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اليمن: هدنة خامسة 
قبل المفاوضات الثالثة

عادل األحمدي

ــد ــ  يــدخــل الــيــمــن، نــظــريــا، مــنــتــصــف لــيــل األحــ
اإلثنني، أبرز اختبار على طريق إحالل السالم 
وإنـــهـــاء الــحــرب الــتــي انــدلــعــت بسبب انــقــالب 
جماعة الحوثيني والرئيس املخلوع علي عبد 
الله صالح. يدخل هذا البلد املحاولة الخامسة 

على امــتــداد أكثر مــن عــام لوقف إطــالق النار 
ــر دفــعــة من 

ّ
الـــذي مــن شــأن االلــتــزام بــه أن يــوف

ــل لــلــمــحــادثــات الــســيــاســيــة الــتــي تــرعــاهــا  األمــ
األمم املتحدة في الكويت، بدءًا من 18 أبريل/
نيسان الحالي. لكن ورقــة شــروط وقــف النار 
 نــقــاش 

ّ
ظــلــت، حــتــى لــيــل أمـــس الــســبــت، مــحــل

واالنقالب،  الشرعية  بني طرفي  غير محسوم 

وهو ما يشكل العقدة األبرز التي يجدر حلها 
كــي ال يطير األمــل بــإرســاء الهدنة التي بــدأت 
تباشيرها باكرًا من خالل التهدئة الحدودية 
فـــي املــنــاطــق املــحــاذيــة لـــأراضـــي الــســعــوديــة. 
لكن جريمة قتل 20 جنديا من قوات الشرعية، 
أمــس، طغت على  الجنوبية، صباح  أبــني  فــي 
ســاعــات مــا قــبــل الــهــدنــة، وخــصــوصــا فــي ظل 

الـــغـــمـــوض الـــــذي رافـــــق اإلعـــــــدام األكـــبـــر بحق 
جنود يمنيني في مناطق خارجة عن ثنائية 
الصراع بني الشرعية و»املقاومة الشعبية« من 
جهة، وتحالف االنقالبيني من جهة ثانية. ولم 
تــورطــه في  »الــقــاعــدة«  ينتج عــن نفي تنظيم 

الجريمة، إال املزيد من تعقيد املشهد.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

االنشقاقات أربكت الحركة األفغانية )نوراهلل شيرزادا/األناضول(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

مــثــلــمــا كــــان مــتــوقــعــا، تــمــكــن خـــصـــوم رئــيــس 
الــعــبــادي، وحــلــفــاؤه،  الــعــراقــيــة حــيــدر  الحكومة 
حيال  لشروطهم  االستجابة  على  إرغــامــه  مــن 
عـــــدد مــــن األســــمــــاء الـــتـــي رشــحــتــهــا الــائــحــة 
بهدف  الــجــديــدة،  للحكومة  لــلــعــبــادي  الــعــشــريــة 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي يــمــّر بــهــا الــعــراق.   األزمــ

ّ
حـــل

في  الحاكم  الوطني  التحالف  فــي  نائب  ويــقــول 
السّياسّية  »الكتل  إّن  الجديد«،  »العربي  لـ الباد 
ــد الـــعـــبـــادي وكــابــيــنــتــه،  ـــدت ضـ

ّ
بــرّمــتــهــا تـــحـــش

التي  الكابينة  تجاه  واحـــدة  رؤيــة  فــي  وتوافقت 
اتفقت  »الكتل  أّن  كاشفا  البرملان«،  إلــى  قّدمها 
تجاوز  العبادي  ألّن  الكابينة،  تمرير  عدم  على 
الجميع«.  عــن  منفردًا  واخــتــارهــا  الكتل  جميع 
ويضيف أّن »هناك وساطات داخلية وخارجية 
لــتــســويــة املــــوقــــف، وإيــــجــــاد أرضــــّيــــة خــصــبــة 
أّن  إلــى  والــكــتــل«، مشيرًا  العبادي  بــن  للتقارب 
املاحظات  بعض  وجــود  ت 

ّ
استغل »الوساطات 

على بعض مرشحي العبادي من ناحية املهنّية، 
وطــرحــت الــقــبــول بمن ال تــوجــد أّيـــة ماحظات 
الكتل  مرشحي  من  الكابينة  وإكــمــال  تجاههم 

»معظم  أّن  ــه،  ذاتـ الــنــائــب  ويــوضــح  السياسية«. 
العبادي  مرشحي  بعض  بقبول  تعّهدت  الكتل 
على أن تقّدم هي )الكتل( بدالء عن املرشحن 
اآلخـــريـــن«. ويــشــيــر إلـــى أّن »هـــذه الــتــســويــة قد 
تسهم في التخفيف من حّدة األزمة السياسية 

التي وصلت إلى طريق مسدود«. 
د النائب عن تحالف القوى العراقية 

ّ
من جهته، أك

)املـــمـــثـــل األكـــبـــر لــلــعــرب الــســنــة فـــي »الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة«(، صــــاح الـــجـــبـــوري، أّن تــحــالــفــه 
أسماء مرشحيه  لتحديد  األحــد،  اليوم  يجتمع، 
الجديد«،  »العربي  لـ الجبوري  ويقول  لــلــوزارات. 

ــّرر عــقــد اجــتــمــاع بــمــنــزل رئــيــس  إّن تــحــالــفــه قــ
الــبــرملــان ســلــيــم الــجــبــوري )الــــصــــورة(، لتقديم 
إلى  لــلــوزارات، الفتا  التكنوقراط  املرشحن من 
األسماء خال  موضوع  »سيحسم  تحالفه  أّن 

ر«. 
ّ
االجتماع من دون أي تأخ

وكان رئيس البرملان العراقي، سليم الجبوري، 
أعـــلـــن، أمــــس الــســبــت، وجــــود مــاحــظــات على 
بعض املرشحن الذين قّدمهم العبادي، ضمن 
تشكيلته الحكومية الجديدة، فيما أبدى األخير 
امـــتـــعـــاضـــه مــــن مــــحــــاوالت اســـتـــهـــداف بــعــض 

الرموز السياسية.

العراق: خصوم العبادي وحلفاؤه يفرضون شروطهم 
الحدث

متاعب الصحافيين بعد »أوراق بنما«
لم يسلم الصحافيون، عربًا وأجانب، من تبعات مشاركتهم في العمل على 

التحقيقات االستقصائية لـ»أوراق بنما«، إذ تنهال عليهم التهديدات. ]21[
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ربيع 
أفغانستان

حرب 
المنشقين

غالبًا ما يكون فصل 
الربيع موعدًا سنويًا في 

أفغانستان الشتداد الحرب 
بين حركة »طالبان« والقوات 
الحكومية واألطلسية. لكن 
هذا العام، ستكون المعارك 

األشرس بين »طالبان« 
والمنشقين عنها.
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بيروت ـ نادر فوز

التمييز  محكمة  عــن  الــصــادر  الحكم  ينتظر 
السوري،  الرئيس  مستشار  على  العسكرية 
الــوزيــر الــلــبــنــانــي الــســابــق مــيــشــال سماحة، 
حزب  مقدمتهم  وفــي  آذار   8 فريق  تعليقات 
ــرّدد، ســـابـــقـــا، فــــي الـــدفـــاع  ــ ــتـ ــ ــذي لــــم يـ ــ ــه الــ ــلـ الـ
عــن ســمــاحــة الـــذي أثــبــتــت إدانـــتـــه، بالصوت 
ــائـــق، بــالــتــحــضــيــر ألعــمــال  والــــصــــورة والـــوثـ
متفجرات  إدخــال  على  عمل  بعدما  إرهابية 
من سورية إلى لبنان، بالتنسيق مع رئيس 

مكتب األمن القومي السوري، علي اململوك. 
وحــكــمــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة على 
بــــاألشــــغــــال  ــا  ــ ــامـ ــ بـــالـــســـجـــن 13 عـ ــة  ــمــــاحــ ســ
الــشــاقــة بــاإلضــافــة إلـــى تــجــريــده مــن حقوقه 
املدنية، وسط تهليل فريق 14 آذار وقياداته 
من  الرغم  على  به  والثقة  القضاء  »نزاهة«  بـ
كـــون الــحــكــم الــســابــق الـــصـــادر عـــن املحكمة 
العسكرية لم يجّرم سماحة سوى بالسجن 
ــحــتــســب 

ُ
ــتــــة أشــــهــــر. وت ألربـــــــع ســــنــــوات وســ

قبل  السجن  فــي  التي قضاها سماحة  املــدة 
خروجه، أخيرًا، أي ثالث سنوات ونصف، من 
ضمن 13 سنة، )دخل عام 2012 لغاية 2015(، 
 ســنــة الــســجــن في 

ّ
ــذ بــاالعــتــبــار أن ــ مـــع األخـ

تكون  وبــذلــك  أشــهــر،  تسعة  حتسب 
ُ
ت لبنان 

ُيسجن خاللها سماحة  أن  التي يجب  املــدة 
حوالي 6 سنوات و7 أشهر.

وال يختلف اثنان في لبنان على كــون حكم 
مماثل أو أي قــرار سياسي أو قضائي بهذا 
ــخــذ مـــن دون مــوافــقــة 

ّ
ُيــت الــحــجــم، يــمــكــن أن 

مسبقة من حزب الله. وهو ما يدفع إلى القول 
وا عنه وأزاحـــوا عن 

ّ
 »حلفاء سماحة تخل

ّ
إن

أكتافهم وزر هذا امللف وتبعاته«، بحسب ما 
يتّم التداول به في املجالس، تبعا ملقولة إن 
»املدافع عن املجرم مجرم أيضا«. لكن فريقا 

 بغداد ـ علي الحسيني
األنبار ـ قاسم العلي

ــــدود  ـــم حـ
ّ
ــل ــة لـــتـــسـ ــيــ ــراقــ ـــر عـــشـــائـــر عــ

ّ
تـــتـــحـــض

فـــي مسعى  واألردن،  الــســعــوديــة  مـــع  الـــبـــالد 
الشعبي«،  »الــحــشــد  مليشيات  ســيــطــرة  ملــنــع 
خــصــوصــا أن أبـــنـــاء الــعــشــائــر هـــم أبـــنـــاء تلك 
املـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، ويـــعـــلـــمـــون طــبــيــعــتــهــا 
وتركيبتها. ومن بني نحو 20 ألف مقاتل من 
أبــنــاء عــشــائــر الــدلــيــم وشــمــر وعــنــزة وجــبــور 
ــرى، تــعــكــف الـــقـــوات األمــيــركــيــة  ــ وعــشــائــر أخــ
ــلــــى تــــدريــــبــــهــــم فـــــي مـــعـــســـكـــرات  ــراق عــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الــحــبــانــيــة وعــــني األســـــد، بــمــحــافــظــة األنـــبـــار، 
ــى نــحــو 3 آالف مقاتل 

ّ
غـــرب الـــعـــراق، ســيــتــول

مهمة »حرس حــدود« ضمن تشكيالت وزارة 
الداخلية العراقية، بعد االنتهاء من تدريبهم 

وتسليحهم. 
ــــؤالء عــلــى طــول  وســيــتــم الــعــمــل عــلــى نــشــر هـ
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وأجــــــــزاء مــن 
قربها حاليا  الــتــي تنشط  األردنـــيـــة،  الــحــدود 
إليــران،  املوالية  الشعبي«  »الحشد  مليشيات 
والتي أطلقت قبل مدة تهديدات عقب مناورات 
»رعـــد الــشــمــال« فــي الــشــمــال الــســعــودي، التي 
بعد  على  وعربية  إسالمية  دول  بها  شاركت 
في  العراقية.  الحدود  من  كيلومتر   200 نحو 
هذا السياق، رأت مصادر عسكرية عراقية في 
أن »حساسية  بــغــداد،  فــي  األنــبــار وسياسية 
على  املليشيات  لتثبيت  إيـــران  املــلــف وســعــي 
الــدولــتــني )األردن والــســعــوديــة(، كأمر  حـــدود 
واقــع، ثم تعمد بعدها على دمجهم في قوات 
النظامية، ضمن قــوات حــرس الحدود،  األمــن 
ســيــخــلــق مــنــطــقــة قــلــقــة غــيــر مــســتــقــرة. وهــو 
مــا دفــع إلــى الــبــدء فــي تــدريــب قــوات مــن أبناء 
األنبار نفسها، التي تتشارك الحدود مع ثالث 
دول عربية، هي السعودية واألردن وسورية«.

بحجم حزب الله، باتت نشاطاته العسكرية 
ــيـــة تـــتـــجـــاوز الــــحــــدود ووصـــلـــت إلــى  ــنـ واألمـ
الــــعــــراق، والـــكـــويـــت، واإلمــــــــارات، والــبــحــريــن 
بعد ســوريــة والـــعـــراق، والــيــمــن، قــد ال يكون 
بتبرئة  املعادلة، وال مشغواًل  مهموما بهذه 

صفحته من أمثال سماحة.
ــــرى دفـــعـــت حــزب   عـــوامـــل أخـ

ّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

الشكل،  بــهــذا  ملف سماحة  تمرير  إلــى  الــلــه 
ونيله عقابا أكثر تشددًا. ويمكن وضع هذه 
الــعــوامــل فــي هــذا الــســيــاق، بحسب الــقــراءات 
املقّدمة في بعض املجالس؛ أواًل، كون حزب 
الــلــه يــحــاول رفــع التهمة املــوجــهــة إلــيــه بأنه 
يــســيــطــر عــلــى الــــدولــــة واملـــؤســـســـات، وعــلــى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي تـــحـــديـــدًا. وهــــي الــتــهــمــة 
الــتــي تــحــّولــت إلـــى عــصــب رئــيــســي للضغط 
عــلــى الــلــبــنــانــيــني، وفــــرض حــصــار سياسي 
ــدءًا مـــن قـــــرارات مجلس  وإعـــالمـــي عــلــيــهــم، بــ
دول التعاون الخليجي، ووصواًل إلى قرارات 
 
ّ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وفــروعــهــا. حــتــى قــيــل إن

توقفت  اللبناني  للجيش  السعودية  الهبة 
 شــؤون 

ّ
ــأن إليــمــان املــســؤولــني الــســعــوديــني بـ

ــدار مــن قــبــل الــحــزب،  ــ
ُ
املــؤســســة الــعــســكــريــة ت

 كل أعمال حزب الله العسكرية 
ّ
خصوصا أن

تنطلق مــن لــبــنــان وتــمــّر تــحــت أعـــني الــدولــة 
وأجهزتها.

بحكومة  الله  لحزب  الجدي  التمّسك  ثانيا، 
الرئيس تمام ســالم وعــدم رغبة الــحــزب في 
الكامل  اللبنانية في الشغور  الدولة  إسقاط 
بعد الشغور الرئاسي )الذي يفرضه الحزب 
ــــار 2014 بــفــعــل الــتــغــّيــب عن  مــنــذ مـــايـــو/ أيـ
ــور الـــجـــلـــســـات االنـــتـــخـــابـــيـــة وتــعــطــيــل  حـــضـ
نـــصـــابـــهـــا(، والـــشـــلـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــل 
الــتــشــريــعــي. وفـــي هـــذا اإلطـــــار، يــمــكــن الــقــول 
الحريري،  سعد  بزعامة  املستقبل،  تيار   

ّ
إن

نجح فــي وضــع ملف سماحة كــورقــة فعلية 

تدريبات أميركية
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــــســـــؤول عــــســــكــــري رفـــيـــع 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ األنــبــار،  في  املستوى 
»األمــيــركــيــني يــدّربــون أبــنــاء الــعــشــائــر، الذين 
ــن فـــي املـــدن  ســيــمــســك قــســم مــنــهــم بــمــلــف األمــ
ــّررت مـــن داعــــــش، بــيــنــمــا سيمسك  الـــتـــي تــــحــ
الــقــســم اآلخـــر بــحــدود األنــبــار الــخــارجــيــة مع 
الــتــي  ــبـــات  ــتـــدريـ »الـ أن  ــــوار«. وبـــــنّي  ــــجـ الـ دول 
تدريبات  مــن  أفــضــل  العشائر  أبــنــاء  اها 

ّ
يتلق

القوات العراقية النظامية، كما أن تسليحهم 
ــنــــاء  ــؤول إلـــــى أن »أبــ ــ ــسـ ــ ــتــــطــــور«. ولــــفــــت املـ مــ
العشائر سيكونون نواة القوات النظامية في 
مدن شمال العراق وغربه وأجزاء من الوسط، 
ــاءة فـــي الـــقـــتـــال واإلمـــســـاك  ــفـ ألنـــهـــم أثـــبـــتـــوا كـ

باألراضي التي يسيطرون عليها«.

الســتــمــرار الــعــمــل الــحــكــومــي بــعــد اســتــقــالــة 
وزير العدل املحسوب على املستقبل، أشرف 
املحسوبني  اآلخرين  الــوزراء  ريفي، وتلويح 
على التيار باالستقالة في حال التساهل في 
الحكم على سماحة بعد صدور القرار األول.

ثـــالـــثـــا، ال يــمــكــن فــصــل مــلــف املــحــاكــمــة عن 
بني  واالنتخابية  السياسية  العالقة  تــطــّور 
زعــيــم املــســتــقــبــل، ســعــد الـــحـــريـــري، وحليف 
حزب الله والنظام السوري، النائب سليمان 
فرنجية، وترشيح األول للثاني لالستحقاق 
الــرئــاســي. وتــأتــي تــرجــمــة هـــذا الــتــقــارب من 
 
ّ
بــــاب املــحــكــمــة الــعــســكــريــة عــلــى اعـــتـــبـــار أن

22 ألف مقاتل
ــد مــــســــؤول عـــراقـــي  ــ فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــ
املعلومات،  هــذه  الــعــبــادي،  حــيــدر  بحكومة 
الجديد«، على  »العربي  لـ مشّددًا في حديٍث 
أن »عديد مقاتلي العشائر حاليا، ارتفع إلى 
عني على شكل مجاميع، 

ّ
22 ألف مقاتل، موز

ــع الــــقــــوات األمــيــركــيــة،  تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـ
ــذا  ــن الـــحـــكـــومـــة«. وكـــشـــف أن »هــ وبـــعـــلـــم مــ
العدد إلى ازدياد، وتم توزيعهم على أفواج 
ووحـــدات قتالية وهناك نحو 3 آالف منهم 

ما زالوا تحت التدريب«.
املـــهـــمـــة أو  ــــؤول أن »املـــــــــدن  ــســ ــ املــ وأضـــــــــاف 
الــحــســاســة، ولـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا، ســيــكــون 
ــر الــــــــــدور األكـــــبـــــر فـــــي تـــحـــريـــرهـــا  ــائـ ــلـــعـــشـ لـ
واإلمساك بأمنها بعيدًا عن املليشيات. ولن 

بملف سماحة  املعنيني  الــضــبــاط  مــن  عـــددًا 
محسوبون على فرنجية، وهو ما كان يطرح 
عالمات استفهام حول دورهم األساسي في 
إخالء سبيل سماحة قبل إنهاء عمل محكمة 
»التفاهم   

ّ
أن يــبــدو  لكن  العسكرية.  التمييز 

قــــام بــــدور رئــيــســي فـــي إعـــــادة ســمــاحــة إلــى 
السجن«، بحسب ما يقول متابعون مقّربون 
وبالتالي  الجديد«.  »العربي  لـ املستقبل  من 
لــلــحــريــري بعض  فــرنــجــيــة  األمــــــر، ورّد  تــــّم 
قــد قّدمها  كــان  الــتــي  »الــدفــعــات« السياسية 

الحريري لألول سلفا.
ــا، إصــــــدار حــكــم مـــشـــّدد عــلــى ســمــاحــة  ــعــ رابــ
ــي تـــشـــديـــد األحـــكـــام  ــه تـــبـــعـــاتـــه فــ ســـتـــكـــون لــ
املرتقبة على عدد من املوقوفني اإلسالميني 
لدى الدولة اللبنانية، وأبرزهم أحمد األسير 
الــــذي خـــاض مــعــارك عــبــرا )صـــيـــدا، جنوبي 
لبنان، عام 2013( بوجه الجيش، وكان على 
عــالقــة بــمــجــمــوعــات إســالمــيــة مــتــشــّددة في 

سورية.
خامسا، يمكن لحكم سماحة وما قد يلحق 
من أحكام صادرة عن املحكمة العسكرية، أن 
مدة  منذ  لبنان  في  الحاصل  النقاش  تنهي 
عن ضرورة إعادة هيكلة النظام القضائي في 
لبنان، من خالل تقليص صالحيات املحكمة 
في  متخصصة  محاكم  وإنــشــاء  العسكرية، 
موضوع »اإلرهــاب« وغيره. وبالتالي يبدو 
صائبا ما يعّبر عنه بعض من يــدورون في 
فلك حزب الله عن كون ملف سماحة خضع 
ــازار تــرشــيــح الــحــريــري  ــراء فــي بــ »بــيــع وشــ لـــ
 هــذا 

ّ
لــفــرنــجــيــة«، مـــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أن

الــنــقــد يــمــكــن أن يــعــنــي بـــأي شــكــل أن الحكم 
 تشددًا. 

ّ
على سماحة كان يجب أن يكون أقل

فتمت الــعــدالــة فــي ملف ســمــاحــة، بــنــاًء على 
تلك العوامل السياسية املتشابكة بني حزب 

الله والحريري وفرنجية وغيرهم.

قـــوات حرس  أبــنــاء العشائر فــي   نسبة 
ّ

تــقــل
الــحــدود عــن 70 فــي املــائــة«، مــؤكــدًا أن »ذلــك 
يجب أال يــتــعــّدى هــذا الــعــام«. كما أكــد أحد 
عفات  الشيخ  باألنبار  شمر  عشيرة  زعــمــاء 
»العشائر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشاهر، 

ستمسك بمناطقها«.

توّجس »الحشد«
أشــار  فقد  الشعبي«،  »الحشد  مــن جهة  أمــا 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــحـــشـــد«، الـــنـــائـــب أحــمــد 
»العربي الجديد«، إلى  األسدي في جديثه لـ
أن »ما يقوم به األميركيون مضى عليه أكثر 
مــن عـــام، ونــحــن نسمع بـــه، لكننا لــم نـــَر أي 
»أي دعم  أثر حقيقي على األرض«. ورّحب بـ
مــا يجري  لكن  للعراقيني،  تــدريــب يوجه  أو 
يمكن اعتباره قضية سياسية، أكثر مما هو 
دعم لوجستي ملحاربة اإلرهاب«. وتابع: »ال 
يمكن ألي جهة سواء األميركيون أو غيرهم، 
اإلشراف على إعداد قوات وتوزيعها وفقا ملا 
ل مباشر بهذه 

ّ
يريدون، ولن نقبل بأي تدخ

القضية سواء من األميركيني أو غيرهم«.
الشعبي  »الحشد  إن   

ً
قــائــال األســـدي  وأردف 

إرادة  خـــــــــارج  واكــــتــــمــــل  ــلــــق  ــطــ انــ ــروع  ــ ــشــ ــ مــ
األميركيني من دون حاجة للتنسيق معهم، 
وهــــذا ال يــســّر األمــيــركــيــني، الـــذيـــن يــريــدون 
بــالــعــراق«.  األمــنــيــة  التفاصيل  الــتــدخــل بكل 
ولــفــت إلـــى أن »األمــيــركــيــني حـــاولـــوا إعــاقــة 
بـــات أمــرًا  أنـــه  تـــأكـــدوا اآلن،  الــحــشــد، لكنهم 
واقعا وعليهم االعتراف به، لذلك يحاولون 
الــتــقــّرب مــنــا اآلن«. أمـــا أحـــد أعـــضـــاء حــزب 
املالكي،  »الدعوة« في محافظة بابل، جمال 
ــقـــول: »إنــــهــــا مــحــاولــة  ــالـ ــــك بـ ـــق عـــلـــى ذلـ

ّ
فـــعـــل

العراق  حــدود  عن  الحشد  إلبعاد مجاهدي 
الدولية، وجلب قوات موالية لألميركيني كي 

.»
ّ
يبقى العراق قلقا

محمد أمين

تستعّد املعارضة السورية للجولة 
الــثــالــثــة مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 3 
ـــني الـــنـــظـــام، في  املــــقــــررة بــيــنــهــا وبـ
13 أبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، وال تـــزال تعقد 
في هذا الصدد اجتماعات في مقّر »الهيئة 
العليا للتفاوض«، في العاصمة السعودية 
الرياض، لبلورة رؤيتها حول نقاط الوثيقة 
إلــى سورية  األمــمــي  املبعوث  التي طرحها 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، وتــشــكــيــل مــبــادئ 

 سياسي. 
ّ

أساسية لحل
»وحدة  بـ املتعلقة  النقاط  املعارضة  وتؤيد 
ســوريــة، واعــتــبــارهــا دولـــة ديمقراطية غير 
ــان اســـتـــمـــرار  ــمــ ــن »ضــ  عــ

ً
ــة«، فـــضـــال ــيـ ــفـ ــائـ طـ

وإصـــــــالح مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــخـــدمـــات 
الــعــامــة«، كــمــا تــصــّر عــلــى اســتــبــعــاد رئيس 

تجريب المجرَّب 3
جنيف السوري األربعاء بال آمال عريضة

أوًال بأول
ترفض المعارضة السورية التراجع عن ثوابت الثورة، على مشارف الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف3، معتبرة أن األساس هو قيام 

حكم انتقالي بعيدًا عن رئيس النظام بشار األسد، الذي تعتبر أن ال دور له بمستقبل سورية

النظام لم يلتزم باتفاق 
الهدنة وخرقها بين 
جولتي المفاوضات

23
سياسة

لبنان: 5 خالصات لحكم ميشال سماحة حدود العراق ـ السعودية ـ األردن بيد العشائر

الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد، نــهــائــيــا من 
املرحلة االنتقالية، ومن املستقبل السياسي 

لسورية برمته.

االلتزام بالحّل السياسي
ــد  ــوفــ ــو الــ ــــول عــــضــ ــقـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ فــ
ــة، يــحــيــى  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــد املــ ــ ــوفـ ــ ــاري لـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض  الـــعـــريـــضـــي، لـــ
عــقــدت الــخــمــيــس اجــتــمــاعــني فـــي الـــريـــاض، 
ــن الـــقـــضـــايـــا،  ــ ــثـــيـــر مـ وجــــــــرى مـــنـــاقـــشـــة الـــكـ
من  العتيدة  للجولة  ميستورا  دي  ودعـــوة 

مفاوضات جنيف«.
ويــشــيــر الــعــريــضــي فـــي حـــديـــٍث لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »املعارضة السورية تؤكد 
مجددًا على التزامها بتحقيق حل سياسّي 
فــي ســوريــة«،  الــنــزف املستمر  ُينهي عملية 
على  ميستورا،  دي  بتأكيد  ترحيبه  مبديا 
املــفــاوضــات ستركز  مــن  املقبلة  »الجولة  أن 

على عملية االنتقال السياسي«.
ويـــضـــيـــف أن »هـــــــذه رســــالــــة واضــــحــــة مــن 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــنــظــام األســــد، بـــأن هــدف 
ــتـــقـــال  املـــــفـــــاوضـــــات هـــــو إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة انـ
ســيــاســي، إذ ال يمكن تحقيق اســتــقــرار في 
ســوريــة مــع بــقــاء نــظــام األســـد فــي السلطة. 
ويــشــّدد على أن »مــن حــق الــســوريــني صنع 
الديمقراطية،  بالوسائل  بــالدهــم  مستقبل 

وليس على الطريقة الروسية«.
»الـــروس يقولون   

ّ
إن  ،

ً
قــائــال ويتابع حديثه 

الــســوريــني وحـــدهـــم مـــن يــقــرر مستقبل  إن 
بــالدهــم، وهـــذه كلمة حــق يـــراد بــهــا بــاطــل، 
ــاج نـــظـــام األســـــــد«. ويـــتـــســـاءل:  ــتـ ــادة إنـ وإعـــــ
»كــيــف ُيــمــكــن لشعب أن يــقــرر تــحــت الــرعــب 

والــخــوف، وفــي ظــل منظومة اإلجــــرام التي 
يقودها بشار األسد؟«.

الدرس بعمق
الــعــريــضــي، أن »الــهــيــئــة العليا  كــمــا يــؤكــد 
للتفاوض درست بعمق وثيقة دي ميستورا 
ــا مــــا يــتــعــلــق  ـــ 29، خـــصـــوصـ ــ ــ ال ــة  ــلــ ــئــ واألســ
والــدســتــور،  انــتــقــالــي،  حــكــم  بتشكيل هيئة 
والعدالة االنتقالية. وأعدت في هذا الصدد 
أجوبة لها«، معتبرًا »هذه األسئلة محرجة 
للنظام، ألنها تمّس ما يراه خطوطا حمراء، 
انتقالية  هيئة  بتشكيل  يتعلق  ما  تحديدًا 
العريضي،  ويــوضــح  الــصــالحــيــات«.  كاملة 
أن »وفـــــد املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة يـــذهـــب الــى 
املـــفـــاوضـــات بــكــل جـــديـــة، وهـــو لـــن يــتــراجــع 
ــثـــورة الــســوريــة  ولــــن يــتــنــازل عـــن ثـــوابـــت الـ
على اإلطالق، وهي حقائق يقّر بها املجتمع 
الـــدولـــي وتــلــتــزم بــهــا الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. 
البندين 12 و13  ذ 

ّ
ينف لم  »النظام  أن  وبــنّي 

بامللف  املتعلقني   ،2254 األمــمــي  الــقــرار  مــن 
ــار عــن  ــم يـــرفـــع الـــحـــصـ ــانــــي، كـــونـــه لــ اإلنــــســ
مــدن وبــلــدات ســوريــة مــحــاصــرة مــن قــواتــه، 
ومليشيات موالية له، وال يزال نظام األسد 
السياسي،  لــإخــضــاع  الــتــجــويــع  يستخدم 
ولم يطلق سراح معتقلني، وهذه مسؤولية 
املوفد األممي«. ويؤكد أن »النظام لم يلتزم 
باتفاق الهدنة، وخرقها كثيرًا خالل الفترة 
 

ّ
الــفــاصــلــة بـــني جــولــتــي املـــفـــاوضـــات، ولــعــل

املجزرة التي ارتكبها طيرانه في بلدة دير 
تل 12 

ُ
العصافير، أكبر شاهد على ذلك، إذ ق

، و9 نــســاء. كما نــزف أطــفــال فــي بلدة 
ً
طــفــال

مضايا حتى املوت، ولم تسمح قوات النظام 
وال حزب الله بخروجهم من البلدة«، مشيرًا 
القضية ستكون على جــدول  أن »هـــذه  إلــى 

املفاوضات«.

تجربة المجرّب
كــمــا يــلــفــت الــعــريــضــي فـــي مــعــرض حديثه 
ــة تـــذهـــب إلــى  إلــــى أن »املـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
جــنــيــف وهـــي مــدركــة أنــهــا تــجــرب املــجــرب، 
إلــى  الـــجـــنـــوح  فـــي وارد  لــيــس  الـــنـــظـــام  وأن 
الــويــالت  الــبــالد املــزيــد مــن  السلم وتجنيب 
واملــآســي«. ويــردف أنه »على الــدول الراعية 
للمفاوضات ممارسة املزيد من الحزم على 

النظام لينصاع للقرارات الدولية«.
ويبدي العريضي أسفه من املوقف الروسي، 
الــــذي وصــفــه بــــ »املـــتـــعـــجـــرف«، واألمــيــركــي 
: »ماذا يريد نائب وزير 

ً
»املتراخي«، متسائال

بوغدانوف،  ميخائيل  الــروســي  الخارجية 
مـــن وراء لــقــاء الــشــيــخ مــعــاذ الــخــطــيــب في 
العليا  للهيئة  عــام  الــدوحــة، وهناك منسق 
ــر بــأنــه »وســيــلــة  لــلــتــفــاوض؟«، واصـــفـــا األمــ
ابتزاز سياسي لن تجدي، ولن تبّدل شيئا 

في مواقف املعارضة السورية«.
ــفــــاؤل فــي  ــبـــدي مـــراقـــبـــون كـــثـــر أي تــ  وال يـ
ــم أن  الــجــولــة الــقــادمــة مـــن املـــفـــاوضـــات »رغــ
املجتمع الدولي يبدو أكثر جدية هذه املرة 

الفلسطينيين جنوبي  اليرموك لالجئين  احتدمت االشتباكات في مخيم 
دمشق، أمس السبت، بين تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( و»جبهة 
منذ  المخيم  على  التنظيم  يشنه  الــذي  الهجوم  إطــار  في  النصرة«، 
أرجاء  معظم  على  السيطرة  من  تمكنه  عن  أنباء  وسط  عدة،  أيام 
العاصمة دمشق.  يبعد سوى عدة كيلومترات عن  ال  الذي  المخيم، 
القتحام  ثقيلة  أسلحة  حشدوا  »داعــش«  مقاتلي  إن  ناشطون  وقال 
حي الجاعونة. مع العلم أن حركة النزوح نتيجة االشتباكات تتم داخل 
المجاورة  يلدا  بلدة  في  الموجودة  الفصائل  منعت  أن  بعد  المخيم، 

دخول أي شخص من جهة المخيم بحجة الدواعي األمنية.

على  الهاون  بقذائف  هجومًا  السبت،  مساء  عراقية،  مليشيات  شنّت 
إصابة  عن  أسفر  ما  بغداد،  غربي  غريب  أبو  بلدة  في  سكنيّة  مناطق 
حّدٍ  بوضع  الحكومة  البلدة  وجهاء  ناشد  فيما  المدنيين،  من  عدد 
محلّي،  مصدر  وقــال  المدنيين.  تستهدف  التي  االنتهاكات  لهذه 
اليوم  استهدف، مساء  »نحو 20 قذيفة هاون  إّن  الجديد«،  لـ»العربي 
الزيدان«،  قرية  ومنها  لها  التابعة  والقرى  ضاري  خان  مناطق  )أمس(، 
موضحًا أّن »القذائف طاولت منازل سكنية وحقوال زراعيّة، وأوقعت 
نحو 7 مصابين بينهم أطفال«، مشيرا إلى أّن »مصدر القذائف مجهول 
تمشيط  بحملة  بدأت  األمنيّة  »القوات  أّن  وأضاف  بعد«.  يحّدد  ولم 

وتفتيش في تلك القرى، بحثا عن المنفذين«.

بغاراٍت  السبت،  أمس  إدلب،  بريف  المدنيين  من  وجرحى  قتلى  سقط 
الحربي  الطيران  يواصل  فيما  حاس،  بقرية  سكنية  منطقة  استهدفت 
ليل  منذ  الجنوبي  حلب  ريف  لمناطق  المكثف  استهدافه  الروسي 
أن  الجديد«،  لـ»العربي  إدلب  في  محلية  مصادر  وكشفت  الجمعة. 
استهدفت  بغاراٍت  آخرون،  وأصيب  قتلوا،  األقل  على  مدنيين  »أربعة 
إدلب  بريف  النعمان«،  معرة  غربي  حــاس،  بقرية  السكنية  المنطقة 
الجنوبي، كما »تعرّض محيط قرية كفرعويد ألربع غاراٍت«. إلى ذلك، 
وقال  الجنوبي.  حلب  بريف  الكثيفة  هجماته  الروسي  الطيران  يواصل 
عشر  من  »أكثر  إن  الجديد«،  لـ»العربي  حسين  منصور  اإلعالمي  الناشط 
غارات روسية استهدفت مناطق العيس، الزربة، خان طومان وغيرها«.

معارك مخيم اليرموك

هجمات صاروخية على أبو غريب

غارات في إدلب وحلب

عبسي سميسم

»أنا بعث وليمت أعداؤه«، هو 
مقطع من بيت شعر لرئيس 
اتحاد الصحافيني السوريني 

األسبق صابر فلحوط يلخص 
الفكر اإلقصائي لحزب البعث 

العربي االشتراكي، والذي 
صادف الخميس املاضي 

ذكرى تأسيسه القائم على 
فكر إقصائي دموي يتطابق 
إلى حد بعيد مع فكر تنظيم 

الدولة اإلسالمية »داعش« 
لناحية السلوك مع اختالف 

املبررات، فكل من يختلف 
بالفكر مع أفكار دولة البعث 
هو عميل ومتصهني ويتبع 

ألذيال اإلمبريالية والرجعية، 
ويعاقب بأقسى أنواع العقوبات 
التي أقلها االعتقال لسنوات مع 

أقسى أنواع التعذيب، وتصل في 
معظم الحاالت إلى القتل، وبتهم 

من وزن »وهن عزيمة األمة« 
أو »إضعاف الشعور القومي«،  
فيما الذي يخالف فكر »داعش« 

هو خارج عن اإلرادة اإللهية التي 
تستوجب مخالفتها عقوبات 

قاسية تتراوح بني الجلد والذبح. 
ويقوم فكر البعث على قيادة 

الحزب للدولة واملجتمع من 
خالل منظومة أمنية تسيطر 
على كل مفاصل الحياة، من 
خالل نظام استبدادي يجعل 

من األمني العام للحزب الذي هو 
رئيس الدولة املتحكم الوحيد 

واملرجعية الوحيدة التي ال 
يمكن مساءلتها، وتطرحه على 
الشعب ضمن مواصفات أقرب 

إلى مواصفات اآللهة، فكان 
حافظ االسد هو القائد امللهم 
املناضل الحكيم الرمز الذي 

ال يخطئ أبدًا، والذي يجب أن 
يبقى حكمه أبد الدهر فرفعت 

دولة البعث شعار »إلى األبد 
يا حافظ األسد«، وحتى بعد 

موته كان اسمه القائد الخالد. 
وفي دولة البعث كل خدمات 

الدولة هي هبات ومكرمات من 
القائد، بدءًا من الزيادات الطفيفة 

على الرواتب، وانتهاء بخدمات 
الصرف الصحي، وكل عمل 
تقوم به الدولة هو منجزات 

للبعث بدءًا من أصغر مدرسة 
وانتهاء بالطرقات واملباني 
الحكومية الخدمية. وحتى 

اإلنجازات الفردية للمواطنني 
سواء على صعيد العلم أو 

الرياضة يجب أن تهدى للقائد؛ 
ألنها لم تكن لتحصل لوال التقيد 

بتوجيهات القيادة الحكيمة. 
مواصفات القائد في دولة البعث 
هي ذات مواصفات الخليفة في 

دولة داعش التي يتمتع فيها 
بحصانة إلهية كونه ينفذ أوامر 
الله، فيما القائد األسد هو ملهم 

منه. ولعل أكثر ما يثبت التطابق 
بني داعش والبعث هو شعاران 

انتشرا على الجدران في مناطق 
سيطرة كل منهما هما شعار 

»األسد أو نحرق البلد«، وشعار 
»الخالفة اإلسالمية أو نحرق 

الكرة األرضية«.

للحديث 
تتمة

داعش ابن 
البعث

مع الحدث

تحليل خاص

بـــخـــصـــوص الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة«، وفـــق 
الكاتب واملعارض السوري رديف مصطفى.

»العربي الجديد«، »لست  ويقول مصطفى لـ
على  مهمة  اختراقات  أيــة  بحدوث   

ً
متفائال

صعيد موضوع االنتقال السياسي، والذي 
السياسية.  التسوية  عملية  جــوهــر  يشكل 
وذلـــك بسبب اســتــمــرار األالعــيــب الــروســيــة، 
املعارضة،  ســواء فيما يتعلق بتفتيت وفد 
الروسي بخصوص  ت 

ّ
التعن أو بما يخّص 

عــــدم الـــخـــوض بــمــصــيــر األســــــد«. ويــــرى أن 

»املــوقــف االيــرانــي مــا زال ُيــعــّد أكــثــر تشددًا 
الجولة  الــروســي«، معتبرًا هــذه  من املوقف 
ــام  ــا ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا أمــ ــيـ ــا لـــروسـ ــانـ ــتـــحـ »امـ

املجتمع الدولي«.

ال اختراق محتمًال
من جهته، ال يتوقع املحلل السياسي فواز 
ــو، حــــدوث اخـــتـــراق فــي الــجــولــة الــقــادمــة 

ّ
تــل

عــلــى صــعــيــد االنــتــقــال الــســيــاســي، متوقعا 
»اســـتـــمـــرار الـــتـــفـــاوض حــتــى انـــتـــهـــاء فــتــرة 

بـــاراك أوبــامــا«، مضيفا  الرئيس األمــيــركــي 
أن »حــلــفــاء الـــثـــورة يـــريـــدون تــمــريــر الــفــتــرة 
بــانــتــظــار إدارة أمــيــركــيــة جـــديـــدة«. ويــعــرب 
متواطئة  أوبـــامـــا  »إدارة  بـــأن  اعــتــقــاده  عــن 
مــع الــروســي واإليــرانــي والــنــظــام األســـدي«. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــلـــو لــ ــيـــف تـ ويـــضـ
»املفاوضات بشكلها الحالي تعني تكريس 
ــــي فــــي ســـوريـــة،  ــرانـ ــ ــشــــروع اإليـ انـــتـــصـــار املــ
وانتصار النظام الطائفي، وحلفاء الثورة ال 
يستطيعون تجاوز الفيتو األميركي، الذي 
الــتــدخــل عسكريا فــي ســوريــة،  يمنعهم مــن 
إلــى أن »أجندة  الــثــورة«. ويلفت  أو تسليح 
املــــفــــاوضــــات الـــحـــالـــيـــة وإدارتـــــهـــــا املــتــمــثــلــة 
بــدي ميستورا غير مالئمة فــي إيــجــاد حل 
ســـيـــاســـي حــقــيــقــي مـــــتـــــوازن«. ويــــــرى بــأنــه 
»يجب أال نبيع السوريني أوهاما عن نهاية 
الصراع، إذ ما زال أمامنا عامان وربما أكثر، 
الطرفني،  ألحــد  األمـــر عسكريا  يحسم  ولــن 
ولــكــنــي ال أشـــك إطــالقــا بــانــتــصــار الــثــورة«. 
السورية  »الشبكة  أعلنت  ذلــك،  غضون  في 
لحقوق اإلنسان«، أن »النظام خرق بشكل ال 
يقبل الشك قــراري مجلس األمــن رقــم 2139 
العدائية«،  األعــمــال  وقــف  واتفاقية  و2254، 
معتبرة أن »املجزرة التي ارتكبها في بلدة 
ــر  ــ ــــف دمـــشـــق أواخـ ــر الــعــصــافــيــر فــــي ريـ ــ ديـ
الشهر املاضي، وأودت بحياة أطفال ونساء 
من أعظم خروق الهدنة املعلنة في فبراير/

شباط املاضي«. وطالبت الشبكة في تقرير 
»ربــط وقــف إطــالق  لــهــا، املجتمع الــدولــي بـــ
إلـــى مرحلة  تــقــود  الــنــار بعملية ســيــاســيــة 

انتقالية«.
قوات النظام في القريتين بحمص )جوزيف عيد/فرانس برس(

عاد سماحة إلى السجن )حسين بيضون(

  شرق
      غرب

منبج السورية أولوية 
تركية

رأى وزير الخارجية التركي، مولود 
ــورة(، أمــس  جـــاويـــش أوغـــلـــو )الــــصــ
السبت، أنه »بداًل من دخول جيشنا 
األراضـــي الــســوريــة، مــن املمكن نقل 
قوات تابعة للجيش السوري الحر، 
مـــن مــنــاطــق شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــالد، 
التي توقفت فيها االشتباكات، إلى 
لــســيــطــرة تنظيم  أخـــــرى خــاضــعــة 
داعـــــــــش، اإلرهــــــــابــــــــي«. وشـــــــــّدد فــي 
املحلية  القنوات  إحــدى  مع  مقابلة 
الـــتـــركـــيـــة، عـــلـــى »ضــــــــرورة تــطــهــيــر 
حلب(  شرقي  )شمال  منبج  مدينة 
ــــش، وإقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة،  مـــن داعــ

للسوريني على الحدود«.
)األناضول(

واشنطن تحّذر رعاياها 
في أنقرة

رعاياها،  املتحدة  الــواليــات  حــذرت 
أمس السبت، من »تهديدات جدية« 
لــلــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة فــــي تــركــيــا، 
ــــول، ومـــنـــتـــجـــع  ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــدًا إسـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
أنطاليا الساحلي، في جنوب غرب 
األميركية  السفارة  وأرسلت  البالد. 
بــيــانــا لــألمــيــركــيــني املــوجــوديــن في 
تركيا، أطلقت عليه »رسالة عاجلة«. 
ــافــــت فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي أرســـل  وأضــ
بــالــبــريــد اإللــكــتــرونــي »تـــود البعثة 
األميركية في تركيا إبالغ املواطنني 
األميركيني بوجود تهديدات جدية 
للمناطق السياحية خاصة امليادين 
ــة فــي  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــ ــفــ ــ الــــعــــامــــة واألرصــ

إسطنبول وأنطاليا«. 
)العربي الجديد(

موقوفون جدد في 
بلجيكا

ألــقــت الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة، أمــس 
الــســبــت، الــقــبــض عــلــى 5 أشــخــاص، 
بينهم محمد عبريني، املطلوب على 
خلفية هجمات العاصمة الفرنسية 
باريس )13 نوفمبر/تشرين الثاني 
البلجيكية،  النيابة  وذكــرت   .)2015
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن الـــقـــوات األمــنــيــة 
ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى »عـــبـــريـــنـــي«، 
مساء الجمعة، في منطقة أندرلخت 
فـــي الــعــاصــمــة بــروكــســل، موضحة 
ــنـــووي »دي  أن عــيــنــات الــحــمــض الـ
إن إيــــه« الــتــي أخــــذت مــنــه تطابقت 
ــنــــات وجـــــــــدت فـــــي مـــنـــزلـــني  ــيــ مـــــع عــ
هجوم  مــنــفــذو  فيهما  يختبئ  كـــان 
البلجيكية،  الــعــاصــمــة  فــي  بــاريــس 
إضـــافـــة إلــــى تــطــابــقــهــا مـــع ســيــارة 

استخدمت في الهجوم ذاته.
)األناضول(

فالس في الجزائر على 
وقع أزمة إعالمية

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل 
فالس )الصورة(، أمس السبت، زيارة 
إلــــى الـــجـــزائـــر، يـــتـــرأس خــاللــهــا مع 
املالك سالل،  عبد  الجزائري،  نظيره 
ــدورة الــثــالــثــة لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة  ــ ــ الـ
املشتركة الرفيعة املستوى الجزائرية 
ــارة لــغــط  ــ ــزيــ ــ ــ ــبــــق ال ــة. وســ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
قنوات وصحف  إعــالن  بعد  إعالمي 
فــرنــســيــة مــقــاطــعــة تــغــطــيــتــهــا، بعد 
قرار السلطات الجزائرية رفض منح 
التأشيرة لصحافيني من »لوموند« 
وقناة »كنال بلوس« ملرافقة مانويل 
فالس إلى الجزائر. وأعرب فالس عن 
الكبير« لرفض الجزائر منح  »أسفه 

تأشيرات للصحافيني الفرنسيني.
)العربي الجديد(

جيبوتي: جيله رئيسًا 
لوالية جديدة

الرئيس الجيبوتي إسماعيل  حقق 
الــبــالد منذ  الـــذي يحكم  عمر جيله 
بـــواليـــة  كـــاســـحـــا  فــــــوزًا   ،1999 عـــــام 
ــــي انــــتــــخــــابــــات قــاطــعــتــهــا  ــة فـ ــ ــعـ ــ رابـ
بــعــض أحــــــزاب املـــعـــارضـــة. وأكــــدت 
الــســبــت، أن  الــداخــلــيــة، أمـــس  وزارة 
ــائــــة مــن  املــ فــــي  ــال 86.68  ــ نـ »جـــيـــلـــه 
الجمعة«.  انتخابات  في  األصـــوات، 
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الـــقـــادر  ــ وكـ
ــلــــن أنـــــه »بــحــســب  كــــامــــل مـــحـــمـــد أعــ
جيله  إن  الــقــول  يمكننا  تــوقــعــاتــنــا 

انتخب من الدورة األولى«.
)فرانس برس(
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رامي سويد

تــمــّكــنــت فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي حـــلـــب مــــن تــحــقــيــق 
أيــام معدودة  قبل  املاضية،  الثالثة  األيــام  في  كبيرة  انتصارات 
من انطالق الجولة الثالثة من املحادثات السورية، والتي تنطلق 
يـــوم الــثــالثــاء فــي مــديــنــة جنيف الــســويــســريــة، بحسب مــا أعلن 
وأحـــرزت  إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا.  األمــمــي  املبعوث 
فصائل املعارضة تقدما غير مسبوق، منذ أكثر من سنتني، على 
حساب تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( بسيطرتها على بلدة 
املــعــارضــة من  تمّكنت  كما  حــلــب.  االستراتيجية شــمــال  الــراعــي 
الــســوري املدعومة جــوًا من الطيران  صــّد هجمات قــوات النظام 
الروسي على بلدة حندرات شمال حلب من ناحية، وعلى منطقة 
العيس وجبالها جنوب حلب من ناحية ثانية. ولم يقتصر األمر 
على ذلك، إذ تمّكنت املعارضة في مدينة حلب من إفشال مساعي 
قـــوات »حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة املــتــجــددة للتقدم مــن مناطق 
سيطرتها في حي الشيخ مقصود نحو طريق الكاستللو، خط 
إمـــداد املــعــارضــة الــوحــيــد ملناطق سيطرتها فــي حــلــب، وصــّدت 

املعارضة هجوما كبيرًا للقوات الكردية في املنطقة.
وانــطــالقــا مـــن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، أثــبــتــت فــصــائــل املــعــارضــة 
السورية تفّوقها امليداني، في األيام األخيرة، من خالل إحكامها 
الجانب  الــواقــعــة على  الــراعــي  بــلــدة  كــامــل على  السيطرة بشكل 
السوري من الحدود السورية التركية، وقرى الوقف، وتلة عيشة، 
وهــدبــات، وتــل أحمر، وتــل عــار، وتــل بطال شرقي املحيطة بها، 
لتحسم بذلك معركة الراعي، وتدخل للمرة األولى منذ بداية عام 
»داعـــش«  سيطرة  مناطق  عمق  فــي  الكبيرة  املسافة  هــذه   2014
املعارضة من قطعها  التي تمكنت  املساحة  شمال حلب. وتبلغ 
حتى الوصول للسيطرة على الراعي والقرى املحيطة بها، نحو 

خمسة عشر كيلومترًا.
ونجحت املعارضة السورية بذلك في زيادة أعداد مقاتليها في 
مناطق سيطرتها بمدينتي أعزاز ومارع في ريف حلب الشمالي، 
كبيرة  كميات  املعارضة  نقل  بعد  تسليحهم  وتحسني مستوى 

ي حلب الغربي وإدلب الغربي إلى 
َ
من مقاتليها وعتادها من ريف

املعارضة  لحصول  بــاإلضــافــة  تركيا.  عبر  الشمالي  حلب  ريــف 
على دعــم جــوي مــن التحالف الــدولــي ملحاربة »داعـــش« بقيادة 
 عن دعم من املدفعية التركية املتمركزة 

ً
الواليات املتحدة، فضال

على الجانب التركي من الحدود املشتركة مع سورية. وساهم كل 
ذلك في ضرب خطوط »داعــش« الدفاعية وزيــادة صعوبة جلب 
التنظيم ملزيد من اإلمدادات إلى مناطق القتال بسبب استهداف 
طــيــران الــتــحــالــف لــخــطــوط إمـــــداده. كــمــا حـــرم ذلـــك التنظيم من 

استخدام السيارات املفخخة التي طاملا أرهقت املعارضة.
ومــع ذلـــك، ال يـــزال تفخيخ »داعــــش« لــعــشــرات املــنــازل واملــبــانــي، 
فــي مناطق سيطرته شمال  الــطــرقــات  األلــغــام على  مــئــات  وزرع 
حلب يبطئ من سرعة تقدم فصائل املعارضة على محور القتال 
»داعــش« بحفر  قيام  أن  التركية. كما  السورية  للحدود  املجاور 
عشرات الخنادق، ورفع عشرات املتاريس الدفاعية الترابية يمنع 
القتال  مــحــاور  على  التنظيم  حساب  على  التقدم  مــن  املعارضة 
الــواقــعــة جنوبا قــرب بــلــدات صـــوران، واحــتــيــمــالت، ودابـــق التي 
يتوقع أن تهاجمها املعارضة قربيا بعدما أصبحت اآلن تسيطر 

على جميع القرى والبلدات الواقعة شمالها.
ويبدو أن هذا التقدم الكبير للمعارضة شمال حلب على حساب 
»داعش« سيضعف بشكل كبير من فرص قوات »حماية الشعب« 
الكردية من تقديم نفسها كمرشح وحيد للقضاء على التنظيم 
فــي منطقة شــمــال وشـــرق حلب خــصــوصــا، إذا مــا استمر تقدم 
املعارضة في املنطقة. وربما يكون ذلك التقدم للمعارضة هو ما 
دفع القوات الكردية إلى مهاجمة املعارضة في أحياء البني زيد، 
والسكن الشبابي شمال حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه 
القوات الكردية في محاولة للوصول إلى طريق الكاستللو. لكن 
الدعم  الرغم من  الكردية على  القوات  املعارضة تمّكنت من صّد 
املعارضة  الجمعة. وأتبعت  أمــس  أول من  لها،  الــروســي  الجوي 
الكردية في  القوات  بريا كبيرًا على معاقل  ذلــك بشنها هجوما 
حي الشيخ مقصود، ترافق مع قصف صاروخي ومدفعي نتج 

عنه سقوط ضحايا من املدنيني الساكنني في الحي.

انتصارات المعارضة في »سباق« حلب

    



القاهرة ـ العربي الجديد

سلمان  امللك  السعودي  العاهل  إعــان  يأتي 
بن عبدالعزيز والرئيس املصري عبدالفتاح 
ــراءات تنفيذ مــشــروع  ــ الــســيــســي عــن بـــدء إجــ
الجسر البري بني السعودية ومصر، كحلقة 
جديدة من الجدل املمتد حول هذا املشروع، 
منذ إثارته للمرة األولــى في وسائل اإلعام 
السعودية  وتتمسك   .2005 عـــام  الــســعــوديــة 
بهذا املشروع على الرغم من مواجهته عددًا 
من التحديات القائمة حتى اآلن. وتحدث عن 
هذه التحديات للمرة األولى الرئيس املصري 
كتعليق   2007 عـــام  مــبــارك  املــخــلــوع حسني 
املصرية  األهــــرام  ملــا نشرته صحيفة  رافـــض 
أيار  مايو/   5 في  منسوبًا ملصادر سعودية 
2007 عــن تــدشــني حــجــر األســــاس للمشروع 

خال زيارة مبارك للسعودية آنذاك.
فبعد أيــام مــن نشر هــذا الخبر، أدلــى مبارك 
بتصريح لصحيفة »املساء« اليومية، وصف 
فيه املــشــروع بــأنــه »مــجــرد شائعة ال أســاس 
لها من الصحة«، مؤكدًا أن »مثل هذا املشروع 

القاهرة ـ العربي الجديد

املــشــكــلــة األكـــبـــر أمـــــام الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
بــذيــول قضية مقتل  يتعلق  مــا  فــي  السيسي 
الطالب جوليو ريجيني، بناًء على التطورات 
ــيــــرة، أنــــه ال تــبــدو هــنــاك طــرق  الــســلــبــيــة األخــ
عـــديـــدة إلعـــــادة الــثــقــة لــلــعــاقــة مـــع إيــطــالــيــا، 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء اإليـــطـــالـــي مــاتــيــو  فــكــمــا قــ
 الحقيقة«. بينما 

ّ
ريــنــزي، »هــم ال يــريــدون إال

أدخـــل نــظــام السيسي نفسه فــي مــتــاهــة بعد 
اصــطــنــاع ســيــنــاريــوهــات يــراهــا اإليــطــالــيــون 
كتورط عصابة متخصصة  أكــاذيــب،  محض 
فــي قــتــل وخــطــف األجـــانـــب، وأن قــتــل الطالب 
اإليطالي كان بدافع سرقة أمواله ومتعلقاته 
ــتــــي عـــرضـــتـــهـــا الــــشــــرطــــة املــــصــــريــــة كــامــلــة  الــ
الشهر املــاضــي.  وهــو مــا يتنافى مــع سلوك 
العصابات اإلجرامية التي تتعّمد دائمًا إزالة 
أي مــتــعــلــقــات تــخــص ضــحــايــاهــا هــروبــًا من 
التخلص من مثل   

ّ
أن املسؤولية، وخصوصًا 

من  التخلص  من  كثيرًا  أيسر  البطاقات  هذه 
جثة عليها آثار تعذيب، وفقًا ملراقبني.

يــؤثــر ســلــبــًا عــلــى حــركــة الــســيــاحــة فـــي مــدن 
الشيخ«.  جنوب سيناء، وفي مقدمتها شرم 
ل 

ّ
وهذه املدينة األخيرة كانت املنتجع املفض

ملبارك في العقد األخير من فترة حكمه. غير 
أن مــراقــبــني يــؤكــدون أن هــذا لــم يكن السبب 
الــذي من  للمشروع  مــبــارك  لرفض  الرئيسي 
شأنه زيادة حركة السياحة في سيناء ككل، 
وتسهيل سفر املواطنني السعوديني، وكذلك 
الحجاج  نقل  عــّبــارات  كابوس  من  ص 

ّ
التخل

والــعــمــال املــصــريــني مــن وإلـــى الــســعــوديــة، إذ 
وقــعــت عــلــى مــــدار الــعــشــريــن عــامــًا املــاضــيــة 
ــّبــــارات وراح  الـــعـــديـــد مـــن حــــــوادث غــــرق الــــعــ

ضحيتها آالف املصريني.
الرئيسي  املــراقــبــون ذاتــهــم أن السبب  ويـــرى 
كــان رفــض إسرائيل  آنـــذاك  املــشــروع  لعرقلة 
مــــّد أي جــســر بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة عبر 
مــحــذرة من  العقبة،  أو خليج  تــيــران  مضيق 
الثانية  للفقرة  ل خرقًا 

ّ
يمث املــشــروع  هــذا  أن 

من املادة الخامسة بمعاهدة السام املصرية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي صـــــّدق عــلــيــهــا الــبــرملــان 
ــزءًا مـــن الــتــشــريــعــات  املـــصـــري، وأصــبــحــت جــ
املصرية. وتنص هذه الفقرة على أن »يعتبر 
الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من 
املمرات املائية الدولية املفتوحة لكافة الدول 
مــن دون عــائــق أو إيــقــاف لــحــريــة املــاحــة أو 
العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل 
منهما في املاحة والعبور الجوي من وإلى 

أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة«.
وتـــزعـــم إســـرائـــيـــل أن إنـــشـــاء جــســر فـــي هــذه 
في  البحرية  املــاحــة  يــعــّرض حــركــة  املنطقة 
مــضــيــق تـــيـــران لــلــخــطــر، نــظــرًا ألنـــه يفترض 
وجـــود قـــوات أمــنــيــة مــصــريــة وســعــوديــة في 
هذا املكان، بما يتناقض مع معاهدة السام، 

روايات متتالية للجريمة
وســــبــــق لـــلـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة عـــبـــر مـــصـــادر 
مــجــهــولــة وأخــــــرى مــعــلــنــة، أن طـــرحـــت في 
ملقتل  متتالية  ــات  ــ روايـ املــصــريــة  الــصــحــف 
ريــجــيــنــي، بـــــاءت جــمــيــعــهــا بــالــفــشــل. كما 
اإليــطــالــيــون،  واملــحــقــقــون  النيابة  رفضتها 
ــه مــثــلــي الــجــنــس، ثم  ــ

ّ
ــداًء مــن االدعـــــاء أن ــتـ ابـ

ه تشاجر قبل اختفائه بقليل مع 
ّ
االدعــاء أن

 لـــه عــاقــات 
ّ
شـــاب إيــطــالــي مــجــهــول، ثـــم أن

تم  لعصابة  االتهام  نسب  وأخيرًا  نسائية، 
قتل جميع أفرادها. 

وســيــكــون مــن الــصــعــب بــل مــن املــكــلــف جــدًا 
للنظام املصري أن يغّير بسرعة السيناريو 
الذي رسمه للحادث بادعاء تورط العصابة 
املـــقـــتـــولـــة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــدمـــا تـــطـــور األمــــر 
إلحـــالـــة بــعــض املــتــهــمــني املــرتــبــطــني بــهــذه 
مــصــدر حكومي  ويـــرى  للنيابة.  الــعــصــابــة 
ذو خلفية أمنية أن »تغيير السيناريو في 
العاقة  يـــؤدي لتحسني  لــن  الحالي  الــوقــت 
املصريني  صـــورة  لتثبيت  بــل  إيطاليا،  مــع 
ــــى أن »اســـتـــدعـــاء  ــمـــخـــادعـــني«، مـــشـــيـــرًا إلـ كـ
السفير اإليطالي هو اختبار إيطالي ملصر، 
ــكـــون مـــقـــصـــودًا بــــه الـــضـــغـــط عــلــيــهــا  ــد يـ ــ وقـ
إلظهار الحقيقة«، على حّد تعبيره. ويرجح 
الــتــحــقــيــقــات  ــدر ذاتــــــــه أن »تـــمـــضـــي  ــ ــــصـ املـ
 
ّ
املــصــريــة فـــي طــريــقــهــا لــرســم ســيــنــاريــو أن
ــذه الــعــصــابــة  ــ ــتـــل بـــواســـطـــة هــ ريـــجـــيـــنـــي قـ
املــقــتــولــة، وُيـــــدان املــرتــبــطــون بــهــا بجريمة 
إخفاء أشياء متحصلة من جرائم، وبالتالي 

غلق القضية مصريًا«. 
ويلفت إلى أن »هذا الطريق خطير للغاية، 
وقـــــد يــــــؤدي لـــضـــرر بـــالـــغ عـــلـــى الـــعـــاقـــات 

املصرية اإليطالية«.

 مــــشــــروع الـــجـــســـر يـــمـــتـــّد مــن 
ّ
خـــصـــوصـــًا أن

بمدينة  وينتهي  تبوك  بمنطقة  حميد  رأس 
بــجــزيــرة تيران  مـــرورًا  نبق بجنوب ســيــنــاء، 
ــران. وتــفــتــرض إســـرائـــيـــل بــذلــك  ــيـ بــمــضــيــق تـ
 الجسر يــخــرق االتــفــاقــيــة بــوجــهــني؛ األول 

ّ
أن

عرقلة حركة املاحة البحرية، والثاني وجود 
قوات في هذه املنطقة منزوعة الساح.

أما العقبة الثانية أمام املشروع فهي مصرية. 
فــهــنــاك دوائــــر أمــنــيــة مــصــريــة ال تــــزال تؤمن 
 إنشاء جسر للنقل البري 

ّ
بأفكار مبارك في أن

حدود التصعيد
ــلـــومـــاســـي فــي  ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مـــصـــدر دبـ مــ
الجديد«،  »العربي  لـ الخارجية  وزارة  ديــوان 
ــــــه »ال يــمــكــن الــتــكــهــن بـــالـــخـــطـــوة الــســيــئــة 

ّ
إن

املــقــبــلــة«، مــضــيــفــًا أن »املــحــقــقــني اإليــطــالــيــني 
مــصــّمــمــون عــلــى تــــورط جــهــاز أمــنــي مصري 
فــي الـــحـــادث«، ومــتــوقــعــًا »تــحــواًل سلبيًا في 
السياسة األوروبية تجاه مصر، ألن املحققني 
اإليــطــالــيــني يــضــعــون هـــذه الــواقــعــة فــي إطــار 
واسع من املمارسات القمعية، كعمليات القتل 
والــخــطــف واالعـــتـــقـــال خــــارج إطــــار الــقــانــون، 
ويتهمون السلطات املصرية بممارسته ضد 

املصريني واألجانب«، على حّد تعبيره.

األثر على زيارة هوالند
ويتخّوف املصدر الدبلوماسي من أن تلقي 
هــــذه األحــــــداث »بـــظـــال ســلــبــيــة عــلــى زيــــارة 
املرتقبة  هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 
إلــى الــقــاهــرة األســبــوع املــقــبــل، والــتــي يعّول 
عليها السيسي كثيرًا الكتساب ثقة أكبر من 
املجتمع األوروبـــــي، خــصــوصــًا بــعــد قـــرارات 
الــبــرملــان األوروبــــــي ضـــد مــصــر وتــوصــيــاتــه 
مساعداتها  بتجميد  األوروبــيــة  للحكومات 
الــعــســكــريــة لــلــقــاهــرة«. وحــــول تــأثــيــر قضية 
ريجيني عــلــى االســتــثــمــارات اإليــطــالــيــة في 

شمال شرق شرم الشيخ سيؤدي إلى تحويل 
املــنــطــقــة مـــن ســيــاحــيــة نــخــبــويــة إلـــى منطقة 
مرور وعمل شعبية، ما يستوجب بالضرورة 
زيــــادة أعــــداد قــــوات األمــــن بــهــا، وسينعكس 

سلبًا على أوضاع السياحة بشرم الشيخ.
ويتفق في هــذه األفــكــار مع الــدوائــر األمنية، 
كبار رجــال األعــمــال واملستثمرين في مجال 
 مصادر مطلعة 

ّ
السياحة بشرم الشيخ. بل إن

كــانــت تــتــولــى مــنــاصــب حــكــومــيــة فــي نهاية 
»الـــعـــربـــي  ــارك تــــــرى، فــــي حـــديـــث لــــ ــبــ عـــهـــد مــ

مصر باعتبارها األكــبــر مــن دولــة أوروبــيــة، 
يــقــول املــصــدر ذاتــــه: »ال أتــصــور أن يتطور 
ــر لــســحــب االســـتـــثـــمـــارات، ألن الــعــاقــات  األمــ
االقــتــصــاديــة تــحــديــدًا أكــثــر خــصــوصــيــة من 
لم  لكنه  مــواطــن«،  أو تعذيب  أن تتأثر بقتل 
يستبعد صدور »تحذيرات حكومية إيطالية 
ــعــتــبــر 

ُ
ــر«. وت ــل فــــي مــــصــ ــمـ ــعـ ــن الـــســـفـــر والـ مــ

إيــطــالــيــا أكـــبـــر دولـــــة مــســتــثــمــرة فـــي مــصــر، 

الـــجـــديـــد«، أن يــكــون »رفــــض مـــبـــارك الــقــاطــع 
لـــهـــذا املـــشـــروع يـــعـــود لــوقــوعــه تــحــت تــأثــيــر 
رجال األعمال، وفي مقدمتهم صديقه حسني 
يه عـــاء وجــمــال مــبــارك«. 

َ
ســالــم، شــريــك نجل

ــادر  ــذه املـــصـ ــ ــتـــرى هـ ــا الــعــقــبــة الـــثـــالـــثـــة، فـ ــ أمـ
الحكومية أنها اقتصادية، إذ ال ُيعرف حتى 
اآلن كم ستتحمل مصر من إجمالي تكاليف 
ــًا ملـــصـــادر  ــقــ ــروع، والــــتــــي تــــتــــجــــاوز وفــ ــ ــشــ ــ املــ

سعودية 5 مليارات دوالر أميركي.
وكانت السعودية أحيت املشروع عقب خلع 
ثــورة 25 يناير/ كانون  حسني مبارك عقب 
الــثــانــي 2011، ورّوجــــت لــه كــمــشــروع أضخم 
مــن جــســر املــلــك فــهــد الـــرابـــط بــني الــســعــوديــة 
أن يبدأ بناؤه  والبحرين. وكــان من املخطط 
املــلــك  »جـــســـر  ــم  ــ اسـ يــحــمــل  وأن   ،2013 ـــام  عــ
 أن اضطراب األوضاع السياسية 

ّ
عبدالله«. إال

الــذي سيحمل،  بمصر أدى لتأجيل املشروع 
إذا ما تم إنشاؤه، اسم »جسر امللك سلمان«.

وتوضح املصادر الحكومية السابقة أن »من 
السنوات  مــدار  على  املشروع  تأجيل  أسباب 
املاضية، التأخر في ترسيم الحدود البحرية 
ــو مــــوضــــوع  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ بـــــني مــــصــــر والـ
ــم تــوقــيــعــهــا أمـــس  االتـــفـــاقـــيـــة األهــــــم الـــتـــي تــ
األّول بـــني رئـــيـــس الـــــــوزراء املـــصـــري شــريــف 
إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد 
بــن ســلــمــان«. وتــشــرح املــصــادر هـــذه النقطة 
أســاســي  بشكل  يعتمد  »الــجــســر   

ّ
إن بقولها 

ــتـــي مــنــحــتــهــا  عـــلـــى أرض جــــزيــــرة تــــيــــران، الـ
السعودية مع جزيرة أصغر تقع شرقها، هي 
إلــى مصر عــام 1949 عقب  جــزيــرة صنافير، 
تيران  مضيق  تــأمــني  بــهــدف  فلسطني،  نكبة 
وخليج العقبة بالكامل ليصبح مصريًا 100 
في املائة في مواجهة األطماع اإلسرائيلية«.

ولها شركات من كبرى املؤسسات األجنبية 
العاملة فيها، وبصفة خاصة شركة »إيني« 
العماقة فــي مــجــال الــطــاقــة، والــتــي حصلت 
التنقيب  حــق  على  األخيرين  العامني  خــال 
ــاز،  ــ ــتــــغــــال لــنــحــو 7 حـــقـــول نـــفـــط وغـ واالســ
مــن بينها حــقــل شـــروق الـــذي تــتــوقــع مصر 
إلنتاج  العالم  في  األكبر  يكون  أن  وإيطاليا 

الغاز الطبيعي بحلول عام 2020.

أو  أو االطــــاع عليها  تــجــوز مــصــادرتــهــا  وال 
رقابتها، إال بأمر قضائي مسبب وملدة محددة 
ــقـــانـــون«. ورّد  ــوال الــتــي يــبــّيــنــهــا الـ ــ وفــــي األحــ
اإليطاليون على هذا الحديث بأنه »من واجب 
السلطة القضائية إصــدار قــرار بكشف سرية 
هـــذه املــحــادثــات طــاملــا كـــان ذلـــك فــي مصلحة 
ــو مــــا اعـــتـــبـــره املـــصـــريـــون  ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات«. وهـ
القضاء املصري«، وأكدوا   في شؤون 

ً
»تدخا

بمحادثات  الخاصة  بالتسجيات  اكتفاءهم 
القاهرة،  فــي  اإليطاليني  بأصدقائه  ريجيني 

على حّد قول املصدر.
ــاب الــــدالئــــل  ــيــ ــانــــت غــ واملــــاحــــظــــة الـــثـــالـــثـــة كــ
الـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى عـــاقـــة الــتــشــكــيــل الــعــصــابــي 
املــقــتــول فـــي ضــاحــيــة الــتــجــمــع الــخــامــس في 
وذلك  ريجيني،  وقتل  خطف  بواقعة  القاهرة 
لوجود املتعلقات كاملة وفي مقّدمتها األموال 
وبـــطـــاقـــات الــتــعــريــف األكـــاديـــمـــيـــة وبــطــاقــات 
السحب النقدي. ورّد املصريون على ذلك بأن 
 من شقيقة أحد أعضاء 

ً
»هناك اعترافًا مسّجا

املتعلقات   هــذه 
ّ
بــأن يفيد  العصابي  التشكيل 

قد جلبها هو إليها بغرض اإلخفاء في نهاية 
شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي«، وهــو 
مــا لــم يقتنع بــه اإليــطــالــيــون، وفــقــًا للمصدر 

القضائي.
أخيرًا، تكمن املاحظة الرابعة في عدم وجود 
االجتماع  معّمقة من مصر عن  أي معلومات 
الــــذي حــضــره ريــجــيــنــي مـــع بــعــض الــقــيــادات 
النقابية املستقلة في مركز حقوقي بالقاهرة 
في 11 ديسمبر/ كانون األول 2015. وهو ما 
يرجح اإليطاليون أنه كان سببًا في اختطاف 
ريجيني وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه. علمًا أن 
اإليطاليون  املحققون  رصـــده  االجــتــمــاع  هــذا 
وحدهم، ولم تشر إليه التحريات املصرية من 
 
ّ
قريب أو بعيد. ويضيف املصدر القضائي أن

»الطريقة التي أنهت بها السلطات اإليطالية 
املصري، كانت مهينة جــدًا«،  الوفد  اللقاء مع 
معهم  التعامل  بقطع  رسميًا  إعامهم  تــّم  إذ 
بعدما رفضوا تحديد مواعيد لتقديم إجابات 

شافية محققة على هذه املاحظات.

