن تداعيات 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  على  التصويت 
المملكة  مفاوضات  بينها  من  أمور  على  ستعتمد 

المتحدة مع أعضاء المنظمة.
سيكون  األوروبي  االتحاد  من  »الخروج  ازيفيدو:  وقال 
له شق تجاري مهم بوضوح«. وأضاف »إذا لم يحدث 
فإن األمر يعتمد على شروط االنفصال وعلى العالقة 
األوروبي  االتحاد  بين  ذلك  على  بناء  ستترتب  التي 
ستخوضها  التي  والمفاوضات  المتحدة  والمملكة 
إليضاح  العالمية  التجارة  منظمة  أعضاء  مع  بريطانيا 

الحقوق وااللتزامات المترتبة بحلول ذلك الوقت«.

أسماء في األخبار

عمالت افتراضيّة بتونس
تونس ـ فرح سليم

يتزايــد القلــق فــي تونــس من تنامــي مواقع تداول 
العمــات اإللكترونيــة وإمكانيــة توســع نشــاطها 
فــي ظــل اإلقبــال الشــبابي على هــذه العمات التي 
يــرون أنهــا توفــر ربحــا ماليا قد ال تحققه املصارف ووســائل 

التوظيف القانونية لتداول العملة. 
وعّبــر محافــظ البنــك املركــزي الشــاذلي العيــاري عــن رفضــه 
رأســها  علــى  تونــس  فــي  االفتراضيــة  باألمــوال  التعامــل 
رة بصفــة عامــة. 

ّ
»البيتكويــن« والعمــات اإللكترونيــة املشــف

وأكــد العيــاري أن هــذه املواقــع تســتعمل تكنولوجيات عالية 
التشــفير مّمــا يجعــل عمليــات تعقبهــا شــبه مســتحيلة إلــى 

جانب أنها تمكن مستعمليها من التهرب الضريبي.
وقــال العيــاري فــي تصريــح إعامــي إن اســتعمال العمــات 
اإللكترونية يمكن أن يصب في مصلحة التمويات اإلرهابية 
والشبكات املشبوهة. ولم يكشف البنك املركزي التونسي عن 

عــدد التونســين الذيــن يتداولون العمــات اإللكترونية فيما 
تغيــب أي بيانــات رســمية عــن الحجم الحقيقي لهذا النشــاط 

ومدى تأثيره على االقتصاد وأسواق املال.
وشــدد املتحــدث الرســمي باســم البنك املركزي زيــاد املوحلي 
علــى أن يخضــع  اعتمــاد هــذه العملــة فــي تونــس إلــى دراســة 
وفــق  وســلبياتها  إيجابياتهــا  علــى  للوقــوف  واختبــارات 
 اســتعمال العملة 

ّ
تصريحه لـ »العربي الجديد«، الفتا إلى أن

االفتراضيــة »البيتكويــن«، انتشــر بشــكل واســع فــي بعــض 
الــدول، ســيما فــي صفــوف الشــباب كمــا بدأ ياقــي رواجا في 

صفوف الشباب التونسي واملغاربي عموما حسب تأكيده.
يصــف الخبيــر االقتصادي رضا شــكندالي، انتشــار شــبكات 
لــكل  املقلــق  باألمــر  العملــة  وتــداول  اإللكترونيــة  املراهنــات 
اقتصاديــات العالــم، وال ســيما الــدول التــي تشــكو صعوبــات 
هــذه  علــى  الرقابــة  غيــاب  أن  إلــى  الفتــا  تونــس  غــرار  علــى 
لشــبكات  مصراعيــه  علــى  البــاب  يفتــح  أن  يمكــن  الشــبكات 
الفساد وتبييض األموال زيادة على تسهيل تحويل األموال 

توحيــد  إلــى ضــرورة  الشــكندالي  ودعــا  لارهــاب.  املوجهــة 
املجهــودات الدوليــة مــن أجــل تحجيــم نشــاط هــذه الشــركات 
وإحــكام مراقبتهــا معتبــرًا أن أي تــداول للعملــة خــارج األطــر 
املنظمــة يمثــل خطــرًا حقيقيــا علــى رصيــد الدولــة مــن النقــد 
اســتخدامها  بســهولة  البيتكويــن  عملــة  وتتميــز  األجنبــي. 
وبعــدم الحاجــة إلــى وســيط، كمــا أنهــا ال تســتند إلــى أي مــن 
البنــوك املركزيــة، وهــي تتــداول عبــر اإلنترنــت فقــط مــن دون 
وجــود فيزيائــي لهــا، ويمكــن اســتخدامها كأي عملــة أخــرى 
للشــراء اإللكتروني. وشــدد الخبير االقتصادي على ضرورة 
عدم انســياق األفراد واملســتثمرين وراء الحمات الترويجية 
للعملــة االفتراضيــة فــي عمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت، ملــا 
يترتب عليها من مخاطر وخسائر فادحة تؤدي إلى الوقوع 
فــي براثــن الجرائــم املاليــة والقرصنــة اإللكترونيــة. كمــا لفــت 
إلى أن الشركات الناشطة في هذا املجال ال تقدم أيه ضمانات 
ويمكنهــا أن تختفــي فــي لحظــات كمــا يصعــب مقاضاتها أو 

تتبعها قانونيا لغياب األدلة املادية إلدانتها. 
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القاهرة ـ محمد توفيق

ــال مــــصــــدر مــــســــؤول فــــي غــرفــة  ــ قــ
صناعة الدواء باتحاد الصناعات 
املصرية، إن مجلس الــوزراء وافق 
على زيادة أسعار األدوية بنسبة 25% خالل 
أبريل/نيسان الجاري بشكل مبدئي، يتبعها 
مــســتــويــات أخــــرى مــن الـــزيـــادة، تــمــاشــيــا مع 

خفض قيمة العملة املحلية أمام الدوالر.
ــة فـــي مــصــر حق  ــ وال تــمــتــلــك مــصــانــع األدويــ
رفــــع األســـعـــار مـــن دون مــوافــقــة مــســبــقــة من 
ــدوالر، قــال  ــ ــ ــاع قــيــمــة الـ ــفـ الــحــكــومــة. ومــــع ارتـ
الخام  املــواد  استيراد  تكاليف  إن  املصنعون 
ارتــفــعــت، مــا يعطيهم  قــد  الــالزمــة للتصنيع 
الحكومة  األدويـــة، لكن  لــزيــادة أسعار  مبررا 
التي طبقت إجــراءات تقشفية واسعة، كانت 
تسعى لتأجيل تلك الخطوة خوفا من تزايد 

الغضب الشعبي عليها.
وأضـــــاف املـــصـــدر، الــــذي طــلــب مـــن »الــعــربــي 
ــــد« عـــــــدم نــــشــــر اســـــمـــــه، أن الـــــزيـــــادة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ستطاول األصناف التي قال املصنعون إنها 
تسجل خسائر، ثم يتبعها زيادات أخرى مع 
املزمع للجنيه املصري، موضحا  التخفيض 
أن اجتماعا جرى مؤخرا، مع رئيس مجلس 
اتـــحـــاد  ــيــــس  ورئــ الـــصـــحـــة  ووزارة  الــــــــــوزراء 
الــصــنــاعــات املــصــريــة ورئــيــس غــرفــة صناعة 
الــدواء، تم االتفاق خالله على زيــادة مبدئية 
أي  ــة بنسبة 25%، وإضـــافـــة  ــ األدويـ ألســعــار 
زيادات جديدة في حالة ارتفاع سعر الدوالر.
وانــخــفــض الــســعــر الــرســمــي لــصــرف العملة 
ــن 35% خـــــالل الـــســـنـــوات  املـــحـــلـــيـــة بـــأكـــثـــر مــ
الــخــمــس املـــاضـــيـــة، مـــن نــحــو 5.8 جــنــيــهــات 
للدوالر في 2011 إلى 8.83 جنيهات في العام 
الــــجــــاري، لــكــن الــســعــر فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 

تخطى مستوى 10.30 جنيهات للدوالر. 
ــار إلـــى أن الــحــكــومــة املــصــريــة لـــم تقبل  ــ وأشـ
بزيادة سعر األدوية إال بعد تهديد الشركات 
املــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات األجـــنـــبـــيـــة بــســحــب 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

فــي مدينة تعز قصة بائع  نــاشــطــون  تـــداول 
مــتــجــول فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة املـــقـــاومـــة، ظل 
يبيع الــزعــتــر عــلــى عــربــة متنقلة مــنــذ بــدايــة 
الحرب، واتضح الحقًا أنه مخبر لدى جماعة 

الحوثيني.
هذه القصة كانت كفيلة ببث الخوف بداخل 
أكثر الباعة املتجولني في مدينة تعز، فكلهم 
شك  محل  وأكثرهم  الشعبية،  املراقبة  تحت 
فـــي ضــلــوعــه بـــــدور مـــع الـــحـــوثـــيـــني، خــاصــة 
بــعــدمــا تــأكــد نــبــأ بــائــع الــزعــتــر الـــذي شوهد 
مـــع قــــوات حــوثــيــة بــمــنــطــقــة الـــحـــوبـــان، على 
املــدخــل الــشــرقــي لــتــعــز، والــخــاضــع لسيطرة 
الحوثيني، مرتديا زيا عسكريا، فيما يتداول 

ومساندة  املصري،  السوق  من  استثماراتها 
الشركات الخاصة املحلية لها في هذا القرار.
وأشار إلى أن أزمة نقص األدوية في السوق 
ــــواع خــاســرة  تــرجــع لــســبــبــني، هــمــا وجــــود أنـ
نتيجة ارتفاع قيمة تكلفتها عن سعر البيع 
البنوك  توفير  وعـــدم  الحكومة،  تــقــرره  الـــذي 
ــــدواء  الــعــمــالت الــصــعــبــة الـــالزمـــة ملــصــانــع الـ
اإلنتاج من  الخام ومستلزمات  املــواد  لشراء 
الخارج، وبالتالي توقفت بعض املصانع عن 
اإلنــتــاج. وقــال املصدر: »البنك املركزي يقول 
إنه يعطي أولوية ملستوردي الدواء، لكن هذا 
الــواقــع«، مشددا على  غير مطبق على أرض 
نــقــدا أجنبيا للمصانع  تــوفــر  لــم  الــبــنــوك  أن 
منذ أكثر من شهرين على التوالي، ما ساهم 

في تعطيل اإلنتاج.
ــة الــــــــــــدواء بـــاتـــحـــاد  ــاعــ ــنــ ــة صــ ــ ــرفـ ــ ــــت غـ ــانــ ــ وكــ
الــحــكــومــة ووزارة  ــد طــالــبــت  الـــصـــنـــاعـــات، قـ
الــصــحــة بـــإعـــادة تــســعــيــر األدويــــــة مـــع تغير 
ــيـــة، فــــي ظــل  ــبـ ــنـ ــمـــالت األجـ ــعـ ســـعـــر صـــــرف الـ
 366 منها  دوائيا،  1471 مستحضرا  اختفاء 
لها بديل، نتيجة تسجيل  مستحضرا ليس 

تلك املستحضرات خسائر باهظة.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة 
األدويــة، إن الحكومة تتفهم مشاكل القطاع، 

ناشطون دور هذا البائع املزيف في القصف 
ومقبرة  السعيد  جــامــع  منطقة  طـــاول  الـــذي 

الشهداء، بعدما صّحح األهداف للحوثيني.
 في املقابل، تشن سلطات الحوثيني األمنية 
املــاضــي،  آذار  مـــارس/  مطلع  منذ  بصنعاء، 
حمالت متالحقة تطاول الباعة املتجولني في 

والــتــأثــيــر املــبــاشــر الرتـــفـــاع الــــــدوالر مــقــابــل 
الجنيه عليه، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار 
لرفع سعر األصناف الخاسرة خالل أسبوع، 
للزيادة ال  األدنــى  الحد  أو  التنفيذ  آلية  لكن 
يزال غير محدد. وأضاف رستم في تصريح 
رفع  اقترحت  الغرفة  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
األدويـــة األقــل مــن 30 جنيهًا )3.4 دوالرات(، 
بما يضمن تغطية تكاليف اإلنتاج للشركة، 
خــــاصــــة أن الـــــزيـــــادة ســـتـــكـــون مــقــســمــة بــني 
الشركة واملوزع والصيدلي، مضيفا أن القرار 

النهائي متروك للحكومة.
ولفت رستم إلى أن مصانع األدويــة العاملة 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ احــ مــــــن  تـــــوفـــــر %92  مــــصــــر  فــــــي 
املـــواطـــنـــني، وتـــصـــدر إنــتــاجــهــا إلـــى 75 دولـــة 
 %90 استيراد  على  تعتمد  أنها  إال  أجنبية، 
ــادة الــخــام املــســتــخــدمــة فــي الــصــنــاعــة،  مــن املــ
ــة  مــشــيــرا إلـــى اخــتــفــاء عـــدد كــبــيــر مـــن األدويــ
تعالج  والــتــي  الــســعــر  املــســتــوردة منخفضة 
أمراضا مزمنة، ألن خسائرها أصبحت فوق 

طاقتها بسبب قلة العملة األجنبية.
وأكــــــد رســـتـــم أن مـــصـــانـــع األدويــــــــة تــشــتــري 
ــدوالر مـــن الــبــنــوك بــالــســعــر الـــرســـمـــي، وال  ــ الــ

تتعامل مع السوق السوداء.
وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة الــــــــدواء، أحــمــد 
ــزبـــي، فـــي تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، إن عــدد  ــعـ الـ
املـــصـــانـــع الــعــامــلــة يــقــتــرب مـــن 154 وحــــدة، 
فضال عن 50 مصنعا تحت اإلنشاء. وتصل 
ــــى 40 مـــلـــيـــار جــنــيــه،  املـــبـــيـــعـــات الـــســـنـــويـــة إلـ
وتؤمن مصانع األدوية 92% من احتياجات 
ــانـــع األدويـــــــة  ــريــــني. وأوضــــــــح أن مـــصـ املــــصــ
تشتري الدوالر من البنوك بالسعر الرسمي، 
وال تــتــعــامــل مـــع الـــســـوق الــــســــوداء، مـــا عطل 
ــا بــســبــب شـــح املــعــروض  ــهــ كــثــيــرا مـــن وارداتــ

الدوالري لدى الجهاز املصرفي.
وأضاف أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل 
اإلنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، ولفت 
إلى إخطار الغرفة الجهات املعنية بخطورة 
الوضع في مصانع األدوية وتأثيراتها على 

توافر املنتجات في األسواق.
قــــد وافــــقــــت مـــؤخـــرا  الـــصـــحـــة  وكــــانــــت وزارة 
على زيـــادة أســعــار عــدد مــن األدويــــة، تجاوز 
جــوســبــريــن  مــنــهــا   ،%100 نــســبــة  بــعــضــهــا 
ــــى 10  ــعـــره مــــن 5 إلـ ــذي ارتــــفــــع سـ ــ أقـــــــراص الــ
جــنــيــهــات، وســتــريــم أقــــراص مــن 2.25 إلـــى 4 
جنيهات، ولجنوكايني كريم من جنيهني إلى 
 10 من  أقــراص  ونودريبرين  4.25 جنيهات، 
 9 من  أمبول  18 جنيها، وفورتاكورتني  إلــى 
إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص من 3 إلى 

6 جنيهات.

»العربي الجديد«،  العاصمة. وقال ناشطون لـ
بــحــرق بسطات  قــامــوا  الــحــوثــي  ان مسلحي 
وعربات لباعة متجولني في سوق الحصبة، 
شمال صنعاء، فيما قالت السلطات األمنية 
التابعة للحوثيني، إن شرطة سير العاصمة 
املتجولني  الباعة  بسطات  إزالـــة  مــن  تمكنت 
ــواق ومـــن الــــشــــوارع، وذلــــك ضمن  ــ أمــــام األســ

حملة إزالة البسطات من شوارع صنعاء.
الــــتــــجــــول  الـــــبـــــائـــــعـــــني  آالف  ويـــــســـــتـــــهـــــدف 
بــبــضــائــعــهــم فــــي املـــيـــاديـــن وأمـــــــام املــــــدارس 

واألسواق الشعبية وأسواق القات.
متجول  بــائــع  سعيد،  الــجــبــار  عبد  ويقضي 
لــبــيــع الــســمــســم )30 عـــامـــًا(، مــعــظــم ســاعــات 
الــنــهــار وجـــزء مــن الليل فــي شـــوارع صنعاء 
الشعبي،  الــزي  يرتدي  اليومي،  قوته  لكسب 

أن  سعيد  وأكـــد  كتفه.  على  بضاعته  حــامــال 
قلة فــرص العمل في املدينة دفعته إلــى هذه 
املــادي،  املرهقة، رغم ضعف مردودها  املهنة 
الــيــومــي 800 ريــــال )3  إذ ال يــتــجــاوز دخــلــه 
قــــدم مـــن مــنــطــقــة ريــفــيــة  أنــــه  دوالرات(، رغــــم 
»العربي  ويقطن بيتا باإليجار. وقال سعيد لـ
الجديد«: »أعمل منذ ساعات الصباح األولى 
إلى املساء، لكن ما أكسبه في يومي ال يغطي 
مصاريفي وأسرتي املكونة من زوجة وثالثة 
ــال، وفـــــوق ذلــــك ال نــســلــم مـــن تــعــســفــات  ــفــ أطــ

املسلحني ومطاردتنا في رزقنا«.
الحرب  بسبب  كثيرًا  تأثر  عمله  أن  وأوضـــح 
الناس  لــدى معظم  الشرائية  القدرة  وتراجع 
الذين تغّيرت أولوياتهم ويبحثون عن الخبز 
والقوت الضروري. وحّولت الحرب عددا من 
متجّولني،  باعة  إلى  الجاهزة  املالبس  تجار 
بسبب ضعف اإلقبال وعدم قدرتهم على دفع 
الجاهزة  املالبس  اإليجارات، حيث يحملون 
لعرضها  الــشــوارع  ويــطــوفــون  أكتافهم  على 
ــارة. وأدت ســيــطــرة الــحــوثــيــني على  ــ عــلــى املــ
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة إلــــى الــقــضــاء عــلــى عــدد 
بيع  مهنة  منها  املتجولني،  الباعة  مهن  مــن 
الصحف الورقية التي ماتت بتوقف صدور 
عـــدد كبير مــن الــصــحــف األهــلــيــة والــحــزبــيــة، 
يــومــيــة وأســبــوعــيــة. وفـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة 
ــراد املــقــاومــة  عـــدن )جــنــوبــي الــيــمــن(، ألــقــى أفــ
القبض  الحوثيني،  مــن  املدينة  تحرير  عقب 
عــلــى عـــشـــرات الـــبـــاعـــة املـــتـــجـــولـــني. وأعــلــنــت 
املــقــاومــة الحــقــًا، أنــهــم جــواســيــس ومخبرون 
ــعـــزول  ــــدى جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي والـــرئـــيـــس املـ لـ
الله صالح، ويعملون تحت غطاء  علي عبد 
بــاعــة جــائــلــني. وقــالــت املــقــاومــة فــي عـــدن، في 
أغسطس/ آب املاضي، وعقب تحرير املدينة 
مــن الــحــوثــيــني، إنــهــا ألــقــت الــقــبــض عــلــى 14 
ــــدات الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة  ــردًا مـــن وحـ فــ
كباعة  متنكرين  وصــالــح،  الحوثي  لتحالف 
متجولني في عدد من شوارع املدينة. وقالت 
املقاومة، في بيان، إن مهمة هؤالء املتنكرين 
املقاومة  تركزت على مراقبة تحركات رجــال 

الســتــهــدافــهــم وتــصــفــيــتــهــم. وحــــذرت قــواتــهــا 
مــن أن الــعــديــد مــن الــجــنــود املـــوالـــني لصالح 
»خاليا  التنكر والبقاء في عــدن، كـ يحاولون 
ــيــــاب الـــبـــاعـــة  ــريــــق ارتــــــــــداء ثــ ــــن طــ نــــائــــمــــة« عـ
املــتــجــولــني. ونــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املاضي، نفذ أفراد من املقاومة الجنوبية في 
عدن حملة احتجاز للباعة املتجولني )الذين 

ال يحملوا أي هوية تعريفية(.
»العربي الجديد«،  وأكد خبراء اقتصاديون لـ
أن الــهــواجــس األمــنــيــة تــهــدد بــتــوقــف أعــمــال 
الباعة املتجولني في املدن اليمنية، وستؤدي 
إلــــى تــضــرر آالف الــبــاعــة الــحــقــيــقــيــني الــذيــن 
يعيلون أسرهم، ويعد البيع املتجول مصدر 

دخلهم الوحيد.
التميمي،  ياسني  االقتصادي  الخبير  ويــرى 
ــــي دائـــــــــرة الـــشـــك  ــت فـ ــلــ ــن دخــ ــهــ أن بـــعـــض املــ
والـــريـــبـــة مــنــذ عــهــد نــظــام صــالــح الــــذي كــان 
أمني  بوليسية وجهاز  بقبضة  الدولة  يدير 
واستخباراتي، مثل البائع املتجول أو سائق 
»العربي الجديد«:  التاكسي. وقال التميمي لـ
لــقــد دفــــع الــبــاعــة املــتــجــولــون الـــقـــادمـــون من 
الريبة  من  النوع  لهذا  باهضًا  ثمنًا  الشمال 
والــشــك فــي املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، وقـــد فقد 

البعض منهم حياته لألسف الشديد.
ــــح أن هــنــاك مــئــات اآلالف مـــن الــبــاعــة  واوضـ
الــذيــن تــضــررت أعــمــالــهــم بسبب الــحــرب في 
املـــنـــاطـــق املـــضـــطـــربـــة مـــثـــل تـــعـــز، أو بــســبــب 

الهواجس األمنية مثل عدن.
وأشار إلى أن الهواجس األمنية أمام الباعة 
املـــتـــجـــولـــني ال تــشــكــل شــيــئــًا كـــبـــيـــرا مــقــارنــة 
ــه الــقــطــاع  بــالــتــحــديــات األمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــواجـ
مــن تجار وصناعيني  الحقيقي  االقــتــصــادي 
ومــســتــورديــن، الــذيــن تحولوا إلــى فــقــراء ولم 
يـــدركـــوا حــتــى الــفــرصــة الــتــي يحصل عليها 
الباعة املتجولون. وقــال: »ومــع ذلك ال يمكن 
ــاوز الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة عــلــى الــبــاعــة  تـــجـ
ر عــلــيــهــم الــنــشــاط 

ّ
املـــتـــجـــولـــني الــــذيــــن يـــتـــعـــذ

فــي هـــذه األجــــواء مــن االضــطــرابــات األمــنــيــة، 
وخصوصًا أنهم يعولون آالف األسر«.

صالح النعامي

حـــذر اقــتــصــاديــون فــي إســرائــيــل مــن الــتــداعــيــات »الــكــارثــيــة« 
برفض  املاضي،  األسبوع  العليا  اإلسرائيلية  املحكمة  لقرار 

مخطط الحكومة الستغالل اقتصاديات الغاز.
ويـــرى هـــؤالء الــخــبــراء أن قـــرار املحكمة، سيفضي إلــى املس 
أنه سيقلص من فرص  باالقتصاد اإلسرائيلي، عــالوة على 
مكانته  في تحسني  الغاز  احتياطات  توظيف  في  االحــتــالل 
الجيوستراتيجية.  وقد بررت املحكمة العليا قرارها برفض 
ما أطلقت عليه الحكومة اإلسرائيلية »مسار الغاز« ألن اتفاق 
تطوير  على  تعمل  الــتــي  والــشــركــات  الحكومة  بــني  التعاقد 
حقل »ليفيتان« أكبر حقول الغاز اإلسرائيلية على اإلطالق، 
يتضمن بندًا يلزم الحكومة بعدم إحداث أية تعديالت على 
اتفاق التعاقد معها ملدة عشر سنوات، والتعهد بعدم تمرير 
أي مشروع قانون في البرملان يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو 
غير مباشر على اتفاق التعاقد.  وينص »مسار الغاز« على 
االنتهاء من تطوير حقل » ليفيثان«، الذي يقع على مسافة 
 ،2019 عــام  في  املحتلة،  الفلسطينية  السواحل  من  كلم   120
األمر الذي يعني أن هذا التاريخ سيؤجل حتمًا، مما يعني 
أن االحتالل سيظل يعتمد فقط في استهالكه للغاز على ما 

ينتجه حقل »تمار« املحدود.
 ويقول البرفسور يوغني كندل، رئيس املجلس االقتصادي 
القومي اإلسرائيلي، والذي كلفته حكومة بنيامني نتنياهو 
برئاسة اللجنة الــتــي صــاغــت بــنــود »مــســار الــغــاز«، أن قــرار 
املحكمة العليا يعني »إهدار فرصة االستفادة من احتياطات 
ــاز، فـــإســـرائـــيـــل عــمــلــيــًا ســتــخــســر مـــداخـــيـــل بـــمـــلـــيـــارات  ــ ــغـ ــ الـ
 أضرارًا تتعلق 

ً
الدوالرات، عالوة على أنها قد تتكبد مستقبال

بأمن الطاقة«.
وفــي مقابلة نشرتها معه أول من أمــس صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم«، أوســـع الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة انــتــشــارًا، حـــذر كندل 
بتكبد  املخاطرة  الغاز« يعني  تأجيل تطبيق »مسار  أن  من 

خسائر كبيرة نتاج أي خلل فني أو عمل »إرهابي« يمكن أن 
يتعرض له حقل »تمار« أو األنبوب الوحيد الذي ينقل الغاز 
لألذهان  كندل  وأعــاد  إسرائيل.  في  الصناعية  للمرافق  منه 
)4.15 مليارات  أن إسرائيل خسرت 16 مليار شيكل  حقيقة 
الــذي كــان ينقل الغاز  دوالر( عندما تم تفجير أنبوب الغاز 

املصري في ديسمبر/كانون األول 2011. 
وأوضـــح كندل أنــه فــي حــال تراجعت الحكومة عــن تعهدها 
للشركات التي تعكف على تطوير حقل ليفيثان بعد تغيير 
ستطالب  الشركات  فــإن  املحكمة،  تطالب  كما  التعاقد  بنود 
بإعادة صياغة اتفاق التعاقد بحيث يتضمن التزام الحكومة 
بتقديم تعويضات مالية في حال تعرضت لألضرار، نتيجة 
أو في  الــغــاز،  اقــتــصــاديــات  ملــســار استغالل  الحكومة  تغيير 
حال تم سن تشريع يؤثر على إيرادات هذه الشركات. ويرى 
كندل أن قرار املحكمة »يمس بمكانة إسرائيل كمناخ جاذب 
والشركات  األعــمــال  رجــال  توجه  من  ويقلص  لالستثمارات 
األجنبية لالستثمار فيها«.  من ناحيته، يرى الدكتور عميت 
مـــور، مــديــر عـــام شــركــة »آكـــو الســتــشــارات الــطــاقــة«، أن قــرار 
األهــداف  الحكومة على تحقيق  بــقــدرة  املــس  املحكمة يعني 
الرئيسة التي وضعتها ملسار الغاز، والتي تتضمن توظيف 
احــتــيــاطــات الـــغـــاز فـــي تــحــســني املــكــانــة الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة 
ــدول الــعــربــيــة  ــ إلســـرائـــيـــل، مـــن خـــالل تــعــزيــز الــعــالقــات مـــع الـ
إلــى جانب  إليها؛  اإلسرائيلي  الغاز  عبر تصدير  املــجــاورة، 
الــغــاز  الــتــي تستخرج  الــشــركــات  بــني  تنافسية  بيئة  إيــجــاد 

بشكل يفضي إلى تقليص قيمته بالنسبة للمستهلك. 
وفــي مقابلة أجــرتــهــا معه صحيفة »مــعــاريــف » فــي عددها 
إلــى أن تأجيل تطبيق مسار  الــصــادر أول أمــس أشـــار مــور 
الــغــاز يــعــنــي املـــس بــفــرص تــصــديــر الــغــاز إلـــى ألردن، الــذي 

يستورد الغاز القطري حاليًا. 
وأوضـــح أن قـــرار املحكمة يــهــدر فــرصــة التوصل التــفــاق مع 
تركيا لتصدير الغاز لها، محذرًا من أن أنقرة يمكن أن تتوجه 

الستيراد الغاز من إيران وأذربيجان. 

الحكومة توافق على 
زيادة أسعار الدواء %25

خسائر من تذبذب أسعار الدواجنالشّك يحاصر الباعة المتجولين في اليمن

)Getty( شركات األدوية ال ترفع األسعار دون موافقة مسبقة من الحكومة)Getty( حقل غاز تمار قبالة سواحل فلسطين

)Getty( تحول كثير من التجار إلى باعة متجولين بفعل الحرب

تحذير إسرائيلي من عرقلة الغاز

وافق مجلس الوزراء 
في مصر على زيادة 

أسعار الدواء بنحو %25 
مبدئيا، على أن يتم رفع 

األسعار الحقا، بما يتماشى 
وانخفاض قيمة الجنيه

شركة قطرية تبني مشروعًا 
سكنيًا في لندن بملياري دوالر

 تصّدرت »الديار« العقارية القطرية، قائمة 
الشركات العاملية التي ستقوم بتنفيذ 

مشروع سكني عمالق في شرق العاصمة 
البريطانية لندن، تصل قيمته لحدود 1.4 

مليار جنيه إسترليني )نحو ملياري دوالر(، 
وذلك عبر الشراكة مع شركة »ديالنسي« 

العقارية البريطانية.
وقالت »ديالنسي«، في بيان صحافي أمس، 

إنها ستقيم شراكة مع كل من »الديار« 
القطرية، وصندوق املعاشات الهولندية »إيه 

بي جي«، لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع 
سكني خاص في منطقة »إليفانت آند 

كاسل« بشرق لندن. ويضم املشروع 4 آالف 
وحدة سكنية ومركز تجاري.

فينترشال تقول ال يمكن التنبؤ 
بإنتاج النفط الليبي

 قال املدير املالي لوحدة »فينترشال« التابعة 
ملجموعة »باسف« النفطية، خالل مؤتمر 

صحافي أمس، إن الوحدة ال تستطيع التنبؤ 
بإنتاج النفط في ليبيا هذا العام بعد أن 

أنتجت ملدة 125 يوما فقط في 2015. ولم 
يزد إنتاج فينترشال في ليبيا على 35 ألف 

برميل يوميا. وأوضح املدير املالي، تييس 
تيسن، أن إنتاج الشركة التي تعمل هناك 

منذ أكثر من 60 عاما كان يصل إلى 100 
ألف برميل يوميا في أوقات السلم. وقال 
تيسن: »نأمل أن تفضي عملية لم الشمل 
السياسي إلى تحقيق االستقرار«. وذكر 

ماريو ميرين، الرئيس التنفيذي للشركة، إن 
تركيزها سيظل منصّبا على الغاز املنقول 

عبر خطوط األنابيب.

ارتفاع صادرات النفط 
العراقية من الجنوب 

 قال مسؤول في شركة نفط الجنوب 
الحكومية، أمس، إن صادرات النفط من 

مرافئ جنوب العراق ارتفعت إلى متوسط 
3.494 ماليني برميل يوميا في أبريل/ 

نيسان. وذكر باسم عبدالكريم، نائب املدير 
العام لشركة نفط الجنوب، لوكالة رويترز، 
أن متوسط الصادرات الشهر املاضي بلغ 

3.286 ماليني برميل يوميا.
وقالت مصادر في الشحن واملوانئ في 
األسبوع الحالي، إن هناك تكدسا لنحو 

30 ناقلة نفط كبيرة خارج ميناء البصرة 
الجنوبي بسبب تأخر التحميل، حيث تكافح 

مرافق الشحن ملواكبة ارتفاع إنتاج النفط 
الخام في العراق.

ارتفاع احتياطي الذهب 
بالصين إلى 57.79 مليون 

أوقية 
كشفت بيانات رسمية أن البنك املركزي في 
الصني، رفع حيازته من الذهب خالل الشهر 

املاضي بأقل وتيرة منذ منتصف العام 
املاضي. وأعلن مصرف الشعب في الصني 
)املصرف املركزي( عبر موقعه اإللكتروني 
أمس، أنه رفع احتياطياته من الذهب بنسبة 
0.5% إلى 57.79 مليون أونصة في مارس/
آذار املاضي، مقابل 57.50 مليون أونصة 

في فبراير/شباط السابق له.
وكان سعر املعدن األصفر قد تراجع بنسبة 

0.5% خالل الشهر املاضي، بعد أن قفز 
بنحو 17% خالل أول شهرين من العام 

الحالي. وارتفعت حيازة الصني من الذهب 
بمتوسط بلغت نسبته 8.4% أو ما يوازي 

500 ألف أونصة شهريا منذ بدء إعالن 
بيانات احتياطيات الذهب في البالد في 

شهر يوليو/تموز املاضي.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
في مارس

 قالت وكالة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )فاو( أمس، إن أسعار الغذاء 

العاملية ارتفعت في مارس/آذار مع 
الزيادات الحادة في أسعار السكر والزيوت 
النباتية، التي بّددت تأثير انخفاض أسعار 

منتجات األلبان.
وبلغ مؤشر فاو ألسعار الغذاء الذي يقيس 

التغيرات الشهرية لسلة الحبوب والزيوت 
النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر 

151 نقطة في مارس/آذار، مقابل 149.5 
نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وظل املؤشر قرب أدنى مستوى في سبعة 
أعوام بعد رابع انخفاض سنوي على 

التوالي. وأعلنت فاو، أول توقعاتها لإلنتاج 
العاملي للحبوب لعام 2016-2017 عند 
2.521 مليار طن، وهو ما يقل بأربعة 

ماليني طن عن معدل العام املاضي، لكنه ال 
يزال ثالث أعلى أداء مسجل على اإلطالق.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%92
ــع األدويــــة  ــر مــصــان ــوف ت
العاملة في مصر نحو %92 
المواطنين،  احتياجات  من 
 75 ــى  إل إنتاجها  ــّدر  ــص وت
دولة أجنبية، إال أنها تعتمد 
من   %90 ــراد  ــي ــت اس عــلــى 
المستخدمة  الخام  المادة 

في الصناعة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الفلسطيني  الــــدواجــــن  مــربــي  يــخــشــى 
مالية  تكبد خسائر  مــن  غــريــب،  نشأت 
ــقــــرار أســـعـــار  ــتــ فــــادحــــة جــــــراء عـــــدم اســ
ــن الــحــيــة فـــي الـــســـوق املــحــلــي،  ــدواجــ الــ
مع  مــقــارنــة  كبير  وانــخــفــاضــهــا بشكل 
األعوام املاضية، بفعل انخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــني فـــي قــطــاع غـــزة، 
من  ضخمة  لكميات  التجار  واستيراد 
ــيـــض الـــتـــفـــقـــيـــس«. ويــــحــــاول غــريــب  »بـ
تفادي التعرض لخسائر مالية باهظة 
ــل تــــــــردي األوضـــــــــــاع املــعــيــشــيــة  ــ ــــي ظـ فـ
واالقتصادية التي يعاني منها سكان 
الـــقـــطـــاع بــفــعــل الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
املــفــروض منذ عشر ســنــوات، عبر بيع 
 فــي 

ً
ــال ــ ــن بـــأســـعـــار مــتــدنــيــة أمــ ــ ــــدواجـ الـ

تحسن األوضاع خالل الفترة املقبلة.
ويــرجــع غــريــب فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
ــاب انـــخـــفـــاض أســـعـــار  ــبــ الــــجــــديــــد« أســ
الدواجن في السوق املحلية إلى سماح 
وزارة الزراعة في غزة باستيراد كميات 
كــبــيــرة مـــن »بــيــض الــتــفــقــيــس« تعتبر 
فائضة عن االستهالك الشهري لألسر 

واملطاعم في القطاع.
الكثير  أن  الفلسطيني  التاجر  ويــؤكــد 
من أصحاب مزارع الدواجن في القطاع 
تـــكـــبـــدوا خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة بفعل 
تــراجــع أســعــار الـــدواجـــن فــي األســــواق 
الوقت  فــي  كمياتها،  وارتــفــاع  املحلية 
الـــــذي يــشــهــد الـــســـوق الـــغـــزي تــراجــعــا 
الشرائية بفعل تردي األوضاع  للقدرة 

االقتصادية.
ــة  ــ ــزراعــ ــ ــــب وزارتـــــــــــــي الــ ــريـ ــ ــــب غـ ــالـ ــ ــــطـ ويـ
ــرورة الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــضــ واالقـــــتـــــصـــــاد بــ
ضــبــط أســـعـــار الــــدواجــــن فـــي الــقــطــاع، 
ووقف إدخال كميات كبيرة من »بيض 
الــتــفــقــيــس« الـــخـــاص بـــالـــدواجـــن، نــظــرًا 
لــوجــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــوجـــودة لــدى 

ــاب املــــــــــزارع واملــــــوزعــــــني الـــذيـــن  ــ ــحـ ــ أصـ
يعجزون عن بيعها في األسواق.

ويشير إلــى أن تــراكــم كميات الــدواجــن 
ــــدى الــكــثــيــر مــــن أصـــحـــاب  ــــودة لـ ــــوجـ املـ
ــزارع فــي الــقــطــاع املــحــاصــر منذ عام  املــ
2006، أدى لتدني أسعارها بشكل كبير 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى نـــفـــوق بــعــضــهــا بفعل 
وجود كميات الدواجن والبيض بشكل 
زائد عن حاجة السكان. ويلفت إلى أن 
الكثير مــن أصــحــاب املـــزارع واملــوزعــني 
ــى إيــــقــــاف عــمــلــهــم خـــالل  ــ اضـــــطـــــروا إلــ
األسابيع املاضية خشية عدم مقدرتهم 
ــار مـــتـــدنـــيـــة، نــظــرًا  ــعـ ــأسـ عـــلـــى الـــبـــيـــع بـ
ــا مـــن تحمل  الرتــــفــــاع تــكــلــفــتــهــا وخـــوفـ
خسائر مالية كبيرة تلحق بهم أضرارًا 
كــبــيــرة. أمـــا الــتــاجــر ســمــيــر الــكــحــلــوت، 
فــي مجال توزيع  والـــذي يمتلك شركة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الـــدواجـــن، فيؤكد 
وجــــــــود صــــعــــوبــــة فـــــي ضــــبــــط أســــعــــار 
الدواجن والبيض الخاصة بها، كونها 
ســوقــًا مــفــتــوحــًا يصعب احــتــكــارهــا أو 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــتـــجـــار أو 

املؤسسات الحكومية.
ويلفت الكحلوت، إلى أن وزارة الزراعة 
أعطت خالل األشهر املاضية التصريح 
بإدخال ما يزيد عن ستة ماليني بيضة 
لــلــتــفــقــيــس، فــــي حــــني أن إجـــمـــالـــي مــا 
يــحــتــاج لــه الــقــطــاع شــهــريــًا ال يتجاوز 
ثــالثــة مــاليــني، وهـــو مــا انــعــكــس سلبًا 

على املزارعني واملوزعني.
 

َ
ــر الــفــلــســطــيــنــي بــعــض ــاجـ ــتـ ويـــتـــهـــم الـ
ــام  ــيــ ــقــ ــالــ ــار واملـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن بــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــذه  بـــمـــضـــاربـــات مــــن خــــــالل إدخــــــــال هـ
ــقـــطـــاع رغـــم  ــى الـ ــ الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة إلـ
ــوق  ــســ ــاج الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــــعـــــدم احـ
السوق  أجــل احتكار  مــن  لــذلــك،  املحلي 

والسيطرة بشكل كبير عليه.
ويشير الكحلوت إلى أن زيادة الكميات 
بــشــكــل كــبــيــر انــعــكــســت عــلــى أصــحــاب 

لخسائر،  وعرضتهم  الــدواجــن  مـــزارع 
ــي األســعــار ووجـــود كميات 

ّ
نــظــرًا لــتــدن

ــيــــض فــي  ــبــ ــن والــ ــ ــ ــدواجـ ــ ــ كــــبــــيــــرة مـــــن الـ
األســــــــــواق، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى انــخــفــاض 
أســـعـــار الـــحـــبـــش. ويـــطـــالـــب الــكــحــلــوت 
والـــجـــهـــات  غــــــزة  ــي  ــ فـ الــــــزارعــــــة  وزارة 
الــحــكــومــيــة املــســؤولــة بــضــرورة العمل 
ــال كــمــيــات كــبــيــرة من  ــ عــلــى وقــــف إدخــ
بــيــض الــتــفــقــيــس إلــــى الــقــطــاع وفـــرض 
ــــى ال يـــتـــعـــرض  ــتـ ــ رقـــــــابـــــــة شـــــــديـــــــدة حـ
أصــحــاب املـــزارع والــتــجــار إلــى خسائر 
مالية باهظة. بدوره، يقول املدير العام 
لــــإدارة والــتــســويــق فــي وزارة الــزراعــة 
بغزة، تحسني السقا، إن وزارتــه قامت 
عدد  بتقليل  املاضيني  الشهرين  خــالل 
بالدخول  له  املسموح  التفقيس  بيض 
إلــى القطاع ملليوني بيضة بــداًل مــن 7 

ماليني شهريًا.
ويؤكد السقا لـ »العربي الجديد« على 
ــاح بـــدخـــول  ــمـ ــفــــت الـــسـ أن وزارتـــــــــه أوقــ
ــــى الـــقـــطـــاع عــبــر  ــــن املـــجـــمـــدة إلـ ــــدواجـ الـ
التجاري من أجل  معبر كرم أبو سالم 
التخلص من كميات الدواجن املوجودة 
في األســـواق املحلية ومــراعــاة لظروف 

أصحاب املزارع واملوزعني.
ويـــبـــني أن اإلجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
وزارتــه بالتعاون مع مختلف الجهات 
أســهــمــت فـــي تــحــســن أســـعـــار الـــدواجـــن 
ــــالل األيــــــــام الــقــلــيــلــة  بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف خــ
ــيـــة، بــمــا يـــراعـــي الــــظــــروف الــتــي  املـــاضـ
يتعرض لها أصحاب املــزارع وموزعو 

الدواجن في غزة.
ويـــرجـــع املـــســـؤول الــحــكــومــي، أســبــاب 
ـــــن بـــيـــض  ــــرة مــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـــــــــــود كـ
ــــي األســــــــواق  الـــتـــفـــقـــيـــس والـــــــدواجـــــــن فـ
املحلية إلى قرار سابق للسماح للتجار 
مفتوح  بشكل  بإدخالها  واملستوردين 
خــالل ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 

قبل أن يجري تقلصيها.

تقارير عربية

مصر

غزةأسواق

طاقة

يواجه الباعة المتجولون 
في صنعاء حمالت أمنية 

متكّررة من الحوثيين

ــزي  ــ ــركـ ــ ــك املـ ــنــ ــبــ ــ ــظ ال ــافــ ــحــ قـــــــال مــ
املصري، طــارق عامر )الــصــورة(، 
مـــلـــيـــون   118.7 بـــــــاع  ــنــــك  ــبــ ــ ال إن 
أمس  استثنائي،  عطاء  فــي  دوالر 
جنيهات   8.78 بسعر  الــخــمــيــس، 
للدوالر، من دون تغيير عن سعر 
ــي. ولـــــم يــكــشــف  ــ ــاضـ ــ ــاء املـ ــثــــالثــ ــ ال
ــهــــدف مــن  ــ ــي بـــيـــانـــه ال املــــركــــزي فــ
الــعــطــاء االســتــثــنــائــي. وكـــان البنك 
املــــركــــزي يـــطـــرح ثـــالثـــة عـــطـــاءات 
أســـبـــوعـــًيـــا أيـــــام األحـــــد والـــثـــالثـــاء 
دوالر  مليون   40 لبيع  والخميس، 
في كل منها، لكنه اقتصرها، في 
وقــت سابق من هــذا الشهر، على 

عطاء واحد أسبوعيا كل ثالثاء.
أمــس،  التخصيص  نسبة  وبلغت 

في بيع الدوالر للبنوك، %21.98.
ــان الــبــنــك املـــركـــزي قـــد خفض  وكــ
جنيهات   8.85 إلـــى  الــجــنــيــه  قيمة 
للدوالر، من 7.73 جنيهات في 14 
مـــــــارس/آذار، وأعــلــن أنـــه سيتبنى 
ســعــر صــــرف أكــثــر مـــرونـــة. لكن 
مـــازال  الجنيه  إن  يــقــولــون  خــبــراء 

مبالغا في قيمته.

عطاء 
دوالري 
استثنائي
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اقتصاد

لندن ـ نواف التميمي

كـــــــثـــــــيـــــــرة هــــــــــي أســــــــــمــــــــــاء الـــــــــــــدول 
ــذيـــن فــضــحــتــهــم »  واألشــــخــــاص الـ
أن كــشــفــت عن  بــعــد  بــنــمــا«،  أوراق 
ــتــفــوق 

ُ
ــقـــارات« وامل ــلـ حــجــم الــفــســاد »الـــعـــابـــر لـ

عــلــى كـــل الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة واملــصــالــح 
املنهوبة.. نحو  للدول والشعوب  االقتصادية 
إنشاء  عــقــود  على  تحتوي  وثيقة  مليون   12
مـــا يــفــوق 200 ألــــف شــركــة فـــي جــــزر الـــعـــذراء 

البريطانية. 
أســمــاء وهـــويـــات مــجــهــولــة طــفــت عــلــى سطح 
عـــقـــود بـــمـــايـــن الـــــــــــدوالرات إلخــــفــــاء أســـمـــاء 
بنما«  »أوراق  عنها  وهويات حقيقية كشفت 
نــســبــة ملــكــتــب املــــحــــامــــاة الـــبـــنـــمـــي »مــؤســســة 
موساك فونسيكا القانونية« املتخصصة في 

إنشاء حسابات خارجية. 
الــــدولــــي  »االتــــــحــــــاد  كـــشـــفـــهـــا  الــــتــــي  األوراق 
مع  بــالــتــعــاون  االستقصائين«  للصحافين 
108 وسيلة إعام دولية كان النصيب األكبر 
منها لبريطانيا، حيث تقاسم ساسة ورجال 
أعـــمـــال وشــــركــــات فـــي تــوفــيــر مــــــاذات ســريــة 
لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، ومـــاجـــئ آمـــنـــة لغسيل 
األموال املنهوبة من دول ترزح شعوبها تحت 

نير الفقر واملرض والجهل. 
مساهمة  عــن  املسربة  بنما«  »أوراق  وكشفت 
والـــــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ديــفــيــد 
ــي تـــأســـيـــس شـــركـــة »بـــلـــيـــرمـــور  ــرون، فــ ــيــ ــامــ كــ
ــــو صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري فــي  ــابـــضـــة«، وهـ ــقـ الـ
البهاماس في أوائل ثمانينيات القرن املاضي، 
وكـــان واحـــدًا مــن خمسة مديرين مقيمن في 

بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة 
إنه »خال 30 عامًا لم تدفع »بليرمور« قرشًا 
واحدًا للضرائب في بريطانيا على أرباحها«. 
ورغم نفي كاميرون أي عاقة له بأي صندوق 
شخصي في الخارج، إال أن زعيم حزب العمال 
كوربن، رفض  املعارض، جيرمي  البريطاني 
برر، وطالب بفتح تحقيق مستقل حول 

ُ
هذا امل

املـــتـــورطـــن فـــي الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، والـــذيـــن 
وردت أسماؤهم في »أوراق بنما«، بمن فيهم 

عائلة كاميرون. 
وورد اسم »إيان« والد كاميرون وأعضاء في 
حزب املحافظن الحاكم ضمن أسماء عشرات 
الــذيــن أظهرت  األثــريــاء واملشاهير  اآلالف مــن 
ــن مــؤســســة مــوســاك  ضــمــن أوراق مــســربــة مـ
فونسيكا تورطهم في تهرب ضريبي وغسيل 

أموال. 
على  حــادًا  هجومًا  بريطانية  صحف  وشنت 
كاميرون، بسبب تسريبات بنما، والتي ذكرت 
بــمــاذات  فــي عمليات استثمار  والـــده  تـــورط 

ضريبية خارج الباد. 
ديــفــيــد  أن  ــان«  ــ ــارديــ ــ غــ »ذا  ــالــــت صــحــيــفــة  وقــ
بعد  بشدة،  للخطر  معرضا  أصبح  كاميرون 
فشله في تقديم بيانات واضحة وكاملة بشأن 
استثمارات والده التي كشفتها »أوراق بنما«. 
وهاجمت »اإلندبندنت« البريطانية كاميرون 
بسبب تسريبات بنما املتعلقة بوالده، وقالت 
األوان على ديفيد كاميرون  »فــات  الصحيفة، 
ــــاص بـــإنـــقـــاذ ســمــعــتــه مــن  ــــيء خـ لــفــعــل أي شـ
كــامــيــرون يجب  أن  إلــى  التدمير. كما أشـــارت 
أن يكون مثااًل يحتذى به في الكشف عن تلك 
التفاصيل وتاريخها وليس أن يجاوب بأقل 
العديد منها دون  وتــرك  األسئلة  القليل على 

إجابة«.
كما كشفت األوراق عن تورط مصرفي بريطاني 
يقيم في كوريا الشمالية، في تأسيس شركة 
»أوف شور« سرية استخدمتها »بيونغ يانغ« 
برنامجها لألسلحة  األسلحة وتوسيع  لبيع 
النووية، وقالت »ذا غارديان« إن نايجل كوي 
بي  »دي ســي  لشركة  الرئيسية  الواجهة  كــان 
فاينانس ليمتد«، املسجلة في جزر »فيرجن« 

البريطانية. 
وعــلــى مــســتــوى آخــــر، كــشــفــت »أوراق بــنــمــا« 
العاملة في جزر  البريطانية  الشركات  تــورط 
»فــيــرجــن« الــبــريــطــانــيــة فـــي فــضــيــحــة تهريب 
ــنـــدنـــت« إن شــركــات  ــالـــت »اإلنـــدبـ األمـــــــوال. وقـ
خــاضــعــة لــلــقــوانــن الــضــريــبــيــة الــبــريــطــانــيــة 
تديرها  التي  األمـــوال  تهريب  شبكة  تتوسط 
بنما، مشيرة  في  فونسيكا«  »مــوســاك  شركة 

يضع الن املرتفع البنك املركزي الياباني في 
العملة يؤثر بشكل  ارتفاع  مــأزق جديد، ألن 
مباشر على تعافي االقتصاد الياباني الذي 
يعتمد على نمو الصادرات. وارتفع الن إلى 
أعلى مستوى في 17 شهرا أمام الدوالر أمس 
الخميس في الوقت الذي تتعرض فيه العملة 
األميركية لضغوط بعد نشر محضر اجتماع 
مـــجـــلـــس االحــــتــــيــــاط االتــــــحــــــادي )املــــصــــرف 
املركزي األميركي( الذي عقد الشهر املاضي، 
الحذر بشأن رفــع أسعار  البنك  وأكــد توخي 

الفائدة في املستقبل.
وأدى ارتــفــاع الــن بنحو 9.6% أمــام الــدوالر 
منذ بداية العام إلى املزيد من التحذيرات من 

إلى أن بريطانيا جاءت في املركز الثاني خلف 
البنوك وشركات  عــدد  مــن حيث  هونغ كونغ 
الخدمات القانونية املرتبطة بفضيحة »أوراق 

بنما«. 
ــورنــــزي، وآيــــل أوف  وتــعــد جــــزر جـــرســـي، وجــ
مان، وكلها جزر تابعة للتاج البريطاني، إلى 
جانب املناطق الواقعة عبر البحار، مثل: جزر 
كايمان، برمودا، فيرجن، »الترك وكايكوس«، 
جـــبـــل طـــــــارق، وتـــخـــضـــع جــمــيــعــهــا لــســيــطــرة 
ــبــــر املـــــــــاذات الــضــريــبــيــة  ــيـــة، مــــن أكــ بـــريـــطـــانـ
فــي الــعــالــم. وتــتــيــح املـــــاذات الــضــريــبــيــة مثل 
ملؤسسي  البريطانية  »الـــعـــذراء«  وجـــزر  بنما 
الشركات إخفاء هوياتهم الحقيقية، كما توفر 

لهم حسابات مصرفية سرية. 
أن  ــة  ــيـ ــالـ مـ أوســـــــــاط  قـــــــدرت  عــــــام 2009  وفــــــي 
بــريــطــانــيــا تــلــقــت أكــثــر مـــن 333 مــلــيــار دوالر 

مــن تــلــك املــنــاطــق عــبــر شــركــات »األوفـــشـــور«، 
صنف على 

ُ
وخاصة من جزر »كايمان« التي ت

أنها خامس أكبر مركز مالي في العالم.
وكشفت »تسريبات بنما« أن أكثر من 200 ألف 
شــركــة وهــمــيــة - لــيــس لــهــا نــشــاط فعلي على 
الــخــدمــات  الـــواقـــع - مسجلة مــع شــركــة  أرض 
الـــقـــانـــونـــيـــة »مــــوســــاك فــونــيــســكــا« الــبــنــمــيــة، 
وكـــشـــفـــت أيــــضــــًا أن نـــصـــف تـــلـــك الـــشـــركـــات 
موجودة في جزر العذراء البريطانية فقط أي 
أكثر من 100 ألف شركة في تلك الجزر، بينما 
تنتشر بــقــيــة الــشــركــات فــي بــنــمــا وســيــشــيــل ـ 
دولة أفريقية في املحيط الهندي، أو في جزر 
البهاما ودولة ساموا جنوب املحيط الهادئ.