القاهرة ـ العربي الجديد

الطالب  قتل  أن ملف  الــواضــح  مــن 
اإليـــطـــالـــي جــولــيــو ريــجــيــنــي بــات 
الرئيس املصري عبدالفتاح  يؤرق 
ــعـــد يـــــــوم طــــويــــل مـــــن مــــراســــم  ــبـ الــــســــيــــســــي. فـ
املــبــاحــثــات وتــوقــيــع االتــفــاقــيــات مـــع الــعــاهــل 
ــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــمـ ــلـ ــلــــك سـ الــــســــعــــودي، املــ
والوفد الضخم املرافق له، نزل على السيسي 
لسفيرها  اإليطالية  الحكومة  استدعاء  خبر 
ــــان الـــقـــضـــاء اإليـــطـــالـــي قطع  بـــالـــقـــاهـــرة، وإعــ
ــع الـــفـــريـــق الــقــضــائــي الــشــرطــي  ــادثـــات مـ املـــحـ
ــول قــضــيــة خــطــف وقـــتـــل الــطــالــب  املـــصـــري حــ
اإليــطــالــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، لــيــعــود الــفــريــق 
املــصــري إلــى الــقــاهــرة فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 

مساء أمس األول.
ـــًا ملــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــطـــلـــعـــة، فـــإن  ووفــــقـ
الــســيــســي عــقــد اجــتــمــاعــًا ســـريـــًا مـــع وزيـــــَري 
الخارجية ســامــح شــكــري، والــداخــلــيــة، الــلــواء 
مــجــدي عبد الــغــفــار، ومــديــر جــهــاز املخابرات 
ــــان اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر  ــــوزي عــقــب إعـ خـــالـــد فـ
حتى  استمر  مــاســاري،  ماوريستو  اإليطالي 
ــى مـــن صـــبـــاح أمــــس الــســبــت.  ــ الـــســـاعـــات األولــ
اإليطالي  املوقف  تقييم  االجتماع،  وتــّم خال 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  ــ وكــيــفــيــة الــــخــــروج مـــن األزمــ
الـــتـــي تــضــعــف عـــاقـــة الــســيــســي بــــواحــــد مــن 
أقوى حلفائه األوروبيني، بحسب ما يتصّور 
السيسي، وهو رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو 

رينزي.
وكان رينزي الزعيم السياسي األوروبي األول 
الــــذي يــــزور مــصــر فـــي عــهــد الــســيــســي. وكـــان 
األخــيــر يــؤكــد دائــمــًا فــي بــيــانــاتــه وخــطــابــاتــه 
على صداقته به، إذ قامت العاقات بني مصر 
3 يوليو/ تموز 2013  انقاب  وإيطاليا عقب 
على أرضية من املصالح االقتصادية املشتركة 
اإليطالية  االســتــثــمــارات  وتضخيم  بتسهيل 
في مصر، مقابل تعاون القاهرة استخباراتيًا 
ليبيا ومشكلة  مع رومــا، خصوصًا في ملف 

فيلم إيطالي طويل
قضية ريجيني: 4 مالحظات تضرب الرواية المصرية

4 مالحظات إيطالية حملها الوفد المصري من روما، خائبًا، بعد فشل روايته في مقتل الطالب 
جوليو ريجيني، كانت كافية لتقلق الرئيس المصري من تداعيات هذا الملف على العالقات المصرية 

ـ اإليطالية واألوروبية

أنهت السلطات اإليطالية 
اللقاء مع الوفد المصري 

بطريقة مهينة

تتخوف القاهرة من أن 
تلقي هذه األحداث بظالل 

سلبية على زيارة هوالند

عبد العال منحاز بشكل 
فج للوزراء ولمواقف 

الحكومة

45
سياسة

خاص

مع الحدث سيناريوهات

3 عقبات أمام مشروع الجسر السعودي المصري الحدود المتوقعة للتصعيد األوروبي: ال سحب لالستثمارات

منحت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة المصرية، الثقة 
لحكومة شريف إسماعيل، سواء بتشكيلها المؤلف في غياب مجلس 
البرلمان، وباركت  المعروض على  ببرنامجها  النواب، أو في ما يختص 
الفتاح  عبد  الرئيس  رؤية  يتبنى  إنه  قالت  الذي  الحكومي،  البيان  اللجنة 
اإلرهاب بشعار »معًا نستطيع..  التنمية، ومكافحة  السيسي بشأن سبل 
وتحيا مصر«، الذي اعتاد السيسي تكراره. ويناَقش التقرير النهائي للجنة 

أمام البرلمان، اليوم األحد.

الثقة لحكومة إسماعيل

يــروج  السيسي  وكــان  الشرعية.  غير  الهجرة 
بني  أفريقيا  شمال  ملنطقة  كشرطي  لصورته 

عامي 2014 و2015.
وتــــرى املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة أن الــعــاقــات 
مـــع إيــطــالــيــا حــيــويــة لــنــظــام الــســيــســي أكــثــر 
ــق، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــابــ ــن أي نـــظـــام مـــصـــري ســ مــ
ريـــنـــزي شــخــصــيــًا كــــان أحــــد عـــرابـــي الــتــقــارب 
ــيـــس وزراء  املــــصــــري األوروبــــــــــي. وســــاهــــم رئـ
العواصم  إيطاليا بتحسني صــورة مصر في 
األوروبــيــة، وتسهيل إجـــراء السيسي زيــارات 
ترفضانه  كانتا  ني 

َ
مهّمت ني 

َ
لعاصمت رسمية 

في وقــت سابق، هما برلني ولــنــدن. وتضيف 
 »اجــتــمــاع 

ّ
املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة ذاتـــهـــا أن

السيسي السري لم ينته إلى قرارات واضحة، 

ــا إلـــى  ــ ــفــــاد الــســفــيــر املــــصــــري فــــي رومــ ــدا إيــ ــ عـ
معلومات  لجلب  اإليطالية  الخارجية  وزارة 
عـــن مــســألــة اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر«، مــرجــحــة أن 
ملحاولة  برينزي  هاتفيًا  السيسي  »يتواصل 
الــفــريــق  أداء  مــن  اإليــطــالــيــني  تخفيف صــدمــة 

املصري«، وفقًا للمصادر.
ـــع الــســيــســي بـــأن أداء الــفــريــق 

ُّ
ويـــبـــدو أن تـــوق

األمـــنـــي فـــي رومــــا ســيــجــلــب لـــه املـــتـــاعـــب، كــان 
بإرسال  إليه  الــذي لجأ  الحل   

ّ
أن صائبًا، غير 

الـــنـــائـــب الــــعــــام املـــســـاعـــد مــصــطــفــى ســلــيــمــان 
وأحد وكاء النيابة مع الفريق، لم يكن مفيدًا. 
املــصــري يضّيع  »الــوفــد  أن  رأوا  فاإليطاليون 
الوقت، ولم يعّبر عن رغبة حقيقية في وضع 
نهاية لهذه القضية بتقديم الحقائق كاملة«، 

وفقًا لتصريحاتهم.
ويـــقـــول مـــصـــدر قــضــائــي مـــصـــري مـــقـــّرب من 
الــجــديــد«، عقب عــودة الوفد  »العربي  لـ الــوفــد 
 »اإليطاليني سّجلوا 4 ماحظات 

ّ
بساعات، إن

ــة عـــلـــى مـــلـــف الــتــحــقــيــقــات املــصــريــة  ــيـ ــاسـ أسـ
الـــــــذي كـــــان عــــبــــارة عــــن صـــــــورة ضـــوئـــيـــة مــن 
2000 صــفــحــة مــن الــتــحــقــيــقــات، والــتــحــريــات، 
ــص للقضية 

ّ
وتــقــاريــر الــطــب الــشــرعــي، ومــلــخ

مـــن 30 صــفــحــة«. ويـــســـرد املـــصـــدر الــقــضــائــي 
 األولــى كانت »عدم 

ّ
أن إلــى  املاحظات مشيرًا 

تقديم ما يفيد بتفريغ كاميرات محطة مترو 
القريبة من منزل ريجيني، والتي كان  الدقي 
التحرير  مــيــدان  إلــى  للتوجه  دائــمــًا  يستقلها 
أو غيره مــن األمــاكــن، وذلــك لبيان مــا إذا كان 
أم ال، علمًا أنه كان  قد استقلها يوم اختفائه 
عــلــى مــوعــد مـــع صــديــق ســيــتــوجــه إلــيــه عبر 

 أحــد 
ّ
مـــتـــرو األنـــــفـــــاق«. ويــضــيــف املـــصـــدر أن

رّد على هــذه املاحظة  الوفد املصري  ضباط 
التسجيات  املترو سترسل  إن »شرطة   

ً
قائا

قريبًا إلى أملانيا الستخراج تسجيات الفترة 
الزمنية املطلوبة«، فتهّكم عليه أحد املحققني 
ــيـــني بـــقـــولـــه »ومــــــــاذا كــنــتــم تــعــمــلــون  ــالـ اإليـــطـ
ــوال شـــهـــريـــن؟«، وفــقــًا لــلــمــصــدر الــقــضــائــي.  طــ
أّمــــا املــاحــظــة الــثــانــيــة، فــهــي تــكــمــن فـــي عــدم 
تــقــديــم تــســجــيــات شــبــكــات الــهــاتــف املحمول 
للمكاملات التي تمت في فترة اختفاء ريجيني 
بمحيط منزله في حي الدقي، واملكاملات التي 
بمحيط  جثمانه  على  العثور  فترة  فــي  تمت 
مصر  بطريق  حسن  حــازم  محاسبات  مكتب 
الــصــحــراوي. واعــتــبــر اإليطاليون  اســكــنــدريــة 
أن هــذه التسجيات »ضــروريــة لفهم مــا كان 

يحدث«.
املــصــري رفض  الــعــام املساعد  النائب  أن  غير 
بشدة هذا األمر، واعتبر أن »تقديم التسجيات 
املــطــلــوبــة بــمــثــابــة تــجــســس عــلــى املـــواطـــنـــني، 
وخــــرق لــلــمــادة 57 مــن الــدســتــور الــتــي تنص 
عــلــى أنـــه »لــلــمــراســات الــبــريــديــة، والــبــرقــيــة، 
واإللكترونية، وللمحادثات الهاتفية، وغيرها 
من وسائل االتصال ُحرمة، وسرّيتها مكفولة، 

علي عبد العال
محامي حكومة السيسي في البرلمان

القاهرة ــ العربي الجديد

رئيس  قالها  أحـــد«،  مــن  تعليمات  ى 
ّ
أتلق »ال 

ــنـــواب املـــصـــري، عــلــي عــبــد الــعــال،  مــجــلــس الـ
ني، خال الجلسات األولى للبرملان، الذي 

َ
مّرت

الئحته  قر 
ُ
ت أن  دون  مــن  الثالث  أكمل شهره 

النوعية،  لجانه  ُيشّكل  أو  نهائيًا،  الداخلية 
الرقابية،  أدواتـــه  ممارسة  فــي  يبدأ  أو حتى 
الــدســتــور في  نــّص عليها  قــوانــني  ومناقشة 
االنتقالية،  العدالة  مثل  األول  االنعقاد  دور 
املــــوّحــــد. يـــحـــاول عبد  الـــعـــبـــادة  وبـــنـــاء دور 
العال، من خال كامه، أن يظهر كمستقل، إال 
 أفعاله مكشوفة، وتظهر انحيازًا واضحًا 

ّ
أن

ملواقف االئتاف الذي جاء للبرملان من خاله: 
»دعـــــم مـــصـــر«، وحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس املــصــري 
لها، حتى فاض  الداعم  السيسي  عبدالفتاح 
بنواب الكيل واتهموه صراحة بتبني موقف 
على  لوزرائها  بامتياز  وانحيازه  الحكومة، 

حساب أعضاء املجلس النيابي.
ــدأت مــــن الـــتـــجـــاهـــل املــتــعــّمــد  ــ ــــدة بــ مــــواقــــف عـ
تصريحات  حــقــائــق  تــقــصــي  لــجــنــة  لتشكيل 
هشام  للمحاسبات،  املــركــزي  الجهاز  رئيس 
جنينة، عن الفساد الضخم في أجهزة الدولة، 
حتى أصدر السيسي قرارًا بعزله عقابًا على 
كشفه هذا الفساد، مرورًا بتمرير كل القوانني 
الصادرة من األخير قبل انعقاد البرملان في 
أيــام مــعــدودة، وانــتــهــاًء بمحاوالته الحثيثة 
حاليًا لتمرير برنامج الحكومة، ومنح الثقة 
لها. لم يسلم عبد العال من القانون الوحيد 
الذي رفضه النواب )الخدمة املدنية(، إذ دافع 
عنه جهرًا، فطلب من النواب تمريره، مخالفًا 
األعـــــــراف الــبــرملــانــيــة املــتــعــلــقــة بـــعـــدم تــأثــيــر 
رئيس املجلس على قرار أعضائه. كما يسعى 
إلقناع النواب بمنح الثقة لحكومة السيسي 
 املــجــلــس« في 

ّ
»حـــل مــســتــخــدمــًا الــتــخــويــف بــــ

ــال ُرفــــــض بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، وتــشــكــيــل  ــ حـ
الــرئــيــس لحكومة جــديــدة بــنــاء على اقــتــراح 

االئتاف الحائز على األكثرية النيابية.
مة 

ّ
خال مناقشة مواد الائحة الجديدة املنظ

لــعــمــل املــجــلــس، شــهــدت الــقــاعــة إصــــرار عبد 
نصوص  على  التصويت  إعـــادة  على  الــعــال 
ومـــواد بعينها، مـــرات عـــدة، حتى يصل إلى 
»دعم  كتلة  بمعاونة  يرجوها،  التي  النتائج 
بــاألخــذ  الــتــي تتبنى مــوقــفــًا مسبقًا  مــصــر«، 
لصالح  الدستورية  البرملان  صاحيات  مــن 
الذي  للرئيس،  »قربانًا«  التنفيذية،  السلطة 
ــيـــة قــــوائــــم االئـــتـــاف  ــنـ شـــّكـــلـــت أجـــهـــزتـــه األمـ

االنتخابية، وأشرفت على فوزها. 
في هذا السياق، يقول مصدر برملاني مطلع 
لجأ  املجلس  رئيس  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
مــــــرات عـــــدة إلـــــى رفـــــع الـــجـــلـــســـة ملـــــدة نــصــف 
ســاعــة عــنــد اســتــشــعــاره وقــــوف الــقــاعــة ضد 
يعلم  هاتفية،  اتــصــاالت  ليجري  مقترحاته، 
الــنــواب مضمونها، كــان أبــرزهــا عند إصــرار 
النواب على رفض الخدمة املدنية، استجابة 
الــنــواب  اشــتــبــاك  وعــنــد  الشعبية،  للضغوط 
بـــشـــأن مـــــواد تــشــكــيــل االئــــتــــاف، والــهــيــئــات 
الــبــرملــانــيــة لـــأحـــزاب فـــي مـــشـــروع الــائــحــة. 
الــعــال دائــم الدفاع   عبد 

ّ
ويضيف املــصــدر أن

عن الحكومة تحت القبة، بشكل أثار حفيظة 
الــــنــــواب، وكـــــان آخـــرهـــا عــنــد رفـــضـــه انــتــقــاد 
أحــدهــم لــوزيــر الــصــحــة أحــمــد عــمــاد الــديــن، 
نــظــرًا لــلــخــدمــات الصحية املــتــرديــة فــي قــرى 

ومراكز املحافظات. وقال عبد العال إنه »من 
غــيــر املــقــبــول مــهــاجــمــة الــــــــوزراء«، مــدعــيــًا أن 
أفضل   ونهارًا، ويعّد من 

ً
ليا »الوزير يعمل 

املتخصصني في العالم في جراحة العظام«، 
وفقًا للمصدر.

مـــن جـــانـــبـــه، يــتــهــم رئـــيـــس حــــزب »اإلصـــــاح 
العال  السادات، عبد  أنور  والتنمية«، محمد 
الحكومة،  ومواقف  للوزراء،  الفج  باالنحياز 
 إنه )عبد العال( يتهم كل نائب معارض 

ً
قائا

ألداء أحـــد وزرائـــهـــا بــأنــه »يــدفــع الــوطــن إلــى 
 
ّ
ــرار«. ويــشــيــر الـــســـادات إلـــى أن ــقـ ــتـ عـــدم االسـ
هذا الكام غير صحيح أو مقبول من رئيس 
ضّيق 

ُ
 عن انحيازه ملقترحات ت

ً
برملان، فضا

محاسبة  بــشــأن  لأعضاء  الرقابية  األدوات 
ــنـــصـــوص الــــائــــحــــة، بـــمـــبـــاركـــة  ــة بـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
نــواب »دعــم مصر«، الذين يبدو أنهم جاءوا 
لصالح  صــاحــيــاتــهــم  مـــن  لــأخــذ  للمجلس 

الحكومة، على حّد قوله.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ويــضــيــف الـــــســـــادات، لـ
 انــحــيــاز عــبــد الــعــال ظــهــر فــي الــبــدايــة مع 

ّ
أن

تمرير القوانني الرئاسية الصادرة في غياب 
الــبــرملــان فــي أســـرع وقـــت، وهـــو مــا حـــدث مع 
إقــرار 340 مشروعًا في أيــام قليلة. وكــان من 
بينها املشروع الذي يمنح رئيس الباد حق 
عزل رؤساء األجهزة الرقابية، ورفضه إعادة 
املداولة بشأنه على الرغم من معارضة قطاع 
واســع مــن الــنــواب للقانون، الــذي تسبب في 
اإلطاحة باملستشار جنينة، أخيرًا، على حّد 

تعبير السادات.
وكان النواب رفضوا طلب عبد العال املتكرر 
بــتــأجــيــل تــشــكــيــل »لــجــنــة جــنــيــنــة«، وصــــّوت 
مــرة، وعــدم تأجيلها  املجلس على تشكيلها 
 أنــه )عبد الــعــال( ضــرب بقرار 

ّ
مــرة أخــرى، إال

الــنــواب عـــرض الــحــائــط، وتــجــاهــل تشكيلها 
ــة، خــــوفــــًا مــــن كـــشـــف أرقـــــام  ــيــ ــر رئــــاســ ــ ــأوامـ ــ بـ

ــفـــات الـــضـــخـــمـــة املــتــعــلــقــة بـــاألجـــهـــزة  ــالـ املـــخـ
الـــســـيـــاديـــة داخـــــل الـــبـــرملـــان، وفـــقـــًا ملـــا كشفه 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي وقــت  مــصــدر مطلع لـــ
ســابــق. مــن جهته، يــقــول الــنــائــب عبد املنعم 

العال   »عبد 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العليمي 

ــنـــواب الـــقـــدامـــى عــلــى الــرغــم  يــتــجــاهــل آراء الـ
مــن حــداثــة عــهــده فــي الــحــيــاة الــنــيــابــيــة. كما 
ــبــعــة فـــي املــجــالــس 

ّ
ــه يــخــالــف الــتــقــالــيــد املــت ــ

ّ
أن

الــســابــقــة، خــصــوصــًا فـــي مـــا يــخــص تفسير 
نصوص إعــادة املــداولــة بشأن أي من املــواد، 
 عــن تفضيله لــنــواب »دعـــم مــصــر« في 

ً
فــضــا

النواب  الكلمة، وطـــرده  أخــذ  أولــويــة  منحهم 
املعترضني، إذ طرد أربعة نواب دفعة واحدة 

في جلسة مناقشة الخدمة املدنية«.
ــقــــل أحـــمـــد  ــتــ ــــب املــــســ ــائـ ــ ــنـ ــ ــلــــفــــت الـ بـــــــــــــدوره، يــ
 غالبية نواب املجلس يرون 

ّ
الطنطاوي إلى أن

أن أداء الحكومة الحالية باهت وضعيف في 
 أن قطاعًا منهم 

ّ
أغلب امللفات املوكلة إليها، إال

يرى عدم سحب الثقة منها بدعوى استقرار 
املــؤســســات الــدســتــوريــة، وعــــدم الـــصـــدام مع 
رئيس الباد. ويعتبر الطنطاوي، في حديث 
وزراء  أداء  انــتــقــاد   

ّ
أن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــان بــالــنــســبــة  ــمــ الـــحـــكـــومـــة هــــو »أضــــعــــف اإليــ
للنواب، وهــو مــا يــصــادر عليه أيضًا رئيس 
 رئــيــس 

ّ
املــجــلــس تــحــت الـــقـــبـــة«. ويـــوضـــح أن

مــجــلــس الــشــعــب الــســابــق فـــي عــهــد الــرئــيــس 
املخلوع مبارك، فتحي ســرور، كان أذكى من 
الــواضــح للحكومة،  االنــحــيــاز  هــذا  أن يظهر 
أنه كان  العال، علمًا  والنظام كما يفعل عبد 
آنـــذاك،  الــحــزب الوطني الحاكم  أحــد قــيــادات 
ــان يــعــلــم جــيــدًا نــصــوص الــدســتــور  ــه كـ إال أنـ
شكليًا«،  ولو  لتطبيقها،  ويسعى  والائحة، 

بحسب قوله.
شغل عبد العال عضوية لجنة العشرة التي 
وضــعــت مــشــروع الــدســتــور الــحــالــي، ولجنة 
إعــــداد قــانــون مــبــاشــرة الــحــقــوق السياسية، 
وانــتــخــابــات مجلس الــنــواب، والـــذي حكمت 
دستورية  بعدم  العليا  الدستورية  املحكمة 
ــام املــــاضــــي، ما  ــعـ بــعــض مـــوادهـــمـــا مــطــلــع الـ
تــســبــب فـــي تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات ملــــدة ستة 
أشـــهـــر حــتــى إجـــرائـــهـــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املاضي، على الرغم من افتخاره الدائم 
املتعالية  ولــهــجــتــه  الــدســتــوريــة،  بــخــلــفــيــاتــه 

على النواب.

داخليًا  انزعاجًا  القانونية،  العال  عبد  علي  خبرات  في  التشكيك  يسبب 
معارضة  عند  األعــضــاء  على  لالنفعال  يدفعه  مــا  وهــو  لــديــه، 
مقترحاته، أو حول تفسير بعض 
إحدى  في  قائًال  الدستور،  مــواد 
الدستور  كتب  من  ــا  »أن الجلسات 
بنصوصه«.  علمًا  أكثر  وأنا  بيديه، 
اشتبك  عندما  ثانية  ــرة  م ــي  وف
يوسف  خالد  النائب  المخرج،  مع 
)الصورة(، قال له، »ال أنت وال غيرك 
جدال  في  معي  الدخول  يمكنه 
بالتشكيك  أسمح  ولــن  دســتــوري، 

في كالمي بخصوص الدستور«.

تعتبر مصر أن جزيرَتي تيران وصنافير مصريتان، لكنها ال تمارس عليهما 
السيادة بمعناها الفعلي، فال يوجد بأي منهما أي موقع مهم غير 
جزيرة  في  صغير  طائرات  مهبط 
حرب  ــالل  خ تمهيده  تــم  ــران،  ــي ت
)الصورة(  الناصر  عبد  جمال  الرئيس 
في اليمن، بستينات القرن الماضي. 
»اتفاقية  أن  الــمــصــادر  وتــوضــح 
أن  يجب  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
المصري،  البرلمان  على  ُتــعــرض 
االتفاقية  تصطدم  ال  حتى  وذلك 
التنازل  تمنع  التي  الدستور  بأحكام 
عن أي جزء من اإلقليم المصري«.

فوبيا التشكيك بقدراته

تيران وصنافير

سليمان،  مصطفى  المستشار  قــال 
المحقق  الــقــضــائــي  ــد  ــوف ال رئــيــس 
ريجيني،  جوليو  مقتل  قضية  في 
ــد مـــن رومـــــا، فـــي مــؤتــمــر  ــائ ــع ال
إن  السبت،  أمس  بالقاهرة،  صحافي 
تسجيالت  اإليطالية  السلطات  طلب 
دارت  التي  المصريين  آلالف  هاتفية 
)حيث  الدقي  منطقة  محيط  في 
للدستور  »مخالف  الجريمة(  وقعت 
الذي  الوفد  عقد  وقد  وللقوانين«. 
مؤتمرًا  سليمان،  برئاسة  رومـــا،  زار 
صحافيًا »إلحاطة الرأي العام المصري 
بتفاصيل الزيارة« التي حصلت بين 6 و8 

أبريل/ نيسان الحالي.

طلب إيطالي 
»مخالف للقوانين«

بورتريه

يعود المشروع 
القديم الجديد القائم 
على مّد جسر بري بين 
السعودية ومصر إلى 

الواجهة ليثير جدًال حول 
3 عقبات أساسية حالت 

دون إنشائه

تتفاوت تقديرات 
المراقبين حول األثر 
المتوقع للتصعيد 
اإليطالي واألوروبي 

عمومًا إزاء السلطات 
المصرية على خلفية 

قضية ريجيني

)Getty/اعتصام في روما من أجل الحقيقة لريجيني ولبقية ضحايا التعذيب في مصر )إميليانو غريلو

كان رينزي من أهم »أصدقاء« السيسي أوروبيًا )فيليبو مونتيفورتي/فرانس برس(

)Getty/يتفاخر عبد العال بخبرته الدستورية والقانونية )أنّا إيزاكوفا

  شرق
      غرب
أوباما: ترامب وكروز 

يخدمان الديمقراطيين
قال الرئيس األميركي باراك أوباما، 
ني   مــن املــرشــَحــني الجمهوريَّ

ً
إن كــا

الــرئــاســة  انــتــخــابــات  فــي  ني 
َ
املحتمل

دونــالــد تــرامــب وتــيــد كـــروز يسدي 
لــلــديــمــقــراطــيــني بكشف  »مـــعـــروفـــًا« 
اآلراء املتطرفة داخل حزبهما بشأن 
قضايا مثل الهجرة واألمن القومي. 
وأضـــــــــاف أوبــــــامــــــا، خــــــال الـــعـــشـــاء 
ــبـــرعـــات الــــذي  ــتـ ــنـــوي لــجــمــع الـ الـــسـ
نــظــمــتــه نــانــســي بــيــلــوســي زعــيــمــة 
الــنــواب،  مجلس  فــي  الديمقراطيني 
أن ترامب وكروز قد أثارا قلق التيار 
الرئيسي للجمهوريني بحملتيهما 

املتمردتني.
)رويترز(

واشنطن: الحديث عن حّل 
الدولَتين »مبكر جدًا«

الوقت ال يزال  أن  اعتبرت واشنطن 
عــن مشروع  للحديث  جــدًا«  »مبكرًا 
قرار فلسطيني يدعو األمم املتحدة 
ــتــــال اإلســرائــيــلــي  إلــــى إنـــهـــاء االحــ
عام  املحتلة  الفلسطينية  لأراضي 
الــخــارجــيــة  مـــتـــحـــدث  وقــــــال   .1967
األمــيــركــيــة مــــارك تــونــر، فــي حديث 
تــداول  أو  تقديم  يتم  »لــم  صحافي، 
أي شيء بخصوص مشروع القرار 
األمــن، ولم  الفلسطيني في مجلس 
يتم تقديم أي شــيء مــن قبل عضو 

)دولة( في املجلس«. 
)األناضول(

البابا فرنسيس يزور 
أذربيجان في الخريف

أعــلــن الــفــاتــيــكــان، أمـــس الــســبــت، أن 
أذربيجان  سيزور  فرنسيس  البابا 
وجـــورجـــيـــا خــــال فــصــل الــخــريــف. 
ــارة بــعــد  ــ ــزيـ ــ ــأتــــي اإلعـــــــان عــــن الـ ويــ
ــي الـــصـــراع  ــ

َ
ــرف ــة طــ ــقـ ــوافـ ــن مـ يـــــوم مــ

ــان وإقـــلـــيـــم  ــ ــــجـ ــيـ ــ فــــي املـــنـــطـــقـــة )أذربـ
ــرة بــــــــاغ( عــــلــــى وقــــف  ــ ــ ــــي قـ ــــورنـ ــاغـ ــ نـ
القتال الذي راح ضحيته العشرات، 
الفاتيكان  املاضي. وأشار  األسبوع 
البابا تستمر مــن 30   جولة 

ّ
أن إلــى 

الثاني  إلــى  املقبل  أيلول  سبتمبر/ 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل. 
وأعلن الفاتيكان الشهر املاضي عن 
زيارة البابا ألرمينيا في الفترة من 

24 إلى 26 يونيو/ حزيران املقبل.
)رويترز(

ال انفراجة في العالقة 
الروسية ـ األطلسية

الروسية عن  نقلت وســائــل اإلعـــام 
مــبــعــوث روســـيـــا لـــدى حــلــف شــمــال 
ــو،  ــكـ ــنـــدر جـــروشـ ــكـــسـ ـــي، الـ ـــسـ ــلـ األطــ
قـــولـــه، أمــــس الــســبــت، إن الــعــاقــات 
الـــروســـيـــة مــــع حـــلـــف »األطـــلـــســـي«، 
الباردة،  عدوها السابق في الحرب 
يواصل  الحلف  دام  مــا  لــن تتحسن 
ــــواء تــجــاه  ــتـ ــ انـــتـــهـــاج »ســـيـــاســـة احـ
مـــوســـكـــو وال يـــوقـــف الـــتـــهـــويـــل مــن 

خرافة التهديد من روسيا«.
)رويترز(
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ــى 
ّ
عــلــى تـــطـــورات الــســاعــات املــاضــيــة، وتــول

اليمن إسماعيل ولد  إلــى  األمــمــي  املــبــعــوث 
الــشــيــخ أحـــمـــد، عــبــر فــريــقــن تــابــعــن لــأمــم 
املتحدة في العاصمتن السعودية الرياض، 
والــيــمــنــيــة صــنــعــاء، جــهــود إقــنــاع الــطــرفــن 
ــدة، بــعــد  ــديــ ــجــ ــــودة الــ ــــسـ ــة عـــلـــى املـ ــقـ ــاملـــوافـ بـ
الــتــعــديــات الــتــي قــّدمــتــهــا جــمــاعــة أنــصــار 
الشعبي«  »املؤتمر  )الحوثين( وحــزب  الله 
الذي يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله 
ــقـــة الــنــهــائــيــة حتى  صـــالـــح، ورفـــضـــا املـــوافـ
استيعابها. وأشارت املصادر إلى أنه »على 
الــرغــم مــن تأخر التوافق حــول املــســودة، إال 
التحالف  قــبــل دول  أمــمــيــا ومـــن  أن حــرصــا 
دولية  بضغوط  مــعــززًا  اليمنية  والحكومة 
مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة، يــدفــع إلـــى االلـــتـــزام 
بــوقــف إطـــاق الــنــار بــمــوعــده املــحــدد مساء 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــانـــت الــ ــيـــوم األحـــــــد«. وكـ الـ

قــد دخلت على خــط الضغوط خــال األيــام 
ماثيو  اليمن،  فــي  سفيرها  وعقد  املاضية، 
تولر، عددًا كبيرًا من اللقاءات في الرياض، 
مع املسؤولن اليمنين، بالتزامن مع إفراج 
الحوثين عن أميركي معتقل )لم ُيعلن عن 
هــويــتــه( فـــي ســجــونــهــم بــوســاطــة ُعــمــانــيــة. 
ــــن الـــحـــوثـــيـــن  ــقــــربــــان مـ وأكـــــــد مـــــصـــــدران مــ
والــــحــــكــــومــــة، أن ضــــغــــوط واشـــنـــطـــن عــلــى 
الـــجـــانـــب الــحــكــومــي دفـــعـــت بـــاتـــجـــاه وقــف 

إطاق النار.
ــــس الـــســـبـــت،  ــتـــه، تـــــــرأس هــــــــادي، أمــ مــــن جـــهـ
وفريق  السياسي  الفريق  ألعضاء  اجتماعا 
الفريق  الرئيس،  نائب  بحضور  املــشــاورات 
الركن علي محسن األحمر، ورئيس الحكومة، 
أحمد بن دغــر، حسبما ذكــرت وكالة »سبأ« 

الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.
ونــــاقــــش الـــفـــريـــق املـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 

عادل األحمدي

ساعات فقط تفصل اليمنين عن 
أبــــرز تــطــور مــن املــنــتــظــر أن يبدأ 
مـــعـــه عـــــــّداد الــــســــام بـــعـــد صــــراع 
النقاشات  طغت  فيما  بعد،  ينتِه  لــم  طويل 
النار،  النهائية لوقف إطــاق  حــول املسودة 
على نــقــاشــات الــســاعــات األخــيــرة. نقاشات 
قد تــؤدي إلى تأجيل العملية، ما لم تنجح 
الجهود بالحصول على موافقة من الطرفن 
 هذا 

ّ
املقبلة. في ظــل القليلة  الساعات  خــال 

الــوضــع، طغى خبر إعــدام 20 جنديا يمنيا 
فــي أبــن، على مــا عــداه مــن أحـــداث، تحديدًا 
قليل،  بــوقــٍت  الهدنة  بــدء  قبل  لكونه حصل 
املــنــطــقــة أواًل، كــمــســقــط رأس  لــرمــزيــة  نــظــرًا 
هـــادي، وكونها  ربــه منصور  الــرئــيــس عبد 
بعيدة نسبيا عن مناطق الصراع في الباد، 
وأيضا لحجم الخسارة التي لحقت بالجيش 
عتبر األكبر ضد الجيش 

ُ
اليمني. واملجزرة ت

املــعــارك مع  منذ فترة طويلة، خــارج سياق 
الحوثين وحلفائهم. وفي وقٍت وردت أنباء 
»الــقــاعــدة« عن  أولــيــة عــن مسؤولية تنظيم 
بياٍن  فــي  ذلــك  التنظيم  الجنود، نفى  إعـــدام 
أي جهة   

ّ
تتنب لم  كما  اإلنترنت،  نشره على 

الجنود، في سابقة  إعــدام  أخــرى مسؤولية 
ـــشـــّكـــل عــمــلــيــة الــقــتــل 

ُ
غــريــبــة مـــن نــوعــهــا. وت

ضغطا إضافيا على مسار الهدنة املرتقبة، 
ــد، تــحــديــدًا عــنــد الــســاعــة  ــ مــســاء الـــيـــوم األحـ
ــخــتــبــر 

ُ
ســت إذ  ــلـــي،  ــحـ املـ بـــالـــتـــوقـــيـــت   11.59

النوايا انطاقا من هذه اللحظة.
في هذا السياق، أوضحت مصادر سياسية 
ــديــــد«، أن  »الـــعـــربـــي الــــجــ يــمــنــيــة مــطــلــعــة لــــ
طغى  حثيثا،  وأمميا  دبلوماسيا   

ً
تــواصــا

فجر الهدنة اليمنية
جريمة أبين تخيّم على 

ساعات ما قبل وقف النار

أوًال بأول
ــ  تستعّد األطراف اليمنية لهدنة جديدة، من المفترض أن تبدأ منتصف ليل األحد 
اإلثنين، تسبق المشاورات المقررة في الكويت. وهيمنت جريمة قتل 20 جنديًا في 

أبين على ساعات ما قبل الهدنة

سياسة

ستكون الهدنة اليمنية املفترض أن يبدأ تنفيذها منتصف ليل األحد ـ االثنني، 
ــم املــتــحــدة،  هــي الــرابــعــة فــي عــمــر الــحــرب اليمنية والــتــي تعلنها وتــرعــاهــا األمـ
التحالف العربي في 25 يوليو/ تموز  التي أعلنتها قوات  الهدنة  والخامسة مع 
املاضي، من طرف واحد، ولم يلتزم بها الحوثيون. ففي 13 مايو/ أيار 2015، 
أعلنت األمم املتحدة بموافقة أطراف النزاع، وترحيب مجلس األمن، عن بدء هدنة 
إنسانية ملدة خمسة أيام، لفتح املجال أمام تقديم املساعدات اإلنسانية للسكان، 
لكنها تعرضت لخروقات مبكرة في ساعاتها األولى من قبل الحوثيني، وعلى 
أثرها فشلت. وفي العاشر من يوليو/ تموز 2015، أعلنت األمم املتحدة عن هدنة 
جديدة في اليمن، لكنها فشلت هي األخــرى، ولم تصمد في ساعاتها األولى، 
حيث واصل الحوثيون وقوات الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح معاركهم في 

تعز ومحافظات مختلفة، ورّدت مقاتالت التحالف على تحركاتهم. 
ثالثة  املتحدة عن هدنة  األمــم  أعلنت  املاضي،  األول  وفــي 15 ديسمبر/ كانون 
بالتزامن مع مــشــاورات جنيف 2 بني األطــراف السياسية، لكنها هي األخــرى 
فشلت في تثبيت وقف إطالق النار، حيث تقدمت القوات الحكومية في ميدي 
والجوف، وتخوم صنعاء، فيما واصل »الحوثيون« قصفهم ملدن تعز ومأرب. 
وخالفًا للهدن السابقة، يتوقع مراقبون أن تكون الصورة مختلفة، خصوصًا 
ــراف نــحــو الـــســـالم، و مــبــادرتــهــم بــإيــفــاد لــجــان التهدئة  ــ مــع تــوجــه جميع األطـ
العسكرية. ويرى أستاذ علم إدارة األزمات في جامعة الحديدة الحكومية، نبيل 
الــنــار إيجابية هــذه املــرة،  الشرجبي، أن املــؤشــرات حــول تحقيق وقــف إطــالق 
وتأتي  السابقة،  الفترات  أكثر جّدية من  بأنهم  الحوثيني ظهروا  أن  خصوصًا 
بعد تهدئة طويلة في الشريط الحدودي. وقال الشرجبي، لوكالة »األناضول«، 
حققت  إذا  مكثفة.  كانت  املــشــاورات  هــذه  سبقت  التي  الدولية  »التحركات  إّن 
الحكومة االنتصارات التي كانت تبحث عنها قبيل وقف إطالق النار، لن تكون 
هناك خروقات، وإذا حصل العكس وتقدم الحوثيون، فإن ذلك سيزيد شهيتهم 

للمزيد من األراضي، وستكون هدنة هشة«.
املتواصل  التحشيد  القلق، وخصوصًا  الباعثة على  الرسائل  الرغم من  وعلى 
املدن  سكان  وخصوصًا  اليمنيني،  أن   

ّ
إال الهدنة،  حــول  الحوثيني  واشتراطات 

امللتهبة، يأملون أن تنجح األمم املتحدة في تثبيت قرار وقف إطالق النار، حتى 
يعيشون أيامًا هادئة افتقدوها منذ أكثر من عام. وقال محمد العديني، وهو من 
سكان مدينة تعز التي تتصاعد فيها حرب شوارع منذ عام: أصبحنا نحلم أن 
يمر علينا يوم كامل دون أن نسمع فيه قذيفة دبابة. نريد العودة إلى منازلنا 
بعد عام من النزوح. لقد سئمنا. وأضــاف »هذه املرة نحن مستبشرون خيرًا 
ال  كسابقاتها،  وليست  حقيقية  الهدنة  تكون  أن  نتمنى  الكويت.  بمفاوضات 

نريد هدنة على طريقة كذبة أبريل«. 
ق اليمنيون اآلمــال على مفاوضات الكويت في انتشال البلد من حالة 

ّ
كما يعل

الحرب، لكن مراقبني يرون أن السالم الدائم لن يكون في متناول اليد من أول 
اللقاءات. ويعتقد مراقبون أن مفاوضات جادة قد تخترق جدار األزمة اليمنية 
مستغلة التهدئة املفروضة في املنطقة والتي تتزامن مع زيارة الرئيس األميركي، 
باراك أوباما، للسعودية في 21 من أبريل/ نيسان الجاري. وكان مبعوث األمم 
املتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن في 23 مارس/ آذار املاضي، 
أن أطراف الصراع اليمني وافقوا على وقف »األعمال العدائية« في البالد، اعتبارًا 
من منتصف ليلة 10 أبريل الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بني 
األطراف في 18 من الشهر ذاته، في دولة الكويت. وسبق لألمم املتحدة أن رعت 
جولتني من املفاوضات بني أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبازل 
بسويسرا، خالل األشهر املاضية، من دون التوصل إلى اتفاق لحل األزمة التي 

تعصف بالبالد منذ نحو عام ونصف العام.
)األناضول(

كذبة أبريل أو الخامسة الثابتة؟

ــــودة وقـــف  ــــسـ ــلـــى مـ ــقــــدمــــة عـ واملــــقــــتــــرحــــة املــ
إطــاق النار، وأعلن هــادي خــال االجتماع 
أنــهــم »ســيــذهــبــون لــلــمــشــاورات املـــقـــررة في 
من  الحالي،  أبريل/نيسان   18 فــي  الكويت 
الواحد لتنفيذ  الفريق  أجل السام وبــروح 
الــحــرب، وتسليم  وقـــف  فــي  التطلعات  تــلــك 
املليشيا لــلــســاح، وغــيــرهــا مــن االلــتــزامــات 
ــرار األمــــمــــي 2216  ــ ــقـ ــ الــــتــــي نـــــّص عــلــيــهــا الـ
والشروع في استئناف العملية السياسية«. 
وأضاف الرئيس اليمني أنه »لدينا الرغبة 

بما  لتحقيقه  الحثيث  والسعي  السام  في 
ــك انـــطـــاقـــا من  ــ ــن واألمـــــــان، وذلـ ــ يــحــقــق األمـ
تجاه  واألخــاقــيــة  اإلنــســانــيــة  مسؤولياتنا 

أبناء شعبنا اليمني كافة«.
ــم املــتــحــدة  ــ فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت األمـ
ستيفان  باسمها،  اإلعــامــي  املــتــحــدث  عبر 
الــيــمــنــيــة ستكون  ــاريــــك، أن »األطــــــراف  دوغــ
مــلــتــزمــة بــعــمــلــيــة الـــســـام الــتــي تــبــدأ الــيــوم 
األحــد بوقف إطــاق الــنــار«. وقــال دوغاريك 
إن »األمم املتحدة تعتقد أن األطراف اليمنية 

ستلتزم بموعد وقف إطاق النار، كون ذلك 
اليمنين ورفــع املعاناة  يصب في مصلحة 
عنهم«. ودعا األطراف كافة إلى العمل على 
انهاء معاناة الشعب اليمني وإنهاء أعمال 
العنف وااللتزام باملوعد املتفق عليه لوقف 

إطاق النار في كل أنحاء الباد.
ووفقا للمسودة األولية التي جرى التعديل 
على أبــرز بنودها، مــن املــقــرر أن يبدأ وقف 
إطــــاق الــنــار فــي الــســاعــة 11.59 مــن مساء 
اليوم األحد )اإلثنن عمليا(، على أن تشرف 

عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار لــجــنــة »الــتــواصــل 
شّكلة من ممثلن عن الطرفن 

ُ
والتهدئة« امل

ومشرفن من األمم املتحدة.
ويـــشـــمـــل وقــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار عـــلـــى وقـــف 
البرية  العسكرية  للهجمات  وشــامــل  كــامــل 
والــجــويــة والــبــحــريــة، بــوشــر الــتــحــضــيــر له 
مــنــذ أيـــام عــن طــريــق طــلــب الــجــانــب األمــمــي 
من األطــراف املحلية تسمية لجان ميدانية 
ــا املــتــابــعــة  ــه، تــــجــــري مــــن خـــالـــهـ ــ مــمــثــلــة لــ

للتطبيق واحتواء أي خروقات محتملة.

تمكنت وحدات »المقاومة الشعبية« وقوات الجيش الموالية للرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس السبت، من استعادة السيطرة على 
مناطق في محافظة مأرب، بعدما كانت خاضعة لسيطرة المتمردين 
الحوثيين. وقال مصدر بالجيش إن قوات »المقاومة الشعبية والجيش 
صرواح  جبهة  على  مواقع  عدة  على  السيطرة  فرض  من  تمكنت 
الغربية، على الرغم من أن الحوثيين اعتقدوا أن هذه المناطق آمنة«.

تقّدم الشرعية في مأرب

نواف التميمي

اإلسرائيليون  املــفــاوضــون  طــاف 
ونـــظـــراؤهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون هــذا 
الـــكـــون الــرحــيــب مـــن أوســـلـــو في 
أقـــصـــى شـــمـــال الـــكـــرة األرضـــيـــة 
إلــى كيب تـــاون على حــافــة رأس 
ــاء الــــصــــالــــح، مـــــــــرورًا بــني  ــ ــرجــ ــ ــ ال
الــشــرق والــغــرب مــن »واي ريفر« 
»أنابوليس«  إلى  ديفيد«  و»كامب 
عــبــورًا إلــى الضفة األخـــرى على 
ــاريــــس  ــنــــدن وبــ ــ ــلــــســــي فــــي ل األطــ
 إلــــــــى شــــرم 

ً
وجــــنــــيــــف وصـــــــــــوال

الشيخ وعــمــان، ومــا خفي أوســع 
الجغرافيا،  هــذه  أن  يــبــدو  وأبــعــد. 
ضاقت بما وسعت باملفاوضات 
ــيـــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــن مـــكـــان عـــلـــى هـــذه  ولـــــم يـــبـــق مــ
جـــوالت من  إال وشــهــد  البسيطة 
الــســريــة،  أو  العلنية  املــفــاوضــات 
املــبــاشــرة أو غــيــر املــبــاشــرة، ولــم 
تبق مدينة أو عاصمة أو منتجع 
التاريخ  في هذا الكون إال ودخــل 
يـــزيـــد من  ــاب 25 ســنــة أو  بــ ــن  مـ
املــــفــــاوضــــات الـــالمـــتـــنـــاهـــيـــة بــني 
العرب واإلسرائيليني. وألّن الكرة 
األرضـــيـــة ضــاقــت بــاملــفــاوضــات، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــل الــــجــــانــــبــــان اإلســ ــقــ نــ
والفلسطيني خالل األيام القليلة 
ــــى  املــــاضــــيــــة مـــفـــاوضـــاتـــهـــمـــا إل
ــتــــراضــــي« وراحــــا  »الـــفـــضـــاء االفــ
يــتــفــاوضــان »عــبــر األثــيــر«. بــدأت 
ــعــــد كـــوكـــب  ــات »مـــــــا بــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
رئــيــس  أبـــــــدى  ــا  ــنـــدمـ عـ األرض« 
أثير  عــبــر  الفلسطينية،  السلطة 
التلفزيون اإلسرائيلي، استعداده 
للقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو »فــي أي وقــت«. 
وبــعــد وقـــت قــصــيــر، رد بنيامني 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى دعــــــوة الــرئــيــس 
مــحــمــود عـــبـــاس بــتــغــريــدة على 
ــر«: »ســمــعــت أن الــرئــيــس  ــتـ ــويـ »تـ
قاء 

ّ
عباس قال بأنني إذا دعوته لل

فإنه سيأتي )..(، أنا أوّجه الدعوة 
إليه مرة أخرى )..(، سأفرغ جدول 
أعمالي هذا األسبوع، وفي أي يوم 
هنا«.  ســأكــون  الحضور.  يمكنه 
الخارجية اإلسرائيلية  أردفــت  ثم 
« أخـــرى موّجهة  »تــغــريــدة تــحــدٍّ بـــ
إلــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي بــأن 
بــعــد  مـــلـــعـــبـــك  ــي  ــ فـ اآلن  ــرة  ــ ــكــ ــ ــ »ال
الــــــــــوزراء إلـــى  ــيــــس  أن دعـــــــاك رئــ
ــن غير  ــفــــاوضــــات«. وطــبــعــا مـ املــ
املعقول أو املقبول أن يغيب كبير 
املفاوضني، صائب عريقات، عن 
 
ً
املفاوضات »التويترية«، متسائال

ــرة: »الــتــفــاوض 
َ
فــي تــغــريــدة مــتــوت

حول ماذا بالضبط؟«. ثم قصف 
النجاح  »لُيكتب  أخـــرى:  بتغريدة 
ألي مفاوضات ال بد من تطبيق 
االتــــفــــاقــــيــــات املــــوقــــعــــة، وإنــــهــــاء 
ــنــشــاط االســتــيــطــانــي، وإطــــالق  ال
ــلـــني«. لــــم تــتــأخــر  ــقـ ــتـ ــعـ ســـــــراح املـ
بتغريدة  اإلسرائيلية  الخارجية 
خبيثة: »هل هذا يعني نعم، أم أنه 
مجرد عــذر آخــر لعدم استئناف 
الــــــحــــــوار مـــــن أجـــــــل الــــــســــــالم؟«. 
ــيــــكــــون مــــآل  ال نــــــــدري مــــــــاذا ســ
االفتراضي«  »العالم  مفاوضات 
بـــعـــد 25 ســـنـــة أخـــــــرى؟ ولــكــنــنــا 
ــيـــل ســتــواصــل  نـــــدري أن إســـرائـ

جرائمها على »أرض الواقع«.

للحديث 
تتمة

مفاوضات 
»تويتر«

لندن ـ نواف التميمي

بــدأت تتدحرج وتكبر  يبدو أن كــرة لهيب »أوراق بنما« 
ــــرؤوس واألســـمـــاء الــســيــاســيــة التي  لتطيح املــزيــد مــن الـ
ــــاذات  ــ وردت فــــي كــــشــــوف الـــحـــســـابـــات الـــســـريـــة فــــي املـ
الضريبية اآلمنة. وبعد استقالة رئيس حكومة أيسلندا، 
ضحية  أول  ليكون  غــونــلــوغــســون،  دافــيــو  سيغموندور 
إلى  الــطــوفــان  بنما«، وصــل  »وثــائــق  سياسية لفضيحة 
أعتاب رئيس الــوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي 
ــطــالــبــة باستقالته 

ُ
بـــات يـــواجـــه املـــزيـــد مـــن الــضــغــوط امل

في   
ً
بامتاكه سابقا حصة الخميس،  يــوم  اعترافه،  بعد 

صندوق »بليرمور االستثماري«، الذي كان والده الراحل 
أيـــان دونــالــد كــامــيــرون، يــديــره فــي جــزر البهاماس على 

با لدفع الضرائب في بريطانيا.
ّ
مدى 30 عاما، تجن

صــبــاح أمــس الــســبــت، اســتــفــاق كــامــيــرون على هتافات 
مــقــّر رئاسة  أمـــام  تــظــاهــروا  الــذيــن  البريطانين،  مــئــات 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة )10 داونـــنـــغ ســتــريــت( فــي لــنــدن، 
»الــكــذاب« و»املــنــافــق«،  الـــوزراء  مطالبن برحيل رئيس 
موقعي  على  نــداءهــم  املنظمون  ونــشــر  تعبيرهم.  وفــق 
»فيسبوك« و»تويتر«. واعتبروا أن »وثائق بنما تظهر 
أن رئــيــس الــــوزراء يستغفل الــشــعــب، وأنـــه مــنــافــق، ألنه 
استفاد في الخفاء من أرباح شركة تتهرب من الضرائب، 
تفعل  التي  الشركات  العلن حملة ضد  في   

ّ
يشن بينما 

الشيء نفسه«.
أيــام من النكران،  وعلى الرغم من اعتراف كاميرون بعد 
بــأنــه بــــاع فـــي عــــام 2010 جــمــيــع حــصــصــه فـــي صــنــدوق 
الــوزراء،  »بليرمور االستثماري«، أي قبل تسلمه رئاسة 

وأنــه سدد جميع الضرائب املستحقة على الفوائد التي 
جناها من جــراء بيع تلك األسهم، إال أن حزب »العمال« 
املعارض، الذي أجبر كاميرون على اإلدالء بهذا »االعتراف 
غير العادي«، طالب رئيس الوزراء البريطاني، بالكشف 
عن كافة تعاماته املالية وإقــراره الضريبي للعامة أمام 

البرملان األسبوع املقبل.
النائب  البرملانية،  الخزانة  اعتبر عضو لجنة  من جهته، 
العمالي جــون مــان، في تصريح لشبكة »آي تي فــي«، أن 
الـــوزراء  رئــيــس  على  وكـــان  بالشفافية،  تتعلق  »القضية 
اإلعان عن كل ما يمتلكه، وكان أمامه عشر سنوات إلباغ 
البرملان عن هذه الحصة«. أما نائب زعيم حزب »العمال«، 
توم واتسون، فأكد أن »أمام رئيس الوزراء أسئلة ال يزال 

بحاجة لإلجابة عنها، وقد يحتاج إلى االستقالة«. 
أمـــا صــحــيــفــة »ذي إنــدبــنــدنــت« الــبــريــطــانــيــة، فــاعــتــبــرت 
ــده فـــي أصــولــه  ــ ــارك والــ ــ ــراف كـــامـــيـــرون بـــأنـــه شـ ــتــ أن »اعــ
السرية، التي أدارتها شركة موساك فونسيكا للخدمات 
القانونية، أمر كافي كي يستقيل«. ورأت أن »رئيس حزب 
العمال جيرمي كوربن يخطط اآلن لإلطاحة بكاميرون 

من منصبه، وتشكيل حكومة جديدة«. 
وفـــي اســتــطــاع عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت نــشــرتــه صحيفة 
»ديـــلـــي مـــيـــرور«، عــّبــر أكــثــر مـــن 90 فـــي املـــائـــة مـــن عّينة 
أكثر مــن 6 آالف شخص، عــن تأييدهم  استفتاء طــاولــت 
دعـــوة كــامــيــرون لــاســتــقــالــة. وفـــي اســتــفــتــاء آخـــر أجــرتــه 
الحاكم،  املحافظن  لحزب  املؤيدة  نيوز«  »سكاي  شبكة 
أكــــد57 فــي املــائــة مــن الــبــريــطــانــيــن، أن »ثــقــتــهــم اآلن في 
كاميرون أقل مما كانت عليه قبل فضيحة وثائق بنما«.

كــمــا كــشــف اســتــطــاع أجــرتــه مــؤســســة »يـــوغـــوف«، يــوم 

ــى أدنــــى  ــ الـــجـــمـــعـــة، أن شــعــبــيــة كـــامـــيـــرون تـــراجـــعـــت إلـ
لــم تتجاوز نسبة  إذ  مستوياتها خــال ثــاث ســنــوات، 
مؤيدي كاميرون 34 في املائة في مقابل 58 في املائة من 
املعارضن. أما الهبوط األبرز في شعبية كاميرون، فهي 
تراجعت شعبيته  إذ  املحافظن،  الناخبن  أوســاط  في 
من 71 في املائة في يناير/كانون الثاني املاضي إلى 44 

في املائة حاليا.
ويــــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون ومــــعــــلــــقــــون فــــــي وســــــائــــــل اإلعــــــــام 
الحكومي  كاميرون  فريق  إدارة  »ســوء  أن  البريطانية، 
ــة، زاد مـــن الــضــغــوط وعــمــق عــدم  ــتـــشـــاري لـــأزمـ واالسـ
رئاسة  قــالــت  أن  وبــعــد  الـــــوزراء.  برئيس  الجمهور  ثقة 
ــوم اإلثــــنــــن، إن قــضــايــا  الــحــكــومــة فـــي بـــيـــان رســـمـــي، يــ
كــامــيــرون الــضــريــبــيــة مــســألــة شــخــصــيــة، لــجــأت رئــاســة 
الحكومة، على غير الــعــادة، إلــى إصـــدار بيان آخــر يوم 
الثاثاء، تقول فيه إن ديفيد كاميرون وزوجته وأوالده 
ال يستفيدون من أي ودائع في شركات غير مقيمة. قبل 
أن يقول كاميرون نفسه، إنه ال يملك أي أسهم أو دخل 
من ودائــع في الــخــارج، ثم يفّجر قنبلته يــوم الخميس، 
بليرمور   في صندوق 

ً
بامتاكه سابقا حصة باعترافه 

التردد، وما تاهما من  ثم  النكران،  االستثماري«. هذا 
أنصاف حقائق أو عبارات غامضة صدرت عن كاميرون 
نفسه أو عن رئاسة الــوزراء، دفع كوربن إلى القول إنه 
ل الشعب وفقد ثقة البريطانين به. وبعد 

ّ
»اعتراف ضل

والهجوم على  الضريبية  بالشفافية  املناداة  أعــوام من 
تــدابــيــر التجنب الــضــريــبــي بــاعــتــبــارهــا تــصــرفــات غير 
أخاقية، ظهر أن رئيس الوزراء نفسه، استفاد شخصيا 

من االستثمارات السرية خلف البحار«.

كاميرون يترنّح على صفيح »أوراق بنما«

تقرير

أعـــلـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــبــــاجــــي قـــائـــد  ــ ــيـــة ال ــتـــونـــسـ الـ
أن  السبت،  أمــس  السبسي، 
»مــــن حـــق أهـــالـــي بــنــقــردان، 
أن يــشــعــروا بــاالنــتــمــاء إلــى 
تونس، وسيتم خالل السنة 
املشاريع  كل  إنجاز  الحالية 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي بــرمــجــتــهــا 
ــد الــهــجــمــات  ــعـ ــة بـ ــكـــومـ الـــحـ
اإلرهابّية األخيرة«. وأضاف 
الــســبــســي، أن »املــديــنــة هي 
عــــاصــــمــــة تــــــونــــــس، ووجــــــه 

تونس من جهة ليبيا«.

السبت،  أمس  العربي،  التحالف  قصف 
المخلوع  والرئيس  الحوثيين  مواقع 
الضباب،  فــي  صــالــح  عــبــداهلل  علي 
شّن  كما  تعز.  مدينة  غربي  جنوب 
على  مسبوقة  غير  غـــارات  سلسلة 
مدينة  ــي  ف لــانــقــابــيــيــن،  مــعــاقــل 
ــيــمــن. وذكـــرت  ــدة، غـــرب ال ــدي ــح ال
مدنيين  أن  تعز،  في  طبية  مصادر 
جراء  ــرون  آخ  18 وأصيب  قتا  اثنين 
لانقابيين  عشوائي  مدفعي  قصف 

على أحياء المدينة السكنية.

التقى نائب الرئيس اليمني علي محسن 
التركي  السفير  السبت،  أمس  األحمر، 
لدى اليمن فضلي تشورمان )الصورة(. 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  وناقشا 
وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت. 
باده  وقــوف  التركي  السفير  وأكــد 
الدائم إلى جانب الشرعية وما يحقق 
دور  مثمنًا  لليمن،  واالستقرار  السام 

الحكومة.

التحالف يقصف 
في الضباب

السفير التركي 
واألحمر

وصل إلى طرابلس وفد أمني إيطالي 
مكّون من 60 عنصرًا، لتأمين وصول 

البعثة الدبلوماسية اإليطالية الستئناف 
عملها بعد سيطرة حكومة الوفاق

اهتمت الصحافة 
اإلسرائيلية بالشق المتعلق 

باستثمارات رموز السلطة 
الفلسطينية في القضية 

التي بات يرمز إليها باسم 
»أوراق بنما«

scoopبنغازي، طرابلس ـ العربي الجديد

تـــتـــســـارع الـــخـــطـــوات الـــدولـــيـــة بـــاتـــجـــاه دعـــم 
حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، 
العاصمة  في  الرئاسي  املجلس  تشكيل  بعد 
طرابلس، وسط توافق معظم األطراف، بشكل 
بعثاتها  وإرســـال  فتح سفاراتها  عبر  فعلي، 
إعــان تركيا، أخيرًا، عن  الدبلوماسية. فبعد 
دعمها حكومة السراج عبر استعدادها لفتح 
العاصمة،  إلى  في طرابلس، وصل  سفارتها 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، وفــــد أمـــنـــي إيــطــالــي 
مكّون من 60 عنصرًا، لتأمن وصــول البعثة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة اإليـــطـــالـــيـــة، وســـفـــيـــر رومـــــا، 
الستئناف عملها بعد سيطرة حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى الـــجـــانـــب األكــــبــــر مــــن مــقــالــيــد 
األمور هناك، بحسب مصادر سياسية ليبية. 
ــادر، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر املـ

)التي باتت في حكم املنحلة تقريبا(، خليفة 
ــمــوا 

ّ
الــغــويــل كــنــوع مـــن الــتــقــديــر، حــتــى يــســل

الــســلــطــة لــلــســراج »بــشــكــل مـــشـــّرف«. وتــؤكــد 
املصادر أن كتائب بنغازي التي تمثل القوام 
الرئيسي لقوات »فجر ليبيا« ستعلن موقفها 

رسميا بدعم السراج في غضون ساعات. 
ميدانيا، أفاد شهود عيان، بحسب ما نقلت 
وســائــل إعـــام مختلفة، حـــدوث إطـــاق نار 
واشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، 
أمــــس الـــســـبـــت. وتــــم إطـــــاق الـــنـــار بــالــقــرب 
مــن الــقــاعــدة الــبــحــريــة بــو ســتــة الــتــي يقيم 
يعرف  ولــم  الليبي،  الرئاسي  املجلس  فيها 
ــلـــت املــؤســســة  مــــصــــدره وأســــبــــابــــه. كـــمـــا أخـ
الوطنية الليبية للنفط ثاثة حقول نفطية 
جــنــوب غــربــي حــوض ســرت )70 كيلومترًا 
جنوب منطقة مرادة( من العاملن، تحسبا 
»الــدولــة  تنظيم  عناصر  قبل  مــن  لهجمات 

 الوفد 
ّ
»العربي الجديد« في القاهرة، إلى أن لـ

ــاز االســـتـــخـــبـــارات  ــهـ يـــضـــم مـــســـؤولـــن فــــي جـ
اإليــطــالــي، وقـــوات مكافحة اإلرهــــاب، لتأمن 
إلى  باإلضافة  طرابلس،  وســط  السفارة  مقر 

مقر إقامة البعثة الدبلوماسية. 
ــرى، تــكــشــف مـــصـــادر مــيــدانــيــة  ــ مـــن جــهــة أخــ
ــنــــغــــازي، أن مـــــشـــــاورات جـــرت  فــــي مـــديـــنـــة بــ
خال األيــام املاضية، انتهت إلى إعــان كافة 
الـــكـــتـــائـــب املـــســـلـــحـــة، ومـــــا يــســمــى »مــجــلــس 
قــوات  ثــوار بنغازي« املحسوب على  شــورى 
»فــجــر لــيــبــيــا«، مــوافــقــتــهــا عــلــى دعـــم حكومة 
الــشــورى«  قــوات »مجلس  الــســراج. وتسيطر 
على أجزاء من بنغازي، في مقابل تمكن قوات 
اللواء خليفة حفتر من إحكام قبضتها على 
أجزاء أخرى من كبرى مدن الشرق. وأضافت 
ينتظرون  الكتائب  قــادة  أن  نفسها  املــصــادر 
الوطني  اإلنــقــاذ  رئيس حكومة  التشاور مع 

باسم  املتحدث  وقــال  )داعـــش(.  اإلسامية« 
ــراري، إنــــه تـــم إخـــاء  املــؤســســة مــحــمــد الــــحــ
عقب  وتيبستي  والــواحــة،  البيضاء،  حقول 
تحذيرات من حرس املنشآت النفطية تفيد 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن هــجــمــات 
متوقعة لعناصر التنظيم على هذه الحقول، 
السعودية  األنباء  أوردت وكالة  ما  بحسب 
 عناصر من التنظيم هجوما 

ّ
»واس«. وشن

ــام  عــلــى حــقــل الــبــيــضــاء جــنــوب مـــــرادة، األيـ
املــاضــيــة، أســفــر عــن مقتل خمسة أفـــراد من 

حرس املنشآت النفطية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
األميركية )البنتاغون(، منذ يومن، أن أعداد 
ليبيا تضاعفت خال  »داعـــش« في  مقاتلي 
ها أشارت إلى أن بعض 

ّ
عام، على الرغم من أن

تصدوا  الليبي  والجيش  املقاتلة  الفصائل 
للتنظيم في عدد من املدن.

 الحديث عن 
ّ

على الصعيد السياسي، وفي ظل
الدولي في ليبيا للقضاء  التدخل العسكري 
ــتـــي تـــبـــدو مــعــظــم الــــدول  عــلــى »داعـــــــش«، والـ
مقدمتها  وفــي  عليه،  متوافقة  شبه  املعنّية 
إيــطــالــيــا، وخــصــوصــا بــعــد تــمــّكــن الحكومة 
ــاق الــلــيــبــيــة مــــن فـــــرض ســلــطــتــهــا عــلــى  ــوفــ الــ
معظم املــدن، جــّدد وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــــان مـــــارك إيــــرولــــت، أمــــس األول الــجــمــعــة، 
كــامــه عـــن أن بــــاده ال تــنــوي شـــن ضــربــات 
جوية وال إرسال قوات الى ليبيا، »لكنها قد 
الوحدة  لحكومة  الحماية  تأمن  في  تساعد 
إيــرولــت على عدم  الليبية«. وشــّدد  الوطنية 
ه ال يزال 

ّ
تكرار أخطاء املاضي، مشيرًا على أن

يؤمن بالحل السياسي، مضيفا أنه »في حال 
طلبت حــكــومــة الــســراج تــأمــن الــحــمــايــة لها 
فرنسا  ســتــدرس  فعندها  دولــيــة،  كمساعدة 

الطلب«، على حّد قوله.

ليبيا: وفد أمني 
إيطالي إلى طرابلس

وبحسب  الفلسطينية.  السلطة  فــي  األعــمــال 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي نــــشــــره مــــوقــــع الــصــحــيــفــة، 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، فـــإن »وثـــائـــق بنما« 
أظهرت أن طارق عباس نجل رئيس السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عــبــاس يــمــلــك أسهما 
تبلغ قيمتها حوالى مليون دوالر في شركة 

مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. 
وبــــحــــســــب الــــــوثــــــائــــــق، فــــــــإن هــــــــذه الــــشــــركــــة 
ــم »الـــشـــركـــة الــعــربــيــة  الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا اســ
 Arab Palestinian( لاستثمار«  الفلسطينية 
investment company( )APIC(، تم تسجيلها 
في »الجزر العذراء« البريطانية في سبتمبر/
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  عــقــد  إذ   ،1994 أيــلــول 
اجتماعا في 24 مايو/أيار 1995 وتّم اختيار 
مجلس إدارة للشركة، وتّم تعين عمر العقاد، 
رئيسا  فلسطيني،  أصـــل  مــن  ســعــودي  وهـــو 

للمجلس.
ويشير تحقيق »هآرتس« إلى أن بروتوكوالت 
ت على أنها 

ّ
جلسات مجلس إدارة )APIC( دل

استثمارية  بمشاريع  للقيام  الشركة  نت 
ّ

دش
كــبــيــرة فـــي مــنــاطــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــتــي تــحــّولــت فــي مــا بــعــد إلـــى أكــبــر محتكر 
ــلــــطــــة، إذ  ــنــــاطــــق الــــســ ــارات فـــــي مــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
ـــذت مــشــاريــع »فـــي كـــل املـــجـــاالت تــقــريــبــا«، 

ّ
نـــف

وفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة. وبــحــســب الـــبـــروتـــوكـــوالت 
 أســهــم 

ّ
ــائــــق بـــنـــمـــا«، فـــــإن الـــتـــي كــشــفــتــهــا »وثــ

الــبــورصــة الفلسطينية  ُعــرضــت فــي  الــشــركــة 
يــــرأس مجلس  الــتــي  مـــــــارس/آذار 2014،  فـــي 

صالح النعامي

 تحقيق أجرته صحيفة »هآرتس« حول 
ّ

يــدل
»أوراق بــنــمــا« املــســّربــة مــن شــركــة »مــوســاك 
فونسيكا« للمحاماة، ومقّرها في بنما، والتي 
ــــورط مـــئـــات الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة  كــشــفــت تـ
في  ومقربوهم،  دول  زعــمــاء  منها  والعاملية، 
على  الضريبية،  املــــاذات  إلــى  أمـــوال  تهريب 
استشراء مظاهر الفساد الناجمة عن ارتباط 
الــنــفــوذ الــســيــاســي وعـــاقـــات الــقــرابــة بقطاع 

إدارتــــهــــا طـــــارق الـــعـــقـــاد، نــجــل عــمــر الــعــقــاد. 
االستثمار   »صندوق 

ّ
أن إلى  الوثائق  وتلفت 

 ،)Palestinian Investment Fund( »الفلسطيني
املــرتــبــط بـــديـــوان الــرئــيــس عـــبـــاس يــمــلــك 18 
فــي املــائــة مــن أســهــم الــشــركــة، فــي حــن يملك 
طارق العقاد 27 في املائة من األسهم. وتشير 
ــــدوق االســـتـــثـــمـــار  ــنـ ــ  »صـ

ّ
أن إلـــــى  »هـــــآرتـــــس« 

ن عام 2003، بعدما احتّجت 
ّ

الفلسطيني« ُدش
الخدمات  امتاك »شركة  على  املانحة  الــدول 
كانت  التي   ،)PCSC( الفلسطينية«  التجارية 
تــتــبــع ديـــــوان الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل 
ياسر عرفات مباشرة، 18 في املائة من أسهم 
إلــى ملكية  تــّم نقل هــذه األســهــم  إذ   ،)APIC(
»صــنــدوق االســتــثــمــار«. وتــوضــح »هــآرتــس« 
يــعــّرف  الفلسطيني  االســتــثــمــار  صــنــدوق   

ّ
أن

إلــى تعزيز  نفسه كمؤسسة »مستقلة تهدف 
ــاح صــاحــب  ــ ــادة أربــ ــزيــ االقـــتـــصـــاد املــحــلــي ولــ
أســهــمــهــا وهـــو الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، وفــقــا 
ــلـــى مــــوقــــع صــــنــــدوق االســـتـــثـــمـــار  ملــــا ورد عـ

الفلسطيني على اإلنترنت.
ــــه ســرعــان مــا تبّن 

ّ
وتــشــيــر »هـــآرتـــس« إلـــى أن

يعود  الفلسطيني«  االستثمار  »صــنــدوق  أن 
 الــرئــيــس 

ّ
مــبــاشــرة لـــديـــوان عــبــاس، مــبــّيــنــة أن

الفلسطيني أصدر عام 2006 مرسوما رئاسيا 
مـــنـــح نــفــســه بـــمـــوجـــبـــه ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عــلــى 
العديدة.  وممتلكاته  الصندوق  إدارة  مجلس 
أن وثائق  لــأذهــان حقيقة  وتعيد »هــآرتــس« 
»ويكيليسكس« لصاحبها الصحافي جوليان 

أسانج، والتي تسّربت عام 2006، كشفت برقية 
بعث بها القنصل األميركي في القدس املحتلة، 
جاك وولس، جاء فيها، أن »قيمة االستثمارات 
في صندوق االستثمار الفلسطيني تبلغ أكثر 
مــن مــلــيــار دوالر، وهـــي تــحــت تــصــّرف عباس 
فقط  ويــمــنــح  اإلدارة،  مــجــلــس  يــخــتــار  الـــــذي 
مــقــعــَديــن فــي املــجــلــس لـــــوزراء فــي حــكــومــتــه«. 
 الـــعـــاقـــة بن 

ّ
ــائــــق بـــنـــمـــا«، فـــــإن وبــحــســب »وثــ

)APIC( والسلطة الفلسطينية ال تقتصر على 
 عددًا من كبار املسؤولن 

ّ
الجانب املالي، بل إن

فيها كانوا أعضاء في مجلس اإلدارة. وتشير 
»هــآرتــس«،  عليها  اطلعت  التي  الوثائق  هــذه 
الفلسطيني  للرئيس  املالي  املستشار   

ّ
أن إلــى 

ــو مــحــمــد رشــيــد  ــ ــر عــــرفــــات، وهـ الــــراحــــل يـــاسـ
)املــعــروف باسم خالد ســام(، تم تعيينه عام 
في   ،)APIC( فــي  إدارة  مجلس  كعضو   2000
ــان يــشــغــل فــيــه مــنــصــب مــديــر  ــذي كــ ــ الـــوقـــت الـ
وتوضح  الفلسطيني«.  االستثمار  »صــنــدوق 
ــاة عــرفــات، قـــام عباس  »هـــآرتـــس« أنـــه بــعــد وفـ
ــيــــد مــــن مــنــصــبــه كــمــديــر  بــــإقــــالــــة مـــحـــمـــد رشــ
مصطفى  محمد  وعــّن  االستثمار،  لصندوق 
 مصطفى أيضا 

ّ
ــل املـــقـــّرب مــنــه مــحــلــه، كــمــا حـ

 .)APIC( مكان رشيد في مجلس إدارة
باالستناد  أنــه  إلــى  ذاتــهــا  الصحيفة  وتشير 
إلى »أوراق بنما«، فقد تم تعين طارق نجل 
محمود عباس عام 2011 كعضو في مجلس 
إدارة )APIC(، مشيرة إلى أنه يملك أسهما في 

الشركة بقيمة 982 ألف دوالر.