آمنًا  مـــاذًا  البريطانية  الـــعـــذراء  وتــمــثــل جـــزر 
لــألثــريــاء الــذيــن يــرغــبــون فــي إخــفــاء أمــوالــهــم 
بــعــيــدًا عــن أعـــن الــرقــابــة املــالــيــة فــي بــادهــم، 

تخشى  إذ  إجـــراءات،  اليابان  اتخاذ  احتمال 
طوكيو من تأثر الصادرات من جــراء ارتفاع 
عملة الــبــاد. وقـــال مــســؤول بـــارز فــي وزارة 
املالية اليابانية إن الوزارة ستتبنى إجراءات 

في السوق بحسب الحاجة. 
ــركــــزي  وأكـــــــد مـــحـــافـــظ مــــصــــرف الــــيــــابــــان املــ
املـــصـــرف سيخفف  أن  كــــــورودا  هــاروهــيــكــو 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك،  النقدية  سياسته 
لــكــن هــنــاك شــكــوكــًا بــشــأن مـــدى فعالية مثل 

هذه الخطوة.
ين   108.02 إلــــى   %1.4 الـــــــدوالر  وانـــخـــفـــض 
 أدنى مستوى أمام العملة اليابانية 

ً
مسجا

فــي حن  األول 2014،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
يـــن وهــــو أدنـــى  إلــــى 123.32  ــيــــورو  الــ هــبــط 

مستوى في شهر.
ــذي يـــقـــيـــس أداء  ــ ــ وهــــبــــط مــــؤشــــر الـــــــــدوالر الـ
ة تضم ست عمات 

ّ
العملة األميركية أمام سل

 أدنى مستوياته 
ً
رئيسية إلى 94.015 مسجا

مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن األول الـــعـــام املــاضــي. 
وكان املؤشر تعافى إلى 94.414، لكنه مازال 
الخميس.  يــوم  يذكر  تغير  دون  مــن  مستقرًا 
وســيــتــرقــب املـــتـــداولـــون تــصــريــحــات رئيسة 
ــيــــاط االتـــــحـــــادي جـــانـــيـــت يـــلـــن الــتــي  ــتــ االحــ

ستشارك في مناقشة لهيئة املجلس.
املركزي  املصرف  اجتماعات  محضر  وأظهر 
األميركي أنه من غير املرجح أن يرفع املجلس 
االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي أســعــار الــفــائــدة قبل 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران بــســبــب انـــتـــشـــار املـــخـــاوف 
بـــن واضـــعـــي الــســيــاســات بــشــأن مــحــدوديــة 
قدرتهم على الصمود أمام حدوث تباطؤ في 

االقتصاد العاملي. 
)رويترز(

ورغــم أن التعامات املالية من خــال شركات 
»أوفشور« ال تعتبر غير قانونية بحد ذاتها، 
إال أنـــه يــمــكــن اســتــغــالــهــا إلخــفــاء أصــــول عن 
أن  يمكن  أمـــوال  الــضــرائــب، وتبييض  هيئات 
إخفاء  أو  إجرامية،  نشاطات  يكون مصدرها 

ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وال يقتصر دور بريطانيا على إخفاء األموال 
»القذرة« في حسابات سرية، وخلف سجات 

الحقيقية  األســـمـــاء  تــخــفــي  تــجــاريــة وهــمــيــة 
ألصحاب الثروات، بل إن الجزء األكبر من هذه 
األموال سرعان ما يتم غسله في سوق العقار 

البريطاني، كما كشفت »أوراق بنما«. 
وكــشــف مــوقــع »بـــي بــي ســـي« الــعــربــي فــي 28 
يوليو/ تموز 2015 عــن وجــود أكثر مــن 100 
ــقـــار مــســجــل فــــي بــريــطــانــيــا لــشــركــات  ألـــــف عـ
»أوفـــشـــور«، بــاإلضــافــة الـــى أكــثــر مــن 36 ألــف 
لــنــدن تملكها شــركــات مسجلة في  فــي  عــقــار 
أجــنــبــيــة تمتلك  إن شـــركـــات  الــــخــــارج. وقـــــال 
مــلــيــار جنيه   122 قيمتها  ــي  ــ وأراضـ عـــقـــارات 

إسترليني في إنجلترا وويلز.
وخــال زيــارة »اقتصادية« قــام بها كاميرون 
إلــــى ســنــغــافــورة فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز املــاضــي 
اعـــتـــرف أن الـــعـــقـــارات فـــي بــريــطــانــيــا، خــاصــة 
فــي لــنــدن، »يشتريها أنـــاس مــن الــخــارج عبر 

شركات مجهولة، بعضها بأموال منهوبة، أو 
مغسولة«. 

ولـــم يــنــف كــامــيــرون تــلــك األرقــــــام، بـــل قـــال إن 
حكومته مصممة على مكافحة غسيل األموال 

عبر شراء العقارات في بريطانيا. 
وأضاف كاميرون: »إن غسلة األموال وغيرهم 
مـــن الــفــاســديــن يــســتــعــمــلــون أســـمـــاء شــركــات 
مجهولة امللكية، ليدخلوا األسواق ويستولوا 
ــر كـــامـــيـــرون ان الــعــقــارات  ــ عــلــى األمــــــاك. وذكـ
اململوكة من شركات »أوفشور« في بريطانيا 
ــيــــار جــنــيــه  ــلــ مــ بـــنـــحـــو 122  قـــيـــمـــتـــهـــا  ــــدر  ــقـ ــ تـ
إسترليني )أي ما يعادل 190,26 مليار دوالر(. 
وقــــــــال: »نــــحــــن نـــعـــلـــم أن الــــعــــقــــارات الــفــخــمــة 
والباهظة الثمن، خصوصًا في لندن، تشترى 
مـــن قــبــل مــتــمــولــن أجـــانـــب مــمــثــلــن بــشــركــات 

صورية وبعضها بأموال وسخة«.

تصدرت والية كاليفورنيا، التي يطلق عليها »والية الذهب«، 
قائمة املليارديرات في أميركا، حيث بلغ عدد املليارديرات 
فيها 124 مليارديرًا، فاقت ثروتهم نصف تريليون دوالر، 
فيما احتلت نيويورك املركز الثاني، وجاءت والية تكساس 
في املرتبة الثالثة، بينما احتلت والية هاواي ذيل القائمة 

التي نشرها موقع »زيرو هيدج«، أمس. 
ــــى، ولكن  ورغـــم أن واليـــة نــيــويــورك لــم تحتل املــرتــبــة األولـ
الذي  مانهاتن  نيويورك، خاصة حي  املــال  التــزال عاصمة 

هو الحي املفضل لألثرياء.
والحــــظ خـــبـــراء أن هــنــاك واليـــــات مــشــهــورة ومـــدنـــا كــبــرى 
تعاني من هجرة األثرياء منها، مثل مدينة شيكاغو، كبرى 
مدن والية الينوي. ويوجد في أميركا 540 مليارديرا تقدر 
ثرواتهم بحوالي 2.399 تريليون دوالر. وبهذا العدد وهذه 
الثروة تتصدر أميركا دول العالم، وتعد الحاضنة األولى 

عامليًا في صناعة املليارديرات.
ــيـــارديـــرات فـــي الــــواليــــة مــهــمــًا بــالــنــســبــة  ــلـ ــعـــد تـــواجـــد املـ وُيـ

الـــواليـــات على  بــعــض  والــضــرائــب، حــيــث تعتمد  للتمويل 
واحد في املائة من سكانها في دفع 40% من الضرائب، مثل 

والية نيوجرسي. 
ــيـــارديـــرات  ــلـ ــــول تـــوّجـــهـــات املـ وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر األخــــيــــر حـ
السكنية، فإن والية تكساس تعد الرابح األكبر من تنقات 
الرئيسية في اآلونة  املليارديرات، حيث تعد واليــة الجذب 
التي  الكبيرة  الضيع  في  املليارديرات  ويستثمر  األخــيــرة. 
والصيد.  الــحــيــوانــات  وتــربــيــة  والــخــيــول  املنتجعات  تضم 
ومــن الــواليــات الــتــي شــهــدت هــجــرة مــلــيــارديــرات فــي العام 
املاضي كل من واليــة نيوجرسي وواليــة كانتيكت، إضافة 

إلى الينوي.
املــلــيــارديــرات واليــة فلوريدا التي تعد مــن أهم  كما يفضل 
أمــيــركــا. وتعد  الــدافــئ فــي  الــواليــات املشرقة وذات الطقس 
التقنية والبنوك وتجارة النفط والتأمن والزراعة من أكبر 

املجاالت التي تصنع املليارديرات في أميركا. 
)العربي الجديد(

بريطانيا وفضائح 
بنما

الين المرتفع يضع اليابان 
في مأزق

)Getty( بنما كشفت أكبر لغز لرجال الضرائب في لندن

)Getty( وارن بيفت في لقاء مع مذيعة تلفزيون فوكس

)Getty( فندق ولورف ستوريا ملتقى المليارديرات في نيويورك

)Getty( بيل غيتس وزوجته ميلندا )Getty( تباطؤ صادرات الصين من السيارات)Getty( إحدى الصرافات في طوكيو

)Getty( محافظة البنك المركزي الروسي نابيولينا

بريطانيا في المركز الثاني 
من حيث عدد الشركات 

المتورطة في الفضيحة

ــوال غير  ــ خــاصــة إذا كــانــت مـــصـــادر تــلــك األمــ
مـــشـــروعـــة وال يــمــكــن اإلعــــــان عـــن امــتــاكــهــا، 
حيث توفر شركة »موساك فونيسكا« سرية 
عالية جدًا وتطرح الشركات التي تملكها على 
الــورق لألثرياء وترشح لهم مــدراء وموظفن 
بعيدًا  افتراضي  عالم  في  يعيشون  جميعهم 

عن الواقع.
ــلـــك الــــجــــزر  ــتـ ويــــمــــنــــح الــــنــــظــــام الــــضــــريــــبــــي بـ
تسهيات ضريبة كبيرة مقارنة بالدول التي 
الشركات  وتعمل  األمــــوال،  تلك  منها  خــرجــت 
ــادل مـــتـــعـــددة وبــيــع  ــبـ ــراء عــمــلــيــات تـ ــ عــلــى إجــ
التي  السلع  مــن  للكثير  األوراق  على  وشـــراء 
يتبعها تحويات بنكية من شركة إلى أخرى 
لجعل حركة األموال في البنوك تجرى بصورة 
لــكــن جميع تــلــك األمــــوال ال  وكــأنــهــا طبيعية، 

تصل إلى عميل فعلي في نهاية املطاف. 

200 ألف شركة متورطة 
في التهرب الضريبي

ــــاع »تـــثـــبـــيـــت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاح اجـ ــ ــجـ ــ ــون نـ ــكــ ــيــ ســ
ــــذي ســيــعــقــد فـــي الــعــصــمــة  ــتــــاج« الـ اإلنــ
القطرية الدوحة، في 17 أبريل/نيسان 
الــــجــــاري، مــهــمــًا بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد 
الــذي يواصل االنكماش منذ  الــروســي 
مدة. وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظة 
البنك املركزي الروسي، أمس الخميس، 
إن االنـــكـــمـــاش املــتــوقــع فـــي االقــتــصــاد 
الـــروســـي لــلــعــام الــحــالــي قــد يــكــون أقــل 
مــن 1.3 إلــى 1.5%، وذلـــك بــفــرض بقاء 
أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

وقالت نابيولينا، في مؤتمر مصرفي 
حدوث  استمرار  روسيا  بنك  »يتوقع 
انـــخـــفـــاض طــفــيــف فـــي االقـــتـــصـــاد في 
الـــعـــام الــحــالــي، بــمــا يـــتـــراوح بـــن 1.3 
نــفــط 30  مــتــوســط ســعــر  مـــع  و%1.5، 
دوالرا للبرميل. وبالطبع إذا أصبحت 
األسعار أعلى كما هو الحال اآلن على 
سبيل املثال فسيكون االنكماش أقل«. 

وكــانــت نــابــيــولــيــنــا تــشــيــر إلـــى أحــدث 
تــوقــعــات رســمــيــة لــلــمــصــرف املــركــزي 
بشأن النمو، والــصــادرة في منتصف 
مارس/آذار، وافترضت متوسط سعر 
 .2016 فـــي  الــنــفــط  لــبــرمــيــل  دوالرا   30
ــفـــعـــت أســـعـــار  ــك الــــحــــن، ارتـ ــ ومـــنـــذ ذلـ
للبرميل  دوالًرا   40 نــحــو  إلـــى  الــنــفــط 
قبيل اجتماع لكبار منتجي النفط، في 
الجاري، سيناقش  الشهر  وقت الحق 

تثبيت اإلنتاج. 
وقالت نابيولينا إن االنخفاض الحاد 
فــي التضخم، فــي اآلونـــة األخــيــرة، إلى 
7.3% في مارس/آذار املاضي، ال يعني 
الـــتـــضـــخـــم ســيــواصــل  ــرورة أن  ــالــــضــ بــ
الـــتـــراجـــع. وتــســعــى روســـيـــا إلــــى جمع 
ــنـــدات،  ــــدوالر عـــبـــر بـــيـــع سـ ــالـ ــ تـــمـــويـــل بـ
تسويق  ترفض  الغربية  البنوك  ولكن 

هذه السندات. 
)رويترز(

تـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة، 
ــــس، أن يــســتــمــر الــتــبــاطــؤ فـــى نمو  أمـ
 2016 عــام  في  العاملية  التجارة  حجم 
عند 2.8%، حيث لم يتغّير عن معدل 
الزيادة الذي تم تسجيله في عام 2015. 
وقــــال روبـــيـــرتـــو أزيـــفـــيـــدو، مــديــر عــام 
منظمة التجارة العاملية، خال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي جـــنـــيـــف، إن »الـــتـــجـــارة 
 
ْ
مــا زالــــت تــســجــل نــمــوًا إيــجــابــيــًا، وإن
كــان املــعــدل مخّيبًا لــآمــال«. وأضــاف 
املــســؤول أن هــذا الــعــام سيكون العام 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي الـــذي تسجل 

فيه التجارة نموا أقل من %3. 
ــا أن يــرتــفــع  وتـــوقـــعـــت املــنــظــمــة أيـــضـ
معدل نمو التجارة العاملي إلى %3.6 
في عام 2017 بسبب ارتفاع الــواردات 

في آسيا.

ــبـــاطـــؤ االقــــتــــصــــادي الــــذي  ــتـ ويــــعــــد الـ
تشهده الصن أحد أهم العوامل التي 
أدت إلى تراجع حجم التجارة العاملية.
رويــتــرز،  وكــالــة  املنظمة، وحسب  لكن 
عــّدلــت مــــرارًا الــتــقــديــرات األولــيــة على 
مدار السنوات الخمس املاضية، حيث 
ثبت أن التوقعات الخاصة باالنتعاش 

االقتصادي متفائلة أكثر من الازم.
إلــى ذلـــك، قــال املــديــر الــعــام للمنظمة، 
التصويت على  إن تداعيات  أزيفيدو، 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
ــد عــــلــــى أمــــــــــور مــــــن بــيــنــهــا  ــمـ ــتـ ــعـ ــتـ سـ
مفاوضات اململكة املتحدة مع أعضاء 
»الــخــروج من  أزيفيدو  وقــال  املنظمة. 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي ســيــكــون لـــه شق 

تجاري مهم«. 
) العربي الجديد(

تحسن االقتصاد الروسي 
ينتظر انتعاش النفط

تباطؤ التجارة 
العالمية في 2016

مال وسياسة

جزر  في  العاملة  البريطانية  الشركات  تورط  بنما«  »وثائق  كشفت 
األموال، كما كشفت ضلوع شركات  »فيرجن« في فضيحة تهريب 
التي  األموال  تهريب  شبكة  في  البريطانية  الضريبية  للقوانين  خاضعة 

تديرها شركة »موساك فونسيكا« في بنما

سارعت هيئة اإليرادات والجمارك البريطانية 
المسربة  ــات  ــان ــي ــب ال مــن  نــســخــة  بــطــلــب 
لها  يتسنى  حتى  بنما«،  »أوراق  لفضيحة 
فحص المعلومات. وقالت جيني غرانغر، 
بيان  في  بالهيئة  لإلنفاذ  العامة  المديرة 
»تلقينا بالفعل كمًا كبيرًا من المعلومات 
الخارجية«، وجاء  المعامالت  عن شركات 
لحجم  نظرًا  الحكومية  الهيئة  تحرك 
فضيحة  في  الضخم  البريطاني  الــدور 
أن  التسريبات  كشفت  حيث  بنما«،  »أوراق 
أكثر من 200 ألف شركة وهمية مسجلة 

مع شركة »موساك فونيسكا«.

لندن تتحرك لفحص الملفات

االقتصاد في صور

كاليفورنيا تتصدر قائمة المليارديرات
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سوسن جميل حسن

إبراهيم عبد  أحمد  املــرحــوم  الشاعر  كتب 
الـــلـــه، فـــي جـــريـــدة الــكــلــب الـــســـاخـــرة الــتــي 
كــان يــحــّررهــا ويــصــدرهــا املــرحــوم صدقي 
إســمــاعــيــل، وتــابــع إصـــدارهـــا بــعــده غــازي 

أبو عقل:
بالد  فــي  الطفولة شيئًا/  على  تــخــافــوا  ُال 

حكامها أطفال
 آمال شعبي/ فإذا الشعب 

ّ
ُحقق البعث كل

ما له آمال
سقط البعث في العراق رسوبًا/ وهو في 

.
ُ

الشام عنده إكمال
حضرتني هذه األبيات، بينما كنت أبحث 
فـــي »غــــوغــــل« عـــن دســـتـــور حــــزب الــبــعــث، 
ــريـــل/ نيسان  بــاعــتــبــار أن الــســابــع مـــن إبـ
يـــوم إعـــالن دســتــور حـــزب الــبــعــث العربي 
ــــذي أّســـســـه فـــي دمـــشـــق كـــل مـــن ميشيل  الـ
عــفــلــق وصــــالح الــبــيــطــار، قــبــل أن ينضج 
ويــكــتــســي مــالمــحــه الــنــهــائــيــة الــنــاضــجــة 
صــاحــبــة الـــســـيـــادة، ويــصــبــح بــانــدمــاجــه 
الــذي أسسه  العربي االشتراكي  مع حــزب 
أكرم الحوراني، اسمه حزب البعث العربي 

االشتراكي في العام 1952. 
ما إن كتبت في مربع البحث: حزب البعث... 
حتى انسدلت قائمة »غوغل« فائقة اللباقة 
الــســريــع ملـــا لــديــهــا يغنينا عن  بــعــرضــهــا 
مغّبة البحث املطّول، عدة عناوين متتالية 

دارا عبداهلل

الكردي  الديمقراطي  الشعوب  يعّبر حزب 
لحزب  املــدنــي  السياسي  الجناح   ،)HDP(
عن   ،)PKK( ح 

ّ
املسل الكردستاني  العمال 

كــردّيــة  قــومــّيــة  أهــلــّيــة شــعــبــّيــة  إرادة كتلة 
ــع هــــذه الــجــمــاعــة، 

ّ
 تــتــطــل

ْ
داخــــل تــركــيــا، إذ

منذ ثمانينيات القرن املنصرم، إلى تقرير 
وال  الــســيــاســّيــة.  كرامتها  ونــيــل  مصيرها 
ى على املتابع للشأن الداخلي التركي 

َ
ف

ْ
يخ

 مـــــزاج هــــذه الــكــتــلــة هـــو بــالــضــبــط من 
ّ
أن

ــة لــحــزب الــعــدالــة  الــتــمــوضــعــات الــســيــاســيَّ
والــتــنــمــيــة فـــي صـــراعـــات املــنــطــقــة، فزعيم 
حزب »الشعوب«، صالح الدين ديمرتاش، 
لـــــم يــــخــــف إعــــجــــابــــه بـــســـيـــاســـة الــقــيــصــر 
الـــروســـي، فــالديــمــيــر بــوتــن، فــي املنطقة. 
 العالقة التاريخّية بن حزب العمال 

ّ
كما أن

والتنسيق  األســد،  آل  الكردستاني ونظام 
ـــى اآلن، ال تــخــفــى عـــلـــى أحــــد. 

ّ
ــت املـــمـــتـــد حـ

مــن نــاحــيــة أخــــرى، لــديــنــا الــكــتــلــة األهــلــّيــة 
آل  نظام  ضد  املحتّجة  السورّية  الشعبّية 
األسد العصبوي، والتي ال يوجد أنبل من 
أحقّية قضّيتها في تقرير مصيرها أيضًا، 
نـــة، فـــي غــالــبــيــتــهــا، مـــن الــعــرب  وهــــي مـــكـــوَّ
السنة الريفّين، والذين يصطفون بسبب 
الذي  الخارجية  األســد  آل  نظام  تحالفات 
الرئيس  الــذي يشّكل  املــحــور  مــع  يبيدهم، 
التركي، رجب طيب أردوغــان، حجر زاويٍة 
الشعوب  عــبــارة »حــق   

ّ
فــيــه. فكيف ستحل

في تقرير مصيرها« هذا اإلشكال الواقعي 
ل. أي التضارب بن مزاجي 

ِّ
َعط

ُ
الصارخ امل

كــتــلــتــن أهـــلـــّيـــتـــن، كــــردّيــــة قـــومـــيـــة داخــــل 
ــة ســـنـــّيـــة داخــــــل ســـوريـــة،  ــيـ ــربـ ــة، وعـ ــيـ ــركـ تـ
وبالتالي، بن حقهم في تقرير مصائرهم. 
أقرب من ذلك، في إقليم كردستان العراق، 
ــي  ــ ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ مــــســــعــــود  رأي  ــكــــون  ــيــ ســ مـــــا 
والـــقـــومـــيـــن األكـــــــــراد، إذا طـــالـــبـــت الــكــتــلــة 
ة،  السريانيَّ أو  ة،  اآلشوريَّ ة  القوميَّ ة  األهليَّ
ها في تقرير مصيرها، واالنفصال عن 

ِّ
بحق

ى، حيث 
ّ
اإلقليم الناشئ. أو في سورية حت

ــة، مــا رأي دعــاة  األمـــور أعــقــد وأكــثــر دمــويَّ
، إذا ما طالب العرب 

ً
الفيدرالية الكرد، مثال

ــرة، والـــذيـــن  ــزيـ املــقــيــمــون فـــي مــنــطــقــة الـــجـ
يشّكلون على األقــل أكثر من ثلث السكان 

أسامة أبو ارشيد

لـــم تــمــرَّ مــشــاركــة الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
طـــيـــب أردوغــــــــــان، األســــبــــوع املــــاضــــي، فــي 
قــمــة األمــــن الـــنـــووي فـــي واشـــنـــطـــن، مـــرور 
العاصمة  إلـــى  إذ سبقت وصــولــه  الـــكـــرام، 
األمــيــركــيــة حــمــلــة إعــالمــيــة شــرســة، شنت 
ــلـــت خـــــالل األيـــــــام الــخــمــســة  عـــلـــيـــه، تـــواصـ
ــتـــي قـــضـــاهـــا هــــنــــاك. تــــرّكــــز مـــحـــور هـــذه  الـ
الحملة التي استهدفت الرجل على اتهامه 
بـــالـــتـــعـــّدي عـــلـــى مـــســـاحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والحرية في بالده وتقليصهما، ومحاكمة 
أطــراف  تبخل  ولــم  واعتقالهم،  صحافين 
محافظة،  أم  كــانــت  ليبرالية  الحملة،  تلك 
ــد« و»الـــســـلـــطـــان«  ــبـ ــتـ »املـــسـ ـــ فــــي وصــــفــــه بـ
ــاد »الـــخـــالفـــة  ــى إعـــــــادة أمــــجــ ــ والـــطـــامـــح إلـ
اإلســالمــيــة«. بــل ووصـــل األمـــر إلــى حــدِّ أن 
يـــحـــّرض بــعــضــهــم الــجــيــش الـــتـــركـــي على 
القيام بانقالٍب عسكريٍّ على حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وذلك كما فعل املسؤول 
السابق في وزارة الدفاع األميركية، مايكل 
روبن، في مقال نشره في مجلة نيوزويك 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن من 
مارس/آذار املاضي، وزعم فيه أنه إن وقع 
مثل ذلك االنقالب فإن أحــدًا في واشنطن، 
أو الــعــواصــم الــغــربــيــة األخــــرى، لــن يــذرف 

الدمع على أردوغان.
ترافقت تلك الحملة اإلعالمية مع تصعيد 
سياسي مبطن من اإلدارة األميركية، حيث 
أعلن البيت األبيض، قبل وصول أردوغان 
إلى واشنطن، أن نائب الرئيس األميركي، 
جو بايدن، سيجتمع معه في لقاء رسمي، 
في حن سيقتصر لقاؤه مع الرئيس باراك 
أوبـــامـــا عــلــى اجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي، األمـــر 
الــذي عــده مراقبون فــي الــواليــات املتحدة 
إيــصــال  بـــهـــدف  ــه،  لــ »االزدراء«  مـــن  نـــوعـــا 
رســــالــــة اســـتـــيـــاء أمـــيـــركـــيـــة مــــن ســيــاســات 

تركيا اإلقليمية تحت قيادته. 
على أي حال، التقى أردوغــان، في زيارته، 
ــــون كـــيـــري،  ــة، جـ ــيـ ــارجـ ــر الـــخـ ــ كــــال مــــن وزيــ
وبايدن، واجتمع بأوباما، لكن ذلك لم ينه 
اللتن  الدولتن  بن  املكتوم  التوتر  حالة 
يفترض فيهما أنهما حليفتان عضوان في 
حلف شمال األطلسي )الناتو(، وذلك على 
الرغم من كل التصريحات اإليجابية التي 
رافــقــت تلك الــلــقــاءات عــن الــتــزام الــواليــات 
املـــتـــحـــدة بـــأمـــن تـــركـــيـــا، وحـــرصـــهـــا عــلــى 

العالقات االستراتيجية التي تربطهما.
فــي أســبــاب الــتــوتــر املــكــتــوم بــن الــطــرفــن، 
الخالفات  قائمة  الــســوري  الــشــأن  يتصدر 
األمــيــركــيــة- الــتــركــيــة، فــالــواليــات املــتــحــدة 
تـــرى أن األولـــويـــة هــنــاك مــحــاربــة تنظيم 
ــد من  ــريـ الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعــــــــش(، وتـ
تــركــيــا دورًا أكــبــر فــي مــحــاربــتــه، وضبطًا 
أقــــوى لــحــدودهــا الــجــنــوبــيــة مـــع ســوريــة، 
ــــب عــبــر  ــانــ ــ لــــوقــــف تــــدفــــق املـــقـــاتـــلـــن األجــ
املقابل،  في  واشنطن.  تقول  كما  الــحــدود، 
تــــرى تــركــيــا أن األولــــويــــة هـــي فـــي إحــــداث 
ينهي حكم  فــي ســـوريـــة،  تغيير ســيــاســي 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد، عــلــى أســـــاس أنــه 
أصل املشكلة، وبالتالي، تصبح »داعــش« 
والــتــنــظــيــمــات املــتــطــرفــة األخـــــرى عــارضــًا 
لــلــمــشــكــلــة، حــســب املــقــاربــة الــتــركــيــة. وفــي 
الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، فــــإنــــه فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تخوض فيه تركيا حربًا مع حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، بــعــد انــهــيــار اتــفــاق الــســالم 
بينهما، منتصف العام املاضي، ال تخفي 
واشـــنـــطـــن اســـتـــيـــاءهـــا مــــن تـــركـــيـــز تــركــيــا 
العمال، وليس على  استهداف حزب  على 
 

ٌ
»داعش«، على الرغم من أن الحزب مصنف
على قوائم اإلرهاب األميركية واألوروبية، 

كما التركية. 
أيضًا، واضح أن أنقرة فقدت الثقة في إدارة 
أوبـــامـــا، خــصــوصــًا أنــهــا طــالــبــت لسنوات 

محمد حاج بكري

ــــورة الــــســــوريــــة إلـــــى مــنــعــطــٍف  ــثـ ــ وصـــلـــت الـ
 يـــفـــرضـــه 

ٍّ
خــــطــــيــــر، وضـــــاعـــــت مــــالمــــح حـــــــل

الشعب، لتصبح الشجاعة واإلقدام واألمانة 
ما  الصعاب  وتحمل  اإلدارة  على  والــقــدرة 
فرق  الــســوري. وهــنــاك  الشعب  يبحث عنه 
إلهية  مــعــجــزٍة  عــن  مــن يبحثون  بــن  كبير 
أو قـــرار خــارجــي لــلــخــالص ومـــن يبحثون 
عن منقٍذ تتوفر فيه هذه الصفات، وليست 
ســوريــة الــثــورة محتاجة إلــى مــعــجــزٍة، ألن 
الذين  الرجال  الله عز وجــل حباها بخيرة 
صنعوا املجد والفخار، وضّحوا بأرواحهم، 
 في سماء الحرية، 

ً
ألجل رفع رايتها خفاقة

ــفــــســــاد  ــام االســـــتـــــبـــــداد والــ ــ ــــظـ ــة نـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وملـ
ــتـــوريـــث والــعــائــلــة  والــتــمــجــيــد والــــــوالء والـ
الواحدة والشخص الواحد، ولرفع عناوين 
ــتــــدال وحــفــظ الـــبـــالد وأهــلــهــا  الـــســـالم واالعــ
ونــســيــجــهــا مــــن االنــــــــزالق نـــحـــو املـــجـــهـــول. 
وفــي ذلــك كــلــه، ســوريــة أمــانــة فــي رقـــاب من 
عهدهم الناس، ووثقوا بهم، ولو أن ساسة 
ــن تــــبــــوأوا املــشــهــد الــســيــاســي  ســــوريــــة، ومــ
واإلعالمي واالقتصادي والثقافي، صدقوا 
مــا عــاهــدوا الــلــه والــنــاس عليه، ملــا وصلنا 
إلى هذا الحال. ولو حملوا الحس الوطني، 
ملــا حصل الــبــالء الـــذي جــّر الــبــالد والعباد 
إلـــى هـــذه الــفــوضــى، وكــنــا اخــتــصــرنــا جــزءًا 
مــن الــعــذاب، ومــا عــدنــا إلــى الـــوراء كــل هذه 
األشواط، ننتظر املنقذ الذي يعّبد الطريق، 
ليمر السوريون إلى ضفاف األمان والحرية 
ــور،  ــ ــة، مـــنـــقـــذًا يــمــســك بــــزمــــام األمــ ــرامــ ــكــ والــ
وينصت إلــى مــن يــشــاركــونــه الــقــيــادة، وملا 
الــقــرارات  بشجاعٍة  ويتخذ  الشعب،  يــريــده 

الحاسمة، بحكمٍة وأمانة.
تــعــب الــشــعــب الــــســــوري مـــن كـــل شـــــيء، إال 
مــن ثــورتــه وغايته فــي تحقيق هــدفــه، فمن 
يتنازل  حقيقيًا  سوريًا  تــرى  أن  املستحيل 
عـــن مــطــالــب الــشــعــب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
الــتــخــويــن مـــن االنــتــهــازيــن والــوصــولــيــن 
ــام، ومــــن كـــل الــفــقــر والـــعـــوز  ــظـ ــنـ ــاع الـ ــبــ وأتــ
والـــتـــشـــرد والــتــهــجــيــر والــــحــــرمــــان، إال ان 
الجميع.  نــفــوس  فــي  قـــوة  يــــزداد  التصميم 
ــقـــق إال  ــتـــحـ ــل عـــــــــدة، ال يـ ــ ــوامــ ــ ولـــلـــنـــصـــر عــ

باجتماعها، منها:
الــتــي يضحى في  اإليــمــان بــعــدالــة القضية 
قوة  وهنا  فيها.  النصر  لتحقيق  سبيلها 
هـــذا الــشــعــب الـــذي أمــضــى خــمــس ســنــوات، 
ودخــــل فــي عــامــه الـــســـادس، ومـــا زال يــقــّدم 
ويقّدم، وازداد إصرارًا وتماسكًا في مواجهة 

الطغيان املتآمر على ثورته اليتيمة.
ــقــــيــــادة الــــواعــــيــــة واألمــــيــــنــــة الـــتـــي تــعــمــل  الــ
لــصــالــح الــبــلــد ونـــصـــرهـــا، فــيــؤمــن الــشــعــب 

كـــــان فـــيـــهـــا اثــــنــــان يـــثـــيـــران الـــضـــحـــك حـــّد 
البكاء، وربما البكاء حّد الضحك: دستور 
السوري،  االشتراكي  العربي  البعث  حزب 
االشتراكي  العربي  البعث  حزب  ودستور 
تكن  لــم  واإلنـــصـــاف،  وللحقيقة  الــعــراقــي. 
هناك فــروق أبــدًا بينهما، إاّل في استهالل 
في  وردت  كما  الــعــراقــيــة،  للنسخة  بسيط 
املـــوقـــع، يــقــول: افــتــتــحــت الــجــلــســة الثانية 
مـــن أعـــمـــال املــؤتــمــر الــتــأســيــســي لــلــحــزب، 
ميشيل  أحــمــد  املــؤســس  الــقــائــد  استهلها 
لم يكن  أن عفلق  الله(. علمًا  عفلق )رحمه 
عنه  الحكاية  تقول  كما  إسالمه  أشهر  قد 

الحقًا. 
يــبــقــى هـــذا الــتــفــصــيــل ثــانــويــًا، خصوصًا 
الدستوري  النص  أّمــا  الوحيد،  الفرق  أنــه 
الـــكـــامـــل فـــقـــد كـــــان نـــســـخـــة كـــربـــونـــيـــة عــن 
بــعــضــه، لـــم يـــفـــّرق بـــن قــطــريــن شــقــيــقــن، 
يــعــّرف نفسه  الـــذي  الــحــزب  اعتنقا عقيدة 
ــقـــالبـــي، فـــتـــحـــّوال إلــــى أكــبــر  بـــأنـــه حــــزب انـ
خــصــمــن فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
املنصرم، بعد وصول حزب البعث العربي 
عسكري  بانقالب  السلطة  إلى  االشتراكي 
برهانًا دامغًا على انقالبيته التي ضمنها 

الدستور.
»األمــــــة  أن  فـــيـــه  ــاء  ــجــ فــ األول  ــــدأ  ــبـ ــ املـ أّمـــــــا 
ــدة ثــقــافــيــة، وجــمــيــع الــفــوارق  الــعــربــيــة وحـ
تزول  زائفة،  عرضية  أبنائها  بن  القائمة 
لكن  الــعــربــي«،  الـــوجـــدان  بيقظة  جميعها 

بل ومارسته األنظمة التي امتطته حصانًا 
تّم ترويضه لخدمة مصالحها؟

ــن الــعــربــي لــلــعــرب، ولــهــم  وبــمــا أن »الـــوطـ
وحــدهــم حــق الــتــصــرف بــشــؤونــه وثــرواتــه 
وتوجيه مــقــدراتــه«، كــان ال بــّد مــن اعتبار 
ــنـــق األســــــــرة أواًل،  »الــــنــــســــل أمــــانــــة فــــي عـ
ــًا، وعــلــيــهــمــا الـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ــانـ والـــــدولـــــة ثـ
تــكــثــيــره والـــعـــنـــايـــة بــصــحــتــه وتـــربـــيـــتـــه«. 
ــب أن يـــكـــون »الـــــــزواج واجــبــًا 

ّ
ــذا يــتــطــل ــ وهـ

وتسهيله  تشجيعه  الــدولــة  وعلى  قوميًا، 
الــزواج على  ومراقبته«. فكيف يمكن فهم 

أنه واجب قومي؟ كيف يمكن السطو على 
قضيٍة شخصيٍة، تحتاج من أجل تحققها 
إلــى قــرار ذاتــي وإرادة حــرة، مــن يستطيع 
أن يفرض على الفرد أمر زواجــه؟ بداًل من 
الــســعــي إلـــى نــبــش املــشــكــالت االجتماعية 
التي تقّيد موضوع الزواج، وتدفعه إلى أن 
االجتماعية  الحياة  لتطور  مواكبًا  يكون 
بــاحــتــوائــه ضــمــن قــوانــن مــدنــيــة، تساهم 
الذاتية  الــذي يلحق اإلرادة  في رفــع الغنب 
لــــــأفــــــراد، بـــســـبـــب األعــــــــــراف والــــضــــوابــــط 
الدينية. وأي حداثٍة يمكن أن تواكب تطور 
النسل في عصر  إلــى تكثير  العالم، تدعو 
الــتــقــنــيــات الــفــائــقــة والـــفـــاقـــات واملــجــاعــات 
واألزمات الغذائية والحياتية التي تعاني 
منها الشعوب الساعية إلى أن تنهض من 
هل  التنمية؟  طريق  في  وتمشي  كبوتها، 
ما زال العالم يعيش في عصر اإلقطاعات 
والــــزراعــــة الــبــدائــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب تكثير 
والحياة  األرض  متطلبات  لتلبية  النسل، 

الزراعية؟
لست بصدد تقويم أنظمة الحكم القمعية 
البعث  اتــخــذت مــن حـــزب  الــتــي  الشمولية 
عــقــيــدة، وفــرضــتــه الــقــائــد األوحــــد لــلــدولــة 
واملجتمع، وال عن ممارسات هذه األنظمة 
التي نسيت، من ضمن ما نسيت وتناست، 
أن »حرية  الــحــزب يعلن أيضًا  أن دســتــور 
الكالم واالجتماع واالعتقاد والفن مقدسة 
ال يــمــكــن أليـــة ســلــطــة ان تــنــتــقــصــهــا«، وأن 

أول شــيء مارسته هــذه األنظمة هــو ملء 
سطوتها  منذ  الـــرأي،  بمعتقلي  سجونها 
عــلــى الـــحـــكـــم، وشــــل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وتسخير منابر اإلعالم واملعرفة لخدمتها، 
بهذه  املطالبة  الجماهير  مــالقــاة  وأخــيــرًا 
ــات بـــطـــريـــقـــٍة ســلــمــيــٍة بـــالـــرصـــاص  ــريـ ــحـ الـ
أكبر  فاستولدت  الــعــاريــة،  على صــدورهــا 
مــوجــة عنف وتــطــّرف، حتى غــرقــت البالد 
قوله  مــا يجب  لــكــن،  الــدمــاء.  بمستنقعات 
هو إنه آن لهذا الحزب الذي شاخ دستوره 
ومنطلقاته النظرية وتجربته، وتوقف عن 
الشعوب  تطلعات  ملــواكــبــة  نفسه  تــطــويــر 
املتغيرة مع تغّير العالم، آن له أن يتقاعد، 
القانوني  التقاعد  عمر  تــجــاوز  إنــه  حتى 
بــأعــوام عــديــدة. قـــارب السبعن عــامــًا، وال 
زال في سورية، على األقــل، مصّرًا على أن 
يــكــون الــقــائــد الــوحــيــد لــلــدولــة واملــجــتــمــع، 
ــر الــــــزواج، مستندًا  ويــتــدخــل حــتــى فـــي أمـ
الــعــربــيــة،  لــلــقــومــيــة  الـــحـــامـــي  عـــلـــى دوره 

وصار الشعب بال آمال. 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــاللـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد ســـــقـــــوط بــــــغــــــداد واحـ
األمــــــيــــــركــــــان وإشـــــــهـــــــار إعـــــــــالن اجـــتـــثـــاث 
»البعث«، توفي أحد املؤسسن األوائل في 
ســوريــة، وعــنــدمــا ذهــبــت إحـــدى قريباتي 
البقية  الــعــزاء:  قالت لصاحبة  به  للتعزية 
ــه عـــاش وشــهــد ميالد  أنـ بــحــيــاتــك، يكفيه 

البعث وموته.
)روائية وكاتبة سورية(

ى اآلن عن 
ّ
)ال توجد إحصائّيات دقيقة حت

الــتــوزع السكاني فــي الــجــزيــرة الــســوريــة( 
هم في تقرير مصيرهم!. تبدو مقولة 

ّ
بحق

 
ً
»حق الشعوب في تقرير مصيرها« باردة
ها من 

ّ
ــة ُومــحــايــدة، لكن ومــســاملــة وأخــالقــيَّ

ــأي مـــقـــولـــة كـــونـــّيـــة عــمــومــيــة،  ــ املـــمـــكـــن، وكــ
أن تــضــمــر الــكــثــيــر مــن الــســلــطــة الــخــاّصــة، 
والــحــس األهـــلـــي، وبــالــتــالــي، تــصــبــح أداة 
فــي الــنــزاعــات الــســيــاســّيــة واألهــلــيــة، كــأي 

أيديولوجيا، بداًل من أن تكون داًء لها.
نــظــرة واحــــدة ســريــعــة فــقــط، عــلــى خريطة 
ــة  ــر الـــــواقـــــع فــــي ســـوريـ ــ ـــوى أمــ ــ ــرة قـ ــيـــطـ سـ
ــراق. هــــذا الــــواقــــع الــهــالمــي  ــ ــعـ ــ ولـــبـــنـــان والـ
د األشكال واملتداخل األعماق  الرائق متعدِّ
يـــــردُّ الــجــمــلــة الــنــظــريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
ــهــا عــلــى أعــقــابــهــا. ويــصــيــبــهــا بالشلل 

ّ
ُكــل

والعجز واإلطباق. من يدري، ربما القاعدة 
ــة الــتــي يــرتــكــز عليها  ــة األهــلــيَّ االجــتــمــاعــيَّ
، في عاملها الداخلي 

ٌ
نظام آل األسد مقتنعة

ــهــا تــخــوض حــربــًا مـــن أجــل 
َّ
الـــخـــاص، بــأن

حقها في.. »تقرير مصيرها«.
ــــت الـــجـــمـــلـــة الــــنــــظــــريــــة املــــشــــهــــورة  ـ

َّ
ــق ــ ـ

ُ
ــت ــ اشـ

ملــواثــيــق حــقــوق اإلنــســان، املــدغــومــة بــروٍح 
أوضـــاع سياسية-  مــن  واضــحــة،  ة  ليبراليَّ
مقطٍع  في  خــاّصــة،  اجتماعّية  اقتصادية- 
زماني- مكاني معّن وخاّص في التاريخ، 
وتحديدًا في أوضــاع أوروبـــا بعد الحرب 
تنزُع  عــام،  قــانــون  وكـــأيِّ  الثانية.  العاملّية 
ــة   الــحــقــوقــّيــة إلــــى الــكــونــيَّ

ُ
هــــذه املـــواثـــيـــق

ة املعيارّية املطلقة،  ة، والصالحيَّ التعميميَّ
التنفيذي ألي زمــان ومكان. علمًا  والنفاذ 
 هذه القوانن انبثقت ترياقًا الستعصاء 

ّ
أن

اجــتــمــاعــي- ســيــاســي- اقــتــصــادي خـــاص. 
، من 

ً
وربما سيكون القانون قد تمّكن، فعال

منع انـــدالع الــحــرب األهــلــّيــة، وحــفــظ دمــاء 
البشر من السيالن في سياقها.

لكن، من ناحيٍة أخــرى، ثّمة عطٌب بنيوّي 
أصيل، تعاني منه هذه املواثيق الكونّية، 
 األقــــــــوال املـــــجـــــّردة، مـــثـــل »حـــق 

ّ
وذلــــــك ألن

الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا«، تــعــجــز، 
مرّكبٍة جديدة،  دامــيــٍة  عــقــدٍة  أمــام  أحيانًا، 
ــاع ســيــاســّيــة- اقــتــصــاديــة-  ــ تــمــثــلــهــا أوضــ
اجـــتـــمـــاعـــّيـــة أخـــــــرى، مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــًا عــن 
تــلــك األوضـــــاع الــتــي انــبــثــقــت نــشــدانــًا لها 

بضرورة إقامة منطقة آمنة شمال سورية، 
السوري  النظام  لطيران  يسمح  ال  بحيث 
بــالــتــحــلــيــق فـــوقـــهـــا، وبــــالــــتــــالــــي، تــوطــن 
الــنــازحــن الــســوريــن فــيــهــا، غــيــر أن إدارة 
أوباما بقيت تصر على رفض ذلك املقترح، 
ما أدى إلى لجوء أكثر من مليوني سوري 

إلى تركيا. 
لتركيا في  بالنسبة  األثافي  ثالثة  تمثلت 
دعـــم الـــواليـــات املــتــحــدة »وحـــــدات حماية 
ــا  ــهــ ــة، وذراعــ ــوريــ ــســ الـــشـــعـــب« الــــكــــرديــــة الــ
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــحــ ــــزب االتــ الـــســـيـــاســـي حـ
ــكـــردي الـــســـوري، والـــــذي تــعــتــبــره أنــقــرة  الـ
امـــــتـــــدادًا لــــحــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
فــي حــن تـــرى فــيــهــم واشــنــطــن حــلــفــاء في 
الحرب على »داعــش«. وبلغ القلق التركي 
مبلغه، حن أعلن أكــراد سورية، منتصف 
ــًا فــي  ــيــ ــيــــدرالــ الـــشـــهـــر املـــــاضـــــي، نـــظـــامـــًا فــ
مع  الحدود  على  مناطقهم شمال سورية 
ــٌر تـــرى فــيــه تــركــيــا تهديدًا  تــركــيــا، وهـــو أمـ
حــقــيــقــيــًا لــوحــدتــهــا الــجــغــرافــيــة، ذلــــك أنــه 
 تــمــكــن أكــــراد ســوريــة مــن تحقيق نــوع 

ْ
إن

ز 
ّ
مـــن االســتــقــالل الـــذاتـــي، فـــإن ذلـــك ســيــعــز

النزعات االنفصالية لدى األكــراد األتــراك، 
خصوصًا أن لدى األكراد في شمال العراق 

شبه دولة قائمة هي كردستان. 
الــتــركــيــة بموثوقية  الــشــكــوك  وتــضــاعــفــت 
»الحليف« األميركي، مع إسقاطها طائرة 
ــيــــة فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  عــســكــريــة روســ
اخترقت  إنها  أنقرة  قالت  املاضي،  الثاني 
أجـــواءهـــا الــســيــاديــة، إذ إن الــرســالــة التي 
وصلت تركيا من واشنطن وحلف الناتو 
هي مطالبتها بالتهدئة مع الروس، وعدم 
ــــواء الــســوريــة،  ــال طــائــراتــهــا إلـــى األجـ إرســ
مــخــافــة إســـقـــاط واحـــــدة مــنــهــا، وبــالــتــالــي 
بن  محتمل  عــســكــري  بتصعيد  املــغــامــرة 

الناتو وروسيا. 
التركية  الــجــويــة  الــقــوة  تحييد  أدى  وقـــد 
في سورية إلى لجم التأثير التركي هناك 
إلى حد كبير، ومما زاد في الحنق التركي 
أن روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة يجتمعان 
الديمقراطي  االتحاد  اليوم في دعم حزب 
إدارة  عمليا،  احتكرا،  أنهما  كما  الــكــردي، 
ــدًا عــن  ــيـ ــعـ ــلـــف الـــــصـــــراع فــــي ســـــوريـــــة، بـ مـ
هــنــاك، وتحديدًا  املــؤثــرة  اإلقليمية  الـــدول 

السعودية وإيران وتركيا.                 

بها، وبقدرتها على تحمل مسؤولية قيادة 
ــا افـــتـــقـــدنـــاه في  ــــوار. وهـــــذا مـ ــثـ ــ الــشــعــب والـ
الثورة، فلم يكن »االئتالف«، وقبله »املجلس 
الوطني«، إال أداة إلحساس املواطن السوري 
السياسة،  لقراصنة  مــعــروضــة  أرضـــه  بــأن 
أحق  ووحدهم  مصيرها،  يقّررون  وحدهم 
الــصــادقــون  والـــواعـــون  سلطتها.  باقتسام 
بعيدين  مترّددين،  ينتظرون  أو  مخّونون، 
عن اقتحام الساحة السياسية، ألنهم فقدوا 

الثقة بإصالح ما تم إفساده. 
االلتفاف حول  في  وتفانيه  الشعب  وحــدة 
قــضــيــتــه الـــكـــبـــرى، بــحــيــث يـــكـــون الــجــمــيــع، 
رايــة  تــوجــهــاتــهــم واعــتــقــاداتــهــم،  بمختلف 
واحــــــــدة، مــــا يــعــطــيــهــم الـــصـــمـــود فــــي وجـــه 
املختلفة،  واملــــؤامــــرات  الــكــبــرى  الــتــحــديــات 
فـــــاألمـــــة غــــيــــر املــــــوحــــــدة حـــــــول قـــضـــايـــاهـــا 
مهزومة، والوحدة من أهم العوامل املؤثرة 
الــظــفــر. مضافًا  النصر وتحقيق  بــلــوغ  فــي 
ة األمــة، 

ّ
إلــى ذلــك أن فيها رضــى الـــرب وعـــز

فيجب توحيد صفوف جميع أبناء سورية 
ــذ هــمــمــهــم  وكــتــائــبــهــا وفـــصـــائـــلـــهـــا، وشـــحـ
الــوطــنــيــة واإليــمــانــيــة وطــاقــاتــهــم، ملــقــاومــة 
االحــــتــــالل وســلــطــتــه وعـــمـــالئـــه، وتــشــكــيــل 

جبهة واحدة تحت راية واحدة.
من يقوم بهذا العمل الوطني الكبير، فإنه، 
وفريق عمله، يجب أن يكونوا مؤمنن بأنه 
 يقدموه، 

ً
 منهم على أحد أو فضال

ً
ليس منة

ــا يــنــطــلــق مــــن املـــســـؤولـــيـــة الــوطــنــيــة  ــمــ وإنــ
واألخــالقــيــة الــنــابــعــة مــن الــحــرص العميق 

على خدمة الوطن وأهله.
ولــســنــا، هــنــا، بــصــدد ذكـــر مـــزايـــا الــدكــتــور 
ــــّرف،  ــعـ ــ ــروف ال يـ ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ ريـــــــــاض حـــــجـــــاب، فـ
ــوري عــالــيــًا  ــ ــســ ــ ــل الــ ــاحــ ــســ ــن أهــــــل الــ ــّمــ ــثــ ويــ
مــواقــفــه، وقـــد عــرفــوه فــي أثــنــاء الــثــورة في 
الــــالذقــــيــــة مـــحـــافـــظـــًا. ولــلــحــقــيــقــة، األعـــبـــاء 
نهاية  أن  الجميع  ويعلم  جسيمة.  واملــهــام 
املفاوضات قد تحمل، على األغلب، الفشل. 
البديلة على يد  ولــكــن، هــل أعــددنــا الخطة 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
تــحــتــاج ســـوريـــة كـــل ســـاعـــٍد وعـــقـــٍل وإرادٍة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــخــلــص مـــن االســتــبــداد 
والــظــلــم وإعــــادة األمـــن واالســتــقــرار للبالد، 
ــداث تــنــمــيــٍة شــامــلــٍة واملــبــاشــرة برسم  ــ وإحـ
مـــالمـــح املــســتــقــبــل. ولــيــعــلــم الــجــمــيــع أنــهــا 
ســتــكــون الـــوطـــن الــــذي يــتــســع لــكــل أبــنــائــه، 
ــــذي يــتــابــع مــجــريــات  ولـــيـــؤكـــدوا لــلــعــالــم الـ
األحــــــداث بــأنــهــم شـــعـــٌب مــتــحــضــٌر، يعشق 
الحرية ويستحقها ويقّدرها ويدافع عنها. 
فهل أنــت فــاعــل، يــا دكــتــور ريـــاض حجاب، 
خـــصـــوصـــًا بـــعـــد أن اكــتــســبــت املــصــداقــيــة 

والثقة من الشعب؟ 
)كاتب سوري(

ــواه، بسبب  ــ هـــذا الـــوجـــدان الــعــربــي فــقــد قـ
يقظته القسرية على مدى العقود املاضية، 
وبقائه بال إغفاءة قصيرة، حتى يستعيد 
ــواه وانـــهـــار،  نــشــاطــه وعــافــيــتــه، فـــخـــارت قــ
قـــبـــل أن يــــــــدرك ذاتــــــــه ويـــفـــهـــم مـــــا مــعــنــى 
»الوجدان العربي«، من أجل أن تكون لهذه 
ــة ثــقــافــة مــشــتــركــة، لــم يستطع ضمان  األمـ
ــراك فــيــهــا بــن قــطــريــن مــتــجــاوريــن،  ــتـ االشـ

تبّوأ عرش السلطة في كل منهما. 
وكان الحزب صريحًا بدستوره، بنسختيه 
السورية والعراقية، ألنه »يسعى إلى وضع 
)العرب(  للمواطنن  يكفل  للدولة  دستور 
الــقــانــون، والتعبير  أمــام  املــســاواة املطلقة 
ــن إرادتــــــهــــــم واخـــتـــيـــار  ــ ــة عـ ــريــ ــحــ بــــمــــلء الــ
مــمــثــلــيــهــم اخـــتـــيـــارًا صـــادقـــًا، ويــهــّيــئ لهم 

 ضمن نطاق القوانن«. 
ً
 حّرة

ً
بذلك حياة

ــاذا فـــعـــل هــــــذا الـــبـــنـــد الــــضــــامــــن لــحــق  ــ ــمـ ــ فـ
الـــعـــروبـــة بــاملــجــتــمــعــات الــغــنــيــة تــاريــخــيــًا 
والعراق؟  لسورية  خصوصًا  بتعدديتها، 
وكــــم مـــن الــتــهــمــيــش واإلقــــصــــاء والــنــكــران 
والــعــنــف أيــضــًا مـــورس بحق مــن ينتمون 
»البعث«  مغايرٍة تحت حكم  قومياٍت  إلى 

في البلدين؟ 
ــة إلــــى االنــفــصــال  ــيـ وهــــل األصـــــــوات الـــداعـ
يمكن  آخـــر،  حينًا  الفيدرالية  وإلـــى  حينًا، 
نكرانها على أصحابها وكتمها وإغفال أن 
سببًا رئيسًا ودافعًا قويًا لها هو الخطاب 
اإلقصائي الذي نادى به دستور »البعث«، 

املعروفة.  الحقوقّية  النظرية  الجملة  هذه 
جهة دومًا نحو التعقيد 

ّ
حركة التاريخ املت

الــدقــيــق، تصيب هذه  والــتــشــابــك  املستمر 
املـــقـــوالت الــكــونــّيــة الــثــابــتــة بــمــقــتــلــهــا في 
تغّير  أمــام  املعيار  عجز  وتظهر  الصميم، 
ار حفظًا لكرامة  د املعيَّ

ّ
السياق. السياق ول

تغّير  على  املعيار  د  يتسيَّ ملــا  لكن  البشر، 
د كرامة البشر.  هدَّ

ُ
السياق. هنا بالضبط، ت

ة   مواثيق حقوق اإلنسان األخالقيَّ
ُ

تفترض
ــة،  ــهـ ــابـ ــتـــشـ  ثــــابــــتــــًا لــــــصــــــراعــــــاٍت مـ

ً
شـــــكـــــال

يخوضها البشر في كل زمان ومكان، وهنا 
بالضبط،  وهــنــا  األيــديــولــوجــي.  مكمنها 
األخــالقــي  الحقوقي  الــنــص  تقاطع  أيــضــًا، 
مع النص الديني الغيبي. فإذا كان الثاني 
ينطلق من هاجس استنساخ بشر ثابتن، 
 
ّ
فإن سحيقة،  تاريخية  للحظة  مشدودين 
الصراعات  تشابه  فكرة  على  يرتكز  األّول 
التي يخوضها هؤالء البشر في أي وقت. 
ــاعـــات فــي  ــمـ ــا يــجــعــل مـــصـــائـــر الـــجـ أّمــــــا مــ
ة  فهذه مهّمة بحثيَّ مــع بعضها،  تــضــارٍب 
ة، ال تتسع مقالة صحافية عابرة لها. جديَّ
من هنا، يجب أن تفرض النقدّية السياسية 
املـــعـــاصـــرة، والـــتـــي تــهــجــُس بــإعــطــاء وزٍن 
ــمـــوس، نـــقـــدًا عــمــيــقــًا لــهــذه  ــلـ لــلــواقــعــي واملـ
املـــواثـــيـــق الــحــقــوقــيــة، لــجــعــلــهــا فـــي حــركــة 
تغير مستمرة، كي تكون أداة في تحقيق 
 
ّ
العدالة في األنساق الواقعية املتبدلة. ألن
القوانن من أشكال االشتراط، أّما العدالة، 
فهي قبل القانون، وكما يقول دريــدا، هي 

»غير مشروطة على اإلطالق«.

األميركين  مشكلة  ليست  املــحــصــلــة،  فــي 
والتنمية  العدالة  بقيادة حزب  تركيا،  مع 
وال  صحافة،  بحرية  مرتبطة  ــان،  ــ وأردوغـ
بــتــضــيــيــق مـــزعـــوم ملــســاحــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــا مـــرتـــبـــطـــة بــســعــي  ــهــ ــا أنــ ــ ــدر مـ ــقــ فـــيـــهـــا، بــ
تــركــيــا إلـــى االنــفــكــاك مـــن أعـــبـــاء تحالفها 
غير املــتــوازن وغير املــوثــوق مــع الــواليــات 
ــات أوبـــــامـــــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ املـــــتـــــحـــــدة. أحــــــدثــــــت سـ
الغامضة في املنطقة فراغًا كبيرًا وفوضى 
ــران فـــي مــلء  ــ ــة، نــجــحــت روســـيـــا وإيــ ــارمـ عـ
حّيٍز ال بأس فيه منهما، وهو ما أثر على 
استقرار تركيا وأمنها القومي. وال يخفي 
األمــيــركــيــون عــــدم ارتــيــاحــهــم نــحــو نــزعــة 
أردوغــان  قيادة  تبديها  التي  االستقاللية 
فــي املنطقة، ومــن ذلــك تصعيده فــي نبرة 
بالده نحو إسرائيل، خصوصًا بعد حادثة 
الحرية  االعتداء اإلسرائيلي على أسطول 
الـــبـــحـــري الـــــذي كــــان مــتــوجــهــًا إلــــى قــطــاع 
وقــتــل مواطنن  عــام 2010،  املحاصر  غــزة 
أتــراك، دع عنك اختالف مقارباتهما نحو 
الثورات العربية، خصوصا نحو االنقالب 
أوبـــامـــا  أن  ــبـــدو  ــام 2013. ويـ عــ فـــي مــصــر 
في  فشله  عليه  يعلق  مشجٍب  عــن  يبحث 
سورية، ووجد ضالته في أردوغان، حيث 
إنه وصفه في تقرير »مجلة ذا أتالنتيك« 
»الـــفـــاشـــل  ـــ األمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــر املــــاضــــي بـ
ــــذي يـــرفـــض أن يــســتــخــدم  والـــســـلـــطـــوي الــ
جــيــشــه الـــهـــائـــل لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار في 

سورية«.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

»حقق البعث كّل آمال شعبي«

تحّول حقوق اإلنسان أليديولوجيا

الحملة على أردوغان في واشنطن

إلى رياض حجاب

آن لهذا الحزب 
الذي شاخ دستوره 

ومنطلقاته النظرية 
وتجربته، وتوقف 

عن تطوير نفسه أن 
يتقاعد

تبدو مقولة »حق 
الشعوب في تقرير 

مصيرها« باردًة 
ُومحايدة

في أسباب التوتر 
المكتوم يتصدر 

الشأن السوري قائمة 
الخالفات األميركية-

التركية

آراء

بشير البكر

في شارع الحمرا املتعّدد، لم يبق شيء من مدينة بيروت التي عاشت هنا زمنها 
أنفاسه  اليوم  يلفظ  األخير منذ سنوات  النزع  الجميل عدة عقود، وما كان في 
أثرًا بعد آخر. حتى البيوت القديمة ذات الطراز التقليدي الرفيع التي كانت تقف 
 شاهقة.

ٌ
 وتنهض مكانها عماراٌت اسمنتية

ً
على بعض النواصي لم تعد موجودة

ظاهريًا، يبدو من شارع الحمرا أن هناك حركة بناء وتوسع، لكنها ال تضيف 
شيئًا إلى شخصية املدينة، بل إنها تستهلك حيزًا من فضائها، وهي من جهة 
أخـــرى، تعمل مــعــاول الــهــدم فــي تــراث عمراني، يعود بعضه إلــى بــدايــات القرن 
العشرين. وفوق ركام املاضي الحافل باملعاني، تنتصب أبراٌج غاية في البشاعة، 
ال تأخذ من العمارة الحديثة سوى جانبها السطحي الذي يقوم على الزواج بني 
الزجاج واإلسمنت الخالي من أي ملسٍة جمالية، وهو، في نهاية املطاف، ال ينتج 
 تصلح مكاتب لشركات السمسرة.

ً
منازل للحياة، وإنما يستولد أقفاصًا مكيفة

خالل أسبوع واحد، تم اإلعالن على نحو مفاجئ عن توقف صحيفة السفير التي 
جاوز عمرها 40 عامًا، وإغــالق مكتبة البرج، واكتشاف شبكة دعــارة لالتجار 
بشقاء نساء سوريات فقيرات، جارت عليهن األيام فرماهن الزمن الرديء، زمن 

بشار األسد، إلى أحضان املافيات.
يعكس رد الفعل على اكتشاف شبكة االتجار بالنساء، إلى حد كبير، ما آلت إليه 
األوضاع في لبنان. وعلى الرغم من جسامة الفضيحة، فإن رائحتها سرعان ما 
اختلطت برائحة النفايات املكّدسة في الشوارع منذ أشهر. ولم يكن األمر يحتاج 
التي  أن شبكة جونية  العام  للرأي  ليؤكد  ، من وزن وليد جنبالط،  إلى سياسيٍّ
كانت تتاجر بفقر النساء السوريات تعمل بتواطؤ مع مسؤولني كبار في الدولة، 
فهذا الفعل املشني ما كان له أن يحصل، لو لم يكن النظام اللبناني القائم على 

السطوة الطائفية برمته بات منخورًا ومتعفنًا، يعتاش على النفايات والشقاء.
تدهور مدينة بيروت غير بعيد عن خراب دمشق وحلب وبغداد، هذه املدن التي 
بقيت على الدوام تتنفس الحياة من رئٍة واحدة، وتتواصل مع بعضها بطرقاٍت 

ال تؤثر فيها الحواجز. 
وسواء كانت هناك وسائل مواصالت أم لم تكن، فإن املسافات بقيت قصيرة بني 
الناس، والرياح التي كانت تهب من بغداد سرعان ما تصل إلى حلب ودمشق 

وبيروت، وبالعكس. 
 من التمزيق 

ً
واألمر الذي ال يحتمل السكوت عنه أن هذه املنطقة لم تعرف حاال

األولــــى، ظل  العاملية  الــحــرب  الــيــوم، فحتى خــالل  مثلما تشهد  الــعــام  لنسيجها 
التواصل السياسي قائمًا بني مكونات هذه الحواضر، إلى حد أن واضعي اتفاقية 
السياسية  الجغرافيا  حقائق  فــوق  كثيرًا  القفز  يستطيعوا  لــم  بيكو  سايكس 
املنطقة إلى  الــواحــدة. كــان ذلــك قبل قــرن، حني جــرى تقسيم  العربية  والثقافية 

دويالٍت تحت االنتدابنْي، الفرنسي والبريطاني. 
خراب بيروت حصيلة لرداءة الوضع العربي، وانسحاب العرب من دورهم، وترك 
 للتدخالت واالحتالالت من إسرائيلية وإيرانية. وتدمير بيروت 

ً
األبواب مفتوحة

لم يبدأ أمس، بل هو يعود إلى زمن بعيد، حني كانت هذه املدينة تشكل رئة للعالم 
العربي، من خالل الصحافة ودور النشر والحريات. وعلى الرغم من أن صحف 
لــأصــوات   

ً
مفتوحة منابر  تــوفــر  كــانــت  فإنها  كليًا،  تكن مستقلة  لــم  البلد  هــذا 

املقموعة في البلدان العربية التي حكمها العسكر والحزب الواحد. 
في املرة السابقة، كان املطلوب مصادرة دور بيروت، واليوم يجري العمل على 
إنهاء كل ما بقي من املدينة كدور وعاصمة لبلد عربي مستقل، مثلما هو األمر 
مــع بــغــداد ودمــشــق. وال جـــدال، فــإن املستفيد املباشر مــن ذلــك هــي إيـــران التي 
العرب من دورهــم،  الــى هــذا املكسب بسهولة، لو لم ينسحب  ما كانت ستصل 

ويتركوا فراغًا يمكن ألي أحٍد أن يمأه.

نصري حجاج

أخيرًا، من استعباد نساء  لبنان،  اكتشافه في  تم  الحديث عّما  ليست دعــارة!  هذه 
وإجبارهن  الشرقية،  بيروت  في ضواحي  ليلي  مللهى  تابعة  زنــازيــن  في  ســوريــات 
على ممارسة الجنس بوحشية،  ليس حديثًا عن شبكة دعارة عادية، نسمع بها كل 
يوم. هناك فرق  بني ممارسة الدعارة اختيارًا بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية 
الدعارة من غير أن يترك لهن  واستدراج نساء بالتحايل وإجبارهن على ممارسة 

الخيار للرفض.
عرفت  مجتمعات العالم املختلفة الدعارة منذ وجد التاريخ البشري، وقد عرفت العرب 
الرايات، حيث كّن يضعن  املومسات  صاحبات  الدعارة، وقد سمّيت  الجاهلية  في 
رايـــاٍت على الخيام،  لتدل على عملهن. ثم جــاء اإلســالم بقوانني وشــرائــع تحد من 
تغول الشهوات، وأعطى للرجال الحق بالزواج من أربع، وكان العصر العباسي عصر 
الجنس بال منازع. وعرفت الحضارات القديمة اإلغريقية والرومانية استعباد النساء، 
بغرض تقديم الخدمات الجنسية للرجال. وعندما بدأت تجارة الجنس تستخدم املال 
، حتى وصلت إلى أعلى الدرجات  في 

ً
الستمرارها، تطورت هذه املهنة تطورًا هائال

عصر اإلنترنت اليوم. ولم تكن تجارة الجنس لتصبح تجارة حقًا، من دون القوادين. 
أدواتها  النساء  وليست  القوادين،  تجارة  الجنس هي  تجارة  إن  القول  يمكن  وعليه 
 عن العنف الجنسي املرتكب بحق 

ً
املسحوقات. ويقّدم لنا التاريخ القديم والحديث أمثلة

النساء، ففي الحرب العاملية الثانية، استعبدت اليابان حوالي مليون ونصف مليون 
امرأة من كوريا والصني وإندونيسيا والفيليبني خادمات جنس للجنود اليابانيني، 
واستخدم النازيون نساًء أملانياٍت، كن على عالقٍة بيهود أو يهودياٍت في معسكرات 
االعتقال، للتخفيف من احتقان املعتقلني أو الجنود.  ليست شبكة »شي موريس« في 
 باملعنى األخالقي املتداول في الصحف وامليديا 

ً
بيروت التي كشفت، أخيرًا، فضيحة

، عندما يكون املجتمع سوّي األخالق، أو على األقل، 
ً
اللبنانية، فالفضائح تكون، عادة

غير منكشف العورات األخالقية، ونحن، هنا، أمام مسألٍة بالغة التعقيدات، ويحتاج 
التي حكمت  املــركــّبــة  السيكولوجية  العالقة  تحليل  فــي  عميقًا  الــغــوص  إلــى  فهمها 
سماتها  من  والتي  املاضية،  الخمسة  العقود  في  مجتمعني  واللبنانيني،  السوريني 
الواضحة عالقة الخضوع والسيطرة ونزعتا الفوقية والدونية والسادية واملازوخية، 
التدخل  قبل  ما  السوريني  لبنانيني كثيرين تجاه  لدى  التعالي  فلطاملا ظهرت نظرة 
العسكري السوري، في منتصف السبعينيات، حني عمل مئات آالف من السوريني 
في لبنان أيدي عاملة رخيصة في أعمال السخرة والبناء. وأنتج االحتالل السوري 
لبنان في السبعينيات، والهيمنة على الحياة اللبنانية أكثر من ثالثة عقود، شعورًا 
بالكراهية تجاه السوريني، تخللته مشاعر من الفوقية الخفية والدونية املعلنة، نتيجة 

التسلط السوري، والرعب من االعتقال أو القتل. 
وكما خضع لبنانيون لقوة الطغيان السوري، وتعاملوا معه ضد مواطنيهم، شهدنا 
في  اللبنانيني  للقّوادين  أخيرًا، سوريني مساعدين  الجنسي،  االستعباد  في حادثة 
»شي موريس« ضد مواطنات سوريات. ومن العبث إنكار التأثيرات املدمرة للمأساة 
السورية عّما حدث في أقبية امللهى الليلي، فالسوريون اليوم أصبحوا من الهشاشة 
يجعل  ما  وحلفائه،  نظامهم  بواسطة  والتدمير  والتشريد  القتل  نتيجة  والضعف، 
يمثلن  الــوضــع،  هــذا  فــي  الــنــســاء،  أن  استغاللهم، خصوصًا  اآلخــريــن يستسهلون 
الحلقة األضعف في املجتمع السوري. وكان تصريح إحدى املفرج عنهن عن نيتهن 
االتصال بحزب الله، بهدف إنقاذهن، ذروة املأساة في هذه الحكاية املريرة، فالتحليل 
املعمق لكارثة السوريني اإلنسانية وتفكك مجتمعهم سيقودنا إلى أن دور حزب الله 
في سورية سّهل حصول تلك املذبحة لكرامة هؤالء النساء وإنسانيتهن، فقد قّدم  
 الستعباد السوريات، بال خوٍف من العدالة، فحزب 

ً
ة الواعية

ّ
لقّواد »شي موريس« تعل

يقتل ويجّوع أشد وطأة من قّواٍد يجلد ويجهض ويسجن نساًء صرن ضحايا جميع 
القتلة املستبّدين.

خليل العناني

الفساد  إلــى وثائق جــديــدة، لكي يعرف حجم  العربي في حاجٍة  املــواطــن  لم يكن 
والنهب واالستنزاف الذي مارسته الحكومات والنخب السلطوية العربية في العقود 
الثالثة املاضية، فما يعيشه هذا املواطن يوميًا من فقٍر وفشل وعوز هو بحد ذاته 
دليل على عفن هذه الحكومات والنخب. فهل كان اليمنيون في حاجة إلى »وثائق 
بنما« لكي يعرفوا حجم الفساد الذي توّرط فيه نظام علي عبد الله صالح، والغطاء 
السياسي الذي كان يوفره لرجل األعمال الفاسد، شاهر عبد الحق بشر، وأخيه 
لكي يعرفوا  الوثائق نفسها،  إلــى  فــي حاجة  الــســوريــون  كــان  الجليل؟ وهــل  عبد 
حجم الفساد الذي اقترفه نظام بشار األسد في العقد املاضي، والغطاء السياسي 
الذي منحه البني خاله، رامي وحافظ مخلوف اللذْين تحوال أخطبوطني فاسدْين 
استوليا على مقّدرات الشعب السوري ومــوارده، وال يزاالن يتمتعان بهما؟ وهل 
كان التونسيون في حاجة إلى الوثائق نفسها، لكي يعرفوا حجم فساد نظام بن 
علي وأسرته، خصوصًا زوجته وأقاربها ومن حابوهم أو غيرهم من املسؤولني 
الذين هّربوا أموالهم خارج البالد؟ وهل كان املصريون في حاجٍة إلى أية وثائق 
لكي يكتشفوا حجم فساد حسني مبارك وعائلته، وخصوصًا أوالده وزوجته؟ 
فــاملــصــريــون يــعــيــشــون أوضـــاعـــًا كــارثــيــة عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي والصحي 
والخدمي، منذ أكثر من عشرين عامًا، بسبب النهب والسرقة التي قام بها مبارك 
وأبناؤه وأصدقاؤه الذين يتقدمهم حسني سالم الذي تصالح، أخيرًا، مع نظام عبد 
الفتاح السيسي، في مقابل التنازل عن ثلث ثروته التي تبلغ مليارات الــدوالرات؟ 
وهل كان الجزائريون في حاجٍة لوثائق جديدة كي يعرفوا حجم الفساد واإلفقار 
الذي جرى بحقهم طوال العقود املاضية، على الرغم من أن بلدهم يمتلك وافرًا من 
الجزائري من  النفط والغاز يكفي، لو استغل بشكل جيد وعــادل، لجعل الشعب 

أغنى شعوب األرض؟
 في معظم تصنيفات 

ً
 متقدمة

ً
ليس غريبًا، والحال كهذه، أن تحتل الدول العربية مرتبة

فقرًا  العربية  الشعوب  تـــزداد  أن  أيــضــًا،  غريبًا،  وليس  العاملية.  وتــقــاريــره  الفساد 
وفسادًا، بينما تزداد حكوماتهم ورجال أعمالهم غنًى وثراء فاحشًا، بعد أن حولوا 
ممتلكات األوطان وخيراتها إلى ملكيات خاصة بهم، وبأقاربهم ودوائرهم. ومن 
يرى حجم األموال والثروات املنهوبة تحت أسماء وهمية، ومن خالل عمليات غسيل 
أموال وتحايل، سوف يكتشف حجم الكارثة التي تعيشها املجتمعات العربية، فلو 
ُجمعت الثروات واملبالغ التي تم الكشف عنها في »وثائق بنما«، واألخرى التي ُيتوقع 

سمت على الشعوب العربية، لكفتها الفقر والعوز.
ُ
كشف الحقًا، وق

ُ
أن ت

العالم العربي.  صحيح أن هذه الفضيحة املالية والسياسية ال تتوقف عند حدود 
مليارات  على  تحتوي  تسريبها  تــم  وثيقة  مليون   11 حــوالــى  عــن  نتحدث  فنحن 
الدوالرات من األموال التي تم نهبها من الشعوب، إال أنه في ظل عدم وجود محاسبٍة 
أو شفافيٍة في بلداننا، فليس متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى إطاحة املتورطني في هذه 
الفضيحة، على غرار ما حدث وسيحدث في بلدان أخرى، لديها من الديمقراطية 
بنما«  »وثائق  في  واملتورطني  الفاسدين  وقــف  من  نها 

ّ
يمك ما  املحاسبة  ووسائل 

وتحويلهم إلى املحاكمة. 
انــدلــعــت، وملـــاذا يحاول  العربية، وملـــاذا  الــثــورات  ومــن هنا أيضًا يمكن فهم دوافـــع 
أجل  الثورات من  تلك  قامت  فقد  وإجهاضها.  وقفها  اآلن  واملستبّدون  الفاسدون 
من  الفاسدين  ومحاكمة  العربية،  البلدان  في  الــثــروات  توزيع  في  الخلل  تصحيح 
أنظمة االستبداد التي نهبت خيراتها ووزعتها على حاشيتها، من دون أدنى اعتبار 

للمواطن، صاحب الحق األصيل فيها.
ما كشفته »وثائق بنما« ال يعدو كونه مجرد قمة جبل الجليد في ملف الفساد في 
العالم العربي، وهو وإن كان مهمًا ملعرفة الفاسدين، وأن نأمل بأن تتم محاسبتهم 
يومًا، إال أن ما يعيشه املواطن العربي من معاناة وعوز وفقر ليس في حاجٍة إلى 

وثائق أو دليل.

بيروت مدينة مهشمة السوريات المستعبدات في لبنان

ثروات العرب في »وثائق بنما«
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نجحــت العلمانيــة، إلــى حــد مــا، فــي القضاء 
الغربيــة،  الــدول  فــي  الكنيســة  دور  علــى 
فــي  املتحكــم  العلمانــي  النظــام  وأصبــح 
كافــة،  الصعــد  علــى  الــدول  تلــك  شــؤون 
ة روحّية يؤّمها 

ّ
وتحولت الكنيســة إلى محط

لغــرٍض  العامــة،  عليهــا  ويعــّرُج  املتدينــون، 
نفســي، فحــواُه التطهيــر الروحــي، بعيدًا عن 
 ملنهــاِج حيــاة؛ إال أنَّ تراثــا 

ً
اتخاذهــا مدرســة

 
ٌ
كبيــرًا يمتــدُّ إلــى أكثــر مــن ألف ســنة مرتبط

بالكنيســة وســلطتها ال يمكــن إخمــاده فــي 
نفــوس النــاس. لذلــك، يبقــى أثــره كامنــا فــي 
نفــوس العامــة والقــادة فــي خفيــة عــن أعــن 
العلمانيــة؛ وكثيــرًا مــا يطفــو هــذا األثــر علــى 
 على أّن الدور الروحي 

ً
سطح السلطة؛ فضال

دوٍر  إلــى  أحيانــا،  ينتقــل،  رومــا  فــي  للبابــا 
عملــي، يخــوض فــي املجــاالت كافــة، ومنهــا 
فــي  »11ســبتمبر«  أحــداث  بعــد  السياســة. 
الواليــات املتحــدة العــام 2011، ومــا تــاله من 
غــزو أفغانســتان والعــراق، انتشــر التطــرف 
اإلســالمي فــي العالــم، وأخــذت مصطلحــات 
علــى  تســيطر  واإلســالموفوبيا  اإلرهــاب 
اإلعــالم العاملــي، فبدأت األبحاث والدراســات 
تناقــش موضــوع التطرف اإلســالمي إلى أن 
بلــغ األمــر ذروتــه بعد الربيــع العربي وظهور 
داعــش، ومــا تــاله مــن تفجيــراٍت اســتهدفت 
الــدول األوروبيــة، مــا أدى إلــى نشــوء ردود 

ضــد  الغربــي  املجتمــع  فــي  شــعبية  أفعــاٍل 
تعــّدت  وبعضهــا  اإلســالمية،  األصوليــة 
عمومــا،  اإلســالم  لتســتهدف  األصوليــة 
أصوليــٍة  جماعــاٍت  ل 

ّ
تشــك إلــى  إضافــة 

األصوليــة  علــى  فعــل  كــرّد  مســيحيٍة، 
اإلسالمية.

 األحــوال، إّن مجّرد التفكير باألصولية 
ّ

بــكل
املســيحية عند املجتمــع الغربي، وحكوماته، 
ل رهابا لدى الغرب، مفكرين وساســة 

ّ
يشــك

فــي  املآســي  ذكــرى  إليهــم  ويعيــد  وعوامــا، 
عصــر مــا قبــل النهضــة، ويبعــُث القلــق على 
عانــت  التــي  الحديثــة  املدنيــة  الدولــة  شــكل 
األمّريــن فــي مرحلــة التمــّرد علــى الكنيســة، 
مــن  لكــن،  الشــكل.  هــذا  إلــى  حتــى وصلــت 
اســتفحال  عــدم  الغربــي  للمجتمــع  يضمــن 
ظاهــرة التطــّرف املســيحي فــي حــال انتقلت 
مــن التصريحــات الفرديــة مــن قبــل بعــض 
األصوليــن إلــى الوســط العــام بفعــل تنامــي 
الشــعبي،  املســتوى  علــى  الدينــي  البحــث 
والذي يّولده ويساهُم في تأجيجه مصطلح 
ال  أْن  خصوصــا  نفســه،  اإلســالموفوبيا 
وجــود ملناعــة مطلقــة للنفــس البشــرية أمــام 
الغــرب  فــإْن يكــن  الفكــر، مهمــا كان نوعــُه، 
التطــرف  مواجهــة  إلــى  يســعى  األيــام  هــذه 
فمــن  فقــط،  جغرافيتــه  فــي  اإلســالمي 
املســيحي،  التطــّرف  انتشــر  لــو  ســيحميه 

نتيجــة األســباب الســابقة، ومــا هــو مصيــر 
الحداثــة واملدنيــة، فيما لو اكتســحت الوســط 

الشعبي أصولية مسيحية؟
السياسات الغربية تجاه بلدان الربيع العربي 
في التعاطي مع مطالب الشعوب في الحرية، 
ووضعهــا بــن خيــار االســتبداد أو اإلرهــاب 
بــل  القضــاء علــى اإلرهــاب،  إلــى  تــؤدي  لــن 
تزيــد مــن تناميــه علــى كل الصعد، ما يؤّدي 
إلــى ازديــاد ردود األفعــال الشــعبية الغربيــة 
بطريقــة  ولكــْن،  اإلســالمي.  التطــّرف  ضــد 
البحــث عــن األصــول العقائديــة في اإلســالم 
واملسيحية، ونبش التراث وتقليب صفحات 
التاريــخ، فــي ظــل االنفتــاح الفكــري، وتغّيــر 
ــر الثقافــي، نتيجــة انتشــار مواقع 

ّ
طــرق التأث

املجتمــع،  فئــات  كل  وشــموليتها  التواصــل 
وكما أّن التطرف اإلســالمي أول ما يقّوضه 
ويهــدد وجــوده هــو املجتمــع املســلم نفســه، 
فــإّن التطــرف املســيحي أّول مــا يقوضــه هو 
الحديثــة،  دولتــه  وشــكل  الغربــي،  املجتمــع 
وللشــعوب عمومــا تجارب فــي صراعها مع 
راديكالياتهــا، ويبقــى الخــالص الوحيــد فــي 
ســعي العالــم إلــى إســقاط االســتبداد، ورفــع 
الظلم عن الشــعوب الثائرة، ومســاعدتها في 
 بطــون 

ّ
 مــن شــق

ً
بنــاء الدولــة الحديثــة، بــدال

الكتب، بدعوى القضاء على اإلرهاب.  
فاروق شريف )سورية(

كثيرًا ما يمارس البشر الرياضة بأنواعها، وألسباب 
الوجيهــة  لألســباب  يمارســها  مــن  فمنهــم  عــّدة، 
أو   ،

ً
وملــال ترفــا  آخــرون  مارَســها  وربمــا  املعروفــة، 

تقليــدًا لَعلّيــة القــوم ليرفعــوا بها خسيَســة نفوســهم، 
 األرض بعرقه »الذكورّي«، 

ّ
 يرش

ً
ترى أحَدهم مهروال

لُيحــدد مناطــق نفــوذه ضمــن دائرٍة نصــف قطرها 1 
كم . 

، ال بــد منهــا 
ً
مــن املمكــن أن تغــدو الرياضــة ضــرورة

للحيــاة، وأكثــر مــن ذلك، ربما أصبحت ســببا لوجود 
بعضهــم بعــد عــدم، وظهورهم بعد خفاء! خير مثاٍل 
علــى هــذا النــوع مــن الرياضــات رياضــة »الّركمجــة«، 

 لغويا من كلمتي: ركوب واألمواج.
ٌ
وهي منحوتة

ــل مــن شــأن هذا الذي ُيقــاوم الّرياح والتّيار معا 
ّ
قل

ُ
ال ت

ليرقــى مــن ســفح »املوَجة« إلى قّمتهــا، فنحن، هنا، ال 
نتكلــم عــن ســفح جبــٍل هامــد، أو قمــٍة شــامخٍة ثابتــة 
االرتفــاع . كثيــرون هــم الذيــن ركبــوا موجــة ثورتنــا، 
عندمــا واتتهــم فرصتهم الذهبية، فـ »الكاريزما« التي 
ــاس قبــل عقولهم لــم يْملكها 

ّ
ُيَمْغنطــون بهــا قلــوَب الن

»صالح الدين« نفُسه، وال »محمد الفاتح«.
والهــدف  حديــد،  ظــر 

ّ
والن شــاخصة،  منهــم  العيــون 

واضــح، واليقــن مطلــوب، فهــل أدركــَت اآلن لــَم اختلط 
علينا األمر، نحن البسطاء، بطلَعة أمثال هؤالء.

 
َ
بدون أن يســتأذن منك، يربط »عقلك الباطن« صورة
َحليمهــم بأبــي بكــر، وصاحــب الغضبــة فيهــم بعمر، 

وَجوادهم بعثمان، وَجسورهم بعلّي .
 مجلجلة مع 

ٌ
مٍة، ألفاظ

َ
، تقاسيُم عظ

ٌ
وجوٌه، وقاٌر، هيبة

 خّداعات، تستنهض 
ُ

االهتمام بالقلقلة، إضاءة، َبَيارق
»الجغرافيــة«،  حولــك  مــن  وتمحــو  »التاريــخ«،  فيــك 
ه 

ّ
قت بماٍء كأن

ّ
وتــروي منــك صحــارى ظمأى قد تشــق

قــد نبــَع تــّوًا مــن بــن أصابــع َســِمّي هــذه الّرايــة صلــى 
 :

ّ
اللــه عليــه وســلم، املعصــوِم الــذي نّبهــه رّبــه عــّز وجل

عجبــَك أجســامهم وإن يقولــوا تســمع 
ُ
هــم ت

َ
)وإذا رأيت
لقولهم(.

في جزيرتنا املعزولة املحاصرة بطوفاٍن من األمواج، 
 مــن »إيمــاٍن« 

ٌ
ــعب«، وقليــل

َ
بقــي معنــا شــيٌء مــن »ش

ا 
ّ
شــَرئّب من

َ
يســاعدنا على الوقوف فوق الّصخور، ِلت

األبصار وراء تلك املوجة العالية، لســاُن حالنا ينادي 
نداَء من فقد الجمل بما حمل، ولم يجده بعد، يصيح: 

ه هَو، فإذا به »راكب موج ».
ّ
ْن هَو، نعْم, إن

ُ
ك

هــي نفســها املوجــة التي كانت ســببا لنتوئــه العاجل، 
 من ذلك في قاِع نفاقه وخيانته .

َ
هَوْت به ِبأعَجل

ه َســحَب 
ّ
مهما غرق في القاع ســتلحق به اللعنات، ألن

ــوه، 
َ
ــاس منــه مَعــه، أحّبــوه، أعط

ّ
ــاه الن

ّ
 مــا تمن

ّ
بثقلــه كل

 
ُ

يتحــّول بلــوٍن  ســْربلن« 
َ
»ُمت ِلُيَغادرهــم   قّدســوه، 

ســواد  إلــى  وصاحبــه   
ّ

الحــق بيــاض  مــن  تدريجّيــا 
القهــر واملظلوميــة، حتــى يصبحــوا وقــد عجــزوا عــن 
كل شــيء، إال انتظــار ســفينٍة مشــحونٍة بمــا يشــبه 
صــارى 

ّ
والن الَيهــود  ِصــي« 

ّ
ل
َ
»ُمخ إليهــم  بالنســبة 

واملهــدّي و.. ِلتــدور الــّدورة مــن جديــد، وليظهــر فيمــا 
مــن جوقــة »فرســان  الســفينة كانــوا  اب 

ّ
أّن رك بعــد 
الّركَمَجة »

عمار الكاغدي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

حالــة  فــي  االنقالبــي  النظــام  يكــون  حينمــا 
أصــل  يفقــد  وحينمــا  لشــرعيته،  تســّول 
كل طريــق  مــن  بانقالبــه، ويتســول  شــرعيته 
النظــام  طبيعــة  إنهــا  لشــرعنته،  مســلك  أي 
االنقالبــي فاقــد الشــرعية، يحاول فرض حالة 
والترويــع  بالترهيــب  الداخــل،  فــي  شــرعنته 
والتخويــف والتهديــد، بينمــا يتّســول النظام 
نفســه شــرعنته مــن الخارج والــدول املختلفة. 
االســتبداد يمــارس لغــة البطــش فــي الداخــل، 
لفــرض شــرعنته، إنــه ال يطيــق أن يصَدع أحد 
فــي وجهــه بـــ »ال« مــن أي مقــاٍم صــدرت، ولــو 
وصــل األمــر إلــى القتــل بالتصفيــة الجســدية 
املباشــرة، أو القتــل تحــت التعذيــب، أو القتــل 
بعــد اختفــاء قســري، بالخطــأ تــارة ينكشــف، 
وباالختــراق تارة أخرى يفتضح، وبممارســة 
تنكيــٍل وتعذيــٍب اعتــاد عليه باســتهانة، إنها 

الحالة االنقالبية.
هــذه أواًل الحالة املصرية، اســتباحة للنفوس 
مــن دون أدنــى حرمــٍة فــي حالــة مصــر الوطــن. 
مــن  كاملــة  اســتباحٍة  حالــة  فــي  املواطنــون 
إلــى  ذروتهــا  فــي  وتصــل  واعتقــال،  مطــاردة 
حالة انتهاٍك صارخٍة وفاضحٍة، تمثل مجازر 
الــذروة  والنهضــة  العدويــة  رابعــة  ميدانــي 
فيهــا، تســبقها مجازر وتتلوهــا أخرى، تمثل 
حاالت االنتهاك للحق التأسيسي في الحياة، 
الجســدية  والتصفيــة  القســري  االختفــاء 
والقتــل تحــت التعذيــب، عمليــات بعضهــا من 

أحمد ماهر

التــي أعانــي  علــى الرغــم مــن العزلــة الدائمــة 
منهــا، إال أنــه، فــي بعــض األحيــان، قــد يحــدث 
جماعــة  أعضــاء  بعــض  ألتقــي  أن  مصادفــة 
املتعاطفــن  بعــض  أو  املســلمن،  اإلخــوان 
قليلــة  املصادفــة  لحظــات  وتكــون  معهــم، 
لكنهــا  ثوانــي،  أو  قليلــة  دقائــق  ونــادرة، 
تعيدني لتذّكر بعض املواقف، أو التفكير في 
بعــض األشــياء، فغالبًا ما تكــون تلك الدقائق 
، خصوصــًا لــو 

ً
والثوانــي إمــا لومــًا أو شــماتة

كان مــن شــباٍب، أو لومــًا ونقاشــًا بشــكل أكثــر 
احترامًا، إن كان من أحد األعضاء األكبر سنًا. 
لكن العامل املشترك دائمًا هو اللوم، عنيفًا أو 
مهذبــًا، ويكــون بالطبــع بســبب »30 يونيــو«، 
فهــم حتــى اللحظــة ال يعترفــون بــأي أخطــاء 
محمــد  حكــم  فتــرة  أثنــاء  فــي  منهــم،  حدثــت 
مرســي، وال مــا قبلهــا وال مــا بعدهــا. ولذلــك، 
ســتجد أي إخوانــي أو متعاطــف يلقــي اللــوم 
 30 »مؤامــرة  فــي  شــارك  مــن  كل  علــى  دائمــًا 
يونيــو« مــن وجهــة نظرهــم، فحتــى الحــركات 
الثوريــة التــي شــاركت هي التــي تتحمل جزءًا 
كبيرًا من مؤامرة وانقالب 30 يونيو، وكل ما 

تبعهما.
وهذا ما يفســر مشــاعر الشــماتة التي أجدها 
أحيانًا من بعض شــباب »اإلخوان«، حتى لو 
قــد دخــل  الــذي يشــمتون فيــه  كان املســجون 
الســجن، بســبب دفاعه عن حقوق اإلنسان، أو 
بســبب عــدم صمته علــى انتهاكات ما بعد »3 
يوليــو«، فهــي وجهــة النظــر األحادية نفســها 

بعــض فــي قاموس النظام االنقالبي الباطش 
الــذي احتــرف القمــع والترويع، بعــد التعذيب 
النظــام  حمــل  االختفــاء،  وقبلهمــا  والقتــل 
 فــي أجهزتــه األمنيــة رســالة 

ً
الباطــش ممثــال

واحدة إلى كل مواطن وذويه، »تعال خد جثة 
ابنــك«، فــي صمــٍت مفــروٍض رهيــٍب يقوم على 
الترويــع والترهيــب، الصمــت مقابــل الســماح 
لذويه بأخذ الجثة لدفنها في معادلٍة مريبٍة، 
قبول القتل مقابل املن على األهل بحق الدفن. 
ومواطنيهــا،  الوطــن  مصــر  حالــة  هــي  هــذه 
بالتهديــد،  مقرونــة  وبأوامــر  الدفــن«،  »حــق 
ملفوفــة بالصمــت إلــى األبــد، ال كالم »وإال«، 
القتــل  قبــل  التعذيــب  أمــارات  كانــت  مهمــا 

واضحة فاضحة.
وزيــر  أجــرى  فقــد  املكســيكية  الحالــة  أمــا 
بوزيــرة  هاتفيــًا  اتصــااًل  االنقــالب  خارجيــة 
خارجية املكســيك، حيث كشــف لها مالبســات 
فــي  املكســيكين  الســياح  مقتــل  حــادث 
الصحــراء الغربيــة فــي أثنــاء عمليــة مطــاردة 
من قوات الجيش والشرطة املصرية لعناصر 
إرهابيــة وإجراميــة. وقــال املتحــدث الرســمي 
وزيــر  إن  املصريــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
املالبســات  االتصــال  فــي  شــرح  االنقــالب 
الســائحن  أن  موضحــًا  بالحــادث،  الخاصــة 
عمليــات  منطقــة  فــي  وجــدوا  املكســيكين 
محظورة، تزامنًا مع عملية مطاردة تقوم بها 
الجيــش والشــرطة لعناصــر متطرفــة،  قــوات 
تســتخدم ســيارات دفع رباعي مشــابهة للتي 
يستخدمها السائحون، ما أدى إلى تعرضهم 

التي ســتجدها أيضًا عند أنصار عبد الفتاح 
بينهــا،  املشــترك  هــو  وهــذا  كذلــك،  السيســي 
معنــا  ليــس  ومــن  دائمــًا،  العــدو  هــو  فاآلخــر 
فهــو علينــا، ومــن يختلف معنا هو الشــيطان 

مصدر كل الشرور.
الســؤال الذي أبدأ في ســؤاله لنفســي، بعد أي 
مصادفة مع أي ســجن إخواني أو متعاطف، 
 كان »اإلخــوان« مالئكــة لــم يرتكبــوا 

ً
هــل فعــال

أي أخطــاء فــي أثنــاء فتــرة حكمهــم ومــا قبلها 
 كان »30 يونيو« خطأ؟ 

ً
ومــا بعدهــا، هل فعــال

هــل كان كلــه بترتيــب األجهزة، ولم يكن هناك 
الحشــود  كانــت  هــل  شــعبية؟  مشــاركة  أي 
فوتوشــوب، كمــا يقــول »اإلخــوان«؟ هــل تآمــر 
العالم كله على »اإلخوان« كما يزعمون؟ ومن 
الــذي قــاد إلــى »30 يونيــو«؟ أبــدأ فــي التذكــر 
وأعــود بذاكرتــي إلى »25 يناير« 2011، إعالن 
غيــر  الحــدث  ألن  املشــاركة  عــدم  »اإلخــوان« 
مضمــون. أتذّكــر التفــاوض مــع عمــر ســليمان 
 18 أثنــاء  فــي  الكرتونيــة  األحــزاب  ضمــن 
يومــًا، أتذكــر تعطيل مســاعي تشــكيل مجلس 

رئاسي في 18 يومًا وما بعدها.
وبمــا أننــا ال نــزال فــي نطاق شــهر مارس، فال 
بد أن أتذّكر، في البداية، الحقيقة للكارثة التي 
نعانــي منهــا اآلن، بدايــه انقســام معســكر مــن 
شــارك في »25 يناير«، بداية جمع »اإلخوان« 
الغنائــم قبــل تغييــر أي شــيء فــي النظــام. إنــه 
االســتفتاء الــذي تــم فرضــه علينا مــن تحالف 
اقتســام  اســتفتاء  و»اإلخــوان«،  العســكر 
واإلســالمين  العســكر  بــن  مبكــرًا  املصالــح 
غــزوة  مصطلــح  تذكــرون  هــل  عــام،  بشــكل 

أخــرى،  مــّرة  الــروس.  الســياح  مصــر وإجــالء 
بالتعويضــات،  الصمــت  شــراء  دورة  بــدت 
وبحزمة رشاوى اقتصادية، مشروع الضبعة 
النــووي. تكلــم بعضهــم، فخــرج النائــب العــام 
بعــد لقائــه مــع عبــد  الفتــاح السيســي املنقلب 
بمنع الحديث والنشر حول مشروع الضبعة. 
صمتــت روســيا فــي صفقــة شــراء الصمــت، ال 
فــي  للرمــاد  ذّرًا  تصريحــاٍت  ببعــض  بــأس 
العيــون مــن بوتن، لكنهــا ال تؤثر على إغالق 
امللــف. نظــام االنقــالب نجــح فــي إغــالق امللــف، 
ضمــن  اقتصاديــة  ورشــاوى  بتعويضــات 

سياسات الترغيب للتغطية واإلغالق.
وأخيــرًا، تأتــي الحالــة اإليطاليــة، علــى الرغــم 
مــن أنهــا تتعلــق بفــرد هــو طالــب الدكتــوراة، 
أن  مــن  الرغــم  علــى  ريجينــي،  جوليــو 
املكســيكين قاربوا العشــرة، وحادث الطائرة 
فــاق املئتــن، إال أن ملــف ريجينــي  الروســية 
تــوّرط  اآلن.  حتــى  اإلغــالق  علــى  اســتعصى 
لــم يتــورط مــن قبــل.  النظــام االنقالبــي، كمــا 
بالتصريــح  إيطاليــا  فــي  املســؤولون  أدلــى 
تلــو التصريــح يتمســكون فيه بالحقيقة، رأي 

فــي صربيــا  االحتجاجــات مخّربــون تدّربــوا 
للتخريب ولتعطيل االنتخابات.