اهتمام إسرائيلي باستثمارات رموز السلطة
رصد

ركزت »هآرتس« على استثمارات نجل مجموعد عباس )عباس المومني/فرانس برس(

إضاءة

تظاهرة ليبية مؤيدة لحكومة السراج )طه جاواشي/فرانس برس(

اليمنيون يترقبون مشروع الهدنة الخامسة 
)محمد حمود/ األناضول(



بــعــد اإلعــــان عــن وفـــاة زعــيــم الــحــركــة الــراحــل املـــا عمر 
التصدعات في  بــدأت  العام 2015،  في يوليو/تموز من 
صفوف طالبان. وكان املا محمد رسول القيادي البارز 
في الحركة، أحد أعضاء طالبان في الجولة األولــى من 
الحوار مع الحكومة والتي أجريت قبيل اإلعان عن وفاة 
املا عمر في باكستان، من أوائــل املنشقني عن الحركة. 
وكان معه قياديون آخرون كاملا عبد املنان نيازي، أحد 
الــذي توفي قبل  الــحــركــة، واملــا محمد حسن  مؤسسي 
فترة وكــان مــن املقربني إلــى مؤسس الحركة املــا عمر، 
واملا منصور دادالله، الذي تدعي طالبان أنه قتل خال 
املعارك معها. ومنذ ذلك الحني، تندلع املعارك الداخلية 
بني أنصار املا محمد رسول وبني أنصار طالبان التي 
يتزعمها أخــتــر مــنــصــور، مــا أدى إلــى مقتل املــئــات في 
أقاليم عدة في جنوب الباد. كما يستعد الطرفان ملعارك 

الربيع.
لم تقف سلسلة االنشقاقات عند هذا الحد بل إنها ال تزال 
متواصلة، إذ أعلن عدد من القادة االنشقاق عن الحركة 
 
ً
والحرب عليها خال األسابيع واألشهر املاضية، فضا

عن الحركة التي أنشأها املا محمد رسول باسم شورى 
الذين انشقوا أخيرًا املا عبيد  اإلمــارة اإلسامية. ومن 
النفوذ في بعض األقاليم الجنوبية.  الله هنر، صاحب 
وقد أدت املعارك بني أنصاره ومقاتلي طالبان إلى مقتل 
بكتيكا وغــزنــة. وأعلنت  إقــلــيــم  مــن  كــل  فــي  100 مسلح 
طــالــبــان أخـــيـــرًا قــتــلــه فـــي »عــمــلــيــة نــوعــيــة« ملسلحيها، 
إال أنـــه خـــرج إلـــى الــعــلــن مـــرة أخـــرى عــبــر نــشــر تسجيل 
مصور، معلنًا مواصلة الحرب ضد طالبان. كذلك أعلن 
الحرب  الباد،  السام، وهو قيادي في شمال  املا عبد 
»الــعــمــالــة لاستخبارات  بـــ إيــاهــا  الــحــركــة، متهمًا  عــلــى 
األجنبية«. من جهته، يعد املا عبد الغفار آخر املنشقني، 
حيث أعلن وجوده أخيرًا في إقليم بادغيس، غرب الباد، 
»جماعة املا  مؤكدًا انشقاقه عن الحركة التي وصفها بـ
أختر منصور«، وأنه سيقاتل ضده تأييدًا لجماعة املا 
ــذه املــعــطــيــات، بــمــا فـــي ذلــك  ــــول. وتــشــيــر مــخــتــلــف هـ رسـ
توالي االنشقاقات، إلى أن حركة طالبان ستنشغل إلى 

حد كبير خال فصل الربيع في املعارك الداخلية.
صبغة...

طالبان تواجه »أكثر من عدّو داخلي«

»حرب ربيع« مختلفة في أفغانستان

عودة ملف الصحراء إلى األمم المتحدة
سيناريوهات القرار المرتقب لمجلس األمن

مسلسل انشقاقات متواصل

متابعة

يفّضل »داعش« مواجهة 
طالبان بدًال من الحكومة 

وحتى القوات الدولية

من غير المنتظر أن 
يتضمن التقرير ما من شأنه 

أن يثير حفيظة المغرب

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــا الــــــــصــــــــراع فـــي  ــ ــرفــ ــ ــتــــعــــد طــ يــــســ
أفــغــانــســتــان، الــحــكــومــة وحــركــة 
طــــالــــبــــان، ملــــوســــم حــــــرب جـــديـــد 
أن  وتأمل طالبان  الربيع.  دخــول فصل  مع 
تحقق الغلبة في املعارك املرتقبة على الرغم 
من أنها تعاني تصدعات داخلية حادة، إذ 
يعلن قياديوها واحدًا تلو اآلخر االنشقاق 
عنها والحرب عليها، وذلك بعدما استعرت 
في  عنها  واملنشقني  مؤيديها  بــني  الــحــرب 
عــدد مــن األقــالــيــم فــي مــوســم الــشــتــاء، حيث 
تضع الحرب أوزارها عادة. لذلك يتوقع أن 
يكون جــزء كبير مــن حــرب ربيع هــذا العام 
ستواجه  إذ  عنها،  واملنشقني  طــالــبــان  بــني 
الــحــركــة »أكـــثـــر مـــن عـــــدو«، وهــــم املــنــشــقــون 
ــا، وتـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــامــــيــــة«  ــهــ ــنــ عــ
ــــش«، والـــحـــزب اإلســـامـــي الــــذي طلب  ــ »داعـ
قبل فترة من الشعب األفغاني الوقوف معه 
مــقــابــل ســيــاســات طــالــبــان، وأخـــيـــرًا الــقــوات 

الدولية واألفغانية.
إزاء الــتــحــديــات املـــتـــعـــددة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
طالبان، لم يتأخر زعيم الحركة، املا أختر 
مــنــصــور، فــي الطلب مــن أنــصــاره الصعود 
 هــجــمــات ضــد الحكومة 

ّ
إلـــى الــجــبــال لــشــن

االلتفات  وعدم  الدولية،  والقوات  األفغانية 
إلى عملية املصالحة، وذلــك بعدما رفضت 
الــحــركــة الــحــوار مــع الحكومة حتى خــروج 
الـــقـــوات الــدولــيــة مـــن أفــغــانــســتــان. وتحمل 
دعــوة منصور رســالــتــني، األولـــى أن جهود 
املصالحة لم تعد مجدية، والثانية مفادها 
أن الــشــعــب األفــغــانــي عــلــى مــوعــد مــع حالة 

حرب أشد خال الربيع الحالي.
من جهتها، ال تخفي االستخبارات األفغانية 
مناطق  على  للسيطرة  تستعد  طالبان  أن 
شــاســعــة فــي الـــبـــاد، مــعــتــبــرة أنــهــا تخطط 
ــارات والــجــيــش  ــبـ ــتـــخـ لـــذلـــك بـــدعـــم مـــن االسـ
الباكستاني. يضاف إلى ذلك، إعان بعض 
الحركة حصلت منذ   

ّ
أن األفغان  املسؤولني 

عادة  تكون  متطورة،  أسلحة  على  أسابيع 
بحوزة القوات الدولية في أفغانستان. وقد 
تــطــرق مــســؤول أمــن قــنــدهــار، الــجــنــرال عبد 
الرازق أتشكزاي إلى األمر، بقوله إن طالبان 
ــام األخــــيــــرة عــلــى أســلــحــة  ــ حــصــلــت فـــي األيــ
وأنها أصبحت تستخدم  ثقيلة وحساسة، 
هذه األسلحة في األقاليم الجنوبية، كإقليم 
قندهار، وهلمند، وذابل، وهو األمر الذي قد 

يغير موازين القوة.
في موازاة ذلك، لم تتأخر الحكومة األفغانية 
في اإلعان عن عمليات عسكرية شاملة ضد 

أن الحركة لم تكن تريد أن يرجع مقاتلوها 
مـــن جــبــهــات الــقــتــال خــشــيــة عــــدم عــودتــهــم 
إليها أو انشغالهم بالخافات الداخلية. أما 

قــرار طالبان بسعي  فربط  الثاني  التفسير 
الحركة لتقوية موقفها على طاولة الحوار.

لكن مع ذلك، رجعت مجموعات من مقاتلي 
الحركة إلى منازلها في باكستان أو داخل 
أفــغــانــســتــان، ووقــــع مـــا كــانــت تــخــشــى منه 
قــيــادة الــحــركــة، إذ اخــتــار كــثــر مــن مقاتلي 
ــعـــودة إلــــى جــبــهــات الــقــتــال  الــحــركــة عــــدم الـ
بــســبــب الـــخـــافـــات الـــداخـــلـــيـــة، ومــــن بينهم 
مــحــمــد عــــادل الــــذي كـــان قــائــدًا مــيــدانــيــًا في 
 ،2005 العام  منذ  ننجرهار  بإقليم  طالبان 
اآلن. ويأتي  فــي منزله  املــكــوث  اخــتــار  لكنه 
ــلــــب مـــنـــه تــنــظــيــم رجـــالـــه  ــ

ُ
قــــــــراره بـــعـــدمـــا ط

ملــواجــهــة »داعـــــش« والــقــيــادات املــنــشــقــة عن 
الحركة.

يـــــقـــــول عــــــــــــادل، فــــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة 
»العربي الــجــديــد«، »إنــنــي لــم ولــن أشــارك  لـ
في املعارك الداخلية، ولن ألطخ يدي بدماء 
املــســلــمــني. لـــذا قــــررت الــجــلــوس فـــي املــنــزل، 
وأدّبر لعمل يتكفل برزق أوالدي«. ويخشى 
عــادل مــن تــكــرار تجربة األحـــزاب الجهادية 
الــتــي انــشــغــلــت فـــي الـــحـــرب الــداخــلــيــة بعد 
يطالب  لــذا  أفغانستان،  في  الــروس  هزيمة 
قــيــادات الحركة بعدم االنــخــراط في  جميع 

الحروب الداخلية.
ولم يكن عادل الوحيد الذي اختار االبتعاد 
عـــــن الــــجــــبــــهــــات لــــهــــذه األســــــبــــــاب بـــــل ثــمــة 
العشرات من القيادات امليدانية التي تركت 
العمل املسلح بعدما بدأت املعارك الداخلية 
بني طالبان واملنشقني عنها، من جهة وبني 

»داعش«. األولى وتنظيمات أخرى كـ

تزايد المنشقين عن طالبان
من جهتها، تستغل الحكومة الفرصة، ليس 
فقط في دعم املنشقني عن الحركة، كما تدعي 
 عمليات مسلحة على 

ّ
طالبان، بل إنها تشن

الحركة أثناء معاركها الداخلية، على غرار 
مـــا حــصــل فـــي مــديــريــة شــيــنــدنــد فـــي إقليم 
القوات املسلحة هجومًا  هــرات حيث نفذت 
على طالبان وكبدتها خسائر كبيرة. وإلى 
جــانــب املـــواجـــهـــات مـــع الــحــكــومــة مـــن جهة 
واملنشقني عن طالبان من جهة ثانية، يبرز 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( كخصم 
ل »داعش« مواجهة 

ّ
أساسي للحركة. ويفض

الحكومة وحتى  مواجهة  مــن  بــداًل  طالبان 
الــقــوات الــدولــيــة. وقــد بــدأ أخــيــرًا فــي تنفيذ 
الحركة،  قــادة  تستهدف  انتحارية  عمليات 
على غـــرار مــا حصل فــي شهر مــــارس/آذار 
املــاضــي فــي مــديــريــة خــوجــيــانــي فــي إقليم 
نــنــجــرهــار، حــيــث حـــاول انــتــحــاري الهجوم 

على قيادي في طالبان إال أن األخير نجا.

خالفات رموز الحكومة
وبــيــنــمــا لــم يــعــد خــافــيــًا أن جـــزءًا كــبــيــرًا من 
حرب طالبان خال الربيع الحالي سيكون 
داخليًا، إال أنه على الضفة األخــرى لم تنج 
الحكومة األفغانية من الخافات الداخلية، 
التي تصب في مصلحة طالبان. وتستفيد 
األخـــيـــرة مــن الـــصـــراع الــــذي بـــدأ أخــيــرًا بني 
ــنــــرال عــبــد  ــانــــي الــــجــ ــغــ نــــائــــب الـــرئـــيـــس األفــ
الرشيد دوستم وبني نائب رئيس الجمعية 
اإلســـامـــيـــة، حـــاكـــم إقــلــيــم بـــلـــخ، عـــطـــاء نــور 
فـــي مــنــاطــق الـــشـــمـــال. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الصراع هدأ في الظاهر بعد تدخل الرئيس 
ــرف غــنــي، إال أن كـــل طـــرف ال  األفــغــانــي أشــ
اتهم مسؤولون  يــزال يتربص باآلخر. وقد 
ــاره بــأنــهــم  ــ ــــصـ ــــور وأنـ ــــزب دوســــتــــم نـ فــــي حـ
ــل قــمــع وتــقــويــض  يـــســـاعـــدون طــالــبــان ألجــ
قوة دوستم. كما اعتبروا أن سقوط مدينة 
ميمنة، عاصمة إقليم فارياب، التي شهدت 
أخيرًا  نــور ودوستم  أنصار  مواجهات بني 
كان وشيكًا بيد طالبان، لوال أن شنت قوات 
األمــــن عــمــلــيــات عــســكــريــة لــلــحــفــاظ عليها. 
ويخشى أن تدخل الخافات الداخلية، سواء 
في صفوف طالبان أو بني رموز الحكومة، 
أفغانستان في أتون حرب داخلية ال تحمد 

عقباها.

طالبان في عدد من األقاليم شمااًل وجنوبًا، 
 بـــمـــقـــتـــرح قـــدمـــه بــعــض 

ً
وذلــــــك ربـــمـــا عـــمـــا

جنراالت القوات الدولية وخبراء عسكريون 
أفــغــان، ومــفــاده أن تخرج الــقــوات األفغانية 

من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.
ــادة ما  يــذكــر أن الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان عــ
تــضــع أوزارهـــــــا خــــال مـــوســـم الــشــتــاء قبل 
الــربــيــع. لكن هذا  بــدء فصل  أن تستعر مــع 
أعلنت  إذ   ،

ً
قــلــيــا األمـــر مختلفًا  كـــان  الــعــام 

الحركة مواصلة الحرب في موسم الشتاء. 
لقرار طالبان تفسيران في األوســاط  وكــان 
يعتبر  األول  التفسير  واألمــنــيــة.  اإلعــامــيــة 
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زيارة

صارت االنشقاقات 
الواسعة داخل حركة 

طالبان تشير إلى أن جزءًا 
رئيسيًا من »حرب الربيع« 

هذا العام سيكون 
بين الحركة األفغانية 
والفصائل المنشقة 

عنها

تدريب لوحدة القوات الخاصة في الجيش األفغاني )أحمد فيروز/األناضول(

من التظاهرات المغربية المنددة ببان كي مون )فضل سنّا/فرانس برس(

الرباط ـ حسن األشرف

ــع املـــغـــرب و»جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو«، 
ّ
يــتــطــل

ومعهما الــجــزائــر ومــوريــتــانــيــا أيــضــًا، إلــى 
األمن  املرتقب صــدوره عن مجلس  التقرير 
ــدولـــي بــشــأن نــــزاع الـــصـــحـــراء فـــي أواخــــر  الـ
أبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، عــلــى ضـــوء تقرير 
األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، بــان كــي مــون، 
في هذا امللف. ويعقد مجلس األمن الدولي 
الشهر الحالي جلسات بشأن ملف الصحراء، 
أولها الجلسة التي تلي تقديم بان تقريره 
الوضع  لــتــطــورات  بــشــأن رؤيــتــه  للمجلس، 
عقد الجلسة في 15 أبريل/

ُ
في املنطقة. وست

نيسان، التي تحضرها الــدول املشاركة في 
 الــعــســكــري لبعثة »املــيــنــورســو«، ثم 

ّ
الــشــق

أبــريــل، ملناقشة  فــي 27  عقد جلسة أخـــرى 
ُ
ت

تقرير املسؤول األممي، قبل أن يليها جلسة 
إصدار القرار.

في هذا السياق، يرى رئيس »املركز املغاربي 
لـــلـــدراســـات األمــنــيــة وتــحــلــيــل الــســيــاســات« 
عــبــد الـــرحـــيـــم اســلــيــمــي، أن »األمــــــني الــعــام 
ــتـــخـــدام جميع  لـــأمـــم املـــتـــحـــدة يـــحـــاول اسـ
وبــني  بينه  الــنــزاع  طبيعة  لتغيير  األوراق 
املــغــرب، ونقله مــن صــراع شخصي مرتبط 
بتصريحاته التحريضية التي أطلقها ضد 
املــغــرب، إلــى صــراع بــني البعثة األممية في 

الصحراء واملغرب«.
ــاريـــوهـــني لـــلـــقـــرار  ــنـ ــيـ ووضـــــــع اســـلـــيـــمـــي سـ
»يــتــجــاهــل  أن  ــو  هـ األول  املـــتـــوقـــع،  ــمـــي  األمـ
 املدني والسياسي 

ّ
تقرير األمني العام الشق

للبعثة، وينظر إلى النزاع في شكل شامل، 
ويدعو إلى مفاوضات جديدة لينتج بذلك 
الــقــرار رقــم 2218  قـــرارًا شبيهًا بمقتضيات 

بــالــتــالــي ســيــكــون مــلــف الــصــحــراء قــد عــرف 
تــحــواًل إيــجــابــيــًا كــبــيــرًا، يــقــوم عــلــى أســاس 
دعوة البوليساريو بوضوح إلى التفاوض 
مـــع املــــغــــرب، عــلــى مــقــتــرح واحـــــد فـــي ملف 
الذاتي  الحكم  مقترح  في  يتمثل  الصحراء، 

الذي قدمته الرباط«.
الدولية  العاقات  أستاذ  اعتبر  جهته،  من 
بجامعة فاس، سعيد الصديقي، أن »تقرير 
ــــني الــــعــــام لــــأمــــم املـــتـــحـــدة عــــبــــارة عــن  ــ األمـ
إخــبــار ملجلس األمـــن عــن الــوضــع الــعــام في 
الــصــحــراء«، الفــتــًا إلــى أن »الــتــقــريــر العتيد 
سيشير إلى التطورات األخيرة، على ضوء 

السيناريو  أمـــا   .»2015 أبــريــل/نــيــســان  فــي 
الـــثـــانـــي، وفـــقـــًا لــلــخــبــيــر، فــهــو أن »يــتــوقــف 
مجلس األمن حول النقطة املرتبطة بالجزء 
املتحدة  األمــم  املــدنــي والسياسي مــن بعثة 
الـــذيـــن طــلــب املـــغـــرب مـــغـــادرتـــهـــم لــأقــالــيــم 

الجنوبية«.
 إن »املجلس قد يلجأ 

ً
وتابع اسليمي قائا

ــراره إلـــى طــلــب تــعــزيــز الــجــزء الــثــانــي،  فــي قــ
املــــكــــّون مـــن الــعــســكــريــني، لــلــبــعــثــة األمــمــيــة 
ــــاق الــــنــــار، فــي  ــــف إطــ املــكــلــفــة بـــمـــراقـــبـــة وقـ
حــال رفــض ضغوطات بــان فــي شــأن عــودة 
الــجــزء املــدنــي والــســيــاســي مــن املــيــنــورســو. 

املينورسو  مــوظــفــي  لــعــدد  املــغــرب  تقليص 
املــاديــة  مساهمته  وتوقيفه  الــصــحــراء،  فــي 
وسيتطّرق  البعثة،  ميزانية  فــي  الطوعية 
أيضًا إلى زيارة األمني العام )بان كي مون( 

لكل من الجزائر، وتندوف، وبئر لحلو«.
األمني  التي أحدثها وصف  ونظرًا للضجة 
»االحتال«، رأى  العام الوضع بالصحراء بـ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــث  فــي  الصديقي 
أنه »من غير املنتظر أن يتضمن تقريره ما 
املــغــرب ويعّمق  أن يثير حفيظة  مــن شــأنــه 
الــتــوتــر بــيــنــه وبــــني األمـــانـــة الــعــامــة لــأمــم 
املـــتـــحـــدة«. وتـــابـــع الــصــديــقــي أنـــه »بــالــنــظــر 
ــــدول دائــمــة  إلـــى الـــدعـــم الــــذي عـــّبـــرت عــنــه الـ
العضوية في مجلس األمــن ملشروع الحكم 
ــه يـــتـــوقـــع أال تــخــرج  ــإنـ الــــذاتــــي املـــغـــربـــي، فـ
توصية مجلس األمن الدولي عن مضمون 
توصياته خال سنوات سابقة، والتي تركز 

على ثاثة محاور أساسية«.
وهذه املحاور، بحسب املحلل، هي »تمديد 
مهمة بعثة املينورسو لعام آخر، واإلشادة 
ــادرت بــه  ــــذي بـــــ ــي الــ ــذاتــ بــمــقــتــرح الـــحـــكـــم الــ
ــغــــرب، ودعــــــوة الـــطـــرفـــني إلــــى اســتــئــنــاف  املــ
املـــفـــاوضـــات. وقـــد تــضــاف تــوصــيــة جــديــدة 
يدعو فيها مجلس األمــن مختلف األطــراف 

إلى احترام التزاماتها الدولية«.

أكد وزير الخارجية األميركي 
جون كيري، أمس السبت، على 

مواصلة دعم بالده ألفغانستان، 
مطالبًا الحكومة األفغانية بمحاربة 
الفساد وإجراء إصالحات الزمة في 
قانون االنتخابات. وكان كيري قد 

وصل إلى كابول، في زيارة غير معلنة 
استغرقت ساعات عدة.  وقال كيري، 
خالل مؤتمر صحافي مشترك مع 

نظيره األفغاني صالح الدين رباني، إن 
»الحكومة األفغانية أحرزت تقدمًا كبيرًا 
في مختلف املجاالت، ولكنها ما تزال 
تواجه العديد من التحديات«، الفتًا إلى 
أن »الواليات املتحدة تقف إلى جانب 
أفغانستان في مواجهة جميع تلك 

التحديات، خاصة في ما يتعلق باألمن«. 
كما أكد كيري أن »حكومته تحترم 

سيادة أفغانستان وتسعى لتأمني األمن 
في هذه البالد، وألجل الوصول إلى هذا 
الهدف وقع الطرفان االتفاقية األمنية«. 
إلى ذلك، أشاد الوزير األميركي بدور 

القوات األفغانية في التصّدي للجماعات 
املسلحة، وتعهد بدعم الواليات املتحدة 
في مساعدة تلك القوات. من جانبه، أكد 
وزير الخارجية األفغاني أن »الحكومة 
األفغانية تمضي قدمًا في العمل على 
ما تعّهدت به مع املجتمع الدولي، من 
إجراء اإلصالحات ومحاربة الفساد«.

كيري 
في كابول
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اقتصاد
مصر تخفض دعم البترول %42

القاهرة ـ محمد توفيق

أعلن وزيــر املالية املصري، عمرو 
ستخفض  بـــــاده  أن  الـــجـــارحـــي، 
فــي موازنة  البترولية  املـــواد  دعــم 
الــذي يبدأ  الجديد 2017/2016  املــالــي  الــعــام 
بــحــلــول يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل إلـــى 35 مليار 
جنيه )3.95 مليارات دوالر(، مقابل نحو 61 
العام  فــي  دوالر(  مليارات   6.7( جنيه  مليار 
املالي الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته %42.

وأكـــد خــبــراء اقــتــصــاد أن الــخــفــض اإلضــافــي 
في دعم املواد البترولية، سيؤدي إلى موجة 
ــــاء، بــيــنــمــا تـــشـــهـــد الـــبـــاد  ــغـ ــ جــــديــــدة مــــن الـ
صعوبات معيشية بسبب االرتفاع املتواصل 

في أسعار مختلف السلع والخدمات.
ــة املــــصــــريــــة الــــدعــــم فــي  ــكـــومـ ــفـــضـــت الـــحـ وخـ
البنزين  يوليو/ تموز 2014، ورفعت أسعار 
والسوالر والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 

78%. وقال وزير املالية، في مؤتمر صحافي 
أمس في العاصمة القاهرة، إن عجز املوازنة 
العامة املقدر فى مشروع موازنة العام املالي 
جنيه  مليار   319.4 نحو  يبلغ   2017/2016
)36 مليار دوالر( أي ما يقدر بنحو 9.8% من 
الناتج املحلي اإلجمالي، مقابل عجز متوقع 
بنسبة 11.5% من الناتج خال العام الجاري.

السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  كــان 
قد اعتمد مطلع يوليو/تموز 2015 ميزانية 
العام املالي الحالي بعجز مقدر بنحو %8.9 

من الناتج املحلي اإلجمالي.
لــكــن وزيــــر املــالــيــة قــــال إن الــحــكــومــة تــعــتــزم 
ــن اإلصـــــاحـــــات تــســتــهــدف  تــنــفــيــذ حـــزمـــة مــ
خفض عجز املوازنة العامة إلي أقل من %9 
 2018/2017 عــام  بحلول  املحلي  الناتج  مــن 

وإلى نحو 8.5% فى عام 2020/2019.
املــالــيــة، يبلغ حجم  بــيــانــات وزارة  وبــحــســب 
اإليــرادات املقدر للعام املالي املقبل نحو 631 

بينها  مــن  دوالر(،  مليار   71.3( جنيه  مليار 
433.3 مليار جنيه )49 مليار دوالر( إيرادات 
املــصــروفــات  إجــمــالــي  يبلغ  بينما  ضريبية، 
العامة نحو 936 مليار جنيه )105.7 مليارات 
دوالر( ثلثها لتغطية فوائد الدين الحكومي 

بقيمة 292.5 مليار جنيه )33 مليار دوالر(.
وأشار وزير املالية، إلى أن مصر سترفع دعم 
 4.7( جنيه  مليار   42 إلــى  التموينية  السلع 
مليارات دوالر( في العام املالي املقبل، مقابل 
)4.25 مليارات دوالر( في  37.7 مليار جنيه 
العام املالي الحالي. ويتخوف خبراء اقتصاد 
من أن يؤدي خفض دعم املواد البترولية إلى 
ــادة األعـــبـــاء املــعــيــشــيــة لــلــمــصــريــني الــذيــن  ــ زيـ
يعانون من ارتفاع قياسي في أسعار السلع 

خال األشهر األخيرة.
ــم،  ــيـ ــراهـ ــاد، أحـــمـــد إبـ ــتــــصــ وقـــــــال  خــبــيــر االقــ
»هـــنـــاك زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي أســـعـــار الــســلــع 
االســتــهــاكــيــة بــعــد خــفــض الـــدعـــم منتصف 

عـــام 2014، كــمــا أن هــنــاك ارتــفــاعــا كــبــيــرا في 
للمستهلكني  واملــاء  والكهرباء  الغاز  فاتورة 
في األشهر األخيرة، لذا هناك مخاوف من أن 
يؤدي الخفض الجديد لدعم املواد البترولية 

في موجة تضخم جديدة لأسعار«.
ــر املـــالـــيـــة اعـــتـــبـــر أن مــــن مـــحـــددات  ــ لـــكـــن وزيــ
الحماية  تحقيق  الــجــديــدة  الــعــامــة  املـــوازنـــة 
ــــال تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات  ــيـــة مــــن خــ ــمـــاعـ ــتـ االجـ
ــئـــات االقــــل  ــفـ وبــــرامــــج مــــحــــددة تــســتــهــدف الـ
 والـــفـــئـــات املــهــمــشــة مــثــل الــتــوســع في 

ً
ــا ــ دخـ

الــغــذاء وإسكان  ودعــم  النقدي،  الدعم  برامج 
الصحي  التأمني  وبرنامج  الدخل  محدودي 
الشامل. وقال عبد النبي عبد املطلب، خبير 
ــفـــاق األخـــيـــر مع  االقــتــصــاد املـــصـــري، إن االتـ
الـــســـعـــوديـــة الـــــذي بــمــقــتــضــاه ســيــتــم تــوفــيــر 
احتياجات مصر مــن الــغــاز والــوقــود، أعطى 
املصرية بشأن خفض دعم  للحكومة  مرونة 

املواد البترولية.

لندن ـ العربي الجديد

توقعت مصادر في صناعة الطاقة أن يساهم النقص 
فـــي إمــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــتــوقــع بــنــهــايــة الــعــام 
ــاري فـــي مــضــاعــفــة أســـعـــار الـــغـــاز فـــي أمــيــركــا من  ــجـ الـ
لتحسن  املــجــال  ويفسح  حاليًا،  املتدنية  مستوياتها 

أسعار الغاز عامليًا خال العام املقبل 2017. 
وال تتعدى أســعــار الــغــاز فــي أميركا  دوالريـــن ملليون 
وحـــــدة حــــراريــــة، وهــــو مـــا يــعــد األرخــــــص بـــني الــــدول 
الــصــنــاعــيــة. وحــســب تــقــريــر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة 
ــا ســتــشــهــد عـــجـــزًا فــــي إمـــــــدادات  ــركـ ــيـ ــر، فـــــإن أمـ ــ ــيـ ــ األخـ

ويذكر  املــقــبــل.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  بحلول  الــغــاز 
أن إمـــــدادات الــغــاز فــي أمــيــركــا بــــدأت تــشــهــد انكماشًا 
مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي بسبب 
ــادة  ــ انــخــفــاض إنـــتـــاج الـــغـــاز الــصــخــري مـــن جــهــة وزيـ

الكميات املصدرة للسوق الخارجي من جهة أخرى. 
الــصــادر  تقريرها  فــي  الــطــاقــة  معلومات  إدارة  وقــالــت 
األســبــوع املــاضــي، إن إنــتــاج الــغــاز الــصــخــري يواصل 
االنــخــفــاض مــنــذ الــعــام املـــاضـــي، كــمــا أن إنــتــاج الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــتــقــلــيــدي يـــواصـــل االنـــخـــفـــاض مــنــذ أكــثــر 
مــن 15 عــامــًا. ويــرى خــبــراء أن انخفاض أســعــار الغاز 
الطاقة  أمــيــركــا، جــعــل شــركــات  فــي  بمستويات حـــادة 

األميركية تتفادى حفر آبار جديدة إلنتاج الغاز، وإنما 
تستخدم اآلبار التي توجد مكثفات نفطية إلى جانب 
الغاز، ألنها تحقق أرباحًا من النفط املصاحب للغاز، 
الــغــاز. ويبلغ سعر مليون وحـــدة حــراريــة  ولــيــس مــن 
بريطانية من الغاز 1.99 دوالر في أميركا ، فيما يصل 
سعرها في أوروبــا إلى حوالى 6 دوالرات، وفي آسيا 

حوالى 7 دوالرات في املتوسط. 
 ومن املتوقع أن ترتفع أسعار الغاز في أميركا خال 
الحالي.  املقبل فوق 4 دوالرات مقارنة بسعرها  العام 
الطاقة  الطاقة أن شركات  إدارة معلومات  وفيما ترى 
ستعود مرة أخــرى لحفر آبــار جديدة في حال ارتفاع 

إنتاج مليون وحــدة حرارية  إن  األســعــار يقول خبراء 
مــن الــغــاز تــتــراوح كلفته بــني 3.5 إلــى أربــعــة دوالرات، 
وأن هذا املستوى لن يشجع الشركات على االستثمار 
ــرى خــــبــــراء كـــذلـــك أن شــــركــــات الــطــاقــة  ــ فــــي الــــغــــاز. ويــ
األمــيــركــيــة حــتــى إذا عــــادت الســـتـــخـــراج الـــغـــاز وحــفــر 
آبــار، فإنها ستفعل ذلك من أجل التصدير وليس من 
أجـــل الــســوق املــحــلــي. وانــخــفــض عـــدد آبـــار اســتــخــراج 
الغاز خــال األسبوع املاضي إلــى 92، حيث تم إغاق 
 خــال الــعــام املــاضــي.  ويــذكــر أن الشركات 

ً
150 حــقــا

األميركية بدأت تصدير الغاز إلى أوروبــا خال شهر 
يناير/كانون الثاني املاضي.

توقعات بتضاعف سعر الغاز بأميركا

وفد »بوينغ« في إيران
قالت إيران إن الواليات املتحدة 
سمحت لوفد من شركة بوينغ 

األميركية لصناعة الطائرات بإجراء 
محادثات مباشرة مع شركات 

الطيران اإليرانية. ونقلت وكالة أنباء 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
»ارنا« عن علي عابد زاده، رئيس 

هيئة الطيران املدني اإليرانية، قوله 
إن »بوينغ تعتزم بدء محادثاتها 

مع الشركات اإليرانية بتصريح من 
الحكومة األميركية«. 

روسيا: خفض الفائدة 
غير كاف 

ذكرت محافظة املصرف املركزي 
الروسي إلفيرا نابيولينا، أن املصرف 
يعتقد أن زيادة وتيرة خفض أسعار 

الفائدة الرئيسية وحدها ال يمكن 
إال أن تقدم القليل لتحفيز النمو في 
اقتصاد البالد الذي يعاني من أزمة.

وقالت نابيولينا في تصريحات 
لبرنامج »فيستي أون ساترداي« 

األسبوعي على التلفزيون الحكومي 
في روسيا أمس » إنه لوهم أن 
زيادة وتيرة تخفيض أسعار 
الفائدة الرئيسية، رغم ارتفاع 

معدل التضخم، قد تحفز النمو 
االقتصادي. األثر )على النمو( قد 

يكون قصير األجل جدا«.

رقابة الصين تضر أميركا 
وصفت الواليات املتحدة األميركية 

رقابة الصني على اإلنترنت بأنها 
عائق تجاري، وذلك في تقرير ألول 

مرة منذ 2013، قائلة إن تزايد 
القيود على اإلنترنت يلحق الضرر 

باملصالح التجارية للشركات 
األميركية. ومنذ أن أصبح شي 

غني بينغ رئيسا للصني في ذلك 
العام، لم تدرج الواليات املتحدة نظام 

الرقابة الصيني على اإلنترنت، والذي 
يعرف باسم« غريت فايروول« 
كعائق تجاري، على الرغم من 

االنتقاد الواسع النطاق بأن القيود 
على اإلنترنت تحد من إمكانية 

الوصول إلى معلومات مهمة والبريد 
اإللكتروني وخدمات البحث مثل تلك 

املوجودة على منصة غوغل.
وقال املمثل التجاري األميركي في 

تقريره السنوي عن العوائق التجارية 
الخارجية: »الحجب الصريح ملواقع 
اإلنترنت تزايد على ما يبدو خالل 

العام املنصرم في الصني مع حجب 
ثمانية من أكبر 25 موقعا عامليا 

تشهد حركة«.

ُعمان تدعو المستثمرين 
لتحديث بياناتهم

حثت وزارة التجارة والصناعة في 
سلطنة ُعمان املستثمرين لتحديث 

بيانات سجالتهم التجارية املنتهية، 
قبل إيقاف أنشطتهم التجارية.

وذكرت وكالة األنباء العمانية أٍمس، 
أن الوزارة أعطت أصحاب هذه 

السجالت مهلة كافية لتصحيح 
أوضاعهم إال أن هناك الكثير من 

السجالت التي لم يتم تحديثها 
حتى اآلن، مشيرة إلى ضرورة 

اإلسراع واملبادرة بتحديث البيانات 
ملا سيترتب على أصحابها من 

صعوبات عند املبادرة بتحديثها 
بعد إيقاف األنشطة التجارية.

أخبار

السيارات 
ذاتية القيادة... 

مؤجلة

طالب مهندسون ونشطاء في مجال السامة وعدد من شركات صناعة السيارات املشرعني األميركيني بالتمهل في السماح بطرح السيارات ذاتية القيادة في 
األسواق. ربما تكون السيارات ذاتية القيادة مستقبل صناعة السيارات، لكنها لم تتمكن بعد من تلبية مطالب السامة، بحسب الرسائل التي تلقتها اإلدارة 
الوطنية للسامة على الطرقات السريعة من العديد من األفراد، خال اجتماع عام وفق وكالة أسوشييتد برس أمس. وشددت رابطة صناعة السيارات على 
الحاجة إلى اتباع نهج أكثر تأنيًا، بداًل من الجدول الزمني السريع إلنتاج توجيهات لنشر املركبات. وكانت الوكالة الفيدرالية قد أعلنت في يناير/كانون 

الثاني املاضي، أنها ستبدأ العمل على كتابة توجيه لنشر املركبات. )األناضول(
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الرياض ـ خالد الشايع

انـــتـــاب الــقــلــق شـــركـــات املـــقـــاوالت 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــي املـ ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
الــــســــعــــوديــــة، بــــعــــد تـــصـــريـــحـــات 
مـــســـؤولـــن فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الـــحـــديـــد عن 
إمكانية رفع األسعار خالل األسابيع املقبلة، 
األمــر الــذي دعا وزارة التجارة إلى التحذير 
ــدام على هــذه الــخــطــوة عبر االتــفــاق  مــن اإلقــ

بن املصنعن والتجار في السوق.
وذكر شعيل العايض، رئيس اللجنة الوطنية 
الــســعــودي، في  الــغــرف  فــي مجلس  للحديد 
تــصــريــحــات صحافية مــؤخــرا، أن »شــركــات 
الحديد السعودي تدرس رفع أسعار حديد 
التسليح بنسبة تصل إلى 10% بسب ارتفاع 

تكلفة اإلنتاج وانخفاض املبيعات«.
وأثـــارت هــذه التصريحات جــدال في السوق 
السعودية، وسط تأكيدات عدم وجود مبرر 
لرفع األســعــار، وال سيما أن املــعــروض أكبر 

من حجم الطلب في األسواق.
املستثمر في مواد  الحجاب،  وقــال عبدالله 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــنــاء، فـــي تــصــريــح لـــ
على  عقودهم  وقــعــوا  املقاولن  »غالبية  إن 
ــع األســـعـــار  ــ ــار الـــحـــديـــد الــحــالــيــة، ورفـ ــعـ أسـ

بشكل جماعي سيتسبب في مشاكل مالية 
كبيرة للمقاولن.

ــعــــودي  ــاع املـــــــقـــــــاوالت الــــســ ــ ــطـ ــ ويــــتــــعــــرض قـ
لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة بــســبــب تـــراجـــع اإلنـــفـــاق 
الــحــكــومــي فـــي ظـــل االنـــخـــفـــاض فـــي أســعــار 
منذ   %70 إلــى  تصل  بنسبة  العاملية  النفط 
منتصف عام 2014. وقدرت اللجنة الوطنية 
السعودية للمقاولن، ارتفاع نسبة املشاريع 
بــســبــب  إلــــــى %40،  املـــمـــلـــكـــة  ــــي  فـ املـــتـــعـــثـــرة 
انــســحــاب الــكــثــيــر مـــن املــقــاولــن مـــن الــســوق 
نــتــيــجــة الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدوهــا، فـــي ظل 
تقليص اإلنــفــاق الــحــكــومــي، وتــراجــع حجم 

التمويل املصرفي للقطاع. 
وحسب إحصائيات رسمية، تجاوز اإلنفاق 
الحكومي على قطاع اإلنــشــاءات 300 مليار 
دوالر في السنوات الخمس املاضية، وكانت 
مليار  يقارب 230  ما  إنفاق  تنوي  الحكومة 
دوالر إضافية على هذا القطاع بحلول عام 
أجبرها  النفط  أسعار  تراجع  أن  2025، غير 
مــن مشاكل  الــخــطــط، وزاد  على تغيير هــذه 
دفـــعـــات  تـــســـديـــد  فــــي  املـــالـــيـــة  تــــأخــــر وزارة 

املقاولن، ألكثر من ستة أشهر.
وقــــال الــحــجــاب، إن مــعــظــم املــقــاولــن لديهم 
تعاقدات مع الحكومة، وهي عقود ال مجال 
حديد  أسعار  رفــع  وبالتالي  للتغيير،  فيها 
التسليح سيكون له تأثير سلبي على حركة 
املقاوالت في البالد. وأشار إلى أنه ال يوجد 
مــبــرر لــرفــع أســعــار الــحــديــد، فــأســعــار املـــواد 
الـــخـــام أرخــــص بــكــثــيــر مـــن الــســابــق، كــمــا أن 

الطلب أقل من املعروض، مضيفا » املصانع 
واملوزعون يهدفون إلى زيادة أرباحهم على 

حساب املواطن ال أكثر«.
ــة الــــتــــابــــع لـــــــوزارة  ــافـــسـ ــنـ وحـــــــذر مـــجـــلـــس املـ
التجارة، مصنعي وتجار الحديد من االتفاق 
»عواقب وخيمة«  على رفع األسعار، ولوح بـ
عــلــى املــخــالــفــن مــن خـــالل تطبيق عــقــوبــات 
عــلــيــهــم. وقــــــال املـــجـــلـــس فــــي بـــيـــان رســـمـــي، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، إن مــنــاقــشــة املــعــلــومــات 
ــــاج مــن  ــتـ ــ ــة بــــاألســــعــــار وخـــطـــط اإلنـ ــاصـ ــخـ الـ
ــلــــى املـــنـــشـــآت  ــــي يــــجــــب عــ ــتـ ــ املـــــحـــــظـــــورات الـ
املتنافسة تجنبها، وفي حال ثبت للمجلس 
ارتفاع األسعار بشكل جماعي سوف ُيعرض 
جميع الشركات للتحقيق«. وأضاف أنه في 
حال ثبوت االتفاق على رفع األسعار سوف 
تــتــم مــعــاقــبــة الــشــركــات بــأقــصــى الــعــقــوبــات، 
إلــى 10% من إجمالي قيمة  والتي قد تصل 
إلى  قــد تصل  غــرامــات  وبإجمالي  املبيعات، 

مئات مالين الرياالت.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحديد بالغرف 
تصريحات  في  العايض،  شعيل  السعودية 
األسعار شأن  إن موضوع  صحافية الحقة، 
خـــاص لــكــل شــركــة ويــخــضــع تــحــديــد السعر 
الــعــرض والطلب،  الــســوق مــن حيث  لعوامل 
وإن هــذا ال يــدخــل مــن ضمن أعــمــال اللجنة 

واختصاصاتها.
وتبلغ أسعار حديد التسليح في السعودية 
نحو 1850 ريااًل )493 دوالرًا( للطن بالنسبة 
لقياسات 12 و14 و16 ملليمترًا، فيما تصل 
 8 لــقــيــاس  دوالرًا(   547( ــااًل  ــ ريـ  2050 لــنــحــو 

ملليمترات، وفق بيانات محلية.
وقـــال فـــوزي الــثــمــيــري، املــحــلــل املــالــي، إن ما 
يسوقه بعض املنتجن حول ارتفاع أسعار 
الحديد عامليا، هو تضليل وتبريرات واهية، 
فاألسعار العاملية في هبوط، والدليل هبوط 
أســـعـــار الـــحـــديـــد املـــســـتـــورد ألقــــل مـــن 1650 
الثميري  للطن. وأضــاف  ريــاال )440 دوالرًا( 

الرباط ـ مصطفى قماس

وقعت شركة السيارات الفرنسية »رينو« في 
الرباط اتفاق شراكة مع املغرب، يتعلق بضخ 
باستثمارات  كبير  مــشــروع  فــي  اســتــثــمــارات 
تقدر بنحو مليار دوالر، ما يــؤدي إلى خلق 

50 ألف وظيفة.
ويــســتــهــدف املــــشــــروع، الـــــذي وقـــعـــت بــشــأنــه 
اتفاقيات يوم الجمعة املاضي، إحداث قاعدة 

صناعية لقطع غيار السيارات في املغرب.
مـــوالي حافظ  املغربي  الصناعة  وقـــال وزيـــر 
الــعــلــمــي إن االتـــفـــاق مـــع الــشــركــة الــفــرنــســيــة 
سيغير »نهائيا قطاع السيارات في املغرب«، 
للمملكة  األول  الــتــصــديــر  قـــطـــاع  يــعــد  ــــذي  الـ
منذ ثــالث ســنــوات. ويتوقع املغرب أن تصل 
ــيــــارات إلــــــى 100  ــلــــســ صــــــــــادرات صـــنـــاعـــتـــه لــ
مليار درهــم سنويا )10.39 مليارات دوالر(، 
بحلول عام 2020 بعد قرار »بيجو ستروين« 
بقيمة  بناء مصنع  املــاضــي  الــعــام  الفرنسية 
في  دوالر(  مــلــيــون   633( ــورو  يــ مــلــيــون   557
اململكة والــذي من املنتظر أن ينتج 200 ألف 
مركبة سنويًا. واجتذب املغرب عددا من كبار 

ومعدات  الــســيــارات  قطاعي  فــي  املستثمرين 
الطيران في األعوام القليلة املاضية.

املـــنـــطـــقـــة  فــــــي  كــــثــــيــــرة  عــــكــــس دول  وعـــــلـــــى 
ــفـــادي هـــبـــوط كــبــيــر في  ــغـــرب مـــن تـ تــمــكــن املـ
ــة  االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة فـــي أعـــقـــاب األزمــ
ــيـــع الــعــربــي  ــة الـــعـــاملـــيـــة وثــــــــورات الـــربـ ــيـ ــالـ املـ
عـــام 2011، فيما يــرجــع جــزئــيــا إلـــى جــهــوده 
لتسويق لنفسه كقاعدة تصدير إلى أوروبا 

والشرق األوسط وأفريقيا.
وتوقع وزير الصناعة املغربي، موالي حفيظ 
الــعــلــمــي، أن يــســاعــد االســتــثــمــار الــجــديــد من 
املحلية  املكونات  »رينو« على رفع مساهمة 
في إنتاج السيارات بنحو 65% مقابل %32 
حاليا. ولدى رينو مصنعان إلنتاج السيارات 

في املغرب، أحدهما حديث في مدينة طنجة 
ــارات ومـــكـــونـــاتـــهـــا لــلــتــصــديــر،  ــيــ يــنــتــج الــــســ
واآلخر أقل تطورا لتجميع السيارات بالقرب 

من الدار البيضاء.
ويـــعـــد مــصــنــع ريـــنـــو فـــي طــنــجــة، األكـــبـــر في 
شــمــال أفــريــقــيــا، ومـــن املــتــوقــع أن يــصــل إلــى 
طاقة إنتاجية سنوية قدرها 400 ألف مركبة 

في األعوام املقبلة.
ــال بـــرنـــار كــامــبــيــيــه، مــديــر الــعــمــلــيــات في  وقــ
شركة رينو ملنطقة أفريقيا والشرق األوسط 
والــهــنــد، إن »االتـــفـــاقـــات الــتــي وقــعــنــاهــا مع 
الــحــكــومــة املــغــربــيــة ســــوف تــضــاعــف حجم 
األعمال في املغرب مع هدف تحقيق ملياري 
بــضــع  خــــــالل  دوالر(  مـــلـــيـــار   2.27( يــــــــورو 
التي  السياسة  أن تساعد  سنوات«. وينتظر 
ينتهجها املــغــرب فــي قــطــاع الــســيــارات إلــى 
ــداث 160 ألــــف فـــرصـــة عــمــل بــحــلــول عــام  ــ إحــ

2020، وفق التقارير املحلية.
ــة لـــصـــنـــاعـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة املــ ــيـ ــعـ ــمـ وتــــوقــــعــــت الـــجـ
قدرات  أن تصل  السيارات مؤخرا،  وتسويق 
إنتاج السيارات في املغرب إلى مليون سيارة 

في األعوام املقبلة.

عمان ـ زيد الدبيسة

أفــقــدت الــصــراعــات الــدائــرة فــي كــل مــن الــعــراق 
وسورية، قطاع العقارات في األردن جاذبيته 
انخفض حجم مشتريات  االستثمارية، حيث 
السكنية واألراضي  األجانب للشقق واملباني 
الـــعـــام  مــــن  األول  ــربــــع  الــ ــــالل  خـ بــنــســبــة %10 
الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام املاضي 
دائـــــرة  مـــديـــر  الــــصــــايــــغ،  مـــعـــن  2015. وقــــــال 
ــة فـــي تــصــريــح  ــيــ ــي واملـــســـاحـــة األردنــ ــ ــ األراضـ
»العربي الجديد«، إن إقبال األجانب،  خاص لـ
الــعــربــيــة عــلــى تملك  الســيــمــا مــن الجنسيات 
الربع  خــالل  واضحًا  تراجعًا  شهد  العقارات 
األول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، بــخــالف الــســنــوات 
املبيعات  فــي  ارتــفــاعــًا  الــتــي سجلت  السابقة 

للمستثمرين غير األردنين.
وأرجع الصايغ أسباب التراجع في املبيعات 
الــتــي تــســاور املستثمرين في  املــخــاوف  إلـــى 
الجنسيات غير  الــعــقــارات، خاصة من  قطاع 
األردنية في ظل عدم اتضاح أوضاع املنطقة، 
ــــروف اإلقـــلـــيـــمـــيـــة املــحــيــطــة  ــــظـ حـــيـــث ألـــقـــت الـ
ــالاًل ســلــبــيــة عـــلـــى أداء مــخــتــلــف  ــ بــــــــاألردن ظــ

القطاعات االقتصادية.
ومساء الخميس املاضي، قال صندوق النقد 
الــدولــي فــي تقرير حــول االقــتــصــاد األردنـــي، 

إن الصراعات الدائرة في العراق وسورية ال 
والسياحة  التصدير  على  سلبًا  تــؤثــر  زالـــت 
نمو  معدل  وبلغ  الكلي،  االقــتــصــادي  واألداء 

الناتج املحلي اإلجمالي %2.4.
وقــال مدير عــام دائــرة األراضــي »هناك حالة 
ترقب ملا ستؤول إليه األوضــاع في املنطقة، 
األجـــانـــب يفضلون  املــســتــثــمــريــن  أن  ويـــبـــدو 
شــراء  مــن  بــداًل  النقدية  بالسيولة  االحتفاظ 

الشقق واألراضي«.

وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة صــــدرت األربــعــاء 
ــدد بــــيــــوعــــات الـــعـــقـــار  ــ ــلـــغ عــ ــقـــد بـ املـــــاضـــــي، فـ
األول  الــربــع  أردنــيــن خــالل  ملستثمرين غير 
 منها 

ً
مـــن الـــعـــام الــحــالــي نــحــو 954 مــعــامــلــة

 للشقق و295 معاملة لألراضي 
ً
659 معاملة

قيمتها التقديرية 114 مليون دوالر.
وجــــــاءت الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي بــيــوعــات 
األولــــى بمجموع 373  بــاملــرتــبــة  األول  الــربــع 
الثانية  عقارًا والجنسّية السعودية باملرتبة 
الجنسية  جـــاءت  فيما  عــقــارًا   183 بمجموع 
الــكــويــتــيــة بــاملــرتــبــة الــثــالــثــة بــمــجــمــوع 119 

عقارًا.
ــارات، إن  ــقـ ــعـ وقــــال مــســتــثــمــرون فـــي قــطــاع الـ
التي  الحوافز واإلعــفــاء من رســوم التسجيل 
الــعــام  الــســكــنــيــة  لــلــشــقــق  الــحــكــومــة  منحتها 
املاضي ساهمت في ارتفاع اإلقبال من جانب 
األردنــيــن على تملك الشقق، مما ساهم في 
ــتــــداول فـــي الـــعـــقـــارات خــالل  ارتـــفـــاع حــجــم الــ
الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــحــالــي رغـــم تــراجــع 

مشتريات األجانب.
وأشـــــــاروا إلــــى وجــــود بــيــوعــات كــبــيــرة على 
ملكية  تعود  التي  القديمة،  السكنية  الشقق 
العراقية،  خاصة  عربية  لجنسيات  بعضها 
وأخـــــرى بــســبــب عــجــز أصــحــابــهــا عـــن ســـداد 

أقساط املصارف.

الحديد يهدد المقاولين

)Getty( مشتريات األجانب للعقارات تتراجع

»رينو« تستثمر مليار دوالر في المغرب

تراجع اإلقبال العربي على عقارات األردن

تحذيرات سعودية 
من رفع األسعار

تداعيات مقتل ريجيني تعمق أزمات مصر

حذرت وزارة التجارة 
السعودية مصنعي 
وتجار حديد التسليح 

من رفع األسعار، وبأنها 
ستعاقب المصانع والتجار 

حال اإلقدام على هذه 
الخطوة

أسواق إنشاءات

أزمات

%17
ــاح  ــي ــس ــى ال ــالـ ــمـ بـــلـــغ إجـ
ــيــن لــمــصــر خــال  ــي اإليــطــال
سائح  ألــف   332 نحو   2015
 ،2014 ــن  ع  %17 بــتــراجــع 
بينما تشير البيانات إلى تراجع 
بنسبة  اإليطالية  الحجوزات 
فــبــرايــر/شــبــاط  مــنــذ   %90

الماضي.

تحقيق

الشركات تدرس رفع 
أسعار حديد التسليح 
بنسبة تصل إلى %10

تأجيل حملة ترويج 
مصرية في إيطاليا إلى 

أجل غير مسمى

تراجع الحجوزات 
اإليطالية إلى مصر 

بنسبة 90% منذ فبراير

المغرب يتوقع بلوغ 
صادراته من السيارات 

10.39 مليارات دوالر

القاهرة ـ خالد المصري

تــلــقــت الــســيــاحــة املــصــريــة ضربة 
جـــــــديـــــــدة، بــــســــبــــب تــــــــــأزم قــضــيــة 
اإليــطــالــي جوليو  الــبــاحــث  مقتل 
ريجيني، ما يزهق األمل في عودة الروح إلى 
القطاع، الــذي يعد مــوردا أساسيا القتصاد 

مصر املتداعي.
ــــدى مــصــر  واســـتـــدعـــت إيـــطـــالـــيـــا ســفــيــرهــا لـ
ــفـــاق مــحــقــقــن مــصــريــن  لــلــتــشــاور، بــعــد إخـ
تــوجــهــوا إلــى رومـــا فــي تقديم أدلـــة طلبتها 
السلطات اإليطالية لحل لغز مقتل ريجيني 
ــقــــاهــــرة فــي  الــــــذي عـــثـــر عـــلـــى جــثــتــه قـــــرب الــ

فبراير/ شباط املاضي.
فــي  اإليـــطـــالـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
إنــهــا استدعت  املــاضــي،  الجمعة  يـــوم  بــيــان 
السفير ماوريتسيو ماساري »إلجراء تقييم 
بها  الــقــيــام  ينبغي  الــتــي  للخطوات  عــاجــل« 
الوحشي  القتل  بشأن  الحقيقة  »الســتــجــالء 
اإليطالي  املــوقــف  وأثـــار  ريجيني«.  لجوليو 
القطاع  في  العاملن  لدى  أكبر  قلقا  األخير، 
الــســيــاحــي فــي مــصــر بــشــأن مصير الــقــطــاع، 
تراجعت  اإليطالية  الــحــجــوزات  أن  سيما  ال 
ــنـــذ اإلعــــــــالن عــن  ــاس بـــنـــحـــو 90% مـ ــ ــاألسـ ــ بـ
الــســفــيــر  ــاء  ــتـــدعـ مــقــتــل ريــجــيــنــي، إال أن اسـ
يثير فــزعــا مــن إمــكــانــيــة حـــذو دول االتــحــاد 
األوروبـــــي مــوقــفــا مــمــاثــال، مــمــا يــضــع مصر 
فــي مـــأزق اقــتــصــادي كــبــيــر، وفـــق مسؤولن 
ســيــاحــيــن مـــصـــريـــن. وقـــــال مـــســـؤول بـــارز 
الــســيــاحــى )حــكــومــيــة(،  فــي هــيــئــة التنشيط 
إلـــى  أوقــــفــــت  املـــصـــريـــة  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  إن 
الــتــرويــجــيــة في  أجـــل غــيــر مــســمــى حملتها 
السوق اإليطالية بسبب استدعاء الخارجية 
اإليــطــالــيــة لــســفــيــرهــا فــي الــقــاهــرة. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــســؤول فــي تــصــريــح لـــ
أن »الترويج في السوق اإليطالية في الوقت 
الـــراهـــن ســيــأتــي بــنــتــائــج عــكــســيــة«. وأوقــفــت 
ــتــــر« غير  جــمــعــيــة الــســيــاحــة اإليـــطـــالـــيـــة »ايــ
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــضــم عــــددا مــن الــشــركــات 
السياحية الخاصة، رحالتها ملصر األسبوع 
املــاضــي لــحــن الــكــشــف عــن مــالبــســات مقتل 
اإليطالين  السياح  إجمالى  وبلغ  ريجيني. 

ملــصــر خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي نــحــو 332 ألــف 
سائح بتراجع بلغت نسبته 17% عن العام 
السابق 2014، بينما أشار مسؤول كبير في 
وزارة السياحة إلى أن الحجوزات اإليطالية 
تراجعت بنسبة 90% منذ اإلعالن عن مقتل 
وريجيني،  شهرين.  قبل  اإليــطــالــي  الباحث 
ثم  بالقاهرة  مقيمًا  كــان  إيطالي  باحث  هــو 
الثاني املاضي  اختفى في 25 يناير/كانون 
للثورة  الخامسة  الــذكــرى  مــع  يتوافق  الـــذي 

املصرية.
وقـــالـــت الــشــرطــة املــصــريــة إنــهــا عــثــرت على 
جـــثـــتـــه، عـــلـــى طـــريـــق صــــحــــراوي يـــربـــط بــن 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة ومــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة 

شمال البالد وعليها آثار تعذيب.
وتــقــول جــمــاعــات حــقــوقــيــة، إن الــشــرطــة في 
مــصــر تــلــقــي الــقــبــض عــلــى مــشــتــبــه بــهــم من 
ــة كــافــيــة، وتــتــعــامــل مــعــهــم بــعــنــف.  ــ دون أدلـ
لــكــن الــســلــطــات املــصــريــة نــفــت تــورطــهــا في 
قتل الطالب اإليطالي. وقال إلهامي الزيات، 
السياحية  للغرف  املــصــري  االتــحــاد  رئــيــس 
اإليطالية  السياحة  إن  خــاص،  تصريح  فــي 

بـــالـــفـــعـــل مـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ اإلعــــــــالن عــــن مــقــتــل 
ريــجــيــنــي. ويــتــخــوف الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع 
ــى بــاقــي  ــ ــيـــاحـــي مــــن امـــــتـــــداد األزمــــــــة إلــ الـــسـ
األسواق األوروبية املصدرة للسياحة ملصر، 
بإعتبار  وفرنسا،  وأملانيا  بريطانيا  خاصة 
إيطاليا عضوا فــي دول االتــحــاد األوروبـــي. 
وتمثل السياحة األوروبية 72% من التدفق 

السياحي ملصر سنويًا. وقــال عــادل راضــي، 
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة مـــســـتـــثـــمـــري مــــرســــى عــلــم 
ــرق مــصــر،  ــ ــمــــر جـــنـــوب شـ عـــلـــى الـــبـــحـــر األحــ
إن اإلشــــغــــاالت ســتــتــأثــر ســلــبــا بــســبــب هــذه 

الصورة السلبية عن مصر.
وبــاتــت الــعــالقــات االقــتــصــاديــة املــصــريــة مع 
ــأزق، بــعــد توصية  االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي مــ
غــالــبــيــة أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي بحظر 
املـــســـاعـــدات األمـــنـــيـــة ملـــصـــر، وإدانـــــــة واقــعــة 
مقتل ريــجــيــنــي، لــتــزيــد الــخــطــوة األوروبـــيـــة 
مــن مــخــاوف تــجــار واقــتــصــاديــن مصرين 
من تقلص املعامالت مع شريك تجاري كبير 

خالل الفترة املقبلة.
ــال اإليــطــالــيــن  ــمـ وقــطــع وفــــد مـــن رجــــال األعـ
زيارة إلى القاهرة في فبراير/ شباط املاضي، 
ــرة الــصــنــاعــة وقتها  ــ صــاحــبــوا خــاللــهــا وزيـ
فيدريكا جيدي وعادوا إليطاليا إثر اكتشاف 
جــثــة ريــجــيــنــي. وتــشــيــر الــبــيــانــات الرسمية 
والــصــنــاعــة  ــتـــجـــارة  الـ عـــن وزارة  الــــصــــادرة 
أن  إلــى  املــاضــي،  املصرية في فبراير/شباط 
واالتحاد  مصر  بن  التجارة  حجم  إجمالي 

األوروبــي يصل إلى 40% من إجمالي حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري املـــصـــري عــلــى مــســتــوى 
العالم. وتأتي ضربة السياحة اإليطالية بعد 
الروسية على خلفية إسقاط  أزمة السياحة 
أكتوبر/تشرين  نهاية  روسية  ركــاب  طائرة 
األول املاضي في سيناء شمال شــرق مصر 
جماعة  أعلنت  فيما  ركــابــهــا،  جميع  ومقتل 
اإلســالمــيــة  الــدولــة  لتنظيم  مــوالــيــة  مسلحة 
مسؤوليتها عن إسقاطها بزرع عبوة ناسفة 
السلطات املصرية  على متنها، بينما تقول 
إن التحقيقات ال تزال جارية. وقال مسؤول 
بارز في وزارة السياحة املصرية، إن خسائر 
الجاري  العام  األول من  الربع  القطاع خــالل 
تــعــلــيــق  بـــســـبـــب  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ  1.1 بـــلـــغـــت 
السياحية  املــنــاطــق  الــروســيــة لكل  الــرحــالت 
في مصر وتوقف الرحالت البريطانية أيضا 
الشيخ جنوب سيناء. وأضاف  ملنطقة شرم 
املـــســـؤول، أن الــتــدفــق الـــروســـي كـــان السبب 
الــتــي لحقت بالقطاع  الــخــســائــر،  األكــبــر فــي 
خالل الربع األول من 2016، بإعتباره السوق 

األول لحركة السياحة الوافدة.
خالل  الوافدة  الروسية  السياحة  وتراجعت 
الوافدين  ليبلغ   %23 بنسبة  املــاضــي  الــعــام 
مـــاليـــن   3.1 مـــقـــابـــل  شـــخـــص  مـــلـــيـــون   2.4
السياحة  انــخــفــضــت  كــمــا  عـــام 2014،  خـــالل 
ألــف   869 مسجلة   %4 بنسبة  الــبــريــطــانــيــة 
وافـــــــد. وقــــــال هـــشـــام عـــلـــي، رئـــيـــس جــمــعــيــة 
سيناء  جــنــوب  فــي  السياحين  املستثمرين 
شمال شرق مصر، إن منتجعات شرم الشيخ 
الـــروس  الــوافــديــن  عــلــى  كبير  بشكل  تعتمد 
ــذا يــتــضــح مــــن ضــعــف  ــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــن؛ وهــ
اإلشـــغـــاالت اآلن بــســبــب وقـــف الـــرحـــالت من 

الدولتن.
»العربي الجديد«،  وأوضح علي في تصريح لـ
أن اإلشغاالت في فنادق شرم الشيخ جنوب 

سيناء تتراوح بن 10% و15% حاليا.
فــي جــنــوب سيناء  الفندقية  الــطــاقــة  وتــبــلــغ 
يتواجد  بينما  فندقية،  غــرفــة  ألــف   69 نحو 
نــحــو 25 ألــــف غــرفــة مــنــهــا فـــي مــديــنــة شــرم 

الشيخ وحدها.
ــال عـــاطـــف عــبــدالــلــطــيــف، عــضــو جمعية  ــ وقـ
سيناء،  جنوب  في  السياحين  املستثمرين 
إن غــالــبــيــة اإلشــــغــــاالت املــــوجــــودة فـــي شــرم 
الـــشـــيـــخ اآلن مــــن املـــصـــريـــن ونـــســـبـــة قــلــيــلــة 
مـــن بــعــض األوروبــــيــــن خـــاصـــة مـــن بــولــنــدا 
تــفــرض  لــــم  ــتــــي  الــ أوروبـــــــــــا،  ــط  ــ أو دول وســ
»األزمــة  حظرا على رحالتها ملصر، مضيفا 
ــادث الــطــائــرة  الــتــي يــمــر بــهــا الــقــطــاع مــنــذ حـ
الــروســيــة تعد األعــنــف فــي تــاريــخ السياحة 
رئيس  سليمان،  سامي  وبحسب  املصرية«. 

قطاع  فــي  السياحين  املستثمرين  جمعية 
نوبيع طابا شمال شــرق مصر، فــإن ضعف 
أكثر من 30 منتجعا على  اإلشــغــاالت أجبر 
اإلغـــــالق. لــكــن عــبــدالــفــتــاح الــعــاصــي، رئيس 
قــطــاع الــفــنــادق فــي وزارة الــســيــاحــة، قـــال إن 
عدد الفنادق التي أخطرت الوزارة بغلقها ال 

تزيد عن 20 فندقًا.
وتراجع عدد السائحن الوافدين إلى مصر 
خــــالل شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط بــنــســبــة %46، 
مــقــارنــة بنحو  ألــف ســائــح،  مسجلن 346.5 
640.2 ألف سائح في نفس الشهر من العام 
املاضي، وفق بيانات صــادرة مطلع أبريل/

نيسان الجاري عن الجهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء )حكومي(. ضربة السيّاح 

اإليطاليين

أثار استدعاء روما لسفيرها في القاهرة على خلفية تأزم الموقف بشأن التحقيق في مقتل 
الباحث اإليطالي جوليو ريجيني، قلقا متزايدا لدى العاملين بالقطاع السياحي من تأخر عودة 

الحياه للقطاع، الذي أطاحت به ضربات متالحقة بسبب االضطرابات األمنية
مخاوف من تضييق أوروبي

قال مسؤول بارز في وزارة االستثمار املصرية، إن هناك مخاوف من 
تطور أزمة مقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني في مصر، مشيرا 
إلى أن هناك قلقًا من تضييق أوروبــي على العالقات االقتصادية مع 
مصر في إطــار دعــم دول االتحاد األوروبـــي ملوقف إيطاليا. وأضــاف 
املسؤول في وزارة االستثمار الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح 
»العربي الجديد« :« نستبعد فرض عقوبات على مصر، لكن تقليص  لـ
في  األوروبــيــة  االستثمارات  وتبلغ  وارد«.  أمــر  االقتصادية  العالقات 
في  املصرية،  الرسمية  البيانات  وفــق  دوالر  مليار   38.2 نحو  مصر 

حني يبلغ حجم التبادل التجاري مع أوروبا 25.4 مليار دوالر بنهاية 
عام 2014. وتعد إيطاليا الشريك التجاري األول ملصر على مستوى 
االتحاد األوروبي والثالث على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل 
الــتــجــاري بــني البلدين 5.18 مــلــيــارات يــورو خــالل عــام 2014، مقابل 
4.7 مليارات يورو في 2013. كما تمثل االستثمارات اإليطالية جزءا 
كبيرا من االستثمارات األجنبية في مصر، حيث تحتل إيطاليا املرتبة 
استثمارات  على  مصر  وتــعــول  دوالر.  مليار   1.48 بنحو  الخامسة 

البترول اإليطالية للتغلب على أزمة شح املواد البترولية.

أسعار  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
نحو  قبل  عامليا  انخفاضًا  سجلت  الحديد 
الطن بن 1650 و1880  ليتراوح سعر  شهر 
أدنـــى سعر تبلغه منذ سنوات  ــااًل، وهــو  ريــ
طــويــلــة، كــمــا تشير الــتــوقــعــات الــعــاملــيــة إلــى 

استمرار التراجع باألسعار بسبب التوقعات 
وبالتالي  الصيني،  االقتصاد  نمو  بتباطؤ 

زيادة العرض على الطلب عامليا.
وتــابــع :« الــحــديــد سلعة عــاملــيــة تــمــامــا كما 
هـــو حـــال الــنــفــط والـــذهـــب، وال يــمــكــن وضــع 

العاملية،  األســعــار  عن  بعيده  محلية  أسعار 
إال فــي حــال تــواطــؤ املصنعن مــع املــوزعــن 
واملـــســـتـــورديـــن عــلــى أســـعـــار مـــحـــددة، وهـــذا 
األمر مخالف للقانون ويوقعهم تحت طائلة 

غرامات ضخمة«.

عمليات إنشاء في 
العاصمة الرياض 
)Getty(

تراجع 
السائحين 
46% في 
فبراير الماضي 
)Getty(
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موسى مهدي

ربــمــا تــكــون »وثــائــق بــنــمــا«، التي 
الضخم  التورط  كشفت عن حجم 
مــن قبل أكــثــر مــن ألــفــي شــركــة في 
إخفاء دخولها والتهّرب من الضرائب، بداية 
الــنــهــايــة ملــنــاطــق األوفــــشــــور الــتــي تستخدم 
ليس فقط للتهرب من الضرائب ولكن كذلك 
إلخــفــاء أمـــوال املــخــدرات والــجــريــمــة املنظمة 

وأموال الفساد السياسي. 
لتبني  األوروبــــي  االتــحــاد  وفيما تتجه دول 
إجــــــراءات جـــديـــدة بــشــأن اإلفـــصـــاح، يجتمع 
في بــاريــس، يــوم األربــعــاء املقبل، مسؤولون 
مــالــيــون مـــن أكــثــر مـــن 30 دولــــة فـــي بــاريــس 
لدراسة كيفية التنسيق الضريبي وتضييق 

الخناق على حسابات األوفشور. 

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر بــــريــــطــــانــــيــــة، أمــــــــــس، إن 
ــاد األوروبــــــــي تــتــجــه فـــي أعــقــاب  دول االتــــحــ
كــشــف »أوراق بــنــمــا«، نــحــو تــبــنــي إجــــراءات 
ــة فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــات الــ ـــشـــــركـــ ــاه الــ ــ ــــجـ مــــتــــشــــددة تـ
أراضــيــهــا بــخــصــوص اإلفـــصـــاح الــكــامــل عن 

نــشــر حــســابــاتــهــا وتــفــاصــيــل عــمــلــيــاتــهــا في 
جميع الــــدول واملــنــاطــق الــتــي تــتــواجــد فيها 
وليس فقط فــي دول االتــحــاد األوروبــــي كما 
يـــحـــدث حــالــيــا. وتــشــمــل عــمــلــيــات اإلفـــصـــاح 
بروكسل،  فــي  لــلــدراســة حاليا  الــتــي تخضع 
الـــدخـــل الــصــافــي واألربـــــــاح وعــــدد املــوظــفــن 
ومرتباتهم في كل دولة من دول العالم، بما 
في ذلك مناطق األوفشور، أو ما يطلق عليه 
بنما«،  »وثــائــق  وكشفت  الضريبية.  الجنان 
التي أثارت ضجة كبيرة، استغالل الشركات 
لـــلـــثـــغـــرات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي أوروبــــــــا لــلــتــهــرب 
كما كشفت  الضريبية.  الــتــزامــاتــهــا  دفــع  مــن 
إلخفاء  الواجهة  شــركــات  استخدام  أساليب 
ك الحقيقين للموجودات بدول االتحاد 

ّ
ــال

ُ
امل

األوروبي.  وحسب مقترح القوانن الجديدة 
ــلــعــت عــلــيــه صحيفة »فــايــنــانــشــيــال 

ّ
الــــذي اط

تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة ويــخــضــع لــلــنــقــاش في 
ــإن الــشــركــات الــتــي  بــروكــســل مــنــذ أســـبـــوع، فـ
يـــــورو ستجبر  مــلــيــون   750 دخــلــهــا  يـــفـــوق 
مدققة  سنوية  حسابات  نشر  على  قانونيا 
تشمل كشوفات دقيقة حول عملياتها في كل 
دولة من العالم، بما في ذلك املكاتب واألرباح 
التي  الجديدة  القوانن  وتعني  واملــوظــفــون. 
األوروبـــي  االتــحــاد  دول  تبنيها  على  تعكف 
ــركـــات بـــــدول االتـــحـــاد  كــشــف حـــســـابـــات الـــشـ
األوروبــي في مناطق األوفشور أو ما يطلق 

عليه الجنان الضريبية. 
الــصــدد، تعكف سلطات الضرائب  وفــي هــذا 
األوروبــيــة على اتخاذ إجــراءات قضائية مع 
الــشــركــات الــتــي كشفت »وثــائــق بــنــمــا«، أنها 

مناطق األوفشور 
في خطر

الشارع البريطاني 
يتظاهر ويطالب 

بمحاكمة 
المتورطين في 
التهرب الضريبي 

)Getty(

ربما تكون »أوراق بنما« بداية النهاية لمناطق األفشور التي تقّدر حجم 
ترليون دوالر، ويجتمع مسؤولو  المودعة فيها بحوالى 20  األموال 

المال في أكثر من 30 دولة، األربعاء، للتعامل مع »الجنان الضريبية«

تشديد إجراءات إفصاح 
الشركات التي يبلغ رأس 
مالها 750 مليون يورو

قفزة كبيرة في 
أسعار النفط في ختام 

تعامالت األسبوع

التخصيص يعد أحد 
الحلول الرئيسية ألزمة 

اليونان المالية

اجتماع بباريس 
وأوروبا تشّدد إجراءات 

اإلفصاح المالي

كسب الن الياباني حوالى 11% مقابل الدوالر منذ بداية العام الجاري، وهو ما 
يدحض توقعات معظم محللي العمالت، كما صعد إلى أعلى مستوى له أمام 
الدوالر منذ العام 2014، حيث كسب 3.0% خالل االسبوع املنتهي يوم الجمعة. 
وتوقع مصرف سوسيته جنرال في تقريره عن العمالت هذا األسبوع أن يواصل 
الن الياباني ارتفاعه خالل الشهور املقبلة.  ويرى خبراء أن ارتفاع الن يعود 
إلــى  مخاوف املستثمرين من اضطرابات االقــتــصــادات اآلسيوية وإلــى ضعف 
العمالت ينظرون  الكثير من كبار مستثمري  فــإن  والــيــورو. وبالتالي،  الـــدوالر 
للعملة اليابانية على أساس أنها مالذ آمن مقارنة بالعمالت املنافسة األخرى.  
 أدنى مستوى منذ 31 أكتوبر /

ً
وانخفض الدوالر إلى 109 ين حتى اآلن مسجال

تشرين األول 2014.