وعلــى الرغــم مــن كل مــا اتضــح مــن انتهازيــة 
ج أمثالي 

ّ
في »اإلخوان«، إال أنه كان هناك سذ

إال  هنــاك  ليــس  وقالــوا  الليمــون«،  »عصــروا 
محمــد مرســي وأحمــد شــفيق، فربمــا يكــون 
»اإلخوان« تعلموا من أخطائهم، فال تنتخبوا 
شــفيق وتعالــوا نجــّرب مرســي، لكــن مرســي 
و»اإلخــوان« أضاعــوا الفرصــة، ورجعــوا إلــى 
قواعدهــم فــي مخالفــة العهــود، فتــم تغيير ما 
تــم االتفــاق عليــه فــي »تأسيســية« الدســتور، 
وتــم تجاهــل شــعارات »مشــاركة ال مغالبــة«، 
ثــم كان تخويــن املعارضــن، وكذلــك تخويــن 
عاصري الليمون و»6 إبريل«، وعاد استخدام 

الدين لتكفير املخالف.
كان  الــذي  الدســتوري  اإلعــالن  تذكــرون  هــل 
بمثابــة القشــة التي قصمت ظهــر البعير؟ هل 
املعيــوب؟  الدســتور  علــى  اإلصــرار  تذكــرون 
هــل تذكــرون الغــرور الذي قاد إلــى زيادة عدد 

وأحــزاب سياســية  عــام وجماعــات ضاغطــة 
وبرملانيــون فــي البرملــان اإليطالــي، فضال عن 
البرملــان األوربــي الــذي نــّدد بامللــف الحقوقــي 
ب 

ّ
فــي مصــر. ريجينــي اختطــف قســريًا، وعــذ

تعذيبــًا فادحــًا، ثــم قتــل ورميــت جثتــه علــى 
طريــق اإلســكندرية الصحــراوي. ال تســتطيع 
»تعالــوا  ريجينــي  ألهــل  تقــول  أن  الســلطات 
خــدوا جثــة ابنكــم«، كمــا تفعــل مــع املصريــن. 
محصــورة  تعــد  لــم  املســألة  مختلــف،  األمــر 
أو  والصمــت،  للســكوت  شــراء  تعويــض  فــي 
بــل  النظــام،  بهــا  يلــوح  اقتصاديــة  رشــاوى 
إن شــركة إينــي، والتــي اكتشــفت حقــول غــاز، 
هــّددت باالنســحاب وبيــع حصتهــا. فــي هــذه 
شــراء  االنقالبــي  النظــام  يســتطع  لــم  املــرة 
الصمــت، ترغيبــا بالتعويــض أو بالرشــاوى 

االقتصادية.
اإليطالــي  الخارجيــة  بعــد تصريحــات وزيــر 
ســتتخذ  حكومتــه  بــأن  دولتــه  برملــان  أمــام 
اإلجراءات الفورية واملناسبة، إذا ما تقاعست 
مصر وسلطاتها، أو راوغت في كشف حقيقة 
مقتــل ريجينــي، بــدا النظــام االنقالبــي تحــت 
ضغٍط رهيٍب، ال يستطيع منه فكاكًا. في هذه 
املــرة، لــم يســتطع شــراء الســكوت أو الصمــت، 
ومنظومــة  الســيطرة،  إطــار  خــارج  األمــر 
تحكــم  أن  املــرة،  هــذه  تســتطع،  لــم  االنقــالب 
يحمــون  الذيــن  القتلــة  علــى  الصمــت  دائــرة 
يخرجــوا  أن  األمنيــة،  أجهزتهــم  مــن  القاتــل 

القاتل من بينهم.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

الخصــوم واألعــداء؟ هــل تذكــرون مــا بعــد 25 
ينايــر 2013؟ هــل تذكــرون النصائــح املتكــّررة 

ثم اإلنذارات؟ 
صحيــح أنــه كان هنــاك تخطيــط مــن األجهــزة 
أجــل  مــن  الفلــول،  أعمــال  ورجــال  األمنيــة، 
حســني  نظــام  وإعــادة  الســلطة،  اســتعادة 
مبارك و»أنهار الفساد«، لكن تجاهل الغضب 
والنــزول  املســلمن«  »اإلخــوان  مــن  الشــعبي 
ضــد  الشــعب  مــن  كثيــرة  لفئــاٍت  العفــوي 
»اإلخــوان« لــن يؤدي إلى حل، فإنكار األخطاء 
اســتمرار  هــو  يونيــو«   30« إلــى  قــادت  التــي 
ال  مــا  إلــى  البكائيــات  وملسلســل  للغيبوبــة، 
نهايــة. نعــم كان هنــاك تخطيــط مــن األجهــزة 
قبــل »30 يونيــو«. ولكــن، مــا كان ســيحدث أي 
وغرورهــم  »اإلخــوان«  عنــاد  بعــد  إال  نجــاح، 

الذي قاد نحو مزيد من الغضب الشعبي.
اســتمع  مرســي  محمــد  كان  لــو  تخّيــل 
الخصــوم  تقليــل  إلــى  وســعى  للنصائــح، 
واألعــداء، وكان دعــم مبــدأ املشــاركة كمــا وعــد 
قبــل فــوزه. تخّيــل لــو كان »اإلخــوان« تخلــوا 
فــرض  بأنــه ال يمكــن  الغــرور، واقتنعــوا  عــن 
منهجهم بالقوة على كل املصرين، فاإلخوان 
شــريك رئيســي فــي »30 يونيــو«، ليــس فقــط 
بسبب الغرور الذي أصابهم بعد فوز مرسي، 
وإنما كانت مشــاركتهم منذ »صندوقراطية« 
بعــد  إال  حــل  وال   ،2011 مــارس  وانتهازيــة 
لــم  فاإلخــوان  باألخطــاء،  الجميــع  اعتــراف 
يكونــوا مالئكــة، وليــس كل مــن وقــف ضدهــم 

من الشياطن.
)ناشط مصري معتقل(

الداخليــة  وزارة  أن  وذكــر  القــوات.  لنيــران 
أكــدت قيامهــا بالتحقيقــات الالزمــة للوقــوف 
علــى األســباب الكاملــة للحــادث. شــهدت هــذه 
الحادثــة حالــة قتــل رّوج فيها مقولة ورســالة 
بهــم  أتــى  الــذي  مــا  القــول  ثــم  الخطــأ،  القتــل 
ثــم شــراء الصمــت  املــكان املحظــور،  فــي هــذا 
بغــرض التعويــض املغري للمكســيكين دون 
املصريــن، صــّرح املدعي العام )النائب العام( 
املكسيكي بأن مصر قدمت تسوية في حادث 
الصحــراء  فــي  مكســيكيًا  ســائحًا   12 مقتــل 
الغربية بالخطأ، حيث تم تعويض الضحايا 
بشــكل مشــّرف، وحصــل أهــل كل ضحيــة على 
الحكومــة  مــن  تعويضــًا  دوالر،  ماليــن   10
املصريــة تــم دفعهــا بالفعــل، ال بــأس بمطالبة 
علــى اســتحياء بالتحقيــق، إال أن األمر آل، في 
النهايــة، إلــى شــراء الســكوت وفــرض الصمت 

وإغالق امللف.
 أمــا بشــأن تفجيــر طائــرة الــركاب الروســية، 
فقــد رجحــت مصــادر أن يكــون مــن جــّراء فعــل 
التصريــح  هــو  البدايــة  فــي  اإلنــكار  إرهابــي. 
األول مــن كل أجهــزة اإلعــالم وكل املســؤولن 
املصرين، قبل أي إجراءات تحقيق أو تدقيق. 
نفــي املســؤولية الرســالة التــي أراد النظــام أن 
يصّدرهــا للجميــع. ســارت األمــور فــي طريــق 
الفرضيــة التــي رّجحــت التفجيــر الناتــج عــن 
عمل إرهابي، ومن ثم املسؤولية من السلطات 
املصرية اختراقًا أو إهمااًل. والنتيجة واحدة: 
أن مصــر غيــر آمنــة، وبــدت األمــور تســير فــي 
طريــق تصعيــد روســيا، ومنــع الطيــران إلــى 

الصناديــق؟ واســتفتاء الجنــة والنــار؟ صــّوت 
ال  بـــ  التصويــت  أمــا  الجنــة،  لتدخــل  بنعــم 
فســيدخلك النار مع الليبرالين واملســيحين 
فمــن  والتكفيــر،  التخويــن  بدايــة  الكفــار، 
اعتــرض علــى فكــرة االســتفتاء أو بنــوده أو 
توقيتــه تــم وصمــه بالكفــر، أو محاولــة إلغــاء 
الشــرعية، أو تــم وصمــه بالعمالــة، ومحاولــة 
دفــاع  تذكــرون  هــل  اإلنتــاج،  عجلــة  تعطيــل 
»اإلخــوان« عــن املجلــس العســكري فــي 2011 

و2012؟
إنــه اســتفتاء 19 مــارس/ آذار 2011 الــذي قــاد 
إلى »30 يونيو«، فقد كان السلفيون يطمعون 
أنهــا  ويعتبــرون  اآلن،  الشــريعة  تطبيــق  فــي 
الفرصة قد الحت. وكان الجهاديون يطمعون 
»اإلخــوان«  وكان  الخالفــة،  دولــة  حلــم  فــي 
يطمعون في إجراء انتخابات مجلس الشعب 
التنظيمــي  االســتعداد  اســتثمار  أو  مبكــرًا، 
فــي الفــوز بعــد حرمــان عقــود طويلــة، ومنــه 
علــى  والســيطرة  الحكومــة  علــى  الســيطرة 
كتابة الدســتور. وبالطبع، كان هدف املجلس 
العسكري فرض سيطرته وسلطته في أسرع 
وقــت ممكــن، حتــى تحن لحظة إعــادة النظام 
القديــم. »اإلخــوان« والســلفيون والجهاديــون 
والعســكر والفلــول، إنــه تحالــف »19 مــارس«. 
ولكــن، كانــت املصالــح متنوعــة، هــل تذكــرون 
جمعات الشــرعية وبداية اســتخدام الدين في 
الخــالف السياســي وبدايــة تكفيــر اآلخــر، هــل 
تذكرون نوفمبر وديسمبر 2011، واشتباكات 
شــارع محمــد محمــود وأمــام مجلــس الــوزراء 
تلــك  فــي  يشــارك  مــن  أن  »اإلخــوان«  واّدعــاء 
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تونسيون ضحايا اإلنفلونزا
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تونس ـ مريم الناصري

ســجلت تونــس، منــذ بدايــة العــام الجــاري، 
 1 »إتــش  بإنفلونــزا  أشــخاص   10 وفــاة 
»إنفلونــزا  باســم  شــعبيًا  املعروفــة   »1 إن 
الخنازيــر«. الوضــع يثيــر مخــاوف التونســين الذين 
 هذا الفيروس قد ظهر عامليًا في فترة ما، ثم 

ّ
ظنوا أن

انتهى إلى غير رجعة.
هذا الشهر بالذات اكتشفت حالتا إصابة بالفيروس 
فــي املستشــفى الجهــوي فــي محافظة ســيدى بوزيد، 

الطاقــم الطبــي مــن اكتشــاف الفيروس مبكــرًا، بالرغم 
مــن انتشــاره منــذ 7 ســنوات وتســجيل عــّدة حــاالت 
ســنويًا. األمــر الــذي يضطــر بعــض تلك املستشــفيات 
إلــى مستشــفيات  املشــكوك فيهــا  الحــاالت  نقــل  إلــى 
أخرى، خاصة في العاصمة. على غرار حالة الرضيع 
الذي توفي في مستشــفى املنســتير، ولم يجِر التأكد 
فــي  الفحوصــات  إجــراء  بعــد  إاّل  وفاتــه  ســبب  مــن 

مستشفى شارل نيكول في العاصمة«.
 بعــض حــاالت الوفيــات 

ّ
يشــير الطبيــب نفســه إلــى أن

اإلنفلونــزا،  بخطــورة  الوعــي  عــدم  بســبب  جــاءت 
مزمنــة،  أمــراض  مــن  يعانــون  ملــن  خصوصــًا 
فالتونســيون كثيــرًا مــا يتناولــون أدويــة اإلنفلونــزا 
ونــزالت البــرد مــن دون الرجــوع إلــى األطبــاء وإجــراء 
تؤكــده  األمــر  هــذا  رأيــه.  حســب  الالزمــة،  التحاليــل 
دراســة املعهــد الوطنــي لإلحصــاء التــي أشــارت إلــى 
 61 فــي املائــة مــن التونســين يقتنــون األدويــة مــن 

ّ
أن

الصيدليــات مــن دون الرجــوع إلــى طبيــب، ال ســيما 
أدوية اإلنفلونزا.

 املواطنن ال يعون خطورة األمر إاّل 
ّ
يقول الطبيب إن

بعد وقوعه، فهم ال يأخذون نزالت البرد على محمل 
هــا أمــراض موســمية عرضيــة ال 

ّ
الجــد، ويعتبــرون أن

تســتحق الذهــاب إلــى الطبيــب. وال يتوجه املصابون 
إلــى املستشــفى إاّل بعــد أن تســوء الحالــة ويصعــب 
التعامــل معهــا، أو تكــون فــي مرحلة متأخــرة ال ينفع 
الصحــة  وزارة  علــى  يحتــم  مــا  وهــو  العــالج.  معهــا 
تكثيــف الحمــالت التوعويــة، خصوصــًا فــي املناطــق 
ل   شــتاء، حتى عندما ال تســجَّ

ّ
الداخلية، مع بداية كل

إصابــات بهــذا الفيــروس. كمــا يطالــب الطبيــب بعدم 
االكتفــاء فقــط بتوفيــر اللقــاح، بــل توفيــر اإلمكانيــات 
 املستشــفيات فــي مختلــف املحافظات 

ّ
الالزمــة فــي كل

يســمح  مــا  للفيــروس،  املبكــر  االكتشــاف  لتســهيل 
بالتدخل مباشرة في العالج.

بحسب املدير الجهوي للصحة، محمد زاهر أحمدي. 
 إحدى الحالتن هي المرأة حامل نقلت 

ّ
ويشير إلى أن

إلى مستشــفى في مدينة سوســة للعالج. كما ســجل 
مستشــفى ســيدى بوزيد، في بداية شهر مارس/آذار 

املاضي، وفاة مواطنن بالفيروس نفسه.
اآلن، بالرغــم مــن نهايــة موجة البــرد وارتفاع درجات 
الحــرارة، تواصلــت حــاالت الوفيــات بالفيــروس. فقــد 
شهد مستشفى املنستير أيضًا وفاة رضيع يبلغ من 
العمــر 8 أشــهر. كان الرضيــع يشــكو مــن حالة قصور 
أشــرف  الــذي  الطبــي  الطاقــم  بحســب  التنفــس،  فــي 
 حالــة الوفــاة كانــت 

ّ
علــى حالتــه. جــرى التأكــد مــن أن

بسبب فيروس »إتش 1 إن 1« بعد التحليل املخبري 
الــذي أجــري فــي مستشــفى شــارل نيكــول فــي تونــس 
العاصمــة. كما يشــتبه بوجــود حالتي إصابة بنفس 

 التحاليل لم تؤكد ذلك بعد.
ّ
الفيروس، غير أن

مــن جهتهــا، اكتفت وزارة الصحة التونســية بإصدار 
البــالد  فــي  الفيــروس  وجــود  عــن  فيــه  أعلنــت  بــالغ 
هــا تأســف لتســجيل 

ّ
منــذ عــام 2009. وأشــارت إلــى أن

وفيــات بــن املواطنن الذين أصيبــوا بالفيروس هذا 
العــام. كمــا أكــدت أهمية اإلجــراءات الوقائية ملكافحة 
األمــراض املنقولــة، مــن ذلــك خصوصــًا الحــرص على 
املنــزل  وتنظيــف  والصابــون،  باملــاء  اليديــن  غســل 
العــدوى  انتشــار  وتجنــب  باســتمرار،  وتهويتــه 
باستخدام منديل عند السعال أو العطس، واالبتعاد 
عــن األشــخاص الذيــن تظهــر عليهــم عالمــات املرض. 
كميــة  ســنويًا  توفــر  هــا 

ّ
أن إلــى  الــوزارة  أشــارت  كمــا 

فــي  املوســمية  اإلنفلونــزا  اللقــاح ضــد  مــن  مناســبة 
مراكز الصحة األساسية.

النصائــح،  بتقديــم  تكتفــي  الــوزارة   
ّ
فــإن ذلــك،  مــع 

»العربــي الجديد«.  بحســب أحــد األطبــاء في حديثه لـ
 »غالبيــة املستشــفيات الجهويــة، خصوصــًا 

ّ
يقــول إن

فــي املناطــق الداخلية، إمكانياتهــا ضعيفة وال تمّكن 

مجتمع
 البالد 

ّ
 األدويــة فــي جنــوب الســودان في طريقهــا إلى النفاد، ومــن أن

ّ
رت منظمــات إغاثيــة مــن أن

ّ
حــذ

تواجــه أكبــر أزمــة جــوع منــذ اســتقاللها. وقــال رئيــس منظمــة »أطبــاء بــال حــدود«، الدكتــور جــوان 
 نقــص األدويــة الضروريــة يعــّرض حيــاة اآلالف للخطــر، ويؤثــر خصوصــًا علــى النســاء 

ّ
ليــو، إن

ر برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( من 
ّ
واألطفال. إلى ذلك، حذ

 أموال املســاعدات تتقلص في 
ّ
»مســتويات مقلقة« من الجوع. وقد شــّددت منظمات اإلغاثة على أن

)أسوشييتد برس( الوقت الذي تخرج فيه البالد من الحرب. 

أعلنــت منظمــة الســياحة الكوريــة مباشــرتها فــي تطبيــق نظــام شــهادات الحــالل داخــل البــالد لجــذب 
 »الضــوء ســوف يســلط علــى 200 مطعــم يقــّدم 

ّ
الســياح املســلمن. وأوضحــت لوكالــة »األناضــول« أن

ف 
ّ
أغذيــة حــالال، مــن خــالل نشــر أســمائها فــي دليــل ســياحي يصدر فــي أغســطس/آب املقبــل«. وتصن

املطاعــم وفــق خمســة مســتويات ملنحهــا الشــهادات، ابتــداًء مــن تلــك التــي تقــدم أطعمــة حــالال مطابقة 
للمعاييــر اإلســالمية، إلــى تلــك التــي اقتصــرت علــى اســتبعاد لحــم الخنزيــر مــن قائمــة األطعمــة. وقــد 
)األناضول(  »نحو 740 ألف سائح مسلم زاروا البالد العام املاضي«. 

ّ
بّينت إحصاءات املنظمة أن

كوريا الجنوبية تجذب السياح المسلمين باألغذية الحاللالجوع ونقص األدوية يهددان جنوب السودان

الرياض ـ خالد الشايع

الســعودية  املدنيــة  الخدمــة  وزارة  أدخلــت 
تغييرًا على لوائح قبول املرشــحن لـ »هيئة 
إذ  املنكــر«،  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر 
باتــت الشــهادة الجامعيــة ابتــداًء من أبريل/ 
نيســان الجــاري شــرطًا للقبــول فــي وظائــف 
ورؤســاء  الدينيــة  الهيئــات  مراكــز  رؤســاء 
الهيئــات  أعضــاء  وحتــى  الدينيــة  الهيئــات 
الدينيــة. وقــد أصــدر وزيــر الخدمــة املدنيــة 
خالد العرج قرارًا وزاريًا بذلك، اشتمل أيضًا 
على بنود تتعلق بسالسل فئات الوظائف.

بــدأت  قــد  املدنيــة  الخدمــة  وزارة  وكانــت 
تــدرس منــذ أشــهر هــذا التطويــر الوظيفــي، 
بنــاء علــى طلــب من الرئاســة العامــة للهيئة.  
وكان الرئيــس الســابق للهيئــة الشــيخ عبــد 
اللطيــف آل الشــيخ قــد ألغى قبل عامن آالف 
ليجعــل  الهيئــة،  مــع  ملتعاونــن  الوظائــف 
العمــل فــي الجهــاز مقتصــرًا علــى املوظفــن 
الرســمين فقــط. إلــى ذلك، راحــت الهيئة قبل 
ســتة أشــهر تخضــع العاملــن فيهــا لدروس 
الجمهــور«،  مــع  التعامــل  »دبلــوم  بـ خاصــة 
لهــذه  خضعــوا  الذيــن  مــن   %80 أن  غيــر 

الدروس فشلوا في تجاوزها.

وكانــت »هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر« قــد تعّرضــت ملواقــف محرجــة كثيرة 
في األشهر القليلة املاضية، من قبيل حادثة 
سحل امرأة أمام مجمع النخيل في الرياض، 
والتشــهير باإلعالمــي علــي العليانــي. ومــا 
زال املتورطون في الحادثتن موقوفن على 

ذمة التحقيق في الهيئة.
العــام  الــرأي  أثــارت  التــي  الحادثــة  أمــا 
عمالقــة  دميــة  اعتقــال  فكانــت  العاملــي، 
عــدم  بحجــة  األشــخاص،  أحــد  ارتداهــا 
الرئاســة  وتحــاول  وامليوعــة.  االحتشــام 
العامة الحد من هذه األخطاء املتكررة، من 

خالل رفع مستوى أعضاء الهيئة العلمي.
يقول الناشط الحقوقي الدكتور عبد العزيز 
ويوضــح  متأخــرًا.  جــاء  القــرار  إن  املســحل 
الهيئــة  »مشــكلة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
األساســية هــي فــي توظيفها أشــخاصًا غير 
مؤهلــن. لهــذا تكثــر أخطاؤهــم ومشــاكلهم، 
األمــر الــذي ســبب أزمــة كبيــرة بــن الجهــاز 
واملواطنــن«. يضيــف أن »حصــر التوظيــف 
بالجامعين، خصوصًا من كليتي الشرعية 
والدعــوة، مــن شــأنه يؤّمــن أشــخاصًا أكثــر 
»رفــع  أن  علــى  املســحل  ويشــدد   .»

ً
تأهيــال

مســتوى الوعــي لــدى العاملــن فــي الهيئــة، 

والحــرص علــى أن يكونــوا على درجة عالية 
األنســب  الطريقــة  هــو  والوعــي،  العلــم  مــن 
لوضــع حــد لألخطــاء. ونحــن ال نســعى إلــى 
إلغــاء الجهــاز، إنمــا السياســة الســابقة التي 
كانت تعتمد على توظيف كل من تاب وأقلع 
عــن املعاصــي، أثبتــت فشــلها. فقــد جعلتنــا 
أمــام جهــاز يضــم املئــات مــن غيــر املؤهلــن، 
والذيــن ال يصلحــون للعمــل في قطاع ُيعنى 
تعــرف  أن  يكفــي  »ال  يضيــف:  باألخــالق«. 
طــرق الفســاد حتــى تكافحــه. العمــل فــي هذا 
القطاع الحساس يحتاج إلى مؤهالت وعلم 

شرعي ال يملكه كثيرون«.

»األمر بالمعروف« تحاول تجنّب األخطاء بشهادات جامعية

لألمراض  الوطني  »المرصد  مديرة  تشير 
الصحة  وزارة  في  والمستجدة«  الجديدة 
التونسية، نيصاف بن علية، لـ«العربي الجديد« 
بفيروس  التي سّجلت  العشر  الوفيات  أّن  إلى 
»إتش 1 إن 1« في تونس هذا العام، توزعت 
على محافظات قفصة وبن عروس وأريانة 
الوفيات  معظم  أّن  وتضيف  ومدنين. 
»كانت نتيجة نقص المناعة، والمعاناة من 
الدم  وضغط  السكري  مثل  مزمنة  أمراض 

وأمراض القلب والربو«.

نقص المناعة 
واألمراض المزمنة

سالمة عبد الحميد

خمس سنوات أو أكثر من النقاشات 
والسجاالت حول جدوى الثورات العربية، 
خسرنا بسببها أصدقاء وزمالء وأقارب، 

واكتسبنا خاللها قناعات وصداقات 
ومعارف. كنت في بداية الثورة متحمسا 
للنقاش حول جدواها وأسبابها ومآالتها 

مع آخرين ربما يغضبهم رأيي أو 
يرفضونه، كنت حريصا وقتها على 

مناقشة هؤالء تحديدًا. كنت أرى أنني 
مضطر لذلك ألن البعض ال يدرك الواقع، أو 

 أن تستمر الحياة 
ً
يرغب في تجاهله أمال

التي اعتادها على وتيرتها القائمة.
ال شك أن البعض يكره التغيير، كما أن 

البعض يخافه ويحرص على بقاء األوضاع 
على ما هي عليه، مهما كانت سيئة أو 

قبيحة. أتذكر اآلن الخالف الذي ظل دائرًا 
لشهور طويلة بيني وبن أصدقاء في عدة 
دول عربية، أضحك أحيانا، وأتجهم كثيرًا، 
ال أندم لحظة على مواقفي، ولو عاد الزمان 

لكان رأيي وكانت انحيازاتي هي نفسها.
لست مصلحا وال مالكا، وال هم أيضا 

شياطن، وربما كنت طرفا في األزمة ملرات، 
 
ً
لكني أصبحت أكره ما وصلنا إليه، فبدال
من التفرغ ألداء مهمتنا في البناء وزيادة 
الوعي وإسعاد اآلخرين، تفرغنا للتنابذ 
والتصارع، ظنا أن جولة يربحها أحدنا 

تجعله األفضل.
 إن أحدًا منا لم 

ً
أحيانا أحدث نفسي قائال

يحتكم إلى العقل واملنطق، وال أحد منا 
وضع األمور في نصابها الصحيح، وإننا 

جميعا كنا نبحث عن بطولة زائفة أو نصر 
يملؤه الهزيمة. ثم أعود لنفسي مجددًا 
ملناقشة القناعات واملبادئ، وضرورة 

االنحياز إلى الحق والخير والعدل، وخطورة 
غياب الوعي عن أشخاص كنا نسير على 

دربهم.
أحزن كثيرًا أني، ومثلي كثيرون، ضيعنا 
 في الصراع، ومنذ فترة أتردد 

ً
وقتا طويال

في الكتابة عن تلك األزمة مع األصدقاء 
التي وجدت نفسي داخلها، اليوم فقط 

امتلكت الجرأة ألقول لهم »حنانيكم« فكلنا 
خاسرون.

يقول صديق دائما إن خسارة هؤالء 
خير بال شك، ويكرر أن هؤالء لم يكونوا 

أصدقاء باألساس. وأن املبادئ أهم من 
الصداقة.

ربما لديه حق، لكن ماذا لو أن اآلخرين 
يقولون عنا نفس الكالم، ويتهموننا بنفس 
ما نتهمهم به. قبل ثالثة أعوام كنا كفريق 

انحاز للثورات، نعيش زهوة انتصار 
فكرتنا، وكان املختلفون معنا يتجرعون 

مرارة هزيمة أطروحاتهم الرافضة للتغيير، 
لم يكد يمر عام حتى تبدل الوضع تماما 
بعدما تسيدت الثورة املضادة في بلدان 

الربيع العربي، وأصبحت أطروحاتهم هي 
الغالبة، وبات نصرنا السابق مجرد ذكرى 

نتجرع مرارتها. لم يمر وقت طويل حتى 
تغير الوضع مجددًا، فنصرهم املزعوم بات 
ظاهرًا أنه زائف، وبلدان الربيع العربي عادت 
لتغلي من جديد. وأطروحة االستقرار التي 

روجوها أصبحت لغوًا. لكنهم ينكرون.
عدنا مجددًا للسجال.

»حنانيكم«

مزاج
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المطالبة بتوفير اإلمكانيات الالزمة في كّل المستشفيات )األناضول(



بعد سريان »االتفاق الصفقة« بين تركيا واالتحاد 
األوروبي، ما زالت أعداد كبيرة من المهاجرين محتجزة 

في أثينا في ظروف ينّدد بها مسؤولون أمميون

الصيف ضيف غير مرّحب به في اليمن

1819
مجتمع

شادي عاكوم

ــــرف  ــعـ ــ لــــــشــــــهــــــور عـــــــــديـــــــــدة لـــــــــم يـ
املهاجرون إال البحر، في هروبهم 
من  بعد خروجهم  ــا.  أوروبــ نحو 
الــدائــرة في بلدانهم، تأتي  الــحــروب  جحيم 
ــطـــاق أولـــى  الـــســـواحـــل الــتــركــيــة كــنــقــطــة انـ
ــفــــردوس  ــهــــؤالء الـــطـــامـــحـــن إلـــــى بـــلـــوغ الــ لــ
ــدء تــطــبــيــق االتـــفـــاق  األوروبــــــــي. لـــكـــن، مـــع بــ
التركي األوروبـــي، تغّير مسار األمــور بعد 
اكتظاظ الجزر اليونانية بجموع املهاجرين 
وتحّولها إلى ما يشبه مستودعات يتكّدس 
بالتالي،  البحر.  عبر  منهم  الــوافــدون  فيها 
 بــقــاءهــم فــي أوروبــــا قصير 

ّ
عــرف هـــؤالء أن

 خط العودة قد فتح، ال مفّر.
ّ
األجل وأن

ع هـــؤالء املــهــاجــرون فــي الــيــونــان إلى 
ّ
يتطل

الــحــريــة، بــعــيــدًا عــن ظـــروف الــعــنــف والقهر 
والــفــقــر والـــذل واالعــتــقــال الــتــي عــانــوهــا في 
أوطانهم، قبل أن يقضي االتفاق - الصفقة 
 االتفاق كان محل انتقاد 

ّ
على آمالهم. ُيذكر أن

عــدد من املسؤولن األوروبــيــن، من بينهم 
املفوض السابق لاتحاد األوروبــي غونتر 
 »هذا 

ّ
 إن

ً
فيرهوغن الذي عّبر عن قلقه قائا

االتـــفـــاق ال ينسجم مــع الــقــيــم األوروبـــيـــة«، 
: »مــاذا نفعل مع أولئك الذين هم في 

ً
سائا

حاجة إلى الحماية بموجب القانون الدولي 
 واألطفال والحوامل؟«. وقد 

ّ
مثل كبار السن

أشار إلى أن التعامل يأتي مع هؤالء كسلع، 
الوحيد لاتفاق بن  البديل   

ّ
أن مؤكدًا على 

االتحاد األوروبــي وتركيا هو ضمان تغّير 
يأتي  التي  البلدان  في  السياسية  الــظــروف 
منها املهاجرون وإنهاء الصراع في سورية.

يواجهون واقعهم
ــى لــبــدء تــنــفــيــذ االتــفــاق  ــ مــنــذ الــلــحــظــة األولـ
املهاجرون  يواجه  الجاري،  األسبوع  بداية 
يتوسلون  وهــم  املرير  واقعهم  اليونان  في 
تركيا.  إلــى  إعادتهم  عند  مصيرهم  معرفة 
ــادرة مــتــطــوعــي  ــغــ ومــــا يـــزيـــد قــلــقــهــم هـــو مــ
وموظفي املنظمات غير الحكومية مخيمات 
اللجوء في اليونان، بعدما وجدوا صعوبة 
في التكّيف مع ظروف العمل املستجدة على 
إثــر االتــفــاق - الصفقة، رافــضــن أن يكونوا 
ــــذي نتج  ــر الـ ــ ــو األمـ ــراس الـــســـجـــن«. وهــ ــ »حــ
تعد  فلم  التسجيل،  عمليات  فــي  خلل  عنه 
نَجز أكثر من خمسة طلبات فقط  يوميًا، 

ُ
ت

 مــوظــفــي تــلــك الــهــيــئــات كــانــوا 
ّ
والــســبــب أن

مسؤولن عن كثير من تلك املهام.
ولــاحــتــجــاج عــلــى هــــذا الــــواقــــع، عــمــد عــدد 
كبير من املهاجرين خال األيام املاضية، ال 
سيما من هم داخل مخيم موريا في  جزيرة 
ليسبوس، إلى االعتصام كوسيلة للتعبير 
تركيا،  إلــى  الوشيك  للترحيل  رفضهم  عــن 

جذورها على املستوى األوروبي، يرى عدد 
 عــلــى املــــدى الــقــصــيــر، بــات 

ّ
مــن املــراقــبــن أن

املطلوب إنشاء حرس حدود أوروبي مشترك 
لـــدول  الــخــارجــيــة  الـــحـــدود  يستطيع مــســك 
االتـــحـــاد بــطــريــقــة فــعــالــة، مــع الــحــفــاظ على 
الحدود املفتوحة. ُيضاف إلى ذلك تسجيل 
ليصار  اللجوء  وطالبي  املهاجرين  جميع 
املستضعفن  وإبــقــاء  األســمــاء  إلــى تحديد 
املمكن  مــن  يصبح  بالتالي  واملــضــطــهــديــن، 
ــا ومـــن يــغــادرهــا.  ــ مــعــرفــة مـــن يــدخــل أوروبــ
أما على املدى املتوسط،  فاملطلوب اعتماد 
للمهاجرين طالبي  الــعــادل  الــتــوزيــع  نــظــام 
اللجوء داخل دول االتحاد األوروبي، بينما 
يأتي على املدى الطويل إقرار قانون الهجرة 
األوروبية املشتركة بهدف إمكانية التدقيق 
ــادة  ــــي وزيـ بــاملــلــفــات عــلــى املــســتــوى األوروبـ
مستوى التعاون بخصوص طالبي اللجوء 
اللجوء  طــالــب  الــســرعــة  للتمييز على وجــه 
 

ّ
االقتصادي عن اإلنساني والسياسي. ولعل

األهم من ذلك يبقى االستثمار في مجاالت 
ــاج والــــتــــدريــــب، ألن هــــــؤالء الـــنـــاس  ــ ــدمـ ــ االنـ
يــســتــحــقــون الــحــصــول عــلــى فــرصــة إلثــبــات 

قدراتهم وليس عزلهم داخل أحياء مغلقة.

حّل مشكلة الكهرباء 
يتطلب إمكانيات مادية 

وقدرات فنية كبيرة 
وكذلك وقتًا طويًال

ترك عاملو المنظمات 
غير الحكومية مخيمات 

اللجوء رافضين أن 
يكونوا حراس السجن

ــــؤالء هــــرب من  ــددًا كــبــيــرًا مـــن هـ ــ عــلــمــًا أن عـ
املخيمات التي احتجزوا في داخلها.

حــاولــت املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة 
 املهاجرين على عدم املغامرة بحياتهم 

ّ
حث

ــان، كــــــون جـــزيـــرة  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ والــــــهــــــروب نـــحـــو الـ
لـــيـــســـبـــوس ســـــــوف تــــكــــون نــــهــــايــــة مـــطـــاف 
املهاجرين محتجزون  آالف   

ّ
إن إذ  رحلتهم، 

ــيـــمـــات والـــتـــحـــضـــيـــرات قــائــمــة  داخـــــــل املـــخـ
إلعــادتــهــم إلــى تركيا بــحــرًا، على الــرغــم من 
املائمة الستقبالهم  الظروف  في  التشكيك 
هـــنـــاك. ويــبــقــى األمــــل فـــي تــوفــيــر مــزيــد من 
الــحــمــايــة والـــرعـــايـــة لـــهـــم، مـــع الــنــقــص في 
ــانــــات الــلــوجــســتــيــة وفــــقــــدان الــبــنــيــة  ــكــ اإلمــ
 العمل بها بدأ في عدد من 

ّ
التحية، علمًا أن

يــوم واحـــد مــن سريان  نــقــاط التجمع، قبل 
االتفاق.

تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أنــــه ســــوف ُيــعــمــد إلــى 
تصنيف املهاجرين والفصل بن السورين 
والعراقين واألفارقة واملواطنن اآلسيوين 
ما  حــول  قائمًا  يبقى  اللغط   

ّ
أن إال  الباقن، 

إذا كــان االتــفــاق ســوف يبقى ساريًا بعدما 
تستوعب أوروبا العدد املتفق عليه واملقدر 
بـ72 ألف طالب لجوء. وُيطرح أيضًا السؤال 
حـــول املــوقــف األوروبـــــي بــعــد ذلـــك، عـــدا عن 
الجهة التي سوف تتحمل مصاريف النقل 
من تركيا إلى البلدان األصلية )أفغانستان 
وبـــنـــغـــادش مــــثــــااًل( وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
ــًا اســتــقــبــال  ــاســ الــــبــــلــــدان الـــتـــي رفـــضـــت أســ

مواطنيها )باكستان مثااًل(.
 عــودة عدد كبير من مواطني 

ّ
إلى ذلــك، فــإن

للقوانن  مخالفة  تكون  ســوف  أفغانستان 
الـــدولـــيـــة إذ إنـــهـــم مــعــرضــون لــاعــتــقــال أو 
اإلعــــــدام مـــن قــبــل حــركــة طـــالـــبـــان. وهــــذا ما 
ــي والــيــونــان  ــ ــ ــاد األوروبـ يــتــطــلــب مـــن االتـــحـ
اإلسراع في إنجاز اللجوء السياسي للعديد 
املفوضية  لــدى  توجهًا  ثّمة   

ّ
أن علمًا  منهم، 

األوروبية إلنشاء لجنة يقتصر دورها على 
 له اللجوء، وفق ما ذكرت 

ّ
تحديد من يحق

صــحــيــفــة »دي فــيــلــت« األملـــانـــيـــة. بــالــتــالــي، 
اللجوء  طلبات  ملعالجة  املسؤولية  تتحّول 
إلى مستوى االتحاد  الوطني  من املستوى 
األوروبي، باإلضافة إلى اعتماد آلية واحدة 
ــان تقييم  ــمـ ــقــــرار وضـ ــاذ الــ ومـــركـــزيـــة التـــخـ
ثابت يرتكز على احتياجات الحماية. وهو 
ما رأت فيه منظمة حقوق اإلنسان األملانية 
ــنـــاورة  »بـــــــــروازول« تــدبــيــرًا غــيــر عــمــلــي ومـ
ســيــاســيــة مــن قــبــل  املــفــوضــيــة، فــيــمــا شّكك 
مـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي غـــونـــتـــر بـــوركـــهـــاردت 
تسايتونغ  »نـــويـــه  لصحيفة  تــصــريــح  فـــي 
أوســنــابــروغــر« األملــانــيــة بــالــخــطــط املتبعة 
بإمكانية  مطالبًا  الــلــجــوء،  ــرارات  قــ التــخــاذ 
ــة طــلــبــات  ــرفـــوضـ الـــســـمـــاح لــلــمــهــاجــريــن املـ

لجوئهم بالتقّدم باعتراض على ذلك.

 بلد 
ّ

وفي ما يتعلق بأملانيا، بعدما ُسمح لكل
الذين  اللجوء  طالبي  املهاجرين  باختيار 
معايير  بــرلــن  وضــعــت  يستقبلهم،  ســـوف 
العائلة  التركيز على وحــدة  منها  مــحــددة، 
الــروابــط العائلية،  ولـــّم شملها بــهــدف شــّد 
باإلضافة إلى القدرة على االندماج ودرجة 
الحاجة إلى الحماية. ومن املقرر أن تستقبل 
أعــــــــدادًا إضـــافـــيـــة مــــن املـــهـــاجـــريـــن بــالــطــرق 
ــام املــقــبــلــة، وقـــد يصل  ــ الــشــرعــيــة خـــال األيـ

عددهم إلى 15 ألفًا.

المستضعفون أولوية
ــة ومــعــالــجــتــهــا مــن  ــ ــ بـــهـــدف مـــواجـــهـــة األزمـ

يتخّوف اليمنيّون اليوم 
من فصل الصيف، ال سيّما 
على خلفيّة انقطاع التيار 

الكهربائي الذي يحرمهم من 
التبريد من بين أمور أخرى

صنعاء ــ العربي الجديد

ــزداد مــخــاوف أهــالــي  مــع اقـــتـــراب فــصــل الــصــيــف، تــ
املحافظات الساحلية اليمنية وسكانها من ارتفاع 
ــادة 40 درجـــة  ــ درجـــــات الــــحــــرارة، الـــتـــي تــتــجــاوز عـ
مــئــويــة، فــي ظــل اســتــمــرار االنــقــطــاع الــكــامــل للتيار 
الكهربائي عن كل مدن وقــرى الساحل غرب اليمن 
وجنوبه. وقــد فاقم تلك املــخــاوف عــدم قــدرة مئات 
تعمل على  بــدائــل  توفير  الفقيرة على  األســر  آالف 
تشغيل املبردات واملكيفات وتقيهم شّر حّر الصيف 

وأمراضه.
ــه في  ــذا، أصـــبـــح الــصــيــف زائــــــرًا غــيــر مـــرحـــب بـ ــكـ هـ
مناطق اليمن، ال سيما الحارة منها. عبدالله درهم 
ــرب(.  مـــن ســكــان مــحــافــظــة الــحــديــدة الــســاحــلــيــة )غــ
يحكي عــن مــعــانــاة األهــالــي بسبب الــحــر وانــعــدام 
التيار الكهربائي في العام املاضي، مشيرًا إلى أنهم 
يتأملون من دون أن يكون في يدهم ما يمكنهم من 
»العربي الجديد«: »وهذا  تخفيف ذلك األلم. يقول لـ
العام، يحل علينا الصيف للمرة األولى، والحديدة 
ــًا مــســتــمــرًا مـــنـــذ نـــحـــو ســنــة  ــســ تــعــيــش ظـــامـــًا دامــ
الصيف  الكهرباء منتصف  انقطعت  بعدما  كاملة، 
املاضي بسبب الحرب«. يضيف: »ونحن نعرف أننا 
مقبلون على أيــام من العذاب، إذ ليس في إمكاننا 
 أكثر 

ّ
تشغيل املكيفات ملواجهة الحر، خصوصًا أن

أبناء املناطق الساحلية هم من أكثر اليمنين فقرًا«. 
لــم تستطع حــل مشكلة  الــســلــطــات   

ّ
إلـــى أن ويــشــيــر 

الرغم  على  سنوات  منذ  الكهربائي  التيار  انقطاع 
املــديــنــة على غير  فــي  النفطية  املشتقات  تــوفــر  مــن 

العادة في الشهور املاضية.
ــاب الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة،  ــيـ تـــكـــّيـــف األهــــالــــي مــــع غـ
وقــد ابــتــكــروا بــدائــل كثيرة لــإنــارة وحــفــظ الطعام 
وتبريد كميات قليلة من املياه، باإلضافة الى قدرة 
السكان األفضل حــااًل على تشغيل بعض األجهزة 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى طـــاقـــة قــلــيــلــة عبر 
استخدام بطاريات السيارات التي تشحن بواسطة 
بدائل  توفير  لكنهم عجزوا عن  الشمسية.  األلــواح 

لتبريد املنازل.
ويؤكد درهم على »عدم قدرتنا على تحّمل درجات 
الـــحـــرارة املــرتــفــعــة فــي املـــنـــازل، لـــذا ال يــجــد الــرجــال 
 أمامهم إال الخروج مساء إلى الشارع 

ً
واألطفال حا

الذي يكون أقل حرارة من داخل املنازل«. ويلفت إلى 
النساء والرضع هم أكثر املتضررين من حرارة   

ّ
أن

الجّو، إذ ال ُيسمح لهم بالخروج كغيرهم.
من جهتها، تشكو خديجة عبد الــودود من مدينة 
عدن )جنوب( من تلف املواد الغذائية بشكل سريع 

في فصل الصيف، وهذا ما يضّر بميزانية أسرتها 
ــتـــي تـــراجـــعـــت كـــثـــيـــرًا نــتــيــجــة الـــحـــرب  الـــشـــهـــريـــة الـ

وارتفاع أسعار السلع. 
تخزين  على  يحرصون  الذين  من  خديجة  وكانت 
كـــمـــيـــات مــــن املـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ال ســيــمــا الــخــضــار 
 
ّ
والفواكه واملعلبات، لاستهاك طوال الشهر، إذ إن
اليوم  لكنها  الــســوق.  بعيدًا عن موقع  يقع  منزلها 
الغذائية  املـــواد  لتلف  نــظــرًا  يوميًا،  الــســوق  تقصد 
ــردات لـــســـاعـــات مــــحــــدودة وغــيــر  ــبــ نــتــيــجــة عــمــل املــ
 »الصيف يقبل 

ّ
كافية. تقول لـ »العربي الجديد« إن

كبيرة في تخزين حتى  فيما نجد صعوبة  علينا 
املعلبات لفترة طويلة. كذلك فإن اجتياز املسافة ما 
الحارقة  الشمس  املــنــزل والــســوق تحت أشعة  بــن 

صعب للغاية«.
عن معاناة النساء بسبب الحر، تؤكد عبد الودود 
ــــؤالء يــعــانــن فـــي املــنــاطــق الــفــقــيــرة أضــعــاف   هـ

ّ
أن

ــادرة على اعتماد  قـ ــرأة غير  املـ الــرجــال.  مــا يعانيه 

الــحــلــول الــتــي يــلــجــأ الـــرجـــل إلــيــهــا عــــادة ملــواجــهــة 
الـــحـــرارة املــرتــفــعــة، مــثــل نـــزع املــابــس أو الــخــروج 
مساء. تضيف: »يستطيع الرجل البقاء في املنزل أو 
في الشارع وأجــزاء كثيرة من جسمه مكشوفة من 
أجل تبريد جسمه، بينما ال تستطيع املرأة اليمنية 
 املرأة التي تعيش مع أسرة الزوج، 

ّ
ذلك. كذلك، فإن

داخــل  كــامــل جسمها  الــتــي تغطي  تظل بمابسها 
املنزل«، وهذا ما يزيد من معاناتها.

عــجــزت عن  الــتــي  »الحكومة  الـــودود  وتهاجم عبد 
حــل مشكلة الــكــهــربــاء مــنــذ أقـــل مــن عــــام. ال يشعر 
ــذيـــن فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء  املـــســـؤولـــون ســــــواًء الـ
ــدن بـــمـــعـــانـــاتـــنـــا نــحــن  ــ فــــي عــ الـــــريـــــاض أو  فــــي  أو 
أبــنــاء املــنــاطــق الــحــارة الــفــقــيــرة. هــم يعيشون على 
املكيفات ويستمتعون بخدمات الكهرباء العامة أو 
الخاصة«. وتناشد وزارة الكهرباء والطاقة بتحمل 

مسؤوليتها.
فـــي الــســيــاق، يــوضــح مــصــدر فـــي وزارة الــكــهــربــاء 
عملية  الــكــهــربــاء  مشكلة  حــل   

ّ
أن اليمنية  والــطــاقــة 

دائمة، وليس  تكون  لن  معقدة وأي حلول سريعة 
بــوســعــهــا تــوفــيــر الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة املــطــلــوبــة. 
الحديدة   »مدينة 

ّ
أن إلى  الجيد«  لـ«العربي  ويشير 

 
ّ
ــوااًل صــعــبــة«. ويــؤّكــد أن تــحــديــدًا ســوف تــعــرف أحــ
أي حــلــول لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي فــصــل الصيف 
 هــذه املشكلة 

ّ
تــكــون مثمرة أو ناجحة، ألن حــل لــن 

يتطلب إمكانيات مادية كبيرة وقدرات فنية عالية، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى وقــــت طـــويـــل. وهـــــذه مــتــطــلــبــات ال 

نستطيع توفيرها في زمن الحرب«.

مهاجرونتحقيق
في اليونان

في االنتظار بعدما خذلهم الحظ والوقت

التعب أهون من العالج النفسي فـي غزة

قطاع غزة أشبه 
بـ »مصحة نفسية 

كبيرة«، ما يتطلب وجود 
معالجين نفسيين

غزة ـ إيمان عبد الكريم

حــن تــخــرج مــن الــعــيــادة، تــنــزل الــــدرج على 
مهل. ومن خلف بوابة املبنى، تتأكد أن أحدًا 
ال يــراهــا قبل أن تجتاز الــشــارع عــائــدة  إلى 
املعالج  مــع  للتو جلستها  أنهت  هــي  بيتها. 
الــنــفــســي. يــاســمــن محمد )22 عــامــًا( تــدرس 
االقــتــصــاد وتــعــيــش مــع عــائــلــتــهــا فــي مخيم 
منزلهم  بعدما قصف  لــاجــئــن،  الــنــصــيــرات 
ــــزة.  ــاع غـ ــطــ ــلـــى قــ ــــرب األخـــــيـــــرة عـ ــــحـ خــــــال الـ
وحــالــهــا حـــال عـــدد كــبــيــر مـــن ســكــان املخيم 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن صـــعـــوبـــات اجــتــمــاعــيــة 
واقــتــصــاديــة ويــفــتــقــدون الــشــعــور بـــاألمـــان، 
عانت من آثار سلبية ومشاكل نفسية جمة. 
وهــو مــا جعلها غير قـــادرة على الــنــوم، قبل 
أن تلجأ إلى الخيار األصعب وتقصد املعالج 

ه يساعدها.
ّ
النفسي عل

 عــلــى الــفــتــاة 
ً
تـــقـــول مــحــمــد إنــــه لــيــس ســـهـــا

فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــلـــجـــوء إلــــى عــــاج نــفــســي، 
خصوصًا أن العادات والتقاليد في املجتمع 
الغزي ال ترحب باألمر كثيرًا، وقد يؤدي ذلك 
الناس. تحاول شرح  األقاويل بن  إلى كثرة 
أنــهــا عــانــت مــن مشاكل  إلــى  حالتها مشيرة 
نفسية واضــطــرابــات وحــــاالت خـــوف وكــآبــة 
وقــلــق، إلـــى أن حــانــت الــلــحــظــة الــتــي لــم تعد 

قادرة فيها على التحمل. 
إليها.  املجتمع  بنظرة  كثيرًا  ياسمن  تهتم 
البسيطة.  عائلتها  تــأثــر  بــعــدم  أيــضــًا  تهتم 
ــول: »ال نـــمـــلـــك غـــيـــر ســـمـــعـــتـــنـــا الـــجـــيـــدة  ــ ــقـ ــ تـ
واحترامنا ألنفسنا وللناس«. لذلك، ال يعلم 
أحــــد غــيــر والـــدتـــهـــا بـــزيـــاراتـــهـــا إلــــى املــعــالــج 
النفسي. تضيف: »حن كانت مشاكلي تزداد 
سوءًا، كنت أعاني وأخبر أمي. وقد نصحتني 
بــضــرورة الــتــوجــه إلـــى مــعــالــج نفسي يكون 

قادرًا على مساعدتي«.
الــشــابــة على تجاوز  قــد يساعد  الــدعــم  وألن 
من  إلــى حالة  والــوصــول  النفسية  مشاكلها 
الهدوء لتجاوز املصاعب املتراكمة، لم تتردد 
الــعــون البنتها.  والــدتــهــا للحظة فــي مــد يــد 
تــقــول: »لـــم أهــتــم أبــــدًا بــمــا قــد يــقــولــه الــنــاس 
ــردد لــلــحــظــة فـــي نصحها  ــ عـــن ابــنــتــي. لـــم أتــ
ــــى مـــعـــالـــج نــفــســي.  ــــول أهـــمـــيـــة الـــتـــوجـــه إلـ حـ
بالنسبة إلي، ليس هناك أهم من راحة ابنتي 

واستقرارها النفسي«.
من جهتها، تقول دعاء الشوا إن لجوءها إلى 
معالج نفسي ليس أمرًا خاطئًا، كذلك فإنها ال 
تسمح، بأي حال من األحوال، بأن تكون نظرة 
الناس عائقًا أمامها، هي التي تريد الحفاظ 
إن ترددها على معالج  على صحتها. تقول 
نفسي يعد أمرًا مهمًا، وهو أمر يحتاجه عدد 
كبير مــن الــنــاس، فــي ظــل األوضـــاع الكارثية 
التي يعيشها قطاع غــزة. تضيف: »عــادة ما 
وهو  نفسي متخصص،  معالج  إلــى  أتــوجــه 

صديق للعائلة، وقد استطعت تجاوز الكثير 
من مشاكلي النفسية«.