دونالد  املحتمل  الجمهوري  الــحــزب  مرشح  توقعات  األميركية  األســهــم  كذبت 
ترامب التي قال فيها األسبوع املاضي إن األسهم األميركية تعيش مرحلة فقاعة 
ربما تنفجر قريبا. وارتفعت مؤشرات األسهم األميركية خالل األسبوع املاضي، 
حــيــث لــم يــعــر املــســتــثــمــرون اهــتــمــامــا لــتــصــريــحــات تــرامــب الــتــي يـــرى محللون 
أنها أتت بدافع سياسي وال تعكس الواقع األميركي. وحسب رويترز ساعدت 
داو  النفط مؤشري  أسعار  في  قفزة  بعد  الطاقة  قوية ألسهم شركات  مكاسب 
جونز وستاندرد أند بورز لالسهم االميركية على اإلغالق على ارتفاع محدود 
دفعت  الحيوية  التكنولوجيا  لكن خسائر ألسهم شــركــات  األســبــوع  فــي ختام 
مؤشر ناسداك للتراجع. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في 
بورصة وول ستريت مرتفعا 35.00 نقطة أو 0.20%  إلى 17576.96 نقطة في 
حن صعد مؤشر ستاندرد أند بــورز500 االوســع نطاقا 5.69 نقطة أو %0.28  

ليغلق عند 2047.60 نقطة. 

بعد أفضل أداء للذهب خالل ثالثة عقود خالل الشهور األولى من العام الجاري، 
عاد املعدن النفيس لالنخفاض في نهاية األسبوع  بسبب مخاوف املستثمرين 
من توجهات مجلس االحتياط الفدرالي. وعادة ما يرتفع الذهب حينما ينخفض 
سعر الـــدوالر أو في أوقــات أزمــات العمالت وأســـواق األســهــم.  وحسب رويترز 
تراجع الذهب يوم الجمعة بعد أن دفع صعود أسواق االسهم املستثمرين إلى 
مبيعات لجني األرباح في املعدن النفيس في أعقاب مكاسبه القوية في الجلسة 
أسابيع مع  فــي خمسة  اسبوعية  زيـــادة  أكبر  مــن تسجيل  تمكن  لكنه  السابقة 
بقاء البنك املركزي األميركي حذرًا بشأن زيــادات أسعار الفائدة. وتراجع سعر 
الذهب للبيع الفوري حوالي 0.1%  إلى 1240.15 دوالر لألوقية )االونصة( في 
االميركية  اآلجلة  العقود  انخفضت  كما  نيويورك.  التعامالت في سوق  أواخــر 
للذهب للتسليم في يونيو/حزيران 0.5%  لتسجل عند التسوية 1243.80 دوالرًا 
الفوري األسبوع مرتفعة 1.4%  فيما  للبيع  الذهب  لألوقية. واختتمت أسعار 
يرجع بشكل أساسي إلى مكاسبها في جلسة الخميس التي بلغت 1.5% والتي 

سجلت خاللها أعلى مستوى في أسبوعن عند 1243.50 دوالرًا لألوقية. 

أخبار في صور

الين يستفيد من ضعف العمالت 

األسهم األميركية تتجاهل 
تشاؤم ترامب  

الذهب يهبط بعد أكبر تحليق 
سعري  

)Getty( محطة وقود في العاصمة الفنزويلية كراكاس)Getty( مظاهرات في أثينا ضد سياسات تسيبراس

لندن ـ العربي الجديد

ــد تـــســـاهـــم فــــي دعـــم  فــــي خـــطـــوة تــنــســيــقــيــة قــ
اجــتــمــاع الــدوحــة املــقــرر عــقــده فــي 17 أبــريــل/ 
نـــيـــســـان، حــــث مــــصــــدرو الـــنـــفـــط الــرئــيــســيــون 
فـــي أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة الـــــدول املــنــتــجــة ســـواء 
األعضاء أو غير األعضاء في منظمة »أوبك« 
استقرار  في  للمساعدة  إجـــراءات  اتخاذ  على 
أسواق النفط. واجتمعت وفود من اإلكــوادور 
وكــولــومــبــيــا واملــكــســيــك وفـــنـــزويـــال فـــي كيتو 
مـــســـاء الــجــمــعــة قــبــل اجـــتـــمـــاع فـــي الــعــاصــمــة 
يأمل  أبريل/نيسان،   17 في  الدوحة  القطرية 
فــي تقليل تخمة  بــأن يساعد  النفط  مــصــدرو 
العاملية  النفط  أســعــار  التي دفعت  اإلمــــدادات 

للهبوط بحوالي 60% منذ منتصف 2014 .
وفــي بــيــان صــدر عقب االجــتــمــاع قــالــت الــدول 
األربع إنها اتفقت على »دعوة منتجي النفط 
ــك... التــخــاذ  ــ األعــضــاء وغــيــر األعــضــاء فــي أوبـ
االستقرار في  لتحقيق  الضرورية  اإلجـــراءات 
سوق البترول الدولية وتحسن األسعار بما 
يعود بالنفع على الدول املنتجة واملستهلكة«. 
ــا على إنــشــاء آلية 

ً
واتفقت الـــدول األربـــع أيــض

إقــلــيــمــيــة لــلــحــوار بــشــأن احــتــيــاطــيــات النفط 
والغاز واإلنتاج والطلب واملخزونات.

واجــتــمــاع اإلكــــوادور هــو أول إشـــارة واضحة 
منتجان  -وهــمــا  واملكسيك  كولومبيا  أن  إلــى 

ــادر صــيــنــيــة إن شـــركـــة املـــالحـــة  قـــالـــت مــــصــ
أغلبية  حــصــة  اشــتــرت  »كــوســكــو«  الصينية 
فــــي مـــيـــنـــاء بــــيــــرايــــوس الـــيـــونـــانـــي. وحــســب 
وكالة شينخوا، فإن الطرفن، شركة كوسكو 
املــســؤول  الــيــونــانــي  التخصيص  وصــنــدوق 
وقعا،  اليونانية،  الــعــامــة  الــشــركــات  بيع  عــن 

مساء الجمعة، في أثينا صفقة الشراء. 
وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة، ســيــدفــع املــســتــثــمــرون 
 319.79( ــــورو  يـ مــلــيــون   280.5 الــصــيــنــيــون 
املــســؤول عن  الــصــنــدوق  إلــى  مليون دوالر(، 
الخصخصة في اليونان مقابل عملية الشراء 
األولية لحصة نسبتها 51%، فيما سيدفعون 
ــرى فـــي غــضــون خمس  88 مــلــيــون يــــورو أخــ
سنوات مقابل النسبة املتبقية وقدرها %16، 
شريطة تنفيذ االستثمارات املتفق عليها في 

امليناء.
وقــــام بــتــوقــيــع االتــفــاقــيــة رئــيــس الــصــنــدوق 
املديرين  وكبير  بيتسيورالس  سترجيوس 
الــتــنــفــيــذيــن لـــفـــرع كــوســكــو بــهــونــغ كــونــغ، 

ــوزراء  ــ فــنــغ جـــن هــــوا، فـــي حــضــور رئــيــس الـ
اليوناني ألكسيس تسيبراس ورئيس شركة 
املــالحــة الصينية )كوسكو( شــوي لــي رونــغ 
اليونان تسو شياو لي  لــدى  وسفير الصن 
فــي مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي. وعند 
استقباله شوي في مكتبه، قال تسيبراس إن 
الحرير(  )طــريــق  »سيجعل  االتفاقية  توقيع 
أقصر«. وأضاف تسيبراس »نريد أن نصبح 
جــســرا بـــن الـــغـــرب والـــشـــرق، إلقـــامـــة تــعــاون 
وكفاءة  أن يضمن سرعة  يمكنه  بــه  مــوثــوق 
املتوسط  البحر  إلــى  الــصــن  مــن  السلع  نقل 

وأوروبـــــا«. وأشـــار رئــيــس الــــوزراء اليوناني 
إلـــى أن االتــفــاقــيــة تــبــعــث بــرســالــة قــويــة إلــى 
املــجــتــمــع االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي عـــن انــتــعــاش 
أن  تسيبراس  وأضـــاف  اليوناني.  االقتصاد 
»فرصة هامة تتاح من خــالل هــذه االتفاقية 
أن  يمكنه  نمو  اتــجــاه  لتطوير  البلدين  أمــام 

يعود بالفائدة على الجانبن«.
التي  الــحــاويــات  عـــام 2015، زاد حــجــم  وفـــي 
يــتــعــامــل مــعــهــا مــيــنــاء بـــيـــرايـــوس إلــــى 3.36 
مالين وحدة مكافئة لعشرين قدما وذلك من 
880 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما في عام 
مليناء  العاملي  التصنيف  ارتــفــع  فيما   ،2010
بيرايوس بشكل ملحوظ من املرتبة الـ93 إلى 

الـ39 من حيث سعة الحاويات.
ومـــن املــتــوقــع أن تــســاهــم الــصــفــقــة فـــي خلق 
فـــرص عــمــل وتــنــشــيــط االقــتــصــاد الــيــونــانــي. 
ومــنــذ عــام 2009، تــديــر شــركــة )بــي ســي تي( 
)كوسكو(  الصينية  املــالحــة  لشركة  التابعة 
ــــث فـــــي مـــيـــنـــاء  ــالـ ــ ــثـ ــ الــــرصــــيــــفــــن الــــثــــانــــي والـ
بــيــرايــوس بــمــوجــب اتــفــاقــيــة امــتــيــاز مدتها 
35 عـــامـــا وحـــقـــقـــت نـــتـــائـــج مـــلـــحـــوظـــة، فــيــمــا 
األول.  الرصيف  بيرايوس  ميناء  تدير هيئة 
)كــوســكــو(،  الصينية  املــالحــة  شــركــة  وتعمل 
حسب ما نقلت وكالة شينخوا، على تحويل 
مـــيـــنـــاء بــــيــــرايــــوس إلـــــى مـــركـــز عـــبـــور دولــــي 
للمنتجات والخدمات من آسيا إلى أوروبــا، 
كما ستسعى إلى جذب شركات كبرى أخرى 

متعددة الجنسيات إلى امليناء.
 ويذكر أن تطوير محطة حاويات بيرايوس 
التابعة لشركة كوسكو  الوحدة  الــذي نفذته 
ســاهــم فــي تحسن املــرافــق األســاســيــة مليناء 
ــرايــــوس، وخـــلـــق أكـــثـــر مــــن 1200 فــرصــة  ــيــ بــ
عـــمـــل مـــبـــاشـــرة جــــديــــدة فــــي الـــيـــونـــان خـــالل 
األعوام املاضية، كما زاد من العائدات املالية 
لــلــيــونــان، الــتــي تعيش ضــائــقــة مــالــيــة كبرى 
إلى  أن تفلس بسببها، وذلـــك إضــافــة  كـــادت 

تعزيز الطلب على مواد الشحن. 
)شينخوا(

خارج أوبــك- تشاركان في جهود دعم أسعار 
الــنــفــط وســـط تخمة املــعــروض مــن الــخــام في 
األســــواق الــعــاملــيــة. لــكــن الــحــكــومــة املكسيكية 
أكــدت أنها تــشــارك فقط فــي االجــتــمــاع بصفة 
ــــدت وزارة  »مـــراقـــب« لــتــبــادل املــعــلــومــات. وأكـ
النفط  إنــتــاج  أن  بــيــان  فــي  الــطــاقــة املكسيكية 
في املكسيك انخفض بالفعل بأكثر من مليون 

برميل يوميا في االثني عشر عاما املاضية.
املــكــســيــك ال  إن  وقـــال مــســؤولــون مكسيكيون 
ــتــــاج فـــي أي  يــمــكــنــهــا تــجــمــيــد أو خــفــض اإلنــ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــســقــة بــــن املــنــتــجــن لــدعــم 
األســـعـــار. ويــتــراجــع إنــتــاج الــنــفــط املكسيكي 
ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات بــســبــب تـــقـــادم  مـــنـــذ اكـ
ــر  الـــحـــقـــول وضـــعـــف االســـتـــثـــمـــار. وقــــــال وزيــ
النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن 18 
دولـــة أكـــدت أنــهــا ستحضر اجــتــمــاع الــدوحــة 
شفويا  تعهدت  ثالثا  أو  آخرين  دولتن  وإن 
بـــالـــحـــضـــور. وقـــــــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي 
ألــكــســنــدر نــوفــاك يـــوم الجمعة إنـــه يــأمــل بــأن 
ــة عــلــى تجميد  ــدوحــ يــتــفــق املــنــتــجــون فـــي الــ
اإلنتاج. واتفقت روسيا والسعودية وفنزويال 
وقطر في فبراير/ شباط على تجميد اإلنتاج 
لكنهم  الثاني  كانون  يناير/  مستويات  عند 
بــأن ينضم  االتــفــاق مرهون  قالوا حينذاك إن 

إليه املنتجون اآلخرون.
وفــي لــنــدن، قفزت أســعــار النفط أكثر مــن %6 
ــبـــوع، مسجلة أكبر  فــي خــتــام تــعــامــالت األسـ
زيــــادة أســبــوعــيــة فــي شــهــر مــدعــومــة بهبوط 
فـــي مـــخـــزونـــات الـــخـــام األمــيــركــيــة، مـــا أنــعــش 

اآلمـــال بــأن تخمة اإلمــــدادات العاملية قــد تبدأ 
الخام دعما خالل  أسعار  باالنحسار. ولقيت 
االسبوع من إغالق خط أنابيب كيستون الذي 
يــنــقــل الــنــفــط إلـــى مــركــز تــســلــيــم عــقــود الــخــام 

األميركي في كاشينج بوالية اوكالهوما.
كما استمدت السوق دعما أيضا عندما قالت 
بينما  انخفض  النفطي  إنتاجها  إن  روســيــا 
لالجتماع  الرئيسيون  النفط  منتجو  يستعد 
في الدوحة في السابع عشر من أبريل/نيسان 
القياس  اإلنــتــاج. وأنــهــت عقود خــام  لتجميد 
جلسة  استحقاق  ألقــرب  برنت  مزيج  العاملي 
التداول مرتفعة 2.51 دوالر أو 6.37%  لتسجل 
أن  بعد  للبرميل  دوالرًا   41.94 التسوية  عند 
تخطت مستوى 42 دوالرا في وقت سابق من 
الجلسة. وحسب وكالة رويترز صعدت عقود 
لتبلغ   %6.60 أو  دوالر   2.46 االميركي  الخام 
وينهي  للبرميل.  دوالرًا   39.72 التسوية  عند 
الــخــامــان الــقــيــاســيــان األســبــوع عــلــى مكاسب 
أكــبــر زيـــادة أسبوعية منذ  بحوالي 8%  هــي 

االسبوع املنتهي في الرابع من مارس/آذار.
ــــوم الــخــمــيــس  ــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة يـ ــهــ وأظــ
أن مــخــزونــات الــخــام الــتــجــاريــة فــي الــواليــات 
املتحدة هبطت حوالي خمسة مالين برميل 
ــبــــوع املـــاضـــي فـــي حـــن كـــانـــت تــوقــعــات  األســ
قــدرهــا 3.2 مليون  إلــى زيـــادة  املحللن تشير 
بــرمــيــل. وقــالــت شــركــة بيكر هــيــوز للخدمات 
ــــوم الــجــمــعــة إن شــــركــــات الــطــاقــة  الــنــفــطــيــة يـ
األمـــيـــركـــيـــة واصـــلـــت خــفــض عــــدد الـــحـــفـــارات 
وهو  التوالي  على  الثالث  لألسبوع  النفطية 
ما يساهم في دعم العوامل األساسية للسوق. 
ويــعــد انــخــفــاض عــدد الــحــفــارات النفطية في 
أمـــيـــركـــا مــهــمــا لــســحــب الـــفـــائـــض مـــن الــســوق 

النفطي. 
وفي طهران، نقل موقع معلومات وزارة النفط 
اإليــرانــيــة )شـــانـــا( عــن الـــوزيـــر بــيــجــن زنغنه 
قوله أمس السبت بعد لقاء مع نظيره الهندي 
دارمندرا برادان إن بالده تصدر نحو 350 ألف 

برميل من الخام يوميا إلى الهند«.

شركة صينية تشتري ميناء يونانيًاتنسيق التيني قبيل اجتماع الدوحة لتثبيت إنتاج النفط

متورطة في التهرب من الضرائب. وتستخدم 
شركات الواجهة التي تسجل غالبا في جزر 
ــــزر الــبــهــامــا  الــكــيــمــان وفــيــرجــن آيـــالنـــدز وجـ
وبــنــمــا. ولـــكـــن خـــبـــراء فـــي تــحــقــيــقــات تعقب 
أموال الجريمة واملخدرات يقولون إن املشكلة 
األوفــشــور،  مناطق  تكافح  أن  يجب  دواًل  أن 

والتعاون االقتصادي اجتماعا، يوم األربعاء 
املقبل، في باريس للتداول حول سبل تبادل 
تمنع  تنسيقية  إجــراءات  واتخاذ  املعلومات 
مـــن الــتــالعــب بــالــضــرائــب الــتــي تــعــد مــصــدر 
ــيـــة.  ــكـــومـــات الـــغـــربـ ــلـــحـ ــل الـــرئـــيـــســـي لـ ــ ــدخـ ــ الـ
ــؤالء املــــســــؤولــــون عـــلـــى مـــدى  ــ ــ ــــدرس هـ ــيـ ــ وسـ

ضريبية«.  »جــنــان  فيها  توجد  أميركا،  مثل 
وتـــوجـــد فـــي أمــيــركــا »جـــنـــان ضــريــبــيــة » في 
كــل مــن واليــــات نــيــفــادا ووايــومــنــغ وداكــوتــا 
يعقد مسؤولو  أن  املتوقع  ومــن  الشمالية.   
الضرائب في عدد من دول العالم، أو تحديدًا 
ــــدول األعـــضـــاء فـــي مــنــظــومــة الــتــنــمــيــة  مـــن الــ

من  التهرب  ملنع  املطلوبة  اإلجــــراءات  يومن 
الضرائب وكيفية اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ــة الـــتـــي تتيح  ــهـ الـــتـــي تــمــنــع شـــركـــات الـــواجـ
ألصـــحـــاب املــــوجــــودات إخـــفـــاء مــوجــوداتــهــم. 
وتقّدر مصادر غربية حجم األمــوال املخفية 
فــي مــنــاطــق األوفـــشـــور بــحــوالــى 20 ترليون 

دوالر. وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مــكــافــحــة أمــــوال 
الجريمة إن جــزءًا كبيرًا مــن هــذه األمـــوال تم 

جمعها بوسائل غير شرعية.
ــانـــت املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة قـــد وضــعــت   وكـ
قــائــمــة ســــوداء الــعــام املــاضــي مــن 30 منطقة 
أوفـــشـــور عــاملــيــة، بــمــا فــيــهــا بــنــمــا وفــيــرجــن 
 بريطانيا ودوال أخرى احتجت 

ّ
آيالندز، لكن

على القائمة السوداء. 
وفــــــــي االتـــــــجـــــــاه ذاتــــــــــــه، تـــــجـــــري الـــســـلـــطـــات 
الــبــريــطــانــيــة تــحــقــيــقــات حـــول األســـمـــاء التي 
وردت في »وثائق بنما«، للتعرف على مدى 
البريطاني  الــضــريــبــي  لــلــقــانــون  مخالفاتها 
واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وعـــقـــابـــيـــة مــع 
ــا. ويــــأتــــي ذلـــــك وســـــط مــطــالــبــات  ــهـ ــابـ ــحـ أصـ
البريطاني. وهنالك  الشارع  قبل  واسعة من 
اتهامات أن العقارات البريطانية استخدمت 
من قبل العديد من العصابات لغسيل أموال 
املخدرات، وأن السبب وراء االرتفاع الجنوني 
في أسعارها يعود إلى األموال غير الشرعية. 
وفــــي بــــاريــــس، قـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم هيئة 
ــا، يـــوم  ــرنــــســ ــي فــ ــ ــي فـ ــ ــالـ ــ ــاع املـ ــطــ ــقــ تـــنـــظـــيـــم الــ
الـــخـــمـــيـــس، إن الـــهـــيـــئـــة طـــلـــبـــت مــــن الـــبـــنـــوك 
الــفــرنــســيــة تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عــن 
في  الضريبية، وذلــك  املـــالذات  مــع  أنشطتها 
ــافـــت  وأضـ بـــنـــمـــا«.  »أوراق  تـــســـريـــب  ــقــــاب  أعــ
املتحدثة قائلة »كل هذه املعلومات الجديدة 
تــم أخــذهــا فــي االعــتــبــار على الــفــور، وطلبنا 
أيضا من البنوك الفرنسية تقديم معلومات 
إضافية عن أنشطتها في الدول التي تعتبر 

مالذات ضريبية«.
كما أعلن وزير املال الفرنسي، ميشال سابان، 
قائمة  عــلــى  بــنــمــا  إدراج  ستعيد  فــرنــســا  أن 
الـــدول واملــنــاطــق الــتــي ال تــتــعــاون فــي املجال 
بــنــمــا«.  »أوراق  تــســريــبــات  بــعــد  الــضــريــبــي 
إدراج بنما  ــادة  ــ إعـ ــررت  قــ »فــرنــســا  إن  ــال  وقــ
كــل ما  املتعاونة، مــع  الـــدول غير  على قائمة 
الذين يتعاملون«  أولئك  يستتبعه ذلك على 
مــعــهــا، مــعــتــبــرًا أن بــنــمــا تــوحــي خــطــأ بأنها 

»قادرة على احترام املبادئ الدولية العامة«.
الشركات  العديد من  أن تواجه  املتوقع  ومــن 
وا بالقوانين 

ّ
وأصحاب املوجودات الذين أخل

بــدول االتــحــاد األوروبــــي ووردت  الضريبية 
إجــــــــراءات  بــــنــــمــــا«،  »أوراق  فــــي  ــم  ــاؤهــ ــمــ أســ
ــان أول  ــ ــهـــر املــقــبــلــة. وكـ قــانــونــيــة خــــالل األشـ
ضــحــايــا »أوراق بــنــمــا« فـــي أوروبــــــا رئــيــس 
الـــــــوزراء فـــي فــنــلــنــدا، ولـــكـــن ســيــكــون هــنــالــك 
الــجــاري، حسب ما  ضحايا كثر خــالل العام 

ذكرت الصحف األوروبية.

كشفت وثائق أن أميركا توجد بها ثالث واليات تتبع نظام األفشور 
ويستخدمها األثرياء. وهذه الواليات هي نيفادا وداكوتا ووايومينغ. 
وبالتالي فبنما ليست وحدها المالذ 
الضريبي، ففي مؤشر السرية المالية 
الصادر في 2015 الذي أعدته شبكة 
العدالة الضريبية في سويسرا فإن 
هونغ كونغ وأميركا وسنغافورة 
وجزر كيمان أبرز الكيانات في فرض 
ونطاق  السرية  تخص  تشريعات 
خــدمــاتــهــا الــمــالــيــة الــخــارجــيــة. 
من  الضريبي  المالذات  وتستغل 

قبل أفراد وشركات

مالذات ضريبية أميركية

مال وسياسة

بدأت خطوات حثيثة 
إلنجاح اجتماع الدوحة 
المرتقب يوم 17 أبريل/ 

نيسان الجاري لتثبيت 
اإلنتاج، حيث اتفقت دول 
أميركا الالتينية على دعم 

التثبيت

)Getty( العبة التنس الروسية شارابوفا بأحد متاجر الذهب بدبي

)Getty(سيدة يابانية تضرب جرس بدء التعامل ببورصة طوكيو

)Getty( متعاملون في بورصة نيويورك
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المهدي مبروك

العلنية  التصريحات،  تونس  فــي  تتواتر 
تــارة، وامللمحة تــارة أخــرى، حول إمكانية 
تعديل الدستور في األشهر القليلة املقبلة، 
ــنـــح املــــزيــــد مــــن الـــصـــاحـــيـــات  ــل مـ ــ مــــن أجــ
الذي  الدستور  وهــو  الجمهورية،  لرئيس 
ــلـــى كـــتـــابـــتـــه ســــنــــتــــان. يــبــدو  لــــم تـــمـــض عـ
لــعــديــديــن أن بــعــض فــصــولــه شــاخــت قبل 
الصاحية،  منتهية  ولــدت  هــي  أو  األوان، 
ــتــــي لـــهـــا عـــاقـــة  ــــي املـــــــــواد الــ خـــصـــوصـــا فـ
والرابع  الثالث  البابني  وتحديدًا  بالحكم، 
املخصصني تباعًا للسلطتني، التشريعية 
ــتـــور من  ــان لــنــا دسـ والــتــنــفــيــذيــة. ربـــمـــا كــ
أفضل الدساتير في العالم، إلى حد جعل 
بعضهم يصف الثورة التونسية بالثورة 
ــذا الــوصــف  ــد يـــكـــون هــ الـــدســـتـــورانـــيـــة، وقــ
أن  بعد  بثورتنا،  يليق  الــذي  الوحيد  هــو 
ــرى  أخــفــقــنــا فـــي جـــل االســتــحــقــاقــات األخــ
العدالة  مــا:  يومًا  الثائرون  انتظرها  التي 
واملساواة ودولة القانون... إلخ. ولكن، يظل 
عــزاؤنــا دســتــورًا جــيــدًا فــي مــنــاخ إقليمي، 
ظلت فيه الدساتير منعدمة، أو معطلة، أو 
ال تليق ببشٍر يمشون في طرٍق تنتمي إلى 

القرن الواحد والعشرين.  
ــك أن لـــلـــدســـتـــور، وهــــو نـــص يــقــاســم  ال شـ

جمال زحالقة

الديمقراطي  املــرشــح  تصريحات  أثـــارت 
ــانـــدرز،  لــلــرئــاســة األمـــيـــركـــيـــة، بــيــرنــي سـ
بــشــأن الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، 
ردود فــعــل غــاضــبــة فــي أوســــاط الــلــوبــي 
الــصــهــيــونــي فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وفــي 
ــرأي الــــعــــام فــــي إســــرائــــيــــل. واســتــغــلــت  ــ ــ الـ
ــع فــيــه ســـانـــدرز،  ــذه األوســـــاط خــطــأ وقـ هـ
فـــي مــقــابــلــتــه مـــع »نـــيـــويـــورك نــيــوز أوف 
تــودي«، حيث قــال إن إسرائيل قتلت في 
حربها عــام 2014 على غــزة عــشــرة آالف 
مـــن املـــواطـــنـــني الــفــلــســطــيــنــيــني األبـــريـــاء، 
والتراجع  الخطأ،  تصحيح  منه  وطلبت 
عــمــا قـــالـــه إن إســـرائـــيـــل قــصــفــت، بشكل 
أحــيــاء ومستشفيات  وعــشــوائــي،  أعــمــى 

ومدارس.
كان ساندرز نفسه متردًدا في ذكر الرقم، 
وقــال إنه قد يكون على خطأ، وطلب من 
الصحافي تصحيحه، إذا كانت املعلومة 
خــاطــئــة. املــهــم فــي األمـــر لــيــس الـــرقـــم، بل 
ديمقراطي  الــذي وجهه مرشح  االنــتــقــاد 
انتخابية،  حملة  في  إلسرائيل  للرئاسة 
وهــــذا لــيــس أمــــرًا هــّيــنــًا، إذا أخــذنــا بعني 
الصهيونية  املــنــظــمــات  تــأثــيــر  االعــتــبــار 
والـــيـــهـــوديـــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والـــذي يعبر من 
خـــال شبكة مــركــبــة مــن وســائــل اإلعـــام 
املنتشر على  السياسي والتنظيم  واملــال 

طول الواليات املتحدة وغربها.
ا رهيبة تمارس 

ً
أن ضغوط الــواضــح  من 

عــلــى ســـانـــدرز، حــتــى يسير فــي »الــتــلــم«، 
ــــى، مــثــل  ــمـ ــ ـــل بـــشـــكـــل أعـ ــيـ ــرائــ ــــم إســ ــــدعـ ويـ
بــقــيــة مــرشــحــي الـــرئـــاســـة. هـــو بــالــتــأكــيــد 
يــدعــم إســـرائـــيـــل، وقـــد تـــطـــّوع ســابــقــًا في 
الــتــأكــيــد على  عــلــى  »كـــيـــبـــوتـــس«، ودأب 
ــاع عـــن نــفــســهــا،  ــيـــل فـــي الــــدفــ حـــق إســـرائـ
ــــوط بـــالـــحـــســـبـــان،  ــغـ ــ ــــضـ وهــــــــو يـــــأخـــــذ الـ
ــعـــارض مــحــاكــمــة  ــه يـ ، إنــ

ً
ــثـــا ويــــصــــرح، مـ

مجرمي الحرب اإلسرائيليني في محكمة 
الجنايات الدولية، لكنه، في املقابل، وقف 
أمام مؤتمر اللوبي الصهيوني »آيباك«، 
ــــاء كـــل املــســتــوطــنــات من  ــا إلـــى »إخـ ودعــ
الضفة، كما جرى إخاء كل املستوطنات 

من غزة«. 
وصـــــــّرح، أكـــثـــر مـــن مــــــّرة، أنــــه يـــربـــط بني 

خليل عيسى

 
ّ
»هل تعلم ما هو الجيد بشأن الحقيقة؟ أن
الجميع يعلم ما هي، مهما طال الزمن الذي 
أحد  العيش من دونها. ال  فيه  استطاعوا 
يصبحون  هم 

ّ
لكن فرانك،  الحقيقة،  ينسى 

أكثر بــراعــة فــي الــكــذب فــقــط«. مــا قالته آن 
ويلر لزوجها في رواية »الشارع الثوري«، 
كذلك  يصح  يايتس،  ريتشارد  لألميركي 
لوصف ما يحصل في سورية. فثمة شيء 
نـــن يـــحـــدث أمـــامـــنـــا بــعــد خــمــس ســنــوات 
مـــن ثـــــورٍة حــصــيــلــتــهــا مــقــتــل نــحــو نصف 
مليون وتهجير عشرة مــايــني. هــي ثــورة 
العالم تقريبا. هذا   دول 

ّ
تآمرت عليها كل

التآمر  أن  أخــيــرًا  لــم يعلن  مــا  لكن،  نعرفه. 
ــل بــمــشــاركــة املــعــارضــني 

ّ
عــلــى الـــثـــورة تــكــل

ــه، بــعــجــرهــم وبـــجـــرهـــم، فــقــد  ــيـ أنــفــســهــم فـ
نجح األميركيون واإليرانيون، وبمساعدة 
اح، بفرض »هدنٍة« 

ّ
الطيران الروسي السف

قبلتها املعارضة السياسية ضّد كل منطق 
ثوري عقاني، كان يجزم أن األمر سيكون 
كــارثــيــًا. وبــالــفــعــل، أّدى ذلــك فــي املحّصلة 
الــنــهــائــيــة الســـتـــحـــداث الــنــســخــة املــحــدثــة 
ــتـــي حـــّولـــت  والـــنـــاجـــحـــة مــــن الـــضـــوابـــط الـ
املــعــارضــة إلــى قـــوات »صــحــوات« ســورّيــة. 
أتــــى ذلــــك بــعــد مــــحــــاوالت عـــديـــدة فــاشــلــة 
ــواة ملليشياٍت  نــ فـــي تــشــكــيــل  لــألمــيــركــيــني 
أو جــيــوٍش تقاتل »داعــــش« فقط مــن دون 
نــظــام األســـد مــن مــرتــزقــة عــرب ســنــة. لكن، 
هذه املرة، اشتملت »الصحوات السورية«، 
فـــي نــســخــتــهــا األرقـــــــى، عــلــى جـــيـــوٍش من 
ــــني الـــســـيـــاســـيـــني والـــنـــاشـــطـــني  ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
علمانيني  والــعــرب،  السوريني  اإلعاميني 
ة« على فكرة(، باإلضافة 

ُّ
وإساميني )»سن

ـــة أيـــضـــًا( مـــن فــصــائــل 
ّ
إلــــى مــقــاتــلــني )ســـن

فت 
ّ
إســامــّيــة صن وفصائل  الــحــّر  الجيش 

وتأّدبها، وجدوا  تأديبها  بعد  »معتدلة«، 
أنــفــســهــم فـــي الـــخـــنـــدق نــفــســه مـــع قــاتــلــهــم 
وباتوا  املجرمني.  يقتل( وحلفائه  زال  )ما 
من  كل  بقتال  اآلن،  مسرورين  يشاركونه، 
يــخــالــف تــحــالــف أمــيــركــا وإيــــران وروســيــا 

وحزب الله، تحت راية »قتال داعش«.
اليوم،  اإليــرانــيــة  املستعمرة  ففي ســوريــة، 
هناك فــرق سياسي شاسع بني »داعــش«، 
التنظيم املعروف الذي يعمل با خجل أو 
وجل لتأسيس »خافٍة سنّية«، و«داعش« 
كــمــا يــعــنــيــه واقــعــّيــًا تــحــالــف نــظــام األســـد 
ن تــســمــيــة »داعــــــش« 

ّ
وأمـــيـــركـــا وإيـــــــــران. إ

 من 
ّ

كــــل تــعــنــي  هــــؤالء  عــنــدمــا يستعملها 
يــقــف ضـــّدهـــم، وتــشــمــل عــمــلــّيــًا كـــل الــعــرب 
الــســنــة الـــذيـــن يــواجــهــونــهــم، مــهــمــا كــانــت 
هــوّيــتــهــم األيــديــولــوجــيــة. لــكــن هـــذا الــفــرق 
الــســيــاســي الـــحـــاّد واملــفــهــومــي يــبــدو أمـــرًا 
السائد  للخطاب  بالنسبة  صلة  ذي  غير 
للدخول  تلهث  التي  السورية  للمعارضة 
إلى »سورية الجديدة« التي يريدها باراك 

أوباما وعلي خامنئي بأّي ثمن.
كتب وائل عصام مقااًل شرح فيه ما يكفي 
املعارضة مع األسد  من حيثيات »هــدنــة« 
العربي )25 مــارس/  الــقــدس  فــي صحيفة 
الهدنة  »فصائل  أن  فيه  جــاء   ،)2016 آذار 
 النظام في معركته 

ّ
باتت ضمنًيًا في صف

 »
ً
 أن »هــدنــة

ً
مــع الــجــهــاديــني«. وتــبــنّي فــعــا

بــهــذا الــحــجــم »صــلــبــة« بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، 
لــتــســمــح لـــقـــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه بــأن 
 ريف حلب الشمالي 

ّ
فِرغ عديدها من كل

ُ
ت

 
ً
وجنوب سورية، لتذهب إلى تدمر راضية
املعارضة  فصائل   

ّ
بـــأن ة 

ّ
مطمئن مــرضــّيــة، 

 ذلك، فتهاجم مواقعها. 
ّ

السورية لن تستغل
ال بل أكثر من ذلك، تبّرعت فصائل الجيش 
الحّر في الجنوب بفتح حــرٍب على حركة 
املــثــنــى مــنــذ شــهــريــن، وهـــي فصيل سلفي 
محلي مــعــارض، قــاتــل الــنــظــام إلــى جانب 
بأنه  اتهمته  أن  بــعــد   ،2012 مــنــذ  »الـــحـــّر« 

بدر شافعي

يــــــــدور حــــديــــث داخــــــــل أروقــــــــــة الــــحــــكــــم فــي 
التعامل  املــصــري، وكيفية  امللف  تركيا عن 
املــســتــقــبــلــي مـــعـــه فــــي ظــــل ظـــــــروف تــركــيــا 
ــلــــي  حــــالــــيــــًا، ســــــــواء فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــا الــــداخــ
»تفاقم تفجيرات حــزب العمال وداعــش ما 
خارجيًا  أو  السياحة«،  على  سلبًا  انعكس 
ــلــــف الـــــســـــوري، اســـتـــمـــرار الــــخــــاف مــع  »املــ
ــبـــدو أن هـــنـــاك تــبــايــنــًا داخـــل  ــا«. ويـ ــيــ روســ
هذه األروقــة حول استمرار التصعيد ضد 
إلى  باعتباره وصل  السيسي،  الفتاح  عبد 
حالٍة  تحقيق  أو  عسكري،  بانقاب  الحكم 
مـــن املـــصـــالـــحـــة، شــامــلــة أو جـــزئـــيـــة، نــظــرًا 
العتباراٍت عديدة، منها أن مصر أحد أركان 
مثلث املنطقة الذي يضم إلى جانبها تركيا 
والــســعــوديــة، وأنــــه، بحسب كــتــاٍب لرئيس 
الوزراء، داود أوغلو، كلما لعبت تركيا أدوارًا 
أكثر فاعلية في الشرق ارتفعت مكانتها في 
الساحة الغربية - الدولية، في إطار نظرية 
أنقرة  استضافة  ولعل  والسهم«..  »القوس 
قمة التعاون اإلسامي، في إبريل/ نيسان 
الجاري، وتسلمها القيادة من مصر، يجعل 
املوضوع أكثر إلحاحًا، ومطروحًا بقوة في 
أوساط الخارجية التركية. وقد يشكل هذا 
التفكير التركي في املصالحة تحديًا مهمًا 
لجماعة اإلخوان املسلمني. وهنا، قد يكون 

مهمًا إدراك الجماعة عدة أمور:
أولـــهـــا: صــعــوبــة املـــوقـــف الــتــركــي الــداخــلــي 
واإلقــلــيــمــي، والــــذي جــعــل مــن نــظــريــة صفر 
ــارًا نــظــريــًا« غــيــر مــتــحــقــق، ما  ــ مــشــاكــل »إطــ
يعني صعوبة أن تبقى أنقرة تغّرد بمفردها 
خـــارج الــســرب فــي املــلــف املــصــري تحديدًا، 
الدولي بنظام السيسي،  في ظل االعــتــراف 
كانت غير معلنة،  وإن  فضا عن ضغوط، 
التقارب، من  اتجاه هــذا  السعودية في  من 
مواجهة  فــي  الجديد  تحالفها  تقوية  أجــل 
اإلرهــاب، ما يعني إمكانية تفاوض تركيا 
، وتــحــقــيــق املــصــالــحــة مــعــهــا، من 

ً
مـــبـــاشـــرة

دون أي التفاٍت للجماعة التي ربما ال تملك 
إقدامها  حــال  به  تهديدها  تستطيع  شيئًا 
ــذه الــخــطــوة، بــاســتــثــنــاء اعــتــبــاراٍت  عــلــى هـ

أخاقية ال يزال أردوغان ملتزما بها.
ثانيًا: ضرورة القناعة بأهمية التنسيق مع 
األتـــراك في هــذا الشأن )اتــجــاه املصالحة(، 
املـــتـــاح اآلن. صحيح  ــذا هـــو  بــاعــتــبــار أن هـ
أن التقارب واملصالحة قد يفشان، بسبب 
البلدين  بمصالح  أســاســًا  تتعلق  خــافــاٍت 
وأهــــدافــــهــــمــــا، فـــضـــا عــــن خـــــافـــــاٍت تــبــدو 

املشتركة،  خصائصها  الكبرى  النصوص 
التي  الكتابة  أي خلفية  نــزولــه«،  »أســبــاب 
 بلحظة 

ً
حفت بــه،  والــتــي  كانت مسكونة

ــرٍف مــن نــظــام الــحــكــم االســتــبــدادي الــذي  قـ
ثــــرنــــا عـــلـــيـــه، واكـــتـــشـــفـــنـــا، عـــلـــى مــســتــوى 
أنــه كــان مفرطًا في  الــقــانــونــي،  التوصيف 
الـــرئـــاســـويـــة. فــالــلــحــظــة الـــتـــي انـــكـــب فيها 
ــذاك، عــلــى كتابة  ــ املــجــلــس الــتــأســيــســي، آنــ
 بــهــواجــس من 

ً
الــدســتــور كــانــت مــشــحــونــة

كــتــبــوه، أو مــن اســتــشــيــروا فــي صياغته، 
ومــن صــوتــوا أيــضــًا، فــا يخفى على أحد 
ــى األبـــديـــة  ــ ــتــــور، مــهــمــا طـــمـــح إلـ أن الــــدســ
الحافة  األحـــداث  تفاصيل  عــن  والتسامي 
 على تحديات 

ً
به، يظل، في النهاية، إجابة

جماعٍة بشريٍة مسكونٍة بمخاوف، ومثقلة، 
ــــت نـــفـــســـه، بـــطـــمـــوحـــات وأمـــــــاٍن  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
التفاصيل  تلك  انتفت  ولو  بالتأبد.  تحلم 
املنخرطة في لحظات شعوبها، لتطابقت 
كل الدساتير، وكانت نسخًا متماهية مع 

بعضها.
سعى الدستور التونسي الفتي إلى إغاق 
الــتــي قــد يتسلل منها االســتــبــداد  املــنــافــذ 
اللحظة،  تلك  ، في 

ً
عائدًا، وقــد كانت ماثلة

فـــي مــؤســســة الـــرئـــاســـة املـــتـــغـــولـــة، والــتــي 
سحقت السلطة التشريعية التي يفترض 
ــعـــب ومـــؤســـســـة  ــلـــشـ لـ ــة  ــلـ ــثـ ــمـ مـ تـــــكـــــون  أن 

ــذي يــصــفــه بــعــضــهــم بــالــرئــاســي  الــحــكــم الــ
»الشبه  أو  املــعــدل،  التشريعي  أو  املـــعـــّدل، 
مّست،  حقيقية  صــعــوبــات  تترجم  شــبــه«، 
ــلـــى مــحــك  ــتــــور عـ ــا الــــدســ ــنـ بـــعـــد أن وضـــعـ

التجربة، ثاثة مستويات: 
الــقــائــم على  األول، هــنــدســة نــظــام الــحــكــم 
توزيٍع، متوازن قدر اإلمكان، بني السلطات. 
ولـــكـــن، لــكــثــرة هـــذا الـــحـــرص، تـــم إضــعــاف 
»بلقنت«  لقد  مجتمعة.  الــثــاث  السلطات 
التشريعية  مؤسسات الحكم والسلطتان، 
و الــتــنــفــيــذيــة مـــعـــًا.  ثــمــة تـــداخـــل مــرضــي، 

، إلى نزاع حدود، 
ً
سيؤدي، آجا أو عاجا

عــلــى نحو  إال  نـــزاع ال يمكن تجنبه  وهـــو 
أو  املتبادلة  بالتغافات  إما  غير طبيعي، 

بالتنازالت املتبادلة.
املــســتــوى الــثــانــي الـــذي دفــع بالتفكير في 
إلى  أيــضــًا،  يــعــود،  الدستورية  التعديات 
افتقاد رئيس الحكومة كثيرًا من الكفاءات 
القيادية، حتى بدا، أحيانًا، غير قادر على 
التحكم فــي فريقه »الــحــاكــم«. وهــذا يعود 
إلــى أسباٍب ذاتــيــٍة، تخص الرجل، وأخــرى 
موضوعية، هي في عاقة مباشرة بطريق 
ينص  فالدستور  الحكومة،  رئاسة  توليه 
فــي الــفــصــل 89 عــلــى أنـــه فــي أجـــل أســبــوع 
من اإلعــان عن نتائج االنتخابات، يكلف 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــرشــــح الــــحــــزب أو 
الحكومة  بتكوين   ... االنتخابي  االئــتــاف 
...«.  ربما كان تعيني الحبيب الصيد رئيسًا 
للحكومة، وهــو مــن خــارج الــحــزب الفائز، 
أي حزب نداء تونس، إما هروبًا من تهمة 
آنــذاك،  املعارضة،  سارعت  التي  »التغول« 
برفعها فــي وجــه الــحــزب الفائز آنـــذاك، أو 
تهربًا من مسؤولية الحكم، حتى ال يدفع 
»نــــداء تــونــس« وحـــده فــاتــورة بــاهــظــة، لو 
أخــفــق فــي حــل املــعــضــات الحقيقية التي 
ــارات انــتــخــابــيــة: هيبة  ــعــ حـــّولـــهـــا إلــــى شــ
ــة، الـــشـــغـــل، الـــعـــدالـــة بــــني الـــجـــهـــات،  ــ ــــدولـ الـ

والدفاع عن النمط الحداثي لتونس.
ــة،  املـــســـتـــوى الـــثـــالـــث، ضــعــف هــيــبــة الـــدولـ
ــيـــاء املــجــتــمــع املــــدنــــي عـــلـــى بــعــض  ــتـ واسـ
مــهــامــهــا ووظـــائـــفـــهـــا، بـــاســـم الــتــشــاركــيــة 
طورًا، وطورًا آخر تحت التمترس وراء قوة 
كيف  رأينا  الفئوية.  والتكتات  اللوبيات 
، على مهام 

ً
استولت النقابات األمنية، مثا

اإلعام الرسمي للداخلية، حيث أصبحت 
النقابات ناطقة رسميًا موازيًا باسم  تلك 
األمنية  العمليات  يخص  فيما  الداخلية، 
الجارية، ورأينا أيضا كيف عملت بعض 
الــنــقــابــات املــدنــيــة عــلــى لـــي ذراع الـــدولـــة، 
ــت  ــ ــازالـ ــ ــيــــث مـ ــع، حــ ــ ــــوضــ ــن مــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــي أكـ ــ فــ
املدير  يتولى  أن  تــرفــض  الصحة  نــقــابــات 
مهامه.  صفاقس  مدينة  ملستشفى  الــعــام 
ورأينا كيف تملي أطــراف أخــرى مواقفها 
ــــــا فــــي مـــجـــال الـــتـــربـــيـــة والــضــريــبــة  ورؤاهــ
نمّيز  أن  علينا  الــقــانــون.  إنــفــاذ  وتعطيل 
بـــني الــتــشــاركــيــة والـــتـــفـــريـــط فـــي وظــائــف 
الدولة ومهامها، ففي  الــدول حتى األكثر  
الــدول االسكندنافية،  غــرار   على 

ً
تشاركية

 بما لها. 
ً
تظل الدولة هذه متمسكة

التي  املعضات  الدستور  تنقيح  يحل  لن 
أشير إليها، هنا، ما لم نجد توافقات حول 

تلك القضايا.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق( 

وتعامل  اإلسرائيلية،  األميركية  العاقة 
ــذا  ــيـــاســـي، وهــ ــع الـــحـــل الـــسـ إســــرائــــيــــل مــ
يختلف عن املوقف الدارج لدى القيادات 
األمــيــركــيــة الــتــي تــؤكــد دومـــًا عــلــى الــدعــم 

غير املشروط إلسرائيل.
فـــي فـــتـــرة االنـــتـــخـــابـــات، يــنــصــب تفكير 
املــرشــح عــلــى االنــتــخــابــات، وعــلــى كسب 
األصـــــــوات، ويـــقـــول مـــا يــكــســبــه أصـــواتـــًا، 
ُيَهّربها. علينا أن ننتبه  ويتجنب ما قد 
ــًدا إلــــى األوســــــاط االجــتــمــاعــيــة الــتــي  ــّيـ جـ
تــدعــم ســـانـــدرز، فــهــي، فيما يــبــدو، تقبل 
واالستيطان  االحــتــال  ضــد  تصريحاته 
والـــعـــدوان، ومــن املــفــروض أن تــكــون هي 
مــع  ــامـــن  ــتـــضـ الـ لـــحـــشـــد  األول  ــوان  ــنــ ــعــ الــ
الضغوط  وحــشــد  الفلسطيني،  الــشــعــب 
واملقاطعة على إسرائيل. لقد جرى إهمال 
هذه األوساط في حقبة »أوسلو«، ووفق 
ملخاطبتها  األوان  وآن  »أوســلــو«،  عقلية 
الحقوق  لغة  وهــي  تفهمها  التي  باللغة 

والعدالة أواًل.
يــعــتــبــر ســـانـــدرز مــرشــًحــا »اشـــتـــراكـــيـــًا«، 
وهو يخاطب فئة الشباب بلغٍة شبابيٍة، 
ــمـــل لــــــــواء الــتــغــيــيــر  وبـــنـــفـــســـيـــة مـــــن يـــحـ
الرغم  القائم. على  الوضع  والــثــورة على 
مــايــني  أن  إاّل  ــًا،  ــامــ عــ  74 عـــمـــره  أن  ــن  مــ
الشباب يدعمونه، ولديه عندهم شعبية 
جارفة، وهو يحصل على غالبية ساحقة 
الديمقراطي،  الــحــزب  مــن أصـــوات شباب 
وفي  االنتخابية،  حملته  لشعارات  تبعًا 
ــلـــى »وول  مــقــدمــتــهــا إعــــانــــه الــــحــــرب عـ
االجتماعية  الــفــجــوات  ســتــريــت«، وعــلــى 
املفسد،  السياسي  املـــال  الــرهــيــبــة، وعــلــى 
الـــذي يشمل مضاعفة  بــرنــامــجــه  وكــذلــك 
الحد األدنــى لألجور، وتطوير الخدمات 

الصحية واالجتماعية من الدولة. 
ــه،   كــشــف ســـانـــدرز شــعــبــيــة الـــعـــدالـــة، وأنــ
 فـــي مــقــابــل الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي الــفــاشــي 
دونالد  الجمهوري  املــرشــح  يمثله  الــذي 
بغٍد  تــرامــب، هناك جمهور واســع يحلم 

مختلف. 
ــــدرز عــــــددًا كــبــيــرًا  ــانـ ــ ويـــضـــم جـــمـــهـــور سـ
مــــن الـــشـــبـــان املـــبـــهـــوريـــن بـــخـــطـــاب هـــذا 
عن  الحديث  يخشى  ال  الـــذي  السبعيني 
»ثورة سياسية«، ويعد بتوسيع التأمني 
الــصــحــي وســلــة الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة، 
ــاٍل مــجــانــي، بــعــد أن وصلت  وبــتــعــلــيــم عــ

»قــريــب مــن داعـــش«. وهــو أمــر نفته حركة 
 )موقع »الجزيرة«، 

ً
املثنى جملة وتفصيا

27 مارس /آذار 2016(. أّما قرية الطوقلي 
شــمــال حــلــب، فــقــد اســتــعــادهــا »الـــحـــّر« من 
بغطاء  اإلســامــيــة  الــدولــة  تنظيم  سيطرة 
جــوي أميركي مــبــاشــرة. ومــا عــدا الغوطة 
معظم  أشــهــر  بضعة  منذ  بــاتــت  الشرقية، 
ــارك الــــتــــي تــــدخــــل فـــيـــهـــا املـــعـــارضـــة  ــ ــعــ ــ املــ
وقواتها في سورية محصورة فقط بقتال 
ــــؤالء بــأنــهــم  »داعـــــــش«، أو مـــن يــتــهــمــهــم هـ

»قريبون من داعش«.
ال يمكن أن يعني هــذا كله إال أمــرًا واحــدًا: 
األســد  لنظام  أتــت  الــتــي  »التطمينات«  أن 
وحلفائه لم تكن فقط »غير مباشرة«، بل 
كانت، على األرجــح األعــّم، مباشرة، أي تّم 
املقاتلة  األطـــراف  بــني  بالتفصيل  نقاشها 
وداعــمــيــهــا بينهم وحــلــفــاء األســــد. وليس 
أبـــًدا مــصــادفــة أن يــأتــي ذلــك بــمــوازاة وفد 
ــِبــل 

َ
»مـــعـــارض« يــّدعــي »تمثيل الـــثـــورة«، ق

من »عندياته« نقاطًا قّدمها مبعوث األمم 
املــتــحــدة، ســتــيــفــان دي مــســتــورا، سمسار 
سورية  في  األميركي-اإليراني  االستعمار 
ــم املـــتـــِحـــدة«  ــ ومـــوفـــد املــنــبــر املــســمــى »األمــ
ــرب(، والـــــــذي قــــــال، فــي  ــ ــعـ ــ )عــلــيــنــا نـــحـــن الـ
مــا شاء  وثيقته، ببقاء نظام األســد وإلــى 
الـــلـــه. ومــــن يــعــلــم، قـــد نــــرى عــلــى األرجــــح 
حافظًا الصغير حاكمًا للباد بعد عقدين 
 عــبــاقــرة الــســيــاســة في 

ّ
أو ثـــاثـــة، ذلــــك أن

املعارضة السورية أثبتوا أنهم يحترمون 
»املــجــتــمــع الـــدولـــي« فـــوق مـــا يــتــوقــعــه هو 
ــد، ال  نفسه مــنــهــم. فــهــم، عــكــس نــظــام األســ

يخونون العهود.  
أما »الصحوات السورية« فهي ليست سوى 
الصحوات  لتجربة  سوريًا  معّدلة  نسخة 
العراقية التي قام بها األميركيون بعد عام 
2006، حيث تّم تأليف جيش من العشائر 
العرب السنة لقتال  تنظيم القاعدة حينها 
الجزيرة، 2 فبراير/ شباط 2016(.  )موقع 
إلى  أن تحّولت  الــصــحــوات  لبثت  مــا  لكن، 
جــيــش مـــن مــرتــزقــة عــشــائــريــني، يــقــاتــلــون 
لــحــســاب أمـــيـــركـــا، ويــحــقــقــون، فـــي نــهــايــة 
املــــطــــاف، مــصــلــحــة إيـــــــران. وفــــي الــنــهــايــة، 
أعطوها  التي  بالوعود  األميركيون  نكث 
لم  فإيران  العراقي.  للجيش  لهم، بضّمهم 
ــر، وتـــحـــّول ســكــان املــنــاطــق في  ــ تــقــبــل األمـ
املحافظات الشرقية والشمالية إلى العداء 
اإليــرانــيــني ونظامهم في  الصريح إلجـــرام 
مع  التعايش  ذلــك  على  مفضلني  الــعــراق، 
بــدل  مناطقهم،  فــي  داعـــش  تنظيم  وجـــود 
أن يــقــاتــلــوه مـــجـــددًا لــحــســاب االســتــعــمــار 
األميركي-اإليراني. ومن غير املستبعد أن 
تاقي الصحوات السورية مصيرًا مشابهًا 

ملصير الصحوات العراقية مع إيران. 
الطامة الكبرى، في ذلك كله، درجة التهافت 
الــســيــاســي الـــذي وصـــل إلــيــه مــنــظــرون في 

شخصية بني السيسي وأردوغان. لكن، في 
املقابل يمكن أن تنجح، ولو على مستويات 
ــود تــــواصــــل عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــل، مـــثـــل وجــ ــ أقــ
دون  الــــحــــكــــومــــة  أو  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزيــــــــــري 
الــرئــاســة. ال بــد مــن وضـــع االحــتــمــالــني في 

الحسبان، وعدم الرهان على خيار واحد.
بــد مــن توحيد  القناعة، ال  ثالثًا: بعد هــذه 
جــبــهــة تـــعـــامـــل »اإلخــــــــــوان« مــــع الــحــكــومــة 
الـــتـــركـــيـــة، ألن اســـتـــمـــرار وجــــــود جــبــهــتــني 
بالشأن  يتعلق  مــا  لــــ«اإلخـــوان«، خصوصًا 
الــخــارجــي ُيــضــعــف مــوقــف الــجــمــاعــة ككل، 
في  الطرفني  مــن  تباينًا  كــان  إذا  وال سيما 
»اإلخوان« في طرحه أجندة التفاوض. ومن 
ــــرؤى بــشــأن هــذا  هــنــا، ال بـــد مـــن تــوحــيــد الـ
إلى  السعي  املهم، بل ال بد كذلك من  امللف 
ــٍة واحــــدٍة لكل األطــيــاف الداعمة  وضــع رؤيـ
للشرعية والرافضة لانقاب، مثل تحالف 
الــثــوري وغيرها.  واملــجــلــس  الشرعية  دعــم 
ألن استمرار هذا التشرذم قد يجعل األتراك 
يفّكرون فقط في مصالحهم، وهــذا حقهم، 
الشرعية،  قـــوى  بمطالب  اكـــتـــراٍث  دون  مــن 
ــــدوا أواًل عــلــى أجــنــدة  ــوّحـ ــ وفــــق مــنــطــق »تـ

واحدة قبل املجيء إلينا«.
ــقـــيـــة،  ــدٍة تـــوافـ ــ ــنــ ــ ــاق عـــلـــى أجــ ــ ــفــ ــ ــًا: االتــ ــثــ ــالــ ثــ
عليها،  الــتــفــاوض  يــجــوز  ال  تشمل قضايا 
باعتبارها ثوابت من وجهة نظر »اإلخوان« 
وقوى الشرعية، وتلك التي يجوز التفاوض 
بشأنها. وهنا، ال بد من إدراك أن السياسة 
فن املمكن، وأن عملية املصالحة، إن حدثت، 
أواًل، ثم  الــبــلــديــن  كـــا  مــصــالــح  ســـتـــراعـــي 
»اإلخوان«، ناهيك عن أن األتراك لن يدخلوا 
هـــذه املــفــاوضــات، مــن منطق املــنــتــصــر في 
الطرف  والــذي يملي شروطه على  الحرب، 
اآلخــــر »املـــنـــهـــزم«. وبــالــتــالــي، ال بـــد مـــن أن 
باعتبار  الــواقــعــيــة،  مــن  األمـــر بحالٍة  يتسم 
الــســيــاســة فــن املــمــكــن، وعـــدم وضـــع شــروط 
تــعــجــيــزيــة، قــد تــجــعــل األتـــــراك ال يلتفتون 
إلـــيـــهـــا، أســــاســــًا، خــصــوصــًا إذا تــعــارضــت 
مـــع مــصــالــحــهــم. وقــــد تــكــون قــضــيــة عـــودة 
الــدكــتــور مــحــمــد مــرســي ورحــيــل السيسي 
وعودة العسكر إلى ثكناتهم القضية التي 
تحتاج  إلى التوافق عليها وحسمها أواًل، 
ــــراك الــذيــن ال يملكون  قــبــل رفــعــهــا إلـــى األتـ
العصا السحرية للضغط بها على الجانب 
املصري، املدعوم إقليميًا ودوليًا، وإن ظلوا 
الوسيط الدولي الوحيد تقريبًا حاليا الذي 
يمكن أن يقوم بدور الوساطة، حال اقتناع 

مؤيدي الشرعية بذلك، وقبول السيسي.
)كاتب مصري(

لــســيــادتــه. ولــكــن، عــجــزنــا، فــيــمــا بــعــد، عن 
تـــدقـــيـــق تــفــاصــيــل »الــــنــــظــــام الــجــمــهــوري 
الــديــمــوقــراطــي الــتــشــاركــي«، كــمــا ورد في 
الدستور، وظــل  الشيطان ساكنًا في تلك 
الــتــفــاصــيــل، خــصــوصــًا فـــي ثــنــايــا عــاقــة 
باألحرى  أو  ببعضها،  الثاث  املؤسسات 
ــة الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــالــســلــطــة  عــــاقــ
التونسي  فالدستور  تــحــديــدًا.  التنفيدية 
ــائــــل، لــيــظــل  ســـكـــت عــــن تـــدقـــيـــق تـــلـــك املــــســ
لــم ينص صــراحــة عن  فهو  غائمًا مبهمًا، 
طبيعة نظام الحكم، ربما من نقط ضعف 
امللتبسة  الــرمــاديــة  مــنــاطــقــه  أو  الــدســتــور 
مسألة توزيع الصاحيات بني مؤسستي 
السلطة التنفيدية، أي رئاسة الجمهورية 
ــة الــحــكــومــة الـــتـــي بـــــدت، أحــيــانــًا،  ورئــــاســ
في  »الــتــشــاور«  مبدأ  تقوم على   ،

ً
متداخلة

مــواضــع عـــديـــدة، مــا يــتــرك مــجــااًل لــلــمــزاج 
في تجسيد ذلك التشاور، وقد رأينا أمثلة 
أو حتى  الترويكا  عهد  فــي  ســـواء  سابقًا، 
الحكومات التي تلتها، عن عسر التشاور، 
حــــــني تـــــتـــــرك لـــــألمـــــزجـــــة واالجــــــتــــــهــــــادات 
الحمودي،  الــبــغــدادي  )تسليم  الشخصية 
التعيينات في الهيئات املؤقتة، التسميات 
والعسكرية...  املدنية  العليا  الوظائف  في 
إلــــــــخ(. نــعــتــقــد أن الـــتـــفـــكـــيـــر، حــــالــــيــــًا، فــي 
تــعــديــاٍت دســـتـــوريـــٍة، فـــي مــســتــوى نــظــام 

ــركـــي بـــاملـــعـــدل إلــى  ــيـ ديـــــون الـــطـــالـــب األمـ
حوالي 35 ألف دوالر.

بـــدأت حــركــة االحــتــجــاج على الــحــرب في 
ضد  والحملة  السبعينيات،  فــي  فيتنام 
نـــظـــام األبـــرتـــهـــايـــد فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــعـــي يـــــســـــاري، وتـــوســـعـــت  ــامـ ــاب جـ ــبـ ــشـ بـ
لـــتـــشـــمـــل أوســــــاطــــــًا أوســــــــع فـــــأوســـــع فــي 
املجتمع األمــيــركــي، وصـــواًل إلــى النخب، 
ــي الـــســـيـــاســـة  ــ ــزي فـ ــ ــركــ ــ ــار املــ ــيــ ــتــ وإلــــــــى الــ
ــرار. أمـــا  ــ ــقـ ــ ــــى مـــتـــخـــذي الـ ــيـــة، وإلــ األمـــيـــركـ
فــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــقـــد جـــرى 
الــقــفــز عــلــى املـــراحـــل، وانــصــبــت الــجــهــود 
بــاملــســتــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي، ال الــشــعــبــي، 
وكانت النتائج عمومًا قريبة من الصفر. 
فــي املــقــابــل، هــنــاك مــؤشــرات جــديــة على 
األميركي  املجتمع  فــي  الهائلة  الــطــاقــات 
التضامن  في  ف 

ّ
توظ أن  املمكن  من  التي 

كان  فحيثما  فلسطني،  مــع قضية شعب 
هناك تحرك في الجامعات، كان التجاوب 
أنــه باإلمكان محاصرة  جارفًا، ما يعنى 
على  واإلســرائــيــلــي  الصهيوني  الــتــأثــيــر 
ــبـــل فــي  ــقـ ــتـ ــسـ ــــب املـ ــخـ ــ ــــوم ونـ ــيــ ــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ شـ

الواليات املتحدة. 
فـــرص ســـانـــدرز بــالــنــجــاح ضــئــيــلــة، وهــو 
الضغوط،  تحت  مواقفه  بعض  يغّير  قد 
لكن املهم، والــذي فاجأ كثيرين، أن جيل 
الـــشـــبـــاب فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة يطمح 
لــيــس إلـــى مــجــتــمــٍع أكــثــر عــدالــة فــقــط، بل 
لعالم أكثر عدالة أيضًا. يجب البحث عن 
ــانـــدرز، فــمــن يــريــد عــــداًل فهو  جــمــهــور سـ
قابل للتفاعل مع عدالة قضية فلسطني، 

والعدل حليف شعب فلسطني األول. 
)نائب عربي في الكنيست(

املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي تــشــديــدهــم على 
الحرب ضد تنظيم »داعــش« على  أولوية 
 داعش 

ّ
الحرب ضد النظام وايران، فبما أن

»معاِدلة« للنظام بحسبهم، فا مشكلة أن 
ص مــن األول حــتــى لــو كــنــا فــي ذلــك 

ّ
نتخل

حلفاء موضوعيني أو ذاتيني ربما للنظام. 
لـــكـــن، نـــعـــود دائـــمـــًا إلــــى حــقــيــقــة آن ويــلــر 
 تنظيم داعش املجنون 

ّ
وزوجها فرانك. إن

واإلرهابي الذي ال يمكن أن يقبل بوجوده 
أرادوا سقوط  بــعــدمــا  الــســوريــني،  أكــثــريــة 
نظام  األسد، لم يقتل سوى 1% مما قتله 
منهم نظام األســد واإليــرانــيــون والـــروس. 
الـــســـيـــاســـّيـــة  الـــوظـــيـــفـــة   تـــصـــبـــح  ذاك،  إذ 
لــلــمــظــاهــرات الــيــومــيــة الــتــي تــصــرخ، هــذه 
األيام، شعارات ضد األسد، والتي تنظمها 
التنسيقيات املحلّية السورية في املناطق 
املوجودة تحت سيطرة املعارضة )وليس 
داعــش(، توفر غطاًء يوميًا  تحت سيطرة 
فلكلوريًا لتمرير االتفاق القائم مع األسد، 
وهو اتفاق مضاد للثورة بأهازيج الثورة 
نفسها. فنحن لم نعد هنا في نطاق الثورة، 
ة 

ّ
بل في مملكة شبح الثورة املتاشية. جث

ل وتتفسخ بسرعة، وأّول 
ّ
الثورة التي تتحل

ــرت  ُدمِّ التي  ضحاياها كانت مدينة تدمر 
عــن بــكــرة أبــيــهــا، وســـط صــمــت املــعــارضــة 
املدوّي، وذلك في »تحريٍر« قالت عنه قناة 
»ســـي إن إن« األمــيــركــيــة أنـــه »يــــوم مجيد 

لإلنسانية«. 
فضح ذلك كله بيان تنسيقية تدمر املحلية 
ــّم مـــحـــوه بـــعـــد ســــاعــــاٍت مــــن عــلــى  ــ الــــــذي تـ
األســد  »استغل  وقــال  التنسيقية،  صفحة 
 

ّ
الــهــدنــة بــشــكــل نــاجــح جـــــًدا، وســحــب جــل
املعارضة  قـــوات  مــع  مــن جبهاته  مقاتليه 
الــســوريــة وجــبــهــة الــنــصــرة الــتــي الــتــزمــت 
بالهدنة، وزّج بها بزخم في معارك تدمر 
الجانب   

ّ
الدولة، وهو مطمئن ضد تنظيم 

املعارضة بالهدنة. يأتي  قــوات  الــتــزام  من 
ــوقـــت الـــــذي أجـــجـــت فــيــه قـــوات  ــك فـــي الـ ذلــ
الـــخـــاف بينهما،  واملــنــاهــضــة  املــعــارضــة 
فشنوا الهجمات على مدن بعض، وأردوا 
الــقــتــلــى فــيــمــا بــيــنــهــم... خــســرنــا فـــي فــتــرة 
الـــهـــدنـــة الـــســـابـــقـــة، وربـــــح األســـــــد.. ليست 
بمئات  املسألة  بل  تدمر،  بأحجار  املسألة 
تــحــت  ــر  تــــدمــ ــــي  فـ ــــت  ــقـ ــ أزهـ ــتــــي  الــ األرواح 
الــنــزوح، في خفاء  القصف، وعلى طرقات 
الثورة  لهذه  عار  إعامي يسّجل كوصمة 

اليتيمة«. 
 بعض شيوخ 

ّ
ولنذكر باملناسبة، هنا، أن

طـــرق الـــثـــورة الــســوريــة ومــريــديــهــم، وفــي 
املقولة  الـــذي ال ينتهي  تــرويــجــهــم  حــمــأة 
ــــع ومــنــطــق  الــخــرافــيــة املــنــاقــضــة لــكــل واقـ
ســـيـــاســـي، وتــــقــــول إن »األســــــــد وداعـــــش 
 
ٌ
مــتــفــقــان أو مـــتـــحـــالـــفـــان«، وهـــــي مــقــولــة
للركيزة  الواسع  القبول  بإنتاج  ساهمت 
األيديولوجية »للصحوات السورية«، بل 
قل غسل الدماغ لجزء كبير من الجماهير 
السورية املعارضة لألسد. هؤالء الشيوخ 
وتــامــيــذهــم بـــكـــوا ولــطــمــوا كــثــيــرًا، حني 
تدمر،  مدينة  على  داعـــش  تنظيم  سيطر 
السجن  بتفجير  قـــام  بــعــدهــا  األخــيــر   

ّ
الن

املــرعــب الـــذي كــان كــثــيــرون منهم نـــزالءه. 
هم فقدوا »ذكرياتهم« فيه إلى غير 

ّ
ذلك أن

املفرطي  ــاب 
ّ
الــكــت بعض  فبحسب  رجــعــة. 

الــحــســاســّيــة، كــانــت جــريــمــة داعــــش التي 
»تحويله  مــنــعــت  ــهــا 

ّ
أن حينها  تغتفر  ال 

إلـــى مــتــحــف«. حــقــا. يـــا لــلــشــاعــرّيــة. لــكــن، 
يــتــأمــلــوا  أن  إال  اآلن  عــلــيــهــم  مـــا  بــــأس،  ال 
اإليرانية  املستعمرة  فــي  فالنظام  خــيــًرا، 
ــة اآلتــــيــــة الــــتــــي ســتــســمــى أيــضــًا  ــفــــدرلــ املــ
سورية، والذين يساهمون في اإلتيان به 
هــذه األيـــام، إذا ما بقي قائما مــدة كافية 
سيبني سجن تــدمــر مــن جــديــد. وهــو لن 

ا. حتمًا. 
ً
يكون متحف

)كاتب لبناني(

تونس والتعديالت الدستورية المحتملة

البحث عن جمهور ساندرز

في أصل الصحوات السوريّة

»اإلخوان« بين السيسي 
وأردوغان

سعى الدستور 
التونسي الفتي إلى 
إغالق المنافذ التي 

قد يتسلل منها 
االستبداد عائدًا

من يريد عدًال قابل 
للتفاعل مع عدالة 

قضية فلسطين

ساهمت مقولة 
»األسد وداعش 

متفقان أو 
متحالفان« بإنتاج 

قبول للركيزة 
األيديولوجية 

»للصحوات السورية«

آراء

ميشيل كيلو

 تناول فيها مستقبل الحزب، حملها نظرة 
ً
كتب إعالمي مقّرب من حزب الله مقالة

اليوم،  منطقتنا  تجتازه  الــذي  االنتقالي  الطور  انتهاء  بعد  أوضــاعــه،  حيال  إيجابية 
لن   

ً
مصيرية تحدياٍت  خالله  سيواجه  الــحــزب  أن  شؤونها  متابعي  معظم  ويعتقد 

ن من تجاوزها، بسبب ما يلتزم به من ارتباطاٍت تتخطى قدراته، وصراعاٍت 
ّ
يتمك

يقاوم  أّيدته عندما كان  لطاملا  إلى طرٍف يحارب شعوبًا،  تستهلك عافيته، وتحوله 
آخــر،  أي تنظيم عسكري  قبله  نــالــه  أن  لــم يسبق  مــا  ثقتها  مــن  إســرائــيــل، ومنحته 
ز أنصار الحزب على صورته القديمة جهة 

ّ
باستثناء حركة فتح.  من الطبيعي أن يرك

مقاومة، وأن يبالغوا في قدراته، ويؤسسوا تحليالتهم على مغالطٍة تّدعي أنه ال يتأثر 
سلبيًا بما يشنه من حــروٍب على جبهاٍت متعددة، يصعب حتى على دولــة عظمى 
 منها، تغطي العراق وسورية ولبنان واليمن، وما يتفّرع عنها من تدخل 

ً
الخروج ساملة

أمني/ عسكري في بلدان عربية وأجنبية عديدة. هذه املغالطة التي تستند إلى رؤيٍة 
متفائلٍة تتجاهل الوقائع تؤكد ما تجافيه األدلة، وهو أن الحزب منخرط في صراعاٍت 
الشعبي ومكانته  العربية، وما وراءهــا، ويفقد رصيده  املنطقة  تتحّدى قدراته ضد 

الوطنية، نتيجة ما يرتكبه من جرائم في سورية. 
فق وقــدراتــه، ويسهم في حماية 

ّ
العربي والــدولــي يت الله  الكاتب إن دور حــزب  يقول 

وأن دوره هذا  العرب،  وبلدان  الغرب  أعدائه في  واملقاومة من  املمانعة  انتصار  قوى 
 عن إيــران، على الرغم من أنه إحدى الروافع التي تحدد إيجابيًا مستقبلها 

ٌّ
مستقل

التي يواجهها، وتبدو نتائجها  التحديات  كدولة كبرى إقليمية، فال خوف عليه من 
 ملن ال يعرف بأي اقتدار يخطط قادته سياساتهم، وفي ضوء أية 

ً
 أو سلبية

ً
غامضة

تحليالٍت ومعلوماٍت دقيقٍة يتابعون تطورات املواقف الدولية وتحوالتها، وكم يبرعون 
في ضبط إيقاعها على إيقاعهم، وحساباتها علي حساباتهم الخاصة. باملناسبة، 
املــؤكــد على خصومها،  إيـــران  انتصار  أن  وهــو  االطمئنان،  يبعث هنا على  مــا  ثّمة 
وامتداد نفوذها إلي بلداٍن متزايدة العدد، سيضمن بقاء الحزب بعد نهاية الصراع 
الحالي. هذه النتيجة لن تتأثر، لسبٍب غير معلوم، بواقعة أن القوى املناوئة لطهران 
تمتلك من القدرات ما ال يمكن مقارنته بقدراتها وقدرات حزبها اللبناني.  يتجاهل 
من  ينطلق  رغبي،  تفكير  على  تحليالته  ويبني  للعيان،  بجالء   

ً
بادية وقائع  الكاتب 

 ال محالة، ومثلها ثورة 
ٌ
مٍة تكذبها التطورات، تفترض أن الثورة السورية منهزمة

ّ
مسل

إيــران والحزب ال تهزم، واستطاعت  الخليج، ألن قوة  العراق وبلدان  اليمن ومقاومة 
كسر أية أطراٍف واجهتها، عربية كانت أم أجنبية. 

 ترفض نظرة الكاتب وتحليالته. وهناك في 
ً
ال داعي للقول إن هناك أصواتًا إيرانية

حزب الله نفسه تيار يتخّوف مما ينتظره، في حال انتصرت الثورة، وقطعت التواصل 
فت نهر اإلمدادات التي تتدفق عليه، وقّررت إنهاء دوره ضد 

ّ
بني طهران وبينه، وجف

العالم العربي، وجلب من يقتلون اليوم شعب سورية من قادته إلى املحكمة. هؤالء 
الحقيقي  املعنى  يعون  الذين  والحزب  إيــران  إنهم عقالء  واهمني.  ليسوا  املتخوفون 
لصمود شعب سورية، طوال أعواٍم خمسة، تعّرض خاللها ملا ال يمكن لبشٍر تحمله، 
الــنــظــام األســـدي وإيـــران  أو ينجح  يــتــراجــع تصميمه على نيل حــريــتــه،  أن  مــن دون 

والحزب في تحقيق أي تحول سياسي أو عسكري جّدي ضده. 
هل هناك بعد فرصة نجاة للحزب؟ أعتقد أنها متاحة، إن خرج من سورية، وأخرج 
 لبنانية التوجهات والخيارات، تقطع 

ً
 جديدة

ً
حسن نصر الله من قيادته، واختار قيادة

القضاء على  في  السوري  الشعب  وتؤيد حق  اإليرانية،  باملخابرات  تمامًا  صالتها 
نظامه ونيل حريته، ومحاسبة كل من سفك دماءه. 

بغير ذلك، لن ينجو الحزب من هزيمٍة، لن تقوم له بعدها قائمة.   

معن البياري

العودات، على  السوري، حسني  الكاتب  املاضيني،  اليومني  في  نعت،  كتاباٌت  أجمعت 
املثقفني من بني جلدته، هي بقاؤه في  أتــرابــه  »مــيــزٍة« حــازهــا، من بني كثيرين من 
سورية في أثناء محنتها الراهنة، محافظًا، في الوقت نفسه، على انحيازه ضد التسلط 
 سلمي لألزمة الحادثة، وعلى إيمانه 

ّ
واالستبداد والفساد، وعلى قناعته بوجوب حل

املؤكد بأهداف الثورة السورية التي انطلقت من بلده، درعا، قبل خمس سنوات. بدا أن 
التنويه بمرابطة حسني العودات في دمشق، في استعراض سيرته، وفي اإلضاءة على 
املاضي، ينطوي على  الجمعة  الثقافية والسياسية، مع وفاته يوم  مؤلفاته وتجربته 
إعجاٍب مضاعٍف بالرجل، وعلى سؤاٍل مضمر عن أسباب من غادروا بلدهم، وكان 
ر، هنا، عدم استحسان 

ّ
في وسعهم البقاء فيه، أو ربما كان الزمًا أن يبقوا فيه. وأتذك

الروائي السوري، خالد خليفة، السؤال الذي كثيرًا ما ُيطرح عليه، في غير بلٍد عربي، 
عن سبب بقائه، إلى اآلن، في سورية. وفي الوسع أن ُيقال إن حسني العودات لم يكن 
 لديه على غيره من أترابه املثقفني السوريني، 

ً
يرى في »صموده« في دمشق أفضلية

الوطنيني ذوي الخيار التحّرري الديمقراطي، والذين ما »نفوا« أنفسهم خارج بلدهم 
إال لشعورهم بأن أدوارًا في وسعهم النهوض بها، لخدمة القضية السورية، بشكل 
أكثر جدوى ونفعًا مما لو ظلوا تحت الحصار املعلوم، وفي أجواء التضييق املعروفة، 
وطنيٍة«  »مــعــارضــة  بــني  التمييز  فــي  السخيفة  ولعبتها  السلطة،  ســقــوف  ظــل  وفــي 

و«معارضة غير وطنية«. 
أنــه كــان، في شخصه،  الــعــودات،  الــراحــل النظيف، حسني  من شمائل غير قليلة في 
التي تكاد بال حــدود، وربما  البساطة والــروح السمحة  مطبوعًا بمقادير غزيرة من 
 فيه هي التي جعلته غير جذريٍّ في ثورّيته، وغانديًا 

ً
 التي كانت بادية

ُ
تكون الوداعة

مشوبٍة  راديكاليٍة،  زاويـــٍة  من  بعضنا،  يراها  ربما  بلده،  في  السلطة  معارضته  في 
ظة. وفي الوقت نفسه، حظي بإجماٍع تام )بال مبالغة؟( من كل تلوينات 

َ
ببعض املحاف

املعارضات السورية الوفيرة، على مناقبّيته الوطنية، وأخالقّيته الرفيعة في تمّسكه 
املؤكد بوجوب تخلص السوريني من الدولة األمنية، ومن حكم النظام الشمولي. عمل 
موظفًا رفيعًا في الدولة السورية، سنواٍت طويلة، وكان في وسعه أن يصير وزيرًا لو 
جال في خاطره أمٌر كهذا، غير أنك، في غضون وظائفه الحكومية، قبل عهد حافظ 
األسد وفي أثنائه، ال تعثر على ما يخدش الحّيز الذي أراده لنفسه، مثقفًا صاحب 
ريده السلطة، أي االلتحاق الذيلي بها من النوع إّياه. وفي الوسع 

ُ
خيار آخر غير الذي ت

العربي  الراحل هو »املثقف   أن يكون آخر كتب 
ً
أن ُيقال، هنا، إنها لم تكن مصادفة

والحاكم« )دار الساقي، 2012(. وقد جاء فيه على محاوالت الحاكم العربي فرضه 
على املثقف »الطاعة في مقابل امتيازاٍت يقّدمها له«. كأنه وّد أن يوّدع الحياة )عن 79 
عامًا( وقد قال كلمته في هذا الشأن الشائك، وفي سورية خصوصًا التي تقيم منذ 

أزيد من خمسني عامًا تحت سلطٍة لم تر للمثقف غير دور الطاعة.
التي واصل  العودات نشاطه مثقفًا مدنيًا، صاحب موقف، في مقاالته  تابع حسني 
نشرها، في صحيفتني عربيتني، من دمشق نفسها، عن االستبداد والتوحش، عن 
راهــن سورية وتشابك املصالح واملــنــاورات واملعارك حولها. وفي كل ما كتب، بقي، 
رحمه الله، على مبدئيته في تأكيد حق السوريني بدولٍة حديثة، تقوم على مرجعية 
ثوابُت  وغيرها،  كلها،  وهــذه  والديمقراطية.  االجتماعية  والعدالة  واملــســاواة  املواطنة 
النشطني، منتدى  الراحل من مؤسسيها وفاعليها  التي كان  التشكيالت املدنية  في 
األتاسي وإعالن دمشق للتغيير الديمقراطي وغيرهما، قبل أكثر من عشرة أعوام. 
»النهضة  )منها  الــعــودات  فــي مؤلفات حسني  املرجعيات  هــذه  تـــوازى حضور  وقــد 
والثقافي  الفكري  الساقي، 2011( وحضوره  دار  االرتباك واإلخفاق«،  والحداثة بني 
ت عليه إصدارات دار 

ّ
في بلده مع شغٍف بثقافة الجمال واإلبداع األدبي األنيق، كما دل

األهالي للنشر التي أقامها وأسسها، وطالعنا منها غير القليل الذي أحببنا وأمتعنا.. 

محمد أبو رمان

تعود درعا إلى أولوية االهتمام االستراتيجي األردني، بعدما ظهر تنظيم ما يسمى 
الدولة اإلسالمية )داعــش( في الريف الغربي، وما يزال يخوض حربًا مع فصائل 

ل املظلة الكبرى للجيش الحّر في الجنوب.
ّ
»الجبهة الجنوبية« التي تمث

مّرت املقاربة األردنية تجاه درعا في مراحل عدة، بدأت، مع عام 2012، بدعم فصائل 
من الجيش الحّر بالعتاد والسالح، وتقوية النفوذ األمني في الجنوب، وإحكام ضبط 
الحدود، ثم أصبحت غرفة املوك )العمليات العسكرية املشتركة ملساعدة الثوار(، مع 
رفضه ضغوطًا شديدة من دول عربية وغربية لفتح الحدود كليًا لعبور املقاتلني 
والسالح النوعي، فكان هنالك تقنني لنوعية السالح، والفصائل التي تحصل عليه، 
السوري. كان ضابط  الجيش  العسكرية ضد  العمليات  نمط  م في 

ّ
تحك ومحاولة 

االتصال بني األردن وفصائل الجيش الحّر، في تلك الفترة، العقيد املنشق، أحمد 
النعمة، األمر الذي لم يكن يقبله كثيرون من قادة الفصائل، وتّم فرض الرجل في 
املجلس العسكري في درعــا، ملا يحظى به من دعــم أردنــي، قبل أن تعتقله جبهة 

ه أعدم.
ّ
النصرة في 2014، مع ترجيح أن

فــي 2015، طـــّور األردن دوره ومــقــاربــتــه فــي درعـــا، بــصــورة كــبــيــرة، عبر نظرية 
»الوسادات األمنية«، وساهم في مشروع تأسيس الجبهة الجنوبية، لتجميع قطاعات 
 في هذا الفصيل 

ٌ
الجيش الحّر ومجموعاته املشتتة، في كيان واحد، وأصبح قادة

على تواصل مستمر باألردن، وانتظمت العالقة إلى درجة عميقة، حتى بات األردن 
تعزيز صمودها في مواجهة  الجبهة، وساهم في  لهذه  الرسمي  »الراعي«  بمثابة 
األكثر فعالية، ما  السالح  للجنوب، بتقديم  السوري واإليراني  محاوالت االجتياح 
نها، في منتصف العام املاضي، من تحقيق انتصاراٍت نوعية، في مختلف أنحاء 

ّ
مك

 أّن األردن، نفسه، 
ّ
ر جدّيًا في هجوم معاكس على دمشق. إال

ّ
درعــا، وجعلها تفك

ومعه األميركيون واألوروبيون، رفضوا فكرة »التوجه إلى دمشق«، وامتنعوا عن 
 غير معلنة بينه وبني الجبهة. وزادت 

ً
دعم الهجوم بالسالح والعتاد، ما أحدث أزمة

ضغوط األردن على الجبهة الجنوبية لتصفية »النصرة« في الجنوب، وهو ما لم 
يكن باستطاعة الجيش الحّر القيام به، نظرًا للعالقات الجيدة بينهم وبني »النصرة« 
، وألّن املستفيد هو النظام السوري ثانيًا، فتم استبدال فكرة الصراع بعدم 

ً
هناك أوال

التعاون بني الطرفني في أي عمليات، وهو ما وافقت عليه الجبهة الجنوبية.
املشكلة األخرى املترتبة على الدور األردني في درعا االنتقائية في دعم الفصائل 
الجبهة،   داخـــل فصائل 

ً
ُيــحــدث حساسية مــا  أخـــرى،  قــيــاداٍت عــن  هــنــاك، وتمييز 

ويعّزز شروخ الثقة الداخلية بني قياداتها. لذلك، يطالب بعض القيادات بدعم الجبهة 
الجنوبية ككل مجلس القيادة، من دون تمييز.

املرحلة األخرى التي دخلت فيها املقاربة األردنية أطلقنا عليها، في مقالة سابقة في 
الروسي،  العسكري  بالتدخل  لت 

ّ
وتمث بالنفس«،  »النأي  الجديد«، سياسة  »العربي 

خصوصًا بعد اغتيال قائد جيش اإلســالم، زهــران علوش، في األيــام األخيرة من 
بـــاألردن والسعودية عــالقــات جــّيــدة، إذ لوحظ  املــاضــي، والـــذي كانت تربطه  الــعــام 
تراجع كبير في دعم األردن الفصائل الجنوبية، وإصراره على الهدنة العسكرية في 
الجنوب، بالتفاهم مع الروس، األمر الذي لم يحترمه الروس، إذ شاركوا بدعم جوي 
كبير في عودة سيطرة الجيش السوري على قرية شيخ مسكني ومناطق أخرى في 
درعا. اآلن، ومع تطبيق الهدنة العسكرية ودخول داعش على خط درعا، عبر فصيلي 
وا بتعهداتهم لألردن، 

ّ
شهداء اليرموك وكتيبة املثنى، وانسحاب الروس، بعدما أخل

ي 
ّ
وزيادة القلق من أزمة املهاجرين، ذلك كله يدفع مطبخ القرار في عّمان إلى التخل

عن مقاربة »النأي بالنفس«، وليس فقط العودة إلى مقاربة »الوسادات األمنية«، بل 
إلى زيادة مستوى النفوذ األردني وحجمه في درعا إلى مرحلٍة جديدٍة، تقوم على 
اعتبار درعا جزءًا من األمن الوطني األردني، العتباراٍت استراتيجية عديدة، مرتبطة 
، وثانيًا بمشكلة الالجئني، وثالثًا بأمن الحدود واملنطقة الشمالية. 

ً
بخطر »داعش« أوال

لـ »داعــش«، ودعمها إلى  ما يزال األردن يراهن على الجبهة الجنوبية في التصّدي 
أقصى مدى. لكن، في حال مفاجآت غير متوقعة، سيكون الخيار األردني بالتدخل 

أكثر، وربما بوسائل جديدة، ألّن داعش في درعا خط أحمر.

عن دور حزب اهلل عن حسين العودات

األردن ودرعا
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فضاء مفتوح

آراء

سالم الكواكبي

ــثــــورات والــــثــــورات املـــضـــادة على  أفـــــرزت الــ
مــجــمــل الــســاحــة الـــشـــرق أوســطــيــة أمــراضــًا 
ــــام  ــادت عــــن مــواجــهــتــهــا األقـ ــ تـــراكـــمـــيـــة، حــ
 مــن الــزمــن. وكــان االختباء 

ً
واألفــكــار طــويــا

وراء اإلصـــبـــع ســمــة املــتــحــدثــني فـــي الــشــأن 
إلى  األمـــر  يتطرق  عندما  الــعــام، خصوصًا 
واملناطقية  واملذهبية  الدينية  االنقسامات 

والطبقية املخفية أو الظاهرة. 
أفــســحــت الــتــغــيــرات الــجــديــدة الــتــي أفضت 
لم تفض بعد،  التي  أو   ، إلــى تحوٍل حقيقيٍّ
أو أنها لن تفضي إطاقًا، لتعبيرات جديدة 
ــرزت إلــى  عــلــى ســاحــة الــوعــي الــجــمــعــي. وأبــ
هذه  كــل  القائمة  املفككة  املجتمعات  سطح 
األمــــراض واألوبـــئـــة وااللــتــهــابــات املتفشية 
ــذا الـــظـــهـــور لــلــعــلــن  ــ ــّهـــل هـ ــــد سـ والـــقـــيـــح. وقـ
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ انــــتــــشــــار وســــائــــل الــ
بأنواعها، والتي أتاحت، لكل من طاب له أن 
ل حدثًا، أو أن يشتم 

ّ
يدلي برأيه، أو أن ُيحل

تــوجــهــًا، أو أن يــكــيــل املـــدائـــح لــتــوجــٍه آخـــر، 
من دون تطوير أي فكرة، إال ملامًا. وصارت 
اإللكترونية مرتعًا خصبًا  الحائط  مجات 

لقمامة االتهامات واإلدانات واألكاذيب.
 بــعــضــهــم أن اآلخـــــر، املــخــتــلــف في 

ّ
وإن ظــــن

موقفه من الثورات، أو من االنتفاضات، هو 
الــــذي ســيــرمــيــه بــســهــام الــتــجــريــح والــشــتــم، 
 
ً
ــإذا بــه يــقــع عــلــى مــســتــويــاٍت أدنــــى مــنــزلــة فــ

نجاتي طيّارة

، رحــل حسني 
ً
بعد أن غالب األمـــراض طــويــا

العودات أخيرًا، وفي دمشق التي صمد فيها، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــغـــادرة الــكــثــيــريــن. هـــو أبــو 
واللهجة،  الهيئة  جميل  الـــدرعـــاوي  خــلــدون 
صــاحــب الــــرأس الــيــابــس والـــوجـــه الــصــبــوح، 
البعثي السابق الذي تسلم مناصب تربوية 
 في مجال 

ً
وإعامية، ثم فضل العمل مستقا

الــنــشــر صــاحــب دار األهـــالـــي ومــديــرهــا. ولــم 
ــن الــكــتــابــة والــتــألــيــف والـــنـــشـــاط.  يــتــوقــف عـ
وتــشــهــد عــنــاويــن كــتــبــة وأعــمــالــه عــلــى سعة 
ــوت فـــي الـــديـــانـــات  ــ ــك الـــنـــشـــاط وعـــمـــقـــه: املـ ذلــ
الــشــرقــيــة، وثــائــق فــلــســطــني، اإلشـــــراف الــعــام 
الفلسطينية، موسوعة  املــدن  على موسوعة 
الـــصـــحـــافـــة، مـــوســـوعـــة الـــصـــحـــافـــة فــــي بـــاد 
املغترب، العرب النصارى، املرأة العربية في 
الدين واملجتمع، دراسات إعامية، اآلخر في 

الثقافة العربية.
كان واحدًا من كبارنا، بكل املعاني، في حراك 
ــم تــمــّكــن بــلــطــفــه وحــكــمــتــه  ربـــيـــع دمـــشـــق، وكــ
املــجــتــمــع  لــــجــــان  ــاءات  ــ ــقـ ــ لـ مـــعـــظـــم  إدارة  مــــن 
املــدنــي ومــشــاريــع إحــيــائــه، عندما كــان نظام 
ــي احـــتـــوائـــنـــا. وعــنــدمــا  ــــث مـــــتـــــرّددًا فــ ــــوريـ الـ

»انتفاضته«  هــم محسوبون على  مــن  لــدى 
التعبيرية  الــحــثــالــة  ــارت  ــه«. وصــ »ثـــورتـ أو 
املــقــيــاس فــي الــشــعــبــيــة، وفـــي االنــتــشــار في 
كان  ففي حني  اإللكترونية.  القمامة  مقالب 
ــعــادي هو من يصيغ االتهامات 

ُ
»اآلخـــر« امل

ــًا، مـــــن ضـــمـــن مـــنـــطـــق املــــواجــــهــــة أو  ــ ــزافــ ــ جــ
ضرورات املعركة النفسية، صار »الحليف« 
فـــي الـــنـــضـــال، أو فـــي الــســعــي الــشــكــلــي إلــى 
الـــحـــريـــة، هـــو الـــــذي ُيـــغـــدق اتـــهـــامـــاٍت أكــثــر 
ــي الــــحــــيــــوات الــخــاصــة   فــ

ً
ــــا ــــدخـ ــًا وتـ ــّرفـ ــطـ تـ

ــي أحـــيـــان  ــًا، لــكــنــهــا فــ ــيــــانــ لــلــمــســتــهــدف أحــ
كــثــيــرة أخــــــرى، صـــــارت تــبــحــث عـــن أخــبــار 
حّرض على التصنيف 

ُ
 أو ت

ً
تعتقدها مشينة

أن  الــطــائــفــي. كما  أو  الــعــرقــي،  أو  الجنسي، 
صائدي الشتائم، أو مربيها، صاروا خبراء 
ــــول، ولــديــهــم من  فــي عــلــوم األنــســاب واألصـ
للبحث،  يكفي  مــا  العقلية  والــطــاقــة  الــوقــت 
ولـــو املــغــلــوط أو املـــشـــّوه أو حــتــى الــدقــيــق، 
ــــي إفـــــــــراغ شــحــنــات  لـــيـــمـــنـــحـــوا رغـــبـــتـــهـــم فـ

« وإسنادًا. 
ً
الكراهية واإلقصاء، »شرعية

العامة  التعبيرات  ببعض  يعبث  من  منهم 
بــحــمــولــٍة،  ويــعــيــد صياغتها  لــلــُمــســتــهــدف، 
الــنــاس.  ــنــاســب تصنيفها سلبًا مــن عــامــة 

ُ
ت

وتــــــــرى بـــعـــضـــهـــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد نـــصـــوٍص 
ليحّملها  املقصد،  املفاهيم وجلية  واضحة 
ما يرغب من دسائس وتحويرات. وبالتالي، 
التحليل  أو  الــفــكــري  الــنــص  ة  قـــــراء تــصــيــر 
 لجهل العابثني في إيراد 

ً
السياسي خاضعة

حــاولــت الجماعة الــســوريــة اســتــشــراف آفــاق 
مستقبل آخر، خارج أطر العقائدية التقدمية 
املفلسة، ووســط توتر األجــهــزة وخوفها من 
إلى  الــتــرّدد  التغيير، حيث وصــل بها  ريـــاح 
اتــهــا األمــنــيــة بــدعــوات  أن تستبدل اســتــدعــاء
الضيافة الشهيرة باسم فنجان القهوة. لكن، 
فــي مــكــاتــب الـــفـــروع األمــنــيــة الــتــي ال ينتهي 
ــان املـــرحـــوم  ــ ــه، كـ ــلـ ــك كـ ــ تــــعــــدادهــــا. وخــــــال ذلـ
املتواضع، على  اتنا في مكتبه  لقاء يستقبل 
أن  إلــى  املــزة والبرامكة،  الرغم من تنقله بني 
مــنــعــه مـــن ذلـــك مــرضــه مـــن جــهــة، واالنـــفـــات 
األمــنــي بعد بــدء املــظــاهــرات مــن جهة أخــرى، 
فصار يستقبلنا في بيته بالفيات الغربية، 
الــعــائــلــي، ورعــايــة  وكــم كــانــت ضيافة البيت 
زوجته الكريمة، تضفي الدفء على جلساتنا 

في تلك الظروف املتوترة.
ــال، ومـــوقـــف أبــو  ــقـ ــٍة، كــمــا يـ ــفـ ــك كــلــه فـــي كـ ذلــ
الذي  خلدون السياسي في كفة أخــرى، فهو 
رافق نشاط حزب البعث في شبابه، وتنسم 
ــان مــــا تــــركــــه فــــي أوائـــــل  ــ ــرعـ ــ آمــــالــــه فــــيــــه، وسـ
السبعينات، وابتعد متفرغًا لنشاطه الفكري. 
ثــم مــا لبث، حــني ملــح إمكانات التغيير، بعد 
جــمــيــع  فــــي  شـــــــارك  أن  األب،  األســـــــد  ــيــــل  رحــ
بيانات ربيع دمشق، مثل بيان الـ 99 الداعي 

كــمــا الــخــبــريــة، عــلــى هــــذه املـــصـــادر إلغــنــاء 
مــعــاركــهــا بــاتــجــاه مــن ُيــشــكــلــون، بنظرها، 
والتي  الــدولــة،  مصالح  على  ماحقًا  خــطــرًا 
النظام  هي في عرفهم محصورة بمصالح 

أو فرد منه.
وممارسة  التمتع  إمكانية  انــعــدام  ظــل  فــي 
الــحــريــة الــحــقــيــقــيــة، نتيجة الــقــمــع املــبــاشــر 
املـــمـــارس ضـــد بــعــضــهــم، أو بــســبــب الجهل 
املــســتــفــحــل لــــدى آخـــريـــن، بــســبــب تــراكــمــات 
ومـــــوروثـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــأســـســـت ثــقــافــة 
هــة ملــفــهــوم الــحــريــة، ساهم  َهــة وُمــشــوِّ مــشــوَّ
العالم االفــتــراضــي فــي وضــع أسسها. فمن 
ــأن الــحــريــة تــســمــح، فــصــار  خـــال االدعـــــاء بـ
 فـــي عملية 

َ
لـــزامـــًا عــلــى بــعــضــهــم أن ُيـــمـــِعـــن

العرقي،  أو  الــديــنــي،  أو  املــذهــبــي،  التأصيل 
االستقطاب  أن  وبــمــا  خــصــومــه.  مــن  للنيل 
الــطــائــفــي قـــد تـــرّســـخ فـــي مــجــتــمــعــاٍت أبــت 

إغــاق املنتدى، لم يتوقف سعي الراحل إلى 
الديمقراطيني  بني  الوطني  اللقاء  آفــاق  فتح 
واإلســامــيــني، فــمــا لــبــث أن شـــارك فــي وضــع 
املـــســـودة األولــــى إلطــــاق الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الذي عرف الحقًا باسم إعان دمشق للتغيير 

الوطني الديمقراطي.
وإثـــر انــطــاق حــركــة املــظــاهــرات فــي ســوريــة، 
ــان مــــن أبــــــرز مـــنـــاصـــري الــــحــــراك الــســلــمــي  ــ كـ
ــرأي، كما  ــ لــلــثــورة، بــالــكــتــابــة الــصــحــافــيــة والــ
انــضــم إلـــى صــفــوف املــعــارضــة الــســوريــة في 
ــا لــبــث أن ابــتــعــد  ــار هــيــئــة الــتــنــســيــق، ومــ ــ إطـ
عــنــهــا بــعــد تــعــثــر مــواقــفــهــا، لــيــتــابــع الكتابة 
دفاعًا عن مطالب الثورة، وفي نقد حركتها. 
وشارك في تأسيس رابطة الكتاب السوريني 
املستقلة واملعارضة، وحضر مؤتمرها األول 
في القاهرة صيف عام 2012. وتميز فوق ذلك 

أن  إال  ودينيًا،  سياسيًا  املستبدة  أنظمتها 
تستغل هذا الساح الفتاك، وهو الطائفية، 
ــامــــات فــــي جــنــبــاتــهــا،  ــقــــســ ــز االنــ ــزيـ ــعـ فــــي تـ
فــقــد صــــار الــشــغــل الــشــاغــل لــكــثــيــريــن ممن 
الواسع  االفــتــراضــي  الهامش  بهذا  تمتعوا 
أن يــخــوضــوا فــي الــتــأصــيــل الــعــرقــي و/ أو 

الطائفي.
أشـــاحـــت هــــذه املـــمـــارســـة الــســتــار الــســمــيــك، 
عن  عليه،  املحافظة  جميعنا  ــا  أردنـ والـــذي 
أمـــــــراٍض أبــيــنــا مــعــالــجــتــهــا، وهــّمــشــنــا من 
تـــطـــّرق إلـــيـــهـــا، وكـــنـــا مــثــالــيــني فـــي تحليل 
الرصينة،  الجلسات  أغلب  ففي  ظــواهــرهــا. 
كان األجنبي أو الحاكم فقط هما املتهمني 
بني  التفريق  سبيل  فــي  الــنــعــرات،  بتأجيج 
 أن 

ً
أبناء الوطن الواحد. وقد رفضنا طويا

بسبٍب  أصابنا  مرضًا  وبشجاعٍة،  نــواجــه، 
مــن عــوامــل خــارجــيــة فــي جــزئــهــا، وداخــلــيــة 

ها.
ّ
في كل

إن لــــم نـــصـــل إلـــــى االعـــــتـــــراف بـــــ »أصــــالــــة« 
ــيــــة فــي  ــاقــــولــ ــة والــــشــ ــيــ ــقــ االنــــقــــســــامــــات األفــ
ــام الـــقـــوى  ــ ــهـ ــ ــن اتـ ــ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، بـــعـــيـــدًا عـ
ــة، أو الـــســـلـــطـــات الـــقـــائـــمـــة فــقــط،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
فسيكون تشخيص املرض صعبًا، ما ُيحيل 
عــاجــه إلـــى قــائــمــة املــســتــحــيــات. وســنــنــدم 
على »زمان الطائفية«، ألننا بدأنا نخوض 
فــي زمــان أشــد ســـوءًا، وهــو زمــن »التأصيل 

الطائفي«. 
)كاتب سوري(

كله برفضه مــغــادرة ســوريــة، على الرغم من 
شدة الحرب التي شنتها السلطة على رموز 
املعارضة، ثم على املجتمع، فبقي في دمشق 
على  ومقهورًا  الشيخوخة،  بــأمــراض  منهكًا 

ما وصل إليه خراب البلد.
السورية  السلطة  انتقاداته تغّول  وكــان آخر 
وأجهزتها في ما كتبه، قبل أسابيع، محتجًا 
على إيقاف راتبه التقاعدي من اتحاد الكتاب 
العرب، عقابًا له على موقفه السياسي، وكأنه 
يفضح من جديد املنظمة املعروفة بتبعيتها 
الــعــمــيــاء لــنــظــام الــطــاغــيــة، ويــطــلــب مــنــهــا أن 
تـــكـــون مــحــض نــقــابــيــة وحــامــيــة ألعــضــائــهــا 
فيها  انــهــار  فــي مرحلٍة  لحقوقهم،   وحافظة 
كــل مــشــروع الـــدولـــة الــوطــنــيــة ومــؤســســاتــهــا 
فــي ســـوريـــة، واســتــبــاحــهــا الــتــدخــل الــروســي 
واإليراني، ولم يعد اتحاد الكتاب وغيره من 
املنظمات أكثر من استطالٍة أخرى لشبيحته 
وأجــهــزتــه األمــنــيــة. ولــعــل فــي ذلــك خير بياٍن 
لأزمة التي عاناها الراحل أخيرًا، فضا عن 
 
ً
أمـــراضـــه. وهـــو الـــذي حـــاول الـــوقـــوف طــويــا
ضــد مــســار االنــهــيــار الــحــاصــل، بعد أن عمل 
دومــًا من أجل بناء الدولة الوطنية، وتعزيز 

مجتمعها املدني في سورية.
)كاتب سوري(

الــصــاة...«.  األكــاذيــب على مبدأ »ال تقربوا 
وكــم تنتشر هــذه »الــريــاضــة«، وكــم هــم كثٌر 
ممارسوها. وكأننا بجيٍل كامٍل من الناس 
فقد مقّدراته العقلية، أو شوهها، يميل إلى 

التبّحر في الامعنى أو الاهدف.
ــذه املـــمـــارســـات الــتــي تــقــارب  هـــل تــقــتــصــر هـ
ربما  االفــتــراضــي؟  املــجــال  على  االنتهاكات 
ــيء، لــكــنــهــا تــنــتــشــر بــمــتــوالــيــٍة  ــشــ بــعــض الــ
حــســابــيــٍة غــيــر قــابــلــة لــلــحــصــر فـــي أذهــــان 
وتعابير ناس بسطاء كثيرين وأقل بساطة. 
كما أنها تكّون لوعي جمعي منحرف املنهج 
والهدف. هي أيضًا تؤّسس لنوٍع جديٍد من 
التفكير »األصفر« الذي يترعرع كاألعشاب 
مستنقعات  فــي  غالبًا،  والسامة  الطفيلية، 
الغّي  وانتشار  الوعي  غياب  نتيجة  آســنــٍة، 
املــســتــنــد إلـــى انـــغـــاٍق فــكــري، مــســتــغــرق في 

االنحدار. 
وبــاالعــتــمــاد عــلــى هـــذا الـــنـــوع الــجــديــد من 
ينشر  ابــة، 

ّ
جــذ بقوالب  ــصــاغــة 

ُ
امل الشائعات 

بعض اإلعام في دول االنقابات العسكرية 
ـــضـــادة، سمومه 

ُ
امل ــثـــورات  الـ املــســتــجــدة، أو 

انعكاسًا  أو ورقيًا، ويكاد يكون  تلفزيونيًا 
لهذه الصياغات االفتراضية املشّوهة. وهو 
املشهدية،  املــؤثــرات  من  يزيد عليها بعضًا 
بـــني مـــن عــامــة 

َ
ـــذ

َ
ـــجـــت

ُ
ــدد امل لــكــي ُيـــضـــاعـــف عــ

الــنــاس، أو خــاّصــتــهــم. كــمــا تعتمد وســائــل 
ــة فــي  ــراســــخــ ــبـــدة الــ ــتـ إعـــــــام األنـــظـــمـــة املـــسـ
املهنية،  فقدان مصداقيتها  تقاليدها، وفي 

إلـــى إطــــاق الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة، وبــيــان 
ــراك املــجــتــمــع  ــ ــــاق حــ ــــى إطــ ــي إلـ ــداعــ ــــف الــ األلــ
املدني، ثم في تأسيس لجان إحياء املجتمع 
املدني الوليدة، وبموازاتها في إدارة منتدى 
ــذي اســتــمــرت جــلــســات حـــواراتـــه  األتـــاســـي الــ
ــمـــس ســـــنـــــوات، وكــــان  ــة حــــوالــــي خـ ــريـ ــهـ الـــشـ
مــخــتــبــرًا ســـوريـــًا جــامــعــًا أفـــكـــار ذلــــك الــربــيــع 
األجهزة،  ملراقبي  كان مرصدًا  كما  وتياراته، 
ومكمنا العتقاالتها أيضًا، حتى وصل األمر 
إلـــى مــنــع جــلــســات املــنــتــدى، واعــتــقــال كــامــل 
مجلس إدارته، ومنهم أبو خلدون، إثر إدارته 
ــتـــي مثلت  ــيــــرة لــلــمــنــتــدى، والـ الــجــلــســة األخــ
األفـــق الــديــمــقــراطــي املــفــتــوح الـــذي طــاملــا دعا 
إليه، وألقيت فيها مداخاٌت جمعت مختلف 
الــجــمــاعــات واملــنــظــمــات واألحـــــزاب الــســوريــة 
املستقلة واملعارضة، بما فيها كلمة الجمعية 
كاتب  ألقاها  التي  اإلنسان  السورية لحقوق 
ــالــــة مـــن املــــراقــــب الــعــام  هــــذه الـــســـطـــور، ورســ
البيانوني،  الــديــن  املسلمني، صــدر  لــإخــوان 
وقــــرأهــــا الـــنـــاشـــط والـــكـــاتـــب عــلــي عــبــد الــلــه، 
وكــلــمــات األحــــزاب الــكــرديــة املــتــعــددة. فسجل 
ذلك االعتقال الذي لم يتجاوز األسبوع عامة 
أخـــرى عــلــى ضــيــق صـــدر الــســلــطــة الــجــديــدة، 
وبعد  الشهيرة.  دمشق  ربيع  اعتقاالت  بعد 
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تخوف إسرائيلي من سقوط السيسي الصحراء.. مسألة حدود أم قضية وجود؟
السيسي  الفتاح  عبد  سقوط  مــن  اإلسرائيلي  التخوف 
عــلــنــي وغــيــر خــفــي! فــبــعــد تــصــريــحــات كــثــيــرة شــديــدة 
املـــــدح لــلــســيــســي، مــنــهــا وصــــف صــحــيــفــة جــيــروازلــيــم 
املصري إلسرائيل«، ووصف  الشعب  »هبة  بأنه  بوست 
صحيفة هــآرتــس لــه على أنــه »بــطــل إســرائــيــل الــجــديــد«، 
وتصريح وزير الشؤون االستراتيجية الصهيوني يوفال 
شتاينتز أن »السيسي أثبت أنه منقذنا«، بدأت األوساط 
السيسي،  احتمال سقوط  من  التخوف  في  اإلسرائيلية 
تصريحات  تــحــذر  مــفــاجــئ.  بشكل  سلطته  انــهــيــار  أو 
كثيرة ملسؤولني وباحثني صهاينة من األثر السلبي جدا 
دعــا صحيفة  ما  أمــن إسرائيل،  السيسي على  لسقوط 
يديعوت أحــرنــوت إلــى أن تــقــول: على إســرائــيــل الصالة 
نتنياهو  مثل  يكتفي شخص  فهل  السيسي،  أجــل  مــن 

بالصالة؟
الحقيقة أن استعداد العدو الصهيوني لسقوط السيسي 
بدأ مبكرا، بتضييق هامش املناورة أمام أي حكومة قادمة، 
يــقــودهــا محمد مــرســي بنفسه مدعوما  كـــان  لــو  حــتــى 
بأكبر زخم ثوري يمكن تخيله، كما عمدت إسرائيل إلى 
قص أظافر مصر التي يمكن أن تستغل، الحقًا، في حال 
سقوط السيسي ضد إسرائيل. وفي وقٍت كانت القاهرة 
بها  تمر  التي  األزمـــة  لبحث  السياسية  الــوفــود  تستقبل 
البالد، عقب بيان الجيش، كانت األوامر قد صدرت بهدم 
األنفاق على طول الحدود مع قطاع غــزة، وإقامة منطقة 
عازلة بعمق 5 كم داخل عمق سيناء، مزيال مدينة رفح 
مــن الــوجــود، ومــهــجــرًا أهــل سيناء مــن بيوتهم. وخــالل 
فإسرائيل  بــلــدات ســيــنــاء،  الجيش يقصف  ظــل  عــامــني، 
طاملا صرحت أن تعمير سيناء أخطر عليها من القنبلة 
الذرية. وبهذه العملية، ضمنت إسرائيل خروج سيناء من 
منها صواريخ  نوعية،  أسلحة  بتمرير  الجيش،  سيطرة 
مضادة للدروع إلى املتمردين في سيناء. وصل بنا الحال 
اليوم من محاولة تعمير سيناء إلى صدور تصريحات 
إسرائيلية عــن عــرض مــقــدم مــن السيسي إلقــامــة دولــة 
فلسطينية فــي ســيــنــاء، فــي مــقــابــل حــكــم ذاتـــي ملحمود 

إلى  بالعودة  إسرائيل  مطالبة  وعــدم  الضفة،  في  عباس 
حدود 1967 التي ضيعها العسكر أيضًا. عمل السيسي 
أيــضــا خــدمــة إلســرائــيــل على إضــافــة مــانــع مــائــي جديد 
وجــود  أن  الــســويــس، حيث  لقناة  جــديــدة  تفريعة  بحفر 
تفريعتني يجعل مهمة أي جيش في نقل قواته من غرب 

القناة إلى سيناء شبه مستحيل، فمن املستفيد؟
اآلن، يبيع السيسي بجرة قلم جزيرتي تيران وصنافير 
التي توجد في قلب مدخل خليج العقبة، ما يفقد مصر 
أي فرصة مستقبلية إلغالق املضيق في وجه إسرائيل. 
فإن  للجزيرتني،  تاريخية  خلفية  أي  عــن  النظر  وبغض 
التي توجد على بعد 6 كــم فقط  تــيــران تحديدًا  جــزيــرة 
مـــن ســاحــل ســيــنــاء الــشــرقــي لـــم تــعــد مــصــريــة، وصـــار 
تهديد املمر املالحي أمام إسرائيل صعبًا للغاية. وفقدت 
الصهاينة  يــهــدف  جــديــدة.  تاريخية  تــفــوق  نقطة  مصر 
من ذلك إلى تأمني الحدود الجنوبية مع مصر، بحيث ال 
تشن أي حرب عليهم، وفتح مضيق تيران أمام املالحة 
اإلسرائيلية، فإغالق هذا املضيق يخنق إسرائيل وتعتبر 
ذلك إعالن حرب عليها. وبالفعل، حصلت إسرائيل على 
قرار أممي بحرية املالحة في املضايق بعد حرب 1956.

وهي  السيسي ضئيلة،  بــقــاء  فــرص  أن  إســرائــيــل  تعلم 
أمام  تحاول استثمار فترة وجــوده في تجريف األرض 
أي رئيس قادم، مهما كان مناصرا للقضية الفلسطينية، 
تل  لــه. سّرعت  للتطبيع مع إسرائيل ومقاوما  ورافــضــا 
أبــيــب مــن بــنــاء ســد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي، وجــعــلــت مصر 
تتنازل عن حقوقها في حقول الشمال، وأرغمتها على 
تهجير أهــل سيناء، وهــدم األنفاق مع قطاع غــزة، وبناء 
ترعة جديدة، تكون مانعًا إضافيا لنقل قــوات من غرب 
القناة إلى سيناء، هذا غير تصفير االحتياطي الدوالري، 

والتهاون في عودة أموال مصر املنهوبة من الخارج.
مــن هـــذا املثقف الـــذي قـــال إن حسني مــبــارك كـــان كنز 
السيسي  يفعله  ما  ير  لم  لعله  االستراتيجي؟  إسرائيل 

اآلن؟      
أحمد نصار )مصر(

ــاذبـــات األيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــتـــجـ فــــي خـــضـــم الـ
العشرين وسبعينياته،  القرن  لستينيات 
وفــــي مــرحــلــة حــســاســة مـــن مـــراحـــل فك 
الربط بني املستعَمرات واملستْعِمر، ظهرت 
مــســألــة الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة )املــغــربــيــة( 
إلــى الــوجــود اإلقليمي، ثم الــدولــي؛ ساحة 
للصراع بني اإليديولوجيات القائمة آنذاك، 
القطبني  بني  الــصــراع  في  دوليًا  واملتمثلة 
الغربي والسوفييتي، وعربيا في الصراع 
الــقــومــيــة واألنــظــمــة امللكية،  بــني األنــظــمــة 
اســتــقــرار 

ّ
وكـــانـــت كــذلــك مـــن أشـــكـــال الــال

في املستعمرات السابقة. ما تهمنا، هنا، 
مسألة إدارة الصراع وتدبيره في مرحلة 
السلم، ألن إدارة الصراع في مرحلة السلم 
تـــكـــون أخـــطـــر مــنــهــا فـــي وقــــت االقــتــتــال، 
بالجيوش والترسانة  الحسم رهن  حيث 
الحربية ألطراف االقتتال والتحالفات، أي 
السياسي يصبح نوعًا من  التفاوض  أن 
السلم  الــصــراع. مرحلة  إدارة  الــتــرف فــي 
التي تأتي بعد الحرب، هي تسليح وتعزيز 
والتنظيمات،  لــلــدول  الــحــربــيــة  للترسانة 
على حد سواء. وهي كذلك مرحلة البحث 
عــن الــــوالءات الــجــديــدة، وتــعــزيــز الـــوالءات 
القديمة، وهي مرحلة الدسائس ومحاولة 
توريط اآلخر في ظل وضع يحتفظ بكل 
مقومات الصراع، باستثناء وقف إطالق 
النار، وهذا ما يجب على املغرب أن يدرك 
املشكل.  تدبير  في  واستمراريته  أهميته 
وسواء تعلق األمر بمسألة حقوق اإلنسان 
في الصحراء، أو االغتناء من املساعدات 
الدولية في املخيمات، أو استغالل الثروات 
الصحراوية،  للمناطق  والبحرية  املعدنية 
ــع الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة  أو الــتــحــالــف مـ

وشــبــكــات تــرويــج املــخــدرات فــي املنطقة، 
أو ســعــي الـــجـــزائـــر إلــــى الـــحـــصـــول على 
األطلسي،  املحيط  على  لها  بحري  منفذ 
فهي تدخل في إطار كسب الدعم الدولي 
قوته  يعّزز  أن  املغرب  النزاع.على  لطرفي 
ــــردع الــقــائــم على  الــعــســكــريــة، نــوعــًا مــن ال
الترهيب، بحيث يكون الطرف اآلخــر في 
ــال الــتــفــكــيــر في  ــنــه بـــأي حـ

ّ
وضـــع ال يــمــك

االبتزاز.  السالح كنوع من  التهديد برفع 
تدبيره  أيضا في  يركز  أن  املغرب  وعلى 
الـــصـــراع عــلــى الــوضــع الــداخــلــي، والــقــائــم 
على الــريــع االقــتــصــادي والــســيــاســي في 
املناطق الصحراوية، فالريع يضمن الوالء 
املؤقت لبعض النخب الصحراوية، وليس 
الــدائــم. بل إن بعضهم  الـــوالء  بالضرورة 
الفتعال  القبيلة  ــل  داخـ نــفــوذه  يستعمل 
املناطق  في  مظاهرات  قبيل  من  مشكل، 
الصحراوية، سعيًا إلى ابتزاز الدولة، عبر 
الحصول على امتيازات اقتصادية مقابل 
الــصــحــراويــني. املتظاهرين  لــدى  الــتــدخــل 
وبما أن املغرب مستقر في صحرائه، فإن 
االستثمار في البنيات التحتية بامتياز، ال 
بد منه إلزالة كل لبٍس قد يستحضر الشك 
التهاون  ينبغي  فــال  املنطقة،  فــي مصير 
في هذا املجال، ولتكن املحاسبة الصارمة 
املنطقة  فــي  الكبرى  املــشــاريــع  تنفيذ  فــي 
السياسي واالقتصادي.  الريع  بعيدا عن 
ــة الــحــديــديــة  ــكـ ــيـــار والـــسـ فـــالـــطـــريـــق الـــسـ
أصــبــحــتــا ضــــــرورة مــلــحــة فـــي املــنــطــقــة، 
االقتصاد  تعزيز  في  أهمية  من  لهما  ملا 
والــســيــاحــة وســرعــة التنقل وســعــيــًا إلــى 
ــغــربــي  ال ــاحـــل  الـــسـ االنـــفـــتـــاح عـــلـــى دول 
الضريبية  التسهيالت  أن  كما  ألفريقيا. 

ال بد منها لتشجيع االستثمارات الوطنية 
والدولية في االستقرار في املنطقة، وكذلك 
ــرة، سعيًا  ــحــ ــ إقـــامـــة مــنــاطــق لــلــتــجــارة ال
اقــتــصــادي فــي األقاليم  إلــى تعزيز قطب 
الصحراوية، وهو ما يتطلب استراتيجية 
االنتباه  هائلة.يجب  واستثمارات  شاملة 
إلـــــى اغـــتـــنـــاء صــــحــــراويــــني مــــن تــولــيــهــم 
رئــاســة جــمــاعــات حــضــريــة أو قــرويــة أو 
مــجــالــس إقــلــيــمــيــة، مـــا يــشــكــل نــوعــا من 
الفساد  عن  الناتج  االجتماعي  االحتقان 
الحضرية  التهيئة  مــشــاريــع  إنــجــاز  فــي 
بعضهم  بــات  الــصــحــراويــة، حتى  للمدن 
في املناطق الصحراوية يتبجح بحقه في 
ســرقــة أمـــوال الــدولــة، بــدعــوى أنــهــا أمــوال 
الفوسفات والثروة السمكية للمنطقة.                                                                        
الصرامة مع كل أشكال الفساد هي الحل 
الوحيد الذي سيجعل املواطنني يشعرون 
بــنــوع مــن الــرضــى فــي تــدبــيــر شــؤونــهــم، 
ــراه فــي الــواقــع نـــوع مــن االســتــعــالء  فــمــا نـ
على الدولة وأجهزتها املختلفة، فالثروات 
عن  ناتجة  الــصــحــراويــني  لبعض  الهائلة 
ــاملـــخـــدرات والـــريـــع  ــار بـ ــجــ الــتــهــريــب واالتــ
االقــتــصــادي والــفــســاد املــالــي الــنــاتــج عن 
التسيير السياسي للجماعات واملجالس 
اإلقليمية.الصراع القائم اآلن في الصحراء 
ــــى صـــراع إقليمي بني  هــو بــالــدرجــة األول
املغرب والجزائر، لكن له تداعيات إقليمية 
وامــتــدادات دولية تدخل في إطــار زعزعة 
ــرار فــــي مـــنـــاطـــق اســتــراتــيــجــيــة  ــقــ ــتــ االســ
مــن الــعــالــم. وهــنــا، تكمن ضـــرورة تنويع 
وكذا  والسياسيني  االقتصاديني  الحلفاء 

العسكريني.
البشير بمكدي )المغرب(
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بغداد ـ ميمونة الباسل

مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي، 
خصوصًا  العراقيات،  من  الكثير  وجــدت 
 األمـــر 

ّ
ربــــات املــــنــــازل، مــتــنــفــســًا لــهــن. لــكــن

مــن جــهــة أخـــرى يتسبب فــي شـــرخ فــي عاقاتهن 
األسرية، كما يؤكد البعض.

تقول زينة جبار )30 عامًا(، وهي ربة منزل تنشغل 
ني 

ّ
إن الــقــول  »يمكنني  »فيسبوك«:  بموقع  يوميًا 

بّت مدمنة  منذ تعلمت كيفية استخدام فيسبوك 
عليه. يكشف أمامي عاملًا آخر لم أكن أعرفه باألمس 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نعم  الــقــريــب«. تــقــول جــبــار لـــ
أفــرطــت نــوعــًا مــا فــي االنــشــغــال بــاملــوقــع وانبهرت 
ــك مــشــاكــل مـــع زوجـــي  ــه. كــثــيــرًا مـــا ســبــب لـــي ذلــ بــ
خصوصًا  الصغار،  أطفالي  متابعة  في  ومتاعب 
 قــــدم طــفــلــتــي احـــتـــرقـــت بـــاملـــكـــوى عــنــدمــا كنت 

ّ
أن

عليهن  تعرفت  صديقات  مع  بالتواصل  منشغلة 
العديد  فــي  ــهــا حــاولــت 

ّ
أن على فيسبوك«. تضيف 

مــن املـــرات االبتعاد عــن تلك املــواقــع واالتــجــاه إلى 
 مرة.

ّ
 محاوالتها تفشل كل

ّ
أطفالها، لكن

رائــد محمد )44  املــوظــف الحكومي  بـــدوره، يقول 
 انشغال 

ّ
»العربي الجديد«: »ال شك في أن لـ عاما( 

سلبًا  يؤثر  االجتماعي  التواصل  بمواقع  الزوجة 
الزوجية أيضًا. يجب  على حياة األبناء، والحياة 
السيطرة على هذا األمر، فالنساء حني يدخلن إلى 

املــواقــع يستنزفن أوقــاتــًا طويلة فــي متابعة  هــذه 
عالم املوضة واملكياج وغيرهما. وهو ما من شأنه 
أن يشتت ذهن األم، ويقلل من تركيزها في إدارة 
الــتــزامــاتــهــا األســـريـــة كـــزوجـــة وأم. كــمــا يــزيــد من 

حاالت الطاق واملشاكل األسرية«.
يــتــابــع: »ســابــقــًا، كــانــت الــنــســاء، خــصــوصــًا ربــات 
لالتزامات  وجهدهن  وقتهن   

ّ
كــل يعطني  املــنــازل، 

املنزلية، من شراء للطعام وطهيه، وغسل للمابس 
وكـــيـــهـــا، ونـــظـــافـــة املــــنــــزل، وتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات 
التفرغ  الــزوج واألبــنــاء. وهــذا  املنزلية ومتطلبات 
ألبــنــائــهــن وبــيــوتــهــن، ســــواء أكــــان هـــذا الـــقـــرار عن 
 رصيد يومهن، 

ّ
رضا وقناعة أم فرضًا يستهلك كل

فيذهنب إلى النوم منهكات. تلك املمارسات كانت 
تؤّمن للنساء شعورًا بالرضا في تقديمهن يومًا 

ُمنِتجًا ألسرهن«.
 نحو 70 في املائة من 

ّ
ويقارن: »أما اليوم، فنجد أن

ربات املنازل انشغلن بمواقع التواصل االجتماعي 
بــشــكــل مـــفـــرط، مـــع الــتــســلــيــة الـــتـــي تــؤّمــنــهــا لهن 
إليه   بحاجة ماسة 

ّ
الــذي قد يكن الوقت،  وإمضاء 

بـــني متطلبات  الــتــوفــيــق  مـــن   
ّ
يــتــمــكــن أن  مـــن دون 

 هذا 
ّ
املــنــزل واألســــرة وبــني تلك املـــواقـــع«. يــؤكــد أن

وأبنائهن.  أزواجهن  ابتعادهن عن  »زاد من  األمــر 
التي  الزوجة  املواقع تزيد من طلبات  تلك   

ّ
أن كما 

تثقل كاهل األسرة بمستلزمات كمالية. في رأيي، 
 قــلــة مــن الــنــســاء تعمل عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــا 

ّ
فـــإن

 الــذاتــيــة مــن خــال مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«.
من جهته، يقول الصحافي، مروان الجبوري، )35 
بتحوالت  العراق  »مــّر  الجديد«:  »العربي  لـ عامًا(، 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة بعد 
العزلة بسبب  أكــثــر مــن عقد مــن  عــام 2003. فبعد 
الحصار الــذي فــرض على الــعــراق في تسعينيات 
القرن املاضي، انفتح العراقيون على العالم بشكل 
غير متزن ربما، فامتأ الفضاء بالقنوات العراقية 
ووسائل اإلعام األخرى. وعندما انتشر استخدام 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــان الــعــراقــيــون في 
املــقــدمــة، ال ســيــمــا مــوقــع فــيــســبــوك، حــيــث أصــبــح 
يشغل كثيرا من أوقاتهم، وأصبح مــرآة تعبر عن 

حياتهم املليئة باألزمات«. 
ويتابع: »استطاعت هذه املواقع الدخول إلى بيوت 
العراقيني وأصبحت جزءًا ال يتجزأ من يومياتهم، 
 الكثير من النساء خياراتهن محدودة 

ّ
ال سيما أن

ــارج املــنــزل بسبب  فــي الــخــروج وقــضــاء الــوقــت خـ
الظروف األمنية غير املستقرة، مما أدى إلى إقبال 

شديد من قبل العراقيات على هذه املواقع«.
ــراط فـــي اســتــخــدام  ــ ــ  اإلفـ

ّ
يــشــيــر الـــجـــبـــوري إلــــى أن

ــع يــــــؤدي إلـــــى ظـــهـــور مـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة  ــ ــواقـ ــ املـ
من  الكثيرون  يشتكي  حيث  األزواج،  بــني  خــاصــة 
انشغالهما  بسبب  الطرفني  بــني  العاقات  بـــرودة 
بــالــتــواصــل مــع اآلخـــريـــن. وبــعــض األزواج أصبح 
يشتكي من إهمال الزوجات ألطفالهن والتقصير 

في تدبير شؤون املنزل، وضعف التواصل األسري 
واالجتماعي. وهو ما ستشكل نتائجه خطرًا على 
يقول.  كما  النفسي،  واستقرارها  األســـرة  تماسك 
 الــعــراقــيــني يعيشون أوضــاعــًا 

ّ
ويــتــابــع: »ربــمــا ألن

غير طبيعية، فقد أصبحت هذه املواقع تأخذ حيزًا 
العديد  بتفكك  يهدد  أوقاتهم، مما  كبيرًا جــدًا من 
ـــر وظـــهـــور جــيــل انــطــوائــي مــنــعــزل بعيد  مـــن األسـ
 املــرأة هي العمود الفقري لأسرة، 

ّ
عن الواقع، ألن

مما يستدعي وضــع حــلــول جــذريــة وعــاجــلــة قبل 
استفحال الظاهرة«.

مجتمع
حذر أطباء سويديون األهل من تطبيق أنظمة حمية قليلة الكربوهيدرات وكثيرة الدهون على 
 ذلك قد يشكل خطورة كبيرة على األطفال املرضى بالسكري من النمط 

ّ
أطفالهم. وقال األطباء إن

 هذه الحمية تلقى رواجًا كبيرًا حول العالم بفضل اإلنترنت، خصوصًا 
ّ
هم أشاروا إلى أن

ّ
األول. لكن

األنسولني بفضلها،  إلــى  األول ال يحتاجون  النمط  بالسكري من  املرضى  األطفال   
ّ
أن مع زعمها 

كونها تعّدل نسبة السكر في الدم. وهي نصيحة قد تؤدي إلى موت الطفل بحسب طبيبة األطفال 
)راديو السويد( السويدية غون فورشاندير. 

أطفالهن  إرضــاع  عن  يتوقفن  قد  البدانة  من  يعانني  اللواتي  النساء  أن  أسترالية  دراســة  أعلنت 
بشكل طبيعي قبل غيرهن ألسباب عدة، منها عدم ارتياحهن لفكرة إرضاع أبنائهن وهن محاطات 
بأشخاص آخرين. وأوضح الباحثون أن الدراسة شملت نساء خضن تجربة اإلنجاب للمرة األولى. 
وخلصت إلى أن معظمهن قررن الرضاعة الطبيعية قبل الوالدة بغض النظر عن أوزانهن. أضافت 
أن البدينات كن أكثر عرضة لعدم االرتياح خال إرضــاع أطفالهن حتى أمــام أقــرب صديقاتهن. 
)رويترز( ويوصي أطباء األطفال األمهات بإرضاع أطفالهن حتى عمر الستة أشهر.   

الرضاعة الطبيعية قد ال تناسب األكثر بدانةانتشار عالمي لحمية مضرة باألطفال

عام  من  العراق  في  الطالق  حاالت  عدد  ارتفع 
ألفًا،   59 إلى  حالة  ألف   28 من   2014 حتى   2004
المصادر  وتعزو  المحاكم.  إحــصــاءات  بحسب 
القضائية ذلك، في جزء منه، إلى اإلنترنت ووسائل 
وجود  المصادر  وتؤكد  االجتماعي.  التواصل 
تتمحور  المحاكم،  فــي  طــالق  شــكــاوى  عــدة 
عبر  له  اآلخــر  خيانة  الزوجين  أحد  اكتشاف  حول 

»فيسبوك«.

ازدياد حاالت الطالق

الحالي،  الشهر  الثاني عشر من  وفــي  بعد يومني، 
يصادف اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء. 
وقـــد أعــلــنــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة هــذا 
عصر  ببداية  سنوي  احتفال  بمثابة  ليكون  اليوم 
أنه في 12  إلى  للبشرية. وتجدر اإلشــارة  الفضاء 
رحلة  أول  العالم  شهد   ،1961 عــام  أبريل/نيسان 
بشرية إلى الفضاء، وكان رائدها املواطن الروسي 

يوري غاغارين، الذي فتح الطريق أمام استكشاف 
الفضاء من أجل منفعة البشرية جمعاء.

ويــقــول األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة بـــان كــي مــون 
إن »الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــرحــلــة الــبــشــريــة إلـــى الــفــضــاء 
سيذكرنا ببشريتنا املشتركة، والحاجة إلى العمل 
ســويــًا بــهــدف الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات املــشــتــركــة. 
وآمل أن تلهم هذه املناسبة الشباب للعمل من أجل 

تحقيق أحالمهم والتقدم بالعالم نحو آفاق جديدة 
من املعرفة والفهم«.

ما زال اإلنسان يسعى جاهدًا الستكشاف ما في 
أخــرى ومخلوقات  الفضاء. هل يكون هناك حياة 
أخــرى؟ كوكب األرض بدأ يضيق على مخلوقاته. 
ومن حني إلى آخر، يعمد إلى طردها. تقع الكوارث 
والحروب وما إلى ذلك. ويخشى املسيطرون على 

البحث عن  لذلك، ال بد من  العالم من نفاد ثرواته. 
مكان آخر، ولو كان بعيدًا. 

وفي النهاية، لسنا إال جزءًا من هذا الكون، وتحديدًا 
فيه، وإن  العيش  يمكن  الــذي  منه  املكتشف  الجزء 
لــيــس إلـــى وقـــت طـــويـــل. ربــمــا نــحــتــاج إلـــى توطيد 
األخرى،  املخلوقات  في مالطفة  والتفكير  العالقة، 

إذا ما وجدت. 
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يتخوف طالب جامعة الخرطوم، من نقلهم إلى حرم آخر على أطراف 
العاصمة. وبالرغم من أّن إدارة الجامعة نفت ذلك، يؤكد مراقبون أّن 

الحديث عن ذلك يشير إلى أّن خطوة النقل قريبة

تمييز يطال األكراد والعرب وآخرين

مدارس األقليات في تركيا

1819
مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

يــحــبــس الـــســـودانـــيـــون أنــفــاســهــم، 
ال ســّيــمــا الـــطـــاب، وهـــم يــتــابــعــون 
ــاوالت الــحــكــومــة نــقــل كــلــيــات  ــحــ مــ
جامعة الخرطوم من قلب العاصمة إلى منطقة 
العاصمة السودانية.  أخــرى تقع عند أطــراف 
هــي خــطــوة يخشى مــراقــبــون أن تــكــون بداية 
لتجفيف الجامعة من الطاب وبيع أراضيها، 
فــي تكوين   

ً
تــاريــخــا طــويــا لها   

ّ
أن خصوصا 

األجـــيـــال الـــجـــديـــدة مـــن الــســيــاســيــن، وكــذلــك 
مناهضة السياسات الحكومية. كما استمرت 
للثورات  شـــرارة  فــي تشكيل   

ً
طــويــا الجامعة 

الــشــعــبــيــة خـــال حــقــب ســابــقــة، وأســهــمــت في 
ــقــــاط حـــكـــومـــات وإنــــشــــاء أخـــــــرى. جــامــعــة  إســ
الــخــرطــوم مــن أوائــــل الــجــامــعــات الــســودانــيــة، 
يــمــتــد عــمــرهــا إلــــى نــحــو 114 عـــامـــا. أنــشــأهــا 
البريطانيون خال استعمارهم السودان عام 
 طالب 

ّ
لكل الجامعة حلما  اليوم، تمثل   .1902

ــودانـــي، فــهــي تــتــصــدر الــجــامــعــات األخـــرى  سـ
في الباد في مستواها األكاديمي. وعادة ما 
في  العليا  الــدرجــات  أصــحــاب  إليها  ينتسب 
امتحانات الشهادة العامة السودانية، بالرغم 
مــن رونقها  تــعــد تحتفظ بكثير  لــم  ــهــا 

ّ
أن مــن 

األصلي وسمعتها القديمة. 
 هـــذا مــهــدد الــيــوم مــن خـــال الخطط 

ّ
 كـــل

ّ
لــكــن

املـــقـــررة. فــقــد نــقــلــت وكـــالـــة الـــســـودان لــأنــبــاء 
»ســـونـــا« عـــن مــديــر جــامــعــة الــخــرطــوم أحــمــد 
مــحــمــد ســلــيــمــان تـــأكـــيـــدات عــلــى نــقــل كــلــيــات 
ــعـــة على  الــجــامــعــة إلــــى مــنــطــقــة ســـوبـــا الـــواقـ

الــخــرطــوم بــيــانــا اعــتــرضــوا فــيــه عــلــى عملية 
 
ّ
أن وأكـــدوا على  الجامعة.  مباني  بيع  أو  نقل 
 »الجامعة 

ّ
أن الــخــطــوة األســاســي هــو  مــحــرك 

بقيت خنجرًا مسموما في صدر السلطة طوال 
تــاريــخــهــا«. كما شـــددوا على عــزم الخريجن 
الوقوف بقوة ضد سياسة الحزب الحاكم في 

تصفية الجامعة.
بــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جــامــعــة 
الــخــرطــوم األمـــن دفــع الــلــه لـــ«الــعــربــي الجديد 
 مـــا جــــرى تـــداولـــه مـــن مــعــلــومــات بــشــأن 

ّ
» إن

إدارة  »ال  غير صحيح:  الجامعة  أراضـــي  بيع 
ــة تــــفــــكــــران فــــي هـــذه  ــكـــومـ ــة وال الـــحـ ــعـ ــامـ الـــجـ
إرثــا  تمثل  الجامعة   

ّ
أن يــؤكــد  كما  الــخــطــوة«. 

تاريخيا ومنارة للعلم على املستوى اإلقليمي 
 عـــن إضــافــتــهــا الــعــمــرانــيــة 

ً
والـــعـــاملـــي، فـــضـــا

يــؤكــد على  ذلـــك،  مــع  العاصمة.  فــي  الجمالية 
نــقــل كــلــيــات الــطــب إلـــى أراضــــي الــجــامــعــة في 
سوبا في إطار التوسعة، كي يكونوا قريبن 
من املستشفى التعليمي هناك، على أن تجري 

عملية النقل بشكل تدريجي.
ــه، يـــعـــتـــبـــر األســــــتــــــاذ فـــــي جـــامـــعـــة  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الجامعة   

ّ
أن املــهــدي بشرى  الــخــرطــوم، محمد 

تمثل أحد ثوابت تاريخ الباد، الذي يعتز به 
 النفي الذي أصدرته 

ّ
 السودانين. يؤكد أن

ّ
كل

استغرابه  ويــبــدي  كـــاٍف،  غير  الجامعة  إدارة 
من التوقيت الذي أعلن فيه عن عملية النقل، 
مـــشـــددًا عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــجــامــعــة 
وصــيــانــتــهــا. يــخــلــص: »الــجــامــعــة تــمــثــل أحــد 
رموز السيادة الوطنية بكل ما هو مرتبط بها 

من تاريخ وطني وثقافي وسياسي«.

منذ إنشاء الجمهورية، 
تتعامل تركيا مع األقليات 

كرعايا أجانب وليس 
كمواطنين

ردد طالب جامعة 
الخرطوم هتافات 
مناهضة للخطوة 

وللحكومة معًا

أوردت  كــذلــك،  للخرطوم.  الجنوبية  األطـــراف 
السوداني  الرئيس  لنائب  تصريحا  الــوكــالــة 
حــســبــو مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن أعـــلـــن فــيــه عن 
تخصيص مبلغ عشرة مليارات جنيه )مليار 
و640 مليون دوالر أميركي( لتطوير الجامعة.
تلك التصريحات قوبلت بــردود فعل رافضة. 
اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض خـــطـــط الـــنـــقـــل مـــقـــدمـــة لــبــيــع 
الجامعة، خصوصا مع أنباء أخيرة عن إقدام 
الــحــكــومــة عــلــى إفــــــراغ مــســتــشــفــى الــخــرطــوم 
ــتـــي تــعــد  ــــط الـــعـــاصـــمـــة الـ الــتــعــلــيــمــي فــــي وسـ
مـــن املــبــانــي الــتــاريــخــيــة وبــيــع أراضــيــهــا إلــى 
هذه  الحكومة  تنفي  أن  دون  من  مستثمرين، 

األنباء أو تؤكدها.
بدورها، أصدرت إدارة جامعة الخرطوم بيانا 
نفت فيه نقل جميع كليات الجامعة التي يبلغ 
ها 

ّ
عددها 19 كلية، من موقعها الحالي. ولو أن

من  قريبة  لتكون  الطبية  الكليات  نقل  أكـــدت 
املستشفى التعليمي ألغراض التدريب.

 الــخــبــر بــالــرغــم مـــن نفي 
ّ
يــعــتــقــد مــراقــبــون أن

الــرأي  لقياس  اختبار  بالون  يعتبر  الجامعة 
الحكومة   

ّ
أن خصوصا  الخطوة،  تجاه  العام 

درجـــت على ذلــك ســابــقــا، مــن خــال تسريبها 
أخبار قــرارات تنوي اتخاذها بطرق مختلفة 

لقياس ردود الفعل قبل البدء بتنفيذها.
لطاملا  الــخــرطــوم   جامعة 

ّ
أن املــراقــبــون  يعتبر 

ُعــرف عن  إذ  إزعـــاج للحكومة،  شكلت مصدر 
وقت  مــن  والــتــظــاهــرات  االحتجاجات  طابها 
 
ّ
إلى آخر ضد سياسات الحكومة. وبذلك، فإن
نقل الطاب من العاصمة يخفف الضغوطات 

واالحتجاجات الطابية عن الحكومة.

بــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
 هناك اتجاها حقيقيا الستثمار 

ّ
الجديد« فإن

لنهر  املــقــابــل  إلــى موقعها  بالنظر  الــجــامــعــة، 
الـــنـــيـــل. لــكــن بـــشـــرط عـــــودة الـــريـــع إلــــى إدارة 
الجامعة، مع مواجهتها مشاكل كبيرة بسبب 

فشل وزارة املالية في تأمن كافة متطلباتها.
 الحكومة 

ّ
أن يعتبر املحلل سيد أحمد محمد 

الطريقة  بــهــذه  إثـــارة الخبر  قــصــدت مــن وراء 
ــــوف عــلــى  ــوقـ ــ ــاب الــــجــــدل والـ ــ املـــبـــهـــمـــة، فـــتـــح بـ
املرتقب: »فــإذا كانت  القرار  الفعل تجاه  ردود 
عنيفة تراجعوا عن القرار، وإذا لم تكن كذلك، 
سيستمرون فيه«. يوضح: »جامعة الخرطوم 
تــبــقــى بــالــتــأكــيــد هـــدفـــا لــلــحــكــومــة، فــهــي أداة 
رئــيــســيــة فــي مــعــارضــة ســيــاســاتــهــا مــنــذ زمــن 
بــعــيــد«. مـــن جــهــتــهــم، أطـــلـــق طــــاب الــجــامــعــة 
حــمــلــة بـــاســـم »الــجــمــيــلــة واملـــســـتـــحـــيـــلـــة« فــي 
محاولة لقطع تحركات نقلها أو بيعها. ونفذ 
احتجاجية،  وقــفــة  املــاضــي  الخميس  الــطــاب 
ارتدوا خالها قمصانا تحمل عنوان الحملة، 
لــلــخــطــوة  ــة  ــاهـــضـ ــنـ مـ ــات  ــافــ ــتــ هــ رددوا  كــــمــــا 
وللحكومة معا. كذلك، أصدر خريجو جامعة 

تشكو الهيئات المعنية 
باألقليات في تركيا، من 

نوع من التمييز في 
مجال التعليم. مدارسها 

الخاصة تتقلّص، فيما 
توَضع شروط صارمة 

تتعلق باستقبال التالميذ، 
وسط غياب كلّي للدعم

إسطنبول ـ باسم دباغ

الــتــعــلــيــم بــالــلــغــة األم، ســــواء  تــبــقــى مـــســـألـــة 
ــــى األقـــلـــيـــات املــســلــمــة )كـــالـــعـــرب  بــالــنــســبــة إلـ
واألكـــراد( أو غير املسلمة في تركيا، من أكثر 
املسائل الخافية في السياسة التركية. بعدما 
كان القانون العثماني يسمح للمواطنن غير 
بــهــم، تميزت  مـــدارس خــاصــة  املسلمن بفتح 
بسياسات  نشأتها  عند  التركية  الجمهورية 
تغييرات  أحــدثــت  صــارمــة،  وعلمانية  قومية 
كبيرة في مناهج التعليم العثمانية. بالتالي، 
ــن الــعــربــيــة 

َ
ألــغــت تـــدريـــس الــشــريــعــة والــلــغــت

اللغة  إلـــى  كــلــه  التعليم  والــفــارســيــة، وحــّولــت 
اللغة  لتنقية  فاشلة  مــحــاوالت  بعد  التركية 
الــعــربــيــة والــفــارســيــة  املـــفـــردات  العثمانية مــن 
واســتــبــدالــهــا بــاشــتــقــاقــات تــركــيــة أو بكلمات 

ذات أصول التينية.
في  كبيرًا  انخفاضا  الجمهورية  عصر  شهد 
األقــلــيــات غير مسلمة، وبعدما  مـــدارس  عــدد 
كان تعداد هذه املدارس يصل في عاَمي 1913 
و1914 إلى نحو 2596 من بينها 1245 مدرسة 
تــابــعــة لــلــروم )الــيــونــانــيــون( و1084 مــدرســة 
تابعة لأرمن و131 مدرسة يهودية )عبرية(، 
24 مدرسة  إلــى  الحالية  أيــامــنــا  فــي  انخفض 
فــي مدينة  أكثرها   

ّ
أن ُيــذكــر  تركيا.  فــي عموم 

إسطنبول، فيما تبلغ حصة األرمــن فيها 16 
مــدرســة باإلضافة إلــى ســّت مـــدارس يونانية 
ومــدرســة يــهــوديــة واحـــدة ومــدرســة ابتدائية 
سريانية واحدة أنشئت في عام 2014 مع 48 
إغــاق  تلميذًا، وذلــك بعد نحو 86 عاما على 

آخر املدارس السريانية في مدينة ماردين.
إلى جانب ما يّدعيه قسم كبير من املواطنن 
األتــــراك ســـواء مــن املتدينن أو األتــاتــوركــيــن 
ــدارس  الــعــلــمــانــيــن عـــن دور مــشــبــوه لــهــذه املــ
الجمهورية  التآمر على  فــي  األقــلــيــات  ولــهــذه 

قترة  فــي  النفوس  فــي سجات  دينهم  تغيير 
مبكرة من عمر الجمهورية خوفا من التمييز 
الــعــنــصــري ضــدهــم. كــذلــك يــحــرم الــقــرار أبــنــاء 
الطائفة من غير األتراك من التسجيل في هذه 
املدارس إال بصفة »تاميذ ضيوف«، أي أنهم 
لــن يــحــصــلــوا عــلــى أي شــهــادة عــنــد إتمامهم 

الدراسة فيها.