بــــدأت مــعــانــاة الـــشـــوا مــنــذ فــقــدت شقيقتها 
ــانـــت تـــشـــاركـــهـــا تــفــاصــيــل  ــتـــي كـ ــيـــدة الـ الـــوحـ
ــانـــت مــــن صــدمــة  حـــيـــاتـــهـــا. بـــعـــد وفـــاتـــهـــا، عـ
ــر فــســارعــا  نــفــســيــة، وقـــد الحـــظ والـــداهـــا األمــ
ــلـــى مـــعـــالـــج نـــفـــســـي، كــــي ال  ــــى عـــرضـــهـــا عـ إلــ
يزداد وضعها سوءًا. يقول والدها: »تخشى 
عائات كثيرة في غزة اللجوء إلى معالجن 
نــفــســيــن، خـــوفـــًا مـــن وصـــمـــة الـــجـــنـــون الــتــي 

يمكن أن تلحق بهم. وقد أدى هذا األمر إلى 
تدهور حاالت كثيرة«. ويؤكد: »خوفي على 

ابنتي جعلني ال أهتم إال لصحتها«.
منها  عانى  التي  الكثيرة  املشاكل  إطــار  فــي 
قــطــاع غــزة خــال الــســنــوات العشر األخــيــرة، 
تـــحـــديـــدًا مـــنـــذ االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي ومـــا 
تــاه مــن حـــروب وويـــات وظـــروف الحصار 
الــصــعــبــة وارتـــفـــاع مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة 
وإغــــاق املــعــابــر، بـــات عـــدد كبير مــن أهــالــي 
القطاع  يعانون من مشاكل نفسية. وتصف 
ــــزة بــأنــه  عــبــيــر بــخــيــت )36 عــــامــــًا( قـــطـــاع غـ
الذي  األمــر  كبيرة«،  نفسية  بـ«مصحة  أشبه 
يتطلب وجود أكبر عدد ممكن من املعالجن 

النفسين.
ــلـــى زيــــــــارة املـــعـــالـــج  ــتــــي تــــــــداوم عـ بـــخـــيـــت الــ
الـــنـــفـــســـي مــــذ اســـتـــشـــهـــد زوجــــهــــا وتـــوفـــيـــت 
والـــدتـــهـــا، ال تــخــجــل مـــن األمــــــر. تـــقـــول إنــهــا 
ال تــعــانــي بــالــضــرورة مــن أي مـــرض نفسي 
املتابعة. تضيف:  إلــى  فقط  وتحتاج  مــزمــن، 
هناك  كــان  وإن  نفسيون،  مرضى  »جميعنا 

ــر. حــتــى ال نفقد  ــ اخـــتـــاف بـــن شــخــص وآخـ
الاعودة،  إلــى مرحلة  تمامًا ونصل  عقولنا 
من الضروري زيارة معالج نفسي بن الحن 
واآلخـــر، ويــجــب أال يقتصر األمـــر على فترة 

املرض«.
في السياق، تقول املعالجة النفسية، فلسطن 
ياسن، إنه من خال برامج الدعم والتأهيل 
غــزة،  قطاع  مؤسسات  فــي  املتوفرة  النفسي 
وأبرزها مركز برنامج غزة للصحة النفسية، 
معدالت  فــي  كبيرًا  ارتفاعًا  ثمة  أن  »الحظنا 
االضطرابات النفسية، خصوصًا لدى أولئك 
الذين فقدوا أبناءهم أو أحد أفراد عائاتهم 
قاسية وصــادمــة خال  تعرضوا ملشاهد  أو 
على  إسرائيل  التي شنتها  الثاث  الــحــروب 
ــزة«. وتـــشـــدد يــاســن عــلــى ضـــرورة  ــ قــطــاع غـ
تعزيز ثقافة العاج النفسي لدى املواطنن، 
تنشئة  إلــى  كبيرة  ثمة حاجة  أن  خصوصًا 
الــجــيــل الــجــديــد فــي بــيــئــة صــحــيــة وسليمة، 
ــن يـــقـــصـــدون  ــ ــذيـ ــ وإلــــــــى عــــــدم الـــنـــظـــر إلــــــى الـ

املعالجن النفسين على أنهم مجانن.

بيروت ـ العربي الجديد

تــحــقــيــق الــنــجــاح مــمــكــن فـــي كــثــيــر من 
األحيان خصوصًا عندما يجد الطموح 
والعزيمة ظروفًا مهيأة. وهو ما يمثله 
الـــقـــول الــعــربــي الــشــائــع املــنــســوب إلــى 
ــّبـــت ريــاحــك  الـــشـــافـــعـــي: »إذا هـ اإلمــــــام 

فاغتنمها«.
 املشكلة ألكبرى، والصعوبة األبرز، 

ّ
لكن

تــكــمــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى ذلـــك الــنــجــاح 
ــرء مـــن تــحــديــات  ــ ــه املـ ــا يـــواجـ  مـ

ّ
ــل مـــع كــ

يومية خصوصًا مع املنافسة الشديدة 
مـــن اآلخــــريــــن، وكـــذلـــك فـــقـــدان الـــدافـــع، 
ــى طـــرق  ــ ــى الـــــوصـــــول إلــ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
إلى  النجاح نفسه  مــســدودة قد تحّول 

فشل مع تغير الظروف املحيطة.
مثل هذا األمر سيكون له أثر بالغ أكبر 
 
ّ
مـــن الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، ألن
خسارة الشيء نفسه بعد كسبه أخطر 
بكثير مــن عــدم الــوصــول إلــيــه أســاســًا. 
يـــــدرس مـــوقـــع »ريــــديــــت« االجــتــمــاعــي 
مشاركات كثيرة ملستخدميه حول هذه 
القضية، ويتوصل إلى أسباب أدت إلى 
فشل كثير مــن األشــخــاص بــالــرغــم من 

تحقيقهم النجاح سابقًا كاآلتي:
1- ســوء التخطيط وعــدم وضــع خطط 
طــويــلــة األمــــد: الــخــطــط الــفــّعــالــة تسمح 
بــاســتــمــرار الــنــجــاح، مـــع مـــا تــتــمــيــز به 
مـــن ديــنــامــيــة تــحــّد مـــن األزمــــــات بــقــدر 
ــال حــدوثــهــا. وتهيئ  املــســتــطــاع فــي حـ

نفسها ألّي نكسات محتملة. فاستمرار 
الــنــجــاح مــنــوط بــتــوقــع الــفــشــل فـــي أّي 
لــحــظــة، لــكــن مــع الـــقـــدرة عــلــى التعامل 
ــمـــرار،  ــتـ مــعــه وتــــجــــاوزه مـــن أجــــل االسـ

واملضي إلى األمام.
2- اآلمــال الباطلة: خــداع الــذات مشكلة 
مشتركة لدى كثيرين. هؤالء ينجرفون 
هم 

ّ
أن الجميع  ويــتــحــّدون  أوهامهم  فــي 

 مـــا يــفــكــرون بـــه صــالــح 
ّ
عــلــى حـــق وأن

 ذلـــك 
ّ
ــن ــكــ ــــي الــــنــــجــــاح. لــ ــتــــمــــرار فـ لــــاســ

أنانية فارغة لن تجّر لهم  إلــى  يتحول 
إاّل الفشل في الغالب.

3- اإلفراط في الثقة: شبيه ذلك باآلمال 
الباطلة. فالثقة بالنفس ضرورة أكيدة 
ــاح. املــشــكــلــة  ــجــ ــنــ ــل تــحــقــيــق الــ ــ مــــن أجــ
تكمن في اإلفراط فيها الذي يؤدي إلى 
الحقيقي  بحجمها  األمــــور  ــة  رؤيـ عـــدم 
ووضعها السليم، وعدم تقدير املخاطر 

التي قد تؤدي إلى الفشل.
ــان  4- الــــشــــراكــــات الـــفـــاشـــلـــة: مـــهـــمـــا كـ
الفشل  إلــى  قــد يصل  الشخص ناجحًا 
بسبب شريك فاشل، أكان ذلك الشريك 
 
ّ
شــريــكــًا حياتيًا أم شــريــك عــمــل. بــل إن
بــعــض املــخــتــصــن يــنــصــحــون بالعمل 

املنفرد من أجل استمرار النجاح.
5- إهدار الوقت: هو مشكلة ربما تكون 
ــوء الــتــخــطــيــط.  ــ ــئـــة أيــــضــــًا عــــن ســ نـــاشـ
فــالــبــعــض يــهــدر وقــتــه فـــي مــشــاريــع ال 
ما  طائل منها بسبب ســوء تخطيطه، 

يهدد بشكل أكيد استمرار نجاحه.

تهديدات النجاح الخمسة

زهير هواري

يمكن الــقــول إّن الــعــرض الـــذي امــتــد أكــثــر مــن شــهــريــن حـــول أوضـــاع 
املعوقني العرب يشكل كارثة فعلية. كارثة تطاول أصحابها كأشخاص 
ها تحتاج إلى جهود كبيرة 

ّ
يعيشون في ظروف أقل ما يقال فيها إن

للتغلب على كّمها الهائل من الصعاب. وكارثة تصيب أوطانهم ودنيا 
العرب بالتأكيد.

فعندما نتحدث عن عشرات املاليني من املعوقني ال نتحدث فقط عن 
طاقة بشرية تخرج من عالم العمل وقواه إلى مجال الحاجة إلى اإلعالة 
واإلنــفــاق مــن قبل األهــل والــعــائــالت، بــل عــن املجتمع برمته. املعروف 
األجهزة  ليس فقط على  كبير،  إنفاق  الــى  املعوق يحتاج  الشخص  أّن 
الدائمة.  واملتابعة  والتجهيزات  األدويــة  على  بل  يحتاجها  التي  الطبية 
وهكذا تصبح الخسارة مزدوجة، واحدة تطاول قوة العمل ومساهمة 
املحصلة في  الــذي هو في  املجتمع  املتضررين، وثانية تصيب عموم 

موقع املسؤول عن تأمني املتوجب عليه لهؤالء.
نتحدث إذًا عن املاليني في عموم الساحات العربية بما فيها تلك التي لم 
ه إذا ما أضيف إلى عدد األشخاص املعوقني، من 

ّ
نتناولها. وهذا يعني أن

العمل وكبار السن  يعانون األمــراض املزمنة واألّميون والعاطلون من 
 عامل عربي أن يعيل براتبه املحدود أضعاف 

ّ
واألطفال، فإّن على كل

من يعيلهم العامل األجنبي. وملا كانت معظم الشعوب العربية شعوبًا 
هو  الحاصل  أّن   

ّ
إال البشرية،  الخسائر  تعويض  باستطاعتها  فتية 

العكس تمامًا. فما يجري على امتداد املنطقة هو عملية تدمير ممنهج 
في  األعـــداد  هــذه  تأهيل  يتعذر  ومعها  واملجتمعية.  املــاديــة  للمقومات 
العربية  الديار  األكاديمية واملهنية. وبذلك تخسر  املــدارس والجامعات 
اليوم  أّن اإلنتاج  أضعافًا مضاعفة ممتدة على عشرات السنني، طاملا 
املقومات  هذه  ومثل  وإلكترونيًا.  وعلميًا  ميكانيكيًا  بل  يدويًا  يعد  لم 
تبدو مفقودة لدى املاليني من الشباب الذين كان بإمكانهم عبر العلم 

االنخراط في مسار التقدم والتنمية.
قدرت منظمة اليونيسكو عدد األطفال العرب الذين يفتقدون الى مقاعد 
الدراسة بسبب الفوضى املدمرة بأكثر من 35 مليون طفل. واآلن يتبني 
الرقمني من  املعوقني، وضعفا  األشخاص  وأكثر، من  العدد،  هذا  مثل 
األميني. من كل هذا يمكن االستخالص أّن املنطقة العربية محكومة في 
العبور نحو عملية تنموية شاملة  ثقيلة تمنعها من  املستقبل بقيود 
بواسطة قواها الذاتية، طاملا أّن قواها الحية معطلة. ليس صحيحًا أّن 
التخلف بمثابة قدر ال فكاك منه، وليس صحيحًا كذلك أّن التقدم يحدث 
ملجرد الرغبة في تحقيقه. كالهما له منظوماته ومقوماته املتداخلة التي 

تدفع املجتمعات نحو ترجيح هذه الكفة أو تلك.
)أستاذ جامعي(

خالصات للتفكر 
في شؤون المعّوقين

قادرون رغم النكبات

حّذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس من أن تركيا »لن تطبّق« 
بروكسل. وقال  أبرم مع  الذي  المهاجرين  للجدل حول  المثير  االتفاق 
بالخطوات  ــي  االوروب االتحاد  يقم  لم  إذا  محددة.  شروطًا  »ثمة  إّن 
الضرورية وإذا لم يِف بالتزاماته، فلن تطبّق تركيا االتفاق«، مشيرًا إلى 
التي  التأشيرات  بإلغاء  والوعد  بروكسل  قررتها  التي  المالية  المساعدة 

يفرضها االتحاد على المواطنين األتراك، في يونيو/حزيران المقبل.

تركيا تحّذر االتحاد األوروبي

هل يتزوج السعودي عاملة بقالة؟
انتشر منذ صباح أمس بن املغردين السعودين وسم »هل تتزوج فتاة 
تعمل في بقالة؟«. هاجم كثيرون الوسم خصوصًا اإلناث، فيما تفاعل 
كثيرون مع السؤال سلبًا وإيجابًا. »عازف العود« أعلنها واضحة: »ال 
 

ّ
يمكن أن أتزوج عاملة بقالة.. تخيل أن أتزوج واحدة تقابل الرجال كل
يوم!«. ومثله محمد الشمري الذي قال: »ال والعياذ بالله ما هذا الفسق؟ 
املــــرأة يــجــب أن تبقى فــي مــنــزلــهــا«. مــن جــهــتــه، خــفــف يــوســف مــن حــدة 
اللهجة: »ال أحد ضد عمل املرأة لكن بضوابط إسامية«. ومثله راكان: 
البقالة.  داخــل  للنساء  فــي مكان مخصص  أن تعمل  »أتــزوجــهــا بشرط 

فنحن بحاجة إلى الزوجة العاملة كي تساعدنا«.
في املقابل، يقول صهيب: »أتزوجها حتى لو عملت بنشري )تصليح 
هم 

ّ
إطارات(«. عبود يسخر من ذهنية الذكور: »مشكلة بعض الشبان أن

يتزوجوا  لــم  إذا  يمنت  البنات   
ّ
وأن أحـــام،  فــرســان  أنفسهم  يحسبون 

منهن«.
 :

ّ
بــالــوســم ككل الفتيات  رأي  عــن  »عــنــزيــة« فعبرت بطريقة ســاخــرة  أمــا 

ي بن الشيبس واملشروبات 
ّ
 «إذا كنت في بقالة، ملاذا أتزوج؟ يكفيني أن

الغازية والشوكوال. ملاذا هّم الزواج؟«.

هاشتاغ

دفع به قرار الترحيل من ليسبوس، إلى التهديد باالنتحار )األناضول(

تعاني المرأة من الحّر أضعاف ما يعانيه الرجل )فرانس برس(
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ليس سهًال على الفتاة في قطاع غزة اللجوء إلى عالج نفسي )إيمان عبد الكريم((



قضايا

تقادم الخطيب

ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــــــــــّرت الـــــســـــيـــــاســـــة الـ
اإليرانية بعد سقوط الشاه، وقيام 
 ،1979 ــام  ــ عــ ــة  ــيــ اإلســــامــ الـــــثـــــورة 
بمراحل مختلفة، تميزت كل مرحلة بتعامل 
الدولية. وقبل  الــواقــع واملعطيات  خــاص مع 
اســتــعــراض تــلــك املـــراحـــل، ال بــد مــن التأكيد 
على أن العامل املشترك بينها، وحتى اليوم، 
هـــو الــبــعــد الــجــيــواســتــراتــيــجــي الــــذي يلعب 
دورًا كبيرًا في سياسة إيران. كان هذا البعد 
قبل الشاه واستمر بعد سقوطه. إلى جانب 
ــتـــقـــال الـــوطـــنـــي إليـــــران،  الــتــأكــيــد عــلــى االسـ
آزادي،  »استقال  بالفارسية  يعرف  ما  وهــو 
جـــمـــهـــوري إســــامــــي« أي: اســـتـــقـــال، حــريــة، 
جــمــهــوريــة إســـامـــيـــة، وهــــو أحــــد الــشــعــارات 
التي رفعتها الثورة اإليرانية وما زال يلعب 
للخارجية  الــســيــاســيــة  الــتــوجــهــات  فــي  دورًا 

اإليرانية.

المرحلة األولى: ما بعد الثورة
لعب اإلمام آية الله الخميني وأيديولوجيته، 
دورًا   ،)1980( ــثــــورة  الــ بــعــد  مـــا  مــرحــلــة  فـــي 
كبيرًا في السياسة الخارجية في ذلك الوقت 
تقاليد  السياسة  في  الدين  رجــل  )الستدعاء 
ــان  الــحــرص  ــ ــفـــوي(. وكــ تـــعـــود لــلــعــصــر الـــصـ
الثورة  وتصدير  الشيعي  املذهب  نشر  علي 
إلــى الــخــارج أحــد أهــم مامح تلك السياسة. 
الخارجية  الــعــاقــات  اتــســمــت  ذلـــك،  ونتيجة 
الــجــوار بالقطيعة والــتــوتــر،  ــران مــع دول  إليـ
خــصــوصــا مــع املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ولعل حديث الخميني عن محاولة تصديره 
ز شــكــوك 

ّ
ــز ــ ــــى الـــبـــلـــدان األخـــــــرى عــ الــــثــــورة إلـ

األنظمة إلى جانب النخب السياسية برغبة 
إيـــــران فـــي مــحــاولــة نــشــر تــأثــيــر الـــثـــورة في 
الــذي  الــبــلــدان املحيطة. وقــد أضــّر التصريح 
قال به الخميني، في تلك الفترة، كثيرًا بإيران 
نوعا  عليها  وفــرض  الخارجية  وبعاقاتها 
العرب،  جيرانها  مع  والخصومة  العزلة  من 

وخصوصا السعودية. 
في  اإليرانية  السياسة  استراتيجية  اتسمت 
تــلــك الــفــتــرة بــســمــات ثــــاث: هــزيــمــة الجيش 
العراقي عسكريا، محاولة تدمير العاقة بني 
ــدول الــعــربــيــة، إيــجــاد جمهور من  بــغــداد والــ
األنصار داخل املجتمعات العربية، خصوصا 
بـــني الـــســـكـــان الــشــيــعــة. فـــي املـــقـــابـــل، اإلبـــقـــاء 
ــع تــركــيــا  ــيـــدة، خــصــوصــا مـ عــلــى عـــاقـــات جـ
وبــاكــســتــان. وقــد عــزز هــذا النهج السياسي 
الــتــوجــه،  مثل  راديكالية  وجــود شخصيات 
آية الله حسني علي منتظري وحجة اإلسام 
مهدي كروبي وصــادق خلخالي وعلي أكبر 

محتشمي. 

المرحلة الثانية: اإلصالحات الدســتورية 
والسياسة الخارجية 

يعود تمسك رجل الدين اإليراني بالسياسة 
بــــثــــورة  ـــرف  ــ عــ مـــــا  ـــو  ــ وهــ عـــــــام 1906،  إلـــــــى 
الـــدســـتـــور، وتــــم الــتــحــالــف فــيــه بـــني رجـــال 
الليبراليون  انقلب  ثم  والليبراليني،  الدين 
اللحظة،  تلك  عليهم وأزاحوهم بعيدًا. منذ 
قــّرر رجــل الــديــن اإليــرانــي أن يكون حاضرًا 
فيها. مع  يفّرط  السياسية، ولن  اللعبة  في 
الوقت ومــع اإلصــاحــات الدستورية  تطور 
التي تمت في إيــران عــام 1989، تم توسيع 
ســلــطــات الــرئــيــس بـــدرجـــة كــبــيــرة، كــمــا أنــه 
املــرشــد األعــلــى سلطاٍت مطلقة، إال أن  منح 
هذا الدستور لعب دورًا مهما في السياسة 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، فــقــد جــعــل السياسة 
ــة،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــاص الـ ــــصـ ــتـ ــ ــة مــــــن اخـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
األعلى  املــرشــد  تــم تحجيم دور  وبــالــتــالــي، 
فــي السياسة الــخــارجــيــة، وأصــبــح مــن حق 
الرئيس وفريقه لعب دوٍر مهم في العاقات 
الدستور،  الخارجية إليــران. وبموجب هذا 
ــر الــخــارجــيــة مــبــاشــرة  ــ تـــذهـــب تــقــاريــر وزيـ
لرئيس الجمهورية. وقد تم االحتفاظ بهذا 
الدور. ولذلك نرى أن مؤسسة الرئاسة تلعب 
الخارجية، حسب  السياسة  في  مهما  دورًا 
التوجه والرؤية اللتني تتبناهما. في الفترة 
التحالف  بـــروز  ومـــع   ،1989 إلـــى   1979 مــن 
الثاثي بني آيه الله علي خامنئي ومحمد 
يــــزدي )رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة آنــــذاك( 
والرئيس هاشمي رفنسجاني، بتوجه شبه 
معاناة  بـــدأت  اللحظة  تلك  منذ  إصــاحــي، 
الــتــيــار الــبــراغــمــاتــي فــي ظــهــور شخصياٍت 
ــذه املـــشـــاريـــع  ــ ــقـــوم بــعــرقــلــة هـ ــفــــوٍذ تـ ذات نــ
اإلصاحية ورفضها، مثل ما قام به آيه الله 
أحمد جنتي في عرقلة أطروحات إصاحية 
عديدة، حاول تقديمها رفسنجاني. ثم ثبت 
أن الــرئــيــس رفــســنــجــانــي كـــان هــو الحليف 
األقــرب لخامنئي، ودعمه األخير في عديٍد 
مــن أطــروحــاتــه، على الــرغــم مــن أن بعضهم 
أن  لــه  إن خامنئي متشّدد، فكيف  قــد يقول 
يقوم بذلك، والحقيقة أن أبرز األمور تشددًا 
لــدى خامنئي هو رفضه تغريب إيــران، إذا 
اإليــرانــي  املجتمع  صــبــغ  أي  التعبير،  جـــاز 

بالصبغة الغربية. 

الثالثــة: تجليــات اإلصالحــات  المرحلــة 
الدستورية وبداية سياسة البراغماتية

التسعينيات،  وبـــدء  الثمانينات  انــتــهــاء  مــع 
نتيجة  متغيراٍت جديدٍة،  في  املنطقة  دخلت 
ــاردة بــني  ــ ــبـ ــ ــدة: انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـ ــ عــــوامــــل عــ
ــيـــني(،  ــرانـ ــروس ) حــلــفــاء اإليـ ــ ــ ــركـــان والـ ــيـ األمـ
ــيـــة وبــــروز  انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــراقــيــة اإليـــرانـ
قيادة أكثر واقعية في إيران، وبروز  األهمية 
املـــتـــزايـــدة لــلــســيــاســة الــنــفــطــيــة، إلــــى جــانــب 
األزمة الكويتية. ذلك كله جعل إيران تفكر في 
واستراتيجيٍة  سياسيٍة  مرحلة  في  الدخول 
إقــلــيــمــيــٍة، لــبــنــاء جـــســـوٍر تـــخـــدم  مصالحها 
وتخرجها من عزلتها. تنازلت إيران، في تلك 
الشيعية،  أيديولوجيتها  عن  جزئيا  الفترة، 
تزامنا مع تلك التعديات الدستورية،  فمدت 
زتها مع الحركات 

ّ
إيران جسور التواصل وعز

اإلنقاذ  جبهة  العربي:  العالم  في  اإلسامية 
اإلســـامـــي فـــي الـــجـــزائـــر، نــظــام الـــتـــرابـــي في 
الــــســــودان، حــمــاس والـــجـــهـــاد اإلســـامـــي في 
فلسطني، اإلخوان املسلمني في األردن، حزب 
ــاد اإلســـامـــي  ــهـ الــنــهــضــة فـــي تـــونـــس، والـــجـ
فـــي مــصــر، إلــــى جــانــب حــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي 
االمتداد األيديولوجي والتنظيمي إليران. لم 
يقتصر الدعم اإليراني، في تلك الفترة، على 
العربي،  العالم  الحركات اإلسامية فقط في 
بــل امــتــد ليشمل أمــاكــن أخــــرى، مــثــل: حركة 
وللمسلمني  الفيليبني،  في  اإلسامية  مــورو 
اتجاه  على  تأكيدًا  كله  ذلــك  وكــان  البوسنة. 
سياسي جديد، تنتهجه إيران في سياستها 
ــم الـــدعـــم  ــقــــديــ ــا، وتــ ــهـ ــتـــاحـ ــفـ ــانـ ــيــــة بـ الــــخــــارجــ
توجهاتها.  باختاف  اإلســامــيــة،  للحركات 

ــذه الــفــتــرة، ظــهــر الـــصـــراع بـــني كتلتني  فـــي هـ
داخـــــل الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي هـــمـــا: املــعــتــدلــون/ 
الــبــراغــمــاتــيــون، فــي مــواجــهــة الــراديــكــالــيــني، 
وهـــــو مــــا شـــكـــل عـــنـــصـــر حـــســـم حــقــيــقــي فــي 

العملية السياسية. 
شـــهـــدت هــــذه املــرحــلــة تـــحـــوالٍت فـــرديـــة لــدى 
بعض األصوليني، مثل علي أكبر محتشمي، 
البراغماتي في  التيار  خصوصا مع صعود 
رفسنجاني  صعود  فــي  متمثا  الفترة،  تلك 
إلى السطة، وظهور مهدي كروبي وخويني 
ــيـــة،  ــا، وقــــــد  دعـــمـــا الــعــمــلــيــة اإلصـــاحـ ــقــ الحــ
خصوصا في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. 
التوجهات  بالطبع في ما بعد، عرقلت هــذه 
شخصيات داخل النظام. في الجانب املقابل، 
نرى تأثير هذا الدستور الذي جعل السياسة 
الــخــارجــيــة مــن اخــتــصــاص الــرئــيــس وحـــده، 
حيث كان الدور الذي لعبه الرئيس هاشمي 
أنه  خصوصا  محوريا،  آنـــداك،  رفسنجاني، 
كان القوة املحركة التي أدت إلى قبول إيران 
قرار مجلس األمن الدولي الذي أنهى ثمانية 
أعــوام من الحرب مع الــعــراق. كما سعى إلى 
ــرح إيـــران  تــشــجــيــع الــتــقــارب مـــع الـــغـــرب، وطــ
نــفــســهــا قـــوة إقــلــيــمــيــة. امـــتـــدت هـــذه املــرحــلــة 
بــفــوز مــحــمــد خــاتــمــي بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
ــذي اســتــكــمــل الــســيــاســة اإلصــاحــيــة  وهـــو الــ
على املستويني الخارجي والداخلي، وكانت 
األولــويــات  تحديد  الداخلية  إصاحاته  أهــم 
األولــــى )إعـــــادة الــبــنــاء االقــتــصــادي وتــعــزيــز 
املجتمع املدني وسيادة القانون(. وكانت له 
والسياسة  االقــتــصــاد  أن  هــي  شهيرة  جملة 
مــن شـــأن املــدنــيــني، واملــســائــل العسكرية من 
إلى  منه  إشـــارة  فــي  العسكريني،  اختصاص 
توغل الحرس الثوري اإليراني وقوته. ولعل 
اإليراني  الثوري  الحرس  رئيس  تصريحات 
آنــــــذاك، تــزامــنــا مـــع أحـــــداث جــامــعــة طـــهـــران، 
ــيـــس  أوضـــــحـــــت صــــــــورة الــــــصــــــراع بـــــني الـــرئـ
خــاتــمــي، شخصا إصــاحــيــا، والــراديــكــالــيــني 
أيضا،   يمكن،  نفسه،  الــوقــت  فــي  وحلفائهم. 
ذكــــر أكــثــر مـــن شــخــصــيــة بـــــارزة لــعــبــت دورًا 
مهما في السياسة الخارجية اإليرانية، منهم 
ــر الخارجية  عــلــي أكــبــر واليــتــي، وكــذلــك وزيـ
ــم  ــد أهـ ــ ــو أحــ ــ ــمــــال خــــــــــرازي، وهــ اإليــــــرانــــــي، كــ
الــشــخــصــيــات اإليــرانــيــة الــتــي تــولــت منصب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، عــــاوة عــلــى أنــــه مــعــروف 
بــاعــتــدالــه، والــدفــع فــي اتــجــاه عــاقــات أفضل  

بني إيران وجيرانها العرب.

المرحلة الرابعة
مستوى  على  اإلصاحية  املحاوالت  شهدت 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مـــع صـــعـــود أحــمــدي 
نــجــاد إلــــى الــســلــطــة، تـــدهـــورا فـــي الــعــاقــات 

الخارجية بني إيران والغرب، وبني جيرانها 
ــوال ســــنــــوات رئـــاســـة  ــ ــمـــرت طــ ــتـ ــرب، واسـ ــعــ الــ
أحـــمـــدي نـــجـــاد، إال أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ما لبثت أن عــادت وأخــذت منحى جديدًا مع 
صعود حسن روحاني إلى السلطة وتوجهه 
اإلصاحي، ولعل أحد أهم إنجازاته تسوية 
ــفـــاق  ــلـــف الــــنــــووي اإليـــــرانـــــي، وإتــــمــــام االتـ املـ
النووي بني باده وأميركا والــدول الغربية، 
ولــعــل فـــوز تــحــالــفــه )فــــوز اإلصــاحــيــني( في 
ز مــن مــكــانــتــه، هو 

ّ
االنــتــخــابــات، أخـــيـــرًا، يــعــز

في  االســتــمــرار  على  أكثر  ويشجعه  وفريقه، 
العلمية اإلصاحية. الظروف اآلن شبيهة بما 
كانت عليه األوضــاع في حقٍب سابقة، حيث 
إيــران متورطة في معارك داخــل دول عربية، 
سورية واليمن والداخل اللبناني والبحرين، 
إال أنـــهـــا أصــبــحــت أكـــثـــر تـــوافـــقـــا مـــع الــقــوى 
الــغــربــيــة، وأصــبــح هــنــاك انــفــتــاح اقــتــصــادي 
بينها وبني الدول الغربية، ستجني، عاجًا 

أم آجًا، ثماره.
ــران، اآلن، هـــو الـــعـــودة إلــى  ــ مـــا تــحــتــاج لـــه إيــ
تمّكنها  التي  السابقة  البراغماتية  سياسة 
من تقارٍب أكثر مع جيرانها العرب، والوصول 
إلى تسويٍة جزئيٍة لبعض القضايا العالقة. 
ــران أن تقيم تــحــالــفــا مــع تركيا  إيــ ســتــحــاول 
ــة يــهــدد  ــرديـ ــد قـــيـــام دولـــــة كـ فـــي الــــوقــــوف ضـ
التركية،  الــدولــة  مصالح  وكذلك  مصالحها، 
قضايا  حــول  مستقبليًة  تقاسماٍت  ويضمن 
املــنــطــقــة. ســتــكــون حــاضــرة كــذلــك وبــقــوة في 
امللف السوري، إذا تمت تسويته، وكذلك في 
ز هيمنتها 

ّ
تــعــز أن  اليمني، ســتــحــاول  املــلــف 

أكــثــر، ورغــبــتــهــا فــي الــســيــطــرة، وأخــــذ مكان 
أكبر في خريطة املنطقة التي يعاد تشكيلها 
على أسس عرقية وطائفية وإثنية. هل تدرك 
الدول العربية ما تقوم به إيران، أم ستظل في 
حالة من الجمود واملواقف الحّدية في لعبة 
الشريك  على  واالعــتــمــاد  الــدولــيــة،  السياسة 
ــيــــركــــي بــــصــــورة أكــــبــــر. مــــا كـــشـــفـــت عــنــه  األمــ
تتأرجح سياستها  العربية  الــدول  أن  األيــام 
ــارة والـــغـــربـــي  ــ بــــني املـــعـــســـكـــريـــن، الــــروســــي تــ
واألميركي تارة أخرى، في إطار من التبعية، 

وليس الندية وموازين القوى. 
ــاولــــت، أخـــيـــرًا،  صــحــيــح أن بــعــض الــــــدول حــ
الــــخــــارجــــيــــة  ســــيــــاســــتــــهــــا  مـــــــن  تــــــطــــــور  أن 
الــســيــاســة لم  ــذه  واالســتــراتــيــجــيــة، إال أن هــ
تتبلور حتى اللحظة، للعب دور كبير يقوم 
على مراعاة موازين القوى، وإقامة تحالفات 
توسع من دورها، كقوة إقليمية حقيقية. قد 
يستطيع بعضهم فعل ذلك. لكن، متى وعلى 
أي أســــس؟  ستجيب األيــــام املقبلة عــلــى كل 

األسئلة با شك. 
)باحث مصري مقيم في برلني( 

الحاجة الراهنة للعودة إلى البراغماتيّة

السياسة الخارجيّة اإليرانيّة 
بين الراديكاليّين واإلصالحيّين

لعب الخميني 
دورًا  كبيرًا في 

السياسة الخارجية، 
وكان  الحرص على 

نشر المذهب الشيعي 
وتصدير الثورة 

أولوية لديه

يعود تمسك 
رجل الدين اإليراني 

بالسياسة إلى ثورة 
الدستور)1906(، وتم 

التحالف فيه بين رجال 
الدين والليبراليين

تستعرض المطالعة التالية ما تراها مراحل مرت بها السياسة الخارجية اإليرانية، منذ الثورة في العام 1979، وصوًال إلى الخيارات 
الراهنة، والتي تبدو فيها طهران في حاجة إلى التخفف من رهانات مغامرة، والعودة إلى ما وســم سياســتها الخارجية في 

مرحلة سابقة من براغماتية

)Getty( 2016/وزيرا الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاوش أوغلو في طهران في 5 إبريل

السياسة  واليتيه،  في  خاتمي،  محمد  األسبق،  اإليراني  الرئيس  استكمل 
اإلصالحية على المستويين، الخارجي والداخلي، وكانت أهم إصالحاته 
وتعزيز  االقتصادي  البناء  )إعــادة  األولــى  األولويات  تحديد  الداخلية 
هي  شهيرة  جملة  له  وكانت  القانون(.  وسيادة  المدني  المجتمع 
من  العسكرية  والمسائل  المدنيين،  شأن  من  والسياسة  االقتصاد  أن 
اإليراني  الثوري  الحرس  إلى توغل  إشارة منه  العسكريين، في  اختصاص 
وقوته. ولعل تصريحات رئيس الحرس الثوري اإليراني آنذاك، تزامنًا مع 
خاتمي،  الرئيس  بين  الصراع  صورة  أوضحت  طهران،  جامعة  أحداث 

شخصًا إصالحيًا، والراديكاليين وحلفائهم.

الصراع مع خاتمي
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MEDIA

االستفزاز معيار النجاح 
التلفزيوني؟

برنامج »دودة الكتب« 
لتعزيز القراءة

تطوير أجهزة تكشف 
المتفجرات عن بعد

بشرى سالمة

واالســتفزاز،  الجــرأة  بــني  مــا  كثــر  يخلــط 
الضيــف  علــى  إصــراره  أن  املذيــع  ويعتقــد 
والضغــط عليــه ليجيــب عــن ســؤال أو حتــى 
تعمد إحراجه، سيؤدي إلى نجاح برنامجه، 
واصفــا تلــك األفعــال بالجــرأة، متلــذذًا بلقــب 
أرض  فــي  أنــه  حــني  فــي  الجــريء«،  »املذيــع 
الواقع، »مذيع مستفز«. تحصد املرأة املذيعة 

ذلك الوصف أكثر من زمائها الذكور.
في أواخر الثمانينيات أطلت منى الحسيني، 
جــدا  صريــح  »حــوار  الشــهير  ببرنامجهــا 
جــدا«، بشــكل مختلــف عــن البرامــج الســائدة 
فــي تلــك املرحلــة، ألول مــرة كان املذيــع يصــر 
علــى  اإلجابــة  منــه  وينتــزع  الضيــف  علــى 
األســئلة رغمــا عنــه، والقى البرنامــج نجاحا 
كبيــرًا، واســتمر تقديمــه ألكثــر مــن 20 عامــا. 
لكــن انبهــار املشــاهد بالبرنامــج الــذي تميــز 
تكــراره،  مــع  يخفــت  بــدأ  مختلــف  بأســلوب 
مــن  آخــر  عــددا  قدمــت  املذيعــة  أن  خاصــة 
البرامــج بنفــس صــورة برنامجهــا األصلــي، 
املذيعــة  أســلوب  يســتهجن  بعضهــم  وبــدأ 
الــذي أحبــه فــي البدايــة، رافضــا مــا تعتبــره 
جــرأة فــي الضغط علــى الضيف للتحدث في 
مــا ال يريــد. الجرأة بالنســبة لوفــاء الكياني 
الوســائل  بــكل  والضغــط  الضيــف  تعريــة 
والطــرق املمكنــة الســتثارة أعصابــه وفقــدان 
فــي  بوضــوح  ذلــك  ظهــر  الــرد،  علــى  القــدرة 
تقديمهــا برنامــج »بدون رقابة« الذي عرض 
علــى فضائيــة القاهــرة والنــاس، ويبــدو أنــه 
األسلوب الذي اعتمدته في برامجها التالية 

»نورت« و»املتاهة«.
منــذ ظهورهــا فــي برنامــج »ســمر والرجــال« 
عام 2012، أحدثت سمر يسري ضجة كبيرة 
بســبب طبيعــة البرنامــج واألســئلة املحرجة 
ضيــوف  لهــا  تعــرض  التــي  والصادمــة 
البرنامــج. ويبــدو أنهــا ســعدت كثيــرًا بتلــك 
جــرأة  هــو  تقدمــه  مــا  أن  وخالــت  الضجــة 
مهنيــة وليــس شــيئا مــن »التســخيف« علــى 
كثيــرة،  النتقــادات  ممــا عرضهــا  الضيــوف، 
برنامــج  فــي  أخيــرا،  تعمدهــا،  بعــد  خاصــة 
 ، »mbc«  ليلة سمر« الذي يعرض على قناة«
إحراج املطرب الشــعبي أحمد شــيبه بســؤاله 
الــذي  األمــر  أوســكار؟«  أيــه  يعنــي  »تعــرف 
دفــع املشــاهدين إلــى مهاجمتها علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي، خاصــة مــع تاريخهــا 
ووصفهــا  الضيــوف  باســتفزاز  امللــيء 

باملذيعة املستفزة.
أمــا منــى عبــد الوهاب، فلحقــت حديثا بركب 
الظــل، وحاولــت متعمــدة  املذيعــات ثقيــات 
فــي  املســتفزات  املذيعــات  طابــور  تكمــل  أن 
برنامجهــا »الحكــم بعــد املزاولة« عــام 2011، 
حتــى تمكنــت نوعــا مــا مــن أدواتهــا كمذيعــة 
مســتفزة فــي برنامجهــا األخيــر »مصارحــة 
حرة«، املتابع لها يعرف أنه ينقصها بعض 
مــن  تتمكــن  حتــى  اإلعامــي  والثقــل  الــوزن 
ألن  واســتفزازهم،  ضيوفهــا  علــى  الضغــط 
خفتها أتاحت الفرصة للضيوف ملهاجمتها 
بعنــف فــي حلقــات برنامجهــا مثــل املذيعــة 
علــى  األولــى  إطالتهــا  منــذ  ســعيد.  ريهــام 
شاشــة التلفزيــون، اســتحقت ريهــام ســعيد 
لقــب املذيعــة املســتفزة بجــدارة، لقــب منحــه 
لهــا عــدد كبيــر من املصريني، وســعى جاهًدا 
إليقــاف برنامجهــا األخيــر »صبايــا الخيــر« 
النهــار،  شاشــة  علــى  يعــرض  كان  الــذي 
بعــد تنظيــم عــدد مــن الحمــات علــى مواقــع 
برنامجهــا  إليقــاف  االجتماعــي  التواصــل 
ومحاكمتهــا بعــد جريمة حلقة »فتاة املول«. 
اعتقــدت ريهام ســعيد أن االنتقادات الكثيرة 
التــي تعرضــت لهــا خــال عملهــا فــي تقديــم 

منوعات
في اليوم العالمي للصحة، تصدر وسم تغريد

»#WorldHealthDay« لوائح األكثر تداوًال 
عالميًا، حيث نشر المستخدمون والجمعيات 

فيديوهات ومعلومات تساهم بنشر 
»التوعية الصحية« التي باتت حاجة ملحة في 

ظل النكبات واألزمات التي تمر بها معظم 
دول العالم، بحسب ما ورد في معظم 

التغريدات، التي ركزت على مخاطر السكري، 
وعلى أهمية ممارسة الرياضة.

في لبنان، تصدر خبر »توقيف فريق 
تلفزيوني أسترالي في قضية خطف 

الطفلين األستراليين« العناوين، ولم تتمكن 
القوى األمنيّة من تحديد ما إذا كان الصحافيان 
من شبكة التلفزيون األسترالية التاسعة مشاركين 

بعمليّة الخطف، أو أنهما كانا يقومان 
بتصويرها فقط، وأضافت المعلومات، أن 

الصحافيين قد يكونان ال يعرفان أن ما قاما به 
يُعاقب عليه القانون اللبناني. 

انتقد رواد مواقع التواصل خبر عزم 
االتحاد القطري للكرة الطائرة، استضافة 

الفريق اإلسرائيلي، الذي يضم العبين 
ومرافقين للمشاركة في البطولة الدولية 

العاشرة لكرة اليد الشاطئية وذلك عبر وسم 
»#ال_للتطبيع_الرياضي_في_قطر«، حيث 
طالب المغردون القائمين على البطولة 

إعادة النظر بالقرار موجهين عدة رسائل إلى 
االتحاد القطري للكرة الطائرة عبر »تويتر«.

برامجها التي حملت نفس الطابع، هو النقد 
املهنــي الــذي ياحــق اإلعامــي الناجــح، ولــم 
تتوقف للحظة حتى تدرك أن ما تفعله ليس 
لــه عاقــه باإلعــام أو النجــاح  أو الشــهرة، 
ووصــل بهــا األمــر فــي إحــدى الحلقــات إلــى 
الهــواء  علــى  االســتوديو  مــن  ضيفهــا  طــرد 

مباشرة ألن كامه لم يعجبها.

عّمان ـ هناء الكحلوت

بالقــراءة  شــغوفة  أردنيــة  شــابة  أنشــأت 
والكتب مشروعا لتحفيز الشباب في الوطن 
تفاعليــة،  بطريقــة  القــراءة  علــى  العربــي 
بعيــدًا عــن قالب الجمــود والنمطية الدارجة 
حلقــات  وتتميــز  والقــراءة.  الكتــاب  حــول 

مشــروع »دودة الكتب« بأنها تعرض ثاثة 
مــن الكتــب فــي مجموعة واحــدة، ومن بوابة 
ق سريعا في عوالم هذه 

ّ
عنوان واحد، لتحل

الكتب، وتحاول أن تستفز وتشّوق املشاهد 
لقراءة هذه الكتب.

تقــدم  إنهــا  نصــار  ديانــا  األردنيــة  تقــول 
موقــع  علــى  برنامــج  فــي  قصيــرة  حلقــات 
ضمــن  »خرابيــش«  قنــاة  عبــر  »يوتيــوب« 
مــدة  وتبلــغ  كتــب«،  »دودة  مشــروعها 
الحلقة خمس دقائق، تشــارك فيها شــغفها 
موجــز،  ســريع،  بشــكل  والكتــب  بالقــراءة 
ة لــدى الشــباب في  مفيــد، لتعــزز حــب القــراء
الوطن العربي، ولتعّرفهم بمجموعة الكتب 
بالرغبــة  حّســها  بعــد  وذلــك  قرأتهــا،  التــي 

باملسؤولية إليصال ما تملك من معرفة.
أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  نصــار  وتوضــح 
البرنامــج يتنــاول فــي كل حلقــة ثاثــة كتــب 
تجمعها صفة واحدة، يعرض كل كتاب في 
أقــل مــن دقيقــة ونصــف، ويتــم اختيــار هــذه 
الكتب بحســب موضوع الحلقة، وبناء على 
أفــكار تراودهــا أو اقتراحــات بالتشــاور مــع 
التعليقــات واالقتراحــات  مــن  أو  األصدقــاء 
اختيــار  عنــد  ويشــترط  املشــاهدين.  مــن 
جاذبــة  تكــون  أن  نّصــار  بحســب  الكتــب 
علــى  الشــباب  مــن  املزيــد  لتشــجع  وســهلة 
وتنــوع  الصفحــات  عــدد  ويراعــى  القــراءة، 

اب ودولهم عند اختيار العناوين.
ّ
الكت

الكتــب »الثقيلــة« باملحتــوى فيتــم  أمــا عــن 
فكــري. إدراجهــا ضمــن حلقــات ذات طابــع 
أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـــ  نصــار  وتذكــر 
وكانــت  حلقــات  عــدة  البرنامــج  مــن  صــدر 
مــن  »مقهوريــن  حلقــة  هــي  الحلقــات  أولــى 
عشــر  الثامــن  فــي  صــدرت  والتــي  امللكــة«، 
مــرورًا  املاضــي،  االول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
بحلقــات: »كتــب بتخليــك تضحــك«، »كتــب 
عن ناس تشــبهنا«، »كتب بتخلص بســاعة 
أو ســاعتني« وغيرهــا. ويســتهدف برنامــج 
الشــباب  نصــار  بحســب  كتــب«  »دودة 
جيــدة  لكتــب  عناويــن  بمعرفــة  الراغبــني 
املتحمســني  لغيــر  باإلضافــة  بهــا،  ُينصــح 
للقــراءة ليتــم تشــجيعهم، ومــن جهــة أخــرى 
لتبــادل  يســعون  ممــن  القــراءة  محبــي 

اقتراحاتهم ونصائحهم مع اآلخرين.
»دودة  مشــروع  حــول  الفعــل  ردود  وعــن 
الراجعــة  التغذيــة  »إن  نصــار:  تقــول  كتــب« 
حــول حلقــات البرنامــج إيجابيــة بمجملها، 
حــول  املاحظــات  مــن  بعــض  هنــاك  لكــن 
القتراحــات  باإلضافــة  والتنفيــذ،  التطبيــق 
أخذهــا  يتــم  وكلهــا  والتطويــر،  للتحســني 
بعــني االعتبــار«. وتضيــف نصــار أنهــا عنــد 
تحدثها عن الكاتبة »أحام مستغانمي« في 
حلقــة بعنــوان »مقهوريــن من امللكــة«، كثرت 
واملعجبــني  مريديهــا  مــن  الســلبية  الــردود 

بنوعية كتبها. 
لبعــض  الحلقــات  بعــض  نصــار  وأرســلت 
فــي  عنهــم  تحدثــت  التــي  الكتــب  مؤلفــي 
برنامجهــا، وكانــت ردودهــم إيجابيــة حــول 
عرضهــا لكتبهــم. وتقول الفلســطينية رجاء 
متابعــة  إنهــا  الجديــد«  »العربــي  لـــ  طــال 
بشــغف لهــذا البرنامــج، فهــو أعادهــا لقراءة 
الكتب بعد طول انقطاع وبث فيها الحماس. 
وتضيــف بأنهــا »تتمنــى أن ال يكــون لفتــرة 
وجيــزة وينقطــع«. أمــا األردنيــة عبيــر مجــد 
فتقــول إن مثــل هــذه البرامــج »كفيلــة بإعادة 
يحّبهــا  بطريقــة  ونشــره  للكتــاب  الــروح 
الشباب«. من جهته عّبر األردني يزن محمد 
التــي  الكتــب  تــه  لقراء ســعادته  عظيــم  عــن 
نصحت بها في البرنامج، وقال إنه لم يجد 
أي صعوبــة فــي قراءتها بل أعطته الحماس 

الكافي ليقبل على قراءة املزيد منها.