بينما يــرتــفــع تــعــداد الــتــامــيــذ واملـــــدارس في 
عموم تركيا، ينخفض تعداد تاميذ مدارس 
األقــلــيــات مـــع الـــوقـــت ألســـبـــاب كــثــيــرة أبــرزهــا 
املسلمة  غير  األقليات  ألبناء  الكبيرة  الهجرة 
ــب أبـــنـــاء هــــذه األقــلــيــات 

ّ
وأيـــضـــا بــســبــب تــجــن

إرســـــال أبــنــائــهــم إلــــى هــــذه املــــــدارس ألســبــاب 
عديدة، في مقدمتها خوفهم من التعرض إلى 
ُيذكر  الــوظــائــف.  فــي  بحقهم  عنصري  تمييز 
 في العام الدراسي 2013-2014، لم يتجاوز 

ّ
أن

تـــعـــداد الــتــامــيــذ فـــي مــــــدارس األرمــــــن 3137 
تــلــمــيــذًا، مــنــهــم 67 مــواطــنــا مـــن أرمــيــنــيــا. أمــا 
الـــروم، فلم يتجاوز تــعــداد تاميذها  مـــدارس 
ــنـــون يــونــانــيــون،  230 تــلــمــيــذًا بــيــنــهــم مـــواطـ
فيما وصل تعداد املدارس اليهودية إلى 688 

تلميذًا.
ــة  ــويــ ــانــ ــر ثــ ــ ــديــ ــ ــي دمـــــيـــــرجـــــي أوغـــــــلـــــــو مــ ــ ــانــ ــ يــ
يقول:  إسطنبول،  فــي  اليونانية  زوغــرافــيــون 

أحـــداث 6-7 سبتمبر/أيلول  الــرغــم مــن  »عــلــى 
للبقاء  كثيرًا  قاوموا  اليونانين   

ّ
أن إال   ،1955

املدرسة  كانت  وبعدما  إسطنبول.  مدينة  في 
األتــراك حتى عام  اليونانين  تعج بالتاميذ 
1955، لم يعد يرتادها إال 55 تلميذًا عام 1996، 
لينخفض العدد إلى 42 اليوم. وعلى الرغم من 
 
ّ
أن أعداد التاميذ في انخفاض مستمر، إال أن
الــعــدد بـــدأ يــثــبــت«. يــضــيــف: »ظــنــنــا أن قــدوم 
بــعــض الــعــائــات الــيــونــانــيــة إلـــى تــركــيــا دعــم 
تتجنب  العائات  هــذه  أن  إال  ملدارسنا،  كبير 
تــســجــيــل أبــنــائــهــا فـــي املـــدرســـة، ألنــهــم ســوف 
يــكــونــون فــي وضــعــيــة التلميذ الــضــيــف، ولــن 

يحصلوا على شهادة بالتالي«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد املــنــســقــة الـــعـــامـــة للجنة 
الــتــعــلــيــم بــــن جــمــعــيــات األقـــلـــيـــات الــتــركــيــة، 
وزارة  ــطــــوة  »خــ  

ّ
أن ــــو،  ــلـ ــ أوغـ بــــــاالك  ــــان  ــــورهـ نـ

املقّيدين  غير  بمنع  املتعلقة  األخيرة  التعليم 
في النفوس على أنهم أبناء طوائف مسيحية 
مــن التسجيل فــي هـــذه املـــــدارس، هــي خطوة 
سيئة لــن تـــؤدي إال إلـــى مــزيــد مــن التضييق 
ــيــــات«. تـــقـــول: »لـــقـــد تــأثــر  ــلــ عــلــى مــــــدارس األقــ
أبــنــاء الــطــائــفــة مــثــل األتــــراك الــبــاقــن بتدهور 
ــر الــــذي أدى  بــعــض قــطــاعــات االقـــتـــصـــاد، األمــ
تتلقاها  كانت  التي  التبرعات  انخفاض  إلــى 
ــن الـــتـــحـــديـــات  ــا، والــــــــذي ضـــاعـــف مــ ــنــ ــدارســ مــ
االقــتــصــاديــة لــهــذه املـــدارس الــتــي ال تتقاضى 
ذلك،  »إلــى  التاميذ«. تضيف:  من  أقساط  أي 
ومثل سوانا من مدارس األقليات، نحن كأرمن 
التلميذ األجنبي  أيــضــا مــن وضــعــيــة  نــعــانــي 
التي تحرم كثيرين من أبناء الطائفة من غير 
األتراك من التسجيل في مدارسنا. في النهاية، 
بقاء أي مدرسة على قيد الحياة يحتاج إلى 

حد أدنى من عدد التاميذ«.
ــــاالك أوغـــلـــو: »مــــع أنــنــا  عـــن املـــنـــاهـــج، تـــقـــول بـ
نــحــاول الــحــصــول على املــنــاهــج مــن أرمينيا، 
تبقى هذه املناهج غير صالحة ألرمن الغرب 
)أي املقيمن في تركيا( تحديدًا لجهة التركيز 
وجغرافيتها،  أرمينيا  جمهورية  تاريخ  على 
وليس على تاريخ املناطق التي كانت تقطنها 
التركي قبل أحداث  أكثرية أرمنية في الشرق 
عام 1915. وهذه أمور نراها في صلب عملنا 
ــو الــتــشــبــث بــالــبــقــاء هــنــا والـــحـــفـــاظ على  وهــ

وجودنا التاريخي في تركيا«.

املـــدارس  تــعــانــي هـــذه  الــعــثــمــانــيــة،  والسلطنة 
من مشاكل كثيرة. تبدأ من قلة عدد التاميذ 
الـــذيـــن يــقــصــدونــهــا، مـــــرورًا بـــأزمـــة الــحــصــول 
ــواًل  عــلــى مــنــاهــج الــتــعــلــيــم بــالــلــغــة األم، وصــ
إلــى معاملة هــذه املــــدارس على أنــهــا مــدارس 
خــاصــة وبــالــتــالــي عــدم تلقيها أي دعــم مالي 
مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تعتمد على التبرعات التي تصل الطائفة وال 

تتقاضى أي أقساط من تاميذها.
التعليم  إدارة  أصــدرتــه  الـــذي  الــقــرار  بحسب 
التركية  والتعليم  التربية  وزارة  في  الخاص 
هي   ،2015 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   28 تـــاريـــخ  فـــي 
ــدارس فقط  ــ تــشــتــرط أن يــنــتــســب إلـــى هـــذه املــ
املـــواطـــنـــون األتــــــراك مـــن أبـــنـــاء الــطــائــفــة الــتــي 
تنتمي إليها املدرسة. بالتالي، يمنع املسلمون 
مــن التسجيل فــي هـــذه املـــــدارس، وأيــضــا من 
هـــم مـــن أبـــنـــاء االقــلــيــات الـــذيـــن اضـــطـــروا إلــى 

جامعة الخرطوم 
مهددة بالنقل

أوشام موروثة لكن 
مرفوضة

معظم الشباب 
يرسم أو يكتب اسم 

حبيبته أو والدته 
كتعبير عن حبّه لها

تونس ـ مريم الناصري

صــورتــهــا واســمــهــا عــلــى كــتــفــه هــمــا فــقــط ما 
بقي لــه مــن ذكــريــات عــن حبيبته الــتــي ماتت 
قبل أربــع ســنــوات فــي حــادث كــان هــو السبب 
فيه. يــروي أحمد وساتي قصته مع الوشم، 
 
ّ
الذي اختار أن يذّكره بقصة حبه. هو يعلم أن

األمــر  يعتبر  ال  ه 
ّ
لكن املجتمع  يرفضه  الــوشــم 

جريمة قــد ينبذ مــن أجلها: »فــي نهاية األمــر 
 جيل طريقته في الحياة«.

ّ
لكل

ــبــــاب تــــونــــس بــشــكــل  يــنــتــشــر الــــوشــــم بــــن شــ
كبير أخـــيـــرًا. ظــاهــرة تثير امــتــعــاض ورفــض 
ها تنتشر وسط التاميذ 

ّ
اآلبــاء، خصوصا أن

والطاب بذكورهم وإناثهم.
بــالــنــســبــة لــأشــكــال، فــهــي تختلف بــن شــاب 
وآخر، فعادة ما يفضل الشبان األشكال التي 
تــــدل عــلــى الـــقـــوة كــالــتــنــن والــنــســر واألفـــعـــى. 
ــور الــــفــــراشــــات  ــ ــيـــات صــ ــتـ ــفـ ــل الـ ـ

ّ
ــفـــض بــيــنــمــا تـ

اسم  تخليد  البعض  يختار  كــذلــك،  والــــورود. 
ل ما يشير إلى 

ّ
أو ذكرى حبيب. وغيرهم يفض

مفاهيم كبرى تدل على الحرية والثورة.
ليس الــوشــم ظــاهــرة جــديــدة فــي تــونــس. فهو 
مـــن املــــوروثــــات الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة املــعــروفــة، 
الجنسن  مـــن  األجــــــداد  مــعــظــم   

ّ
أن خــصــوصــا 

يــحــمــلــون أوشـــامـــا مــخــتــلــفــة عــلــى أجــســادهــم 
 األجيال 

ّ
تمتد إلــى الوجه حتى. مع ذلــك، فــإن

إلى  الشباب  مــبــادرة  ترفض  بــالــذات  القديمة 
هـــذه األوشــــــام. فــالــجــدة أو الــجــد بــالــرغــم من 
حملهما الوشم يرفضان إقبال الشباب عليه 
أخــاق، وال  الفعل »انحرافا وقلة  العتبارهما 

يمّت إلى املوروثات الشعبية بصلة«.
ــم ســـابـــقـــا  ــ ــوشــ ــ ــار الــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــر انـ ــّســ ــفــ ــعــــض يــ ــبــ الــ
مّرت  التي  الحضارات  أو  القديمة  بالديانات 
آثــارهــا حتى فترة قريبة  الباد وتركت  على 
كــجــزء مــن الــتــمــائــم املـــضـــادة لــلــحــســد. بينما 
إلى  االنــتــمــاء  عــن  بالتعبير  آخـــرون  يفسرها 
 بعض 

ّ
قبيلة ما يحمل املــوشــوم رمــزهــا. لكن

األوشـــــام الــقــديــمــة تــخــتــلــف عـــن ذلـــك وتحمل 
رموزًا للخير والخصب وغير ذلك. أما الرفض 
الحالي فناشئ من كون ما ينتشر من أوشام 

اليوم متأثر بالغرب وثقافته.
ليلى عابد )25 عاما( أعجبت بأشكال األوشام 
لدى بعض العارضات. هي تعتبر األمر حرية 
 الغالبية في املجتمع 

ّ
شخصية »بالرغم من أن

ا«. تقول 
ّ
ترفضها وتعتبرها ظاهرة غريبة عن

 جّدتها بالذات تحمل أوشاما على وجهها 
ّ
إن

ويــديــهــا وقــدمــيــهــا، مـــع ذلــــك، انــتــقــدت وضــع 
ليلى وشم فراشات على ذراعها األيسر. 

ها تستغرب من مجتمع انتشر 
ّ
تقول ليلى إن

فيه الوشم منذ القدم خصوصا لدى األمازيغ 

ــك يــرفــضــه الــــيــــوم: »حـــتـــى لـــو وضــع  ــع ذلــ ومــ
ــام الــتــي كــانــت  ــ الــشــبــاب نــفــس أشـــكـــال األوشــ

 مرفوضا«.
ً
لأجداد يبقى لديهم فعا

مــن جــهــتــهــا، تبلغ فــاطــمــة مــن الــعــمــر ستن 
عاما. تعيش في أحد أريــاف مدينة سليانة 
ــا على  ــامـ فـــي الــشــمــال الـــغـــربـــي. تــحــمــل أوشـ

خــديــهــا وجــبــيــنــهــا. هـــي أشـــكـــال تــمــتــاز بها 
 
ّ
ــن نـــســـاء الـــشـــمـــال الــــغــــربــــي، لــكــن الـــكـــثـــيـــر مــ

مــعــظــمــهــن ال يـــعـــرف مــعــنــى لــتــلــك الـــرمـــوز 
منذ  لبناتهن  األمــهــات  ترسمها  ودالالتـــهـــا. 
بــلــوغــهــن الـــعـــاشـــرة. ال تـــســـأل الــفــتــيــات عن 
 فاطمة 

ّ
سبب ذلــك فهي عـــادة مــعــروفــة. لــكــن

الــرســوم كانت  تبدي معرفتها بــاألمــر: »تلك 
تعّوض الحلي واألساور في الجبن والرقبة 
والــيــديــن، وتختلف مــن منطقة إلــى أخــرى«. 
ليسوا  الشباب   

ّ
ألن اليوم  »نرفضها  تتابع: 

كــذلــك، فهم  نــحــن.  ــا 
ّ
كــن كــمــا  مجبرين عليها 

يضعون أشكااًل غريبة جدًا«.
 حتى وقت 

ّ
 الوشم ظــل

ّ
من ناحية أخــرى، فــإن

قريب يرسم بواسطة أدوات وأساليب بسيطة 
وبدائية، كاالعتماد على اإلبر إلدخال الحبر 
تــحــت الــجــلــد وكــتــابــة كــلــمــات ورمــــوز بحسب 
تــطــورت،   األســـالـــيـــب 

ّ
أن إاّل  الــشــخــص.  رغــبــة 

فــاملــتــاجــر املــخــصــصــة لــرســم األوشــــــام بــاتــت 
أشــبــه بــالــعــيــادات الــطــبــيــة، خــصــوصــا مــع ما 

فيها من أدوات.
أحـــد هـــذه املــتــاجــر فـــي مــنــطــقــة املـــرســـى في 
تونس العاصمة يملكه فواز زهمول. حصل 
فترة  قبل  الصحة  على ترخيص من وزارة 
بعد الخضوع إلى عّدة اختبارات والتعهد 
القوانن. يأخذ زهمول قبل بداية  بتطبيق 
رسمه على جسد أي شخص توقيعه كدليل 
على القبول بالرسم من دون أي ضغوط إذا 
تجاوز عمره ثمانية عشر عاما. أما من هم 
دون ذلك فيحصل على توقيع أحد الوالدين. 

 هذا كي يتفادى أي إشكال قانوني.
ّ

كل
ــااًل مـــن كــافــة  ــبـ  »هـــنـــاك إقـ

ّ
يــشــيــر فــــواز إلــــى أن

ــم فـــوق  ــ ــة، حـــتـــى مـــمـــن هـ ــمــــريــ ــعــ الــــشــــرائــــح الــ
 واحـــد 

ّ
الــخــمــســن أحــيــانــا. تــخــتــلــف رغــبــة كـــل

ــا. مــعــظــم  ــال الــــتــــي يــــريــــدهــ ــ ــكـ ــ مـــنـــهـــم فــــي األشـ
الـــشـــبـــاب يـــرســـم أو يــكــتــب اســــم حــبــيــبــتــه أو 
والدته كتعبير عن حّبه لها«. يتابع: »أحيانا 
أجري تصحيحات في الرسم ارتكبها غيري«.

فـــي هــــذا اإلطـــــــار، يــنــّبــه زهـــمـــول إلــــى وجـــود 
العديد من املتاجر غير القانونية املخصصة 
الــحــصــول على  لــلــوشــم، فهي تعمل مــن دون 
 بعض 

ّ
أن يؤكد  الصحة.  وزارة  مــن  ترخيص 

أو أضــرار  فــي تشوهات  املتاجر تسبب  هــذه 
للعديد من األشــخــاص. وهــو ما يفتح أمامه 
ــة  ــ ــاب عـــمـــل آخــــــر، هــــو إجـــــــراء عــمــلــيــات إزالـ ــ بـ

األوشام املشوهة من أجساد هؤالء.

العربي الجديد

ــــــف غــيــر 
ّ
أســـــبـــــاب عـــــــــّدة قـــــد تـــجـــعـــل املــــــوظ

أو  الــعــمــل  يــرتــبــط بطبيعة  مــنــتــج. بعضها 
بــعــاقــة املــوظــف بــصــاحــب الــعــمــل أو بعدم 
ــر مــحــفــزات ومـــا إلــيــهــا، بــاإلضــافــة إلــى 

ّ
تــوف

ــعــّد 
ُ
ــدم إنــتــاجــيــة املـــوظـــف ت شــخــصــيــتــه. وعــ

 سلبيا في ما يتعلق بتطور الشركة 
ً
عاما

من جهة، وتقدمه على الصعيد الشخصي 
مـــن جــهــة أخـــــرى. فـــي هــــذا اإلطــــــار، يــعــرض 
ما يجعل  لبعض  إنسايدر«  »بزنس  موقع 

املوظف غير منتج.
الــشــكــوى: ال يهم ملـــاذا قــد يختار الشخص 
الــشــكــوى أو مــن هــو الــشــخــص الــــذي يلجأ 
 كثرة الشكاوى تظهر 

ّ
إليه للبوح بها. لكن

أي جهد  بــــذل  فـــي  يـــرغـــب  ال  الــشــخــص   
ّ
أن

للوقت،  األمــر مضيعة  هــذا  للتغيير. ويعد 
 الــشــكــوى أســهــل مــن اخــتــيــار 

ّ
خــصــوصــا أن

املـــوظـــف أن يــكــون أكــثــر إنــتــاجــيــة. ويــقــول 
 األشــــخــــاص 

ّ
إن بــــــرانــــــدون  الــــكــــاتــــب جــــــون 

بل  كثيرًا،  املشكلة  في  يفكرون  ال  املنتجن 
يعملون فقط.

 
ّ
تــقــديــم األعـــــــذار: عــلــى غــــرار الـــشـــكـــوى، فـــإن
ــذار ال يــجــعــلــك مــنــتــجــا. إذا لم  ــ ــ تــقــديــم األعـ
تنجز مهمة معينة بسبب أولويات أخرى، 
ــرًا طــبــيــعــيــا. لــكــن إذا كـــان عــدم  ــذا أمــ ُيــعــّد هـ
إنــجــاز املــهــمــة يــرتــبــط بــعــذر غــيــر منطقي، 
 املشكلة تتعلق باملوظف. كن 

ّ
فهذا يعني أن

أكثر انتباها إلى معرفة إذا ما كان للتأخير 
أعـــذار دائــمــا. وفــي حــال لــم تتجاوز األعــذار 

 
ّ
االثنن أسبوعيا، يعد هذا منطقيا. ُيذكر أن
عملية خلق األعذار قد تخرج عن السيطرة 

فجأة.
إرجاء األمور: يتماشى هذا األمر مع تقديم 
ف 

ّ
األعــذار. في معظم األحيان، يرجئ املوظ

عــذر.  على خلفّية  مــا  أو عمل  مهمة  إتــمــام 
 األمــر ليس 

ّ
لكن في أحيان أخــرى، يقول إن

مهما إلــى درجـــة كــبــيــرة. وقــد يصبح األمــر 
سيئا إذا تحول األمر إلى عادة.

املـــهـــام: قــد يحدث  الــعــمــل تنفيذ  تــولــي رب 
 املــوظــف يــأمــل في 

ّ
ــر لــســبــَبــن. األول أن األمـ

ــة، فـــإمـــا أن يــتــولــى املـــديـــر الــعــمــل أو  الــــراحــ
 املوظف 

ّ
يحيله إلى موظف آخر. والثاني أن

 
ً
أن يكون مستقا قــادر على  بأنه  ال يشعر 
وبالتالي إنجاز العمل. في الحالتن، ال ُيعّد 

 جزءًا 
ّ
املوظف منتجا. تجدر اإلشارة إلى أن

من اإلنتاجية يعني أن يكون املوظف قادرًا 
على مواجهة املشاكل واإلبداع في حلها.

غـــيـــاب كــــل مـــحـــفـــز: يــمــكــنــك أن تـــعـــرف إذا 
ــم يـــكـــن لـــــدى املــــوظــــف أي حـــافـــز لــلــعــمــل،  لــ
األعـــذار  إلــى خلق  كــان يلجأ  إذا  خصوصا 
ــاء املــهــام والــشــكــوى وإزعــــاج رئيسه.  وإرجــ
ــه شخص  ــ ـ

ّ
ــى أن ــور، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ ــ ــذه األمـ هــ

ــه ليس 
ّ
 على أن

ّ
ال يسعى إلــى التغيير، تــدل

منتجا. ملاذا يكون املوظف منتجا في حال 
لم يكن يكترث للشركة والنجاح الذي يمكن 
أن تــحــقــقــه؟ بــطــبــيــعــة الـــحـــال، حــتــى يــكــون 
الشخص منتجا، عليه أن يعمل كثيرًا. وفي 
املشكلة محصورة  أخــرى، قد تكون  أحيان 

 الوظيفة ال تائمه.
ّ
في أن

أنت موظف 
غير منتج

تاء تحقيق

آخر تعداد لتالميذ 
المدارس األرمنية 
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يفضل الشبان األشكال التي تدّل على القوة )العربي الجديد(

رلى المصري

شهد األسبوع املاضي الكثير من األحداث املأسوية التي يجدر التوقف 
أيــدي زوجيهما. وكشفت شبكة  امــرأتــان على  قتلت  لبنان.  عندها في 
الــتــعــذيــب النفسي  ممنهجة لــإتــجــار بــالــنــســاء مــارســت أبــشــع أشــكــال 
والجسدي واالستعباد الجنسي بحق 75 ضحية. قتلت طفلة برصاص 
ما  وأخــيــرًا  املنزلي.  العنف  النساء ضحايا  إحــدى  تشييع  أثناء  طائش 
قالته الفنانة نجوى كرم، التي أبدت رأيها في ما يجب أن يكون عليه دور 

كل من النساء والرجال. 
في قراءة هذه األحداث ضمن سياق عام، نجد أن غياب األمن واألمان هو 
عنوان املرحلة. تعيش النساء في واقع يختفي فيه الشعور باألمان العام 
في الحّيزين العام والخاص. وتشير إحدى الدراسات النفس ــ إجتماعية 
إلى أن النساء ال يشعرن باألمان سواء في املنزل أو املجتمع. في املنزل، 
التي حصلت في اآلونــة األخــيــرة، يتبني  وفــي ظل جرائم العنف املنزلي 
الــحــاالت قد حصل من خــال ســاح حربي.  أن قتل النساء في معظم 
وهذه حلقة مفرغة من انعدام األمان املجتمعي، الذي يترجم جندريًا من 
خال امتاك رجال للساح الفردي والحربي وبشكل عشوائي أو غير 
مرخص، كوسيلة ذكورية ــ بدائية كانت تستخدم في مجتمعات ما قبل 

الدولة والقانون.
وهــنــاك أيــضــًا املــمــارســات الــبــدائــيــة غــيــر اإلنــســانــيــة فــي تــعــذيــب النساء 
ضحايا اإلتجار، التي كانت تديرها شبكة االستعباد الجنسي للنساء. 
هذه الفترة الزمنية لوجود الشبكة وممارساتها، وانخراط طبيب أو أكثر 
غياب  استغال  ربما  أو  غياب  يؤكد  املمارسات،  لبشاعة  أمني  وغطاء 
هيبة الدولة والقانون لدى هؤالء األفراد والجماعات. ال نعلم إذا كان أحد 
أسباب املشكلة هو حصول جميع املمارسات الفردية والجماعية بحق 

النساء تحت أنظار الدولة، وبمباركة بعض مؤسساتها. 
ونجد أيضًا السياق الثقافي ـ املجتمعي، الذي يترجم في جملة مواقف 
واتجاهات، والذي ترجم من قبل بعض األفراد واملؤسسات حيال ظواهر 
مجتمعية مثل العنف املنزلي أو العمل الجنسي. التبرير املجتمعي لقتل 
الرجال لنسائهن هو أحد أشكال البدائية في مجتمعنا. شكل آخر من 
هذه البدائية الذكورية هو أن يبدأ التحقيق )أو ينتهي ربما( حول قضية 
انتحار. وبالفظاعة نفسها، وربما أكثر، نسمع املواقف التي صدرت عن 
بعض املؤسسات اإلعامية حول موضوع شبكة اإلتجار بالنساء. على 
سبيل املثال، فإن استخدام تعابير مثل »دعارة« أو »بغاء« يخفي حكمًا 

قيميًا وبدائيًا في مقاربة الطبيعة املركبة والشائكة لهذه القضايا. 
يبقى أن رأي نجوى كرم هو حبة الكرز فوق الكعكة. هذه الفنانة التي 
أخيرًا،  وقــالــت  يصفعها،  حــني  بزوجها  تفتخر  بأنها  سابقًا  صرحت 
املنزل بمهام »تقليدية«، ربما  النساء في  التزام  إنه يجب  وبكل وقاحة، 

أبرز تعبير عن تلك البدائية.
)ناشطة نسوية(

حياة بدائية

تشكل الجامعة منطلقًا للحراك السياسي تجاه الحكومة )فرانس برس(



منوعات قضايا

برهان غليون

الــــحــــســــم  أن  صــــحــــيــــحــــًا  لـــــيـــــس 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــة لــــم يــكــن 
ممكنًا في السابق، كما أنه ليس 
مـــن الــصــحــيــح الـــيـــوم أن الـــحـــل الــســيــاســي 
أنــه ليس من  الــوجــود. كما  مستعص على 
الصحيح أن السوريني تركوا وحدهم حتى 
يحسموا صراعهم حربًا أو سلمًا. الصحيح 
أن الــدول النافذة في املجتمع الدولي، وفي 
مقدمها روسيا والواليات املتحدة، رفضت 
العسكري، وعملت كل ما تستطيع  الحسم 
ملنعه، وهي تتلكأ اليوم في الحل السياسي، 
وال تقوم بأي جهد جّدي للدفع به. وقد بدأ 
التدخل في الشأن السوري منذ اليوم األول 
الداخلي، ودّشن  السوري  الصراع  النطاق 
لبثت  إقليمية ودولية، ما  بموازاته حروبًا 
للحرب.  الرئيسية  البؤر  إلى  حتى تحولت 
الرئيس  العامل  األجنبي  التدخل  يــزال  وال 
الدائرة  الــحــروب  استمرار جميع  في  اليوم 
فـــحـــســـب، وتــعــيــني  الـــســـوريـــة  عـــلـــى األرض 
أهـــدافـــهـــا ورهـــانـــاتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي، تــحــديــد 

املخرج منها. 
األطــــــراف  لــجــمــيــع  أن  نــنــكــر  أن  يــنــبــغــي  ال 
املــنــخــرطــة فـــي الــــصــــراع الــــســــوري مــصــالــح 
أو  التغيير  مــع  تقف  بــهــا، تجعلها  خــاصــة 
ضـــده. وأن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاٍق شــامــٍل في 
مـــا بــيــنــهــا عــلــى تــقــاســم الــكــعــكــة الــســوريــة 
ومــوارد  استراتيجية  ومــواقــع  مــن مصالح 
املــنــال. لكن  لــم يــزل صعب  النفوذ  ومناطق 
هـــذا ال يفسر وحـــده اســتــمــرار الـــحـــرب، وال 
بــقــاء الــنــظــام، عــلــى اإلطـــــاق. فــمــن جــهــٍة، ال 
تملك األطراف املتصارعة الدرجة نفسها من 
االستقال، في سعيها إلى إرضاء رغباتها 
ومــطــامــعــهــا، ولـــيـــس لــــدى أغــلــبــهــا الـــقـــدرة 
التحكم بمصير الحرب، حتى لو كان  على 
بإمكانه أن يقاوم هنا وهناك، ويعرقل فترًة 
من الوقت الحل السياسي. ومن جهٍة ثانيٍة، 
يـــــدرك هـــــؤالء مــعــظــم الــفــاعــلــني أن الــنــظــام 
تــحــطــم نــهــائــيــًا، ولـــم يــعــد بــاإلمــكــان إعـــادة 
التفاهم  لهم ســوى  وأنــه ال مخرج  إحيائه، 
وبالتالي،  القادم.  النظام  في  على موقعهم 
التفاوض  فــي  جدية  مشاركة  نحو  السعي 
عليه. ودور الوساطة الدولية هو بالضبط 
ز فرص دخول األطراف في مثل هذه 

ّ
أن تعز

املفاوضات، بالسر أو بالعلن. 
مــا عــمــل عــلــى تــأجــيــل أمـــد الــحــل، وال يـــزال، 
عسكريًا كان أم سياسيًا، ليس تعّدد أبعاد 
النزاع، وال عجز الــدول عن لي ذراع األسد، 
ودفعه إلى الرحيل، بل حتى جموح طهران 
االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــــــروح االنــتــقــامــيــة الــتــي 

طبعت سياسة روسيا بوتني. 
الجرائم واالنتهاكات،  كانت أي واحــدٍة من 
من االستخدام املتكّرر لأسلحة الكيميائية 
السكان  املتفجرة على  الــبــرامــيــل  قــذف  إلــى 
اآلمــــنــــني، وفــــــرض حـــصـــار الـــتـــجـــويـــع عــلــى 
املــدن والــقــرى من دون تمييز، وقتل اآلالف 
تحت التعذيب في سجون العار، وعمليات 
الـــتـــرويـــع والــتــهــجــيــر الــقــســري والــجــمــاعــي 
لــلــســكــان، مــمــا لـــم تــكــف تــقــاريــر املــنــظــمــات 
الدولية اإلنسانية والقانونية، منذ سنوات، 
عن وصفه بجرائم حرب موصوفة وجرائم 
ضــد اإلنــســانــيــة، أقـــول أي مــن هــذه الجرائم 
الشنيعة كانت كافية وحدها لتثير عاصفًة 
مدويًة من االحتجاج الدولي، وإطاحة نظاٍم 

أصبح صنوًا للرعب واإلرهاب. 
ـــدول الــغــربــيــة،  ــك، اخــــتــــارت الـــ ــ ــدل ذلـ لـــكـــن، بــ
ــا فـــحـــســـب،  مــكــافــأتــه، أواًل  ــيـ ولــيــســت روسـ
بــرفــض نــزع الشرعية عــنــه، والــحــفــاظ على 
موقعه في املنظومة الدولية خال السنوات 
املاضية. وثانيًا، بالتمسك بوجوده شريكًا 
وصــرف  انتقالية،  هيئة  أو  حكومة  أي  فــي 
النظر عن أي عدالة أو محاسبة أو مساءلة 
السوريني  فظائع بحق  من  ارتكبه  ما  على 

واملنطقة بأكملها. 
ــنــــاك مــــا يـــمـــكـــن أن يــــبــــّرر هـــذا  ال يــــوجــــد هــ
ــد،  الــضــلــوع فـــي املــحــافــظــة عــلــى نــظــام األسـ
ال تـــعـــقـــيـــد الـــــوضـــــع كــــمــــا كـــــــان يـــــقـــــال، وال 
صــعــوبــة الــحــســم الـــعـــســـكـــري، وال الــخــوف 
على  الحفاظ  وال  والخسائر،  التكاليف  من 
ــة، وال حــمــايــة األقـــلـــيـــات.  ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
تقدم  أمــام  الحقيقية  الخفية  العقبة  تكمن 
مفاوضات التسوية السياسية منذ مبادرة 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة فـــي خــــوف الــــدول 
واألوروبــيــني  واألميركيني  الــروس  الكبرى، 
والصينني وغيرهم، كل ألسبابه ورهاناته 
الــخــاصــة، مـــن الــتــســلــيــم بــنــقــل الــســلــطــة في 
سورية للشعب، والقبول باالحتكام بالفعل 
ــنـــدوق االقـــــتـــــراع، أي بــحــكــم األغــلــبــيــة  لـــصـ

السياسية والعددية، في الوقت نفسه. 

الخوف من اإلسالم مبررًا إلعادة تأهيل 
الديكتاتورية 

املــتــحــدة،  الـــواليـــات  أن  ننسى  أن  ينبغي  ال 
والــــغــــرب عـــمـــومـــًا، هـــمـــا الــــلــــذان دعــــمــــا، فــي 
العقود الطويلة املاضية، الديكتاتورية في 
إفريقيا وأميركا الاتينية والشرق األوسط 
وآسيا. وكان االعتقاد أن ذلك حصل ملقاومة 

ــل، ألن  ــك حـــصـ ــ الـــشـــيـــوعـــيـــة. والــــحــــال أن ذلـ
الشيوعية كانت تمثل الوعاء األيديولوجي 
والفكري الذي انصبت فيه إرادة االحتجاج 
الــعــمــيــقــة ضــد الــنــظــام املــحــلــي، ومـــن ورائـــه 
العاملي، وانتزعت قطاعًا كبيرًا من الجمهرة 
ــم يـــكـــن الــــهــــدف مــــن مــحــاربــة  ــ الــشــعــبــيــة. ولـ
ــقــــيــــدة والـــفـــلـــســـفـــة  الـــشـــيـــوعـــيـــة رفـــــــض الــــعــ
نــفــســيــهــمــا، وإنـــمـــا اســـتـــام الــشــعــوب زمـــام 
ــا بـــيـــدهـــا، ومــــا يــســتــبــطــنــه ذلــــك من  أمــــورهــ
ــن الــــقــــوى الــجــيــوســيــاســيــة  ــ ــوازيـ ــ تــغــيــيــر مـ

العاملية. 
وهـــــــذا مــــا يـــحـــصـــل الــــيــــوم بـــالـــضـــبـــط إزاء 
الــذي حــل، على مختلف تنوعاته،  اإلســـام 
ــيـــد عـــقـــيـــدة  ــي تـــجـــسـ ــ ــل الــــشــــيــــوعــــيــــة فــ ــحــ مــ
املــقــاومــة واملــعــارضــة واالحــتــجــاج الشعبية 
ــــذي تــتــعــامــل مــعــه الــــدول  والــشــعــبــويــة، والــ
الــكــبــرى املــهــيــمــنــة، تــمــامــًا كــمــا تــعــامــلــت مع 
الــشــيــوعــيــة، وفــــي الـــنـــهـــايـــة، الـــحـــفـــاظ على 
النظام العاملي لتوزيع القوة والثروة نفسه.
يشكل العالم العربي جزءًا رئيسيًا من العالم 
املتأزم الذي خسر رهان االندماج في نظام 
الــعــوملــة االقــتــصــادي والــتــقــنــي والــســيــاســي 
معا، وهو مهيأ، أكثر من أي منطقة أخرى، 
إلطاق موجات احتجاج وثوراٍت لن تتوقف 
ــن املــــخــــاض، وقـــبـــل أن  قــبــل فـــتـــرة طــويــلــة مـ
الــدول املتقدمة النظر في سياساتها  تعيد 
الــتــي دفعت  اإلقليمية  الــكــبــرى وخــيــاراتــهــا 
مجتمعاٍت كثيرة إلى اإلخفاق في مسيرتها 
واالتحاد  التفاهم  من  التحّررية، وحرمتها 
وفرضت  الفاعلة،  اإلقليمية  بنيتها  لبناء 
ديــكــتــاتــوريــات وحــشــيــًة لضبطها  عــلــيــهــا 
وتــحــيــيــدهــا، وأغــلــقــت أمــامــهــا ســبــل التقدم 

التقني والعلمي واالقتصادي. 
ما فعله األســد في الشعب السوري لم يكن 
بــمــوافــقــة الــــدول الــكــبــرى، وإنــمــا لــيــس ضد 
ملطالبها  مسبقة  تلبية  هو  بل  مصالحها، 
فــي إجــهــاض مــوجــات الــتــحــّرر الــعــربــيــة، أو 
ضبطها وإعادة السيطرة عليها. وهو جزء 

من خطة حرمان الشعوب من انتزاع حقها 
الكامل في تقرير مصيرها، وإجبارها على 
الــقــبــول بـــســـيـــادٍة مــنــقــوصــٍة تــحــت إشــــراف 
الــــدول. لــم يــأت وقـــوف هــذه الـــدول متفرجًة 
الــتــي ارتكبها األســد  الكبرى  الــجــرائــم  أمـــام 
وحلفاؤه من باب التمسك باألسد، أو تقربًا 
مـــن حــلــفــائــه فـــي طـــهـــران وغـــيـــرهـــا، وال من 
الــنــزاع، وال  بــاب العجز عــن التدخل لحسم 
تكاليفه، وإنــمــا مــن بــاب الــخــوف مــن بديله 
الــشــعــبــي أو الــشــعــبــوي، وفـــي ســبــيــل كسب 
املناسبة  الــظــروف  لتهيئة  الوقت  من  مزيٍد 
إليجاد نخبٍة حاكمٍة مرتبطٍة بها، والتفاهم 
ــام ســـيـــاســـي قـــــــادر عـــلـــى الـــقـــيـــام  ــظــ عـــلـــى نــ
نظام  دعــم ألجلها  التي  نفسها  بالوظائف 

األسد املنهار ما يقارب من نصف قرن. 
ــه مــــــفــــــاوضــــــات جـــنـــيـــف  ــ ــيــ ــ ــ ــــدف إل ــهــ ــ ومـــــــــا تــ
االنـــفـــجـــاريـــة، وصــيــغــة الــحــكــومــة املـــوحـــدة 
ــام  ــ ــــو وضــــــع الــــســــوريــــني أمـ االنـــتـــقـــالـــيـــة، هـ
أنفسهم،  تعرية  إلــى  ودفعهم  تناقضاتهم، 
وتــعــمــيــق الـــشـــروخ الــقــائــمــة فــي مــا بينهم، 
في سبيل استنزافهم جميعًا، ودفعهم إلى 
القبول بنظام هجنٍي جديٍد، يفتقر ألي إرادة 
جماعية فعلية، وعاجز عن توليد أي قيادة 
وطنية فاعلة وذات صدقية، وعن بلورة أي 
برنامج عمل طويل املدى، يعيد للسوريني 
ــة ســيــادتــهــا  ــة الـــســـوريـ ــدولـ ــلـ حـــريـــاتـــهـــم، ولـ

واستقالها. 
إكــراه  السياق، ينبغي فهم صيغة  فــي هــذا 
القتيل على تقبيل القاتل، وتجاهل املعاناة 
والعدالة.  القانون  مبدأ  عن  النظر  وصــرف 
وفـــيـــه أيـــضـــا يــنــبــغــي فـــهـــم الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
األقليات  مسألة  البداية،  منذ  فيها،  أثيرت 
وحــمــايــة األقــلــيــات الــتــي لــم يــكــن تهديدها 
مــطــروحــًا أصــا فــي أي شــعــار مــن شــعــارات 
وارد ألي  هــنــاك  كـــان  وال  الشعبية،  الــثــورة 
املذهبية  الجماعات  العاقات بني  تــأزم في 
أو القومية في ما وراء مسألة تغيير نظام 

السلطة السياسية.  
وبــاملــثــل، لــيــس الـــهـــدف مـــن تــشــجــيــع مــســار 
انــتــقــالــي يــجــمــع بــني الــتــنــاقــضــات، ويعمق 
الـــتـــوتـــرات، ويــعــطــل أي فــرصــٍة لــبــنــاء دولــة 
وحـــكـــومـــة وســـلـــطـــٍة تــعــكــس بــالــفــعــل إرادة 
الـــنـــاس، وتــمــثــلــهــم، وتــــرد عــلــى تطلعاتهم، 
استهداف املسلمني السّنة كسّنة، كما يعتقد 
بــعــضــهــم، لــكــن وضــــع الــجــمــاعــات الــديــنــيــة 
فـــي مـــواجـــهـــة بــعــضــهــا، وكـــســـر الـــتـــوازنـــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــديــــمــــغــــرافــــيــــة والـــديـــنـــيـــة 
الــداخــلــيــة. وفــي مــا وراء ذلـــك، الــقــضــاء على 
فكرة الوطنية السورية نفسها التي ال يمكن 
أن تستقيم بإخراج )أو إقصاء( أي جماعة 
مــنــهــا، خــصــوصــًا إذا كــانــت تــمــثــل أكــثــريــًة 
عددية، وال أمل لها في العودة إلى الحياة 
بتطييف السّنة، وإكراههم على العودة إلى 

منطق العصبية الطائفية. 
وبــاملــثــل، لــيــس الــهــدف مــن هـــذه السياسات 
الــتــقــســيــمــيــة حـــمـــايـــة حــــقــــوق الـــجـــمـــاعـــات، 
يعتقد بعضهم،  كــمــا  مــســاواتــهــا،  وضــمــان 
ودعـــــاة الــحــلــول الــفــيــدرالــيــة املـــطـــروحـــة من 

السوريني  الخارج، وإنما بالعكس، تحويل 
ــة، أو مــــن مــــشــــروع أمـــــة تــــقــــوم عــلــى  ــ ــ مــــن أمـ
ــة، هــي  ــيــ ــات إنـــســـانـــيـــة كــــونــ ــ ــايــ ــ ــادئ وغــ ــ ــبـ ــ مـ
ــــاج والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــتـــاريـــخ  ــدمـ ــ ــــاس االنـ أســ
الــراهــن، واالنـــــدراج فــي مدنية الــعــصــر، إلى 
مــوزايــيــك مـــن جــمــاعــات وأقــلــيــات ومــذاهــب 
هوياتها  عــن  بالدفاع  مهووسة  وقــومــيــات، 
املــغــلــقــة، وخــصــوصــيــاتــهــا، ومــعــبــأة جميعًا 
تقاسم  على  بينها  مــا  فــي  للتنازع  ودائــمــًا 
مـــــوارد طــبــيــعــيــة، تــتــضــاءل كـــل يــــوم بشكل 
أكـــبـــر، جــمــاعــات ال يــربــطــهــا رابــــط سياسي 
أو قانوني أو أخاقي، وال يمكن أن تعيش 
وتـــتـــعـــايـــش، مــــن دون وصــــايــــٍة وحـــمـــايـــاٍت 
خارجيٍة وتدخاٍت وتفاهماٍت دولية. وهذا 
هــو الـــهـــدف، أيــضــًا، مــن تــركــيــز الـــعـــداء على 
أكــثــريــٍة ســنــيــٍة مــســاملــة، وتــصــويــرهــا طائفة 
مــــهــــددة لـــأقـــلـــيـــات، ملـــجـــرد كـــونـــهـــا أكــثــريــة 
عددية، واقتناص أخطاء بعض متطرفيها، 
وربـــمـــا تــجــنــيــدهــم فـــي مــنــظــمــاٍت إرهـــابـــيـــٍة، 
تغذية  سبيل  فــي  غــيــرهــا،  قــبــل  تستهدفها 
املحلية  االنــتــمــاءات  وتعزيز  منها،  الــخــوف 
ضد  الجميع  وتعبئة  واملــذهــبــيــة،  الــقــومــيــة 
الــجــمــيــع، فــي صـــراعـــاٍت داخــلــيــٍة، ال تنتهي 
السوريني  إقــنــاع  أجــل  مــن  وال يمكن حلها، 
بــاســتــحــالــة الــتــعــايــش والـــعـــيـــش املــشــتــرك، 
وقطع الطريق على إعادة بناء سورية دولة 
مواطنة، تجاري الدول السياسية الحقيقية 
في املبادئ التي تقوم عليها، والغايات التي 
التي  اإلنسانية  والتطلعات  أبناءها،  توجه 
أن تكون  تــحــّرك مواطنيها، وإكــراهــهــا على 
دولــة محاسيب ومـــواٍل، يعملون في خدمة 
أمـــراء الــحــرب الــصــغــار، وزعــامــات الطوائف 
الثابتني واملؤبدين واملتناحرين بشكل دائم، 
لتجنيد  نفسه،  الوقت  في  اســتــعــداٍد،  وعلى 
أنفسهم كــفــرق مــرتــزقــة فــي خــدمــة مشاريع 
الــــــدول الـــتـــي تــحــمــيــهــم، وتـــوظـــف والءهـــــم، 
ــوالــــي الــعــراقــيــني  كــمــا تــفــعــل طـــهـــران مـــع املــ

واللبنانيني والباكستانيني وغيرهم. 
ــًة  والــنــتــيــجــة تــحــطــيــم ســـوريـــة نــفــســهــا دولــ
ومجتمعًا وشــعــبــًا، ودفــنــهــا تــحــت أنــقــاض 
معًا،  والفقيرة  املتناحرة  الهويات  نــزاعــات 
وتحييدها، لحرمانها من لعب أي دور مؤثر 
في محيطها، بعد أن حرمت الديكتاتورية، 
خــال أكــثــر مــن نصف قــرن مــضــى، شعبها 
من التأثير، وحكمت عليه بالبقاء بعيدا عن 

دائرة التقدم والنمو واالبداع والتأثير. 
ــــن الــتــســعــيــر  ــــي لــــأســــف الــــغــــايــــة مـ هــــــذه هـ
والقومية  الدينية  للخافات  اليوم  املتزايد 
واملــذهــبــيــة فـــي ســـوريـــة، واملــنــطــقــة عــمــومــًا، 
ثــابــتــة ومــتــضــاربــة،  إلـــى حـــدود  وتحويلها 
أو متنافية، أعني دفن مشروع الدولة األمة 
الــواعــدة والـــرائـــدة مــعــا، الـــذي يــقــّرب العرب 
من تاريخ اإلنسانية الراهنة، ويحّررهم من 
يزعم  كما  ولــيــس،  ومــعــوقــاتــهــم،  مخاوفهم 
أمراء الطوائف والحروب الصغيرة، الدفاع 
أو  الطائفة،  تلك  القومية وحماية  هــذه  عن 

االنتقام لهذه أو تلك.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

تحطيمها دولًة ومجتمعًا وشعبًا ودفنها تحت أنقاض نزاعات الهويات

سورية: العقدة الخفية في إخفاق 
الحلول السياسية والعسكرية

ال يوجد هناك ما يمكن 
أن يبّرر هذا الضلوع 

في المحافظة على 
نظام األسد، ال تعقيد 

الوضع، وال صعوبة 
الحسم العسكري، وال 

الخوف من التكاليف 
والخسائر، وال الحفاظ 

على مؤسسات الدولة

ما فعله األسد في 
الشعب السوري لم 

يكن بموافقة الدول 
الكبرى، وإنما ليس ضد 
مصالحها، بل هو تلبية 
مسبقة لمطالبها في 
إجهاض موجات التحّرر 

العربية، أو ضبطها 
وإعادة السيطرة عليها

تضيء مطالعة المفكر الســوري، برهان غليون، التالية، على األســباب الجوهرية العميقة وراء عــدم التوجه الدولي الواضح 
نحو حل لألزمة السورية يحقق تطلعات الشعب وينقذه من نظام التسلط القائم

آالف السوريين في حماه يتظاهرون ضد نظام األسد في 29 يوليو 2011 )فرانس برس(

رهان  خسر  الذي  المتأزم  العالم  من  رئيسيًا  جزءًا  العربي  العالم  يشكل 
االندماج في نظام العولمة االقتصادي والتقني والسياسي معا، وهو 
وثوراٍت  احتجاج  موجات  إلطالق  أخرى،  منطقة  أي  من  أكثر  مهيأ، 
الدول  تعيد  أن  وقبل  المخاض،  من  طويلة  فترة  قبل  تتوقف  لن 
المتقدمة النظر في سياساتها الكبرى وخياراتها اإلقليمية التي دفعت 
من  وحرمتها  التحرّرية،  مسيرتها  في  اإلخفاق  إلى  كثيرة  مجتمعاٍت 
عليها  وفرضت  الفاعلة،  اإلقليمية  بنيتها  لبناء  واالتحاد  التفاهم 
سبل  أمامها  وأغلقت  وتحييدها،  لضبطها  وحشيًة  ديكتاتوريات 

التقدم التقني والعلمي واالقتصادي.

موجات احتجاج عربية

األحد 10 أبريل / نيسان 2016 م   3 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 587  السنة الثانية20
Sunday 10th April 2016

21

MEDIA

متاعب الصحافيين بعد »أوراق بنما«... تهديدات وطرد
لونا صفوان

بــــنــــمــــا«  »أوراق  تــــحــــقــــيــــقــــات  جــــمــــعــــت 
االستقصائية صحافيني من حول العالم، 
حيث عكف أكثر من 350 صحافيًا من أكثر 
من سبعني جنسية على دراســة وتحليل 
إلى  منهم  كل  ليخلص  املسربة،  الوثائق 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي سلطت 
ــن أكـــبـــر قــضــايــا  ــوء عـــلـــى واحـــــــدة مــ الــــضــ
التهرب الضريبي، واختاس األموال في 
ــرت بعد 

ُ
الــعــالــم. مــتــاعــب الــصــحــافــيــني كــث

شـــــروع »االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــني 
من  عــدد  مــع  بالتعاون  االستقصائيني«، 

الصحف العاملية بنشر النتائج.
عــمــل 9 صــحــافــيــني اســتــقــصــائــيــني عـــرب، 
تـــعـــاون مــعــهــم صــحــافــيــون مـــن »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلـــى جــانــب صــحــافــيــي الــعــالــم 
فــي تــســريــبــات بــنــمــا، أكــبــر تــســريــبــات في 
الــصــحــافــة، والــتــي تضمنت نشر  تــاريــخ 
ــــن 11 مـــلـــيـــونـــًا ونــــصــــف مــلــيــون  ــر مـ ــثــ أكــ
»زود  األملانية  الصحيفة  سربتها  وثيقة 
 Suddeutsche تـــســـايـــتـــونـــغ«  ــه  ــتــــشــ دويــ
الــدولــي  »االتــحــاد  مــع  بالتعاون   Zeitung

للصحافيني االستقصائيني«.
ومن العرب شارك في التحرير والتحليل 
كل من منتظر ناصر من العراق، ومحمد 
الـــقـــومـــانـــي مـــن الـــيـــمـــن، وبــســمــة شــتــاوي 
ــالـــك خــــضــــراوي من  ــاء ســبــوعــي ومـ ــنـ وسـ
تـــونـــس، وحـــمـــود املـــحـــمـــود مـــن ســـوريـــة، 
وهشام عام من مصر، وإياس حاس من 

الجزائر، ومصعب الشوابكة من األردن.

تهديدات بالُجملة
أول املــتــضــرريــن كـــان مــوقــع »إنــكــيــفــادا« 
ــتــــونــــســــي، الــــــــذي تـــعـــرضـــت مــجــمــوعــة  الــ
ــغـــوطـــات وصــلــت  الـــعـــامـــلـــني فـــيـــه إلـــــى ضـ
ــيـــس تـــحـــريـــر املـــوقـــع  ــّد تـــهـــديـــد رئـ ــ ــــى حـ إلـ
املاجري شارك في  املاجري بالقتل.  وليد 
بــرنــامــج »الــيــوم الــثــامــن« الـــذي يبث على 
قــنــاة الـــحـــوار الــتــونــســي لــيــتــعــرض أيضًا 
ــــى مــــا شــبــهــه نـــاشـــطـــون وصــحــافــيــون  إلـ
الهدف  أن  خاصة  املباشرة«،  بـ«املحاكمة 
ــان تــوضــيــح ما  ــهـــوره اإلعــــامــــي كــ مـــن ظـ
تـــعـــّرض لـــه مــوقــع »إنـــكـــيـــفـــادا« وتــحــديــدًا 
ــره الــتــحــقــيــق األول  الـــقـــرصـــنـــة عـــقـــب نـــشـ
لــيــل  بــــنــــمــــا«،  »أوراق  بـــقـــضـــيـــة  املـــتـــعـــلـــق 

اإلثنني.
ــى مــقــاالتــه  ــ ــد نـــشـــر »إنـــكـــيـــفـــادا« أولــ ــعـ وبـ
ــق بــالــســيــاســي 

ّ
املــكــونــة مـــن وثـــائـــق تــتــعــل

ــــرت  ــــشـ ـ
ُ
ــــي مــــحــــســــن مــــــــــــــرزوق، ن ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ  الـ

ــذا املــــوقــــع تــتــهــم  ــ ــدة مــــقــــاالت بــــاســــم هــ ــ عــ
ــال اقـــتـــصـــاد تــونــســيــني،  ســيــاســيــني ورجــــ
ــتــــونــــســــي الـــســـابـــق  ــم الــــرئــــيــــس الــ ــهــ ــنــ ومــ
ــنــــصــــف املــــــرزوقــــــي  الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد املــ

بالفساد واالختاس. 
ــــل هـــذه  ــوا كـ ــفــ ــــع نــ ــــوقـ املــــشــــرفــــون عـــلـــى املـ
للقرصنة  تعرضوا  أنهم  وأكــدوا  األخبار 
مــــن طــــرف جـــهـــات مـــجـــهـــولـــة، وأن املـــقـــال 
ــــذي صــــدر رســمــيــًا عـــن املــوقــع  الــوحــيــد الـ
محسن  بالسياسي  املتعلق  هــو  اإلثــنــني 

مرزوق.
وفي مداخلته قال املاجري إن الضغوطات 
الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا كـــــل الــــعــــامــــلــــني فــي 
لكنه  العقل  يتوقعه  مما  أكبر  »إنكيفادا« 
مع ذلك أصر على أن املوقع سينشر العديد 
بشخصيات  تتعلق  التي  التحقيقات  من 

تونسية كشفتها »أوراق بنما«.
محاوالت القرصنة املتكررة أضرت بسير 
عــمــل املـــوقـــع وجــعــلــتــه عــرضــة إلـــى حملة 
تــحــريــراملــوقــع  إدارة  أن  إال  ونــقــد  تشكيك 
ــا بـــنـــشـــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــقـــهـ تـــمـــســـكـــت بـــحـ
 لها الــتــزامــات فــي إطـــار العمل 

ّ
مــؤكــدة أن

االستقصائي الذي شاركت فيه.
يـــذكـــر أن مـــوقـــع »انــــكــــيــــفــــادا« هــــو مــمــثــل 

منوعات

تحقيق

ــيــــني  ــافــ ــحــ ــلــــصــ »االتــــــــــــحــــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي لــ
وقــد شــارك  تــونــس،  فــي  االستقصائيني« 
مالك  وهما  فيه،  العاملني  من  صحافيان 
الخضراوي مدير املوقع وسناء السبوعي 
رئيسة تحرير النسخة الفرنسية للموقع، 
»أوراق  في العمل االستقصائي املعروف بـ

بنما«.

طرد صحافي عراقي من عمله
بنما«  »أوراق  نشر  تــداعــيــات  تقتصر  لــم 
عــلــى الــتــهــديــد والــتــخــويــن، حــيــث أقــدمــت 
إحدى املؤسسات اإلعامية شبه الرسمية 
العراقي  الصحافي  طــرد  على  العراق  في 
منتظر ناصر من عمله إثر مشاركته في 
الــتــحــقــيــقــات االســتــقــصــائــيــة الــتــي كشفت 

عن تفاصيل تثبت تورط مسؤولني كبار، 
بــيــنــهــم ســيــاســيــون عـــراقـــيـــون، بــقــضــايــا 

تتعلق بفساد ورشاوى.
وأوضح الصحافي العراقي منتظر ناصر، 
الذي يعمل في صحيفة إلكترونية محلية 
 عن عمله في شبكة اإلعام العراقي 

ً
فضا

متواصل  بشكل  عمل  أنــه  الرسمية،  شبه 
مــــع صــحــافــيــني عـــــرب وأجــــانــــب لــلــكــشــف 
ــــورط مــســؤولــني عــراقــيــني بــقــضــايــا  عـــن تـ
ــاوى وفـــســـاد مـــالـــي. قــــرار الــفــصــل من  ــ رشـ
الــعــمــل شــاركــه نــاصــر عــبــر صفحته على 
ــاط بــالــقــرار  ــول أحــ »فــيــســبــوك« وســـط ذهــ
الجديد  العالم  مشاركة  »بعد  كتب  حيث 
املـــوفـــقـــة فــــي الــتــحــقــيــق االســـتـــقـــصـــائـــي لـــ 
تحتفي  أن  أتـــوقـــع  كــنــت   # وثـــائـــق_بـــنـــمـــا  
إدارة شبكة اإلعام العراقي بها على هذا 
اإلنــجــاز الــعــراقــي الــفــريــد، إال أن الـــرد كان 
)الشبكة(  فــي  بــإنــهــاء عملي  مــتــوقــع  غــيــر 
أكــثــر من  أعــمــل فيها كمنتسب منذ  الــتــي 
عـــام..«. مــن جهته، شــدد مرصد الحريات 
ــه عـــلـــى ضـــــرورة  ــي بـــيـــان لــ ــــراق فــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
تــغــيــيــر آلـــيـــة الــتــعــامــل مـــع الــصــحــافــيــني، 
ونــصــح الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بـــ »التحقيق 
مــع الــســيــاســيــني الــعــراقــيــني الــذيــن وردت 
أســـمـــاؤهـــم فــــي وثــــائــــق بــنــمــا واملــتــهــمــني 
بالتورط في قضايا فساد ورشــاوى بداًل 
من التضييق على الصحافيني املساهمني 

بكشف تلك القضايا«.

ممنوعون من الدخول
بنما«  »أوراق  فـــي  ــــرت  كـ

ُ
ذ الــتــي  الــجــزائــر 

ــــرة دخــــــول  ــيـ ــ ــأشـ ــ ــح تـ ــنــ أيـــــضـــــًا رفـــــضـــــت مــ
ــــي مـــــــن جـــــــريـــــــدة »لــــــومــــــونــــــد«  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ لـ
الــفــرنــســيــة، بــهــدف تــغــطــيــة زيــــارة رئــيــس 
ــالـــس إلـــى  الـــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي مـــانـــويـــل فـ
ــد رفــضــت  ــانــــت الــــجــــزائــــر قــ ــر. وكــ ــزائــ ــجــ الــ
أيضًا منح فريق صحافي من قناة »كنال 
بلوس +Canal« الفرنسية تأشيرة دخول، 
بحسب ما نقلته وكالة األنباء الفرنسية. 
الــــــــوزراء  ــيــــس  ــة أن رئــ ــالــ ــوكــ وأضـــــافـــــت الــ
وقت  فــي  اتصل  فالس  مانويل  الفرنسي 
سابق بنظيره الجزائري عبد املالك سال 
بهدف الوساطة لهم، إال أن طلب باريس 

قوبل برفض جزائري صارم.
وكــــانــــت جــــريــــدة »لــــومــــونــــد« قــــد نــشــرت 
تقريرًا في 5 أبريل/نيسان الحالي يشير 
الجزائري  إلى ورود اسم وزيــر الصناعة 
عبد السام بوشوارب الذي تسلم منصبه 
»أوراق  في   2014 مايو/أيار  في  الـــوزاري 
بــنــمــا«، حــيــث يــمــلــك شــركــة فــي بــنــمــا هي 
»رويال أرايفل كورب«، أنشئت في أبريل/
نــيــســان 2015 مـــن خــــال خـــدمـــات شــركــة 

تنشط في تسجيل شركات »أوفشور«.
الصحيفة الفرنسية أرفقت باملقال صورة 
للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
أمٌر لم تقبله الجزائر ودفعها لاحتجاج 
ــــال اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الــفــرنــســي  مــــن خـ
لـــدى الـــجـــزائـــر مـــن قــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــجــــزائــــري رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، لــتــبــلــيــغــه 
اللهجة حول ما نشرته  احتجاجًا شديد 

»لو موند«.
ويـــبـــدو أن تــوضــيــح يــومــيــة »لــــو مــونــد« 
ــــري  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ عــــــــدم تــــقــــّصــــدهــــا الـ
صورته  نشرها  بعد  شخصيًا  بوتفليقة 
إلــــى جـــانـــب شــخــصــيــات ورد ذكـــرهـــا في 
»تـــســـريـــبـــات بـــنـــمـــا«، لــــم ُيـــفـــلـــح، إذ قــالــت 
أبريل/نيسان   6 فــي  الفرنسية  الــجــريــدة 
ــد يــوحــيــه نــشــر صـــورة  ــا قـ ــه »عـــكـــس مـ إنــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي الــصــفــحــة األولـــى 
ــّرق لــنــشــر وثــائــق  ــذي تـــطـ ــ ــــس، الـ لـــعـــدد أمـ
الرئيس  اســم  فــإن  بنما،  وثــائــق  فضيحة 
بــل مقربني منه  يــرد فيها،  لــم  الــجــزائــري 
تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزءًا 

من موارد الباد«. 

موقع »إنكيفادا« 
التونسي تعّرض للقرصنة 

بعد نشره الوثائق

لم يسلم الصحافيون، عربًا وأجانب، من تبعات مشاركتهم في العمل على التحقيقات 
االستقصائية وما ُعرف بـ»أوراق بنما«، حيث التهديدات تتالت بعد أيام من نشرها

عقب انتشار أخبار منع الدخول، قررت ثاث وسائل 
الفرنسي  الوزير األول  إعــام فرنسية مقاطعة زيــارة 
ــك اإلذاعـــــــة الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة  ــذلـ ــر، وكـ ــزائـ ــجـ إلــــى الـ
»ليبيراسيون«،  لجريدة  باإلضافة  انتير«  و«راديـــو 
الوسائل  وأضافت  »لوموند«.  صحافي  مع  تضامنًا 
اإلعامية الثاث في بيان مشترك أن »منع صحافيني 

من تأدية مهامهم هو تقويض لحرية التعبير«.
وكــانــت جــريــدة »لــوفــيــغــارو« قــد أعــلــنــت هــي األخـــرى 
الجزائر،  الفرنسي  الــــوزراء  رئــيــس  زيـــارة  مقاطعتها 
حرية  »بــاســم  الفرنسية:  اليمينية  الجريدة  قالت  إذ 
زيــارة  لتغطية  الجزائر  إلــى  فريقًا  نرسل  لن  التعبير 
مــانــويــل فـــالـــس«. وفـــي ظـــل الــتــحــديــات الــقــائــمــة، أكــد 

الــذي  فــونــســيــكــا«،  البنمي »مــوســاك  املــحــامــاة  مكتب 
جرى تداول اسمه بكثرة بالتزامن مع فضيحة »أوراق 
بنما« التي كشفت األحد، أنه تعرض لعملية قرصنة 
معلوماتية تمت من الخارج، وأنه قدم شكوى في هذا 
الــصــدد. وقـــال مــديــر املكتب وأحـــد مؤسسيه، رامــون 
فونسيكا مورا في تصريحات صحافية إن التقارير 
الــتــقــنــيــة تــشــيــر إلـــى تــعــرضــهــم لــلــقــرصــنــة مــن أجــهــزة 
ملقمة فــي الـــخـــارج، بحسب وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
الــشــركــة بــصــدد تقديم شــكــوى. وأضــاف  موضحًا أن 
مورا: »ال أحد يتحدث عن قرصنة في الصحافة التي 
تستفيض مــنــذ يــومــني فــي كــشــف الــوقــائــع، فــي حني 

أنها برأيي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت«.

مقاطعة الجزائر
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في مصر، دّشن ناشطون وسم »#حق_تغريد
الخمسة_قبل_حق_ريجيني« الذي وصل 

إلى لوائح االكثر تداوًال عربيًا، بعد أيام 
من  تصفية الداخلية المصرية، لخمسة 

مواطنين، زعمت مسؤوليتهم عن مقتل 
الشاب اإليطالي جوليو ريجيني، وكتب الناشط 

وائل عباس »يلال فعلوا الهاشتاج ده علشان 
نعيش في بلد محترمة والمجرمين القتلة 

يتحاسبوا ودم المصري يتصان!«.

لليوم الثاني على التوالي، استمر تداول 
وسم »#ديزني_الزم_ترجع_مصري« أطلقته 

مجموعة من المتابعين العرب المحبين 
للقناة، وشارك بالتغريد على الوسم عدد من 

الشخصيات العامة المصرية والعربية، مثل 
مقدم البرامج الساخر، باسم يوسف الذي حث 

الناشطين على المشاركة الكثيفة في نشر 
الوسم والتفاعل معه، واإلعالمية اللبنانية، 

ليليان داوود، وغيرهم المئات. 

عربيًا، كُثر استخدام وسم »#جسر_الملك_
سلمان« للتعليق على توقيع اتفاقيات 
بين السعودية ومصر واإلعالن عن جسر 

جديد يربط البلدين. وتعددت ردود الفعل 
على الخبر. وكتبت إيمان »بالنسبة لي هذا 
هو الجسر الحقيقي، جسر بين األديان، بين 
الحضارات، وبين الثقافات«. وقال عبداهلل 

»مشروع جبار قد تكون له فوائد اقتصادية 
عديدة إيجابية، لننتظر ونَر«.

)Getty( شارك في العمل 9 صحافيين استقصائيين عرب



ــام 2010،  ــة األولـــــى عــ ــزنــــي« عـــن الــــروايــ »ديــ
دفعها  دوالر،  املــلــيــار  يــقــارب  مــا  وتحقيقه 
ــة وتــحــويــلــهــا إلـــى فيلم  لــشــراء حــقــوق روايــ
في واحد من أكثر االقتباسات املنتظرة هذا 

العام.

اسم   .The Jungle Book ــة  رواي
 .)1894( كيبلينج  ــارد  ــ رودي الــكــاتــب: 
  The Jungle Book :عنوان الفيلم
مجموعة من القصص القصيرة التي القت 
الكاتب  كتبها  والتي  كبيرًا،  شعبيًا  رواجــًا 
 .1894 عــام  كيبلينج،  ــارد  روديـ اإلنجليزي، 

رًا بطفولته في 
ّ
كتب كيبلينج القصص متأث

الهند، وقضائه لسني حياته األولى متآِلفًا 
مع الحيوانات، حيث يحكي عن »ماوجلي« 
فتى األدغال، والذي يعيش باعتباره واحدًا 

محمد جابر

منذ بداية تاريخ السينما، يلعب 
األدب فيها دورًا هاّمًا ومحورّيًا، 
ــي »لـــغـــة مــخــتــلــفــة  فــالــســيــنــمــا هــ
ــرد نـــفـــس الــــحــــكــــايــــات«، كـــمـــا يــصــفــهــا  ــســ لــ
وايلدر.  بيلي  املشهور،  السينمائي  املخرج 
 كثيرًا مــن الـــروايـــات والقصص 

َّ
ولــذلــك فـــإن

قصص  فــي  أساسيًا  ركنًا  كانت  القصيرة، 
 عديدًا 

ّ
كثيٍر من األفالم السينمائية، كما أن

الــروايــات األدبــّيــة العاملّية املشهورة قد  من 
إلى أعمال، لدرجة تخصيص  تّم تحويلها 
»أفــضــل ســيــنــاريــو  جـــائـــزة فـــي األوســـكـــار لـــ
ــام 2016، هــنــاك  ــ فــــي ســيــنــمــا عـ مـــقـــتـــبـــس«. 
عــشــرات األفـــالم املقتبسة عــن أعــمــال أدبية، 

هنا قائمة بأهم 5 روايات منها:

 Through The Looking روايـــة 
كارول  لويس  الكاتب:  اسم   .Glass
 Through الفيلم:  عنوان   .)1871(

 The Looking Glass Alice
في عام 1875، أصــدر الكاتب لويس كارول 
روايته األشهر »أليس في بالد العجائب«، 
الـــذي حققته  جــدًا  الكبير  الــنــجــاح  وبسبب 
الـــروايـــة، وقــدرتــهــا عــلــى خــلــق عــالــم خيالي 
وفــانــتــازي، قــرر كــارول استثمار شعبيتها 
في جزء ثان يسمى »عبر املرآة وما وجدته 
أليس هناك«، حيث تعود الفتاة إلى »بالد 
أخــرى وتــخــوض مجموعة  مــرة  العجائب« 
الكتاب  أخرى من املغامرات الجديدة. وألن 
الثاني لم يكن شيقًا وناجحًا كــاألول، فهو 
ــَبــس ســيــنــمــائــيــًا، ولــكــن نــجــاح فيلم 

َ
ــت

ْ
لــم ُيــق

يعود يوري مرقدي 
إلى الغناء بعد غياب 

دام 9 سنوات

تعد رواية »الفتاة على 
القطار« الرواية األسرع 

مبيعًا في التاريخ

2223
منوعات

من الحيوانات في الغابة. نجَحت القصص 
أكــثــر من  ــدر، كيبلينج،  ــ كــبــيــر، وأصـ بــشــكــل 
جزء في نهايات القرن التاسع عشر، قبل أن 
قتَبس عشرات املرات في مسلسالت وأفالم 

ُ
ت

كــرتــونــيــة وروائـــيـــة طـــوال الــقــرن الــعــشــريــن. 
االقتباس الجديد للقصص هو من إخراج، 
جــون فــارفــيــو، مــخــرج الــجــزء األول الناجح 
من فيلم Iron Man، ومع حضور عدد كبير 
مـــن الــنــجــوم مــثــل ســكــارلــيــت جــوهــانــســون 
نفسه،  »مــاوجــلــي«  وبالطبع  مـــوراي،  وبيل 
الــطــفــل نــيــل ســيــثــي. َصــــَدرت مــقــاالت نقدية 
ها أجمعت على أنه فيلم 

َّ
مبدئية للفيلم، وكل

جيد، وأحد أفضل االقتباسات عن الرواية.

 Fantastic Beasts and روايــة 
.الكاتبة:   Where to Find Them
الــفــيــلــم:   .)2001( رولــيــنــغ  ج.ك 
 Fantastic Beasts and Where

to Find Them
في عام 2001، وبسبب النجاح الكبير الذي 
حــقــقــتــه كــتــب »هــــــاري بــــوتــــر«، وخــصــوصــًا 
الــكــاتــبــة، األنــجــح  جـــزءهـــا األول، أصـــــدرت 
فــي الــعــالــم خـــالل الــعــقــديــن األخــيــريــن، ج.ك 
رولينغ، هذا الكتاب »وحوش مدهشة وأين 
ــــذي درســـه  ــم الــكــتــاب الـ ــو اســ تـــجـــدهـــا«، وهــ
»بوتر« ورفاقه في »مدرسة السحر« خالل 
ــــى. كــعــادة كــتــب رولــيــنــغ، فقد  ــزاء األولـ ــ األجـ
الــكــتــاب نجاحًا فــائــقــًا، خصوصًا مع  ــق 

َّ
حــق

بالسلسلة بعد  الــهــوس  فــي ذروة  صـــدوره 
اقتباسها في السينما، ومع انتهاء »هاري 
ــر بــــــرازرز”، في  ــ بـــوتـــر«، فــكــرت شــركــة »وارنـ

الكتاب في سلسلة جديدة تنتمي  اقتباس 
لــنــفــس الــعــالــم الــســحــري. وســيــكــون العمل 
مـــن بــطــولــة املــمــثــل الـــحـــاصـــل عــلــى جــائــزة 

األوسكار، إيدي ريدموند.