هناء مرتضى

نقــاط  مــن  الخاليــة  ــة 
ّ
املكتظ األماكــن  حمايــة  يمكــن  كيــف 

التفتيــش، مــن االعتــداءات اإلرهابية؟ يبــدو أن التكنولوجيا 
الجديــدة التــي تســمح باكتشــاف وجود املتفجــرات عن بعد، 
بعــض  بإعــادة  القنابــل، ستســمح  أمكنــة صانعــي  وتحــّدد 

األمان إلى املدن األوروبية املهددة.
غالبــا مــا يتــم اســتحداث نقــاط تفتيــش فــي املطــارات وعلــى 
مداخل املؤسسات والشوارع الرئيسية، في الكثير من املدن 
 عن اســتخدام أجهزة الكشــف عن 

ً
العربية واآلســيوية، فضا

املعــادن وغيرهــا مــن األجهــزة غيــر الفعالــة، ممــا يــؤدي إلــى 
اكتظــاظ ال يطــاق وصفــوف طويلــة. لتافــي هــذه املشــكات، 
يعمــل خبــراء غربيــون فــي مجال األمن، علــى تطوير تقنيات 
املــارة وهــم يســيرون عــن بعــد،  موجــودة تســمح بتفتيــش 
املســح  أجهــزة  عبــر  لتمريرهــم  إيقافهــم  إلــى  الحاجــة  دون 
اإللكترونــي. لألســف، يمكــن خــداع أجهزة املســح والتصوير 
اإللكترونــي عبــر هيكلــة املتفجــرات لتبــدو كأغــراض عاديــة، 
ضــروري  الشــم  حاســة  علــى  التركيــز  أن  خبــراء  يؤكــد  لــذا 
للكشف عن املتفجرات. في هذا السياق، يبدو أن الكاب هي 
الخيــار األفضــل، ولكــن مــن الصعــب اســتخدامها على نطاق 

واســع إذ ســتكون هنــاك حاجــة لتدريــب اآلالف مــن الــكاب 
للقيام بالدوريات.

لتخطي هذه العراقيل، يقوم كاميرون ريتشــي، رئيس قســم 
التكنولوجيــا فــي شــركة »مورفو« األميركيــة لألمن، وفريقه 
بتطويــر مــا أســموه بـــ »نفــق الحقيقــة«، وهــو نفــق يســمح 
للمســافرين واملتنقلــني فــي املواصــات باملــرور بداخلــه مــن 
يتــم  يســيرون  هــم  وبينمــا  وجهتهــم،  عــن  تأخيرهــم  دون 
االستشــعار،  أجهــزة  مــن  مجموعــة  عبــر  ضوئيــا  مســحهم 
حــركات  ورصــد  مختلفــة  مســح  صــور  التقــاط  يتــم  حيــث 
الجسم واليدين، واألهم حركات العني، لتحديد وفحص من 

يبدو عليهم التوتر.
معهــد  فــي  »لينكولــن«  مختبــر  يعمــل  جهتــه،  مــن 
تطــورًا،  أكثــر  ابتــكار  علــى  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
يقضــي باســتخدام الليــزر كتقنيــة لـــ »شــم« املتفجــرات مــن 
علــى مســافة بعيــدة. ويؤكــد فريــق البحــث أن بإمكانه مســح 
مســاحات تصــل إلــى 100 متــر عبــر أشــعة الليــزر التــي تقــوم 
فتنجــم  القنابــل  فــي  املوجــودة  الجزيئــات  بعــض  بتبخيــر 
عنهــا أصــوات خافتــة يمكــن رصدهــا علــى الفــور، وبالتالــي 
الكشــف عــن املتفجــرات أو أي مــواد أخــرى تســتخدم لصنــع 

القنابل.

تحصد المرأة المذيعة 
ذلك الوصف أكثر من 

زمالئها الذكور

تقدم الحلقات في 
برنامج على »يوتيوب« 

عبر قناة »خرابيش«
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رصد

تكنولوجيا

على الشبكة

)Getty( يعتقد المذيع أن إحراج الضيف يضمن نجاح البرنامج



مــواقــفــهــا مـــن الــقــضــيــة الــنــســائــّيــة وعــاقــتــهــا 
ـــخـــف انـــزعـــاجـــهـــا مـــن قـــرار 

ُ
ــــام«. ولــــم ت ــــاإلسـ بـ

هذه املاركات العاملية، االنفتاح على الحجاب 
َصــــاُب بالصدمة 

ُ
أ أنــنــي  اإلســامــي، »صحيح 

مــن هـــذا الــنــوع مــن املـــوضـــة«، لكنها أضــافــت، 
فـــي نــــوع مـــن االخـــتـــاف »الـــدبـــلـــومـــاســـي« مع 
الــفــيــلــســوفــة، »تــوجــد حــريــة فــي بــلــدان أخــرى 

لتنظيم نفسها بطريقة مغايرة«.
إليزابيث  فيها،  تعبر  مــرة  أول  هــذه  وليست 
العربية  للجالية  مواقف صادمة  عن  بادنتر، 
دائــمــا على  فرنسا. فهي تصر  فــي  اإلسامية 
ــه »ال يـــجـــب عــلــيــنــا أن نــخــشــى  ــ الـــتـــصـــريـــح أنـ
مــــن تـــهـــمـــة كـــونـــنـــا إســـامـــوفـــوبـــيـــن« )وهــــي 

تصريحات تعيد ما قاله الصحافي الفرنسي 
سنة  أمــبــيــرت،  كــلــود  ليكسبريس،  مجلة  فــي 
2003: »يــجــب عــلــى املـــرء أن يــكــون نــزيــهــا، أنــا 
أحــّســنــي إســامــوفــوبــيــا، بــعــض الـــشـــيء. وال 
يتذكر،  والكل  بــاألمــر...«(.  االعتراف  َيضيُرني 

باريس ـ محمد المزيودي

رئيس  يــهــّب  أن  مستغربا  يكن  لــم 
فالس،  مانويل  الفرنسي،  الـــوزراء 
لــنــجــدة »الــفــيــلــســوفــة« إلــيــزابــيــث 
ــاركـــات  ــي تـــنـــدد بــالــعــديــد مـــن املـ بـــادنـــتـــر، وهــ
العاملية في األزيــاء التي قــررت االنفتاح على 
ــرأة املــســلــمــة املــحــجــبــة، وهــــي ســوق  ــ ســــوق املــ
يــدر نحو 230 مليار دوالر ويــرجــح أن يصل 
سنة 2020 إلى نحو 320 مليار دوالر. رئيس 
الـــوزراء نفسه يصّر على أقــوالــه، ويــقــول: »إن 
أقــلــيــة ســلــفــيــة بــصــدد االنــتــصــار فـــي املــعــركــة 
ــة لـــــإســـــام فــي  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ األيــــديــــولــــوجــــيــــة والــ
فــرنــســا«. ويــضــيــف: »يــمــثــل الــســلــفــيــون نحو 
ــا، ولــكــنــنــا ال نــســمــع  ــدنـ ــلـ 1% مــــن مــســلــمــي بـ
ســــوى خــطــابــهــم، وخــطــابــاتــهــم فـــي شــبــكــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«. وكـــرر فــالــس مقوالت 
وأن  للمرأة«،  استعباد  »الحجاب هو  بادنتر: 
»الحجاب ال يمثل ظاهرة موضة، وإنما يمثل 
استعبادًا للمرأة«، وحّيا رئيس الوزراء اللقاء 
جـــٍرَي مــع إليزابيث بادنتر، 

ُ
»املــضــيء« الــذي أ

والذي دعت فيه إلى مقاطعة املاركات العاملية 
التي تنفتح على األزيــاء واملوضة اإلسامية، 
ودعـــت الــنــســاء قــائــلــة: »يــجــب على الــنــســاء أن 

َيْدِعن إلى مقاطعة هذه املاركات«.
الــســيــدة، آن هيدالغو،  كــمــا أن عــمــدة بــاريــس 
والتي نظمت في الصيف املاضي يوم توأمة 
ــع بــــاريــــس، لــتــشــجــيــع الــســيــاحــة  لــتــل أبـــيـــب مـ
ــل، رغـــــم مـــظـــاهـــرات  ــيــ ــرائــ ــي إســ ــة« فــ ــبـ ــعـ »الـــصـ
ــي األخـــــرى  ــــدة، هـــبـــت هــ ــديـ ــ واحـــتـــجـــاجـــات شـ
في  »تتفق،  أنها  وكشفت  بادنتر،  عن  للدفاع 
ــان، مـــع بـــادنـــتـــر، خـــاصـــة، حــول  ــيــ مــعــظــم األحــ

تساهم المكسرات في 
تقوية األعصاب وتحسين 

البشرة ومنع االكتئاب

تفضح صباغ 
تحقيقات الشرطة التي 

تعتمد على اللون

2223
منوعات

أجــل حظر  من  الفيلسوفة  فرنسا، معارك  في 
بـــن 1989 و2004،  مـــا  فــرنــســا،  فـــي  الــحــجــاب 
أو  لسبب  ملهاجمته  الــتــلــقــائــي  واســتــعــدادهــا 
لدون سبب، وقد دخلت في معارك شرسة مع 
حـــزب »أهــالــي الــجــمــهــوريــة« حـــول املــوضــوع. 
الشهير،  الفرنسي  املوضة  رجل  أن  والغريب، 
بيير بيرجي، شريك إيف سان لوران، واملولع 
بــاملــغــرب وتــنــوعــه وجــمــال نــســائــه، انــضــم إلى 
اإلسامية«،  »املــوضــة  على  املتهجمن  قائمة 
التي انفتحت على الجمهور  منتقدًا املاركات 
وأونيكلو  سبنسر،  آنــد  كماركس  اإلســامــي، 

ودولشي أند غابانا.
ويبدو أن، بيير بيرجي، يتمتع بذاكرة قصيرة. 
ــه فــــي ســــنــــوات الــســتــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  ــ ــ

ّ
إذ إن

املـــاضـــي، لـــم يــكــن الــحــجــاب اإلســـامـــي يــطــرح 
أدنى عقدة بالنسبة له ولشريكه الراحل إيف 
سان لوران، ألن »املسلمن لم يكونوا، حينها، 
الباحث في  اآلن«، كما يقول  مرئين كما هو 
علم االجتماع، قــدور زويــاي. بل إن الحجاب 
كان أحيانا »صرعة«. وكانت الضفة اليسرى 
من نهر السن، )ضفة املوضة واألنــاقــة( تعج 

بات.  ظهر نساء ُمحجَّ
ُ
بملصقات ت

معظم هؤالء  أن  اكتشاف  الصعب  من  وليس 
الـــســـاســـة، خـــاصـــة مـــن الـــيـــســـار، نـــاضـــلـــوا في 
جمعية »إس أو إس. عنصرية«، والذين أصبح 
السياسي  املشهد  فــي  نافذين  قادتها  معظم 
االشــتــراكــي الــحــالــي. كــمــا أن نــفــوذهــم ال يــزال 
قويا في صحيفة »ليبراسيون«، والتي كرست 
ملفا كبيرا عن »الوجوه الجديدة في مكافحة 
الــعــنــصــريــة«، وحـــرصـــت عــلــى إظـــهـــار كــونــهــا 
الجدل«.  باإلجماع وتثير  وجوها »ال تحظى 
بـ«وجوه  األمــر يتعلق  أن  وتعترف الصحيفة 
ــَســة  ــــي ُمــســيَّ ــم الـــهـــجـــرة، وهـ ــ ــ مــنــبــثــقــة مــــن َرِحـ

االجتماعي،  الــتــواصــل  شبكات  فــي  ونشيطة 
وغاضبة من اليسار...«. وتضيف: »إنها تثير 
الفرنسّية  الصحيفة  ملف  لنا  ُم  ويــقــدِّ القلق«. 
بينها  الوجوه، ومن  »اليسارية«، بعض هذه 
ســـهـــام أصـــبـــاغ، والـــتـــي نــجــدهــا فـــي مختلف 
النضاالت التي تخوضها األقلّيات في فرنسا، 
ة مكافحة التحقيقات وحاالت التفتيش  خاصَّ
الوجوه  سحنات  على  ترّكز  التي  البوليسية 
)الــعــربــيــة والـــســـوداء(، وكــذلــك رفــض القانون 
ـــهـــا لــتــهــمــة 

ُ
ض ــــو مــــا يـــعـــرِّ ــاب، وهـ ــــول الـــحـــجـ حـ

جاهزة: »العنصرية تجاه البيض«. كما نقرأ 
بــورتــريــهــا عــن فــاتــح كــمــوش، مــؤســس موقع 
نويل،  فانيا  السوداء  املناضلة  الكنز، وأيضا 
والتي ال تخفي انحيازها لـ«تفكيك« كل شيء، 

بما في ذلك تفكيك »االختاط«.
ــــي قــــــراءة  ـــــز الـــصـــحـــيـــفـــة الـــفـــرنـــســـّيـــة، فـ وتـــــركِّ
ــمـــع مــكــافــحــة  ــلـــى جــمــعــيــة »تـــجـ ـــزة، عـ مـــتـــحـــيِّ
اإلســامــوفــوبــيــا فــي فــرنــســا«، والــتــي أنشئت، 
سنة 2003، من أجل إحصاء األعمال املعادية 
بعد  أصبحت  ولكنها  فرنسا.  فــي  للمسلمن 
ــــام ســيــاســي  ــواء إســ ــ ــــك مــتــهــمــة بــــ«حـــمـــل لــ ذلـ
يربك  ما  ومشروع مجتمع جماعاتي«. ولكن 
ــرار الــســيــاســي الــفــرنــســي هو  ــقـ الــصــحــيــفــة والـ
كون هذه الجمعية، الرائدة في رصد مختلف 
االعتداءات اإلساموفوبية في فرنسا، والتي 
تــصــدر تــقــريــرًا ســنــويــا يــنــتــظــره الــجــمــيــع في 
أوروبا، هو االعتراف الذي حظيت به من قبل 
»املنظمة من أجل األمن والتعاون في أوروبا«، 
ــم 

َ
وهــــو مـــا »أتـــــاح لــهــا خــلــق شــبــكــة فـــي الــعــال

بشكل  الــجــمــعــيــة مستقلة  وتــعــتــبــر  بـــأســـره«. 
ــارات اإلسامية في فرنسا،  الــتــيَّ كبير عن كل 
الــتــبــرعــات،  مــالــيــا، بفضل  ة 

ّ
ــهــا مستقل

ّ
أن كــمــا 

من  السخّية  املالّية  املساعدة  بسبب  وأيــضــا، 
قبل »أوبن سوسايتي« للملياردير األميركي 

جورج سوروس.
نــزع املصداقية  املقال يتحامل ويــحــاول  وألن 
عــن هـــذه الــجــمــعــيــة، والــتــي أصــبــحــت مزعجة 
تقدمها  التي  )اإلحــصــاءات  السياسي  للقرار 
عـــن االعــــتــــداءات الــتــي يــتــعــرض لــهــا مسلمو 
ــّرح بـــه وزارة  ــا تـــصـ  مـ

َ
فــرنــســا تــشــكــل ِضــــْعــــف

الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة(، تـــتـــحـــدث الــصــحــيــفــة 
عــن »تــعــزيــز الــجــمــعــيــة روابــطــهــا مــع الــحــركــة 
تمثلها  والــتــي  الــجــديــدة،  السلفية  الفرنسية 
املــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة اإلســـامـــيـــة »بــركــة 
ســيــتــي« أو مــوقــع الــكــنــز اإللــكــتــرونــي«. ولكن 
بهذه  الجمعية  عــن  مقالها  تنهي  الصحيفة 
ــّرة التي ال تستطيع إخفاءها: »إن 

ُ
الحقيقة امل

ــراءات اإلداريــــة  ــ ــ تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ واإلجـ
ــــاس تحت  ــع أنـ ــ املــخــتــلــفــة )مــــن تــفــتــيــش ووضـ
اإلقامة اإلجبارية(، والتي تستهدف، في أغلب 
األحيان، السكان من أصول مغاربية، ُيمكن أن 

ز من تأثير هذه الجمعية«. 
ّ
تعز

I I

سينماقضيّة

معالمتغذية

القاهرة ـ محمد كريم

كـــان األمــيــر ســيــف الــديــن عــبــد الــلــه طـــاز بن 
ــد األمــــــــراء املـــمـــالـــيـــك أصـــحـــاب  ــ قـــطـــغـــاج، أحـ
الــــرأي والــنــفــوذ فــي عــصــر الــســلــطــان حسن 
بــن الناصر محمد بــن قـــاوون، وقــد حظي 
قبل  السلطان،  كاتب  أي  »داودار«،  بوظيفة 

أن يمنحه والية حلب. 
غــيــر أنـــه خـــرج عــلــى الــســلــطــان هــنــاك؛ فثار 
عــلــيــه الـــنـــاس حــتــى ُعــــــزل، وألـــقـــي الــقــبــض 
عــلــيــه، وعـــوقـــب بــكــحــل عــيــنــيــه حــتــى عــمــي، 
ثـــم ســيــق إلــــى اإلســكــنــدريــة لــُيــْســَجــن فيها 
ــر  ــ ــرج مــــن الـــســـجـــن فــــي أواخـ ــ ــد خـ ــ ــا. وقـ ــنــ زمــ
حياته ليعود إلى الشام ويموت في دمشق 

)763هـ/1361م(.
تــرك األمــيــر طــاز فــي الــقــاهــرة قصرًا عظيما 
 كبيرًا. كان طاز يعي تماما أهمية 

ً
وإسطبا

اختيار موقع قصره، ودوره املهم في أحداث 
ــا، لــذلــك،  ــقـ ســيــاســيــة عــظــيــمــة ســتــنــدلــع الحـ
من  منطقة  في  بعنايٍة  موقع قصره  اختار 

 
ّ
وتــشــرح زيــن الــديــن، لـ«العربي الــجــديــد«، أن

بالطاقة  تمّد  املــكــســرات  مــن  »حفنة صغيرة 
من  كمية  عطي 

ُ
وت الجسم،  لها  يحتاج  التي 

أطـــول،  ملـــدة  األلــيــاف تمنح شــعــورًا بالشبع 
وتــســاعــد عــلــى الــحــمــايــة مــن أمــــراض القلب 
والــســرطــانــات املــتــنــوعــة خــصــوصــا ســرطــان 

املعدة والقولون«.
نــجــد فـــي املـــكـــّســـرات، عــلــى أنـــواعـــهـــا، زيـــوت 
األومــيــغــا 3 الــتــي تــســاعــد عــلــى الــوقــايــة من 
وعلى  توسيعها  وعلى  الــشــرايــن  تجلطات 
تـــأمـــن نــســب مــعــتــدلــة لــســيــان الــــــدم، وهــي 
مفيدة ملرضى الضغط والشراين والسكري: 
»فــتــنــاول حفنة صــغــيــرة يــومــيــا يــســاهــم في 

العاج«.
 »دراســـــــات كــثــيــرة أثــبــتــت 

ّ
وتـــوضـــح هــبــة أن

ُيــســاعــدان   »E« األومــيــغــا 3 والــفــيــتــامــن  
ّ
أن

ــر وفــــــّعــــــال فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ بـــشـ
نـــقـــاوة الــبــشــرة ونــضــارتــهــا والــتــخــلــص من 
معظم  نجد  لذلك  وامللتهبة،  البثورالكبيرة 
كــريــمــات الــوجــه تحتوي على هــذه الــزيــوت. 

عتاب شمس الدين

 املكسرات من األطعمة اللذيذة 
ّ
نا نعرف أن

ّ
كل

ــائـــعـــة تـــقـــريـــبـــا فــــي كــل  ــــي شـ ــّيــــة، وهــ ــلــ واملــــســ
الثقافات، ومفيدة أحيانا، لكن بعد قليها أو 
الغذائية،  قيمتها  تفقد  إليها،  امللح  إضــافــة 

وقد تصبح مضّرة أيضا.
 
ّ
تقول اختصائية التغذية، هبة زين الدين، إن

األطعمة  ملوك  من  تعتبر  النيئة  »املكسرات 
ــا، وذلــــــك بــســبــب ارتــــفــــاع قــيــمــتــهــا  وأفــــخــــرهــ
الـــغـــذائـــيـــة وفـــوائـــدهـــا الــصــحــيــة الــكــثــيــرة«. 
ــلـــى الــعــنــاصــر  ــتـــوي عـ ــــهــــا تـــحـ

ّ
وتــــشــــرح بــــأن

ــيـــاف  الـــغـــذائـــيـــة األســـاســـيـــة واملـــهـــمـــة »كـــاأللـ
تخطي  على  الهضمي  الجهاز  ساعد 

ُ
ت التي 

ــن الــــصــــعــــوبــــات، مـــثـــل مــصــاعــب  ــ ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ
ــهــــال  ــاك واإلســ ــ ــسـ ــ الـــقـــولـــون الــعــصــبــي واإلمـ
ــســاعــد عــلــى الــشــعــور 

ُ
وعــســر الــهــضــم، كــمــا ت

بالشبع، وهي مهمة ألصحاب الوزن الزائد«. 

وقد  اململوكّية؛  السلطة  نفوذ  مناطق  أهــّم 
بــنــاه عــلــى أنــقــاض بــعــض الــبــيــوت القديمة 
واغــتــصــب بعضها  اشــتــرى بعضها،  الــتــي 
اآلخــر من أهلها. وبعد الفراغ من تشييده؛ 
نزل السلطان بنفسه من مقر حكمه الفتتاح 

القصر ومباركته. 
 األمير طاز نفسه، لم يستمتع بهذا 

َّ
غير أن

 يــســيــرة ال تــتــجــاوز الــثــاث 
ً
ة ــدَّ الــقــصــر إال مــ

القاهرة، وأصبح  سنوات، فسرعان ما ترك 
القصر سكنا لغيره من املماليك. يقُع القصر 
في  الخليفة  بمنطقة  القديمة  الــقــاهــرة  فــي 
املتفرع من شارع  السيوفّية  القلعة بشارع 

الصليبة. 
وتزيد مساحة القصر عن 8000 متر مربع، 
ــل حديقة 

ِّ
وهـــو عــبــارة عــن فــنــاء واســـع يــمــث

ع حـــولـــهـــا عـــنـــاصـــر الــقــصــر 
َّ
ــــوز ــتـ ــ ــرة، تـ ــيـ ــبـ كـ

ها اإليوان البحري واإليوان  املتعددة، وأهمُّ
القبلي وجناح الحرملك واملقعد واللواحق 

والتوابع واإلسطبل. 
مّر القصر بتاريخ طويل من اإلهمال، حتى 
ـــقـــد الــكــثــيــر مـــن مــعــاملــه األصـــلـــيـــة األولـــــى، 

َ
ف

البناء األول  لــم يتبق مــن بقايا  أنــه  لــدرجــة 
غــيــر الــواجــهــتــن واملـــقـــعـــد، وبــقــايــا قــاعــات 
م أغــلــبــهــا أيـــضـــا، هــذا  الــحــرمــلــك الـــتـــي تـــهـــدَّ
بــاإلضــافــة إلـــى الــقــاعــات املــســتــحــدثــة الــتــي 
ــة،  ــيــ ــاعــــات دراســ اســـتـــخـــدمـــت مــــخــــازن أو قــ
ــة الــقــصــر،  حــن حــولــت الــحــكــومــة الــخــديــويَّ
إلــى مدرسة  التاسع عشر،  القرن  في نهاية 

للبنات.

بتناولها  يــنــصــحــون  االخــتــصــاصــيــن   
ّ
لــكــن

التحسينات   
ّ
ألن الــوجــه،  على  وضعها  بــدل 
الداخلية أفضل من الخارجية«.

فحفنة  بالبروتينات.  غنية  أيضا  املكّسرات 
ــا مـــفـــيـــدة  ــهـ ــنـ ــيــــرة أو بــــضــــع حـــــّبـــــات مـ صــــغــ
الرياضة، ولو  ُيمارسون  أو من  للرياضين 
بـــاعـــتـــدال. وهـــنـــاك فـــائـــدة مـــن تــنــاولــهــا بعد 
بشكل  بناء عضل  على  للمساعدة  الرياضة 

فّعال.
ــزيـــوم  ــيـ ــنـ ــاغـ ــرات عـــلـــى املـ ــ ــّسـ ــ ــكـ ــ ــتــــوي املـ وتــــحــ
عــلــى   »B»و  »E« والـــفـــيـــتـــامـــن  واملـــنـــغـــانـــيـــز 
أنواعه، لذا »تساعد في املحافظة على صّحة 
متوازنة،  نفسية  وصّحة  وقّوتها  األعصاب 
وتــمــنــع الــشــعــور بــاالكــتــئــاب، وتــحــافــظ على 
بوضعها  أو  بتناولها  ســـواء  مشعة  بــشــرة 
على البشرة، ومن األفضل صناعة املراهم من 
زيوت املكسرات أو املكسرات، داخل املنزل«.  

ف 
َّ
صن

ُ
ت النيئة  املــكــّســرات   

ّ
أن هــبــة،  وتــشــرح 

ا من فئة الدهون، أي أنها تحتوي على  غذائيَّ
كمية عالية من السعرات الحرارية، لذا دائما 
أو بضع حبات منها  يجب تناولها كحفنة 
 ذلــك من املمكن أن يؤدي 

ّ
وعــدم اإلفـــراط، ألن

الكبيرة  الكميات  الـــوزن، وتحول  إلــى زيــادة 
نبه 

ُ
دة. وت

ّ
إلــى شحوم معق الجسم  منها في 

ـــه عــنــد انــتــقــاء املــكــســرات يجب 
ّ
أخــيــرًا إلـــى أن

الــنــظــر إلــــى طــريــقــة تــخــزيــنــهــا: »وفـــــي حــال 
الــعــفــونــة عليها،  ــيـــاف أو  وجــــود بــعــض األلـ
على  مسرطنة  تعتبر  ألنــهــا  تجنبها  يــجــب 

املدى الطويل«.

قصر األمير طازالمكسرات تؤكل نيئة وقليها مضرّ
الُمكّسرات هي من 

ة التي  األطعمة المهِمّ
تمُدّ الجسم بالطاقة، 

وهي غنيّة بالبروتينات 
والفيتامينات، وتعتبر 

غذاًء ممتازًا للرياضيين

أفالم عديدة يتم عرضها 
أو مبرمجة لذلك في 
دور العرض المصرية، 

منها »حرام الجسد« 
و«اللي اختشوا ماتوا« 

و«الباب يفّوت أمل«

يقُع القصر في القاهرة 
القديمة بمنطقة 

الخليفة في القلعة، 
وتزيد مساحته عن 8000 

متر مربع

مروة عبد الفضيل

ــنـــواٍت، تــخــلــو دور الــعــرض   سـ
ُ
ة مــنــذ ألّول مــــرَّ

ة في مصر من األفام التي تحتوي  السينمائيَّ
عــلــى راقــــصــــات، أو مــشــاهــد بــلــطــجــة ودمـــــاء. 
التذاكر  ت تسيطر على شّباك 

ّ
هذه املوجة ظل

 كان وجــود الراقصة ماركة 
ْ
ملواسم عديدة، إذ

السينما  فــاســتــقــبــلــت  فــيــلــم.  فـــي أي   
ً
ــلــة ُمــســجَّ

املصرية منذ أيــام فيلم »حــرام الجسد«، الذي 
أعاد املخرج خالد الحجر، للسينما من جديد 
بــعــد غــيــاب أربـــع ســـنـــوات، مــنــذ عـــرض فيلمه 
»الــشــوق«، والــذي طــاف من خاله عــددًا كبيرًا 

من املهرجانات العربية والدولية.
وتقع أحداث فيلم »حرام الجسد«، في مزرعة 
مــعــزولــة وســــط الـــصـــحـــراء يــمــلــكــهــا املــهــنــدس 
مــراد، الذي يعمل لديه كل من حسن وزوجته 
األريـــاف،  القاهرة مــن  إلــى  فاطمة. حيث قدما 
وتسير حياتهما في ملل ورغبة في اإلنجاب 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. يــعــانــي حــســن مـــن مشاكل 
جــســديــة تمنعه مــن إســعــاد زوجــتــه الجميلة 
ــهــا تقبل هــذه 

َّ
الــتــي تــصــغــره فــي الــعــمــر، ولــكــن

 شــــيء عــنــدمــا 
ّ

ـــُر كــــل الـــحـــيـــاة بــصــمــت. ويـــتـــغـــيَّ
يهرب علي ابن عم حسن من السجن، ويختبئ 

في املزرعة ويعمل بها. وكان الفيلم قد سبق 
ــه مــشــاكــل مـــع الــرقــابــة عــلــى املــصــنــفــات  ــ وواجـ
فقط«.  »للكبار  شــعــار  بــوضــع  انتهت  الفنّية، 
أبوابها  لفتح  قريبا،  الــعــرض،  دور  وتستعد 
يقّدم  العابدين، حيث  ظافر  التونسي  للفنان 
ــى بـــطـــوالتـــه الــســيــنــمــائــيــة فــــي مـــصـــر مــع  ــ أولــ
الــعــزيــز، مــن خــال فيلم  الفنانة ياسمن عبد 
»عــصــمــت أبــــو شـــنـــب«، الــــذي يــــدور فـــي إطـــار 
بإخراجه  يــقــوم  والــعــمــل  كــومــيــدي،  اجتماعي 

سامح عبد العزيز. 
ر، أخيرًا، أن يتم طرح فيلم »اللي اختشوا  وتقرَّ
مــــاتــــوا«، فـــي دور الـــعـــرض يــــوم 20 مـــن شهر 
أبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، والــعــمــل يعيد غــادة 
عبد الرازق للسينما بعد غياب ثاث سنوات، 
ويــشــاركــهــا فـــي بــطــولــتــه هــيــدي كــــرم ومــــروة 
عــبــد املــنــعــم وعــبــيــر صــبــري وســلــوى خــطــاب. 
ــار نــســائــي حـــول رصــد  ــــدور الــعــمــل فـــي إطــ ويـ
بعض الحاالت النسائية التي تعاني مشاكل 
مجتمعية، والفيلم عن قصة من تأليف محمد 

عبد الخالق وإخراج إسماعيل فاروق.
أخـــيـــرًا، ســيــعــرض فــيــلــم »الـــبـــاب يـــفـــّوت أمـــل« 
للممثلة التونسية درة زروق وشريف سامة، 
ــاري، وقـــد ســبــق وحـــل شريف  فــي أبــريــل الـــجـ

 عن الفنان أحمد عيد، النشغال األخير 
ً
بديا

طبقا  درة  وتجسد  جــديــد.  لفيلم  بالتحضير 
ألحداث العمل شخصية محامية تدعى »أمل« 
تــتــعــرض للكثير مــن املــواقــف الــكــومــيــديــة مع 
زوجها الطبيب البيطري الذي يدعى »توفيق« 
»الــبــاب يفوت  ويجسده شريف ســامــة. فيلم 
أمل« من تأليف مجدي الكوتش وفيصل عبد 
الــبــنــدارى وإنتاج  الصمد. ومــن إخـــراج أحمد 

أحمد حلمي وإيهاب السرجاني.
وقـــد عــــرض، مـــؤخـــرًا، فــيــلــم »نــــــواره« للفنانة 
على جائزة  أخيرًا  منة  منة شلبي. وحصلت 
تــطــوان لسينما  مــهــرجــان  مــن  أحــســن ممثلة 
دول حــــوض الــبــحــر املـــتـــوســـط، بــعــدمــا سبق 
وحــصــلــت عــلــى نــفــس الــجــائــزة مـــن مــهــرجــان 
دبــــي الــســيــنــمــائــي، الـــــذي شــهــد أول عـــروض 
هــذا الفيلم، والــذي شــارك في بطولته كل من 
راتــب،  محمود حميدة ورجــاء حسن وأحمد 

والقصة من تأليف وإخراج هالة خليل.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حــول فــتــاة بسيطة من 
حي شعبي تدعى »نــوارة« تقوم بدورها منة 
الفترة  شلبي، والتي تعيش قصة حب خــال 
الخامس والعشرين  ثــورة  اندلعت فيها  التي 

من يناير.

حذر فرنسي معاٍد للحجاب

تحول القصر في نهاية القرن التاسع عشر إلى مدرسة للبنات )الفيسبوك(

يدور حاليًا نقاش ساخن في الفضاء الفرنسي العام، حول انفتاح شركات الموضة على 
أنماط األزياء العربية واإلسالميّة، ويترّكز النقاش حول الحجاب والمرأة واإلسالم

جدل الموضة 
اإلسالميّة

أفالم مصريّة

حكواتي

أحمد محسن

»حربيًا«  تماس  كــان سابقًا خــط  الــذي  البيروتي،  الطريق  إلــى جانبي 
وصار خطًا سوسيولوجيًا، تحتشد الطوائف، في سياراتها. إلى جانب 
الطريق، هناك مقابر ــ للطوائف طبعًا ــ وهناك كنيسة، وصوت املسجد 
يصل واضحًا بدوره إلى طريق الشام. تعايش تام. إخوة يتعايشون في 
الثانية ظهرًا. إنها الطريق إلى وسط املدينة: آذان الظهر من رأس النبع، 
قرع في األشرفية، وأبواق العالقني في الزحمة )وهم 

ُ
أجراس »املشرق« ت

األغلبية( تأتي من كل مكان. املخفر القريب لطيف، عمارته تراثية، تعود 
الفترة لسبب مجهول. ربما لوجود  أو تذكر بهذه  االنــتــداب،  إلى فترة 
أرزة في الواجهة. الزحمة معقولة، كي ال نبالغ، والجميع بإمكانه معاينة 
»مبنى بركات« بوضوح. وهذا املبنى، ما زال على حاله، رغم محاوالت 

ترميمه الجبارة.
املبنى ليس قصة. يصّر املجتمع املدني على أنه »إكزوتيك«. فريد من 
نوعه، ولكن باللبناني يمكننا أن نقول »إكزوتيك«. سمعت من أكثر من 
شخص، أن الوقوف هناك، على شرفة الحرب، في املكان الذي كان يقف 
الذين تسنى  أن  الرعب. وسمعت أيضًا،  القناصون، سيبعث على  فيه 
نوعية  أي  ظهر 

ُ
ت قد  القناصني،  آثــار  املبنى، ومعاينة  إلــى  الــدخــول  لهم 

من العدميني كان هؤالء. ولم أستطع موافقة أحد من الذين يتلون هذه 
الرّديات عن الحرب األهلية. أشعر دائمًا أن هذا مبالغ فيه، وأن أسطرة 
الشباك،  فــرن  في   

ً
منزال إلنكارها. سكنت  بائسة  محاولة  الحرب هي 

يحوي من الثقوب أكثر مما يحويه مبنى بركات اإلكزوتيكي. الجيران 
 في منزله لبشير الجّميل، ويدعوني 

ً
 كان جاري يضع صورة

ْ
لطفاء، إذ

إلــى شــرب فنجان قهوة. كــان في سن والــدي تقريبًا، وأفترض  دائمًا 
 بالضرورة. حسنًا، لقد 

ً
أنه شارك في الحرب. ال أقول إنه كان مقاتال

غادرها، طاملا أنه دعاني إلى فنجان قهوة بصدٍق ال يمكنني التشكيك 
به، ولكن الحرب لم تغادره إذ إن الشيخ بشير يقيم في منزله. وجاري 
هـــذا ال يــحــتــاج الــوقــوف عــلــى شــرفــة مبنى بــركــات. فــي مــنــزلــه صــورة 
لبشير، إلى جانب صورة ألمني عام حزب الله، السيد حسن نصر الله. 
القهوة، وكــان يفترض، في حساباته،  إلــى شــرب  كــان يدعونني دائًما 
أمثل  أن  الجمّيل، وأنــه يتوجب علي  أنه يمثل بشير  اآلن،  أفترض  كما 

نصرالله، وأن نشرب القهوة. اآلن فقط أشعر بالرعب.
الوقوف على شرفة الحرب، النظر إلى الحرب، ليس مرعبًا. املرعب هو 

الرغبة بالبقاء على الشرفة، باإلقامة في الحرب.
النبع.  رأس  تقاطع  على  النملة  توقفت  بــركــات.  مبنى  قــرب  اآلن،  نحن 
السوديكو.  باتجاه  انطلقت  بيده،  نحوها  السير  لــّوح شرطي  وعندما 
والنملة، هي مرسيدس، من طراز 230، ويتفق اللبنانيون على تسميتها 
البياض،  ديــن يضع عمامة ناصعة  السائق شيخًا. رجــل  وكــان  نملة. 
ويرتدي عباءة بنية دينية، تشعر الناظر إليها بالتعاطف مع صاحبها، 
أنــه أطلق  ــارة الضوئية، رغــم  الــرجــل احــتــرم اإلشـ الــحــّر. لألمانة،  لشدة 
البوق اعتراضًا على حظه التعيس. إذًا، لدينا شيخ يقود نملة، من رأس 
النبع، باتجاه السوديكو. يمكننا أن نضيف التفاصيل، لجهة اإلشارة، 
وشرطي السير الذي كان مستغرقًا في الحديث عبر الهاتف مع شخص 
هام، ولكن يبقى العنصر الهام في القصة، هو أن الشيخ كان يقود نملة. 

قبل ذلك بأسبوع، وعلى الطريق نفسه، مّرت راهبة في »شبح«. 
لكي نكون منطقيني، املكان ليس نفسه، الطريق نفسه. أمام رأس النبع 
بقليل، بمفترق واحد، عند السوديكو تمامًا، في الطريق إلى األشرفية 

صعوًدا. 
الطريق  مختلفة.  الطرق  لكن  ذاتها،  هي  اللبنانيني  أمكنة  تكون  غالًبا، 
إلى األشرفية هي ما نقصده هنا، والسائقة كانت راهبة، في »شبح«. 
 ،300 نــوع  من  اللبنانية،  الطريقة  على  أيضًا،  مرسيدس  هي  والشبح، 
أنها مستطيلة،  الخلفية معقوفة، رغم  بالشبح، ألن أضوائها  وتسّمى 
ما يجعلها تبدو كعيني شبح. وهذا يعني، أنه صار لدينا شيخ يقود 
نملة، وأمامه، راهبة تقود شبحًا. على مهلكم، هذا ليس ذمًا باملؤسسة 
القادرة  الدينية، أو محاولة لفعل ذلك. إنه مجرد مشهد آخر للطوائف 
على العيش، تحت شرفة الحرب، من دون أن تكون هناك حرب. الوقوف 
على الشرفة، أو النزول إلى تحتها، ليس موضوعًا بحد ذاته. املهم، هو 
الحرب، مع  الشوارع. وإال،  املنازل، ومن  الذاكرة، ومن  نزع الصور، من 

فنجان قهوة.

الحرب مع فنجان قهوة

فنون وكوكتيل

)Getty( رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

)Getty( رئي مكسرات نيئة

)Getty( حصلت منة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان تطوان السينمائي )Getty( »يشارك محمود حميدة في فيلم »نّواره

تشارك غادة عبد الرازق في فيلم »اللي اختشوا 
)Getty( »ماتوا

 )Getty( كرر فالس: الحجاب استعباد للمرأة
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والسياسية كذلك، فقد خّصص في السنتني 
للكتابة حول  الــوقــت  مــن  الكثير  األخيرتني 
وسياسات  الشيشان،  في  الروسية  الحرب 

روسيا في أوروبا الشرقية عمومًا.   
ــتـــي قـــدم  يــعــيــش الـــشـــاعـــر فــــي بـــرشـــلـــونـــة الـ
ــــوس. عـــن االنـــتـــقـــال من  إلــيــهــا شـــابـــًا مـــن ريــ
بـــلـــدة صــغــيــرة إلــــى أخـــــرى كــبــيــرة يـــقـــول لـ 
ــهــا كــبــيــرًا، ومــع 

ُ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »جــئــت

ذلك، أستطيع القول إنها أصبحت مدينتي. 
فهو يختلف  أمــا شعوري نحوها كمدينة، 
نظرتي  فيها.  املولودين  ونظرة  شعور  عن 
إليها تفصلها مسافة ستبقى ماثلة دائمًا. 
وهــذا مــا شّكل لــي طبيعة أو نــوع عالقاتي 
مع األشخاص والغرباء واألماكن واألشياء 
يولد  ومــن  مركزية  فبرشلونة مدينة  فيها، 
باملركزية  بــاإلحــســاس  يــالزمــه شعور  فيها 
ثّمة أمسيات  أيضًا«. يكمل: »في برشلونة، 
ــذا وقــــت خــصــب،  ــ ــقـــام يــومــيــًا، وهـ ـ

ُ
شــعــريــة ت

يــشــيــر إلـــى أن الــشــعــر فــيــهــا بــصــحــة جــيــدة. 
مع أنــه ليست قليلة تلك املــّرات التي تشعر 
إزاءهــا بحاجة ماسة لدعم تلك املؤسسات 

واملــــراكــــز الــثــقــافــيــة املــــوجــــودة فـــي كـــل حـــّي. 
فأولئك الشعراء يقومون بأنشطتهم تطّوعًا 

وبمبادرات شخصية«.
ولكن ماذا يعني أن تكون شاعرًا في األلفية 
ثنائية  أن  »أظــن  الثالثة؟ يجيب فيغيراس: 
أن تكتب لخدمة شــيء، أو أن تكتب لنفسك 
 مــوضــع تــســاؤل، وكــأنــهــا محل شك 

ّ
ستظل

إذا كنت  األمـــر هــو نفسه  ــز، فليس 
ّ
أو مــحــف

فيها  الشعر  يكون  مرحلة  تعيش  شخصًا 
خــادمــًا ألمـــر مـــا، أو شخصًا لــم يــعــش هــذه 
الشعر.  أجــل  من  الشعَر  كتَب  وإنما  الحياة 
ــوال،  ــ ــه، وفــــي جــمــيــع األحــ ــ لــكــنــنــي أعــتــقــد أنـ
يـــتـــعـــنّي عـــلـــى الـــشـــعـــر أن يــــحــــّرك كــــل شــــيء: 
 
ّ
ــار.. إلــــخ. بــمــعــنــى أن يــهــز ــكــ الـــعـــواطـــف، األفــ
بــقــّوة«. يستكمل: »أظــن أن  األفكار والحياة 
الشاعر في عالم اليوم، يبدو ككائن غريب، 
وأحــيــانــًا مــزعــج وغــيــر مــســتــحــب. فــاألمــور 
التي تبدو مهّمة ظاهريًا، تكون على نقيض 
 أن هــذا 

ّ
ــن مــا هــو جــوهــري فــي الــشــعــر. وأظــ

الــوقــت بالتحديد هــو األغـــرب فــي تحديده 
التي  العالقة  هــذه  بالعالم.  الشاعر  لعالقة 

دة جّدًا«.
ّ
تتبّدى ُملتبسة ومعق

والسريعة  الكبرى  التواصل  وسائل  ورغــم 
واالجتماعي  الثقافي  املشهد  فــي  الــســائــدة 
الشعر،  يكتبون  »مــن  أن  الشاعر  يــرى  اآلن، 
مــا زالــــوا يــواجــهــون صــعــوبــة فــي التعريف 
ــتـــواصـــل مع  بــأنــفــســهــم )عــمــلــيــة الــنــشــر والـ
 أن أهــم ما في 

ّ
الناس والــوصــول(. لكن أظــن

األمــر هــو أن يكون الشاعر صــادقــًا ونزيهًا 
مــع ذاتــــه، وهــكــذا يستطيع خــلــق عــالــٍم من 
ــه، ومــــن ثـــم يـــأمـــل أن  الــكــلــمــات يـــؤمـــن هـــو بــ
به  آمــن  مثلما  بــه  فيؤمنون  الــنــاس  اه 

ّ
يتلق

كاتُبه من قبل«. 
يعتبر فيغيراس أن كل قصيدة هي صورة 
كل  هــو  تفاصيلها  مــجــمــوع  فــوتــوغــرافــيــة، 
شـــيء فــيــهــا: »أعــتــقــد أن ِكـــتـــاب الــشــعــر، في 
ــبــــوم الــــصــــور. والــعــمــل  الـــنـــهـــايـــة، ُيـــشـــبـــه ألــ
الشعري هو دائمًا شخصي ذاتي، حتى لو 
 األحـــايـــني، إلـــى ما 

َ
، بــعــض

ُ
أفــضــت الــنــتــيــجــة

هو خــارجــي. إن عملية صياغة الشعر هي 
نفسها أبدًا، بغض النظر من أين تأتي: من 
الداخل أو الخارج، فالشعر ذاتي باألساس«.
ــــول خـــصـــوصـــيـــة الــشــعــر  ــــن ســـؤالـــنـــا حــ وعــ
ثمة شيئًا  أن  فيغيراس  يــرى  ال  الكاتالني، 
حًا أنه »مثل كل الشعر 

ّ
من هذا القبيل، موض

برشلونة ـ باسم النبريص

ــة الــــداخــــلــــيــــة ملــبــنــى  ــقــ ــديــ فـــــي الــــحــ
ــــق، ذلـــــــك املــــكــــان  ــريـ ــ ــعـ ــ األتــــيــــنــــيــــو الـ
ــلـــثـــقـــافـــة، والـــــــــذي شــهــد  املـــــكـــــّرس لـ
تــرّدد أبرز الشعراء والفنانني  ه على 

ُ
تاريخ

إلــى بيكاسو، وكذلك دالي  عليه، من لوركا 
التقينا  هنا  كثير،  ميرو وســواهــم  وخـــوان 
فيغيراس،  دافيد  الكتالني  والناقد  الشاعر 
في واحٍد من مساءات برشلونة الدافئة رغم 

أننا كنا لم نزل في شباط/ فبراير.
ُولــد فيغيراس في بلدة ريــوس بالقرب من 
كثيرًا،  يكتب   ،1974 سنة  تــاّراغــونــا  مدينة 
فقد  نفسها،  بــالــوتــيــرة  كتبًا  ينشر  ال  لكنه 
أصـــــــدر ثــــــالث مـــجـــمـــوعـــات شـــعـــريـــة فـــقـــط، 
أبــواب  الــتــوالــي: »عــلــى  عناوينها هــي على 
تانهويِزر« )1996(، »الضوء العابر« )2001( 
لــه  لـــكـــن   ،)2014( ــفـــن«  سـ »حــــطــــام  وأخــــيــــرًا 
مــدّونــة بدأها في 2004، ينشر فيها بشكل 
غزير، وقد أطلق عليها »األيام والسّيدات«، 
وفــيــهــا نــجــد يــومــيــاتــه، ومـــقـــاالتـــه الــنــقــديــة 

القاهرة ـ شيرين عبده

»أول فيديو كليب بتقنية 360 درجــة«.. رّبما 
كــانــت تــلــك الــعــبــارة الــتــي عــنــون بــهــا املــطــرب 
املصري علي الحّجار )1954( أغنيته املصّورة 
ــرًا عبر 

ّ
ــهــا مــؤخ

ّ
الــجــديــدة »مــعــلــش«، الــتــي بــث

 
ً
قناته الشخصية على موقع يوتيوب، كافية
ــبـــه بــطــعــم  ــبـــدو أشـ ــا تـ ــهـ إلثـــــــارة الـــفـــضـــول. إنـ
ع 

ّ
 جديد، ويتوق

ّ
الصطياد زائر يستهويه كل

املــرافــق  البصري  اإلبــهــار  مــن  عاليًا  مستوًى 
لــأغــنــيــة الــتــي كــتــب كــلــمــاتــهــا إبــراهــيــم عبد 
عها 

ّ
ووز الشرنوبي،  فــاروق  ولّحنها  الفتاح، 

أحمد علي الحجار.
لكن املشاهد، ومنذ اللحظة األولى من الكليب 
الـــذي أخــرجــه حــاتــم ســيــد، سيصطدم بعمل 
متواضع على املستوى التقني، هو عبارة عن 
لقطتني »لونجير«، في كليهما يقف الحّجار، 
يناسبه ملجرد  ال  ــًا شبابيًا  زّيـ يــرتــدي  الـــذي 
التماهي املصطنع مع أفراد فرقته املوسيقية 
املكّونة من عازفني شباب، وال يصدر منه أي 
فعل سوى الغناء، كأنك تشاهده على املسرح، 
ــراد الفرقة  وكــذلــك هــو األمـــر بالنسبة إلــى أفـ
الذين يعزفون طوال الكليب ال أكثر، من دون 
اللقطتني  بــني  الوحيد  االخــتــالف  تغيير.  أي 
هو مكانهما؛ فأحدهما حقل أخضر واآلخر 

سطح مركب على النيل.
ــــك حـــتـــى لــــو اســتــخــدمــت  ال مـــشـــاهـــد غـــيـــر ذلـ
التقنية فــي بــحــث مــحــمــوم عــن جــديــد ســوى 
ــقـــونـــة كــمــبــيــوتــر قــبــيــحــة وغــيــر  الـــســـمـــاء وأيـ
متناسبة مــع ألــــوان الــكــلــيــب. بــعــيــدًا عــن هــذا 

إلى الشارع 
حيث تجري الحياة

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يرى الشاعر والناقد الكاتالني ديفيد فيغيراس أن 
الشاعر في عالم اليوم، يبدو ككائن غريب، وأحيانًا مزعج وغير مستحب. فاألمور 

التي تبدو مهّمة ظاهريًا، تكون على نقيض ما هو جوهري في الشعر. ويعتبر أن 
هذا الوقت بالتحديد هو األغرب في تحديده لعالقة الشاعر بالعالم

اإلبهار التقني 
الذي تعد به 

أغنية المطرب 
المصري -من 

ألبومه الجديد 
»من اآلخر«- التي 

بثّها مؤّخرًا 
على موقع 

يوتيوب، ال 
يُفاجئ المتلقي 

سوى بخواء 
بصري

علي الحّجار انقالب بصري بـ 360 درجة

ديفيد فيغيراس أوقات خصبة للشعر

الشعر الكاتالني لم 
يلتفت إليه أحد ولم 

يقّدم نفسه ألحد

على الشعر أن يحّرك
 كل شيء من العواطف 

إلى األفكار

على  بقوة  حاضرًا  ستجده  فيغيراس،  ديفيد  الشاعر  عن  بحثَت  إذا 
وسيدات«  »أيام  مدونة  صاحب  يرى  وبينما  فيسبوك.  وكذلك  تويتر 
زال يعيش صعوبات  الشاعر ما  أن 
كـ  العولمة  إلى  وينظر  االنتشار، 
في  يؤّكد  فإنه  للشعر«،  »نقيض 
الوقت نفسه أن العولمة نفسها 
ال  حيث  ومــن  كثيرة،  أحيان  في 
التعريف  على  تساعد  تــرغــب، 
النتشاره  الفرص  وخلق  بالشعر 
جغرافيا  ــى  إل وصــولــه  وســرعــة 
وسائط  عبر  ــرّاء  ــق ال مــن  أوســـع 

االتصال الحديثة.