 .The Girl on the Train ــة   رواي
اسم    )2015( باوال هاوكينز  الكاتبة: 
   The Girl on the Train :الفيلم

الرواية األكثر مبيعًا في عام 2015، والرواية 
ــرع مبيعًا فــي الــتــاريــخ عــلــى اإلطـــالق.  األســ
تــحــكــي فــيــهــا، بــــاوال هــوكــيــنــز، قــصــة إثـــارة 
وخــيــال علمي عــن مطلقة ومــدمــنــة كــحــول، 
تــبــدأ بــالــهــوس بــزوجــن تــمــرُّ عــلــى بيتهما 
أن تبدأ  الــقــطــار، قبل  أثــنــاء ركــوبــهــا  يوميًا 
ــة،  األحــــــــداث بـــالـــتـــداعـــي، وتــخــتــفــي الــــزوجــ
الحكاية.  فــي  أكــثــر  الـــروايـــة  وتــتــورط بطلة 
ــــل يــــحــــدث كــل  ــــدو الـــــســـــؤال األكـــــبـــــر، هـ ــبـ ــ ويـ
، أم أن هـــذه فــقــط هــي هواجسها 

ً
هـــذا فــعــال

أي شــــيء على  يــحــدث  أن  ــا، دون  ــكـــارهـ وأفـ
اإلطــــالق. قــيــاســًا عــلــى شعبية الـــروايـــة، من 

املفترض أن يحقق الفيلم نجاحًا مميزًا.

رواية Silence، اسم الكاتب: الياباني 
الفيلم:   .)1966( إنـــدو  شــوســاكــو 

.Silence
ــّم مــنــجــزات األدب الــيــابــانــي   مـــن أهــ

ٌ
واحـــــدة

ر 
ِّ

خالل القرن العشرين، وهي تحكي عن ُمَبش
بــرتــغــالــي يــذهــب إلـــى الــيــابــان فــي العصور 
الـــوســـطـــى مــــن أجـــــل الــــدعــــوة لــلــمــســيــحــيــة، 
قــبــل أن يــرتــّد فــي ظـــروف غــامــضــة منضّمًا 
للديانة البوذية، مما يدفع الكنيسة إلرسال 
ثــالثــة مـــن تــالمــذتــه الــرهــبــان إلـــى الــيــابــان، 
التأكد من الخبر، ومعرفة أسبابه  من أجل 
ـــر بـــالـــعـــودة مــعــهــم. 

ِّ
ـــبـــش

ُ
ومـــحـــاولـــة إقـــنـــاع امل

الكثير من املساحات  الــروايــة على  تحتوي 
ــان واإللــــه.  ــ ــة بــشــأن الـــوجـــود واألديــ الــتــأمــلــيَّ
وحاول املخرج الكبير، مارتن سكورسيزي، 
اقتباسها مــرارًا، منذ عــام 1989، ولكنه في 
قــات إنــتــاجــيــة لها  ة يــصــطــدم بــمــعــوِّ ــرَّ كــل مــ
عالقة باملشاكل التي قد يحدثها الفيلم مع 
الكنيسة، ولكنه يحقق حلمه أخيرًا، ويخرج 
روايــــة »الــصــمــت« فــي عــمــل مــن املــنــتــظــر أن 

يكون من أهم أفالم 2016.
وهكذا، تستفيُد كثيٌر من األفالم السينمائّية 
 كثيرًا من 

َّ
ة، كما أن من شهرة الروايات األدبيَّ

الــرويــات األدبــّيــة تحقق شــهــرة عاملية بعد 
أي  تحويلها واقتباسها ألفالم سينمائّية. 
” العالقة بن الصورة والكلمة، هي عالقة 

ّ
أن

تكاملية” كما يقول املخرج الروسي الراحل 
الـــكـــبـــيـــر، أنـــــــدري تـــاركـــوفـــســـكـــي فــــي كــتــابــه 

“النحت في الزمن«

مهنةسينما

عزفغناء

القاهرة ـ محمد كريم

أو  ــنــــطــــور  الــــســ أو  ــتــــور  ــنــ الــــســ آلـــــــة  ــنـــتـــمـــي  تـ
الــســنــطــيــر، الـــوتـــريـــة إلــــى حـــضـــارات حــوض 
الــبــحــر املــتــوســط، وإن كـــان ثــمــة تــنــازع على 
إذا كانت فرعونية  األمـــم؛ ومــا  بــن  أصولها 
فينيقية.  أم  بــابــلــيــة  أم  ــوريـــة  آشـ أم  املــنــشــأ، 
ولــفــظ »ســنــتــور« مــعــرب مــن الــفــارســيــة، التي 
تنسبها إلى نفسها أيضًا. وقد ُوجَدت رسوم 
وآثار تنتمي لكل تلك الحضارات. والروايات 
املــدونــة عــن تــاريــخ اآللـــة وتــطــورهــا متعددة. 
وفــي كتاب »املــيــزان في علم األدوار« لصفي 
ل من أظهَر آلة   أوَّ

َّ
الدين الحلي، ُيشار إلى أن

السنطير ورتـــب أوتـــارهـــا هـــو، صــفــي الــديــن 
األرمـــــوي الـــبـــغـــدادي، املــتــوفــى ســنــة 693 هـــ. 
تشبه هــذه اآللـــة إلــى حــد كبير آلــة الــقــانــون، 
ــكــــون بــعــصــويــن  الــــعــــزف عــلــيــهــا يــ  

َّ
ــر أن ــيـ غـ

ْن، ال بريشة األصابع كما في القانون، 
َ
دقيقت

حسن، وأحــمــد حسن، وإســـالم زكــي، وعــادل 
حقي، وأحمد علي موسى، وأسامة مصطفى، 
وســامــح كــريــم، وغــيــرهــم. وقــد غــزت الــشــوارع 
املــصــريــة، إعـــالنـــات تــرويــجــيــة أللــبــوم عــمــرو، 

الذي يحمل عنوان »أحلى وأحلى«. 
وبعد غياب تسع سنوات عن السوق الغنائي، 
ر املطرب اللبناني،  بسبب تواجده في كندا، قرَّ
يــــوري مـــرقـــدي، أن يــعــود فــي مــوســم الــربــيــع، 
ــاه«،  ــ ــا املـــوقـــع أدنـ ــك بــألــبــومــه الــجــديــد »أنــ وذلــ
الـــذي احــتــفــل بــه مــؤخــرًا مــع الــشــركــة املنتجة 
»عالم الفن« في مصر، وطرح أغنية واحدة من 
األلبوم وهي »لو سمحت«، وقام بتصويرها 
ــــت منذ 

َ
عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب وُعــــِرض

مــعــظــم  ع 
َّ
ووز ــن  ــحــ ولــ يــــــــوري  ــب  ــتــ وكــ ــرة.  ــ ــتـ ــ فـ

أغنيات األلبوم، فيما تعاون في باقي األغاني 
ــة مــــن الـــشـــعـــراء واملــلــّحــنــن  ــعـ ــمــــاء المـ مــــع أســ
واملوزعن في مصر والوطن العربي وهم بالل 
الزين، طارق أبو جودة، ميشال فاضل، فيكن 
موشليان، هاري هيديشيان، خالد تاج الدين، 

هشام نياز، ومحمود الجبالي.

مروة عبد الفضيل

يــســتــعــد بــعــض املــطــربــن املــصــريــن والــعــرب 
ــــالل شـــهـــر إبـــريـــل/  لـــطـــرح ألـــبـــومـــاتـــهـــم فــــي خـ
ــيــــاد الـــربـــيـــع.  نـــيـــســـان الــــجــــاري بــمــنــاســبــة أعــ
فبعد ما لجأ املــطــرب، عمرو ديــاب، إلــى طرح 
الجديد  ألبومه  من  اآلن،  حتى   single أغنينت 
الثانية  واألغنية  هنرجع«،  ما  »عمرنا  وهما 
بـ  امللقب  املطرب  يستعد  »عكس بعض”،  هي 
»الهضبة« لطرح ألبومه في غضون أيام قليلة 
مــن اآلن، حــيــث لــم يــتــحــدد تــاريــخ مــعــن، وإن 
انفصال،  الشهر. وبعد  هــذا  كــان سيطرح في 
ــا«، فسيكون  ــانـ عــمــرو ديــــاب، عــن شــركــة »روتـ
األلبوم املزمع طرحه باألسواق قريبًا، هو أّول 
إنتاج خاص لعمرو من خالل شركته »ناي«. 
ــدد كبير  ــاب فـــي األلــــبــــوم مـــع عــ ــ ويـــتـــعـــاون ديـ
تامر  مثل  واملــوزعــن،  وامللحنن  الشعراء  من 

ــة صــلــبــة، فـــي حن  ــا مــعــدنــيَّ كــمــا أن أوتــــارهــ
ـــع مـــن جــلــد أمــعــاء 

َ
ـــْصـــن

ُ
ــار الـــقـــانـــون ت ــ  أوتــ

َّ
أن

ر آلـــة الــقــانــون  الـــحـــيـــوانـــات. ويـــبـــدو أن تـــطـــوُّ
ـــر على انــتــشــار الــســنــتــور، فهو 

َّ
أث عليها، قــد 

لم يدخل حتى اآلن في األوركسترا العاملية، 
 آلة عزف تقليدية 

ّ
وبالرغم من ذلك فإنها تظل

بة لدى العديد من شعوب العالم حتى  ُمحبَّ
إيــطــالــيــا  ــنــــوب  الـــبـــلـــقـــان وجــ كـــشـــعـــوب  اآلن، 
ــا وإيــــران. وفي  والــيــونــان ولـــدى غجر أوروبــ
الــســنــتــور بــوجــود  الــعــاملــيــة، حــظــي  السينما 
خاص في موسيقى فيلم »زوربا اليوناني«، 
القديمة  املوسيقّية  اآلالت  متحف  ــى 

َ
وُيــْحــظ

في القاهرة بنموذج قديم من هذه اآللة. وفي 
الــوطــن الــعــربــي تحظى اآللـــة بــوجــود خاص 
فــي الــعــراق، حيث ارتــبــطــت بــاملــقــام الــعــراقــي. 
س العزف على آلة »السنتور« في معهد  وُيدرَّ
الفنون الجميلة ببغداد، ومن أشهر العازفن 
العراقين، عبد الله علي وأكرم العراقي وأمير 
الصفار وغازي محسوب الزاوي وغيرهم.   

ـــًا على  ـــًا ومـــكـــانـــيَّ ونـــظـــرًا ملـــــرور اآللـــــة زمـــنـــيَّ
ت  العديد من الشعوب والحضارات، فقد مرَّ
بمراحل متعددة، إلى أن وصلت إلى شكلها 
تتكون  التي  تلك  وأشــهــر صــورهــا  الحالي، 
مـــن 25 وتـــــرا مــصــنــوعــًا مـــن ســلــك مــعــدنــي 
صــلــب، مــقــســمــة ومـــشـــدودة بــشــكــل ربــاعــي، 
كل أربعة أوتــار لها درجــة صوتية واحــدة. 
وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد األوتـــــــار 100 وتـــــر، مع 
لوتر منها  100 مفتاح، ويتوزع كل مفتاح 

لضبط األنغام والدرجات الصوتية.

ــــوات، مـــنـــذ طــرحــهــا  ــنـ ــ وبـــعـــد غـــيـــاب ثـــــالث سـ
ــام 2013 تــعــود  ــ ــد«، عـ ــامــ ــــب جــ أللـــبـــومـــهـــا »حـ
املطربة املغربية، جنات، بألبوم جديد تتعاون 
ــا، إذ ســلــمــت مــاســتــر  ــ ــانـ ــ فـــيـــه مــــع شـــركـــة روتـ
األلــبــوم منذ أســبــوعــن. وتــتــعــاون جــنــات مع 
كــل مــن الــشــعــراء واملــلــحــنــن واملـــوزعـــن أمير 
حسن،  وتامر  موسى،  علي  وأحمد  طعيمة، 
ــد،  ــواحــ ــــاب عـــبـــد الــ ــهـ ــ ــعـــي، وإيـ ــافـ ــز الـــشـ ــزيــ وعــ
ومــحــمــد يــحــيــى، ومـــدحـــت خــمــيــس، وتــمــيــم، 

وأسامة عبد الهادي وغيرهم.
اللبنانية،  املطربة  طرحت  قليلة،  أيــام  ومنذ   
الجديد »ذكرياتي«،  ألبومها  كــارول سماحة، 
بــعــدمــا تــم تــأجــيــلــه كــثــيــرًا لــعــدم االنــتــهــاء من 
أعــمــال امليكساج واملــونــتــاج وضــم األلــبــوم 14 
أغنية، وقد شاركت في األلبوم أيضًا كمؤلفة 
أغــانــي حيث كتبت 5 أغــنــيــات. ولــم تكن هذه 
هي املرة األولى التي تكتب فيها، حيث كتبت 

من قبل في ألبومها »إحساس«.
وبــعــد غــيــاب ســت ســنــوات، وبــعــد فــتــرة قليلة 
من طرح أغنيته املنفردة »بعد حبك«، يستعد 
الجديد،  ألبومه  لطرح  شــاكــر،  هاني  املــطــرب، 
بــعــدمــا انــتــهــى مـــن تــســجــيــل كـــافـــة أغــنــيــاتــه. 
وتــعــاون في األلــبــوم مع الشعراء: بهاء الدين 
الجيل، وأحمد  عــادل، وناصر  محمد، ومــالك 
شـــريـــف، كــمــا يــتــعــاون مـــع املــلــحــنــن:  محمد 
كاريكا،  الدين، خالد جنيدى، وعصام  ضياء 
ومن املوزعن تعاون هاني مع كل من املوزعن 
أحمد عبد السالم، وحازم رأفت، رفيق عاكف، 

ومحمد ضياء الدين.

السنتور... رحلة آلة من الشرق إلى الغربمطربون يجهزون ألبوماتهم
يستعد عدد من 

المطربين لطرح 
ألبوماتهم الغنائية 

الجديدة بمناسبة أعياد 
الربيع، كهاني شاكر 

وعمرو دياب وكارول 
سماحة ويوري مرقدي

الجيشا هي مهنة نسائيّة 
يابانية قديمة، وظيفتها 

األساسيّة تدور حول فنون 
الضيافة، ونشر أجواء من 

المرح والسعادة

الفرق بين آلة السنتور 
وآلة القانون، هو أَنّ 
العزف على السنتور 

يكون بعصوين 
دقيقتين، ال بريشة

األصابع مثل القانون

ياسر غريب

تعريف  فــي  األمــيــركــيــة  للسينما  الفضل  كــان 
ــهــــن  ــ ــة بـــــإحـــــدى امِل ــفـ ــلـ ــتـ ــــوب الــــعــــالــــم املـــخـ ــعـ ــ شـ
الفولكلورية اليابانية، حن أنتجت هوليوود 
الجيشا« سنة 2005، عن  فيلم »مذكرات فتاة 
روايــــة يــابــانــيــة. و»الــجــيــشــا« حــرفــة ترفيهية 
مارستها  الفنون.  من  العديد  دة تحتوي 

ّ
معق

طــائــفــة مـــن الــفــتــيــات الــيــابــانــّيــات مــنــذ الــقــرن 
ــم يـــكـــن أمــــــام الــفــتــيــات  ــــالدي. لــ ــيـ ــ الـــخـــامـــس املـ
دات واملـــعـــدمـــات فـــي ذلــــك الـــزمـــن ســوى  ــرَّ ــشــ املــ
ــهــــوى، أو  ــاريـــن؛ فـــإمـــا إلــــى بـــيـــوت الــ ــيـ أحــــد خـ
الــجــيــشــا. وكــانــت الجيشا بمثابة  بــيــوت  إلـــى 
ســنــوات طويلة  الفتيات  فيها   

ُ
تمكث مـــدارس 

الت  م، حتى يصِبْحن مؤهَّ
ّ
في التدريب والتعل

 املتنوعة، التي تدور جميعها 
ّ
للقيام بمهامهن

حــول حسن الــضــيــافــة، الــتــي كــانــت تحتاجها 
ــة الــقــديــمــة. كــلــمــة جيشا  املــجــتــمــعــات املــخــمــلــيَّ
تعني فــنــانــة، فــهــي فــي الــيــابــانــيــة تــتــكــون من 
مــقــطــعــن: »جـــي« ومــعــنــاهــا الـــبـــارع فــي األداء 
الــفــنــي، و«شــــا« ومــعــنــاهــا اإلنـــســـان. ولفتيات 
ــائـــــف مــتــنــوعــة.  ــ الـــجـــيـــشـــا مــظــهــر مــمــيــز ووظـ
ل أهّم سمات املظهر في لون بشرتهن، 

َّ
وتتمث

الــتــي تتحول إلــى األبــيــض الــنــاصــع بواسطة 
ويمتد  الــقــنــاع.  يشبه  بــمــا  الــزيــنــة،  مساحيق 
أعلى  أيضًا باستثناء  للرقبة  األبيض  الطالء 
مــنــطــقــة الـــقـــفـــا، مــــع أحـــمـــر شــــفــــاه، وصــبــغــات 
حـــول الـــعـــن، إضـــافـــة إلـــى الــتــزامــهــن بـــارتـــداء 
الــبــراقــة، وتسريحة  »الــكــيــمــونــو« ذي األلــــوان 
املهنة،  في  واملبتدئات  مميزة.  تقليدية  شعر 
ــهــــرج، أمـــا  ــبــ ــلـــتـــزِمـــن عـــــــادة بــــهــــذا املـــظـــهـــر املــ يـ
الــخــبــيــرات الــالتــي وصــلــن ملــرحــلــة مــن املــهــارة 
والفن، فقد بلغن مكانة تجعلهن في غنًى عن 
تمييز وجوههن بهذا املكياج. وأما الوظائف 
ــيـــة لــتــلــك الــفــتــيــات فــجــمــيــعــهــا تـــدور  األســـاسـ
أجــواء  ونشر  والضيافة،  الخدمة  فنون  حــول 
مــن املــرح والــســعــادة، عبر تقديم الــشــاي وفق 
املراسم الفلكلورية املتوارثة، مع إبراز قدراتهن 
الفنية من حيث جودة العزف على املوسيقى 
والــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء وتــقــديــم بــعــض األلــعــاب 
والرقصات التعبيرية ومحادثة الضيوف في 
السياسة والفن واألدب، وتسليتهم بأساليب 

ال تخرج عن إطار الحشمة وااللتزام.
الفتيات  تعيش  مستقل؛  نسائي  مجتمع  في 
في بيوت مخصصة يطلقون عليها »أوكييا«، 
ــإدارة البيت  ــ تــقــوم ســيــدة كــبــيــرة فـــي الــســن بــ

وحـــمـــايـــة الـــفـــتـــيـــات وتــــولــــي رعـــايـــتـــهـــن، هـــذه 
املـــرأة فــي األصـــل كــانــت فــتــاة جيشا متقاعدة 
ب الفتيات  لــظــروف الــســن ولـــم تـــتـــزوج. تـــتـــدرَّ
 هناك 

َّ
أن ، كما 

ً
ب صــبــرًا طــويــال

َّ
بــصــورة تتطل

كلما  عليها  ن 
ْ
يحِصل للفتيات،  متعددة  رتبًا 

وصــلــن ملــرحــلــة معينة مــن اإلتـــقـــان. وبــالــرغــم 
من الجاذبية التي حظيت بها بيوت الجيشا 
فـــي نــظــر الـــرجـــل الــيــابــانــي؛ الــــذي يــجــد فيها 
لونًا مميزًا من الترفيه تقدمه املرأة اليابانية 
ــعــدُّ مــراكــز لبيع الــهــوى، 

ُ
ــهــا ال ت

َّ
الــجــريــئــة، فــإن

بــالــرغــم مــن الــخــلــط والــغــمــوض الـــذي يرتبط 
ــة إلــى  ــافـ بـــذلـــك املــجــتــمــع املــغــلــق أحـــيـــانـــًا، إضـ
بعض التجاوزات غير القانونية التي حدثت 
وتــم حظرها. وفــي كثير من األحــيــان، تتزوج 
باعتزالها  إيــذانــًا  ذلــك  ويــكــون  الجيشا،  فــتــاة 
املـــهـــنـــة، وتـــحـــظـــى حـــيـــنـــئـــٍذ مــــن مــجــمــوعــتــهــا 

بتكريٍم وتقدير كبيرين.
شرعية  غير  بطريقة  أحيانًا  الفتيات  جلب 

ُ
ت

عــبــر عــصــابــات، وبــعــضــهــن يــأتــن عـــن طــريــق 
ــــول ويـــــــل ديـــــــورانـــــــت فـــــي »قـــصـــة  ــقـ ــ الــــبــــيــــع، يـ
ــا أكــثــر الــقــصــص الــيــابــانــيــة  الـــحـــضـــارة«: »ومــ
ــمــن أنــفــســهــن لهذه 

ّ
الــتــي تــــروى عــن بــنــات ســل

الحرفة إنقاذا ألسرهن من أنياب الجوع«.

خمسة كتب تّم 
اقتباسها للعرض 

عام 2016

)Getty( 100 وتر  و100 مفتاح

كثيرًا ما تستعين السينما بالنصوِص الروائيَّة، حيث تصُل الصورة إلى مكاٍن ال يصل إليه النص، 
كما يصُل النص إلى مكاٍن ال تصل إليه الصورة، أي أن العالقة تكامليّة

أفالم 
    الروايات

الجيشا اليابانية

حكواتي

كنان قوجه

لــم تــتــرك الــحــرب الــســوريــة، أي فــرصــة للتالقي بــن أنــصــار أطــرافــهــا، 
التفسخات  أن  إال  األهلية،  الحرب  إنكار صفة  على  إصــرارهــم  ورغــم 
االجتماعية والنفسية املرافقة لتلك الحروب موجودة بوفرة في الحالة 
الــســوريــة، فــمــشــاركــة مــتــســابــق ســــوري فــي بــرنــامــج فــنــي، أو مــبــاراة 
السورين  فــي جمع  تنجح  لــم  رياضية،  منافسة  فــي  ملنتخب ســوري 
البناء على مناسبات كهذه،   ،

ً
عــادة املمكن  إذ من  حــول شعور واحــد، 

لصنع مساحات تفاعل وطني عابر للحساسيات، ولكن العكس هو ما 
حصل، فتفاصيل من قبيل أي علم يرفع املتسابق، وخلفيته العائلية 
أو الطائفية، ورفع صور بشار في املباريات، عززت الشحن وألغت أي 

إمكانية للتوافق. 
الطرف  »مدنيي«  لشمل  بالضرورة  تقود  األهلية  الحروب  كانت  وإذا 
اعتبار  وتــم  الخطاب في ســوريــة،  هــذا  تعمم  الكراهية، فقد  اآلخــر في 
الذي سّهل الحقًا  التشبيح، األمر  أو  املدنين بيئات حاضنة لإلرهاب 
انتقام مشروع، وإن  أو  الجرائم بحقهم، باعتبارها عقوبة ردع  تبرير 
لم يخل األمر من اعتراض، وضمن جمهور الثورة تحديدًا، على تعميم 
كهذا ومآالته الحتمية، إال أن صوت االعتراض كان أضعف بكثير من 
الرخو  بالخطاب  التأثير، بل وقوبل بحمالت تخوين وتسفيه، تصفه 

في زمن يتطلب الصالبة!
فهم من  لوهلة،  وكأنها قضية مشتركة  الالجئن  بدت مسيرة عبور 
خلفيات شتى، واملمارسات العنصرية التي واجهوها كانت بصفتهم 
الــجــمــاعــيــة ولــيــس الـــفـــرديـــة، كــمــا أن قــصــص الـــغـــرق والـــجـــوع والــبــرد 
النظام  بن  مختلط  تشارك جمهور  وإذ  بالفطرة،  التعاطف  تستدعي 
والثورة صورة جثة الطفل إيالن، أو فيديو عرقلة الصحافية الهنغارية 
ألب وابنه، إال أن األمر لم يطل، فاملوالون يعتبرون قضية اللجوء بمثابة 
الخيانة، كما اعتبر بعض جمهور الثورة أن اللجوء حق مكتسب لبيئة 

الثورة فقط.
وفي السياق نفسه، جاء خبر كشف شبكة التجارة الجنسية في لبنان، 
التفاصيل مروعة، وتتعلق بـ75 فتاة أغلبهن سوريات تم احتجازهن 
الفعل  ردود  بقسوة..  بعضهن  تعذيب  وتــم  الــدعــارة،  على  وإجبارهن 
األولّية استفظعت ما جرى، وتعاطفت مع الضحايا، مطالبة  السورية 
بالقصاص من العصابة، لكن مع مالحظة أن هذه الردود كانت فردية، 
حيث نأت مؤسسات املعارضة أو النظام بنفسها عن أي ردة فعل، ثم 
بدأ املوالون بالغمز من قناة الثورة، وأن هذه الحوادث لها ما قبلها في 
املخيمات، عبر زواج مسنن من سوريات صغيرات، دون أن يشيروا 
إلى سبب النزوح وهو قصف النظام الوحشي ملناطق سورية وتدميرها 
بالكامل. كما اعتبر معارضون أن النظام هو املسؤول، دون الكالم عن 
ناشطات  قيام فصائل معارضة بخطف سوريات وبعضهن  حقيقة 
شهيرات، ووضع أخريات مع أطفالهن في أقفاص على األسطح دروعًا 
أما  اقــتــرفــوه.  بشرية، فقط ألنهن مــن طــوائــف مختلفة مــن دون ذنــب 
الحرص على كرامة النساء السوريات، فسبق وجرى تبديده عبر كذبة 
واسعًا،  رواجــًا  ممانع، والقت  تلفزيون  اخترعها  التي  النكاح«  »جهاد 
ُيــْروى عنه، ومن ثم  الناس ملا  مستفيدة من فظائع داعــش، وتصديق 
الثورة،  على  محسوب  تلفزيون  اخترعها  التي  الترفيه«  »نساء  كذبة 
ويدعي فيها توفير النظام لفتيات سوريات لتقديم الخدمات الجنسية 
للجنود الروس، ولم تعدم من يتناقلها رغم استهجانها من قبل أغلب 

أهل الثورة. 
إيــجــاد رأي  فــي  لــم تنجح  القضايا ومــا يماثلها،  كــانــت كــل هــذه  وإذا 
في سبيل  اإلنسانية  الحقوق  بأساسيات  املتاجرة  ينبذ  عــام ســوري 
تسجيل النقاط ، فاألرجح، مع استمرار الحرب أن تضعف املشتركات 
يخصنا«  »مــا  فيها  ة  نفسيَّ فيدرالية  خ  وتترسَّ السورين،  بن  العامة 
املعلنة  الفيدرالية  يكاد يكون رفــض  الــذي  الوقت  و«مــا يخصهم«، في 
الذي تالقى عليه أنصار  الوحيد  الجامع  الكردي، هو  الطرف  من قبل 

النظام والثورة.

عن الفيدرالية 
التي وّحدتنا
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انعكاسًا ملبادرة الروم بنسبة البحر ألنفسهم 
للبحر  اآلخرين  إلــى تسميات  انتقلت  والتي 

نفسه، وعكست طريقة تفكيرهم فيه. 
ــذا الــتــأثــيــر إذا حــاولــنــا تــتــّبــع كيف  يــظــهــر هـ
يــفــّكــر الـــفـــنـــان الـــعـــربـــي بــاملــتــوســط بــوصــفــه 
االستنتاج  هــذا  ــزداد  ويــ تــخــّصــه،  مساحة ال 
ش بال طائل في كتب تاريخ 

ّ
تأكيدًا ونحن نفت

الـــفـــن عـــن حـــضـــور الــبــحــر فـــي الــعــمــل الــفــنــي 
العربي بشكل خاص، واإلسالمي بشكل عام، 
التاسع عشر،  الــقــرن  إلــى  السابع  الــقــرن  منذ 
حيث لم يرافق تطّور رسم البحر أو الكتابة 
الفنون األخــرى كالخط والزخرفة وبدء  عنه 
ــى املــنــمــنــمــات  ــ دخــــــول مــــفــــردات الــطــبــيــعــة إلـ
الحيوانات  ودخــول  بل  والفارسية،  التركية 
أدبية  بكثير كشخصيات  الــتــاريــخ  ذلــك  قبل 
مــثــل كــتــب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة« أو »الـــحـــيـــوان«. 
وأثناء البحث عن حضور املتوسط في تاريخ 
أو اإلسالمي، نجده غائبًا، عدا  العربي  الفن 
تقّدم  والتي  العثمانية  املنمنمات  في بعض 
البحري،  األســاطــيــل  مــوضــع  بوصفه  البحر 
السفن  إذ تظهر  البحر كمكان مهيمن عليه، 
الحربية راسية على الساحل والفرسان على 
البر مقابلها. من جهة أخرى، تحضر األنهر 
القديمة  اإلســالمــيــة  أو  العربية  الــرســوم  فــي 
بــوصــفــهــا بـــحـــرًا، ســنــجــد الـــواســـطـــي يــصــّور 

دجلة تعبره السفن املليئة بالبشر. 
وقـــد يــكــون تــاريــخ الــفــن اإلســـالمـــي والــعــربــي 
البحر،  الــقــرون الوسطى زاخـــرًا بحضور  فــي 
الـــذي اجــتــازتــه الــســفــن  الــحــربــيــة والــتــجــاريــة 
وهــي فــي طريقها إلــى أوروبـــا، لكن الحظ لم 

العثور على  السطور في  يحالف كاتبة هــذه 
مصدر متخّصص في دراسة هذه العالقة، أو 
اب أو 

ّ
حتى التمتع بقراءة سير فنانني أو كت

مترجمني انتقلوا عبره إلى أوروبا، وكيف أثر 
في مسيرتهم. 

األمــر ليس نفسه فــي تــاريــخ الفن األوروبـــي، 
فاملصادر كثيرة حول عالقة املتوسط بتاريخ 
واألكاديمي  الثقافي  البحث  يكون  هنا  الفن. 
امتدادًا طبيعيًا للهيمنة على تاريخ املتوسط، 
مقابل استعداد لدينا إلى التخلي عن البحث 
ــذا الــــحــــوض الـــخـــطـــر واملــــؤثــــر فــي  ــ ــر هـ ــ فــــي أثـ
 عــن غياب 

ً
ماضينا الــقــريــب والــبــعــيــد، فــضــال

مشاريع تأريخ فني عربي جادة أساسًا. 
لــكــن األمــــر ال يــخــلــو مـــن مـــفـــارقـــات أيـــضـــًا، إذ 
سنجد في هذه املراجع األوروبية أن الفنانني 
القادمني من اليونان وقبرص كانوا يعتبرون 
الــذي أبحر  مشرقيني، مثل إل غريكو، الفنان 
إلـــى إيــطــالــيــا مــن قــبــرص عـــام 1567، وكــانــت 
له.  األول  امليناء  البندقية، هي  املــاء«  »مدينة 
سنرى أن عبور املتوسط لم يكن مجرد هجرة 
ــه اقــــتــــراح بــصــري  ــرار ســـفـــر، بـــل إنــ ــ فــقــط أو قـ
وجــمــالــي وثــقــافــي وفـــنـــي جـــديـــد سينعكس 
على أعمال إل غريكو، التي ستتأثر بتيزيانو 
الفني  الــذي غّير أسلوبه  األمــر  وتينتوريتو، 
ونقله إلى مرحلة أخرى، وال سيما بعد تأثير 

أعمال مايكل أنجلو عليه. 
في العام نفسه، ينتقل الفنان ماتيو أليتشي 

نوال العلي

ــــق مــــا يــعــتــقــد.  ــان يــســّمــيــه وفـ ــ  كـ
ٌّ

ــل ــ كـ
املـــصـــرّيـــون الـــقـــدامـــى أطــلــقــوا عليه 
ــة  ــيـ ــمـ »األخــــــــــضــــــــــر الــــــكــــــبــــــيــــــر«، تـــسـ
ــان حــمــلــت نــفــســًا إمــبــريــالــيــًا »بــحــرنــا«  الـــرومـ
ــار نــوســتــروم(، أمـــا الــعــرب فــســّمــوه »بحر  )مـ
الــروم« وكأنه تصديق منهم للروم، إنه بحر 
اآلخـــريـــن. هــكــذا إلـــى أن أتـــى املــــؤّرخ واملبشر 
إيــزودور اإلشبيلي في القرن السابع وأطلق 
عليه »ميديترانيان« أي البحر الذي يتوسط 
األراضــي، وانتقلت الصيغة إلى لغات أخرى 
باسم املتوسط. أما اللون األبيض في االسم، 
فستجد أن أول من جعل اسم املتوسط ينتمي 
إلـــى الــعــرق األوروبـــــي هــم الــعــثــمــانــيــون حني 
»البحر  أي  سيفيد«  آي  »بــاهــر  عليه  أطلقوا 
األبيض النقي«. كل هذه التسميات ليست إال 

ميغيل روال

اقترب أكثر
»الذي ال تعرفونه جميعًا هو أنني

بارعة تمامًا في االختباء في حفلة تنكرية«
دوروثي التسكي

هذا ما علّي أن أشعر به:
ٌأخضر ومفعٌم بالحيوية أنا 

برعٌم وامض
أال يمكنك تذّوق 

سعادتي؟ حتى عَرقي له رائحة السعادة.
في صحتك، في صحتك! إنني أرفع كأسي

من أجلنا نحن االثنني، من 
أجلنا كلنا. أنا محظوظ.

حــصــلــُت عــلــى وظــيــفــتــي وعــلــى قــطــة أيــضــًا 
ونقود

ألدفع أجرة السكن و
شراء طعاٍم وكتب

شعٍر، وهكذا 
أشعر أنني أخضر و

مفعم بالحيوية أخضر المع و
أخضر معتم.

هذا هو ما سأقوله لك:

ال تقلق أنا 
متعٌب ولكنني 

على ما يرام
فقط أشعر 

بأنني أخضر نوعًا ما
هذا هو ما أشعر به فعال:

لدّي كل شيء يمكن أن  أرغب به، إذًا
ملاذا

ما زلُت أشعر 
أنني

أفتقد كل شيء لن أمتلكه
أبدًا؟ 

¶ ¶ ¶

 ومخطئ«
ٌ

»شعَر أنه هائل
آن كارسن

 مكان
ّ

أحيانًا أشعُر كما لو أنني في كل
).....(

 مكان
ّ

أحيانًا أنا في كل

المتوسط 
بحر اآلخرين

لدّي كل شيء يمكن 
أن أرغب به، إذًا لماذا ما 

زلُت أشعر أنني أفتقد كل 
شيء لن أمتلكه أبدًا؟ 

رغم حضوره في التاريخ 
العربي، إال أننا ال نعثر على 
المتوّسط كثيرًا في تاريخ 

الفن اإلسالمي. حضور 
تغيّر بعد تحّوله اليوم 

إلى فضاء حلم وموت 
عربيّين

في معرضه الجديد 
»نساء مررن في 

بيروت«، يرسم التشكيلي 
السوري المرأة من 

موديل حّي، لتجسيد 
حاالت المرأة وقلقها

كل شكل ليس سوى هاوية

طارق بطيحي صراع اللون وتوهجاته مع الداخل

من تاريخ الفن إلى مملكة للغرقى

يبدو العرب وقد 
نظروا إلى المتوسط 
كمساحة ال تخّصهم

أال يمكنك تذّوق 
سعادتي؟ حتى عَرقي 
له رائحة السعادة. في 

صحتك!

وجود الرجل والمرأة 
في اللوحة يفقدها 

حالتها اللّغزية

تحضر األنهر في 
الرسوم العربية القديمة 

بوصفها بحرًا
على  أيضًا  نعثر  فال  العربي،  الفن  تاريخ  عن  غائبًا  المتوسط  كان  إن 
حضوره في األدب العربي القديم، في حين نجد البحر حاضرًا كيابسة 
القصص  ــي  ف يــومــيــة  ــاة  ــي وح
الرومانية القديمة مثًال، إذ سنجد 
حبيبين،  قصة  يتناول  منها  الكثير 
الحرب،  في  الحبيبة  ُتخطف  إما 
أحداث  الحبيب؛  القراصنة  يأسر  أو 
يالحق  بينما  السفن  على  تــدور 
بعضًا  بعضهما  والبطلة  البطل 
أخرى  إلى  متوسطية  مدينة  من 
السفن  وحطام  العواصف  بين 

والمعجزات.

الماء كيابسة

2425
ثقافة

مقاربة

شعر

تشكيل

فعاليات

نابولي  بممكلة  يعرف  كــان  مما  أليشيو،  أو 
إلى روما ويصل إليها في الوقت نفسه الذي 
 املـــؤرخـــون 

ّ
يــصــل فــيــه إل غـــريـــكـــو، وســـيـــظـــل

حتى يومنا هذا يبحثون في احتمالية لقاء 
االثنني. سيسافر أليتشي إلى مدن متوسطية 
كثيرة. في 1576 ذهب إلى مالطا، ورسم فيها 
الفن  مجموعة من أهم الجداريات في تاريخ 
هاجم  الـــذي  العثماني  الجيش  تمثل  والــتــي 
ــــوام،  الـــجـــزيـــرة قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ بــعــشــرة أعـ
ويظهر فيها املتوسط مليئًا بالبشر والجنود 
ــرات املـــجـــاديـــف  ــعــــشــ ــفــــن بــ واألســــــــــــرى، والــــســ
عــلــى جــانــبــيــهــا، واملـــدفـــعـــيـــات، وتــعــتــبــر هــذه 
الجداريات وثيقة حربية أيضًا، إذ يظهر فيها 

في وقٍت واحد معًا
وال أشعر بشيء

 ).....(
أحـــيـــانـــًا أشـــعـــر أنـــنـــي لـــســـُت فـــي أي مــكــان، 

ويبدو هذا 
مثل شعور بالسعادة

 )....(
إنني ممتلئ حتى الحافة 

بال شيء.
¶ ¶ ¶

تفاصيل في الظالم
يدك في فراش غريب

حول جسٍد غريب
أو 

يدي
في فراش غريب 

ُتتطلع إلى جسدي
لو أنني أعرف

كل شكل
ليس سوى هاوية

بإيماءة 
يمكنني نسيان 

الجمال. 

)Miguel Rual، شاعر إسباني من مواليد 
أوفيدو بشمال إسبانيا عام 1992، والقصائد 
ا« الصادرة باإلنجليزية 

ّ
من مجموعته »أجزاء من

عام 2014، ترجمة محمد األسعد(

القرن  منتصف  في  البحرية  الحروب  تكتيك 
السادس عشر.

الــفــتــرة، سيتعثر حــظ ميغيل دي  وفــي نفس 
إلى  الهجرة  فيقّرر  إسبانيا،  فــي  ثيربانتس 
إيــطــالــيــا عـــابـــرًا املـــتـــوســـط. وُيـــمـــضـــي بعض 
الوقت في رومــا قبل أن يسجل نفسه جنديًا 
ــات الــبــحــريــة. وحــــني قـــّرر  ــدوريــ فـــي قـــــوارب الــ
ــــالده اخـــتـــطـــفـــه قـــراصـــنـــة فــي  ــ ــــودة إلـــــى بـ ــعـ ــ الـ
لديهم خمس سنوات،  أسيرًا  ليبقى  الجزائر 
إلـــى أن أطــلــق ســـراحـــه وبــــات عــلــيــه أن يقطع 
املــتــوســط مـــرة أخـــرى إلـــى إســبــانــيــا. تنعكس 
هذه العالقة مع البحر في كتابات ثيربانتس؛ 
املـــعـــارك الــتــي دارت فــيــه، ذكــريــاتــه عــلــى منت 
القوارب الدورية. وربما يكون مشهد وصول 
دون كــيــخــوتــه وســانــشــو إلـــى بــرشــلــونــة في 
الثاني من روايته األشهر، من أجمل  الفصل 
ما كتب، حيث ظهر البحر في عيون البطلني 
كبدعة عجيبة، يقفان على الشاطئ ويتأمالن 
ــقـــوارب والــســفــن الــراســيــة، ويــرســم الــكــاتــب  الـ
صــورة لألعالم التي ترفرف في الريح وهذه 

التي تقّبل سطح املاء. 
فــي مــقــابــل غــيــاب املــتــوســط  هــنــا والــحــضــور 
هناك، من املتوقع أن يصبح مدار أحداث أعمال 
من  وخــالفــه  وتجهيز  كلوحات  فنية بصرية 
الفنون املعاصرة، فقد بدأ يستعمر مخيلتنا 
ودرب  الغرق  مملكة  بوصفه  أخــرى،  بطريقة 

الجلجلة الذي يقطعه املهاجرون.

تصويب

نجوان درويش

لعل تاريخ الثقافة العربية في جزء 
كبير منه هو تاريخ صراعها مع 
أوروبــا، وهو صــراع يغّير أشكاله 
ــة  ومـــن بــيــنــهــا االهــتــمــام والـــدراسـ
الفنية.  ــال  ــمـ الــكــتــب واألعـ ــع  ووضــ
فـــي خــضــم هــــذا الــــصــــراع، كــانــت 
مفاهيمها  تصّك  العربية  الثقافة 
ــذات والــعــالــم،  ــ وتــصــوراتــهــا عـــن الـ
وفي لحظات ضعفها كانت تقبل 
ــن ذاتـــهـــا،  ــــورات مـــريـــضـــة عــ تـــــصـ
مـــن بــيــنــهــا أنــهــا ثــقــافــة صــحــراء. 
ــافـــي  ــقـ ــوم ثـ ــهــ ــفــ ــمــ الــــــصــــــحــــــراء كــ
تـــحـــقـــيـــري، ســـبـــق املــســتــشــرقــن 

الغربين إليه التيار »الشعوبي«. 
ل 

ّ
ال غنى عن تتّبع تاريخي لتشك

مــفــهــوم الــصــحــراء ومــتــرادفــاتــهــا، 
ولتفسير نعرة معاصرة تسّربت 
ــاب الـــثـــقـــافـــي الــعــربــي  ــطـ ــخـ إلـــــى الـ
املتوسطية.  الُهوية  بإعالء  ق 

ّ
تتعل

واألخيرة بالطبع واحدة من طبقات 
ــة، لـــكـــن تــوظــيــف  ــيـ ــربـ ــعـ الـــهـــويـــة الـ
ــّور املـــتـــوســـطـــي كــنــقــيــض  ــتــــصــ ــ ال
على  ينطوي  الــصــحــراء«  »ثقافة  لـ
تــضــلــيــل مــعــرفــي وســيــاســي في 
الــعــربــيــة.  الــثــقــافــة  آن، يــســتــهــدف 
وكأن الصحراء حاضنة تاريخية 
ــاداة الــحــضــارة  ــعــ لــالســتــبــداد ومــ
ــتــــاج الــتــكــفــيــر، وكـــــأن الــشــعــر  وإنــ
العربي والرسالة املحمدية وجملة 
مـــن أفـــكـــار الــتــحــرر اإلنــســانــي لم 

تخرج منها. 
ــا تــفــعــلــه هـــويـــة هــو  إن أخـــطـــر مــ
ــرد بـــاقـــي مــكــّونــاتــهــا. وأخــطــر  طــ
أن  العربية هو  للثقافة  ما حصل 
في  روادهــــا  مــن  كبيرة  مجموعة 
كــانــوا من  العشرين  الــقــرن  مطلع 
تــالمــذة املــســتــشــرقــن. فــي لحظة 
الخلط الكبرى الجارية اآلن عربيًا، 
ــن تــنــقــيــة املــفــاهــيــم  ال مـــنـــاص مــ
ــســة قــبــل مــمــارســة أي نقد  املــؤسِّ

ذاتي ناجع في الحقل الثقافي.

صحراء أثثها 
المستشرقون

االختباء في حفلة تنكرية

المرأة حّجة لرسم القلق

الصورة  متحف  في  فاطمي  منير  المغربي  للفنان  الحالي  المعرض  يتواصل 
المقبل.  مايو  ــار/  أي من  الثالثين  حتى  مراكش  مدينة  في  البصرية  والفنون 
الفنية  الصورة  عملية تعتيم يضم مجموعة من  الذي يحمل عنوان  المعرض 

الفوتوغرافية، التي تستفيد من األدب والعلوم في حقل الفنون البصرية. 

ينّظم فضاء مترو المدينة أمسية موسيقية بعنوان كالكيت تستعيد مجموعة 
من أغاني أفالم الموسيقار محمد عبد الوهاب. األغاني ستّقدم بصوت ياسمينا 
نّحاس  ومحمد  الخطيب  أحمد  من  كل  فيها  يرافقهما  األسمر  ونعيم  فايد 
وعماد حشيشو وسماح أبي المنى. األمسية التي تقام في 19 من الشهر الجاري، 

تعود مرة أخرى مساء 26 منه.

تعرض دارة الفنون في 12 من الشهر الجاري في عّمان، وضمن البرنامج المرافق 
أنا من طرف العروس، إخراج  الوثائقي  الفيلم  البحر الميت،  لمعرض أحياء في 
والفلسطيني  غرانده،  ديل  وغابرييل  أوغوغليارو  أنطونيو  اإليطاليّين  من  كل 
خالد سليمان الناصري، حيث يساعد شاعر فلسطيني وصحافي إيطالي خمسة 

فلسطينيين وسوريين، في الوصول إلى السويد.

تنطلق اليوم أيام الدورة السادسة من المؤتمر السنوي تعليم الفنون ومتطلبات 
القاهرة، وتتواصل حتى 12 من الشهر  جامعة حلوان في  الذي تقيمه  التغيير 
تتناول  باحثون عرب وأجانب  يشارك فيها  والتي  المقدمة  العمل  أوراق  الجاري. 
الفنون  تدريس  عملية  في  والديني  والسياسي  االجتماعي  بالمحيط  الفن  عالقة 

اليوم.

محمد عمران

ــغـــف بـــــاملـــــرأة، املــــرســــومــــة عــن  ـ
ّ

ــش يــظــهــر الـ
التشكيلي  فــي تجربة  مــوديــل حــّي، جليًا 
طـــــارق بــطــيــحــي عــمــومــًا وفــــي مــجــمــوعــة 
الــذي اختتم  معرضه األحــدث بالتحديد، 
أمس في غاليري »بوشهري« في الكويت. 
الرومانسية  الــحــالــة  بــتــجــاوز  إنـــه شــغــف 
األنــثــوي،  بالجسد  الشكالني  واالهــتــمــام 
الــحــالــة النفسية لكل  لــيــغــوص فــي عــمــق 

امرأة. 
يشّكل هذا املعرض، الذي يضم 32 لوحة، 
إضافة إلى مجموعة بورتريهات، امتدادًا 
مــعــارضــه  فــــي   )1982( ــنـــان  ــفـ الـ لــتــجــربــة 
أساسي  بشكٍل  تتمحور  والتي  السابقة، 
املــــرأة، إذ يحتل الجسد  حـــول مــوضــوعــة 
ــــوم عــــن مــــوديــــل حـــــّي مــنت  ــــرسـ املــــؤنــــث املـ
ــبـــدو فــــي املـــســـتـــوى األول  ــيـ الــــلــــوحــــات، لـ
تجارب  يحاكي  عاديًا  موضوعًا  ي، 

ّ
للتلق

 
ّ
ســابــقــة اشــتــغــلــت عــلــى هـــذه الــثــيــمــة. لكن

الــلــوحــات يتيح  االســتــغــراق فــي مشاهدة 
لنا اكتشاف عوالم تلك املوديالت؛ الرغبة 
بيئة حميمة  والــوحــدة، ضمن  واالنتظار 
عناصرها متقشفة تقتصر على مفردتني، 
حيث السرير والكرسي يتكّرران في أغلب 

اللوحات ذات األحجام الكبيرة.
تــظــهــر فـــي الـــلـــوحـــات حـــالـــة مـــن االنــتــمــاء 
زه تفاصيل 

ّ
تــعــز انــتــمــاء  املــقــتــرح،  للمكان 

مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة الــعــاديــة أليـــة امـــرأة؛ 
ــنـــرى إحــــداهــــن تــســتــلــقــي عـــلـــى الــســريــر  فـ
تمسك بــيــدهــا ســيــجــارة وبــالــيــد األخـــرى 
ح كتابًا، أخرى تقف بشكل جانبي 

ّ
تتصف

عـــاريـــة تــهــّم بـــارتـــداء قــمــيــص، ثــمــة امـــرأة 
نحونا  تنظر  كــرســي،  عــلــى  تجلس  قلقة 
أو نــحــو الـــفـــنـــان، تــحــمــل بـــيـــدهـــا، أيــضــًا، 
سيجارة وباليد األخرى منفضة سجائر 
بينما تستقر قدماها داخــل حــوض ماء. 
اســـتـــحـــداث تــلــك الــحــمــيــمــيــة فـــي الــلــوحــة 
شخصية  لكل  النفسية  الحالة  ومالمسة 
ب من الفنان تحضيرًا مختلفًا 

ّ
فيها، يتطل

ــدأ مــن  ــبـ ــة عــــاديــــة، يـ عــــن الـــعـــمـــل فــــي لـــوحـ
التعّرف بشكل معّمق إلى املوديل.

»إن تجسيد الحاالت النفسية املختلفة 
لـــلـــمـــرأة يــتــطــلــب مــنــي مــعــرفــة املـــوديـــل 
الحّي الذي أنوي تجسيده في اللوحة« 
الفكرة. »أقــوم  ق بطيحي على هــذه 

ّ
يعل

بــجــلــســات تــحــضــيــريــة، تــســبــق عملية 
الرسم، أتبادل فيها النقاش مع ضيفتي 
كــمــا أطــــرح عــلــيــهــا أســئــلــة تــحــريــضــيــة. 
ــٍد مــــا جــلــســات  ــ ــــى حـ الــعــمــلــيــة تــشــبــه إلـ
في  الــفــنــان  الــنــفــســي« يضيف  التحليل 

حديث إلى »العربي الجديد«. 

األكــريــلــيــك الـــزاهـــيـــة والــفــاقــعــة والــداكــنــة 
على  بحرية  تتفاعل  يجعلها  مــا  آن،  فــي 
عالية.  تقنية  سيطرة  مــع  الــلــوحــة  سطح 
ــوان كــالــزهــري  ورغـــم الــحــضــور املــمــّيــز أللــ
الــفــاتــح  واألزرق  األرجــــــوانــــــي  ــر  ــ ــمـ ــ واألحـ
والــبــرتــقــالــي املــضــيء واألصـــفـــر الــذهــبــي، 
اجــة الفنان. 

ّ
ل فــي مــز

ّ
لــون مفض ال يــوجــد 

ي في مختبر حيث أنني في 
ّ
»أشعر وكأن

بحٍث دائــم عــن درجـــات ألـــواٍن جــديــدة. ما 

يدفعني للتجريب هو الرغبة الدائمة في 
ق واصفًا عالقته مع اللون.

ّ
التجديد« يعل

املــــوضــــوع،  عــلــيــنــا  يـــضـــّيـــع  أن  يـــجـــب  »ال 
الكثير، ما هو أساسي.  الــجــرأة  وفيه من 
األســـــاس هـــو لــغــة الـــلـــوحـــة، عــالقــة الــخــط 
باللمسة، عالقة اللمسة العريضة الحارة 
بــالــلــمــســة املــتــوســطــة الـــحـــيـــاديـــة، صـــراع 
القلق. ما نراه   

ّ
الكل اللون وتوّهجاته مع 

انعكاس  ســوى  ليس  اللوحة  على سطح 
ــا، تـــوتـــرهـــا  ــهـ ــقـ ــلـ ــــاالت الـــــــداخـــــــل، قـ ــعـ ــ ــفـ ــ النـ
ــا لـــــالنـــــفـــــالت«، هــــــذا مـــــا يــقــولــه  ــهـ ــيـ ــعـ وسـ
التشكيلي السوري يوسف عبدلكي وهو 

يصف تجربة بطيحي.
»نـــســـاء مــــررن فـــي بـــيـــروت« هـــو الــعــنــوان 
الفنان لهذه املجموعة، هي  الــذي اختاره 
دعوة للتعّرف إلى عوالم الفنان املسكونة 
بالعزلة  وباطنيًا  املغوية  باملرأة  ظاهريًا 

والوحدة والحضور املؤقت في املكان.

رغــــم حـــضـــور املـــــرأة الــطــاغــي فـــي تــجــربــة 
بــطــيــحــي، إاّل أنـــه غــيــر مــتــعــّصــب باملعنى 
رســم سابقًا مجموعة  فلقد  لها؛  الحرفي 
تضّم  أخــرى  ومجموعة  الكالب  محورها 
 الفنان لم يعرضها، 

ّ
الرجل واملرأة، غير أن

فوجود الرجل واملرأة على سطح اللوحة 
غزية 

ّ
الل الحالة  تلك  »يفقدها  معًا  آٍن  فــي 

ــيــــد«  الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا حــــضــــورهــــا الــــوحــ
بحسب تعبيره.

يــســتــخــدم بــطــيــحــي املـــــرأة كــحــّجــة لينقل 
الــداخــلــي، وتــصــّوراتــه عــن فكرة  لنا قلقه 
اإلغواء والجنس بعيدًا عن كل التمثيالت 
الـــنـــمـــطـــيـــة لـــهـــذيـــن املـــــوضـــــوعـــــني. ورغـــــم 
الواقعي،  اعتماده األساسي على املوديل 
ُيترجم  املتخّيل  من  حّيزًا  لوحاته  تحمل 
ــان الـــتـــعـــبـــيـــري  ــنــ ــفــ ــــوب الــ ــلـ ــ ــن خــــــالل أسـ ــ مـ
ــوان  ــ ــنـــه؛ إذ يـــســـتـــخـــدم ألــ ــلـــويـ وطـــريـــقـــة تـ
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صحة

إعطاء  اللقاحات على  يقوم مبدأ 
ــــرض  ــمـ ــ جــــــرعــــــة مـــــــن الـــــعـــــامـــــل املـ
)الــبــاكــتــيــريــا أو الــفــيــروس( وهــو 
أن  لــــه  يــمــكــن  ــه ال  ــ أنـ )أي  مـــيـــت أو ضــعــيــف 
يــســبــب املــــــــرض(، لـــفـــئـــات الــــنــــاس املــعــرضــة 
فــي جــســم الشخص  لــكــي تتشكل  لــلــمــرض، 
امللقح أجسام مضادة antibodies، بإمكانها 
إذا وجــد طريقه  العامل املمرض  أن تحارب 

إلى ذلك الشخص.
إال أن قبول الناس بمبدأ تطبيق اللقاحات 
عــلــى كــل الــبــشــر بــقــي يــتــراوح بــني أخـــذ ورد 
خــال القرنني املاضيني، ومــا زالــت األسئلة 
)وبعض  الــنــاس  لــســان  تــتــردد على  التالية 

األطباء(:
- من يجب أن يتلقى اللقاح، ومتى؟

ــة الــحــمــايــة الــتــي يــوفــرهــا الــلــقــاح  - مـــا درجــ
بالفعل؟

- ما هي مضار اللقاح، وهل تفوق فائدته؟
كـــل ذلـــك حـــدا بــمــوضــوع الــتــلــقــيــح أن يبقى 

متأرجحا في ذهن الكثيرين.
ــم املــغــالــطــات الــتــي  ــعـــرض فــيــمــا يــلــي أهــ ونـ
يصدقها الكثيرون حول اللقاحات وأسباب 

عدم صحتها:

1- لن يحميك اللقاح إال إذا تلّقح كل 
الناس

ــــاس لــن  ــنــ ــ ــ ــح. فـــبـــعـــض ال ــيــ ــحــ ــر صــ ــيــ هـــــــذا غــ
يــتــلــقــحــوا، إمـــا لــعــدم قــنــاعــتــهــم بــالــلــقــاح أو 
الصحية  أو الن حالتهم  لجهلهم بوجوده، 
ال تسمح لهم بذلك، ومع ذلك فقد استفادت 
األجيال السابقة استفادة كبرى من التلقيح، 
حتى أن أحد األمراض )الجدري( اختفى من 
الوجود، وبذلك أنقذ حوالي 5 مايني ممن 
)وسيتبعه  بسببه  الــوفــاة  لهم  يتوقع  كــان 
عــلــى األغــلــب شــلــل االطـــفـــال(، كــمــا أن سبعة 
أمــــــــراض ســــاريــــة أخـــــــرى تــعــتــبــر الــهــيــئــات 
الصحية العاملية أنها باتت مسيطرا عليها 

تمامًا بسبب التلقيح.
ــراض ال  ــ ثــم علينا أال نــنــســى أن بــعــض األمـ
تــنــتــقــل عــبــر الـــنـــاس، مــثــل الـــكـــزاز والــتــهــاب 

الكبد A، وال بد من التلقيح للوقاية منها.

2- التلقيح هو لألطفال فقط
ــقــــاحــــات املـــعـــدة  ــلــ ــن الــ ــ ــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مـ ــنــ هــ
لعل  املسنني،  وحــتــى  والبالغني  للمراهقني 
أشــهــرهــا لــقــاح اإلنــفــلــونــزا الـــذي يعطى  في 
أواخــــــــر كــــل عـــــــام. ثــــم هــــنــــاك لــــقــــاح الـــتـــهـــاب 
ــي الـــبـــاد  ــوم فــ ــيــ الـــســـحـــايـــا الــــــذي يــطــلــب الــ
ــات الــــذيــــن  ــعــ ــامــ ــجــ ــــاب الــ ــ الــــغــــربــــيــــة لــــكــــل طـ
يــتــشــاركــون فـــي غـــرف الـــنـــوم، وهـــنـــاك لــقــاح 
التهاب الرئة، الذي ينصح به املتقدمون في 
الداعمة  اللقاحات  ننسى  أال  وعلينا  السن. 
مرضي  مــن  للحماية  الــضــروريــة   )booster(
الكزاز والسعال الديكي، فكل إنسان عرضة 
بآلة معدنية ملوثة،  أوذي  إذا  الكزاز  ملرض 
واألطـــفـــال عــرضــة النــتــقــال الــســعــال الديكي 
إليهم من البالغني إذا لم يكونوا محصنني 

ضد املرض.

3- يهدف اللقاح للحماية من المرض 
بنسبة %100

ال يضمن اللقاح الحماية الكاملة من املرض 
مــوضــوع الــتــلــقــيــح، لــكــن إذا أصــابــك املــرض 
وأنــــت مــلــقــح، ســيــكــون أخــــف وطــــأة بكثير، 
ويصرح مندوب األكاديمية األميركية لطب 
اللقاحات  بــراون« أن  الدكتور »اري  االطفال 
تــضــمــن الــحــمــايــة ضـــد الـــوقـــوع فـــي املـــرض 
الوفاة  الحماية ضد  بنسبة 80%، وتضمن 

من املرض بنسبة %100.
الحماية  أن نسبة  بــراون  الدكتور  ويضيف 
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ــاد عــدد  ــازديــ فـــي أحــــد املــجــتــمــعــات تـــــزداد بــ
األفراد الذين يتلقون التلقيح.

من  كبيرا  عــددا  المرء  تلقى  إذا   -4
اللقاحات فستضعف مناعته

 الجسم 
ّ
العكس هو الصحيح.. فكل لقاح يحث

عــلــى تــحــضــيــر اســتــجــابــة مــنــاعــيــة )أجـــســـام 
مـــضـــادة(، مــا يــقــوي الــجــهــاز املــنــاعــي. ولــذلــك 
يعطى  أن  األميركية  التلقيح  تنصح جمعية 
األطــفــال أكــبــر عــدد مــن اللقاحات معا )مــا لم 
يــكــن هــنــاك داٍع ضــد ذلــــك(، وفـــي أصــغــر عمر 

ممكن.

التوحد في  تسبب مرض  اللقاحات   -5
األطفال

لــدراســة صغيرة  الشائعة  املقولة  هــذه  تعود 
أجــريــت عــام 1998، ادعــت وجــود ارتــبــاط بني 
مــرض الــتــوحــد )الـــذي يتكاثر ظــهــوره عامليا 
ألسباب ال تزال غير معروفة( واللقاح الثاثي 

.)MMR(
لكن دراسات أخرى تلت تلك الدراسة، دحضت 
مــا جعل املؤسسات  األولـــى،  الــدراســة  نتائج 
الصحية الرسمية الغربية تنفي وجود عاقة 
بني تلقيح األطفال وظاهرة التوحد، وتصرح 
أن عـــدم تلقي الــلــقــاحــات املــفــروضــة هــو أكبر 

خطرا على الطفل.

خطرة،  جانبية  مضاعفات  للقاحات   -6
كما أنها تحتوي مادة الزئبق السامة

الــلــقــاحــات، شــأنــهــا شـــأن كــل عــــاج، ال تخلو 
مــــن مـــضـــاعـــفـــات، لـــكـــن هـــــذه إمـــــا خــفــيــفــة أو 
نــادرة جــدا. وأكثر مضاعفة شيوعا هو األلم 
ــقـــاح، وأحــيــانــا  ــلـ ــرار نــاحــيــة حــقــن الـ ــ ــمـ ــ واالحـ
ارتــفــاع درجــة الــحــرارة، الــذي يمكن السيطرة 

8- لم يعد هناك ضرورة للقاحات، ألن 
لم  أجلها  من  التي صنعت  األمــراض 

تعد موجودة
ــــرض بــفــضــل  ــقــ ــ املـــــــــرض الــــوحــــيــــد الـــــــــذي انــ
الــلــقــاحــات هـــو الـــجـــدري، ولــكــن هــنــاك -إلـــى 
ــيـــوم- جــائــحــات مـــن الــحــصــبــة، والــنــكــاف،  الـ
يحميك  واللقاح  وغيرها،  الديكي  والسعال 
مــن املــــرض عــنــدمــا تــكــون بــني أشــخــاص لم 

يتلقوا اللقاح.

يتلقى  أن  لإلنسان  األفضل  من   -9
المناعة من اإلصابة بالمرض نفسه

ال شــك أن املــنــاعــة الــتــي تحصل مــن املــرض 
ــــوى مـــن تــلــك الـــتـــي يــوفــرهــا الــلــقــاح،  هـــي أقـ
وتـــبـــقـــى مــــع الـــشـــخـــص طــــــوال الـــعـــمـــر، لــكــن 
أخــطــار ومــضــاعــفــات املـــرض الــفــعــلــي يجب 
أال يــســتــهــان بــهــا، فــقــد يــــؤدي جــــدري املـــاء 
التهاب  إلــى  املثال  سبيل  على   chickenpox
الدماغ أو التهاب الرئة، كما قد يؤدي مرض 
شـــلـــل األطــــفــــال لــشــلــل الـــطـــرفـــني الــســفــلــيــني 
الـــــدائـــــم، ومــــــرض الـــنـــكـــاف لــلــصــمــم وأذيـــــة 

الدماغ.

أخذ  الحوامل  للنساء  يمكن  ال   -10
اللقاحات

ــلـــيـــل مــن  هــــــذا صـــحـــيـــح بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد قـ
اللقاحات، مثل جدري املاء واللقاح الثاثي 
بالنسبة ملعظم  ولكنه غير صحيح   ،MMR
الــلــقــاحــات، مــثــل لــقــاح اإلنــفــلــونــزا، الــــذي ال 
يحمي الحامل وحــدهــا مــن عــواقــب املــرض، 

بل وجنينها كذلك.
لدى  املــنــاعــي  الــجــهــاز  أن  ننسى  أال  وعلينا 
الحامل ضعيف نسبيا، ما يجعلها بحاجة 

أكبر للحماية من املرض.

ينصح أن يعطى األطفال 
أكبر عدد من اللقاحات 

معا وفي أصغر عمر 
ممكن لتقوية مناعتهم

يوسف
يــبــلــغ ابــنــي مـــن الــعــمــر ســنــتــني ونــصــف 
الــســنــة. يــعــانــي مـــن تــأخــر فـــي الــوقــوف 
والكالم بسبب متالزمة »داندي ووكر«.

 uteplex sol( وصف له طبيب األطفال
buv(، وعلى حسب علمي، يوصف هذا 
الـــــدواء لــلــكــبــار. هــل أســتــطــيــع أن أعطيه 
ــــدواء؟ وأريـــد معلومات عــن نسبة  هــذا ال

التعافي من هذا املرض، وشكرًا. 
 

أخي السائل الكريم
 ومرحبًا بك..

ً
أها

ــر عــيــب  ــ ــ إن مـــتـــازمـــة دانــــــــدي ووكـ
خلقي والدي نادر يصيب الدماغ، 
وباألخص منطقة املخيخ والبطني 
 
ً
الـــرابـــع، ويــســبــب هـــذا املـــرض خلا

في التكون أو عدم اكتمال أو نقَص 
نــمــو املــخــيــخ، ويــرافــقــه تـــوّســـع في 
الــرابــع للدماغ، وأيــضــًا في  البطني 

النقرة الخلفية. 
ــــدة  وتــــخــــتــــلــــف اإلصــــــــابــــــــة فـــــــي شـ
تأثيرها على املشي والنطق، وذلك 
ارتفاع  الحالة ودرجــة  لشدة  تبعًا 
الشوكي،  الدماغي  السائل  ضغط 
ومدى تأثيره على املراكز العصبية 
األخرى في الدماغ، لذا نرى حاالت 
خــفــيــفــة أحـــيـــانـــًا، وحــــــاالت صعبة 
ــًا أخــــــــــرى تــــــؤدي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلــــغــــايــــة أحـ لــ
لــتــضــرر عـــاٍل فــي أنــســجــة املـــخ، مع 
تأثير واسع على التطور الحركي 
والــحــســي، لــذا يــعــود تقدير درجــة 
اإلصـــابـــة عــنــد ولــــدك إلـــى الطبيب 
ــفـــاحـــص، وعــلــيــه يــمــكــن الــتــنــبــؤ  الـ
ــاة أقــــرب  ــيـ بــإمــكــانــيــة مـــمـــارســـة حـ
ــــى الــطــبــيــعــيــة فــــي املــســتــقــبــل أم  إلـ
ال، خــاصــة فــي حــال كــون اإلصــابــة 
خــفــيــفــة، ووجـــــــود فـــرصـــة لــوضــع 
ــغـــط الـــســـائـــل  أنــــبــــوب لـــتـــفـــريـــغ ضـ
الــدمــاغــي الــشــوكــي مـــع غــيــاب أيــة 

تشوهات أخرى طبعًا.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــــلــــدواء املـــوصـــوف 
فأغلب املراجع تشير إلى استعماله 
عــنــد الــكــبــار فــقــط، مــع عـــدم وجــود 
ــة مــقــنــعــة تــســمــح  ــيـ ــالـ دراســــــــــات حـ

باستخدامه عند األطفال.

د. سمير قنوع
طبيب أطفال

سؤال

الــحــرارة  عــن طريق خافضات  بسهولة  عليه 
أو   acetaminophen اسيتامينوفني  قبيل  مــن 
بإعطاء  ينصح  )ال   Ibuprofen بــروفــني  أيــبــو 

االسبيرين لأطفال(.
كـــمـــا يـــمـــكـــن أن يـــصـــيـــب الـــطـــفـــل اخـــتـــاجـــات 
عضلية في حالة من أصــل 3000 إلــى 14000 

حالة، بحسب نوع اللقاح.
أما بالنسبة للزئبق الذي يستخدم ملنع تلوث 
اللقاح بالباكتيريا، فهو لم يعد متواجدا في 
ملن  2001، ويمكن  عــام  منذ  األطــفــال  لقاحات 

شاء من البالغني طلب لقاح خال من آثاره.

للقاحات  والصيادلة  األطباء  يروج   -7
ألنهم يستفيدون منها ماديا

الــعــكــس قــد يــكــون هــو الــصــحــيــح، ألن إعــطــاء 
ــا  ــتـــي يـــجـــب إعــــدادهــ ــقـــاح والـــتـــرتـــيـــبـــات الـ ــلـ الـ
ــذي يــتــلــقــاه  ــ ــفـــوق املــــــــردود الــ ــه، تــكــلــف مــــا يـ ــ لـ
فتشير  للصيدليات،  بالنسبة  أمــا  الطبيب. 
اإلحـــصـــائـــيـــات إلــــى أن مـــا يــنــالــه الــصــيــدلــي 
 %1.5 يتجاوز  ال  للقاحات  العائد  الــريــع  مــن 
مــن دخــلــه مــن بقية األدويـــــة، وقـــد يــكــون هــذا 
هــو سبب تــدنــي عــدد الــشــركــات الــتــي تصنع 
اللقاحات من 30 شركة قبل ثاثة عقود، إلى 

أقل من عشر شركات اليوم.

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

)Getty( من أكثر المعلومات المغلوطة انتشارا أن التلقيح لألطفال فقط

 ،1796 عام  الجدري  ضد  لقاحه  جينر  البريطاني  الطبيب  اخترع  منذ 
التي  والخطرة  السارية  األمراض  من  للوقاية  تستخدم  واللقاحات 

تسببها الجراثيم أو الفيروسات

اللقاحات
10 مفاهيم 

مغلوطة وحقيقتها

أفضل الشحوم الصحية
معلومة تهمك

انتخبنا لك نوعني من الشحوم يجب أن يكونا ضمن الئحة 
أطعمتك، على أال تسرف في استهاكها:

1- شحوم أوميغا 3
وهي شحوم متعددة الا إشباع، ثبت تأثيرها الحميد في 

تخفيض الكولسترول وحماية القلب. 
أما األطعمة التي تتواجد فيها فهي:

 السمك.. يوصي الخبراء بوجبتي سمك على األقل  أسبوعيا، 
وتعتبر أسماك السلمون والتونة والساردين والتراوت 

واملاكاريل، غنية بشحوم أوميغا 3. الجوز.. يمتاز -إضافة 
لغناه بشحوم أوميغا 3- باحتوائه كميات هائلة من 

.E الفيتامني

كل الزيوت النباتية.. ينصح باستبدال الزبدة واملارجرين 
بالزيوت النباتية.  بذور الكتان.. ولها العديد من 

االستخدامات في املطبخ.  البيض.

2- الشحوم الوحيدة الال إشباع 
تخفض تركيز الكولسترول في جسمك، وبالتالي تجعلك أقل 

تأهبا لإصابة بمرض القلب. 
وهذه قائمة بأفضل املأكوالت التي تحتويها:

 املكسرات.. وتزخر أيضا بالبروتينات واأللياف وأعداد كبيرة 
من الفيتامينات واملعادن، لكن ال تستهلك الكثير منها لغناها 
بالحريرات التي تسبب البدانة. الزيوت.. وأهمها زيت الزيتون 

الذي يمكن استخدامه بدل الزبدة وشبيهاتها.
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رياضة

ينتظر متابعو 
دوري نجوم 
قطر القمة 
المثيرة التي 
ستجمع السد 
مع نظيره الريان 
بطل المسابقة 
في الجولة الـ 25  
في كالسيكو 
الكرة القطرية 
الذي يحظى 
باهتمام كبير من 
كل متابعي كرة 
القدم القطرية. 
وعلى الرغم 
من حسم الريان 
ألمور اللقب، 
إال أن حسابات 
الكالسيكو 
لها طعم آخر 
حيث يريد السد 
الوصافة، فيما 
يريد الريان إثبات 
قوته كبطل.

)Getty( سباق مثير سيجمع بين الغريمين السد والريان

كالسيكو قطر

قال املدير الفني ليوفنتوس اإليطالي، 
ماسيمليانو أليغري، إنه ال ينتظر »مكاملة من 

ريال مدريد« اإلسباني لتقرير ما إذا كان سيمدد 
عقده مع »السيدة العجوز« أم ال. وقال أليغري، 

الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في يونيو/
حزيران 2017، »األمر فقط يتعلق بعقد اجتماع 

)مع اإلدارة( والحديث بخصوص األمر. ال أنتظر 
على اإلطاق مكاملة من أندية أخرى مثل ريال 

مدريد. وضعي جيد مع يوفنتوس«.

دعا املدير الفني لليستر سيتي، كاوديو 
رانييري، األمير ويليام ملشاهدة مباراة لفريق 
»الثعالب« من ملعبهم »كينغ باور ستاديوم«. 

وقال املدرب ردا على سؤال بخصوص إذا ما كان 
سيحب توجيه دعوة لدوق كامبريدج للتواجد 

بامللعب »إذا ما جاء فسنرحب به بصورة كبيرة«. 
يشار إلى أن األمير ويليام كان قد شجع ليستر 

على التتويج بالبريميرليغ«، معتبرا أن فوز 
»الثعالب« باللقب سيكون »أمرا جيدا للرياضة«.