ضرورات نقيض الشعر

2425
ثقافة

ممدوح عزام

املنّجمني كي  إلــى  »عــمــوريــة«،  قبل معركة  لجأ،  قــد  املعتصم  الخليفة  كــان 
إلــى فقدانه  قــد يشير  أمــر  ــــروم، وهــو  ال املقبلة مــع  يــعــرف مصير معركته 
الشاعر  املثقف  لــرأي  إهماله  السياسيني، كما قد يؤكد  الثقة بمستشاريه 
الذي يعيش في بالطه. وربما كان مطلع قصيدة أبي تمام »السيف أصدق 
الشاعر  بموقع  األمــيــر  تذكير  إحداهما  لرسالتني:  معدًا  الكتب«  مــن  إنــبــاء 
املهمل. والثانية: االنتقام من املنّجمني املنافسني املقّربني من كرسي األمير. 
يؤكد ذلك لهجة التهكم التي استخدمها الشاعر، كما يؤكده اشتغاله على 
املوضوع في أكثر من بيت في مطلع القصيدة. غير أن القصيدة لم تغير 
 يهرول في الصف الخلفي الذي 

ّ
من موقع الشاعر في بالط الخليفة، وظل

يسمح له أن يكون معلقًا على األحداث، من داخل البالط. وفي كل األحوال، 
ما وجدنا شاعرًا عربيًا قديما يقترب من الهموم اليومية التي تشغل بال 

ّ
قل

 في حياته، وفي 
ً
الغالبية من أبناء الشعب. إذ كان الشاعر العربي مشغوال

شعره، بنيل الحظوة لدى الحاكم. 
وسواء سألنا الخليفة املعتصم، أم لم نسأله، عن سبب تلكوئه في خوض 
الخلفاء واألمــراء، في العصور املاضية، والحكام، في العصر  املعركة، فإن 
الحديث، لم يتوقفوا عن اللجوء إلى املنّجم. وإذا كان املنّجم من قبل يهمس 
في أذن الحاكم، أو يغمغم داخل البالط. فإن السياسي في العصر الحديث 
الذين يستمعون إليه  العلن، وأمــام املاليني من املشاهدين  جعله ينطق في 
وهـــو يــرمــي نـــرد مصيرهم الـــوجـــودي، والــســيــاســي أيــضــًا، عــلــى شــاشــات 

الفضائيات العربية. 
وإذا ما حــاول املــرء تذكر األسابيع األولــى من كل عــام، فــإن أول ما يلفت 
لعبة  املنجمون  فهم  وقــد  والدتــــه.  يــرافــق  الـــذي  التنجيم  هــو حجم  انتباهه 
اإلعالم. فاقتصرت تنبوءاتهم على التبدالت السياسية تقريبًا. حيث يمكن 
للمرء أن يفهم أن السياسة وحدها هي التي تقرر مصير العربي في العصر 
التفكير، أو املــجــادالت الفلسفية أي دور في  الــراهــن. وأنــه ليس للثقافة، أو 
اقتراحات التغيير، أو محاوالت االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من 
الحياة االجتماعية. ويبدو أن املنّجمني يعرفون أن حقل الثقافة ما يزال كما 
كان دائمًا، مبعدًا عن حقل السياسة أو ملحقًا به. ومن غير الضروري فتح 
السجالت ملعرفة أمكنة توضع الثقافة أو غيرها من أنشطة العقل، أو أعمال 
مصير  يقاربوا  أن  املنجمون  أراد  لو  وحتى  العربية.  الذهنية  في  املخيلة، 
الثقافة فإن طبيعتها التي تتسم بالحرية تتملص من »قدرة« املنّجم، أو من 

بصره »املنقب«.
ب على 

ّ
التغل القرن العشرين استطاع  العربي في  وقد كان ُيظن أن الشعر 

تبعية الشاعر للسياسي، أو للحدث الذي يصنعه. غير أن الوقائع تصطدم 
الظنون. فما يزال عدد من الشعراء، يتلهفون لبالط األمير أو السياسي. وما 
 من الناقة، أو صّرة الدنانير، التي كان 

ً
يزال عدد منهم يرجو األعطيات. وبدال

الخليفة، أو األمير يمنحها للشاعر. صار بوسع السياسي أن يهبه شقة، أو 
سيارة. وإذا كان أبو تمام قد هجا املنّجمني، فإن شعراء البالط املعاصرين 

ينتظرون نبوءاتهم السعيدة.

النرد والقصيدة

لقاء

فعاليات

في مختلف أرجاء العالم، ُيالمس القضايا 
ــهــا. 

َ
ــة الـــكـــونـــيـــة عــيــن ــيـ ــانـ والــــشــــجــــون اإلنـــسـ

اللغة  فــي  الــشــعــر  عــن  أنـــه يختلف  صحيح 
، إذ لم يكن له الصدى العاملي، 

ً
القشتالية مثال

ولم  املعروفة،  الظروف  بسبب  األخير،  كما 
يهتم بموضوع االنتشار والتعريف بنفسه 
مــثــل شــعــر الــلــغــة اإلســبــانــيــة، هـــذا الــــذي لم 

يواجه أية صعوبة في هذا الصدد«.
في هذا السياق، يرى فيغيراس أن الشاعر 
 لغة 

ً
 عــن الـــروح الــكــاتــالنــيــة

ً
الـــذي عــّبــر فــعــال

وصــــورًا هــو جــاســني بــرداغــيــه، الـــذي عــاش 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر؛ إذ أنــــه ظــهــر في 
الكتالنية  اللغة  فيها  التي أصبحت  الفترة 
تم  حــيــث  أدب،  كلغة  ــخــدمــت 

ُ
واســت مكتوبة 

تقعيد اللغة في هذه الفترة. كذلك يلفت إلى 
اتيه )1922  خصوصية الشاعر غابرييل فيرَّ

ـ 1972(. 
ــا يــخــص عـــالقـــة الــشــعــر بــالــقــضــايــا  وفــــي مـ
أن  فيغيراس  يعتبر  واإلنــســانــيــة،  الوطنية 
الــشــعــر هـــو طــريــق فـــي لــّجــة مـــا نــعــيــش من 

ــلـــمـــات إبـــراهـــيـــم  ــبــــصــــري، جـــــــاءت كـ الـــفـــقـــر الــ
ــــروي  عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــتــمــاســكــة كــــالــــعــــادة، وتـ
قــّصــة، تــبــدأ وتــنــتــهــي بـــدردشـــة مفتعلة بني 
الكليب،  الــذيــن يشاركونه  والــشــبــاب  املــطــرب 
على اعــتــبــار أنــهــم أصــدقــاء مــن نفس الجيل 
ــلــهــا مــكــاملــة 

ّ
ــومـــون بـــنـــزهـــة مـــعـــًا، وتــتــخــل ــقـ يـ

أنها حبيبته. عودة  ُيفترض  هاتفية مع من 
فـــاروق الــشــرنــوبــي إلــى التلحني هــي خطوة 
انــتــظــرهــا الــكــثــيــرون، لــكــن الــلــحــن جـــاء تائهًا 
ومــتــخــّبــطــًا بــــني الـــــــوزن الـــشـــعـــري وتــرجــمــة 
ــلـــى الــســطــح  ــر عـ ــهــ ــات تـــعـــبـــيـــريـــًا، وظــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
ـــع بــحــكــم الــســن فـــي قــــدرات 

ّ
الــتــنــاقــص املـــتـــوق

الحّجار الصوتية املجَهدة. أما التوزيع، فلم 
ملسنا  وإن  السابقة،  أغانيه  عن  بجديد  يــأت 
فيه مــحــاولــة لــالقــتــراب مــن تــوزيــعــات أغاني 
األندرغراوند املصرية. األغنية )أربع دقائق( 
ألبوم الحّجار األخير  هي واحــدة من أغاني 
»مـــن اآلخـــــر«. ومـــن الـــواضـــح أن »الــطــعــم« لم 
شر 

ُ
يصطد كثيرين، بدليل أن الكليب الذي ن

لــم يشاهده  املــاضــي،  مـــارس  آذار/  منتصف 
ــم  ــــة 12 ألــــــف شــــخــــص، وهــــــم رقـ ــرابـ ــ ســــــوى قـ
ها هواة 

ّ
 حتى بفيديوهات يبث

ً
ضئيل مقارنة

مغمورون على يوتيوب.
ربــمــا كــانــت مــعــرفــة مــتــى تــتــّوقــف أفــضــل من 
االســتــمــرار ملــجــّرد االســتــمــرار، ولــو بكليب ال 
ُيقارن حتى بإعالن ألحد املشروبات الغازية 
ُصّور في ثوان معدودة بتقنية الـ 360 درجة، 
إلى مشاهدته  لكنه رغم قصر مدته، يدفعك 
ــن مــــــرة لـــتـــكـــتـــشـــف غــــنــــاه الـــبـــصـــري  ــ أكــــثــــر مـ

وتفاصيل جديدة كل مّرة.

ــّيـــرات وظــــــروف ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة  تـــغـ
عــاصــفــة، لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــهــويــة والــلــغــة 
ــه فــي الــوقــت نــفــســه، ينحاز 

ّ
والــثــقــافــيــة، لــكــن

إلى حق الكاتب في أن يكون مخلصًا لفنية 
وأدبـــيـــة وجــمــالــيــة مـــا يــكــتــب، ثـــم يستطيع 
التعبير عن آرائه املباشرة بوصفه فردًا من 
كانت  إن  »القضية  ويتابع:  املجتمع،  أفــراد 
 
ً
عادلة، فال بد أن تصبح أحد همومك. فمثال

ِإّري دي لوكا ال يتحّدث  الــروائــي اإليطالي 
في رواياته أبدًا عن النضال والقضايا التي 
تــؤّرق الناس، لكنه كشخص اضطلع بدور 

قدير في الدفاع عن قضايا بلده«.
الشاعر بكتابة روايــة، وكأنه يضيق  يحلم 
ويريد  عــنــه،  التعبير  الشعر  يستطيع  بما 
ــاءات أرحـــــب، هــنــا يــذكــر  االنـــتـــقـــال إلــــى فـــضـ
قه بالروائيني الكتالنيني جاوما كابريه، 

ّ
تعل

وكيم مونزو، ويذكر ومن األميركيني فيليب 
روث وريتشارد فورد، ومن أميركا الالتينية  

ماركيز وكورتاثار ورولفو.
ــاب فــي  ــشـــــبـــ ــراء الـــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــ

كاتالونيا، يرى صاحب »الضوء العابر« أن 
أهم ما فعله هؤالء أنهم »أخرجوا الشعر من 
ات الكتب ورفوف املكتبات وجعلوه 

ّ
بني دف

نزع  فــي  لقد نجحوا  بــالــنــاس.  حيًا لصيقًا 
هيبة النخبوية عنه حني أنزلوه إلى الشارع 
أثر  الحياة«. وعند سؤاله عن  حيث تجري 
ع بــه هــذا الجيل مــن هــامــش حرية 

ّ
مــا يتمت

ــع، وكــيــف أنـــه يــفــتــح آفـــاقـــًا لــلــكــتــابــة لم  ــ واسـ
فيغيراس  ق 

ّ
يعل  ،

ً
مثال السابق  للجيل  ح 

َ
ت

ُ
ت

فاجأ 
ُ
»ال أعتقد ذلك. إنما يحدث أحيانًا أن ت

 
ً
بنوع من الرقابة يحصل. سأضرب لك مثال

ُمنح قبل فترة جائزة  طــازجــًا: هناك شاعر 
ألقى  التسليم،  وأثــنــاء حفل  بــرشــلــونــة،  فــي 
قصيدة كانت صادمة وكاسرة للتابوهات، 
فــالقــت هــجــاء ونــقــضــًا مــن جــانــب الكنيسة 

الكاثوليكية«. 
أن  السلطة، ال يعجبها مطلقًا  »إن  يضيف: 
يقوم الشعراء بهذا الدور: إخراج الشعر من 
نّصه املكتوب محدود التأثير وإشاعته بني 

الناس وحصوله على تأثير أكبر«.

إطاللة
تصويب

ديفيد فيغيراس

شفق
دقيق هذا الضوء الذي ُيوقد ببطء
وط.

ّ
تيجان أشجار الصنوبر والبل

هذا املساء يخّصني منذ األزل:
 انطفاء يبذر الليل.

ّ
ظل

ر من 
ّ
ر في اليوم الذي يتقط

ّ
ال أفك

بني
أيامي األخرى، املّيتة.

أفكر أني حّر كي أحّب،
البرتقالي  األخير  املعقل  هــذا  في 

الذي يتالشى،
 ورقة مّيتة.

ّ
 نسق وكل

ّ
كل

أضّم يدّي على إيماءة املساء
التي ينبغي  القصائد  أثر  يًا 

ّ
ُمتقف
علّي

م تدوينها من جديد.
ّ
أن أتعل

ما دمُت أحيا عارفًا كيف تذبل
الساعات املتشابكة في غابٍة ما،

فــمــا مـــن مــشــهــٍد آخـــر ســيــهــّزنــي 
مثله.
 

تُمطر
إنــهــا تمطر.  ــنــافــذة.  ال عــبــر  ينظر 

ثّمة رماد
تها. رماد سجائره.

ّ
على حاف

الشرفة؛  إلــى  الــخــروج  لــم يستطع 
بسبب املطر.

قبيل لحظة فقط كانت تجلس
عــلــى هـــذا الــكــرســي. إنــهــا تمطر. 

كانت تمطر.
ــــى املــســاء  كــانــت تــنــظــر، مــثــلــك، إل

يرتشف
 الليل. إنها تمطر.

ّ
 املغيب، كل

ّ
كل

ت.
ّ
ر. ُمشت

ّ
الضوء اآلن مصف

 على 
ّ
هـــا أنــــت تــــدع نـــظـــرك يـــحـــط

الرذاذ الناعم،
غيابها يرشح في داخلك.

الــــرمــــاد عـــلـــى حـــافـــة نــافــذتــكــمــا. 
تمطر.

ستمطر.
)الترجمة عن الكتالنية: 
كاميران حاج محمود( 

في غاليري »تجليات للفن التشكيلي« البيروتي، انطلق، أمس، معرض للفنان السوري معلش التقنية وحدها ال تـكفي
المشاهد  تلتقط  التي  الجديدة  لوحاته  من  مجموعًة  يقّدم  الذي  يكن  سعد 
الموسيقى،  أيضًا على  تركيزه  إلى جانب  القديمة والمقاهي،  األحياء  اليومية من 

حيث يصّور في كثير من أعماله الفرق الموسيقية، مرّكزًا على فكرة المايسترو.

بعد انقطاع دام سنتين، يعود مهرجان المبدعات العربيات في سوسة هذا العام، 
بمشاركة  الجاري وتستمر حتى 16 منه،  الشهر  تنطلق في 14 من  بدورة جديدة 
الثقافة  مجاالت  مختلف  في  العربي  العالم  من  والباحثات  المبدعات  من  عدد 

والفنون. تحمل الدورة شعار ثقافة الحياة واإلبداع النسائي بعد الثورة.

من  سنة  خمسون  معرض  باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  في  يتواصل 
الكوميكس الجزائري حتى 17 نيسان/ أبريل الجاري. يُخّصص المعرض، الذي انطلق 
بارزين؛ من  لرّسامين  أول من أمس، لعرض أعمال نشرت في الخمسين سنة األخيرة، 
بينهم: ْسليم وهارون ومحفوظ عيدر، ونسخ من مجلّات جزائرية متخّصصة في 

الفن التاسع، مثل مقيدش و المنشار. 

يتواصل معرض الفنان منير الشعراني في غاليري »دار األندى« في عّمان حتى الرابع 
من أيار/ مايو المقبل. المعرض الذي افتتح قبل أيام هو الثاني الذي يقيمه الحروفي 
السوري في األردن، إذ سبق أن قّدم فيه مجموعة من حروفياته قبل عشرة أعوام، 

واآلن يقترح على الزّوار مجموعاٍت من أعمال ُمنجزة بواسطة الطباعة الحريرية.
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»رأس عصفور«، 
خوان ميرو، أحبار 
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ورق )1977(
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الحّجار
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خاليا شمسية دقيقة

معهــد  معهــد  مــن  باحثــون  تمكــن 
للتكنولوجيــا  ماساشوســتس 
مــن  األميركيــة  املتحــدة  بالواليــات 
ال  دقيقــة  شمســية  خاليــا  تطويــر 
ميكرومتــر،   1.3 ســمكها  يتعــدى 
حيــث تتميــز هــذه الخاليــا الشمســية 
الجديدة بقدرتها على تحويل الضوء 
إلــى كهربــاء بكفــاءة تضاهــي الخاليــا 
مــن  املصنوعــة  التقليديــة  الشمســية 

السيليكون.
املتناهيــة  الســماكة  مــن  الرغــم  وعلــى 
لهــذه الخاليــا إال أن لهــا القــدرة علــى 
إنتــاج الطاقــة الشمســية 400 مرة أكثر 
مقارنــة مــع وحــدات الطاقــة الشمســية 
التــي تعتمــد علــى الســيليكون، أي مــا 

يعادل 6000 واط لكل كيلوغرام. 
واعتمــد الباحثــون فــي عملية تصنيع 
الخاليــا الجديــدة علــى مركــب عضوي 
يدعى DBP وهو عبارة عن مادة أولية 
مهمتها امتصــاص الضوء، باإلضافة 
إلــى مــادة parylene )عبــارة عــن مــادة 
مرنة من البالستيك تستخدم لحماية 
األجهــزة الطبيــة( التــي تشــكل طبقــات 

للخلية الشمسية.
ونظــرًا لهــذه املميزات املثيرة لالنتباه، 
يــرى الباحثــون أن هــذا النــوع الجديــد 
دمجــه  يمكــن  الشمســية  الخاليــا  مــن 
فــي املركبــات الفضائيــة أو البالونــات 
التي تحلق على ارتفاعات عالية نظرًا 
للــوزن الخفيــف واملرونــة التــي تتميــز 

بها هذه الخاليا.
وال يــزال الفريــق الباحــث يعمــل علــى 
تطويــر هــذا االبتــكار الجديــد ليكــون 
سيســاهم  حيــث  أكبــر،  بشــكل  عمليــا 
بشــكل كبير فــي تطوير مجال صناعة 
توليــد  وطــرق  الشمســية  الخاليــا 

الطاقة الكهربائية.

مزيج من المواد 
لزيادة سعة البطارية

علــى  األبحــاث  مــن  العديــد  تعمــل 
إيجــاد طــرق جديدة تتيح زيادة ســعة 
البطاريــات وعــدد دورات شــحنها، من 
خــالل دمــج بعض املــواد الجديدة مثل 
الغرافــن الــذي أظهرت بعض األبحاث 
الحديثــة قدرتــه علــى تحســن وزيــادة 

السعة التخزينية للبطاريات.
جامعــة  فــي  باحثــون  ويعمــل 
املتحــدة  بالواليــات  »كانســاس« 
جديــد  نــوع  تطويــر  علــى  األميركيــة 
مزيــج  علــى  تعتمــد  البطاريــات،  مــن 
والســيليكون  الغرافــن  مــادة  مــن 
والليثيــوم، حيــث تضيــف هــذه املــواد 
مدمجة مزايا متعددة لهذه البطارية.

ســعة  أن  إلــى  الباحثــون  وأشــار 
ميللــي   400 تبلــغ  الجديــدة  البطاريــة 
ســنتيمتر  لــكل  الســاعة  فــي  أمبيــر 
مكعــب خــالل فتــرة 1020 دورة شــحن. 
كمــا يتوقــع الباحثــون أن تكــون كثافــة 
الطاقة )power density( في هذا النوع 
مــرات  بثــالث  أفضــل  البطاريــات  مــن 

مقارنة مع بطاريات ليثيوم-أيون.
هــذه  مثــل  تســاهم  أن  املرتقــب  ومــن 
البطاريــات فــي املســتقبل القريــب فــي 
والهواتــف،  الذكيــة  األجهــزة  تطويــر 
ملــدة  تصمــد  جعلهــا  إلــى  باإلضافــة 

زمنية أطول.

KAGRA... مرصد اليابان لألمواج الثقالية

بــن  مــن  النوعــي  الثقــل  مقيــاس  يعتبــر 
قيــاس  فــي  تســتخدم  التــي  األدوات 
هــذه  تكــون  مــا  عــادة  حيــث  الجاذبيــة، 
األجهــزة باهظــة الثمــن وكبيــرة نســبيا. 
جامعــة  مــن  باحثــون  تمكــن  وقــد 
»غالكســو« باململكــة املتحــدة مــن تطوير 
جهــاز لقيــاس الجاذبيــة، يتميــز بصغــر 
حجمــه مقارنــة مــع األجهــزة املســتخدمة 

حاليا.
للجهــاز  األولــي  النمــوذج  علــى  وأطلــق 
تقريبــا  يســتخدم  والــذي   ،Wee-g اســم 
نفس األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة 
املوجــودة فــي أنظمة قياس التســارع في 

الهواتف الذكية.
وأظهــرت التجــارب األوليــة التــي أجراهــا 
الباحثــون فــي مختبــرات الجامعــة قــدرة 
بنفــس  الجاذبيــة  قيــاس  علــى  الجهــاز 

كفاءة األجهزة الكبيرة.  
الباحثــون  وضــع  الجهــاز،  والختبــار 
فــي  الســفلي  الطابــق  غرفــة  فــي  الجهــاز 
الجامعــة، وثم اســتخدامه لقياس »تمدد 
والتمــددات  التقلصــات  وهــي  األرض« 
والقمــر  الشــمس  جاذبيــة  عــن  الناجمــة 

على األرض.

أســبوع  مــدى  علــى  القــراءات  وجــاءت 
مطابقــة تمامــا مع الحســابات الرياضية 

والتي أظهرت دقة القياسات. 
فــي  تســتخدم  األجهــزة  هــذه  أن  كمــا 
العديــد مــن التطبيقــات، منهــا فــي حقول 
النفــط مثــل التنقيــب واملســح البيئــي، أو 
استخدامها كنظام لإلنذار املبكر لثوران 

البراكن.

أطلــق متجــر »فيفتــي وان إيســت قطــر«، أحــدث نســخة لكاميــرا ســوني ضمــن سلســلة 
.a6300 كاميرات ذات عدسات قابلة للتبديل تحت مسمى كاميرا

وتتميــز كاميــرا a6300 باحتوائهــا علــى نظــام 4D FOCUS الــذي يســتطيع التركيــز 
على جســم معن خالل فترة زمنية قياســية تبلغ 0.05 ثانية. وعالوة على ذلك، تقدم 
الكاميــرا 425 نقطــة تركيــز تلقائــي تتــوزع بشــكل مكثــف حــول إطــار الصــورة بشــكل 
كامــل. وباســتطاعة الكاميــرا تصويــر مــا يصــل إلــى 11 إطــارًا فــي الثانيــة مــن خــالل 

ميزتي التركيز التلقائي املستمر وتعقب التعريض.
وتتضمــن الكاميــرا الجديــدة حســاس Exmor CMOS املطــّور قيــاس APS-C وبدقــة 
24.2 ميغابيكســل، والــذي يعمــل مــع محــرك معالــج التصويــر BIONZ X إلنتاج صور 

استثنائية ضمن كامل مجال حساسية األيزو الذي يتراوح بن 100 إلى 51200.
وتســتطيع كاميــرا a6300 التقــاط وتســجيل فيديوهــات بدقــة 4K العاليــة مــع قــراءة 

كاملة للبكسالت وبدون Pixel Binning ضمن صيغة 35 ملم الرائجة. 
باملشــاهدة  املســتمر  التصويــر  دعــم  علــى  بقدرتهــا   a6300 ســوني  كاميــرا  وتتميــز 
املباشــرة مــن خــالل نافــذة Tru-Finder أو شاشــة LCD بمعــدل يصــل إلــى 8 إطارات في 
الثانيــة، وهــي بذلــك توفــر تجربــة تصويــر واقعيــة تجمــع بــن منافــع نافذة املشــاهدة 

اإللكترونية وامليزات الفورية لنافذة املشاهدة البصرية من خالل العدسة.
تســجيل  عمليــة  خــالل   XAVC S6 كــوداك  صيغــة  أيضــا  الكاميــرا  تســتخدم  كمــا 
الفيديوهات، إذ تصل سرعة التسجيل إلى 100 ميغابايت في الثانية عند التسجيل 
بدقــة 4K، و50 ميغابايــت فــي الثانيــة عنــد التســجيل بدقــة الوضوح الكامــل املعيارية 
Full H. وتتسم الكاميرا أيضا بقدرتها على التركيز بشكل أسرع مرتن أثناء تصوير 
الفيديوهــات مقارنــة بالطــراز الســابق، وذلــك بفضــل نظــام التركيــز التلقائــي الجديــد 
واملحســن. ويمكــن كذلــك تعديــل ســرعة التركيــز التلقائــي وحساســية تعقــب التركيــز 

التلقائي ملزيد من التحكم.

عالم االبتكار جديد األجهزة

جهاز صغير لقياس الجاذبية

4K لتصوير فيديو a6300 كاميرا سوني

هشام حدانة

وأوروبــا،  املتحــدة  الواليــات  بعــد 
مرصــد  لتشــغيل  اليابــان  تســتعد 
 )Kagra( لألمــواج الثقاليــة املســمى
 Kamioka Gravitational Wave لـــ  اختصــارًا 
املرحلــة  فعليــا  انطلقــت  وقــد   .Detector
التجريبيــة، ليدخــل هــو أيضــا ســباق البحــث 
عــن صدامــات أخــرى لثقوب ســوداء خــالل عام 
 GW150914 الثقاليــة املوجــة  2017. إن رصــد 
عــن طريــق مرصد ليغو في أميركا قبل أشــهر، 
إلطــالق  املئويــة  للذكــرى  هديــة  بمثابــة  كان 
النظريــة النســبية العامــة، والتــي فتحت حقبة 

جديدة في علم فلك األمواج الثقالية.
وكمــا هــو الحــال دائمــا عنــد ظهــور أداة قيــاس 
غيــر  آفاقــا  معهــا  تفتــح  فقــد  جديــدة،  علميــة 
علمــاء  بعــض  يعتقــد  لذلــك،  وتبعــا  متوقعــة. 
 ،GW150914 الفيزيــاء الفلكيــة أن رصد املوجة

وفر التطور التكنولوجي 
الفرصة لرصد األمواج 

الثقالية، ومعه الوسيلة 
لفهم أسرار نشأة الكون 

والمادة

ليــس مجــرد رصــد ألول ثقــب أســود ثنائي، بل 
اكتشاف لجزء من طبيعة املادة املظلمة.

وال يــزال يتعــن القيــام بالكثيــر مــن التجــارب 
مصــادر  برصــد  الفرضيــات،  هــذه  الختبــار 
قويــة للموجــات الثقاليــة واملرتبطــة بمصــادر 
كهرومغناطيسية، ولم ال، فورات نيوترونية. 
وللوصــول إلــى ذلــك، يتوجــب تحديــد مصــادر 
بالضبــط.  الكــون  فــي  الثقاليــة  األمــواج  هــذه 
وقــد يصبــح ذلــك ممكنــا بتوفيــر عــدة مراصــد 

مماثلة لـ »ليغو« موزعة على كوكب األرض. 
وفــي الســياق نفســه، تســتعد أوروبــا إلطــالق 
وذلــك   ،)virgo( الثقاليــة  لألمــواج  مرصدهــا 
العــام  هــذا  خــالل   aVirgo إلــى  تطويــره  بعــد 
مرصــد  يســتعد  وكذلــك   .)advanced Virgo(
Kagra في اليابان إلى الدخول حيز التشــغيل، 
فــي  متــر   200 يفــوق  عمــق  علــى  ُبنــي  حيــث 
يســتضيف  والــذي  الشــهير،  كاميــوكا  منجــم 
أيضــا مرصــد Super Kamiokande للكشــف عن 
النيوترينو، والذي استخدمه العالم الياباني 
Takaaki Kajita الحاصل على جائزة نوبل في 
الفيزيــاء ألعمالــه حــول تذبذبــات النيوترينــو، 
مرصــد  مديــر  منصــب  كذلــك  ســيتولى  حيــث 
مبــادئ  نفــس  علــى  املرصــد  ويعمــل   .Kagra
Ligo وVirgo، حيــث يتكــون مــن أنابيب مفرغة 
تمتــد لعــدة كيلومتــرات متعامــدة فيمــا بينهــا 
عنــد نقطــة معينــة، أيــن يتشــكل تداخل ألشــعة 
يتغيــر  الثقاليــة  املوجــة  مــرور  ومــع  الليــزر. 
قيــاس طــول املســارين بحيــث يتــم تغيير نمط 

التداخــل ألشــعة الليــزر فيمــا بينهــا، ومــن تــم 
وقيــاس الفروقــات الناجمــة.  غير أن للحصول 
وصحيحــة،  لالســتخدام  قابلــة  إشــارة  علــى 
فإنه يترتب اســتخدام كنوز هندســية ضخمة، 
وخاصــة فــي ميــدان فيزيــاء الدرجــات املتدنيــة 

للحــرارة ومــن عــزل التشــويش الزلزالــي علــى 
املرايا التي تعكس أشعة الليزر.

وقد بدأ التشغيل التجريبي له هذا العام، على 
أن يتــم ترقيتــه، ليدخــل حيــز التشــغيل ورصد 

البيانات بن عام 2017 و2018.

أحمد ماء العينين

تعتبر عملية إدخال كلمة السر عند االتصال 
بشــبكة الواي-فــاي من بــن األمور الضرورية 
هــذه  تتكــرر  اإلنترنــت، حيــث  إلــى  للوصــول 
العمليــة كلمــا تغيــرت شــبكة الواي-فاي التي 
نتصل بها، غير أن هذه الخطوة قد نستغني 
نظــام  بفضــل  القريــب  املســتقبل  فــي  عنهــا 
جديــد. النظــام الــذي يحمــل اســم Chronos تم 
تطويــره مــن طــرف باحثــن مــن قســم علــوم 
بمعهــد  االصطناعــي  والــذكاء  الحاســوب 
بالواليــات  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
موجــات  علــى  ويعتمــد  األميركيــة،  املتحــدة 

الجغرافــي  التموضــع  لتحديــد  الواي-فــاي 
بحيــث  بالشــبكة،  املتصلــن  لألشــخاص 
يتيــح هــذا النظــام إمكانيــة االتصــال بشــبكة 
اإلنترنت لألشــخاص املتواجدين في محيط 

معن دون غيرهم من املتواجدين خارجه.
الواي-فــاي  ملــوزع   Chronos نظــام  ويتيــح 
تحديــد مــكان املســتخدمن بدقــة تصــل إلــى 
بضعة سنتمترات دون االعتماد على أجهزة 
استشــعار خارجيــة، حيــث أظهــر فيديــو تــم 
نشــره مــن فريــق الباحثــن قــدرة النظــام على 
الجالســن  األشــخاص  بــن  الفــرق  تحديــد 
فــي املقهــى وبــن املاريــن بجــواره، ممــا يتيــح 
لزبائــن املقهــى فقط إمكانيــة االتصال بنقطة 

النظــام  ويعتمــد  غيرهــم.   دون  الواي-فــاي 
علــى تقنيــات لتحديــد املســافة التــي تفصــل 
املتصــل  والشــخص  الواي-فــاي  مــوزع  بــن 
الزمنيــة  املــدة  حســاب  طريــق  عــن  بالشــبكة 
للوصــول  البيانــات  حــزم  تســتغرقها  التــي 
إذا  مــا  املــوزع  يحــدد  حيــث  املســتخدم،  إلــى 
كان ســيعطي صالحيــات الوصــول للشــبكة 
أم ال بعــد تحديــد موقــع املســتخدم. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى توفــر تقنيــات مشــابهة تعتمــد 
املــكان  لتحديــد  الواي-فــاي  موجــات  علــى 
تعتمــد  أنهــا  إال  للمســتخدمن،  الجغرافــي 
علــى عــدة موزعــات واي-فــاي )مــن أربــع إلــى 
خمس نقط واي-فاي( عكس النظام الجديد.

تقنية لالتصال بالواي فاي من دون كلمة سر

  ( wikimedia )  لرصد   األمواج   الثقالية   باليابان   Kagra   أحد   أنفاق

، غير أن ممارستها 
ً
يعتبر علم اآلثار تحت املاء من امليادين الخصبة والتي تعد بالكثير مستقبال

تتســم بالخطورة، خصوصا عند استكشــاف حطام الســفن أو املباني الغارقة. وفي مواجهة هذه 
املشكلة، قام فريق من العلماء بمحاولة لتطوير استخدام الروبوتات تحت املاء. 

وقد طور املشروع األوروبي Arrows روبوتا صغيرًا ليحل محل الغواصن في ميدان االستكشاف. 
وجــاءت فكــرة الروبــوت مســتوحاة مــن ســلحفاة البحــر، حيــث صمــم ليتحــرك مــن خــالل أربعــة 
زعانــف صغيــرة وذلــك الختــراق املســاحات الضيقــة بســهولة. ويعــد نظــام الدفــع بالزعانــف أكثــر 
كفــاءة مــن اســتعمال املــراوح وذلــك ألنــه ال يرفــع الترســبات والتــي تكون في كثير مــن األحيان في 
القاع مما يحجب الرؤية أثناء التصوير. ويجري حاليا اختبار هذا النموذج في إستونيا، حيث 
يتــم استكشــاف ســجن ســوفياتي ســابق غمرتــه امليــاه وهي بيئة مثاليــة إلثبات الفائــدة العلمية 

لهذه الغواصة الصغيرة الشبيهة بالسلحفاة.

روبوت غواصة على شكل سلحفاة
ألبحاث اآلثار تحت الماء

جديد
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رياضة

أصبح المنتخب 
المصري أبرز 
المستفيدين 
من تصنيف 
االتحاد الدولي 
لكرة القدم 
)فيفا( الصادر 
في شهر أبريل/
نيسان، بعدما 
نجح في التقدم 
تسعة مراكز، 
ليضمن الدخول 
ضمن فرق 
التصنيف األول 
في أفريقيا، قبل 
قرعتي كأس 
األمم األفريقية 
2017 وكأس 
محمد صالح نجم المنتخب المصري (خالد دسوقي/فرانس برس)العالم 2018.

عودة الفراعنة

أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
جياني إنفانتينو، أن »الويفا تعامل بشكل 
صحيح مع العقود« الخاصة ببيع حقوق 

بث دوري األبطال األوروبي، من موسم 2006 
وحتى 2009، في اإلكوادور، وقبول عرض شركة 
)تيليأمازوناس(. وقال »الويفا تعامل مع جميع 

العقود بالطريقة الصائبة. فيما يتعلق بالشفافية 
والوضوح، من املهم الكشف عن كافة البنود 

الواردة في التقرير، مثلما فعل الويفا«.

قرر نادي نابولي التقدم باستئناف أمام االتحاد 
اإليطالي لكرة القدم، ضد عقوبة اإليقاف ألربع 

مباريات، التي تم توقيعها بحق مهاجم الفريق، 
غونزالو إيجواين، على خلفية طرده أثناء مواجهة 

أودينيزي في الدوري املحلي، بسبب اعتدائه 
بدون كرة على العب واعتراضه على الحكم بشكل 
غير الئق. ويطالب نابولي بتخفيف العقوبة إلى 

اإليقاف مباراتن، حيث اعتبر محامي النادي، 
ماتيا جراساني، أنه »سيكون القرار الصائب«.

كشف الالعب البلجيكي، الدولي كيفن دي بروين، 
ل االنضمام لفريق مانشستر سيتي على 

ّ
أنه فض

باريس سان جيرمان الصيف املاضي. ووصل 
دي بروين )24 عاما(، في أغسطس/آب 2015، إلى 
السيتيزين قادًما من فولفسبورغ األملاني مقابل 

75 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ 
صفقات النادي. وقال البلجيكي »كانت هناك 

اتصاالت مع البي إس جي. تحدثت معهم، لكنني 
فضلت التوقيع ملانشستر سيتي«.

إنفانتينو: الويفا 
تعامل بشكل صحيح 

مع مسألة العقود

نادي نابولي 
يطالب بتقليص عقوبة 

غونزالو إيجواين

دي بورين: 
فضلت مانشستر سيتي 

على سان جيرمان
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نبيل التليلي

ــــدوري  بــلــغ األســـبـــوع األخـــيـــر مـــن الـ
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــي قـــمـــتـــه عــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
االحتجاجات بداية بمباراة الدربي 
بــن الــتــرجــي الــريــاضــي والـــنـــادي األفــريــقــي، 
امللعب  عــلــى  مــؤســفــة  كــانــت نهايتها  والــتــي 
وفوق املدرجات، بسبب األخطاء التحكيمية 
الساملي  الــصــادق  الــســاحــة  الــصــارخــة لحكم 
وخصوصا مساعديه، ودفع النادي األفريقي 
ثمن هذه األخطاء غاليا بسبب هدف شرعي 
يــن لــلــمــدافــعــن ســيــف تقا  تــم إلـــغـــاؤه إقــصــاء

وبالل العيفة.
قــرارات  األفريقي احتجت على  الــنــادي  إدارة 
الــحــكــم واملــظــالــم الــتــي عــاشــهــا الــفــريــق منذ 
بداية املوسم وكأن الفريق يدفع ثمن الهدايا 
املــاضــي وساهمت  املــوســم  الــتــي تلقاها فــي 
ــــدوري، وبــــات الــخــالف  فــي تــتــويــجــه بــلــقــب الــ
الــواضــح بــن وديـــع الــجــريء رئــيــس االتــحــاد 
التونسي لكرة القدم وسليم الرياحي رئيس 
»باب  فريق  ليدفع  األفريقي، مصدرا  النادي 

الجديد« ضريبة الخالف.
متصدر  الساحلي  النجم  ســوســة سجل  فــي 
ترتيب الدوري هدفا مسبوقا بتسلل واضح 
أمــام ضيفه  الثالث  بالنقاط  الظفر  مكنه من 
مستقبل القصرين الذي هدد باالنسحاب من 
الـــدوري، بينما في قابس تعرض  منافسات 
فريق اتحاد بنقردان إلى مظلمة صارخة كان 
بطلها الحكم بودبوس الذي أهدى ضربتي 
جزاء خياليتن لفريق امللعب القابسي، وهي 
السابق سليم  الــدولــي  الحكم  أكــدهــا  أخــطــاء 
الـــجـــديـــدي فــــي »مــــوفــــيــــوال« بـــرنـــامـــج األحــــد 
الـــريـــاضـــي، الــــذي يــبــث ســهــرة كـــل أحـــد على 
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قضية

الفضائية التونسية األولى. لم يعد يفصلنا 
ــن نــهــايــة الـــــدوري  ــن تــســع جـــــوالت عـ أكـــثـــر مـ
ومعرفة البطل والفرق التي ستغادر الدوري 
وتــدريــجــيــا نــحــو الــنــهــايــة، ومـــن املــتــوقــع أن 
ترتفع الحماسة والتشويق ويــزداد الضغط 
عــلــى مــخــتــلــف الـــفـــرق املــتــنــافــســة، وال نـــدري 
لنهاية  املحتمل  السيناريو  هــو  مــا  صــراحــة 
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــدوري خــــاصــــة أمــــــــام ســــيــــل االنـ
سيل  بــن  التونسي  التحكيم  إدارة  وتخبط 
متواتر لعقوبات التجميد وبيانات الغضب 

C C

الهالل أكثر الفرق 
تحقيقا لالنتصارات 

بواقع 15 انتصارًا

محمد السهالوي 
سيغيب عن المالعب لمدة 

أسبوعين لإلصابة

مواجهات صعبة لألهلي والعين ضد الجزيرة والنصر
النصر  مواجهة  في  آسيا  أبطال  دوري  في  تألقه  على  للبناء  العني  سيسعى 
واالستمرار في مطاردة األهلي متصدر دوري املحترفني اإلماراتي لكرة القدم 
الذي تنتظره مباراة محفوفة باملخاطر ضد الجزيرة في اليوم ذاته. وعاد العني 
بطل آسيا مرتني من السعودية بانتصار ثمني 2-1 على األهلي يوم الثالثاء 
ليعزز موقفه في التأهل إلى دور الستة عشر في دوري األبطال. ويحتل حامل 
واحــدة  بنقطة  مــبــاراة متأخرا  مــن 21  نقطة  الثاني برصيد 52  املــركــز  اللقب 
عن األهلي قبل خمس جوالت من النهاية. وسيلتقيان في مواجهة قد تكون 
تراجع  من  لالستفادة  اللقب  حامل  وسيتطلع  املقبل.  الخميس  يــوم  حاسمة 
الــســادس مــن فبراير شباط  الـــدوري منذ  لــم ينتصر فــي  الــذي  النصر  نتائج 
التعادل 1-1 على االتحاد السعودي  عندما اكتسح الشارقة 4-1 لكنه فرض 

األربعاء ليعزز آماله في التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا.

الحد المتصدر في مواجهة المنامة األخير
يلتقي الــحــد املــتــصــدر مــع املــنــامــة األخــيــر الــيــوم عــلــى اســتــاد مــديــنــة خليفة 
من  الرابعة عشرة  املرحلة  منافسات  افتتاح  مع  مدينة عيسى  في  الرياضية 
الدوري البحريني لكرة القدم. ويلعب السبت سترة مع املحرق والرفاع الشرقي 
مع البسيتني واملالكية مع األهلي، وتختتم املرحلة األحد بلقاء الرفاع مع الحالة. 
برصيد  األخــيــر  املــركــز  املنامة  يحتل  فيما  نقطة،   31 برصيد  الحد  يتصدر 
نحو  فــي طريقه  الثمينة  النقاط  وإهـــدار  التعثر  مــن  الحد  ويخشى  نقطة،   11
تحقيق لقبه األول في تاريخ املسابقة، خاصة وأن أقرب مطارديه املحرق سقط 
يبرز في صفوف  ثمينتني.  وأهــدر نقطتني  السابقة  باملرحلة  التعادل  في فخ 
الدوليان  ومعه  الرميحي  محمد  املهاجم  سلمان شريدة  املــدرب  بقيادة  الحد 
الــــداوود والثالثي  عــبــدالــوهــاب املــالــود وســيــد محمد عــدنــان واألردنــــي محمد 

النيجيري أوتشي أوغبا ودايو وأوروك أكرودونت.

بورتالند إلى البالي أوف وداالس يقترب
تأهل بورتالند ترايل باليزرز إلى األدوار اإلقصائية »بالي أوف« بفوزه على 
أوكالهوما سيتي ثاندر 120-115 في الدوري األميركي للمحترفني في كرة 
السلة. ورفـــع بــورتــالنــد رصــيــده الــى 43 فـــوزا و37 خــســارة، وهــو فــي تعادل 
األمــيــركــي- وتــألــق  الغربية.  املنطقة  خــامــس  غريزليز  ممفيس  مــع  افــتــراضــي 

امينو )27 نقطة( وأضــاف سي جاي ماكولوم 26 نقطة،  الفاروق  النيجيري 
الــن كــراب من مقاعد البدالء وسجل 16 نقطة للفائز. على ملعب  فيما دخــل 

الـــذي ضمن  ــام 19393 متفرجا، قــرر مـــدرب أوكــالهــومــا،  »مـــودا سنتر« وامـ
حلوله ثالثا في املنطقة الغربية، إراحة نجميه كيفن دورانت وراسل وستبروك، 
متابعة وأضاف  نقطة و20   33 كانتر  اينيس  التركي  االرتكاز  فسجل العب 
التأهل األخــيــرة في  ديــون ويــتــرز 25 نقطة. وفــي مواجهة هامة على مــراكــز 
املنطقة الغربية، تغلب داالس مافريكس على هيوسنت روكتس 88-86. ورفع 
داالس رصيده إلى 40 فوزا و38 خسارة في املركز السابع، فيما مني روكتس 

بخسارته األربعني مقابل 38 فوزا في املركز التاسع.

القادسية يسعى لالقتراب أكثر من اللقب
يسعى القادسية إلى االقتراب أكثر من انتزاع اللقب عندما يحل ضيفا على 
خيطان السبت في املرحلة الثالثة والعشرين من بطولة الكويت في كرة القدم. 
وتفتتح املرحلة اليوم الجمعة فيلعب النصر مع اليرموك، كاظمة مع الساحل، 
الجهراء،  مع  الصليبخات  أيضا  السبت  يلعب  ان  على  الساملية،  مع  والعربي 
يــدرك  ــى،  ــ األول املـــبـــاراة  فــي  الفحيحيل.  الــشــبــاب، فيما يستريح  مــع  والــكــويــت 
القادسية بأن فوزه على خيطان سيضعه على بعد اربع نقاط من اللقب السابع 
عشر، علما انه يتقاسم الرقم القياسي حاليا مع العربي )16 لقبا لكل منهما(. 
ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 56 نقطة متقدما على الساملية الثاني )48 

نقطة من 20 نقطة( والكويت الثالث )47 من 20(.

يبحث األهــلــي عــن ثــالث نــقــاط جــديــدة يؤمن 
فريق  على  ضيفًا  يحل  عندما  الــصــدارة  بها 
الــفــيــصــلــي، فـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ لـــــــدوري املـــحـــتـــرفـــن الـــســـعـــودي لـ
بـــ 48 نقطة،  الترتيب  ويـــدرك األهــلــي متصدر 
ــو بــالــتــعــادل قـــد يعيد  أن أي تــعــثــر حــتــى ولــ
الــصــدارة ملــطــارده املباشر فريق الــهــالل الــذي 

يواجه الشباب. 
وتشهد مباريات املرحلة اليوم الجمعة لقاءي 
التعاون مع هجر  القادسية ونجران، ويلعب 
متذيل الترتيب، والــذي بــات قــاب قوسن من 
الهبوط للدرجة األدنى، وتقام باقي املباريات 
يوم غد السبت، حيث يستضيف الفتح نظيره 

النصر، بينما يلعب االتحاد مع الخليج.
ويــمــر األهـــلـــي بــفــتــرة رائـــعـــة بــعــد فــــوزه على 
غريمه التقليدي االتحاد 4-2 في ديربي جدة 
ــي لـــيـــواصـــل ســعــيــه نحو  ــاضـ يــــوم الــســبــت املـ
الـــدوري السعودي ألول مــرة منذ  إحـــراز لقب 

تعادل فريق اتحاد جدة السعودي مع نظيره 
ــي فـــي الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة من  ــ ــاراتـ ــ الــنــصــر اإلمـ
مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليزيد 
مــن صــعــوبــة مــوقــفــه عــلــى صعيد الــتــأهــل في 
الــوقــت الـــذي كــان فيه مــواطــنــه الــهــالل يسجل 
انـــتـــصـــارا مــســتــحــقــا وصــعــبــا عــلــى الــجــزيــرة 
اإلماراتي بهدف نظيف رفع من خالله مؤشر 

الثقة للهالل في سبيل التأهل.

االتحاد في خطر
السعودي صعوبة  االتــحــاد  فريق  موقف  زاد 
في التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال 
ــقــــدم بـــعـــد تـــعـــادلـــه ســلــبــيــا مــع  ــرة الــ ــكـ ــا لـ ــيـ آسـ

مضيفه النصر اإلماراتي اليوم األربعاء.
وجمع االتحاد ثالث نقاط من أربع مباريات 
األخــيــر  املــركــز  فــي  ليبقى  األولــــى  باملجموعة 
ــــي  ــرانـ ــ ــــن ســـيـــبـــاهـــان اإليـ ــارق األهــــــــــداف عـ ــ ــفـ ــ بـ
ــــب املـــــركـــــز الــــثــــالــــث الـــــــــذي خــــســــر 0-1  ــــاحـ صـ
الــيــوم أمــــام لــوكــومــوتــيــف األوزبـــكـــي متصدر 
املــجــمــوعــة، وبـــات رصــيــد الــنــصــر ســبــع نقاط 
في املركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة 

الثالثة على  أنــه تلقى خــســارتــه  34 عــامــًا، إال 
الــتــوالــي فــي دوري أبــطــال آســيــا وســقــط أمــام 
ــاراتـــي 1-2 فــي الــلــقــاء الــذي  ضيفه الــعــن اإلمـ
جمعهما عــلــى إســتــاد مــديــنــة املــلــك عــبــد الله 
الجولة  منافسات  إطــار  فــي  بجدة  الرياضية 

الرابعة للمجموعة الرابعة.
بعد خمس  على  يقف  الـــذي  األهــلــي  ويسعى 
خطوات من التتويج، لتعويض جماهيره عن 
الخسارة اآلسيوية وذلك بمواصلة الصدارة، 
تــنــتــظــره  ــر  ــاشــ ــبــ املــ ــه  ــافـــسـ ــنـ مـ وأن  ســـيـــمـــا  ال 
اآلخر  الساعي هو  الشباب  أمــام  مباراة قوية 
لتعويض نتائجه املخيبة لآلمال هذا املوسم.

واســتــعــاد األهــلــي الـــذي يعد الــفــريــق األفضل 
دفاعيا هذا املوسم حيث تلقت شباكه 15 هدفا 
فــقــط، جــهــود الظهير األيــســر املــصــري محمد 
ــودة العــــب الــزمــالــك  ــ عــبــد الـــشـــافـــي، وتــمــثــل عـ
ــن الـــغـــيـــاب بــســبــب  الـــســـابـــق بـــعـــد شـــهـــريـــن مــ
ــة خـــبـــرا ســـــارا لـــلـــمـــدرب الــســويــســري  ــابــ اإلصــ
كريستيان غروس قبل شهر من ختام املوسم 
ــــذي يعتبر  ــارك عــبــد الــشــافــي الـ ــ املــحــلــي. وشــ
األهـــالوي  الــفــريــق  تشكيلة  فــي  مهما  عنصرا 

أخطر   61 الدقيقة  لوكوموتيف. وشهدت  عن 
املولود  الفرنسي  تسديدة  عبر  النصر  فــرص 
فـــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة غــيــريــس كيمبو 
القائم األيسر  إلــى جــوار  إيكوكو والتي مــرت 

ملرمى عساف القرني حارس االتحاد.
دوري  هـــداف  ريــبــاس  غلمن  الفنزويلي  ورد 
دقائق  بثماني  بعدها  الــســعــودي  املحترفن 
بــفــرصــة هـــي األخـــطـــر لــلــضــيــوف فـــي املـــبـــاراة 
إثر  النصر  مــرمــى  أعــلــى  بالكرة  أطـــاح  عندما 
ــن داخـــــل منطقة  تـــســـديـــدة مـــن مــــدى قـــريـــب مـ
انــفــراده بأحمد شامبيه حــارس  الــجــزاء رغــم 
الفريق اإلماراتي. وطرد أحمد عسيري مدافع 
االتــــحــــاد فــــي الـــدقـــيـــقـــة األخــــيــــرة مــــن املــــبــــاراة 
الــثــانــي، وفـــي الجولة  اإلنــــذار  لحصوله عــلــى 
ــن الــشــهــر  الــخــامــســة الـــتـــي ســتــقــام يــــوم 20 مـ
الحالي سيلعب االتحاد مع سيباهان بينما 

يستضيف النصر فريق لوكوموتيف.

النصر يفتقد جهود السهالوي
قال النصر السعودي لكرة القدم إن مهاجمه 
الدولي محمد السهالوي سيغيب عن املالعب 

في الشوط الثاني امام العن االماراتي بدوري 
ابطال أسيا.

فـــي املـــقـــابـــل يــمــر الــفــيــصــلــي بــفــتــرة مـــن عــدم 
التوازن بعدما بدأ املوسم بشكل جيد. وخسر 
ــام مضيفه  ــ الــفــريــق فـــي مـــبـــاراتـــه األخـــيـــرة أمـ
الــرائــد صــفــر-5، ويسعى للخروج ولــو بنقطة 
الفرق  عــن  بعيدًا  موقفه  لتأمن  األهــلــي  أمـــام 
املــبــاراة  الفيصلي  ويــدخــل  بالهبوط،  املــهــددة 
وهــــو فـــي املـــركـــز الـــتـــاســـع بــرصــيــد 26 نقطة 
الــوحــدة العاشر.  نــقــاط عــن  بــفــارق 6  متقدمًا 
ويــســتــقــبــل الــهــالل نــظــيــره الــشــبــاب فــي أقــوى 
ــاراة مــهــمــة  ــ ــبـ ــ ــة، وتــعــتــبــر املـ ــلـ ــرحـ ــات املـ ــاريـ ــبـ مـ
للهالل الذي ينافس بقوة على اللقب وينتظر 
تعثر األهــلــي فــي أي وقـــت لــالنــقــضــاض على 
الصدارة، ولهذا سيكون تركيزه منصبا على 
ــثـــالث. ويــعــتــبــر الـــهـــالل أكــثــر  حــســم الــنــقــاط الـ
الفرق تحقيقا لالنتصارات بواقع 15 انتصارًا 
من أصل 21 مباراة لعبها هذا املوسم، وتعادل 
في مباراتن وخسر في 4 مواجهات، وسجل 
مهاجموه 43 هدفا كثاني أفضل خط هجوم، 
ودخل مرماه 16 هدفًا كثاني أفضل خط دفاع.

ويــبــرز فــي الــهــالل خــالــد شــراحــيــلــي ومحمد 
الــبــريــك ويــاســر الــشــهــرانــي وعــبــدالــلــه الـــزوري 
ــــواف  وعـــبـــدالـــلـــه عــطــيــف وســـلـــمـــان الــــفــــرج ونـ
الــعــابــد والـــكـــوري كـــواك تـــاي هــي والــبــرازيــلــي 
تحوم  الشكوك  مــازالــت  بينما  أملــيــدا،  إيلتون 
حـــول مــشــاركــة الــبــرازيــلــي كـــارلـــوس إدواردو 

ومواطنه ديغاو بداعي اإلصابة.
)فرانس برس(

ملـــــدة أســـبـــوعـــن بـــســـبـــب اإلصـــــابـــــة. وأضـــــاف 
ــنــــادي عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر »أظـــهـــرت  الــ
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة واألشـــعـــة الــتــي أجــريــت 
ــــود تـــمـــزق فـــي عضلة  ملــحــمــد الـــســـهـــالوي وجـ
للراحة  الالعب  معها  يحتاج  الخلفية  الفخذ 
والـــعـــالج ملـــدة أســبــوعــن«. وســيــغــيــب الــالعــب 
ــاراة فــريــقــه أمـــام  ــبــ الــــدولــــي الـــســـعـــودي عـــن مــ

 22 املرحلة  السبت ضمن  يــوم  الفتح  مضيفه 
ــلــــدوري الـــســـعـــودي الـــــذي يـــتـــصـــدره األهــلــي  لــ
الرياض يوم 15 من  الرائد في  وكذلك مباراة 
الشهر الجاري. كما سيغيب عن مباراة زوب 
آهان اإليراني في الجولة الخامسة ملنافسات 
لــدوري  املــجــمــوعــات  بـــدور  الثانية  املجموعة 

أبطال آسيا.

الهالل يهزم الجزيرة
لتراكتور  مطاردته  السعودي  الهالل  واصــل 
سازي اإليراني على صدارة املجموعة الثالثة 
ــال آســيــا  ــطـ بـــــدور املـــجـــمـــوعـــات فـــي دوري أبـ
بــفــوزه 1-0 على ضيفه الجزيرة  الــقــدم  لــكــرة 

اإلماراتي الذي ودع املسابقة األربعاء.
ورفــع الــهــالل رصــيــده إلــى ثماني نقاط بعد 
واحــدة  نقطة  بفارق  متأخرا  الثالثة  الجولة 
عــن الــفــريــق اإليــرانــي املــتــصــدر بتسع نقاط، 
لــتــجــمــد رصــيــده  الــبــطــولــة  الـــجـــزيـــرة  وودع 
أربــع مباريات بعدما  عند نقطة واحـــدة مــن 
تــلــقــى الــهــزيــمــة الــثــالــثــة. وســجــل الــبــرازيــلــي 
الوحيد  الهالل واملــبــاراة  امليدا هــدف  إيلتون 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 36 عـــنـــدمـــا مـــــرر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــدوســري عرضية إلــى داخــل منطقة الجزاء 
هيأها كينوين جونز مهاجم الجزيرة القادم 
إلى  بــرأســه بالخطأ  مــن ترينيداد وتــوبــاغــو 
امليدا الذي وضعها في الشباك بضربة رأس. 
وتألق نيفيز وسدد ركلة حرة في الدقيقة 21 
الهالل  مــرمــى خــالــد شراحيلي حـــارس  علت 

قبل أن يسجل امليدا هدفه.
وسنحت للدوسري أكثر من فرصة للتسجيل 
في الشوط الثاني من تسديدات قوية أنقذها 
الدقيقة  علي خصيف حارس الجزيرة. وفي 
األخـــيـــرة لــلــمــبــاراة رد الــقــائــم األيـــســـر ملــرمــى 
الشهراني  ياسر  من  قوية  تسديدة  خصيف 
فـــي أقــــرب فــرصــه كــــان يــمــكــن لــلــهــالل تــعــزيــز 

انتصاره.
)رويترز(

دوري أبطال آسيا... الهالل يهزم الجزيرةالدوري السعودي يدخل جوالت الحسم المثيرة

نفى النادي األفريقي ما تردد من 
إشاعات حول انسحاب مدربه رود 
المظالم  على  احتجاجا  كــرول، 
التحكيمية، وذلك في بيان أصدره 
عبر صفحته الرسمية على موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
لكل  »تكذيبا  ــبــيــان:  ال فــي  جــاء 
ــول مـــدرّب الــنــادي  ــات ح ــاع اإلش
كرول  رود  الهولندي  األفريقي 
العام،  والــرأي  لألحباء  وتوضيحا 
فقد سافر كرول إلى بلده لقضاء 
الخاصة، وسيكون حاضرا  شؤونه 

في تمارين الفريق«.

األفريقي ينفي 
انسحاب كرول

ستكون قمة الهالل 
والشباب حاسمة في 

الدوري السعودي خاصة 
بالنسبة للهالل الذي 

يطمح في مواصلة 
السباق مع الصدارة

شهدت الجولة الرابعة 
من مسابقة دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم انتصارا 
لفريق الهالل على الجزيرة

)Getty( ملعب رادس يدفع ثمن الغضب الجماهيري

)Getty( وديع الجريء رئيس االتحاد التونسي لكرة القدم)Getty( سليم الجديدي الحكم الدولي السابق

)Getty( الديربي خرج عن النص هذه المرة)Getty( لقطة من مباريات الدوري التونسي)Getty( العنف في المدرجات بسبب أخطاء التحكيم

)Getty( الشباب يطلب الفوز في الدوري)Getty( من مواجهة الهالل وضيفه الجزيرة اإلماراتي

التحكيم التونسي

يعرف التحكيم التونسي في السنوات األخيرة أزمة لم يعهدها من 
بين  منعدمة  الثقة  وصارت  قمتها،  االحتجاجات  بلغت  حيث  قبل، 

األندية والمسؤولين عن تعيينات الحكام

أزمة ثقة تهّدد الكرة في البالد

والــرفــض من قبل األنــديــة لقائمة طويلة من 
الــحــكــام. الــغــضــب الــجــمــاهــيــري عــلــى طريقة 
تــعــيــن الــحــكــام يــمــتــد مــن شــمــال الــبــالد إلــى 
جنوبها بال استثناء، الجميع يلعن ويشتم 
يغط  بينما  النشاط،  بتعليق  ويهّدد  وينّدد 
أصحاب القرار في سبات عميق، ال يحركون 
ساكنا وكأنهم ينتظرون »كارثة« في ملعب 
من املالعب حتى يغادروا مكاتبهم ويتجهوا 
التــخــاذ قـــرارات جريئة تضع حــدا ملــا يحدث 

في كرة القدم التونسية.

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

أبــطــال أوروبــــا ليزين  عـــاد دوري 
املالعب األوروبية التي تشهد هذا 
املوسم منافسة كبيرة بني األندية 
مفاجأة  فولفسبورغ  نـــادي  وفــّجــر  الــكــبــيــرة، 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــعــدمــا هـــزم نــــادي ريـــال 
مدريد بنتيجة هدفني نظيفني، فيما انتهت 
قمة ملعب حديقة األمراء بالتعادل اإليجابي 
2-2 بــني بــاريــس ســان جــيــرمــان ومانشستر 
خسارة  مــن  فاستفاق  برشلونة  أمــا  سيتي، 
الــكــالســيــكــو وانــتــصــر عــلــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
على  مــيــونــخ  بــايــرن  فـــاز  فيما   ،1-2 بنتيجة 
ملعبه في أليانز أرينا بهدف دون مقابل أمام 

نادي بنفيكا.

لويز يدخل التاريخ
ــاراة الــســيــتــي وســـــان جـــيـــرمـــان على  ــبــ فـــي مــ
ديفيد  البرازيلي  املــدافــع  تلقى  األخــيــر  أرض 
ــــرع بــطــاقــة صـــفـــراء بــتــاريــخ دوري  لـــويـــز أسـ
أبطال أوروبــا، ومع بداية اللقاء دخل مدافع 
الخلفي،  بابه  من  التاريخ  الباريسي  النادي 
األرجنتيني  املهاجم  ارتــكــب خطأ على  حــني 
ــا دفـــــع حـــكـــم الــســاحــة  ســـرجـــيـــو أغـــــويـــــرو، مــ
لــتــوجــيــه الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء بــوجــهــه. وبـــات 

جولة األبطال 
»مشتعلة«

شهد الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الكثير من األحداث 
الساخنة، من خسارة الريال وسقوطه بعد مباراة الكالسيكو أمام برشلونة، 
الذي نفض غبار الهزيمة وفاز على أتلتيكو مدريد، أما األخير فبات مختصًا 

بتلقي البطاقات الحمراء أمام نظيره الكتالوني

3031
رياضة

تقرير

لـــويـــز بـــذلـــك أســــــرع العـــــب تـــرفـــع فــــي وجــهــه 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء عــلــى إثـــر مـــرور 12 ثانية 
فقط، ولم تسر األمــور بشكل جيد مع مدافع 
السيليساو في هذا اللقاء، حني ارتكب خطأ 
الــهــدف األول عــن طريق  دفــاعــيــا كلف فريقه 
لويز  بروين. وسيغيب  دي  كيفن  البلجيكي 
عن مباراة العودة على ملعب االتحاد، والتي 
ستكون حاسمة للغاية، ألنها ستحدد هوية 
الفريق املتأهل إلى الدور نصف النهائي، من 
البطولة األغلى في القارة العجوز، وسيغيب 
عن مباراة العودة أيضًا ماتودي الذي تلقى 

بدوره البطاقة الصفراء.

زالتان وهارت
ــارس اإلنـــجـــلـــيـــزي جــــو هــــارت  ــ ــحـ ــ تــــصــــدى الـ
لــركــلــة الــجــزاء الــثــالــثــة هـــذا املــوســم مــن أصــل 
4 ضــربــات ســــددت عــلــى مـــرمـــاه، حــني أوقــف 

زالتــان  العمالق  الــســويــدي  املهاجم  تسديدة 
إبراهيموفيتش، رغم أن األخير ال يضيع من 
ــادرة، لكن  عــالمــة الــجــزاء ســـوى فــي حـــاالت نــ
ــارس الــســيــتــي عـــاد وارتـــكـــب خــطــًأ فــادحــًا  حــ
صحبة العب الوسط البرازيلي فرناندو، مما 
أهدى زالتان هدفًا غريبًا، حني تسلم الثاني 
فلم يتصرف  السيتي،  مــن حامي عرين  كــرة 
فرناندو بسرعة رغــم أن املرمى خــاٍل، فتقدم 
إبرا نحوه ووضع قدمه أمام الكرة، فاتجهت 
هــارت جزءًا  ويتحمل  الخالية.  الشباك  نحو 
إلى  االنتباه  عليه  كــان  املسؤولية، حيث  من 
قرب املسافة بني زالتان وفرناندو قبل تمرير 
الــكــرة، وســتــكــون مــبــاراة الــعــودة على ملعب 
االتحاد حاسمة ونارية، وصرح زالتان بعد 
اللقاء: »قمنا بأخطاء كثيرة في هذه املباراة، 
أضعت فرصا عديدة في املباراة لكنني أشعر 
أنني قدمت ما علي، علينا تصحيح األمــور 

قبل مباراة العودة«.

سواريز وبرشلونة محظوظان
ــلـــونـــة عــلــى  ــوز بـــرشـ ــ ــبـــب فــ ــان ســـــواريـــــز سـ ــ كــ
هدف  بتسجيله  الكامب  في  مدريد  أتلتيكو 
الــتــعــادل ومــن ثــم هــدف الــفــوز، لكن الصحف 
اإلســبــانــيــة عــلــى غـــرار مــاركــا وآس ومــونــدو 
ديبورتيفو، أكــدت وجــوب طــرد ســواريــز من 
اللقاء، حيث قام باالعتداء على العب أتلتيكو 
مــدريــد خــوانــفــران بـــدون كــرة جــانــب املــرمــى، 
وفــي لقطة أخــرى فــي الــشــوط الثاني اعتدى 
على الظهير األيمن البرازيلي فيليبي لويس 

وأسقطه أرضًا )د.69(.
مــن جــانــب آخــر اســتــفــاد نـــادي برشلونة من 
طرد 30 العبًا من منافسيه في دوري أبطال 
ــة اســـتـــغـــالاًل  ــ ــديـ ــ أوروبـــــــــا لــيــصــبــح أكــــثــــر األنـ
للبطاقات الحمراء في تاريخ البطولة بفارق 
كبير عــن بقية األنـــديـــة. حــني طـــرد فــرنــانــدو 
توريس مهاجم أتلتيكو مدريد بعدما سجل 
هــــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه فـــي مــلــعــب كــامــب نــو، 
األملاني  ميونخ  بايرن  ويأتي  التشامبيونز 
فـــي املـــركـــز الـــثـــانـــي حــيــث اســـتـــفـــاد مـــن طــرد 
ــال مــدريــد  20 العــبــا مـــن خــصــومــه ويــلــيــه ريــ
وأيندهوفن بـ16 بطاقة حمراء. ولم يطرد أي 
العب للبرسا في ملعب كامب نو خالل 106 
الجديد،  باملسمى  بالتشامبيونز  مــبــاريــات 
ــــدأت عــــام 1994، مــنــذ طــــرد ســيــرجــي  الـــتـــي بـ
ــرانــــي  بــــارخــــوان أمـــــام ديـــنـــامـــو كــيــيــف األوكــ
عـــام 1997. وفـــي املــوســم الــحــالــي مــن الليغا 
اإلسبانية طرد سبعة العبني أمام برشلونة 
ــتـــصـــدر مــنــهــم خــمــســة طـــــــردوا بــبــطــاقــات  املـ
حمراء مباشرة، يذكر أن 5 من العبي أتلتيكو 
مدريد طردوا أمام النادي الكتالوني في آخر 

3 مواجهات فقط.

سقوط مدّو ورقم نافاس يتوقف
خسر ريال مدريد خارج أرضية ميدانه، حني 
تلقت شباكه هدفني بغضون 7 دقــائــق، لكن 

G G

زالتان أضاع ركلة جزاء 
بسبب تألق جو هارت 

حارس السيتي

تقديم مدرب السويد الجديد لإلعالم
لفريق نوركوبينج،  الحالي  املــدرب  أنــدرســون،  يان  القدم  لكرة  السويدي  االتحاد  قــّدم 
كمدير فني جديد للمنتخب الوطني، وهو املنصب الذي سيتواله عقب انتهاء بطولة 
كأس األمم األوروبية )يورو 2016( في فرنسا الصيف املقبل. وسيخلف أندرسون 
املدرب إريك هامرين، الذي يتولى املنصب منذ 2009 وأعلن قبل شهرين رحيله رغم 
تأهل السويد لكأس األمــم األوروبــيــة عقب فــوزهــا على الــدنــمــارك فــي مــبــاراة امللحق 
الوطني في  أرينا«  لــدى تقديمه في ملعب »فريندز  أمــس،  أنــدرســون،  الفاصل. وقــال 
ستوكهولم »أنا سعيد للغاية. إنه حلم، وهذا أفضل عمل يمكن أن يقوم به أي مدرب 

كرة قدم«.

ميتشل باق في تدريب مارسيليا رغم سوء النتائج
غونزاليز،  ميغل  خوسيه  اإلسباني  سيستمر 
ــا ملــارســيــلــيــا  ــدربــ ــي مــنــصــبــه مــ ــتـــشـــل«، فــ ــيـ »مـ
من  الــرغــم  على  املــوســم  نهاية  حتى  الفرنسي 
ــام املاضية  الــشــائــعــات الــتــي تــــرددت خـــال األيــ
بسبب ســـوء الــنــتــائــج. وأكــــدت مــارغــيــتــا لويس 
دريـــفـــوس، مــالــكــة الــنــادي الــفــرنــســي، اســتــمــرار 
ــك فـــي بــيــان صـــادر  ــ مــيــتــشــل فـــي مــنــصــبــه، وذل
عنها. وأبــرزت في البيان »الوضع الحالي حرج 
ولكنه  للجميع«،  بالنسبة  كبيرا  تحديا  ويمثل 
الحترافية  بالنظر  »هـــادئ  القصير  املــدى  على 
ورغبة ميتشل في إنهاء املوسم بصورة جيدة 

بكل ما أوتي من قوة وطاقة«.

بيليه يكشف أنه كان ضحية خطأ طبي في 2012
البرازيلي السابق بيليه أنه كان ضحية خطأ طبي خال  القدم  كشف أسطورة كرة 
العملية التي أجراها عام 2012 في الورك، ولكنه أكد أنه بات في حالة أفضل ولم يعد 
أربعة أشهر. وفي  لها قبل  التي خضع  العملية  املشي بعد  يحتاج ملن يساعده على 
مقابلة نشرتها النسخة الرقمية لصحيفة )فوليا دي ساو باولو(، قال بيليه إنه لم يعد 
بحاجة ملن يساعده على املشي بل إنه يعتمد على العكاز فقط. وكان بيليه قد خضع 
لجراحة جديدة في الورك في 3 ديسمبر/ كانون األول املاضي داخل أحد مستشفيات 
نيويورك بعد أن شعر بآالم في املنطقة نفسها التي خضع لجراحة فيها عام 2012.

إسبانيا تستدعي قوتها الضاربة أمام 
إيطاليا في كأس االتحاد لتنس السيدات

تــشــارك كــل مــن جاربيني مـــوجـــوروزا وكــارال 
ســواريــز على رأس فــريــق كــأس االتــحــاد الــذي 
تقام  التي  إيطاليا  مواجهة  فــي  إسبانيا  يمثل 
ــــجــــاري، ويــضــم  ال يـــومـــي 16 و17 مـــن الــشــهــر 
ــارا ســوربــيــس وأنـــيـــبـــال مــديــنــا على  ــ كـــذلـــك سـ
أمـــل حــصــد مــقــعــد فـــي املــجــمــوعــة الــعــاملــيــة من 
املــســابــقــة. وأكـــد االتـــحـــاد اإلســبــانــي للتنس أن 
يوم  نشرت،  مارتينيز  كونشيتا  الفريق  قائدة 
األربـــعـــاء، الــقــائــمــة الــتــي تــخــوض بــهــا املــواجــهــة، 
بعد  بإسبانيا  ــيــن  األول املصنفتن  بــمــشــاركــة 
املواجهة،  لخوض  أبــدت سواريز جاهزيتها  أن 
حيث تعافت من اإلصابة. وتعّرضت سواريز، 
األيمن  الكاحل  في  اللــتــواء  عامليا،   11 املصنفة 
في 11 من الشهر املاضي، ما منعها من خوض 

منافسات بطولة إنديان ويلز.

»فيفا« يعلن خسارة الكويت لمباراتيها 
أمام الوس وكوريا الجنوبية

القدم )فيفا( احتساب خسارة الكويت  الدولي لكرة  قّررت لجنة االنضباط باالتحاد 
ملباراتيها أمام الوس وكوريا الجنوبية في مرحلة التصفيات املؤهلة لنهائيات بطولة 
كأس العالم عام 2018 بروسيا. واعتبرت اللجنة أن الكويت خالفت املادتن 31 و56 
كأس  لائحة  السادسة  املــادة  من  الخامسة  الفقرة  عن  التأديبية فضا  الائحة  من 
يــورو  و762.90  ألفا   13 غــرامــة  بدفع  أيضا  عاقبتها  وبالتالي   2018 روســيــا  العالم 
عن كل مباراة. وكان االتحاد الدولي للعبة قد قرر في 14 مارس/ آذار املاضي إلغاء 
بسبب  العالم  لكأس  املؤهلة  اآلسيوية  بالتصفيات  السابعة  املجموعة  في  املباراتن 

تدخل الحكومة في عمل االتحاد.

نـــادي سانتا كـــروز، وســنــة 1985 حــط رحــالــه فــي نــادي 
فاسكو دي غاما الشهير، واختار اللعب في مركز الدفاع، 
ــداف حــتــى موسم  فــشــارك فــي 79 مـــبـــاراة وســجــل 7 أهــ
ليبدأ  الجنوبية  األمــيــركــيــة  الــقــارة  مــن  1990، حــن خــرج 
رحلته في أوروبا من بوابة نادي ليتشي اإليطالي، فدافع 
عن ألوانه ملوسم واحد فقط )34 مباراة وهدفن(، ليلعب 

موسمًا واحدًا أيضًا رفقة نادي فيورنتينا )21 مباراة(.
قــرر بعد ذلــك مازينيو الــعــودة إلــى بــاده البرازيل، فلعب 
لصالح نادي بامليراس وشارك في 20 لقاء، وبعد انتهاء 
الــبــرازيــل، أمــام  الــعــام 1994 وتــتــويــجــه باللقب مــع  كـــأس 
بركات  السيليساو  انتصر  حــن  الــنــهــائــي،  فــي  إيطاليا 
الجزاء، يوم أضاع روبرتو باجيو الركلة الحاسمة، انتقل 
إلى نادي فالنسيا اإلسباني فلعب معه حتى 1996، وكان 
مدافعًا أساسيًا في تشكيلة الخففافيش حيث شارك في 

71 مباراة، هذا األمر دفع نادي سيلتا فيغو للتعاقد معه، 
فدافع عن ألوانه أربعة مواسم حتى عام 2000، شارك في 
114 لقاء وسجل 8 أهداف، قضى بعدها موسمًا مع نادي 
إلتشي اإلسباني )17 مباراة(، ومع نادي فيتوريا بعدها 

)15 مباراة(، وحينها اعتزل كرة القدم.
حقق في مسيرته بعض األلقاب األخرى على غرار كأس 
العالم، فسنة 1889 توج بلقب كوبا أميركا، وفاز ببعض 
وأيضًا  غــامــا  دي  فاسكو  نـــادي  املحلية صحبة  األلــقــاب 
لقاء،   35 في  السيليساو  منتخب  ومّثل  بامليراس،  نــادي 
وحاز على امليدالية الفضية في األلعاب األوملبية التي جرت 
ــادي أريــس  عـــام 1988. وفـــي عـــام 2009 تــولــى تــدريــب نـ
تسالونيكي اليوناني لفترة قصيرة لكن التجربة لم تكن 

ناجحة.
حسن...

بسحرهم  التاريخ  مّر  على  البرازيليون  الاعبون  اشتهر 
التي حملوها  األسماء  إلى  إضافة  الهجومية،  ومهاراتهم 
على مر العصور، وفي العادة ال تكون األلقاب التي يحملها 
غــرار رونالدينو، جرزينيو،  هــؤالء اسمهم األصلي، على 

روبينو، فيرمينيو، جونينيو، كوتينيو...
عن  الــيــوم  حديثنا  سيكون  ولــذلــك  بالفعل  تطول  القائمة 
الحقيقي  واسمه  »مازينيو«،  يدعى  أيضًا  برازيلي  العــب 
أبريل/ اليوم 8  لومار دو ناسيمينتو، وولــد في مثل هــذا 

الواقعة  ريتا  فــي منطقة سانتا  الــعــام 1966،  مــن  نيسان 
فــي بــاريــبــا، ومـــن هــنــاك بـــدأ مــمــارســة كـــرة الــقــدم كسائر 
الاعبن البرازيلين، الذين انطلقوا إلى النجومية في ذلك 
الزمن، حيث عاصر نجومًا كبارا طوال مسيرته في عالم 
الساحرة املستديرة على غرار بيتيو وروماريو ورونالدو 
بــدأ مازينيو مسيرته رفقة  وريــفــالــدو. في موسم 1983 

البرازيلي مازينـيو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة وجه رياضي 

مسيرة العب 
برازيلي حقق 

كأس العالم وكوبا 
أميركا خالل 

مسيرته

خيبة أمل 
رونالدو بعد 
الخسارة أمام 
فولفسبورغ 
)Getty(

مباشرة  بإصابة  كروس،  توني  اإلسباني،  مدريد  ريال  فريق  العب  تسبب 
لنظيره العب فريق فولفسبورغ األلماني، المدافع آديلينهو فيرينها، 
ربع  الــدور  في  األربعاء  مساء  جمعتهما  التي  المباراة  خالل  وذلــك 
النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتعرض الالعب 
الذي  الوقت  البرتغالي فيرينها لإلصابة وسقط متألما على األرض في 
التقطته عدسات المصورين حين فقد إحدى أسنانه، ورغم ذلك عاد 

الالعب وتابع اللقاء بشكل طبيعي. 

كروس يصيب العبًا

وجه رياضي

األمـــر لــم يقتصر عند هــذا الــحــد، حيث حرم 
العـــب فــريــق فــولــفــســبــورغ األملـــانـــي ريــكــاردو 
رودريــغــيــز، الــحــارس الــكــوســتــاريــكــي لفريق 
ــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، كــيــلــور نـــافـــاس من  ريــ
تسجيل رقم جديد في مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة الــقــدم، بعدما أحــرز فــي شباكه 
الرقم  ليوقف  الجزاء،  األول من نقطة  الهدف 

ــلـــى إلــــى األســـفـــل، الــفــريــق عــــاش في  مـــن األعـ
أن  البرتغالية  الصحافة  اعتبرت  كــابــوس«. 
ببلوغ نصف  قائمة  تــزال  ال  بنفيكا  حظوظ 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا رغـــم الــخــســارة 
بهدف نظيف، وعنونت صحيفة )بوبليكو(: 
»بنفيكا يخسر في أملانيا ولكن الحلم قائم«، 
أمـــا )كـــوريـــيـــري مــانــهــا( فــاعــتــبــرت أن فــريــق 

الكوستاريكي  الحارس  الذي سجله  الزمني 
والبالغ 738 دقيقة. وفشل نافاس في محاولة 
تجاوز الرقم القياسي املسجل باسم الحارس 
منذ  واملسجل  ليمان،  يانز  العمالق  األملــانــي 
13 سبتمبر/ أيلول العام 2006 والبالغ 853 
عنونت  الــلــقــاء  وبــعــد  نظيفة.  بشباك  دقيقة 
ــال سقط  ــريــ صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة »الــ

مـــازال يحتفظ بحلمه األوروبـــي.  »الــنــســور« 
وأشـــارت )جــورنــال دي نوتيسياس( إلــى أن 
بنفيكا نجا في ميونخ كما أنه كاد أن يدرك 
التعادل«. وأكدت صحيفة )أ بوال( أن خوض 
بنفيكا سيمثل  مــلــعــب  عــلــى  ــــاب  اإليـ مـــبـــاراة 
أجــلــوا حسم  أنهم  تــرى  للنسور، حيث  ميزة 

الفريق املتأهل حتى لقاء اإلياب.

ــال مــدريــد اقــتــحــام أحــد  شــهــدت املـــبـــاراة الــتــي جمعت فــريــقــي فــولــفــســبــورغ وضــيــفــه ريـ
مشجعي الفريق األملاني مللعب مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. واقتحم املشجع األملاني أرضية ملعب »فوكسفاغن أرينا« قبل نهاية اللقاء 
بتسع دقائق، وبدأ يحتفل بتقدم فريقه املفضل بهدفن على حساب أحد أبرز أندية العالم 
في كرة القدم، حيث طاف في امللعب وتسبب بإيقاف املجريات وسط تشجيع كبير من 
بسهولة  يستسلم  أن  قبل  امللعب  أرضية  على  املشجع  وركــض  فولفسبورغ.  جماهير 

لرجال األمن في امللعب، في مشهد تكرر في املاعب...

صورة في خبر

مشجع يوقف مباراة
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تجليات النجمة السداسية
فزع مصري بعد اكتشاف حجر يحمل رسمًا لها

أمجد ناصر

املغرضة،  الـــدعـــاوى،  تتوقف  لــم 
التي تتناول الحضارة املصرية 
الــقــديــمــة. فكلما خــمــدت واحـــدة 
ــذه  ــدو هــ ــبـــ ــلــــقــــت أخـــــــــــرى، بـــحـــيـــث تـــ انــــطــ
املقاييس، تحت  بكل  الخارقة،  الحضارة 
قصف متواصل من الدعاوى التي تتلبس 
الــعــلــم والـــبـــحـــث حــيــنــا واأليــديــولــوجــيــة 
الدينية مرة أخرى. يهيأ لي أن ال حضارة 
فـــي الـــعـــالـــم تــعــرضــت لــلــتــشــكــيــك فـــي من 
ــذا اإلعـــجـــاز بــجــوانــبــه املــاديــة  صــنــعــوا هـ
ــرح املـــعـــمـــاري الــضــخــم  واملـــعـــنـــويـــة: الـــصـ
واملــــتــــعــــّدد، والــــفــــكــــرة املــتــعــلــقــة بــالــكــون 
والــــحــــيــــاة واملـــــــــوت، مــثــلــمــا تـــتـــعـــرض لــه 
الحضارة املصرية. قبل بضعة أشهر قال 
االميركية،  للرئاسة  الجمهوري  املرشح 
املنسحب مــن الــســبــاق، بــن كـــارســـون، إن 
األهــرامــات ليست مقابر مللوك املصريني 
الـــقـــدمـــاء بـــل صـــوامـــع لــتــخــزيــن الــحــبــوب 
بناها النبي يوسف لتجنيب مصر آثار 
ــيـــوم تــثــور زوبـــعـــة تشكيك  الــجــفــاف. والـ
الذي  االتجاه  في  ولكنها تصبُّ  جديدة، 
ت فيه الحركة 

َّ
أشار إليه كارلسون، وضخ

 عن 
ً
ــا«، فـــضـــا ــاؤهـ ــمـ ــلـ الــصــهــيــونــيــة و»عـ

وليدتها إسرائيل، كميات كبيرة من الدم 
للنجمة  نحت  على  العثور  بعد  الفاسد، 
ــد املـــواقـــع األثـــريـــة في  الــســداســيــة فـــي أحـ

صعيد مصر. 
ــــري، خــالــد  ــــصـ حـــتـــى إن وزيــــــر اآلثــــــــار املـ
ــك بــــهــــذا »االكــــتــــشــــاف«  ــ ــبـ ــ ــانــــي، ارتـ ــنــ ــعــ الــ
العاملة  املصرية  األملانية  البعثة  وطالب 
إلى  الــعــائــد  ــر نسمتي«،  »أوزيــ فــي معبد 
بـــ »ضــرورة  فــي مصر،  الرومانية  الفترة 
ــداد تــقــريــر عــلــمــي حـــول الــنــقــش الـــذي  ــ إعـ
يحوي نجمتي »داود« على إحدى الكتل 
الــحــجــريــة، الــتــي تـــم رفــعــهــا، مـــؤخـــرًا من 
املــعــبــد املـــوجـــود فــي جــزيــرة الــفــنــتــني في 

أسوان. 
وقال الوزير املصري، صاحب الدكتوراه 
ــلــــم املـــــصـــــريـــــات، »إن  الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي عــ
ــريـــر ســيــتــضــمــن صـــــــورًا أرشــيــفــيــة  ــقـ ــتـ الـ
لــلــكــتــلــة الـــحـــجـــريـــة، مـــنـــذ أن تــــم الــكــشــف 
عنها لتحديد أثرية النقش من عدمها«، 
ــه ســيــســتــعــني بــــأحــــد املــتــخــصــصــني  ــ ــ وإنـ
فــي اآلثـــار اإلســامــيــة لـــ »تــوضــيــح مــا إذا 
كانت النجمة السداسية منتشرة في تلك 

الفترة املبكرة أم ال«.

الفراعنة وأرض كنعان
وال يــخــلــو األمــــــر مــــن »أجـــــــــواء« مــســبــقــة 
الــشــيء، أو لعلها املــصــادفــة. فقد  بــعــض 
القطع  أقامت اسرائيل معرضا لعدد من 
أرض  »الفراعنة في  األثرية تحت عنوان 
كــنــعــان: قــصــة لــم تــــرو«. ويــضــم املــعــرض 
قــطــعــا أثـــريـــة اكــتــشــفــت فـــي فــلــســطــني، أو 
 عن »مقتنيات« 

ً
»أخذت« من مصر، فضا

مــن »املــتــحــف اإلســرائــيــلــي«، فــي الــقــدس، 
ــبـــرى حـــول  ــارات مــــن مـــتـــاحـــف كـ ــعــ ــتــ واســ
لوفر  نيويورك،  في  متربوليتان  العالم: 

املتحف املصري في تورين،  باريس،  في 
ــر مـــن املــتــاحــف الــتــي  إيــطــالــيــا، وعــــدد آخـ
ــارًا مــصــريــة. والــافــت فــي هــذه  تــحــوي آثــ
عليه  يقوم  الــذي  النسق  »املصادفة« هو 
ـــرض. فـــهـــو لـــيـــس أي مـــعـــرض آلثــــار  ــعـ املــ
املصرية  اآلثـــار  مــن  مصرية. فهناك قطع 
فـــي كـــل مــتــاحــف الـــعـــالـــم و»املــقــتــنــيــات« 
الـــخـــاصـــة. الـــحـــضـــارة املـــصـــريـــة، طــويــلــة 
ــات اآلف مــــن الــقــطــع  املـــــــدى، أنـــتـــجـــت مـــئـ
الــتــي وجـــدت كما لــو أنــهــا صنعت للتو. 
ال غرابة في أن يكون هناك معرض آلثار 
مصرية، بل حتى آلثار ال تعلم بوجودها 
الحكومة املصرية واملعنيون بهذا الشأن 
املهم في هــذا املعرض  الكنانة.  في أرض 
الكبير، الذي يعرض أكثر من 660 قطعة 
مـــارس/آذار  من  أثرية مصرية، ويستمر 
هي  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  حتى 
الرواية املتوخاة منه. السرد الذي يثوي 
في نسقه الخاص. إنه أوال: عن العاقات 
وأرض  الفراعنة  بني  والطويلة  الخاصة 
كنعان، وثانيا أنه يــدور في الفترة التي 

تـــقـــول الــــروايــــات الـــتـــوراتـــيـــة إن مــوســى، 
وقومه، كانوا فيها في مصر، ثم طرودوا 
األلفية  إلــى  تعود  أثــريــة  لقطع  أي  منها. 
ــي الــفــتــرة  ــ ــا قـــبـــل املــــيــــاد، وهـ الـــثـــانـــيـــة مــ
حسب  اليهودية،  للديانة  »التأسيسية« 
تــقــديــرات علماء الــتــوراة الــغــربــيــني. مــاذا 
فعل قــوم موسى في مصر؟ أي دور لهم 
املباشرة  الرواية  هناك؟ هذا ما ال تقوله 

للمعرض. 
اإلســرائــيــلــي فلسطني  املــتــحــف  ال يسمي 
يستطيع.  ال  اســرائــيــل«.  »أرض  القديمة 
فــالــكــل يــعــلــم أنــهــا كــانــت تــســمــى، آنــــذاك، 
أرض كنعان. والكنعانيون سابقون على 
الــتــوراة. لقد عثر على لوح فرعوني، في 
املصريني  أن  إلـــى  يشير  بــيــســان  منطقة 
عنات  الكنعانية  اآللــهــة  يــعــبــدون  كــانــوا 
واإلله ملكال )في الفترة الهكسوسية على 
السامية(  آلهتهم  باعتبارها من  األغلب، 
أن يبسطوا سيطرتهم على مناطق  قبل 
فيها  بما  الطبيعية،  سورية  من  واسعة 
فلسطني، بعد تمكنهم من طرد الهكسوس 

على يد أحمس األول. التركيز على الفترة 
أن موسى عــاش فيها وقــاد  التي يعتقد 
»شعبه« مــن »الــتــيــه« إلــى مــشــارف أرض 
كــنــعــان الحـــقـــة عــلــى الـــعـــاقـــات املــصــريــة 
أقــدم بكثير لهذه  الكنعانية. هناك أصــل 
العاقات تؤكدها الحلقة الحضارية في 
ــزة، ووادي  »تـــل الــعــجــول«، فــي منطقة غـ
بـــيـــســـان، وحــــضــــارة املــــعــــادي فـــي مــصــر، 
وعصور ما قبل األسرات عموما، بما في 

ذلك العهد الهكسوسي القصير.

ظهورات النجمة السداسية
الهلع املصري من اكتشاف نحت للنجمة 
الـــســـداســـيـــة ال مـــبـــرر لــــه. فـــهـــذه لـــم تصر 
رمــــزًا يــهــوديــا إال فـــي فــتــرة مــتــأخــرة من 
السابع  القرن  أواســط  في  ربما  التاريخ. 
عـــشـــر. أمــــا جــعــلــهــا نــجــمــة داود، ورمــــزًا 
يحصل  فلم  اليهودية،  القومية  للحركة 
املؤتمر  وتشكيل  هيرتزل  مجيء  مــع  إال 
الــصــهــيــونــي فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر. إن كـــان هــنــاك رمـــز ديــنــي يــهــودي 
مــفــّصــل، ومــنــصــوص عــلــيــه فــي الـــتـــوراة، 
فهو شمعدان »املــنــواره«، وليس النجمة 
درع  أي  ديفيد«:  »ماجن  يسمونها  التي 
 في العربية ، أيضا، الترس، 

ُّ
داود. واملجن

« معروف، ويفيد 
ّ
ومثلنا عن »قلب املجن

بانقاب الحال.
فــي مصر  قديم  السداسية جــذر  للنجمة 
واملــشــرق، كما أنها موجودة في ديانات 
لــم تكن منطقتنا على  آســيــويــة  وعــقــائــد 
معرفة بها. لنر تسلسل ظهور هذا الشكل 
ن مـــن مثلثني  الــهــنــدســي الــبــســيــط املـــكـــوَّ
متساويي األضاع، عبر التاريخ. تجمع 
املصادر التاريخية الغربية أن أول ظهور 
لهذه النجمة كان في مصر في عصر ما 
قبل األســرات، حيث لم تكن اليهودية قد 
وجدت. فإذا كانت الفترة التي عاش فيها 
الــنــبــي مــوســى بــني عــامــي 1391 – 1271 
قبل املياد )حسب التقديرات اليهودية( 
فــــإن الــعــصــر الـــــذي شــــاع فــيــه اســتــخــدام 
مهر به 

ُ
ت النجمة السداسية كختم ملكي 

األوامر والتعليمات يرقى إلى نحو ثاثة 
آالف سنة قبل املياد. أي قبل نحو ألفية 
ونصف على الزمن الذي يقال إن موسى 
عــاش فيه. لم يكن هــذا الحجر الــذي عثر 
عليه في أسوان أول قطعة أثرية مصرية 
قديمة تحمل شكل نجمة سداسية، ففي 
املــتــحــف املـــصـــري نــفــســه، الــــذي يــبــدو أن 
العناني،  املــصــري، خالد  السياحة  وزيــر 
ذلك  يلمه على  )مــن  فيه  النظر  لــم يمعن 
هناك  لــآثــار!(  هائل  مستودع  واملتحف 
 
ً
شكا يحمل  ملكيا  ختما  تــصــّور  قطعة 

ــيـــة. تــقــول  مــــن أشــــكــــال الــنــجــمــة الـــســـداسـ
الباحثة املصرية مها صاح »إن النجمة 
الــســداســيــة تــمــثــل فـــي الــعــقــيــدة املــصــريــة 
القديمة رمزًا هيروغليفيا ألرض األرواح، 
»اإلله أمسو« الذي كانوا يعتقدون أنه  ولـ
ل الـــى »إلــــه« ثــم أصبح  أول إنــســان تــحــوَّ
اســمــه حـــورس، مما يــؤكــد ارتــبــاط الرمز 

بالعقيدة والتاريخ املصريني«. 

)Getty( الحضارة المصرية أنتجت مئات آالف القطع التي وجدت كأنها صنعت للتو

الضخم  المعماري  الصرح  والمعنوية:  المادية  بجوانبه  اإلعجاز  هذا  صنعوا  من  في  للتشكيك  تعرضت  العالم  في  حضارة  ال 
والمتعّدد، والفكرة المتعلقة بالكون والحياة والموت، مثلما تتعرض له الحضارة المصرية

هوامش

معن البياري

يــحــتــاج الـــســـؤال عــّمــا إذا كـــان فــي الــوســع أن يشعر 
املــحــتــجــزون فــي الــســجــون بــالــبــهــجــة، إلـــى إجـــابـــٍة من 
سجناء مجّربني، سابقني مخضرمني، وذوي »خبرة« 
ــرات مثقفني وسياسيني، 

ّ
الــشــأن. وفــي مــذك فــي هــذا 

اقتطعت سنواٌت من أعمارهم في زنازين عربية غير 
صادف مروياٍت عن محاوالتهم التسرية عن 

ُ
قليلة، ت

فـــرٍح...  أو  بهجٍة  بلحظات  ُيسعفهم  قــد  بما  أنفسهم 
مناسبة »نبش« هذه املسألة، هنا، أن إسرائيل تحتجز 
فنانًا في سيرك فلسطيني، )أو مهّرجًا بتسميٍة غير 
مرذولة(، هو محمد أبو سخا، في اعتقال إداري منذ 
منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي، من دون أن 
يحّدد قضاؤها العسكري الخطورة التي يمثلها هذا 
الشاب العشريني على أمنها. وقد طالبت منظمة العفو 
أن مسيرات تضامن  أجله، كما  بالتحّرك من  الدولية 
والــبــرازيــل، كما  والــدنــمــارك  أميركا  فــي  انتظمت  معه 
أنه شارك في يوم عاملي ملناصرته، أخيرًا، مهّرجون، 
في لندن وغيرها، بالرقص، وهم يضعون أنف املهّرج 
األحــمــر، ويــدعــون إلــى اإلفـــراج عنه. وقــالــت والــدتــه إنه 
يواصل عروض السيرك في سجن مجّدو »من أجل 

نــســيــان املــعــتــقــل، وتــخــّيــل الــحــريــة خـــارج الــقــضــبــان«، 
وذكرت، أيضًا، أنه »أحال السجن إلى سيرٍك صغير، 

يقّدم فيه عروضًا للترفيه عن زمالئه املعتقلني«.
وفي سجٍن آخــر، عربي هذه املــّرة، في روايــة األردنــي 
ــمــنــي الـــطـــيـــران« )دار 

ّ
هــاشــم غــرايــبــة »الـــقـــط الــــذي عــل

الكاتب  يبرع سجنٌي، سّماه  فضاءات، عّمان، 2011(، 
سعيد القط، في إضحاك املساجني، في تمثيله أدوارًا 
فيما  الــّســبــاكــة،  فــي  ويعمل  م، 

ّ
متعل غير  وهــو  هزلية، 

م منه 
ّ
بطل الرواية، مثقف وحزبي، ويقول للقط إنه تعل

ــره 
ّ
الــفــرح، غير أن القط يــرد عليه مقاطعًا إنــه مــن ذك

فرح. 
ُ
بأن له جناحني، ويقول له إن مشاكل السجن ال ت

تأخذ هذه الشخصية في الرواية مساحة الشريك في 
يــؤدي  لــه، مضحك،  أداٍء تمثيلي  أحيانًا، وفــي  الــســرد 
الـــســـاهـــرة«. وفـــي مقاطع  الــقــط دور »عـــني الــحــكــومــة 
ــرى، يـــؤدي دوري الــجــائــع والـــزبـــون الـــدائـــخ، ودور  أخــ
شخصية بلكنٍة أرمــنــيــة، وكـــرٍش عــريــض، »ورمـــوٍش 
ال تكف عــن الــرفــيــف«. وفــي الــوســع أن يــقــال إن هذه 
الرواية نجحت في بسط مفارقات السخرية والفكاهة، 
فيما هي عن تجربة سجنٍي سياسي في املعتقل، كما 
 منسوبة إليه، كتبها عن وقائع تخّصه 

ٌ
تتخّيلها أوراق

الــســجــن، بــني عــامــي 1977 و1978. وفــي فضاء  فــي 

السجن الضيق، وبني تفاصيله مكانًا مغلقًا، يقوم هذا 
النص باستعارة حياٍة تضّج بعض الشيء بالتأمالت 

ة روٍح ظاهرة. 
ّ
واألفكار، وبالتباسط مع األشياء بخف

كان هاشم غرايبة سجينًا سياسيًا في بالده، واختبر 
تجربة املعتقل، وبذلك أقام عاملًا في روايته، ينبني على 
واقٍع ومتخّيل وعلى ما هو مقيم في الذاكرة الشخصية 
ــديــه، وهـــو مــســرحــي وقــاص  وفـــي الــثــقــافــة الــخــاصــة ل
أيضًا. وهذا محمد أبو سخا، تقّدم لنا حالته الواقعية، 
ر 

ّ
 تتوف

ً
 بالغة

ً
أسيرًا لدى االحتالل اإلسرائيلي، مفارقة

وملواجهة  م، 
ّ
والتهك للسخرية  قليلة  غير  أسباٍب  على 

فضاء السجن املغلق بما يمكن توّسل البهجة والفرح 
ه عن زمالئه في السجن عندما يقّدم 

ّ
فيه. إنه ال يرف

عروض السيرك أمامهم، وإنما يستنجد بما لديه من 
راد السّجان اإلسرائيلي. 

ُ
طاقٍة على إبداع فعل مضادٍّ مل

ولم يكن سعيد القط في رواية صديقنا هاشم غرايبة 
بهزلياته  بإضحاكهم  السجن،  في  زمالئه  عن  ه 

ّ
يرف

على  طاقٍة  من  لديه  بما  يستنجد  وإنما  وتمثيلياته، 
تحتجزه،  التي  السلطة  ُمــراد  فيه  ُيقاوم  فعٍل  اجتراح 
املثقف،  الشيوعي  وعــمــاد  ــم، 

ّ
املــتــعــل الــســّبــاك غير  هــو 

وزمالؤهما. 
إن نصًا روائيًا )أو مسرحيًا( ُيبادر إلى إنجازه كاتب 
ذو جـــــدارة، مــســتــوحــيــًا تــجــربــة احــتــجــاز مــحــمــد أبــو 
للسيرك في فلسطني،  الفنان في مدرسٍة  سخا، هذا 
ربما تكون له قيمة تضيف جديدًا ومهّمًا في مدّونة 
تصير شخصية  ربما  املديدة.  الفلسطينية  التغريبة 
أبو سخا، املتخّيلة واملعلومة، في عمٍل أدبي لم ينكتب 
بــعــد، على صــلــٍة مــن نـــوٍع مــا بشخصية سعيد القط 
أولى  بــدأت  التي  التي بناها هاشم غرايبة، في روايته 
 
ً
ر بطلها، في أول أيام سجنه، حكاية

ّ
صفحاتها بتذك

لــه، ملشاهدة السيرك  ــا ذهــب، وصديق 
ّ
صــارت معه مل

في إربد. 

محمد أبو سخا و»قط« هاشم غرايبة

وأخيرًا

يواصل عروض السيرك 
في سجن مجّدو »من أجل 

نسيان المعتقل، وتخيّل الحرية 
خارج القضبان«
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الذكر واألنثى

للنجمة السداسية موقعها 
في رسومات الديانات الهندية 

)الهندوسية، البراهمية(. 
فهي تمثل مثلثني، متساويي 

األضالع، أحدهما لألعلى 
واآلخر لألسفل ويرمزان 

إلى موقع الذكر واألنثى، بل 
عناقهما، بني السماء واألرض. 
كما أنها متوفرة، بكثرة، في 

رسومات السحر والرقى. وقد 
اقتبست العمارة االسالمية، 
في أكثر من حقبة، النجمة 

السداسية وضمنتها في مبان 
منها قالع وجوامع )أحمد بن 
طولون، منبر جامع الصالح، 
منبر السلطان الغوري، جامع 
السلطان حسن، وكلها في 

القاهرة(.
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