بدأت إدارة أتلتيكو مدريد اإلسباني اإلعداد 
جديا للموسم املقبل والوقوف على املراكز التي 

يحتاجها املدير الفني للفريق، األرجنتيني 
دييغو سيميوني، من أجل التحرك بقوة في سوق 
االنتقاالت الصيفية املقبل. وأشارت جريدة »آس« 

اإلسبانية إلى أن إدارة النادي بدأت التحرك من 
أجل تدعيم صفوف »الروخيبانكوس« بمهاجم 
آخر، بعد االستقرار على تجديد تعاقد املخضرم 

فرناندو توريس، وبدأت في تحديد األسماء.

ماسيمليانو أليغري: 
ال أنتظر مكالمة 

من ريال مدريد

رانييري يدعو 
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ديترويت يرفع 
رصيده إلى 43 فوزًا في 

المركز السابع 

البرازيل تواجه بنما وديًا استعدادًا لمئوية 
كوبا أميركا

سيخوض املنتخب البرازيلي مباراة ودية أمام نظيره البنمي يوم 29 مايو/أيار 
املقبل بمدينة دنفر، وسط الواليات املتحدة، وذلك استعدادا ملئوية كوبا أميركا 

التي تستضيفها األخيرة، وذلك حسبما أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وتــعــد هـــذه هــي املـــبـــاراة الــوحــيــدة الــتــي يخوضها »الــســيــلــيــســاو« قــبــل خــوض 
البطولة، وستقام على ملعب »ديكس سبورتنغ« بمدينة دنفر عاصمة  غمار 
والية كولورادو. وتأتي البرازيل على رأس املجموعة الثانية إلى جانب كل من 
اإلكوادور وبيرو وهايتي، في الوقت الذي تتواجد فيه بنما في املجموعة الرابعة 

مع األرجنتني وتشيلي وبوليفيا.

الوحدات يتعادل والفيصلي يخسر 
في الدوري األردني 

سقط الوحدات املتصدر في فخ التعادل أمام ضيفه األهلي بنتيجة 2-2 ضمن 
الوحدات  القدم. وسجل هدفي  لكرة  األردنــي  املحترفني  الجولة 19 من دوري 
و39   35 الدقيقتني  في  ســوزا  دي  رودريغيز  فرانسيسكو  البرازيلي  الالعب 
بينما جاء هدفا األهلي عبر محمود مرضي في الدقيقة 20 ومحمد عاصي 
في الدقيقة 85. ورغم التعادل ال يزال الوحدات حامل اللقب في صدارة الترتيب 
برصيد 37 نقطة بينما ارتفع رصيد األهلي إلى 32 نقطة في املركز الثالث. 
بعد  الترتيب  لقمة  الصعود  فرصة  الثاني  املــركــز  صاحب  الفيصلي  وأهـــدر 
خسارته أمام مضيفه الجزيرة 1-صفر بفضل هدف سجله أحمد سمير في 

الدقيقة 63.

السالمية يهزم العربي في الدوري الكويتي 
القدم عقب  الكويتي لكرة  الــدوري  القادسية متصدر  واصل الساملية مطاردة 
الصيفي  عــدي  الساملية  هــدف  حيث سجل   0-1 العربي  مضيفه  على  تغلبه 
الهزيمة السادسة  قبل خمس دقائق على نهاية الشوط األول لينزل بالعربي 
هذا املوسم. وبهذا الفوز يرتفع رصيد الساملية إلى 51 نقطة في املركز الثاني 
بفارق خمس نقاط خلف القادسية املتصدر فيما تجمد رصيد العربي عند 
33 في املركز الخامس. وفي مباراة ثانية تعادل كاظمة مع ضيفه الساحل 1-1. 

كما تعادل النصر مع اليرموك بنتيجة 1-1.
 

التعاون يتقدم للمركز الثالث بالدوري السعودي

تقدم التعاون نحو املركز الثالث بدوري املحترفني السعودي لكرة القدم بفوزه 
ايفولو  بول  الكاميروني  على ضيفه هجر 4-0 في مباراة شهدت تسجيل 
الهدف رقم 400 في البطولة هذا املوسم، بينما تشبث القادسية بأمل البقاء 
فــي دوري األضـــواء بتغلبه على نــجــران 4-2. وأضـــاع هجر ركلة جــزاء في 
الدقيقة 83 بعد أن تصدى فايز السبيعي حارس التعاون للركلة التي نفذها 

برونو لوبيز.
وفاز القادسية على ضيفه نجران في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف في 
الدقائق األخيرة ليتشبث الفائز بأمل البقاء في دوري املحترفني املوسم املقبل.

الحكمة يضع حدًا النتصارات الرياضي بالسلة اللبنانية
غريمه  انــتــصــارات حققها  ثمانية  مــن  مؤلفة  لسلسلة  حــدا  الحكمة  وضــع 
الدوري  اللقب بفوزه عليه 88-82 ضمن  الرياضي بيروت حامل  التقليدي 
اللبناني لكرة السلة. وبدا الحكمة الذي قدم أفضل أداء هذا املوسم في طريقه 
اللقاء في ظل  الذي لعب  الرياضي  للفوز بسهولة عندما تقدم 35-22 لكن 
غياب علي حيدر وعلي محمود بسبب اإلصابة عاد ألجواء اللقاء وضغط 
األخير 63-66.  الربع  يتقدم عليه في  ان  الفارق قبل  ليقلص  على مضيفه 
بنتيجة  ثــم   66-66 بنتيجة  للتعادل  إدراكـــه  عــن  الحكمة  انتفاضة  وأثــمــرت 
كانون  يناير/   11 منذ  على خصمه  فــوز  أول  لتحقيق  طريقه  فــي   70-70 
بــاألدوار  الثاني 2015 في مباراة غير مؤثرة على ترتيب املجموعة األولــى 

اإلقصائية للبطولة.

األدوار  إلـــــــى  بـــيـــســـتـــونـــز  ــــت  ــــرويـ ــتـ ــ ديـ تــــأهــــل 
بعد  ســنــوات  منذ سبع  مــرة  اإلقصائية ألول 
فوزه على ضيفه واشنطن ويزاردز 112-9، في 
الــدوري األميركي للمحترفني في كــرة السلة. 
على ملعب »بــاالس اوف اوبــرن هيلز« وأمــام 
18207 متفرجني، قاد املوزع ريجي جاكسون 
ــفـــوز مــســجــا 39 نــقــطــة و9  ــى الـ ديـــتـــرويـــت إلــ
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، بــيــنــهــا 4 ثــاثــيــات مـــن 5 
محاوالت. ورفع ديترويت، حامل اللقب ثاث 
مـــرات، رصــيــده إلــى 43 فـــوزًا و37 خــســارة في 

املركز السابع ضمن املنطقة الشرقية.
وقال املدرب ورئيس الفريق ستان فان غوندي: 
»هذا أمر رائع لنا وللنادي بأكمله. بدأنا مع 
أربــعــة العــبــني لــم يــشــاركــوا فــي الــســبــاق. آمــل 
كثيرة  لنجاحات  بــدايــة  التأهل  هــذا  يكون  أن 

مقبلة«.
من جهته، أقصى ويزاردز )38-41( عن التأهل 
إلـــى الــبــاي اوف، وســجــل لــه فــي غــيــاب جــون 
وول املصاب بركبته الثنائي ماركيف موريس 
نــقــطــة(. وأهــدر  )29 نقطة( وبــرادلــي بيل )25 

نبيل التليلي

ضـــرب االتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم بــقــوة، 
في  طاولته  التي  االنتقادات  موجة  على  ورد 
األسابيع األخيرة بتسليطه عقوبات صارمة 
ــداث الــعــنــف األخــيــرة  ــ عــلــى املــشــاركــني فـــي أحـ
واملحتجني داخل منافسات الدوري التونسي. 
للجنة  التابعة  االنــضــبــاط  لجنة  عاقبت  وقــد 
املــســابــقــات بـــاالتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم 
ــتـــرجـــي واإلفـــريـــقـــي،  مــجــمــوعــة مــــن العـــبـــي الـ
عقب  الجانبني  بني  نشبت  مشاجرات  بسبب 
نهاية مباراة القمة التي جمعت بينهما ضمن 
األحد  املمتاز يوم  بالدوري  العشرين  الجولة 
املـــاضـــي، وذلــــك بــعــدمــا قــامــت بــتــوجــيــه دعــوة 

للمذنبني للمثول أمام لجنة التأديب.
وانـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بـــني العـــبـــي الــفــريــقــني 
عــقــب نــهــايــة املـــبـــاراة الــتــي حــســمــهــا الــتــرجــي 
بالفوز 2-1 على غريمه اللدود اإلفريقي حامل 
اللقب. وقــررت لجنة االنضباط إيقاف غيان 
الشعاني العب وسط الترجي لست مباريات، 
ــارس مــعــز بـــن شــريــفــيــة لــثــاث  ــحــ وزمـــيـــلـــه الــ

انديانا بيسرز )42-37( فرصة حجز البطاقة 
الثامنة االخيرة من املنطقة الشرقية بسقوطه 

أمام تورونتو رابتورز 98-111.
على ملعب »ايــر كندا سنتر« وأمـــام   19800 
مــــتــــفــــرج، ســــجــــل نــــــورمــــــان بـــــــــاول 27 نــقــطــة 
مونتا  كــان  فيما  املنطقة،  وصيف  لتورونتو 
الــيــس األفــضــل لــدى الــخــاســر )17 نــقــطــة(. وال 
تــــزال الــفــرصــة ســانــحــة أمـــا بــيــســرز بــالــتــأهــل، 
ــوزه فـــي مـــبـــاراة إضــافــيــة أو خــســارة  بــحــال فــ
بــــول جـــورج  ــال  ــ وقـ  .)40-39( بـــولـــز  شــيــكــاغــو 
أفضل  لعبوا  »لــقــد  انــديــانــا:  نجم  نقطة(   14(
مــنــا. ال يمكن قـــول املـــزيـــد«. وفـــي صـــراع على 
املــراكــز األربــعــة األولـــى ضمن الشرقية ايضا، 
لــلــحــصــول عــلــى أفــضــلــيــة األرض فـــي الــبــاي 
املــركــز  فــي  بــوســطــن سلتيكس  تــســاوى  اوف، 
الثالث مع اتانتا هوكس )47-32( بفوزه على 

ميلووكي باكس 109-124.
ويــتــقــدم الــفــريــقــان بــفــارق مـــبـــاراة عــن ميامي 
ــيـــت الـــــــذي خـــســـر أمـــــــام اورالنـــــــــــدو مــاجــيــك  هـ
الــفــائــز على  112-109، وتــشــارلــوت هــورنــتــس 
بــوســطــن  ويــــــزور   .99-113 نــيــتــس  بـــروكـــلـــني 

مباريات. كما أوقفت اللجنة بال العيفة العب 
اإلفريقي ألربع مباريات وزميله العب الوسط 

مراد الهذلي لثاث مباريات.
ــان حــكــم املـــبـــاراة الــصــادق الــســاملــي أقصى  وكـ
خـــال املـــبـــاراة العــبــي الــنــادي اإلفــريــقــي، بــال 

العيفة وسيف تقا.
كما تقرر دعوة مهاجم اإلفريقي صابر خليفة  
للرابطة  التابعة  التأديب  لجنة  أمــام  للمثول 
الــقــادم، وذلك  األســبــوع  القدم  لكرة  التونسية 
بــعــد أن أظــهــرت الــصــور قــيــام خليفة بضرب 

الحكم الصادق الساملي بقارورة ماء.
اإلفــريــقــي بشدة على  الــنــادي  إدارة  واحتجت 
ــارة، بعد  الــحــكــم وحــمــلــتــه مــســؤولــيــة الـــخـــسـ
رفضه احتساب هدف سجله عماد املينياوي 
بداعي التسلل في الدقيقة 63، رغم أن اإلعادة 
املحللون  وأكــد  صحته.  أظــهــرت  التلفزيونية 
فـــي مــخــتــلــف الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة تــعــرض 
إلـــى مظلمة تحكيمية  الــجــديــد«  »بـــاب  فــريــق 
املباراة،  نتيجة  في تحويل  صارخة ساهمت 
ــقــــي فــي  ــريــ ــة اإلفــ ــمـ ــزيـ وكــــانــــت مــــن أســــبــــاب هـ
مــواجــهــة قـــدم خــالــهــا الــتــرجــي الــريــاضــي من 

جهته أداء مميزا.
باده  في  الكروية  السلطات  اإلفريقي  ويتهم 
األخطاء  تكرار  به بعد  اإلضـــرار  بالعمل على 
الفريق، رجل  التحكيمية ضــده، وكــان رئيس 
األعمال، سليم الرياحي، وجه انتقادات حادة 
التونسي ومسؤوليه، وطاولت هذه  لاتحاد 
االنتقادات حتى وزير الشباب والرياضة في 

تونس ماهر بن ضياء.

اتـــانـــتـــا الـــســـبـــت قـــبـــل اســـتـــضـــافـــة تـــشـــارلـــوت 
اقترب داالس  الغربية،  وميامي. وفي املنطقة 
بـــفـــوزه على  الــتــأهــل  مـــن  مــافــريــكــس )38-41( 
ممفيس غريزليز السادس والذي ضمن تأهله 
ديــرك  العماق  األملــانــي  وبــرز  سابقا 93-103. 
انــدرســون  نــقــطــة(، وجــاســن   21( نوفيتسكي 
)19 نقطة و10 متابعات(، فيما سجل البديل 
التونسي صالح املاجري 9 نقاط في 13 دقيقة.

وحــقــق داالس فـــوزه الــســادس عــلــى الــتــوالــي، 
ليبتعد فـــي املـــركـــز الــســابــع بـــفـــارق مــبــاراتــني 
عن يوتا جاز الثامن والــذي خسر أمــام لوس 

انجليس كليبرز 102-99 بعد التمديد.
واراح غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنطونيو 
ســـبـــيـــرز كــــل العـــبـــيـــه األســـاســـيـــني عـــلـــى غــــرار 
الفرنسي طوني باركر والماركوس اولدريدج 
وكـــاوهـــي لـــيـــونـــارد، بــاســتــثــنــاء الــعــمــاق تيم 
أمــام دنفر  دنــكــان )21 نقطة(، خــال خسارته 
بـــعـــد 10  فـــــــوزه االول  الـــــــذي حـــقـــق  نـــاغـــتـــس 

خسارات 98-102.
ــم يــتــأثــر ســبــيــرز )65-14( بــهــذه الــخــســارة  ولـ
كونه ضمن املركز الثاني في املنطقة الغربية، 
ولـــيـــس بـــمـــقـــدوره الـــلـــحـــاق بـــغـــولـــدن ســتــايــت 

ووريرز حامل اللقب )9-70(.
ــــذه أول مــــرة هــــذا املـــوســـم يــخــســر ســبــيــرز  وهـ
مـــبـــاراتـــني عــلــى الـــتـــوالـــي. كــمــا فــــاز نــيــويــورك 
نــيــكــس عـــلـــى فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
لوس  على  بيليكانز  ونيواورليانز   ،102-109

انجليس ليكرز 102-110.
)فرانس برس(

وربــمــا تــؤثــر الــعــقــوبــات عــلــى ســعــي الــتــرجــي 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب بــيــنــمــا ســـتـــزيـــد مــن 
دوامة  للخروج من  الساعي  اإلفريقي  معاناة 
ــوء الــنــتــائــج. وســيــحــاول اإلفـــريـــقـــي، حــامــل  سـ
الــلــقــب، الــنــهــوض مـــن كــبــوتــه بــعــدمــا تــلــقــى 3 

هــزائــم متتالية آخــرهــا فــي القمة أمــام غريمه 
التقليدي الترجي يوم األحد املاضي.

الحد  اإلفريقي عند هــذا  ولــم تتوقف خسائر 
قبل مواجهة ترجي جرجيس يــوم األحــد، بل 
خسر أيضا جهود ثنائي الدفاع بال العيفة 

وســيــف تــقــا، فضا عــن إصــابــة العــب الوسط 
عبد القادر الوساتي.

ــنــــادي  ــامــــت جـــمـــاهـــيـــر الــ ــة أخــــــــرى، قــ ــهـ مــــن جـ
اإلفريقي بوقفة احتجاجية أمام مقر االتحاد 
ــدم؛ وذلـــــك لــلــتــعــبــيــر عن  ــقــ الــتــونــســي لـــكـــرة الــ
وجهة  مــن  التحكيمي  الــظــلــم  تــجــاه  سخطها 
نظرها. واختارت جماهير »األحمر واألبيض« 
يــوم احــتــفــال تــونــس بعيد الــشــهــداء للتعبير 
ــي تـــونـــس،  ــن غــضــبــهــا وهـــــو يـــــوم عــطــلــة فــ عــ
وقـــد اخـــتـــارت الــجــمــاهــيــر االحــتــجــاج فــي هــذا 
اليوم نظرا لرمزيته، وفق ما تداوله األنصار 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  صفحات  على 
كــمــا ذهــبــت إلــــى أبــعــد مـــن ذلــــك ودعــــت إدارة 
الـــدوري،  فريقها إلــى االنــســحــاب مــن مسابقة 
خـــاصـــة وأن هـــنـــاك أيــــــادي خــفــيــة تــعــمــل إلــى 
عــرقــلــة مــســيــرة الــفــريــق، خــاصــة وأن األخــطــاء 
التحكيمية املتكررة في حق الفريق تشير إلى 
بطل  لعرقلة مسيرة  »مــؤامــرة« تحاك  وجــود 
املـــوســـم، وفـــق مــا يعتقد أنــصــار فــريــق »بــاب 
اإلفريقي  النادي  تدريبات  أن  يذكر  الجديد«. 
سجلت عـــودة  الــهــولــنــدي، رود كـــرول، املدير 
الــفــنــي لــلــنــادي مـــن هــولــنــدا، مــفــنــدا بــذلــك كل 
األسبوع  بداية  منذ  انتشرت  التي  الشائعات 
الــنــادي بعد  قــرر الرحيل عــن  التي تفيد بأنه 
الهزيمة في الديربي. وأشرف كرول على مران 
الفريق بملعب رادس، ليواصل بذلك مشواره 
مــع اإلفــريــقــي الـــذي يستعد للقاء الــجــولــة 21 
للدوري التونسي لكرة القدم؛ والذي سيجمعه 

بترجي جرجيس اليوم األحد.

االتحاد التونسي يفرض عقوبات على الترجي واإلفريقيتأهل ديترويت بيستونز إلى البالي أوف للمرة األولى
تواصلت منافسات 

الدوري األميركي 
للمحترفين، حيث اقترب 

داالس مافريكس 
من التأهل

خرج االتحاد التونسي 
لكرة القدم عن صمته، 
وضرب بقوة ردًا العتبار 
هيبة التحكيم التونسي

)Getty( ألول مرة منذ سبع سنوات تأهل ديترويت إلى األدوار اإلقصائية

)Getty( الحيمودي مفخرة التحكيم الجزائري والعربي

)Getty( بنوزة صاحب الصافرة الذهبية الجزائرية

)Getty( بالل العيفة مدافع النادي اإلفريقي)Getty( بن شريفية حارس مرمى الترجي الرياضي

مباريـات
      األسبـوع

الجزائرـ عدالن أحمد

ــم كـــــــروي فــي  ــر مــــوســ ــمـ ــاد يـ ــكــ ال يــ
الــجــزائــر، إال وتــثــار حــولــه قضايا 
ــات هـــامـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــم فـــــي مـ ــيـ ــكـ ــتـــحـ الـ

وفاصلة تخص التتويج باللقب والكأس
ــقـــاء  ــبـ أو تــــلــــك املــــرتــــبــــطــــة بــــنــــقــــاط ضــــمــــان الـ
والـــــصـــــعـــــود الــــــــى الـــــــدرجـــــــة األولـــــــــــــى. ورغــــــم 
ــتـــي فـــرضـــهـــا رئــيــس  الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــكـــثـــيـــرة الـ
مــدار  عــلــى  الـــكـــروي، محمد روراوة،  االتــحــاد 
عشرية ونصف، إال أن الحال بقي على ما هو، 
وظل حاملو الصافرات محل انتقادات الذعة 
النوادي واملدربني ووسائل  من قبل مسيري 
اإلعام، الى درجة أن تصرفات الحكام فجرت 

أزمة التحكيم 
الجزائري

فشل محلي وتألق قاري

يعيش التحكيم الجزائري خالل األسابيع األخيرة من 
التشكيك،  من  حالة  المحلي،  الدوري  منافسات 
التعيينات  عن  والمسؤولين  الحكام  طاولت 
داخل اتحاد الكرة، وفجرت موجة من الغضب 

لدى الجماهير الجزائرية

قضية

عدة ماعب وتسببت في أحداث عنف خطيرة 
استدعت تدخل األمن في مواعيد كثيرة.

ــي الـــســـابـــق  ــ ــدولـ ــ ولـــــم يـــحـــل رحــــيــــل الـــحـــكـــم الـ
بلعيد الكــاران، من على رأس لجنة التحكيم 
لاتحاد الجزائري في صيف 2014، اإلشكال 
الدكتور خليل حموم في  حيث وقع خليفته 

ــأزق أكـــبـــر، وســقــطــت بــرامــجــه الــتــي وظفها  مــ
ــداث قــفــزة نــوعــيــة فــي ســلــك التحكيم في  إلحــ
املاء بسبب الضجيج الكبير الذي يحوم حول 
نــزاهــة أصــحــاب الــبــذالت الــســوداء ووقوعهم 
فـــي أخـــطـــاء قــلــبــت مـــوازيـــن املـــبـــاريـــات جعلت 
الشكوك في كل مرة تحوم حول ما يسمى في 

الجزائر »بكواليس ترتيب نتائج املباريات«.
ــانـــي  ــثـ والـ األول  الــــــــــدوري  مــــاعــــب  وعــــاشــــت 
إذ  املــوســم،  هــذا  أسابيع مضطربة  الجزائري 
سجلت أخطاء فنية كبيرة فضحتها كاميرات 
التلفزيون الجزائري، الذي يبث ثاث مقابات 
على املباشر في كل جولة، ويعرض تفاصيل 
مــطــولــة لــبــقــيــة املـــبـــاريـــات فـــي نــفــس الــســهــرة 
بحضور محلل خاص وهو حكم دولي سابق 
في صورة محمد زكريني، الذي يشغل حاليا 
التحكيم ويؤطر نحو 150  منصبًا في لجنة 
حكمًا فدراليًا وسبعة حكام دوليني مسجلني 
املخضرم  يتقدمهم  الــجــزائــري  االتــحــاد  لـــدى 
بنوزة، وال يتردد »املحلل« في كل موعد في 

كشف »عورات« الحكام بطريقة لبقة.

حكم يدير مباراتين في جولة واحدة
ــعــــاشــــرة مــن  ولــــعــــل مــــا وقـــــع فــــي الـــجـــولـــة الــ
الدوري يبقى وصمة عار في تاريخ التحكيم 
الجزائري، حيث قاد الحكم سيد أحمد عراب 
مباراة يوم الثاثاء بني فريق دفاع تاجانت 
ووفــــاق ســطــيــف، لــيــتــم بــرمــجــة نــفــس الحكم 
الـــدولـــي وفـــي نــفــس الــجــولــة لــقــيــادة مــبــاراة 
أخرى  بعد يومني من املباراة السابقة وذلك 
بني فريق شباب قسنطينة وجمعية وهران، 
مـــا يــعــنــي بــــأن حــكــمــًا واحـــــدًا أدار مــبــاراتــني 

بملعبني مختلفني من نفس الجولة.
الـــ18  الجولة  في  كبيرة  كما وقعت فضيحة 
ــن الـــــــــدوري الـــثـــانـــي بــمــلــعــب مـــديـــنـــة بـــرج  مــ
بوعريريج بني األهلي املحلي وأوملبي املدية، 
فــغــاب ثــاثــي التحكيم عــن املــوعــد ألن لجنة 
ــبــــاراة إلرســــال  الــتــعــيــيــنــات نــســيــت مــوعــد املــ
تحكيم  ثــاثــي  الــى  الــلــجــوء  فتم  التعيينات، 
العيد« حتى  »شلغوم  بـ مــجــاورة  مدينة  من 
تتفادى لجنة املنافسة تأجيل املقابلة. وقيل 
الكثير عن هذه الحادثة التي سمحت للفريق 
الضيف من الفوز بكامل النقاط للتربع على 
ريــادة الــدوري الثاني املؤهل للصعود نحو 

الدوري املحترف األول.
التي يصفرها  الــجــزاء  وظــل حديث ضربات 
الحكام هنا وهناك يصنع واجهات الصحف 
الرياضية بالجزائر، نظرًا للطريقة التي يتم 
التي تستفيد  الــفــرق  اإلعـــان عنها وطبيعة 

يشهد الوسط 
التحكيمي هذه األيام 

حالة من الغليان

)Getty( الجمهور الجزائري يتمنى تحسن أداء التحكيم

ــدولـــي بـــن بــراهــم  مــنــهــا، فــقــد مــنــح الــحــكــم الـ
لــوفــاق سطيف ضد  ــزاء مشبوهة  ضــربــة جـ
مولودية الجزائر، وسارع زميله الزواوي في 
بــلــوزداد  إعــان ضربة جــزاء وهمية لشباب 
الدولي  الحكم  ليتلقى  الجزائر،  اتحاد  ضد 
نصيب السعفة الذهبية في تصفير ضربات 
بــارادو  الجزائر بالجملة، عندما منح فريق 
حـــيـــدرة خــمــس ضـــربـــات جــــزاء فـــي مــبــارتــي 
الــذهــاب واإليـــاب ضــد فريق جمعية الشلف 

لحساب الدوري الثاني. 
من جهته، بذل الحكم عراب مجهودات جبارة 
بــلــوزداد من الخسارة ضد  في إنقاذ شباب 
مولودية وهران، ومنح هدية نهاية املقابلة 

يعني بـــأن ســيــاســة الــعــقــاب الــكــاســيــكــي لم 
تعد تنفع.

وبــــات واضـــحـــًا بــــأن الـــهـــدوء الــنــســبــي الـــذي 
ــّيـــز الــتــحــكــيــم خــــال املـــرحـــلـــة األولــــى  كــــان مـ
بدرجتيه  الــجــزائــري  الــــدوري  منافسات  مــن 
ــــان مـــؤقـــتـــا فـــقـــط، حــيــث  ــى والـــثـــانـــيـــة كـ ــ ــ األولـ
تعرف مرحلة اإليــاب في املنافسات تراجعًا 
مــســتــمــرًا ورهـــيـــبـــًا فــــي مـــســـتـــوى الــتــحــكــيــم، 
عرفتها  الــتــي  التحكيمية  لألخطاء  بالنظر 
الجوالت الثاث األخيرة، التي ال تكاد تخلو 
من الفضائح، بمعدل فضيحة في كل جولة.

ويشهد الوسط التحكيمي هذه األيام حالة 
يعيشه  الــذي  التهميش  الغليان، بسبب  من 

لفريق أبناء العقيبة، الذي كان يسيره رئيس 
الــرابــطــة املــحــتــرفــة مــحــفــوظ قـــربـــاج ، فــعــدل 
شباب بلوزداد النتيجة من ضربة جزاء في 

الوقت بدل الضائع. 
ورغم محاوالت رئيس لجنة التحكيم حموم 
الكرة وتطهير قوائم  خليل، تنظيف محيط 
الحكام إال أن الوتيرة التي تسير بها شبكات 
التاعب بنتائج املباريات عن طريق الحكام 
بــاتــت أقـــوى وأســــرع، حــيــث تسلط عقوبات 
على حكام من خال وضعهم في »الثاجة« 
ــن الــعــمــل املـــيـــدانـــي لــشــهــر أو  وحــرمــانــهــم مـ
شــهــريــن، لكنهم فــي كــل مـــرة يــعــودون بقوة 
ــلــــوب وبــنــفــس الــطــريــقــة مما  وبــنــفــس األســ

ــكــــام، وخــــاصــــة بــســبــب  عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــحــ
تحوم  والــتــي  املــبــاريــات،  إلدارة  التعيينات 
حولها شــكــوك عــديــدة ذهــبــت بالبعض إلى 
الفرق  إلرضــاء  باملقاس  تعيينات  اعتبارها 
الكبرى. والغريب في أمر التحكيم الجزائري 
أن الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــتــي تــاحــق أصــحــاب 
الــــصــــافــــرات فــــي الــــــــدوري املـــحـــلـــي، تــقــابــلــهــا 
صــــــورة نـــاصـــعـــة لــلــحــكــام الـــجـــزائـــريـــني فــي 
الــخــارج، ولــعــل منح االتــحــاد الــدولــي شرف 
البرازيل،  مونديال  في  مباريات  أربــع  إدارة 
آخـــرهـــا املــــبــــاراة الــتــرتــيــبــيــة لــلــحــكــم الــدولــي 
ــك.  املـــعـــتـــزل جـــمـــال حـــيـــمـــودي دلـــيـــل عــلــى ذلـ
وكان الحكم بلعيد الكارن أول جزائري يدير 

مباراة في كأس العالم سنة 1982 بإسبانيا 
ثم جاء دور محمد حنصال الذي أدار مباراة 
كحكم تــمــاس فــي مــونــديــال 1990، فــي حني 
الجزار مباراة في كأس  املساعد  الحكم  أدار 

العالم 2006 بأملانيا.
حضورهم  الجزائريون  الحكام  سجل  كما 
القوي في نهائيات كأس أمم أفريقيا، مثل 
الــحــكــم الــقــســنــطــيــنــي كـــوراجـــي ســنــة 1996 
والدولي املخضرم محمد بنوزة الذي شارك 
في دورات 2006 و2008 و2013 رفقة زميله 
جمال حيمودي، هذا األخير منح له شرف 
أفريقيا  أمــم  لــكــأس  النهائية  املــبــاراة  إدارة 
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رياض الترك

ــلـــن إلـــى  ــتـــأهـ اكـــتـــمـــلـــت صـــــــورة املـ
ــع الـــنـــهـــائـــي مــــن دوري  ــ الـــــــدور ربـ
ــلــــة،  أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا لـــــكـــــرة الــــســ
كــل مــن برشلونة وريــال  انتصار  وذلـــك بعد 
ــذيـــن ضــمــنــا مــكــانــهــمــا فــــي دور  ــلـ ــد الـ ــدريــ مــ
الثمانية  األنــديــة  كــل  تــأهــل  بــوعــد  الثمانية، 
من املجموعتن، سيكون الدور ربع النهائي 
ســاخــنــا نــظــرًا لـــوجـــود مــواجــهــات قــويــة بن 

أندية كبيرة.

تأهل األقوياء من األولى
ــــن املـــجـــمـــوعـــة  ــــرق املـــتـــأهـــلـــة مـ ــفـ ــ اتـــضـــحـــت الـ
األولــــى فــي الــــدور الــــ 16، وذلـــك بــعــد خــســارة 
ــًا،  بــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي املــتــأهــل أصــ
مــن أمـــام أنــاضــول الــتــركــي )97 – 86(، الــذي 
ــارج حــســابــات الــتــأهــل مــنــذ الــجــولــة  ــ كــــان خـ
السابقة. وكان النادي اليوناني يملك فرصة 
املجموعة،  فــي  الثاني  املــركــز  على  للحصول 
لــكــن بــخــســارتــه هـــذه فــشــل فـــي حــصــد مــركــز 
الوصافة، األمر الذي جعله يتأهل إلى الدور 

الربع نهائي من املركز الثالث في املجموعة.
فــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة الــتــقــى داروســـافـــاكـــا مع 
لــوكــومــوتــيــف كــوبــان الــــذي تــأهــل مــن املــركــز 

ربع نهائي 
السلة األوروبية

نجح ريال مدريد اإلسباني في الخروج من دائرة الخطر والتأهل إلى الدور 
الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، بعد أن حقق فوزًا 
مهمًا في الجولة األخيرة. كما ضمن برشلونة التأهل أيضًا بعد أن حصد 

المركز الثالث في المجموعة خلف البورال وسيسكا موسكو 
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تقرير

الثاني عن جــدارة واستحقاق، وذلــك بعد أن 
قـــدم مــســتــوى ُمتميز طـــوال الــبــطــولــة، ورغــن 
الخسارة في املــبــاراة األخــيــرة )87 – 86(، إال 
أنه تأهل كوصيف في املجموعة خلف أقوى 
أنـــديـــة أوروبـــــــا فـــي هــــذا املـــوســـم فــنــربــخــشــة 
فهو  الــتــركــي  لفنربخشة  بالنسبة  الــتــركــي. 
األفضل في هذا املوسم واملرشح األبرز لنيل 
اللقب، وذلك ألنه الفريق الوحيد الذي تلقى 
خساراتن فقط حتى األن في دور الـ 16، وهي 
النتائج التي ترشحه عن جدارة واستحقاق 
للمنافسة على لقب البطولة وبدون ممازحة 

أبدًا.
الــدور الربع  لكن املثير هو ما سيحصل في 
نــهــائــي ألن فــنــربــخــشــة األول فـــي املــجــمــوعــة 
ــع فـــي املــجــمــوعــة  ــرابــ األولــــــى ســيــلــعــب مـــع الــ
الــثــانــيــة، والـــذي هــو ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، 
ــدريــــدي« الــــذي كــان  ــم تـــذبـــذب األداء »املــ ورغــ

إلــى دور  يواجه خطر الخروج وعــدم التأهل 
ــا وقـــادر  ــ الــثــمــانــيــة، إال أنـــه يبقى بــطــل أوروبـ

على منافسة فنربخشة في مباريات نارية.

برشلونة وريال مدريد
خـــطـــف بـــرشـــلـــونـــة اإلســــبــــانــــي فــــــــوزًا مــهــمــا 
زالــغــريــس كــونــاس )66 – 59( ليضمن  عــلــى 
الــربــع نهائي، بعد أن حل  الـــدور  التأهل إلــى 
النادي  وحصل  الثانية،  املجموعة  في  ثالثا 
»الكتالوني« في دور الـ 16 ثمانية انتصارات 

وست خسارات. 
ــيــــر عــلــى  ــقـــاء األخــ ــلـ ــقــــدم زالـــغـــريـــس فــــي الـ وتــ
قلب  ــبـــرســـا«  »الـ لــكــن   ،)28  –  34( بــرشــلــونــة 
الطاولة لتصبح النتيجة لصالحه )49 – 48(، 
قبل أن ينجح نجوم النادي »الكتالوني« في 
وضمان   )59  –  66( ملصلحتهم  اللقاء  انــهــاء 
ــذه املــجــمــوعــة مــنــافــســة  الـــتـــأهـــل. وشـــهـــدت هــ
ــة مـــن أجــــل حــســم أربــعــة  ــديــ شـــرســـة بـــن األنــ
املراكز  أندية  بطاقات مؤهلة، خصوصا بن 
مــن الثالث إلــى الــســادس، وذلـــك ألن سيسكا 
موسكو حسم تأهله كمتصدر قبل جولتن، 

ومثله البورال كوكستا.
مــدريــد اإلسباني فنجح  لــريــال  بالنسبة  أمــا 
ـــ 16،  فـــي ابـــعـــاد شــبــح الـــخـــروج مـــن الـــــدور الــ
وذلك بعد أن نجح في تحقيق فوز مثير على 
التأهل  )83 – 70(، ليضمن  الــروســي  كيمكي 
من املركز الرابع ومواجهة فنربخشة التركي 
في الــدور الربع نهائي. ورغم أن كيمكي قدم 
تصفيات رائعة في الدور الـ 16، ورغم تقديمه 
اللقاء  النادي »امللكي« في  أمــام  عرضا جيدًا 
بطاقة  يفقد  جعلته  خسارته  أن  إال  األخــيــر، 

مؤهلة.
ولكن هذه املباراة أظهرت تقدما كبيرا وجيدا 
في األداء الدفاعي لريال مدريد، الذي لم يقدم 
فـــي جــمــيــع مــبــاريــات الـــــدور الــــ 16 املــســتــوى 
املطلوب، خصوصا في الجانب الدفاعي، في 
وقت تألق الاعب كارول الذي سجل 23 نقطة 
وســاهــم فــي تحقيق الــنــادي »املــلــكــي« لفوزه 

املثير.
األملاني  باسكيتس  بــروس  حقق  املقابل  فــي 
فــــوزًا مــعــنــويــا عــلــى وصــيــف هـــذه املــجــمــوعــة 
لــم ُيسعف  الــفــوز  ــورال )89 – 69(، وهــــذا  ــ البـ
ــلـــوغ دوري  الـــفـــريـــق األملــــانــــي فـــي الـــتـــأهـــل وبـ
الــثــمــانــيــة بــعــد أن تـــســـاوى مـــع ريــــال مــدريــد 
وكيمكي فــي عــدد االنــتــصــارات والــخــســارات، 
ــقـــاط لــعــبــت فــــي مــصــلــحــة  ــنـ لـــكـــن أفــضــلــيــة الـ
إلى  التأهل  بطاقة  ومنحته  »امللكي«  النادي 
الدور ربع النهائي بعد أن كان في حالة خطر 

ويواجه الخروج امُلبكر.
ســيــســكــا مــوســكــو ســيــتــأهــل كــمــتــصــدر لــهــذه 
املـــجـــمـــوعـــة عــــن جـــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، وذلــــك 
أربعة  مقابل  انتصارات  أن حقق تسعة  بعد 
ــع فــي  ــرابــ ــــارات، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــواجـــه الــ ــــسـ خـ

املجموعة األولى والذي هو كريفنا زفيدا.
فــي هــذه املجموعة  الخاسرين  أبـــرز  لكن مــن 

مواجهة نارية 
وكبيرة بين فنربخشة 

وريال مدريد

عقار  حول  لحل  التوصل  عدم  حال  بالقضاء  تهدد  روسيا 
ميلدونيوم

التوصل التفاق  عــدم  للقضاء حــال  الــبــاد ستلجأ  أن  أعلنت مــصــادر رسمية روســيــة 
املــفــروضــة على  املــؤقــت  اإليــقــاف  املنشطات حــول عقوبات  العاملية ملكافحة  الــوكــالــة  مــع 

الرياضيني الروس الذين جاءت عيناتهم إيجابية بعد تناولهم لعقار ميلدونيوم.
إعــام محلية  لوسائل  فــي تصريحات  موتكو،  فيتالي  الــروســي،  الرياضة  وزيــر  وقــال 
أســوأ  وفــي  رياضيينا،  على  املفروضة  العقوبات  لتجميد  التــفــاق  التوصل  »سنحاول 
األحوال، سوف نلجأ للقضاء«. وشدد موتكو على أن وزارة الرياضة في الباد »تعاقدت 

مع أحد مكاتب املحاماة وسيكون هناك محاٍم برفقة كل رياضي وقع عليه الضرر«.

روسيف لن تسافر لليونان لحضور مراسم إيقاد 
شعلة ريو 2016

البرازيلية  الرئيسة  أن  رسمية  مــصــادر  أعلنت 
ديــلــمــا روســـيـــف لـــن تــســافــر لــلــيــونــان لــحــضــور 
مراسم إيقاد شعلة دورة األلعاب األوليمبية ريو 

2016 في 21 من الشهر الجاري.
)إفي(  لـ البرازيلية  الرئاسة  باسم  متحدث  وقــال 
الرئيسة ستسافر.  أبــدًا عن أن  »لــم يتم اإلعــان 
لذا ال يمكن القول بأن مشاركتها ألغيت«. وأشار 
املسؤول إلى أن البرازيل ستكون ممثلة في هذا 
الحدث الذي ستقام مراسمه في مدينة أوليمبيا 

اليونانية.
عمدة  أيــام  بستة  ذلــك  بعد  الشعلة  وسيستقبل 
ريو دي جانيرو، إدواردو بايس وذلك في حدث 

آخر سيقام في العاصمة اليونانية أثينا.

جيسوس يدافع عن العبه غوتييريز
ــع مــــدرب ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، جــورجــي جــيــســوس، عــن العــبــه الــدولــي  دافــ
التي يتعرض لها، مشيرًا إلى أن األخير  الكولومبي تيوفيلو غوتييريز أمام االنتقادات 

»العب ال يمكن االستغناء عنه« في منتخب باده.
وقال جيسوس »إنه قادم من فريق كبير في األرجنتني )ريفر بليت( وهو أساسي مع 
منتخب بــاده، حيث يلعب عدد من أفضل املهاجمني في العالم«. وأضــاف املــدرب »تيو 
يلعب دائمًا مع منتخب بــاده«، مشيرًا إلى أنه تمكن من إعــادة الاعب ملستواه البدني 

خال الشهر املاضي، حينما لم ينضم الاعب للمنتخب.

بنيتيز يستبعد تدريب المنتخب اإلسباني
باده  ملنتخب  تدريبه  بنيتيز،  رفائيل  اإلسباني  اإلنجليزي،  نيوكاسل  مــدرب  استبعد 
الحالي فيسينتي ديل  املــدرب  املرشحة لخافة  األسماء  أن وضع اسمه ضمن  معتبرًا 

بوسكي يعد »مجاملة«.
وأشار بنيتيز إلى أنه في الوقت الحالي يركز مع فريقه نيوكاسل اإلنجليزي الذي يأمل 

في االستمرار معه »لوقت طويل للغاية«.
العام املقبل.  وقــال املــدرب »أنــا املدير الفني لنيوكاسل وأرغــب في االستمرار باملنصب 

الحديث بالخير عني دائمًا ما يكون أمرًا جيدًا. إنها مجاملة لطيفة«.
ريال  في  له  كنت مساعدًا  بوسكي.  ديــل  فيسينتي  مع  »عملت سابقًا  بنيتيز  وصــرح 
مــدريــد. إنـــه يــعــرف كــيــف أعــمــل، ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن هـــذا أعــتــقــد أنــنــي سأستمر مع 

نيوكاسل لوقت طويل«.

ميتشيل يشكر مالكة مارسيليا على تجديد الثقة
الشكر  »ميتشيل«،  غونزاليس  ميغيل  الفرنسي،  مارسيليا  ألوملبيك  الفني  املدير  وجه 

ملالكة النادي مارغريتا لويس دريفوس على تجديد الثقة فيه واستمراره مع الفريق.
وقال املدرب »كان هذا اللقاء مقررًا منذ عشرة أيام. كانت مالكة النادي ترغب في الحديث 
معي بخصوص مستقبل الفريق. وضعت كل شيء في مكانه الصحيح عبر سلطتها 

ونوقش الوضع الصعب الذي أمر به«.
وأضاف ميتشيل »قدمت تحليًا بخصوص املباريات الست املقبلة، وإن كنت أتمنى أن 

يرتفع العدد لثماني مباريات«، إذا ما أكمل الفريق مشواره في كأس فرنسا.
وتابع املدير الفني »قدمت الخيارات املوجودة وتحدثت معها بخصوص كرة القدم. وجود 

تبادل مباشر لآلراء معها كان شيئًا جيدًا«.

دوداميل: هدفي األساسي هو استعادة الطموح 
لدى الالعبين

أكد املدير الفني الجديد ملنتخب فنزويا لكرة القدم، رافائيل دوداميل، أن هدفه األساسي 
وتفخر  الفوز  ثقافة  لدية  منتخب  »بناء  أجــل  من  الاعبني  لــدى  الطموح«  »استعادة  هو 
 2018 العالم  كــأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  لخوض  استعدادًا  بأسرها«،  الباد  به 

بروسيا، واملنافسة في مئوية كوبا أميركا في شهر يونيو/حزيران املقبل.

نادي الوحدة ويتابع مسيرته الكروية في اإلمارات. وكان 
مــطــر تــعــرض لــهــجــوم كبير مــن الــصــحــافــة الــقــطــريــة بعد 
استقدامه من السد، وذلك على خلفية أن األخير لم يقدم 

أي شيء جديد للفريق وأنه العب عادي في الفريق.
له  في موسم 2010 - 2011، سجل مطر أول »هاتريك« 
مع الوحدة اإلماراتي في املباراة التي خسرها فريقه أمام 
عــام 2016 تحدثت إشاعات  - 2(، وفــي   5( اتحاد كلباء 
املاليزي،  سيانغور  فريق  إلــى  سينتقل  مطر  أن  كثيرة 

لكن حتى هذه اللحظة لم يتأكد هذا الخبر.
في املقابل، قدم مطر أشياء جميلة مع املنتخب اإلماراتي، 
إذ مثل اإلمارات في 112 مباراة وسجل 34 هدفًا. وعلى 
صعيد إنجازاته في عالم كرة القدم، حصل مطر على لقب 
الدوري اإلماراتي أعوام 2001، 2005، 2010 مع الوحدة، 

ولقب »السوبر« اإلماراتي أعوام 2002 و2011.

وعــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي حــصــد مــطــر جــائــزة أفضل 
الــعــام 2003،  الــعــالــم للشباب فــي  العــب فــي بطولة كــأس 
ــارات، كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة  ــ والــتــي استضافتها اإلمــ
أفضل العب في الدوري اإلماراتي من عام 2006، وأفضل 
العب خليجي في عام 2007، باإلضافة إلى حصد جائزة 

هداف كأس الخليج 2007.
إلــى حوالي 240  لعبها مطر  التي  املباريات  عــدد  وتصل 
مباراة، سجل فيها 89 هدفًا، في وقت صنع 111 تمريرة 
لعب فيها، طـــوال مسيرته  الــتــي  األنــديــة  كــل  مــع  حاسمة 
الكروية التي بدأت في عام 2003. وربما من أكثر األلقاب 
دوري  لقب  هو  تحقيقها،  في  مطر  ينجح  لم  التي  أهمية 
أبطال آسيا، وهو اللقب العصي على مطر مثله مثل لقب 

كأس الخليج وكأس آسيا مع املنتحب اإلماراتي.
رياض...

ُيــعــتــبــر إســمــاعــيــل مــطــر مــن أفــضــل مــن أنــجــبــتــهــم الــكــرة 
اإلماراتية، وهو العب املنتخب اإلماراتي الذي قدم الكثير 
في املاعب العاملية والعربية منذ انطاق مسيرته الكروية 
في عام 2001. بدأ مطر رحلة كرة القدم مع فريق الوحدة 
اإلمــاراتــي في عــام 2001 وهــو الفريق الــذي بــدأ معه منذ 
نعومة أظفاره، إذ صعد من فئة الشباب إلى الفريق األول.

الــكــرويــة  فــتــرات مسيرته  قــضــى إســمــاعــيــل مــطــر معظم 
مــع الــوحــدة، حــيــُث لعب 231 مــبــاراة وســجــل خالها 85 
هدفًا، وهو املهاجم الذي يرتدي الرقم 10 مع فريقه ومع 
املنتخب اإلمــاراتــي. من عام 2001 حتى عام 2009 لفت 
مطر األنظار وبرهن على أنه واحد من أفضل نجوم الكرة 

اإلماراتية.
لكنه في عــام 2009 انتقل على سبيل اإلعــارة إلــى نادي 
السد القطري، لكنه لعب مباراتني فقط قبل أن يعود إلى 

إسماعيل مـطر

على هامش الحدث

إسماعيل مطر 
واحد من نجوم 

الكرة اإلماراتية، بدأ 
مسيرته الكروية 

عام 2001

من مواجهة 
ريال مدريد 
)Getty( األخيرة

حامل لقب الدوري اإلسبان

أسفرت  مجموعته،  في  مركزًا  متأهل  فريق  كل  حصد  أن  بعد 
المواجهات عن لقاءات قوية بين األندية الكبيرة، خصوصًا مواجهة 
ريال مدريد اإلسباني وفنربخشة التركي التي ستكون مثيرة جدًا، والمباراة 
وقت  في  اليوناني،  وباناتانيكوس  كوكستا  البورال  بين  ستجمع  الثانية 
سيلعب سيسكا موسكو الروسي مع كرفينا زفيدا البلغرادي في مباراة 
لوكوموتيف  ضد  قوية  مباراة  اإلسباني  برشلونة  يخوض  وأخيرًا  نارية، 

كراسندور الروسي في هذا الدور.

مواجهات نارية

وجه رياضي

كـــان أوملــبــيــاكــوس الــيــونــانــي الـــذي خـــرج من 
الفوز  فــي تحقيق  أن فشل  الـــ 16 بعد  الـــدور 
فــي الــجــولــة األخـــيـــرة، رغـــم أنـــه يمتلك سجل 
قوي على أرضه بتسعة هزائم مقابل اثنتن، 
إال أنه خسر من سيسكا موسكو في الجولة 
الفريق  يفقد هذا  األخيرة، وبفوز برشلونة، 
اليوناني تماما فرصة للتأهل مع أبطال هذه 

املجموعة.

فــي ختام  لــإحــصــاءات  مــوســكــو. وبالنسبة 
الــدور الـ 16، فإن فريق أونيساجا هو أفضل 
أقل  لكنه   ،)13،2( الهوائية  الــكــرات  فــي  فريق 
األندية تسجيًا )69,2 نقطة( واألقل تسجيًا 
من منطقة الثاث نقاط )31،2%(. في املقابل 
فـــإن فــنــربــخــشــة ســجــل رفـــع مــعــدل تسجيله 
لــلــنــقــاط إلـــى حــوالــي 86 نــقــطــة، بــعــد أن كــان 
لــكــنــه في  ــاراة،  ــبـ مـ فــي اول 11  رصــيــده 71,5 

ـــ 14 مـــن الـــــدور الــربــع  وفــــي خــتــام الــجــولــة الــ
أندية  ثمانية  املتأهلن  عــدد  يصبح  نهائي 
النصف  الـــدور  إلــى  الــتــأهــل  ستتنافس على 
نهائي، وهذه األندية هي فنربخشة التركي، 
اإلسباني،  برشلونة  اإلسباني،  مدريد  ريــال 
بانتانيكوس  اإلســبــانــي،  كــوكــســتــا  ــــورال  البـ
اليوناني، لوكوموتيف كراسنودار الروسي، 
الــبــلــغــرادي وأخــيــرًا سيسكا  زفــيــزدا  كرفينا 

أخر مباراتن سجل معدل عالي من النقاط، 
لينجح في احتال املركز األول، لناحية أكثر 
من   16 الــــ  دور  فــي  للنقاط  األنــديــة تسجيًا 
البطولة األوروبــيــة. في وقت يحمل سيسكا 
مــوســكــو أعــلــى مــعــدل مــن تــســديــدات الثاثة 
الـــوصـــافـــة  ــز  ــركـ مـ ــد  وحـــصـ  ،)%42,7( ــقـــاط  نـ
فــي الــتــمــريــرات الــحــاســمــة )19،5 فــي املــبــاراة 

الواحدة(.

أتلتيك بلباو، ميكل بالينثياجا، على موعد مع حدث مهم عندما  سيكون مدافع فريق 
الـــ150 في دوري الدرجة األولــى، وذلك خال مباراة رايو فايكانو التي  يخوض مباراته 
 117 بالينثياجا  وخــاض  الباسكي.  الفريق  معقل  ماميس«  »ســان  ملعب  على  ستقام 
مباراة بقميص أثلتيك، بينما لعب 32 وهو في صفوف بلد الوليد، حيث كان معارا ملدة 
موسمني، دون أن يتمكن من إحراز أي أهداف. وانضم الاعب املولود في فبراير/شباط 
عام 1988 إلى »أسود الباسك« في عام 2008 قادما من صفوف الفريق الرديف لريال 

سوسييداد، ولعب مباراته األولى مع الفريق في 14 سبتمبر/أيلول.

صورة في خبر

المباراة رقم 150
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ساروجة
أول حي خارج أسوار دمشق ومسكن أول رئيس

عدنان عبد الرزاق

ــبـــار  ــتـ ــة ربـــــمـــــا، اعـ ــ ــــذاجـ ــــسـ مـــــن الـ
ــــرى ويــــجــــري، مــــن تــغــيــيــر  مــــا جـ
ــيــــة  مـــــامـــــح دمــــــشــــــق، الــــعــــمــــرانــ
ــة، مـــحـــض مـــصـــادفـــة أو  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ والـــديـ
ســوقــه ضــمــن صـــيـــرورة الــتــطــور وزيــــادة 
السكان، ألن ما تعانيه عاصمة األمويني 
مـــن تــهــجــيــر قــســري لــســكــانــهــا، وتــهــافــت 
الــوافــديــن الــجــدد مــن شــركــاء نــظــام بشار 
ــــران  ــــاح، مــــن إيـ ــــسـ ــد بــالــعــقــيــدة والـ ــ األســ
والـــعـــراق وجــنــوبــي لــبــنــان، إنــمــا بـــدد ما 
كان يخامر العقانيني من شكوك ويبعد 

التهمة عن الغرق بنظرية املؤامرة. 
حي ساروجة األثري، أول ما تعّمر خارج 
ســـور دمــشــق الــقــديــمــة مــثــال حــــٌي، فكما 
املعماري  منذ  تهديمه  مــحــاوالت  فشلت 
الفرنسي ميشيل إيكوشار في ثاثينيات 
ــان االســتــعــمــار، ُمنيت  الـــقـــرن املـــاضـــي إبــ
ــقــــود،  ــذ عــ ــنــ ــام األســـــــــد مــ ــ ــظـ ــ مــــــحــــــاوالت نـ
ترضي شركاء  تجارية،  ألبنية  لتحويله 
الحرب والسلطة، من أصحاب الرساميل، 
لتطمس كــل مــا تحويه حــاراتــه مــن آثــار 
ومعالم، وذكريات ألول رئيس جمهورية، 
الذي   ،)1939  -1867( العابد  علي  محمد 

اختار ساروجة مقرًا لسكنه.
في األمــس، عــاد حي ساروجة لألضواء، 
مــقــتــديــا بــتــجــار الــحــريــقــة الـــذيـــن أعــلــنــوا 
اإلضراب عن املبيع وإغاق محالهم، بعد 
الـــدوالر 500 ليرة  أن تعدى سعر صــرف 
ســوريــة، لينضم تــجــار ســـوق ســاروجــة، 
لــم يبق لديهم مــا يبيعونه سوى  الــذيــن 
محالهم، إلى أقرانهم املحتجني، ويذّكروا 
باستمرار محاوالت سرقة تاريخ دمشق، 
كــمــا جــــرى بـــأحـــيـــاء بــــاب تـــومـــا وشــــارع 

األمني والقيمرية.

إسطنبول الصغرى
يــعــود تـــاريـــخ حـــي ســـاروجـــة إلـــى الــقــرن 
الثالث عشر امليادي، وُينسب اسمه إلى 
الدين صاروجا،  اململوكي صــارم  القائد 
وُحّور االسم الحقا إلى ساروجة، ويعود 
بتوسيع  الفضل  يــروى  كما  القائد  لهذا 
البناء  التي استقطبت  البرانية،  املدرسة 
والدارسني، العتبارها أول مدرسة تبنى 
ــوار دمــشــق الــقــديــمــة، ليكتمل  خـــارج أســ
الشهير  إنشاء سوقه  بعد  الحي،  مشهد 
في عهد سيف الدين تنكز، صاحب اسم 
بيوته شكل  وتأخذ  أهم جوامع دمشق، 
القصور من الداخل، ولعل في املسلسات 
الشامية، إعادة تذكير ببيوت ساروجة، 

ملن لم تتح له الفرصة لزيارة الفيحاء.
يــنــســب مــخــتــصــون الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى حــي 
ســـاروجـــة، لحقبة األيــوبــيــني، مــن سالة 
صـــاح الـــديـــن واملــمــالــيــك، لــيــشــهــد الــحــي 
بــزمــن حــكــم الــعــثــمــانــيــني، قــفــزة عمرانية 
ما  الراقية،  أحياء دمشق  وضعته ضمن 
العثمانيني،  الدولة  لرجال  جعله موطنا 
بعد  العثماني  الــطــابــع  عليه  غلب  حتى 
إجـــاء الــعــائــات املــمــلــوكــيــة، للحد الــذي 
ُوصـــف بــه الــحــي بــإســطــنــبــول الــصــغــرى، 

الــصــفــة، حتى يومنا  هــذه  بــه  والتصقت 
الحاضر.

ــة، هـــو أول حـــي بــدمــشــق ُبــنــي  ــاروجــ وســ
خــــارج الـــســـور إلــــى الــشــمــال الــغــربــي من 
قلعة دمــشــق، ويــتــألــف مــن الــســوق أو ما 
يعرف بدمشق السويقة، وما يتفرع عنه 
من حارات وأزقة، لكن الدخول لهذا الحي 
الــعــريــق، كمثل أحــيــاء دمــشــق بــاملــاضــي، 
مــحــصــور بــبــوابــات مـــحـــددة، ولــيــس من 
دخول لساروجة إال من بوابة الصالحية 
ــة عـــني كــــرش الـــتـــي تــصــل الــحــي  ــوابـ أو بـ

باملناطق الزراعية وبساتني دمشق.
وسكن الحي، بعد أن وجده العثمانيون 
األنــــــــســــــــب ووصـــــــــــــف -كـــــــمـــــــا أســــلــــفــــنــــا- 
ــيــــان دمــشــق  بــإســطــنــبــول الـــصـــغـــرى، أعــ
كـــخـــالـــد الـــعـــظـــم ومـــحـــمـــد عـــلـــي الـــعـــابـــد، 
ويـــزخـــر الـــحـــي بـــبـــيـــوت أقـــــرب لــلــقــصــور 
ــــوزة األثـــــري  ــــجـ والــــحــــمــــامــــات كـــحـــمـــام الـ
ــامــــي الـــــــــورد والـــخـــانـــجـــي  ــمــ املـــغـــلـــق وحــ
ــقـــبـــال الــــســــيــــاح حــتــى  ــتـ ــتـــوحـــني السـ ــفـ املـ
ــة خـــال  ــاروجــ ــوم، كـــمـــا اســـتـــحـــوذ ســ ــيــ الــ
سكن العثمانيني وبعدهم على االهتمام 
الـــبـــالـــغ الــــــذي تــجــلــى بـــكـــثـــرة جـــوامـــعـــه، 
الصغير  والــورد  الكبير  الــورد  كجامَعي 

وجــامــع بــلــبــان وجــامــع الــصــبــح وجــامــع 
الـــقـــرمـــشـــي، ويــــوجــــد بـــالـــحـــي الــدمــشــقــي 
ــن  ــديــ ــام صـــــــــارم الــ ــ ــقـ ــ ــا، مـ ــ ــــضــ الــــعــــريــــق أيــ
بالقدس  دفــن  الــذي  اململوكي،  صــاروجــا 

وأخذ الحي اسمه منه.

المخطط التنظيمي
وقبل أن نأتي على اإلهمال واالستهداف، 
ــذا الـــحـــي الــقــديــم من  الــلــذيــن القــاهــمــا هــ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة املــتــعــاقــبــة، حتى 
خرج تجاره أخيرًا عن صمتهم ليذكرونا 
بــه، ربما البــد من اإلشــارة إلــى أن دراســة 
الــتــي أجــريــت عام  اإلحـــصـــاءات املختلفة 
التنظيمي  املخطط  إلعـــداد   1934  -1933
الحي  هــذا  أنصفت  دمــشــق،  ملدينة  األول 
إذ حــاز ساروجة  فيه،  يتفرد  بذكرها ما 
وقتذاك على أعلى نسبة لتاميذ املدارس 
عــدد  ثلثي  تقريبا  يشكل  الــنــســاء  وعـــدد 
السكان اإلجمالي في املنطقة وهذه حالة 
فريدة وخاصة جــدًا، وتبني اإلحصاءات 
أنــه لــم يكن يــوجــد أي حــيــوانــات فــي هذا 
الحي، كما تبني أن نسبة حــوادث السير 
فــــي ســــاروجــــة هــــي األدنـــــــى فــــي دمـــشـــق، 
وغـــيـــرهـــا مـــن املـــاحـــظـــات الـــهـــامـــة، الــتــي 

ــرورة حــمــايــتــه والــحــفــاظ  ــ تــشــيــر إلــــى ضــ
دراســتــه  عــلــى  الــبــاحــثــني  عليه وتشجيع 
ودراســــة هـــذه الــظــواهــر املــتــمــيــزة، والــتــي 
هي جزء هام وال يتجزأ من تاريخ مدينة 
ــقـــريـــر مـــخـــطـــط دمــشــق  دمــــشــــق حـــســـب تـ

»دانجيه وبانشويه 1936«.

إهمال الحكومات المتعاقبة
تـــعـــرض الـــحـــي لـــإهـــمـــال بــشــكــل مــتــكــرر 
بعد االستقال 1946، إذ يعتبر ساروجة 
الـــيـــوم، مــن أكــثــر األحـــيـــاء الــتــي تعرضت 
الســـتـــهـــداف اإلســمــنــت الــحــديــث وســعــي 
 عن إهمال 

ً
التجار الستثمار عراقته فضا

ــه، الـــــذي أوصـــــل بعضها  ــوتـ ــيـ ســـوقـــه وبـ
ــتـــولـــي  مـــقـــاولـــو  ــبـــل أن يـــسـ ــار قـ ــيـ ــهـ لـــانـ
العقارات على ثلث الحي ويشيدون فيه 
مــن خصوصيته  شــّوهــت  مباني حديثة 
التاريخية، بعد أن مزقه شارع الثورة في 
إلى  املنصرم،  القرن  ستينيات  منتصف 

نصفني.
لــكــن اســتــهــداف الــحــي بـــدأ أيـــام االنــتــداب 
الــفــرنــســي، وقـــت قـــام املــعــمــاري الفرنسي 
ط تنظيم 

َّ
ميشيل إيكوشار بوضع مخط

وتــحــديــث مــديــنــة دمـــشـــق، فــتــم تصنيف 
الــواقــعــة خــارج  كــافــة األحــيــاء الدمشقية 
الــــســــور كـــمـــحـــاضـــر تــنــظــيــمــيــة والـــحـــكـــم 
عــلــى بــيــوتــهــا الــدمــشــقــيــة بــالــهــدم بهدف 
ــدة مــكــانــهــا،  ــديـ ــشـــاء أبــــــراج ســكــنــيــة جـ إنـ
وأحد األحياء التي حكم عليها املعماري 
الــــفــــرنــــســــي بــــــــاإلعــــــــدام هــــــو حــــــي ســــوق 
ساروجة، ليتتالى االستهداف مع صول 
حافظ األســد للسلطة، وقت تم استماك 
ملحمد  ملكيته  العائدة  الشامي«  »البيت 
فــــوزي بــاشــا الــعــظــم وآلــــت الحــقــا لخالد 
 ،1954 عــام  وزراء ســوريــة  رئيس  العظم، 
ليتحول البيت ملتحف دمشق التاريخي، 
لتتكشف األطـــمـــاع عــلــى هـــذا الــحــي عــام 
1985 عندما تــم هــدم بضعة مــنــازل عند 
بإعطاء  املحافظة  وقــامــت  الــحــي،  مــدخــل 
األهالي حصصا في مشاريع سكنية في 
لقاء االستماك، وتمت إعادة  الضواحي 
بيع أراض في سوق ساروجة ألشخاص 
أو شركات، لبناء أبراج سكنية وتجارية، 
واملؤسسة  الــثــورة  كمقسم  بعضها  ظهر 

العسكرية ومرآب البحصة.
التي  الضجة  الدمشقيون  يذكر  ووقتها، 
تزامنت مع عملية استماك ما تبقى من 
تـــاريـــخ وبـــيـــوت ســـاروجـــة، بــســبــب قيمة 
الــحــي الــتــاريــخــيــة ومــــا لــبــيــوتــه وســوقــه 
وحــمــامــاتــه ومـــســـاجـــده مـــن قــيــمــة تكمل 
مشهد دمــشــق الــتــاريــخــي، والــتــي تشكل 
واجهة للفن املعماري في حقبة األيوبيني 
واملماليك وما زالــت أبــواب مسجد الورد 
مفتوحة منذ بنائه قبل 600 عام، ما دفع 
قــرار  للتراجع عــن  حكومة حافظ األســـد، 
الــعــقــارات مستملكة،  لتبقى  الــحــي،  هــدم 
بيوتهم  تــرمــيــم  مــالــكــوهــا  يستطيع  وال 
اآليـــلـــة لــلــســقــوط، بــعــد أن نــالــت الــســنــون 
مـــن طــيــنــهــا وخــشــبــهــا، لــيــبــقــى ســاروجــة 
مثااًل على إهمال التاريخ ملن أكدت ثورة 

السوريني، عدم انتمائهم له.

ساروجة مثاٌل على تشويه الحكومات السورية المتعاقبة )تصوير: لويس ألدي(

لم تنفع محاوالت الشطب الخمس من محو حي ساروجة الدمشقي، فما إن سنحت الفرصة، حتى خرج تجاره محتجين على 
سياسة التجويع والتركيع، مثلما احتجوا سابقًا على التمليك

هوامش

خطيب بدلة

أعــتــقــد أنــنــا، نــحــن الــســوريــن، بــحــاجــة إلـــى مــنــاقــشــاٍت 
هادئة، وطويلة، ومعمقة، حول مفهوم الوطنية. ال يجوز 
الزعُم بأن هذا املفهوم كان غائبًا تمامًا، لكن األصح أنه 
 االنتشار على ساحة الوطن السوري، وأنه لم 

َ
كان قليل

يكن محببًا لدى السواد األعظم من السورين، بل لعله 
مرفوض، وُمَحاَرب.  

التيار القومي، العروبي، الذي باشر الصعوَد في أواخر 
 بالتهليل 

ُ
الخمسينيات، تشعَب إلى فريقن، انهمك األول

الب( مع مصر. وكانت تلك 
َ
للوحدة )اللي ما يغلبهاش غ

باكورة الطعنات في ظهر الوطنية السورية، إذ سرعان 
مـــا ألــغــي اســــم »الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة« لــيــصــبــح اســم 
بالدنا: اإلقليم الشمالي... وألقي العلم السوري في سلة 
املهمالت، ليرتفع مكانه علُم الجمهورية العربية املتحدة.
لم تكن فكرة الوحدة، بالنسبة لنا، آنذاك، سيئة، فاألساس 
نظريًا،  يقوم،  واالتــحــادات  بالوحدات  الخاص  املنطقي 
على مبدأ التكتل االقتصادي الذي يجعل الدولة املتحدة 
أقــوى من كل دولــٍة منفردٍة على حــدة،  كما هو الحال 
السوفييتي،  واالتحاد  األميركية،  املتحدة  الواليات  في 
واالتــــحــــاد الــيــوغــســالفــي، وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا.. إلـــخ. 

ولكن التطبيق العملي للوحدة كان يأخذنا إلى حاالٍت 
مضحكة، إذ نسي الناس بالَدهم، وشعَبهم، والقضية 
وفتحوا  والنهضة...   ،

َ
والتنمية  ،

َ
والتكتل ذاتها،  القومية 

باب التغّزل برئيس الجمهورية العربية املتحدة! فكان 
السوريون، يخرجون، بمناسبٍة أو من دون مناسبة، إلى 
الصحف  ناصر.  ناصر  ناصر  ويصيحون:  الشوارع، 
ــات  تكتب عــن مآثر نــاصــر، وإنــجــازات نــاصــر، واإلذاعـ
تغني لناصر الذي لم يعد محبوبًا لدى شريحة واحدة، 
أو عدة شرائح من الشعب، وإنما هو معبود الجماهير، 
وفي  التاريخي.  العربية  األمــة  وزعيم  املالين،  وحبيب 
لحظة االنفصال، خرجْت الجماهيُر السورية، ال لتطالب 
بعودة الوحدة مع مصر الشقيقة العربية الكبيرة، وإنما 
لترديد هتاف )بدنا الوحدة باكر باكر مع األسمر عبد 
أبي  الهتاف يغرينا بالنسج على منوال  الناصر(. هذا 
نواس الذي أراد أن يهجو ظاهرة الوقوف على األطالل 

فقال:
قل ملن يبكي على رســٍم َدَرْس/ واقفًا ما ضــّر لو كان 

جلْس؟
فــنــتــســاءل عــن أهــمــيــة كـــون عــبــد الــنــاصــر، رحــمــه الــلــه، 
زرقاوين،  بعينن  أشقر  كان  لو  يعني،  البشرة،  أسمر 

، أما كنا أحببناه؟ 
ً
مثال

ــزاب  ــ ــا لـــلـــطـــرافـــة، ســمــيــت األحــ ــ وتــشــكــلــت أحـــــــــزاٌب، ويـ
الناصرية، فكنت ترى، في آخر قرية سورية من جهة 
 ما، تسأله: ما أنت؟ فيقول لك، 

ً
الشمال أو الشرق، رجال

بكل رباطة جأش: أنا ناصري.   
وكان الفريق الوحدوي اآلخر، أعني فريق حزب البعث 
الــعــربــي االشــتــراكــي، أكــثــر ســرحــانــًا فــي عــالــم الخيال 
واألوهـــام مــن سابقه، إذ ضــرب عــرض الحائط باملثل 
ـــّم الــشــامــي على املــغــربــي(، وقـــّرر أن 

َ
الــقــائــل )أيـــه الــلــي ل

العربي  الوطن  ليست ســوى جــزء صغير من  سورية 
الكبير املمتد من املحيط إلى الخليج، وأنــه ال يجوز أن 
، حتى ولو كانت في آخر 

ً
 صغيرة

ً
نستبعد منه زاويــة

معامر الله، كجزر القمر، أو ساقية الذهب،... وأن تسمية 
لرغبة  استجابة  ســوى  ليست  الــســوريــة«  »الجمهورية 
ُسْد(، ويسعى 

َ
 ت

ْ
ق رِّ

َ
االستعمار الذي يعمل على مبدأ )ف

إلـــى تــغــذيــة الــفــكــر االنــفــصــالــي املـــوجـــود أســـاســـًا لــدى 
علينا  وإّن  االستعمار،  وأذنـــاب  والرجعية  البرجوازية 
العربية  الــوحــدة  تتحقق  ريثما  أي  مبدئيًا،  نعتمد،  أن 
 الجمهورية العربية السورية، واألحسن 

ً
الكبرى، تسمية

ر العربي السوري.. ولست أدري ملاذا لم 
ْ
ط

ُ
أن نقول: الق

يحذفوا كلمة السوري، باملرة.
ر، ضمن هذا السياق، أن جماعة اإلخوان املسلمن 

ّ
لنتذك

تنظيم عاملي، َيعتبر سورية جزءًا من العالم اإلسالمي. 
ــــى أن »اإلخــــــــوان« قـــد شـــاركـــوا فـــي الــثــورة  وبــالــنــظــر إل
السورية، تحت علم الثورة، ودعوا إلى أن تكون سورية 
دولة مدنية، مثلما كانت في الخمسينيات، فقد ظهروا 
يعتدون،  الذين  اإلسالمين  من  غيرهم  على  متقدمن 
يوميًا، على علم الثورة السورية، ويسمونه علم الكفار، 
وال يــعــتــرفــون بــحــدود ســوريــة، ويــعــتــبــرون )الــوطــنــيــة( 
اختراعًا ماسونيًا يقف وراءه اليهود، واملجوس، وربما: 

الصابئة.
الـــســـؤال اآلن: إذا كــانــت الــوطــنــيــة مــرفــوضــة إلـــى هــذه 

الدرجة، فما بالكم بالديمقراطية؟ يا ساتر.

سورية بال سوريين

وأخيرًا

السؤال اآلن: إذا كانت الوطنية 
مرفوضة إلى هذه الدرجة، 

فما بالكم بالديمقراطية؟
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قصر الرئيس 

أحد أهم البيوت الدمشقية في 
حي ساروجة وهو شبيه بقصر 
العظم الشهير. هذا القصر وهو 
مبني في القرن السابع عشر، 
هو بيت العابد الذي يعود ألول 

رئيس للجمهورية السورية 
محمد علي العابد الذي انتخب 

سنة 1936 إبان االنتداب 
الفرنسي على سورية وتحول 

البيت إلى قصر جمهوري وبعد 
انتقال القصر الجمهوري إلى 
منطقة املهاجرين ظل سكنًا 

للرئيس العابد حتى عام 1942 
فشغلته املدرسة األميركية 

بدمشق ومن ثم اشتراه أحد 
الدمشقين وهو سليم اليازجي 
وأنشئت فيه املدرسة األهلية، 

ثم أصبح مدرسة حكومية وفي 
عام 1995 أعيد القصر ملالكه 
اليازجي وهو شبه متهالك 

اليوم، ويحتاج لترميم وصيانة.
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